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 * ه�ر ج�ا م�ا نيرويي مس�تقر داريم ي�ا مستش�ار نظامي اي
اعزام كرده ايم با درخواست مستقيم دولت آن كشور صورت 

گرفته است 
 * هي�چ س�ند بهت�ري از برج�ام نمي توانس�ت تنظيم ش�ود
و نه ايران و نه آمريكا نمي توانستند به توافق بهتري برسند 
 * طي�ف و گس�تردگي ديدگاه ه�ا درب�اره مس�ائل مختل�ف
 در ايران درست به ميزان گستردگي عقايد و نظرها در هر كجاي

اين دنياست 
 * اكثري�ت م�ردم اي�ران ب�ر اي�ن باورن�د ك�ه برج�ام توافق
 خوب�ي ب�ود، ام�ا اعتم�اد ب�ه آمريكا ب�راي گفتگوي بيش�تر

 اشتباه محض است 
* مادام�ي ك�ه ما منافعمان را در باقي مان�دن در توافق برجام 

ببينيم به آن پايبند خواهيم ماند 
* ما به خوبي مي دانيم كه چطور اقتصادمان را در اين شرايط 

مديريت كنيم 
* متأسفانه عربستان سعودي به دنبال كاهش تنش ها نيست 
* اي�ران هي�چ كاه�ك هس�ته اي در اختيار ن�دارد كه برايش 

موشك داشته باشد 
* برج�ام و قطعنام�ه 2231 تائيد مي كنند ك�ه ايران به دنبال 

ساح هاي هسته اي نيست
وزیر امور خارجه ایران تأکید 
کرد، اگر آمریکا می خواهد با ایران 
گفتگو کند، باید هدف مشخصی 
ب���رای این مذاکره وجود داش���ته 

باشد.
به گزارش فارس، محمدجواد 

ظریف در نشست بین المللی دوحه 
درباره اقدامات یک سال اخیر دولت 
آمریکا علی���ه ایران گفت: »دونالد 
ترام���پ« رئیس جمهوری آمریکا 
ب���ه هر دلیلی تصمیم به خروج از
بقیه در صفحه 2

دليلي براي مذاكره با آمريكا وجود ندارد

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6
دكتر عباس زریاب خویي

حیات طیبة

امام عسکري)ع(

دكتر ظریف در نشست بين المللي دوحه :

خجسته زادروز یازدهمین کوکب فروزان سپهر وایت و امامت، آیینة روشن آیین اسام، قامت بلند ایستادگی و شکیبایی، بشارت دهندة مهدی موعود)عج(، حضرت امام حسن عسکری)ع( بر همگان مبارک باد
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اردوغان: توسعه روابط با ایران براي ترکیه 

اهمیت راهبردي دارد

ائتاف سعودي یك روز پس از توافق آتش بس

»الحدیده« را 21 بار بمباران کرد
* حضور دكتر روحاني در پنجمين نشست شورايعالي همكاري هاي راهبردي ايران و تركيه 

فرصتي مغتنم براي توسعه و تحكيم مناسبات تهران � آنكارا است
* در اين حمات عاوه بر شهر »الحديده«، مناطق »التحتيا« و »بيت الفقيه« اين استان نيز بمباران شدند
* جنگنده هاي ائتاف سعودي در حمله به »الحديده« از بمب هاي خوشه اي استفاده كردند

* يك زن 44 ساله در ناآرامي هاي ديروز كشته شد

* پليس 110 معترض را بازداشت كرد

 * 8000 ني�روي امنيت�ي و 14 خ�ودروي زره�ي همزمان ب�ا تظاهرات دي�روز، در پاريس

به حال آماده باش درآمدند

* دهها معترض انگليس�ي با الگوگرفتن از جليقه زردهاي فرانس�وي، دس�ت به تظاهرات 

اعتراضي زدند

يك كشته در سركوب تازه ترين 
اعتراضات جليقه زردهاي فرانسه

* محسن رضايي:  اين كه در ايران قانون مبارزه با پولشوئي 
وجود ندارد، خاف است 

* قانون مبارزه با پولشوئي كه در مجمع بررسي مي شود 
به CFT و پالرمو ربطي ندارد

* مع�اون وزير آموزش و 
پ�رورش: چي�زي به اس�م 
حذف تكليف نداريم، آنچه 
اتف�اق افت�اده جايگزين�ی 
مهارت ه�اي تكليف محور 

به جاي مشق است

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام: 

CFT مجمع تشخیص در بررسي

از منافع ملي نخواهد گذشت

مشق شب
حذف نشده است
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از منظومه شمسی
 تا  سیارات  فراخورشیدی

   ۲۰۱ نوآوری ھا در گوشی ھای سال   ۹
خواب  زمستانی

زیستگاه ھای کوھستانی در  زیر اقیانوس ھا
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از منظومه شمسی
 تا  سیارات  فراخورشیدی

   ۲۰۱ نوآوری ھا در گوشی ھای سال   ۹
خواب  زمستانی

زیستگاه ھای کوھستانی در  زیر اقیانوس ھا

گفتگو براي صلح
در یمن

صفحه2

فصل پنجم

در دانشگاه

صفحه 2
سيد مسعود رضوي

يادداشت

مبـارزه با  اعتيـاد
نوشتة دكتر هـ .ي. لوگو             ترجمة پريچهر صعودي

قطع �قعي � چا� ��� � 288 صفحه
اعتياد دموكرات ترين و به همان اندازه فرصت طلب ترين بيماري در همه تاريخ پزشكي 
است. اعتياد با هر شكل و فرمش مي تواند در هر مرحله از زندگي فرد، صرفنظر از جنس، 

نژاد، تحصيالت يا وضعيت اجتماعي و اقتصادي آشكار شود و تأثير بگذارد.
اين كتاب به شما مي آموزد كه چگونه اعتياد را بشناسيد، آن را بفهميد و درمانش كنيد. 
شما تنها كاري كه مي كنيد اين است كه داستان حقيقي مردم و زندگي آنها را بخوانيد. 

اين كتاب درباره معتادان و صدمه اي است كه به سالمت ما و جامعه مي زنند.
اين كتاب كه در 41 فصل سامان يافته، داستاني است كه با اين اهداف به رشته تحرير 

درآمده است: مراقبت از خود و ديگري، و آموزش عمومي.
 * 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 *

معرفي كتاب هاي انتشارات اطالعات

آگهي تجديد مناقصه عمومي 
شماره 606/ك.م/9708

موضوع مناقصه: حمل و تخليه زغالسنگ از مجتمع گلندرود به محوطه باسكول 
كارخانه زغالشويي انجير تنگه 

دستگاه مناقصه گزار: شركت زغالسنگ البرز مركزي
مبلغ تضمين: 200,000,000 (دويست ميليون) ريال 

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

حساب شماره 0106122966008 بانك ملي شعبه آزادمهر 
تاريخ فروش اسناد تجديد مناقصه: تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 97/10/5

آخرين مهلت ارائه پيشنهادها: تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 97/10/15
تاريخ بازگشايي پاكت ها: 97/10/15 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 امضا، مشروط، مخدوش و بعد از مدت زمان تعيين شده در 
فراخوان واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده مخدوش يا كمتر 
از مبلغ تعيين شده، چك شخصي و نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

مدت اعتبار پيشنهاد مالي: سه ماه 
ــناد تجديد مناقصه و فرم پيشنهاد قيمت را مهر  ـ متقاضي بايد تمام صفحات اس

و امضا نمايد. 
ـ در صورت داشتن سابقه، مدارك و مستندات مبني بر انجام قراردادهاي موضوع 

تجديد مناقصه ارائه گردد. 
ـ ساير اطالعات، جزئيات و الزامات مربوطه در اسناد تجديد 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

ول
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آگهي مناقصه شماره : 151/10021
ــر دارد خريد 8000  عدد  صناي�ع هفت�م تي�ر �صفها�  در نظ
ــي مورد نياز خود را از طريق مناقصه به پيمانكاران  ــي مقوائ قوط
ــذار نمايد. از  ــده داراي صالحيت واگ ــركت هاي توليدكنن و ش
شركت هاي توانمند دعوت مي گردد حداكثر تا 4 روز اداري پس 
از انتشار اين آگهي جهت دريافت اسناد مناقصه مراجعه نمايند. 
داشتن گواهينامه سمتا به هنگام انعقاد قرارداد الزامي مي باشد. 

(هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد)
ــاني: اصفهان ـ كيلومتر 45 جاده مباركه صنايع هفتم تير  نش

اصفهانـ  كارخانه گروه 5ـ  واحد خريد 
تلفن : 33972756 - 031 

روابط عمومي صنايع هفتم تير اصفهان 

فراخوان برگزارى مناقصه عمومى يك مرحله اى
����� جها�كشا���� �� نظر ���� مناقصه عمومى يك مرحله �� همر�� با ���يابى كيفى به شر� �يل �� �� 

طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (ستا�) به ���� www.setadiran.ir برگز�� نمايد.
الف- موضوع مناقصه : 

- خريد، بارگيرى، حمل و باراندازى بخش شانزدهم از لوله هاى پلى اتيلن مورد نياز طرح آبيارى دشت سيستان
( مبلغ تضمين شركت در مناقصه 6/400/000/000 ريال)

- خريد، بارگيرى، حمل و باراندازى بخش هفدهم از لوله هاى پلى اتيلن مورد نياز طرح آبيارى دشت سيستان  
( مبلغ تضمين شركت در مناقصه 6/400/000/000 ريال)

ب- تاريخ و مهلت دريافت اسناد :
 اسناد ارزيابى و اوراق شرايط مناقصه از ساعت 8 مورخ 97/9/24 لغايت ساعت 15 مورخ 97/9/28 

از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) توزيع مى گردد.
ج - تاريخ و مهلت تحويل اسناد:  

آخرين مهلت تحويل و تسليم اسناد ارزيابى كيفى، اوراق شرايط مناقصه و پيشنهاد قيمت توسط تامين كنندگان ساعت 15 مورخ 97/10/12 مى باشد 
بديهى است فايل الكترونيكى تكميل شده اسناد مذكور حتماً بايستى ابتدا در سامانه ستاد بارگزارى گرديده و همزمان فيزيك آن به آدرس تهران، خيابان 
طالقانى، نرسيده به پل حافظ، وزارت جهادكشاورزى (ساختمان هشت طبقه)، طبقه اول، اتاق 108 ( دبيرخانه كميسيون معامالت ) تحويل گردد. شماره 

تماس 43544566
د- تاريخ بازگشايى پيشنهادها :

پاكت هاى پيشنهاد قيمت ساعت 9 مورخ 97/10/18 در محل دبيرخانه كميسيون معامالت بازگشايى مى گردد و صرفا نماينده شركت هايى كه از آن ها 
دعوت به عمل خواهد آمد در جلسه حضور خواهند داشت.

هـ تذكر مهم : قيمت ها متناسب با كاالى ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد. 
هزينه چا� �گهى فو� به عهد� برند� مناقصه خو�هد بو�.

وزارت جهاد كشاورزى
معاونت توسعه مديريت و منابع انسانى

( نوبت دوم )

3323 / م الف
دبيرخانه كميسيون 

معامالت وزارت جهادكشاورزى

 ��تش جمهو�� �سالمي �ير��
نير�� �ميني

بسمه تعالي

آگهي مناقصه عمومي 
دو مرحله اي شماره 328
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فرماندهي آماد و پشتيباني مركز نيروي زميني ارتش در نظر دارد، از طريق برگزاري 
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي نسبت به خريد 11 قلم روغن و روانكار صنعتي مورد نياز 
خود به شرح جدول ذيل اقدام نمايد. لذا از كليه كارخانجات و توليدكنندگان عمده دعوت به 
عمل مي آيد از تاريخ 97/9/25 لغايت مورخه 97/10/8 با در دست داشتن مدارك مشروحه 

ذيل، به آدرس زير مراجعه و برگ شرايط و مشخصات مربوطه را اخذ نمايند.
��حدمقد��شر� �قال���يف��حدمقد��شر� �قال���يف

واسكازين 140 گيربكس و 7بشكه250روغن نمره 10 ديزل1
بشكه100ديفرانسيل

سطل200گريس پايه ليتيم 2 معمولي8بشكه500روغن 20W50 بنزيني2
گريس پايه سديم گريد3 9بشكه400روغن 15W40 توربو ديزل3

سطل50والوالين

روغن نمره 10W40 موتور 10بشكه600روغن نمره 40 ديزل4
بشكه300بنزيني

روغن نمره 5W30 موتور 11بشكه800روغن نمره 50 ديزل5
بشكه100بنزيني

واسكازين نمره90 گيربكس 6
 بشكه250و ديفرانسيل

ــماره 6158800178505 نزد بانك  ــاب ش 1ـ فيش واريزي به مبلغ 300/000ريال به حس
سپه به نام غيرقابل برداشت عوايد داخلي ف آماد و پش مركز نزاجا

2ـ معرفي نامه كتبي
آدرس: تهران، اقدسيه، ابتداي بزرگراه ارتش ، پادگان فرماندهي آماد و پشتيباني مركز نزاجا 

(پيروان واليت)، مديريت خريد و پيمان
تلفكس: 26127344-021           تلفن: 021-22806681

قابل توجه فرهنگدوستان
ازسايت فروشگاه اينترنتي  انتشارات  اطالعات   بازديد كنيد

باپيوستن به سايت فروشگاه اينترنتي
 انتشارات اطالعات كتاب مورد عالقه خودرا تهيه نمائيد.

www.ketabettelaat.com

واحد  اطالع  رساني  انتشارات  اطالعات

بر�� يا��همين سا� متو�لي
بانك  پاسـارگاد 

�� نف�ر�� برتر كنكو� سر�س�ر� تقدير كر�
رجوع به صفحه3 

« 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  

موشك هاي ايران قابل مذاكره نيست و ربطي به قطعنامه 2231 ندارد
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بقيه از صفحه اول
توافق هسته ای ایران )برجام( گرفته و اگر حاا می خواهد با 
ایران مذاکره داشته باشد، این گفتگوها باید هدف مشخصی را 
دنبال کند و در ادامه با کنایه به مذاکرات رئيس جمهوری آمریکا 
با رهبر کره شمالی گفت: »ما صرفا برای فرصت عکس گرفتن 

)با یکدیگر( و امضای یک سند دو برگی گفتگو نمی کنيم«.
وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران   دیروز  به 
 منظور شرکت و س���خنرانی در نشست بين المللی دوحه

) Doha Forum 2018 ( ع���ازم قطر ش���د و در بخش 
بعدازظهر این کنفرانس به عنوان ميهمان نخست در یک جلسه 

پرسش و پاسخ شرکت کرده است.
وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به سئوال مجری این 
نشست که در حال مطرح کردن سئوالی با مضمون »مداخله 
ایران در اوضاع کشورهای منطقه« بود، بافاصله گفت: »مداخله 
چه کسی؟ این آمریکاست که در امور منطقه مداخله می کند. 

کشور ما در منطقه واقع شده است«.
این پاس���خ ظریف با تمجيد و دست زدن حضار در 
سالن مواجه شد. مجری برنامه تاش کرد با تغيير نوع سئوال 
خود، وزیر خارجه را با مطرح کردن »حضور نيروهای ایران 
در خارج از این کش���ور« تحت فشار بگذارد، اما ظریف در 
پاسخ گفت: »این منطقه ما ست و هر کجا که ما نيرویی مستقر 
داریم و یا مستشار نظامی ای اعزام کرده ایم،  این اقدام کاما با 
درخواست مستقيم دولت آن کشور صورت گرفته است. آیا 

آمریکا می تواند ادعای مشابهی داشته باشد؟!«
وزیر خارجه ایران در ادامه درباره هرگونه احتمال گفتگو 
 با آمریکا در آینده تأکيد کرد: »  هرگز با کشوری که برای ما

 12 شرط تعيين کرده اس���ت، آن هم پس از نقض قطعنامه 
شورای امنيت که خودش هم آن را تأیيد کرده بود، وارد مذاکره 
نخواهيم ش���د. اگر قرار بر عمل به یک سری شروط باشد، 
این ما نيستيم که باید شروطی را رعایت کنيم بلکه خود آنها 
)آمریکایی ها( هستند که باید به یک سری شروط پایبند باشند، 
آن هم با کمتر بی قان���ون بودن«.ظریف ادامه داد: »من از آنها 
نمی خواهم که قانونمدار باشند چرا که این تقریبا غيرممکن 

است، اما من می خواهم که کمتر بی قانونی کنند.«
مجری این نشست در ادامه به سخنرانی رؤسای جمهوری 
ایران و آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر گذشته 
اشاره کرد و گفت که هيچ یک از آنها احتمال گفتگوهای آتی 
ميان دو کشور را رد نکردند و پاسخ وزیر خارجه ایران را در 
این رابطه خواست که ظریف تأکيد کرد: »ما قبا هم با یکدیگر 

گفتگو داشته ایم. 
ما یک سند )توافق( ایجاد کردیم... به عنوان شخصی که 
در مذاکرات برای تنظيم این سند )برجام( حضور داشت باید 
بگویم که هيچ سند بهتری از این توافق نمی توانست تنظيم 
شود و نه ایران و نه آمریکا نمی توانستند به توافق بهتری برسند. 
بنابراین، جای گفتگو وجود دارد، اما شما ابتدا باید به نتایج 

گفتگوهایی که در گذشته داشته اید پایبند باشيد .«
وزیر خارجه در ادامه گفت: »اولين مرحله، باید ببينيم که 
آمریکا واقعا مایل است که نشان دهد هدر دادن وقت برای 
گفتگو با آنها ارزش دارد یا خير«. مجری برنامه از وی پرسيد 
که »آمریکا چطور باید این موضوع را نشان دهد« که ظریف 
پاسخ داد: »با اجرای تعهدات خود ذیل قطعنامه شورای امنيت 

سازمان ملل«.
رئيس دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد: »هيچ دليلی 
برای مذاکره بيشتر وجود ندارد آن هم در شرایطی که نتایج 
یک دوره نسبتا طوانی و مذاکرات سخت که در گذشته انجام 
گرفته، روی هواست و آمریکا به طور فعال در تاش است این 

نتایج را تضعيف کند، اقدامی که تمام جامعه بين المللی به جز 
اندک انگشت شماری که به خاطر گرفتن منافع بيشتر از آمریکا، 

با آن مخالفت کرده اند«.
مجری این نشست در ادامه گفت: »شما پاسخ دقيقی به 
سئوال من )درباره چشم انداز گفتگو با آمریکا( نداده اید« که 
ظریف پاس���خ داد: »این تمام جوابی است که از من خواهيد 

شنيد«.
وزیر خارجه در پاسخ به سئوالی درباره »ميزان اختافات 
و مباحثات در ای���ران در خصوص هرگونه مذاکره و توافق 
با آمریکا« گفت: »خوش���بختانه، امروز درباره هر مساله  و 
موضوعی، در ایران مباحثه ای وجود دارد. طيف و گستردگی 
دیدگاه ها درباره مس���ائل مختلف در ایران، درست به ميزان 

گستردگی عقاید و نظرها در هر کجای این دنياست.«
ظریف ادامه داد: »در ایران هم این دیدگاه وجود دارد که 
گفتگو با آمریکا حال تمام مشکات است و هم این دیدگاه 
که گفتگو با آمریکا بسيار مخرب خواهد بود و در طيف ميانی 

این دو دیدگاه کاما متضاد، دیدگاه های مختلفی وجود دارد، 
درباره اینکه آیا برجام توافقی بود که ارزش گفتگو با آمریکا 
را داش���ت یا خير، آیا اصا توافق خوبی بود، البته اقليتی در 
ایران هم هستند که معتقدند برجام توافق خوبی نبودو هستند 
افرادی که معتقدند برجام، توافق خوبی بود و آمریکا در این 
رابطه ساده لوحانه رفتار کرد و هستند افرادی که بر این باورند 
برجام توافق خوبی بود و آمریکا با خروج از برجام بازنده بود. 
بنابراین، طيف دیدگاه ها ميان مردم ایران در رابطه با این مساله 

و درباره خيلی مسائل دیگر بسيار وسيع است«.
مجری در ادامه در خصوص دیدگاه قریب به اتفاق مردم 
ایران درمس���اله    برجام و گفتگو با آمریکا پرسيد که وزیر 
خارجه ایران پاسخ داد: »اکثریت مردم ایران بر این باورند برجام 
توافق خوبی بود، اما اعتماد به آمریکا برای گفتگوی بيشتر، 

اشتباه محض است«.
ظریف در ادامه گفت: » مطابق با منافع کشورمان عمل 
خواهيم کرد. برجام یک توافق دوجانبه ميان ایران و آمریکا 
نبود. برجام یک توافق چندجانبه بود که طرف های دیگری نيز 
دارد و از آنجایی که تأیيد قطعنامه شورای امنيت را نيز دارد، 
یک توافق بين المللی است. بنابراین، مادامی که ما منافعمان را 
در باقی ماندن در این توافق ببينيم به آن پایبند خواهيم ماند. و 
به طور مشخص زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، این حق 
نيز برای ما بوجود آمده که هر زمان صاح بدانيم از آن خارج 

شویم و اگر ما ببينيم که به نفع منافع ملی کشورمان است از 
این حق استفاده خواهيم کرد و البته یک عامل اصلی و اثرگذار 
بر این تصميم، عملکرد اتحادیه اروپا در عمل به تعهدات خود 

خواهد بود«.
مجری این نشست در ادامه درباره »ميزان فشار ناشی 
از تحریم های آمریکا« پرسيد که ظریف پاسخ داد: »به طور 
مشخص در حال حاضر تحت فشارهای اقتصادی به دليل 
تحریم های آمریکا هستيم. آمریکا یک قدرت جهانی مهم است 
و می تواند شرایطی را برای دیگر کشورها تعيين کند، اما اینکه 
آیا این مساله می تواند منجر به تغييری شود، من می توانم با 

اطمينان بگویم که خير نمی تواند«.
وی در ادامه در خصوص » اثرات تحریم ها بر نهادها و 
افراد خارجی که بر اساس تحریم های جدید نمی توانند وارد 
ایران و اقتصاد این کشور شوند«، گفت : »به دليل اینکه آمریکا 
برای کسانی که تعامات مالی با ما داشته باشند، مجازات تعيين 
کرده، و حتی برای کس���انی که سعی دارند به ما دارو و غذا 

بفروشند، پيدا کردن نهادی که مایل به انجام این تبادات با 
وجود این شرایط باشد، بسيار دشوار است «.

وزیر خارجه ایران تأکيد کرد: »مس���اله دشوار برای ما 
اینجاس���ت. در غير این ص���ورت   در دوره های قبلی نيز 
با تحریم ها مواجه بوده ای���م و به خوبی می دانيم که چطور 
اقتصادمان را در این شرایط مدیریت کنيم. و هر کس که مایل 
باشد   حاضریم این هنر را نيز به آنها آموزش دهيم و آن هنر 
دور زدن تحریم هاست«.ظریف در ادامه در پاسخ به اظهارات 
مجری این نشست که سعی داشت به شرایط دشوار اقتصادی 
در زمان جنگ تحميلی با عراق اش���اره کند، تأکيد کرد: »آن 
ش���رایط مربوط به دوران جنگ بود و آن روزها، مدت های 

طوانی است که سپری شده است«.
چشم انداز روابط ایران و عربستان

در ادامه مجری برنامه از ظریف درباره چش���م انداز 
روابط ایران و عربستان سعودی به ویژه از زمانی که »محمد 
بن سلمان« وليعهد سعودی در این کشور به قدرت رسيده 

است پرسيد.
ظریف پاس���خ داد: »ما در فارسی مثالی داریم که وقتی 
شما به خواستگاری ميروید 50 درصد مساله حل است. 50 
درصد بقيه به پاسخ طرف دیگر آنها بستگی دارد. متاسفانه 

عربستان سعودی به دنبال کاهش تنشها نيست. 
در واقع سعودیها به این معتقد هستند که افزایش تنشها 

به نفع منافع آنها است. ببينيد با قطر چه کردند. نگاه کنيد به 
زندانی کردن نخست  وزیر یک کشور دیگر. نگاه کنيد در یمن 

چه کردند.«
وزیر خارجه ایران ادامه داد: »آنها)عربستان سعودی( فکر 
می کنند می توانند قتل بکنند و از زیرش در بروند و وقتی شما 
این گونه فکر می کنيد دیگر هيچ پایانی بر آن وجود ندارد.  و 
آمریکا و متحدان غربی عربستان سعودی نيز در هر شرایطی از 
این کشور حمایت می کنند. رفتار بد در منطقه پاسخ بد دریافت 

خواهد کرد.«
ظریف: موشک های ما ربطی به قطعنامه 2231 ندارند

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ایران هيچ کاهک 
هسته ای در اختيار ندارد که برایش موشک داشته باشد.

به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
کشورمان در حاش���يه نشست بين المللی دوحه در پاسخ به 
پرسش���ی درباره اتهام واهی آمریکا به ایران نسبت به نقص 
قطعنامه 2231  با اشاره به این که »موشک های ایران اهداف 
دفاعی دارند«، اعام کرد:   نسبت به دیگران در منطقه مان از 
موشک های کمتری استفاده می کنيم؛ به همين خاطر  از ابتدا 

اعام کرده ایم موشک هایمان قابل مذاکره نيستند.
وی با اشاره به نقض برجام توسط دولت ترامپ افزود: 
آمریکا با خروج از برجام، به طور کامل قطعنامه 2231 شورای 
امنيت را نقض کرده اس���ت؛ پس حق ندارد از این قطعنامه 
صحبت کند. آمریکا تاش کرده برجام را از ميان ببرد اما این 

توافق همچنان پابرجا ست.
وی همچنين اف���زود:  این قطعنامه  ایران را از آزمایش 
موشک بازنمی دارد. قطعنامه فقط از موشک هایی یاد می کند 
که توانایی حمل کاهک های هسته ای را داشته باشند. برجام 
و قطعنامه 2231 تائيد می کنند که ایران به دنبال ساح های 
هسته ای نيست؛ بنابراین  هيچ کاهک هسته ای در اختيار نداریم 
که بخواهيم برایشان موشک بسازیم. این بدین معناست که 
موشک هایی که ما در حال آزمایش  آن هستيم، هيچ دخلی به 

قعطنامه 2231 شورای امنيت ندارند.
وزیر امور خارجه   با اش���اره ب���ه این که »طرز تفکر 
آمریکایی ها قدیمی است«، اظهارنظر کرد: به نظر من برجام یک 
توافق تاریخی دیپلماتيک است که جامعه بين  المللی به آن باور 
دارد. جامعه بين المللی می خواهد این توافق حفظ شود. آمریکا 
تمام تاشش را کرده که این توافق را سست و نابود کند، اما 
ظاهرا باقی جهان آمادگی پذیرش این خواسته آمریکا را ندارد.

  وزیر امور خارجه که به منظور ش���رکت در نشست 
بين المللی دوحه در قطر حض���ور دارد، پيش از ظهر دیروز 
با ش���يخ عبداه بن ناصر آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار و 

گفتگو کرد.
توسعه و تعميق روابط دوجانبه، امنيت و ثبات منطقه ای و   
ابراز حمایت از پيشرفت مذاکرات صلح در یمن از مهمترین 

محورهای گفتگوی دو مقام در این دیدار بود.
نشست بين المللی دوحه ) Doha Forum 2018(که  
از  دیروز  در پایتخت قطر برپا شده است امروز پایان می یابد. 
نشست مزبور تحت عنوان »شکل گيری سياست در جهان به 
هم پيوسته« با تمرکز بر »امنيت«، »صلح و ميانجيگری«، »توسعه 

اقتصادی« و »روندها و گزار ها« برگزار می شود.
دیدار ظریف با همتای قطری

  وزیران امور خارجه ایران و قطر هم در حاشيه اجاس 
دوحه دیدار و گفتگو کردند. محمد جواد ظریف و محمد بن 
عبدالرحمان آل ثانی در حاشيه اجاس دوحه در باره آخرین 
 تحوات روابط دو جانبه و مهمترین مس���ائل منطقه ای و 

بين المللی رایزنی و تبادل نظر کردند.

دكتر ظريف: دليلي براي مذاكره با آمريكا وجود ندارد

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با ارائه 
توضيحاتی درباره اختاف مجلس  و هيات عالی 
نظارت مجمع بر سر قانون مبارزه با پولشویی، 
شایعات مربوط به آیت اه هاشمی شاهرودی را 

هم تکذیب کرد.
به گزارش ایسنا، محسن رضایی در نشست 
خبری بعد از جلس���ه دیروز مجمع تشخيص 
مصلحت نظ���ام در ارتباط با دليل عدم حضور 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسات 
این مجمع، اظهار داشت: حدود ۶ - ۷ ماه است 
شایعات زیادی درباره ایشان در فضای مجازی 
منتشر شده اس���ت که تمام آنها را تکذیب می 
کنيم.وی ادامه داد: ایشان در حال مداوا هستند و 
 چون در سطح مجمع آیت اه موحدی کرمانی و 
آیت اه جنتی را داریم جلسات را اداره می کنيم.

دبير مجمع تش���خيص گفت: با توصيه 
پزشک ایشان باید در صحبت کردن مراعات کنند. 

ما به توصيه پزشک ایشان گوش دادیم.
رضایي در ارتب���اط با موضوعات مطرح 
شده در جلسه دیروز مجمع تشخيص گفت: 
بحث های روز مجمع مربوط به اصاح قانون 
پولشویی کشور است. بررسی آن از دیروز شروع 
شده است و احتماا یک یا دو جلسه دیگر وقت 

مجمع را به خود اختصاص می دهد.
وی در توضيح چيس���تی قانون مبارزه با 
پولشویی تصریح کرد: این قانون حدود 10 سال   
تصویب و اجرا  شده است. تاش خوبی هم از 
سوی دولت و مجلس در  اجرای    این قانون 
صورت گرفته   و تا امروز ایران از قانون مبارزه با 

پولشویی برخوردار بوده است.
رضایي ادامه داد: این که عده ای گفته اند در 
ایران قانون مبارزه با پولشویی وجود ندارد، خاف 
است. جمهوری اسامی این قانون را داشته است 
و بر اساس آن هم دولت و هم قوه قضائيه این 
قانون را اجرا  می کردند.گزارش هایی در این رابطه 
به آنها می رسيده است که جلو برخی از آنها را 
گرفته اند، برخی ترغيب شدند و متوجه شدند که 

چيزی نبوده است،  اما دولت و مجلس فهميده اند 
ضعف هایی در این قانون وجود دارد، بنابراین با 

اصاحاتی ایحه را به مجلس ارائه دادند.
 دبير مجمع تشخيص گفت: ما در هيات عالی 
نظارت مواردی را که با سياست های کان کشور 
مغایرت داشت را تشخيص دادیم و به شورای 
نگهبان ارسال کردیم. شورای نگهبان بر اساس 
وظایف قانونی خود که قوانين کشور را با قانون 
اساسی و شرع مقدس اسام تطبيق می دهد نظر 
خود را اعام کرده است.رضایي خاطر نشان کرد:  
از آنجایی که در بند دو اصل 110 قانون اساسی 
نظارت بر حس���ن اجرای سياست های کلی از 
وظایف و اختيارات رهبری است و ایشان هم این 
وظيفه را به مجمع تشخيص تنفيذ کردند و مجمع 
هم این وظيف���ه را به عهده هيات عالی نظارت 
گذاشته است هيات عالی نظارت این موضوع 
را پيگيری می کند.وی همچنين گفت: شورای 
نگهبان بر اساس قانون، در نامه ای مغایرت ها را با 
قانون اساسی اعام می کند. تاکنون این طور بوده 
که مجلس با هيات عالی نظارت ارتباط می گرفته 
است و موارد مغایر را اصاح می کردند و ما هم 
به شورای نگهبان اعام می کردیم که این موارد 
اصاح شده است.دبير مجمع تشخيص اظهار 
داشت:  اما برای اولين بار مجلس ایرادات مجمع 
را قبول نک���رد. از باب مصلحت وقتی مجلس 
مغایرت ها را نمی پذیرد می تواند مصوبه های خود 

را به مجمع تشخيص ارائه کند.
رضایی مجدداً خاطرنشان کرد: برای اولين 
بار که مجلس مغایرت های هيات عالی نظارت را 
نپذیرفت،  در برنامه ششم پنج ایراد گرفته بودیم 
که در جلسات مشترک با مجلس،چهارمورد آن  
اصاح شد و یک مورد آن را هم ما از مجلس 
پذیرفتيم. در بودجه امسال هم همين طور بوده 

است.
وي گفت: از آنجایی که برای اولين بار بود 
که مجلس اصرار می کرد ما وظيفه داشتيم که بر 
اساس مصلحت ایرادات هيات عالی نظارت را از 

بعد مصلحت در صحن مجمع بررسی کنيم.
 دبير مجمع تشخيص سپس گفت: امروز 
ای���ن بحث را آغاز کردیم و م���اده یک قانون 
پولشویی باید اصاح شود. مجلس در ماده یک 
باید از نظر خود برگردد. ماده یک درباره  منشاء 
جرم است که در ایحه دولت هم نبوده است و 

مجلس بعداً آن را اضافه کرده بود.
وی تشریح کرد که عنوان مصوبه  بررسی 
شده در مجمع تشخيص مصلحت نظام ایحه  

اصاح قانون پولشویی در کشور بوده است.
رضایی س���پس تاکيد کرد که این قانون 
داخلی است و به قانون مبارزه با پولشویی که در 
خارج طرح شده است ربطی ندارد.وی گفت: 
قانون مبارزه با پولشویی که در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام بررس���ی می شود نه به CFTو 
نه به پالرمو ربطی ندارد. دبير مجمع تشخيص 
 CFT  ادامه داد: در حال حاضر نمی توانيم درباره
اظهار نظر کنيم. مصوبه   مجلس دراین زمينه به 
دس���ت ما نرسيده است؛ اما شما مطمئن باشيد 
مجمع تشخيص مصلحت نظام از منافع ملی 
نخواهد گذشت.رضایی در بخش دیگری از این 
نشست خبری در  پاسخ به سئوالی درباره  منافع 
و ضررهای توافقنا مه تاریخ برای کشور گفت: 
ما هنوز وارد این بحث نشده ایم اما قطعا امروز 
برای ما مساله  اشتغال و توليد مساله مهمی است 
و جلو هر کاری که به اشتغال و توليد ضربه بزند 

خواهيم ایستاد.
بررسي ایحه اصاح قانون پولشویی در 

مجمع تشخیص
مجمع تشخيص مصلحت نظام صبح دیروز 

با حضور اعضا تشکيل جلسه داد.
به گزارش اداره روابط عمومی مجمع، در 
ابتدای این نشس���ت، آیت اه جنتی که ریاست 
جلس���ه صبح دیروز را به عهده داشت با اشاره 
به مشکات ناش���ی از تورم و گرانی  کااهای 
مورد نياز مردم خواستار نظارت مؤثر دستگاه های 
مسئول شد و افزود: انتظار به حق مردم رسيدگی 

جدی به وضع آش���فته بازار است و در شرایط 
فعلی این موضوع می بایست به عنوان اولویت 
اصلی همه دستگاه ها مورد توجه جدی قرارگيرد.
وی همچنين موضوع برخورد با فساد به 
ویژه مفاسد اقتصادی را وظيفه  همه قوا دانست و 
ضمن تشکر از اقدامات قوه قضائيه در این زمينه 
گفت: مبارزه با فساد در هر سطحی و هر دستگاه 
و نهاد، وظيفه همگانی است اما برخورد منحصر 
به دستگاه قضایی نيست و می بایست در همه 
قوا و با شکل گيری هر نوع فساد برخورد مؤثر 

صورت پذیرد.
در ادامه این جلسه، ایحه اصاح قانون 
پولشویی اختافی بين مجلس شورای اسامی 
 و ش���ورای نگهبان مورد بح���ث قرار گرفت: 
بر اس���اس این گزارش، در نشست دیروز، ماده 
یک ایحه مذکور که مغایرت آن با سياست های 
کلی اقتصاد مقاومتی از سوی هيأت عالی نظارت 
اعام و توسط شورای نگهبان به مجلس ارجاع 
شده بود پس از اصرار مجلس به منظور تعيين 
مصلحت مطرح شد و پس از ارائه دیدگاه های 
مجلس شورای اسامی، ش���ورای نگهبان و 
وزارتخانه های اقتصاد، نفت و بهداشت ، اعضای 
مجمع تشخيص مصلحت نظام نظرات مخالف و 
موافق خود را بيان کردند و در نهایت با رأی بيش 
از دو سوم اعضا نظر هيأت عالی نظارت تصویب 
شد و مقرر شد مصوبه مجلس در باره این بند 
اصاح شود.ادامه بررسی این ایحه به جلسات 

آینده مجمع موکول شد.
جلسه فوق العاده مجمع تشخیص  برای 

FATF تصویب
»نمایندگان مجل���س در لوایح مربوط به 
پالرمو و CFTهم در برخی موارد بر نظر خود 
اصرار کردند و دچار اختاف با شورای نگهبان 
ش���دند. از این رو، باید آن موارد اختافی هم 
هرچه سریعتر  در کميسيون های مجمع بررسی 
و به تصویب برسد تا کشور از نظر FATFبا 

مشکلی مواجه نشود.« 

حجت ااسام و المسلمين مجيد انصاری 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در 
گفتگو با جماران، با بيان جزئياتی از جلسه دیروز 
مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اصاح 
قانون پولشویی در کشور گفت: همان طور که 
قباً هم گفته بودم و نظر اعضای مجمع را برای 
تصویب ایحه پولشویی مثبت ارزیابی می کردم، 
خوشبختانه دیروز در جلسه جمع بندی کميسيون 
اقتصادی مجمع که قبل از جلسه شورای مجمع 
داشتيم، س���ه مورد از اشکاات شورای نگهبان 
مبتنی بر سياست های کلی نظام را که در مجلس 
برطرف نش���ده بود و نمایندگان بر آنها اصرار 
داشتند، مورد بررس���ی قرار گرفت و با اندک 

تغييراتی به تصویب رسيد.
وی افزود: این تغييرات نه تنها مشکلی برای 
قانون مربوط به پولش���ویی به وجود نمی آورد، 
بلکه آن را تکميل می کند. در جلسه مجمع بعد 
از بحث های مفصلی که در کليات مطرح شد، 
اعضا وارد بررسی موارد شدند و یکی از این سه 
مورد به تصویب مجمع رسيد و فقط دو مورد 
باقی ماند که احتمااً در جلسه فوق العاده ای که 
مجمع هفته آینده برگزار می کند، رسيدگی خواهد 
شد و آن دو مورد هم به تصویب نهایی اعضای 

مجمع خواهد رسيد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: 
معمواً جلسات مجمع هر دو هفته یک بار برگزار 
می شود، اما دیروز دکتر رضایی به دنبال این بود 
که اگر اکثریت اعضا بتوانند ش���نبه هفته آینده 
حضور پيدا کنند، جلسه فوق العاده تشکيل شود 
و این موضوع هرچه سریعتر از تصویب مجمع 
بگذرد، زیرا نمایندگان مجلس در لوایح مربوط به 
پالرمو و CFT هم در برخی موارد بر نظر خود 
اصرار کردند و دچار اختاف با شورای نگهبان 
شدند. از این رو، باید آن موارد اختافی هم هرچه 
سریعتر در کميسيون های مجمع بررسی شود 
و به تصویب برسد تا کشور از نظر FATF با 

مشکلی مواجه نشود.

اردوغان: توسعه روابط با ایران براي ترکیه اهمیت راهبردي داردواکنش معاون رئیس جمهوري به ادعای کریمی قدوسی

40 طرح و پروژه قابل سرمایه گذاری در پایتخت معرفی می شود

جهانگیری: افزایش همکاری تهران و 

دهلی نو   به  نفع دو کشور و منطقه است
معاون اول رئيس جمهوری با بي���ان این که افزایش همکاری ميان تهران و 
دهلی نو به نفع دو کشور و منطقه است، گفت: باید از همه ظرفيت ها برای توسعه 

مناسبات ایران و هند در همه سطوح استفاده کرد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی معاون اول رئيس جمهوری، اسحاق جهانگيری 
در دیدار سفير ایران در دهلی نو افزایش سطح همکاری های دو کشور بزرگ ایران 
و هند را به نفع دو کشور و منطقه ارزیابی کرد و گفت: این همکاری ها می تواند به 

ایجاد ثبات و امنيت بيشتر در منطقه کمک کند.
وی بر گسترش روابط دو کشور ایران و هندوستان در همه زمينه ها تاکيد کرد 
و خواستار استفاده از همه ظرفيت ها برای ارتقا ی سطح مناسبات تجاری و اقتصادی 
دو کشور شد.وی با اشاره به سفر و دیدار روسای جمهوری دو کشور ابراز اطمينان 
کرد که  تهران و دهلی نو می توانند با اتکا به منابع، دستاوردها و اهداف مشترک در 

حوزه های اقتصادی،  سياسی و فرهنگی گام های بلندی بردارند.
جهانگيری همچنين بر ضرورت پيگيری اجرایی شدن قراردادها و   تصميمات 

کميسيون مشترک ایران و هند از سوی سفير ایران در این کشور تاکيد کرد.
علی چگنی سفير ایران در هند   گزارشی از محل ماموریت خود ارائه کرد. 
 ایران و هند در حوزه انرژی، معادن، فلزات و ساختارهای ارتباطی همکاری های

 موثری با یکدیگر دارند به نحوی که حجم تجارت دو کشور در سال 201۷ بالغ بر 
30 ميليارد دار بوده است.نقش بندر استراتژیک چابهار برای توسعه مناسبات ایران 
و هند به ویژه در دوران تحریم بسيار حائز اهميت است و می تواند حجم تجارت 

دو کشور را به صورت چشمگيری افزایش دهد.
دستور ویژه جهانگیری درباره خودروهای دپو شده در گمرک

معاون اول رئيس جمه���وری در نامه ای خطاب به وزیران امور اقتصادی و 
دارایی و صنعت، معدن و تجارت درباره خودروهای دپو شده در گمرک تصریح 
کرد، نباید برای کسانی که در چارچوب قوانين و مقررات عمل کرده اند مشکل 

ایجاد شود.
به گزارش ایرنا، گمرک ایران دیروز نامه سی ام آبان ماه اسحاق جهانگيری به 
وزیران صنعت و اقتصاد درباره »تعيين تکليف موضوع استمرار خسارت ناشی از 
دپو خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور« را منتشر کرده که 
در آن تصریح شده: »نباید تحت تاثير فضاسازی، موانع فعاان اقتصادی را برطرف 
نکنيم.«ب���ه گفته مهدی دافر دبير انجمن واردکنندگان خودرو، بيش از 14 هزار و 
۶00 دستگاه خودروهای متوقف شده در گمرک، هيچ مشکلی ندارند، ثبت سفارش 
شده اند و حقوق گمرکی شان پرداخت شده و ۶481 دستگاه خودرو هم به شيوه 
درست ثبت سفارش نشده است.واردات خودرو در سال 139۶ رشد شتابانی داشت 
که س���بب شد اواخر تير پارسال وزارت صنعت، معدن و تجارت با دستور وزیر 
وقت، ثبت سفارش آن را تا زمان اصاح آیين نامه مربوطه در دولت متوقف کند. 
در آن زمان آمار گمرک نش���ان می داد که در پنج ماهه نخست پارسال 3۷ هزار و 
۶23 دستگاه انواع خودروی سواری وارد کشور شد که این ميزان نسبت به مدت 
مشابه سال 1395 از نظر تعداد ۶4.42 درصد افزایش داشت.این ممنوعيت اواخر 
دی ماه و با اباغ آیين نامه جدید واردات خودرو، برطرف و واردات خودروها از 
سر گرفته شد اما با تغيير سياست های ارزی دولت در سال 9۷ از سویی و خروج 
آمریکا از برجام، دولت تصميم گرفت واردات برخی کااهای غيرضرور از جمله 

خودرو را بار دیگر متوقف کند.

 گفتگو براي صلح در یمن
گفتگوي دوطرف یمني براي دس��تیابي به صلح و پایان جنگ بعد 
از نزدیک به چهارس��ال در سوئد با موفقیت و توافق اولیه پایان یافت. 
آتش بس، باز شدن خط هوایي براي ارسال دارو، غذا و مایحتاج عمومي 
مردم یمن، توقف عملیات نظامي در اس��تان الحدیده، آزادي اسراء و 
نظارت امنیتي نیروهاي سازمان ملل بر بندر الحدیده و... رئوس توافق 

اعام شده است.
همه دولت ها در منطقه و خارج از آن، بخصوص دولت هاي داراي 
حق وتو در شوراي امنیت سازمان ملل )آمریكا، روسیه، چین، فرانسه، 
انگلیس( ضمن حمایت از طرح س��ازمان ملل و مذاكره یمني � یمني 
در سوئد از نتایج بدست آمده استقبال كرده اند و خواهان ادامه گفتگوها 
با نظارت سازمان ملل براي دستیابي به صلح پایدار شده اند. جمهوري 
اس��امي ایران كه همواره راه حل گفتگوي یمني � یمني را پیش��نهاد 
مي كرد با حمایت از گفتگوي دوطرف در س��وئد، از نتایج آن استقبال 

كرده است.
از مش��كات مسیر گفتگو براي رس��یدن به صلحي پایدار، یكي 
ادامه حضور مستقیم ارتش كشورهاي متجاوز، به طور مشخص ارتش 
سعودي ها و امارات همچنین دخالت نظامي مستقیم و غیرمستقیم آمریكا 
و اسرائیل اس��ت. رئیس هیأت صنعا، »محمد عبدالسام« در مصاحبه 
خبري در پایان گفتگو ها در سوئد گفت: »... مردم یمن كه چهارسال در 
برابر تجاوز 17 كشور ایستادگي و مقاومت كردند، اكنون توانایي دستیابي 
به پیروزي شرافتمندانه را دارند.« او گفت: »نیروهاي انصاراه و طرفداران 
آنها در جبهه هاي الحدیده و تعز همچنان باید آمادگي و هشیاري كامل 
خود را حفظ كنند. زیرا هنوز نشانه هایي از رفتن كشورهاي متجاوز از 

خاک یمن و توقف كامل جنگ دیده نمي شود.«
 گزارش هاي خبري از توافق گروه هاي یمني براي آتش بس در شهر 
و بندر الحدیده حكایت دارد. نمایندگان دولت نجات ملي و دولت مستقر 
در»عدن«، پس از یک هفته مذاكره با نظارت سازمان ملل درباره آتش بس 
در شهر و بندر الحدیده و بنادر الصعیف و عین عیسي به توافق رسیده اند. 
براساس این توافق، آتش بس، باید به صورت فوري در این مناطق برقرار 
شود و نیروهاي مشترک در این مناطق و نقاط توافقي در خارج از شهر 
الحدیده مستقر شوند. دوطرف باید از ارسال و اعزام تجهیزات و نیروي 
نظامي به اس��تان و شهر الحدیده خودداري و به همه اقدامات مسلحانه 
در شهر پایان دهند. براساس توافق نیروهاي سازمان ملل در این منطقه 
نظارت همه جانبه و كامل خواهند داشت و رئیس كمیته هماهنگي باید 
هر هفته یک گزارش درباره اجراي توافق ها از طریق دبیر كل به شوراي 
امنیت ارائه كند. مبادله اسیران به صورت كامل اجرا خواهد شد و فعالیت 
كمیته رس��یدگي به موضوع اسیران براساس توافق ادامه مي یابد. جنگ 
در یمن بعد از چهار سال تعریفي بجز یک فاجعه انساني بزرگ ندارد. 
این جنگ را تجاوز ارتش س��عودي و ارتش حاكمیت ابوظبي كلید زد 
و آمریكا و رژیم صهیونیستي در مسیر چهار سال كشتار مردم، محاصره 
و بمباران هاي مداوم هوایي یمن بطور همه جانبه در كنار متجاوزان قرار 
داشتند. اكنون مذاكرات صلح در سوئد انجام گرفته است و قرار است تا 
پایان ماه ژانویه نشست دیگري براي صلح همه جانبه یمن در ژنو صورت 
پذیرد. از میان نظریّه پردازي هاي گوناگون دو جهت گیري درباره گفتگو 

براي صلح در یمن را مي توان دید.
1�  بعد از چهار س��ال جنگ و مقاومت مردم یمن، به گفته محمد 
عبدالسام رئیس هیأت صعنا، »... امیدواریم دولت ها در جهان، همچنین 
جامعه جهاني دریافته باش��ند كه عملیات نظامي در یمن به نتیجه اي 

نمي رسد و بحران یمن راه حل نظامي ندارد.«
براي دولت هاي سعودي و امارات، ادامه جنگ در یمن دیگر منافع 
سیاسي ندارد و هزینه هاي مالي و انساني بسیار دارد. سیماي فاجعه انساني 
در یمن، گریبان ترامپ را نیز گرفته است و اغلب دولت هاي اروپایي، 
حتي دولتي مانند انگلیس كه به سعودي ها انواع و اقسام تسلیحات نظامي 
مي فروش��د، از فوریت اقدام براي پایان جنگ در یمن مي گوید. جنگ 
یمن به پایان راه رس��یده است، زیرا همه دریافته اند كه بحران یمن راه 
حل نظامي ندارد و فاجعه انساني در آن در صورت ادامه جنگ به بحران 

بزرگ بین المللي مبدل مي شود.
براي سازمان ملل و دبیركل آن »آنتونیو گوترش« دستیابي به موفقیت 
در گفتگوهاي دو طرف یمني، پایان جنگ و اعام صلح پایدار، بسیار 
حائز اهمیت اس��ت. او این مأموریت را با پذیرش مسئولیت از سوي 
شوراي امنیت سازمان ملل بخصوص اعام رسمي دولت هاي آمریكا، 
روسیه، چین، فرانس��ه و انگلیس، انجام مي دهد. بنابراین موفقیت گام 
اول، آتش بس و ادامه مذاكره در ژنو، بسیار امیدوارانه است و برخي از 
تحلیلگران سیاسي در غرب از پایان بحران جنگ در یمن تفسیر و نظر 
داده ان��د. در این مرحله هم نمایندگان دولت ها و هم اغلب نظر پردازان 
سیاسي ضمن اینكه از امكان صلح در یمن خبر مي دهند به آینده رسیدن 

به یک یک توافق همه جانبه و مطلوب امیدوارند.
2� در برداشت دیگر، اگر چه مذاكرات صلح یمن در سوئد با نظارت 
سازمان ملل را یک موفقیت مي  شمارند، اما همچنان نگران آینده اند. آنها 
مي نویس��ند، بحران یمن، بخشي از بحران فراگیر در خاورمیانه است و 
تا زماني كه ترامپ، دست سعودي ها و رژیم صهیونیستي )نتانیاهو( را 
در تشدید بحران ها در منطقه خاورمیانه باز گذاشته باشد، هرگونه توافق 
صلح مدار، شكننده خواهد بود. جنگ در یمن در دایره استراتژي بحران و 
جنگ براي خاورمیانه تعریف مي شود. ترامپ هدفي جز بلعیدن دارهاي 
نفتي س��عودي ها و دیگر ش��یوخ حاكم در خلیج فارس ندارد. رئیس 
جمه��وري آمریكا، بخش عمده موفقیت مالي خود را در داخل آمریكا 
براي كارآفریني بر معادله نفت و بحران در خاورمیانه استوار كرده است 
و در مسیر فروش انبوه تسلیحات نظامي و دریافت هزینه هاي باا براي 
كمک و مشاوره هاي امنیتي � نظامي هیچ تردیدي ندارد. براي او كشتار 
زنان و كودكان یمني و محاصره آن تا شیوع انواع و اقسام بیماري ها و 
قحطي، چندان حائز اهمیت نیست. از سوي دیگر نتانیاهو سیاست هاي 
نزدیكي اس��رائیل به دولت هاي عربي را براساس ترسیم و تشدید خطر 
ایران و حمایت از »مقاومت« پي گیري مي كند. صلح در یمن، امكان حل 
اختاف ها و مسیر بهبود روابط دوجانبه تهران با دیگر دولت هاي عربي را 
فراهم مي سازد. تا دیروز شعار آمریكا و اسرائیل این بود »ما با دخالت هاي 
نظامي ایران در یمن و در كش��ورهاي منطقه مخالفیم.« اكنون صلح در 
یمن، بهانه نظامي گري و جنگ را از اسرائیل و آمریكا مي گیرد. از این نگاه 

توافق صلح درباره جنگ یمن، همچنان شكننده باقي خواهد ماند.

يادداشت

فصل پنجم در دانشگاه

آذرماه را مي توان در نس��بت با دانشگاه و روز دانشجو و مسایل 
آموزش عالي مورد توجه قرار داد. بس��یاري از مردم ایران یا دانشجو 
هستند یا بوده اند یا فرزند و برادر و خواهري دارند كه در دانشگاه و 

نهاده اي آكادمیک مشغول تحقیق و تحصیل هستند. 
در گذشته اي نه چندان دور این امر مزیتي ویژه براي برخي نخبگان 
بود و بعد به یک مرتبة مهم سیاسي و علمي توامان در حوادث انقابي 
دهة پنجاه ارتقا پیدا كرد. هجوم جوانان به دانشگاه سبب شد تا گشایش 
و گسترش سریعي در عرصة كمي و كیفي آموزش عالي رخ دهد. در 
حقیقت، راهي كه باید طي یک قرن مسطح و هموار میشد طي یكي 
دودهه تبدیل به نهاد و دم و دستگاهي عریض و طویل شد و بسیاري 
از خانواده ه��اي ایراني فرزندان خود را با پول یا بدون پول راهي این 

مراكز و كاس ها كردند. 
بسیاري از مسئولین و روحانیون و مدیران نیز با بهره از مكاتبه و 
آموزش تمام یا نیمه وقت و پاره وقت و امثال ذلک به كسب مدارج 
و القاب ممتاز و ارجمند دانش��گاهي، از دكتر و پروفسور و استادیار 
و غیره نایل شدند. اما دانشگاه رو به افول نهاد. هنگامي كه كیفیت با 
كمیت همگون نباشد و سیطرة كمیت راه را بر تعمق و درنگ و ساختن 
عقل و روح و روش تحقیق و اس��تعاي آموزش و پژوهش ببندد، 
همین مي شود كه در دانشگاه هاي وطن مي بینیم و نامش دانشگاه و در 
اصل مدرس��ه هایي است با اقل قواعد علمي و تهي از روح تحقیق و 

اخاق آكادمي. 
مدارج علمي و س��طح ارزش نهادهاي دانشگاهي ما در طول 
دهه هاي اخیر از دانش��گاه هاي بزرگ و اصیل و میدان هاي تولید علم 
فاصله گرفته و دور و دورتر شده است. مسئولین بهتر مي دانند چرا و 
چقدر؟ پس انكار بي فایده و بي عملي و دست روي دست گذاشتن یا 
اندرزهاي بي معنا فقط نمک بر زخم دانشگاه خواهد پاشید. باید كاري 
كرد و این كار را دانشگاهیان بدون دخالت و فشار بیرونیان مي توانند 
انجام دهند. دانشگاه جاي درس و علم و تحقیق و شعاع آزادي اندیشه 
و رونق ادب و هنر بوده و آبروي نسل ها بدان درپیوسته است. همین.

چرا این نهاد كه با میلیون ها جوان سروكار دارد، یعني دانشگاه 
مدام مورد جفاي منتقداني هم بوده كه ناداني و ناكارآمدي خود را بر 
دوش علوم جدید و دانش نوین و اوستادان دانشگاهي بیندازند و اخیراً 
یكي از همین منتقدان از تریبوني مقدس به همین س��یاق و در همین 
نهج داد سخن داده بود، بي آنكه از آن همه جفا و سهل انگاري و سوء 
مدیریت در باب آموزش عالي چیزي بگوید. اما سخن كوتاه كنم اینجا 
كنام مخاطرات بسیار اس��ت و این فرزندان نازنین و برازنده شایستة 
بهترین مدارج و معارج اند. بهتر است بزرگان راهي بنمایند تا ناامیدي و 

یاس بر جوانان سیطره نیابد. 
چهار دهه، چهار فصل بر دانش��گاه گذشته و اینک فصل پنجم 
است و نمي گویم و نمي دانم چه خواهد شد. به جاي این عتاب ها و 

خطاب ها، سخن شاعر را گواه آخر مي گیرم:
ی��ک دریچه آزادي ب��از كن به ایمانم

یک سبو پر از شادي خرج كن كه مهمانم...

سيد مسعود رضوي

   رضایی:  مجمع تشخیص در بررسي CFT از منافع ملي نخواهد گذشت

 مع���اون پارلمان���ی رئيس 
جمهوري یادآور شد: مناسب ترین 
مرجع برای پاسخگویی به ادعای 
آقای کریمی قدوسی، سخنگوی 
 ش���ورای  نگهبان اس���ت. توصيه 
می کنم حتما از آقای دکتر کدخدایی 
سخنگوی شورای نگهبان سئوال 
شود، او حتما پاسخش دقيق خواهد 

بود.
به گزارش جم���اران، معاون 
پارلمان���ی رئيس جمهوري گفت: 
اگر ما به اصول دموکراسی معتقد 
هستيم، با یک روش دموکراتيک، 
 تصوی���ب لوای���ح مرب���وط به 
اف ای تی اف در مجلس انجام شد. 
اگر به مس���ائل امنيتی کشور فکر 
می کنيم، شورای عالی امنيت ملی 

درباره موضوع اظهارنظر کرد.
حسينعلی اميری درباره این 
موضع کریمی قدوس���ی که گفته 
است »50 درصد نمایندگان مجلس 
دنبال فروپاشی نظام هستند«، گفت: 
تایيد صاحيت نمایندگان مجلس از 
طریق شورای محترم نگهبان انجام 

می شود. 
این شورا در یک فرایند دقيق 
صاحيت نامزده���ای نمایندگی 
مجل���س را مورد بررس���ی قرار 

می دهد.
وی افزود: دستگاه های مختلف 
راجع به صاحي���ت نامزدهای 
نمایندگ���ی مجلس به ش���ورای 
نگهبان اس���تعام می دهند، نهایتا 
در کميته های کارشناسی و سپس 
صحن شورای نگهبان صاحيت 
نامزدهای نمایندگی مجلس مورد 
بررسی قرار می گيرد و اعام نظر 

می شود. این }صحبتی{ که آقای 
کریمی قدوسی اظهار کردند، خوب 
است شورای محترم نگهبان در باره 
موضوع توضيح بدهد تا مشخص 
ش���ود بيّنه آقای کریمی قدوسی 
چيست و شورای نگهبان از این که 
چنين افراد را تأیيد صاحيت کرده 

است، چه دفاعی دارد؟
مع���اون پارلمان���ی رئيس 
جمهوري یادآور شد: مناسبتر ین 
مرجع برای پاس���خگویی به این 
ادع���ای آقای کریمی قدوس���ی، 
سخنگوی شورای  نگهبان است. 
توصيه می کنم حتما از آقای دکتر 
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 
سئوال شود، او حتما پاسخش دقيق 
خواهد بود.اميري درباره این صحبت 
رئيس جمهوري که چرا مخالفان 
اف ای تی اف هزینه مخالفتش���ان 
را ش���فاف به مردم نمی گویند و 
مسئوليتش را برعهده نمی گيرند؟ 
 گفت: به هرح���ال لوایح مربوط به 
اف ای تی اف در بخش های مختلف 
دولت مورد کارشناسی قرار گرفت. 
در مواردی که شائبه بحث امنيت 
ملی و امنيت کش���ور بود، عاوه 
بر بحث و بررس���ی در کميسيون 
سياس���ی- دفاعی دولت، شورای 
عالی امنيت ملی هم درباره آنها نظر 
داد.عضو کابينه دولت دوازدهم بيان 
کرد: دبير محترم شورای عالی امنيت 
ملی در جلس���ه غير علنی مجلس 
 حضور پيدا ک���رد و توضيح داد. 
جمع بندی این بود که در وضع فعلی 
 تصویب لوایح مرتبط با اف ای تی اف

 از ضرورت های کش���ور است و 
استانداردسازی  ارتباط و مراودات 

ما با موسسات مالی و بانک های دنيا 
باید از این طرق انجام شود.

وی ادامه داد: در مجلس راجع 
به ایحه الحاق به کنوانسيون مبارزه 
با تامين مالی تروریسم تقریبا بيش از 
دو ساعت قبل از آغاز نشست علنی، 
با حضور موافقين و مخالفين جلسه 
غيرعلنی برگزار ش���د، نمایندگان 
بخش های مختلف نظام آمدند و 
اظهارنظر کردند. بعد از آن جلسه  
علنی مجلس شورای اسامی شروع 
ش���د و مجلس به این ایحه رای 

داد.
اميری تأکيد ک���رد: اگر ما به 
اصول دموکراسی معتقد هستيم، با 
یک روش دموکراتيک، تصویب 
لوایح مربوط ب���ه اف ای تی اف 
در مجلس انجام شد. اگر به مسائل 
امنيتی کشور فکر می کنيم، شورای 
عالی امنيت مل���ی درباره موضوع 
اظهارنظر ک���رد و دبير محترم این 
شورا به مجلس آمد و توضيح داد.

معاون پارلماني رئيس جمهوري 
ادامه داد: بعد از رسيدگی های دقيق، 
موافقي���ن و مخالفين، بخش هاي 
خصوصی، بانکی، اقتصادی و امنيتی 
دیدگاه ها و اس���تدال های خود را 
بيان کردند و س���پس جمع بندی 
انجام شد، حاا با وجود طی شدن 
این مسير، بيان این که اف ای تی 
اف مخالف مصالح و امنيت کشور 
است، به ویژه از جانب برخی مراجع 
رسمی خيلی نمی تواند وجهه ای 
داشته باشد و قطعا مخالفت با اف 
ای تی اف برای کشور هزینه دارد. 
صحبت های رئيس جمهوري هم 

ناظر بر همين موارد است.

رئيس دفتر رئي���س جمهوري  در دیدار با 
»رجب طيب اردوغ���ان« رئيس جمهوري این 
کش���ور،روابط و همکاری های ایران و ترکيه را 
مثبت و روبه گس���ترش دانست و بر ضرورت 
تاش در جهت توس���عه، تقوی���ت و ارتقاي 
 سطح مناسبات دوجانبه، منطقه ای و بين المللی 

تهران � آنکارا تاکيد کرد.
 به گزارش پایگاه اطاع رسانی دولت،محمود 
واعظي در این دیدار با ارائه گزارشی از دیدارها 
و رایزنی های خود با مس���ئوان عاليرتبه ترکيه 
و توافق هاي انجام ش���ده برای سفر آینده دکتر 
روحانی به این کشور و برگزاری پنجمين نشست 
شورایعالی همکاری های راهبردی ایران و ترکيه، 
افزود:ایران آماده توس���عه همه جانبه روابط و 
همکاری ها با ترکيه به عنوان کشوری همسایه، 
دوست و برادر است.وي با اشاره به سابقه روابط 
دوستانه و تاریخی دو ملت، اظهار داشت: هيچ 
مانع و محدودیتی در مس���ير گسترش روابط در 

بخش های مختلف به ویژه مناس���بات تجاری و 
اقتصادی با ترکيه قائل نيستيم.

رئيس دفتر رئيس جمهوري، دوستی، تفاهم 
و اش���تراک نظر رؤسای جمهوري ایران و ترکيه 
را در موضوعات و مس���ائل گوناگون دوجانبه، 
منطقه ای و بين المللی عاملی مهم در گس���ترش 
مناسبات و همکاری های دو کشور دانست و بر 
ضرورت تاش برای تسریع در اجرای توافق هاي 
فی مابين و تسهيل همکاری فعاان اقتصادی دو 

کشور تاکيد کرد.
»رجب طيب اردوغ���ان« رئيس جمهوري 
ترکيه هم با ابراز خرسندی از روند روابط و تاش 
مس���ئوان دو کشور در جهت اجرای توافق ها و 
برنامه های مشترک در بخش های مختلف، سفر 
آینده دکتر روحانی به ترکيه و برگزاری پنجمين 
نشست شورایعالی همکاری های راهبردی ایران 
و ترکيه را فرصتی مغتنم برای توسعه و تحکيم 

مناسبات تهران-آنکارا بيان کرد.

وي با اشاره به ضرورت تاش برای تقویت 
همکاری ها و حمایت از فع���اان اقتصادی دو 
کشور، افزود:توس���عه روابط با ایران برای ترکيه 

اهميتی راهبردی دارد.
حمایت از گس��ترش هم��كاری فعاان 

اقتصادی   
رئيس دفتر رئيس جمهوری همچنين استفاده 
حداکثری از فرصت ها و توانمندی های موجود 
در ایران و ترکيه را در توسعه مناسبات دو طرف 
حائز اهميت دانست و بر لزوم حمایت همه جانبه 
دو دولت از فعاان اقتصادی و سرمایه گذاران دو 

کشور تأکيد کرد.
  واعظی روز جمعه ب���ه طور جداگانه با 
جمعی از فعاان اقتصادی و سرمایه گذاران ایرانی 

و ترکيه ای هم دیدار کرد.
وي در این نشست ها با اشاره به ظرفيت ها و 
توانمندی های موجود در ایران و ترکيه بر ضرورت 
تاش دو دولت در جهت تسهيل همکاری ها و 

سرمایه گذاری  فعاان اقتصادی دو کشور در جهت 
منافع متقابل تاکيد کرد.

واعظی اظهار داش���ت: امروز فرصت های 
خوب سرمایه گذاری در بخش های مختلف در 
ایران فراهم اس���ت و از حضور فعاان اقتصادی 
و س���رمایه گذاران ترکيه در اجرای این پروژه ها 
اس���تقبال می کنيم.رئيس دفتر رئيس جمهوری 
همچنين با اش���اره به نيروی انسانی توانمند و 
متخصص در ایران، اف���زود: آمادگی داریم تا در 
جهت انتقال تجربيات و گسترش همکاری های 
مش���ترک، زمينه های ازم را برای حضور فعاان 
اقتصادی ایرانی در پروژه های ترکيه فراهم کنيم.

در نشس���ت های جداگانه همچنين فعاان 
اقتصادی ایرانی در ترکيه و س���رمایه گذاران و 
فعاان اقتص���ادی ترکيه عاقه مند به همکاری و 
مش���ارکت در اجرای پروژه های کشورمان در 
بخش های مختلف به بيان دیدگاه ها و نقطه نظرات 

خود با رئيس دفتر رئيس جمهوری پرداختند.

 رئيس س���ازمان س���رمایه گذاری و مش���ارکت های 
مردمی شهرداری تهران گفت: 40 طرح و پروژه در قالب نخستين 
اجاس فرصت های سرمایه گذاری در پایتخت به سرمایه گذاران 

معرفی می شود.
به گزارش خبرنگار ما، علی نيازی دیروز در جمع خبرنگاران 
با بيان این که ای���ن اجاس با همکاری اتاق بازرگانی و کانون 
نهادهای سرمایه گذاری ایران فردا در هتل آزادي تهران برگزار 
می شود افزود: براساس قانون بودجه سال 9۷، شهرداری تهران 
می تواند تا سقف سه هزار ميليارد تومان در قالب طرح های از 

پيش تعيين شده مشارکت بخش خصوصی را جلب کند.
وی با بيان این که تاکنون 1800 ميليارد تومان در شهر تهران 
سرمایه گذاری شده است خاطرنشان کرد: ارزش طرح هایی که 
در قالب این اجاس معرفی می شود بيش از چهار هزار ميليارد 

تومان است.
نيازی تصریح کرد: اگر بيش از 1200 ميليارد تومان منجر به 
سرمایه گذاری شود شهرداری تهران می تواند این موضوع را در 

قالب یک ایحه به شورای شهر تهران ارائه دهد.
به گفته وی، تاکنون قراردادهایی در زمينه توليد برق از محل 
دفن زباله، پردازش نخاله های ساختمانی، جایگاه های سوخت 
کوچک مقياس، احداث دو مجتمع فرهنگی و پروژه توس���عه 
فاز دوم بيمارستان آتيه از جمله پروژه های سرمایه گذاری شده 

است.
رئيس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی یادآور 
شد: در این اجاس، پروژه ها در 2۶ بخش از جمله حمل و نقل 

عمومی و پروژه های فرهنگی و عمومی ارائه می شود.
وی افزود: برای مثال یکی از پروژه های حوزه حمل و نقل 
عمومی ورود خودرو های اشتراکی  از جمله پروژه هایی است که 
آلودگی پایينی دارند و با نصب یک نرم افزار بر روی تلفن های 
همراه می توان از آنها استفاده کردکه در این اجاس ارائه خواهد 

شد.
نيازی با بيان این که در مترو بهره برداری یکی از خطوط 
جدید مترو پيشنهاد شده است، خاطرنشان کرد: تاکيد داریم یکی 

از خط���وط مترو را به صورت الگو به بخش خصوصی واگذار 
کنيم .

به گفته وی، در س���ال های گذشته مدل سرمایه گذاری در 
شهر تهران به صورت کارفرمایی بود در حالی که رویکرد فعلی 

مدیریت شهری جذب مشارکت بخش خصوصی است.
رئيس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی اظهار 
 داش���ت: زمانی که بخ���ش خصوصی وارد ش���ود می تواند 
اقتصادی ترین روش را انتخاب کند و از منابع به صورت بهينه تر 

استفاده کند.
وی اضافه کرد: در یک س���ال اخير مجموعه شورای شهر 
و ش���هرداری تهران تاکيد زیادی به استفاده از مشارکت بخش 

خصوصی در اداره شهر داشته است.
نيازی خاطرنش���ان کرد: بيش از دو س���وم بودجه ساانه 
شهرداری تهران را منابع نقد و کمتر از یک سوم آن را منابع غير 
نقد تشکيل می دهد که تمامی منابع نقد صرف نگهداشت شهر 
شده است و از منابع غير نقد برای توسعه شهر استفاده می شود.

 سومين جش���نواره  رسانه های 
ش���هری با  شعار "ش���هر، رسانه و 
در بهمن ماه در تهران  نقدپذی���ری" 

برگزار مي شود.
به  گزارش خبرنگار ما، سرپرست 
مرکز ارتباطات شهرداری تهران دیروز 
در نشس���ت خبري درباره برگزاری 
سومين جشنواره رسانه های شهری و 
روند ارسال آثار توضيحاتی ارائه کرد 
و گفت : برگزاری جشنواره در حوزه 
رسانه و مطبوعات سابقه زیادی دارد 
و فرصتی برای نزدیکی اهالی رسانه و 
گردهمایی خبرنگاران با یکدیگر است.

پوریا سوري با بيان این که جشنواره ها 
سبب تحرک بيشتر در بدنه رسانه ای 
کشور می شود، در این رابطه، تصریح 
کرد: در س���ومين جشنواره  رسانه های 
شهری بخش ویژه  ای به عنوان ميراث 
طبيعی و فرهنگی در نظر گرفته شده 

است.
وی با اشاره به این که جایزه این 
جشنواره فقط برای روزنامه نگاران و 
خبرنگاران تهرانی نيست و خبرنگاران 
شهرستاني در همه استان ها هم می توانند 
آثار خود را به این دبيرخانه ارس���ال 
کنن���د، ادام���ه داد: از 20 آبان تا 20 
آذر فرص���ت ارس���ال آثار بود، اما به 
دليل اس���تقبال خبرنگاران این مهلت 
تا 20 دی ماه تمدید شد.س���وری با 
بيان این که از نقدها استقبال می شود، 
گفت : هنگامی که خدمت شهردار تهران 
رسيدم، در مورد جشنواره رسانه های 
شهری توضيحاتی را ارائه کردم و آقای 
حناچی تاکيد کرد که بخش ویژه  نقد 
هم در این جشنواره گنجانده شود. وی با 
اشاره به این که داوری مرحله اول این 
جشنواره به انجمن صنفی روزنامه نگاران 
استان تهران سپرده شد و داوران نهایی 

هم توسط این انجمن معرفی شده اند، 
خاطر نش���ان کرد: برای حوزه عکس 
از توان انجمن عکاسان استفاده شد و 
در حوزه تلویزیون و رادیو هم س���ه 
نفر از پيشکسوتان این حوزه به عنوان 
داور انتخاب شدند. س���وری در مورد 
حضور پيام رسان های فعال در حوزه 
مجازی هم گفت : ماک ما رسانه های 
دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد 
است.  مهدی افروز منش ، دبير سومين 
جشنواره رسانه های شهری هم با اشاره 
ب���ه این که قرار بود مهلت آثار تا 20 
آذر ماه باشد، اما به دليل استقبال زیاد 
این مهلت تا 20 دی ماه تمدید ش���د، 
گفت : بر اس���اس آخرین آمار 450 اثر 
به دبيرخانه جشنواره ارسال شده است 
که بيش���ترین آثار در حوزه گزارش و 

خبر بوده است.
وی با بيان این که در هر حوزه 
کاري جایزه نفر اول پنج ميليون تومان 
است، تصریح کرد: برای نفر دوم سه و 
نيم و نفر سوم دو ميليون تومان جایزه 

در نظر گرفته شده است.
همچنين دکتر رضایيان، مسئول 
هيات داوران هم با اش���اره به این که 
امسال تدبيری اندیشيده شده است که 
ترکيب داوران متنوع باش���د و افراد 
مس���ن در کنار جوانان قرار بگيرند، 
گفت : قاضی زاده، صدیقی ، قوچانی، 
دليری،مهاجر،اميرشاهي،رس���تگار و 
ابراهي���م زاده از داوران مرحله نهایی 
هستند و سعی شده است که کار دقيق 

و حرفه ای انجام شود.
وی اف���زود: داوران آث���ار را به 
صورت کدگذاری ش���ده و بدون نام 
خبرنگار و رس���انه می بينند و سعی 
ش���ده است که کاما بی طرف با آثار 

برخورد شود.

سومین جشنواره رسانه های شهری
بهمن ماه برگزار مي شود

ديدار ظريف با نخست وزير قطر



  مدتي اس���ت مبحث مهم تحول علوم به 
گفتماني رايج در عرصه محافل علمي و آکادميک 
کشور تبديل شده و حتي شورايي نيز با عنوان شوراي 
تحول علوم انساني با حضور برخي انديشمندان در 
ش���وراي عالي انقاب فرهنگي تشکيل شده است. 
فارغ از برخي جهت گيري ها و موضع گيري هاي بعضًا 
سياسي و يا به يک عبارت غيرفرهنگي، بحث در 
باب ضرورت بازنگري در حوزه تحول علوم، بحثي 

بسيار مهم و بنيادي است. 
 ليک با تأمل و تدقق در يک سوال بنيادي که متعلق اين تحول، عالِم علوم 
است يا خود علوم؟ به عبارتي تحول مي بايست در نفس فاعل شناسايي يا عاِلم 

رخ دهد )سوبژه( يا متعلق شناسايي )ابژه(؟
 عنوان رايج در کشور تحول علوم است و اين بدان معناست که واضع و 
حاکم بر اين بحث، تحول در علم يا متعلق شناسايي را مبنا قرار داده ورنه قطعًا 
عنوان ديگري برمي گزيد. گرچه پسوند انساني، باب ديگري در معرفت شناسي اين 
موضوع مقابلمان مي گشايد.  براي تبيين دقيق سؤل فوق، اجازه دهيد در مرحله 
نخس���ت تمامي علوم يا آنچه متعلق شناس���ايي ذهن انسان است را به دو بخش 
تقسيم کنيم: علومي که متعلق آن انسان است و علومي که متعلق آن جهان )و 
منظور از اين جهان بُعد فيزيکي و ساختاري هستي است( و اصواً دانش در ذات 
خود در حوزه اُبژه گي، متعلق ديگري ندارد.)خدا و الهيات مطلقاً در حوزه علوم 
مادي يا فيزيک به معناي عام خود قرار نمي گيرند اما در حوزه علوم انساني چرا. 
آن هم نه از اين رو که خدا متعلق شناسايي انسان قرار ميگيرد خير.زيرا هرگز 
خداوند معلوم يا ابژه بشر نمي شود اما درک و معرفت خدا، بخشي از ادراکات 

انساني محسوب مي شود. بنابراين خداشناسي علمي انساني است(
  Techne  از ) FU-sis ( يا  physis  در شرح معناي فوق اشاره اي به تفکيک 
در حکمت يوناني مفيد اس���ت. از ديدگاه حکمت يونان هر آن چه بش���ر در آن 
مدخليت داشته باشد  Techne  يا صناعت محسوب مي شود و هر آنچه را بشر 
مداخلتي نداشته باشد  Physis  يا طبيعت. بنابراين اجازه دهيد علومي که متعلق آن، 
جهان است را علوم طبيعي بخوانيم )به نحو عام( و علومي که متعلق آن انسان 
است را انساني بخوانيم.  در باب اين دو اين علم، اين تفاوت مطلق وجود دارد 
که علوم طبيعي يا تجربي، علومي هستند که ماده به معناي عام متعلق آنهاست 
و صد البته اين ماده نمي تواند منزل و مصداق تعابير ديني يا غير ديني و ارزشي 
يا غير ارزشي و نيز تحول باشد. تکرار مي کنم به کاربردن اصطاح تحول يا هر 
اصطاح ارزشي ديگر چون ديني و غيرديني، ارزشي يا ضدارزشي در مورد علومي 
که متعلق شناسايي آن ماده است بي مبنا و بي معنا است. اصطاحاتي چون فيزيک 
ديني، شيمي ديني يا زيست شناسي ديني از همين مقوله اند و اجرم بي اعتبار. اما 
در باب علوم انساني چون متعلق آن انسان است و انسان في نفسه موجودي است 
تحول پذير و اين تحول ذاتي هستي جوهري اوست البته اصطاح علوم انساني 
ديني يا غيرديني موضوعيت دارد.  انسان مصداق شدن است نه نبودن، امري که 
 Luc Besson در فيلم  Lucy  با تمرکز بر قدرت مغز انسان در صدد بيان آن 
است. شدن، ضرورت تحول دائمي را طلب و مهمتر ايجاب مي کند و اصواً اين 
واژه که صورت فلسفي اش صيرورت است بالذات داراي همين معناست. بنابراين 
هر آن چه مربوط به انسان است چه ادراکات او و چه ادراکاتي که در باب اوست 

هر دو مصداق ضرورت تحول اند. 
هم انسان بايد در سير تکامل خود متحول شود )و اين معنا اثبات مي کند 
مصداق تحول عالِم است نه ِعلم البته به معناي تجربي آن( و هم هر آنچه در 
باب اوست. به عنوان مثال روان شناسي، علوم حقوق، جامعه شناسي و... اين دسته 
از علوم چون در باب موجودي تحول پذيرند، نيازمند تحول اند اما تأکيد مي کنم 
علومي که متعلق شناسايي آن ماده است و نه انسان، در حوزه تحول به معنايي 
که برخي اراده مي کنند قرار نمي گيرد. فلذا شفاف بگويم علوم فني منزل پذيرش 
اصطاحات ديني و غيرديني نيستند. اما انسان و هر آن چه در باب اوست )علوم و 
معارف( منزل تحول اند. در حوزه علوم فني سوبژه بايد متحول شود فلذا فيزيک دان 
مسلمان اصطاحي درست است اما فيزيک اسامي خير و در حوزه علوم انساني 
نيز، هم انسان موضوع تحول است و هم علوم مرتبط با او.  و حقيقت اين که، 
هس���تِي انس���اني مطلقاً نيازمند ژرفترين رويکرد ادراکي و پژوهشي هم به جهان 
است هم جاِن جهان )انسان(. تفکيک اين دو، حکم آفريننده انسان و جهان و نيز 

حضرت عقل نيست.

مع���اون آموزش ابتدايی وزير آموزش و پرورش با 
اشاره به طرح تکاليف مهارت محور در راستای پرورش 
خاقيت محور به برخی برداشت های اشتباه در اين مورد 
اشاره کرد و گفت: ما چيزی به اسم حذف تکاليف نداريم، 
بلکه منظور جايگزين کردن مهارت های تکاليف محور به 

جای مشق شب است. 
به گزارش ايسنا، رضوان حکيم زاده در جشنواره  تجليل 
از پژوهشگران و فناوران دانش آموزی با اشاره به اهميت 
پژوهش و ويژگی های پژوهش����گر افزود: خوب شنيدن، 
خوب مشاهده کردن، تعقل کردن و خردورزی از جمله 
ويژگی های پژوهشگر است. تقليد بی چون و چرا نمی تواند 

کمک کند تا انسان در مسير پژوهش قرار گيرد.
وی با اش���اره به اينکه اولين جلوه های خاقانه در 
کودکان که ذهن آنها را پرورش می دهد، داستان نويسی 
است، تصريح کرد: اين دانش آموزان برگزيدگان برنامه عيد 
و داستان هستند که امسال به جای تکليف نوروزی، به 

نوشتن و خواندن داستان پرداختند.
معاون آموزش ابتدايی وزير آموزش و پرورش با بيان 
اينکه سال های سال است که بچه ها رونويسی می کنند اما 
ياد نگرفتند که نظر، احساس و فکر خود را بنويسند، تصريح 
کرد: اين يعنی دانش آموزان مهارت نوشتن را ندارند. ما 
رونويسی زياد کرديم اما مهارت نوشتاری نداريم. در طرح 
تکاليف مهارت محور قصد داشتيم به سمت مهارت های 
خواندن و نوش���تن حرکت کنيم، يعنی امروز افراد يک 
مهارت ساده مانند گرفتن اندازه يک پرده را بلد نيستند 
اما اين مهارت ها را بچه ها بايد از طريق دست ورزی و 

مهارت ياد بگيرند .

 *درهای باز دانشگاه به روی دانش آموزان
دکتر مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت 
عل���وم، تحقيق���ات و فناوری هم در ادامه با بيان اين که 
همکاری ميان وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش 
تنها در برگزاری کنکور محدود نمی ش���ود، گفت: ما در 
حوزه آموزش و هم افزايی ميان اين دو وزارتخانه نيازمند 

بازنگری های اساسی هستيم. 
وی با تاکيد بر اين که بخش���ی از کار آفرينان در 

فضای دانشگاه رشد می کنند، گفت : ولی قبل از آن، اين 
افراد در مدارس يعنی در جايی که شخصيت آنها شکل 

می گيرد پرورش می يابند.
برومند با اشاره به برگزاری مسابقه هنری در حوزه 
پژوهش، خاطر نشان کرد: در اين مسابقه که در حوزه های 
عکس، انيميش���ن و کاريکاتور در مقاطع دانش آموزی و 
دانشجويی برگزار شد، دو هزار و ۴۰۰اثر ارسال شد و ما 
در بررسی اين آثار متوجه شديم که دانش آموزان چيزهايی 

را می بينند که ما به راحتی از کنار آن می گذريم .
*تدوین کتاب های درسی خاقیت محور

 حيدر تورانی، سرپرس���ت س���ازمان پژوهش و 
برنامه ريزی آموزشی هم  با بيان اينکه پژوهش در آموزش 
و پرورش با پژوهش در ساير مراکز علمی متفاوت است، 
گفت: قرار نيست در آموزش و پرورش توليد علم کنيم 
بلک���ه بايد فرايند يادگيری و ياددهی را به دانش آموزان 
آموزش دهيم. يعنی اينکه کودکان از پيش دبس���تانی تا 
دانشگاه عشق به يادگيری داشته باشند، لذت ببرند، اعتماد 

به نفس داشته باشند و احساس کنجکاوی کنند. 
سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی 
با اش���اره به اينکه اين موارد بايد وارد کتاب های درسی 
و محتواهای آموزش���ی شوند، اظهار داشت: يعنی بايد 
کتاب ها را مس���اله محور و خاقيت محور بنويسيم و 
دانش آموزان آموختن برای زيستن را بياموزند. در ساير 
محتواهای درسی و پژوهشی نيز بايد اين رويکرد جاری 
باش���د. اين موارد همچنين بايد وارد روش های درسی و 

باور معلمان نيز شود.
وی تاکيد کرد: دانش آموزان در مواجهه با مسائل نبايد 
دست و پايشان را گم کنند و به سراغ والدين يا حل المسائل 
بروند. مديران مدارس بايد تاش کنند اين نگاه را در مدارس 
جاری کنند، يعنی بچه ها بايد طوری بار بيايند که وقتی وارد 

آموزش عالی می شوند »ارزش« خلق کنند.
در اين مراسم که بدون حضور وزرای علوم و آموزش 
و پرورش برگزار ش���د از طرح های برتر ۲۸دانش آموز 
پژوهشگر دوره های اول ابتدايی، دوره دوم ابتدايی، دوره اول 

متوسطه و دوره دوم متوسطه تقدير به عمل آمد.
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یادداشتمعاون وزیر آموزش و پرورش :مشق شب حذف نشده است 

   دانشمندي ناشناخته از شهرستان دماوند

ز بيدادي َسَمر گشته ست ضّحاک
که گويند اوست در بنِد دماوند
ناصرخسرو

شهر تاريخي و اساطيري دماوند 
که در کتاب هاي جغرافيايي کهن به 
صورت “دنباوند” آمده، از منّزهات 
 و تفرجگاه ه����اي تهران به ش����مار

 مي آيد. 
اين ش����هر ک����ه در کنار کوه 
دماوند اس����ت و در اشعار مرحوم 
ملک الّش����عراي بهار به عنوان “ديو 

س����پيد” و “گنبد گيتي” و “مشت فشردة زمين” خوانده شده است، 
مرکز اسطوره هاي معروف ايراني است از جمله آنکه وقتي فريدون 
دادگر بر ضّحاک ماردوش س����تمگر غالب آمد او را در کوه دماوند 
طلسم کرد و به بند کشيد که اين مطلب را فردوسي هم در شاهنامه 

ذکر کرده است.
ش����هر دماوند در خود دانش����مندان و عارفان و شاعران بزرگ 
پرورش داده که معروفترين آنان ماعبدالّرحيم دماوندي اس����ت و 
مرحوم سيّد جال الّدين آشتياني در سال 1351 کتاب “شرح اسرار 
اسماءالحسني” يا “اسرار حسيني” او را با مقّدمه اي به زبان فرانسه 
از پروفس����ور هانري کربن، استاد دانشگاه سوربن، در جلد سوم از 
کت����اب “منتخباتي از آثار حکم����اي الهي ايران از عصر ميرداماد و 

ميرفندرسکي تا زمان حاضر” منتشر ساخته است.
اينک نگارنده مي خواهد دانشمند ديگري را که از اين سرزمين 
برخاس����ته با کتابي که او تحت عن����وان “ذخيره العارفين في معرفه 
نگاش����ته اس����ت به جويندگان علم و دانش معّرفي  اصول الّدين" 

نمايد.
اي����ن دانش����مند که خود را از غام����ان ائّمة طاهرين، محّمد 
معصوم بن ميرزامحّم����د دماوندي نامي����ده، هدف از تأليف کتاب را 
ش����ناخت اصول و پايه هاي دين ياد مي کند و در آغاز کتاب چنين 

مي گويد:
 “اّم����ا بعد چ����ون اتّفاق علماي اماميه _رضوان اه عليهم_ بر 
آنس����ت که صّحت عبادات و طاع����ات موقوف بر صّحت عقايد 
صحيحه است و تحصيل عقايد صحيحه موقوف بر شناختن لوازم 
معارف دينيّه است به ادلّة عقليّه و نقليّه، بدون تقليِد محض، چنانچه 
عّامة حّلي و شيخ شهيد و جمعي کثير از فقهاي طايفة ناجيه برآن 
رفته ان����د که هرکه با وجود قدرت بر تحصيل امور دينيّه من حيث 
ااستدال اکتفا به تقليد نمود، آن کس داخل در زمرة مؤمنان نيست، 
بنابراين اين ضعيِف بي بضاعِت خاِک راهِ س����ادات و ساير غامان 
ائّم����ة طاهرين، محّمد معصوم بن ميرزامحّمد دماوندي را به خاطر 
رسيد که حسب المقدور طالب اصول دين را به دايل ادلّة عقليه و 
نص����وص نقليه که موافق و مخالف متّفق اند در آن پردازد، چنانچه 
رموز و اشارات عرفا و مشايخ ارباب کشف و شهود نيز که صورت 
تطابق داش����ت تطّفًا به جهت مزيد تأکيد ذکر نمود اين رس����اله را 

موسوم به ذخيره العارفين في معرفه اصول الّدين ساخت".
از مطاوي کتاب چنين برمي آيد که غرض نويسندة بزرگوار از 
تأليف آن، يکي آن بوده که به همشهريان خود هشدار دهد که آنان 
بر ظواهر دين از جمله نوحه خواني و تعزيه خواني اکتفا نکنند بلکه 
توّجهي هم به اصول و پايه هاي دين که شناخت توحيد و صفات 
خداوند و نيز شناخت پيمبران و امامان و روز جزا است معطوف 
دارن����د و ديگ����ر اين که همة اين امور را با ادلّه و برهان بپذيرند و 

تقليد را در اين اصول روا ندارند.
نگارنده چندي پيش از شوراي شهر دماوند خواست که جلسه اي 
از معاريف شهر جهت رونمايي از نسخة عکسي کتاب که اصل آن در 
کتابخانة مجلس شوراي اسامي است تشکيل دهد تا شايد با کمک 
آنان بتوان مولّف کتاب را شناسايي کرد و کتاب از جمله افتخارات 

شهر دماوند به شمار آيد. إن شاءاه تعالي بلطفه و کرمه.
دماوند، کوي درویش
دوم آذرماه 1397 

 دکتر مهدي محقق

یادداشت

تحوِل علوم، تحول در فاعل شناسايي 
)عالِم( يا متعلق شناسايي )علم(؟

)به مناسبت روز پژوهش و برگزاري نشست تخصصي تعامل 

علوم انساني و علوم فني در انجمن آثار و مفاخر فرهنگي(
  دکتر حس�ن بلخاري قهي

درخواست معاون رئیس جمهور برای افزايش پژوهش های حوزه گردشگری  
رييس سازمان ميراث فرهنگی 
صنايع دستی و گردشگری انتظار از 
پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری 
را توجه ب���ه پژوهش های کاربردی 
دانست و گفت: اين پژوهش ها بويژه 
در بخش پژوهشکده گردشگری بايد 

ارتقاء پيدا کند.
به گزارش ايس���نا، علی اصغر 
مونس���ان - معاون رييس جمهور و 
رييس سازمان ميراث فرهنگی، صنايع 
دس���تی و گردشگری - که ۲۴آذر در 
آيي���ن افتتاح هفته پژوهش در موزه 
ملی ايران سخن می گفت، علم بدون 
پژوهش را چراغی دانست که به مرور 
به س���مت خاموشی می رود و اظهار 
کرد: پژوهش يک امر ارزش آفرين در 

اين زمينه است.
وی افزود: پژوهش را می توانيم 
در دو بخش کلی، يک بخش که به 
توليد علم منجر می شود و بخش ديگر 
پژوهش هايی که کاربردی گفته می شود 
و گره از مشکات حل می کند، ببينيم. 
هر دو بخش مهم است اگر يک بخش 
را جلو ببريم و به بخش ديگر اهميت 
ندهيم نامتوازنی ايجاد می شود، بنابراين 
نياز داريم پژوهشگران به توليد علم 
بپردازند و به امور و مشکات مربوطه 
توجه کنند راهکار ارائه دهند و گرهی 

از مشکات باز کنند.
مونسان ادامه داد: در پژوهشکده های 
ديگر گروه های مختلف اقدامات خوبی 
انجام داده اند، پايان نامه های خوبی در 
اين موارد تهيه ش���ده که بايد به آنها 
توجه کنيم، همچنين در بخش هايی 

که جديدتر به ميراث فرهنگی اضافه 
شده اند، نيز بايد توازن ايجاد شود.

او با اش���اره به تبديل دو گروه 
در پژوهش���گاه ميراث فرهنگی به 
پژوهش���کده، بيان کرد: بايد در اين 

گروه ها که به تازگی تبديل وضعيت 
شده اند، بيشتر کار شود و پژوهش ها 
به کمک سازمان ميراث فرهنگی بيايند 
تا راهکارهای مفيد ايجاد شود و بهره ی 

مناسب بيشتری ببريم.
معاون رييس جمهور با بيان اينکه 
شکی در آن نيست که ميراث فرهنگی 
از بخش های مهم کشور است، اظهار 
کرد: اينکه بگوييم امروز ميراث فرهنگی 
در جهان بس���يار مهم است، زيره به 
کرمان بردن است، همه می دانند ايران 

با داش���ته های تاريخی و مهم فخر 
ماس���ت  و در واقع افتخار ما داشتن 
ميراث فرهنگی اس���ت که بايد به آن 

توجه شود .
او ب���ا بيان اين ک���ه در مبنای 

داشته های فرهنگی بايد استفاده های 
مفيدی از آن شود، گفت: کشورهايی 
که اين جاذبه ها را ندارند با پروژه های 
مختلف جذابيت هايی را برای خود 
ايجاد می کنند تا از طريق گردشگری 
کس���ب درآمد و ايجاد شغل کنند 
حيف است اين همه داشته در ميراث 
 فرهنگی داش���ته باشيم اما نتوانيم به

گردشگران مان نشان دهيم.
مونسان افزود: ما در دو بعد از 
ميراث فرهنگی از طريق گردشگری 

بهره می بريم بايد به س����اير ملل اين 
مي����راث را معرفی کنيم و مردم همه 
دنيا پيش����ينه ايران را بدانند از سوی 
ديگر کسب درآمد و ايجاد شغل کنيم 
و ب����ا ايجاد يک راه حل مفيد برای 

ادامه مسير و راه ها به اين مسئله نيز 
می رسيم.

او با اشاره به اين که انتظار سازمان 
ميراث فرهنگی از پژوهشگاه؛ توجه 
به پژوهش های کاربردی است، اظهار 
کرد: اين پژوهش ها به ويژه در بخش 
پژوهشکده گردشگری بايد ارتقا پيدا 

کند .
اين مراسم با رونمايی از کتاب 
هنرنامه ايران و گاهنامه باستان شناسی 

و چند کتاب ديگر پايان يافت.  

کنسرت گروه سرشک در خانه هنرمندان 
کنسرت پژوهش���ی گروه سرشک۲5 آذر در خانه هنرمندان کنسرت 

می دهد.
يحيی علوی،آهنگساز و نوازنده 
سنتور،سرپرس���ت اين گروه است.
 هنرمن���دان ؛نی : محمد يوس���فی،

آواز :مهدی قاسمی،کمانچه : صادق 
شاه وايتی،تنبک : يوحنا علوی، دف: 
مي���اد داول،رباب : حاتم ايق،تار : 

سيامک صادقی.
 در اين برنام���ه قطعات حال 
خونين دان،ضربی شور،دوش چه 
خورده ای و ش���بگرد مبتا اجرا می 

ش���ود. نوروز امسال ،گروه موسيقی سرشک در پنجمين رقابت بين المللی 
فولکلور در بلغارستان مدال و تنديس طای جشنواره را از آن خود کرد.

علوی متولد 13۶۰ در مشهد است ، او در خانواده ای فرهنگ دوست 
و هنر پرور رشد کرد و از کودکی تحت تأثير محيطی سرشار از نوای خوش 
موسيقی اصيل ايرانی در کنار پدرش که خود از فرهيختگان عرصه ی علم 
و ادب است به دنبال کردن آثار فاخر موسيقی ايران و شنيدن و حفظ کردن 
آنها پرداخت.مقدمات موسيقی و ساز سنتور را نزد معلم گرانقدر علی اکبر 
نطاق از سال 13٧۰ آموخت و در کنار آن در کاس درس معلم بزرگوار آواز 
رضا شاکری حضور يافت و رديفهای آوازی مرسوم را نزد ايشان آموخت. 
عاقه ی وصف ناپذير وی به نواخته های استادان عالی مرتبه فرامرز پايور 
 و پرويز مش���کاتيان احس���اس و گرايش او به نوازندگی سنتور را رفته رفته 
دو چندان می کرد ودر کنار آن مطالعه ی آثار کاسيک ادبی و قرابت خانواگی 
و عاقه وافر به شعرای معاصر و قديم گرايش وی را به آهنگسازی بر روی 
اشعار آن بزرگان ترغيب می کرد. از اواخر دهه ٧۰ فعاليت خود را با تدريس 
موسيقی و ضبط آثار متعدد در صدا و سيمای مرکز خراسان آغاز کرد و در 
کنار آن کسب مقامهای برتر جشنواره استانی و کشوری که توسط آموزش و 
پرورش در سطح مدارس بود. در سال ٧۸ برای کسب مهارتهای سنتورنوازی 
معاصر به محضرهنرمند گرامی اردوان کامکار راه يافت و در کنار آن در جهت 
فراگيری آهنگسازی کاسيک غرب در کاس استاد هوشنگ کامکار حضور 
پيدا کرد و بهره های فراوان از ايش���ان برد. ضرورت درک رديف موس���يقی 
دستگاهی و نوازندگی قدما وی را ترغيب به شرکت در مکتب سنتور نوازی 

استاد مجيد کيانی و کسب فيض از محضر ايشان نمود.

برندگان جشنواره سینما حقیقت امشب معرفی می شوند
س����رويس فرهنگی- هنری: برندگان 
دوازدهمين جشنواره بين المللی فيلم مستند 
ايران سينما حقيقت امشب طی مراسمی در 
تاار وحدت معرفی می شود. اين جشنواره 
در حالی آخرين روز خود را سپری  کرد که 
با اکران بيش از هفتاد فيلم مخاطبان مختلفی 

را به سالنهای سينما کشاند.
 به گ����زارش خبرنگار ما، اولين دوره 
جشنواره بين المللی سينماحقيقت که در سال 
13۸۶ برگزار ش����د و طی همه  اين سال ها، 
سينماحقيقت به مهمترين رويداد سينمای 
مس����تند ايران و تا حدودی خاورميانه بدل 
شده است اکنون دوازدهمين تجربه خود را 
طی می کند که در اين مدت افراد بسياری از 
فيلمسازان به خصوص نسل جوان توانستند 
ايده و آرمانهای خود را در حد بضاعت و 
مقدورات در اين جشنواره به محک آزمون 

گذارند.
 امسال اين جشنواره فيلمهای متعددی 
را اکران کرد که برخی از آنها برای مخاطبان 
بسيار جذاب و پر طرفدار بود به طوری که 
سالنها مملو از تماشاگر بود. از ميان اين فيلمها 
می توان به ميدان جوانان سابق )مينا اکبری(، 
پرسپوليس- شيکاگو )اُُرد عطارپور( اصول 
بازی )صادق داوری فر( باد )حميد جعفری(، 
اس����رار درياچه )آرمين ايثاريان( اِکُسدوس 
)بهمن کيارستمی( بهارستان، خانه  ملت )بابک 
بهداد( پدر طالقانی )محمدعلی محمددوست( 

چريکه  بهرام يا ايمان به قدرت تصوير )فرشيد 
قلی پور( حافظ و گوته )فرشاد فرشته حکمت( 
زير حکم )سعيد کشاورز( شهسوار ]جهان 
پهلوان تختی[ )علی شاه محمدی( مادرم ملکه 
)علی زمانی عصمتی( مثل اسمم پگاه )سودابه 
بيضايی( مهين )محمدحسين حيدری( همايون 

)پيروز کانتری( اشاره کرد.
 فيلم ميدان جوانان س����ابق که به نقش 
تعدادی از روزنامه نگاران دوره اصاحات 
اشاره داش����ت بسيار مورد توجه مخاطبان 
قرار گرفت و يا فيلم اکس����دوس که درباره 
بازگش����ت افغانستانی ها به کشورشان پس 
از کاهش ارزش پولی ايران نس����بت به دار 
کاری از فرزند کيارستمی بود که مخاطبان را 
به بخشی از ايه اجتماعی و فرهنگی کشور 
همس����ايه آشنا کرد. همچنين فيلم حافظ و 
گوته که در دو کش����ور ايران و آلمان تهيه 
ش����ده بود نيز توانست فضايی شاعرانه و با 
تصاويری جذاب مخاطبان را با اين دو شاعر 

بزرگ آشنا کند.
 اينه����ا تع����دادی از فيلمهايی بود که 
خبرنگار اطاعات موفق به ديدن آن ش����ده 
است و در جای خود نيز نقد خود را به آنها 
خواهد نگاشت. اما بايد به خاطر داشت که 
اگرچه جنس اغلب فيلمها متفاوت و هر کدام 
رويکرد منحصر به فرد خود را داشتند اما بايد 
به خاطر سپرد که جشنواره در جايی ايستاده 
است که می تواند رويکردهای متعددی را 

با آغوش باز بپذيرد و امکان تماشای آن را 
برای مخاطبان فراهم کند.

 يکی از مهمتري����ن ويژگی های هر 
 جش����نواره ای نظ����م و انضباط در اکران و 
برنامه های آن جش����نواره است. جشنواره 
بين المللی سينماحقيقت توانسته به اين حد 
از بالندگی برسد که در اين مورد با چالش 
مواجه نش����ود اما برنامه های حاش����يه ای 
جش����نواره اعم از کارگاه ها و رونمايی و 
تقدير از بزرگان جشنواره به دليل اکرانهای 
مکرر امکان استفاده برای مخاطبان را کمتر 
کرده بود به طوری که در برخی از برنامه ها 
مخاطبان در سالنهای تماشای فيلم بودند و 

از سوی ديگر برنامه نقد و بررسی در جريان 
بود. همچنين می توان در دوره های بعدی 
موقعيتی را تدارک ديد که عوامل تهيه و توليد 
فيلم بتوانند پس از برگزاری نمايش فيلم در 
سالنی به پرسشها و پيشنهادات مخاطبان و 
اصحاب رسانه توجه کنند و فضای گفت و 

گوی جدی فراهم شود.
 با هر مش����کل و کاستی که جشنواره 
سينما حقيقت داشته باشد بايد به اين نکته 
نيز توجه کرد که با حجم بسيار درخواستها  
که امس����ال ۶3۴ فيلم مس����تند به دبيرخانه 
جشنواره ارسال شد، انتخاب تعدادی از آنها 
که با معيارها  و قواعد جشنواره منطبق باشد 
کاری دشوار است از سوی ديگر با مشکات 
عديده اقتصادی و سياس����ی و اجتماعی که 
در کشور به وجود آمده برگزاری جشنواره 
بين المللی سينماحقيقت کاری است ستودنی 

و قابل احترام.
 جشنواره بين المللی سينماحقيقت اکنون 
در جايگاهی است که بايد از گرايش های 
سليقگی و باورهای کوتاه مدت عبور کند 
چرا که توانسته به موقعيتی برسد که فضای 
تعامل و مدارا نس���بت به کارگردانان متعدد 
را فراهم کند. با اتخاذ چنين تفکری است 
که می توان انتظار داشت که سينمای مستند 
اي���ران بتوان���د در بازارهای بين المللی و 
جش���نواره ها حضور فرهنگی و اقتصادی 

جدی ايفا کند.

 پوستر مستند حافظ و گوته 
کاری ازفرشاد فرشته حکمت

انتشار کتاب »تاريخ قشون قاجاريه«
کتاب »تاريخ قشون قاجاريه« نوشته داريوش 

شهبازي به همت نشر ماهريس منتشر شد.
در اين کتاب، اطاعات ارزش���مندي از قشون 
ايران پيش از قاجار، آقامحمدخان، فتحعلي ش���اه، 
محمدشاه، ناصرالدين شاه، مظفرالدين شاه، محمدعلي 
ش���اه و احمدشاه در دسترس خواننده و پژوهشگر 

قرار مي گيرد.
در بخش���ي از کتاب همچنين، از هسته ارتش 
نوين و تشکيل 5لشکر توسط رضاشاه سخن رفته 

است.
در بخش���ي از چکيده کتاب آمده است: ژوبر، 

وضعيت قشون ايران را پيش از انجام اصاحات عباس ميرزا نائب السلطنه، اسفناک 
خوانده است. حال آنکه در برابر سپاه کهنه قاجاريه، روس ارتشي منظم را در اختيار 

داشت و قواي ايران را درهم شکست.

شورای عالی انقاب فرهنگی خبر ازکاهش نرخ مهاجرت 

دانشجويان داد
دبير ش���ورای عالی انقاب 
فرهنگی گفت: ميانگين مهاجرت 
دانش���جويان در دنيا 3تا ۴درصد 
است، اين در حالی است که در 
کشور ما نرخ مهاجرت دانشجويان 

حدود يک درصد است.
به گ���زارش مه���ر، دکتر 
محمدرضا مخبر دزفولی در برنامه 
شنبه های انقاب با موضوع علم 
و نخبگان که در دبيرخانه شورای 
عالی انق���اب فرهنگی برگزار 
شد، گفت: موضوع نقشه جامع 
علمی کش���ور زمانی که مطرح 
شد برنامه ريزی ها درباره نقشه 
 علم و فن���اوری انجام گرفت، 
هدف گذاری های جدی در نقشه 

جامع علمی صورت گرفت.
وی ادام���ه داد: برنامه ما بر 
اساس نقشه جامع علمی کشور 
اين است که می خواهيم مرجعيت 
علمی شويم. در آموزش هايی که 
داريم تحواتی را دنبال کنيم، در 
فناوری ها وارد شويم، در اقتصاد 
دانش بنيان ورود کنيم که البته در 

اين زمينه نقطه ضعف داريم.
دبير ش���ورای عالی انقاب 
فرهنگ���ی با بي���ان اينکه برای 
مرجعيت علمی شدن بايد روی 
چه مسائلی متمرکز شويم، افزود: 
مجموعه علمی کش���ور در سال 
5٧، ۲۲3مرک���ز آموزش عالی 
داشت که تنها ۲٧الی ۲۸دانشگاه 
آن جامع ب���ود. امروز ۲هزار و 
۸۰۰مرکز آم���وزش عالی داريم 

که از اين تعداد ۲۰۰دانشگاه آن 
جامع است. 

مخبر دزفول���ی ادامه داد: 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش���کی نيز اکنون ۶۰دانشگاه 
جام���ع دارد که تمام اينها بعد از 
انقاب برای جوانان فراهم شده 
است. در سال ۲۰1۸، 1۸دانشگاه 
ما جزو برترين دانشگاه های دنيا 
ق���رار گرفته اند. قبل از انقاب 
يک دانش���گاه ما نيز اين ويژگی 

را نداشت.
وی گف���ت: در حال حاضر 
۲۰۰نفر از دانشمندان ايرانی جزو 
دانش���مندان برتر دنيا هستند که 
قبل از انقاب اصا چنين چيزی 

نبود .
مخبر دزفول���ی ادامه داد: 
بعد از انقاب توجه به نخبگان 
در دس���تور کار قرار گرفت به 
ط���وری که اآن 1۲هزار نخبه و 
استعداد برتر وجود دارد که قبل 
از انقاب توجهی به اين موضوع 
نمی شد. ۴۰درصد دانشجويان ما 
قبل از انقاب در دانش���گاه های 
خارج تحصيل می کردند، اين در 
حالی است که اکنون يک درصد 
جمعيت دانشجويان ايران خارج 

از کشور تحصيل می کنند .
مخب���ر دزفولی ي���ادآور 
ش���د: اکنون دانشجويان برتر ما 
 در دانش���گاه های داخل درس 
می خوانن���د. از اين تعداد تنها 
يک درصد در خارج هستند که 

آن هم در 1۰دانش���گاه برتر دنيا 
تحصيل می کنند.

وی به ماندگاری دانشجويان 
در خارج از کش���ور اشاره کرد 
و گفت: ۸5درصد دانش���جويان 
بع���د از فارغ التحصيل ش���دن 
به کش���ور بازم���ی گردند، تنها 
 ممکن اس���ت 15درصد مانده و 

بازنگردند.
مخب���ر دزفولی در ادامه به 
يکی از چال���ش های آموزش 
و پرورش اش���اره کرد و گفت: 
اکنون ۲۰درصد فارغ التحصيان 
ما در رشته های رياضی هستند، 
 ۴۸درص���د دانش آم���وزان در 
رشته های علوم تجربی تحصيل 
می کنند، اين در حالی است که 
بايد به اين مسئله توجه بيشتری 
شود، چرا که ايران در منطقه در 
رياضی اول اس���ت و بايد به اين 

مسئله توجه شود.
مخب���ر دزفول���ی به بحث 
اش���تغال دانش آموختگان اشاره 
کرد و گف���ت: ما در اين زمينه 
با چالش هايی روبرو هس���تيم. 
1۹درصد ف���ارغ التحصيان ما 
در دسترس���ی به شغل با مشکل 
مواجه هستند و اين بيکاری در 
دانش���جويان ليسانس 1۹درصد، 
در دانش���جويان فوق ليسانس 
15درصد و در دانشجويان دکتری 
۲درصد است. فارغ التحصيان 
 ليسانس بيشترين ميزان بيکاری را

 دارند.

تشکیل کمیته مشترک همکاری 
کتابخانه ملی و دانشگاه تهران

 ç نشست مشترک اشرف بروجردی، رئيس سازمان اسناد و کتابخانه 
مل���ی ايران و محمود نيلی احمدآبادی، رئيس دانش���گاه تهران با موضوع 
بررس���ی وضعيت همکاری های اين دو مجموعه، صبح ش���نبه ۲۴ آذر در 

دانشگاه تهران برگزار شد.
 در اين نشس���ت که در محل ساختمان مرکزی دانشگاه تهران برگزار 
شد، طرفين برای عملياتی کردن تمام موضوعات تفاهم نامه ای که ميان دو 

مجموعه به امضا رسيده بود، گفت و گو کردند. 
 در ادامه اين نشس���ت بر ايجاد کميته مش���ترکی برای بررسی شرايط 
رشته های مرتبط با حوزه کتاب تاکيد و نفرات حاضر در اين کميته معرفی 
شدند. طرفين بر لزوم ارتباط ميان پايان نامه های دانشجويان مقاطع تحصيات 
تکميلی برای رفع برخی نياز های حوزه های مرتبط تاکيد کردند. گفتنی است 
در اين جلسه نيز توافقاتی برای برگزاری دوره های آموزشی عمومی و مهارتی 
ميان سازمان اسناد و کتابخانه ملی و دانشگاه تهران تاکيد شد. در پايان جلسه 
نيز طرفين نشست برای اجرايی شدن هرچه بهتر توافقات بر لزوم امضای 

تفاهم نامه با موضوعات مطرح شده تاکيد کردند.
شايان ذکر است در اين نشست غامرضا اميرخانی، معاون کتابخانه ملی، 
علی زرافشان، معاون اسناد ملی، حجت ااسام رسول جعفريان، مديرکل کتابخانه 
مرکزی دانشگاه تهران، محمد رحيميان، معاون پژوهشی دانشگاه تهران و هانيه 
گراييلی، مديرکل حوزه رياست سازمان اسناد و کتابخانه ملی حضور داشتند.

تقدیر از 28 طرح برتر دانش آموزی

بانك پاسا�گا� بر�� يا��همين سا� متو�لى� 
�� نفر�� ��� تا سو� ��مو� سر�سر�� �� 5 �شته 

��مايشى تقديركر�. 
به گز��� ���بط عمومى بانك پاس���ا�گا�� �� 
مر�س���مى كه �� تا�يخ 21 ��� 1397� با حضو� 
�يت �هللا �كتر محقق ��ما� عضو فرهنگس���تا� 
علو�� �كتر س���هر�� پو� قائم مق���ا� بنيا� ملى 
نخب���گا�� �عضا� هيأ� �منا � هيأ� مؤس���س 
��نش���گا� خاتم� جمعى �� �ستا��� ��نشگا� ها� 
مدير�� بانك پاس���ا�گا�� نفر�� برگزيد� كنكو� 
سر�سر� سا� 97 � سا� ها� گذشته � خانو���  
�نها �� محل ��نشگا� خاتم برگز�� شد� �� نفر�� 

��� تا سو� كنكو� سر�سر� تجليل شد. 
بر �س����ا� �ين خبر� بانك پاس����ا�گا� ضمن 
�هد�� 25 هز�� سهم بانك به نفر�� ���� 17 هز�� 
� 500 سهم به نفر�� ��� � 12 هز�� � 500 سهم 
به نفر�� سو�� ماهيانه مبلغ 660 هز�� توما� تا هر 
�ما� كه �� ��خل كشو� ���مه تحصيل �هند� به 

حسا� �ين عزيز�� ���يز خو�هد كر�.

   �ييس هيأ� �منا� ��نشگا� 
خاتم: علمى مفيد �ست كه باعث 

حل مشكال� شو�

�يت �هللا �كتر محقق ��ما� �� �ين مر�س���م 
ضمن تبريك به ملت �ير�� به �ليل �نكه �� �يند� 
�� ��نش نفر�� برتر كنكو� سر�س���ر� بهر� مند 
خو�هند شد� گفت: يك �مانى بشر به فكر بو�� � 
�ندگى كر�� بو� �لى �� قر� حاضر بشر فقط به 
فكر ��شتن �ست. ما �مر�� �� كشو� خو�� عالما� 
� ��نشمند�� بس���يا�� ���يم �ما �يا با ��نش � 
مديريت علمى مش���كال� �� حل مى كنيم� �يا 
پذيرفته �يم كه كشو� به مديريت علمى نيا� ����� 

مديريت � �قتصا� هر �� علم هستند. 
�� با تأكي���د بر بهر� گير� �� علم � تخصص 
���مه ���: �گر ��نشگا� ها� ما �� صنعت پيشرفته 
باشند � �� �نها علم به عر� برسد� �ما �� جامعه 
�� �ين علم نفع نبريم� �ين علم چه مزيتى ����� 

علم � ��نش���ى مفيد �س���ت كه به ��� جامعه 
بخو�� � مش���كل مر�� �� حل كر�� � باعث نفع 

�نسا� ها شو�.  

   قائم مقا� بنيا� ملى نخبگا�: 
��نشگا� خاتم� نتيجه � توجه 

بانك پاسا�گا� به مسئوليت ها� 
�جتماعى خو� �ست

�كتر سهر�� پو� قائم مقا� بنيا� ملى نخبگا� 
نيز با �شا�� به تأس���يس ��نشگا� خاتم توسط 
بانك پاس���ا�گا� گفت: �كتر قاسمى مديرعامل 
بانك پاس���ا�گا� به عنو�� يكى �� شخصيت ها� 
تأثيرگذ�� كه سا� ها �� س���طو� باال مشاغلى 
�� ��ش���ته �ند� عالقه � خاصى به علم ���ند � به 
�ين جهت ��نشگا� خاتم �� �يجا� كر�ند. �يشا� 
مى خو�هند �� �ير�� يك �ستن فو�� بسا�ند � به 

 نظر من مى تو�نند.
�� ���مه ���: بانك پاس���ا�گا� به عنو�� يك 
مؤسس���ه خصوصى بز�� �� كش���و� �� لحا� 
مسئوليت ها� �جتماعى �قد�ما� بز�گى �نجا� 
���� � �� ��� �ين �مو� فعاليت ها� علمى �ست 

كه به ساخت ��نشگا� خاتم منجر شد� �ست. 
عضو هيأ� �منا� ��نش���گا� خاتم �� ���مه 
�فز��: مس���ئله �ش���تغا�� بعد �� �تما� تحصيل 
مطر� �ست. ��نش���گا� ها� ما كا�ها� مهمى 
�� جهت حل مس���ائل � مشكال� كشو� �نجا� 
���� �ند. به عن���و�� مثا� جمعى �� عزيز�نى كه �� 
��نشگا� شريف فا�� �لتحصيل شدند� �� ��خل 
كشو� ش���ركت ها� موفقى �� تأسيس كر�� �ند. 
بر�� نمونه يكى �� نر� �فز��ها� مطر� بانكى �� 
ش���ركت فنا� ساخته �ست. همين شركت ها� 
��نش بنيا�� يكى �� �ميدها� ما �� كشو� هستند 
كه برخى �� �نها �� �مينه ها� مختلف بس���يا� 

موفق هستند.
�� �� پايا� ضمن �ش���ا�� به �قد�ما� مؤثر 
نخبگا� �� ��س���تا� �با��نى � سا�ندگى كشو� 
تصريح كر�: ما به �ين جو�نا� �فتخا� مى كنيم � به 

خانو��� ها� �يشا� تبريك مى گوييم. 

   عضو هيأ� عامل 
بانك پاسا�گا�: بانك پاسا�گا� 
�� هيچ� يك بنيا� بز�� � يك 

سرمايه � ملى �يجا� كر�� �ست 

��سال� �مير� عضو هيأ� عامل بانك پاسا�گا� 
نيز ضمن تبريك به جو�نا� نخبه � خانو���  ها� 
�يشا� گفت: بانك پاسا�گا� �� �ستانه � ���� به 
چها��همين س���ا� فعاليت خو� �ست. �� �ين 
سيز�� س���ا�� �مر�� يا��همين با� �ست كه �� 
سرمايه ها� بى نظير �ين كشو� تقدير مى كند.   
�ين بانك  �� 13 س���ا� فعاليت� همو��� سعى 
كر�� �ست حركت خو� �� به سو� تعالى � �يفا� 
نقش مؤثر ���مه �هد � �ميد���يم كه مش���مو� 

�حمت خد��ند باشد.         
�� ���مه ���: بانك پاس���ا�گا� �� �ين مد�� 
�� هيچ� يك بنيا� بز�� � يك س���رمايه � ملى 
�يجا� كر�� �س���ت. مگر نه �ينك���ه علم �قتصا�� 
علم به���ر� ��� بهينه �� حد�قل منابع �س���ت� 
تجربه � بانك پاس���ا�گا� نشا� ���� �ست كه �� 
حد�قل منابع� بهترين بهر� ��� ها �� حو�� ها� 
�قتصا�� بانكد���� صنعت � �يفا� مسئوليت ها� 
�جتماعى حاصل شد� �س���ت. يا�� گر� �ست 
��نشمند��� گرفتن با��� پرتو�� پهلو�نا�� توجه 
به هنر � فرهنگ �� همه � �بعا�� هيچ گا� �� بانك 

پاسا�گا� حتى كمرنگ نشد� �ست. 
معا�نت مديرعامل بانك پاس���ا�گا� تأكيد 
كر�: تجربه � بانك پاسا�گا� مى تو�ند به عنو�� 
نمونه �� با�� �� �ين كشو� بر�� با�گشت �عتما� 

به �قتصا� � بانكد��� �ير�� باشد. 
�� �� پايا� خاطرنشا� كر�: �قد�ماتى مانند 
�نچه بانك پاسا�گا� �نجا� مى �هد� بر�� حمايت 
�� نخب���گا� كفايت نمى كن���د. ضمن تبريك � 
����� سالمت � عاقبت به خير� بر�� همه � �ين 
نخبگا�� نگذ��يم عشق به �طن �� بچه هايما� 

كمرنگ هم شو�. 

   �تبه ��� كنكو� سا� 91: 
حمايت بانك پاسا�گا� �� نخبگا�� 

بد�� چشمد�شت �ست

    محمد �س���تا�محمد� �تب���ه ��� گر�� 
�ياضى �� كنكو� سر�سر� سا� 91 به نمايندگى 
�� برگزيدگا� كنكو� سر�سر� سا� ها� گذشته� 
�� �كتر قاسمى مديرعامل بانك پاسا�گا� به �ليل 
حمايت ها� بد�� چشمد�ش���تى كه �� نخبگا� 

���ند تشكر كر�. 
�� با �ش���ا�� به مو�نع موجو� بر�� پيشرفت 
نخبگا� �� �ير�� ���مه ���: �گر �مينه � ال�� بر�� 
شكوفايى �ستعد�� نخبگا� �� ��خل كشو� فر�هم 
ش���و�� قطعا مهاجر� نخبگا� كاهش خو�هد 

يافت. 
�� �� ���مه با �شا�� به حركت بانك پاسا�گا� 
�� جه���ت بهر� مند� �� هو� مصنوعى تصريح 
كر�: با توجه به سرعت پيشرفت علم � فنا��� �� 
�ين ���ها� هو� مصنوعى �يند� �� تحت تأثير 
قر�� خو�هد ���. حو��  ها� بانكد��� هم �� هو� 
مصنوعى بهر� بر�� � �� صد� �ست تا با شناخت 
بهتر �� فعاليت ها � مشتريا�� خدما� بهتر� �� 

به �نها ���يه �هد. 
�� با �شا�� به �قد�ما� بانك پاسا�گا� به عنو�� 
يكى �� بانك هايى كه تحو� �يجيتا� �� يكى �� 
��هبر�ها� �صلى خو� �� نظرگرفته �ست� ���مه 
���: با همكا�� معا�نت فنا��� �طالعا� بانك 
� ��حد نر� �فز��� پر��� �� �� بانك پاسا�گا� �غا� 
كر�� �يم كه با هد� تحلي���ل تما� �طالعا� � 
���� هايى كه بر�� بانك مهم �ست� �� حا� �نجا� 
�ست. قر�� �س���ت با بهر� مند� �� �لگو�يتم ها� 
هو� مصنوعى � يا�گير� ماش���ين� به نتايجى 
�ست پيد� كنيم كه توس���ط �نسا� به صو�� 
�ستى غيرقابل �نجا� �ست. ضمن �نكه با كمك 
�كتر قاسمى� بانك پاسا�گا� ��لين بانكى خو�هد 
بو� كه با تأس���يس يك ��حد جديد� به صو�� 
تخصصى به حو��  � فنا��� ها� جديد خو�هد 

پر��خت. 

بر�� يا��همين سا� متو�لى

بانك پاسارگاد از نفرات برتر كنكور سراسرى تقدير كرد

رونمایی از کتاب هنرنامه ایران و گاهنامه باستان شناسی
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اخبار کوتاه اقتصادی

نفت ، طا ، سكه و ارز

 

هر بشكه نفت سبك آمريكا )وست تگزاس(

هر بشكه نفت درياي شمال )برنت(

متوسط سبد نفت کشورهاي اوپك

هر اونس )31/1 گرم( طا

بازار جهاني

بازار داخلي

51/20 دار 

60/28 دار 

 58/67 دار      

1238/57 دار    

 3350000 تومان

3500000 تومان

1800000 تومان

1050000  تومان

635000 تومان

307700 تومان

4200 تومان 

10179/2 تومان

10400 تومان

4749/8 تومان

11827/4 تومان

11800  تومان

5287/1  تومان

12678/1 تومان

13000  تومان

1143/7  تومان

2773/9  تومان

2820  تومان

سكه طا طرح قديم )به وزن 8/13 گرم(

سكه طا طرح جديد )به وزن 8/13 گرم(

نيم سكه طا )به وزن 4/06گرم(

ربع سكه طا )به وزن 2/03 گرم(

سكه يك گرمي

هر گرم طاي 18 عيار )بدون مزد ساخت(

دار آمريكا)نرخ سيستم بانكي براي کااهای اساسی(

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

دار آمريكا)نرخ صرافی(

يورو)نرخ سيستم بانكي براي کااهای اساسی(

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

يورو)نرخ صرافی(

پوند انگلستان)نرخ سيستم بانكي براي کااهای اساسی(

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

پوند انگلستان)نرخ صرافی(

درهم امارات )نرخ سيستم بانكي براي کااهای اساسی(

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

درهم امارات )نرخ صرافی(

70 هزار تن سیب و پرتقال برای ایام عید 
ذخیره سازی می شود 

در اولین جلسه کمیته راهبردی ملی طرح تنظیم میوه ایام پایانی سال 
97 مقرر ش���د 30 هزار تن س���یب و 40 هزار تن پرتقال برای این ایام 

ذخیره سازی شود. 
به گزارش ایلنا، محمدعلی طهماسبی معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی 
دراین باره اظهار داشت: صادرات سیب در سال گذشته 804 هزار تن بود 
که اگر صادرات بر همین منوال ادامه داشته باشد با توجه به آسیبی که امسال 

به باغات سیب وارد شده، قیمت سیب بااتر خواهد رفت.
وی ادامه داد: اگر قرار به ذخیره س���ازی باش���د، باید به سازمان تعاون 
روس���تایی کمک ش���ود. خواست ما این است قیمت هایی که تصمیم گیری 
می شود به عنوان قیمت سقف و مقطوع اعام شود؛ به این دلیل که سیب 

صادر خواهد شد و نمی توان جلوی این کار را گرفت.
 قائم مقام معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی هم در ادامه این 
نشست تصریح کرد: کار ما از نظر میزان قیمت نسبت به سال قبل متفاوت 
خواهد بود و سازمان تعاون روستایی در این سال، نیازمند کمک است. ما قبل 
از هر کاری باید بگوییم چقدر و با چه قیمتی می خواهیم سیب را خریداری 

کنیم و میزان ذخیره سازی باید 30 هزار تن تعیین شود.
کاظم نژاد افزود: ما در زمینه پرتقال نگرانی زیادی نداریم اما سیب شرایط 
ویژه ای دارد. ما باید با توجه به اطاعاتی که داریم و تراکش منابع، تراکنش 
ذخیره را متراکم کنیم و این کاا باید در استان های مورد نظر ذخیره سازی 
شود.وي اذعان داشت: باید بر روی میزان ذخیره سازی، نحوه خرید و کاهش 

میزان تراکنش ذخیره سازی تمرکز و تصمیم گیری کنیم.
همچنین رئیس سازمان تعاون روستایی کشور دراین نشست گفت: در 
زمینه ذخیره سیب میزان 30 هزار تن تصویب شد و مدیران سازمان تعاون 

قیمت سیب را در شش استان تا دو روز دیگر اعام می کنند. 
شیرزاد در زمینه میزان و قیمت پرتقال ذخیره سازی شده در سردخانه ها 
اظهار داشت: قیمت پرتقال 1680 تومان تصویب شد و مقرر شد 40 هزار 

تن پرتقال ذخیره سازی شود.
درهمین حال، رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران تاکید کرد: به منظور 
کوتاه کردن دس���ت داان بازار میوه در حال تاش برای مذاکره با برخی 

شرکت ها هستیم.
اسداه کارگر دیروز در گفتگو با ایرنا افزود: قصد داریم از این طریق 
میوه را به صورت مستقیم از دست کشاورز وارد شرکت های مربوطه کنیم 

و آن شرکت توزیع کلی را در اختیار خود بگیرد.
وی همچنین با اشاره به وضع بازار میوه در ایام شب یلدا اظهارامیدواری 
کرد که قیمت های موجود بازار میوه در ایام مختلف مانند شب یلدا و ایام 

نوروز ثابت بماند.
کارگر گفت: قیمت میوه در بازار از شش ماهه دوم امسال رو به بهبود 
رفت و باتوجه به درپیش بودن شب یلدا، قیمت هندوانه به عنوان یکی از 
محصوات پرمصرف طی روزهای گذش���ته کاهش قابل ماحظه ای یافته 

است .

سخنگوی کارگروه توزیع سوخت از حذف سوخت 
پایه خودرو های س���نگین در اجرای طرح پیمایش تا 3 

ماه آینده خبر داد. 
فرامرز مداح به خبرگزاری صداوس���یما افزود: از 
دی تا اس���فند امس���ال بین 4۵ تا 60 درصد از سوخت 
پایه خودرو های سنگین کسر خواهد شد و به جای آن 
رانندگان باید برای دریافت سوخت از باربرگ استفاده 

کنند.
وی ادامه داد: با توجه به اعام سازمان راهداری ها 
و دهیاری های کشور از 20 آبان استفاده از باربرگ در 
سطح شهرها اجباری شده و رانندگان خودروهای بین 
10 ت���ا 30 ت���ن و 30 تن به باا باید برای جابجایی در 

داخل شهر از باربرگ استفاده کنند.
وی گفت: با توجه به آمادگی که در داخل شهرها 
ازجانب س���ازمان راهداری ها و دهیاری ها به وجود 
آمده، از ابتدای دی، سوخت خودروهای 10 تا 30 تن 
و باا بر اساس باربرگ هایی که ارائه می کنند به آنها 
داده می شود و سوخت های پایه ای که در حال حاضر 
دریاف���ت می کنند به صورت پلکانی کاهش می یابد.

مداح افزود: دلیل این کاهش سوخت پایه، قاچاق بسیار 
زیاد س���وختی است که بعضی از رانندگان به صورت 

یارانه ای از این سازمان دریافت می کنند اما از آن برای 
جابجایی بار اس���تفاده نمی کنند. بر اساس آمارهای ما 
تعداد بسیار زیادی از خودروهای سنگین برای جابجایی 
بار در کشور مورد استفاده قرار نمی گیرند اما ماهانه تا 
3 هزار و 400 لیتر سوخت یارانه ای دریافت می کنند 
که اختاف قیمت آن با سوخت آزاد چیزی حدود 20 
برابر است که این خود باعث سوءاستفاده های بسیاری 

از سوخت یارانه ای شده است.
سخنگوی کارگروه توزیع سوخت بر اساس پیمایش 
گفت: به همین دلیل از اول دی س���وخت خودروهای 
باای 30 تن ماهانه 20 درصد و تا اس���فند 60 درصد 
کاهش می یابد و سوخت خودروهای سنگین بین 10 
تا 30 تن از دی ماهانه 1۵ درصد و تا اسفند 4۵ درصد 

کاهش خواهد پیدا کرد.
وی تصریح کرد: اطاعیه های بعدی درباره نحوه 
ادامه کاهش س���وخت پایه خودروهای سنگین متعاقبا 
اعام خواهد ش���د اما این طرح تا جایی پیش می رود 
که در صورتی که خودرو سنگینی در کشور فعال نباشد 
تنها بتواند ماهی 100 تا 200 لیتر برای موارد اضطراری 
دریافت کند و برای دریافت س���وخت بیشتر حتما باید 

باربرگ ارائه کند.

دس���تور رئیس جمهوری برای توزیع دومین بسته 
حمایت���ی به مددجویان بهزیس���تی و کمیته امداد امام 
خمینی)ره( اباغ ش���ده است. همچنین در حال حاضر 
 مددجویان، کارمن���دان و کارگرانی که حقوق کمتر از 
3 میلیون تومان دریافت می کنند، بسته حمایتی خود را 
گرفته اند و به زودی طرح توزیع بس���ته حمایتی برای 

گروه سوم اجرایی می شود.
این مطلب را محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی دیروز در حاشیه مراسم معارفه مدیرعامل 
جدید شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا( به 

خبرنگاران اعام کرد و افزود: 
مدیران چند شغله و مشمول قانون ممنوعیت استفاده 
از بازنشس���تگان که استعفای خود را به وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی تحویل داده اند به هیچ عنوان امکان 
حضور در ش���رکت یا س���ازمانی که در آن مشغول به 

فعالیت بوده اند را ندارند.
 وی با اشاره به اینکه پس از پذیرفتن استعفا، مدیر 
از سمتی که داشته، مستعفی تلقی شده و امکان امضاء، 
حضور در ش���رکت و جلسات هیات مدیره را ندارد، 
ادامه داد: ممکن است فرآیند بازنشستگی مدیران مستعفی 
سه تا هشت ماه به درازا بکشد اما این به معنای امکان 

حضور آنان در پستی که داشته اند، نیست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: پیش 
از این، سمتی به مدیران مستعفی داده بودیم اما اکنون 
ب���رای اجرای قان���ون و در نهایت احترام، این افراد را 
کنار می گذاریم. این مدیران ارکان نظام هستند اما باید 

مسیر قانونی طی شود. وی درباره انتخاب مدیران جدید 
خاطرنشان کرد: کشور ما پر از نیروی انسانی فرهیخته 
است که باید امکان استفاده از توانایی آنها در چارچوب 

جغرافیای کشور مهیا شود.
ای���ن عضو کابینه دولت ب���ا تاکید بر ضرورت 
شفاف س���ازی گفت: بیش از ۵0 درصد سهام شرکت 
های زیر مجموعه وزارتخانه در بورس است اما باید با 
اطاع رسانی دقیق از پتانسیل رسانه ها و نقدهای مردم 
استفاده کنیم زیرا باور داریم باید عملکرد ما در نظرگاه 
عموم قرار بگیرد.وی با اشاره به انتشار لیست 622 نفره 
از مدیران بازنشس���ته و چند شغله شستا اظهار داشت: 
پس از انتش���ار این لیست مشخص شد که 107 مدیر 
باای 60 سال سن دارند.شریعتمداری ادامه داد: برخی 
به دنبال دور زدن قانون و ماده 241 قانون تجارت بودند 
زیرا باور داشتند که شستا مشمول قانون ممنوعیت استفاده 

از بازنشستگان نمی شود.
وی خاطرنش���ان ساخت: 86 نفر از مدیران شستا 
تاکنون استعفای خود را ارائه کردند که به زودی لیست 
آنها منتش���ر می شود.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با تاکید بر اینکه فرآیند ش���فاف س���ازی را که در پیش 
گرفته ایم به هیچ عنوان یک کار تبلیغاتی نیست، درباره 
جبران هزینه های معیشت کارگران گفت: برای جبران 
هزینه های معیشت کارگران با کمک دولت و نهادهای 
حمایتی از شیوه توزیع بسته های حمایتی استفاده خواهد 
شد تا بدین ترتیب بخشی از هزینه های زندگی کارگران 

تامین شود. 

     معاون اول رئیس جمهوری در نامه ای خطاب به 
وزیران امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت 
درخصوص خودروهای دپو شده در گمرک تصریح کرد: 
نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل 

کرده اند، مشکل ایجاد شود.
به گزارش ایرنا، گمرک جمهوری اسامی دیروز نامه 
سی ام آبان اسحاق جهانگیری به وزیران صنعت و اقتصاد را 
درخصوص »تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی 
از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات 
کشور« منتشر کرد که در آن تصریح شده است: »نباید تحت 

تاثیر فضاسازی، موانع فعاان اقتصادی را برطرف نکنیم.
به گفته مهدی دافر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، 
بیش از 14 هزار و 600 دس���تگاه خودرو متوقف شده در 
گمرک هیچ مشکلی ندارند؛ ثبت سفارش شده اند و حقوق 
گمرکی شان پرداخت شده و 6 هزار و 481 دستگاه خودرو 

هم به شیوه درست ثبت سفارش نشده است.
واردات خودرو در س���ال 1396 رشد شتابانی داشت 
که س���بب شد اواخر تیر پارسال وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با دستور وزیر وقت، ثبت سفارش آن را تا زمان 
اصاح آیین نامه مربوطه در دولت متوقف کند. در آن زمان 
آمار گمرک نشان می داد که در پنج ماهه نخست پارسال 
37 هزار و 623 دستگاه انواع خودرو سواری وارد کشور 
شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 139۵ از نظر 

تعداد 64/42 درصد افزایش داشت.
ای���ن ممنوعیت اواخر دی و با اباغ آیین نامه جدید 
واردات خودرو برطرف و واردات خودروها از سر گرفته 
ش���د اما با تغییر سیاست های ارزی دولت در سال 97 از 
س���ویی و خروج آمریکا از برجام، دولت تصمیم گرفت 
واردات برخی کااهای غیرضروری از جمله خودرو را بار 

دیگر متوقف کند .
درهمین حال، رئیس کل گمرک با اشاره به دایل مطرح 
شده برای ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک گفت:  
هنوز تصمیم قطعی در این رابطه گرفته نشده اما پیشنهاد 
شد خودروهایی که ارز دولتی گرفتند مابه التفاوت آن با ارز 

نیمایی را پرداخت کنند.
مهدی میراشرفی در گفتگو با فارس درباره نامه منتشر شده از 
سوی معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر ترخیص خودروهای 
وارداتی معطل مانده در گمرکات و پیشنهادات مطرح شده در 
آن اظهار داشت: در حال حاضر خودروهایی که ترخیص 
 آنها متوقف شده از سوی شرکت ها به مردم پیش فروش شده

 است.
وی با تاکید بر اینکه نامه منتشر شده یک پیشنهاد بوده 
و هنوز هیچ تصمیمی از سوی دولت در رابطه با آن اتخاذ 
نشده است، گفت: 90 درصد این خودروها با ارز متقاضی 
و بدون انتقال ارز هس���تند و نیاز به تامین ارز نداش���تند و 
ترخیص این خودروها می تواند قیمت را در بازار خودروهای 

وارداتی تعدیل کند.
معاون وزیر اقتصاد یکی از عوامل مربوط به متوقف 
ش���دن واردات خودرو را مسائل و محدودیت های ارزی 
دانست و افزود: پیشنهاد مطرح شده در رابطه با ترخیص 
خودروها شامل خودروهای باای 2۵00 سی سی نمی شود. 
همچنی���ن خودروهایی که ارزش آنها باای 40 هزار دار 
باشد، مشمول پرداخت سود بازرگانی ۵۵ تا 90 درصدی 

هستند.
وی یادآور ش���د: یکی از دایل دیگری که می تواند 
در این زمینه مطرح باش���د، این است که درآمد گمرک از 
این محل هم محقق خواهد شد. چرا که در قانون بودجه 
امسال 4200 میلیارد تومان درآمد از محل ورود خودروهای 

وارداتی لحاظ شده که تاکنون محقق نشده است.
میراش���رفی با اشاره به اینکه آن دسته از خودروهای 
وارداتی که ارز دولتی گرفته اند قطعاً مش���مول پرداخت 
مابه التفاوت نرخ ارز خواهند شد، گفت: اکنون ارز دولتی که 
به بخشی از خودروها اختصاص یافته به دلیل عدم ترخیص 
تسویه نشدند؛ ضمن آنکه مردم هم خودروهای پیش فروش 
به دستشان نرسیده و درآمد گمرک هم محقق نشده است.
از س���وي دیگر، براساس جدیدترین گزارش وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در آبان  امسال 
درمقایسه با مدت مشابه سال قبل با کاهش ۵7/4 درصدی 

همراه بوده است.
به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع خودرو از 
13۵ هزار و 402 دستگاه در آبان 1396 به ۵7 هزار و 627 

دستگاه درآبان 97 کاهش یافته است. 
آبان امسال تولید انواع سواری با کاهش ۵8/2 درصدی 
همراه بوده و از 126 هزار و 13۵ دس���تگاه در آبان س���ال 

گذشته به ۵2 هزار و 723 دستگاه رسیده است .
در این مدت تولید انواع ون هم 73/2 درصد کاهش 
یافته و از 67 دستگاه در آبان پارسال به 18 دستگاه کاهش 
یافته اس���ت . تولید انواع وانت هم با کاهش 46 درصدی 
همراه بوده و از 7۵69 دستگاه در آبان سال گذشته به 4084 

دستگاه رسیده است .
آبان امس���ال تولید انواع اتوبوس هم نزدیک به صد 
درصد کاهش یافته و با افت 99/4 درصدی از 163 دستگاه 
در آبان 1396 به یک دستگاه رسیده است. همچنین تولید 
انواع کامیونت، کامیون و کشنده   ۵2/6 درصد کاهش یافته 
و از 134۵ دستگاه در آبان سال گذشته به 637 دستگاه کاهش 
یافته است. در این مدت تنها تولید مینی بوس و میدل باس 
افزایش یافته و با رش���د 33/3درصدی از 123 دستگاه در 

آبان 1396 به 164 دستگاه رسیده است. 
در هش���ت ماهه امسال تولید انواع خودرو با کاهش 
24/9 درصدی همراه بوده و از 960 هزار و س���ه دستگاه 
در هش���ت ماهه سال گذشته به 721 هزار و 363 دستگاه 

کاهش یافته است.

وزارت راه و شهرس���ازی به 
تمامی استان ها 3 ماه مهلت داد تا 
وضعیت شهرس���ازی در هر منطقه   

آسیب شناسی شود.
دکترمحمد سعید ایزدی معاون 
وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای 
عالی شهرسازی ایران دیروز با اعام 
این مطلب در حاشیه جلسه با مدیران 
معماری و شهرسازی سراسر کشور، 
گفت: در طول سالیان گذشته همواره 
شکاِف عدم حضور شهرسازی در 
نظام برنامه ریزی مسکن وجود داشت 
و همین شکاف هم منجر به ایجاد 

مشکات و عدم انطباق هایی شد که 
نتیجه آن را در ایجاد مس���کن های 
فاقد کیفیت در شهرها با اجرای طرح 
مداخله مس���تقیم دولت در مسکن 

سازی شاهد بودیم.  
به گفته وی، مدیران استانی باید 
با در نظر گرفتن تمامی شاخص ها 
تعیین کنند که افق جمعیتی هر یک 
از ش���هرها به چه نقطه ای خواهد 
رسید و اولویت های شهرها در تأمین 

مسکن متقاضیان چیست؟
ایزدی گف���ت: اولویت یک 
شهر تهران رفع بد مسکنی در پهنه 

سرزمینی و نه شهر است. در حال 
حاضر در منطقه 22 تهران که قرار 
بود 320 هزار نفر س���اکن باشند 
بیش از 400 هزار نفر ساکن شده اند 
و همی���ن نکته هم توزیع نامتعادل 
جمعیت را نشان می دهد و مبین این 
مطلب است که ساخت و سازهای 
اضافی و خاف طرح جامع در آن 
منطقه از پایتخت رخ داده است. ما با 
انجام این مطالعات درصدد هستیم تا 
مشکات مربوط به زندگی و مسکن 
را که شهرسازی ما را دچار چالش 

کرده است برطرف کنیم.

مرک���ز پژوهش های مجلس از وصول 
92 درصدی منابع هدفمندی در پنج ماهه اول 

امسال خبر داد.
ب���ه گزارش فارس، مرکز پژوهش های 
مجلس ش���ورای اسامی با انتشار گزارشی با 
عنوان »بررس���ی عملکرد پنج ماهه هدفمندی 
یارانه ها و آسیب شناس���ی آیین نامه اجرایی آن 
)موض���وع تبصره »14« قانون بودجه س���ال 
1397(« ضمن اش���اره به وصول 92 درصدی 
منابع پیش بینی ش���ده در این دوره زمانی، بر 
ضرورت اصاح این آیین نامه اجرایی و برطرف 
ش���دن ابهامات مرتبط با درآمدهای صادرات 

فرآورده های نفتی تاکید کرد.
در بخشی از این گزارش، عملکرد هریک 
از ردیف ه���ای جدول هدفمندی یارانه ها در 
قانون بودجه سال )1397( موضوع تبصره »14« 
براس���اس گزارش سازمان برنامه و بودجه در 
پنج ماهه نخس���ت امسال آمده است: وصول 
منابع هدفمندی تا پایان پنج ماهه نخست امسال 
377 هزار میلیارد ریال بوده )عملکرد حدود 
92 درصد( که از این مبلغ 178 هزار میلیارد 

ری���ال به یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص 
یافته است.در تبصره »14« قانون بودجه سال 
1397 برخاف سالهای گذشته که صرفاً سهم 
سازمان هدفمندی از فروش حامل های انرژی 
ارائه می شد، سعی شده تا مطابق ماده )39( 
قانون برنامه شش���م توسعه تمامي درآمدهای 

هدفمندی یارانه ها ارائه شود.
در این تبص���ره، اعتبار مربوط به یارانه 
نقدی و غیرنقدی به خانوارها 300 هزار میلیارد 
ریال در نظر گرفته ش���ده است. این موضوع 
همچنانکه در متن تبصره هم به آن اش���اره 
ش���ده به این معناست که دولت باید تعداد 
یارانه بگیران را از 76 میلیون نفر به ۵6 میلیون 
نفر برساند، البته با توجه به اجازه قانون مبنی  
بر امکان جابه جایی منابع تا سقف 10 درصد 
از سایر ردیف های جدول تبصره »14« برای 
اعط���ای یارانه نقدی و غیرنقدی و همچنین 
اجازه پرداخت بخش���ی از 110 هزار میلیارد 
ریال مازاد بر سقف منابع دریافتی حاصل از 
فروش فرآورده های نفتی موضوع ردیف )1( 
جدول تبصره »14« به پرداخت یارانه نقدی و 

غیرنقدی، عما قانونگذار خود اجازه حذف 
نش���دن دهک های باای درآمدی را به دولت 
داده و از همین رو در پایان پنج ماهه نخست 
امسال گزارشی درباره حذف سه دهک باای 
درآمدی توسط دولت ارائه نشده است.در ادامه 
این گزارش آمده است: این موضوع نشاندهنده 
انحراف حدود ۵0 هزار میلیارد ریالی از مقدار 
مصوب پنج ماهه پرداخت یارانه نقدی است 
که حتی با در نظر گرفتن مجوز جابه جایی 10 
درصدی بین ردیف ها هم این انحراف وجود 
خواهد داش���ت. در جدول ماده )2( آیین نامه 
اجرایی تبصره »14«، در سمت منابع 1۵7 هزار 
میلیارد ریال از محل صادرات فرآورده های نفتی 

پیش بینی شده است.
در این باره نکات زیر قابل توجه است:

در آیین نامه اجرایی، عنوان این ردیف تحت 
نام »دریافتی حاصل از صادرات فرآورده های 
نفتی پس از کسر مابه التفاوت قیمت خوراک 
پاایشگاه ها و فراورده های تحویلی« بیان شده 
اس���ت. از این عبارت چنین برداشت می شود 
که حق العمل پاایش���گاه ها از منابع حاصل از 

صادرات فرآورده ها کاس���ته شود و پس از آن 
منابع باقیمانده به خزانه واریز شود.

به رغم ضروری بودن پرداخت حق العمل 
پاایش���گاه ها، چنین موردي در متن قانون به 
تصویب نرسیده است و از این منظر آیین نامه، 
قانون را توسعه داده است. به هر حال ازم است 
که منابع اختصاص یافته به پاایشگاه ها از محل 

صادرات فرآورده های نفتی شفاف شود.
برآوردها نش���ان می دهد با دار 8 هزار 
تومانی، حدود 380 هزار میلیارد ریال درآمد 
از این محل به دست خواهد آمد، اما فقط 1۵7 
هزار میلیارد ریال از این محل برای هدفمندی 

در نظر گرفته شده است.
در تبصره »2« ماده )3( آیین نامه اجرایی 
برخاف متن قانون که نس���بت به مازاد منابع 
حاصل از فروش داخلی و صادرات فراورده 
حکم کرده ب���ود، فقط به فروش داخلی آن 
منحصر شده است. بدین ترتیب به نظر می رسد 
مازاد منابعی که تا س���قف 110 هزار میلیارد 
ریال می تواند از محل صادرات فراورده ها هم 

حاصل شود، نادیده گرفته شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت 
از تفویض ثبت س���فارش واردات 
به اس���تان ها خبر داد و از سهم 1/1 
درصدی بخش معدن از GDP انتقاد 

کرد.
به گزارش مهر به نقل از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی 
در گردهمایی روسای سازمان صنعت،  
معدن و تجارت اس���تان های کشور 
اعام کرد: از امروز ثبت سفارش ها به 
روسای سازمان های صنعت،  معدن و 
تجارت استانی تفویض اختیار می شود 
و هر واحد تولیدی باید به استان مربوط 
مراجعه کند و تنها اعداد واقعی مورد 
نیاز واحدهای تولیدی برای تامین مواد 

اولیه باید تایید شوند.
وی با تاکی���د بر اینکه رئیس 
جمه���وری تاکید زیادی بر تفویض 
اختیاره���ا دارد و حتما از این به بعد 
اس���تان ها محور تصمیمات وزارت 
صنعت خواهند بود، تاکید کرد:  غیراز 
بخش هایی که طبق قانون تکلیف است 
و مس���تقیم به خود ما واگذار شده، 
اصل بر این اس���ت که سایر وظایف 
درحیطه معاونت ها و ستاد به استان ها 
تفویض ش���ود و هر کجا ازم است 
وزیرامضا کند، حتما انجام می شود.

وزیر صنعت به پتانسیل های موجود در 
حوزه معدن اشاره کرد وافزود: حوزه 
معدن یکی از ظرفیت هایی است که 

می تواند جایگزین درآمد نفتی شود اما 
سهم 1/1درصدی آن از GDP سهم 
شایسته ای نیست، همچنین معاونت 
معدنی هم نباید کار اجرایی انجام دهد 
بلکه باید سیاستگذاری بر عهده این 
معاونت باش���د. رحمانی با اشاره به 
واردات ب���دون انتقال ارز افزود: برای 
این منظور 300میلیون یورو در اختیار 
داریم و در مواردی که نیاز سریع به 
واردات بدون ثبت سفارش هست باید 
سریع انجام شود و واحدها می توانند 
بدون ثبت س���فارش در مناطق آزاد 
مبادرت به واردات مواد اولیه و قطعات 
مورد نیاز کنند و سپس تسهیات ورود 

فراهم شود. 

ديدگاه

 سرکنسول جمهوری اسامی 
ایران در سلیمانیه اعام کرد: علیرغم 
تمام تاش و فش���ار آمریکایی ها بر 
تجار کرد عراقی در س���لیمانیه برای 
ع���دم مراودات تجاری با ایران، این 

تاش ها شکست خورده است .
سعداه مس���عودیان دیروز در 
گفتگو با ایرنا اظهارداشت: آمریکایی ها 
تاش زیادی کردن���د تا مراودات 
تجاری را با ایران در استان سلیمانیه 
قطع کنند اما مراجعات مکرر تجار 
کرد عراقی نش���ان می دهد آنها در 
این طرح خود به نتیجه نرس���یده و 
نمی رسند .وی افزود: خاص بودن 
بی���ش از 30 درصد کااهای ایرانی 
در اقلیم کردستان عراق سبب شده 
اس���ت خود تجار کرد عراقی دنبال 
راهکارهای���ی برای ادامه این روابط 

اقتصادی باشند.
سرکنسول ایران در سلیمانیه با 
اش���اره به صادرات 3 میلیارد داری 
کااهای غیرنفتی به اقلیم کردستان 
عراق تاکید کرد: وجود کااهای ایرانی 
برای مردم کردس���تان عراق حیاتی 
شده و برای جایگزین کردن آنها باید 

هزینه های سنگین پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: سرکنسولگری 

ایران در س���لیمانیه هم برای تشویق 
تج���ار کرد عراقی ویزای رایگان در 
اختیار تجار کرد عراقی قرار می دهد تا 
بدون دغدغه به تجارت خود با ایران 
ادامه دهند .مسعودیان اظهارداشت: 
روابط خوبی با اقلیم کردستان عراق 
و بخصوص استان سلیمانیه در همه 
زمینه ها وجود دارد به نحوی که تنها 
در حوزه پذیرش دانش���جو ما موفق 
ش���ده ایم در سه ترم گذشته بیش 
از 700 دانشجوی کرد عراقی جذب 

دانشگاههای کشور کنیم.
وی در ارتب���اط با تردد روزانه 
مس���افرین کرد عراقی به ایران هم 
گف���ت: روزانه اکنون بیش از 1000 
نفر ویزای س���فر از ه���ر کدام از 
سرکنسولگری ها دریافت می کنند 
که رق���م قابل ماحظه ای با توجه 
به تغییر فصل است.سرکنسول ایران 
در سلیمانیه افزود: در طول تابستان 
بیش از 2 میلی���ون عراقی به ایران 
س���فر کردند که یک چهارم آنها را 
کردهای عراق تش���کیل می دادند و 
سرکنسولگری های ایران در کردستان 
ع���راق هرکدام بطور مجزا روزانه ۵ 
هزار ویزا برای شهروندان کرد عراقی 

صادر می کردند .

همتی: جلوی پولشویی آشکار چک های 
تضمینی را گرفتیم

رئیس کل بانک مرکزی با اش���اره به محدودیت اخیر ایجاد ش���ده در 
مورد تراکنش کارتی و صدور چک های تضمینی گفت: روند پولش���ویی 
آشکار از طریق چک های تضمینی و کارت های بانکی که توسط سفته 

بازان انجام می شد، خوشبختانه متوقف شده است.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در مراس���م 
رونمایی از سامانه های »نهاب«، »سپند«، »مدیریت هویت کارت - مهک« 
و »مدیریت کارت س���وخت« در آستانه بیست و پنجمین سالگرد تاسیس 
شرکت خدمات انفورماتیک، ضمن بازدید از مراکز داده و زیرساخت های 
فنی، با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت حداکثری فناوری های نوین 
برای کنترل بهینه بازار پول و ارز کش���ور در راس���تای پویایی اقتصاد ملی 
کشور، افزود: استفاده از زیرساخت های فناورانه برای اعمال سیاست های 

نظارتی و کنترلی بانک مرکزی توسعه خواهد یافت.
وی با اش���اره به اقدامات این بانک درباره اعمال محدودیت س���قف 
تراکنش روزانه کارتی بر اس���اس کد ملی و صدور چک های تضمینی 
صرفا در وجه ذینفع، ادامه داد: قصد ما جلوگیری از سفته بازی و کاهش 
ارزش پول ملی است و نمی خواهیم محدودیتی در تراکنش های روزمره 
و واقعی مردم ایجاد کنیم.در این مراس���م ضمن اعام آماری از عملکرد 
سامانه »مهک«، مبنی بر جلوگیری از فعالیت یک میلیون و 700 هزار کارت 
فاقد کد ملی یا هویت نامعتبر از هفته گذشته، رئیس کل بانک مرکزی بر 
پاایش و نظارت دقیق بر هویت مشتریان و نظارت دقیق بر مکان و حدود 
فعالیت پایانه های کارتخوان و تراکنش های الکترونیک تاکید کرد و افزود: 
هدف اصلی بانک مرکزی در راهبری سامانه های حاکمیتی و سامانه های 
ملی پرداخت و تس���ویه باید بر اش���راف کامل بر روند مبادات و رصد و 
نظارت دقیق مبتنی باشد تا امکان هر گونه سوء استفاده از خدمات پرداخت 

الکترونیک برای فعالیت های مخل اقتصادی از میان برود.
گفتنی اس���ت: در این مراس���م از چهار سامانه "نهاب" )نظام هویت 
سنجی الکترونیک مشتریان بانکی(،"سپند )سامانه پرداخت های نظام مند 
دوره ای(، »مهک« )مدیریت هویت کارت( و  استفاده از کارت بانکی به 
عنوان کارت سوخت رونمایی شد. ازم به ذکر است بر این اساس جمع 
آوری و پاایش داده های هویتی مشتریان نظام بانکی در یک پایگاه داده 
متمرکز توسط سامانه نهاب و همچنین پرداخت صورتحساب های دوره ای 
به صورت خودکار از حس���اب بانکی افراد به درخواست مشتری توسط 
سامانه سپند انجام می شود.همچنین از سامانه »مهک« به عنوان زیرساخت 
نظارتی و از سامانه مدیریت کارت سوخت به عنوان پل ارتباطی بین نظام 

بانکی و نظام مدیریت سوخت کشور استفاده خواهد شد.

مدیرعامل ش���رکت نفت و گاز پارس از افزایش 
روزان���ه ۵6 میلیون مترمکعبی برداش���ت گاز از میدان 
پارس جنوبی تا پایان امسال خبر داد و گفت: دستیابی به 
این ظرفیت، رکورد تازه ای در حوزه تولید و بهره برداری 

از مگاپروژه های گازی پارس جنوبی به جا می گذارد.
به گزارش شانا، محمد مشکین فام با اشاره به تمرکز 
بر بهره برداری حداکثری و صیانتی از میدان مش���ترک 
پارس جنوبی، فعالیت این شرکت در 2 جبهه توسعه و 
تولید را نیازمند برنامه ریزی دقیق و تاش بر پایه همدلی 

در شرایط تحریم عنوان کرد.
وی با اشاره به افزایش تولیدگاز به منظور پاسخگویی 
به نیازهای جاری و آتی کش���ور گفت: با نزدیک شدن 
به فصل زمستان و ضرورت تأمین پایدار و مستمر نیاز 
گازی کش���ور، بهره برداری از فازهای در حال توسعه 
پارس جنوبی ش���تاب بیشتری به خود گرفته است و از 
آنجا که شرکت نفت و گاز پارس راهبری عملیات تولید 
از بخش ایرانی بزرگ ترین میدان گازی جهان را هم به 
عهده دارد، با تأمین 70 درصد گاز کشور در بخش های 
خانگ���ی، تجاری، صنعتی، نیروگاهی و... آماده ورود به 

فصل سرما می شود .
مش���کین فام روند پیشرفت توسعه فازهای 13 و 
24-22 پارس جنوبی در بخش پاایشگاهی را مطلوب 
توصیف کرد و گفت: هم اکنون سه ردیف شیرین سازی 
گاز ترش از هر یک از پاایشگاه های این فازها عملیاتی 
شده است و پیش بینی می شود ردیف چهارم شیرین سازی 

فاز 13 هم تا پایان آذر به بهره برداری برسد .
وی با اشاره به تعهد بهره برداری از سه زنجیره یک 
میلیارد فوت مکعبی هر یک از فازهای در حال توسعه 
پارس جنوبی تا پایان امسال اظهار داشت: با بهره برداری 
از 2 سکوی گازی فاز 14 پارس جنوبی، نخستین زنجیره 
تولید از این فاز با برداشت روزانه 28 میلیون مترمکعب 

گاز ترش عملیاتی شده است.
مدیرعامل ش���رکت نفت و گاز پارس دس���تیابی 
ب���ه دومین زنجیره یک میلیارد فوت مکعبی را نیازمند 
تکمیل عملیات راه اندازی 2 سکوی دریایی فاز 13 پارس 
جنوبی عنوان کرد و افزود: س���کوی 13B هفته گذشته 

در موقعیت مخزنی خود در خلیج فارس نصب شد و 
ت���ا یک ماه آینده عملیات هوک آپ و راه اندازی آن به 

پایان خواهد رسید.
مش���کین فام ادامه داد: همچنین در صورت مساعد 
بودن شرایط آب و هوایی، دومین عرشه دریایی این فاز 

در هفته جاری نصب شده و بر اساس برنامه زمانبندی 
پیش بینی می ش���ود همزمان با تکمیل عملیات اتصال 
خطوط لوله فرعی این س���کوی اقماری به س���کوی 
اصلی، عرش���ه دریایی 13D هم تا پایان دی  در مدار 
بهره ب���رداری قرار گیرد؛ بدین ترتیب تولید روزانه یک 
میلیارد فوت مکعب گاز ترش از فاز 13 پارس جنوبی تا 

پایان دی محقق خواهد شد .
این مقام مسئول به وضع توسعه بخش دریایی فاز 
22-24 هم اش���اره کرد و گفت: عرشه دریایی 22 این 
فاز پس از پایان عملیات حفاری چاه های موقعیت خود، 
نصب شده و در حال راه اندازی است و پیش بینی می شود 
در صورت فراهم بودن ش���رایط پایدار جوی تا اواسط 
دی  با برداش���ت روزانه ۵00 میلیون فوت  مکعب گاز 
ترش و ارسال آن به پاایشگاه فاز 22-24 به بهره برداری 

برسد.مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس تصریح کرد: 
در حال حاضر، ایران از میدان مش���ترک پارس جنوبی، 
روزانه ۵80 میلیون مترمکعب گاز برداش���ت می کند که 
با تحقق برنامه های توسعه ای، این رقم تا پایان امسال با 
ثبت یک رکورد تازه، به بیش از 630 میلیون مترمکعب 

افزایش می یابد.
با بهره برداری از هر یک از فازهای پارس جنوبی 
تولید ناخالص ملی به میزان یک درصد افزایش می یابد، 
این در حالی است که هیچ یک از حوزه های اقتصادی 
در سطح ملی چنین تاثیری را در بهبود شاخص اقتصادی 

کشور ندارند.
گازرسانی ۱۳۰ میلیارد مترمکعبی تا پایان آبان  

 درهمین حال مدیر گازرس���انی شرکت ملی گاز 
گفت: تا پایان آبان  امسال حدود 130 میلیارد مترمکعب 
گاز به بخش های مختلف خانگی تا نیروگاهی کش���ور 

تحویل شده است.
سعید مومنی در گفتگو با شانا درباره حجم گازرسانی 
به بخش های مختلف خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاهی 
کش���ور در هشت ماهه امسال اظهار داشت: از آنجا که 

تعداد شهرها و روستاهای گازرسانی شده کشور افزایش 
یافته، میزان گاز تحویلی به بخش های مختلف هم نسبت 

به سال های قبل رشد داشته است.
وی با اش���اره به اینکه از ابتدای س���ال 97 تا پایان 
آب���ان  ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه های 
سراسر کشور ارسال شده است، ادامه داد: صنایع عمده 
از دیگر مقاصد گازرسانی هستند که در مدت یاد شده 
26 میلیارد و 300 میلیون مترمکعب گاز طبیعی به آنها 

تحویل شده است.
گازرس���انی بخش خانگی از دیگر آمار ارائه شده 
از س���وی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز بود که در 
این باره گفت: در هشت ماهه امسال 47 میلیارد و 700 
میلی���ون مترمکعب گاز به بخش های خانگی، تجاری و 

صنایع غیرعمده ارسال شده است.
صنایع گازرس���انی شده کشور به دو بخش عمده 
و غیرعمده تقس���یم می ش���وند که گازرسانی به هر دو 
بخش مطابق روند س���اخت خطوط انتقال گاز و ایجاد 
ش���بکه گازرسانی از سوی شرکت ملی گاز ایران انجام 

می شود.
در سال 96 بیش از 2 هزار واحد صنعتی جدید در 
کشور گازرسانی شدند. بر اساس مصوبه هیات دولت، 
واحدهای صنعتی تا سقف 240 میلیون تومان از یارانه 
گازرسانی بهره مند می شوند. گازرسانی به صنایع افزون 
بر این که ارزش افزوده خوبی برای کشور دارد، تاثیری 
بسزایی بر حفظ محیط  زیست می گذارد و با توجه به 
سرمایه گذاری انجام شده، گاز جایگزین فرآورده های نفتی 

در این کارخانه ها می شود.
گاز تاثیر مهمی در تامین انرژی صنایع بزرگ دارد تا 
جایی که به طور تقریبی همه نیروگاه های کشور و صنایع 
بزرگ مثل فواد، پتروشیمی و کارخانه های سیمان برای 

تامین انرژی خود از گاز استفاده می کنند.
مصوبه ش���ورای اقتصاد مبنی بر بهره مندی صنایع 
جدید از وام 240 میلیون تومانی هم نقطه عطفی برای 
توسعه این صنایع است، به گونه ای که امسال 799 صنعت 
با استفاده از همین مصوبه به جمع صنایع گازرسانی شده 

کشور افزوده شده اند .

ش���عب بانک های خصوصی 
نرخ س���ود سپرده هاي خود را به 

سطح 20 درصد کاهش دادند.
به گزارش فارس، عبدالناصر 
همت���ی رئیس کل بانک مرکزی در 
آخرین جلسه خود با مدیران عامل 
بانک ها تاکید کرده بود که با بانک های 
خصوصی با نرخ سود سپرده باای 20 
درصد برخورد خواهد کرد.پیگیری ها 
از ش���عب بانک ها از کاهش نرخ 
سود سپرده در بانک های خصوصی 
به س���طح 20 درصد حکایت دارد. 
البته کاهش نرخ سود سپرده به 20 
درصد مشمول سپرده هایی شده که 
پس از تاکید همتي باز می ش���وند و 
مشمول سپرده های قبلی نشده است.
تا قبل از این تاکید، نرخ سود سپرده 
در بانک هاي دولتي و خصوصي به 

شرح زیر بوده است: 
بانک اقتصاد نوین: نرخ سود 
سپرده یکساله 19 درصد مشروط 
بر سپرده گذاری در دامنه 10 میلیون 
تومان تا 100 میلیون تومان و نرخ 
سود برای سپرده 100 میلیون به باا 

19/۵ درصد.
بانک دی: نرخ س���ود سپرده 
کوتاه مدت 21 درصد و نرخ سود 

سپرده بلند مدت 20 درصد.
بانک ملی: نرخ س���ود سپرده 
یکساله 1۵ درصد و امکان عرضه 
اوراق گواهی س���پرده با نرخ سود 

18 درصد.
بانک گردش���گری: نرخ سود 
س���پرده یکساله 23 درصد به شرط 
یک ماه ماندگاری و نرخ سود سپرده 

کوتاه مدت 20 درصد.

موسسه کوثر: نرخ سود سپرده 
یکساله 1۵ درصد و روزشمار ویژه 

20 درصد.
بان���ک تجارت: نرخ س���ود 
س���پرده یک ساله 1۵ درصد، باای 
یک میلیارد تومان نرخ سود سپرده 
18 درصد، عرضه گواهی سپرده با 

نرخ سود 18 درصد.
بانک س���ینا: نرخ سود سپرده 

یک ساله 18 درصد.
بانک مّلت: نرخ س���ود سپرده 

یک ساله 18 درصد.
بانک صادرات: نرخ س���ود 
س���پرده 1۵ درصد و نرخ سود در 

صندوق درآمد ثابت 20 درصد.
بانک آینده: نرخ س���ود سپرده 
آینده  س���از 23 درصد و  صندوق 
درآمد ثابت بین 20 تا 23 درصد.

یارانه نقدی آذر فردا شب واریز می شود
 یارانه نقدی آذر ساعت 24 فردا 26 آذر به حساب سرپرستان خانوار 

واریز می شود. 
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، نود و چهارمین مرحله از پرداخت 
یارانه های نقدی به روال ماه های گذشته در ساعت 24 روز 26 هر ماه به ازای 
هر نفر 4۵ هزار و ۵00 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

استمهال 3 ساله وام کشاورزان خسارت دیده 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از تصویب 
اس���تمهال سه ساله تسهیات دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث 

غیرمترقبه توسط دولت خبر داد. 
به گزارش ایرنا، عبدالمهدی بخشنده دراین باره گفت: هیات وزیران در 
جلسه هجدهم آذر سال جاری، به تسهیات دریافتی کشاورزانی که از حوادث 
غیرمترقبه مانند خشکسالی و سرمازدگی در سال زراعی 1397-1396 آسیب 

دیده اند، مهلت داد و آن را به مدت سه سال استمهال کرد. 
کاهش قیمت برندهای داخلی و خارجی لوازم خانگي 

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: برخی برندها به 
خصوص برندهای خارجی در مدت باارفتن غیرطبیعی نرخ ارز قیمت 
خ���ود را افزای���ش دادند و اکنون با توجه به رکود حاکم در بازار به دنبال 

کاهش قیمت خود هستند. 

موانع ارزان فروشي 
حرف حساب و درست این روزهاي مردم این است: چرا با کاهش قیمت 
ارز، قیمت کااها کاهش نمي یابد؟ چرا وارد کنندگان، تجار، توزیع کنندگان، 
عمده  فروشان و سرانجام اصنافي که به بهانه رشد قیمت ارز موجودي کااهاي 
خود را یکشبه چند برابر کردند، اکنون حاضر نیستند تنها بخشي از آن رشد را 
کاهش دهند؟... کارشناسان بارها درباره ساختگي بودن گراني  هاي چندماه اخیر و 
سوء استفاده بسیاري از صاحبان کاا و اصناف از رشد حبابي قیمت ارز هشدار 

داده و خواستار ورود و دخالت دولت براي کاهش قیمتها شده بودند. 
ب���ه گفت���ه آنان، براي آنکه کاایي با ارز مثًا 1۵ هزار توماني وارد بازار 
شده و در مغازه فروخته شود، از مرحله ثبت سفارش، حمل، توزیع و فروش، 
دست کم 3 تا ۵ ماه زمان ازم دارد. مواد اولیه اي که کارخانه هاي کشور هم 
مصرف مي کنند هم مشمول همین قاعده هست. چرا که کارخانه ها معمواً 
مواد اولیه خود را به مقدار زیادي مي خرند به گونه اي که مثًا براي سه ماه 
مواد ازم را در اختیار داش���ته باش���ند، لذا گراني اخیر ارز به قیمت بسیاري 
کااها اثر نگذاشت و فقط سودي را نصیب عده اي کرد که یا کاا را در انبار 
یا مغازه داش���تند یا کاایش���ان در حال ترخیص از گمرک بود. لذا هر گونه 
بهانه تراشي براي توجیه گراني هاي اخیر مردود است. حاا سؤال این است که 
چگونه باید قیمت کااها را ارزان کنیم؟ به عبارت دیگر موانع ارزاني کدامند 

که با رفع آن بتوان به ارزاني رسید؟ 
به نظر مي رسد پاسخ این پرسش از یک مثلث مي گذرد که اضاع آن 
دولت، اصناف و مردم هس���تند. هیچ یک از این س���ه ضلع به تنهایي قادر به 
ارزان سازي کااها نخواهند بود و محکوم کردن احیاناً تاختن یا دشنام دادن به 
یک ضلع ماجرا، آب در هاون کوبیدن است. البته با توجه به اینکه امکانات، 
بودجه، اختیار قانوني و نیروي انساني بیشتري در اختیار دولت است، نقش 
دولت در این باره   � بیش از دیگران اس���ت، اما در اجراي همین نقش هم 
نباید صرفاً به عنصر »بازرس���ي« از نوع س���نتي آن تکیه کرد، بلکه باید در 
اعمال بازرس���ي خاقیت هایي را ایجاد کرد. واقعیت این اس���ت که با توجه 
به گستردگي شبکه مویرگي فروشگاهي، بازرسي حضوري دشوار، پرهزینه، 
وقت گیر و کم بازده اس���ت. لذا باید در نوع اعمال بازرس���ي با راه  حل  هاي 
خاقانه از طریق تشکیل یک اتاق فکر تجدید نظر کرد. به عنوان مثال وزارت 
صنعت و بازوي حمایتي اش � سازمان حمایت � مي توانند در هماهنگي با 
سازمان امور مالیاتي � مالیاتي تحت عنوان »مالیات بر قیمت« یا »مالیات بر 
اضافه قیمت« محاسبه و دریافت کنند. روش اعمال این مالیات هم مي تواند 
این گونه باشد که کارگروهي متشکل از وزارت ارتباطات، بانک  مرکزي، سازمان 
امور مالیاتي، سازمان حمایت و تعزیرات حکومتي از طریق بررسي تراکنش 
پوزهاي بانکي فروش���گاه ها و مقایس���ه آن با متوسط قیمت هاي اعامي در 
سامانه 124، متوسط فروش سوپرمارکت ها را محاسبه و آن را با قیمت هاي 
قانوني مقایسه کرده و در صورت افزایش بي ضابطه تراکنش فروش )با توجه 
به ثابت بودن حجم جنس و ظرفیت قفسه هاي فروشگاه ( از طریق ممیز مالیاتي 
 محل، مالک فروشگاه را احضار و در صورت مشاهده گرانفروشي، از وي 

مالیات بگیرند. 
هر چند مثالي که زده ش���د، مي تواند به پختگي برس���د، اما مقصود این 
اس���ت که دولت باید با اس���تفاده از روش هاي خاقانه و بخصوص استفاده 
از فناوري و فضاي مجازي � نظیر آنچه درباره کارت سوخت اتفاق افتاد � 
بازرسي هاي آناین و خاقانه را راه اندازي کرده و از این تنبلي و کم تحرکي 
درآی���د. در کن���ار این  ، وزارت صنعت هم باید اصناف را بر نظارت هر چه 
بیش���تر بر خودشان فرا بخواند. سالهاست که اصناف اختیار »خود بازرسي« 
را که به دنبالش بودند، به دست آورده اند، اما دست کم در مورد گراني هاي 
اخیر نتیجه اقدامات ملموس نبوده و حتي بس���یاري اصناف عمًا در برابر 
ارزان فروش���ي مقاومت کرده و رؤس���اي اتاق هاي اصناف هم حق را به آنها 
مي دهند. در این راس���تا افکار عمومي چند نمونه جالب به خاطر دارند که 
اعتراض به ارزان فروشي قنادي در افسریه یا اعتراض آژانس هاي مسافرتي به 

ارزان فروشي یک سایت ازجمله آن است. 
این نمونه ها نشان مي دهد اگر هیأت  وزیران رسماً از وزارت صنعت و 
وزارت ارتباطات بخواهد مي توان از روش هاي استارت آپ ها براي ارزان فروشي 

اصناف و کاهش هزینه هاي آنها استفاده کرد. 
در کنار اینها، مردم به عنوان ضلع سوم مثلث نقشي تعیین کننده دارند. رفتار 
مردم در برخورد با گراني ها نباید تسلیم شدن در برابر قیمت ، کم خریدن، غرزدن 
بي حاصل و هضم کردن فشار ناشي از گراني باشد. این خرده فرهنگ باید 
به مطالبه گري، سؤال پرسیدن صریح اما مودبانه و به دور از تنش و سرانجام 
نخریدن در مواقع ازم و همکاري جمعي   در این باره تغییر کند. رعایت 
این امر اتفاقاً براي اقشار متمول که توجهي به گراني ندارند واجب تر است، 
چون همه در یک کشتي نشسته ایم. در کنار این بهره بردن از ظرفیت  بي بدیل 
فض���اي مجازي و راه اندازي کمپین هاي مختلف و نهادینه کردن فرهنگ آن، 
مي تواند گرانفروشان را بترساند و هزینه گرانفروشي را از طریق اجتماعي باا 

ببرد که هزینه اي بس گزاف خواهد بود. 
سیدعلي دوستي موسوي 

برداشت ايران از ميدان پارس جنوبی به ركورد جديدی مي رسد

شریعتمداری: توزیع بسته حمایتی برای گروه سوم 
به زودی انجام مي شود 

مهلت 3 ماهه برای آسیب شناسی شهرسازی در تمامی استان ها

وصول ۹۲ درصدی منابع هدفمندی یارانه ها در 5 ماهه امسال

نامه معاون اول رئیس جمهوری درباره خودروهای
 دپو شده در گمرک

حذف تدریجی سوخت پایه خودرو های سنگین تا 3 ماه آینده

کاهش سقف سود سپرده  بانک های خصوصی به ۲0 درصد

تاش آمریکا در قطع مراودات تجار 
ُکرد عراقی شکست خورده است

نرخ مصوب شیرینی برای شب یلدا اعام شد
اتحادیه قنادان تهران نرخ عرضه شیرینی برای شب یلدا را اعام کرد.

علی بهره مند در گفتگو با تس���نیم ضمن تاکید بر ممنوعیت افزایش 
قیمت شیرینی تا پایان سال اظهار داشت: با توجه به اعام صورت گرفته، 
هی���چ ی���ک از قنادی های تهران به هیچ عنوان حق افزایش قیمت را ندارند 
و با توجه به اینکه ما تا پایان س���ال دو رویداد مهم ش���ب یلدا و شب عید 
را پیِش رو داریم، به تمام همکاران مان بخشنامه کرده ایم که به هیچ عنوان 

قیمت ها را افزایش ندهند.
وی  گفت: قیمت مصوب اتحادیه برای عرضه »شیرینی تر« در واحدهای 
درجه یک 26 هزار تومان، »شیرینی دانمارکی« 21 هزار تومان، »شیرینی زبان 
و پاپی���ون« 21 ه���زار و ۵00 تومان و »کیک یزدی« 1۵ هزار تومان تا پایان 
سال اعام شده است و هیچ قنادی حق فروش این محصوات را با قیمت 

بااتر از نرخ مصوب ندارد.

تفویض ثبت سفارش واردات به استان ها 



نتايج مطالعات دانشمندان حوزه اقليم شناسي گوياي 
اين امر است كه فعاليت هاي انســـاني در عرصه هاي 
مختلف عامل اصلي تشديدكننده اثرات طوالني مدت 
و مخرب پديده هاي آب  و  هوايي اســـت. به طوري كه 
نمي توان نقش تغييرات آب  و  هوايي را به تنهايي علت 
اصلي محرك هاي آسيب رسان در جوامع بشري دانست.

در كشور ما نبود برنامه ريزي و خطي مشي علمي 
جهت مديريت منابع آب شور و شيرين، سدسازي هاي 
بي مورد، معدن كاوي هـــاي غيراصولي و بي ثبات كننده 
اكوسيســـتم خاك، شيوه هاي نادرســـت كشاورزي و 
آبياري محصوالت زراعي، جنگل زدايي هاي و تخريب 
پوشش گياهي و بسياري مسائل ديگر از اين دست منجر 
به تشديد اثرات مخرب تغييرات اقليمي نظير خشكسالي 
و در پي آن تشديد بيابان زايي و يا حتي بروز سيالب هاي 

ناگهاني در ادامه روند تخريب منابع طبيعي شده است. 
از اين رو لزوم چاره انديشي در شرايط بحران به 
ورود متخصصان آب و هوا شناسي و راهكارهاي علمي و 

اصولي آن ها در اين بين اجتناب ناپذير است.
در شماره گذشته به بررسي حوزه  مطالعاتي علم 
آب و هواشناسي از منظر شـــناخت آسيب هاي ناشي 
از تغييرات آب و هوايي ونقش غيرقابل انكار انسان در 
تشـــديد اثرات مخرب آن طي مصاحبه با «پروفسور 
حسين عساكره» اســـتاد آب وهواشناسي و عضو هيأت 
علمي دانشگاه زنجان سخن به ميان آمد. در اين شماره 

نظر خوانندگان به ادامه اين مصاحبه جلب مي شود.  
  5- آيا امكان دارد بين ســال هايي كه سرزميني 
درگير خشكسالي است، ترسالي هايي هم داشته باشيم؟ 

آيا اين قابل محاسبه است؟
 با وجود شناخت نسبتاً زياد از شرايط هنجار آب  و 
هوا، بر اين واقعيت واقف شده ايم كه آب  و هوا، به ويژه 
عناصري نظير بارش، حاوي رفتار غيرخطي و آشوبمند 
در امتداد زمان اند. بارش جلوه گاه رفتارهاي غيرخطي 
آب وهوا تلقي مي شود. دراين راستا توجه به الگوهاي 
زمانيـ  مكاني در شـــناخت پويايي و ابعاد آب  و هوا 
اهميت بسيار دارد؛ زيرا براي مثال در برخي نواحي آب 
 و هوايي، دوره هاي ناهنجار و طوالني خشكسالي موجب 
كاهش منابع آب و متأثر شدن پوشش گياهي شده است؛ 
درحالي كه در نواحي ديگر، تعداد بارش هاي سنگين، و 
درنتيجه خطر سيالب، افزايش مي يابد. اين رفتار بوسيلة 
مطالعة دقيق و پايش طوالني رفتار جو، تا حدود زيادي 
قابل رديابي و نيز محاسبه است. با اين وصف، كمبود 
داده ها و اطالعات (كه عمدتاً تحت تاثير محدوديت هاي 
مالي است)، بويژه در كشور ما از محدوديت هاي اين نوع 

مطالعات و محاسبات است.  
  6- امروز كدام يك از نواحي و استان هاي ايران 

باالترين درصد خشكسالي را تحمل مي كند؟ 
 اگر خشكســـالي اقليمي را كاهش بارش نسبت 
به شرايط معمول آن بدانيم، بايد اذعان كرد كه سرتاسر 
كشور ما طي دو دهة اخير با پديدة خشكسالي مواجه 
بوده است. اما به دليل تفاوت هاي مكاني اقليم بارشي 
ايران زمين و تفـــاوت در ميزان دريافت نزوالت جوي، 
جلوه هاي خشكســـالي در كشور متفاوت است. از اين 
رو همه نقاط كشور به طور يكسان از خشكسالي متاثر 
نشده اند؛ به گونه اي كه شرايط آبي برخي استان ها «نسبت 
به استان هاي ديگر» مساعد (اما نسبت به شرايط معمول 
خود نامساعد) و شـــرايط برخي ديگر بسيار بحراني 
است. جالب است بدانيم كه خشكسالي ها در نواحي كم 
بارش بويژه در نواحي كويري و نيز نيمه جنوبي كشور 
شديدتر، پرتواتر، پرتداوم تر و نيز نمايانزتر است؛ زيرا 
تأثير خشكسالي ها بر زيست بوم هاي مناطق كويري و 
بياباني كه به شدت سست و شكننده است، بسيار قابل 
توجه اســـت. براي مثال خشكسالي در مناطق مركزي، 
شرق و جنوب كشور (نظير استان هاي خوزستان، بوشهر، 
هرمزگان، فارس، خراسان جنوبي، سمنان، يزد و اصفهان 
و...) از مرزهاي بحران نيز عدول كرده است؛ به طوري 
كه در اين نواحي سفره هاي زيرزميني آب تخليه شده و 
ذخاير بسياري از سدها نيز تا بيش از 80 درصد نسبت به 

ميزان آب طراحي شدة آنها كاهش يافته اند. 
  7- ميزان بــارش به طور متوســط در تمامي 
حوضه هاي آبريز ايــران چه مقدار بايد باشــد كه 

خشكسالي را پشت سر بگذاريم؟ 
 توجه كنيد كه در هر زيســـت بوم، اجزاي زنده و 
غير زنده آن زيست بوم خود را با شرايط معمول و غالب 
سازگار ساخته اند. اگر اين شرايط در بخش آب وهوايي به 
هر نحوي تغيير كند، اين تغيير به سمت مقادير بزرگ تر 
(مثًال بارش بيشتر) يا مقادير كم تر (مثًال بارش كمتر) رخ 
دهد، موجبات دگرگوني زيست بوم ها را مهيا مي سازد. 
همچنين مي دانيم كه سرزمين ايران از زيست بوم هاي 
متعددي تشكيل شده است؛ براي مثال زيست بوم هاي 
شرق كشور با زيست بوم هاي شمال غرب بسيار متفاوتند. 
بنابراين شايسته است كه ميزان بارش هريك از حوضه هاي 
رودخانه اي به شرايط بارش معمول خود برگردد تا تعادل 
پيشين در حوضه ها برقرار باشد. بدين ترتيب براي مثال 
اين شرايط بارشي بين 400-350 ميلي متر بارش ساالنه 
است كه در 8-7 ماه از سال توزيع شده باشد، در حالي 
كه اين مقدار بارش و نيز توزيع زماني آن در حوضه هاي 

جنوبشرق كشور متفاوت خواهد بود.  
 شايان توجه است كه بدانيم، تغييرات بارشي به 
سمت مقادير بيشتر هميشـــه خوش يُمن و خوشايند 
نخواهد بود، بلكه توزيع آن در زمان و نيز ميزان سازگاري 
آن ميزان بارش با زيست بوم ها مي بايست در نظر گرفته 
شـــود. براي مثال افزايش مثًال دو برابري بارش ساالنه 
كه تنها مثًال در يك تـــا دو ماه رخ دهد، براي ناحيه اي 
در جنوبشرق كشور كه سرزميني فاقد پوشش گياهي 
و شـــكننده دارد، موجبات ويراني (ونه آباداني) را مهيا 

خواهد نمود.  
  8- درحال حاضر دولتمردان ايران چه تمهيداتي 

براي مهار اين پديدة اقليمي در نظر گرفته اند؟ 
 بنده اطالعـــات كامل و دقيقـــي در خصوص 
تصميمـــات حكمرانان آب ايران بويـــژه در مواجه با 
خشكسالي در دســـت ندارم. اما بر اين باورم كه سهم 
عمده اي از بحران آب ايران كه تحت تاثير خشكسالي 
رخ مي دهد، بوسيلة تصميمات مديريتي صحيح قابل 
تعديل است. اين نكته اي اســـت كه كمتر به آن توجه 
مي شود. توجه كنيد كه مديريت منابع آب تنها مديريت 
مصرف (آن هم تنها به شكل توصيه هاي عمومي) نيست. 
مديريت منابع آب شـــامل مديريت «توليد»، «توزيع» و 
«مصرف» آب است. نياز است كه حكمرانان آب ايران 
در دو بخش توليد و توزيع تالش بسيار و طراحي هاي 
هوشمندانه اي انجام دهند. بنابراين بيش از آنچه كه نياز 
باشد مردم در انديشه آب باشند، مسئولين بايد تكليف 
خود را با منابع آب و مديريت آن روشن كنند. اين مهم 
يا بايد در تغيير نگرش مسئولين و يا در تغيير مديريت (از 
مديريت دولتي به بخش خصوصي) قابل حصول است. 
در اين مجرا بنده پيشنهاداتي دارم كه در تناسب با پاسخ 

به سواالت شما آنها را ارائه خواهم كرد. 
  9- طرح انتقال آب دريا راهكار درستي است؟ 

شيرين كردن آن چطور؟ 
 كمبود آب حاصل از خشكســـالي و بويژه عدم 
مديريت صحيح منابع آب كشور موجب كاهش بحراني 
آب مورد نياز مراكز شهري و روستايي شده است. حل 
اين مشكل نيازمند انديشـــه هايي كارشناسي براي رفع 
مشكل كمبود آب و انســـجام بين نيروهاي قانونگذار، 
مراكز علميـ  پژوهشي و نهادهاي اجرايي كشور است. 
از راهكارهاي پيش رو جهت رفع اين مشـــكل 
طرح انتقال آب دريـــا (از خليج فارس، درياي عمان و 
درياي خزر) و شيرين كردن آن است. اگرچه در بسياري 
نقاط اين طرح ها حياتـــي و در برخي نقاط ضروري و 
در برخي نواحي مي توانند راهگشا و مشكل گشا باشند، 
اما انجام اين نوع پروژه هـــاي عظيم نيازمند مطالعات 
دقيق، طوالني و به دور از جهت گيري هاي سياســـي و 
نيز فارغ از پيش داوري هاي برخاسته از جهت گيري هاي 
حزبيـ  ناحيه اي انجام شـــود. در اين زمينه مالحظات 
زيســـت محيطي، اجتماعي، اقتصادي و نيز مالي براي 

هركدام از كاربري ها ( شـــرب، صنعت و كشاورزي) 
به طور جداگانه و با توجه به امكانات اجرايي و اقتصادي 
موجود مي بايست در معرض توجه قرار گيرد. بدين دليل 
اجراي چنين طرحي هايي نياز به ارايه محاسباتي جهت 

توجيه آن از نقطه نظرات فوق الذكر دارد.  
 توجه كنيد كه اگرچه روش هـــاي انتقال آب از 
درياهاي كناري و شـــيرين كردن آن در زمره روش هاي 
گران تأمين آب است، اما همان گونه كه در باال اشاره شد، 
در بسياري نواحي كشور اين روش، امري ناگزير است 
و مي بايست به طور جدي دربارة آن كارشناسانه انديشه 
كرد. در اين زمينه برآورد واقعي نياز آبي براي هر يك از 
كاربري ها از ضرورت هاي بنيادي اســـت. در اين زمينه 
براي مثال اگرچه قرارگاه خاتم درخواست انتقال براي 
750ميليون مترمكعب آب را براي شرق كشور برآورد 
كرده است، اما مسئولين وزارت نيرو، حجم آب مورد 
نياز براي شرق كشـــور را نزديك به 40 تا 50ميليون 

مترمكعب براي تأمين نيازهاي صنعت و حدود 70 تا 
80ميليون مترمكعـــب در افق هاي زماني مختلف براي 
تأمين نيازهاي شرب اعالم مي كند. بنابراين انجام تمامي 
مراحل طرح كه با نيازسنجي آغاز مي شود، نيازمند ارتباط 

وثيق و دقيق با مراكز علمي و پژوهشي دارد. 
  10- فعاليت انساني چگونه باعث شدت گرفتن 

خشكسالي هاي اخير ايران شده است؟
 به نظر من مهم ترين عامل انســـاني تشديد كننده 
خشكسالي هاي كشور را مي توان با اطمينان بسيار بااليي 
به «مديريت» منابع آب كشور نسبت داد. در باال اشاره شد 
كه مديريت منابع آب در دو بخش توليد و مصرف نياز به 
توجه بيشتر دارد. در زير اين دو بخش با تفصيل بيشتري 

تقديم مي شود: 
  1- در مديريت توليد، زمامداران آب كشور عالوه 
بر شناخت كامل منابع آبي كشور ناگزير به يافتن منابع 
آبي و توليد مصنوعي آب هستند (براي مثال شناخت 
آب هـــاي زير زميني در دســـترس و آب هاي ژرف و 
بهره برداري از آب شور درياها، تصفيه فاضالب ها و... 
يا ايجاد بارش مصنوعي از طريق بارورســـازي ابرها 

و...). اين مهم تنها زماني قابل حصول است كه بخش 
مديريت و حاكميت آب از شكل اداري (آغاز و پايان 
ساعت كار و اجراي بخشـــنامه و...) خارج شده و به 
سمت «عملي تري» از مســـئوليت، گام بردارد. دريكي 
از خشك ترين كشـــورهاي جهان و درست در زمان 
خشكسالي مديران سطوح مختلف كشور مي بايست در 
مقابل بحران و مصيبت خشكسالي تدبير و درايت خود را 

در مسئله آب بكار گيرند. 
  2- در مديريت توزيع، توجه به شبكه توزيع آب 
در سرتاسر كشور ضروري است. طبق اذعان بسياري از 
متوليان آب كشور بيش از 90درصد از شبكه توزيع آب 
كشور فرسوده و موجب هدر رفت آب (اين سرمايه اي كه 
بسيار محتمل است موجبات جنگ جهاني و محلي بعدي 
را توليد كند) است. اين موضوع زماني افسوس برانگيز و 
غم انگيزتر جلوه مي كند كه بدانيم هدر رفت اين بخش 
عمدتاً از آب آشاميدني است كه سرمايه، انرژي و زمان 

زيادي را از مملكت مصرف كرده اســـت تا به كيفيتي 
اين چنين رسيده است. توجه به احداث شبكه آبياري و 
زهكشي به منظور باال بردن راندمان آب آبياري و اصالح 
اراضي از جمله مغفول ترين بخش ها در بخش توزيع 
آب (بويژه در مديريت زراعي) اســـت. از ديگر موارد 
در مديريت توزيع آب، تأمين دو نوع آب (آب تصفيه 
شده براي نوشيدن، پخت و پز و... و آب تصفيه نشده 
براي شستشو، آبياري و...) و ايجاد تأسيسات آبرساني 
مجزا براي آن ها و نيز تعيين نرخ بســـيار متفاوت براي 
هريك از آن هاست. بهتر است سازمان آب و فاضالب 
مانند بسياري از كشورهاي دنيا آب شرب را از مصارف 
ديگر تفكيك كند تا به اين ترتيب مردم مجبور نباشند از 
آب شرب گران براي شستشوي فرش يا شستشوي هاي 

روزمره و ماشين استفاده كنند.  
  11- همه از وضعيت وخيم تاالب هايمان آگاهيم؛ 
هم اكنون خشكســالي و تنش  هــاي آبي با درجات 
متفاوت اين ميــراث گرانبهاي طبيعت را دچار خطر 
كرده است. احياي تاالب ها چگونه امكان پذير است؟

 در ايران بيش از 80 تاالب با ويژگي هاي مختلف 

و در 41 دســـته (از 42 دســـته تاالب معرفي شده در 
كنوانسيون بين المللي رامسر در سال 1971) وجود دارد. 
از آنجا كه هر دسته تاالب براساس مشخصات زيست 
محيطي خاصي طبقه بندي شده اند، اين تنوع تاالب ها در 
ايران فرصتي براي بهره مندي از تاالب هاست. تاالب ها 
منشأ خدمات و كاركردهاي متعدد و بي شماري هستند 
كه از مهمترين آنها مي توان به منافع مستقيم (ذخيره و 
تأمين آب، توليد غذا و تامين معيشت، استفاده تفرجي، 
جلوگيري از فرسايش خاك و نيز مانع ايجاد ريزگردها) 
منافع غير مستقيم (پااليش محيط، تعديل آب  و هوا، حفظ 
زيست بوم و تنوع زيستي) نام برد. در پژوهش ها نشان 
داده شده است كه ارزش يك هكتار تاالب بين 5 تا 21 
هزار دالر در سال (به مراتب بيش از ارزش يك هكتار 

زمين كشاورزي مرغوب) است.  
 همان گونه كه مي دانيد، خشـــك شدن تاالب ها 
موجبات تكوين مســـايل و مشكالت بسيار اقتصادي، 

زيست محيطي و اجتماعي را فراهم نموده است. بنابراين 
با توجه به شرايط اقليمي ايران، محاسبه تأمين و رعايت 
حقابه هاي زيست محيطي تاالب ها از ضرورت هاي بنيادي 

در احياء و حفظ آنهاست. 
همچنين از مهم تريـــن راهكارهاي موجود براي 
حفظ و احياي تاالب ها مي توان به اجراي قوانين موجود 
و تدوين قوانين و دستورالعمل هاي مرتبط، جلوگيري 
از تغيير كاربري اراضي تاالبي، رعايت حقابه زيســـت 
محيطي تاالب ها در تدوين سياست هاي تخصيص آب، 
ارزيابي دقيق اثرات زيســـت محيطي طرح هاي عمراني 
مجاور تاالب ها، جلوگيري از تخليه آالينده ها به تاالب ها، 
جلوگيري از برداشت غيرمجاز از منابع آب زيرزميني 
در اطراف تاالب ها و مديريت خشكســـالي در مناطق 
تاالبي اشاره كرد. مسئوليت نظارت و پايش دقيق اجراي 
عمليات مربوط نيز مي بايســـت به طور مستمر مورد 

ارزيابي قرار گيرد. 
  12- آيا در ايــران از تجربيات و پژوهش هاي 
اســاتيد و متخصصان آب و هواشناسي براي بسالمت 
گذر كردن از بحران خشكسالي استفاده مي شود؟ اگر 

پاسخ مثبت اســت، دراين زمينه چه مشاركت هايي 
صورت گرفته است؟

 در كشـــور ما طرح هاي عمراني بسيار در زمينة 
صنعت آب انجام شده اســـت. غالب اين طرح ها فاقد 
توجيه علمي بوده اند. برخي از اين طرح ها در زمان ما 
اجراء و بهره برداري شـــده اند. عدم كفايت اين طرح ها 
از لحاظ علمي اثبات شـــده است. تنها توجيه شكست 
اين طرح ها را مي توان به مهجور ماندن مراكز علميـ  
پژوهشي و به ويژه دانشگاه ها در بخش مطالعاتي و بعضًا 
اجراي آنها دانست. دستيابي به دانش نوين و نيز تكاپو 
در دستيابي به روش هاي مبتكرانه از مهم ترين الزامات 
اين بخش اســـت. بنابراين دستيابي به اهداف مديريت 
منابع آب به ويژه در دورة خشكسالي تنها با مشاركت 
پژوهشگران و مراكز دانشگاهيـ  پژوهشي ميسر است. 
اكنون نهادهاي متولي آب و مراكز دانشگاهيـ  پژوهشي 
به شكل جزايري مجزا راه هاي خود را طي مي كنند و 
در بهترين حالت تنها در تقابل با هم نيستند. همگرايي 
مراكز پژوهشي و اجرايي در اين مسير ضرورتي اجتناب 

ناپذير است. 
  13- آيا مي توان از تجربيات ســاير كشورها و 
حتي تجربه ايالت كاليفرنياي آمريكا براي مهار و گذر 

از خشكسالي ايران استفاده كرد؟ 
 خشكسالي در بسياري از نقاط كرة زمين رخ داده 
است و متناسب با شرايط جغرافيايي هر منطقه، اقداماتي 
براي مديريت شرايط توام با خشكسالي اتخاذ شده است. 
براي مثال ايالت كاليفرنيا (در سراســـر شمال مكزيك 
و جنوب غربي ايالت آريزونـــا و نيز دو بخش نوادا و 
يوتا) يكـــي از بزرگ ترين ايالت هاي آمريكا تحت تأثير 
خشكسالي هاي بحراني قرار گرفته است. اين ايالت با 
بحران خشكسالي آب هاي سطحي روبه رو شده است. 
كارشناسان براين باورند كه براي مديريت شرايط توام 
با خشكسالي مي بايســـت راه حل هاي نوين در دستور 
كار قرار بگيـــرد. كاليفرنيا براي مقابله با بحران آب هم 
اكنون بايد سه اقدام اساســـي و ضروري، شامل ادغام 
ذخاير آب و مديريت مصـــرف آب، افزايش مقاومت 
در برابر خشكسالي و كشاورزي از طريق كشت ديم را 
اجرايي نمايد. بديهي است كه اين سه استراتژي از طريق 
سياستگذاري هاي متناسب با جغرافياي ناحيه قابل اجرا 
هستند. بنابراين اين راهكارها را مي توان با بومي سازي 
سياست هاي اعمال شـــده برآنها در كشور نيز اجرايي 
نمود. از تجارب كشورهاي ديگر در اين زمينه مي توان 
به جمع آوري آب باران (استراليا، هند و مالزي)، طرح 
«پليس آب» (كاليفرنيا)، بازيافت آب (سنگاپور) و كشت 
بدون خاك (ژاپن) اشاره كرد. بسياري از اين روش ها 
در ايران و به ويژه در مناطق كويري ايران بسيار به صرفه 
خواهد بود. ايران مي تواند از بسياري از اين روش ها براي 
صرفه جويي بهره گيرد، چنانچه كشـــورمان از موهبت 
انرژي هاي تجديدشونده چون انرژي خورشيدي به وفور 
برخوردار اســـت، مي تواند با بهره گيري از فناوري هاي 
نوين بسياري از روش ها را با كمترين هزينه ها به اجرا 

در آورد. 
  14- نقش تغييرات اقليمي و انســان در بروز 
خشكسالي بر كسي پوشيده نيست. آيا راهكاري جامع 
براي عبور از اين بحران و حداقل به تعويق انداختن 

اين پديدة مخرب وجود دارد؟
 در مديريت اقليمـــي بيش از آن كه نياز به مقابله 
باشد، مي بايست در اقدامات مديريتي بر سازگاري اقليمي 
تاكيد نمـــود. در فرايند ســـازگاري اقليمي و با هدف 
كاهش اثرات تغييرات آب و  هوايي مي توان به اقدامات زير 

مبادرت ورزيد: 
  - استفاده كمتر از وسايط نقليه موتوري و تالش بر 

كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي 
  - استفاده موثرتر از انرژي و كاهش هدر رفت آن 

  - استفاده از منابع تجديد شـــونده انرژي نظير 
خورشيد و باد بجاي منابع غيرقابل تجديد و آالينده

  - اســـتفاده از منابع غذايـــي ارگانيك - محلي 
بويژه محصوالت زراعي (استفاده كمتر از منابع غذايي 

جانوري) 
  - پيشگيري، پاكسازي و حفاظت محيط زيست به

لحاظ پسماندهاي غذايي، صنعتي و كشاورزي 
  - اعمال قوانين مرتبط با محيط زيست و برخورد

مناسب و متناسب با متخلفان
  - افزايش فرهنگ مســـوليت پذيري محيطي در

جامعه 
  - ايجاد انجمن هاي غير دولتي حفاظت از محيط

زيست 
  15- در صورت ادامه اين شــرايط، چه بر سر

سرزمين مان خواهد آمد؟ 
 ميزان مصرف آب  به دليل افزايش جمعيت، تغيير
نظام فناوري، تغيير وضعيت بهداشتي و نياز آبي جامعه
و نيز فرهنگ خاص، استفاده از آب افزايش يافته است.
در صورت اســـتمرار اين وضعيت كمبود آب، كمبود
مواد غذايي و تغييرات پيچيدة زيست محيطي مهم ترين
چالش هاي پيش رو خواهد بود. در اين زمينه و البته در
كنار دو فرآيند مديريتي ديگر (مديريت توليد و مصرف)
بنيادي ترين اقدامات كه مستقيم و غيرمستقيم در بهبود
وضع آب موثر است مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: 

 الف) آموزش (بويژه عملي) فرهنگ صرفه جويي
در مصرف و جلوگيري از آلودگي آب  

 ب) ترجيح كشت ديم به كشت آبي: توجه شما
را به اين قضيه جلب مي كنم كه زمامداران آب كشور به
اين واقعيت اذعان دارند كه حدود 90درصد از مصرف
آب كشور در بخش كشاورزي است (هنوز 30درصد
از توليد بخش كشـــاورزي تبديل به ضايعات مي شود.
در بخش كشـــاورزي 7/26 ميليارد متر مكعب؛ يعني:
بيش از 3برابر نياز آب شـــرب 80ميليون ايراني، از آبي
كه در اختيار اين بخـــش قرار مي دهيم و به غذا تبديل
مي شود عمًال به دســـت مصرف كننده نمي رسد.). در
كشور خشكي زده و خشكسالي ديده، ترجيح كشاورزي
آبي بر فعاليت هاي ديگر فاقد توجيه منطقي و اقتصادي
است. توجه شما را به اين نكته جلب مي كنم كه هيچ
ضرورتي وجود ندارد كه ما حتمـــاً تامين كننده منابع
كشاورزي خود باشيم. بسياري كشورها به منظور تامين
مايحتاج غذايي خود و در عين حال با هدف حفاظت از
منابع آبي خود، محصوالت كشاورزي را از منابع خارجي
تامين مي كنند. بسياري كشورهاي پرباران استوايي (نظير
كشورهاي آفريقايي) كه خود از جمله كشورهاي فقير
بشمار مي آيند، طرف هاي تجاري خوبي در اين زمينه

هستند. 
 ج) كاهش اســـتفاده فانتـــزي از آب: در دوران
خشكسالي، استفاده فانتزي از آب ( فضاي چمن كاري
براي تاسيس «يك زمين فوتبال»،ساخت استخر، آبياري
چمن و...) بســـيار غير معقول اســـت. توجه كنيد كه
«چمن كاري» نوعي از يك فضاي سبز متناسب با آب
هواي مرطوب و ذخاير آبي فراوان كشورهاي غربي و
توسعه يافته و ثروتمند است كه كشور ما از اين ويژگي ها
بي نصيب اســـت. برعكس، در كشور ما «درختكاري»
مي بايست محور توسعه فضاي سبز شهري (تقريبا درهمه
شهرهاي كشور) ما قرار گيرد. زيرا اين پوشش گياهي
هزينه هاي بسيار پايين تر نگهداري و مصرف آب بسيار
كمتر (نسبت به چمن)، طول عمر بيشتر، مخاطره پذيري
بيشتر(در مقابل كم آبي) و سايه ساري اش (در اين كشور
مملو از آفتاب اغلب مزاحم فصل هاي بهار و تابستان)

برتري آن را نسبت به كشت چمن آشكار مي سازد.  
 د) محدوديت اعطاي مجوز به تأسيسات و صنايع
آب بر (نظيرصنايع ذوب آهن، فوالد و...) در راســـتاي
حفظ كميت و كيفيت منابع كشـــور ضرورتي اجتناب
ناپذير اســـت. صنايع پر مصرفي ماننـــد فوالد و آهن
همچنان در يزد افتتاح مي شـــود و در اصفهان به كار
خود ادامه مي دهد. اگر واقعا بحران جدي است ما بايد
تمهيدات جدي تري براي مقابله با اين بحران بيافرينيم. 

 
   مرصاد جعفري 
دانشجوي دكتري آب وهواشناسي دانشگاه شهيد بهشتي
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افـقـى: 

  1 - خندان لب - منظومه ابو شكور بلخى
 2 - بسامد ، تواتر - آدم بيچاره و ولگرد
 3 - آسيب - كفشگر - مردم - همگى

 4 - جانور درنده - سخن - شبكه تندرستى
 5 - چربى - بندر پر جمعيت پاكستان – بزاق

  6 - نقاش اسپانيايى ساعت هاى كش آمده - داراى 
توانايــى و ســرعت زياد در رفتن - آخرين شــاه 

پيشدادى ملقب به جم
 7 - سرزمين - پايتخت غنا - امر از روبيدن

 8 - مخفف آسان پرداخت - دفتر خالصه نامه هاى 
رسيده - ساز چوپان

 9 - لطيــف - اصطالحــى در ورزش هاى رزمى - 
ممكن و شدنى 

10 - شكاك و دودل - نشانه - پرتابه ورزشى 
11 - خوراك قنارى - مورد پسند - مركب دان

 12 - پارچه ابريشمى - خداحافظى - خار سه پهلو
13 - كوچــك - گيرنده امواج - مردن در حادثه - 

نوعى شيرينى
 14 – كتابى از جك لندن - بيدارى و آگاهى

 15 - وسله دار زدن - سنگدلى
عـمـودى:

 1 - تباهى ها و بدى ها - خرس چينى - سفر ايل
 2 - جايى در پشت زين موتور- رشد يافته ، نوعى زيتون !

 3 - دفاع فوتبال - بندگان خدا - منسوب به سرحدات 
- خرس فلكى

 4 - كيف سفرى - نامى دخترانه - پيل الكتريكى
 5 - جدا - كنايه از آمريكايى - ايشان

 6 - مريد و پيرو - خرقه - محل اجتماع
  7 - سبيل - كشيك و پاسبانى (تركى) - بانگ و صدا

 8 - نــت چهارم - بزرگ تريــن درياچه آمريكاى 
جنوبى در ونزوئال - عالمت جمع 

9 - صــداى بلند و واضــح - صنايع چوب و كاغذ 
ايران - مردم عادى

  10 - اديب ايرانى مولف هنر داســتان نويســى - 
رشته و نخ - گل شهيدان

 11 - كشور كاتماندو - پايدار و ابدى - دلداده
 12 - مضر و غير بهداشــتى - برگه دريافت كاال - 

قسمت سخت افزار رايانه
  13 - ســنگ آسيا - گروه بسيار انبوه مردم - نفوذ –

 تكرار حرف اول
 14 - مادر اسفنديار - انقالبى كوبايى

  15 - تــرس و بيــم - به هر چيز با ترديد و ســو ظن
 نگاه مى كند - از شهرهاى عراق
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«فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي»
شركت مجتمع صنعتي اسفراين در نظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله اي، 

اپراتوري كوره هاي پيش گرم و عمليات حرارتي ســـالن هاي آهنگري و پرس به 
شـــماره 200971469000017 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت 
برگزار نمايـــد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اســـناد مناقصه تا ارائه 
پيشـــنهاد مناقصه گران و بازگشـــايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت (ســـتاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم اســـت مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت 
مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شـــركت در مناقصه محقق 

سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1397/09/20 مي باشد.
مهلت زماني دريافت اســناد مناقصه از ســايت: تا ســـاعت 19:00 روز 

چهارشنبه مورخ 1397/09/28
مهلت زماني ارسال پيشنهاد: تا ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 1397/10/10

زمان بازگشايي پاكت هاي الف، ب و ج: ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1397/10/12

ميزان سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 135/000/000 ريال.

هزينه چاپ تمامي آگهي هاي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد.
اطالعات تماس جهت دريافت اطالعات بيشـــتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاكت ها: كيلومتر 12 جاده اســـفراينـ  بجنورد، دبيرخانه كميسيون معامالت 

مجتمع صنعتي اسفراين، 37217437ـ058
* اطالعات تماس جهت انجام مراحل عضويت در ســـامانه: 02141934 و اداره 
كل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالي با شماره 05832225955 داخلي 

روابط عمومي مجتمع صنعتي اسفراين 210 ، آقاي مروتي 

وم
 د

ت
وب

ن

«فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي»
شركت مجتمع صنعتي اســفراين در نظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله اي، 

بهره برداري و اپراتوري تعداد 12 دستگاه اره نواري متعلق به مجتمع و 5 دستگاه اره 
نـــواري متعلق به پيمانكار با محدوده به كارگيـــري 1100 تا 2000 ميليمتر جهت 
برش مقاطع سنگين فوالدي، به شماره 200971469000018 را از طريق سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت برگـــزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت 
اســـناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشـــايي پاكت ها از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در 
سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق 

سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1397/09/20 مي باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: تا ساعت 19:00 روز چهارشنبه مورخ 1397/09/28

مهلت زماني ارسال پيشنهاد: تا ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 1397/10/10

زمان بازگشايي پاكت هاي الف، ب و ج: ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1397/10/12

ميزان سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 1/000/000/000 ريال.

هزينه چاپ تمامي آگهي هاي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد.
اطالعات تماس جهت دريافت اطالعات بيشـــتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاكت ها: كيلومتر 12 جاده اســـفراينـ  بجنورد، دبيرخانه كميسيون معامالت 

مجتمع صنعتي اسفراين، 37217437ـ058
* اطالعات تماس جهت انجام مراحل عضويت در ســـامانه: 02141934 و اداره 
كل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالي با شماره 05832225955 داخلي 

روابط عمومي مجتمع صنعتي اسفراين210 ، آقاي مروتي 

شـركت توليد نيروي برق شـهيد رجائـي در نظر دارد تأمين 
لوله هاي ري هيت و ســـوپر  هيت نيروگاه بخـــار را به صورت مناقصه 
عمومي دو مرحله اي با انعقاد قرارداد به تأمين كنندگان واجد شـــرايط 

واگذار نمايد.
كليـــه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اســـناد تا ارائه پيشـــنهاد 
مناقصه گران و بازگشـــايي پاكتها از طريق سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت (ســـتاد) به آدرس www.setadiran.ir با شـــماره فراخوان 
200971500000011 انجام  خواهد شـــد. الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضويت قبلـــي جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي 

الكترونيكي در سامانه اقدام نمايند.
1. زمان فروش الكترونيكي اسناد مناقصه از طريق سامانه 

ستاد: از شنبه 97/9/24 تا پايان وقت اداري روز شنبه 97/10/1
2. آخريـن مهلـت بارگـذاري الكترونيكـي پيشـنهاد در 
سامانه ستاد و تحويل نسـخه فيزيكي آن: تا پايان وقت اداري 

روز يكشنبه 97/10/16
3. مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 2/881/309/642ريال

4. زمان بازگشايي پاكت هاي الف و ب: روز دوشنبه 97/10/17 ساعت 10 صبح
 5. مبلغ فروش اسـناد مناقصه: مبلـــغ 427/000(چهارصدو

بيست و هفت هزار) ريال پرداخت از طريق سامانه
6. محـل تحويل نسـخه فيزيكي پيشـنهادها: قزوين، خيابان 
مالصدرا، كوچه انديشـــه28، پالك13، ضمناً پيشـــنهاددهندگان 
مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 33653211ـ028 
  http://iets.mporg.ir يا http://raiaei.tpph.ir تماس يا به سايت 

مراجعه نمايند.
روابط عمومي شركت توليد نيروي برق شهيد رجائي

شركت توليد نيروي

 بــرق شهيدرجائى

آگهي مناقصه عمومي 

شماره 97/9

نوبت دوم
شـــركت گاز استان خوزستان واقع در اهواز ـ  ميدان شـــهيد بندرـ  ابتداي بزرگراه اهواز سربندر 
در نظر دارد براساس قانون برگزاري مناقصات نســـبت به برگزاري مناقصه عمومي به شرح زير 

اقدام نمايد: 
1ـ شـرح مختصر خدمـات: 52 كيلومتر مسير توزيع و شبكه گازرساني روستاهاي حاجي آباد، 

قاسمي آباد، صفي خون و ... شهرستان انديكا فاز 2 
2ـ محـل اجراي خدمات: روســـتاهاي حاجي آباد، قاســـمي آباد، صفي خون و ... شهرستان 

انديكا فاز 2 
3ـ تاريخ و مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران: حداكثر 14 روز بعد از تاريخ 

انتشار آگهي نوبت دوم 
4ـ نام و نشاني مدير طرح: اهوازـ  مديريت مهندسي ـ  ساختمان مهندسي 

5ـ نحوه دريافت اسناد مناقصه: حضوري و پس از پرداخت هزينه اسناد مناقصه مي باشد. 
6ـ محل توزيع اسناد: اهوازـ  ميدان شهيد بندرـ  شركت گاز استان خوزستانـ  امور پيمانها 

7ـ تاريخ توزيع اسناد: پس از بررسي مدارك و اسناد ارزيابي كيفي تكميل شده واصله از سوي 
مناقصه گران و انجام ارزيابي، اسناد مناقصه بين شركت هاي واجد شرايط توزيع خواهد شد. 

8ـ  داشـــتن تجهيزات و امكانات و تخصص الزم و توانايي انجام كار مطابق استانداردهاي رايج 
شركت ملي گاز ايران. 

9ـ تحويل اســـناد مناقصه به مناقصه گران منوط به تكميل پرونده ارزيابي مي باشـــد و داشتن 
گواهي تعيين صالحيت رتبه بندي معتبر مرتبط با موضوع مناقصه از معاونت برنامه ريزي و نظارت 
راهبردي رياســـت محترم جمهوري و يا استانداري هاي مربوطه (اعتبار زمان) الزم و نامه آخرين 
تغييرات معتبران شركت به همراه اعالم آمادگي و ذكر شناســـه ملي حقوقي و ارائه كدپستي و 

تلفن تماس الزامي است. 
10ـ داشتن گواهي ايمني پيمانكاران از اداره كار و امور اجتماعي الزامي است. 

11ـ ارائه مدارك و فرم هاي استعالم ارزيابي تكميل شده از سوي مناقصه گران هيچگونه حقي را 
جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد. 

12ـ كليه مناقصه گران مي بايســـت تـــوان تهيه تضمين معتبر شـــركت در مناقصه طبق مفاد 
آئين نامه تضمين معامالت دولتي به شماره 123402/ت 50659 مصوب 94/9/29 را دارا باشند. 

13ـ در ارزيابي كيفي اولويت دعوت با پيمانكاران بومي مي باشد. 
14ـ برخورداري از توانايي مالي و فني كافي جهت اجراي قرارداد. 

15ـ ارائه سوابق مرتبط كاري و تجربه اجراي كارهاي مشابه و برخورداري از حسن سابقه. 
ضمناً آگهي هاي اين شـــركت در شـــبكه اطالع رســـاني شـــركت گاز اســـتان خوزستان 

www.nigc.khgc.ir و همچنين پايگاه ملي مناقصات درج شده است. 
16ـ الزم است شـــركت كنندگان در مناقصه حداقل داراي رتبه مناسب با پروژه مذكور و ظرفيت 

خالي جهت شركت در مناقصه باشند در غير اينصورت از آنان دعوت به عمل نخواهد آمد. 
شماره مجوز: 4817. 1397

روابط عمومي شركت گاز استان خوزستان 

آگهي فراخوان مناقصه عمومي 97/61 

يك مرحله ايـ  (ارزيابي كيفي) 

نوبت اول 
شركت ملى گاز ايران

شركت گاز استان خوزستان

پيرو آگهى شـــركت توزيـــع نيروى برق اســـتان بوشـــهر مندرج 
در روزنامـــه اطالعـــات  بـــه شـــماره 27164 مـــورخ97/9/15  و 
 شـــماره27165مورخ97/9/17 شـــماره مناقصه به شرح ذيل صحيح 

مى باشد كه بدينوسيله اصالح مى گردد. 

رديف
شماره 

مناقصه
موضوع مناقصه

محل تامين 

اعتبار

97/53 م ن1

نيرو رسانى, توسعه و بازسازى شبكه 

هاى توزيع نيروى برق شامل تهيه 

مصالح، نصب و بركناري تاسيسات 

پروژه شهرستان تنگستان

داخلى

امور تداركات 
شركت توزيع نيروى برق استان بوشهر 

آگهى اصالحيه مناقصه شماره 97/54 م ن 
شركت  توزيع نيروى برق استان بوشهر

آگهى تغييرات شركت تالشگران استرآباد شمال سهامى خاص
 به شماره ثبت 6530 و شناسه ملى 10700152017 

به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/09/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد: -سرمايه 
شركت از مبلغ ريال به مبلغ 20.000.000.000 ريال منقسم به 2000000 سهم بانام، به ارزش 
هر سهم 10.000 ريال به مبلغ 50.000.000.000 ريال منقسم به 5.000.000 سهم 10.000 
ريالى بانام كه تماماً از طريق باال بردن اســـمى سهام موجود و از محل تبديل مطالبات حال شده 

پرداخت گرديده، افزايش يافت در نتيجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گلستان

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى گرگان (306919) 

آگهى تغييرات شركت پودرهاى قالبگيرى ايران شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 5400 و شناسه ملى 10861211637 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/03/12 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
1 -شـــركت مذكور در تاريخ فوق منحل اعالم گرديده وآقاى سهراب برار نژاد خرارود به شماره 
ملى 5179141982 به ســـمت مدير تصفيه به مدت دو ســـال به آدرس مدير تصفيه و محل 
تصفيه: رشت -بلوار امام خمينى روبروى خيابان پاستور امالك فهيم كد پستى 4193967946 

تعيين گرديدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى رشت (306898) 

آگهى تغييرات
 شركت گروه پزشكى امير مازندارنى سهامى خاص

 به شماره ثبت 1185 و شناسه ملى 10760166378 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/25 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- ترازنامه و حساب هاى سود و زيان سال مالى 
منتهى به 1396/12/29 به تصويب رسيد. 2- اعضاء هيئت مديره تا تاريخ 
1399/04/25 به قرار ذيل انتخاب گرديدند: آقاى مســـعود شايسته آذر به 
شـــماره ملى 2279615861 (بعنوان عضو اصلى) و آقاى حسن قادرى به 
شماره ملى 2091742007 (بعنوان عضو اصلى) و آقاى كيومرث نوروز پور 
ديلمى به شماره ملى 2739758014 (بعنوان عضو اصلى) و خانم سپيده 
يزدانى لنگرودى به شـــماره ملى 0045610800 (بعنوان عضو اصلى) و 
آقاى نادعلى موسى نژاد به شماره ملى 4999778467 (بعنوان عضو اصلى) 
و آقاى عبدالرحمن رحمانيان به شماره ملى 0054630185 (بعنوان عضو 
اصلى) و آقاى غفار ولى پور كلتى به شـــماره ملى 4999762269 (بعنوان 
عضو اصلى) و آقاى كريم پورستار بجه مير به شماره ملى 2161277091 
(بعنوان عضو على البدل) و خانم شيده نصرى به شماره ملى 2181106533 
(بعنوان عضـــو على البدل) تا تاريـــخ 1399/04/25. 3- آقاى محمد رضا 
مهدوى اميرى به شماره ملى 2161409468 به عنوان بازرس اصلى، آقاى 
محمد رضا رضائى به شماره ملى 0048798991 به عنوان بازرس اصلى، 
موسسه حسابرسى و خدمات مديريت بهداد حســـاب آريا به شماره ثبت 
30888 و شناسه ملى 10320849506 به عنوان بازرس على البدل براى 
يك ســـال مالى انتخاب گرديدند. 4- روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت 

درج آگهى هاى شركت تعيين شد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سارى (306873) 

آگهى تغييرات 
شركت گروه پزشكى امير مازندارنى سهامى خاص

 به شماره ثبت 1185 و شناسه ملى 10760166378 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/05/14 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: 1- ســـمت اعضاء هيئت مديره تا تاريخ 1399/04/25 به قرار 
ذيل تعيين گرديدند: آقاى حســـن قادرى به شماره ملى 2091742007 
به سمت رئيس هيئت مديره و آقاى مسعود شايســـته آذر به شماره ملى 
2279615861 به ســـمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى كيومرث نوروز 
پور ديلمى به شماره ملى 2739758014 به سمت عضو اصلى هيئت مديره 
و آقاى غفار ولى پور كلتى به شـــماره ملى 4999762269 به سمت عضو 
اصلى هيئت مديره و آقاى نادعلى موسى نژاد به شماره ملى 4999778467 
به ســـمت عضو اصلى هيئت مديره و آقاى عبدالرحمن رحمانيان به شماره 
ملى 0054630185 به ســـمت عضو اصلى هيئت مديره و خانم ســـپيده 
يزدانى لنگرودى به شـــماره ملى 0045610800 به ســـمت عضو اصلى 
هيئت مديره. 2- آقاى محمود عابدينى به شـــماره ملى 4999276852 به 
ســـمت مديرعامل (خارج از اعضاى هيئت مديره) تا تاريخ 1399/04/25 
انتخاب گرديد. 3- كليه اســـناد و اوراق بهادار و بانكى و تعهدآور از قبيل 
چك، ســـفته، بروات با امضاى ثابت آقاى محمود عابدينى (مديرعامل) و 
آقاى مسعود شايســـته آذر (نايب رئيس هيئت مديره) يا آقاى غفار ولى پور 
كلتى (عضو اصلى هيئت مديره) همراه با مهر شـــركت معتبر خواهد بود و 
نامه هاى عادى و ادارى و قراردادها با امضاى منفرد آقاى محمود عابدينى 

(مديرعامل) همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سارى (306872) 

آگهى تغييرات 
شركت گسترش سوخت سبز زاگرس شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 17731 و شناسه ملى 10660175989 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/20 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: 1- صورتهاى مالى شامل ترازنامه، صورت سود 
و زيان و صورت جريان وجوه نقد براى ســـال مالى منتهى 1396/12/29 
مورد تصويب مجمع قرار گرفت. 2- بـــا رعايت ماده 147 اليحه اصالحى 
قانون تجارت موسسه حسابرســـى و خدمات مالى هوشيار مميز به شماره 
ثبت 11021و شناســـه ملى 10100439645 به ســـمت بازرس اصلى و 
موسسه حسابرسى و خدمات مديريت ارقام نگر آريا به شماره ثبت 17755 
و شناسه ملى 10100617632 به ســـمت بازرس على البدل براى مدت 
يك سال مالى انتخاب شدند. 3- روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت نشر 

آگهى هاى شركت انتخاب شد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرمانشاه (306807) 

و 
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(آگهي مناقصه عمومي)
شماره1ـ97/160

شركت ايران ترانسفو
در نظر دارد 22,800عدد بلسن دو سر دنده را از طريق مناقصه 

عمومي خريداري نمايد.
متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطالعات بيشـــتر با شماره تلفن 
33790548ـ024 از ســـاعت 12ـ10 تمـــاس حاصل نموده و 
حداكثـــر ظرف مدت 7روز از تاريخ انتشـــار آگهي نســـبت به 
دريافت اســـناد و مشـــخصات كامل از طريق مراجعه به سايت 
www.iran-transfo.com و يا اعـــزام نماينده خود به همراه 

معرفي نامه جهت اخذ مدارك و ارائه پاسخ اقدام نمايد.
شركت ايران ترانسفو در رد يا قبول پيشنهادهاي ارائه شده مختار است.

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
آدرس: زنجان، كيلومتر5 جاده تهران ـ كارخانه هاي ايران ترانسفو 

شركت ايران ترانسفو[خريد داخلي]



جرعهاي از دريا
مقاالت و مباحث 

شخصيتشناسي و كتابشناسي
آيتاهللالعظمي شبيري زنجاني
مؤسسه كتابشناسي شيعه

*جلد اول
چاپ ششم: 1397

615صـ  35هزار تومان
*جلد دوم

چاپ پنجم: 1397
722صـ  40هزارتومان

*جلد سوم
چاپ سوم: 1397

746صـ  45هزارتومان

دو كتاب از انتشارات ققنوس
ايدة دانشگاه
كارل ياسپرس

مترجم: مهدى پارسا
چاپ دوم: 1397

176صـ  11هزار تومان

وحدت اشيا
 هگل، كانت و ساختار ابژه

نوشتة رابرت استرن
مترجم: محمدمهدى اردبيلى، 

مهدى محمدىاصل
انتشارات ققنوس
چاپ اول: 1397

238صـ  18هزار تومان

اشــاره: آنچه در پي ميآيد، بخشهايي از سخنان 
آيتاهللا فاضل لنكراني است در نقد «فقه نظامات» كه 
برآنند براي آن موضوع مستقل، مكّلف مستقل، روش 
استنباطي مستقل، ثواب و عقاب مستقل تصوير كردهاند. 
خالصة سخن ايشان اين است كه: ما اين ادعا را قبول 
نداريـــم و هر چه در فقه كار كردهايم، به اين مطلب 
نرسيدهايم. در بخش نخست مواردي مطرح شد و در 

اين بخش نيز موارد ديگر مطرح ميشود.
 ***

 در ادامه ميگويند: «پس ما در فقه نظامات نميتوانيم 
ربا و بيع و مالكيت را به تنهايي موضوع قرار بدهيم، 
همه موضوعات را بايد آورد و يك كل اعتباري درست 
كنيم و آن كل اعتباري را موضوع قرار بدهيم.» بعد هم 
ميگويند: «آنچه ضرورت مالحظه نظاممند موضوعات 
را بـــه وجود آورده، پيدايش تمدن تماميتخواه مدرن 
اســـت. پيش از رنســـانس به دليل بساطت روابط و 

مناسبات حاكم بر آن، 
در قالب موضوعات 
ُخرد قابل شناسايي 
بود؛ ولي با تحوالت 
اجتماعي نشأتگرفته 
از تجدد و مدرنيته، 
ســـنخ جديدي از 
موضوعـــات پديد 
آمد كه داراي ابعاد 
گســـترده و اجزاي 
مركـــب و با طيف 
وسيعي از مردم در 

ارتباط است.»
عجيب اين است كه اصال در البالي حرفها، معما 
اندر معما ميگويند: «در فقه موجود چون موضوعات 
را جدا جدا بررســـي ميكنيد، اينجا تزاحم اتفاقي به 
وجود ميآيد، از يك طرف زني اجنبيه در حال غرق 
شدن است، «أنقذ الغريق» ميگويد نجاتش واجب، اما 
حرمت مّس اين زن ميگويد از او اجتناب كن. تزاحم 
بين واجب و حرام ايجاد شده و بايد قانون تزاحم را 
جاري كنيم ولي در فقه نظامات بين موضوعات تزاحم 

دائمي است نه اتفاقي!» 
بـــاز در تبيين اين نظريه ميگويند: «در فقه فردي 
موضوع از جهت انطباق و تطبيق بر خارج روشن است. 
در «الخمـــُر حرام»، خمر بر اين مايع خارجي منطبق 
ميشود؛ ولي در فقه نظام، متعلق حكم اين چنين نيست 
كه داراي افراد مستقل در خارج باشد و مكلفين عنوان 

كلي را بر فرد آن تطبيق دهند.»
باالخره شما وقتي ميگوييد يك موضوع مركب 
اعتباري كالن، آن موضوع در عالم خارج كجاســــت؟ 
در موضوعات مستقل روشن است، ميگوييم الخمر، 
ربــــا، بيع؛ اما وقتي مركب شــــد، اينجا گير افتاده و 
ميگويند: «مثل موضوعات فقه موضوعي نيست، بلكه 
يك نظام بايد در يك بستر اجتماعي ايجاد شود، به 
گونهاي كه تناســــبات و روابط مجموعهاي از عناصر 
و مؤلفههــــاي موجود را تنظيم نمايد. در اين صورت 
اينگونه نيست كه موضوعات به صورت منفصل در 
خارج مصداق پيدا كند و از يكديگر گسســــته باشد، 
شبكهاي از موضوعات به صورت يك نظام در بستر 

جامعه پديد ميآيد.»
اولين سؤال اين است كه: آن كل را چه كسي بايد 
اعتبار كند؟ شارع اگر اعتبار كرده، كجا اعتبار كرده؟ اگر 
فقيه بخواهد اعتبار كند، مگر فقيه ميتواند اعتبار كند؟ 
مگر ميشـــود يك امر اعتباري انتزاعي موضوع براي 
مسئله شرعيه قرار بگيرد؟ اصال چگونه ميشود اعتبار 
كرد؟ من هر چه فكر كردم، اين اعتبار يعني چه، چيزي 

به دست نياوردم!  
در ايـــن فقه نظامات چيز ديگري كه خيلي مايه 
تعجب است، اين است كه در فقه موجود واجبات يا 
عيني اســـت يا كفايي. حال در فقه نظامات حكم اين 
موضوعات را كه من حيثالمجموع به آنها نگاه ميكنيد، 
چيست؟ ميگويند نه عيني است نه كفايي. در حالي كه 
حصر بين عيني و كفايي، يك حصر عقلي مسلم است؛ 
واجْب يا عيني است يا كفايي؛ ميگويند: «نه عيني است 
نه كفايي»! ميپرسيم: در فقه نظامات مكلف كيست؟ 

ميگويند: «مكلف نظام است.» اين يعني چه؟

ما در فقه فردي، افراد و در فقه اجتماعي، جامعه را 
مكلف ميدانيم. خيلي از آيات قرآن خطابش به جامعه 
است؛ ولي اين كه در فقه نظامات، نظام مكلف است، 
يعني چه؟ چون اين نظامي كه ميگويند يعني همان نظام 
برآمده از آن اعتبار مجموعي موضوعات. چيز عجيب 
ديگر آنكه ميگويند: «حتي ثواب و عقاب قيامت فقه 

نظامات با فقه موضوعي هم فرق دارد»!
تفاوتها

ميگويند بين فقه موضوعات و فقه نظامات، پنج 
فرق وجود دارد: در موضوع، مكلف، سنخ الحكم، روش 

اســـتنباط و ثواب و عقاب.» ميپرسيم: «اگر چيزي به 
عنوان فقه نظامات واجب شده، اين واجب عيني است يا 
كفايي؟» ميگويند: «نه عيني است و نه كفايي، يك چيز 
ديگري است. در فقه نظامات سنخ ديگري از تكليف 
وجود دارد كه همه مكلفين در آن مشاركت دارند. در 
اين نوع از تكليف، يك مجموعه بزرگ انساني، مكلف 
به انجام يك فعل مركباند كه آن فعل نتيجه همه آنها 

و به نحو مشاع است.» 
اين هم حرف عجيبي است! ما ملك مشاع داريم، 
ولي فعل مشاع نداريم! فعل يا فردي است يا جمعي 
كـــه هر فرد به عنوان يك جزء در آن جمع قرار دارد 
و اين غير از فعل مشاع است. آنگاه تصريح ميكنند: 

«ســـنخ حكم در فقه نظامات نه همچون واجب عيني 
است كه همه افراد مكلف به انجام باشند و نه واجب 
كفايي كه با انجام عدهاي، از ديگران ساقط شود، بلكه 
مجموعهاي از افعال به صورت هماهنگ منسجم متقوم 

به يكديگر است.»
 بعد هم ميگويند: «در مورد روش استنباط نيز قائل 
به تفاوت هستند» بنا بر رويكرد فقه نظامات، استناد حكم 
يك مجموعه و نظام به شارع، غير از حكم عناصر آن 
است.» ميگويند شما در بانك كه يك موضوع مركب 
است (مضاربه دارد، مزارعه دارد، قرض دارد)، يك يك 
اين عناصر را تجزيه ميكنيد و حكمش را بيان ميكنيد؛ 
ولي در فقه نظامات نميتوانيد تك تك آنها را تجزيه 
كنيد، لذا بايد مجموعه را من حيثالمجموع مورد حكم 

قرار داد و مورد استنباط قرار داد.
در آخر هم ميگويند: «اينها از جهت ثواب و عقاب 
فرق دارد. در واجب كفايي اگر عدهاي انجام دادند، از 
ديگران ساقط است و آنها كه انجام دادهاند، ثواب ميبرند؛ 
ولي در فقه نظام به دليل متقوم بودن افعال به يكديگر، 

همه مكّلفين در عقاب و ثواب همديگر شريكند.»
مدعاي شهيدصدر

اين ديدگاه آقايان است كه اجمالش را گفتم، مراجعه 
بفرماييد به مقاله «فقه حكومتي از منظر شـــهيدصدر». 
متأسفانه در اين مقاله مرحوم شهيدصدر را به عنوان مبدع 
فقه نظامات قرار دادهاند كه ما از حرفهاي شهيدصدر 
فقه نظامات را نفهميديم. مدعاي شهيدصدر غير از اين 
اســـت كه آقايان مطرح ميكنند. البته ميگويند در فقه 
نظامات، اصل نظريه را شهيدصدر داده و مميزات آن را 
ما درست كردهايم. در آثاري كه از شهيدصدر موجود 

اســـت، اين مقدار كه ما ديده  ايم، چيزي به عنوان فقه 
نظامات نيست. 

مرحوم شهيدصدر در اقتصاد اسالمي قائل است كه 
اقتصاد سه اصل دارد: «اصل مالكيت مزدوجه»، «اصل 
آزادي بـــا حدود و قيود» و «اصل عدالت اجتماعي». 
ســـپس براي عدالت اجتماعـــي هم دو ركن و براي 
مجموعه اقتصاد اسالمي دو ويژگي ذكر ميكند. مرحوم 
شهيدصدر ميگويد اگر كسي بخواهد در مورد اسالم 
قضاوت كند، حق ندارد مســـتقال به يك موضوع نگاه 
و قضاوت كند؛ مثال در همين بحث مسائل اقتصادي 
ما بايد رابطه اقتصاد اســـالمي را با مسائل اعتقادي و 
جهانبيني و عواطف و سياستهاي مالي و نظام سياسي 

اسالم، مالحظه كنيم، آن وقت حرف از اقتصاد اسالمي 
بزنيـــم. در مـــوارد ديگر مثل «جهاد»، آن را هم بايد با 
بقيه حساب كرد. ادعاي اصلي شهيدصدر اين است كه 
براي شناخت اسالم فقط نبايد يك قسمت را جدا كرد 
و بدون مالحظه ساير امور قضاوت كنيم. اما هيچ جاي 
عبارات شهيدصدر ندارد كه: همه موضوعات اقتصادي 
را جمع كرده و از آن مجموعه يك موضوع جديد به 

نام فقه نظام اقتصادي درآوريم.
مدعاي شـــهيدصدر(ره) همين است. مسئله اسير 
گرفتن را مثال ميزند، ميگويد: «به اسالم خرده ميگيرند 
اسالم از يك طرف با بردهداري مخالف است، اما در 
جنگ ميگويد اســـير را غنيمت بگيريد! در حالي كه 
اسالم اوال گفته حاكم مسلمين بايد مصلحت مسلمانان 
را در نظر بگيرد، ميتواند دشـــمن را عفو كند، يا ديه 
بگيرد يا اســـير. با نگاه جامع بايد در مورد اسالم نظر 

داده شود.»
يا اين اشكاالتي كه در مسائل زنان مطرح است. 
اگر كسي ببيند اسالم گفته زن بدون اجازه شوهر حق 
خروج از منزل ندارد، بعد بگويد اين چه اسالم و چه 
ديني اســـت؟ در حالي كه اين حكم را بايد با توجه 
به ســـاير احكامي كه مربوط به زنان اســـت، كنار هم 
قرار داد و بعد قضاوت كرد كه آيا اين حكم صحيح 
است يا نه؟ اما در اين موارد هيچ وقت نميگويد اين 
موضوع را با بقيه موضوعات كنار هم بگذار، بعد يك 
موضوعي از آن خلق كن و براي آن موضوع اعتباري 
هم يك حكمي بياور، حتي به قيامت هم بكشان، بگو 
آن هم يك ثواب و عقاب جدايي دارد! شـــهيدصدر 

چنين چيزي ندارد.

فقه نظام قضايي 
ايشان در نقدشـــان گفتهاند: «شما كه ميگوييد 
نميشـــود فقه نظام قضايي را استخراج كرد، معنايش 
اين اســـت كه موضوعات بيربط است، معنايش اين 
است كه در شريعت، نظم وجود ندارد! به اين معناست 
كه شـــريعت خداي تبارك و تعالي حكيمانه نيست؟ 
همانطـــوري كه در تكوين نظم وجود دارد، بايد در 

تشريع هم باشد.»
عرض اين اســـت كه اوال ادعاي ما براي شـــما 
روشـــن نشده است. ما كي ادعاي بيارتباطي كرديم؟ 
تمام موضوعات شـــريعت در اهدافي مشترك هستند. 
خداوند اين شريعت را براي سعادت دنيا و آخرت بشر 
آورده اســـت. كسي در اين انكار ندارد، هيچ كس هم 
ادعا ندارد كه اين احكام بدون مالك است، اگر بگوييم 
اين احكام بدون مالك و بدون حكمت است، نتيجهاش 
اين ميشود كه بگوييم كار خداوند حكيمانه نيست! ما 
كه چنين ادعايي نداريم. ادعاي ما اين است كه آيا در 
مجموع اين موضوعات، يك واحد اعتباري به نام فقه 

نظامات موجود است؟ ما منكر اين سخن هستيم.
ثانيا اگر در تكوين بين اين موضوع و آن موضوع، 
بين آسمان و زمين و ليل و نهار و بحر و بّر و همه 
اينهـــا يك ارتباط تكويني وجود دارد و به نص قرآن: 
«مــا تــرى  في خلق الّرحمن من تفــاوت»، آيا اين دليل 
ميشـــود كه بگوييم در موضوعات شريعت هم بايد 

ارتباط باشد؟ 
در شريعت يك موضوع داريم به نام «غرر». وقتي 
غرر در بيع باشد، مبطل بيع است، وقتي در صلح هستيد، 
ميگويند اشكالي ندارد. بفرماييد آن ربط حكيمانه اينجا 
چيست؟ اگر بخواهم اينگونه قواعد فقهي را در عبادات 
و معامالت كه هيچ ارتباطي با هم ندارد بيان كنم، موارد 
فراوان اســـت، قاعدة «ال تعاد» با قاعدة «تلف المبيع 
قبل قبضه من كيس البايع» چه ارتباطي دارد؟ اين دو 
موضوع و دو اعتبار است. چه كسي گفته در اعتباريات 
بايد همان ربط منطقي در تكوينيات باشد؟ اگر چنين 

چيزي باشد، اعتباريات تحقق پيدا نميكند. 
آيا در احكام عقاليي امروز كه قانونگذار مينشيند 
قانوني را وضع ميكند، بايد بين قانوني كه براي دانشگاه 
ميگذارد با قانوني كه براي صنف قصابها ميگذارد، 
ارتباط باشد؟ نه، اين يك موضوع است و يك مالكات 
و نتيجهاي دارد و آن هم همينطور. آيا كسي ميتواند 
بگويـــد: حكمت اقتضا ميكند اين موضوعات با هم 

ارتباط داشته باشند؟
آنها كه آشـــنا با فكر اصولي و فقهي امام هستند، 
خوب ميدانند يكي از مباني محكم امام اين اســـت 
كه «خلط ميان تشريع و تكوين» نكنيد. قواعد موجود 
در تكوين را در تشـــريع نياوريد. نظم در تكوين چه 
ربطي به تشـــريع دارد؟ تشـــريع بر وزن امور عقاليي 
است، همانطور كه عقال احكامي دارند. به اين مباني 
امام مراجعه بفرماييد. قواعد علت و معلول و اغراض 
و ارتباطات و آنچه در عالم تكوين اســـت، به هيچ 
وجه در تشـــريع وجود ندارد. تشريع يك غايتي دارد، 
حكمت خدا اين اســـت كه اين احكام لغو نباشـــد و 
مقاصدي دارد ولو ما معتقديم آن مقاصد براي استنباط 

فقيه كارآيي ندارد.
به هر حال چيزي به نام فقه نظامات به اين معناي 
اصطالحي كه آقايان قائلند، نداريم و اين ربطي به نظمي 
كه اميرالمؤمنين(ع) به حسنين(ع) فرمودند «أوصيكما بنظم 
أمركم» ندارد. وصيت حضرت چه ربطي به اين بحث 
دارد؟ ما ميگوييم فقه نظامات به اين معناي اصطالحي 
كه برخي از دوستان در حوزه قم مطرح كردهاند، وجود 
ندارد و اين نه تنها خدمت به فقه نيست، نه تنها تبيين 
فقه حكومتي امام نيســـت، نه تنها با نظريه شهيدصدر 

ارتباطي ندارد، بلكه موجب توقف در فقه ميشود.
نتيجهاش اين است كه ما نميتوانيم چنين موضوعي 
را اعتبار كنيم، اصال چه كســـي ميتواند يك اعتبار 
مجموعي براي تمام اين موضوعات من حيثالمجموع 
نمايد؟ روش آن را از كجا بياوريم؟ آنها كه مدعي فقه 
نظامات هستند، فقهي را به ميدان آوردند كه نميشود 
به كرسي نشاند. پسفردا دانشگاهيها و ديگران به ما 
ميگويند: ادعايي كرديد كه قدرت اثباتش را نداشتيد!

تقاضاي بنده اين اســـت آقايان بحثها را آلوده به 
عناوين سياسي نكنند. يك كسي از تهران به قم آمد، يك 
حرف باطلي در فيضيه زد، مراجع ما هم با او برخورد 
كردند؛ ولي طلبة حوزه نبايد اين تعابير را به كار ببرد. 
بحث بايد كامال مســـتواي علمي داشته باشد، رنگ و 
لعاب سياسي دادن، رنگ و لعاب خطابي و شعاري و 
عوامي دادن، چيزهاي است كه بحث را از حقيقتش دور 
ميكند. اگر ما دنبال اين هستيم كه واقعا تحولي در فقه 
ايجاد كنيم، اگر دنبال ترويج كرسيهاي نظريهپردازي در 

حوزه هستيم، اينگونه نبايد سخن بگوييم.  
من خودم را در حوزه يكي از آشناترين افراد به 
مباني فقهي و اصولي امام ميدانم. از وقتي «مكاسب» 
ميخوانـــدم، كتاب بيـــع امام زير بغل من بود. و بعد 
هم در انقالب، مرحوم والد ما از اركان انقالب بود و 
ميفرمود من عمرم را براي اين انقالب گذاشتهام. بعد 
از ارتحال امام هم مؤثرترين شخصيت در شكلگيري 
رهبري رهبر معظم انقالب بودند. االن هم ما در همين 
خط هســـتيم. ما بايد انقالبي بودن و فكر امام را در 
حوزه تحكيم كنيم، اين «مركز فقهي» اصال براي همين 
تأسيس شده و بحمداهللا منشورات و تحقيقاتش شاهد 
بسيار خوبي بر اين مدعاست. پس بياييد همان مطلبي 
را كه امام و رهبري فرمودند، تثبيت، تحكيم و روشن 
كنيـــم و اين مقدار اضافاتي كه اصل را از بين ميبرد، 

ايجاد نكنيم.
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چيـزي به نام «فقـه نظامـات» نداريم. فقه 

نظامات به اين معناي اصطالحي كه برخي 

در حوزه قم مطرح كردهاند، وجود ندارد و 

ايـن نه تنهـا خدمت به فقه نيسـت، نه تنها 

تبييـن فقـه حكومتي امام نيسـت، نـه تنها 

با نظريه شـهيدصدر ارتباطي ندارد، بلكه 

موجب توقف در فقه ميشود



7 اقتصادى

ارتقاي ســـواد رسانهاي و توليد محتوا مطابق 
با نيازهاي روز در جامعه ميتواند عمليات رواني 
دشـــمن را خنثي كند و اعتماد ملي به رسانههاي 
بومـــي را افزايـــش دهد. از اين رو الزم اســـت 
بـــا طراحي يك برنامه مـــدون و همه جانبه در 
فضـــاي مجازي تهديدها را بـــه فرصت تبديل 

كرد.
به گزارش ايرنا، در دنياي كنوني آموزش سواد 
رسانهاي به شهروندان مفهومي كلي به شمار ميرود 
كه به مطالعات رسانهاي، فرهنگي، اجتماعي، تاريخي، 
سياسي و تكنولوژيكي وابسته است و ميتوان آن 
را به آموزش شيوههاي بهتر زندگي كردن در عصر 
اطالعـــات و ارتباطات كه به طور خاص در يك 
جامعه و بـــه طور عام در جامعه جهاني ميتوان 

اطالق كرد.
همچنين ســـواد رسانهاي را ميتوان به عنوان 
ابـــزاري براي حمايت شـــهروندان در برابر آثار 
منفي رســـانه  هاي جمعي دانست كه چارچوبي را 
براي دسترســـي، تحليـــل، ارزيابي و خلق پيامها 
به اشـــكال مختلف از انتشـــار گرفته تا اينترنت، 

فراهم ميكند.
 در واقع ســـواد رســـانهاي دركي را از نقش 
رسانه در اجتماع شكل ميدهد و كسب مهارتهاي 
ضروري تحقيق و بيان عقايد شـــخصي را براي 
شهروندان در عصر جهاني شدن ضروري ميداند 
تا با ژرفانديشـــي و برنامهريزي دقيق و سنجيده 
نســـبت به آموزش آن و استقرار يك نظام كارآمد، 
براي تربيت شهروندي مناسب با ضرورتهاي عصر 
جهاني شدن در كشور اقدامهاي الزم را انجام دهد، 
به عبارت ديگر سواد رسانهاي به فرد اجازه ميدهد 
با دنياي اطالعات در تعامل باشـــد و هوشمندانه 
نيازهاي اطالعاتي خود را شناســـايي، جستجو و 

بهرهبرداري كند.
بر پايه آمارها سطح سواد رسانهاي در مناطق 
شـــهري بزرگ در ايـــران 22/9درصد در مناطق 
حومه شـــهر 18درصد، در شـــهرهاي كوچك 
18/9درصـــد و در مناطق روســـتايي 17/9درصد 

 است. 
سطح ســـواد عمومي رســـانهاي ايرانيها 
هـــم در ســـطح جهـــان عـــدد12 از 100

است. 
بنابراين ضرورت دارد سواد رسانهاي و آموزش 
آن به شـــكل جدي مورد توجه سياستگذاران در 
سطح كالن كشـــوري قرار گيرد تا بتوان معايب 
و مزايـــاي آن را مـــورد ارزيابي قـــرار داد. اين 
مفهوم اجتماعي شـــدن پله پله اســـت كه نقش 
وســـايل نوين ارتباطي را بيش از گذشته پررنگ 
ميكند و بهرهمندي از ســـواد رسانهاي را الزامي

 ميسازد.
«مهـــدي آركونتن» كارشـــناس ارتباطات و 
مشاور رسانهاي كميسيون اصناف مجلس شوراي 
اســـالمي، ضرورت ارتقاي ســـواد رسانهاي را در 
ســـطح جامعه از زواياي مختلف بررسي كرد، و 
ميگويد: سواد رسانهاي از جمله مفاهيمي در حوزه 
ارتباطات است كه با گسترش رسانههاي ارتباطي 
و شـــبكههاي اجتماعي مجازي به عنوان بستري 
نوين براي تبادل اطالعات از حدود ده ســـال قبل 
در ايران بيش از گذشـــته مورد توجه قرار گرفته

 است. 
ســـنجش ميزان تاثير ارتقاي سواد رسانهاي بر 
تقويت توســـعه سياسي و فرهنگي جامعه نيازمند، 
تعريف مفهوم ســـواد رســـانهاي است. به عنوان 

مثال، شـــما هنگام خريد يك دستگاه تلويزيون، 
همـــراه آن كاتالوگي را دريافت ميكنيد كه نحوه 
راهاندازي و امكانات محصول خريداري شده را به 
شـــما آموزش ميدهد، با ارجاع همين مصداق به 
مفهوم رسانهاي ميتوان به تعريف آن رسيد، يعني 
مخاطبـــي كه در مقابل حجم انبوهي از اطالعات، 
شـــايعات و اخبار قرار گرفته با اســـتفاده از سواد 
رسانهاي است كه ميتواند به مقياسي براي درستي 
و نادرســـتي محتواي ارائه شده دست پيدا كند و 
خود را از تاثيرات مخرب شايعات و اخبار نادقيق 

مصون دارد.
وي ميافزايـــد: همين پايه در شـــرايطي كه 
ضريب نفوذ شـــبكههاي اجتماعي و ماهوارهاي در 
ميان اعضاي جامعه ايراني گســـترش مييابد، عدم 
برخورداري از ســـواد رسانهاي مشابه رانندگي در 
يك اتوبان پرخطر بدون داشتن گواهينامهي رانندگي 
است زيرا سواد رسانهاي ياد ميدهد كه كدام پيام 
رسانهاي امن و كدام پيام انحرافي و خطرناك است 
و در نقطه مقابل بيسوادي رسانهاي باعث ميشود 
تا ندانيم كدام پيام قابل اعتماد و كدام پيام فريبكارانه، 

جعلي و دروغ است.
آركونتن تصريح ميكند: امورزه خانوادهها با 
حجم عظيمي از رسانهها و كاالهاي فرهنگي روبرو 
هستند كه توجه ويژه به سواد رسانهاي، به انتخاب 
و استفاده آگاهانه خانوادهها در مصرف رسانهها و 
كاالهاي فرهنگي در محيط خانواده كمك ميكند 
و موجب ميشـــود كه والديـــن هر فيلم، بازي، 
پويانمايي يا رسانه مجازي را تنها به دليل جذاب 
و سرگم كننده بودن براي فرزندان خود خريداري 
يا در منزل اســـتفاده نكنند و در انتخاب هر رسانه 
و كاالي فرهنگي هم به ميزان ســـودمندي ترتيتي 
آن و هـــم به ويژگيهاي رشـــدي فرزندان خود 

توجه كنند.
 در راستاي اين رويكرد، مدارس كشورهايي 
مانند ژاپن و كانادا سواد رسانهاي را از سنين پايين 
به دانشآموزان آمـــوزش ميدهند تا در انتخاب 
محتواي رسانهاي مورد نياز خود گزينشي عمل كنند 
و از آثار مخرب آن بكاهند و اين مهارتها به آنها 
كمك ميكند تا بتوانند از ميان حجم انبوه اخبار و 
اطالعاتي كه از سوي رسانهها به آنها داده ميشود 
اخبار صحيح را از ناصحيح تشخيص دهند و خود 
را در برابر آسيبهاي ناشي از مواجهه با دادههاي 

ناصواب مصون بدارند.
وي اضافه  ميكند: دانش و آگاهي جامعه از 
اخبار دقيق ميتواند ضمن ارتقاي فرهنگ رسانهاي، 
شـــعور اجتماعي مخاطبان را هم افزايش داده و 
به توســـعه فرهنگي و در نهايت توسعه سياسي 
كشـــور منجر شـــود و از آنجايي كه در جريان 
جنـــگ جهاني دوم و پـــس از آن دوران جنگ 
سرد، رســـانهها نقش ويژهاي را در سياستهاي 
بينالمللي بازي كردند، ميتوان به اين نتيجهگيري 
رضايت داد كه ارتقاي ســـواد رسانهاي يك جامعه 
و توليد محتوا مطابق با نيازهاي رسانهاي مخاطب 
هدف ميتواند عمليات رواني دشـــمن را خنثي 
كرده و اعتماد ملي را به رســـانههاي بومي افزايش 

دهد. 
اكنون الزم اســـت بيش از گذشـــته به اين 
مســـاله توجه كرده و با طراحي يك برنامه مدون 
و همه جانبه اوال مانع از گســـترش آســـيبهاي 
بيســـواد رســـانهاي شـــد و ثانيا افزايش سواد 
رســـانهاي جامعه ايرانـــي تهديدها را به فرصت

تبديل كرد.

تبديل تهديد به فرصت
 در فضاي مجازي با ارتقاء سواد رسانهاي

با وجود صرف هزينههاى هنگفت براى 
شكلگيرى چند پيام رسان داخلى، پيشنهاد 
اختصاص بودجه جديد 300 ميليارد تومانى 
اين پرسش را به وجود آورده كه آيا مشكل 
اين پيامرسان ها بودجه است و آيا در دنيا 
هم امثال اين پيامرســـانها با اتكا به بودجه 

عمومى موفق مىشوند؟
اكنون در حالى كه مديران پيامرسانهاى 
داخلى فقدان سرمايه الزم و همچنين حضور 
رقباى خارجى را دليل عدم اقبال مخاطبان 
مىدانند، به عقيده اكثر كارشناسان اين حوزه، 
مخاطبان به اين دليل راهى ســـروش، گپ، 
آى گپ، ويسپى و بيسفون نشدند كه به آنها 

اعتماد كامل نداشتند.
اتكا به بودجه عمومى به جاى رشـــد 
طبيعى مبتنى بر خالقيت و نداشـــتن مدل 
درآمـــدى واقع بينانه معضل جدى ديگرى 
اســـت كه اين نرم افزارها را در رقابت با 
رقبايى چون تلگرام كه به تدريج رشد كرده 
و بـــراى بقا مدل هاى درآمدى دارند، دچار 

مشكل كرده است.
دى سال گذشته بود كه نامه 170 نماينده 
مجلس به ســـران سه قوه براى جايگزينى 
پيامرسان هاى داخلى بهجاى پيامرسانهاى 
خارجـــى، فيلترينگ تلگرام را كه زمزمه آن 
از ماهها قبل شنيده مىشد، وارد فاز اجرايى 
كرد تا در اوايل ســـال جارى، دسترسى به 
تلگرام بدون فيلترشـــكن غيرممكن شود و 
از سوى ديگر، همزمان بودجه زيادى براى 
حمايت از توسعه پيامرسانهاى داخلى در 
نظر گرفته شد و صداو سيما بهعنوان تريبون 
رسمى تبليغات براى اين پيامرسانها دست 

بهكار شد.
در همـــان زمان، صحبت از مهاجرت 
گسترده ايرانيان از تلگرام به پيامرسانهاى 
داخلى بر سر زبانها افتاد، اما در عمل اين 
پيامرسانها با اقبال روبهرو نشدند و بخشى 
از همان تعدادى كه با تبليغات گسترده يا با 
خيال كسب جوايز عضو شده بودند، عطاى 
پيامرسان هاى داخلى را به لقايش بخشيدند 
و با فيلترشكنها يا نسخههاى غيررسمى مانند 

طالگرام و هاتگرام راهى تلگرام شدند.
كار بـــه آنجا رســـيد كه صداى دبير 
كارگروه تعيين مصاديق محتواى مجرمانه هم 
بلند شد و با بيان اينكه هاتگرام و طالگرام 
پيامرســـان نيستند و درواقع دو فيلترشكن 
داخلى با مديريت واحد بهشـــمار مىآيند، 
تأكيـــد كرد كه اين دو بهطور غيرقانونى و 
بر خالف دستور قضايى با امكانات وزارت 
ارتباطات دسترسى كاربران ايرانى را به شبكه 

اجتماعى فيلترشده تلگرام فراهم مىكنند.
پس از آن بود كه خبر مســـدود شدن 
هاتگـــرام و طالگرام داغ شـــد و تا امروز 
هـــم ادامه دارد. با اين وجود مســـئوالن و 
مديران پيامرســـانهاى داخلى كه بيش از 
همه بهدنبال فيلترشدن پيامرسانهاى خارجى 
هســـتند، عالوهبر آنكه رقيب خارجى را 
دليل شكست جذب مخاطب در نمونههاى 
داخلى مىدانند، نبود امكانات و منابع مالى را 

بزرگترين چالش خود عنوان مىكنند.
اين بار هم صدا وســـيما در جايگاه 

مدعىالعموم ظاهر شده و وزارت ارتباطات و 
وزير جوانش را بهدليل عدم حمايت كافى از 

اين پيامرسانها به چالش كشيده است.
با اين حال محمدجواد آذرى جهرمى 
در توييتر خود به اين صحبتها پاسخ داد 
و نوشـــت: «وام به پيامرسانها، ارائه پهناى 
باند رايگان، نيمبها شدن مصرف آنها براى 
كاربران، ارائه فضاى مراكز داده رايگان به آنها 
كه در مصوبه شوراى عالى فضاى مجازى 
در حمايت از پيامرسانها آمده و در بيانيهاى 
مديران پيامرسانها آن را تأييد كردهاند، يكجا 

در (برنامه خبرى) 20:30 تكذيب شد.»
البته ماجرا در همين نقطه تمام نشد و 
جاويدنيا معاون امور فضاى مجازى دادستانى 
كل كشور با وجود آمار بازگشت مخاطبان 
تلگرام به اين پيامرسان، فيلترينگ تلگرام را 
موفقيتآميز دانســـته و دليل آن را شناسايى 
نقاط ضعف پيامرســـانهاى داخلى عنوان 

كرد.
وى همچنين نبود امكانات مالى را دليل 
عدم موفقيت پيامرسانهاى داخلى در جذب 
مخاطب دانسته و عقيده دارد پيامرسانهاى 
داخلـــى براى رقابت با تلگرام نياز به 300

ميليارد تومان بودجه و امكانات دارند.
اما كارشناســـان اين حوزه به داليل 
ديگرى كه به جذب مخاطب در رسانههاى 
جديد و پيامرســـانها منجر مىشود، اشاره 
مىكنند، با اين وجود بايد پرسيد با هزينههاى 
باال مىتوان به آينده پيامرســـانهاى داخلى 

اميدوار بود؟
در همين مورد كيوان نقرهكار كارشناس 
فناورى اطالعات با بيان اينكه به نظر مىرسد 
اين عدد و رقم با توجه به تجربهاى كه ما در 
مدت اخير درباره پيامرسانها و پيش از آن 
درباره مدلهاى بومى ديگر در كشور شاهد 
بوديـــم، موضوعيتى ندارد، مى گويد: حتى 
نمونهاى مانند روبيكا كه از پشتوانه رسمى 
صداوســـيما هم برخوردار است، پروژهاى 

نيست كه بتوان به آينده آن اميدوار بود.
وى با اشاره به اينكه اساساً هر تكنولوژى 
كه بخواهد به سمت رشد در بازار و توسعه 
در محصول برود، نيازمند آن اســـت كه از 
لحاظ مالى حمايت شـــود، ادامه مى دهد: 
تزريق مالى يا از طريق درآمدهايى است كه 
در آن سازمان ايجاد مىشود و بخشى را براى 
توسعه محصول در نظر مىگيرند يا مىتواند 
سرمايههاى جانبى از سمت سرمايهگذاران 

بهدست آورد.
نقرهكار مى افزايد: بنابراين دور از انتظار 
نيســـت مواردى از اين دست كه قرار است 
چند ده ميليون نفر را پشتيبانى كند، به هزينه 
بااليى نياز داشـــته باشد، اما بايد موضوع را 

كالنتر ببينيم.
وى درباره اين ســـؤال كه آيا مشكل 
اساسى پيامرســـانهاى داخلى در جذب 
مخاطب مســـئله كمبود منابع مالى است، 
توضيح مى دهد: فرض كنيم اكنون پيامرسانى 
در حد اســـتانداردهاى بينالمللى در كشور 
ايجاد شـــود، آيا اقبال و اعتماد عمومى از 
لحاظ جـــو جامعه وجود دارد كه از آنها 
استفاده كند؟ هرچند كه اين اتفاق هم افتاده 

و رسانهها هم بهنوعى كمك حال پيامرسان ها
در مقاطعى بودند، با اين حال جذب مخاطبى 

صورت نگرفته است.
اين كارشناس فناورى اطالعات تأكيد 
مى كند: حتى اگر تعداد زيادى مخاطب روى 
اپليكيشن حاضر شوند، اما بهواسطه رسانه 
و جوايز متعدد جذب آن شده باشند، بايد 
ديد كه مىتوانند بدون رسانه و اين جوايز 
با حداقلترين نمونههاى خارجى موجود در 

ايران رقابت كنند؟
وى با بيان اينكه اينها نكاتى است كه 
بايد به آنها توجه شـــود، ادامه مى دهد: از 
همين رو، هزينههاى كالنى كه صاحبان اين 
پيامرسانها بابت توسعه محصوالت و توسعه 

بازار مىطلبند بىمعنى است و بايد اشكال را 
در جاى ديگر جستجو كنيم.

نقرهكار به بزرگترين پيامرسان جهان 
اشاره كرده و اضافه مى كند: واتسآپ هم 
زمانى كه راهاندازى شد شركتى مانند فيسبوك

آن را خريدارى كرد و سرمايهگذارى كالنى 
روى آن انجام داد. حتى در نمونههاى ديگر 
در ساير كشورها شاهد حمايتهاى دولتى 
هستيم، بنابراين، اين امر دور از ذهن نيست 
كه هزينههاى بااليى داشته باشد، اما اين هزينه 

بايد مقرون بهصرفه باشد.
وى با اشـــاره به اينكه سرمايهگذارى 
صورت گرفته بايد يك بازگشت و منفعتى 
براى مخاطب و جامعه هدف داشته باشد، 
مى گويد: نمونههاى جهانى كه معروفترين 
آنها واتسآپ اســـت با قيمتهاى چند 
ده ميليارد دالرى توســـط شـــركتهاى 
بزرگتر پشـــتيبانى مىشود، اما تعدادى از 
اين پيامرسانها مانند تلگرام هم وجود دارد 
كه عمدتاً منبع تأمين مالى آنها مشـــخص 
نيست. زيرا تلگرام مدلهاى درآمدى روشن 
ندارد و بهطور مستقيم از كاربران خود كسب 

درآمد نمىكند.
اين كارشناس فناورى اطالعات بحث 
شـــروع كار و ادامه آن را دو بحث متفاوت 
دانســـته و مى افزايد: در ابتدا شايد بتوان با 
سرمايه و هزينههاى كمتر كار را شروع كرد، 
اما زمانى كه كار توسعه پيدا كرده و مخاطب 
و كاربر زياد مىشـــود، بحث توسعه فنى، 
سرورها، امنيت و نفراتى كه بايد در كنار اين 
سيستم قرار گيرند، از جمله عواملى است كه 
باعث مىشود يك اپليكيشن مدلهاى كسب 

و كار را براى خود تعريف كند.
وى يكى از مشـــكالت پيامرسانهاى 
داخلى را فقدان مدل كسب و كار مى داند و 
ادامه مى دهد: نامشخص بودن اين موارد هم 

بر عدم رضايت عمومى بىتأثير نيست.
نقرهكار رايجترين مدلهاى كســـب 
درآمد پيامرسانها در دنيا را فروش استيكر، 
بحـــث تبليغاتى يا اســـتفاده از مدلهايى 
ماننـــد بالك چين و تنوع خدمات در قالب 
فروشگاهها روى يك پيامرسان عنوان كرده 
مـــى گويد: اين فعاليتها از آن رو صورت 
مىگيرد تا بتواند تمامى شاخصههاى زندگى 

ديجيتال را پوشش دهد.
به گفته نقرهكار، پيامرسانهاى داخلى 
براى جذب مخاطب، بايد در فاز اول بخش 
بزرگى از خدمات را رايگان عرضه كنند و 
مدل درآمدى آنها نبايد مســـتقيماً از سوى 
كاربر باشد. بهطور مثال اگر خدماتى روى 
پيامرســـانى رايگان يا با تخفيف ارائه شود 
و بعد از ســـوى ديگر محتوايى كه ايجاد 
مىشود از سوى مخابرات يا ساير نهادها براى 
پيامرسان درآمدزايى داشته باشد، مىتواند بهتر 
و كارآمدتر بوده تا اينكه بهصورت مستقيم 
وارد شـــوند و فرآيندى ايجاد شود كه در 
همان فاز اول از كاربران انتظار كسب درآمد 

مستقيم وجود داشته باشد.

اين كارشـــناس اضافـــه مى كند: از 
تبليغات هم مىتوان اســـتفاده كرد، اما بايد 
در نظـــر بگيريم كه اســـتفاده از اين نوع 
مدلهاى درآمدى نبايد خيلى پررنگ باشد. 
در مجموع مىتوان گفت تبليغات، فروش 
استيكر، مسابقات، جوايز و مواردى از اين 
دســـت مىتواند جذابيتهايى را براى اين 
پيامرســـانها ايجاد كند، اما پيششرط همه 
اين موارد اين است كه در ابتدا بتوانند اعتماد 

مخاطبان را بهدست آورند.
امير كمالى كارشناس فناورى اطالعات 
و فعـــال در حوزه ماركتينگ و برند هم  با 
اشاره به اينكه مشكل پيامرسانهاى داخلى 
مسائل مالى نيست، مى گويد: پيامرسانهاى 

خارجى بهدليل اينكه طيف گســـتردهاى از 
مردم جهان را پوشـــش مىدهند، بزرگتر 
هستند و اين در حالى است كه پيامرسانهاى 
داخلى براى استفاده مردم ايران برنامهريزى 
شـــدهاند و نمىخواهند سرويس را فراتر از 

مرزها ببرند.
وى با بيان اينكه در ســـالهاى گذشته 
روى سيستم عامل ملى ايران كارهايى انجام 
شـــد، ادامه مى دهـــد: پروژهاى بود كه در 
دانشـــگاه شريف شروع شد تا لينوكس را 
فارســـى كرده و بهعنوان سيستم عامل ملى 
معرفى و جايگزين ويندوز كنند. به آن پروژه 
هم پول زيادى تزريق شد، اما موفق نبود.

كمالى داليل فرهنگى را يكى از عوامل 
عدم موفقيت پروژهها در ايران دانســـته و 
مى افزايد: برخى پروژهها به داليل فرهنگى 
موفق نمىشوند، زيرا بسيارى از مردم به آنها 
اعتماد ندارند. در مورد پيامرسانهاى داخلى 
هم بيم رصد شدن پيامها يكى از داليل بود. 
بنابراين حتى با وجود ســـرويس و نرمافزار 
درست، هر چقدر پول به اين پروژهها تزريق 

شود باز هم اين اعتماد شكل نمىگيرد.

وى تأكيد كرد: معموالً استارتآپها 
كار خـــود را با مبالغ اندك آغاز مىكنند و 
زمانى كه توانمندى خود را نشـــان دادند و 
اثبات كردند، ســـرمايهگذار جذب مىكنند. 
يكى از اپراتورهاى  در همين راســـتا اخيراً
تلفن همراه در دو اپليكيشـــن فعال حدود 
60 ميليارد تومان سرمايهگذارى كرد. بنابراين 
اگر خوب و مناســـب حركت كنيم، ديده 
مىشويم و سرمايهگذار جذب خواهد شد، 
اما اگر بخواهيم فقط پول بگيريم، نتيجهاى 

نخواهد داشت.
اين كارشناس فناورى اطالعات با بيان 
اينكه شركتهايى در كشور اپليكيشن مشابه 
تلگرام ساختند، مى گويد: البته براى توليد 
اين اپليكيشنها به سرمايههاى خيلى زيادى 
نياز نيست. اكنون هم فقدان سرمايه الزم را 
مىتوان بيشتر بهانهاى براى جبران شكست 

دانست.
به گفته كمالى، شركتهاى دانشبنيانى 
وجود دارند كه مىتوانند اين فعاليتها را با 
ارقامى به مراتب كمتر انجام دهند، ولى بايد 
در اين گردونه بازى قرار گيرند كه تا كنون 

قرار نگرفتهاند.
وى ادامـــه مى دهد: در آن زمان پنج 
پيامرسان انتخاب شد كه اكنون قرار است دو 
تاى آنها حذف شود. افرادى كه آن پولها 
را دريافت كردهاند، اكنون بايد پاسخگو باشند 
كه در مقابل دريافت پول چه كارى صورت 
گرفته، زيرا حافظه تاريخى ما ضعيف است و 

كمكم فراموش مىكنيم اين پول چه شد.
اين فعال حوزه ماركتينگ با اشـــاره به 
اينكه اين پول از بيتالمال پرداخت شـــده 
و قرار بود يك ســـرويس ملى در قبال آن 
ارائه شود، ادامه مى دهد: اصل كسب و كار 
اين است كه بايد با سرمايه اوليه كار كرده 
و درآمد و شـــغل ايجاد شود، اما در مورد 
پيامرسانهاى داخلى، مشخص نيست اين 

پولها به چه نتيجهاى رسيده است.
وى بـــا بيان اينكه تلگرام كمپينهايى 
داشته و از آن طريق كسب درآمد كرده است، 
مى گويد: زمانى مىتوانيد به كسب درآمد 
فكر كنيد كه مخاطب داشته باشيد و زمانى 
مخاطب با يك اپليكيشن همراه مىشود كه 
بتواند نيازهاى خود را از آن طريق پاسخ دهد، 
اما پيامرسانهاى داخلى توان پاسخگويى به 

اين نيازها را نداشتند.
كمالى اضافه مى كند: بهطور مثال، يكى 
از اين پيامرســـانها، نمىتوانست پاسخگو 
باشد. به اين صورت كه اگر تعداد گروههايى 
كه عضو مىشديد، باال مىرفت، تلفن همراه 
هنگ مىكـــرد. از همينرو حتى مخاطبان 
اندكى كه جذب شـــده بودند، از آن فاصله 
مىگرفتند.اين كارشناس فناورى اطالعات 
تصريح مى كند: استارتآپهاى بزرگ در 
دنيـــا از يك جاى كوچك آغاز كردهاند و 
اينگونه نبوده كه به سرمايههاى بزرگ وصل 
باشند تا رشد كنند. اين وابستگى به پول نفت 
و بيتالمال اســـت كه اجازه رشد را به ما 
نداده، زيرا براى رشد الزم است تا خالقيت 

و نوآورى داشته باشيم.
تهران- ايرناپالس

كنكاشى در  كم اقبالى پيامرسانهاى داخلى  
يكشنبه25 آذر 1397ـ  8 ربيعالثانى 1440ـ   16 دسامبر 2018ـ  سال نود و سومـ  شماره 27172

آگهي مزايده(نوبت دوم) دعوت به جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده صاحبان سهام 
شركت مهندسي مشاور مهاب قدس(سهامي خاص)

 به شماره ثبت 48962 و شناسه ملي 10103104361

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوقالعاده

آگهى مناقصه عمومى 

شماره 97/110/12

www kesht sanat com

آگهى مناقصه عمومى

info@Harirpaperco ir
Harirkhuzestanco@gmail com

آگهى تغييرات شركت انار رايانه سارى سهامى خاص
 به شماره ثبت 7076 و شناسه ملى 10760346027

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سارى (306867) 

آگهى تغييرات
 شركت انار رايانه سارى سهامى خاص

 به شماره ثبت 7076 و شناسه ملى 10760346027

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سارى (306869) 

آگهي مزايده

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده اتحاديه توليد و صادرات 
نساجي و پوشاك ايران به شماره ثبت 2658 وشناسه ملي 10100196047

شركت تعاوني مسكن كاركنان شركت مهندسي و ساخت بويلر مپنا 
شماره ثبت: 330785 شناسه ملي: 10103678884

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول

هيأت مديره 

شركت تعاوني مسكن كاركنان شركت مهندسي و ساخت بويلر مپنا 
شماره ثبت: 330785 شناسه ملي: 10103678884

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده نوبت اول

هيأت مديره 

اقالم ضايعاتي و 
اسـقاطي خود را (شـامل فـوالد ضايعاتي، السـتيك 
ضايعاتي، آجر نسـوز ضايعاتي، پاكـت ضايعاتي و...)

www bojnourdcement com

اصالحيه آگهي شركت عمران شهر جديد هشتگرد

http setadiran ir

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده
شركت نفت پارس (سهامي عام) 

به شماره ثبت 6388 شماره شناسه ملي 10100302746

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده
شركت نفت پارس (سهامي عام) شماره ثبت 6388

شماره شناسه ملي 10100302746

آگهي مزايده عمومي 
(نوبت اول)
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آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

سيمانخاش
فوالداميركبيركاشان

المپپارسشهاب
شركت ارتباطات سيارايران

شيشهوگاز
سرمايهگذاريتوسعهملي

ريختهگريتراكتورسازيايران
سرمايهگذاريبوعلي

بانككارآفرين
داروييرازك

مليصنايعمسايران  
شهد

سيمانهرمزگان
حمل ونقل بين المللي خليج فارس

داروسازيجابرابنحيان
سرمايه گذاري اعتبارايران

ليزينگايران
بهنوشايران

جامدارو
سيمانشاهرود

پارسدارو
پارسسويچ

پتروشيمي فناوران
ايرانمرينوس

داروپخش(هلدينگ)
خدماتانفورماتيك

فوالدخراسان
تايدواترخاورميانه

كارت اعتباري ايران كيش
كارخانجاتداروپخش

سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
سيمانبجنورد

سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
داروسازيروزدارو

سيمانشمال
مخابرات ايران

توليديمهرام
سرمايهگذاريسپه

گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
فوالدخوزستان

پااليش نفت بندرعباس
داروسازياسوه

سرمايهگذاريبهمن
گروه دارويي بركت
سرمايهگذاريشاهد

گلتاش
سيمانفارسوخوزستان

سالمين
نوردوقطعاتفوالدي

كمباينسازيايران
نفتپارس
نفتبهران

سرمايه گذاري دارويي تامين
سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)

صنايعريختهگريايران
سيمانفارس
سيمانتهران

سراميكهايصنعتياردكان
پتروشيميآبادان

بيمه ملت
لولهوماشينسازيايران

پتروشيميشيراز
سامانگستراصفهان

فوالدمباركه اصفهان
توسعهمعادنوفلزات

سرمايه گذاري شفادارو
گروه توسعه صنعتي ايران

پااليش نفت تبريز
فرآوردههاينسوزآذر

پتروشيمي پرديس
بانكپارسيان

فوالدآلياژي ايران
صنايع پتروشيمي خليج فارس
داده گسترعصرنوين-هايوب

كشتوصنعتچينچين
س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

پتروشيمي مبين
آسان پرداخت پرشين

توسعهمعادنرويايران
كاشيپارس

معدنيوصنعتيچادرملو
قندلرستان

سيمانكرمان
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

سرمايهگذاريمسكن
گسترش نفت وگازپارسيان

سيمان فارس نو
حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)

صنايع پتروشيمي كرمانشاه
صنايعشيمياييفارس

توسعه معدني وصنعتي صبانور
گلوكوزان

فرآوردههايتزريقيايران
ايرانارقام

بيمه دانا
بينالملليتوسعهساختمان

سيمانقائن
صنعتيآما

سيمان خوزستان
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

داروييلقمان
پرداخت الكترونيك سامان كيش

پگاهآذربايجانغربي
پاكسان

سيمانايالم
داروسازيامين

كارتنايران
ايراندارو

صنايعشيمياييسينا
قندمرودشت

كشاورزيودامپروريمگسال
توليديكاشيتكسرام

داروسازي زاگرس فارمدپارس
مهندسينصيرماشين

فرآوردههاينسوزپارس
سايپاآذين

صنايعكاغذسازيكاوه
حملونقلتوكا

سيمانخزر
داروسازيابوريحان

سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)
كاشيالوند

داروسازيكوثر
كابلالبرز

داروسازيزهراوي
درخشانتهران

تامينماسهريختهگري
تامين سرمايه اميد

قندنيشابور
صنايعالستيكيسهند
مهندسينصيرماشين

سرمايه گذاري خوارزمي
بيمه پارسيان

بينالملليمحصوالتپارس
توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)

باما
فرآوردههايتزريقيايران

مسشهيدباهنر
صنايعكاشيوسراميكسينا

داروسازيابوريحان
گروه مپنا(سهامي عام)

داروسازيسينا
سرمايهگذارينيرو

نيروكلر
افست

فرآوريموادمعدنيايران
سرمايهگذاريصنعتبيمه

سيمانغرب
پتروشيميخارك
پمپسازيايران

ايرانياساتايرورابر
معادنمنگنزايران

پارسالكتريك
رينگسازيمشهد

صنايعخاكچينيايران
قندهكمتان

دودهصنعتيپارس
شيشههمدان

س.صنايعشيمياييايران
قنداصفهان

نوردآلومينيوم
گروهصنايعبهشهرايران

سرمايهگذاري صنعتنفت  
ايرانترانسفو

ماشينسازياراك
واسپاري ملت

سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
سيمانمازندران

فوالدكاوه جنوب كيش
پشمشيشهايران

بيمه آسيا
ايركاپارت صنعت

كشتوصنعتپياذر
صنايعآذرآب

كاشيسعدي
معدني وصنعتي گلگهر

كربنايران
تامين سرمايه اميد

پتروشيمي شازند
آهنگريتراكتورسازيايران

سپنتا
توليدي چدن سازان

همكاران سيستم
فراوردههاينسوزايران

گروه صنعتي پاكشو
پتروشيمي پارس

سرمايه گذاري پرديس
لعابيران

توسعهشهريتوسگستر
تجارت الكترونيك پارسيان

پااليش نفت تهران
ليزينگصنعتومعدن
پااليش نفت اصفهان

فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر
به پرداخت ملت
نساجيبروجرد

موتوژن
دشتمرغاب

كنترلخوردگيتكينكو
گروهصنعتيملي(هلدينگ)

بيسكويتگرجي
بانكاقتصادنوين

س.صنايعشيمياييايران
موتورسازانتراكتورسازيايران

فنرسازيزر
پست بانك ايران
آلومينيومايران

آبسال
سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)

شيميداروئيداروپخش
حفاري شمال

كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
سرمايهگذاريصنعتومعدن

بيمه ما
تراكتورسازيايران

كالسيمين
سيماناصفهان

قندثابتخراسان
لبنياتپاك

گروهصنعتيبوتان
كارخانجاتقندقزوين

سرمايهگذاريمليايران
سرمايه گذاري پارستوشه

سيمانبهبهان
بيسكويتگرجي

كارخانجاتتوليديشيشهرازي
سرمايهگذاريآتيهدماوند

پتروشيمي فجر
توليدمحورخودرو

لنتترمزايران
سيمانكردستان

مارگارين
شكرشاهرود

پارسخزر
سبحان دارو

معدنيامالحايران
سيماندورود

رادياتورايران
سيماناروميه

سيمانشرق
بانك سينا

آسان پرداخت پرشين
سرمايه گذاري ساختمان ايران

گروه پتروشيمي س.ايرانيان
عمرانوتوسعهفارس

چرخشگر
صنايعجوشكابيزد

تكنوتار
سيمانداراب

سختآژند
مهركامپارس

پالسكوكار
بيمه البرز
گروهبهمن

داروسازياكسير
مليسربورويايران

لبنياتكالبر
سيمانصوفيان
سيمانسپاهان

داروسازيفارابي
ليزينگ رايانسايپا

البرزدارو
محورسازانايرانخودرو

پارسمينو
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

قطعاتاتومبيلايران
بانك تجارت

توريستي ورفاهي آبادگران ايران
سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)

سرماآفرين
الكتريكخودروشرق

سرمايهگذاريسايپا
گروهصنعتيسپاهان

صنعتيبهشهر
سايپا

مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
سايپاشيشه

سيمانهگمتان
كمكفنرايندامين

دادهپردازيايران
نيروترانس

كيميدارو
ليزينگ ايرانيان

سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي
پارسخودرو

بانك صادرات ايران
زامياد

آلومراد
كويرتاير

ماشينسازينيرومحركه
فروسيليسايران

بانك ملت
ايرانخودرو

نيرومحركه
ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس

گروهصنعتيبارز
معدنيدماوند

گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
سيمانسفيدنيريز

ايرانتاير
كارخانجات توليدي شهيدقندي
موتورسازانتراكتورسازيايران

فنرسازيخاور
پارسسرام

ليزينگخودروغدير
الكتريكخودروشرق

خوراكدامپارس

1231
1600

3277
3389
1675
3841
2861
4369

1121
1680
3020
7700
5897
3670

1510
9330
5980
1952
2900

25361
4823

2500
1747
7248
2847
5175
1040

3125
2650

15800
3560

19550
1135
2451
2940
888
920

14580
3020
1350
1897
1572
7800
3499
1429
2341
2000
1112

1043
1062
7070
4200
1810

2430
888

6360
1331
4319
4410
2451
5050

1763
1323
2002
879

2764
1829
872

4720
3204
1266
6900

2873
2653
1415
3400
4200
3491
1143
1990
925
1101

1037
4701
3982
1430
6405
2165
2619
2081
6820
3400

22275
3718

15518
3777
2834
4028

3872
8000
1490
543

8619

-22
6

-77
-41

-35
-172
-112
-89
-28
-21

-114
-173
-162
-149
-47

-132
-157

-91
-99

-813
75

-97
-19

-147
-17

-271
-19
-95
-43

-487
-138
-226

-27
-111
-62
-17
-18

-291
-86
-37

-11
-70

-195
-10

-40
-58
-36
-35
-17
-26

-339
-66
-74
-84
-26

-270
-50

-117
-50
-91

-163
-67
-62

-104
-28

-131
-56
-35

-147
-131

-59
-273
-151
-112
-67

-124
-192
-67
-45

-103
-39
-46
-49

-210
-207

-49
-337

-89
-120
-109

-351
-161

46
-195
-816

-94
-149
-212
-203
-421

-65
-28

-453

2266
10490
3705
2730
9354
1913

14630
5340
3827
1718

9545
3789
5884
4361
2675
1820

3039
7330
1615

3549
1977
2194

16070
7450
4806

370
4231
3000
2599
988

1299
3587

2300
9220
6600
7699
4026
6100

5470
18010

1122
5330
4559

29504
5939
4600

37780
2589
2500

5630
6000

2158
11200
8510
8190

3413
3700
11610
2500
1490
4500
7000
1226
1190

2269
1695

3667
4839
1720
1725

4356
2527
2160

7205
12190
1641

4323
4950

38000
4051

5443
9328

21559
32567

1500
2380
2250

2475
5198
1400

7495
9502

14000
3731
5102

12631
12500

14740
4748

1910
3648
2203

184
544
173
130

445
91

694
234
182

81
442
180
280
207
127

26
101

349
76

169
94

104
754
205
132
-2
201
48
43
47
31
99

66
-13
141

244
146
502
150

539
28
59
91

621
216

-100
258

45
20
82
56
28

197
53

159
32
52

-101
24

-16
145
-61

1
-8

5
27

-11
109

1
5

21
-12

-23
-111
184

18
-40
-55

-256
19
61
23

138
-116

4
21

1
11

-81
1

-1
15

-165
177

-54
601

-93
-700

0
6
0
0

9000
10861
4760
19195
6422
1796

3403
1560
1472

10300
3870
10000
6950

10700
5150

2757
940

4485
9178
1550

10500
5290

44500
8669

10768
11737
8793
4750
2849
6980
1137

4232
1365
2093
1291

2305
39417

2250
4400
9292

11125
6690
1201

1550
1157
9690
1319

5525
8402

910
13542
13661
5347

1960
1700

6077
1678
3108
4560
2539
4222

5385
1690

4982
4501

3842
2980

14905
2156

13570
1100

2459
4880
7164

10614
2002
8160

14800
4462
7050
5079
6012
3800
2870

899
4290
6000

2740
5900

2938
4636
11900
7200

3213
2219
936

9327
2521

4370
915

2399
16153

-331
-569
-105

63
-51
-4

-10
-12

-73
-114
-35
-46

-365
69
-9

-145
3

-90
-483

-25
-209

-278
-1796

-29
-566

24
-412
-100

-1
-140

-3
-221

-71
-21

-44
-25

-2074
-30
-82

-216
-284
-266

-43
7

-5
-148

-31
-290

-442
-9

-145
-439

-4
-38

-9
-318

-8
-21

-72
4

-65
-49

0
-72
-32

-142
-87

-432
-29
-66
-17

-7
-130
-68
-73
-31
-85
-71

-132
-123
-125
-72

-200
-57
-13
-111
-40
-26
-83

27
-62

-345
-252

-38
-14
-29

-490
-75
-24

5
-52

-511

آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

هـــر پنجـــره اى كه از حوزه آموزش به ســـمت مردم و جامعه باز 
مى شود، يك فضاى جديد براى آشنايى با بازار سرمايه و سرمايه گذارى 

ايجاد مى كند.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)، ياسر فالح مديرعامل شركت 
اطالع رســـانى و خدمات بورس در مراســـم بازگشايى از مركز تخصصى 
آموزش هاى بازار سرمايه كارگزارى بانك صنعت و معدن، بيان كرد: افتتاح 
فضاهاى علمى سرمنشـــا آموزش هاى تخصصى در بازار سرمايه است و 
سهامداران و ذينفعان را با آموزه هاى بورسى آشنا مى كند و جامعه را با 

بورس و سرمايه گذارى پيوند مى دهد.
مدير عامل شركت اطالع رسانى و خدمات بورس با اشاره به اينكه سايه 
چتر بازار سرمايه هنوز در كشور پهن نيست و همچنان به فرهنگ سازى 
با موضوع ســـرمايه گذارى در بورس نياز داريم، گفت: بورس يك فضاى 
علمى است و بسيارى از افراد جامعه با دانش مالى آشنا نيستند ، برهمين 
اساس در سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنين شركت اطالع رسانى و 
خدمات بورس تالش مى كنيم تا مسير آشنايى جامعه با بازار سرمايه هموار 

شود و حجم سرمايه گذارى در اين بازار قابل قبول باشد.
به گفته ياسر فالح، بازار سرمايه مجموعه اى تخصصى است اما راه ورود 
تازه واردين به بورس هم مسدود نيست؛ ابزارهاى مختلفى مانند صندوق هاى

سرمايه گذارى با درآمد ثابت يا صندوق هاى سرمايه گذارى مشترك در 
دسترس افرادى قرار دارد كه به تازگى قصد ورود به بازار سرمايه را دارند 
و اين ابزارهاى كم ريســـك براى ســـرمايه گذاران تازه وارد بسيار مناسب 
است افراد حرفه اى هم مى توانند ضمن استفاده از ابزار هاى پيشرفته تر 

يا خريد مستقيم سهام، به گردش چرخ اقتصاد كمك كنند.
مدير عامل شركت اطالع رسانى و خدمات بورس در مقابل اين پرسش 
كه اصل اول ورود به بازار سرمايه چيست؟ پاسخ داد: يك راننده در اتوبان 
به عاليم راهنمايى و رانندگى توجه مى كند، در بازار سرمايه هم تابلوهاى 
راهنما داريم كه مردم براى ورود به بازار بايد به اين تابلوها توجه كنند. 

ســـرمايه گذاران بايد از سرمايه زندگى خود مراقبت كنند و از طريق 
شـــركت هاى مجاز و مورد تاييد ســـازمان بورس و اوراق بهادار به بازار 
سرمايه وارد شوند، سبدى از سهام تشكيل دهند، بخشى از پس انداز هاى 
خود را به چرخه بازار سرمايه وارد كنند و با ديد بلند مدت به اين بازار 

وارد شوند قرار نيست يك شبه در اين بازار پولدار شد.
ياسر فالح افزود: اكنون حدود 10 ميليون كد سهامدارى صادر شده و 
اميدواريم مردم از طريق صندوق هاى با درآمد ثابت يا صندوق هاى سرمايه 
گذارى مشترك، وارد بازار سرمايه شده و از آن منتفع شوند. شاخص ها 
وقتى زيبا و چشم نواز هستند كه مردم سود كنند مادامى كه سرمايه گذار 
سود نكند، شاخص بورس اگر به اعداد بسيار باال هم برسد، زيبايى ندارد و 

دانش و تخصص، شرط سود آورى در زمان صعود شاخص است.
مدير عامل شـــركت اطالع رسانى و خدمات بورس در پاسخ به اين 
سوال كه واكنش بازار سرمايه به فضاى تحريم و تغييرات نرخ دالر و طال 
چيست؟ گفت: نزديك به 600 شركت مختلف در بازار سرمايه حضور دارند 
و اين شركت ها از محل اتفاقاتى كه در اقتصاد رخ مى دهد، سود و زيان 
متفاوت كسب مى كنند اميدوارم  كه بتوانيم با تدابيرى كه انديشيده مى شود 
از تحريم ها عبور كنيم و در مجموع معتقدم كه آينده بازار سرمايه روشن 
است.خبر ديگر اينكه برخي شركت ها جهت تصميمگيرى در امورى همچون 

انتخاب اعضاى هيات مديره به مجمع عمومى دعوت شدند.
ســـهامداران "خكاوه" مى توانند جهت شـــركت در مجمع عمومى

فوق العاده اين شركت كه در ساعت 15 روز يكم دى سال جارى در محل 
شركت، واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص كرج، بعد از چهار راه ايران 

خودرو برگزار مىشود، گرد هم آيند.
همچنين سهامداران شركت پارس دارو جهت تصميم گيرى در باره 

افزايش سرمايه به مجمع عمومى فوق العاده دعوت شدند.

بازگشايى مركز تخصصى آموزش هاى 

بازار سرمايه

رئيس كميسيون اقتصادى مجلس 
گفت: با مرورتجربه موفق بورس كاال 
در ايجاد شفافيت و عدالت در بازار 
كاالهاى كشور، به وضوح مشخص 
است كه با معامالت پتروشيمى در 
بورس، زمينه ضربه زدن به پايه هاى 
اقتصادى كشور كنار رفته و شفافيت 
بر مبـــادالت اين صنعت با اهميت 

حاكم شده است. 
به گزارش كاال خبر،محمدرضا 
پورابراهيمـــى گفـــت: از جمله 
دســـتاوردهاى بورس كاال در طول 

حـــدود يك دهه اى كـــه از آغاز 
محصوالت پتروشيمى در آن ميگذرد، 
كمك به تقويت بخش پايين دستى 
پتروشيمى با فراهم كردن بستر شفاف 

معامالت مواد اوليه بوده است.
وى گفت: براى داشتن نگاهى 
دقيق تـــر به كارنامه بورس كاال در 
تأمين مواد اوليه بخش پايين دستى 
پتروشيمى به سراغ شمارى از فعاالن 
ايـــن صنعت رفته ايم. آنها با وجود 
انتقـــاد از برخى ايرادات كه در هر 
بازارى ميتواند باشد، تصريح مى كنند 
كه شـــفافيت، نقطه قوت معامالت 
محصوالت در بورس به شمار ميرود 
كه خارج از بورس، كمتر قابل مشاهده 
است.رييس هيأت مديره انجمن ملى 
پالســـتيك هم با اشاره به شفافيت 
معامـــالت در بورس كاال، بيان كرد: 
توليدكنندگان بخش پايين دستى از 
عرضه ايـــن محصوالت در بورس 
و شـــفافيت موجود در ساز و كار 
بورس كاال اســـتقبال ميكنند كه البته 
بايد تالش شود اگر ضعفى در روند 
معامالت وجود دارد با هم انديشى 

برطرف شود.
بيوك صحاف اميـــن، افزود: 
سازوكار معامالت بورس كاال شفاف 
اســـت و نوع، ميزان و نام خريداران 
مشخص اســـت؛ بنابراين به آسانى 

ميتوان پايش كرد كه چه كســـانى و 
به چه ميزان محصولى را خريدارى 
كرده اند و اين در حالى اســـت كه 
چنين شفافيتى در هيچ بازار ديگرى 

وجود ندارد.
وى در ادامه بر لزوم توســـعه 
ابزارهاى معامالتى در بورس تأكيد 
كرد و گفت: اميدواريم بورس بتواند 
اقدامات الزم براى توسعه معامالت 
و بازارهاى نوين مانند معامالت آتى 
محصوالت پتروشيمى را راه اندازى 
كند. راه اندازى معامالت آتى براى 

مواد پتروشيمى مى تواند ابزار مفيدى 
براى تأمين مالى شركت هاى پايين 
دستى باشد و كمك بزرگى به توسعه 

بخش پايين دستى پتروشيمى كند.
رئيس ســـابق سازمان توسعه 
تجـــارت ايران گفت: بورس كاالى 
ايران در اقتصاد ما راه اندازى شـــده 
اســـت تا به بازار احترام بگذاريم، به 
اين ترتيب نبايد در روند قيمت كاالها 
دست برده شود كه اين اتفاق، نتيجه اى
جز دوگانگى قيمت ها و ايجاد شبكه هاى

داللى ندارد؛ پس رعايت اصول بازار 
يعنى مكانيسم عرضه و تقاضا كشف 
واقعى قيمت ها از ملزومات اقتصادى 

كشور است. 
از ســـوي ديگر حميد صافدل 
معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت 
در دولت نهم به التهابات اخير قيمت 
كاالها در پى نوســـانات ارزى اشاره 
كـــرد و گفت: بورس كاال طى اين 
ســـال ها مزاياى زيادى را در جهت 
سالمت و شفافيت اقتصادى به ارمغان 
آورده است اما به محض ايجاد تالطم 
در بازارها، سايه مداخالت، فشارهاى 
بيرونى و محدوديت هاى مطالبه گرى 
بر سر بورس كاال قرار مى گيرد تا اين 
موارد به موانعى براى توسعه بورس 

كاال در اقتصاد مبدل شوند.
وى به نقش بورس كاال در بهبود 

كيفى كاالهاى توليدى اشاره كرد و 
گفت: در گذشـــته در روند قيمت 
گذارى محصوالت، توجهى به كيفيت 
آنها نمى شد اما با عرضه محصوالت 
در بـــورس كاال و ايجاد رقابت در 
روند خريد و فروش ها، قيمت هاى 
متفاوتى براى كاالهاى مختلف به ثبت 
رسيد كه از اين حيث نيز بورس كاال 
در افزايـــش كيفيت كاالها تاثيرگذار 

بوده است.
همچنين رئيس كميســـيون 
كشاورزى مجلس گفت: در نگاهى 
واقع بينانه و كارشناسى بايد تاكيد كرد 
كه مسير اصلى و نهايى براى اصالح 
بخش كشـــاورزى و حمايتهاى 
اصولى، تمركز معامالت در بورس 

كاال است.
احمدعلى كيخا با اشاره به آغاز 
سياســـت قيمت تضمينى ذرت در 
بورس كاال بيان كرد: عرضه ذرت در 
بورس كاال با قيمت واقعى و شفاف 
اين امكان را به كشاورز داده است تا 
در تنظيم برنامه كشت خود براى سال 
آينده قيمتى كه در اين بازار كشـــف 

مى شود را مبنا قرار دهد.
وى گفت: از مهمترين اهداف 
راه اندازى بورس كاال، ايجاد شفافيت 
اقتصادى بوده است تا توليدكنندگان 
و مصـــرف كنندگان بتوانند در يك 
مكان شـــفاف به معامله بپردازند و 
بهترين تصميم ها از ســـوى متوليان 
امر به منظور افزايش كيفيت توليدات 
و تنظيم بازارها گرفته شـــود. ضمن 
اينكه، همواره راهكارهايى براى تنظيم 
بازار محصوالت كشاورزى، افزايش 
بهرهورى و حمايت از كشـــاورزان 
پيشـــنهاد و اجرايى شده است، اما 
بايد توجه داشت كه مسير اصلى و 
نهايى براى اصالح بخش كشاورزى و 
حمايتهاى اصولى، تمركز معامالت 

در بورس كاال است.
از سوي ديگر عضو فراكسيون 
توسعه صادرات مجلس معتقد است 
كه بورس كاال طى سال هاى فعاليت 
خود توانسته مبادالت كاالها در بازار 
داخلى را نظامند و شـــفاف كند، از 
اين رو بايـــد پس از تمركز عمده 
كاالهـــاى قابل معامله در بورس، با 
حمايت مجلس و دولت نســـبت به 
توسعه صادرات محصوالت ايرانى به 
بازارهاى منطقه از كانال بورس كاال 

اقدام كرد. 

هفته شـــاخص كل بورس تهران در پايان معامالت 
هفته منتهى به 21 آذر 97  با بيش از 1508 واحد كاهش 

نسبت به هفته ما قبل، به رقم 165352 واحد رسيد.
به گزارش روابط عمومى بورس تهران، شاخص بازار 
اول با 1401 واحد كاهش به رقم 121936 واحد بالغ شد 
و شاخص بازار دوم با 1603 واحد كاهش عدد 328816

واحد را تجربه كرد و به اين ترتيب شـــاخص بازار اول 
با يك درصد و شاخص بازار دوم  با 0/5 درصد كاهش 

نسبت به هفته ما قبل روبرو شدند.
در پنج روز كارى هفته گذشته، ارزش كل معامالت 

اوراق بهادار به 27388 ميليارد ريال بالغ شد كه نسبت به 
هفته ما قبل 21 درصد كاهش داشت.

از سوي ديگر تعداد 7882 ميليون انواع اوراق بهادار 
در بيـــش 668 هـــزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به 
ترتيب يك درصد و 12 درصد افزايش را نسبت به هفته 
قبل خود تجربه كردند.اين درحالى اســـت كه  تعداد 54
ميليون واحد از صندوق هاى سرمايه گذارى قابل معامله در 
بورس تهران به ارزش كل بيش از 613 ميليارد ريال مورد 
معامله  قرار گرفت و به ترتيب هر يك با 25 درصد و 19
درصد كاهش نسبت به هفته قبل از آن همراه شدند. 

نقش بورس كاال در شفافيت معامالت پتروشيمى

يك هفته با معامالت بورس تهران

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (شنبه 97/9/24)

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  1/260

ميليون ريال 3/577/579

118/414 معامله 

-

بازار در يك نگاه

يكشنبه25 آذر 1397ـ  8 ربيعالثانى 1440ـ   16 دسامبر 2018ـ  سال نود و سومـ  شماره 27172

آگهى پذيره نويسى افزايش سرمايه شركت داروسازى سبحان انكولوژى (سهامى عام)
 ثبت شده به شماره 193090 با شناسه ملى 10102350203

تذكر :

نكات مهم:

WWW SOBHANONCOLOGY COM

WWW SOBHANONCOLOGY COM
WWW Codal ir

هيئت مديره

شركت صنايع ماشين ابزار ايران خودرو سهامى عام 
شماره ثبت :154 شناسه ملى: 10100236012به اطالع كليه سهامداران مى رساند 

هيئت مديره شركت صنايع ماشين ابزار ايران خودرو 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوقالعاده
شركت خودروسازان راين(سهامى خاص)

شماره ثبت 200904 بشناسه ملى 10102426556

هيات مديره

آگهي لغو مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده

 مورخ 1397/9/26

شركت تعاوني مسكن آشيانه هزاره سوم ايرانيان 
تاريخ انتشار 1397/9/25

هيات مديره

شـركت تالون

D

HD

WWW DCCO ir

شركت سيمان دورود

آگهي مــزايده

WWW DCCO ir

DC AC

شركت سيمان دورود

آگهي مــزايده

LIAN
S&S TIEE
CORRUGATED PAPER MACHINERY
PENSA MACHINE
HUBEI

JINDA

Wilhelm behmuller
Wilhelm

behmuller
Wilhelm behmuller

maquinas miruna
Wilhelm behmuller

Jagenberg werke AG
CEMA

maschinenbau GmbH
join pack

join pack
W Siebeck Germany

JonsereDS
S&S

Wilhelm bahmuller

Maren
Maren

ALLPACK Strapex

Standardkessel
Standardkessel

Standardkessel

Resinbed

D RK

FSM

matter platt

HD D
DV FD

G E

TN A

OH
FP M

MS A

آگهي مزايده 

خالصه قيمتها:

مدير تصفيه ورشكسته كارتن پارس ـ     علي صالحنيا

آگهى تغييرات شركت لياكا سهامى خاص
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99 اخبار شهرستانها

همـــدانـ  خبرنگار اطالعـــات: معاون 
بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي 
برق استان همدان از سرمايه گذاري براي توليد برق 
از انرژي هاي تجديدپذير در استان همدان خبر 
داد و گفت: تاكنون در اين حوزه از 39 مگاوات 

نيروگاه خورشيدي بهره برداري شده است.
شيرزاد جمشيدي درباره تعداد نيرو گاه هاي 
خورشـــيدي بهره برداري شده گفت: 5 نيروگاه 
خورشيدي در استان همدان با ظرفيت 39 مگاوات 
و سرمايه گذاري بخش خصوصي به بهره برداري 
رسيده و براي ساخت هر واحد نيرو گاهي با توان 

توليد 7 مگاوات برق خورشيدي حدود 8 ميليون 
يورو هزينه شده است.

وي افزود: هر نيرو گاه در زميني به مساحت 
10/5 هكتار راه اندازي شـــده است و اكنون 4 
شركت براي خريد تضميني  برق اين نيرو گاه ها با 
سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي 
قرار داد دارند كه يكي از آنها در حال انجام مراحل 
نصـــب و بهره برداري اســـت و بقيه نيز تأمين 

زير ساخت  ها را تدارك مي بينند. 
جمشيدي ادامه داد: 32 شركت به مجموع 
ظرفيت 241 مگاوات در استان همدان، موفق به 

دريافت پروانه ساخت نيرو گاه هاي خورشيدي از  
سازمان  انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي 
برق شده اند كه در حال پيگيري و تأييديه اتصال به 

شبكه و امكان سنجي ساخت نيروگاه هستند.
در اين حوزه با توجه به ظرفيت انشـــعاب 
مشتركان استان همدان 9 نيروگاه به ظرفيت 100 
كيلو وات به بهره برداري رسيده و هزينه ساخت 
يك نيروگاه 5 كيلو واتي حدود 40 ميليون تومان 
اســـت و امكان نصب اين نيرو گاه ها در فضايي 
با حجم كم در پشـــت بام خانه ها، مراكز اداري، 

آموزشي، درماني و خدماتي وجود دارد. 

بهره برداري از 39 مگاوات نيرو گاه خورشيدي در استان همدان  

قزوين - خبرنگار   اطالعات  :   پنج طرح از مجموع 162 
طرح ارائه شـــده به جشنواره ايده هاي برتر استان قزوين به 

عنوان ايده هاي اول تا سوم انتخاب شد  .
 دكتر يوســـف گرجي رئيس پارك علم و فناوري و 
دبير جشنواره ايده هاي برتر استان قزوين با اعالم اين خبر، 
هدفگذاري اين جشنواره را شناسايي ايده هاي برتر با عنوان 
شـــتاب اعالم كرد و افزود: توليد فناوري و توليد ثروت از 
حوزه هاي علم و فناوري از اهداف اصلي اين جشـــنواره 
است . وي در نشســـت خبري مديران و دبيران كميته هاي 
ســـتاد بزرگداشـــت هفته پژوهش و فناوري استان گفت: 
شـــاخص هاي ارزيابي جشنواره ايده هاي برتر استان در 11 
حوزه مورد بررسي قرار گرفت و پس از فراخوان 145 طرح 
و 17 ايده به دبير خانه ارائه شد كه از اين تعداد پنج طرح برتر 
در استان انتخاب شدند كه در هفته پژوهش معرفي مي شوند.   

 گرجي نوآوري ســـطح خالقيت، ايده پردازي، امكان 
ارائه در بازار اقتصادي جهـــان، توجه ارزش افزوده، ميزان 
پاسخگويي به نياز هاي جامعه و توجه به كار گروهي را از 

جمله معيار هاي ارزيابي ايده هاي برتر استان برشمرد  .    
به گفته وي دستكش هوشمند توانبخشي قابل تنظيم 
اثر هادي تركاشـــوند ، طراحي و ساخت دستگاه پاراپوديم 
( وســـيله راه رفتن ضايعه نخاعي ) توسط خسرو عنبرين، 
ميلگرد خم كن هيدروليك توسط ابراهيم چگيني ، طراحي 
و ساخت سامانه تعاملي توليد محتوا در اجراي سامانه آبياري 
تحت فشار توسط افشين يوسف گمركچي و طرح كومانيك 
محمد رضا حسن زاده از جمله ايده هاي برتر استان قزوين 

است كه در جشنواره مورد تقدير قرار مي گيرند .
 گرجي همچنين با اشـــاره به ارائه 23 طرح فناورانه 
تجاري سازي شده در استان اظهار داشت: با بررسي معيار هاي 

ارائه شده از سوي وزارت علوم پنج طرح از استان قزوين به 
وزارتخانه معرفي شد  . 

 وي تجربه، مستند سازي و تعريفات، توجه به پيشرفت 
طرح، نوآوري و بازگشت سرمايه، ميزان مشاركت صاحب 
طرح، توجه به حفظ محيط زيســـت، تاثير در بهينه سازي 
مصرف انرژي و استاندارد سازي محصول را از شاخص هاي 
انتخاب طرح هاي فناورانه اعالم كرد  . رئيس دانشگاه پيام نور 
قزوين و دبير اجرايي نمايشگاه هفته پژوهش استان هم در 
اين نشست هدف اصلي برنامه هاي هفته پژوهش را ارتباط 
دادن توليدكننده و مصرف كننده دانش اعالم كرد و گفت: 
برنامه هاي هفته پژوهش استان با عنوان پژوهش هدفمند، 

فن آوري ارزش آفرين در خدمت توليد برگزار مي شود  .
 دكتر رضا رسولي شـــربياني افزود: همزمان با هفته 
پژوهش نمايشگاهي با عنوان پژوهش، فناوري و فن بازار با 

44 غرفه شامل حوزه هاي صنعت، كشاورزي، دستاوردهاي 
پژوهشي دانشجويان و دانش آموزان از 24 تا 28 ماه جاري در 
محل سالن ورزشي شهيد رجايي دانشگاه پيام نور در شهرك 

مينودر برگزار مي شود. 
وي ايجاد اتاق ارتباط دانش و صنعت در فضاي نمايشگاه، 
برپايـــي كارگاههاي تخصصي در حوزه هاي دانشـــگاهي 
و مراكز صنعتي و پژوهشـــي با هدف ارتباط توليد كننده 
و مصرف كننده، اجراي تورهاي صنعتي و نشســـت هاي 
تخصصي و كارگاهي را از ديگر برنامه هاي پيش بيني شده 
هفته پژوهش استان اعالم كرد  . رسولي شربياني هفته پژوهش 
را فرصتي براي احياء نظريه اقتصاد مقاومتي دانست و اظهار 
داشت: با توجه به تحريم هاي اعمال شده بايد شعار اقتصاد 
مقاومتي در كشور عملي شود تا بتوانيم شعار خود اتكايي را 

در جامعه جامه عمل بپوشانيم. 

162 طرح در جشنواره ايده هاي برتر استان قزوين داوري شد 

اصفهان؛ ميزبان نمايشگاه صنايع خالق
اصفهانـ  خبرنگار اطالعات: نخستين نمايشگاه صنايع خالق از 29 آذر تا 
يكم دي در محل برپايي نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان برگزار خواهد شد. 
 مدير عامل شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان با اشاره به اينكه شهر 
اصفهان به شبكه بين المللي شهرهاي خالق جهان پيوست و از سوي يونسكو 
به عنوان شـــهر خالق صنايع دستي و هنرهاي سنتي معرفي شده است گفت: 
برگزاري نمايشگاه صنايع خالق مي تواند ظرفيت هاي شهر اصفهان را به كشور و 
دنيا معرفي كند.   علي يارمحمديان با تأكيد بر اينكه شهرداري اصفهان اصلي ترين 
مشاركت كننده اين نمايشـــگاه است گفت: شهرداري رشت نيز در نمايشگاه 
صنايع خالق اصفهان حضور خواهد داشـــت.  او گفت: يك سالن نمايشگاه 
اصفهـــان به افراد حقيقي و حقوقي كه در حوزه صنايع خالق كوچك، ُخرد و 

خانگي فعاليت دارند اختصاص داده شده است.  

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: اســـتاندار 
سيســـتان و بلوچســـتان گفت: سند توسعه 
بمپور با همـــكاري فرهيختگان منطقه تهيه 
خواهد شـــد كه اميدواريم با مشاركت مردم 
و حمايت هاي دولت شـــاهد توســـعه و 
پيشرفت اين شهرستان در بخش هاي مختلف

 باشيم . 
   احمد علي موهبتي در مراســـم ارتقاي 
بخش بمپور به شهرستان كه با حضور مدير كل 
تقسيمات كشوري وزارت كشور برگزار شد، 
اظهار داشت: ارتقاي اين بخش به شهرستان 
بستري براي استقرار دســـتگاه هاي اجرايي 
مختلف به منظور ارائه خدمات بهتر به مردم 

منطقه را ايجاد كرده است . 
وي تاكيد كرد: دولتمردان زير ساخت هاي 
توسعه شهرستان بمپور را فراهم خواهند كرد كه 
اميدوارم مردم هم همكاري خوبي در اين باره

داشته باشند  . 
استاندار سيســـتان و بلوچستان با بيان 
اين كه مسئوالن دولتي از سرمايه داران براي 
سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اين استان 
حمايت مي  كنند، افزود: بازار سرمايه گذاري، 
توليد، اشـــتغال و خودكفايي را بايد در بمپور 

فعال كنيم .
سيد ســـعيد جاللي مدير كل تقسيمات 
كشوري وزارت كشـــور هم در اين مراسم 
با تقدير از اســـتقبال گرم مردم بمپور گفت: 
توســـعه هر منطقه حاصل همكاري مردم با 

دولت است . 
محمد نعيم اميني فـــرد نماينده مردم 
ايرانشـــهر در مجلس شـــوراي اسالمي هم 
گفت: بمپور يكـــي از مهمتريـــن مناطق 
هويتي و ســـرزميني سيســـتان و بلوچستان

 اســـت . وي از رئيس جمهوري، معاون اول 
رئيس جمهوري، هيات دولت، وزارت كشور 
و مسئوالن اســـتاني و شهرستاني در ارتقاي 
بخش بمپور به شهرستان كه خواسته ديرينه 
مردم اين منطقه بوده است تقدير كرد و گفت: 
از امروز كه بمپور به عنوان شهرســـتان اعالم 
شد، مسئوليت مسئوالن نسبت به اين منطقه 

سنگين تر مي  شود . 
رئيس مجمع نمايندگان مردم سيســـتان 
و بلوچســـتان در مجلس بر تهيه سند توسعه 
بمپور تاكيد كرد و گفت: با توجه به جاذبه هاي 

كشاورزي، گردشـــگري، بافت سنتي، سابقه 
تمدني و صنايع دستي كه اين منطقه دارد بايد 
استقرار سامانه هاي مديريتي براي توسعه اين 

شهرستان هرچه سريعتر فراهم شود . 
در ادامه اين مراسم معاون استاندار سيستان 
و بلوچستان و فرماندار شهرستان ويژه ايرانشهر 
گفت: مردم و مسئوالن اين شهرستان از عنايت 
دولت تدبير و اميد و تمامي كســـاني كه در 
تحقق ارتقاء بخش بمپور به شهرستان به عنوان 
خواسته ديرينه و بحق مردم واليتمدار آن نقش 

داشته اند كمال سپاسگزاري را دارند . 

نبي بخش داودي افزود: بمپور سرزمين 
مردمان نامداري است كه در بخش هاي مختلف 
ايثار و شهادت، هنر، صنايع دستي، گردشگري 
و آموزشي در سيستان و بلوچستان و كشور 
شناخته شده است. همچنين بمپور كهن شهري 
در دل سيســـتان و بلوچستان است كه رمز و 
رازهاي زيـــادي در دل خود دارد و روزگاري 

بزرگترين بخش اين استان بود . 
فرماندار ايرانشهر ارتقاي بخش بزمان به 
شهرستان و دهستانهاي دامن و وابتر به بخش 

را خواستار شد  . 

*پيام تبريك وزير كشور
وزير كشـــور در پيامي ارتقاي بمپور به 
شهرستان در جنوب سيستان و بلوچستان را 

تبريك گفت.
متن پيام به اين شرح است:

بسم اهللا الرحمن الرحيم
مردم شريف بمپور و مهرگان

ضمن عرض شـــادباش به محضر مردم 
خونگرم، غيور و ســـختكوش استان سيستان 
و بلوچســـتان، به ويژه مردم شهرستان بمپور 
و بخش مهرگان از خداوند بزرگ سعادت و 
عزتمندي غيور مردان و شير زنان آن سامان را 
خواستارم.تقسيمات كشوري و ارتقاي سطح 
اداري و ديواني مناطق في نفسه هدف نيست 
بلكه اراده وزارت كشور و دولت تدبير و اميد بر 
تامين و تحقق هدفي بزرگتر كه همان كمك به 
توسعه پايدار و متوازن منطقه در جهت نزديك 
شدن به شاخص هاي رشد، عدالت اجتماعي 
و اقتصادي از طريق ســـازماندهي فضا است.
شايسته است از دولت محترم و رياست محترم 
جمهوري به واسطه حسن اعتماد و تصويب 
پيشنهاد تقسيماتي شهرستان بمپور و بخش 
مهرگان از ســـوي وزارت كشور قدرداني و 
ياد و خاطره مرزبانان و شهيدان منطقه به ويژه 
شهيد واالمقام حادثه اخير چابهار، ناصر درزاده 
از فرزندان غيور بمپور كه جان عزيز خويش 
را در جهت توسعه و رفاه مردن نثار نموده اند 

گرامي مي داريم.
اميد دارم با تأسي از راه شهيدان واالمقام 
مسير آباداني توســـعه و اعتالي شهرستان و 
بخش جديد  التأسيس باهمكاري و همراهي 

مردم پرتالش منطقه هموار شود.
عبدالرضا رحماني فضلي

نرخ بيكاري ايثارگران 4درصد استسند توسعه بمپور با همكاري فرهيختگان تهيه مي شود
سرويس شهرستانها: معاون رئيس جمهوري و رئيس بنياد شهيد و 
امور ايثارگران گفت: با وجود نرخ بيكاري 12 درصدي در كشور اين نرخ 

در ميان ايثارگران حدود چهار درصد است. 
حجت االسالم و المسلمين سيد محمد علي شهيدي در مراسم افتتاح 
يك مزرعه مدرن پرورش مرغ مادر گوشتي در شهرستان فريمان استان 
خراسان رضوي افزود: بســـياري از ايثارگران در اين بنياد و سازمان هاي 
تابعه آن مشغول خدمت هستند و عالوه بر اينكه در سال هاي اخير تاكيد 
بر عدم استفاده از بازنشستگان بوده است بسياري از ماموران به خدمت نيز 
از اين بنياد ترخيص شده و به سازمان  هاي خود بازگشته  اند تا زمينه اشتغال 
تعداد بيشتري از ايثارگران فراهم شود. وي اظهار داشت: گرچه اين بنياد 
وظايـــف مختلف در حوزه فرهنگي و خدمت به ايثارگران بر عهده دارد 
ولي از طريق سازمان اقتصادي كوثر نيز برخي اهداف خود را دنبال مي كند 
و از جمله در پروژه اخير ظرفيت هاي خوبي براي اشتغال ايثارگران فراهم 
شده اســـت. او با تاكيد اينكه در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي انقالب 
اسالمي بايد به اين انقالب به عنوان پديده  اي نوين در عصر معاصر بپردازيم 
گفت: پس از پيروزي انقالب اسالمي توطئه  هاي متعدد دشمنان از جمله 
ترورهاي گســـترده، جنگ تحميلي و تحريم هاي اقتصادي و انواع ديگر 
دسيسه  هاي دشمنان ادامه داشته است لذا ايران اسالمي همواره بايد خود را 
آماده نگه دارد. شهيدي با اشاره به جنگ اقتصادي آمريكا عليه ملت ايران 
افزود: امروز نيز بايد مانند روزهاي دفاع مقدس همه در هر موقعيتي كه 
هستند به ميدان بيايند و هر قدمي كه مي توانند براي مبارزه در اين جنگ 

تمام عيار بردارند تا از اين وضعيت پيروزمندانه عبور كنيم. 
در اين مراســـم مجموعه مدرن پرورش مرغ مادر گوشتي در قالب 
شـــركت زنجيره اي توليد محصوالت پروتئيني شمال شرق بهره برداري 
شد.اين شركت از ادغام ســـه مجموعه مرغداران توس، خوراك دام و 
طيور مشهد و مرغ مادر ديزباد شكل گرفته و از شركت هاي تابعه سازمان 

اقتصادي كوثر است. 

هديه زمين 3 ميليارد توماني براي مدرسه سازي
سرويس شهرستانها: خير نيك انديش تبريزي زميني به ارزش تقريبي 

3 ميليارد تومان براي ساخت مدرسه اهدا كرد. 
حاجيه خانم رزاقي با امضاي تفاهمنامه اي اين قطعه زمين به متراژ 
1100 مترمربع را در اختيار آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي قرار 
داد. اين تفاهمنامه  به امضاي مديركل آموزش و پرورش آذربايجان شرقي و 

بانوي خير تبريزي رسيد.

 2 كشته و مصدوم در برخورد 2 كاميون
 در محور خوشاب

سرويس شهرستانها: برخورد دو كاميون در جاده ترانزيتي خوشابـ  
قوچان دو كشته و مجروح برجا گذاشت.

فرمانده انتظامي خوشاب از توابع خراسان رضوي گفت: برخورد يك 
كاميون ترانزيتي با يك كاميون دانگ فنگ در جاده خوشابـ  قوچان يك  
كشته و يك مجروح داشـــت.   حسن آشتياني افزود: كاميون باري كه از 
خوشاب به سمت قوچان در حركت بود با كاميون ترانزيتي كه در جهت 

مخالف حركت مي كرد در نزديكي شهر مشكان خوشاب برخورد كرد. 

افتتاح آزمايشگاه جامع آب استان هرمزگان
بندرعباس آ خبرنگار اطالعات:  با حضور مديرعامل شـــركت مادر 
تخصصي مديريت منابع آب، آزمايشـــگاه جامع آب اســـتان هرمزگان 
به بهره برداري رســـيد.  مديرعامل اين شـــركت در اين آيين گفت: اين 
آزمايشگاه به مساحت حدود 185 مترمربع در سه بخش آزمايشگاه فيزيك 
و شيمي، آزمايشـــگاه ميكروبيولوژي و آزمايشگاه اداري به بهره برداري 
رســـيد.وي با اشاره به ضرورت تجهيز آزمايشـــگاه جامع آب استان به 
دســـتگاه ها  و لوازم كنترل كيفي آب اظهار داشـــت: اين آزمايشگاه به 
جديدترين ابزارها و وسايل اندازه گيري و با روش هاي جديد و متدهاي 

علمي تجهيز شده است.

فرود اضطراري هواپيماي دوبي به نروژ در شيراز
سرويس شهرستانها: هواپيماي مسير دوبي به نروژ در شيراز فرود 
اضطراري كرد.مدير روابط عمومي فرودگاه بين المللي شـــهيد دستغيب 
شيراز گفت: اين هواپيما ظهرديروز به علت از دست دادن يك موتور با 

170 مسافر در فرودگاه شيراز به زمين نشست.  
استوار افزود: مسافران به سالن انتظار فرودگاه منتقل شدندوهواپيماي 
جايگزين مسافران را براي رسيدن به مقصد نروژ (اسلو) جابه جا كرد.  

حادثه رانندگي در فارس 5 كشته داشت
سرويس شهرستانها: مدير روابط عمومي مركز مديريت حوادث و 
فوريت هاي پزشكي استان فارس گفت: در تصادف سه خودرو  سواري 

در جاده قير و كارزين به خنج، پنج نفر كشته و پنج نفر مصدوم شدند.
حسن همتي، افزود: حادثه بين يك خودرو پرايد و 2 پژو 405 روي 
داد.  وي ادامه داد: چهار مصدوم حادثه به وســـيله آمبوالنس به بيمارستان 
امام محمد باقر (ع) قير و كارزين مننتقل شدند و يك مصدوم نيز به وسيله 

بالگرد به بيمارستان شهيد رجايي شيراز منتقل شد.

مهار آتش تاسيسات بيمارستان محمد شهر كرج 
سرويس شهرستانها: شهردار و رئيس ستاد بحران محمد شهر كرج 
اعالم كرد: آتش سوزي در موتورخانه و تاسيسات بيمارستان امام حسين (ع) 

اين شهر بدون آسيب به كسي مهار شد. 
سعيد صفري افزود: حادثه در بخش تاسيسات بيمارستان 150 تختخوابي 
امام حســـين (ع) محمد شهر رخ داد كه به علت قطع آب و برق، 32 بيمار 
بستري اين بيمارستان به ســـاير مراكز درماني محمد شهر و كرج انتقال 
يافتند. وي افزود: مهار آتش سوزي در مدت 25 دقيقه توسط آتش نشانان 
محمد شهر و مشكين دشت اســـتان البرز انجام شد. وي گفت: با تالش  

تيم هاي فني، تاسيسات و برق بيمارستان تعمير و وارد مدار شد. 

  قاتل خاموش در رفسنجان 2 قرباني گرفت
كرمانـ  خبرنگار اطالعات: مســـموميت با گاز منواكسيد كربن در 

رفسنجان دو قرباني گرفت. 
رئيس مركز فوريت هاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان با 
اعالم اين خبر گفت:در اين حادثه كه در روستاي علي آباد رفسنجان اتفاق 
افتاد دو مرد 30 و 57 ساله به دليل مسموميت با گاز منواكسيد كربن جان 
خود را از دست دادند. سيدمحسن مرتضوي افزود: بعد از تماس مردمي 
با اورژانس رفســـنجان مبني بر گاز گرفتگي دو نفر در روستاي علي آباد، 
ماموران اورژانس در محل حادثه حاضر شدند اما نتوانستند اين دو نفر را 
از مرگ نجات دهند. وي از مردم خواست حتما وسايل گرمايشي از جمله 

بخاري، اجاق گاز، فرگاز، آبگرمكن و غيره را در فصل سرما كنترل كنند. 

جسد صياد كشته شده بدست پليس ساحلي 

امارات، در بوشهر تشييع شد
سرويس شهرستانها: جسد صياد كشته شده بر اثر تيراندازي پليس 

ساحلي امارات متحده عربي به كشور منتقل ودر بوشهر تشييع شد.
غالمعباس زنده بودي مديركل شيالت استان بوشهر با بيان اين خبر، 
افزود: يك فروند لنج صيادي ايراني با 9 سرنشين 14 شهريور امسال در 
آب هاي خليج فارس با تيراندازي پليس ساحلي امارات متحده عربي رو برو
شد كه يكي از صيادان به نام «ياسين لطفي پور» بر اثر اصابت گلوله جان 
باخت و 2 تن آنان زخمي و بقيه سرنشينان دستگير و به همراه جسد صياد 
كشته شـــده به امارات منتقل شدند.وي اضافه كرد: براساس پيگيري هاي 
وزارت امور خارجه ايران كار هاي الزم براي بازگشت هشت سرنشين ديگر 
لنج ياد شده به كشور در دست اجراست.زنده بودي اظهار داشت: چندي 
پيش دادگاه صيادان بوشهري كه پليس ساحلي امارات آنها را دستگير كرد، 

پايان يافته اما هنوز زمان آزادي آنها مشخص نيست.

شكارچيان غير مجاز 3 محيط بان را مجروح كردند
سرويس شهرستانها: سه تن از ماموران يگان حفاظت محيط زيست 
در منطقه حفاظت شـــده طارم سفلي قزوين بر اثر درگيري با شكارچيان 
غيرمجاز مجروح شدند.حسن پسنديده مديركل حفاظت محيط زيست 
قزوين با بيان اين خبر، افزود: ماموران يگان حفاظت محيط زيست قزوين در 
منطقه حفاظت شده طارم سفلي هنگام گشت  در حوزه استحفاظي با چند 
شكارچي غيرمجاز كه قصد شكار كل و بز وحشي را داشتند، روبرو شدند.
وي اضافه كرد: به دنبال تعقيب اين شكارچيان، آنها با ماموران محيط باني 
درگير شدند.پسنديده ادامه داد: به دنبال اين درگيري، شكارچيان غيرمجاز 
با سنگ و چوب سه تن از ماموران يگان حفاظت محيط زيست را مجروح 
كردند و اين عوامل در بيمارستان شهيد رجايي قزوين بستري و تحت مداوا 
هستند.او گفت: بعضي از شكارچيان غيرمجاز حاضر در اين صحنه دستگير 

شدند و بعضي نيز فراري شدند كه تحت تعقيب قرار دارند.

جان باختن  2نفر بر اثر ريزش زاغه در سنقر و كليايي
سرويس شهرستانها: معاونت امداد و نجات هالل احمر سنقر وكليايي 
از جان باختن دو نفر بر اثر ريزش آوار (زاغه) خبرداد.   رسول شريفي گفت: 
حادثه در روستاي چرمله سفلي رخ داد و بر اثر آن دو مرد 33 ساله به علت 

گرفتار شدن در زير آوار جان خود را از دست دادند.  
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رش آگهي روزنامه اطالعات در  تهران و ساير مراكز استانها دفاتر رسمي پذ
(با يك تماس تلفني به گسترده ترين شبكه توزيع مطبوعات كشور بپيونديد)

آذربايجان شرقي
35552590-041تبريز

آذربايجان غربي
32224743-044اروميه

اردبيــــل
33243346-045اردبيل

اصفهــــان
3-32224001-031اصفهان

البـــــرز
2222500-0263كرج

ايـــــالم
3332442-0841ايالم

بـــوشهــر
33536630-077بوشهر

چهار محال و بختياري
32222727-038شهركرد

خراسان جنوبي
32222700-056بيرجند

خراسان رضوي
38419595-051مشهد

خراسان شمالي
32226006-058بجنورد

خوزستــان
33386152-33388047-061اهواز

زنجــــان
33365045-024زنجان

سمنــــان
33332440-023سمنان

سيستان و بلوچستان
33220243-054زاهدان

فـــــارس
32334494-071شيراز

قــــزوين
33222974-028قزوين

قــــــم
37703534-025قم

كردستـــان
33236487-087سنندج

كرمــــان
32223936-034كرمان

كرمانشــاه
38359172-083كرمانشاه

كهگيلويه و بويراحمد
33223939-074ياسوج

گلستــــان
32222123-017گرگان

گيـــــالن
33324511-013رشت

لرستــــان
33302200-066خرم آباد

مازنـــدران
33322206-011ساري

مركــــزي
32226966-086اراك

هــرمـزگان
32227800-076بندرعباس

همـــدان
5-38271814-081همدان

يـــــزد
37256027-035يزد

پذيرش آگهي براي روزنامه اطالعات و مجله اطالعات هفتگي

ايميل پذيرش آگهي ها:
agahi.ettelaat@yahoo.com

sazeman@ostan.org

ا تان اكزا اي ا ت هاطالعاتد زنا اشآگ پذ

اعتماد مردم،

 پشتوانه92 سال انتشار بي وقفه روزنامه اطالعات

تهــــران

دفتر مركزي

 (ميرداماد)

  22258014-17
        22223694
       29994509

29994249

3311241109124370268الله زار65150071مارليك

6646728509191576254ابوريحان6670761009121886934ولي عصر

509123198085-77136720نارمك
آزادي

66935043

88720001091231909306693998609192098997يوسف آباد6650270709123970324شهر آرا

3374206409127707311بهشت زهرا2260589109122567663قلهك5590219909123830830شهر ري

76504088رودهن2286669109385164151سيدخندان2271218909121787843شميران

آگهي مفقودي شناسنامه مالكيت (برگ سبز) 
و كارت خودرو وانت نيسان زامياد

 اصل شناســـنامه مالكيت (برگ ســـبز) و كارت خودرو وانت نيسان زامياد 

به رنگ آبيـ  روغني به شـــماره انتظامـــي 94ـ434ب42 مدل 1389 به 

 NAZPL140TIN271313 شماره موتور 564934 و به شماره شاسي

متعلق به اينجانب علي تركماني خواه فرزند محمد به شماره شناسنامه 1733 

متولد 1360/10/20 و به شماره ملي 3421154511 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.           (فسا)

آگهي فقدان مدرك تحصيلي (نوبت دوم)
مدرك فارغ التحصيلـــي اينجانب زهرا صفائي كتولي فرزند فريدون 

به شماره شناسنامه 344 صادره از گرگان در مقطع كارشناسي رشته 

آموزش ابتدايي صادره از واحد دانشـــگاهي آزاد گرگان با شـــماره 

307357 مفقود گرديده اســـت و فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا 

مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگان به نشاني 

گرگانـ  جاده كمربنديـ  دانشگاه آزاد گرگان ارسال نمايد. 

آگهي فقدان مدرك تحصيلي
 مـــدرك فارغ التحصيلي اينجانب فرشـــته خســـروي حقيقي 

فرزند محمدعلـــي به ش ش 2520076526 صادره از اســـتهبان 

در مقطع كارشناســـي رشـــته علوم قرآني و حديث صادره از وزارت 

علوم تحقيقات و فناوري با شـــماره 1672 مفقود گرديده است و فاقد 

 اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه قم 

به نشاني قم، بلوار غدير ارسال نمايد.                   (فسا)

كارت هوشمند كاميون ميكسر بنز ال كا 
52/2628 مدل 1383 به شماره 

پالك 225ع78ايران43 مفقود شده از 
درجه اعتبار ساقط است.زرين شهر

برگ سبز و كمپاني، كارت و بيمه نامه 
پرايد پ 57ـ  651ب71 ش شاسي 

S1412289441409 ش موتور 3409088 
مفقود شده و فاقد اعتبار است. قلهك

شناسنامه اينجانب آرين حيدريان 
به شماره 7340268251 فرزند 

مهدي صادره از تهران مفقود و 
فاقد اعتبار مي باشد.(ب)

سند كمپاني و شناسنامه مالكيت و كارت شناسايي 
موتورسيكلت كوير 125CC به شماره پالك 25354ـ624 

و شماره موتور 32856 و تنه 9013071 بنام مجتبي 
عليرضايي مفقود شده اعتبار ندارد.زرين شهر

كارت، برگ سبز و كمپاني، بيمه نامه زانتيا 
پ 57ـ889و39 ش موتور 00403017 
ش شاسي S1512283117738 مفقود 

شده فاقد اعتبار است.قلهك

برگ كمپاني پيكان پالك 57ـ198ب81 
ش شاسي 80468530 ش موتور 

11128066274 مفقود شده فاقد 
اعتبار است.قلهك

برگ سبز خودرو سواري پژو پارس به شماره موتور 
-NAAN 12487022623 و شماره شاسي

1CA68EV04152 و شماره پالك 541ن41 
ايران72 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز و سند كمپاني سواري آزرو مدل 2008 به شماره پالك 
99ـ945ب19 با شماره موتور G6DB7A896279 و شماره 
شاسي KMHFC41D88A247293 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. كرمان 

سند مالكيت پژو 206 مدل 1386 به شماره پالك 
62ـ828ص52 و شماره موتور 14186001679 

و شماره شاسي 10875760 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط گرديده است. (ساري)

برگ سبز خودرو سواري پژو پارس مدل 1393 شماره شهرباني 
569ط39 ايران 37 شماره موتور 124K0440398 شماره 

شاسي NAAN21CA1EH698314 به نام رحيم شامحمدزاده 
كركره گم شده از درجه اعتبار ساقط است. (بوكان) 

چك هاي 501852  و 501947 و 501908 
بانك صادرات شعبه شهر قدس از ش حساب 
10249517309 به نام شركت پارس خزر 

مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.(ب)

كارت دانشجويي به شماره 94111125155067 
اينجانب سيد احمد بابائي چگيني صادره از دانشگاه 
امام صادق(ع) آستانه اشرفيه مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز و سند كمپاني خودرو پرايد 131 به شماره 
شهرباني 567م81ـ  ايران21 و شماره موتور 5516299 

و شماره شاسي NAS411100F1186777 مفقود و 
فاقد اعتبار مي باشد. ورامين 

برگ سبز و سند كمپاني خودرو پرايد 132 به شماره 
شهرباني 783م39 ايران21 و شماره موتور 5013793 
و شماره شاسي NAS421100D1344586 مفقود و 

فاقد اعتبار مي باشد. ورامين 

برگه سبز و كمپاني وانت مزدا 86 نقره اي 
به ش پالك 259و84 ايران38 و ش موتور 

995389 و ش شاسي 5190 مفقود و 
فاقد اعتبار مي باشد. (ب)

برگ سبز پرايد 132 مدل 96 رنگ سفيد پالك 
 M13/5886456 622ي66 ايران24 موتور
شاسي NAS421100H1225690 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز سواري ام وي ام نيو X33 به 
شماره 621و38ـ53 شماره موتور 

036181 شماره شاسي 1036571 
مفقود گرديده و اعتباري ندارد. (لردگان)

 TU3 206 برگ سبز پژو هاچ بك تيپ
به شماره 351س66ـ81 شماره موتور 

102696 شماره شاسي 070486 
مفقود گرديده و اعتباري ندارد. (لردگان)

برگ سبز وانت آريسان پ 57ـ316ب51 
ش موتور 118j0002285 ش شاسي 

NAAB66PE2FV514769 مفقود شده 
فاقد اعتبار است. قلهك 

پالك موتورسيكلت CDI125 خاكستري نوك مدادي 
مدل 91 شماره تنه 125H9102902***NB5 به 

شماره پالك 23264ـ 122 به نام امير بغدادي مفقود 
و فاقد اعتبار مي باشد. 

كارت شناسايي و برگ سبز خودرو سواري پارس خودرو 
BRILLIANCE-H330AT مدل: 1396 به شماره شاسي: 

NAPH330ABH1030726 به شماره پالك: 10ايران891ل33 
به نام سعيد رزاقي مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

شناسنامه مالكيت پرايد به شماره 456ج43ـ 
ايران55 و شماره موتور 2821552 و 

شاسي S1422288059417 به نام محمد 
عالي پناه مفقود و اعتبار ندارد.

برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل 1387 به 
شماره پالك ايران 53ـ  176ق92 به شماره موتور 

 S1412287454208 2357157 به شماره شاسي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

اصل سند مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري ريو 
مدل 1389 به شماره انتظامي 852ب54ايران91 
شماره موتور 1081427 شماره شاسي 1183171 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.اردبيل

مجوز حمل سالح شكاري تك لول ساچمه زني ته پر 
مدل چخماقي كاليبر 12 به شماره سالح 241266 
به نام صفرعقه خلردي فرزند ابراهيم مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط گرديده است.(ساري)

برگ سبز سواري پرايد جي تي ايكس آي مدل 86 
پالك 73ـ161ص52 موتور 2010681 شاسي 
S1412286138339 به نام مجيد عبدالهي 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.دهدشت

مفقودي

شناسنامه مالكيت و برگ 

كمپاني خودرو سواري 

ميتسوبيشي تيپ ASX مدل 

2018 مشكي متاليك به 

 4B11XC7861 شماره موتور

و شماره شاسي 

 JMBXTGA2WJZ001161

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

«نوبت اول»
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 

مجيد حداد خوشكار فرزند 
مصطفي به شماره شناسنامه 

2962 صادره از تهران در مقطع 
كارشناسي رشته علمي كاربردي 

ساخت و توليد واحد دانشگاه آزاد 
سمنان با شماره 9749/س/ف 

مفقود گرديده است و فاقد اعتبار 
مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود 
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 
واحد سمنان به نشاني: سمنان 

كيلومتر 4 جاده دامغان
ارسال نمايد.

«نوبت اول»
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب نازنين 
كاشاني سيادت فرزند صالح الدين به 
شماره شناسنامه 0013282700 
صادره از تهران در مقطع كارشناسي 

رشته مديريت صنعتي صادره از 
دانشگاه شهيد بهشتي با شماره 

88220152 مفقود گرديده است و 
فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا 
مي شود اصل مدرك را به دانشگاه 

شهيد بهشتي به نشاني: تهران، بزرگراه 
چمران، خيابان يمن، ميدان شهيد 

شهرياري، كدپستي 1983969411 
ارسال نمايد.

برگ سبز (شناسنامه) خودرو سواري 
سمند تيپ SORENEFJ رنگ 

سفيد روغني مدل 1394 شماره 
پالك 93ـ229س64 شمارة موتور 
147H0160034 شماره شاسي 
NAACS1HE6FF824998 به 

مالكيت سارا نيكنام فرزند بيژن مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

ممسنيـ  احمدي 

برگ سبز يك دستگاه خودروي 
سواري سيستم پژو تيپ 

PARSXU7 به رنگ سفيدـ  
روغني مدل 1393 شماره موتور 
124K0448244 شماره شاسي 
 NAAN01CA9EH131192
شماره پالك 34ـ232ق19 به نام 
لطيف مطور مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. آبادان 

آگهي مفقودي
كليه مدارك كاميون 
ولوو به شماره شاسي 

 6B3U2CNA6MB458353
و به شماره موتور 56755593 

كه فاقد پالك انتظامي و 
شماره گذاري مي باشد، مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط گرديده است.«يزد»

برگه سبز و برگه كمپاني خودروي 
چري تيگو TIGGO5FL مدل 96 
رنگ مشكي متاليك به شماره پالك 
216س54ايران10 شماره موتور 

 MVM484FTAH018140
شماره شاسي 

 NATGBATL1H1014006
به نام مجيد حداد خوشكار مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار است.

اينجانب مژگان مغاره عابد مالك 
خودرو پژو TU3 206 رنگ سفيد 
روغني مدل 1391 به شماره پالك 

636د58ايران53 به شماره موتور 
141A0002957 و شماره شاسي 
NAAP03ED6CJ588362 به 

علت فقدان اسناد فروش 
(سند كمپاني) تقاضاي رونوشت 

المثني اسناد مذكور را دارم.

آگهي مفقودي
سند و فاكتور فروش خودرو 

MVM315H به شماره شاسي 

 NATFBAMD7F1027861
و به شماره موتور 

 MVM477FJAF036605
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.«يزد»

آگهي مفقودي
برگ سبز خودروي سواري پژو 
آردي 1600 رنگ يشمي سير 

روغني مدل 1384 شماره شاسي 
13425595 شماره موتور 

11784023528 به شماره پالك 
ايران25ـ328ط18 به نام حسين 
الهامي مفقود شده از درجه اعتبار 

ساقط است.هادي شهر

آگهي مفقودي
برگ سبز خودرو سواري پرايد به 

رنگ نوك مداديـ  متاليك مدل 1386 
به شماره انتظامي 54ـ476ج55 و به 
شماره موتور 1937090 و به شماره 

 S1412286322439 شاسي
متعلق به طاهره زارع رشكوئيه مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.«يزد»

سند و برگ سبز خودروي 
سواري سايپا 131 مدل 95 
رنگ سفيد به شماره انتظامي 

32ـ792ط96 ش موتور 
M13/5549866 ش 

شاسي NAS411100G به 
نام زينب خسروي خبوشان 

مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط مي گردد.

برگ كمپاني و برگ سبز 
(شناسنامه مالكيت) خودرو 
سواريـ  كار شخصي نيسان 

پاترول 2 درب مدل 1371 رنگ 
سفيدـ  روغني به شماره پالك 
51ـ118ب22 شماره موتور 

Z24437484 و شماره شاسي 
PNK15Z107545 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.بانه

مفقودي سند كمپاني 
سند كمپاني خودرو 206 مدل 
1390 به رنگ سفيد روغني 

به شماره انتظامي ايران 
77ـ16ق979 شماره موتور 

14190029177 و شماره شاسي 
 MAAP03ED2BJ523250
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 

مجوز حمل سالح و مهمات، شكاري 
نوع سالح 2 لول ساچمه زني 
ته پر كاليبر 12 مدل كوسه 

ساخت ايران به شماره سالح 
21904967 با مدت اعتبار 

1395/1/25 تا 1400/1/25 
و شناسه 13211060384 بنام 

علي آلبوعلي مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.آبادان

برگ سبز و سند كمپاني وانت مزدا 
1600 مدل 1372 به شماره پالك 

ايران13ـ265ل66 به شماره 
موتور 213454 به شماره شاسي 

72604315 به نام اتحاديه 
تعاوني روستايي استان اصفهان 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. (اصفهان)

شناسنامه مالكيت خودرو
(برگ سبز) تويوتا 

ياريس شماره موتور 
2NZ5645020 شاسي 

  JTDBW9234A1191971
پالك 498ص78ايران66 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط است.

كارت هوشمند باري به شماره 
كارت 2748916 و تاريخ 

صدور كارت 1394/1/22 
اينجانب واحد بخش بلوچ 
شاركي به شماره كدملي 

3650269481 و تاريخ تولد 
1358/6/1 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

«برگ سبز خودرو سواري 
سايپا تيپ SE131 رنگ سفيد 
روغني مدل 1395 به شماره 

456د89ايران71 و شماره موتور 
M13/5659790 و شماره شاسي 
NAS411100G3607848 به 
نام شهال علي بابايي شهركي كد ملي 
4620551805 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. 

برگ سبز و سند كمپاني 
كاميون كمپرسي داف 

مدل 1966 به شماره پالك 
65ـ  635ع27 با شماره 

موتور A48607 و شماره 
شاسي 062558 به نام 

محمدمهدي فخارزاده باقري 
مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كرمان 

سند كمپاني ماشين وانت 
سيستم پيكان مدل 

1385 به شماره انتظامي 
645ب13ايران97 

به شماره موتور 
11285041356 شماره 

شاسي 22109205 مفقود 
گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است. (ابهر)

كارت سبز، سمند ماشين و كارت ماشين 
يك دستگاه كاميون كشنده اسكانيا 

سفيد روغني رنگ، مدل2017، پالك 
ايران85ـ414ع73، شماره موتور 

DC13103L016995627، شاسي 
YS2G4X200H9220443 به 

نام آقايان منصور ريگي خالص و نورا 
عظيمي نيا مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. زاهدان

كارت هوشمند 
راننده باري به شماره 

2223199 شماره ملي 
6549825342 متعلق 
به مراد بهمني مفقود و از 

درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

زرين دشت غالمي

سند و برگ سبز خودرو وانت 
پيكان مدل 88 رنگ سفيد 

ش پالك 23 ـ  256ق23 ش م 
11488068011 ش ش 

 NAAA36AAXAG879052
به نام هادي بني  آدمي مفقود 

گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است. بادرود 

سند كمپاني و برگ سبز و كارت 
انتظامي و كارت سوخت موتور 

سيكلت شهباز 125CC مدل 1389 
به رنگ مشكي به شماره انتظامي 
32348/779 و به شماره موتور 

Pj157fmi*b�03175* و به شماره 
شاسي NDM***125B8901307  به 

نام محمد عزيزي مفقود و فاقد اعتبار 
است. اسفراين 

پروانه تأسيس واحد پرورش 
بوقلمون گوشتي 2000 قطعه 
اينجانب محمد محمدپور فرزند 

محمدر ضا به شماره مجوز 
تأسيس 7295/ص/102/14  

به تاريخ 84/4/18 به آدرس 
اسفراين بخش بام وصفي آباد 

روستاي قنبرباغي مفقود و فاقد 
اعتبار است. اسفراين 

برگ سبز وانت آريسان تيپ 
PUIOHVGCNG مدل 

1391 سفيد روغني شماره 
موتور 118j5004837شاسي 
 NAAB66PE0GV669287

پالك ايران 83ـ  277 م 48 
مالك غالم ديو دل مفقود گرديده 

از درجه اعتبار ساقط است. 
الرستان 

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
سواري پرايد تيپ جي تي ايكس 
آي مدل 1388 به شماره پالك 
ايران 13ـ  112 ط25 به شماره 

موتور 3293782 به شماره شاسي 
S1412288401086 به نام 
اتحاديه تعاوني روستايي استان 
اصفهان مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. اصفهان 

برگ سبز سواري پرايد مشكي 
مدل 84 صبا بنزيني تك گانه 
سوز به شماره انتظامي 551 

د76 ايران 25 و شماره 
موتور 01360879 و شماره 

 S141228470448 :شاسي
به نام افشين مسلمي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است. تركمانچاي 

برگ سبز خودرو سواري سايپا 
تيپ SE 131  رنگ سفيد شيري 
روغني مدل 1392 شماره موتور 

5048656 شماره شاسي 
  NAS41110D1345366

شماره پالك52ايران618ب12 
به نام محمد ابراهيم سابقي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

كارت هوشمند كاميون كمپرسي 
بنز مدل 1375 تيپ 1921/42 

رنگ سبز روغني شماره موتور 
33593210068043 شماره 
شاسي 34932316580312 

شماره پالك 48 ايران816ع37 به 
نام طاهره اسدي زاده مفقود گرديده 

و فاقد اعتبار است. گناوهـ  خالقي 

شناسنامه (برگ سبز) 
سواري زانتيا x2000 مدل 
1385 به شماره انتظامي 

989ل61ايران46 به شماره 
 S1512285144414 شاسي
و شماره موتور 0605684 به 

نام مهدي نوري بنماران مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط است. 

(تالش)

سند مالكيت سواري چري تيپ 
CVT-ARRIZ05 مدل 1396 به 
شماره انتظامي 128ل61ايران46 

به شماره شاسي 
 NATFCANH6H1008509

و شماره موتور 
 MVME4G15BABH008527
به نام ميالد محمدي كرارودي مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است. 

مدرك فارغ التحصيلي 
اين جانب علي ملك پور فرزند 

بهمن بشماره شناسنامه 
2815 صادره از سميرم در 

مقطع كارشناسي رشته الهيات 
(معارف اسالمي) صادره از 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

گچساران مفقود گرديده است 
و فاقد اعتبار مي باشد.

دفترچه ثبت ساعت پايه 
يكم به شماره 55198 
به نام علي اكبر فاميل 
برزويي به شماره ملي 

3874703071 فرزند 
مهدي مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 

همدان 

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و 
سند كارخانه (مادر) سواري پژو 

آردي 1600 آي يشمي روغني مدل 
84 شماره پالك 59ـ 273ج83 

شماره موتور 11784043534 
شماره شاسي 13446017 به نام 
عليرضا باويل قديمي فرزند حسين 
ش ش 11 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است. گرگان 

برگ سبز و برگ فروش پژو 
206 به شماره پالك 56 

ايران 691ب58 به شماره 
موتور 15090019916 

و شماره شاسي 
 NAAP13FE0BJ421027
به نام سميه جعفرپور مفقود 

گرديده و فاقد 
اعتبار مي باشد. 

برگ سبز شناسنامه خودرو سواري كار 
سوزوكي تيپ DOHCA گرندويتارا 
204 مدل 1397 رنگ سفيد روغني 

مدل 1397 شمارة پالك 93ـ842م18 
شمارة موتور J24B1332167 شماره 
شاسي NAAS39S35JK900809به 
مالكيت فاطمه گودرزي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است. 
ممسنيـ  احمدي 

سند مالكيت خاور كاميونت 
كاويان سفيد رنگ، مدل 1391، 

پالك ايران59ـ937ع48، 
شماره موتور 

 ،EQB1252087256651
 NA5K1063CCS427 شاسي

به نام شاه بي بي كوه كن مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار
 ساقط مي باشد.زاهدان

كارت دانشجويي 
اينجانب آرمين ارباب 
به شماره دانشجويي 

 96111081154002
مقطع كارداني رشته نرم افزار 
از دانشگاه شماره يك باهنر 

پسران زاهدان مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

زاهدان

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري پژو 405 مدل 1380 
به شماره پالك 45ـ221ب58 

با شماره موتور 
22528015742 و شماره 
شاسي 0080315120 به 
نام عباس اژدري مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

برگ سبز و سند كمپاني خودرو سواري 
LX-EF7-1700 به رنگ آبيـ  

متاليك مدل 1390 به شماره شهرباني 
ايران11ـ932ج72 به شماره موتور: 
14790024672 و شماره شاسي 
NAACJ1JC3BF299438 به نام 

حسين پورمحسني مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

حسينيـ  آباده

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

66914497_66904568
09124494202

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
نوبت دوم

اصل مدرك كارداني رشته برق 
الكترونيك اينجانب مهيار فروغي 
فرزند نصرت اله شماره شناسنامه 

378 كد ملي 0068386125 صادره 
از واحد دانشگاهي آزادشهر مجلسي 
به شماره 138521900103 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.



قزوينـ  خبرنگار اطالعات: استاندار قزوين از تغيير 
كاربري فضاهاي مازاد آموزشي به عنوان راهكاري براي 

تامين نيازهاي مالي مدارس استان ياد كرد . 
عبدالمحمد زاهدي در نشست شوراي آموزش و 
پرورش استان قزوين با اشاره به وجود ظرفيت قانوني براي 
اجراي تغيير كاربري فضاهاي مازاد جهت رفع مشكالت 
گفت: آموزش و پرورش با استفاده از ظرفيت هاي قانوني 
مي تواند با تغيير كاربري بخشي از فضاهاي مازاد موجود 
براي جبران كمبود اعتبارات، درآمدهاي حاصل از آن را 

براي رفع مشكالت مديريت كند .    
استاندار قزوين تاكيد كرد: ماده 27 قانون بودجه هم 
از ســـوي قانونگذار براي رفع چنين مشكالت مالي در 
نظر گرفته شده است تا در آمد حاصل از تغيير كاربري ها، 
صرف توسعه و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي و 

همچنين تكميل طرح هاي نيمه تمام دولتي شود .
 وي بر استانداردســـازي سيستم گرمايشي مدارس 
تاكيد كرد و افزود: در سال هاي گذشته شاهد حوادث تلخ 
و ناگواري در اين رابطه بوديم كه برخي از آنها هم مورد 

سوء استفاده هاي سياسي قرار گرفت  .
 زاهدي گفت: حوادث ناشي از بخاري هاي غير استاندارد،
هزينه هاي زيادي را براي دولـــت تحميل مي كند، لذا 
استاندارد سازي گرمايش كالس هاي درس بايد با جديت 

در دستور كار آموزش و پرورش قرار گيرد .
 مديركل آموزش و پرورش اســـتان قزوين هم در 
اين جلسه، سرانه فضاهاي آموزشي استان را 5 متر و 44 
سانتيمتر مربع اعالم كرد و افزود: در بحث سرانه فضاهاي 

آموزشي، داراي مشكل و حتي بحران هستيم.
 خيراهللا رحماني گفت: اين در حالي اســـت كه در 
مناطق مسكن مهر مهرگان، بويين زهرا و تاكستان نياز به 

ساخت 45 مدرسه و بيش از600 كالس درس است  .
 وي با بيان اين كه براي تخريب و بازسازي فضاهاي 
آموزشي اســـتان قزوين به500 ميليارد تومان اعتبار نياز 
است، 526 مدرسه در استان نياز به نوسازي و 402 مدرسه 
نياز به تخريب دارد كه تالش مي شود اعتبارات مورد نياز 

در اين حوزه تا سال آينده تامين شود .
 مديركل آموزش و پرورش استان قزوين در بخش 
ديگري از ســـخنان خود از اجراي طرح نماد در 151 
مدرسه استان خبر داد و افزود: اين طرح با هدف مراقبت 
دانش آموزان از رفتارهاي پرخطر در واحدهاي آموزشي 

استان قزوين اجرا مي شود  .
 رحماني با بيان اين كه آموزش و پرورش به عنوان 
محور اجرايي طرح نماد در نظر گرفته شده است، تاكيد 
كـــرد: اين طرح با همكاري و ائتـــالف ملي 9 نهاد قوه 
قضائيه، وزارت آموزش و پرورش، ســـازمان مديريت و 
برنامه ريزي، بهزيستي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشـــكي، نيروي انتظامي، كميته امداد امام خميني(ره)، 
وزارت تعـــاون، كار و رفاه اجتماعي و بنياد بركت و به 
منظور توجه سازمان يافته به سرنوشت كودكان و نوجوانان 

ميهن اسالمي  اجرا مي شود  .
 به گفته وي هدف كلي اين طرح، توانمندســـازي
دانش آموزان و مقابله با آســـيب هاي اجتماعي از طريق 
مداخله به موقع و موثر با اســـتفاده از رويكرد پيشگيري 
رشدمدار است  . رحماني اظهار داشت: گسترش آموزش هاي 
ريشه اي در زمينه پيشگيري از رفتارهاي پرخطر، آسيب هاي 
اجتماعي و بزهكاري، ايجاد نظام شناسايي دانش آموزان 
آسيب پذير با چك ليست هاي منظم و علمي، طراحي و 
توسعه مداخله هاي موثر و توانمندسازي دانش آموزان از 

جمله اين اهداف است . 

تأكيد استاندار قزوين بر استانداردسازي سيستم گرمايشي مدارس  

  مسجدســــليمانـ  خبرنــــگار 
اطالعات: جشن شكرانه پيشرفت 90 
درصدي اجراي پــــروژه توليد اوره و 
آمونياك در شركت صنايع پتروشيمي 
مسجدســــليمان با حضور نمايندگان 
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي 
اسالمي، اســــتاندار خوزستان و ديگر 
مسئولين استاني و شهرستاني و 5000 
نيروي شاغل در شهرك انرژي  دشت 
زياليي از توابع  مسجدسليمان، برگزار 

شد. 
دكتر يوسف داودي، مديرعامل 
پتروشيمي مسجدسليمان در اين آيين 
گفت: هدف از برگزاري اين مراســــم 
گزارش خدمات دولت و نظام مقدس 
جمهوري اسالمي به مردم است و آنان 
بايد بدانند كــــه دولت و نظام مقدس 
جمهوري اســــالمي در هر شرايطي به 

مردم خدمت مي كند.  
وي افــــزود: بيش از 50 هزار تن 
تجهيزات از سراسر دنيا و از كشورهايي 
همچون ژاپن، هلند، آلمان، ايتاليا، فرانسه، 
هند، چين و بقيه كشورها خريداري و 
بخش اعظمي از آن ها به محل سايت 
انتقال داده شده است و تا پايان سال كار 
نصب تجهيزات به پايان خواهد رسيد.  

مديرعامل مجتمع پتروشــــيمي 
مسجدسليمان با بيان اين كه تا امروز 

حدود 5 هزار شــــغل مستقيم در اين 
مجتمع ايجاد شده است اظهار داشت؛ 
عالوه بر آن، پــــس از راه اندازي اين 
مجتمع بزرگ، در صنايع پايين دستي و 
حمل ونقل نيز حدود 5000 نفر ديگر به 

اشتغال خواهند رسيد .             
داودي گفــــت: مطالبــــه اصلي 
مردم  آغــــاز فعاليت هاي پروژه بزرگ 
پتروپااليش اســــت كه سال گذشته با 
حضور معاون اول رئيس جمهوري كليد 
خورده است. وي افزود؛ با راه اندازي 
اين 2 پروژه مشكل بيكاري شهرهاي 
مسجدسليمان، انديكا، اللي، هفتگل و 
برخي از ديگر شهرهاي استان خوزستان 

حل خواهد شد.  
وي تأكيد كرد: بــــا راه اندازي 
پتروپااليش بختياري بالغ بر 10 هزار 
شغل مستقيم ديگر ايجاد خواهد شد و 
شمال خوزستان تحت تاثير اين اتفاق 

بزرگ قرار خواهد گرفت.  
دكتر داودي گفت: از اســــتاندار 
خوزستان كه هميشــــه با درايت خود 
مشكل گشايي كرده اند، انتظار مي رود 
مثل هميشــــه همراه ما باشــــند و در 
راه اندازي خط آهن مسجدسليمان كه 
نياز اصلي اين مجتمع نيز هست ما را 

همراهي كنند.  
حجت االسالم اميني، امام جمعه 

مسجدسليمان نيز در سخناني برگزاري 
اين مراسم را اميد آفرين خواند و گفت: 
امروز جز روزهاي شــــيريني است كه 
ما داريم تجربــــه مي كنيم چرا كه درد 
تلخ انبوه جوانان بيكار شهرستان مسجد 
سليمان را چشيده ايم. چند صباحي است 
كه مي بينم حلقه هاي مثبت كارآفرين و 
اميدزا به هم رســــيده اند و به سرعت 
گره گشايي مي كنند كه باعث خوشحالي 

ما است.  
امام جمعه مسجدسليمان افزود؛ 
روزگاري راه اندازي پتروشــــيمي در 
مسجد سليمان جزو آرزوهاي ما بود، 
حال پس از محقق شدن اين آرزو، انتظار 
داريم همه مسئولين پروژه پتروپااليش 
را نيز راه اندازي كنند تا با رســــيدن به 
قطب انــــرژي منطقه، به قله افتخار باز 

گرديم.
علي عســــگر ظاهري، نماينده 
مردم مسجدسليمان در مجلس شوراي 
اسالمي هم اظهار داشــــت: امروز با 
حضور در اين فضاي مناسب، شاهد 
به ثمر نشســــتن يكي از خدمات نظام 
هستيم كه در آن 5 هزار جوان ارزشمند 
مشغول به كار شده اند و تالش خواهيم 
كرد با راه اندازي پترو پااليش بختياري، 
بيش از 10 هزار فرصت شغلي ايجاد 

شود.  

 پروژه پتروشيمي مسجدسليمان 
به 90 درصد پيشرفت فيزيكي رسيد

1010اخبار شهرستانها

كرمان - خبرنـــگار اطالعات: 110 
مدرسه نيمه تمام در استان كرمان تا پايان 

سال آماده  بهره برداري مي شوند. 
محمدجواد فدايي استاندار كرمان با 
اعالم اين خبر در ديـــدار معاون وزير و 
رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز 
مدارس وزارت آموزش و پرورش اظهار 
داشت: بر اساس همكاري ها و قول مساعد 
سازمان نوســـازي مدارس كشور، تا پايان 
سال جاري 110 مدرسه نيمه تمام در اين 

استان به بهره برداري مي رسد. 
وي از آمادگي استانداري كرمان براي 
تخصيص اعتبار براي نوســـازي مدارس 
استان خبر داد و افزود: سازمان نوسازي، 
توسعه و تجهيز مدارس تعهد كرده است 
دو برابر اين ميزان اعتبار را براي نوسازي 

مدارس استان كرمان اختصاص دهد. 
معاون وزير و رئيس سازمان نوسازي، 
توسعه و تجهيز مدارس وزارت آموزش و 
پرورش هم از تخصيص سهم مازادي به 
استان كرمان براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام 
تا هفته آينده خبر داد و گفت: تالش مي شود 
پروژه هاي نيمه تمام استان كرمان بر اساس 

برنامه زمانبندي به پايان برسد. 
مهراهللا رخشـــاني مهر بـــا تاكيد بر 
ساماندهي برخي خوابگاه هاي دانش آموزي 
در شهرستان ها گفت: ساخت دو خوابگاه 
در جنوب و شرق براي دانش آموزان استان 

كرمان را برنامه ريزي كرده ايم. 
به گفته وي در اليحه بودجه ســـال 
98 ميزان بودجه سازمان نوسازي، توسعه 

و تجهيـــز مـــدارس وزارت آموزش و 
پرورش ســـه برابر نسبت به پارسال رشد

 داشته است. 
احمد اسكندري نســـب مديركل 
آموزش و پرورش استان كرمان هم گفت: 
220 پروژه نيمه تمام در استان كرمان وجود 
دارد كه تالش مي شـــود بر اساس ميزان 
پيشـــرفت فيزيكي آنها اولويت بندي و 
تكميل شوند. به گفته وي از سال گذشته 
تاكنون 20 مدرسه غيرانتفاعي با 248 كالس 
درس در اســـتان كرمان ساخته شده و در 
اختيار آموزش و پرورش قرار گرفته است. 

رئيس سازمان نوســـازي، توسعه و 
تجهيز مدارس وزارت آموزش و پرورش 
در ادامه سفر به استان كرمان ضمن بازديد از 
مدارس تخريبي در شهرستان منوجان تاكيد 
كرد: تا پايان مهر 98 همه مدارس كانكسي، 
كپري و خشت گلي در كشور جمع آوري 

مي شود. 
مهراهللا رخشـــاني مهر با بيان اينكه 
30درصد فضاهاي آموزشي كشور فرسوده 
است، افزود: بازسازي مدارس تخريبي و 
خطرآفرين و توسعه تجهيزات گرمايشي و 

سرمايشي در دستور كار است. 

وي سرانه فضاي آموزشي كشور را 
پنج و دو دهم مترمربع اعالم كرد و افزود: 
11 استان در كشور زير خط ميانگين سرانه 
آموزشـــي قرار دارند و براي رساندن اين 
استان ها به ميانگين كشوري بايد برنامه ريزي 

شود. 
رخشاني مهر با تاكيد بر وضع نامناسب 
فضاهاي آموزشي در جنوب كرمان اظهار 
داشـــت: در اليحه بوجه سال 98 رديف 
اعتبار نيكوكاران افزايش چشـــمگيري 
داشته و حدود 1000 ميليارد تومان براي 
تكميل طرح هاي نيمه تمام نيكوكاران تأمين 

اعتبار شده است.  وي همچنين از تكميل 
مدرسه شش كالسه خيرساز زينبيه سر رأس 
منوجان خبر داد و افزود: حصاركشـــي و 
تجهيزات سرمايشي و گرمايشي اين مدرسه 

تا دهه فجر به بهره برداري مي رسد.  
  همچنين در آييني با حضور رئيس 
سازمان نوسازي مدارس كشور، پنج واحد 
آموزشي و يك سالن ورزشي در سيرجان به 

بهره برداري رسيد. 
رئيس نوســـازي مدارس كشور در 
جمع نيكوكاران مدرسه ساز سيرجاني اظهار 
داشت: اين شهرستان مشاركت خوبي در 
ساخت مدارس دارد و نيكوكاران سيرجاني 

رتبه ممتاز ساخت مدارس را دارند. 
رخشـــاني مهر گفت: بودجه هاي 
دولتي براي طرح هاي عمراني كافي نيست 
و فضاهاي مســـتحكم و زيبا در آموزش 
و پرورش با مشاركت نيكوكاران به پايان 

مي رسند.  
رئيس سازمان نوسازي مدارس كشور 
همچنين در بازديد از مدارس شـــهربابك 
از تخصيص 500ميليون تومان اعتبار براي 
تجهيز مدارس فرسوده اين شهرستان خبر 
داد و گفت: پروژه هاي نيمه تمام مدارس 

شهربابك بزودي به اتمام مي رسد. 
  وي افـــزود: با توجه به نياز شـــهر 
خاتون آباد، يك مدرســـه سه كالسه در 
اين منطقه ساخته مي شـــود و با توجه به 
فرسودگي هنرستان فني شهربابك بازسازي 
اين هنرســـتان هم در چند مرحله انجام 

مي شود. 

كاهش بار ترافيك كاميون در جاده هاي كاشان بساط مدارس كانكسي، كپري و خشت گلي تا پايان مهر 98 جمع مي شود
كاشانـ  خبرنگار اطالعات: رئيس پايانه ريلي راه آهن كاشان گفت: 
اتصال خط ريلي راه آهن كاشان به شركت هاي صنعتي ترافيك هزار كاميون 

را از جاده كم كرده است. 
عليرضا كالته با اشاره به اين كه اتصال خط ريلي كاشان به يكي از 
شركت هاي صنعتي تردد هزار كاميون را در جاده كم كرده است از انجام 
مقدمات اجرايي طرح اتصال خط ريلي كاشان به سايپا سيتروئن خبرداد. 

وي در هفتادمين جلسه رسمي شوراي اسالمي شهر كاشان با موضوع 
ارائه گزارش عملكرد پايانه ريلي راه آهن كاشان، گفت: اتفاقات خوبي از 
سال گذشـــته تاكنون داشتيم و در حال انجام داريم كه مي  توان به اتصال 

شركت فوالد اميركبير به راه آهن سراسري در مهرماه اشاره كرد. 
او با تاكيد بر اينكه تاكنون 427 واگن در ايستگاه فوالد تخليه شده 
است گفت: با راه اندازي اين خط ريلي در مدت سه ماه تردد هزار كاميون 

در جاده كاهش يافته است. 
به گفته وي، با توجه به اينكه ايستگاه راه آهن كاشان در كريدور شمال 
به جنوب واقع شده است در حوزه باربري هر 24 ساعت 20 قطار باري 

از آن عبور مي كند. 
رئيس ايستگاه راه آهن كاشان، همچنين از مقدمات اجرايي طرح اوليه 
اتصال ســـايپا سيتروئن خبرداد و گفت: كارهاي اوليه انجام شده است و 
اجراي اين طرح در مراحل تنظيم تفاهمنامه بين راه آهن كاشـــان و سايپا 

قرار دارد. 
كالته اضافه كرد: ايستگاه كاشـــان بارگيري 427 واگن از اول سال 

تاكنون براي سايپا انجام شده است. 
وي با تأكيد بر اتصال راه آهن و شركت هاي فوالد از اطراف كاشان از 
طريق محمد آباد به شركت فوالد كوير را با توجه به وسعت و گستردگي 
آن كه در سال يك ميليون و 500 هزار تن بار دارد، گفت: با توجه به اينكه 
كارهاي اوليه راه آهن انجام شده است، تقريباً 430 واگن در ايستگاه كاشان 
براي فوالد كوير كه از اشكذر يزد بارگيري شد تخليه كرديم و از اينجا براي 

بندرعباس و آذربايجان  بارگيري انتقال يافت. 
به گفته وي، هزينه اتصال خط ريلي بـــه فوالد كوير را 30 ميليارد 
تومان پيش بيني كرد و گفت: احداث ســـه خط 9، 12 و 14 كيلومتري 
از ايســـتگاه محمد آباد اولين ورودي به كاشان تا فوالد كوير با اتصال به 
راه آهن سراسري طراحي شده است كه با توجه به يكسري مسائل خط 14 

كيلومتري با وجود طول زياد و هزينه مضاعف آن انتخاب شد. 
كالته در پايان اظهارداشت: چون ايستگاه كاشان محدوديت وسعت 

دارد نمي تواند پاسخگوي همه شركت هاي اقماري باشد. 

35 درصد مردم دامغان كشاورزند 
دامغانـ  خبرنگار اطالعات: فرماندار دامغان گفت: 35 درصد مردم 

شهرستان دامغان در بخش كشاورزي مشغولند. 
علي اصغر مجد افزود: 35 هزار هكتار اراضي كشـــاورزي در اين 

شهرستان داريم كه 18 هزار هكتار آن را باغ پسته تشكيل مي دهد. 
وي گفت: از سال 96 تا كنون 14 هزار ميليارد ريال تسهيالت براي 
سيستم هاي آبياري تحت فشار نوين اختصاص داده شده است كه 7 هزار 

هكتار از باغات پسته به اين سيستم تجهيز شده اند. 
او اضافه كرد: 1100 حلقه چاه آب در دامغان حفر شده كه 700 حلقه 

آن متعلق به بخش كشاورزي است.

برگزاري نخستين مجمع سالمت دامغان 
*در مراسمي با حضور مسئولين بهداشت و درمان استان سمنان و 
شهرستان دامغان و خيرين حوزه سالمت اولين مجمع سالمت شهرستان 
دامغان با شعار سالمت مسئوليتي است همگاني در تاالر الغدير اين شهر 
برگزار شـــد. در اين مراسم فرماندار دامغان گفت: 33 انجمن و مؤسسه 
خيريه در حوزه سالمت شهرستان دامغان مشغول فعاليت هستند و ما بايد 
از تمام ظرفيت تشكل هاي مردم نهاد براي ارتقاي سطح سالمت شهرستان 

استفاده كنيم. 
علي اصغر مجد افزود: شناسايي مشكالت حوزه سالمت، اولويت بندي 
و سياستگذاري مناســـب و همكاري همه دستگاه ها در رفع چالش ها و 
توسعه همه جانبه سالمت، توجه به شعار سالمت براي همه و همه براي 
سالمت، جلب مشاركت هاي مردمي، افزايش آگاهي و مسئوليت پذيري 
دســـتگاه هاي اجرايي و متولي امر در حوزه سالمت و تقويت فرهنگ 
خودمراقبتـــي از مهمترين اهداف برگزاري اولين مجمع ســـالمت در 

شهرستان است. 
در پايان مراســـم از خانواده هاي اهدا كنندگان اعضا، خيرين حوزه 
سالمت، موسسات خيريه و نيز سازمان هاي مردم نهاد شهرستان با اهداي 

جوايز و لوح تقدير تجليل به عمل آمد.

برگزاري چهارمين جشنواره منطقه اي مطبوعات 
و خبرگزاري هاي محلي در يزد  

يزد- خبرنگار اطالعات: مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان يزد 
از استقبال بي نظير اهالي رسانه و مطبوعات با شركت 604 اثر در جشنواره 

منطقه اي مطبوعات محلي خبر داد   . 
وي با اعالم پايان مهلت ارسال آثار به چهارمين جشنواره منطقه اي 
مطبوعات محلي، سرپرستي هاي استاني، پايگاه هاي خبري و نمايندگي 
خبرگزاري ها، اظهار داشـــت: در اين دوره از جشنواره 171 نفر، 604 اثر 
خود را از استان هاي فارس، يزد و كرمان در 2بخش اصلي و ويژه شركت 

داده اند . 
 مجيد جواديان زاده گفت: يزدي ها با ارسال 403 اثر بيشترين مشاركت 
را در اين جشنواره داشته اند و پس از آن، استان فارس با 156 اثر و استان 

كرمان با 45 اثر در رده هاي بعدي قرار دارند.    
 وي با اشاره به اســـتقبال چشمگير شركت كنندگان از بخش اصلي 
جشـــنواره، افزود: از 604اثر ارسال شده، 420 اثر در بخش اصلي و 184 
اثر در بخش ويژه شركت كرده اند كه در بخش اصلي گزارش و در بخش 
ويژه موضوع مصرف بهينه اب بيشترين تعداد آثار را به خود اختصاص

 داده اند . 
 چهارمين جشنواره منطقه اي مطبوعات محلي، سرپرستي هاي استاني، 
پايگاه هاي خبري و نمايندگي خبرگزاري ها، با نام فرخي يزدي و با حمايت 
معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از سوي خانه مطبوعات 
يزد، اداره كل فرهنگ و ارشـــاد استان و مشاركت دستگاه هاي استاني با 
داوري دفتر مطالعات و برنامه ريزي هاي رسانه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي برگزار مي شود  . 

33 اثر ميراث فرهنگي كهگيلويه و بويراحمد
 ثبت ملي مي شود

ياســـوج- مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دســـتي و گردشگري 
كهگيلويه و بويراحمد گفت كه 33 اثر ميراث فرهنگي در اين استان ثبت 

ملي مي شود
محمود باقري در جمع خبرنگاران افزود: از اين تعداد 5 اثر مربوط 
به آثار طبيعي استان است كه شامل غار ده شيخ در شهرستان دنا، چشمه  
بلقيس در چرام، چشمه هاي كورســـا و غاز نزل در چرام و درختد و در 
مقدس در شهرستان كهگيلويه است. همچنين 8 اثر و بناي تاريخي مانند 
قلعه آذرخش، امامزاده محمود، بناي مدرسه علميه سادات در شهرستان 
چرام، پل چم چيت و خانه آقاي مدرســـي، بناي قبرستان سمغان و قلعه 
راك در شهرستان كهگيلويه و قلعه سرخوني در شهرستان بهمئي ثبت ملي 

مي شوند. 
باقري افزود: فهرســـت 5 اثر منقول در گورستان ده پايين در سادات 
محمودي و ميراث معنوي استان نيز شامل فهرست غذاهاي محلي و نمايش 
عروسكي «ليلي و تخته» نيز به سازمان ميراث فرهنگي كشور براي ثبت 

ملي ارسال شده است. 

ضرورت افزايش كمي و كيفي كارگاه هاي 
آموزشي در قرچك 

قرچكـ  خبرنگار اطالعات: سرپرست فرمانداري قرچك از ضرورت 
افزايش كمي و كيفي كارگاه هاي آموزشـــي ويژه جوانان سخن گفت و 
افزود: كارگاه هاي آموزشي مهارت هاي زندگي، ترويج ازدواج هاي سالم، 
كاهش طالق و آســـيب هاي اجتماعي ويژه جوانان بايد به لحاظ كمي و 

كيفي افزايش يابد. 
بهمن خطيبي در جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان گفت: ناآگاهي 
و نداشتن سواد رســـانه اي در فضاي مجازي، مشكالت زيادي ازجمله 
آسيب هاي اجتماعي را بوجود مي آورد و از اينرو بايد نسبت به برگزاري 
دوره هاي آموزشـــي براي شـــهروندان و بخصوص نسل جوان، اهتمام 

داشت. 
او با اشاره به اهميت برگزاري جلسات ستاد ساماندهي امور جوانان، 
خواستار برگزاري كارگاه آموزشي ســـواد رسانه اي ويژه شهروندان شد 
و تاكيد كرد: براي برگزاري دوره ها و برنامه هاي آموزشـــي در ســـطح 
منطقـــه، بايد از ظرفيت هاي جوانان در قالب تشـــكل  هاي مردمي بهره 
گرفت. همچنيـــن در كنار آموزش هاي نظري، بايـــد مهارت هاي فني 
را نيـــز به جوانان بياموزيم و تمامي امكانات را بـــراي بهره برداري آنان

 فراهم كنيم. 
در اين جلسه معاون سياسي انتظامي فرمانداري، رئيس اداره ورزش 
و جوانان شهرســـتان قرچك و ديگر رؤساي ادارات عضو ستاد حضور 

داشتند. 
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نيازمنديها تلفني آگهي مي پذيرد

021-22225333 

شماره نمابر نيازمنديها

22224963-22224886

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده
 شركت مهندسي مبنا فن آوران رايانه(سهامي خاص) 
به شماره ثبت 163629 و شناسه ملي 10102062312

بدينوســـيله از كليه سهامداران شركت مهندســـي مبنا فن آوران رايانه و يا نمايندگان قانوني 
آنان دعوت به عمل مي آيد در جلســـه مجمع عمومي فوق العاده شـــركت كه به شـــرح ذيل 
 برگزار مي گردد حضور به هم رســـانند، زمان روز يكشنبه 1397/10/09 مكان: تهران خيابان 

وحيد دستگردي، خيابان پيوندي بين گوي آبادي و الدن پالك 5 طبقه 1 واحد 1.
دستور جلسه: 

 انتخاب اعضاي هيئت مديره

هيئت مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده
(نوبت سوم)

شركت تعاوني مسكن شيميايي پارچين
احتراماً، بدينوســـيله از كليه اعضاي محترم اين شركت تعاوني دعوت 
مي گردد تا در جلســـه مجمـــع عمومي فوق العاده نوبت ســـوم كه 
رأس ساعت 10 صبح روز شـــنبه 1397/10/15 در پاكدشت شهرك 
 شهيد مطهري (پارچين) مســـجد اميرالمومنين(ع) تشكيل مي گردد 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش مشترك هيات مديره و بازرس درخصوص وضعيت 
فعلي تعاوني 

2ـ اتخاذ تصميم درخصوص انحالل تعاوني
هيئت مديره تعاوني مسكن شيميايي پارچين

آگهي مزايده مرحله اولـ  نوبت دوم
بهره برداري از جايگاه CNG شماره يك ميانه

سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري ميانه به استنادمجوزمورخ 97/9/11 هيات 
مديره محترم سازمان و مصوبه شماره 116ـ97/9/14 شوراي محترم اسالمي شهر 
 (CNG)ميانه در نظر دارد مديريت و بهره برداري از جايگاه گاز فشـــرده طبيعي
شـــماره يك واقـــع در جنب پايانه مســـافربري ميانه را به يكي از شـــركتهاي 
 واجد شـــرايط مورد تاييد شـــركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي واگذار نمايد.
لـــذا از متقاضيان محترم دعوت مي گـــردد حداكثر تا پايـــان وقت اداري روز 
چهارشـــنبه مورخه 97/10/5 جهت كســـب اطالعات و اخذ مدارك شركت در 
 www.mianehtransport.org مزايده به دبيرخانه ســـازمان يا وب سايت

مراجعه نمايند.
ضمناً سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها در تمامي مراحل مختار بوده و 

هزينه چاپ آگهي هاي مربوطه به عهده برنده مزايده خواهد بود.
واحديـ  رئيس سازمان

برگ سبز خودرو MVM مدل 93 موتور 
MVM477FJAE021216 شاسي 

NATFBAMDXE1017694 پالك 349ب56ـ28 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.«مالير»

اصل سند مالكيت برگ سبز سواري پژو 405 
مدل 85 به شماره پالك 762ب87ايران91 

موتور 12485071833 شاسي 13232915 
مفقود از درجه اعتبار ساقط است.اردبيل

برگ سبز، كارت خودرو، سند مالكيت 
(كليه مدارك) يك دستگاه خودروي 

 TU3 سواري هاچ بك سيستم پژو تيپ
206 مدل 1380 رنگ مشكيـ  روغني 

 10FSD83655483 و با شماره موتور
شماره شاسي 80608780 و شماره 

پالك 24ـ469ب99 به نام ميالد دارمي 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آبادان

سند كمپاني اتومبيل كاميون 
فوتون به شماره موتور 

HC529980PA15 شماره شاسي 
 NADV9JE6X7E018956

شماره نيروي انتظامي 
ايران59ـ267ع18 به نام ستار 
زماني علويجه مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
خميني شهر

برگ سبز خودروي پژو405 مدل1382ش 
موتور22568208192 ش شاسي 82008203 

پالك ايران84ـ 832ج81 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. زرند كرمان

برگ سبز وانت زامياد مدل90 به شماره پالك 
468ج57ـ ايران37 و موتور80042661 و 

شاسي NAZDL104TKA039401 به نام رامين 
سليماني  مفقود و فاقد اعتبار است. (بناب)

كارت دانشجويي شقايق حميدي ديواندره 
به شماره 9621050211 دانشگاه 

كردستان رشته كارشناس حقوق مفقود و 
از اعتبار ساقط است. سنندج

كارت كيشوند اينجانب 
شهناز عيسايي به شماره 

140862/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

 TU3206 سند كارخانه سواري پژو هاچ بك پژو تيپ
مدل1394 ش موتور165A0009338 ش شاسي 

NAAP03EE0FJ202661 پالك 45ايرانـ 335ل53 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. (زرند كرمان)

برگ سبز و كمپاني پارس 92 سفيد 
به ش پالك 947 ل65 ايران 21 و به 
ش موتور 3492 و ش شاسي 80316 

مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. (ب) 

سند كمپاني ماشين سواري 
سيستم پيكان مدل1381 

به شماره انتظامي 
973ب52ايران97 به شماره 

موتور11128102576 
شماره شاسي 81425484 

مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است. ابهر

كارت مشخصات و شناسنامه 
سواري هاچ بك پژو207 
تيپ i-AT207  سفيد 
مدل1396 به شماره 

موتور177B0010314 شاسي 
 NAAR13FEXHJ485920
پالك 83ـ148م95 مالك فتانه 

محنت كش مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط است. الرستان

برگ سبز و كارت كاميون 
كمپرسي بنز به شماره انتظامي 
238ع63ـ  ايران 54 و شماره 
شاسي 10968009 و شماره 

موتور10005172 به نام 
اميرقلي آزاد خسروي به شماره 

كارت ملي 5039577524 مفقود 
و فاقد اعتبار مي باشد. «استهبان»

آگهي مفقودي
سند كمپاني و برگ سبز خودرو 

سواري پيكان 1600 مدل1375 و 
به شماره انتظامي54ـ515ق75 و به 
شماره موتور1127522358 و به 
شماره شاسي 75519278 متعلق 
به كوثر محمدي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. ((يزد))

مفقودي
كارت هوشمند ناوگان به شماره كارت 

4141369 متعلق به كاميون باري 
فلزي سيستم بنز مدل1355 به شماره 
انتظامي 987ع23ايران87 به شماره 
موتور10012273 و شماره شاسي 

10526932 مفقود گرديده و از اين 
تاريخ به بعد فاقد اعتبار است. (ابهر)

كارت هوشمند راننده به 
شماره كارت 2053335 

متعلق به آقاي ولي اله 
مواليي فرزند علي 
اشرف شماره ملي 

4410712561 مفقود 
گرديده از اين تاريخ به 
بعد فاقد اعتبار است. 

ابهر

برگ سبز انتظامي پيكان وانت 
مدل82 به شماره انتظامي 
ايران89ـ259ج71 شماره 

شاسي82920194 و شماره 
موتور11282020212 به 
نام محمد اينانلو عبدلو مفقود 

و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. بوئين زهرا

آگهي مفقودي
برگ سبز موتور سيكلت سيستم 

افروز تيپ CDI150 به رنگ 
سرمه اي مدل1388 به شماره 

انتظامي 91664ـ111 و به شماره 
موتورD677536 و به شماره تنه 

NBY***150N8802740 متعلق به 
سيدحميد رضا يسين مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.((يزد))

آگهي مفقودي
برگ سبز خودروي سواري سمند 
تيپ TC-EF7  به رنگ سفيد 
ـ روغني مدل1395 به شماره 

انتظامي 93ـ262ص73 و به شماره 
موتور153H0001578 و به شماره 

 NAACY1YE5GF921075 شاسي
متعلق به محمد مسيح پور مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد. ((يزد))

برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل: 1381 به 
شماره شاسي: 00357052 به شماره پالك: 
78ايران217ي79 به نام عليرضا خدايوندي 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

پروانه بهره برداري چاه نيمه عميق كالسه 
88/4/3277/881 مورخ 78/11/27 
به نام گل محمد مرادي آروق مفقود شده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.ملكان عينالو

كارت كيشوند اينجانب پروين 
جعفري به شماره 140863/01 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

كارت هوشمند راننده باري به شماره كارت 
3014363 كدملي 5070006207 به نام اينجانب 
صياد سعيديان بايقوت فرزند مصطفي مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد. ملكانـ  عينالو

كارت هوشمند راننده باري به شماره كارت 
3209718 كدملي 5079702559 به نام اينجانب 
مصطفي سعيديان بايقوت فرزند محمد مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد. ملكانـ  عينالو

كارت هوشمند كاميون باري شماره كارت 
2878506 شماره پرونده 117305621 به 

شماره شهرباني 216ع51 ايران 44 مفقود شده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. ملكانـ  عينالو

جواز سالح شكاري دولول ساچمه زني 
كاليبر 12 ساخت تركيه شماره سالح 

88831772 به نام داود بنداني ترشكي 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

اصل كارت هوشمند ماشين به شماره 
1397667 مربوط به كاميون كشنده ولوو ان 
10 مدل 62 به شماره پالك 643ع44 ايران 

62 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. اردبيل

كارت كيشوند اينجانب 
مسعود خيري پور به شماره 

122340/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مفقودي برگ سبزـ  سند اصلـ  كارت خودرو پرايد 
131 سفيد با پالك 75ـ172د18 به شماره موتور 

529699720 و شماره شاسي 3576757 به نام پرويز 
بيلري فرزند رستم مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

سند كارخانه سواري پژو 206 
مدل 82 پالك 253ط28ايران65 

موتور 10FSE94116662 شاسي 
81632055 مفقود شده و اعتبار ندارد.

كارت دانشجويي اينجانب زينب فتحي بزچلويي 
به شماره دانشجويي: 9225401015 در رشته 

مهندسي عمران مقطع كارشناسي صادره از دانشگاه 
الزهرا(س) مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

سند كمپاني خودرو سواري ـ هاچ بك پژو 206TU5 مدل: 
 NAAP13FE5GJ869710 :1395 به شماره شاسي
به شماره موتور: 163B0266077 مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار مي باشد.

كارت هوشمند كاميون باري شماره كارت 
1764398 شماره پرونده 312321935 به 

شماره شهرباني 65ع878 ايران 25 مفقود شده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. ملكان عينالو

نوبت دوم
مجوز سالح ساچمه زن 

مدل 5 تير نيمه 
اتوماتيك كاليبر 12 
ساخت كشور ايتاليا 

 Z102085 شماره سالح
به نام شه خاتون بادپا 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز خودرو سواري سيستم 
 SLX5TU 405 پژو تيپ

مدل 1395 به شماره پالك 
546ج47ايران49 شماره موتور 
0084990B164 شماره شاسي 
 045800GR2FE31NAAM

به نام نيما طيبي مفقود گرديده و 
فاقد اعتبار است. بهبهان 

سند كمپاني خودرو سواري 
پژو مدل 1384 به شماره 
پالك 227ج34ايران96 

به شماره موتور 
 11784029533

و شماره شاسي 
13432405 مفقود 
گرديده و از اعتبار 

ساقط مي باشد.شاهرود

مجوز حمل سالح شكاري 
تك لول ساچمه زني ته پر 

كاليبر 12 ساخت تركيه به 
شماره سالح 11ـ4387 به 
نام سور البوخنفر فرزند 
رحيم به شماره كد ملي 

1890060209 مفقود 
شده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

كارت پالك، بيمه و پالك وسيله 
نقليه وانت سيستم: نيسان تيپ: 

2400CC-Z24LXB رنگ: 
آبيـ  روغني مدل: 1387 شماره 
موتور: 430012 شماره شاسي 

K141478CNG شماره پالك 32ـ 
757ي46 به نام مهدي كاله درازي 
كد ملي 1063731372 مفقود و 

فاقد اعتبار مي باشد.سوران

كارت هوشمند كاميون باري 
چوبي بنز رنگ نارنجيـ  روغني 

مدل 1982 شماره موتور 
35598300966116 شاسي 

34600114887961 به 
شماره هوشمند 1936192 
پالك 522ع62ـ  63 متعلق به 
عيسي كوهي مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 

دفترچه پايه يك وكالت 
به شماره 809 مورخ 

95/11/18 مربوط به 
آقاي محمدهادي رزمجو 
فرزند محمداسماعيل به 
شماره شناسنامه 1658 
صادره از شيراز مفقود 
گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است. (شيراز)

كارت هوشمند به شماره 
2243355 كاميون ايسوزو 

مدل 1388 به شماره انتظامي 
425ع28ـ ايران83 كارت 
هوشمند راننده به شماره 

288611 به نام مجيد ميرزايي 
فرزند رضاعلي به شماره 

شناسنامه 63 مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط است. (شيراز)

شناسنامه مالكيت 
پژو405 مدل1383 به 

شماره انتظامي 896ج28 
ايران71 و شماره شاسي 
83066456 و شماره 

موتور 12483146844 
مفقود گرديده اعتبار 

ندارد. (شهركرد)

شناسنامه مالكيت 
وانت پيكان مدل 1383 

به شماره انتظامي 
525س29ايران71 و 

شماره شاسي 83912565 
و شماره موتور 

11283072139 مفقود 
گرديده و اعتبار ندارد. 

(شهركرد)

كليه مدارك و برگ سبز و سند 
كمپاني خودرو سواري پژو 405 

جي ال ايكس مدل 1393 به شماره 
پالك ايران43ـ994ه37 به شماره 
موتور 124K0398894 به شماره 

 NAAM11CA6ER949109 شاسي
به نام مهسا رستم پور مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصفهان

برگ سبز خودرو پرايد 
مدل 82 به شماره انتظامي 

192د18ايران73 به 
شماره موتور 00511327 

به شماره شاسي 
 S1412282981217
به نام محمدحسن خيري 
مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط است.داراب

برگ سبز و سند كمپاني سواري 
پژو جي ال ايكس آي 405 رنگ 
مشكيـ  متاليك مدل 1389 

شماره موتور 12489266394 
و شماره شاسي 

 NAAM11CA8BE064039
به شماره انتظامي 37د197ـ57 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.«دليجان»

شناسنامه(برگ سبز) خودرو 
سواري سايپا 131SE مدل 1392 

به رنگ سفيدـ  روغني به شماره 
پالك 84ـ822س41 شماره 

موتور 4983026 و شماره شاسي 
 NAS411100D1324223
عباداله علي پور مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

(بندرعباس)

سند كمپاني سواري پژو 
405 مدل 1388 به شماره 

پالك 45ـ594ق44 با شماره 
موتور 12488270343 

و شماره شاسي 
 NAAM11CA1AK985082
به نام شهربانو نوروزي اپورواري 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.كرمان

پالك موتورسيكلت 
 125CG شكوه تيپ
مدل 1382 به شماره 
انتظامي 26298ـ781 

و به شماره موتور 
2458 و شماره تنه 

7082042613 مفقود 
و فاقد اعتبار است. 

اسفراين

كارت هوشمند شماره 
2572134 شماره پرونده 
972325868 صادره از 
سازمان راهداري و حمل و 

نقل جاده اي مربوط به كاميون 
كشنده دانگ فنگ شماره 
پالك 59ـ328ع42 مدل 

1390 مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط است. گرگان 

برگ سبز يك دستگاه خودروي 
سواري سيستم پژو تيپ 

پارس به رنگ سفيدـ  روغني 
مدل 1388 و با شماره موتور 

12488189318 شماره شاسي 
 NAAN01CA7AK762245
و شماره پالك 24ـ144ب59 به 

نام عامر سالم پور مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. آبادان

برگ سبز (شناسنامه مالكيت) متعلق به 
 ARRIZO5MT خودرو سواري چري تيپ

رنگ سفيد روغني مدل 1396 شماره 
پالك 14ـ889و13 شماره موتور 

 MVME4G15BABG005146
به شماره شاسي 

NATFCALN2H1000240 به نام 
سيده ستاره موسوي فر مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

سند كمپاني و اسناد مالكيت و 
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) 

سواري پرايد تيپ جي تي ايكس آي 
مدل 1388 به شماره پالك 

432هـ93ايران43 و شماره موتور 
3106933 و شماره شاسي (بدنه) 
S1412288037360 به نام علي 
گشتاسبي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است. (زرين شهر)

برگ سبز (شناسنامه مالكيت) 
متعلق به خودرو سواري پيكان 
1600 مدل 1376 رنگ سفيد 

روغني شماره پالك 33ـ198د78 
شماره موتور 1127569616 

شماره شاسي 75568259 به نام 
محمدعلي قرباني ويشكاني فرزند 

هادي مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است. 

كليه مدارك ذيل مربـوط به اينجانب مجيد حدادخوشـكار 

فرزند مصطفي به شـماره ملـي 0068015712 در تاريخ 

97/9/19 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

1ـ پاسپورت به شماره 42707076 به نام مجيد حدادخوشكار

2ـ پاسپورت به شماره 31065903 به نام سارا حجت كاشاني

3ـ پاسپورت به شماره 31065934 به نام سپينود حدادخوشكار

4ـ گواهينامه معاونت ماليات بر ارزش افزوده شـــركت مهندسي سراي 

طوفان پمپاژ به شمارة 960048362481 مورخ 96/11/16

5ـ برگة مجوز روزنامه رســـمي (آگهي تأســـيس) مربوط به شركت 

مهندسي سراي طوفان پمپاژ به شـــماره 139430400901007522 

تاريخ 94/2/7 به شماره روزنامه 20437

6ـ اساسنامه شركت با مســـئوليت محدود مربوط به شركت مهندسي 

سراي طوفان پمپاژ به شماره پيگيري 1983377806859807615

7ـ شـــركت نامه با مسئوليت محدود به نام شـــركت مهندسي سراي 

طوفان پمپاژ به شماره پيگيري 1983377806859807615

8ـ برگه ســـازمان امور مالياتي كشور مربوط به شركت مهندسي سراي 

طوفان پمپاژ به شماره كد اقتصادي 411481799117 و شماره پرونده 

مالياتي 105130006067

9ـ آگهي اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري تهران به نام شركت 

مهندسي سراي طوفان پمپاژ به شـــماره ثبت 471611 و شناسه ملي 

14004876056

10ـ تقاضانامه ثبت شـــركتهاي داخلي به نام شركت مهندسي سراي 

طوفان پمپاژ به شماره پيگيري 1983377806859807615

11ـ فاكتور رسمي شركت مهندسي سراي طوفان پمپاژ از شماره 0025 

لغايت 0050 فاقد اعتبار مي باشد.

آگهى تغييرات شركت مشاور سرمايه گذارى ايده مفيد سهامى خاص
 به شماره ثبت 471480 و شناسه ملى 14004871275

 به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/12/14 و مجوز 
شماره 33361 / 122 مورخ 28 / 12 / 1396 ســـازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: شـــركت گروه خدمات بازار سرمايه مفيد به شناسه ملى 14007297814، شركت 
پردازش اطالعات مالى پويا به شناســـه ملى 10104050978 و شـــركت كارگزارى مفيد به 
شناســـه ملى 10101534680 براى مدت دو ســـال به عنوان اعضاى هيئت مديره انتخاب 

گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293277) 

آگهى تغييرات شركت بندار سازان رادمان سهامى خاص
 به شماره ثبت 522155 و شناسه ملى 14007379813 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
محل شركت به نشانى استان تهران، شهرســـتان تهران، بخش مركزى، شهر تهران، شكوفه، 
بلوار مطهرى شمالى، كوچه پنجاه ودوم، خيابان شـــكوفه، پالك 282، پاساژ شقايق، ورودى 
2، طبقه ســـوم، واحد 234 كدپســـتى 1894986167 تغيير يافت و ماده مربوطه اساسنامه 

اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293278) 

آگهى تغييرات شركت توسعه فن آوران بهرامه سهامى خاص
 به شماره ثبت 424343 و شناسه ملى 10320763556 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/02/23 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: ترازنامه، صورت سود و زيان سال مالى منتهى به تاريخ 1396/12/29 تصويب مجمع قرار 
گرفت. موسسه حسابرســـى و خدمات مالى فاطر به شناسه ملى 10100188574 به سمت 
بازرس اصلى و عباسعلى شريفى به شـــماره ملى 1263269095 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت يك ســـال مالى انتخاب گرديدند روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه كثيراالنتشار 

شركت انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293280) 

آگهى تغييرات شركت صنايع معدنى شهاب سنگ سهامى خاص

 به شماره ثبت 83278 و شناسه ملى 10101278928 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1396/08/07 تصميمات ذيل اتخاذ 

شد: آقاى امين ابراهيمى به شماره ملى 0060672455 به نمايندگى از شركت 

خانه ســـازى رزمندگان تهران با شناســـه ملـــى 10861751090 به عنوان 

نائب رئيس هيئت مديره و مدير عامل، آقاى حســـين نكاحى به شـــماره ملى 

0939668815 به نمايندگى از موسســـه بنياد تعاون ســـپاه پاسداران انقالب 

اسالمى با شناســـه ملى 14003691943 به عنوان رئيس هيئت مديره، آقاى 

محمد حســـين زينل مالكى به شـــماره ملى 4432695889 به نمايندگى از 

شركت جهاد خانه ســـازى رزمندگان با شناسه ملى 10101394058 به عنوان 

عضو هيئت مديره براى بقيه دوران تصدى هيئت مديره تعيين شدند. كليه اسناد و 

اوراق بهادار و اسناد تعهدآور، قراردادها، چك ها، بروات، سفته ها و غيره با امضاى 

مديرعامل و يكى از اعضاى هيئت مديره و در غياب مديرعامل با امضاى دو نفر از 

اعضاى هيئت مديره به همراه مهر شركت معتبر و ساير نامه ها و مكاتبات ادارى با 

امضاى مديرعامل همراه با مهر شركت، معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293279) 

آگهى تغييرات 
شركت مديريت پروژه هاى صنعتى ابدال سهامى خاص
 به شماره ثبت 153042 و شناسه ملى 10101958237

 به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مـــورخ 1397/05/22 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: 
موسسسه حسابرسى و خدمات مديريت آريان محاسب پويا 
با شناســـه ملى 10980002869 به سمت بازرس اصلى و 
جعفر غالمى قندهار با كد ملى 5079389974 به ســـمت 
بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند. 
روزنامـــه اطالعات به عنوان روزنامه كثير االنتشـــار جهت 
درج آگهى هاى مربوط به شركت تعيين گرديد. ترازنامه و 
حساب سود و زيان سال مالى منتهى به سال 1396 مورد 

تصويب قرار گرفت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293281) 

آگهى تغييرات شركت تعاونى توليدى توزيعى كارافرينان فرهنگ وهنر
 به شماره ثبت 200000 و شناسه ملى 10102417683 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1396/08/08ومجوز شماره 
274981 / 15 / 962 مورخه 10 / 10 / 96 اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعى استان تهران 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: صورتهاى مالى ســـال 1395 به تصويب رسيد. روزنامه اطالعات به 
عنوان روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى شـــركت تعيين گرديد. سرمايه شركت به 

مبلغ 96083700000 ريال افزايش يافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293284) 

آگهى تغييرات شركت نوسازان منطقه نه شهر تهران سهامى خاص
 به شماره ثبت 333133 و شناسه ملى 10103755042

 به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/29 تصميمات ذيل اتخاذ 

شد: ماده 50 اساســـنامه: شركت مجاز مى باشد با رعايت مواد قانونى به عنوان شركت پذيرنده 

يا ادغام شونده و يا ايجاد شـــخصيت حقوقى جديد اقدام نمايد. ”با اضافه شدن ماده فوق به 

عنوان ماده 50 اساســـنامه، مفاد مواد 50 لغايت 51 قبلى تحت شماره هاى 51 لغايت 52 به 

قوت خود باقى مى باشد.“ 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293273) 

آگهى تغييرات شركت مهندسى نوسازان شهر تهران سهامى خاص
 به شماره ثبت 346236 و شناسه ملى 10103903946 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/29 تصميمات ذيل اتخاذ 

شد: ماده ذيل به عنوان ماده 51 اساسنامه شركت به مواد قبلى اضافه شد: ماده 51 اساسنامه: 

شركت مجاز مى باشد با رعايت مواد قانونى به عنوان شركت پذيرنده يا ادغام شونده و يا ايجاد 

شخصيت حقوقى جديد اقدام نمايد. با اضافه شدن ماده فوق به عنوان ماده 51 اساسنامه، مفاد 

مواد 51 لغايت 52 قبلى تحت شماره هاى 52 لغايت 53 به قوت خود باقى مى باشد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293274) 

آگهى تغييرات شركت مديريت توسعه نگاه پويا سهامى خاص
 به شماره ثبت 318437 و شناسه ملى 10103544384

 به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/09 تصميمات ذيل اتخاذ 

شد: آدر س قانونى شركت اســـتان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزى، شهر 

تهران، آرارات، خيابان آرارات جنوبى، خيابان شـــهيد محمد باقر خدامى، پالك 

89، طبقه پنجم، واحد 1 كد پستى 1994844199تغيير يافت .
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293275)

آگهى تغييرات
 شركت كارگزارى مفيد سهامى خاص

 به شماره ثبت 109737 و شناسه ملى 10101534680 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فـــوق العاده 
مورخ 1397/07/07 و مجوز ســـازمان بورس بشماره 122/39814 
مـــورخ 97/7/11 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: آقايان حميد آذرخش 
0036328952بعنـــوان رئيـــس هيئت مديره، مهـــدى آذرخش 
0036381039 بعنـــوان نائب رئيس هيئت مديـــره و هادى مهرى 
4284673572به عنوان عضـــو هيئت مديره و مدير عامل براى مدت 
دو سال تعيين گرديدند. كليه اســـناد و اوراق بهادار تعهد آور شركت 
به امضا مشترك دو نفر از اعضاى هيئت مديره آقايان مهدى آذرخش، 
هادى مهرى و حســـن آذرخش ( خارج از اعضا هيئت مديره) همراه 
با مهر شـــركت و آقاى حميد آذرخش به تنهايى همراه با مهر شركت 

معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293276) 

آگهى تغييرات شركت معدنى زركوه سهامى خاص
 به شماره ثبت 213078 و شناسه ملى 10102544997 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/07/30 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: اعضـــاى هيئت مديره و 
مديرعامل براى مدت دوســـال به شـــرح ذيل انتخاب شددند. آقاى 
طاهرفاضلى به شـــماره ملى 0039769860بنمايندگى از شـــركت 
خدمات اكتشافى كشور (سهامى خاص ) ثبت شده به شماره 24828 
و شناســـه ملى 10100702912 به سمت رئيس هيئت مديره و آقاى 
امان عادل خانف به شـــماره فراگير ملى 92412030 بنمايندگى از 
شركت گلدن هيل ليميتد به شـــماره فراگير ملى 3002978421 به 
سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى سيد منصور امامى تويسركانى 
به شـــماره ملى 3979170926 به ســـمت عضو هيئت مديره و آقاى 
يرالن موكاشـــف به شـــماره فراگير ملى 107679847 به ســـمت 
عضو هيئت مديره و آقاى ســـايالئو موكاشف به شـــماره فراگير ملى 
107676157 به ســـمت عضو هيئت مديره و آقاى مارات دولدانوف 
به شـــماره فراگير ملى 97931463 بعنوان مدير عامل خارج از اعضاء 
هيئت مديره. امضا كليه اســـناد و اوراق بهادار و تعهدآور شـــركت از 
قبيل چك، ســـفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمى با امضاء مشترك 
1) مديرعامل بهمراه يكى از اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شـــركت 
ويا 2) با امضاء مشـــترك آقايان يرالن موكاشـــف وسايالئو موكاشف 
همراه با مهرشركت ويا3) امضاء مشـــترك آقايان يرالن موكاشف يا 
سايالئو موكاشف با هريك از آقايان طاهر فاضلى يا سيد منصور امامى 
تويسركانى همراه با مهر شـــركت 4) امضاء مشترك آقاى امان عادل 
خانف بعالوه هريك از اعضاء هيئت مديره همراه با مهرشـــركت معتبر 
مى باشد. ساير اســـناد واوراق غير تعهد آور به امضاء منفرد مدير عامل 

همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293270) 
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اگر فرزندانتان را فقط براى كارهاى بزرگ تحسين كنيد 
ممكن است استانداردهاى شــــما را خيلى باال تصور كنند و 
مضطرب شوند. اگر مدام براى كارهاى خيلى ساده تحسينشان 
كنيد يا فكر مىكنند شــــما سادهلوحايد يا اينكه آنها را احمق 
فرض كرديد. دست آخر هم اگر براى همة كارهاى كوچك و 
بزرگ تحسينشان كنيد احتماالً لوس و حق به جانب بار مىآيند. 
شما هم با اين گزارهها موافقيد؟ پس شايد بهتر باشد نگاهى 
به تجربة دست اول و مطالعات كارلين فلورا بيندازيد؛ احتماالً

چشماندازتان نسبت به تحسين فرزندانتان دگرگون شود.
كارلين فلورا، ايان - شش ماه پيش كه پسرم را به كاروليناى 
جنوبى پيش والدينم برده بودم، يك شــــب پس از اينكه چند 
ظرف را شستم، پدرم با صداى بلند گفت: «كارت خوب بود!». 
اين يك شوخى طعنهآميز به من بود. قبل از آن، خودم دو بار 
به پسرم گفته بودم «كارت خوب بود!»: وقتى چند تمشك آبى 
خورده بود و دوباره همان شب، وقتى به جلو خم شده بود و 
پس از كمى تالش، جوراب خودش را باال كشيده بود. پسرم 

در آن زمان 18ماهه بود.
ماجرا را به خوبى مىدانستم: والديِن بچههاى نسل هزاره 
آنها را به افرادى خودپســــند، تحسينطلب و حقبهجانب 
تبديل كرده بودند، چون هميشــــه آنها را پيكاسو  واينشتاين 
مىخواندند. خب كه چه؟ من هم فرزندم را خيلى تحســــين 
مىكنم و اصًال هم از اين كار شــــرمى ندارم. وقتى پسرم بر 
طبلهاى كوچكش مىكوبد يا با مدادشــــمعىهايش ديوار را 
خط خطى مىكند، افتخار مىكنم بگويم چقدر بااستعداد است. 
مىخواهم لذت و محبتــــم را به فرزندم ابراز كنم كه گامهاى 
كوچكش را رو به جلو برمىدارد. نگاههاى طعنهآميز والدينم هم 

مرا از اين كار وانمىدارد.
ما واقعاً در مورد تحســــين چه مىدانيم؟ برخى يافتهها و 
بىشــــمار توصيه را مىتوان از طريق وبسايِت انسانشناسى 
زيســــتى، گوئن دوئر1به نام پرنتينگساينس (علم بچهدارى) 
بهدست آورد، وبسايتى كه براى افرادى نظير من است: وقتى 
ما فرزندانمان را بهخاطر توانايىشان تحسين مىكنيم نه بهخاطر 
تالششان، آنها اينگونه نتيجهگيرى مىكنند كه استعداد و نبوغ 
ويژگىهايى ذاتى هستند، نه مهارتهايى كه مىتوان آنها را 
پرورش داد و آموخت. تحسين غيرصادقانه مىتواند اين پيام 
را القا كند كه والدين فرزندشــــان را درك نمىكنند. درضمن، 
تحسينى كه فقط قضاوت مىكند («كارت خوب بود!») خيلى 
تأثيرش كمتر از تحسينهاى دقيقى است كه مىگويند بچه چه 

كارى را درست انجام داده.
تحســــين بيش از حد فرزندان (تو فوقالعادهاى!) ممكن 
است اين احساس را در آنها بهوجود آورد كه استانداردهاى 
شما خيلى بلندوباال هستند، بهطورى كه بترسند نتوانند هميشه 
آنها را برآورده كنند. اين را روانشناســــان، جنيفر هندرالنگ 
كرپوس از كالج ريد و مارك لپر از استنفورد مىگويند. تحسيِن
آنها براى كارهاى آسان هم باعث مىشود بچهها شك كنند 
شما سادهلوحيد (نمىدونى اين كار چقد سادهاس؟) يا اينكه 
شما فكر مىكنيد آنها سادهلوح هستند. يافتهاى جالب هم نشان 
مىدهد كه تحسين آنها براى چيزهايى كه بهطور طبيعى از آن 
لذت مىبرند اگر زياد از حد انجام شود مىتواند اثر عكس داشته 

باشد وبهجاى انگيزهبخشى به كودك، او را دلسرد كند.
*تحسين نادرست

با انجام تحسين نادرست، واقعاً اليق اين سرزنش جيمز 
تيلور، روانشناس دانشگاه سانفرانسيسكو بودم: «كارت خوب 
بود؟ چه تحسين تنبالنهاى، چه تحسين بىارزشى، چه تحسين 
آسيبزايى... اگر مىخواهى براى تحسينكردن، تنبلى به خرج 
دهى، الاقل بگو تالشت خوب بود! چون حداقل با اين حرف، 
تالشى را كه براى انجام كار خوبشان كردهاند تحسين مىكنى... 
واقعيت اين است كه بچهها وقتى كارى را خوب انجام مىدهند، 
نيازى ندارند كسى به آنها بگويد كارت خوب بود! اين يك 
چيز بديهى است... بهخصوص بچههاى كمسنوسال را اصًال

نياز نيست تحسين كنيد».

اما آيا منتقدان تحسين درست مىگفتند؟ اولين نكته در 
چنين انتقادات تندى اين اســــت كه تحسيْن تأثير متفاوتى بر 
بچههاى كوچك و بچههاى بزرگتر دارد. مثًال پژوهشى در 
ســــال 2007به سرپرستى پل ِهيستينگ (كه اينك در دانشگاه 
كاليفرنيا در ديويس اســــت) نشــــان داد والدينى كه فرزندان 

پيشدبستانيشــــان را بهخاطر رفتار و آداب خوبشان تحسين 
مىكنند، بچههايى بــــا مهارتهاى اجتماعى باالتر دارند. اين 
يافته مخالف باور تيلور اســــت كه پيشدبستانىها به تحسين 
نياز ندارند. پژوهشــــى ديگر در سال 1997به سرپرستى سو 
كلى در كالج اليكامينگ در پنسيلوانيا دريافت كه دوسالههايى 
كه مادرانشان آنها را تشويق مىكردند تا به تنهايى به كاوش 
بپردازند، يك سال بعد مستقلتر از كودكانى بودند كه مادرانشان 

در پژوهِش اول تحسينشان نمىكردند.
در رابطه با تحسين بيشازحد هم الن وينر از كالج بوستن 
و برخى پژوهشگران ديگر دريافتهاند كه بچههاى كمسنوسال 
(كمتر از هفت سال) آنقدر پخته نيستند كه به صداقت مادر يا 
پدر شك كنند، بدين معنا كه احتماالً برخالف كودكان سنباالتر، 

به مشكل «استانداردهاى بلندوباال» برنخورند.
نكتة دوم در استدالل ضدتحسين پيچيدهتر بوده و درك آن 
دشوارتر است. پژوهشى به سرپرستى ادى بروملمن، دانشجوى 
دكترى روانشناسى رشد در دانشگاه اوترخت هلند، كه همين 
امسال منتشر شد نشان مىدهد كه تحسين بيشازحد (تحسينى 
مانند «فوقالعاده زيباست!»، نه صرفاً «قشنگه!») مىتواند براى 
كودكاِن داراى عزتنفس پايين آسيبزا باشد، درحاليكه براى 

كودكان داراى عزتنفس باال مفيد است.
اوالً اين پژوهش فرضية محققان را تأييد كرد كه والديْن
بيشتْر كودكاِن داراى عزتنفسپايين را بيش از حد تحسين 
مىكنند، تا كودكان داراى عزتنفس باال. سپس كودكانى 8تا 
12ســــاله را كه همگى عزتنفسشان قبًال نمرهدهى شده را به 
بازديد از يك موزة هنر بردند. از بچهها خواســــتند تا از روى 
عكسها نقاشى بكشند و سپس يك فردِ فرضاً «نقاش حرفهاى» 
كار آنها را بررســــى كرد. در مرحلة آخر، از آنها خواستند تا 
بهعنوان تمرين دوم نقاشىشان، از ميان يك كار سختتر و يك 
كار نسبتاً آسان يكى را انتخاب كنند. تمام بچههايى كه با هر ميزان 
از عزتنفس، تحسينى اغراقى دريافت كرده بودند آن را صادقانه 
دانستند. اما همانطور كه پيشبينى مىشد، در ميان بچههايى كه 
عزتنفس پايينى داشتند، آنهايى كه تحسين معمولى دريافت 
كردهاند بيشتر از دريافتكنندگان تحسين اغراقى سراغ چالش 
سختتر رفتند. از سويى ديگر، در ميان كودكان داراى عزت 
نفس باال، قضيه برعكس بود و دريافتكنندگان تحسين اغراقى 

بيشتر از ساير همنوعانشان سراغ كار چالشبرانگيز رفتند.
اين مشــــاهده با عقل جور درمىآيد، چون افراد داراى 
عزتنفس باال عموماً تمايل به بهرخكشيدن كارهايشان دارند 
و به دنبال فرصتهايى هستند تا توانايىهايشان را نشان دهند. 
اما افراد داراى عزتنفس پايين از شكســــت مىترسند و از 
موقعيتهايى كه ممكن است بىمصرفى آنها را برمال كنند 

دورى مىجويند.
*تحسين اغراقى

مؤلفان اين پژوهش مىنويســــند: «پس تحسين اغراقى 
مىتواند موجب شــــود تا كودكان داراى عزتنفس پايين از 
تجربيات ضــــرورى يادگيرى دورى كنند و اين فرايند ممكن 
است ســــرانجام يادگيرى و عملكرد آنها را مختل نمايد». اما 
روى ديگر سكه پيچيدهتر است: «تحسين غيراغراقى مىتواند 
ترس از شكست را در كودكان داراى عزتنفس پايين كاهش 
دهد و رفتار چالشجويانه را در آنها تقويت نمايد، اما اين نوع 
تحسين شايد نتواند در بچههاى داراى عزتنفس باال، انگيزة 

الزم را براى تعقيب چالشها فراهم نمايد».
اما آيا والدين واقعاً مىدانند فرزندشــــان عزت نفس باال 
دارد يــــا پايين؟ اگر نمىدانند، آيا بايد او را بيازمايند و صفات 
تملقآميز را بر اساس آن اضافه يا كم نمايند؟ من قطعاً نمىدانم 
فرزند دو ســــالهام چه احساسى نسبت به خود دارد و اين امر 
داراى دليل موجهى است. مؤلفان مىنويسند: «با وجود اينكه 
بچههاى كمسنوسال حسى ابتدايى از «خوبى» و «بدى» دارند، 
اما بچهها فقــــط از اواخر دوران كودكى مىتوانند عزت نفس 
را شكل داده و ابراز كنند». اگر پسرم فقط مىتواند برداشتى از 
«خوب» يا «بد» براى خود شكل دهد، خوشحالم كه او را زيادى 
تحســــين كردهام... شايد من همين االن دارم عزتنفسى را در 
او پرورش مىدهم كه بعدها چنين آزمونهايى آن را خواهند 

سنجيد.
اين احتمال را براى بروملمن توضيح دادم. او گفت كه 
اين آزمايش انجام نشده است، اما تا حدى موافق بود و گمان 
مىكرد كه «تحسين اغراقى در اوايل كودكى شايد آسيبزا نباشد 

و مىتواند حتى مفيد هم باشــــد، چون كودكان كمسنوسال 
معموالً تصورات مثبت غيرواقعبينانهاى براى عملكرد آيندة 
خود دارند. وقتى آنها با تحسين اغراقى مواجه شوند، شايد 
حس كنند مىتوانند استانداردهاى بلندوباالى درنظرگرفتهشده 
برايشان را برآورده كنند و به همين خاطر به دنبال چالشهاى 

بيشتر مىروند».
پس پسرم احتماالً تصوراتى مثبت براى عملكرد آيندهاش 
دارد... چه خوب! اميدوارم همينطور بماند. من خودم مسيرى 
ديگر را دنبال كردم: زمانى كه خانة والدينم را ترك كردم و به كالج 
رفتم، به محض اينكه دستم را باال مىگرفتم تا در كالس صحبت 
كنم، گونههايم مىسوخت. بههمين خاطر دستم را بهندرت باال 
مىبردم. در دهة 20سالگى هم زمانى كه رئيسها مرا مستقيم 
خطاب مىكردند اين خجالت ادامه داشت. كاش عزتنفس 
بيشترى داشتم. افرادى را مىشناسم كه اعتمادبهنفسشان خيلى 
بيشتر از دانش يا هوششان است و بعيد مىدانم اين قضيه در 
زندگى ضربهاى به آنها زده باشــــد. پژوهشى در سال گذشته 
به سرپرستى جسيكا كندى كه در آن زمان در دانشكدة وارتون 
در دانشــــگاه پنسيلوانيا مشغول به كار بود، دريافت كه افرادى 
كــــه حتى در هنگام عملكرد بد در يك وظيفة محوله، از خود 
اعتمادبهنفس نشــــان مىدهند، در نگاه ديگران افرادى ماهر و 
داراى جايگاه اجتماعى باالتر مىنمايند. برخى گاليه مىكنند كه 
امروزه بسيارى افراد اعتمادبهنفس بيش از حد دارند، اما بهنظر 

مىرسد كه اين قضيه برايشان جواب مىدهد.
اين را هم نمىتوانم قبول كنم كه كمبود عزتنفسم ربطى 
به كارهايى داشــــته كه والدينم انجام داده يا ندادهاند. پس چرا 
بترسم كه مبادا پسرم را تخريب كنم؟ بزرگساالن ديگرى هم او 
را تربيت مىكنند و نيز كودكان ديگر و همسنوساالنش. حتى 
خودش هم خودش را تربيت مىكند و تمام اينها در دنيايى 
دائمالتغير رخ مىدهد. و در اينجاست كه نكتة سوم در استدالل 
ضد تحســــين پديدار مىشود: نگرانى در مورد رفتار با فرزند 
نشاندهندة درك نادرســــت از موارد زيادى است كه بر رشد 
كودك تأثير دارند. بچهدارى يك سازوكار دوطرفه است كه هم 
محيط و هم ژنهاى والدين و خود فرزند بر آن تأثير مىگذارند. 
حتى فرامطالعهاى از اشلى كالر و همكارانش در دانشگاه ايالتى 

ميشيگان كه سايكولوژيكال بولتن در سال 2014آن را منتشر 
كرد، دريافــــت كه تأثيرات ژنتيكى 23تا 40درصد از واريانس 
ميان ســــه معيار مربوط به رفتار بچهدارى را تشكيل مىدهند. 
اين سه معيار صميميت، كنترل و انرژى منفى هستند كه هريك 
با آيندههايى نظير رفتار ضداجتماعى، اضطراب و سوءمصرف 
مواد ارتباط دارند. همانطور كه مىتوان انتظار داشت، صميميت 
پيشبينىگر مهمى از نتايج خوب است (نرخ پايينتر مشكالت 
رفتارى، اضطراب يا افســــردگى، و نيــــز آمادگى و موفقيت 
آكادميك بيشتر) و از نمودهاى آن مىتوان به ابراز محبت كالمى 
اشاره نمود. اين يكى از قوىترين شواهد موجود مبنى بر اين 
است كه ژنها نقشى عمده در رفتار بچهدارى و فرزند حاصل 

از آن دارند.
*تاثيرويژگىهاى كودك

اما شواهد قابلتوجهترى هم تأييد مىكند كه ويژگىهاى 
يك كودك چگونه بر ســــبك والدين تأثير مىگذارد. به بيان 
ديگر، وراى تأثير ژنهــــا، خود بچه تعيين مىكند كه والدين 
چگونه رفتار نمايند. اين يك حلقة بازخورد پيچيده است كه 
در آن، زيستشناسى و رفتار درهمتنيدهاند و براى هر والدين و 

فرزندى تفاوت دارد.
اين اســــتداللى به نفع رويكرد فردى اســــت. «بايد به 
خصوصياتتان و آنچه آزارتان مىدهد فكر كنيد؛ سپس سبك 
و راهبردى از بچهدارى توســــعه دهيد كه مناسب خودتان و 
فرزندتان است». اين را كالر به من مىگويد. «اگر سعى كنيد 
كارى انجــــام دهيد كه طبق حس بچهدارىتان طبيعى ننمايد، 
انجام آن برايتان سخت خواهد بود و فرايند را برايتان استرسزا 
مىكند. برخى چيزها را بهطور قطع مىدانيم براى بچه خوب 
هستند و برخى چيزها هم بد هستند، اما فضاى زيادى در اين 
وســــط براى تفاوتهاى فردى وجود دارد» .بهخصوص اگر 
تحســــين را انگيزانندهاى براى تغييرات سالم مىدانيد، كالر 
پيشنهادمىكند دقت داشته باشيد كه با تحسين، چه رفتارهاى 
مثبت از فرزندتان سرمىزند و حتى آنها را بنويسيد تا تحليل 
كنيد چه چيز مؤثر اســــت و چه چيز نيست. او مىگويد «يك 

نيمچه پژوهش در خانوادة خودتان انجام دهيد» .
اين دقيقاً همان چيزى اســــت كه جامعهشناس دانشگاه 

نيويورك، پروفسور دالتون كانلى در كتاب بامزهاش تحت عنوان 
والدينشناسى (2014) شرح مىدهد. كانلى پس از اينكه سالها 
با پاستيل خرسى، انجام بازى ويديوئى به مدت طوالنىتر و 
با پول نقد به پســــر و دخترش رشوه داد تا مسئلههاى رياضى 
بيشترى حل كنند، دخترش بيشتر و بيشتر به خواندن كتابهاى 
ادبيات عادت كرد و عالقهاش به رياضى كم شــــد؛ درحاليكه 
پســــرش خواندن رمان را كنار گذاشت و در وقت خودش به 

تحقيق در مورد برخالها2پرداخت.
 «بدينترتيب يك رشته (رياضى) را با پاداشهاى بيرونى 
تبليغ كردم و رشتة ديگر (ادبيات) را از چنين ناخالصىاى تهى 
نگه داشــــتم، اما در آخر، وجود يا غياب يك سيستم پاداش 
تأثير چندانى بر عالقة آنها به رشتهها نداشت». به بيان ديگر، 
تحســــينى كه به سوى يك بچه سرازير مىشود، ممكن است 
بر ديگرى تأثير متفاوتى داشته باشد و اين امر به عاليق آنها، 
شخصيتهايشان، عاليق والدين، شخصيت والدين و ديگر 

عوامل بستگى دارد.
كالر مىگويد: «ما نمىخواهيم بگوييم تحسين بد است. 
مىخواهيم والدين فرزندانشــــان را تحسين كنند. مىدانيم كه 
اين تواندهى مثبت –متوجهشدن رفتار خوب و تحسين آن 
–به نتايج دلخواه منجر مىشــــود؛ و برعكس، آن نظم خشك و 
غيرقابلپيشبينى به افزايش مشكالت رفتارى، اختالفات فرزند 

با والدين و افسردگى مىانجامد».
*سرزنش خطرناك

پس اين تفكر كه تحسين يا عدم تحسين بهتنهايى مىتواند 
به موفقيت فرزندتان كمك كند غلوآميز اســــت. اما از سويى، 
كنت بريش، روانشناس كودك دانشگاه كرنل، اصرار دارد كه 
مشكل اصلْى سرزنش است. «من خيلى بچههاى دلسردشده، 
عصبانى و ناشاد ديدهام. بچههاى روحيهباختهاى را ديدهام كه 
حتى در مواجه با دلسردى خفيف هم نمىتوانستند تالششان 
را حفظ كنند و نيز برخى ديگر كه نگرشى حق به جانب پيدا 
كرده بودند. مقصر اين امر نه تحســــين، بلكه سرزنش است. 
بسيارى از اين كودكان را بيش از حد مورد سرزنش قرار داده 
بودند؛ تعداد خيلى كمى از آنها با تحســــين زياد روبرو شده

 بودند».

واكنش عليه عزتنفِس غلوآميز به اين دليل قوت گرفت
كه بهنظر مىرســــيد تأثيرى عكــــس دارد: كودكان لوس كه
هميشه مورد تشويق واقع مىشدند درحاليكه بزرگ مىشدند
كه نمىدانستند چطور خودشــــان رفتارشان را اصالح كنند،
نمىدانستند چطور با طرد يا شكست مواجه شوند. آنها فاقد
عزم بودند و روانشناسان امروزه مىگويند كه عزم كليد اصلى
موفقيت است. اما چگونه بايد فرزندم را طورى تربيت كنم كه
احتمال موفقيتش را زياد كند، درحاليكه نمىدانم در اين دنياى

سريعالتغيير چه چيز مورد نياز است؟
من با نواختن ويولن كالســــيك و مطالعة سختكوشانه
بزرگ شدم. در دانشــــگاهى بزرگ قبول شدم و از آن وقتى
كه به ياد دارم، هميشــــه نگران آينده بودهام: شوهرم دانشگاه
را جدى نمىگرفت، موســــيقى مىنواخت و مىنوشت بدون
اينكه اهميتى بدهد كه نتخوانى بلد نيست، به جاى دانشگاه
به مدرسة هنر رفت. او مدتهاست حسى هميشگى دارد كه
فردى خوششانس اســــت و آيندهاش در هر صورت خوب
خواهد بود. هر دوى ما شكستها و موفقيتهايى داشتهايم و تا
جايى كه بتوانم تمام فاكتورهاى موفقيت را در ذهنم يكجا كنم،
مىتوانم بگويم كه موفقيتهاى دنيوىمان تقريباً برابر است.
حال كداميك از ما بايد الگوى پســــرمان باشد؟ البته اين كه او
يك پسر است شايد بر اين قضيه تأثير بگذارد. با دنبال كردن
الگوهاى من و شوهرم، مرداْن عموماً توانايىهايشان را بيشتر
از آنچه زنان در مورد خود تصور مىكنند، باال مىسنجند، حتى
در آزمايشاتى كه توانايىهايشان در اصل برابرند. اما دختران
اجتماعىترند و دنيا به آنها كمك مىكند. پســــر من شايد به
تحسين اضافى نياز داشته باشد تا رفتار خوبى كسب كند، اما
چه تحسينش كنم و چه نكنم، احتماالً در آخر نسبت به دختران

همسنش اعتمادبهنفس بيشترى خواهد داشت.
تمام اين دادهها مسئله را تا حدى روشن مىكند. از حاال
سعى مىكنم در تحســــينم دقيقتر باشم و به تالش پسرم در
خرابكردن اثاث خانه اشــــاره كنم، نه استعداد ذاتى او براى
انتخاب مدادشمعىهاى جالب براى انجام اين كار. اما ديوارها
متعلق به او هستند. فعًال اجازه مىدهم كارتون تماشا كند، يك
شيرينى در دسِت درازشدهاش مىگذارم و تبديلشدن آهستة
لبخندش را به يك كدوى لبخندزن هالووين تماشــــا مىكنم،
تمركزش را در حين رنگآميزى مىستايم و وقتى كارش تمام
شد، او را تحسين مىكنم.كالر مىگويد «از تمام چيزهايى كه
ممكن است مشكلساز شوند، تحسيِن بيشازحد واقعاً چيزى
نيســــت كه والدين نگرانش باشند. واقعيت اين است كه فقط
يك طور ممكن اســــت تحسين كودِك نوپا نتايج منفى داشته
باشد: اينكه وقتى كارى انجام داد كه دوست نداريد انجام دهد،
به او بگوييد كارت خــــوب بود!»آيا اكثر بچهها خوب از آب
درنمىآيند؟ آيــــا صرفنظر از اينكه من االن چهكار مىكنم و
نمىكنم، پسرم روزى نمىفهمد كه نبايد ديوارها را رنگرنگى
كند؟ بگذاريد از قدردانى نسبت به پسركم لذت ببرم، فرزندى
كه ممكن بود و هرلحظه ممكن اســــت جان خود را از دست
بدهد (بله، آگاهى هميشگى نسبت به اين امر عين غريزة مادرى
است). حداقل دوست دارم او را از نظر احساسى كامًال سير كنم،
قبل از اينكه دنياى ظالم شروع به خوردن و فرسودن او كند.

كارلين فلورا
ترجمة: عليرضا شفيعىنسب
* اين مطلب را كارلين فلورا نوشــــته است و در تاريخ
9جــــوالى 2014با عنوان«Praise them» در وبســــايت
ايان منتشر شده است. وبسايت ترجمان در تاريخ 22مرداد
1397آن را با عنوان «نترس و فرزندت را تحســــين كن» و با

ترجمة عليرضا شفيعىنسب منتشر كرده است.
** كارلين فلورا (Carlin Flora) ژورناليست و سردبير
سابق سايكولوژى تودى است. نوشتههاى او را نشرياتى همچون
ديسكاور و امريكن مايند منتشر مىكنند. فلورا همچنين نويسندة

كتاب تأثير دوست(Friendluence) ( 2013) است.

پىنوشتها:
Gwen Dewar [1]

Fractal [2]: ساختارى هندسى كه هر بخش از آن با كلاش برابر است و از
دور و نزديك يكسان ديده مىشود [مترجم].

نترس و فرزندت را تحسين كن
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پزشك
در رداى

 نخست وزير

553

يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

اصل حكم اكثريت معموالً موفقيت آميز اســـت ولى تأمين نظر 
اكثريت در "سازمان كنفرانس اسالمى" امرى محال است و برخى اعضا 
معتقدند كه چشم پوشى سازمان از اصل اجماع، ايده خوبى است ولى 
هيچ كس اين ايده را مطرح نكرده اســـت چون براى چشم پوشى از 
اجماع هم الزم اســـت اجماعى صورت گيرد! و اين همان "قهقراى 

هميشگى" تفرقه اسالمى است.
اهدافى كه در ميثاقنامه سازمان از آنها ياد شده و تحقق آنها صورت 
گرفته است، بسيار اندك است و در هيچ مسئلهاى از جمله "فلسطين"، 
نبود وحدت، اين چنين آشكارا در آن تجلى نكرده است. از نظر من، 
مســـلمانان براى كمك به خود، كار بســـيار اندكى انجام داده يا اصوالً
هيچ كارى انجام ندادهاند. من هيچ شرمى ندارم كه در سخنرانى خود، 
پرسشهاى سختى را مطرح سازم. گفتم: «آيا اين درست است كه ما 
نبايد كارى انجام دهيم؟ يا اينكه نمىتوانيم كارى انجام دهيم؟ چرا به 
واكنشهاى خشمگين و كور بسنده مى كنيد؟ آيا راه ديگرى جز فراخوانى 
جوانان به منفجر ساختن خود و كشتار مردم و به راه انداختن قتل عامى 
كه شمار بيشترى از فرزندان ملت شما قربانى آن شوند، وجود ندارد؟» 
درگيرىهاى مســـتمر و كشتارهاى داخلى پايانناپذير در ميان صفوف 
امت، تنها اوضاع را بدتر مىكند. لذا به آنها گفتم كه به احتمال قوى 
دعاى آنها برآورده نمىشود؛ اين حكم من بسيار خشنتر از حكم بر 
يهوديان بود، با اين حال نه ستايش يهوديان و نه تمجيد مدافعان آنان 
را كسب نكردم. سخنرانى من بالفاصله محكوم شد و يك مقام مسئول 
اســـرائيلى اظهار داشت كه اين سخنرانى مشوق "نفرت و سوء تفاهم 
"اسرائيل" هم به "سى ان ان"  بيشتر" است و سخنگوى وزارت خارجه
گفت: «از چنين اتفاقهايى در كنفرانس سران اسالمى نبايد شگفتزده 
شويم چون كمترين وجه مشترك ميان اعضا، حمله به اسرائيل است.» 
يك مسئول در دولت "بوش" هم گفت كه اظهارات "سرشار از نفرت" 
مىافزايد و  من بر انبوه "اظهارات علنى گمراه كننده و اجحافآميزم" 
"جان هاوارد" نخســـت وزير وقت "استراليا" هم سخنرانىام را خصمانه 
توصيف كرد و در اظهاراتى علنى گفت: «بگذاريد يك چيز را روشن سازم 
و آن اينكه برانگيختن هرگونه دشمنى ميان يهوديان و مسلمانان، مطلقًا

مفيد نخواهد بود.» در "بروكسل" هم سران اروپايى مرا به انتشار دروغ 
و كشت تخم تقسيمبندىهاى نژادى و دينى متهم كردند و در بيانيه 
سران اروپايى آمده بود: «اظهارات غيرقابل قبول ماهاتير محمد مانع از 
اثرگذارى تالشهاى ما در راستاى افزايش هماهنگى ميان نژادها و اديان 

است و در جهان احترامآميز، حامى ندارد.»
روشـــن بود كه هيچكدام از آنها، سخنرانى مرا نخوانده بودند و 
حتى اگر هم خوانده بودند تصميم گرفتند تنها بخشهايى را مجزا كنند 
و از كل سياق آن خارج سازند. در عين حال خبر نداشتند كه دولت 
"مالزى" در ماه مه 1987م. از گروهى از دانشآموزان اســـرائيلى دعوت 
كرد تا از كشـــور بازديد كنند زيرا مى خواســـت به آنها نشان دهد كه 
مســـلمانان هيچ كينه و نفرتى از آنها ندارند. آن زمان "اسحاق رابين" 
نخست وزير اسرائيل بود و نسبت به برخى اسالف خود كمتر افراطى 
بود و به همين دليل اين سفر امكانپذير شد. در سال 1997م. هم به 
رغم اعتراضهاى حزب "پاس"، به تيم ورزشـــى كريكت "اسرائيل" 
اجازه داديم در دومين دوره قهرمانى بينالمللى كريكت شركت كنند. در 
آن زمان نيز مىخواستيم به جهانيان نشان دهيم كه مسلمانان با تحّجر 

فاصلهها دارند و هرگز از منطق دور نيستند.
البته همه اينها مانع از آن نشد كه مردم، مرا به دشمنى با يهوديان 
توصيف نكنند ولى اين چندان باعث ناراحتىام نشد زيرا مىدانم كه 
اگر اين توصيف آنها صحت داشت، اين همه دوستان يهودى نداشتم. 
من ضد يهوديان و ضد اسرائيلىها نيستم بلكه ضد آنچه صهيونيستها 

در حق فلسطينىها انجام مىدهند هستم. 
ادامه دارد

هفته چهارم اعتراضات "جليقه 
همراه با نام آشـــناى گاز  زردها" 
اشك آور و شعارها برگزار شد اما 
اكنون بيشـــتر علنى شده است كه 
هدف اصلى اين اعتراضات چيست: 
امانوئـــل ماكرون رئيس جمهورى 

فرانسه.
به گزارش ايســـنا، روزنامه
واشنگتن پست در گزارشى نوشت: 
امانوئل ماكرون، رئيس جمهورى 
فرانسه در حال حاضر با بزرگترين 
آزمايش دوران رياست جمهورىاش 
مواجه است چراكه ميزان محبوبيتش 
به كمترين حد خود رسيده است.

جمعيت حاضـــر در خيابانها در 
روز شنبه كمتر از تعداد معترضان 
در هفتههاى گذشته بود اما اين بار 
تمركز معترضان بيشتر بر ماكرون 
و تصوير نخبه گرايى وى بود كه 
شـــكافهاى عميقى را در فرانسه 
ايجاد كرده است.  شعار "ماكرون 
استعفا!" توسط معترضان در شانزهليزه 
شنيده مىشد. معترضان ماكرون را به 
عنوان رئيس جمهورى ثروتمندان 
توصيف مىكنند كه گروههاى اقليت 
و تحت فشـــار در سراسر كشور 
را ناديده مىگيرد. همچنين برخى 
در ميان معترضان حضور داشتند 
كه در گذشـــته از كمپين  ماكرون 
در ســـال 2017حمايت كردند اما 
در حـــال حاضر آنها مىگويند كه 
احساس مىكنند به خاطر اقدامات 
ماكرون و تالش براى حفاظت از 
منافع نخبهگرايان در دولت وى به 

آنها خيانت شده است.
در بلژيك همســـايه فرانسه 
نيز اعتراضات ضد دولتى توســـط 
معترضان روز شنبه با همان پوشش 
"جليقه زردها " برگزار شـــد. اين 
اعتراضات نيز پليس ضد شورش 
درگير شـــدند. اعتراضاتى كه در 
نزديكى مقر اتحاديه اروپا برگزار 
شـــد. بيش از 400نفـــر در اين 
اعتراضات بازداشت شدند.اخيرا در 
پاريس اعتراضات به سطح جديدى 
از خشـــونتها رسيد كه از زمان 
اعتراضات دانشـــجويى در سال 
1968اتفاق نيفتاده بود. معترضان 
شيشـــههاى مغازه را در سراسر 
پايتخت شكستند و آسيبهايى به 
بناهـــاى تاريخى از جمله به طاق 
نصرت، سمبل جمهورى فرانسه 
وارد كردند.پليس دسترسى معترضان 
به بناهاى تاريخى در باالى شانزهليزه 
براى جلوگيرى از تكرار حوادث 
چند روز پيش را مســـدود كرد. 
معترضـــان بخشهايى از معمارى 
بناهاى تاريخى را تخريب كرده و 
گرافيتىهاى بدخطى روى سنگ
بناهاى تاريخى نوشـــتند. دولت 
فرانســـه 89هزار پليس براى اين 
اعتراضات گسيل كرد كه 80000نفر 
از آنها مامور گشت زنى در پاريس 
بودند. اينبار اعتراضات شانزهليزه 
با ســـطح جديدى از خشونتها 
همانند گذشـــته همراه نبود. با اين 
حال بارها پليس ضد شـــورش از 

گاز اشك آور براى پراكنده كردن 
جمعيت معترضان استفاده كرد و 
آنها مجبور شدند كه به مناطق ديگر 
بروند.به هر حـــال باز هم ميزان 
بازداشـــتها  باال بود. اداره پليس 
پاريـــس عتراضات اعالم كرد كه 
670نفر بازداشت شدهاند. تاكنون 
در كل بيش از 1380نفر در سراسر 

فرانسه بازداشت شدهاند.
نشان  جنبش "جليقه زردها" 
دهنده خشـــم امنيت و ريشهدار 
اجتماعى اســـت كه بيشتر مرتبط 
با اقدامـــات و رفتارهاى ماكرون 

مىشـــود. بســـيارى از معترضان 
سفيدپوست هستند و از استانهايى 
مىآيند كه نسبت به افزايش ماليات 
سوخت نگرانىهايى دارند و رفتار 
ماكرون را غيردوســـتانه مىدانند. 
علىرغم آمريكا، فرانســـه براى 
شهروندانش خدمات گستردهاى را 
ارائه كرده است اما درآمد متوسط 
در اين كشـــور نزديك به 23هزار 
و 350دالر است. گاهى اين مقدار 
كم و زياد مىشود. سيستم بهداشتى 
و درمانى كشـــور به طور گسترده 
در اين كشـــور رايگان است. در 
مقابل درآمد متوسط هر شخصى 
در آمريكا تا حـــدودى باالتر از 
فرانسه است. ماكرون بارها نسبت 
به دغدغه اقتصادى مردم بىاحساس 
و بىاعتنا رفتار كرده اســـت. يكى 
از اولين دســـتورات او در حوزه 
تجارت در مورد ماليات و شـــيب 

تند آن بوده است. در مقابل برخى 
از بازسازىهاى او در حوزه قوانين 
كارگران روند استخدام آنها را آسان 
كـــرد اما باز هم روند بيكارى در 

فرانسه باال است. 
سورين فوشه 43ساله به همراه 
پســـر 10سالهاش در شانزهليزه در 
مقابل يك مغازه لوئيز ويتون، ايستاده 
است. برخى از كيفهاى زنانه اين 
برنـــد معروف كه در داخل چيده 
شده اســـت هنوز ديده مىشوند. 
پليس به همه جا گاز اشـــك آور 
مىزند و او به پسرش كمك مىكند 

كه از ماسكهاى گاز استفاده كند.او 
مىگويد: ما هنوز نتايج مورد نظر 
خود را نگرفتهايم. او و همسرش 
از شهر بروتاين، 2000يورو هر ماه 
براى حمايت از يك خانواده پنج 
نفره دريافت مىكنند. اين شهروند 
فرانسوى گفت: هر دو  شغل داريم 
اما نياز است كه دست كم 55ساعت 
هر هفته كار كنيم. او به عنوان يك 
دستيار پزشك در خانه يك سالمند 
كار مىكند. اين شـــهروند با تاكيد 
بر اينكه 500  كيلومتر از شـــهرى 
در غرب فرانسه آمده است، گفت: 
من 43سال سن دارم و اين تنها دو 
بار در زندگىام است كه به پاريس 
آمدهام. من مىخواهم اينجا باشم. 
زمانى كه از او ســـوال مىشود كه 
آيا نسبت به ايمنى پسرش نگران 
نيست، مىگويد: اگر وضعيت بدتر 
شـــود او را از اينجا دور خواهم 

كرد. براى كورين لتوندور 55ساله، 
ماكرون به عنوان بانكدار پيشـــين 
سرمايهگذارى به زندگى بسيارى 
از كارگران در بسيارى از زمانهاى 

مختلف توهين كرده است .
وى گفـــت: او تنها به دنبال 
منافع ثروتمندان است و انسانهاى با 
سطح درآمد پايين هيچ كارى انجام 
نمىدهد. او رئيس جمهورى نيست 
كه بخواهـــد براى ما كارى انجام 
دهد.او اعالم كرد كه در انتخابات 
رياست جمهورى 2017به مارين 
لوپن، كانديداى راســـت افراطى 

راى داده اســـت و دوباره اين كار 
را خواهـــد كرد. كاترين ون ميكل 
66ســـاله، بازنشسته اعالم كرد: او 
بسيار مفتخر بود كه در سال 2017به 
ماكرون راى داد اما در حال حاضر 
احساس مىكند كه فريب خورده 
است. اكنون خشم واقعى نسبت به 
ماكرون دارد. من هرگز چنين رئيس 

جمهورى نديده بودم.
اعتراضـــات جليقـــه زردها 
بالفاصله پس از شروع با اعتراضات 
بزرگ ديگرى كه در اكتبر و نوامبر 
2005اتفاق افتاده بود، مقايسه شد. 
بسيارى از شهروندان فرانسوى از 
آفريقاى شمالى و ديگر كشورهاى 
آفريقايى به دليل رفتارهاى ظالمانه 
پليس در پاريس و بيشتر در حومه 
آن به خيابانهـــا آمدند. اگر چه 
اين اعتراضـــات در مركز پاريس 
نبـــود اما اين اعتراضات بســـيار 

خشونتآميزتر، بازداشتها بيشتر 
و واكنش دولت قوىتر بود و حتى 

وضعيت فوقالعاده اعالم شد.
رقيه جيالو، فيلمساز و يكى از 
فعاالن فرانسوى در حوزه برابرى 
جنســـيتى و نژادى، گفت: در سال 
2005نيز اعتراضات برگزار شـــد 
اما در واقع هيچ كســـى اهميتى 
نـــداد. من فكر مىكنم مردم مقيم 
حومه احساس مىكنند كه شنيده 
نمىشـــوند. به همين دليل بدين 
شـــكل اعتراض مىكنند . با اين 
حـــال جنبش "عدالت براى آداما" 

كه بعد از مرگ آداما ترائوره سياه 
پوســـت 24ساله كه توسط پليس 
كشـــته شد، به  اعتراضات "جليقه 
زردها" پيوست .نزديك به 290هزار 
نفر در اولين هفته اعتراضات در ماه 
گذشته ميالدى تظاهرات كردند و 
كمتر از نيمى از اين عدد در خيابان 
بودند .با اين حال وزارت كشـــور 
اعالم كرد كه نزديك به 125هزار 
نفر در سراســـر فرانسه اعتراض 
كردنـــد و نزديك به 10هزار نفر 
در پاريس تظاهرات كردهاند. هنوز 
تصاوير درگيرىهاى خشونت آميز 
توجه باالى جهان را به خود جلب 

نكرده است. 
رئيـــس جمهـــورى آمريكا 
در پيامى در توييتر تنها نوشـــت: 
اعتراضات و ناآرامىها در سراسر 
فرانسه است.او مدعى است كه اين 
اعتراضات نشان دهنده پاسخ جهان 

عليـــه اقدام تغييرات آب و هوايى 
است اما اعتراضات ديگرى با عنوان 
راهپيمايى براى آب و هوا برگزار 
شد و برخى از اعضاى جليقه زردها 
نيز در آن حضور داشـــتند. در اين 
اعتراضات نزديك به 25هزار نفر 
حضور داشتند كه حدودا بيش از 
سه برابر رقم اعتراضات اخير جليقه 

زردها در پاريس بود.
درســهاى پاريس سوخته براى 

آمريكا
زمانى كه امانوئل ماكرون رئيس 
جمهورى فرانســـه براى شركت 

دراجالس گروه بيســـت به شهر 
بوئنوس آيرس پايتخت آرژانتين 
رفته بود هزاران معترض فرانسوى 
ملبس به جليقه زرد در خيابانهاى 
شهر پاريس تظاهرات مى كردند. با 
تداوم تظاهرات آنها آنارشيستهاى 
چپ و راســـت نيز به جمع آنها 

پيوســـتند. اين اعتراضات در ادامه 
به خشونت كشيد، اموال عمومى 
تخريب شدند، چند خودرو سوزانده 
شـــدند و برخى از مشهورترين 
بناهاى گردشگرى جهان در پاريس 
آســـيب ديدند. به گزارش ايسنا، 
بوستون هرالد مىنويسد: در نهايت 
بعـــد از اين اعتراضات ســـه تن 
كشـــته و 260تن زخمى و بيش 
از صدهانفر دستگير شدند و بالغ 
بر 3ميليارد دالر آسيب و خسارت 
بـــه بار آمد.تصاوير مربوط به دور 
جديد اين تظاهرات نشان مىدهد 
كه در خيابانها به سبب سوزانده 
شدن الستيك حفرههايى به وجود 
آمده، شيشههاى پنجرهها وويترينها 
شكسته شدهاند و خرابكارها روى 
بناهاى مهم نقاشـــىهاى گرافيتى 
كشيده اند. تصوير (شهر نور) ، يكى 
از مهمترين مكانهاى گردشـــگرى 
جهان، با تاريكى همراه شـــد.اين 
اعتراضات چند هفته پيش در ابتدا 
به انگيزه اعتراض به افزايش قيمت 
ســـوخت از سوى رئيس جمهور 
فرانســـه آغاز شد. امانوئل ماكرون 
بـــه دنبال اين بود كه از ماه آينده 
ميالدى ماليات سوخت را افزايش 
دهد تا آن را صرف تكنولوژىهاى 

ســـبز كنند. با  اين حال شهروندان 
فرانســـوى ساكن مناطق روستايى 
عمدتا به خودروها و كاميونهايشان 
متكـــى بوده و اين افزايش ماليات 
براى آنها دردناك تمام مى شد.اين 
اتفاق در زمان دشـــوارى افتاد در 
حال حاضر اقتصاد فرانسه تبديل 
به يك اقتصاد كم جان شده است. 
ايـــن اقتصاد در حال حاضر تقريبا 
رشدى نداشـــته و ميزان افزايش 
توليد ناخالص داخلى اين كشور 
تا پايان 2018حـــدود 1.6درصد 
خواهـــد بود. ميـــزان بيكارى در 

فرانسه پيرامون 9درصد بوده و از 
سال 1996تاكنون تغيرى چندانى 
نداشته است.به رغم رشد اقتصادى 
پايين و بيكارى نسبتا باال در فرانسه 
مالياتها در اين كشـــور هنوز باال 
اســـت. عالوه بر ماليات بر درآمد 
اكثر كاالها وخدمات در فرانسه نيز 

مشمول افزايش 20درصدى ماليات 
بر ارزش افزوده شـــدهاند. بنا به 
اعالم ســـازمان توسعه وهمكارى 
اقتصادى فرانسه در گزارش مربوط 
به مالياتهاى دولتها در باالترين رده 
معـــادل 2درصد اقتصاد قرار دارد. 
اعالم يـــك افزايش ماليات ديگر 
تحملش براى بسيارى از فرانسوىها 
دشوار خواهد بود. بنابراين آنها براى 

اعتراض به خيابانها آمدند.
سه هفته از اعتراضات گذشته 
است زمانى كه اعتراضات آغاز شد 
ماكرون مصر بود كه ماليات سوخت 
اجرايى شود . بسيارى از پاريسىها 
اين پاسخ اوليه ماكرون را مثل سيلى 
به صورت خود قلمداد كردند و آن 
را حاكى از عدم نگرانى و اهميت 
رهبر كشورنشان نسبت به مشكالت 
طبقه متوسط فرانسه دانستند .اوليور 
دپورتو يك معترض اهل شهر گره 
در فرانسه گفت: پاسخ مقامها حتى 
موجب بدتر شـــدن وضعيت شد. 
دپورتو در مصاحبه با آدام نوسيتر 
از روزنامـــه نيويورك تايمز براى 
مقالهاش در چند روز پيش با اين 
تيتر مطرح كرد: "شـــورش جليقه 
زردها در پاريس، اما خشـــم آنها 

ريشه عميقى در فرانسه دارد ".

 دپورتو در اشاره به تالشهاى
ماكرون بـــه منظور تامين اهداف
بينالمللى در نظر گرفته شده براى
مقابله با تغييـــرات آب و هوايى
اظهار كرد: شهروندان درخواست
ماليات پايينتـــر را دادهاند و آنها
در پاســـخ مىگويند: "اكولوژى".
ادوار فيليپ نخست وزير فرانسه
در پاسخ به اعتراضات اعالم كرد:
افزايش ماليات سوخت براى مدت
6ماه به تعويق مىافتد. او بر خشم
وناراحتى معترضان صحه گذاشته
و گفت: هيچ مالياتى ارزش اينكه
اتحاد ملت به خطر بيفتد را ندارد.
هر چند مكرون دست اخر تسليم
خواســـت معترضان شد و دستور
افزايش حداقل دستمزد را در كنار
برخى معافيتهاى مالياتى صادر
كرد.اين تغيير موضع دولت نسبت به
طرحهاى افزايش مالياتش با استقبال
دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا

مواجه شد. 
ترامپ در توئيتى نوشـــت:
خوشحال هستم كه دوستم امانوئل
ماكرون ومعترضان در پاريس بر سر
نتيجهاى كه دو ســـال پيش من به
آن رسيدم توافق كردند. توافق آب
وهوايى پاريس به شكلى مرگبار
ناقص اســـت زيرا قيمت انرژى را
براى كشـــورهاى مسئول افزايش
مىدهـــد در حالى كه براى برخى
از بدترين آلوده كنندههاى دنيا هيچ
اســـت. من خواهان آب و هواى
پاك بوده و در بهبود محيط زيست
آمريكا دســـتاوردهاى بزرگى به
وجود آوردهام . اما مالياتدهندگان
آمريكايى و كارگران آمريكايى نبايد
براى پاك كردن آلودگى كشورهاى
ديگر پول بدهند.مشخص نيست
كه دولت فرانسه چطور ميخواهد
شـــكاف ميان عدم افزايش ماليات
وتامين اســـتانداردهاى زيســـت
محيطى ســـبزى كه متقبل شده را
رفع كند. در ســـمت ديگر آمريكا
به بهترين شكل براى رشد اقتصاد
تالش و مشاركت مى كند و با اين
موتور اقتصادى است كه مى توان
قدرتمندترين ارتش جهان را حفظ
كرد، كمكهاى انسانى اعطا كرد،
براى خلق نوآوريهاى تكنولوژيكى
كه بتواند آينده ما را شكل دهند كار
كرد. ترامپ اين گونه درك ميكند
كه نيرو محركه كشور كار كارآفرينها
است واين كارآفرينها نه فقط براى
خود و براى خانوادههايشـــان پول
در مىآورنـــد بلكه در عين حال
خواهان مشاركت در گروههايشان
براى آينده درخشـــانتر كشورشان
هستند.با تماشاى آتش آشوب اخير
در پاريس از ســـوى آمريكايىها
اميدوار هســـتيم كه اين درس را
گرفته باشـــيم كه افزايش ماليات
سوخت براى يك قرارداد جهانى
كه باعث سختى براى شهروندان
متوسط وتاثيرات اقتصادى مى شود

تاثير نخواهد داشت .
ادامه دارد

«ماكرون» ؛ هدف اصلي اعتراضات «جليقهزردها»ي فرانسه

 *در پاريس اعتراضات به سطح جديدى از خشونتها رسيد كه 
از زمان اعتراضات دانشجويى در سال 1968اتفاق نيفتاده بود

* معترضـان شيشـههاى مغـازه را در سراسـر پايتخـت 
شكسـتند و آسـيبهايى به بناهاى تاريخى از جمله به طاق 

نصرت، سمبل جمهورى فرانسه وارد كردند

آگهى تغييرات شركت ارس يول سورين شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 45888 و شناسه ملى 14007234318

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان شرقى

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تبريز

(298708)

آگهى تغييرات شركت مجتمع فوالد صنعت بناب شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 875 و شناسه ملى 10860382489

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان شرقى 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بناب (299142)

آگهى تغييرات شركت مهر آور بتن غرب سهامى خاص 
به شماره ثبت 7841 و شناسه ملى 10220119720

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اروميه 

(297985)

آگهى تغييرات 
شركت فنى و مهندسى آران برج خوى سهامى خاص
به شماره ثبت 2135 و شناسه ملى 10861877604

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى خوى 

(297920)

آگهى تغييرات شركت توليدى آب شيشه ايران شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 2243 و شناسه ملى 10200083804

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان شرقى 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تبريز (294910)

آگهى تغييرات 
شركت توليدى آب شيشه ايران شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 2243 و شناسه ملى 10200083804

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان شرقى 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تبريز 
(294912)

آگهى تغييرات 
شركت مهندسى انديشمند شمالغرب شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 5077 و شناسه ملى 10460083263

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان زنجان 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى زنجان

(302864)

آگهى تغييرات شركت صنايع سيليكات ايران ( سهامى خاص ) 
به شماره ثبت 112 و شناسه ملى 10100903690

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قزوين-البرز (296432)

آگهى تغييرات شركت كارخانجات مخابراتى ايران شركت سهامى عام  
به شماره ثبت 42478 و شناسه ملى 10530004647

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان فارس 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شيراز 
(303790)

آگهى تغييرات شركت فنى و مهندسى آران برج خوى سهامى خاص
به شماره ثبت 2135 و شناسه ملى 10861877604

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى خوى

(297927)

آگهى تغييرات 

شركت شهرك حمل و نقل سيمان آذرآبادگان خوى ياريم قيه 

سهامى خاص به شماره ثبت 2443و شناسه ملى 10861764615

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى

 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى خوى

(299813)

آگهى تغييرات 
شركت عمران امند شركت سهامى خاص

به شماره ثبت 8687 و شناسه ملى 10102730953

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان زنجان 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى زنجان 

(298891)

آگهى تغييرات

شركت شهرك حمل و نقل سيمان آذرآبادگان خوى ياريم قيه 

سهامى خاص به شماره ثبت 2443 و شناسه ملى 10861764615

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى خوى 

(299812)

آگهى تغييرات شركت نوآوران صنعت سبز پارس شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 15391 و شناسه ملى 10530276717

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان فارس 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شيراز (301849)

آگهى تغييرات شركت صنايع غذايى شيرين پارت ايرانيان
 شركت سهامى خاص به شماره ثبت 3666 و شناسه ملى 10100223530

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرج (305276) 

آگهى تغييرات
 شركت تجهيزات برقى كاوه سهامى خاص

 به شماره ثبت 7650 و شناسه ملى 14006248627

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان سمنان
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سمنان (305250) 

آگهى تغييرات شركت ساختمان و نصب فراب سهامى خاص
 به شماره ثبت 329359 و شناسه ملى 10103672494

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293239) 
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ایمیل  خط ارتباطي :

 برگزاري يادواره 101 شهيد تالش
سرويس شهرستانها:  يادواره 101 شهيد بخش مرکزي تالش استان 
گيان با محوريت شهيد سيد علي نبوي در مسجد محمد رسول اه )ص( 

اين شهر برگزار شد.
مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه در سپاه قدس استان گيان گفت: 
برگزاري يادواره هاي شهدا تريبون ترويج فرهنگ ايثار و شهادت است.

حجت ااسام والمسلمين تسخيري عزت، اقتدار و ايستادگي در 
برابر توطئه هاي دشمنان را از مهمترين ويژگي ملت ايران برشمرد و 
افزود: ملت ايران با تأسي از سيره شهدا همچون کوهي استوار در برابر 

ياوه گويي ها، تهديد ها و تحريم هاي ظالمانه دشمنان ايستاده است. 
سيد علي نبوي از فرهنگيان مبارز انقاب اسامي تالش بود که 

26 دي 1365 در منطقه شلمچه به شهادت رسيد. 

ناوگروه 58 نيروي دريايي راهبردي 
ارتش در بندرعباس پهلو گرفت

س���رويس شهرستانها: ناوگروه 58 نيروي دريايي راهبردي ارتش 
جمهوري اسامي در منطقه يکم امامت نداجا با استقبال فرماندهان اين 

منطقه در بندرعباس پهلو گرفت.
فرمانده قرارگاه مقدم نيروي دريايي ارتش ناوگان جنوب در مراسم 
اس���تقبال از اين ناوگروه اظهار داشت: اين ناوگروه اطاعاتي عملياتي 
متش���کل از ناوش���کن شهيد بايندر و ناو لجستيک تنب است که بعد 
از گذشت 53 روز دريانوردي و طي سه هزار و 970 مايل دريايي و 

پهلوگيري در بندر »صاله« عمان به کشور بازگشت.
امير دريادار دوم افشين تاشک افزود: حضور مستمر ناوگروه هاي 
نيروي دريايي راهبردي ارتش جمهوري اس���امي ايران براي  اجرايي 
کردن دستورهاي فرماندهي معظم کل قوا، حفظ و حراست از منافع 
جمهوري اس���امي ايران در آب هاي دور دس���ت، به اهتزاز در آوردن 
پرچم مقدس جمهوري اسامي ايران و خنثي سازي پروژه ايران هراسي 
و تأمين امنيت خطوط دريانوردي و مواصاتي جمهوري اس���امي 
ايران اس���ت. وي اظهار داش���ت: انتقال پيام صلح و دوستي و اشراف 
اطاعاتي در منطقه گس���ترش يافته نيروي دريايي راهبردي از ديگر 
اهداف ناوگروه هاي نيروي دريايي ارتش است. فرمانده قرارگاه مقدم 
نيروي دريايي ارتش ناوگان جنوب اظهارداش���ت: ثبات و امنيت نظام 
مقدس جمهوري اسامي ايران در اين منطقه دريايي پر آشوب، مديون 
فداکاري  هاي کارکنان نيروي دريايي راهبردي ارتش در خليج عدن و 
آب هاي دور دست است و موفقيت در اين ماموريت ها نيازمند صبر، 

فداکاري و ايثار خانواده هاي آنهاست.

   تربيت نسلي متعهد به وظايف
 و تکاليف شهروندي

سرويس خبر: رئيس پليس تهران بزرگ گفت: آموزش و پرورش 
نهادي است که اگر آموزش هاي آن، اصولي و هدفمند باشد، کار ديگر 

سازمان ها راحت تر مي شود.
سردار حسين رحيمي در ديدار با دکتر عبدالرضا فوادوند مديرکل 
آموزش شهر تهران اظهار داشت: امنيت پايدار با نهادينه سازي و آموزش 
امکان پذير است و بايد همه به نهاد آموزش و پرورش کمک کنيم که 
نسلي مسئول و متعهد به وظايف و تکاليف شهروندي تربيت کند.  وي 
گفت: امروزه نيازمند توجه جدي به آموزش مهارت هاي زندگي از جمله 
آموزش کنترل خشم، مديريت ذهن، آموزش زندگي اجتماعي و مدارا 
هس���تيم. در جريان اين ديدار عبدالرضا فوادوند مديرکل آموزش شهر 
تهران با قدرداني از حمايت هاي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ گفت: 
حوزه هاي همکاري بين پليس و آموزش و پرورش زياد است يکي از 
اين حوزه ها، مباحث پيشگيري است که با تعريف ساز و کار هاي مشخص 
و برگزاري کارگاه هاي آموزشي در حوزه مبارزه با مواد مخدر، مباحث 

ترافيکي انتظامي مي توانيم به کاهش آسيب هاي اجتماعي کمک کنيم. 

قوه قضائيه به فيلم هاي جشنواره عمار 
جايزه مي دهد

سرويس خبر: معاونت فرهنگي قوه قضائيه امسال با اختصاص دو 
جايزه در نهمين جشنواره مردمي فيلم عمار شرکت مي کند.

امسال جايزه »ميزان« از سوي اداره کل فرهنگ حقوقي قضايي جامعه 
معاونت فرهنگي قوه قضائيه به برگزيدگان نهمين جشنواره مردمي فيلم 
عمار که فيلم هايي با مضمون »آشنايي با حقوق و وظايف شهروندي«، 
»ارتقاي فرهنگ قانونگرايي« و »ارتقاي جايگاه دستگاه قضايي در افکار 

عمومي« ساخته باشند، تعلق مي گيرد.
همچنين س���تاد ملي صبر به برگزيدگان نهمين جشنواره مردمي 
فيلم عمار که فيلم هايي با مضمون »توسعه فرهنگ صلح، بخشايش و 
رضايت)صبر(« و »احياي فرهنگ حل اختاف و ميانجيگري« ساخته 
باشند، جوايزي را اهدا خواهد کرد. قرار است به سازندگان سه فيلم 
نخست برگزيده در هر موضوع از سوي معاونت فرهنگي قوه قضائيه 
جايزه سه روز اقامت و پذيرايي در مشهد مقدس اهدا شود. مشارکت 
در هزينه هاي توليد اثر به مبلغ 20 ميليون ريال و حمايت براي پخش 
آن از رسانه ملي و رسانه هاي ديگر از حمايت هاي معاونت فرهنگي 

قوه قضائيه از فيلم هاي برتر در موضوع هاي مورد نظر است.

درياچه اروميه 18 سانتي متر افزايش تراز دارد
سرويس شهرستانها: رئيس دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه 
در آذربايجان غربي گفت: تراز درياچه اروميه در روزشنبه در حالي به 
يکهزار و 270 متر و 46 سانتي متر رسيده است که در مقايسه با زمان 

مشابه سال گذشته 18 سانتي متر افزايش سطح دارد.
 فرهاد سرخوش با اعام اين که تراز درياچه اروميه نسبت به کمترين 
سطح ثبت شده براي آن 44 سانتي متر افزايش يافته است، افزود: درياچه 

اروميه نسبت به 15 روز گذشته 15 سانتي متر افزايش تراز دارد.
وي با اعام اين که مس���احت درياچه اروميه به يکهزار و 953 
کيلومتر مربع رسيده است، اضافه کرد: وسعت اين درياچه نسبت به 

زمان مشابه سال گذشته 219 کيلومترمربع افزايش يافته است.
 سرخوش دليل اصلي افزايش تراز درياچه اروميه در روزهاي اخير 
را بارندگي و رهاسازي آب سدها به درياچه اعام کرد و گفت: مرحله 
نخست رهاسازي آب به درياچه اروميه به ميزان 92 ميليون مترمکعب 

از سدهاي زوا، سلماس، شهرچاي و مهاباد انجام شد.

هم افزايي حوزه و دانشگاه مولود مبارک 
انقاب اسامي است

سرويس شهرستانها: رئيس حوزه هاي علميه سراسر کشور هم افزايي 
حوزه و دانشگاه را مولود مبارک انقاب اسامي دانست.

آيت اه اعرافي در مراس���م قدرداني از 50 قانون پژوه برتر مرکز 
تحقيقات اسامي مجلس شوراي اسامي افزود: قانونگذاري با توجه به 
فراگيري گستره آن در اجتماع از عرصه هاي مهم و تأثيرگذار همکاري 
حوزه و دانشگاه است. وي به موضوع قانونگذاري در جمهوري اسامي 
پرداخت و افزود: الگوي قانونگذاري در جمهوري اس���امي براساس 
س���ازگاري با ش���ريعت و براي خدمت و تحکيم مباني فقهي بنا شده 
اس���ت و نظام اس���امي ما ثابت کرده فقه مي تواند همراه و هماهنگ 
با قانون باش���د. رئيس حوزه هاي علميه سراسر کشور به تدوين برنامه 
پنج ساله حوزه هاي علميه نيز پرداخت و گفت: از سال 98 براي اولين 
بار حوزه هاي علميه براس���اس برنامه پنج ساله حرکت مي کنند و براي 
اولين بار درختواره اي از تمامي رشته هاي حوزوي براساس سرفصل هاي 

مشخص تدوين شده است. 
حجت ااس���ام مبلغي، رئيس مرکز تحقيقات اس���امي مجلس 
شوراي اسامي هم در اين مراسم بهره گيري از علما و فضاي حوزه 
را براي تدوين قوانين از نقاط قوت مرکز تحقيقات اس���امي مجلس 
دانس���ت و افزود: همراهي اين مرکز با حوزه هاي علميه و استفاده از 
محتواي علمي، حرکت نويني اس���ت که از اين مرکز آغاز ش���ده و با 
دعوت از حقوقدانان جهان اسام به دنبال تبيين نسبت به فقه و قانون 

با واقعيت هاي اجتماعي است. 

  اهداي تنديس مهر حقوق بشر به علي دايي
سرويس شهرستانها: عضو هيات رئيسه کانون وکاي دادگستري 
اس���تان کرمانش���اه از اهداي تنديس مهر حقوق بشر به علي دايي از 

اسطوره هاي فوتبال ايران خبر داد.
شهاب تجري افزود: مراسم اهداي اين تنديس براي فعاليت هاي 
بشردوستانه و خيرخواهانه يکسال اخير در مناطق زلزله زده کرمانشاه،  
30 آذر با حضور علي دايي در تاار بهمن دانش���گاه آزاد اس���امي 

کرمانشاه برگزار مي شود.
او با اشاره به اين که امسال عاوه بر يک شخصيت ملي، به يک 
نهاد استاني نيز اين تنديس اهدا خواهد شد، گفت: در اين مراسم تنديس 

مهر حقوق بشر محلي را به جمعيت امام علي )ع( اهدا مي کنيم.
وي افزود: کانون وکاي دادگس���تري استان کرمانشاه از سال 91 
تاکنون هرسال مراسم اهداي تنديس مهر حقوق بشر را با اهداي اين 
تنديس به يکي از شخصيت هاي ملي که فعاليت هاي بشردوستانه قابل 

توجهي داشته اند، برگزار کرده است.
او ادامه داد: سال گذشته نيز تنديس مهر حقوق بشر به مردم ايران 
اهدا شد که اين تنديس اکنون در موزه صلح ايران نگهداري مي شود. 

جلوي باندهاي فروش لوازم يدكي خودروها را بگيرند
مکانيک خودروهاي سنگين هستم که با 78 سال سن هنوز کار 
مي کنم. هر بار که براي خريد لوازم يدکي به فروش���گاه هاي به ظاهر 
کوچک اما در واقع بنکداري هايي با عوامل متعدد مراجعه مي کنم، ابتدا 
با چند جا تلفني تماس مي گيرند و آخرين قيمت ها را مي پرس���ند و 
س���پس آن را به من اعام مي کنند که متأس���فانه هر روز سير صعودي 
دارد و کسي هم نيست که جلوي اجحاف اين باندهاي فروش لوازم 

يدکي خودروها را بگيرد.
جمشيديـ  مكانيك ماشين آات سنگين 

راننده خافکار متواري خودش را معرفي كند
رانن���ده خط���اکار و بي رحمي چند ماه پيش فرزند عزيز ما را در 
خيابان استخر تهران پارس زير گرفت و گريخت که هنوز اشک مادر 
اين دختر بيگناه که با ويلچر در بيمارستان الغدير تهران روند معالجه اش 
را طي مي کند، از ديدگان او جاري اس���ت. به آن راننده فراري تذکر 
مي دهيم که پرونده اش در کانتري حکيميه همچنان مفتوح است و اگر 
خودش را معرفي کند، از جرم اش کاسته مي شود، وگرنه روز قيامت 

بايد جوابگوي خدا باشد. 
فياضـ  افسر وزارت دفاع و خانواده ترامشلو

طرح آبياري تحت فشار روستا بدون استفاده مانده است
طرح آبياري تحت فشار روستاي قصبه )وحيديه( شهريار در استان 
تهران پس از تکميل به دليل نداشتن خط انتقال بين چاه هاي روستا، قابل 
بهره برداري نيست و مطالبات پيمانکار آن هم از سوي جهاد سازندگي 
استان تهران پرداخت نشده است. از جهاد کشاورزي شهريار مي خواهيم 

پيگير موضوع رفع موانع استفاده از شبکه آبياري روستا باشد. 
سلطانيـ  كشاورزي از روستاي قصبه شهريار

مستمري بانوان بعد از فوت به همسران شان تعلق گيرد
با توجه به زحمات و تاشي که تمامي زنان و مردان شاغل براي 
اداره زندگي خود در طول س���ال ها زندگي مشترک انجام مي دهند، از 
نماين���دگان مجلس تقاضا دارم که در ايحه اي طرح پرداخت حقوق 
بازنشستگي بانوان شاغل را بعد از فوت آنان به همسران شان، تصويب 

کنند تا بعد از فوت، پرداخت مستمري آنان قطع نشود.
تلفن به خط ارتباطي 

مسئوان به فکر كل كشور باشند
در دوران مسئوليت 8 ساله برخي از رؤساي جمهوري کشورمان 
طرح هايي از قبيل انتقال آب به شهرهايي که زادگاه آنان بوده، در دست 
بررسي و اجرا قرار گرفته و برخي از آن طرح ها نيمه کاره رها شده است. 
مثًا انتقال آب رودخانه کارون به رفسنجان در زمان رياست جمهوري 
مرحوم هاشمي رفسنجاني نيمه تمام ماند و بعد از آن آقاي خاتمي در 
زمان رياست جمهوري شهر يزد را در اولويت اين طرح اعام کرد، به 
تازگي هم طرح آبرساني درياي خزر به سمنان توسط دولت دوازدهم 
بعد از سال ها در دستور کار قرار گرفته است، در صورتي که هنوز طرح 
شيرين سازي آب درياي خزر براي شهرهاي شمالي اطراف درياي خزر 
اجرا نشده است! ايکاش دولتمردان در دوران مسئوليت خود آباداني و 

رفع مشکات اقتصادي را براي کل کشور در نظر داشته باشند.
حبيب محمدقلي هاـ  اسامشهر 

اهداي شاهنامه فردوسي به جاي شمشير!
اهداي شمشير نمادين به شکل شمشير امام علي)ع( از سوي سردار 
قاس���م س���ليماني فرمانده نيروي قدس سپاه به مفتي اهل سنت عراق 
به نمايندگي از کش���وري که فرهنگ و تمدن ديرينه آن جلوه و نماد 
بسياري دارد، اقدامي آرماني و پسنديده بود. اي کاش سردار سليماني 
کتاب گرانقدر و با ارزش شاهنامه فردوسي که نماد فرهنگ غني ايران 

است را هم به ايشان اهداء مي کردند.
خـ  رـ  تاكستان )قزوين(

براي كاهش فاصله هاي طبقاتي افزايش حقوق ها پلکاني باشد
ب���راي برون رفت از مش���کات اکثر حقوق بگي���ران طرح افزايش 
20درصدي حقوق ها عاقانه است، اما اين کار نبايد باعث افزايش فاصله هاي 
طبقاتي ش���ود، بهتر اس���ت افزايش حقوق ها به صورت پلکاني صورت 
گيرد، مثًا حقوق بازنشستگاني که پايين تر از 2 ميليون در ماه است و يا 
مشمول همسان سازي هستند 20 درصد افزايش يابد، ولي بازنشستگاني که 
حقوق هايي بااي 5 ميليون تومان دريافت مي کنند 10 درصد در نظر گرفته 
شود و اين برنامه براي شاغان هم به اجرا درآيد، زيرا افرادي که حقوق هاي 
باايي دريافت مي کنند، يا کارگراني که 2 تا 3 ميليون تومان دريافتي دارند، 

افزايش 20 درصدي تفاوت فاحشي در حقوق آن ها ايجاد مي کند.
بازنشسته سازمان مديريت دولتي 

هزينه درمان در برخي از مراكز درماني خيريه زياد است
اولين هدف از احداث مراکز خيريه درماني ارائه خدمات با حداقل 
هزينه به بيماران و افراد کم توان مالي است، اما متأسفانه هزينه درمان و 
دارو در يکي از مراکز خيريه اسامشهر بيشتر از مراکز درماني دولتي است. 
برخي از اين مراکز در سايه نام امامان)ع( نهايت سوء استفاده را مي برند. 
از وزارت بهداشت و درمان تقاضا داريم براي جلوگيري از سودجويي 

برخي مراکز خيريه که با پول خيرين اداره مي شوند، اقدام کنند.
از ساكنان اسامشهر 

 چه كسي راننده با فرهنگ است؟
رانندگي کاري به ظاهر س���اده است، اما نوعي مهارت محسوب 
مي شود. راننده با فرهنگ هيچ وقت به خصوص از سمت راست سبقت 
بيجا نمي گيرد، خودرواش را دوبله و س���وبله پارک نمي کند، موجب 
راهبندان خيابان ها و کوچه ها نمي ش���ود، به طور ناگهاني از خيابان به 
کوچ���ه نمي پيچد و خاصه اين که در همه حال مقررات راهنمايي و 
رانندگي را اجرا مي کند. البته عليرغم اين که تعداد خودروها خيلي بيشتر 
از سابق شده، اما تعداد پارکينگ ها افزايش چنداني نداشته است که در 

اين مورد هم مسئوان شهري بايد فکري کنند.
غامحسين سرشارـ  اهيجان 

ضرورت مبارزه با موش هاي مزاحم در منطقه 16 شهرداري
ازدياد موش ها در خيابان ش���هيد بخارايي، محله باغ آذري، خيابان 
س���اريخاني براي ساکنان اين محل مشکل س���از شده و بهداشت و 
سامت اهالي را به خطر انداخته است. از شهرداري منطقه 16 تقاضاي 

رسيدگي داريم.
بهزادي پور 

حذف شرط سني براي تحصيل در دانشگاه فرهنگيان
از وزارت آموزش و پرورش تقاضا مي شود شرط سني فرزندان 
فرهنگيان براي تحصيل در دانش���گاه فرهنگيان را حذف کنند تا آنان 
هم مانند والدين خود بتوانند در خدمت تعليم و تربيت دانش آموزان 

کشور درآيند. 
فرهنگي از اصفهان

در كوچه تاش از رانندگان حق پارک مي گيرند
يک طرف کوچه ت���اش واقع در خيابان وليعصر)عج(، خيابان 
والي نژاد توس���ط نگهبانان ساختمان نگار با زنجير مسدود شده است 
 و کس���اني که مي خواهند همراه با بيماران ش���ان به کلينيک پزشکان 
رو به روي ساختمان ياد شده مراجعه کنند، ناچارند به نگهبان حاضر 
در مح���ل پ���ول بپردازند تا زنجير را ب���از کند و به آنان اجازه پارک 
خودروهايش���ان را بدهد. چرا شهرداري و راهنمايي و رانندگي منطقه 

جلوي کار آنان را نمي گيرند؟
اكبر اميدوار 

رسيدگي به مشکات كاركنان قراردادي بانك ها
از بانک مرکزي و مديران عامل بانک ها انتظار مي رود به نيروهاي 
شرکتي، قراردادي و پيماني شاغل در بانک ها عنايت ويژه داشته باشند 

و به مشکات شان رسيدگي کنند. 
كيانيـ  نهاوند )استان همدان(

چرا به زندانيان خطرناک مرخصي مي دهند؟
قضات محترم دادگاه ها و مسئوان زندان ها چرا اجازه مي دهند دزدان 
سابقه دار و افراد جنايتکار به راحتي مرخصي بگيرند و از زندان آزاد 
شوند تا به خاف هايشان ادامه دهند؟ آيا اين مسئوان و خانواده هايشان 
از ادامه بزهکاري هاي سنگين افراد ياد شده آسوده خاطرند که به آنان 

سخت نمي گيرند؟
هموطن 

لزوم پياده روسازي در مناطق محروم اسام آباد غرب
با اين که پياده روهاي مناطق مرکزي و مرفه نشين اسام آباد غرب 
با موزاييک هاي زيبا و رنگارنگ سنگفرش شده است، معابر عمومي 
مناطق محروم و حاش���يه اي شهرستاني و ابومسلم خراساني اين شهر 
عليرغم گذش���ت سال ها همچنان فاقد روکش موزاييک و سنگفرش 
است از شهرداري و شوراي شهر اسام آباد غرب مي خواهيم در اين 

مورد اقدام کنند.
عبداه الفتيـ  اسام آباد غرب 

معاون امنيتي وزير كشور: مردم از بي عدالتي ها ناراضي هستند
سرويس شهرستانها: استکبار جهاني به 
دنبال ايجاد نارضايتي بين مردم ايران اسامي 

از طريق انواع ترفندها و نقشه هاست.
حس���ين ذوالفقاري معاون امنيتي و 
انتظامي وزارت کشور در نشست شوراي 
اداري استان سمنان و آيين معرفي استاندار 
جديد اين استان، با بيان اين مطلب افزود: 
اکنون استکبار جهاني درصدد ايجاد آشوب 
و تفرقه در ايران اس���امي است و تنوع 
نقشه هاي دشمنان براي جدايي مردم از نظام 

قابل توجه است. 
وي گفت: مردم ديگر با قوا  يا جناح 
کاري ندارند و دوست دارند مشکاتشان 
برطرف ش���ود، انصاف و عدالت در کشور 
فراگير شود، مردم از بي عدالتي ها ناراضي 

هستند.
وي اضاف���ه کرد: در صحنه نابرابر در 

مقابل استکبار جهاني قرار داريم و آمريکا 
مي خواهد با رويکرد مذاکره ايران را تسليم 

کند.
معاون امنيتي و انتظامي وزارت کشور 

ادامه داد: ش���اه بيت تمام اقدامات آمريکا 
ايجاد نارضايتي بين مردم است و هرکسي 
که دل در گرو آحاد جامعه دارد براي رفع 

گرفتاري هاي مردم اقدام کند.
وي گفت: اميد، اعتماد و رضايت بايد 
در اولويت کاري مديران و مسئوان باشد 
و ب���ا اتخاذ اين راهبردها، بايد توطئه هاي 

استکبار جهاني را خنثي کرد. 
معاون امنيتي و انتظامي وزارت کشور 
با اشاره به ضرورت هاي کشور در شرايط 
کنوني، افزود: وقت و انرژي مسئوان نبايد 
براي کارهاي جزيي و بي اس���اس باشد، 
مردم از مسئوان رويکرد پيشگيرانه و مبارزه 
با فساد مي خواهند. ذوالفقاري گفت: مردم 
از مسئوان، مسئوليت پذيري مي خواهند و 

بايد با مردم صادق بود.
معاون امنيتي و انتظامي وزارت کشور 

ادام���ه داد: کاغذبازي هاي اداري يکي از 
گرفتاري هاي مردم اس���ت و اين رويکرد 
يکي از عوامل منفي در ايجاد فس���اد در 

جامعه است.
ذوالفقاري گفت: تنها راهکار برطرف 
کردن فس���اد اين است که قانونمداري در 
کشور فراگير شود و معيار در انجام کارها 
صداقت و تاش باشد.وي اضافه کرد: منشا 
تمام گرفتاري هاي ما تکبر، طمع و حسادت 
است و بايد با همدلي و اتحاد براي توسعه 
ايران اسامي گام برداشت.معاون امنيتي و 
انتظامي وزارت کشور ادامه داد: چاپلوسي 
و بي قانوني نبايد در دس���تگاه هاي اجرايي 
فراگير شود و همه مسئوان در برابر اقدامات 

خود مسئول هستند.
وي با بيان اين که راهکارهاي عملي 
براي کاهش هزينه هاي جاري کشور درنظر 

گرفته ش���ود، افزود: در ميزان پذيرايي و 
تشريفات در جلس���ه هاي اداري تجديد 
نظر شود.ذوالفقاري ادامه داد: براي کاهش 
هزينه هاي جاري کشور بايد گام هاي عملياتي 
برداشت و راهکارهاي عملي براي رفع اين 
چالش مدنظر قرار گيرد، با حرف نمي توان 
هزينه ه���ا را کم کرد و کاهش هزينه ها در 

کشور فرهنگ شود. 
معاون امنيتي و انتظامي وزارت کشور 
گف���ت: در آيين هاي تکريم و معارفه بايد 
خودمان را قضاوت کنيم و مديران از نگاه 

مردم ارزيابي شوند.
در اين نشس���ت که نمايندگان استان 
سمنان در مجلس شوراي اسامي، جمعي 
از مسئوان، مديران و نخبگان استان سمنان 
حضور داش���تند، عليرضا آشناگر به عنوان 

استاندار سمنان معرفي شد. 

سرويس خبر: دادستان تهران 
با تش���ريح آخرين اقدامات براي 
شناسايي اموال وحيد مظلومين متهم 
اقتصادي،از صدور 10 کيفرخواست 
براي  صرافي هاي متخلف خبر داد. 

   عب���اس جعفري دولت آبادي 
در حاشيه نشست با مديران رسانه 
ه���ا در جمع خبرنگاران در رابطه با 
آخرين وضع شناسايي اموال وحيد 
مظلومين اظهار داشت: پليس گزارش 
مبسوطي از شناسايي اموال مظلومين 
ارائه ک���رده که حداقل 17 ملک و 
تع���دادي خودروهاي گرانقيمت  و 
همچنين اماکي در کيش شناسايي 

شده است  .
 وي افزود: قرار شده است پليس 
ي���ک هفته آينده گزارش را تکميل 
کند. دادگاه به ضبط همه اموال ناشي 
از جرم وحيد مظلومين داده اس���ت 

ولي زماني که پرونده به دادگاه رفت، 
برخ���ي از اين اقدامات ناقص مانده 
بود که اين کارها در يک ماه گذشته 
به س���رعت انجام شد و هفته قبل 
ه���م متهم���ي را از کيش به تهران 
منتقل کردند .  او درباره آخرين وضع 
پرونده هاي اخير اقتصادي، با اشاره 
به صدور 10 کيفرخواست جديد در 

اين باره افزود: يکي از اين پرونده ها 
مربوط به يکي از صرافي ها بود که 
ارزش آن حدود 1300 ميليارد تومان 

بوده است.
دادستان تهران گفت: در پرونده 
پتروشيمي ها 19نفر دستگير شده اند 
که مربوط به پت ها بود که موجب 
گراني مواد پاستيکي در بازار شده 
بود. از ميان دستگيرشدگان سه نفر 
از بخ���ش دولت���ي و بقيه از بخش 

آزاد هستند  .
 جعفري دولت آبادي در ادامه با 
بيان اينکه در پرونده کاغذ شش متهم 
دستگير شده اند، در رابطه با اقدامات 
مجرمانه اين افراد اظهار داشت: دسته 
نخست کساني هستند که ارز هايي که 
گرفته بودند در بازار آزاد فروخته اند يا 
کاغذ هايي که با ارز دولتي وارد کرده 
بودند، با فاکتور هاي صوري به قيمت 

آزاد به فروش رسانده اند. در هر دو 
صورت کاا با قيمت واقعي به دست 

مصرف کننده نرسيده است . 
دادستان تهران گفت: اخيراً بانک 
مرکزي حدود 240 مورد صرافي را 
معرفي و رسيدگي به وضع آن ها را 
خواستار شده است.  وي اظهار داشت: 
اين صرافي ها بدون مجوز کار مي کنند 
و گزارش هاي���ي که در پرونده هاي 
فساد اقتصادي به ويژه در شعب ويژه 
داش���تيم نشان مي دهد که بخشي از 
فساد ها در صرافي ها شکل مي گيرد 
ک���ه يا به گراني ارز دامن مي زنند يا 

مجوز ندارند .
 جعفري دولت آبادي با قدرداني 
از بان���ک مرکزي براي ورود به اين 
موضوع ، افزود: از پليس و س���اير 
دستگاه ها خواسته ايم که همه مجوز ها 

را بررسي کنند  .

صدور كيفرخواست براي پرونده 1300ميليارد توماني صراف تهراني

س���رويس شهرستانها: فرمانده انتظامي استان البرز از دستگيري هفت 
عضو يک ش���بکه سرقت مسلحانه خودرو و کارت هاي بانکي شهروندان 

در اين استان خبرداد.
سردار عباسعلي محمديان افزود: راننده يک خودرو در تماس تلفني 
با پليس 110 البرز اعام کرد دومرد و يک زن مسافر پس از طي مسير با 

تهديد ساح و ضرب و شتم وي، خودرو  او را به سرقت برده اند.
او گفت: پليس در حال بررس���ي موضوع بود که سرقت هاي دوم و 
سوم هم به همين شيوه رخ داد و با اقدامات اطاعاتي پاتوق سارقان در سه 
منطقه غرب تهران شناسايي شد و با کسب دستورقضايي، دزدان که 7 نفر 
بودند، در مخفيگاهشان دستگير شدند. وي اضافه کرد: سارقان مسلح پس 
از سرقت خودروها اقدام به مسافر بري کرده و دراين شيوه نيز با تهديد 
ساح،کارت هاي بانکي مسافران را به سرقت مي بردند. فرمانده انتظامي البرز 
افزود: اين افراد با سرقت کارت هاي بانکي اقدام به خريد طا و ساعت 

مي کردند تا بتوانند دوباره آن را به پول تبديل کنند.

دستگيري دزدان مسلح در البرز

دستگيري 91 سارق خشن
سرويس خبر: پليس آگاهي ناجا با اجراي مرحله چهارم طرح مبارزه با 
سارقان توأم با خشونت درسراسر کشور، 91 سارق خشن را دستگير کرد. 

سرهنگ رضا مؤذن معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي ناجا، با بيان 
اين خبر، افزود: در راستاي تحقق اهداف قرارگاه مرکزي مبارزه با سرقت، 
مرحله چهارم اين طرح از جمله زورگيري خياباني، کيف قاپي، سرقت به 
عنف، سرقت تحت پوشش مأمور و شناسايي و دستگيري سارقان خشن 
به مدت  دوروز در سراس���ر کش���ور به اجرا در آمد. وي با اعام اين که در 
اين طرح، 91 سارق خشن دستگير شدند که متهمان به 245 فقره سرقت 
اعتراف کردند، گفت: در بررسي سوابق متهمان مشخص شد 53 درصد از 

سارقان، سابقه دار و 47 درصد از آن ها بدون  سابقه بوده اند. 
دستگيري دزدان خانه ها در 5 استان

 سرويس شهرستانها: فرمانده انتظامي استان قزوين از دستگيري 3سارق 
منزل و کشف ميلياردي اموال مسروقه خبر دادوگفت: اين دزدان در 5 استان 

دست به سرقت خانه ها زده اند.
سردار مهدي محمودي اظهار داشت: در پي وقوع چند فقره سرقت منزل 
در شهرستان البرز استان قزوين موضوع شناسايي و دستگيري سارقان در دستور 
کار پليس آگاهي شهرستان و استان قرار گرفت.وي ادامه داد:ماموران با انجام 
اقدامات اطاعاتي و تحقيقات فني پليسي هويت 3 سارق را شناسايي و در 
يک اقدام غافلگيرانه متهمان را دستگيرکرده و در بازرسي از منزل آنان مقاديري 
طا و جواهر، يک قطعه عتيقه، تعدادي چک مس���روقه به ارزش 4 ميليارد 

ريال و 200 متر کابل برق کشف کردند. وي افزود: متهمان در بازجويي فني 
به 20 فقره سرقت از منزل در 5 استان کشور اعتراف کردند.
 اعتراف يك دزد به 150 فقره سرقت

سرويس حوادث: رئيس پايگاه سوم پليس آگاهي از دستگيري، يک 
سارق لوازم داخلي خودرو و اعتراف وي به 150 فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ کاميار چهري افزود: پرونده اي با موضوع سرقت لوازم داخلي 
خودرو از کانتري 106 به پايگاه سوم پليس آگاهي تهران بزرگ ارجاع 
ش���د و در آن ش���اکي در تحقيقات پليسي، اعام کردکه از داخل خودرو 
س���واري او 2 گوش���ي همراه و ساير لوازم به سرقت رفته است.وي ادامه 
داد: با رديابي ها مش���خص ش���د که گوشي همراه مالباخته توسط يکي از 
مجرمان حرفه اي و سابقه دار فعال شده که پس از مدتي مراقبت هاي ويژه 

از مخفيگاهش، متهم با هماهنگي مقام قضايي دستگير شد.
توقيف يك ماهه خودرو متلك پران ها

س���رويس خبر: فرمانده انتظامي تهران بزرگ گفت: رانندگاني که با 
متلک پراني،  مزاحم نواميس مردم ش���ده و هنجارشکني کنند،  خودروا شان 

يک ماه در توقيف پليس خواهد ماند.سردار حسين رحيمي اظهار داشت: 
متلک پراني و مزاحمت هاي خياباني در دس���ته هنجارش���کني جا دارد و 
خودروهايي که هنجارش���کن بوده و براي نواميس مردم مزاحمت ايجاد 
کنند مشمول خودروهايي خواهند بود که در توقيف پليس جاي مي گيرند. 
وي درباره اينکه آيا شهروندان مي توانند شماره خودروهايي را که برايشان 
مزاحمت ايجاد کرده اند به پليس بدهند، گفت: قطعا اين کار را انجام دهند 
چرا که پليس شماره ها را بررسي کرده و بعد از بررسي صحت اطاعات 

حتما با رانندگان هنجارشکن برخورد ازم را انجام مي دهد.
مواد غذايي مسموم در هند 11 قرباني گرفت 

هن���د:  مقام���ات پليس هند گفتند: 11 نفر از افرادي که در برگزاري 
مراسم جشن راه اندازي يکي از معابد جديد هندوها در مناطق جنوبي اين 
کش���ور ش���رکت کرده بودند، بر اثر مصرف غذاي مسموم جان خود را از 

دست دادند.
32 نفر ديگر هم که در اين مراسم حضور داشتند، پس از اين مراسم در 

چاماراجنگر در ايالت کارناتاکا، بر اثر مسموميت روانه بيمارستان شدند. 

اخبار حوادث

سرويس شهرستانها: معاون بنياد 
برکت کشورگفت: طرح اقتصادي 
اجتماع محور »آسمان« اين بنياد از 
ابتداي امسال در7 استان کم برخوردار 

کشور آغاز شده است.

محسن مردعلي در گردهمايي 
کارآفرينان اين بنياد در تربت جام 
افزود: کارکرداين طرح  با رويکرد 
معيشت پايدار، ايجاد کسب و کار 
و اشتغال پايدار در مناطق روستايي 

و محروم اس���ت.وي  اضافه کرد:  
در اي���ن طرح ب���ه دنبال افزايش 
مش���ارکت اجتماعي مردم مناطق 
کم برخوردار هس���تيم تا با ايجاد 
مش���اغل پايدار انگيزه ماندگاري 

در روستا ها افزايش يابد. مردعلي 
گفت: با ارائه طرح هاي کارجويان 
و نظارت تسهيلگران تا پايان بهمن 
امسال بيش از 200 شغل پايدار در 

تربت جام ايجاد مي شود.

اجراي طرح اشتغالزايي بنياد بركت در 7 استان

سرويس شهرستانها: مديرعامل شرکت نفت 
و گاز پ���ارس گفت: تولي���د گاز از پارس جنوبي 
تا پايان امس���ال به بيش از 630 ميليون مترمکعب 

خواهد رسيد.
محم���د مش���کين فام از افزايش 56 ميليون 
مترمکعبي برداش���ت گاز از ميدان پارس جنوبي تا 
پايان امس���ال خبر داد و افزود: با دستيابي به اين 
ظرفيت، توليد گاز ايران از پارس جنوبي به بيش از 

630 ميليون مترمکعب خواهد رسيد.
وي با اشاره به تمرکز بر بهره برداري حداکثري 
و صيانتي از ميدان مش���ترک پارس جنوبي افزود: 
فعاليت اين ش���رکت در دو جبهه توسعه و توليد 
نيازمند برنامه ريزي دقيق و تاش بر پايه همدلي در 

شرايط تحريم است.
مشکين فام با اشاره به افزايش توليد گاز براي 
پاسخگويي به نياز هاي جاري و آتي کشور گفت: 
با نزديک شدن به فصل زمستان و ضرورت تامين 
پايدار و مس���تمر نياز گازي کشور، بهره برداري از 
فاز هاي در حال توسعه پارس جنوبي شتاب بيشتري 

به خود گرفته است.
او روند پيشرفت توسعه فاز هاي 13 و 22 تا 
24 پارس جنوبي در بخش پاايشگاهي را مطلوب 
توصيف کرد و گفت:سه رديف شيرين سازي گاز 
ترش از هر يک از پاايش���گاه هاي اين فاز ها در 
مدار توليد قرار دارد و پيش بيني مي ش���ود رديف 
چهارم شيرين سازي فاز 13 نيز تا پايان ماه جاري به 

بهره برداري برسد. وي با اشاره به تعهد بهره برداري 
از سه زنجيره يک ميليارد فوت مکعبي هر يک از 
فاز هاي در حال توسعه پارس جنوبي تا پايان امسال 
اضافه کرد: با بهره برداري از دو سکوي گازي فاز 
14پارس جنوبي، نخستين زنجيره توليد از اين فاز، 
با برداشت روزانه 28 ميليون مترمکعب گاز ترش 
عملياتي ش���ده است.  مشکين فام رسيدن به دومين 
زنجيره يک ميليارد فوت مکعبي را نيازمند تکميل 
عمليات راه اندازي دو سکوي دريايي فاز 13 پارس 
جنوبي اعام کرد و گفت: سکوي B 13، هفته گذشته 
در موقعيت مخزني خود در خليج فارس نصب شد 
و ت���ا يک ماه آينده عمليات راه اندازي آن به پايان 

خواهد رسيد.

افزايش توليد گاز از ميدان پارس جنوبي

ايرنا: نويسنده اي که با اغفال 
دختران جوان از آنها سوءاستفاده 
جنس���ي مي کرد و پيشتر به اتهام 
تشويق به فساد و فحشا و تهديد 
به 15 سال حبس محکوم شده بود، 
در دادگاه انقاب به اتهام زناي به 

عنف به اعدام محکوم شد.
اين محکوم 57 ساله با طرح 

اين ادعا که نويسنده است و براي 
کت���اب جديدش به کار تحقيقي، 
نظرسنجي و مصاحبه نياز دارد، به 
اغفال دختران جوان اقدام مي کرد.

پرون���ده او دو بخش دارد که 
يک بخش آن در دادگاه ارش���اد 
و بخ���ش ديگر در دادگاه انقاب 
رسيدگي شده است. وي در دادگاه 

ارش���اد محاکمه و بابت تشويق به 
فس���اد و فحشا و تهديد مجموعًا 
به 15 س���ال حبس محکوم شده 
اس���ت. در دادگاه انقاب نيز ماده 
4 قانون س���معي و بصري به او 
تفهيم و در شعبه 28 دادگاه انقاب 
اس���امي تهران به رياست قاضي 
مقيسه محاکمه شد و قاضي متهم 

را به اعدام محکوم کرد.
وي يک سابقه کيفري مانند 
همين پرونده نيز در شاهين ش���هر 
اصفهان داش���ته و به س���ه سال 
حبس محکوم شده بود اما پس از 
گذراندن 1/5 سال حبس، با رضايت 
شکات و آزادي مشروط از زندان 

آزاد شده بود.

نويسنده تبهکار به اعدام محکوم شد

احتمال افزايش نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي
سرويس خبر: رئيس پليس راهور ناجا از احتمال افزايش نرخ جرايم 

راهنمايي و رانندگي در قانون بودجه سال آينده خبر داد.
سردار تقي مهري افزود: برابر قانون هر سه سال يکبار با هماهنگي 
وزراي کشور، مسکن و شهرسازي، دادگستري و فرمانده ناجا پيشنهادهايي 
براي افزايش نرخ جرايم رانندگي داده مي شود که امسال هم در دستورکار 

هست که اين اتفاق بيفتد و برابر قانون زمانش رسيده است. 
رئيس پليس راهور ناجا با بيان اين که جابه جا کردن سؤاات امتحان 
آيين نامه راهنمايي و رانندگي جرم محسوب  مي شود،  افزود: در برخي استان ها 
با متخلفان در اين زمينه برخورد شده است.مهري افزود: سؤاات امتحان 
آيين نامه راهنمايي و رانندگي به نحوي طراحي شده است که در بسياري 
از مراکز برگزاري آزمون، از سامانه رايانه اي استفاده شود و کنترل صورت 
گيرد؛ تعداد سؤاات طراحي شده به صورت نرم افزاري بسيار باا بوده و 

رايانه به صورت سيستمي سؤاات را به داوطلبان ارائه مي دهد.

گمرک موبايلي تا  نوروز راه اندازي مي شود
سرويس شهرستانها: رئيس کل گمرک گفت: در آينده نزديک کنترل ها 
در گمرک عمدتاً غير مزاحم و هوشمند خواهد شد و تا عيد نوروز گمرک 

موبايلي را افتتاح خواهيم کرد و گمرک روي موبايل خواهد بود.
مهدي مير اشرفي در حاشيه افتتاح انبار اختصاصي گمرک ايرالکو با 
اشاره به  اين که استان مرکزي در بحث ايجاد انبارهاي اختصاصي گمرک رتبه 
نخست کشور را داراست گفت: ايجاد انبار اختصاصي گمرک براي کمک 
به بخش توليد است به اين نحو که هزينه هايي که مربوط به تخليه، بارگيري، 
انبارداري در اين اماکن به صفر مي رسد و شرکت هاي توليدي يک بخشي 
از فضاي توليدي خود را به گمرک يا انبار اختصاصي گمرک اختصاص 

دهند که اين موضوع هزينه هاي سربار توليد را کاهش مي دهد. 

مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا��  
شركت توليد� � ساختماني �ير�� بنيا�  

(سهامي خا�) به شما�� ثبت 51684
مجمع فو� ��� ساعت 10 صبح ��� ش���نبه 1397/10/15 �� محل كا�خانه شركت 

��قع �� كيلومتر 32 جا�� قديم قم �  جا�� چرمشهر� قريه به جين برگز�� مي شو�.
�� كليه سهامد���� يا نمايندگا� قانوني �نها �عو� به حضو� مي شو�.

هيئت مدير��ستو� جلسه: � تعيين �فتر مركز� شركت

��
ت �

نوب

«�گهي مناقصه عمومي يك مرحله �� با ���يابي كيفي شما�� 258�97»
مرتبه ���

ش�ركت تولي�د نير�� بر� ش�هيد مفت�ح �� نظر ���� خريد ��� كو�تن �س���تيل گريدA طبق 
مشخصا� مند�� �� �سنا� مناقصه �� �� طريق برگز��� مناقصه عمومي يك مرحله �� �� فر�شندگا� 

����� حائز شر�يط� خريد��� نمايد.
1� تا�يخ ��يافت �سنا�: �� ��� شنبه مو�� 97/9/24 لغايت پنجشنبه مو�� 97/9/29

2� تا�يخ تحويل �س�نا�: حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� سه ش���نبه م���و�� 97/10/11 (�عتبا� 
پيشنها�ها 90���) � مناقصه گر�� مي بايست ��نكن ���يابي كيفي خو� �� حد�كثر تا پايا� �قت ����� 

��� سه شنبه 97/10/11 به �بيرخانه شركت توليد نير�� بر� شهيد مفتح تحويل نمايد.
3� تا�يخ گشايش پيشنها�ها: ساعت 11:00 ��� چها�شنبه مو�� 97/10/12

4� مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: 325/000/000�يا� (سيصد � بيست � پنج ميليو� �يا�)
5� محل تأمين �عتبا� پر���: تأمين �عتبا� پر��� �� محل منابع ��خلي مي باشد.

6� نحو� ��يافت �س�نا� مناقصه: كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �س���نا� تا ���ئه پيشنها� 
مناقصه گر�� � با�گش�������ايي �� طريق س���ام�����انه تد��ك�������ا� �لكتر�نيكي ��لت به ���� 
WWW.setadiran.ir �نجا� خو�هد شد. ال�� �س���ت مناقصه گر�� ��صو�� عد� عضويت قبلي� 
مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� � ��يافت گو�هي �مضا� �لكتر�نيكي �� جهت شركت �� مناقصه محقق 
سا�ند. جهت �طال� بيشتر به سايت ملي مناقصا� به نشاني http://iets.mporg.ir مر�جعه نماييد.

7� محل تحويل �سنا� � گشايش پيشنها�ها:
7�1� پيشنها��هند� مي بايست پاكا� �� �� طريق س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت � به صو�� 
�لكتر�نيكي ��س���ا� نمو�� � نيز كليه پاكا� �� پس �� ثبت �� �بيرخانه ش���ركت توليد نير�� بر� 
شهيدمفتح به ���� همد�� � بلو�� فاطميه � نرس���يد� به ميد�� 13�با� � خيابا� 12متر� صنوبر � 
پال�30 كدپس���تي 6515919783� تلفن 08138202650� نمابر 08138202659� به �مو� 

تد��كا� � قر�����ها� كا�فرما تحويل نمايد.
7�2 به پيشنها�ها� فاقد �مضا� مشر��� مخد�� � پيشنها�هايي كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� ��صل 

شو�� مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
7�3 پيش���نها��هند� موظف به ���ئه ضمانتنامه بانكي معتبر مطابق با �يين نامه تضمين �� معامال� 
��لتي مو�� 1394/9/22 مي باش���د � پيشنها�ها� فاقد سپر��� سپر�� ها� مخد��� سپر�� ها� 

كمتر �� ميز�� مقر�� چك شخصي � نظاير �� مو�� پذير� ��قع نخو�هد شد.
ساير �طالعا� � جزئيا� �� �سنا� مناقصه ��� شد� �ست.

����� نير�
شركت ما��تخصصى 
توليد نير�� بر� حر��تى

شركت توليد نير�� بر�
 شهيد مفتح (سهامي عا�)

(همد�� � لرستا�)

��نوشت �گهي حصر ���ثت
�قا� �حمد قلي پو� شهركي ����� شناسنامه شما�� 36 به شر� ���خو�ست به 
كالس���ه 342/97 �� �ين شو�� ��خو�ست گو�هي حصر ���ثت نمو�� � همچنين 
توضيح ���� كه ش���ا����� حسن قلي پو� شهركي به شناسنامه 1572 �� تا�يخ 
1395/10/23 �� �قامتگا� ��ئمي خو� بد��� �ندگي گفته� ��ثه حين �لفو� �� 

مرحو� منحصر �ست به:
1� فاطمه قلي پو� شهركي(فر�ند محمد) به � � 3286 ��جه متوفي

2� محمو� قلي پو� شهركي به � � 29 فر�ند متوفي
3� �حمد قلي پو� شهركي به � � 36 فر�ند متوفي
4� مهر�� قلي پو� شهركي به � � 24 فر�ند متوفي
5� �كر� قلي پو� شهركي به � � 142 فر�ند متوفي 

�ينك با �نجا� تشريفا� مقدماتي ��خو�ست مزبو� �� يك مرتبه �گهي مي نمايد 
تا هر كسي �عتر�ضي ���� � يا �صيتنامه �� متوفي نز� �� باشد �� تا�يخ نشر �گهي 

ظر� يك ما� به شو�� تقديم ���� � �ال گو�هي صا�� خو�هد شد.
�ئيس شو��� حل �ختال� 18كيا�(شهركر�)
حو�� قضايي شهركر�

�گهي مز�يد�  فر�� ���
ش��ركت كشا���� � ��مپر��� نگين فا� خو�س��تا� �� نظر ���� �قال� �يل �� �� طريق 

مز�يد� حضو�� به فر�� �ساند: 1. گوساله نر شيرخو�� 2. گوساله نر قطع شير
متقاضيا� مي تو�نند جهت با��يد � ��يافت فر� ش���ركت �� مز�يد� حد�كثر تا ساعت 10 صبح 

��� چها�شنبه مو�خه 1397/10/05 به ���� �يل مر�جعه نمايند.
محل برگز���: �ستا� خو�ستا� � كيلومتر 15 جا�� باغملك � �يذ� جنب مجتمع �فاهي ياسين 

تلفن ها� تما�: 9�43746375 � 43746374 با كد 061� �فتر مركز� شركت 
�ما� مز�يد�: چها�شنبه 1397/10/05 ساعت 11 صبح

�گهي مناقصه جهت برگز��� ���يابي كيفي
 � مناقصه عمومي يك مرحله �� شما��: 97/29

نگا� نگر�� نسل ها� �يند� �� با مصر� بهينه �� به ���مش تبديل كنيم.
ش�ركت �� � فاضال� ��س�تايي �ستا� سيس�تا� � بلوچس�تا� �� نظر ���� 
عمليا� �جر�يي شبكه ها� تو�يع � خطو� �نتقا� �� مجتمع پشت كما� شهرستا� 
خا� �� �� طريق برگز��� مناقصه عمومي تامين نمايد. لذ� �� كليه پيمانكا��� ����� 
�تبه 5 � باالتر� �� �شته �� �عو� به عمل مي �يد� تا بر�سا� �طالعا� �عال� شد� �يل 

�قد�� به خريد �سنا� نمايند.
1) محل �جر�� كا�: شهرستا� خا�

2) مبلغ بر���� ��ليه 22865 ميليو� �يا� (بر�سا� فهرست بها� سا� 1397)
3) �ما� فر�� �سنا� مناقصه �� تا�يخ 97/09/25 لغايت 97/09/28

4) �خرين مهلت تحويل �سنا� مناقصه: پايا� �قت ����� مو�� 97/10/11 مي باشد.
5) تا�يخ � س��اعت با�گش��ايي پاكت ها� ���يابي كيفي: ساعت 10 مو�� 

97/10/12 مي باشد.
6) تا�يخ � ساعت با�گشايي پاكتها� مناقصه: ساعت 10 مو�� 97/10/13 مي باشد.

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

قر�� خو�هد گرفت.
لذ� پيمانكا��� مي بايس���ت با �طمينا� �� ظرفي���ت كا�� مجا� (مبلغ ظرفيت ����) 
برحسب تعد�� � مبلغ پيمانها� �� �ست �جر�� خو� �قد�� به خريد �سنا� نمايند. �� 
غير �ينصو�� مطابق �س���تو��لعمل �سيدگي به تخلفا� ناشي �� عد� �عايت ضو�بط 

��جا� كا� با �� شركت �فتا� خو�هد گر�يد.
7) محل ��يافت �سنا�:

www.setadiran.ir ���� سامانه تد��كا� �لكتر�نيك ��لت (ستا�) به
8) محل تسليم �سنا� تكميل ش��د�: با�گذ��� ب���ر ��� سامانه ستا� � تحويل 

فيزيكي پاكت �لف � ���يابي كيفي به �بيرخانه شركت �� � فاضال� ��ستايي
تذكر: ضمنا� كليه ش���ركت كنندگا� ملز� به با�گذ��� پاكت ها� مناقصه بر ��� 

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

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

��نوشت �گهي حصر ���ثت
 �قا� مهد� جو�هر��س���ت ����� شناس���نامه ش���ما�� 53020 به ش���ر� ���خو�ست به كالسه
 701134/�97/67 �� �ين ش���و�� ��خو�س���ت گو�هي حصر ���ثت نمو�� � چنين توضيح ���� كه 
ش���ا����� صفي�ه ���� با��� با� به شناس���نامه 41381 �� تا�يخ 97/4/25 �قامتگا� ��ئمي خو� بد��� 
�ندگي گفته ��ثه �� مرحومه منحصر �ست به 1� مهد� 2� حجت 3� �يال (جو�هر��ست فر�ند�� عسگر 
� فر�ند�� متوفيه). �ينك با �نجا� تش���ريفا� مقدماتي ��خو�ست مزبو� به �ستنا� ما�� 362 قانو� �مو� 
حس���بي �� �� يك نوبت �گهي مي نمايد تاهركسي �عتر�� ���� � يا �صيت نامه �� متوفي نز� �� باشد �� 

تا�يخ نشر �گهي ظر� يك ما� به شو�� تقديم ���� ��ال گو�هي صا�� خو�هد شد.
�ئيس شعبه 67 شو��� حل �ختال� ���ميه

�طالعيه
پير� �طالعيه شما�� 97/12440/�/� مو�� 1397/08/26 با عنايت به بحر�� صنعت نساجي 
� �فز�يش چش���مگير قيمت مو�� ��ليه ��خلي � �����ت���ي � همچنين عد� نقدينگي ال�� جهت 
تأمين مو�� ��ليه � س���رمايه  �� گر�� �� كليه صاحبا� س���ها� ش���ركت توليد� �يسندگي � 
بافندگي قائم بافت جز� ((س���هامي عا�)) مجد��� تأكيد � ��خو�س���ت مي گر��� به ���� هر سهم 
مبلغ 2500�يا� به حسا� شما�� 0207439380001 نز� بانك صا���� شعبه تو�شك به نا� 
�ين ش���ركت به صو�� قر� �لحسنه ���يز نمو�� تا شركت بتو�ند نسبت به گر�� چر� توليد� 

مديرعامل  - حيد�علي كبير�خو� ���مه �هد.

��نوشت �گهي حصر ���ثت
خانم سمانه خس���ر�� فر ����� شناسنامه ش���ما�� 6�274035619 به شر� ���خو�ست به كالسه 
701140/�97/67 �� �ين ش���و�� ��خو�س���ت گو�هي حصر ���ثت نمو�� � چنين توضيح ���� كه 
ش���ا����� ميرقاسم خسر�� فر به شناس���نامه 4578 �� تا�يخ 97/7/29 �قامتگا� ��ئمي خو� بد��� 
�ندگي گفته ��ثه �� مرحو� منحصر �س���ت به  1� ميرجما� 2� ميركما� 3� سيدكاظم 4� �مستا� 5� 
گلستا� 6� معصومه 7� سمانه(خسر�� فر فر�ند�� متوفي)8� گلنا� محمد� �يشكاني فر�ند حسين 
همسر متوفي. �ينك با �نجا� تشريفا� مقدماتي ��خو�ست مزبو� به �ستنا� ما�� 362 قانو� �مو� حسبي 
�� �� يك نوبت �گهي مي نمايد تا هركسي �عتر�� ���� � يا �صيت نامه �� متوفي نز� �� باشد �� تا�يخ نشر 

�گهي ظر� يك ما� به شو�� تقديم ���� ��ال گو�هي صا�� خو�هد شد. �صيتنامه �سمي ����.
�ئيس شعبه67 شو��� حل �ختال� ���ميه



آگهـــي 
پير� �گهي ش���ما�� 973/� مو�� 1397/4/6 �� �جر�� ما�� 29 �ئين نامه �جر�يي قانو� 
كانو� كا�شناسا� �سمي بدينوسيله به لحا� عد� ثبت نا� ���طلبا� ��حد نصا� ال�� به 
�طال� كليه كا�شناسا� عضو كانو� كا�شناسا� �سمي ���گستر� �ستا� خر�سا� جنوبي 
مي �س���اند� بر�� �نتخا� ��كا� كانو� مذكو� جلسه مجمع عمومي كانو� تشكيل خو�هد 
شد كس���اني كه ���طلب عضويت �� هيا� مدير� كانو� كا�شناسا� �سمي ���گستر� 
�ستا� خر�سا� جنوبي � ���ستا� �نتظامي � با��� كانو� مي باشند ظر� �� ��� �� تا�يخ 
�نتش���ا� �ين �گهي �� �فتر كانو� مذكو� ثبت نا� نمايند. كساني كه �� مهلت �گهي قبلي 

ثبت نا� نمو�� �ند حق �نها محفو� �ست � نيا� به ثبت نا� مجد� ند��ند.
شو��� عالي كا�شناسا� �سمي ���گستر�

آگهي هاي مزايده عمومي  (نوبت اول) 
فروش 9 دستگاه انواع خودرو و فروش 13 عدد كانتينر

شـركت صنايـع چوب و كاغـذ مازنـدران در نظـر دارد تعداد 9 
دسـتگاه انواع خودرو هاي سبك و سنگين و همچنين تعداد 13 
عدد انواع كانتينرهاي خود را از طريق مزايده به فروش رسـاند، 
كليه متقاضيان براي دريافت اسـناد مزايده حداكثر تا تاريخ روز 
1397/10/04 سـاعت دوازده به آدرس شـركت در حومه سـاري 

مراجعه نمايند.
 جهـت كسـب اطالعـات بيشـتر و بازديـد از محـل بـه آدرس
تلفن هـاي بـا  يـا  و  مراجعـه   www.mazpaper.com

 01133455236 و 01133455304 تماس حاصل نمايند.
روابط عمومي شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران

14 یکشنبه  25  آذر  1397 ـ   8 ربيع الثانی 1440ـ   16 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27172
ورزشي

محمود خسروي وفا باز هم رئيس كميته ملي پارالمپيك شد  اخبار کوتاهیادداشت

تساوي استقال خوزستان با سپاهان
شاگردان قلعه نویی در دیداری که استقال خوزستان موقعیت های گل 
زیادی خراب کرد و داوری جنجالی داشت، به تساوی رسیدند تا قهرمان 
نیم فصل شوند.به گزارش "ورزش سه"، استقال خوزستان که اوضاع بدی 
در این فصل داشته و با دو برد، پنج تساوی و هفت باخت و با احتساب 
کسر 6 امتیاز در رتبه شانزدهم جدول جای داشت، به دلیل فاصله امتیازی 
با سپیدرود رده پانزدهمی، قطعا نیم فصل را به عنوان قعرنشین به پایان می برد 
ولی آنها در آخرین بازی دور رفت که میزبان سپاهان بودند، دست به کار 
بزرگی زدند و توانستند با نمایشی بهتر نسبت به طایی پوشان و دیداری که 
موقعیت های زیادی از دست دادند، به تساوی یک بر یک برسند.شاگردان 
امیر قلعه نویی با تساوی در بازی ، در امتیاز 31 با تیم های پدیده و پرسپولیس 
برابر شدند ولی بر حسب تفاضل گل بهتر نسبت به این دو تیم، به قهرمانی 
نیم فصل رسیدند؛ از سوی دیگر استقال خوزستان هم 6 امتیازی شد تا با 

چهار امتیاز کمتر نسبت به سپیدرود، قعرنشین باشد.
جهانبخش بازی با چلسی را هم از دست داد

بازیکن ایرانی تیم برایتون خبر داد دیدار 
تیمش برابر چلس���ی را از دست داده است.به 
گزارش ایسنا، علیرضا جهانبخش، بازیکن ایرانی 
تیم برایتون که مدتی است به دلیل مصدومیت از 
ترکیب تیمش دور بوده است، به بازی با چلسی 
هم نخواهد رس���ید. این بازیکن در تمرینات 
تیمش حضور داش���ت و انتظار می رفت او در 
بازی برایتون برابر چلس���ی تیمش را همراهی 

کند ولی این بازیکن در شبکه اجتماعی خود خبر داد به دلیل مصدومیت 
نمی تواند در این دیدار تیمش را همراهی کند.برایتون امروز برابر چلس���ی 

قرار خواهد گرفت.
چهارمین سهمیه بازی های پارالمپیک 2020 قطعی شد

مهدی پوررهنما تکواندوکار معلول وزن منهای 75 کیلوگرم کشورمان  
سهمیه حضور در بازی های پارالمپیک 2020 توکیو را به دست آورد.

به گزارش ایرنا، کمیته پارالمپیک هر کش���ور می تواند سهمیه کسب 
ش���ده از طریق رنکینگ را به ورزش���کارانی که جزو 20 نفر اول رنکینگ 
باشند، اختصاص دهد.بر این اساس، پور رهنما  در صدر رده بندی جهانی 
قرار دارد با اختاف 102 امتیازی با تکواندو کار معلول روس���یه ای و نفر 
دوم رنکینگ جهانی، سهمیه پارالمپیک 2020 خود را قطعی کرد.پیش از این 
ساره جوانمردی، دارنده 2 نشان طای پارالمپیک ریو و مدال برنز لندن با 
ثبت رکورد 237.6 به نشان طای فینال تپانچه بادی 10 متر جهان رسید و 
نخستین سهمیه ایران را برای حضور در پارالمپیک 2020 به دست آورد و 
سپس سمیرا ارم در تپانچه 50 متر به سهمیه رسید.در رشته شنا محمدحسین 
کریمی جهان آبادی شناگر نابینای ایران بر اساس اعام آخرین رکورد ورودی 
جهانی شنای کمیته بین المللی پارالمپیک، موفق به کسب سومین سهمیه 

بازی های پارالمپیک 2020 توکیو شد.
تهدید AFC به حذف عراق از جام ملت های 20۱۹!

یکی از دروازه بان های تیم ملی فوتبال عراق در حالی که چند روز تا 
آغاز جام ملت های آسیا باقی است برای این کشور مشکل ایجاد کرده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از السومریه، تیم ملی فوتبال عراق یکی از حریفان  
ایران در جام ملت های آسیا 201۹ امارات است. رسانه های عراقی از تهدید 
AFCو احتمال کنار گذاش���تن تیم ملی عراق از جام ملت های آسیا سخن به 
میان آوردند.روزنامه السومریه نوشت که در فهرست ارسال تیم ملی فوتبال 
عراق یک دروازه بان به نام قیس العانی به چشم می آید و به خاطر این که در 

تیم های پایه لهستان بازی کرده نمی تواند عراق را همراهی کند.
سیمئونه: کاستا فروشی نیست

سرمربی تیم فوتبال اتلتیکومادرید شایعه 
واگذاری مهاجمش را در نقل و انتقاات زمستانی 
رد کرد.به گزارش خبرگزاری فارس، بعد از آنکه 
رسانه های اسپانیایی احتمال دادند تیم دوم شهر 
مادرید در ابتدای سال نو میادی اقدام به فروش 
دیگو کاس���تا کند، دیگو سیمئونه واکنش نشان 
داد.مسئول فنی اتلتیکو گفت:کاستا به هیچ وجه 
فروشی نیس���ت.می دانیم  مهاجم ما در  حال 
گذراندن دوره نقاهت اس���ت و در فوریه به میدان بازمی گردد.امیدوارم  در 
آن هنگام کاما آماده باشد.چون واقعا به وجودش بسیار نیازمندیم.او تصریح 
کرد:هیچ جای تردیدی وجود ندارد و با اطمینان می گویم دیگو در اتلتیکو 

ادامه فعالیت خواهد داد.

این بار داوران بزرگ از کوچكترها درس بگیرند
بازي استقال و پدیده با تساوي به پایان رسید در حالي که گل استقالي ها 
با تشخیص کمک داور، مردود اعام شد، اتفاقي که هجمه سنگین همه استقالي ها 
از مربي و بازیکن تا هوادار را در پي داشت. به هرحال اشتباهات تاثیرگذار داور  
بعضي اوقات جبران پذیر نیست و وقتي که یک طرف آن یکي از سرخابي ها و 
یا صدر جدولي ها باشند که دیگر  واویاست. همین موضوع هم ثابت مي کند 
که در چنین شرایطي، هر چقدر هم که دو دو تا، چهارتا کني، اعتراف به اشتباه  
بهاي س����نگین در پي خواهد داش����ت. بهایي که مي تواند به قیمت جریمه ها و 
محرومیت هایي سنگین براي داور تمام شود حتی اگر 14سال در لیگ کشور، 
پرچم زده باشد. اما هنوز هستند داوراني که به واقع درك کرده اند داور یک قاضي 
است و اشتباه او مثل اشتباه سایر ارکان یک بازي نیست و چون این ماجرا قلبًا 
قبول دارند  حاضرند به خطاي خود اعتراف کنند با علم به اینکه مي تواند تبعات 
بس����یار س����نگیني براي  آنان داشته باشد و رحیم شاهین از این انگشت شماران 
داورانی است که به اشتباه خود در یکي از مهمترین بازي هاي لیگ برتر، اعتراف 
مي کند تا عاوه بر یادآوري یک کار اخاقي، درسي هم به بزرگترهاي داوري 
بده����د. همان های����ي که پیش از این و حتي تا به امروز در بازي هاي کوچک و 
بزرگ دچار اش����تباه ش����ده اند اما هرگز به آن اعتراف نکرده اند هرچند که شاید 
برخي از آنان، آنچنان وجدان پرسشگري  داشته باشند که خواب راحت را از آنان 
گرفته و کابوس مي بینند، اما هرگز هم جسارت اعتراف به اشتباه را ندارند. رحیم 
شاهین طي مصاحبه اي با یکي از روزنامه هاي ورزشي به اشتباه خود در بازي 
استقال و پدیده اعتراف کرد در حالي که از مرز جسارت عبور کرده و شجاعتي 
کم نظیر را از خود نشان داد. عدم اعتراف به اشتباه داوري دایل مختلفي دارد 
که همه  اش مادي نیست. یکي از آن  دایل بحث بازدارندگي است که رفتارهاي 
مقام هاي بااتر به صورت غیرمستقیم باعث آن مي شوند مثل کمیته داوران که 
اعام کرده  با داوران با اشتباهات تأثیرگذار برخورد مي شود، اتفاقي که امیدواریم 
در قبال شاهین رخ ندهد چون او نه تنها نباید توبیخ و تنبیه شود بلکه باید مورد 
تشویق قرار بگیرد چرا که برخورد با او یعني بسته شدن کورسوي امیدي براي 
تداوم اعتراف داوران به اشتباهات که این روش مي تواند به مرور از بسیاري از 
تنش ها جلوگیري کند چون مخاطبان یاد مي گیرند که در قبال رفتار صادقانه یک 
داور، عکس العملي منصفانه داشته باشند، طبیعي است توبیخ و محرومیت در قبال 
روراستي و صداقت فقط باعث پاك شدن صورت مسئله شده تا داوران، اشتباه 
خود را نپذیرند و همواره تیم ها از این ماجرا متضرر خواهند شد. اما دلیل دیگري 
که یک داور حاضر مي شود هجمه هایي از انتقادات و اعتراضات و فحاشي ها را 
به خود تحمل کند اما به اشتباه اعتراف نکند عاوه بر از دست رفتن منافع مادي، 
شهرتي است که به دست آورده و حاضر نیست آن را از دست بدهد که این 
ماجرا به خودخواهي و نوع تربیتي بر مي گردد که در خانواده با آن بزرگ شده 
است. بعضي از داوران هم که به دلیل عملکردهاي موفق طي سال هاي متمادي، 
آنچنان بزرگ مي شوند که بعضا ناخواسته امر بر آنها مشتبه مي شود که در هیچ 
شرایطي امکان ندارد اشتباه کنند تا نیاز به عذرخواهي و اعتراف وجود داشته باشد 
در این میان هم هستند کسانیکه آنچنان بر طبل بزرگ بودن آنان مي کوبند  و آنان 

را باد مي کنند که این احساس خود بزرگ بیني،  دوچندان مي شود.
به هر حال اگر چه فرهنگ عذرخواهي در قبال اش����تباهات در کش����ور 
م����ا ج����اي خود را پیدا نکرده اما حداقل در ورزش به مرور جاي خود را پیدا 
مي کند و عاوه بر عذرخواهي صادقانه کمک داور محجوب بازي استقال و 
پدیده، حت����ي کي روش که در جامعه ورزش به عنوان یک مربي انعطاف ناپذیر 
در رفتار و تقابل با مخالفانش شناخته می شد نیز در قبال برخي از رفتارهایش، 
اشتباه خود  را پذیرفت و عذرخواهي کرد پس چه اشکالي دارد که این فرهنگ 
حداقل در ورزش که باید یک طرفش پهلواني و اخاقیات باشد، به مرور جا 
بیفتد؟ عذرخواهي کمک داور بازي استقال و پدیده، اوج اخاقیات یک قاضي 
میدان است. اخاقیاتي که ازم است رعایت شود و برخورد با آن چه از طرف 
مقام هاي بااتر مثل کمیته داوران و چه از طرف تیمي که متضرر ش����ده، مثل 
استقالي ها نباید قهرآمیز باشد که اگر باشد، این متضرر شدنها،  تداوم خواهد 
داشت. اما از همه این موارد که بگذریم، اعتراف به اشتباه رحیم شاهین عاوه بر 
تمامي جنبه هاي مثبت که در پي دارد بزرگترین ثمره را براي خود او دارد که از 
این پس باوجداني راحت سر بر بالین مي گذارد و مثل بسیاري از داوراني نیست 
که بارها اشتباه کرده اند و علي رغم اینکه نتوانسته اند یا به آنان اجازه داده نشده 
که به اشتباه خود اعتراف و عذرخواهي کنند، هرگز نتوانسته اند از کابوس هاي 
شبانه، رهایي پیدا کنند چون اعتراف به چنین اشتباهاتي، شائباتي مبني بر عمدي 
و هدفدار بودن قضاوت داوران را نیز برطرف مي کند! چه اش����کالي دارد که 
امروز داوران بزرگ کشور، در هر ورزشي، با تمام دبدبه و کبکبه اي که دارند 
از کوچکترها درس بگیرند و الگویي مثل رحیم شاهین داشته باشند. داوري که 

رفتارش مصداق نام و فامیلش بود.
* قاسم كياني

انتخابات کمیته ملي پارالمپیک 
براي مشخص شدن رئیس، نواب  رئیس، 
خزانه دار، بازرس و ... برگزار ش���د و 
طبق پیش بیني ها و شواهد و قراین، 
ح���اج محمود خس���روي وفا تک 
داوطلب حاضر براي پست ریاست، 
با کسب 46 رأي از مجموع 50 رأي 
براي چهارسال دیگر مسئولیت این 
کمیته را بر عهده گرفت تا او که طي 
17 سال اخیر و از آغاز تأسیس کمیته 
ملي پارالمپیک، سکاندار است باز هم 
سکاندار بماند و بواقع چه کسي بهتر از 
حاج محمود براي چرخاندن این کمیته 
وقتي حتي یک داوطلب دیگر هم خود 

را واجد شرایط، نمي داند. 
البته ت���ک کاندیدابودن، فقط 
شامل حال حاج محمود نمي شد و 
نایب رئیس بانوان و همین طور بازرس 
کمیته، و خزانه دار تک  کاندیداهایي 
بودند که اکثریت آراء رأي دهندگان را 
به خود اختصاص دادند هر چند آنان 
هم مثل خس���روي وفا، در نبود هیچ 
کاندیداي دیگري، نتوانستند، کل آراء 

را به خود اختصاص دهند. 
رقابت براي تصاحب کرسي هاي 
کمیته اجرایي کمیته ملي المپیک، تنها 
اتفاقي بود که  شکل انتخابات به خود 
گرفت و البته باید بر آن افزود رقابت 
نصفه و نیمه غفور کارگري با غامرضا 
شعباني بهار را براي تصاحب نایب رئیس 
آقایان که شعباني  بهار پس از انصراف  
درخواست حضور مجدد داد و البته 

با اختاف شکست خورد. 
در ای���ن رهگذر اما یک نکته 
جلب نظر مي کند آن هم وجود آراء 
سفید هر چند به تعداد خیلي اندك، 
در انتخابات نفراتي است که فقط تک 
کاندیدا هستند. موردي سؤال برانگیز 
ن���ه به این دلیل ک���ه افراد منتخب، 
شایس���تگي هاي ازم را ندارند بلکه 
به این دلیل که همین تک کاندیداها، 
مخالفاني دارند که حاضر نیستند، حتي 
در نبود کاندیدایي دیگر، رأي خود را 
به تنها کاندیدا بدهند و دوماً و مهمتر از 
آن، اینکه چرا افراد حائز شرایط دیگري 
وجود ندارند که بتوانند خود را در حد 
و اندازة این پست ها بدانند و بتوانند 
با گزینه هاي اصلي، رقابتي سالم داشته 
باشند حتي اگر قرار باشد مثل غامرضا 

شعباني بهار، با اختاف ببازند. 
اص���واً حضور عده اي کاندیدا 
و انص���راف آنان هم قبل از انتخابات  
پیش از آنکه بتوان از آن برداش���ت 
احترام گذاش���تن به ف���ردي واجد 
شرایط تر، داشت، بیشتر جنبة گرم کردن 
انتخابات���ي دارد با حضور عده اي که 
براي خود شانس انتخابي نمي بینند؛ نه 
به خاطر اینکه مثاً مهندسي انتخابات 
در کار بوده، بلکه به آن دلیل که خود 
را در حد و ان���دازه مدیریت کردن 
این پس���ت، نمي دانس���ته اند. و این 
جاس���ت که مشخص مي شود چرا 
بعد از مصوب شدن منع بکارگیري 
بازنشس���تگان، تا این اندازه، مشکل 

بوجود آمده و مدیري که بتواند جاي 
برخي از آنان را پر کند، پیدا نمي شود 

و همه به اگر و اما افتاده اند. 
در این میان البته باید حس���اب 
حاج محمود خسروي وفا را از سایرین 
کاماً جدا کرد چون با توجه به فعالیت 
مستمر او پس از انقاب در فدراسیون 
ورزش���هاي جانبازان و معلولین و 
همچنین کمیته ملي پارالمپیک، اگر 
گفته شود مي توان فردي را پیدا کرد 
ک���ه بتواند مثل او کمیته را بگرداند  
ادعایي بعید و گزاف است اما اینکه 
در سایر پستها، چنین اتفاقي بیفتد نه 
تنها ادعایي بعید و گزاف نیست بلکه 
ضعفي اس���ت که طي سالهاي سال 
دیده نشده و امروز در تمامي عرصه ها  
نمودي آشکار پیدا کرده است. ضعفي 
بزرگ در ضروري ندانستن ساختن 
مدی���ران کاربلد ب���راي جایگزیني 
 مدیراني که بااخره روزي تمام  شدني 

هستند. 
حاج محم���ود مدیري کارآمد  
کامل و ایق براي تصدي ریاس���ت 
کمیته ملي پارالمپیک است اما حتي او 
هم از جمع 50 رأي با 4 راي سفید 
مواجه مي شود تا این سؤال پیش آید 
ک���ه اگر قرار بود در زمان انتخابات 
ریاست کمیته ملي المپیک، ماجراي 
انتخابات روال عادي خود را طي کند 
و از حاضران خواسته نشود که براي 
تأیید تک کاندیداي موجود یعني دکتر 
صالحي امیري، از روي صندلي هاي 
خود بلند شوند، شاید تعداد آراء سفید 
به مراتب بیشتر از آراء سفیدي مي شد 
که محمود خس���روي وفا با آن همه 
س���وابق و موفقیتها، با آن روبرو شد. 
بهرح���ال دکتر صالحي امیري که در 
سمت ریاست کمیته ملي المپیک بواقع 
موفق بوده، زمانیکه داوطلب ریاست 
این کمیته ش���د نه تنها عقبه فعلي 
خسروي وفا را در ورزش نداشت بلکه 
انتقادات زیادي از سوي مدیران باسابقه 
ورزشي به وي مي شد که مي توانست 
در آراء رأي دهندگان تأثیرگذار باشد 
 حتي وقتي که فق���ط تنها کاندیدا 

بود. 
خیلي بعید اس���ت چنانچه در 

انتخابات ریاست کمیته ملي پارالمپیک 
از حضار خواس���ته مي شد موافقان 
حاج محمود از روي صندلي ها بلند 
ش���وند یا دستهایشان را بلند کنند، 
 آن چه���ار رأي س���فید، در آن بین 

دیده شوند! 
در هر حال یاد آوري چنین نکاتي 
و البته توج���ه به آن براي آینده، نه 
تنها نباید اسباب گایه  ها شود بلکه 
با نگاهي منصفانه و بي طرفانه، چنین 
انتخاباتي را مي شود به سمت و سویي 
برد که جنبه هاي رقابتي انتخاباتي در آن 
بیشتر شود چون رقابت دو یا چند نفر 
براي یک پست و نهایتاً انتخاب نفرات 
برگزیده، طبیعتاً مقبولیت این انتخابات 
را بیشتر خواهد کرد که قسمتي از این 
مقبولیت، سهم کساني است که شرکت 
کرده  اند اما شکست خورده اند چون 
در خ���ود قابلیت هاي ازم مدیریتي 
را مي دیده ان���د. نمونه آن هم تعداد 
زیاد کاندیداهاي کمیته اجرایي و از 
آن مهمتر، رقابت ش���عباني بهار براي 
نایب رئیسي آقایان، پس از انصرافي 

که داده بود.
رييس 17 ساله باقی ماند

محمود خس���روی وفا که طی 
17 سال گذشته ریاست کمیته ملی 
پارالمپیک را بر عهده داشت با رای 
اعضای مجمع، برای چهار سال دیگر 
رئیس این کمیته ش���د.به گزارش 
خبرنگار مهر، ششمین مجمع انتخاباتی 
کمیته ملی پارالمپیک با حضور وزیر 
ورزش و مع���اون وی در ورزش 
قهرمانی همراه با شاهرخ شهنازی و 
طاهره طاهریان نمایندگان کمیته ملی 
المپیک در محل آکادمی ملی المپیک 
برگزار شد. ریاست اولین پستی بود 
که رای گیری برای آن انجام ش���د 
و طی آن محمود خس���روی وفا از 
50 رای ماخوذه برای انتخاب رئیس  
46 رای به دست آورد و برای چهار 
سال دیگر رئیس باقی ماند.خسروی 
وفا تنها کاندیدای ریاست در مجمع 
انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک بود. 
پیش از این مسعود اشرفی هم برای 
این پست کاندیدا شده بود اما دو هفته 

پیش انصراف داد.

ليموچی ناي��ب رئيس بانوان 
كميته ملی پارالمپيک شد

سیما لیموچی تنها کاندیدای نایب 
رئیسی بانوان کمیته ملی پارالمپیک بود 
که برای کس���ب این کرسی صاحب 
آرای ازم شد.به گزارش خبرنگار مهر، 
پیش از آغاز رای گیری برای انتخاب 
نایب رئیس بانوان، مشرف جوادی، 
فاطمه رخش���انی و فریبا محمدی 
از حضور در انتخابات این پس���ت 
کناره گیری کردند.بدین ترتیب سیما 
لیموچی تنها کاندیدای این پست بود. 

برای انتخاب نایب رئیس بانوان 50 
رای به صندوق انداخته ش���د، از این 
تع���داد 40 رای برای لیموچی و 10 

برگه رای هم سفید بود.
كارگری ناي��ب رئيس مردان 

كميته ملی پارالمپيک شد
غفور کارگری با کس���ب آرای 
ازم به عن���وان نایب رئیس مردان 
کمیته ملی پارالمپیک انتخاب شد.به 
گزارش خبرنگار مهر، بعد از انتخاب 
رئیس و نای���ب رئیس بانوان، رای 
گیری برای انتخاب نایب رئیس مردان 
انجام ش���د که طی آن و از 50 رای 
ماخوذه، غفور کارگری با کسب 32 
رای به عن���وان نایب رئیس مردان 
انتخاب شد.غامرضا شعبانی بار دیگر 
کاندیدای این پست بود که 13 رای 
گرفت.دیگر کاندیداهای پست نایب 
رئیسی مردان، پیش از رای گیری کناره 

گیری کردند.
منکرسی خزانه دار شد

با انتخاب خزانه دار کمیته ملی 
پارالمپی���ک، ترکیب اعضای هیات 

رئیسه که باید با رای گیری مشخص 
می شدند، کامل شد.به گزارش خبرنگار 
مهر، شهرام منکرسی تنها کاندیدای 
خزانه داری در مجمع انتخاباتی کمیته 
ملی پارالمپیک بود که در رای گیری 
برای این پس���ت و از مجموع آرای 
ماخوذه، منکرسی با کسب 44 رای این 
کرسی را در اختیار گرفت. همچنین 4 

رای هم سفید انداخته شد.
اش��رفی بازرس كميته ملی 

پارالمپيک شد
دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک در 
مجمع انتخاباتی این کمیته صاحب 
پست بازرسی شد.به گزارش خبرنگار 
مهر، رای گیری برای پست بازرس 
کمیته ملی پارالمپیک درحالی انجام 
ش���د که به غیر از مس���عود اشرفی 
کاندیداهای دیگر کناره گیری کردند.

بدین ترتیب اشرفی دبیرکل کمیته ملی 
پارالمپیک تنها کاندیدای پست بازرس 
بود. برای انتخاب این پست 4٨ رای 
به صندوق انداخته شد که از مجموع 
آرای ماخوذه 40 رای برای اشرفی و 
٨ رای هم سفید بودواشرفی بازرس 

کمیته ملی پارالمپیک شد.
هي��ات اجراي��ی كميته ملی 

پارالمپيک معرفی شدند
 6 عض���و هیات اجرایی کمیته 
ملی پارالمپیک بر اساس رای گیری 

انجام شده بین 13 کاندیدا مشخص 
شدند.به گزارش خبرنگار مهر، رای 
گی���ری برای انتخاب 6 عضو هیات 
اجرایی کمیته ملی پارالمپیک با حضور 

13 کاندیدا انجام شد.
در این رای گیری و از مجموع 
آرای ماخوذه فریبا محمدی 11 رای، 
امیر ماندگار فرد 14 رای، علی اصغر 
ه���ادی زاده 10 رای، محمدرض���ا 
مظلومی 33رای، سید محمد پوادگر 
21 رای، عباس باغس���تانی ٨ رای، 
هادی رضایی 30 رای، علی کشفیا 27 
رای، غامرضا نوروزی 21 رای، الهه 
شیعه ٨ رای، سید قاسم قاسمی 34 
رای، حمید علی صمیمی 33 رای و  
غامرضا شعبانی بهار 17 رای کسب 
کردند.بدی���ن ترتیب هادی رضایی  
محمدرضا مظلومی، قاس���م قاسمی  
حمید علی صمیمی و علی کشفیا با 
کسب آرای ازم عضو هیات اجرایی 
شدند ضمن اینکه رای گیری برای 
انتخاب نفر ششم به دور دوم کشیده 
ش���د.در این مرحله رای گیری میان 

غامرضا نوروزی و محمد پوادگر 
انجام شد که طی آن نوروزی صاحب 
25 رای و پوادگر صاحب 20 رای 
شد که بدین ترتیب نوروزی به عنوان 
ششمین عضو هیات اجرایی کمیته ملی 

پارالمپیک انتخاب شد.
خسروی وفا: طي يک ماه آينده 

دبير كل را معرفي مي كنيم
رئیس کمیته ملی پارالمپیک با بیان 
اینکه انتخابات بدون حاشیه، منظم و 
خوبی داشتیم، اظهار کرد: به اعتقاد من 
افراد با تجربه و دلسوز در پست های 
مختلف کمیته ملی پارالمپیک انتخاب 
شدند و ما ظرف یک ماه آینده دبیرکل 
و سرپرست آکادمی ملی پارالمپیک در 

اولین جلسه معرفی خواهیم کرد.
ب���ه گزارش ایس���نا، محمود 
خس���روی وفا بعد از پایان انتخابات 
کمیت���ه ملی پارالمپیک با بیان اینکه  
شاهد برگزاری انتخابات منظم و بدون 
حاشیه ای بودیم، افزود: ما توانستیم در 
پست های مختلف از افراد با تجربه و 
دلسوز بهره مند شویم. و من امیدوارم 
در ادامه راه بتوانیم به نتایج خوبی با 
هم���کاری اعضای هیات اجرایی و 

هیات رئیسه دست  پیدا کنیم.
وی گفت: ما بعد از انتخابات به 
جز تشکیل ستاد پارالمپیک در توکیو 
سعی خواهیم کرد شورای عالی در 
داخل کمیته پارالمپیک داشته باشیم تا 
بتوانیم در خصوص برنامه های داخل 
کمیته و همچنین اعزام ها برنامه ریزی 

هدفمند و خوبی داشته باشیم.
خس���روی وفا در خصوص 
انتخاب دبیرکل و سرپرست آکادمی 
ملی پارالمپیک خاطرنشان کرد:  دراولین 
جلسه ای که در دی ماه برگزار خواهد 
شد سعی می کنیم دبیرکل و سرپرست 
آکادمی ملی پارالمپیک را معرفی کنیم. 
البته برای معرفی دبیرکل ما س���ه ماه 
فرصت داریم ولی تاش می کنیم در 
دی م���اه این اتفاق رخ دهد. دبیرکل 
بر اس���اس اساسنامه انتخابی نیست  
انتصابی اس���ت. بزودی این انتصاب 

انجام خواهد شد.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک در 
پایان خاطرنشان کرد: طی توافقی که 
در سال 2013 کمیته ملی پارالمپیک 
با فدراسیون جهانی رشته های مختلف 
داشت به این نتیجه رسیدیم که برای 
حمایت بیش���تر از ورزش جانبازان 
و معل���وان برخی از رش���ته ها به 
فدراسیون های مربوطه خود واگذار 
شود که در این ارتباط هشت رشته به 
فدراسیون مربوطه واگذار شد. البته در 
خصوص برخی از رشته های جانبازان 
و معلوان همانند بوچیا، فوتبال هفت 
نف���ره و پنج نفره که نیاز به حمایت 
بیشتری دارند  سعی می کنیم به صورت 
مس���تقل عمل کنیم و خود بر این 
رش���ته ها نظارت کنیم. در خصوص 
سایر رشته ها کمیته ملی پارالمپیک 
تنها کار نظارتی، حاکمیتی و اجرایی 

خواهد داشت.

فرمان���ده هوانیروز ارتش اعام کرد:  ایران قویترین و عظیم ترین ناوگان 
بالگردی خاورمیانه را در اختیار دارد.

به گزارش ایرنا، امیر سرتیپ  »یوسف قربانی« در نخستین همایش تخصصی 
صنعت قطعه س���ازی برای صنعت بالگردی که در ستاد هوانیروز برگزار شد، 
اظهارداشت: با شرایط سخت تحریم روبرو هستیم، از این رو باید خود را برای 
عبور از این  ش���رایط آماده کنیم. وی با بیان این که نهضت قطعه س���ازی قوی 
باید پشت سر ناوگان بالگردی ایران وجود داشته باشد، افزود:  باید در سطح 
کشورهای بزرگ منطقه ای رقابت کنیم. فرمانده هوانیروز تاکید کرد: باید از حریم  
کشور دفاع کنیم و در برابر تهدیدات منطقه ای و فرامنطقه ای آماده باشیم. امیر 
قربانی با یادآوری این که امروز نیروی زمینی ارتش قهرمان حفاظت از مرزهای 
کشور را بر عهده دارد، گفت: هوانیروز سراسر مرزهای کشور را زیر پوشش 
هوایی خود دارد. امیر قربانی با تاکید بر این که باید در مباحث امنیتی شرکت های 
دانش بنیان را درگیر کنیم، ادامه داد: تنوع در شرکت های دانش بنیان و صنایع 

هوایی داخلی می تواند به هوانیروز در اجرای مأموریت ها کمک کند.
گفتنی است در حاشیه این همایش، دستگاه پرتابل و استارتر بالگرد، هواپیما 
و تانک )GPU( نیروی زمینی ارتش تولید متخصصان این نیرو با حضور جمعی 
از فرماندهان نظامی رونمایی شد. این دستگاه کار تامین برق به منظور روشن شدن 
انواع تانک ها، بالگردها و هواپیماها را انجام می دهد. بر اساس اطاعات ارائه شده 
در این نمایشگاه این استارتر با توجه به وزن کم و قابلیت جابجایی سریع کمکی 

ارزشمند به منظور انجام عملیات های هوانیروز محسوب می شود.

 سخنگوی شورای نگهبان گفت: آنچه شورای 
نگهبان اعام می کند در چارچوب شرع مقدس و 

قانون اساسی است.
به گزارش ایس���نا، عباسعلی کدخدایی در 
 ")fatf( نشست دانشجویی "ایران و لوایح چهارگانه
که در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار 
ش���د در پاس���خ به این سئوال که گفته می شود 
بیش���ترین ایرادات شورای نگهبان به fatf جنبه 
سیاسی دارد تا حقوقی، اظهار داشت: نباید بگوئیم 
ایراداتی که نسبت به هر کدام از مصوبات چهارگانه 
fatfمطرح می شود سیاسی است بلکه این ایرادات 
مانند رسیدگی به سایر مصوبات در شورای نگهبان 

جنبه حقوقی دارد و سیاسی نیست.
وی افزود: ش���ورای نگهبان در چارچوب 
وظایف و اختیاراتی که دارد و قانون اساسی به آن 
داده است ایراد می گیرد و از ایرادات چشم پوشی 
نمی کند و اگر از آنها چش���م پوشی کرد شما به 
عنوان مردم حق دارید که به این چشم پوش���ی ها 

اعتراض کنید.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر کشور 
تصمیم گرفته است عضو مرجعی شود و مقررات 
بین المللی را بپذیرد موضوع دیگری است. دوستان 
اگر الحاق به کنوانس���یون را ضرورت می دانند، 
شورای نگهبان نمی گوید که این الحاق صورت 

نگیرد.
وي در ب���اره لوای���ح چهارگانه fatf اظهار 
داش���ت: از چهار مصوبه ای که وزیر اقتصاد در 

گذشته با مقامات fatfو در قالب طرح 41 بندی 
توافق کردند، چهار مورد مشخصا مربوط به قانون 
داخلی ایران از جمله قانون مبارزه با پولشویی و 

تامین مالی تروریسم  )ct( بود.
وی افزود: در باره قانون مبارزه با پولشویی 
اشکااتی از سوی اعضای شورای نگهبان وجود 
داشت که در چند مرحله رفت و برگشت نظرات 

شورا تامین شد.
س���خنگوی ش���ورای نگهبان خاطرنشان 
کرد:اش���کاات دیگری هم همچنان باقی بود که 
مجلس تصمیم گرفت برای مجمع تش���خیص 
مصلحت نظام ارس���ال کند و بررسی شود که 
امروز)دیروز( هم اولین جلسه رسیدگی به قانون 

مبارزه با پولشویی در مجمع تشکیل شد.
 کدخدایی در رابطه با ایحه ctهم گفت: این 
مصوبه همچنان میان شورای نگهبان و مجلس در 
رفت و آمد است و بعد از ایرادات شورای نگهبان، 
مجل���س اصاحاتی را به عمل آورد و برخی از 
مباحث مطرح شده است که در آینده به مجلس 

اعام نظر خواهد شد.
 وي در باره اختاف نظر میان شورای نگهبان 
و مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: 
از ابتدای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام 
حدود 140 مورد اختاف نظر داشتیم که تعیین 
تکلیف شده و برای رفع ایرادات همکاری شده 

است و این امر جدیدی نیست.
 کدخدایی در باره برخی مطالب نسبت به 

ایرادات گفت: طی جلساتی که در کمیسیون امنیت 
ملی با حضور وزیر امور خارجه و رئیس کمیسیون 
حقوقی برگزار ش���د ، ایرادات مطرح شد. خوب 
است برای بار منفی دادن به شورای نگهبان بگوییم 
22 ایراد از سوی شورای نگهبان گرفته شده است؟ 
در حالی که این ایرادات 11 مورد بوده و 11 مورد 
دیگر ایرادات مبنیه بوده است یعنی این که وقتی 
ایرادی را نسبت به بند سه دارد ممکن است در 
بند چهار و پنج هم آثاری را ایجاد کرده باشد که 
می گوییم ایراد در بند 4 و 5 مبنیا بر ایراد بند سه 
جاری است که اگر مجلس ایراد بند سه را رفع 
کند به طور اتوماتیک ایراد بند چهار و پنج هم 

برطرف می شود.
س���خنگوی شورای نگهبان در باره ایرادات 
به موضوع استرداد مجرمین هم تصریح کرد: در 
این زمینه در بندهای مختلف کنوانس���یون اشاره 
شده است که دولت ها می توانند در قالب استرداد 
مجرمین همکاری های ازم را داشته باشند. ایراد 
به اس���ترداد مجرمین یک ایراد قدیمی است که 
فقها همیشه آن را گرفته اند و به غیر از یکی، دو 
مورد که دولت توانست عبارت را اصاح کند و 
توسط مجلس انجام شد و به خاطر ضرورت به 
مجمع رفت و در آنجا تصویب شد. یعنی اگر به 
جای کنوانسیون CFTیک موافقتنامه دوجانبه بین 
ایران و هر کشور دیگری درباره معاضدات قضایی 
وجود داشت، بازهم شورا آن ایراد را می گرفت، 

پس ایرادات تا اینجا غیرحقوقی نیست.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی 
کشوری گفت: آمارها نشان می دهد 
حدود 7.5 تا ۹ میلیون سالمند در ایران 
زندگی می کنند که 4٨ درصد آنها تحت 
پوشش هیچ صندوق بیمه ای نیستند.

به گزارش صندوق بازنشستگی 
کشوری جمشید تقی زاده افزود: اگر 
اقدامات ازم در زمینه معیشت  و درمان 
این سالمندان بازنشسته برای سال های 
آتی پیش بینی نشود، سونامی سالمندی 
مشکات و بحران هایی را به جامعه 
تحمیل خواهد کرد. وی تصریح کرد: 
20 درصد سالمندان زن و 10 درصد 
سالمندان مرد تنها زندگی می کنند و این 
نشان دهنده این است که زنان سالمند 
و بازنشسته شرایط سخت تری نسبت 

به مردان دارند. 
تقی زاده گفت: بیماری های قلبی، 
عضانی، درد اسکلتی و بینایی از جمله 
بیماری هایی است که بازنشستگان به 

آن مبتا هستند. وی با تاکید بر اینکه 
خانواده ها وظایف مهمی در قبال این 
اف���راد به ویژه حفظ احترام و عزت 
و همچنی���ن مراقبت از آنان برعهده 
دارند، گفت: سالمندان و بازنشستگان 
از مهمترین قشرهای جامعه به شمار 
می روند که در رشد و پیشرفت کشور 
اثرگذار هس���تند. در این میان کانون 
خانواده هم با پرورش افرادی توانمند، 
توسعه منابع انسانی را پایه ریزی می 
کند و به همین دلیل استحکام این نهاد 
سبب ایجاد جامعه ای پویا و هدفمند 
خواهد شد. تقی زاده ادامه داد: امروز 
بازنشستگان و خانواده آنان بیش از هر 
زمانی نیازمند امید و حمایت هستند. 
حضور هر سالمند در خانواده عاوه 
بر اینکه محور اتصال و ارتباط دیگر 
اعضای خانواده با همدیگر است، سبب 
آرامش و روشنایی و تکیه گاهی بزرگ 

برای نهاد خانواده هستند.

تهران به دلیل وجود گس���ل های فراوان 
و پتانسیل باای لرزه خیزی، تراکم جمعیت، 
ساختار ناایمن،  فقدان نظارت کافی بر ساخت 
و ساز  و کمبود نیازهای ضروری در هنگام 

زلزله بسیار آسیب پذیر است.
  به گزارش خبرنگار ما، احمد صادقی 
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر 
تهران در دوره بین المللی »جستجو و نجات 
شهری« که از سوی امداد و نجات هال احمر 
برگزار ش���ده بود، گفت: بنابر اعام سازمان 
ملل ایران جزو 10 کش���ور باخیز دنیا است 
و از 40 حادثه طبیعی 31 مورد آن  در ایران 

امکان وقوع دارد.
وی در ای���ن نشس���ت که با همکاری 
نمایندگی س���ازمان ملل در ایران، س���ازمان 
پیش���گیری و مدیریت بحران شهر تهران و 
سفارت اتریش در سازمان امداد و نجات برگزار 
ش���د، افزود: تهران به دلیل وجود گسل های 
فراوان، پتانس���یل ب���اای لرزه خیزی دارد و 
تراکم جمعیت، ساختار ناایمن، کمبود نیازهای 
ضروری در هنگام زلزله و امکانات محدود، 

مشکات و آسیب پذیری خیلی زیاد دارد.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
ش���هر تهران ادامه داد:  وجود بافت فرسوده 
از دیگر معضات پایتخت است و ضرورت 
توجه بیش���تر به لرزه خیزی تهران را نشان 
می دهد. باید کارهای اثربخش زیادی ازجمله 
تقویت جس���تجو و نجات شهری را داشته 
باشیم و ظرفیت سازی ها بر اساس استانداردها 

صورت گیرد. 
وی با اشاره به اینکه 12 هزار و 630 قطعه 
ملک مسکونی و هزار مدرسه در معرض خطر 
زلزله قرار دارند، گفت: در تهران گس���ل های 
اصلی و فرع���ی زیادی وجود دارد و 326٨ 
هکتار بافت فرس���وده در تهران داریم که 15 
درصد از جمعیت 10 میلیونی شهر تهران در آن 
ساکن است و حداقل 1.5 میلیون نفر در بافت 
 فرسوده در معرض خطر زلزله در دقایق اولیه 

هستند.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 

ش���هر تهران به دسترسی ناممکن در برخی 
از نق���اط تهران در ص���ورت وقوع زلزله به 
دلیل معابر کم عرض و عدم اصولی ساختن 
ساختمان های بلند، اشاره کرد و گفت:  در تهران 
نیازمند شبکه اضطراری در زمینه زلزله هستیم 
که اقدامات اولیه در این زمینه انجام شده است 
و همه دستگاه های متولی باید اقدامات مؤثر 

را انجام دهند.
صادقی یادآور ش���د: زمان رس���یدن به 
مصدومان پس از وقوع زلزله محدود است و 
باید شبکه هایی از تیم های جستجو و نجات 
به صورت محلی و ملی داش���ته باشیم تا در 
کوتاه ترین زمان بیشترین امدادرسانی صورت 
گیرد و بتوانیم در 72 س���اعت اول اقدامات 
موثری داشته باشیم.  وی به نقش پررنگ بسیج 
در امدادرس���انی به حادثه دیدگان اشاره کرد و 
گفت: تقویت این سازمان ها هم می تواند نتایج 
موثری در تس���ریع روند کمک رسانی داشته 
باشد. همچنین تهران به تیم های محلی، ملی 
و بین المللی برای کمک رس���انی نیاز دارد و 
اگر بخواهیم این تیم ها فعالیت داش���ته باشند 
باید با فرهنگ بومی مردم هم آشنایی صورت 

بگیرد.
 رئیس س���ازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران اظهار داشت: بیش از 1000 
مدرس���ه در معرض خطر زلزله هستند و در 
مسیر گسل اصلی و فرعی یا حریم رودخانه 
واقع شده اند و همه این موارد نشان می دهد 
تهران در مقابل زلزله بسیار آسیب پذیر است 
و حتی وجود هزاران تیم امدادی هم کفایت 

نمی کند.
 وی همچنین در گفتگو با اطاعات در 
پاس���خ به این سوال که ساختمان سازی بی 
کیفیت در کشور و از جمله در تهران و نقش 
آن در زمان زلزله چیست، تصریح کرد: ما در 
بحث ساخت و ساز دو مشکل عمده »فقدان 
نظارت« و » نبود استاندارد مصالح با کیفیت« را 
داریم که البته مرکز تحقیقات مسکن دو سالی 
است که دنبال استاندارد شدن مصالح است و 
امیدواریم هر چه زودتر این استاندارد تدوین 

و بر تولید مصالح مرغوب و ساخت ساختمان 
نظارت شود. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران ش���هر تهران افزود: اگر این دو نقیصه 
برطرف شود مشکل ما با استحکام واحدهای 

مسکونی در برابر زلزله حل خواهد شد.
صادقی همچنین در پاسخ به این سوال 
خبرنگار ما که اخیراً مصوبه ای اباغ ش���ده 
اس���ت که بر اساس آن ساخت و ساز روی 
مناطق گسل دار ممنوع می شود، در حالی که 
روی اکثر گسل های تهران برج، ساختمان و 
تاسیسات بنا شده است، آیا این مصوبه چند 
دهه دیرتر اباغ نشده است، خاطرنشان کرد: 
هنوز برخی جاها باقی مانده است. مثا 3600 
کیلومتر مربع بافت فرسوده داریم که بخشی 
از آن روی گس���ل واقع شده است. عاوه بر 
اینکه بناهای موجود روی گسل های پایتخت 
هم باید تاب آور شوند تا آمادگی بیشتری در 

برابر زلزله داشته باشند.
به گفته وی، ما همیشه از فقدان نظارت 
ساخت و سازگایه کرده ایم. بنابراین برای کیفی 
سازی باید فرهنگ سازی شود. سیستم های 
نظارتی هم باید به جد نظارت کنند. حتی باید 
سیستم نظارت مضاعف برای ساخت و سازها به 
کار گرفته شود و ما هم در پیشگیری و مدیریت 
 بحران شهر تهران دنبال سیستم نظارت مضاعف 

هستیم.
در ادامه این نشس���ت، رئیس سازمان 
امداد و نجات هم با اشاره به اینکه 7٨ درصد 
شهرهای ایران در مناطقی با ریسک زلزله باا 
قرار دارند، گفت: تشکیل و تقویت تیم های 
جستجو و نجات شهری مطابق با استانداردهای 

بین المللی درایران مدنظر قرار دارد.
 مرتضی سلیمی افزود: بررسی حوادث 
و س���وانح رخ داده نش���ان می دهد که نحوه 
امداد و نجات، رابطه مستقیمی با سطح میزان 
توسعه یافتگی و وجود زیرساخت های مناسب 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع 
دارد.  بدیهی است پیش بینی تمهیدات ازم به 
منظور پیشگیری ، آمادگی و پاسخگویی جهت 
کاهش آسیب پذیری در برابر حوادث و سوانح 

تبعات منفی بحران ها را کاهش خواهد داد.
رئیس سازمان امداد و نجات گفت: حدود 
۹0 درصد از کش���ور در محدوده فات ایران 
واقع شده است. اقلیم ایران بیشتر کوهستانی 
و نیمه خشک بوده و میانگین ارتفاع آن بیش 
از 1200 متر از سطح دریاست. بیش از نیمی 
از ایران کویری و نیمه کویری است و حدود 

یک سوم هم کوهستان است.
رئیس سازمان امداد و نجات اعام کرد: 
نکته بسیار حائز اهمیت در نقشه ایران وجود 
120 گسل فعال در مناطق شهری است و 7٨ 
در صد شهرهای کشور در مناطق با ریسک 

باای زلزله قرار دارند.
سلیمی گفت: در این میان کانشهر تهران 
به عنوان پایتخت کشور نه فقط از خطر زلزله 
ایمن نیست بلکه سال هاست در انتظار زلزله ای 
ویرانگر با قدرت باای 7 ریشتر به سر می برد. 
بر اساس مطالعات آماری و زلزله هایی که پیش 
از این در ناحیه ری و تهران ثبت شده است 
با احتمال بیش از 70 درصد به طور متوسط  
هر 15٨ سال زلزله ای ویرانگر در این ناحیه 
رخ داده اس���ت. آخرین زلزله در تهران 1٨2 
سال پیش اتفاق افتاد و بر همین اساس وقوع 

زلزله تهران 24 سال تاخیر زمانی دارد.
وی گف���ت: در صورت وقوع زلزله در 
این منطقه که عاوه بر پایتخت بودن، مرکزیت 
امکانات فرهنگی، اقتصادی و همچنین دولتی را 
دارد و بیش از 10 میلیون نفر در آن سکونت 
دارند، با فاجعه ای بزرگ مواجه خواهیم بود.

سلیمی گفت: کارشناسان می گویند براثر 
زلزل���ه مخرب تهران بی���ش از یک میلیون 
س���اختمان تخریب و آسیب خواهد دید و 
حدود 1.5 میلیون کش���ته در این زلزله برجا 

می ماند.
  دیگر س���خنران این دوره بین المللی 
سفیر اتریش در ایران بود. » اشتفان شولتز«با 
اش���اره به اینکه بیش از 500 سال از روابط 
رس���می ایران با اتریش می گذرد و امیدواریم 
در آینده به تعامات بیشتر داشته باشیم، اظهار 
داش���ت: ایران و شرکای آن درصدد همکاری 

برای کمک هر چه بیش���تر به حادثه دیدگان 
بایای مختلف طبیعی هستند و ما امروز در 
این جلسه گرد هم آمده ایم که بتوانیم از این 
تجارب استفاده کنیم و به نظرم این موضوع 
فرصتی برای ایران است که پاسخ دهنده اول 
در مورد بایای منطقه باشد.  وی افزود: ایران 
پتانس���یل دارد قدرت نرم خود را در سراسر 
منطقه گسترش دهد و این مساله البته نیازمند 
تیم های پاسخ به مواقع اضطراری توانمند است 
که مورد توجه این کشور قرار گرفته و توسعه 

آن امری حائز اهمیت است.
 س���فیر اتریش به جوانب و مشکات 
اقتصادی بایای طبیع���ی همچون زلزله و 
خشکس���الی اشاره کرد و گفت: برای مقابله 
هر چه بیشتر با این مشکات مدیریت بحران 
ح���رف اول را می زند و از ایران متش���کرم 
که هال احمر آن توانس���ته طرفین مختلف و 
متعددی را جمع کند و امروز جلسه ای را در 

همین زمینه داریم.
 اشتفان شولتز گفت: در یکی از زلزله های 
ایران تیم های س���وئیس، آلمان و اتریش با 
یکدیگر ب���رای کمک به حادثه دیدگان اقدام 
کردند و پس از آن این تجربه سبب شد بتوانند 
در حادثه ای در روس���یه مؤثرتر واقع شوند و 
پس از آن همکاری هایی در قالب و چارچوب 
بین المللی آغاز شد تا پاسخ های مؤثرتری را 

شاهد باشیم.
 وی بیان داشت: اکنون این شبکه مؤثر با 
همکاری ٨0 کشور در سراسر دنیا راه اندازی 
شده   و شامل گروه مشورتی جستجو و نجات 
است تا بتوانیم تاب آوری را هم در مقابله با 

بایای طبیعی بیشتر شاهد باشیم.
 شولتز، با اشاره به اینکه ابزارهای ما اکنون 
تبدیل به تمهیدات کارآمدی شده اند، گفت:  
در قال���ب این چارچوب رهنمودهایی هم به 
زبان فارس���ی جهت کمک هر چه بیشتر به 
حادثه دیدگان بایای طبیعی تهیه شده است و 
ما بر این نظر هستیم ایران به همکاری خود در 
این زمینه ادامه دهد چرا که شبکه سازی در این 

زمینه در دنیا بسیار حائز اهمیت است.

افزایش قیمت داروهای بیماران ام اس کذب است
سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه بخش عمده داروهای بیماران ام 
اس تولید داخل است، گفت: قیمت داروهای این بیماران افزایش نداشته است.

به گزارش مهر، کیانوش جهانپور، با اشاره به برخی ادعاهای اخیر، مبنی بر 
افزایش قیمت داروهای بیماران ام.اس و عدم حمایت دولت و مسئوان از این 
بیماران، ضمن تکذیب موارد مطرح شده، تاکید کرد: داروهای این بیماران بیشتر 
تولید داخل بوده و تحت پوشش بیمه های پایه هستند. وی افزود: داروهای برند 

خارجی و وارداتی درصد کمی از بازار دارویی را در اختیار دارند.

رئیس سازمان مدیریت بحران : تهران در برابر زلزله  بی دفاع است  فرمانده هوانیروز ارتش: قویترین ناوگان 
بالگردی خاورمیانه را داریم

کدخدایی:  شوراي نگهبان با تصمیم کشور در الحاق به مقررات بین المللي 
مخالفت نمي کند

درمان بیماری های قلبی در ایران همسطح اروپا و آمریكا
رئیس انجمن قلب ایران، گفت: 
در زمین����ه قلب و عروق هیچگونه 
فناوری جدیدی در جهان نیست که 
در کش����ور ما وجود نداشته باشد و 
سطح علمی پزشکان قلب ایران با اروپا 

و آمریکا برابری می کند.
فریدون نوحی، در گفتگو با مهر، 
در رابطه با پیش����رفت علمی کشور 
در زمینه درمان بیماری های قلبی و 
عروقی، افزود: در چند س����ال اخیر 
شاهد پیشرفت های بسیار خوبی در 
این زمینه بوده ایم و با گذشت زمان 

نیز هر روز س����طح علمی پزشکان 
کش����ور در خصوص درمان بیماری 
ه����ای قلبی عروقی و جراحی های 

قلب در حال رشد است.
وی ادامه داد: در حال حاضر در 
زمینه قلب و عروق هیچگونه اقدام 
و فناوری جدیدی در جهان نیست 
که در کشور ما انجام نشود یا وجود 
نداشته باشد و سطح علمی پزشکان 
قلب ایران����ی و روش های درمانی 
موجود در کشور، نه تنها با کشور های 
منطقه بلکه با کشورهای جهان و اروپا 

برابری می کند.
نوحی با بیان اینکه تنها تفاوت 
ما با دیگر کش����ورها آن است که در 
روش های درمان بیماری های قلبی 
عروقی اولویت بندی داریم، افزود: بر 
اس����اس وضع و نوع بیماری ها در 
کشور ما،  برخی روش های درمانی 
اولویت داشته و بیشتر از آنها استفاده 
می ش����ود اما ممکن است به دلیل 
شرایط خاص برخی کشورهای دیگر 
از روش های درمانی متفاوت استفاده 
کنند. اما این امر تنها به علت اولویت 

بندی های درمانی و پزشکی بوده و 
نش����ان از در دسترس نبودن فناوری 
های جدید درمانی در کشور نیست. 
 رئیس انجمن قلب ایران با بیان اینکه 
پیشرفت های کشور در زمینه قلب 
و عروق طی س����ال های اخیر بسیار 
چشمگیر بوده و همچنان در حال رشد 
هستیم، تصریح کرد: در حال حاضر 
هیچگون����ه تفاوتی در زمینه درمان، 
پیشگیری و سطح علمی بیماری های 
قلبی عروقی میان ما و دیگر کشور ها 

حتی اروپا و آمریکا وجود ندارد .

 48 درصد سالمندان زیر پوشش 
هیچ بیمه ای نیستند
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تشكر و قدرداني 
بدين وس��يله از معاونت محت��رم وزارت علوم، اعضاي 
محترم انجمن بزرگمهر اه��واز، گروه محترم فرهنگي 
هفت ش��هر عشق، فضا و انديش��مندان شهر قم، كليه 
همكاران، دوس��تان، جامعه شناس��ان،  دانش��جويان و 
دانش پژوهش��ان محت��رم، اعضاي محت��رم گروه هاي 
جامعه شناس��ان و هيأت مديره انجمن جامعه شناسي 
ايران كه براي درگذش��ت مادر اينجانب با ارس��ال پيام 
تس��ليت، اب��راز همدردي و همراه��ي نموده اند، كمال 
تش��كر و امتنان را دارم. بقاي عمر و س��امتي ش��ما و 

خانواده محترم را از درگاه خداوند منان خواستارم.
رحمت اله توكل 

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 

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 نماييم.
هيئت مديره شركت مارستان

اي كاش هيچوقت از فقدان دوستي ارزشمند 
نمي نوشتيم!

جامعه پزش��كي و جمع دوس��تان دانش��كده پزشكي 
دانش��گاه مل��ي ايران فارغ التحصيان س��ال 54 � 52، 

ياري پُر مهر و يكي از انسانهاي خوب و گرانقدر 
»دكتر بيژن حاتميان«

را از دست داد، انساني شايسته و نيكو كه تكرار ناپذيرست 
و يادش تا ابد در دل دوستان جاودان است.

اي��ن غم بزرگ را ب��ه خانواده محترم ايش��ان و جامعه 
پزشكي تسليت عرض مي نماييم.

 دكتـر ليـدا شـاهينـ  دكتـر پرويـن امامـيـ  
دكتـر فيـروز فصيحيـ  دكتر محمد سـدهيـ  

 دكتـر پرويز مافيـ  دكتر ابوالحسـن عالم زادهـ 
  دكتـر خسـرو خطيبـيـ  دكتـر تهمتـن يلداـ 

دكتـر عباس محتشـميـ  دكتر حسـن فريدـ  
دكتر حسـين سـالورـ  دكتر فريـدون وزيريـ  
دكتر خسرو روسـتائيانـ  دكتر فرهاد گرجيـ  

 دكتر احمد تهاميـ  دكتر مهرداد ميرهاشـميـ 
 دكتـر احمد علم پـورـ  دكتر كورش نيك نيائيـ 

 دكتـر حسـين مدنيـ  دكتر محسـن تدين فرـ  
 دكتر پرويزپور دانشـ  دكتر علي اكبر سليمانيـ  
 دكتـر همايون حيدريـ  دكتر علي اكبر اكبريهـ  
دكتر حسـين نجمـيـ  دكتر مهـرداد رضائيـ  

 دكتـر محمـد جهانديـدهـ  دكتـر ناصـر كنيـ 
  دكتر ايرج روئين دژـ  دكتر خشـايار سـرفرازـ  
دكتر سـيروس دهدشتيـ  دكتر حسين فرشي 
ـ دكتر محمدعلي يزدان خواهـ  دكتر بهرام بشر 
ـ دكتر محمد اسمعيل پور اربابـ  دكتر بهروز شفقي 
ـ دكتر خسـرو مجيرشـيبانيـ  دكتر ابوالحسن 
پاكـزادـ  دكتر فرزان رهبـرـ  دكتر احمد ركني 
ـ  دكتـر فـرخ كنگرلـوـ  دكتر رضـا جهروديـ    
دكتر وحيد فيروزآباديـ  دكتر محمد ابريشمي 

ـ دكتر رضا استوارـ  دكتر اميرحسن مظهري

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 سيد شمس الدين جالي نيا 
ب��ا نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت ب��رادر بزرگوارتان 
)سـيدجال الدين جالي نيـا( را خدمت جنابعالي 

تسليت مي گوييم.
به همين مناسبت مجلس ترحيمي روز سه شنبه مورخ 
97/9/27 از س��اعت 14/30 الي 16 در مسجد گياهي 
واقع در ميدان تجريش، ابتداي خيابان سعدآباد برگزار 

مي گردد. 
حضور شما سروران گرامي باعث تسلي خاطر بازماندگان 

مي گردد.
شركت بي .ان.ام
محمدحسن مرادي 

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
جناب آقاي دكتر كاظم عباسيون

ب��ا ابراز تأس��ف، درگذش��ت ب��رادر بزرگوارت��ان را به 
 جنابعال��ي و خانواده محترم صميمانه تس��ليت عرض 

مي نماييم.
هيأت مديره 
آزمايشگاه مركزي پاتوبيولوژي

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

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 س��ي و پنجمين سالروز پدر و 
برادرم��ان عباس و بهمن محمودي ما همچنان دوره 

مي كنيم شب را و روز را هنوز را ...
خانواده محمودي 

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

آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه هفده شهر تهران سهامی خاص
 به شماره ثبت 338163 و شناسه ملی 10103777442 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د: ماده ذیل به عنوان ماده 50 اساس���نامه به مواد قبلی اضافه گردید و مفاد مواد 50 لغایت 
51 قبلی تحت شماره های 51 لغایت 52 به قوت خود باقی می باشد. ماده 50 اساسنامه: شرکت 
مجاز می باشد با رعایت مواد قانونی به عنوان شرکت پذیرنده یا ادغام شونده و یا ایجاد شخصیت 

حقوقی جدید اقدام نماید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293271( 

آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه یک شهر تهران سهامی خاص
 به شماره ثبت 337449 و شناسه ملی 10103773662 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ماده ذیل به عنوان ماده 50 اساسنامه شرکت به مواد قبلی اضافه شود: ماده 50 اساسنامه: شرکت 
مجاز می باشد با رعایت مواد قانونی به عنوان شرکت پذیرنده یا ادغام شونده و یا ایجاد شخصیت 
حقوقی جدید اقدام نماید. “با اضافه ش���دن ماده فوق به عنوان ماده 50 اساسنامه، مفاد مواد 50 

لغایت 51 قبلی تحت شماره های 51 لغایت 52 به قوت خود باقی می باشد.” 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293272( 

آگهی تغییرات شرکت واسپاری آباد مسکن سهامی خاص
 به شماره ثبت 363609 و شناسه ملی 10104093740 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1396/10/03 ومجوز97/189106 
مورخ 97/06/04 اداره مجوزه���ای بانکی بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: ترازنامه و 
حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/ 06/ 96مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی 
با شناسه ملی 10101136332بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه 

کثیراانتشار اطاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293260( 

آگهی تغییرات شرکت ارتباطات رهکام ایرانیان سهامی خاص
 به شماره ثبت 358190 و شناسه ملی 10104033840 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: شرکت بوسیلة هیئت مدیره ای مرکب از سه نفر عضو اصلی اداره می شود 
که بوس���یلة مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و همه آنها 

قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293261( 

آگهی تغییرات شرکت آسمان نیلگون ایوان سهامی خاص
 به شماره ثبت 450311 و شناسه ملی 14003902446 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ترازنامه، حساب صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به 96/12/29 به تصویب رسید. 
موسسه ترازنما همکاران با شناس���ه ملی 10100522558 بسمت بازرس اصلی و آقای شکراله 
فتحی با کدملی 1940101999 بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293262( 

آگهی تغییرات شرکت مهندسی داده پردازی شیب شکن سهامی خاص
 به شماره ثبت 253742 و شناسه ملی 10102941552 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
-محل شرکت به استان تهران، شهرس���تان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، فاطمی، خیابان 
رهی معیری، بن بست بهزاد، پاک 20، طبقه اول کد پستی 1414683571 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293263( 

آگهی تغییرات شرکت فراز انرژی اطلس با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 443678 و شناسه ملی 14003629880 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/08/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
نشانی شرکت به تهران خیابان سعدی جنوبی کوچه شهید محمد سادات خوانساری پاک 323 
طبقه ششم واحد 607 و608 کد پستی 1143713487 انتقال یافت در نتیجه ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح فوق اصاح می گردد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293264( 

آگهی تغییرات شرکت ساختمان سازان صنعت آفرین سهامی خاص
 به شماره ثبت 175680 و شناسه ملی 10102180530 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/09/13 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیر تراز نگار به ش���ماره ملی 10320719958 به سمت 
بازرس اصلی و مریم یوسفی به شماره ملی 0045183171 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293265( 

آگهی تغییرات شرکت مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک سهامی خاص
 به شماره ثبت 88205 و شناسه ملی 10101326136 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/04/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
روزنامه کثیراانتش���ار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین ش���د. ترازنامه و حساب سود و زیان 
مرکز برای س���ال مالی منتهی به 96/12/29 تصویب شد مؤسسه اروین باس���تان محاسب به شناسه ملی 
14004012983 بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به 

شناسه ملی 10103210831 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293266(

آگهی تغییرات شرکت عمران ماشین خاورمیانه سهامی خاص
 به شماره ثبت 401268 و شناسه ملی 10320521325 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/05/16 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ترازنامه و حساب سود و زیان س���ال مالی منتهی به 1396/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه 
حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی 10840017999 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده 
کاران به شناسه ملی 10100468600 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 

روزنامه اطاعات به عنوان روزنامه کثیراانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293267( 

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی مهارت جهان سهامی خاص
 به شماره ثبت 134433 و شناسه ملی 10101776590 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: تعداد اعضاء هیئت مدیره به 3 )سه( نفرکاهش 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293268( 

آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه نوزده شهر تهران شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 337451 و شناسه ملی 10103773677 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ماده ذیل به عنوان ماده 50 اساسنامه ش���رکت به مواد قبلی اضافه گردید. ماده 50 اساسنامه: 
شرکت مجاز می باش���د با رعایت مواد قانونی به عنوان شرکت پذیرنده یا ادغام شونده و یا ایجاد 
شخصیت حقوقی جدید اقدام نماید. “با اضافه شدن ماده فوق به عنوان ماده 50 اساسنامه، مفاد 

مواد 50 لغایت 51 قبلی تحت شماره های 51 لغایت 52 به قوت خود باقی می باشد.” 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293269( 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی آب و برق ماهتاب سازان سهامی خاص
 به شماره ثبت 321720 و شناسه ملی 10103584154 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر با شناس���ه ملی 10102264112 -شرکت توسعه و 
مدیریت انرژی پارس���یان با شناسه ملی 10102791698 -شرکت راه و س���اختمان سازه سازان با 

شناسه ملی 10101073600 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293253( 

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ناموران سهامی خاص 
به شماره ثبت 36643 و شناسه ملی 10100820652

 به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: احمد عطار شماره ملی 0939251671 -محس���ن نادری شاهی شماره ملی 
2161289063 -کریم جزایری شوشتری ش���ماره ملی 0055893902 -فرامرز امیری شماره 
ملی 0050715771 و پرینار طاهباز شماره ملی 0452879787 به سمت اعضای هیئت مدیره 

به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293257( 

آگهی تغییرات
 شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد سهامی خاص

 به شماره ثبت 385960 و شناسه ملی 10320354635 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور ف���وق العاده مورخ 
1397/07/07 و مجوز ش���ماره 122/40692مورخ 1397/8/6 س���ازمان 
بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: اش���خاص حقوقی ذیل 
برای مدت دو س���ال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. شرکت 
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی 10320466112 
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروش���یمی ایرانیان به شناسه ملی 
10320198960 ش���رکت توسعه صنایع پایین دس���تی پترو ایرانیان به 
شناسه ملی 14004516104 شرکت توسعه فن آوری مدبران خلیج فارس 
به شناسه ملی 10103659998 ش���رکت پتروشیمی ممسنی به شناسه 

ملی 10103519478 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293256( 

آگهی تغییرات
 شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد سهامی خاص

 به شماره ثبت 385960 و شناسه ملی 10320354635
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/03/29 و 

مجوز شماره 122/40693مورخ 1397/8/6 سازمان بورس و اوراق بهادار 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی 

ب���ه 1396/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. روزنام���ه اطاعات به عنوان 

روزنامه کثیراانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه 

حسابرس���ی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شناسه 

ملی10100468600 به عنوان بازرس اصلی و موسس���ه حسابرسی حافظ 

گام به شناسه ملی 10100484035 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293258( 

تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه نسیم رحمت قائم
 درتاریخ 1397/08/14 به شماره ثبت 45845 

به شناسه ملی 14007929593 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. 

موضوع: امور خیریه و کمک به نیازمندان- تهی���ه آذوقه ولباس، کمک به پرداخت 

اجاره مس���کن و کمک به تامین هزینه تحصیلی فرزندان خان���واده های نیازمند و 

ایتام، خانواده های بی سرپرس���ت و بد سرپرس���ت، تامین هزین���ه های مربوط به 

خدمات درمانی و بهداش���تی به گروه هدف انجمن طبق مجوز شماره 59252 مورخ 

1397/04/10 مرجع صادرکننده وزارت کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

مرکز اصلی: اس���تان تهران -شهرس���تان تهران -بخش مرکزی -شهر تهران-محله 

طرشت-خیابان شهید عباس اکبری-کوچه ش���هید محمد صبوری-پاک 6-طبقه 

اول-واحد 1 کدپستی 1458793191 سرمایه شخصیت حقوقی: 100,000,000 

ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمد رضا فانی به شماره ملی 

0044771691 دارنده 10,000,000 ریال س���هم الشرکه آقای احمد نایب زاده به 

شماره ملی 0047387696 دارنده 10,000,000 ریال سهم الشرکه آقای ابوالفضل 

محمد علیخانی به ش���ماره ملی 4321975921 دارنده 80,000,000 ریال سهم 

الشرکه اولین مدیران: آقای حسین عبدل طهرانی به شماره ملی 0039212130 و 

به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2س���ال آقای حمید رضا ارشاد منش به شماره 

ملی 0042487749 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت2سال آقای محمد رضا 

فانی به شماره ملی 0044771691 و به س���مت نایب رئیس هیئت مدیره به2سال 

آقای احمد نایب زاده به شماره ملی 0047387696 و به سمت عضو هیئت مدیره و 

به سمت خزانه دار به مدت 2س���ال خانم سیده کلثوم اجاق زاده محمدی به شماره 

ملی 2239739363 و به س���مت عضو هیئت مدیره -عضو علی البدل به مدت 2سال 

آقای ابوالفضل محمد علیخانی به ش���ماره ملی 4321975921 و به س���مت عضو 

هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2س���ال آقای فتح اله سعیدی به شماره 

ملی 4609864320 و به س���مت عضو هیئت مدیره -عضو علی البدل به مدت 2سال 

بازرسین: آقای مرتضی سبحانی به شماره ملی5209623353 بعنوان بازرس اصلی 

و آقای محمدعلی پسندیده بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند 

دارندگان حق امضا: کلیه اس���ناد و اوراق بهادار و تعه���د آور با امضای مدیر عامل و 

خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسس���ه معتبر 

خواهد بود اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293259( 

آگهی تغییرات شرکت کارگزاری مدبر آسیا سهامی خاص
 به شماره ثبت 222964 و شناسه ملی 10102642081 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/19 و مجوزش���ماره 122/33912 
مورخ 1397/02/02 س���ازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: -سرمایه شرکت از مبلغ 
22000000000 ریال به مبلغ40000000000 ریال منقسم به 40000000 سهم 1000 ریالی بانام که 
تماما پرداخت شده و از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به 

شرح فوق اصاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293251( 

آگهی تغییرات

 شرکت کارگزاری مدبر آسیا سهامی خاص

 به شماره ثبت 222964 و شناسه ملی 10102642081 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/02/02 

و مجوز ش���ماره 122/34078مورخ 1397/02/05 سازمان بورس و اوراق 

بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: -صورتهای مالی شرکت برای سال مالی 

منتهی به 1396/12/29 به تصویب رس���ید. -موسسه حسابرسی شاخص 

اندیشان به شناسه ملی 10100573323 به عنوان بازرس اصلی و موسسه 

حسابرس���ی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی 10861687625 به 

عنوان بازرس علی البدل برای یک س���ال مالی انتخاب گردیدند. -روزنامه 

کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293252( 

آگهی تغییرات 
شرکت پدیده طرح و فن سهامی خاص 

به شماره ثبت 319436 و شناسه ملی 10103572293 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور ف���وق العاده مورخ 
1395/09/02 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: محمدرضا حسین زاده به کد 
ملی 1262324262 به س���مت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و فرامرز 
گل محمدی دریا کن���اری به کد ملی2691158799 به س���مت رئیس 
هیئت مدیره و امیرش���ریفی به کد ملی 0071868372 به س���مت نائب 
رئیس هیئت مدیره و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند امضا کلیه اسناد 
و مدارک و اوراق بهادار و تعهد آور ش���رکت از قبیل چک س���فته و بروات 
وقراردادها و عقود اس���امی با مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا 
همراه با مهر ش���رکت واوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293255( 

تاسیس شرکت سهامی خاص نساجی پرین آریایی درتاریخ 
1395/08/15 به شماره ثبت 500900 به شناسه ملی 

14006296540 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد.

1- موضوع ش���رکت: ایجاد واحدی تولیدی محصوات نس���اجی )اعم از فرش 
ماشینی، موکت، پوشاک، آهار و تکمیل محصوات  نساجی، ریسندگی(، تهیه، 
خرید و واردات مواد اولیه و ماش���ین آات و قطعات و لوازم مربوط به موضوع 
ش���رکت،  توزیع، خرید، فروش و صادرات محصوات شرکت و دیگر اقام مجاز 
بازرگانی، عقد قرارداد های تجاری با کلیه  اشخاص حقیقی و حقوقی، نهاد ها و 
سازمانها در داخل کشور و خارج کشور، شرکت در کلیه مزایده ها و مناقصه  ها 
یی که با موضوع شرکت مرتبط باشد  در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 
پس از اخذ مجوزهای ازم .  مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی شرکت: تهران میدان فردوسی خیابان قرنی کوچه کامل پاک 3 واحد 10 
کد پستی 1581664931  سرمایه شرکت: مبلغ 30000000000 ریال منقسم 
به 10000 سهم 3000000 ریالی که تعداد 10000 سهم با نام و 0 سهم آن بی 
نام می باشد که مبلغ10500000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره 1855 مورخ 95/7/28 نزد بانک ملی ش���عبه کاشان پرداخت گردیده 
است و الباقی س���رمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: 
محسن رمضان زاده نوش���ابادی 1263501028 به سمت رئیس هیئت مدیره. 
محمد رمضان زاده نوش آبادی 1263480071 به س���مت مدیرعامل. مرتضی 
رمضان زاده نوش آبادی 6199841891 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 س���ال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهد آور و اوراق اداری و عادی با امضاء محس���ن رمضان زاده نوش���ابادی به 
س���مت  رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت و در صورت غیاب آن با 
امضاء مرتضی رمضان زاده نوش آبادی نائ���ب  رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
ش���رکت معتبر و نافذ خواهد بود.  اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه 
کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید بازرس اصلی 
و علی البدل: ناصر چاوشی نوش آبادی به شماره ملی 6199881176 به عنوان 
بازرس اصلی. منصور محمدرضائی بیدگلی به ش���ماره ملی 6199964624 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند )ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد( 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293254( 

آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل سهامی عام 
به شماره ثبت 96201 و شناسه ملی 10101402621 

به اس���تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/12 و مجوز شماره 11/38293 مورخ 97/7/7 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: آقای مجتبی شیواپور کد ملی 0041706821 به نمایندگی از مؤسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج.ا.ا به شناسه ملی 
10100350031 به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای عباداله فروزش کد ملی 3358929574 به نمایندگی از ش���رکت راه آهن کشش شناسه ملی 
10101497515 به عنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای سبحان نظری کد ملی 2390080601 به نمایندگی از شرکت خط و ابنیه 
فلق شناسه ملی 10101414822 به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای جواد طاهر افش���ار کد ملی 0036297380 به نمایندگی از شرکت توسعه بازرگانی 
پیشتاز راه و شهر شناس���ه ملی 10320862283 به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجید رستمی کد ملی 3255690552 به نمایندگی شرکت ترکیب 
حمل ونقل شناسه ملی 10101621656 به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار، قراردادها، چک و سفته و سایر اوراق تعهدآور 
با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش���رکت. سایر اسناد و مکاتبات به ویژه اظهارنامه ها و کلیه 
اسناد گمرکی و گذرنامه با امضاء مدیرعامل همراه با مهر ش���رکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: 
-نمایندگی ش���رکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. -دریافت 
مطالبات و پرداخت دیون شرکت. -صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواس���ت اوراق تجارتی. -انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا افاله 
آن در مورد اموال منقول وغیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معامات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در 
مورد کلیه ایقاعات. -تحصیل تس���هیات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. -اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از 
هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه ش���ده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری،از طرف 
شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی 
و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه با مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور درجلسات، 
اعتراض به رأی، دادخواس���ت تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و 
تردید نسبت به سند طرف استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی ش���رط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و 
گزینش داور منتخب ) با حق صلح یا بدون آن (، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواس���ت صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و 
وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای 
ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود ش���خص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از 
جرایم و امور مشابه دیگر. -تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس. -انعقاد هرگونه 
قرارداد اجاره و استجاره با حق فسخ و با حق ادعای خسارت یا بدون آن. -پیش بینی بودجه ساانه شرکت. -تنظیم صورتهای مالی ساانه شرکت و ارائه آن 
به هیئت مدیره، حسابرس و بازرس. -افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. -رهن گزاردن اموال شرکت اعم از 
منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً. -پیشنهاد هرنوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. -وارد کردن هرنوع کاای وارداتی و صدور هرنوع کاای صادراتی. 
-شور و مذاکره و سازش و حل وفصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به ش���رکت. -امضای چک ها و دریافت وجوه. -به امانت گذاشتن هرنوع سند 
،مدرک ،وجوه شرکت، اوراق بهادار و استرداد آنها. -پیشنهاد ساختار سازمانی شرکت به هیئت مدیره. -تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و 

پاداش، عزل و نصب عاملین، وکا، نمایندگان و کارکنان شرکت. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293250( 

آگهی تغییرات شرکت آبرفت سهامی خاص
 به شماره ثبت 49246 و شناسه ملی 10100944252 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/07/19 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: س���مانه سهرابی فراهانی به ش���ماره ملی 0075672782 به عنوان بازرس اصلی و علیرضا 
اردکانی به ش���ماره ملی 0063781247 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 

گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1397/06/31 بتصویب رسید.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293248(
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سناتور گراهام: سعودی ها نفت 
نفروشند، از گرسنگی خواهند ُمرد  
سرویس خارجی: »لیندسی 
گراهام« س���ناتور برجس���ته 
جمهوریخواه آمریکا در سخنانی 
بار دیگر »بن س���لمان«، ولیعهد 
عربستان س���عودی را »دیوانه« 
خواند و تاکید کرد : سعودی ها 
اگر نفت نفروشند، از گرسنگی 

خواهند ُمرد.
لیندس���ی گراهام، سناتور 
برجس���ته آمریکا و عضو ارشد 
کنگره این کشور که در هفته های 
اخیر بعد از تش���دید فشارهای 
رس���انه ای درباره قتل »جمال 
خاشقجی« بارها ضمن انتقاد از 
مواضع ولیعهد عربس���تان س���عودی او را »دیوانه« خوانده است، در 
تازه ترین اظهاراتش خطاب به سعودی ها گفت: آنها اگر نفت نفروشند، 
از گرسنگی خواهند ُمرد و نیاز سعودی ها به آمریکا هزار برابر بیشتر 

از  نیاز واشنگتن به ریاض است.
این نماینده ایالت کارولینای جنوبی در مجلس سنای آمریکا گفت: 
آن ۱۵سعودی در تیم اعزامی به استانبول برای کشتن جمال خاشقجی 
با دستور و مدیریت »محمد بن سلمان« عربستان سعودی را ترک کرده 
بودند و ولیعهد سعودی دو سال بود که روی قتل خاشقجی به دلیل 

انتقاد وی از سیاست های عربستان متمرکز شده بود.
 گراهام افزود: »بن سلمان« افراد منتقد و شهروندان سعودی را از 
دیگر کشورها به عربستان سعودی مسترد می کند و آنها را مورد آزار 
قرار می دهد و این کار برای او یک الگو است، او این کارها را کرد و 
درباره قتل خاشقجی نیز وی کاما در جریان بود و من این موضوع 
را هرگز فراموش نخواهم کرد، این موضوع مهمی است و ما باید به 
سختی درباره آن شدت عمل نشان دهیم چرا که اگر این کار را نکنیم، 

در واقع ما جعبه »پاندورا« )فاکتی ا عاج( را باز کرده ایم.
در همین حال، »راوینا شمداسانی«، سخنگوی کمیسیون عالی حقوق 
بشر سازمان ملل در سخنانی تاکید کرد: تحقیقات عربستان درخصوص 
پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی کافی نیست 
و باید در این پرونده ، تحقیقاتی مستقل و بین المللی صورت بگیرد. 
»انور قرقاش«، وزیر مش���اور در امور خارجه امارات اما درباره 
سیاست های ترکیه مبنی بر فشار علیه عربستان سعودی در قضیه قتل 
»خاشقجی« هشدار داد و تأکید کرد: این سیاست ها جایگاه ترکیه را در 

منطقه تضعیف خواهد کرد.
در چنین شرایطی، »مجتهد« کاربر و فعال سیاسی مشهور عربستانی 
اعام کرد: »س���عود القحطانی«، مش���اور به ظاهر برکنار شده ولیعهد 
عربستان که متهم اصلی در پرونده قتل خاشقجی است همچنان آزادانه 
به فعالیت های عادی خود ادامه می دهد. در خبر دیگری، برخی منابع 
اعام کردند که ریاض در صدد ایجاد اتحاد سیاسی بین عربستان و 

کشورهای حوزه دریای سرخ در راستای منافع سعودی ها است.

نشست شورای امنیت درباره حزب اه لبنان به درخواست آمریکا
ابنا: نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد اعام کرد که شورای 
امنیت نشستی درباره تونل های حزب اه لبنان برگزار خواهد کرد."دنی دانون" افزود: 
نشست شورای امنیت درباره تونل های حزب اه روز چهارشنبه به درخواست 
آمریکا برگزار می شود .او مدعی شد: ما حقایق و اطاعاتی ارائه خواهیم کرد که 
نقض قطعنامه 1701 سازمان ملل را که در پایان جنگ سال 2006 صادر شد، 
ثابت می کند.ارتش رژیم صهیونیستی اخیرا اعام کرده که عملیاتی را با عنوان "سپر 

شمال" برای از بین بردن تونل های حزب اه در مرز لبنان آغاز کرده است. 

نماینده مسلمان کنگره آمریکا: با لباس فلسطینی در مراسم 
سوگند حضور می یابم 

ایرنا: »رش���یده طلیب« نماینده مسلمان 
منتخب مجلس نمایندگان آمریکا گفت که در 
مراسم سوگند در کنگره که قرار است ماه آینده 
برگزار شود، با لباس مخصوص زنان فلسطینی 
حاضر می شود.این نماینده دموکرات از ایالت 
میش���یگان آمریکا، اعام کرد که قصد دارد 
در این مراسم »عبابیه« )لباس بلند مخصوص 
زنان عرب( بپوش���د. طلیب دختر یک مهاجر 
فلسطینی از روستای بیت عور الفوقا در کرانه 
باختری است. این نماینده زن مسلمان، منتقد 
سیاست های »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری 

آمریکا است و دو سال پیش به دلیل اخال در سخنرانی ترامپ در دیترویت 
بازداشت شد. 

ااهرام: قدرت آمریکا در خاورمیانه رو به افول است
ایرنا: روزنامه مصری »ااهرام« نوشت، قدرت آمریکا در منطقه به دلیل 
سیاس���ت های نادرس���ت مقام های این کشور در حال فروکش کردن است 
و در مقابل، روسیه تاش می کند جای پای خود را در منطقه محکم کند.

این روزنامه دولتی مصری نوشت، آمریکا به دلیل جانبداری کور از اسرائیل 
و به رس���میت ش���ناختن قدس به عنوان پایتخت آن بدون توجیه قابل قبول، 
در حال از دست دادن جایگاه خود در منطقه است. ااهرام افزود، آمریکا در 
سیاس���ت هایش در خاورمیانه دچار شکست شده و این کشور باعث ویرانی 

زیادی در منطقه شده است. 

ابراز نگرانی گوترش از تشکیل ارتش کوزوو
ایسنا: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 
نگران���ی خود را از موافقت پارلمان کوزوو با 
تش���کیل ارتش در این کشور اعام کرد. روز 
جمعه گذشته، پارلمان کوزوو پیش نویس قانون 
تبدیل نیروهای امنیتی این کشور به ارتش را 
تصویب کرد. گوترش به تمامی طرف های دخیل 
در این مساله تاکید کرد از انجام اقداماتی که به 
تنش در مذاکرات تحت رهبری اتحادیه اروپا 
ب���ا هدف ایجاد ثبات در روابط بین بلگراد و 
پریشتینا منجر می شود، اجتناب کنند. در همین 
حال، قرار است فردا دوشنبه نشستی در شورای 
امنیت درباره تشکیل ارتش کوزوو برگزار شود. روسیه هم تشکیل ارتش کوزوو 
را نقض جدی قطعنامه ش���ورای امنیت خواند.ناتو و صربستان هم با تاسیس 

ارتش کوزوو مخالفت کردند. 

آمریکا خواستار آزادی دو کانادایی در چین شد
ایرنا: وزیر خارجه آمریکا اعام کرد چین باید دو شهروند کانادایی را که 
در ازای بازداش���ت مدیر مالی هواوی از س���وی کانادا دستگیر کرده است، آزاد 
کند.مایک پمپئو در اولین واکنش به بازداشت دو کانادایی از سوی پکن گفت: 
بازداشت غیرقانونی دو شهروند کانادایی غیرقابل قبول است و آنها باید به کشور 
خود بازگردانده شوند. کانادا هفته پیش »منگ وانژو« مدیر مالی هواوی را به 
خاطر نقض تحریم های آمریکا علیه ایران بازداشت کرد که در پی این اقدام، 

پکن نیز یک تاجر و یک دیپلمات سابق کانادایی را بازداشت کرد. 

نخست وزیر سریانکا کناره گیری کرد
ایرنا: ماهیندا راجاپاکس���ه، نخست وزیر 
انتصابی از سوی رییس جمهوری سریانکا، از 
سمت خود کناره گیری کرد. نامال راجاپاکسه 
فرزند ماهیندا راجاپاکس���ه گفت: پدرم پس از 
دستور دادگاه عالی و برای اطمینان از ثبات کشور 
از سمت نخست وزیری کناره گیری کرد. وی 
افزود: ماهیندا راجاپاکسه به همراه کابینه خود 
با ماتریپیا سریسینا رییس جمهوری سریانکا 
متحد خواهد شد. کناره گیری راجاپاکسه در 
حالی انجام شد که دادگاه عالی سریانکا هفته 
گذشته در حکمی انحال پارلمان این کشور 

توسط سریسینا را غیر قانونی اعام کرد. سریانکا بیش از یک ماه است که با 
بحران سیاسی مواجه شده است. 

رهایی 700 میلیون چینی از فقر
ایرنا: رئیس دفتر کمک به فقر شورای دولتی چین اعام کرد این کشور 
در 40 سال گذشته به دنبال اجرای سیاست اصاحات و درهای باز، بیش از 
700 میلیون نفر از جمعیت فقیر روستایی را از فقر و تهیدستی نجات داده 
است.»لیو یونگ فو« تاکید کرد پیش بینی می شود تا سال 2020 همه جمعیت 
فقیر کنونی روستایی چین از فقر نجات پیدا کنند و دیگر شاهد حتی یک شهر 
فقیرنشین در کشور نباشیم که نشان از معجزه روش فقرزدایی چین است. 

پایان کار »بانوی صورتی« در تلویزیون کره شمالی پس از 47 سال
ایس���نا: تلویزیون رسمی کره شمالی در 
راستای استفاده از جوانان، به همکاری  خود 
با خانم »ری چون هی«، گوینده مش���هور به 
»بانوی صورت���ی« پایان داد. ری چون هی 
7۵ساله حدود 47سال با تلویزیون کره شمالی 
همکاری مستمر داشت. او در سال 1۹71کار 
خود را آغاز کرد و به دلیل بیان حماس���ی 
اخبار مرتبط با برنامه های هسته ای و موشکی 
کره شمالی مشهور شد. او به دلیل استمرار در 
پوش���یدن لباس سنتی »هانبوک« که به رنگ 
صورتی اس���ت، به بانوی صورتی شهرت 
یافت. ری چون هی توانسته بود خواست های کیم ایل سونگ، رهبر وقت 
کره شمالی را که گفته بود »می خواهم دشمنانمان با شنیدن صدای او )ری 

چون هی( از ترس بلرزند«، برآورده سازد.

كوتاه از سراسر جهان تقویم اطاعات
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ظهر شرعي

غروب آفتاب

اذان مغرب

نيمه شب شرعي )پايان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(

طلوع آفتاب )فردا(

12 و 00 دقيقه

16 و52 دقيقه 

17 و 13 دقيقه

23 و 15 دقيقه

5 و 38  دقيقه

7 و 08  دقيقه

س���رویس خارجی: معترضان 
فرانسوی برای پنجمین هفته متوالی به 
خیابان های پاریس آمدند تا اعتراض 
خود را به سیاست های دولت فرانسه 
و نظام سرمایه داری اعام کنند اما 
با سرکوبگری پلیس مواجه شدند تا 
جایی که این سرکوبگری یک کشته 

بر جا گذاشت.
طبق اعام سازمان دهندگان، 
تظاهرات این هفته برای بر قراری 
عدالت اجتماعی و میزان مالیات ها 
به منظور تحقق دموکراسی حقیقی 
برگزار  شد. تظاهرات جلیقه زردها 
در پاری���س برای پنجمین ش���نبه 
متوالی برگزار ش���د. هزاران پلیس 
و نیروی امنیتی برای پنجمین شنبه 
متوالی برای مقابله با معترضان به 
دولت در خیابان ها مس���تقر شدند. 
بنابر اعام مقامات، شمار نیروهای 
پلیس ح���دود 8000 نفر و تعداد 
خودروهای زرهی مستقر در پاریس 

هم ۱4 دستگاه اعام شد.
در جریان ناآرامی های دیروز 
یک زن 44 ساله به عمد با خودرو 
زیر گرفته ش���د. پلیس گفته است 
بیش از ۱۱0تن دس���تگیر شدند. 
نیروهای ضدشورش پلیس نیز در 
ایستگاه های مرکزی مترو و مناطق 
گردشگری مستقر شدند و مغازه ها 
در خیابان شانزه لیزه تعطیل شدند. 
بر اس���اس گزارش ها تعداد 
تظاهرکنندگان دیروز نس���بت به 
هفته های پیش کمتر بود، با این حال 
درگیری هایی میان طرفین رخ داده 
و نیروهای پلیس به گاز اشک آور 

متوسل شدند.
 در دیگر ش���هرهای فرانسه 
نی���ز هزاران تن به خیابان ها آمدند 
تا نس���بت به سیاست های دولت 
امانوئ���ل مکرون، رئیس جمهوری 

فرانسه اعتراض خود را اعام کنند. 
به گفته وزارت کش���ور فرانس���ه 
۶۹هزار نی���روی پلیس دیروز در 
ش���هرهای اصلی فرانسه از جمله 
پاریس، تولوز، بوردو و سن تتین در 

خیابان ها حضور داشتند.
برخی گزارش ها هم حاکیست 
هزاران نفر از نیروهای پلیس فرانسه 
ب���رای مقابله با برگزاری تظاهرات 
اعتراضی دیگری در این کشور به 
حال آماده باش درآمده اند. »میش���ل 
دلفوش« رئیس پلیس پاریس گفت 
ک���ه نیروهای پلی���س مانند هفته 

گذشته مستقر شده اند و می کوشند 
تا ضمن استقرار در مناطق گسترده  
به شناس���ایی افراد و خودرو های 
مشکوک در تظاهرات بپردازند و از 
بروز شورش و بی قانونی جلوگیری 

کنند. با این حال اماکن گردشگری 
در پاری���س مانند موزه لوور و برج 
ایفل باز بودند. گفتنی است در پی 
حادثه تروریستی سه شنبه گذشته 
در استراسبورگ که به کشته شدن 
چهار نفر منجر شد، وزرای فرانسوی 
خواستار توقف تظاهرات ها شدند. 
این درحالی بود که مکرون از مردم 

خواسته بود به اعتراضات یک ماهه 
خود خاتم���ه دهند. اعتراض ها با 
ش���کایت از افزایش بهای سوخت 
شروع شد اما به تدریج به خشمی 
عمومی نسبت به هزینه های زندگی 

تبدیل شد.شماری از معترضان نگران 
هستند که خشونت عناصر افراطی 
جنبش، به خواسته های آنها لطمه 
بزند. دولت فرانسه از مردم خواسته 
اس���ت تا به خیابان ها نیایند و به 
اعتراض ه���ا نپیوندند و دلیل آن را 
فشار مداوم بر نیروهای امنیتی کشور 
خوان���ده که این هفته درگیر حادثه 

تیراندازی در استراسبورگ بودند.
 مکرون برای آرام تر کردن فضا، 
وعده داده حداقل دستمزدها افزایش 
خواهد یافت. رئیس جمهوری فرانسه 
همچنین گفته است که طرح افزایش 

مالیات بازنشستگان کم درآمد لغو 
خواهد شد.

 ش���ماری از معترضان این 
وعده های رئیس جمهوری فرانسه را 
ق���دم مثبت رو به جلو خوانده اما 

شماری دیگر آن را رد کرده اند.
 هفته پیش مکرون در اولین 
سخنرانی خود پس از خشونت های 

اخیر در فرانس���ه گفت بسیاری از 
مردم از شرایط زندگیشان ناراضی 
هس���تند و حس می کنند کس���ی 

صدایشان را نمی شنود.
 *انگلیس

دهه���ا نفر از م���ردم لندن به 
پیروی از اعتراضات مردم فرانسه، 
پل وست مینیستر را در مرکز لندن 
بس���تند و موجب ایجاد اختال در 
رفت و آمد در این منطقه شدند. این 
اف���راد که ظاهرا از هواداران خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا بودند پل 
وست مینیستر در نزدیکی پارلمان 
این کشور را تصرف کردند و طبق 
تصاویر منتشر شده جلوی حرکت 
دهها اتوبوس و خودروهای دیگر 

را نیز مسدود کردند.
 معترض���ان با ش���عارهایی 
خواس���تار خروج فوری و بدون 
مذاکره انگلی���س از اتحادیه اروپا 
شدند. گفتنی است جنبش اعتراضی 
مردم فرانسه که به سیستم اقتصادی 
این کشور و همچنین نظام سرمایه 
داری اعت���راض دارد از حدود یک 
ماه پیش در پاریس شکل گرفته و 
به چند ش���هر دیگر اروپا از جمله 
بروکسل پایتخت بلژیک نیز کشیده 
شده است. این معترضان به خاطر 
پوشیدن جلیقه های زرد به جنبش 

جلیقه زردها معروف شده اند.
*بلژیک

معترضان بلژیکی در پایتخت 
این کش���ور علیه نخس���ت وزیر 
تظاهرات کردند. این تظاهرات در 
بروکسل برگزار شد و تظاهرکنندگان 
شعارهائی علیه »چارلز میشلر« سر 
دادند. ای���ن تظاهرات به درگیری 
با پلیس منجر شد.تظاهرکنندگان 
ب���ه هزینه باای زندگی در بلژیک 

معترض هستند.

يك كشته در سركوب تازه ترين اعتراضات جليقه زردهاي فرانسه

سرویس خارجی: رئیس ابی 
صهیونیس���م در آمریکا، از سفر 
محرمانه رئیس س���تاد ارتش رژیم 
صهیونیستی به امارات و برنامه ریزی 
برای سفر نخست وزیر این رژیم به 

بحرین خبر داد.
»م���ورت فریدم���ن« رئیس 
کمیت���ه امور عموم���ی آمریکا و 
اسرائیل) ایپک( فاش کرد که »گادی 
آیزنک���وت« رئیس س���تاد ارتش 
اسرائیل طی ماه گذشته میادی دو 
بار سفری محرمانه به امارات داشت 
و در جریان این سفرها با »محمد 
بن زاید« ولیعهد ابوظبی و شماری 
از نظامیان ارشد اماراتی دیدار کرد. 
ب���ه گفته فریدمن، در این دیدارها 
درخصوص فروش تسلیحات به 
ابوظبی و سفر قریب الوقوع افسران 
ارشد اماراتی به سرزمین های اشغالی 

توافق شد. 
فریدم���ن همچنین فاش کرد 
ک���ه منامه پایتخت بحرین دومین 
ایستگاه سفرهای »بنیامین نتانیاهو« 
نخست وزیر اسرائیل در چارچوب 
دیدارهایش از کش���ورهای عربی 
ح���وزه خلیج فارس خواهد بود و 
عربستان سعودی به بحرین چراغ 
سبز برای افتتاح نمایندگی رسمی 
اس���رائیل در جریان این سفر داده 

است.
 فریدمن گفت: »عربس���تان 
سعودی امروز همپیمان نزدیک به 
اسرائیل در تمامی پرونده ها و مسائل 

منطقه ای و بین المللی است«.
 گفتنی اس���ت روابط میان 
اسرائیل با مصر، اردن و مغرب از 
مدت ها پیش برقرار بوده است و در 
حالی که روابط با برخی کشورهای 

عضو شورای همکاری خلیج فارس 
محرمان���ه بود، اینک این روابط با 
بیشتر این کشورها گرم تر شده است 
به نحوی  که برخی از افراد خاندان 

حاکم در کش���ورهای عربی خلیج 
فارس به اسرائیل سفر می کنند.

در این حال ش���یخ محمد بن 
عبدالرحمان آل ثانی وزیر خارجه 
قطر اقدام برخی کشورهای عربی 
برای عادی س���ازی رابطه با رژیم 

صهیونیس���تی را محک���وم کرد. 
محمد بن عبدالرحمان در نشست 
بین المللی دوحه با انتقاد از برخی 
کشورهای عربی، اقدام آنها در عادی 

سازی رابطه با رژیم صهیونیستی را 
عبور از خط قرمز شروط طرح صلح 

اعراب با این رژیم دانست.
 وی گفت: طرح موس���وم به 
صلح اعراب و اس���رائیل که مورد 
حمایت همه کشورهای عربی است، 

هرگونه ارتباط با رژیم صهیونیستی 
را منوط به عقب نشینی این رژیم 
از همه سرزمین های عربی اشغال 
شده توس���ط آن در ژوئن ۱۹۶7 

دانس���ته ک���ه از آن زمان تاکنون 
هیچگونه دستاوردی برای مساله 

فلسطین نداشته است.
در چنین شرایطی نخست وزیر 
استرالیا سرانجام به رغم مخالفت های 
گسترده داخلی و خارجی، درتبعیتی 

کورکوران���ه از آمریکا اعام کرد 
س���فارتش را در اراضی اشغالی به 
بیت المق���دس منتقل می کند و 
قدس را پایتخت اسرائیل می داند 
ک���ه بافاصله با واکنش های تند 
شخصیت ها و گروههای مختلف 
سیاسی و اجتماعی روبه رو شد.

ع���اوه بر مالزی و اندونزی، 
نمایندگان سیاسی بیش از ۱3 کشور 
مقیم استرالیا از منطقه خاورمیانه و 
شمال آفریقا نسبت به تصمیم اعام 
ش���ده کانبرا برای انتقال سفارت، 
به طور رسمی اعتراض کرده اند.

خبر دیگر اینکه وزارت بهداشت 
فلسطین از شهادت یک فلسطینی 
و افزایش شمار زخمی ها به 7۵تن 
در پی حمله نظامیان صهیونیست به 
سی و هشتمین راهپیمایی  بازگشت 

در مرز غزه خبر داد.
 منابع محلی هم اعام کردند، 
درگیری میان نظامیان صهیونیست 
و جوانان فلسطینی که از دیشب با 
حمله اشغالگران به مناطق مختلف 
شهر قدس اشغالی در کرانه باختری 
آغاز شد، با شلیک گاز اشک آور و 
گلوله همراه شد و چندین فلسطینی 

زخمی شدند.
 از س���ویی ارت���ش رژیم 
صهیونیس���تی س���اختمانی که 
خانواده های شش اسیر فلسطینی در 
اردوگاه اامعری در جنوب رام  اه 
در کرانه باختری در آنجا س���کنی 
داشتند را منفجر و منهدم کرد. این 
درحالی اس���ت که "موشه یالون" 
وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی 
اعتراف کرد که این رژیم در برابر 
بادبادک های آتش زای فلسطینی های 

نوار غزه درمانده شده است. 

افشای سفر محرمانه فرمانده ارتش رژیم صهیونیستی به امارات

موج اعتراضی جلیقه زردها به تل آویو رسید
تظاهرات جلیقه زردها در فلسطین اشغالی همسو 
با اعتراض ها در فرانس���ه، دغدغه تازه ای را برای 
بنیامین نتانیاهو نخس���ت وزیر رژیم صهیونیستی در 
کنار احتمال فروپاشی ائتاف حاکم ایجاد کرده است. 
صدها نفر در قدس و تل آویو با پوشیدن جلیقه های 

زرد همسو با اعتراض های هفته های اخیر در فرانسه، 
به خیاب���ان ها ریختند و علیه وضعیت اقتصادی و 
معیشتی و افزایش قیمت ها اعتراض کردند. رسانه های 
اس���رائیلی از افزایش قیمت مواد غذایی، آب و برق 

خبر داده اند.

 س���رویس خارجی: حمله نیروهای امنیتی  هند 
به معترضان کش���میری هوادار پاکستان منجر به کشته 

شدن ۱۱تن شد.
تیراندازی نیروهای امنیتی هند به مردم در منطقه 
»پلواما« واقع در »س���رینگر« مرکز کشمیر تحت کنترل 
هند منجر به کشته شدن ۱۱تن شد. نیروهای هندی با 
محاصره روستایی در منطقه ای واقع در جنوب کشمیر 
که محل اختفای شبه نظامیان است عملیات جستجو 
را آغاز کردند در پی درگیری میان آنها و شبه نظامیان 
هفت غیرنظامی، س���ه شبه نظامی و یک سرباز کشته 
و 30 تن نیز زخمی ش���دند. این در حالی اس���ت که 
درگیری ها باعث ش���د اعتراضاتی در حمایت از شبه 
نظامیان در این منطقه رخ دهد و معترضان خواس���تار 
پایان حکمرانی هند در منطقه هیمالیا شدند. معترضان 
همچنین برای کمک به شبه نظامیان به سمت نیروهای 

دولتی سنگ پرتاب کردند.
در چنین ش���رایطی،منابع رسانه ای اعام کردند: 
بر اثرحمله تروریستی افراد مسلح به کاروان نیروهای 
امنیتی درمنطقه »تربت« ایالت بلوچستان پاکستان شش 

نیروی  نظامی این کشورکش���ته و ۱4 تن نیز زخمی 
شدند.به گفته این منابع،این عملیات تروریستی با حمله 
به خودروی حامل نیروهای سپاه مرزی بلوچستان به 

وقوع پیوست .
از طرفی،»ثاقب نثار« رئیس دیوانعالی پاکس���تان 
دس���تور داد دولت ه���ای ایالتی و دولت مرکزی  این 
کشور کارمندانی را که تابعیت دوگانه دارند اخراج کرده 
و عضویت این افراد در مجلس ملی ممنوع شود. وی 
اعام کرد:افرادی که تابعیت دوگانه دارند خطری برای 

منافع کشور هستند.
در خبر دیگری،»اسدعمر« وزیر خزانه داری پاکستان 
اعام کرد: طبق توافق های انجام ش���ده دومین بخش 
از کمک های مالی عربستان به ارزش یک میلیارد دار 

وصول شد. 
وی با بیان این که به زودی عربس���تان بزرگترین 
س���رمایه گذاری خارجی را در تاریخ پاکستان انجام 
خواهد داد،اظهار داشت: بن سلمان تاکید کرده  که این 
سرمایه گذاری به سرعت انجام خواهد شد و مقدمات 

آن در حال شکل گرفتن است.

11 کشته در حمله نیروهای امنیتی هند به معترضان 
کشمیری هوادار پاکستان

 س���رویس خارجی: ائتاف 
متجاوز عربس���تان تنها یک روز 
پس از توافق آتش بس در اس���تان 
»الحدی���ده« که در مذاکرات صلح 
»استکهلم« سوئد به دست آمده بود، 
2۱ بار مناطق مختلف این اس���تان 
را هدف حمات س���نگین هوایی 
خ���ود قرار داد تا بار دیگر قوانین 
و توافق���ات بین المللی را مقهور 
خوی بادیه نشینی و ددمنشانه خود 

کرده باشد.
تنه���ا یک روز پس از توافق 
آتش بس���ی که در مذاکرات سوئد 
درباره اس���تان »الحدیده« حاصل 
ش���د، حمات هوای���ی ائتاف 
س���عودی به مناطق مختلف این 
اس���تان باا گرفت و جنگنده های 
عربستان 2۱بار الحدیده را هدف 
قرار دادند ؛ اقدام وحش���یانه ای که 
نشان از عصبانیت ریاض از نتایج 
گفتگوهای »استکهلم« و شکست در 

این مذاکرات دارد.
به گفته منابع خبری، جنگنده های 
ائتاف عربی به رهبری عربستان 
مناطقی در »التحتیا« و »بیت الفقیه« را 
هفت بار هدف حمات خود قرار 
دادند، همچنین بمب های خوشه ای 
فراوان���ی درمزارع  »المجامله« در 

»الحدیده« پرتاب شدند. 
»یحیی س���ریع«، سخنگوی 
ارت���ش و کمیته های مردمی یمن 
اعام کرد: در 24ساعت اول پس 
از مذاکرات سوئد، 2۱حمله هوایی 
از طرف دشمن علیه الحدیده انجام 
ش���د و توپخانه های آنها به شدت 
این مناطق را هدف آتش خود قرار 

دادند.همزم���ان با حمات ائتاف 
س���عودی به الحدیده، رسانه های 
یمن���ی از حم���ات توپخانه ای 
گسترده متجاوزان سعودی به مناطق 
مس���کونی »صعده« نیز خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری »المسیره«، 
متجاوزان سعودی منازل و مزارع 
ش���هروندان یمنی در بخش مرزی 
»باقم« در اس���تان صعده را هدف 
حمات موش���کی و توپخانه ای 

گسترده خود قرار دادند.
 از سوی دیگر نیروهای ارتش 
و کمیته های مردمی یمن نیز عملیات 
م���زدوران ارتش س���عودی برای 
پیشروی در »جیزان« را به شکست 
کشاندند و خسارات سنگینی به آنها 

وارد ساختند.
نظامیان ارتش یمن همچنین 
تاش مزدوران سعودی برای نفوذ 
به منطقه»الجوف« را ناکام گذاشتند 
و ش���ماری از آنها را به هاکت 

رساندند .
در همین حال، سفیر روسیه 
در یمن جزئیات توافق طرف های 
یمنی در خصوص بندر »الحدیده« 

و تبادل اسرا را اعام کرد.
»وادیمیر دِدوشکین« گفت:  
اجرای توافق انجام شده درباره شهر 
و بندر الحدیده 4۵ روز طول خواهد 
کشید و طرفین در پایان ژانویه، اسرا 
و بازداشتی ها را مبادله خواهند کرد.

وی افزود: این طرح ش���امل ایجاد 
منطقه ای حائل میان طرفین به عرض 
یک کیلومتر است تا مقدمه ای برای 
عقب نشینی نیروهای دو طرف با 
نظارت کمیت���ه ای خاص و طی 

4۵ روز باشد .»مارتین گریفیتس«، 
فرستاده سازمان ملل نیز در سخنانی 
تاکید کرد: ه���ر دو طرف یمنی 
با نظارت س���ازمان ملل بر بندر 
الحدی���ده موافقت کرده اند و قرار 
اس���ت شورای امنیت نیز در چند 
روز آینده پیش نویس قطعنامه ای را 
برای نظارت بر اجرای توافق های 
حاصل شده میان طرف های یمنی 

تصویب کند.
در چنین شرایطی، برخی منابع 
گفتن���د: موافقت »عبدربه منصور 
هادی«، رئیس جمهوری مستعفی 
یمن با توافق آتش بس در ش���هر 
الحدیده و بندر آن تحت فش���ار 
عربستان انجام گرفت. به گفته این 
منابع، » محمد العامری«، عضو ارشد 
هیات مذاکره کننده دولت مستعفی 
جلسه اختتامیه رایزنی های سوئد 
را در اعتراض به موافقت با توافق 
آتش بس در الحدیده ترک کرد. 

»عادل الجبیر«، وزیر خارجه 
عربس���تان اما از توافق طرف های 
یمنی در مذاکرات »اس���تکهلم« 

استقبال کرد.
 وی مدعی شد که  تاش های 
»بن سلمان« ولیعهد سعودی باعث 
موفقیت مذاکرات سوئد شد!وزارت 
خارجه روسیه نیز در بیانیه ای اعام 
کرد که این کش���ور از مذاکرات 
صلح یمن حمایت می کند. وزارت 
خارجه عراق نیز با استقبال از توافق 
آتش بس در بندر الحدیده، بار دیگر 
بر حمایت بغداد از هر تاشی که 
به بازگشت امنیت و ثبات به یمن 

منجر شود، تاکید کرد .

ائتاف سعودي یك روز پس از توافق آتش بس یمن 
»الحدیده« را 21 بار بمباران کرد

پارلمان اروپا خواستار توقف محاکمه های 
جمعی و اعدام ها در مصر شد

س���رویس خارجی: پارلمان اروپا در بیانیه ای خواس���تار توقف 
محاکمه های جمعی و صدور احکام اعدام برای شماری از متهمان و 
مخالفان مصری شد و بر آزادی فوری و بی قید و شرط فعاان حقوقی 

و رسانه ای این کشور تأکید کرد.
این پارلمان همچنین خواستار توقف ارسال تجهیزات امنیتی از اروپا 
به مصر شد و اعام کرد: کشورهای اروپایی باید صادرات تکنولوژی 
کنترل و تجهیزات امنیتی به مصر را برای جلوگیری از تبدیل آنها به 
ابزاری جهت حمله علیه فعاان حقوقی و جامعه مدنی متوقف کنند.

پارلمان اروپا همچنین شکنجه و قتل »جولیو ریگنی« پژوهشگر ایتالیایی 
در مصر را محکوم کرد و بر استمرار اعمال فشار بر مسئوان اروپا 
برای تماس با همتای مصری خود جهت کشف حقیقت قتل ریگنی 

و مجازات عامان آن تأکید کرد.
در تحول دیگری، مسئوان مصری از کشف و ضبط دو پهپاد 

جاسوسی در فرودگاه بین المللی قاهره خبر دادند.

 س���رویس خارجی: پارلمان 
کشورهای عربی در بیانیه ای اعام 
کرد که این پارلمان از شورای اتحادیه 
عرب می خواهد کرسی سوریه در 
این اتحادیه را بار دیگر به این کشور 

پس دهد.
در این بیانیه آمده است: پارلمان 
کشورهای عربی از شورای اتحادیه 
کشورهای عربی و همه سازمان های 
عرب���ی می خواهد که تاش برای 
بازگرداندن سوریه به جهان عرب 
را آغاز کنند.گفتنی است عضویت 
س���وریه در اتحادیه عرب از نوامبر 
20۱۱و آغ���از جنگ داخلی در این 
کشور متوقف شد. برخی از کشورهای 
عربی نیز سفرای خود را از سوریه 
خارج کردند.این تصمیم، سوریه را 
که یکی از بنیانگذاران اتحادیه عرب 
بود از ش���رکت در فعالیت های آن 
بازداشت. همزمان اتحادیه کشورهای 
عربی نیز از حضور در روند صلح 

سوریه محروم شدند. 
خبر دیگر اینکه سازمان ملل 

متحد اعام کرد، نماینده ویژه این 
سازمان در امور سوریه طی روزهای 
آینده با مقامات عالی رتبه ایران، روسیه 

و ترکیه دیدار خواهد کرد.
 س���ازمان ملل متحد با انتشار 
بیانیه ای اعام کرد، استفان دی میستورا، 
نماینده ویژه این سازمان قرار است 
طی روزهای آتی در ژنو دیداری با 
مقام های عالی رتبه سه کشور مذکور 
داشته باش���د. بر اساس این بیانیه، 
ایجاد کمیته قانون اساس���ی سوریه 
محور اصلی این دیدار خواهد بود. 
در خبری دیگر روسیه و سوریه در 
پایان نشست کمیته دولتی مشترک 
دو کشور تعدادی توافقنامه تجاری 

به امضا رساندند.
 روس���یه اعام کرد، در این 
نشس���ت عاوه بر توافقنامه های 
تجاری به ویژه در زمینه اکتش���اف 
مواد هیدروکربنی و اس���تخراج آن، 
نقشه راه همکاری در زمینه صنعت 
می���ان وزارت صنایع و تجارت دو 

طرف به امضا رسید.

پارلمان عربی خواستار بازگشت سوریه 
به اتحادیه عرب شد

 سرویس خارجی: سخنگوی 
هیات نمایندگی روسیه در سازمان 
ملل اعام کرد که مسکو در پی اقدام 
واش���نگتن برای به تعلیق درآوردن 
تعهداتش در معاهده موشک های 
هس���ته ای میانبرد، برای مقابله با 
آمریکا پیش نویس قطعنامه ای را برای 
حفظ  این پیمان به مجمع عمومی 

سازمان ملل ارائه کرد.
»فئودور استرژیژوفس���کی«، 
گفت: واش���نگتن اوایل دهه 2000 
پس از خروج از پیمان موشک های 
ضد بالستیک تصمیم به خروج از 
این معاهده را گرفته بود. وی ضمن 
رد هرگونه بررسی یکجانبه پیمان 
منع موش���ک های هسته ای میانبرد 
در قلمروی روس���یه ، تاکیدکرد: 
با این حال مس���کو برای مذاکرات 
منطقی با ط���رف آمریکایی آماده 
است .»الکساندر فومین« معاون وزیر 

دفاع روس���یه نیز تاکید کرد: بدون 
تردی���د عملی کردن تصمیم طرف 
آمریکایی برای خارج شدن از پیمان 
منع موشک های میانبرد تاثیر منفی 
بر امنیت بین المللی و ثبات راهبردی 
خواهد داشت و در نهایت منجر به 
آغاز دور تازه ای از مسابقه تسلیحاتی 

خواهد شد.
در چنین شرایطی،منابع خبری 
اع���ام کردند: تحقیق���ات درباره 
دخالت روسیه در انتخابات ریاست 
جمه���وری 20۱۶ آمریکا، برای 
وزارت دادگس���تری ایاات متحده 
بی���ش از 2۵ میلی���ون دار هزینه 
برجا گذاشته است .ازطرفی،وزارت 
بازرگانی چین اعام کرد: با توجه 
به  این که پکن و واشنگتن به دنبال 
مذاکره برای حل اختافات تجاری 
خود هستند، سیاست افزایش تعرفه 
بر واردات خودروها و لوازم یدکی 

از آمریکا را به مدت س���ه ماه به 
تعویق انداخت.در خبر دیگری، یک 
قاضی فدرال آمریکایی در تگزاس 
با صدور حکمی ، قانون بهداشت و 
درمان دولت باراک اوباما موسوم به 
»اوباماکِر« را مغایر با قانون اساسی 
اعام ک���رد. در این حال، دونالد 
ترامپ، در واکنش به حکم دادگاه 
تگ���زاس  برای لغو قانون اوباماکِر 
ضمن اس���تقبال از این تصمیم ، 
در توئیتی نوش���ت: جای تعجب 
نیس���ت که اوباماکِر از سوی یک 
قاضی بسیار محترم در تگزاس مغایر 
با قانون اساس���ی شناخته شد. این 
خبری بزرگ برای آمریکا است!از 
سویی،ترامپ در توئیتی از اخراج 
»رایان زینکی« وزیر کشور آمریکا 
از کاخ س���فید خبر داد و نوشت: 
وی تا آخر س���ال 20۱8 میادی از 

دولت کنار خواهد رفت. 

 روسیه پیش نویس قطعنامه حفظ پیمان موشکی هسته ای
 را به سازمان ملل برد

 سرویس خارجی: دولت ترامپ در اقدامی عجیب به 
دلیل  این که هواپیمای »مون جائه این« رئیس جمهوری 
کره جنوبی به پیونگ یانگ سفر کرده است ، این هواپیما 

را در لیست سیاه قرار داد.
این در حالی اس���ت که این لیس���ت سیاه، دستور 
العملی اجرایی است که سال 20۱7 میادی توسط دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امضا شده و تحریم های 
اعمال ش���ده علیه پیونگ یانگ را  افزایش داده است و  
تحت قانون این لیست، هیچ کشتی یا هواپیمایی پس 
از س���فر به کره ش���مالی، به مدت ۱80 روز حق ورود 
به ایاات متحده را ندارد. در همین رابطه،یک مقام کره 
جنوبی در واکنش به این اقدام امریکا گفت: قرار گرفتن 
هواپیمای رئیس جمهوری در لیست سیاه کاما بی معنی 

و نامتعارف است.
از س���ویی،یکی از مقامات کره جنوبی از شکست 
مذاکرات این کشور و آمریکا در زمینه توافق بر سر سهم 

بیشتر سئول در پرداخت هزینه های سربازان آمریکایی 
حاضر در خاک کره جنوبی خبر داد. 

در چنین شرایطی،»لی جونگ-سئوک« وزیر پیشین 
اتحاد دو کره در سئول اعام کرد : اگر واشنگتن برای ادامه 
تحریم ها علیه پیونگ یانگ تا خلع ساح کامل هسته ای 
اصرار ورزد، کره شمالی می تواند برنامه دیگری موسوم 
به »بی«داشته باشد و به زندگی تحت تحریم ادامه دهد.

از طرفی،رئی���س جمهوری آمری���کا درباره روند 
مذاکرات هس���ته ای کشورش با کره شمالی در توئیتی 
نوشت: واشنگتن عجله ای ندارد. وی افزود: کره شمالی 
ظرفیت باایی برای شکوفایی اقتصادی دارد و »کیم جونگ 
اون« بهتر از هر کسی می داند و از آن برای مردمش به 
صورت کامل استفاده خواهد کرد.از سوی دیگر،شبکه 
خبری ان بی س���ی به نقل از مقامات آگاه در گزارشی 
اعام کرد: کره شمالی با نقل  و انتقال نفت در دریا اقدام 

به دور زدن تحریم های سازمان ملل می کند.

ترامپ هواپیمای رئیس جمهوری کره جنوبی را 
در لیست سیاه قرار داد!

 س���رویس خارجی: نخست وزیر پاکستان از 
میزبانی کشورش برای برگزاری مذاکرات مستقیم صلح 

میان طالبان افغانستان و آمریکا خبر داد.
»عمران خان« اعام کرد: اسام آباد به درخواست 
مقامات واش���نگتن  فردا دوشنبه ۱7 دسامبر میزبان 
گفتگوهای مستقیم نمایندگان طالبان افغانستان و آمریکا 
خواهد بود. وی گفت: پاکستان زمینه گفتگوهای بین 
طالبان و آمریکا در خاک این کشوردر ۱7 دسامبر را 
آماده کرده اس���ت.وی اظهار داشت: آمریکا که پیش 
از این خواستار اقدامات عملی اسام آباد درباره صلح 
افغانستان شده بود اکنون از پاکستان درخواست تسهیل 

گفتگو با طالبان را مطرح کرده است.
از سویی،»ش���اه محمودقریشی«وزیر خارجه 
پاکستان  که به کابل سفر کرده است دراجاس سه 
جانبه پاکس���تان، افغانستان و چین گفت: ریشه کن 
کردن تروریسم در منطقه مستلزم بهبود وضعیت امنیتی 
مرزهای مشترک  کابل و اسام آباد است.قریشی تاکید 
کرد: اگر افغانستان خواستار همکاری سازنده پاکستان 
در روند صلح است باید با فراموش کردن گذشته ها 

از اتهام زنی علیه اسام آباد خودداری کند. 
وزیر خارجه افغانستان  نیز در این اجاس گفت: 
دولت اسام آباد باید با انجام اقدامات عملی نشان دهد 

که به تعهداتش در روند صلح افغانستان عمل می کند.
از طرفی،»اشرف غنی« رئیس جمهوری افغانستان اعام 
کرد که هرگونه توافق با طالبان باید از سوی نمایندگان 

مردم در پارلمان این کشور به تصویب برسد.
 این در حالی اس���ت که مقامات شورای عالی 
صلح افغانستان اعام کردند: گروه طالبان برای آغاز 
گفتگوهای صلح با دولت افغانستان تیم مذاکره کننده 
تش���کیل داده است.در تحولی دیگر،مقامات محلی 
وایت بلخ افغانستان اعام کردند:حمله افراد مسلح 
ناشناس به نمازگزاران مسجدی در منطقه »دولت آباد« 

این وایت منجر به کشته شدن چهار تن شد.

پاکستان میزبان مذاکرات صلح میان طالبان افغانستان و آمریکا شد

سرویس خارجی: وزارت خارجه عراق با فراخواندن سفیر ترکیه در بغداد، 
اعتراض شدید خود را به نقض مکرر و گسترده حریم هوایی این کشور از سوی 

جنگنده های ترکیه اعام کرد.
وزارت خارجه عراق »فاتح یلدز«، سفیر ترکیه در بغداد را فراخواند و به 
عملیات هوایی ارتش ترکیه در شمال عراق به عنوان مصداق روشن نقض حاکمیت 
عراق اعتراض کرد. طبق بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه عراق، این وزارتخانه 
با فراخواندن سفیر ترکیه، اقدام جنگنده های این کشور در نقض حریم هوایی عراق 
و بمباران مناطقی در »سنجار« و »مخمور« در شمال این کشور را که چندین کشته 

و زخمی بر جا گذاشت محکوم کرد .در این بیانیه آمده است: این گونه اقدامات 
حاکمیت عراق و امنیت شهروندانش را به خطر می اندازد و در هر سطحی قابل 

قبول نیست و با اصول حسن همجواری میان دو کشور منافات دارد. 
وزارت خارجه عراق همچنین تأکید کرد: خاک عراق نباید به عنوان مبدائی 
برای هدف قرار دادن امنیت کشورهای دوست و همسایه به کار گرفته شود.در 
مقابل، »حامی آکسوی« سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در واکنش به انتقادهای 
دولت عراق علیه عملیات اخیر در »سنجار« گفت: تا زمانی که تروریست های 

»پ.ک.ک« در شمال عراق پناه می گیرند این عملیات ادامه خواهد داشت. 

اعتراض رسمی بغداد به ترکیه در پی حمات هوایی گسترده به خاک عراق



ضميمه علمى روزنامه اطالعات

يكشنبه 25 آذر   1397ـ   سال نودوسوم- شماره 27172

442

از منظومه شمسی

 تا  سیارات  فراخورشیدی

   ۲۰۱ نوآوری ھا در گوشی ھای سال   ۹

خواب  زمستانی

زیستگاه ھای کوھستانی در  زیر اقیانوس ھا
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شــــناخت و بررســــى سيارات 
فراخورشيدى از منظومه شمسى آغاز 
شد. سيارات آشناى منظومه شمسى اگر 
چه يكى از كهن ترين اجرامى هستند كه 
انسان از قديم آن ها را مى ديده و درباره 
شــــان فكر مى كرده است اما شناخت 
منظومه شمسى را بايد دانشى بسيار نو 
به حساب آورد. در نخستين روزهاى 
عصر فضا، زمانى كه انســــان نخستين 
كاوشگرها را آماده سفر به نقاط مختلف 
منظومه شمسى مى كرد، متوجه شد كه 
از سيارات اطراف خود و از شكلگيرى 
و تحول آن ها اطالعات كافى، درست 
و قابــــل اطمينانى در اختيار ندارد و به 
همين منظور دانش جديدى با تركيب 
رشته هاى زمين شناسى، اخترشناسى و 
فناورى هــــاى فضايى به وجود آمد كه 
«سياره شناسى» نام گرفت، دانشى كه 
هدف آن بررســــى و شناخت سيارات 
و چگونگــــى پيدايش آن ها و هر آن 
چيــــزى بود كه در قالب اين موضوع 

مى گنجيد.
اما آيا در ميان بيش از 150ميليارد 
ستاره راه شيرى و ميلياردها كهكشان 
شناخته شده در عالم، مانند خورشيد ما 
ستاره اى ويژه و منحصر به فردى وجود 
دارد؟ براى پاسخ به اين پرسش تالش 
گسترده اى آغاز شد كه شايد يكى از 
مهم ترين آن ها جستجوى مكان هايى 
بود كه امكان شــــكل گيرى حيات در 
آن ها وجود داشــــت. حلقه انتخاب در 
منظومه شمسى بســــيار محدود بود. 

عطارد سياره بدون جو شانسى براى اين 
موضوع نداشــــت. جو غليظ و اسيدى 
زهره هم بعيد بود اتمسفر مناسبى براى 
شــــكل گيرى حيات و رشد آن بوده 
باشد. مريخ اگر چه هنوز هم كانديداى 
مناســــبى براى اين موضوع به شمار 
مى رود اما فرصت تكامل بخشيدن به 
حيات را هيچ گاه به دست نياورده است 

و اقمار دوردست منظومه نيز گزينه هاى 
خوبى به شــــمار نمى آمدند. پس بايد 
جستجو را به سوى ستارگان ديگرى 
سوق داد. جايى كه امكان شكل گيرى 
و گسترش حيات شايد در دل سياراتى 

چون زمين وجود داشته است.
نخستين گام ها كمتر از پانزده سال 
پيش برداشته شد و پس از بررسى هاى 
بسيار، سرانجام نخستين نشانه ها از يك 
سياره فراخورشيدى در اطراف «ستاره 
51 پگاسوس» (Pegasi 51) به دست 

آمــــد. از آن زمان تا كنون كاوش ها به 
طــــور جدى ادامه يافت و با بهبود و 
پيشرفته تر شــــدن ابزراهاى رصدى، 
دانشمندان توانستند تعداد بيشترى از 
اين ســــيارات را شناسايى كنند. اگر 
چه در تعداد ســــيارات يافت شده بين 
دانشــــمندان نجوم اختالف نظر وجود 
دارد اما شمارشــــگر پايگاه جستجوى 

سيارات فرا خورشيدى JPL عدد 157را 
نشــــان مى دهد و اين نشــــان از آغاز 
عصــــر جديدى دارد.به جز يك مورد، 
باقى ســــياراتى كه تاكنون پيدا شده اند 
به طور مستقيم ثبت يا تصويربردارى 
نشــــده اند. دانشمندان، همه آنها را با 
بررسى اثرى كه روى ستاره مادر خود 
مى گذارند يافته اند. بدين ترتيب كه در 
اثر چرخش ســــياره به دور ستاره مادر 
خويــــش باعث ايجاد تغييراتى در نور 
دريافتى از ستاره يا ايجاد تغييراتى در 

مدار حركتى آن مى شوند. دانشمندان 
با ثبت بســــيار دقيق اطالعات دريافتى 
از ستاره مادر و بررسى داده ها قادر به 

شناسايى چنين سياراتى مى شوند.
اما همانند تمامى عرصه هاى دانش 
بشــــرى كه حل هر مســــأله اى، ده ها 
پرسش جديد ايجاد مى كند، يافتن اين 
سيارات هم با خود پرسش هاى فراوانى 
را به همراه آورده است. بر خالف انتظار 
آن چه كه در اطراف ســــتارگان ديگر 
پيدا شده است كمتر تشابهى با منظومه 

خانگى ما دارد. 
نخست آن كه تمامى سيارات يافت 
شــــده از نوع گازى و مانند مشترى 
هستند و تا كنون هيچ سياره اى مانند 
زمين كشف نشده است كه شايد بتوان 
اين موضوع را به ضعف ابزارهاى فعلى 
مربوط دانســــت. به احتمال زمانى كه 
مأموريت اكتشافى كپلر عازم مدار زمين 
شــــود، شانس يافتن اين گونه سيارات 

نيز بيشتر شود. 
اما نكته مهم ترى كه وجود دارد 
اين است كه بيشتر اين سيارات گازى 
كشف شده در فاصله اى بسيار نزديك 
از ســــياره مادر خود نسبت به فواصل 
سيارات در منظومه شمسى قرار دارند. 
اگر آن ها را به منظومه خود منتقل كنيم 
شاهد خواهيم بود كه سياره اى با جرم 
بيش از مشترى در فاصله اى كمتر از 
مدار عطارد به دور خورشيد مى چرخد 
و ايــــن با نظرات رايج درباره پيدايش 

منظومه شمسى تطابق ندارد.

چشم انســــان مى تواند اجرامى تا 
قدر 6/5را در شــــرايط ايده آل ببيند. 
از بين ســــيارات فراخورشيدى كشف 
شده، 40مورد از آن ها به دور ستاره هايى 
مى چرخند كه قدر آن ها كمتر از 6است 
و بنابراين به راحتى در آســــمان ديده 
مى شوند. شــــايد برجسته ترين آن ها 
نخستين سياره كشف شده باشد كه به 

دور ستاره 51پگاسوس مى گردد. 
ســــتاره اى با قدر 5.5در صورت 
فلكى بــــزرگ ُفرس اعظم. اما ركورد 
 درخشــــان ترين ستاره داراى سياره اى

 فراخورشيدى از آن ستاره گاما قيفاووس 
است. ستاره اى از قدر 3.22در صورت 
فلكى قيفاووس كه حتى در آســــمان 
آلوده شــــهرى مانند تهران نيز با چشم 

غير مسلح قابل ديدن است.
درسال هاى آينده مبحث سيارات 
فرا خورشيدى ديد ما را نسبت به آغاز 
و انجام منظومه شمســــى و درك ما را 
نسبت به گيتى متحول خواهد ساخت. 
شــــايد ما هم اگر فرصت رصدى را 
در شــــبى صاف به دســــت آورديم و 
به ســــوى يكى از اين ســــتاره ها نگاه 
كرديم، احساس بى نظير رصد گرانى 
را تجربه كنيم كه به دنيايى دوردست، 
غير قابل ديــــدن (حداقل با ابزارهاى 
امروزى) ولى باشكوه مى نگرند. كسى 
چه مى داند، شــــايد در همان هنگام از 
روى يكى از ســــيارات سنگى كشف 
نشده آن منظومه، نيز كسى خورشيد ما 

را رصد مى كند.

 شــــهاب هاى پراكنــــده يــــا شــــهاب هاى تصادفــــى  
(sporadic meteors)به قدرى عادى هســــتند كه مى توانيم سه 
يا چهارتاى آن ها را تقريباً هر شب در آسمانى صاف و بدون ماه 
ببينيم. آن ها از هر نقطه اى از آسمان ظاهر مى شوند و قابل پيش 

بينى نيستند.
اين شهاب واره هاى كوچك مى توانند از هر جهتى به زمين 
نزديك شوند و به طور معمول با سرعتى بسيار بيشتر از سرعت 

مدارى زمين، يعنى با سرعت 18 مايل در ثانيه سير مى كنند. 
سرعت هاى باالتر از 26 مايل در ثانيه هم معمول هستند. آن ها 
با چنين سرعتى مى توانند از نيروى گرانشى خورشيد بگريزند كه 
اين حاكى از سهمى يا شلجمى بودن مدارهاى آن ها و درنتيجه بى 
انتها بودنشان است. سرعت ورود آن ها به اتمسفر طبق جهتى كه در 
آن در حركت هستند تغيير مى كند. اگر مى توانستيم قطب شمال را 
ببينيم، شاهد اين مى شديم كه قطب شمال در جهت خالف عقربه 
ســــاعت به دور خورشيد مى چرخد، در حين اين كه زمين روى 
محور خود در حال گردش است. ما از بعد از ظهر تا نيمه شب در 
طرف عقبى زمين هستيم و پشت به جهت مدارى آن قرار داريم. 
شهاب واره هايى كه با سرعت 26 مايل در ثانيه در جهت گردش 

زمين حركت مى كنند، در اين فاصله زمانى خود را با زمين هماهنگ 
مى كنند. آن ها با سرعت 26 مايل در ثانيه به زمين برخورد مى كنند. 
با سپرى شدن شب، موقعيت ما روى زمين در حال چرخش به 
آهستگى تغيير مى كند. تا فرارسيدن نيمه شب، به آسمان صبح وارد 
مى شــــويم و رو به جهت حركت مدارى زمين قرار مى گيريم، به 
حدى كه موقعيت شهاب تغيير مى كند. در موقعيت صبح زود، پيكر 
غول پيكر زمين سپر ما در مقابل شهاب واره هايى مى شود كه در 
خالف جهت حركت ما روى زمين در شتاب هستند. ولى بعد از 
نيمه شب، سويى از زمين كه ما در آن قرار داريم به طور كامل رو 
به ذراتى قرار مى گيرد كه به آن برخورد مى كنند. سپس بايد سرعت 
شهاب واره ها را به حركت مدارى زمين اضافه كنيم؛ يعنى 18 مايل 
در ثانيه به عالوه 26 مايل در ثانيه كه رقم باورنكردنى 44 مايل در 

ثانيه را به ما مى دهد. 
شهاب واره هايى كه با چنين سرعتى به اتمسفر زمين برخورد 
مى كنند آن هايى هستند كه نور بيشترى دارند و درخشان تر هستند كه 
معموالً از نيمه شب تا سپيده دم در آسمان ديده مى شوند.شهاب هاى 
بيشترى در فاصله زمانى نيمه شب و سپيده دم قابل مشاهده هستند، 
چون در اين ساعات از شبانه روز دو منبع وجود دارند: آن شهاب 

واره هايى كه مستقيم به زمين برخورد مى كنند و ما در آغاز شب 
آن ها را نديديم و شــــهاب واره هايى كه با زاويه مشخصى از مدار 
زمين عبور مى كنند و اين مجال را به زمين مى دهند كه خودش را 
با آن ها هماهنگ كند. شهاب هاى پراكنده را در همه مواقع سال از 

نيمه شب تا سپيده دم مى توانيم مشاهده كنيم.
بارش هاى شهابى

رصدكنندگان شهاب سنگ ها قرن ها است كه متوجه شده اند 
ظهور بعضى از شهاب ها با تناوب معينى اتفاق مى افتد كه در زمان هاى 
قابل پيش بينى در طول سال سقوط مى كنند. بر خالف شهاب هاى 
پراكنده كه از هر جهتى در آســــمان و در هر زمانى از ســــال ظاهر 
مى شوند، شهاب هاى قابل پيش بينى از ناحيه مشخصى از آسمان و 

در شب هاى معينى از سال خود را به ما نشان مى دهند.
 به عالوه، تعداد آن ها در هر نوبت بارش، از شهاب هاى پراكنده 
بيشتر است. دور از انتظار نيست كه در هر ساعت يك جين شهاب 
يا بيشتر را شمارش كنيم. گاهى اوقات، هزاران شهاب در عرض يك 
ساعت از آسمان به زمين مى بارند و سبب پيدايش مفهوم ديگرى 

به نام «طوفان شهابى» مى شوند.         
*رزيتا  ابراهيمى

از منظومه شمسى تا سيارات فراخورشيدى

شكار و جمع آورى شهاب سنگ ها

شهاب هاى پراكنده
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در حال حاضر روش دقيق بررسى كم خونى 
يا  آنمى، گرفتن يك نمونه خون از افراد و بررسى 
تعداد گلبول  هاى قرمــــز (كه حاوى هموگلوبين 
غنى از آهن اســــت) خون آن ها است؛ اما اكنون 
 Emory)«يكى از پژوهشــــگران «دانشگاه امورى
University)در ايــــاالت متحده آمريكا به تازگى 
موفق به توسعه يك برنامه شده است كه مى  تواند 
كــــم  خونــــى(anemia) را از روى رنگ ناخن 
افراد تشخيص دهد.اين نرم افزار براى گوشى  هاى 
هوشمند توسعه داده شده كه توسط آن مى  توان ميزان 
كم خونى افراد را با روشى غير تهاجمى تشخيص 

داد. 
اين برنامه آزمايشــــى توســــط دكتر «راب 
مانينــــو»(Rob Mannino) مهندس زيســــت 
پزشكى دانشگاه امورى توسعه يافت. مانينو خود 

beta-)«مبتال به اختالل خونى ارثى «تاالسمى بتا
thalassemia) اســــت و به هميــــن دليل بايد به 

 (CBCs)«طور مرتب آزمايش «شمارش كامل خون
را انجام دهد. اگر كم خونى شديد تشخيص داده 

شود، نياز به انتقال خون دارد. 
شمارش كامل خون يا هموگرام  كه در اصطالح 
پزشــــكى به آن «سى .بى .سى» (CBC) مى گويند، 
آزمايشى است كه اطالعات كلى درخواستى پزشك 
يا ديگر متخصصان علوم پزشكى درباره سلول  هاى 

خون بيمار را ارائه مى كند. 
يك تكنسين، نمونه خون بيمار را گرفته و تعداد 
تقريبى و نوع سلول هاى خونى در هر واحد حجم (ميلى 
 ليتر) را گزارش مى كند. همچنين متغيرهاى كمى مانند 
ميزان هموگلوبين خون و حجم متوسط گويچه هاى 
 ســــرخ نيز توسط دستگاه آزمايش  كننده گزارش 

مى  شوند.
راب مانينو گفت: «پزشــــكان اگر نياز باشد، 
حتى سطح بيشترى از سطح هموگلوبين را آزمايش 
مى كنند، اما مراجعه به بيمارستان براى انجام آزمايش 

خون هميشــــه براى من كار سختى است. اكنون 
با برنامه  اى كه توســــعه داده  ام، پزشــــكان سطح 
هموگلوبين مرا مورد بررسى قرار مى  دهند و فقط 

زمانى كه الزم است آزمايش مى دهم.»
برنامه مذكور مى  تواند اين مشكل را حل كند، 
زيــــرا اين برنامــــه بيماران را قادر مى كند تا ميزان 
هموگلوبين خــــود را همان طور كه مى  خواهند، 
بررســــى كنند. تصاوير انگشت و ناخن 337نفر 
در اين برنامه وارد شــــده و اين دستگاه با بررسى 
رنگ ناخن مى  تواند ســــطح هموگلوبين افراد را 

تشخيص دهد .
تمامى افرادى كه تصاوير انگشتانشان در اين 
برنامه وارد شــــده، تحت آزمايش «شمارش كامل 
خون» قرار گرفتند، بنابراين سطح هموگلوبين آن ها 
پيش از اســــتفاده از اين برنامه تعيين شده بود.در 
گام دوم، مانينو ميزان سطح هموگلوبين آن افراد را 
كه تحت آزمايش قرار گرفته بودند را توسط اين 

برنامه مورد بررســــى قرار داد. اين برنامه با دقت 
مثبت و منفى 2.4گرم در دسى ليتر (در مقايسه با 
مقاديرCBC)قادر به تشخيص افراد سالم و افراد 

مبتال به كم خونى شد.
هنگامى كه يك فرايند كاليبراسيون شخصى 
اضافه شــــد، آن ميزان به 0.92+/-  گرم در دسى 
ليتر بهبود يافت. سطح نرمال هموگلوبين در مردان 
13.5تا 17.5گرم در دســــى ليتر و در زنان 12تا 
15.5گرم در دســــى ليتر قرار دارد .از آن جايى كه 
سطح ناخن ها حاوى مالنين نيست، اين برنامه قادر 
به تشخيص كم خونى در افراد داراى هر نوع رنگ 

پوستى اعم از پوست روشن و تيره است.
 مالنيــــن يك اصطالح گســــترده  اى براى 
گروهى از رنگدانه  هاى طبيعى موجود در بسيارى 
از موجــــودات زنده اســــت.يافته هاى اين مطالعه 
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منتشر شد.

نرم افزارى براى تشخيص كم  خونى 
آشنايى با نرم افزارها و اپليكيشن

يك ســـال است كه گوشـــى هاى پرچمدار و 
پرطرفـــدار از برترين برندهـــاى دنيا فناورى «ناچ» 
(notch) را در خود مى بينند، اما اكنون سال 2018 به 
پايان رسيده و همگان منتظر مواجهه با نوآورى هاى 
جديد در ســـال 2019 هستند. به نظر مى رسد بازار 
رقابت در گوشى هاى هوشمند اكنون داغ  تر از هر زمان 
ديگرى است و غول هاى فناورى در سراسر جهان به 
دنبال اجرايى كردن نوآورى هاى جديد در اين محصول 
تجارى هستند كه حاال ديگر به جزئى جدايى ناپذير از 

زندگى روزمره تبديل شده است.
گوشى هاى 5Gـ  در حالى كه ممكن است در 
تالش براى دســـتيابى به سرعت 4Gيا LTEباشيم، 
5G در حال آمدن اســـت. در حالى كه زيرساخت 
شـــبكه 5G هنوز در مراحل اوليه توسعه قرار دارد، 
سازندگان تلفن همراه با جديت قصد استفاده از آن 

در پرچمداران 2019 خود را دارند.
حتى اگر نتوان در 12 ماه آينده يك ســـيگنال 
هم از 5Gدريافت كرد، ديدن اين برچســـب روى 
جعبه گوشى هاى هوشمند جديد به اين معنى است 
كه اين دستگاه، آينده را تضمين خواهد كرد. بنابراين 
توليدكنندگان مشتاق هستند كه محصوالت خود را 
به فناورى 5Gمجهز كنند. زمانى كه گوشى ها به اين 
فناورى مجهز باشـــند و زيرساخت ها نيز مهيا باشد، 
ســـرعت بارگيرى و بارگذارى (دانلود و آپلود) شايد 
حتى تا صدها برابر ســـريع  تر خواهد شد، همچنين 
ظرفيت بيشترى در شبكه ايجاد مى كند. بنابراين وقتى 
در يك محل شلوغ مانند يك استاديوم ورزشى هستيم، 

آنتن و شبكه با قطعى مواجه نمى شوند.
گوشى هاى قابل  گوشـــى  هاى قابل انعطافـ 
انعطاف در ســـال 2019 به طور قطع و احتماالً با 
قيمت باال عرضه خواهند شد و توسعه پيدا خواهند 
كرد. واضح اســـت كه مزيت اصلى اين تكنولوژى، 
يك صفحه نمايش بزرگ و تجربه هم زمان گوشى و 
تبلت است. البته در مورد دو صفحه نمايش با لواليى 
در وسط صحبت نمى  كنيم، بلكه صحبت از صفحه 
نمايشى يكپارچه است كه واقعاً خم مى شود.تكامل ناچ 
ـ ظاهر صفحه نمايش چيزى نبود كه سازندگان تلفن 
قبل از اين كه آيفون Xدر ســـال 2017 معرفى شود، 
مورد توجه قرار بگيرد، اما اكنون همه در حال تقليد از 
اپل هستند. به طور مطمئن اين فناورى ضرورى بود، 
زيرا توليدكنندگان تلفن همراه براى هر چه كم تر كردن 

حاشيه صفحه نمايش به آن نياز داشتند. 
حسگرهاى اثر انگشت را مى  توان به پشت تلفن 
منتقل كرد يا با فناورى تشخيص چهره جايگزين كرد، اما 
 هنگامى كه كار به دوربين  هاى جلو مى رسد، بايد چاره اى
 انديشـــيد. انتظار مى رود سازندگان گوشى در طول 
سال 2019 به آزمايش انواع و موقعيت  هاى جاگذارى 
مختلفى از ناچ بپردازند.در واقع، سال آينده ممكن است 
آخرين سال براى ناچ باشد، چرا كه توليدكنندگان در 
حـــال حاضر در حال كار كردن در مورد چگونگى 

جاسازى حسگرهاى اثر انگشت در زير صفحه نمايش 
هســـتند و احتماالً چيزى تا انتقال دوربين و ديگر 

حسگرها به زير صفحه نمايش نمانده است.
جايگزين باترى گوشى هاى قديمى با گوشى هاى 
Ĥزمايش هاى صورت پذيرفته روى نسل  هاى  جديدـ 
مختلف گوشى  هاى آيفون نشان مى  دهد باترى  هاى به 
كار رفته در گوشى هاى جديد عملكرد ضعيف  ترى 
در مقايسه با گوشى هاى قبلى دارند.با توجه به آن كه 
ظرفيت و قدرت باترى گوشى هاى هوشمند اين روزها 
از اهميت خاص و به سزايى برخوردار شده است، به 
تازگى محققان و دانشمندان فعال در حوزه فناورى با 

تحقيقات و آزمايش هايى كه روى نسل  هاى مختلف 
گوشى  هاى هوشمند با برندهاى متعدد انجام داده  اند، 
گزارشى ارائه و منتشر كرده  اند كه نشان مى  دهند باترى 
گوشى هاى قديمى و مدل هاى قبلى آيفون ظرفيت و 
عملكرد به مراتب بهتر و بيشترى داشتند.البته به گفته 
واشنگتن پســـت، اين موضوع مختص گوشى هاى 
آيفون نيست و گريبان گير برخى ديگر از گوشى  هاى 
اندرويدى نيز شـــده است.لنزهاى دوربين بيشترـ با 
پيشرفت بى  رويه گوشى  هاى هوشمند در سال گذشته، 
به نظر مى  رسد توليدكنندگان به ايده تعدد لنزهاى دوربين 
به عنوان يك جهش بزرگ فكر مى  كنند. ابتدا دوربين 
دوگانه آمد، سپس دوربين سه گانه و چهارگانه به بازار 
آمد و سال بعد حتى مى  توانيم انتظار فراتر از آن ها را 
داشته باشيم.البته ما در اين قسمت بيشتر با شايعات و 
گمانه  زنى  ها به جاى واقعيت مواجه هستيم. اما در كل 
به نظر مى رسد سازندگان گوشى مى  خواهند آن قدر 
لنز به پشت گوشى  ها اضافه كنند كه ديگر چيزى به 

جز لنز در پشت آن ها ديده نشود!
امـــا همه اين لنزهاى اضافـــى به چه دردى 
مى  خورند؟ در واقع آن ها به دليل فقدان عمق فيزيكى 
در تكنولوژى دوربين گوشى  هاى هوشمند، اضافه كردن 
ويژگى  هايى مانند زوم اپتيكال، صاف كردن پس  زمينه، 
فناورى ضد لرزش و بازسازى HDRبهتر با تركيب 
داده  هـــا از چندين لنز به جاى فقط يك يا دو لنز به 
كار گرفته مى  شـــوند. در اين ميان شركت  هايى نظير 
گوگل نيز هستند كه ترجيح مى دهند به جاى استفاده 
از چندين لنز، از نرم افزارهاى پردازش تصوير پيشرفته 

در گوشى هاى خود استفاده كنند.

به طور مثال دوربين هشت  گانه با گرفتن يك 
مجموعـــه عكس از زواياى مختلف، احتماالً قادر به 
توليد انواع تصاوير ســـه  بعدى و تصاوير متحرك 

چشمگير خواهد بود. 
در مجموع دوربين  هاى گوشى  هاى سال 2019 
در مقايسه با سال 2018، به طور قابل توجهى پيشرفت 
خواهند داشـــت.چند سال پيش، مسابقه در باال بردن 
كيفيت دوربين  ها بر حسب مگاپيكسل بود و اكنون 
سازندگان گوشى از طريق افزودن دوربين هاى بيشتر 

در تالش براى جذب مشترى هستند. 
مسأله اى كه اكنون در حال شيوع است.شركت 
كره  اى ال جى طبق يك اختراع كه به تازگى ثبت كرده 
است، احتماالً به دنبال ساخت يك گوشى هوشمند 
با 16 دوربين و در يك چينش ماتريس 4×4 است. 
اين گوشى احتماالً براى ثبت يك صحنه از چندين 
چشم انداز طراحى شده است كه به كاربر اين امكان 
را مى  دهد كه فيلم هاى سه بعدى بگيرد و نيز عكس  ها 

و فيلم ها را به راحتى دستكارى كند. به عنوان مثال، 
سر اشخاص يا مثالً عروسك  هاى موجود در صحنه 
را به هر زاويه دلخواه بچرخاند يا به طور كامل با چيز 

ديگرى جايگزين كند.
توســـعه هوش مصنوعىـ اگر توجه دقيقى به 
گوشى  هاى معرفى شده در سال 2018 داشته باشيم، 
اين امر به هيچ وجه جاى تعجب ندارد، چرا كه هوش 
مصنوعى در حال حاضر نقش مهمى در گوشى هاى 
پرچمدار بازى مى  كند.همين طور كه ســـال 2019 را 
 سپرى كنيم، انتظار مى رود كه اين نقش بزرگ و بزرگ تر

 شـــود. گوشى هاى برتر سال 2019 قادر خواهند بود 

بدون كمك ما بيشـــترين بازدهى را داشته باشند و 
كارهاى مختلفى انجام دهند. اغلب تراشه  هاى پردازنده 
تلفن  هاى پيشرفته اكنون داراى مؤلفه  هاى اختصاصى 
براى محاسبات هوش مصنوعى هستند. اين بدان معنى 
اســـت كه آن ها مى  توانند وظايفى را كه مخصوص 

يادگيرى ماشين است،  انجام دهند.
براى مثال قادر به تشخيص سگ يا گربه در يك 
عكس هســـتند يا مى  توانند صداى كابر را از ديگران 
تميز دهند. اين به نوبه خود به اين معنى اســـت كه 
الزم نيست تلفن ما، اين نوع كارهاى تشخيصى را از 
فضاى ابرى بارگيرى كند، بنابراين سريع  تر نتايج مورد 
نظر خود را دريافت خواهيم كرد و دستگاه فوراً پاسخ 
مى  دهـــد. با اين فناورى مى  توان عكس هاى واقعيت 
افزوده را با دوربين گوشى گرفت. مطمئنا تعداد زيادى 
پيشرفت در قسمت نرم  افزارى وجود خواهد داشت، 
زيرا دستيار هوشمند گوگل، سيرى، بيكسبى و ديگر 

دستيارهاى هوشمند، هوشمندتر خواهند شد.

نوآورى ها
 در گوشى هاى سال 2019
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تعـــداد زيادى از جانوران مختلف در فصل 
زمستان به خواب طوالنى فرو مى روند اما انسان ها با 
اين كه در اين روزهاى سرد، خواب  آلوده مى شوند 
اما از اين قاعده مســـتثنى هستند.آشكارترين دليل 
براى خواب زمستانى حيوانات محفوظ ماندن از 
سرماست. در واقع خواب زمستانى دوره طوالنى 
حفظ انرژى است. بدن آرام مى  شود و ميزان دماى 
بدن، سوخت و ساز و ضربان قلب كاهش مى  يابد. 
همچنين از آن جايى كه در فصل زمستان پيدا كردن 
مواد غذايى براى جانوران سخت  تر است بسيارى از 
آن ها نيازهاى غذايى خود را در تابستان تأمين كرده 
و در مدت زمان اين خواب زمستانى از ذخاير چربى 
خود اســـتفاده مى  كنند. برخى حيوانات براى زنده 
ماندن در زمان  هاى كمبود غذا و پايين بودن دما، به 
خواب زمستانى فرو مى روند و متابوليسم معمول 
بدن آن ها به سطوح پايين  ترى كاهش مى  يابد. اين 
سطوح پايين موسوم به «كندى» (torpor)، موجب 
مى شـــود كه دماى بدن حيوان تا حد دماى هواى 

اطراف كاهش يابد و انرژى ذخيره شود.
خواب زمســـتانى در مناطق نيم كره شمالى 
متداول  تر است. بيشتر مناطق در نيمكره جنوبى به 
خط استوا نزديك  تر هستند و زمستان  ها در اين 

نيمكره معتدل  تر است. هر چند مشاهده مى  شود 
برخـــى گونه هاى جانورى در اقليم  هاى گرم هم 
به خواب زمســـتانى فرو مى  روند كه از آن جمله 
مى  توان به «لمور كوتوله ســـيبرى» در ماداگاسكار 

اشاره كرد.
همچنين خواب زمستانى تنها به ماه  هاى سرد 
محدود نمى  شود. مطالعه انجام شده در سال 2015 
روى موش  هاى زمستان  خواب نشان مى دهد اين 
جانوران حتى پس از به اتمام رسيدن فصل سرما 
هم به خواب زمستانى خود ادامه مى دهند. برخى 
از جانـــوران در زيرزمين و براى مدت 11 ماه در 
سال به خواب زمستانى مى روند.اين دوره طوالنى 
مدت غيبت به حســـاب مى  آيد چرا كه ماه  هاى 
ســـرد فقط چهار تا پنج ماه اســـت بنابراين بايد 
داليل ديگرى براى خواب زمستانى وجود داشته 
باشد. كارشناسان حيات وحش در مورد موش هاى 
زمســـتان  خواب معتقدند كه رفتار درختان «راش» 
محلى اروپا در خواب زمستانى اين جانوران نقش 
دارد. اين درختان دانه هايى توليد مى كنند كه منبع 
تغذيه موش  هاى زمستان  خواب به حساب مى آيند. 
در برخى از ســـال  ها توليد اين دانه ها به بيشترين 

ميزان مى  رسد. 
گاهى اوقات موش هاى زمستان  خواب اين 
وضعيـــت را پيش  بينى مى  كنند و اگر عكس اين 
وضعيت رخ داده و توليد دانه ها كاهش پيدا كند، 

موش هـــا در زير زمين مى  مانند. البته منابع غذايى 
ديگـــرى هم براى اين جانـــوران وجود دارد اما 
موش هاى زمستان  خواب براى توليد مثل نياز دارند 
كه دانه  هاى بيشترى مصرف كنند. آن ها مى  توانند 
از ميوه هايى همچون سيب هم تغذيه كنند؛ با اين 
حال ميوه  ها فقط براى رفع گرسنگى مناسب هستند 

ولى براى توليد مثل كافى نيستند.
زمانى كه خرس ها براى خواب زمستانى هر 
ســـاله آماده مى  شوند، مواد غذايى چرب را براى 
خوردن انتخاب مى  كنند كه مصرف اين مواد غذايى 
براى انســـان اغلب همراه با چاقى است. محققان 
دريافتند، خواب زمستانى خرس ها به علت تغييرات 
غير عادى در ميكروب هاى روده آن هاســـت. در 
آزمايشى، محققان نمونه مدفوع خرس ها را در طول 
خواب زمستانى و در دوره فعال سال مورد بررسى 
قرار دادند و به نتايجى دست يافتند. چند متابوليت 
مســـئول متابوليسم چربى، شامل ترى گليسريد، 
كلسترول و اسيدهاى صفراوى را هم كشف كردند. 
نتايج نشان داد به طور كلى، تنوع باكترى ها در مدت 
زمان خواب زمستانى با كاهش مواجه است. عالوه 
بر اين نيز محققان دريافتند، موش  ها و خرس ها در 
وضعيت متابوليكى فصلى مشابه يكديگر هستند. 

همچنين باكترى  ها نقش زيادى در سوخت  و ساز 
بدن حيوانات در خواب زمستانى و سازگارى آن ها 

با هواى سرد دارند.
قدرت خواب زمســـتانى به «موش زمستان 
 خواب باغى» كه در اواخر سال متولد مى  شوند، براى 
غلبه بر شرايط نامطلوب انباشت كم انرژى كمك 
مى  كند. در طول خواب زمســـتانى، موش زمستان  
خواب وارد مرگ كاذب براى ذخيره  سازى انرژى 
و آب مى  شود؛ در اين حالت حيوان غيرفعال شده 
و با كاهش قابل توجه سوخت و ساز مواجه شده 
كه منجر به كاهش دماى بدن مى شود. به طور كلى 
مرگ كاذب يك استراتژى مفيد در زمان دسترسى 

محدود به مواد غذايى است.
طبـــق عقيده برخى از دانشـــمندان، خواب 
زمستانى فقط براى حفظ انرژى و دفاعى در مقابل 
هواى ســـرد و كمبود غذا نيست بلكه اين رفتار 
خاص، بيشتر جهت مقابله با حيوانات شكارچى 
است؛ زيرا شانس بقا در مدت زمان خواب زمستانى 

نزديك به 100 درصد مى رسد.
با اين حال در مورد بدن انسان مشاهده مى شود 
كه بدون برخى از اين توانمندى هاى كليدى است. 
به طور مثال قلب انسان زمانى كه خيلى سرد باشد 
نمى  تواند عملكرد داشته باشد. همچنين قلب در 
واكنش به كلسيم منقبض مى شود و در اثر تجميع 
آن در اطراف قلب ســـكته رخ مى  دهد. اما قلب 

حيواناتى كه به خواب زمستانى مى روند به هنگام 
اين كه دماى بدن به يك درجه سانتى گراد برسد 
همچنان ضربان دارد.انســـان هايى كه در آفريقاى 
استوايى زندگى مى  كنند به ذخاير غذايى دسترسى 
دارند و در نتيجه الزم نيست براى فرار از اين شرايط 
سخت به خواب زمستانى بروند. همچنين انسان ها 
از شـــكارچيانى به حساب مى  آيند كه مى توانند با 

حيوانات بزرگ تر از خود هم مقابله كنند.
اما دانشمندانى كه به دنبال شناسايى كدهاى 
ژنتيكى مربوط به خواب زمســـتانى در حيوانات 
هستند، مى گويند كه ويژگى خواب طوالنى مدت 
مى  تواند در بدن انســـان نيز فعال شود. اين اتفاق 
مى  تواند درمان ها و مراقبت هاى پزشكى را، هم در 
جراحى  هاى معمول و هم در موقعيت  هاى اورژانسى 
پزشكى در زمانى كه بيمار نمى  تواند به درمان هاى 

فورى دسترسى داشته باشد، متحول كند.
هنگامى كـــه حيوانات به خواب زمســـتانى 
مى  روند، تعداد سيناپس هاى مغزشان كاهش يافته 
و به آن ها اجازه ورود به حالت كندى را مى دهد. 
دانشمندان دريافتند كه پروتئين RBM3به بازيابى 
ســـيناپس ها در زمان بيدار شدن حيوان و احياى 
فعاليت عادى مغز كمك مى  كند. انسان  ها نيز از اين 

پروتئين برخوردارند اما اين پروتئين در مبتاليان به 
آلزايمر عمل نمى كند.

پناهگاه هاى زمستان خوابى 
خرس هاى سياه اغلب دوره زمستان خوابى 
ناقص خود را درون حفره هاى پايين كنده هاى بزرگ 
درختان سوخته يا شكاف هاى بزرگ صخره ها يا 
زير تخته سنگ ها مى گذرانند. سنجاب هاى كوچك 
زمينى نيز از النه هاى بســـيار پيشـــرفته اى براى 

گذراندن دوره زمستان خوابى استفاده مى كنند.
موش هاى زمســـتان  خواب در اين فصل به 
زيرزمين فرو مى  روند، خفاش ها با پناه بردن به زير 
شـــيروانى يا غارها خواب زمستانى خود را آغاز 
مى كنند، خرس  هاى قهوه اى براى خواب زمستانى 
به غارهاى خود مى  روند و در واقع تمامى گونه  هاى 
حيوانى از حشرات و دوزيستان گرفته تا پرندگان 
و ميمون ها به خواب زمستانى مى  روند كه به نظر 

براى آن ها مفيد است.
«سنجاب هاى زمينى كلمبيايى» تونلى را حفر 
مى كنند كه به وسيله خاك، نقب هاى تابستانى را از 
زمستانى كامًال جدا مى كند. النه اين جانور به شكل 
محفظه اى كروى است كه در باالى تونل واقع شده 
است و فضاى داخلى آن توسط علف هاى خشك 
و مواد خرد شده پوشانده مى شود. قسمت جالب 
اين النه تعبيه سوراخى براى عبور آب در زير آن 
است و اين جانور باهوش از خاك هاى حاصل از 

تعبيه اين سوراخ براى مسدود كردن دهانه تونل 
زمستان خوابى خود استفاده مى كند.

«موش خرماهاى كوهى» نيز در فصل پاييز 
چمن زارهاى محل سكونت خود را ترك مى كنند 
و به نقب هـــاى زيرزمينى يا حفره هايى كه زير 
بوته ها، چوب ها يا دامنه هاى ســـنگالخى رو به 
جنوب قـــرار دارند پناه مى برند. گاهى تعدادى 
از آن ها نيز به زير توده هاى علفى خشـــك رفته 
به خواب زمســـتانى مى روند. در ميان موش ها، 
«موش هاى جهنده چمن زار» در زمســـتان بيشتر 
به مناطق مرتفع پناه مى برند. در اين حالت آن ها 
النه اى كروى به اندازه يك توپ بيس بال براى 
خود تهيه مى كنند كه محل زمستان خوابى آن ها به 
شمار مى رود. در واقع ارتفاع اين محل هاى مرتفع 

آن ها را از خطر سيل محافظت مى كند.
همچنين «موش خرماهاى زيرزمينى غربى» 
براى به خواب رفتن به شكل گلوله در مى آيند 
و در النه هاى خود كه از برگ ساخته شده و در 
نقب هاى زيرزمينى يا زير قلوه سنگ ها واقع شده 
اند زمســـتان را سپرى مى كنند. گاهى اين موش 
خرماها در نزديكى النه خود غذاى فراوانى را در 
فصل پاييز ذخيره مى كنند و در زمستان هنگامى كه 
به خواب مى روند از اين غذاها در زمان بيدارى 
استفاده مى كنند. گونه ديگرى از اين موش ها وجود 
دارد كه به جاى زير زمين روى درخت زندگى 
مى كند و به «موش خرماى درختى» شهرت دارد. 
اين حيوان بيشـــتر از گلوله هاى علفى، برگ ها، 
خزه ها يا گل ســـنگ ها براى تهيه النه در درون 
سوراخ هاى كنده شده روى درختان براى زمستان 
خوابى خود استفاده مى كند. موش خرماى درختى 
نيز هنگام زمســـتان خوابى به صورت گلوله در 

مى آيد و در وسط النه خود به خواب مى رود.
انواعى از خفاش هاى امريكاى شـــمالى كه 
در بخش هاى شـــرقى اين قاره زندگى مى كنند 
اغلب به صورت گروهى در زمستان به غارها و 
تونل هاى معادن پناه مى برند و به خواب زمستانى 
فرو مى روند. «خفاش قهوه اى بزرگ» نسبت به 
سردى، خشكى و جريان هوا بسيار مقاوم است 
و در غارها به زمســـتان خوابى مى پردازد. اين 
خفاش ها غالباً در تونل ها و غارها گرد هم جمع 
مى شوند و در شكاف هايى كه در نزديكى مدخل 
غار است، در مجاورت جريان هوا قرار مى گيرند 
و در اين حالت دماى بدن آن ها بســـيار پايين 
مى آيد و رخوت و سستى بر آن ها غلبه مى كند. 
در اين هنگام گاهى دماى هوا تا منفى 5 درجه 
هم مى رسد. «خفاش ميوتيس كوچك» كه تقريبًا 
همانند خفاش قهوه اى بزرگ است در مقابل سرما 

و خشكى هوا بسيار مقاوم است. 
در بيشتر غارها يا تونل ها، دما و ميزان رطوبت 
به تدريج از سمت ورودى آن به داخل افزايش 
مى يابد و در اين هنگام انواع مختلفى از خفاش ها 
مى توانند در زمان زمستان خوابى نقاط مختلفى را 
براى خوابيدن انتخاب كنند. عالوه بر اين پرواز و 
جابه جايى اين خفاش ها در زمستان از داخل يك 
غـــار به غار ديگر هم امكان دارد و اين عمل به 

علت تغيير دما و رطوبت صورت مى گيرد. 
اين خفاش ها براى زمســـتان خوابى خود از 
نقاطى همانند غارها، تونل هاى معدن، شـــكاف 
صخره ها، ســـرداب ها، زير تخته هاى سست يا 
ســـاير اشيايى كه از ساختمان هاى متروكه آويزان 
شده اند استفاده مى كنند و اين در حالى است كه 
تمامى ايـــن مكان ها معموالً داراى درجه حرارت 
بسيار پايين هستند اما در حدى كه به نقطه انجماد 
برســـد نيست. در اين ميان مكان هايى كه داراى 
دمايى گرم و خشك هستند و بيشتر در تابستان ها 
مورد اســـتفاده قرار مى گيرند در زمستان كمتر 

اشغال مى شوند.
*تنظيم و گردآورى: مهرنوش بوستانى

خواب زمستانى
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كوه هاى زيردريايى و پرندگان دريايى
گستره وسيعى از گونه هاى پرندگان دريايى از 
وجـــود كوه هاى زيردريايى بهره مى برند. اطالعاتى 
كه راجع به ارتباط بين پرندگان دريايى و كوه هاى 
زيردريايى در دست داريم يا بر اساس مطالعاتى هستند 
كه به دنبال مشـــاهدات با كشتى انجام شده اند، يا 
مطالعاتى هستند كه پرندگان را به منزله جمع آورى 
كننده داده در نظر مى گيرند. بيشتر مطالعات انجام شده 
در زمره گروه اول مطالعات، يعنى به دنبال مشاهداتى 
كه با كشـــتى در اطراف كوه هاى دريايى انجام شده 
اند قرار مى گيرند. بسيارى از آن ها هم گزارش هايى 
هستند كه فقط يك بار روى ويژگى خاصى از هر 

گونه پرنده دريايى ارائه شده اند.
تا به امروز، پژوهش هاى اندكى با استفاده از ابزار 
الكترونيكى جمع آورى داده كه به پرندگان دريايى 
متصل مى شـــوند تا ميزان تعامل آن ها با كوه هاى 

زيردريايى روشن شود صورت گرفته اند.
كاربرد بيشتر و مداوم اين نوع فناورى ها، به ويژه 
استفاده از سيستم جى پى اس(GPS)  اميد بيشترى 
بـــراى درك بهتر اين كه چگونه پرندگان دريايى از 
منابع غذايى دريايى مرتبط با كوه هاى زيردريايى بهره 

مى برند به ما مى دهد. 
پرندگان دريايى شكارگرهاى بارزى هستند كه 
توانايى تغذيه از منابع دريايى در مقياس فضايى بزرگ 
را دارند. اگرچه مرغان ساكن درياها، به ويژه اعضاى 
راسته كبوتر دريايى سانان (Procellariiformes)از 
جمله مرغ طوفان، كبوتر دريايى و آلباتروس ناگزير 
هســـتند طى فواصل زمانى منظم و به طور معمول 
ســـاالنه به خشكى بازگردند تا جوجه هاى خود را 
بزرگ كنند اما مى توانند سفرهايى كه مستلزم پرواز تا 
هزاران كيلومتر دورتر هستند را براى جست و جوى 
غذا انجام دهند. اين سفرهاى طوالنى اغلب شامل 
غوطه ور شـــدن در آب هاى عميق اقيانوسى است 
كه از حاشيه هاى قاره اى فاصله بسيار زيادى دارند. 
بيشتر پرندگان دريايى محدود به كسب غذا از سطح 
اقيانوس ها هستند. انواع ديگر آن ها،  به طور خاص 
گونه هايى كه در گروه پرندگان غواص هستند، مانند 
پنگوئن هـــا مى توانند در عمق زيادى از آب ها فرو 
روند و طعمه خود را شكار كنند. پرندگان دريايى 
طعمه هاى متفاوتى را هدف مى گيرند كه مى توانند 
زئوپالنكتون هاى كوچك يا ماهى ها و هشـــت پاها 
باشند. آن ها هم در روز و هم در شب توانايى شكار 
دارند و مى توانند به طور عمودى به تعقيب شكارى 
بروند كه به سوى آب هاى سطحى در حال حركت 
است. پرندگان دريايى به خوبى مى توانند از موجوداتى 
كه در شيب هاى كناره اى كوه هاى زيردريايى و وراى 
آن ها زندگى مى كنند تغذيه كنند. دانشمندانى نظير 
داروين به اين امر پى بردند كه زندگى پرندگان دريايى 
به كوه هاى زيردريايى وابســـته است. اگرچه تصور 
عمومى اين است كه كوه هاى زيردريايى محلى براى 
تجمع پرندگان دريايى هستند، احتمال بسيار زيادى 

وجود دارد كه تنوع و فراوانى گونه هاى جانورى كه 
طعمه آن ها مى شوند از يك كوه زيردريايى تا كوه ديگر 
متغير باشد و اين به عواملى مانند نقطه جغرافيايى كه 
كوه زيردريايى در آن واقع شده، توپوگرافى، عمق قله 
كوه و اين كه چگونه پرنده دريايى با جريان ها، امواج 
و  مد دريا كنار مى آيد بستگى دارد. تفاوت هاى زيادى 
در ميزان طعمه موجود در فواصل مختلف يك سال 
و حتى ساعات مختلف يك روز وجود دارد. به طور 
خالصه، اگرچه بعضى از پرندگان دريايى ظاهراً از 
كوه هاى زيردريايى مشخصى غذاى خود را به دست 
مى آورند، بررسى هاى مفصل از تعامل اين پرندگان با 
كوه هاى زيردريايى در مقياس هاى زمانىـ  مكانى معين 
و  مطالعاتى كه به وضوح رابطه بين آن ها و كوه هاى 
زيردريايى را كند و كاو كرده اند كم هســـتند.اندك 
بودن اطالعات ما اين حقيقت را منعكس مى كند كه 
بيشتر پژوهش هاى انجام شده با كشتى به ندرت شامل 
گردآورى داده درباره پرندگان دريايى، براى مثال تعداد 
و تراكم آن ها، مى شود. على رغم سختى هايى كه براى 
شناسايى و شمارش پرندگان دريايى از يك سكوى 
متحرك، يعنى كشتى وجود دارد، در حال حاضر هر 
آن چه راجع به آن ها و كوه هاى زيردريايى مى دانيم 

به واسطه همين مشاهدات سيار است.
تأثير كوه هاى دريايى

كوه هـــاى دريايى از چند لحاظ داراى اهميت 
هستند كه تأمين غذاى پرندگان دريايى يكى از آن ها 
اســـت. موارد ديگر شامل تأثير آن ها از جنبه زمين 
شناختى، اقيانوس شناختى، بيولوژيكى، اكولوژيكى 
و كانى شـــناختى و نقش معدنى آن ها است. تا به 
امروز، بيشتر كاوش هايى كه روى كوه هاى زيردريايى 
انجام شده اند بر تأثيرات زمين شناختى آن ها متمركز 
بوده اند، ولى مطالعه جوانب ديگر آن ها (مانند جنبه 

بيولوژيكى) در حال گسترش يافتن است.
تأثير زمين شناختى كوه هاى زيردريايى

كوه هـــاى زيردريايى در واقع پنجره اى رو به 
جبه زمين هســـتند كه به دانشمندان امكان مى دهند 
ماهيت ماگماى فوران كننده را به طور مفصل مورد 
مطالعه قرار دهند. اگرچه بيشتر ماگماى خارج شده 
از اين كوه هاى آتشفشانى بازالتى هستند، تغييراتى 
جزئى در تركيب شـــيميايى و ايزوتوپيك آن ديده 
شده است. با در اختيار داشتن الگوهايى مرتبط با اين 
تفاوت هاى جزئى، دانشمندان زمين شناس مى توانند 
درباره منشأ ماگما از جمله عمق و تركيب نهايى آن 
به نتايجى برســـند. حجم ماگماى خروجى از يك 
كوه زيردريايى بخش قابل مالحظه اى (حدود 10 
درصد) از كل توليد ماده مذاب پوسته زمين است. 
هم رديف شـــدن كوه هاى زيردريايى به يكديگر به 
شـــكل زنجير، عاملى كمك كننده در كشف ميزان 
حركـــت صفحه هاى تكتونيكى در وقفه هاى زمين 
شناختى طوالنى مدت است. اين امر درك بهترى از 
تغييرات آب و هوايى كه در جزيره ها رخ مى دهند 
به ما مى دهد تا اين كه صرفاً نشان گر جا به جايى 

صفحاتى باشند كه كوه هاى زيردريايى را در پشت 
خود حمل مى كنند. بسيارى از كوه هاى زيردريايى 
سيستم هاى انتقال گرماى فعالى در آب دريا هستند و 
در پراكنده كردن گرماى به جا مانده از تشكيل كوه 

زيردريايى و بستر دريا نقش دارند.
تأثير اقيانوس شناختى 

ساختارهاى بستر اقيانوسى به طرق مختلف در 
گردش آب تأثير دارند. مهم ترين آن ها ساختارهايى از 
قبيل سلسله كوه ها و فالت هايى هستند كه جريان هاى 
آب را هدايت مى كنند و در نقاطى سدهايى ايجاد 
مى كنند كه مانع در هم آميخته شدن آب هاى عمقى 
با آب هاى سطحى تر و گرم تر مى شوند. با اين حال، 
ســـاختارهايى در مقياس كوچك تر مانند كوه هاى 
زيردريايى در آميخته شدن آب هاى سركش اقيانوس 
هم تأثيرگذار هســـتند، ولى اين نقش آن ها به قدر 
الزم مورد توجه و مطالعه قرار نگرفته اســـت. اين 
كه اقليم زمين چگونه تغيير و تحول پيدا مى كند به 
اين بستگى دارد كه گرما و دى اكسيد كربن با چه 
سرعتى مى توانند به اعماق اقيانوس ها نفوذ كنند و 
ميزان هاى برآورد شده از تركيب عمودى اين عناصر 
با آب، به دانشمندان در طراحى مدل هايى مرتبط با 
آن ها كمك مى كنند. براى پيش بينى هاى بهتر و دقيق 
تر در مورد تحوالت آب و هوايى الزم است نقشه 
بردارى هاى بيشترى از كوه هاى زيردريايى انجام شود 
و مدل هاى دقيقى از بسترهاى دريايى و اقيانوسى و 

گردش جهانى آب ها ارائه شود.
تأثير اكولوژيكى

كوه هاى زيردريايى مانعى بر سر راه جريان هاى 
آبى هستند و باعث ايجاد جريان هاى محلى مى شوند. 
اين امر منجر به افزايش خيزش آب در اطراف اين 
كوه ها مى شود. به دنبال خيزش، آب متراكم و خنك 
تر كه سرشار از غذا است از عمق پايين تر به سوى 
سطح اقيانوس حركت مى كند. به لطف اين پديده 
اقيانوســـى، مواد مغذى از اعماق اقيانوس به سطح 
 آورده مى شوند، زاد و ولد اوليه موجودات افزايش پيدا 

مى كند و تنوع زيستى گسترش مى يابد. 
اهميت كوه هاى دريايى به عنوان زيستگاه هايى 
براى جمعيت هاى بيولوژيكى به ويژه ماهيان، همواره 
بيش از پيش توجه دانشـــمندان را جلب مى كند. 
جزيره ها كه زيرمجموعه كوه هاى زيردريايى بيرون 
زده از سطح آب هستند نيز در حفظ فون و فلورى 
منحصر به فرد نقش دارند و آزمايشگاه هايى طبيعى 
براى مطالعه اكولوژى دريايى و تنوع زيســـتى به 

شمار مى آيند.
تأثير كانى شناختى

در كوه هاى زيردريايى كهنسال تر پوسته اى از 
اكسيد آهن و منيزيم تشكيل مى شود كه ذخيره اى 
غنى از كبالت، مس، منگنز و گوگرد است و به طور 
معمول در عمقى بيشتر از 3 كيلومتر ظاهر مى شود. 
 طبق برآوردها، مجموع مقادير انباشته شده اين كانى ها
 در زير درياها از مقادير موجود در خشكى بيشتر است. 

 تا به امروز برداشت اين منابع معدنى از اعماق اقيانوس ها
 به دليل پرهزينه بودن امكان پذير نشده است. با اين 
حال، افزايش روز افزون قيمت استخراج منابع مشابه 
آن ها در خشكى، انسان ها را در بهره بردارى از ذخاير 

زيردريايى راغب تر كرده است.
تعداد كوه هاى دريايى

كشـــف اين كه چه تعداد كوه زيردريايى در 
سراســـر زمين وجود دارد و پى بردن به پراكندگى 
آن ها در بسيارى از زمينه هاى تحقيقاتى روز به روز 
با اهميت تر مى شود. شناسايى و نقطه يابى كوه هاى 
زيردريايى كه به طور عمده در سلطه پژوهش هاى 
ژئوفيزيكـــى قـــرار دارد شـــامل تعيين تحوالت 
صفحات تكتونيكى و نقشه بردارى از زيستگاه هاى 
 گونه هاى جانـــورى و گياهى كوه هاى زيردريايى 
مى شود. عالوه بر اين، توجه روزافزون نهادهاى تجارى 
 و ژئوپوليتيك كشـــورهاى جهان به اين پديده هاى

 شـــگفت آور طبيعت، نياز به شناســـايى موقعيت 
 آن هـــا و آمارگيرى از تعـــداد آن ها را پررنگ تر 
مى كند. در هر روشى كه به كار گرفته شود، به طور 
معمول نخست بلندترين نقطه بستر دريا را شناسايى 
مى كنند. سپس، ويژگى هاى توپوگرافى محدوده اى از 
بستر كه در اطراف اين نقطه مرتفع قرار دارد را تعيين 
مى كنند تا مشخص شود كه آيا اين بلندترين برآمدگى، 

قله يك كوه زيردريايى است يا خير. 
دو تكنيك كليدى متفاوت در شناسايى آن ها 
ارتفاع سنجى از طريق امواج صوتى و ارتفاع سنجى 
ماهواره اى هســـتند. با استفاده از داده هاى به دست 
آمده از ژرفاسنجى كه طى ارتفاع سنجى برآمدگى هاى 
بسترهاى دريايى و اقيانوسى حاصل شده اند، حدود 
14هزار كوه زيردريايى بزرگ كه ارتفاع آن ها بيش از 
يك كيلومتر است شناسايى شده اند. داده هاى زمين 
شناختى در ارتباط با پراكندگى كوه هاى زيردريايى 
نشان مى دهند كه بيش از 60 درصد آن ها در اقيانوس 
آرام قرار دارند.تنها زمانى كه دســـت به شناسايى 
كوه هاى زيردريايى زمين و تعيين فراوانى و پراكندگى 
آن ها مى زنيم، مى توانيم به صحت اين گفته كه بشر 
سطح مريخ، ونوس و ماه را بيشتر و بهتر از بسترهاى 
اقيانوسى زمين نقشه بردارى و شناسايى كرده است 
پى مى بريم. از اواسط قرن بيستم تا كنون، بسيارى 
از تالش هاى انجام شـــده كه بيشتر آن ها در حوزه 
ژئوفيزيك هستند براى تعيين امتداد و گستره كوه هاى 
 زيردريايى در بستر درياها و اقيانوس ها انجام شده اند.

 به موازات افزايش توجه دانشمندان و پژوهشگران 
به پراكندگى كوه هاى زيردريايى، اشكال جمع آورى 
داده ها و آناليز آن ها هم با گذشت زمان وسيع تر شده 
اند. اكنون، با جمع آورى اطالعات از طريق ارتفاع 
سنجى و پيشرفت تكنيك هاى كسب داده هاى ارتفاع 
سنجى در عمق مى توانيم جمعيت كوه هاى زيردريايى 

را در سطح جهانى تخمين بزنيم.   
ادامه دارد....
*مرتضى جوهرى

زيستگاه هاى كوهستانى در زير اقيانوس ها
كوه هاى زيردريايى

بخش دوم
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مطالعه  اى جديد نشان مى دهد، نوشيدنى  هاى شيرينى كه حاوى 
فروكتوز هستند، خطر ابتال به ديابت نوع 2 را بيش از ديگر مواد غذايى 

حاوى فروكتوز افزايش مى  دهند.
 تحقيقات جديد بيانگر آن است، نوشيدنى  هاى شيريِن داراى مواد 
مغذى ضعيف، با افزايش انرژى روى ســـوخت و ساز بدن تأثيرمنفى 
مى گذارند. طيف وســـيعى از مطالعات اخير خطرات مهم ناشـــى از 
نوشيدنى هاى شيرين را نشان داده است. مطالعات تأييد كرده  اند كه بين 
نوشـــيدنى هاى شيرين و چاقى ارتباط وجود دارد و همچنين مصرف 
نوشيدنى هاى شيرين به مدت دو بار در هفته ممكن است خطر ابتال به 
ديابت نوع 2 را به ميزان قابل توّجهى افزايش دهد. در حال حاضر، يك 
بررسى جامع از تحقيقات موجود نشان مى دهد، نوشيدنى هاى حاوى 
فروكتوز مى تواند خطر ابتال به ديابت نوع 2 را بيش از ساير غذاهايى كه 
حاوى فروكتوز هستند افزايش دهد. دكتر سيِِونپيپر، محّقق مركز تغذيه 
بالينى و اصالح فاكتور خطر بيمارستان «سنت مايكل» در تورنتو، كانادا، 
نويسنده اصلى اين مطالعه است. مطالعات دكتر سيِِونپيپر و همكارانش 
به طور خاص روى فروكتوز به عنوان تهديدى براى سالمت قلب و 
عروق متمركز شده است. با وجود اين كه برخى تحقيقات نشان داده 
 اند كه فروكتوز ممكن است جايگزين خوبى براى شكر باشد، به ويژه 
براى افرادى كه در حال حاضر مبتال به ديابت هستند، مطالعات اخير 
بيانگر اين است كه "فروكتوز حتى بيشتر از ساير قندها مى تواند به طور 

خاص به سالمت متابوليسم آسيب وارد كند."
همان طور كه محققان توضيح مى دهند، فروكتوز يك ماده طبيعى 
در غذاهاى مختلف نظير ميوه  ها، آب ميوه طبيعى، عسل و حتى برخى 
از ســـبزيجات اســـت. با اين حال، برخى از توليدكنندگان مواد غذايى 
مصنوعى اين تركيب را به نوشيدنى هاى شيرين، دسر، غالت و ساير 
غذاهاى پخته شـــده اضافه مى  كنند. در مطالعه جديد، دكترسيِِونپيپر و 
گروه تحقيقاتى او خواستار اين هستند كه چگونه «منابع قندى مختلف 
حاوى فروكتوز» بر كنترل گاليسميك در افراد مبتال به ديابت و افرادى 

كه چنين شرايطى را ندارند، تأثير مي گذارد.
غذاهاى حاوى فروكتوز و سالم از نظر سوخت  و ساز

محققـــان بـــراى پى بردن به اين كه چگونه منابع مختلف غذا بر 
ميزان قند خون افراد تأثير مى گذارد، نتيجه  گيرى 155 مطالعه را موردِ 
بررســـى قرار دادند. آن ها به دنبال شركت كنندگانى بودند كه بيش از 
سه ماه ديابت داشتند. در اين زمان، محققان همچنين سطح هموگلوبين 
گليكوزيله شركت كنندگان –مقدار قند متصل شده به سلول  هاى قرمز 
خون - و همچنين ميزان گلوكز و انســـولين آن ها را  را به صورت 
ناشتا مورد ارزيابى قرار دادند. دكتر سيِِونپيپر و تيم تحقيقاتى او، 155 
آزمون داخلى كنترل شـــده را بر اســـاس طراحى آن ها به چهار گروه 

تقسيم كردند.
در حوزه مطالعه  هاى جايگزينى، ميزان انرژى به دست آمده از مواد 

قندى با ساير مواد كربوهيدراتى مورد مقايسه قرار گرفت. 
در حوزه مطالعات تفريقى انرژى به دست آمده از گلوكز، از ر ژيم 
غذايى حذف شد و با انرژى بدست آمده از رژيم  غذايى معين، مورد 

مقايسه قرار گرفت. 
در حيطـــه مطالعات اضافى انرژى به دســـت آمده از گلوكز به 
رژيم غذايى اضافه شد و با رژيم غذايى بدون قند مورد مقايسه قرار 

گرفت. 

در حوزه مطالعاتAd libitum انرژى به دســـت آمده از مواد 
قندى را با انرژى به دست آمده از ساير مواد مغذى كه شركت  كنندگان 

به صورت آزادانه مصرف مى  كردند، جايگزين شد. 
بررسى  كنندگان سطح اطمينان اين مطالعات را ارزيابى كردند.
نوشيدنى هاى شيرين در مقابل ديگر غذاهاى حاوى شكر

به طور كلى، بررســـى  ها نشان داد كه بسيارى از غذاهاى شيرين 
حاوى فروكتوز، در صورت نداشتن كالرى اضافى، باعث افزايش ميزان 
قند خون نمى شوند. با اين حال برخى از مطالعه ها، تأثير زيان  آور اين 

مواد را روى سطح انسولين خون ناشتا براى ما روشن كرد.
بررسى ها نشان مى دهد آب ميوه و ميوه سرشار از فروكتوز است 
و حتى ممكن اســـت در تنظيم قند خون و ميزان انســـولين افراد مبتال 

به ديابت نيز مفيد باشد اما شايان ذكر است كه اين مواد غذايى داراى 
كالرى اضافى نيستند. با اين حال، برخى از موادِ مغذى ضعيف مانند 
نوشيدنى  هاى شيرين و آب  ميوه هاى صنعتى كه داراى مواد مغذى اضافى 

هستند، اثر متابوليكى مضرى دارند.
 محّققان فرض را بر اين مى گيرند كه مقادير باالى فيبر موجود 
در ميوه  ها ممكن است عّلت اين تفاوت باشد. زيرا فيبر باعث كاهش 
ســـرعت آزاد شدن گلوكز مى  شود. همچنين، فروكتوز داراى شاخص 
گليسمى پايين  ترى نسبت به ساير كربوهيدرات  ها است. نويسنده اين 
مطالعه مى  گويد: "اين يافته  ها ممكن است در ارائة توصيه  هايى در رابطه 
با مواد غذايى مهم حاوى فروكتوز براى پيشـــگيرى و درمان ديابت، 

كمك كننده باشد."
او در ادامه مى گويد: "اّما سطح شواهد كم است و نيازمند مطالعاتى 
باكيفيت بيشتر در اين زمينه هستيم." بنابراين، دكتر سيِِونپيپرو همكارانش 

به اين نتيجه مى  رسند:
"تا زمان در دسترس قرار گرفتن اّطالعات كافى، متخّصصان بهداشت 
عمومى بايد به اين نكته توّجه كنند كه، اثرات مضر قند فروكتوز بر گلوكز 
خون ممكن است به وسيله منابع انرژى و انرژى به دست آمده از آن ها 

تعديل شود."
*مترجم: مريم قبادى
*منبع: مجله خبرهاى پزشكى روز

تخم مرغ عالوه بر اين كه صبحانه اى رايج است، نماد 
شروع هم هست. انسان هاى اوليه تخم مرغ را نماد آغاز زندگى 
مى دانستند. بعدها اين ماده غذايى تبديل به نماد بهار و بارورى 

شد. هر تخم مرغ از چهار بخش تشكيل شده است:
پوسته: همان طور كه نامش پيداست پوشش خارجى 
شـــكننده و منفذدار تخم مرغ اســـت. جنس پوسته به طور 
عمده از مواد معدنى مانند كربنات كلسيم، كربنات منيزيم و 

فسفات كلسيم است.
غشــاى پوســته: بخش ديگر تخم مرغ غشاى پوسته 
است. غشا متشكل از اليه هايى از فيبر پروتئينى است كه به 
پوسته چسبيده اند. نقش آن حفاظت بيشتر از محتواى تخم 
اســـت. براى مثال، مانع از ورود قارچ و باكترى به درون 

تخم مرغ مى شود.
سفيده: سفيده بخش سفيد رنگ محتواى تخم مرغ است 
كه بيشترين حجم آن از پروتئين و آب ساخته شده است.

زرده: مركز مدور و زرد رنگ درون تخم مرغ زرده آن 
است و از ماده اى به نام «ويتلوس» ساخته شده است. رنگ 
آن مى تواند زرد كم رنگ يا پررنگ باشد. حدود 30 درصد 
از زرده از چربى و حدود 16 درصد آن از پروتئين تشكيل 

شده است. مابقى آن مواد جامد هستند.

تخم مرغ منبع سرشـــارى از پروتئين، ويتامين و مواد 
معدنى از جمله ويتامينA و B12، اســـيد فوليك و فسفر 
اســـت. به عالوه منبع فوق العاده اى از ريبوفالوين هم به 
شـــمار مى آيد. اين فرآورده يك منبع پروتئينى كامل است، 
چون مقادير كامل آمينو اسيدهاى ضرورى را دارد. بيش از 
نيمى از پروتئين موجود در تخم مرغ در ســـفيده آن ذخيره 
شده است و چربى، مابقى درصد پروتئين و بيشترين ميزان 

كالرى در زرده نهفته است.
تخم مرغ ها نيز بر اساس كيفيت و اندازه درجه بندى 
مى شـــوند. بهترين ها درجه Aيا AAرا به خود اختصاص 
مى دهنـــد كه هر دو درجه مربوط به ميزان تازگى و كيفيت 
پوســـته هستند. در بيشتر دســـتورهاى پخت غذا، كيك و 
شيرينى از تخم مرغ بزرگ استفاده مى شود. از لحاظ ارزش 
غذايـــى تفاوتى بين تخم مرغ هاى قهوه اى و تخم مرغ هاى 
سفيد وجود ندارد. رنگ آنها بستگى به نژاد مرغ هاى مولد 
تخم مرغ دارد.آنچه گفته شـــد در مورد تخم انواع پرندگان 
صدق مى كند، ولى تخم مرغ بيشـــترين مصرف را در ميان 

جوامع انسانى دارد.
به هنگام خريد تخم مرغ بايد دقت كنيم كه هيچ كدامشان 
 در شانه تخم مرغ شكسته يا ترك خورده نباشند. تخم مرغ ها 
را مى توانيـــم تـــا 5 هفته در يخچال نگهدارى كنيم. توصيه 
نمى شود در جاتخم مرغى روى در يخچال نگهدارى شوند، 
چون هواى آن محدوده از يخچال به قدر كافى سرد نيست 
و علت هم اين اســـت كه با هر بار باز و بســـته شدن درب 
يخچال، هواى گرم به تخم مرغ ها برخورد مى كند و باعث 
فساد زودهنگام آنها مى شود. بهتر است آنها را با شانه تخم 
مرغ درون يخچال بگذاريم، چون جنس شانه تخم مرغ به 
گونه اى است كه بوى ديگر مواد غذايى را به خود جذب 
نمى كند و تخم مرغ ها را تازه تر نگه مى دارد. پيش از افزودن 
 تخم مرغ به غذا يا آرد بهتر است آن را در ظرف جداگانه اى
 بشكنيم تا مطمئن شويم كه سالم است. نكته پايانى اين است 
كه توصيه مى شـــود تخم مرغ را تا زمانى كه زرده و سفيده 
سفت شوند بپزيم يا سرخ كنيم و چون بيشتر حجم آن را 
آب و پروتئين تشكيل مى دهد، بهترين روش پخت قرار دادن 

آن روى شعله ماليم است. 
 Wikimedia :عكس از*
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در اين شـــماره با كانى هـــاى كووِليت، 
اسفالريت، گالنا و زرنيخ كه از ديگر سولفيدها 

هستند آشنا مى شويم.
كوِوليت

كووليـــت (Covellite) به احترام كانى 
شناس ايتاليايى «نيكولو كووِلى» در سال 1832 
نامگذارى شـــد، چون او نخستين كسى بود كه 
اين كانى را شناسايى و توصيف كرد. كووليت 
در واقع ســـولفيد مس با نماد شيميايى CuSو 
سنگ معدنى از مس است. سختى كووِليت در 
مقيـــاس موهس 1/5 تا 2، چگالى ويژه آن 4/6 
تا 4/7 و درخشـــش آن نيمه متاليك تا رزينى 
است. رنگ آبى متاليك روشن يا نيلى دارد و به 
راحتى مى توانيم آن را تشخيص دهيم، چون رنگ 
بندى زرد برنجى، قرمز تيره يا ارغوانى از خود 
نشان مى دهد. كووِليت به طور معمول ظاهرى 
كلوخى يا ورقه اى دارد، البته گاهى به شـــكل 
كروى نيز يافت مى شود. بلورهاى آن به صورت 
صفحه هاى باريك، لوحى و شش ضلعى شكل 
مى گيرند كه وقتى ضخامت آن ها خيلى كم باشد 
انعطاف پذير مى شـــوند. اين كانى با گرما ديدن 
به راحتى ذوب مى شود و از خود شعله اى آبى 

رنگ بيرون مى دهد.
كووِليت در بيشتر نقاط يك كانى اوليه است، 
ولى به طور معمول به عنوان يك محصول ثانويه 
از ديگر كانى هاى ســـولفيد مس مانند بورنيت، 
كالكوزيت و كالكوپيريت حاصل مى شود. اين 
كانى سنگ معدن اصلى مس به حساب نمى آيد، 
اگر چه جمع آورى كننده هاى كانى و مجموع 
دارهـــا آن را به خوبى مى شناســـند. گاهى به 
صورت پوشش خارجى روى ديگر سولفيدهاى 
مس تشكيل مى شود و به ندرت در اثر فعاليت 
آتشفشـــانى شكل مى گيرد كه يكى از موارد كم 
نظير آن تشكيل آن روى آتشفشان وزوو است، 
جايى كه نيكولو كووِلى نخستين بار آن را در آن 
جا كشف كرد. كووِليت به مقدار فراوان در معادن 

مس آريزونا در اياالت متحده يافت مى شود.
كووِليت يك كانى فراوان در اياالت متحده 
اســـت، ولى ذخاير آن در اتريش، آلمان، روسيه 

و مراكش هم وجود دارند.
اسفالريت

اســـفالريت (Sphalerite) سنگ معدن 
اصلى روى و نماد شـــيميايى آن ZnS است. 
اســـفالريت خالص بى رنگ است و به ندرت 
يافت مى شود. به طور عمده داراى سولفيد روى 
به شكل بلورى است، ولى هميشه مقادير متغيرى 
از آهن در خود دارد. آهن موجود در آن سبب 
مى شود رنگش از زرد مايل به سبز كم رنگ تا 
قهوه اى و ســـياه متغير باشد. در واقع، هر چه 
آهن آن بيشتر باشد، رنگش تيره تر مى شود. به 
اسفالريتى كه داراى مقدار زيادى آهن باشد، به 
طورى كه رنگ آن ســـياه مات شود «مارماتيت» 
گفته مى شـــود. شبكه بلورى اسفالريت مركب 
و متشـــكل از بلورهاى چهاروجهى و دوازده 

وجهى است.
نام اسفالريت از واژه يونانى sphalerosبه 
معناى مكار و پرنيرنگ گرفته شده است، چون 
بلورهاى درخشان و تيره آن باعث مى شوند تا 
با كانى هاى ديگر اشـــتباه گرفته شود. بيشتر به 
صورت بلورى زمخت يا كلوخى يافت مى شود يا 
اين كه به صورت توده هاى راه راه يا استاالكتيتى 

تشكيل مى شود.
اسفالريت در كنار كانى هاى گالنا، پيريت، 
كلســـيت، دولوميت و فلئوريت در ذخاير روى 
و ســـرب و در رگه هاى هيدروترمال در دماى 
باال، يعنى در 575 درجه ســـانتى گراد يا بيشتر 
شـــكل مى گيرد. اين كانى همچنين در شهاب 

ســـنگ ها و سنگ هايى كه در ماه وجود دارند 
يافت مى شود.

سختى اسفالريت در مقياس موهس 3/5 تا 
4، چگالى ويژه آن 3/9 تا 4/1  و درخشش آن 
رزينى تا الماسى است. اسفالريت در جواهرسازى 
كاربـــرد دارد و معموالً تراش برليان به بهترين 
وجه نور را از آن منتشـــر مى كند كه ســـبب 
 مى شـــود درخشش آن 3 برابر درخشش الماس 

شود.
 به دليل نرمى و شكنندگى سنگ جواهرى 
اسفالريت، مجموعه دارها يا موزه ها آن ها را بدون 
اين كه روى زيورآالتى قرار گرفته باشـــند در 
معرض نمايش قرار مى دهند (اگرچه گاهى روى 

آويز گردنبند كار شده است). اسفالريتى كه كيفيت 
سنگ قيمتى را داشته باشد معموالً زرد تا قهوه 

اى عسلى، قرمز تا نارنجى يا سبز است.
اســـفالريت در هزاران نقطـــه دنيا يافت 
مى شود كه ذخاير اصلى آن در كشورهاى آلمان، 
ســـوييس، جمهورى چك، رومانى، بلغارستان، 
اسپانيا، انگلستان، روسيه، سوئد، اياالت متحده 

و مكزيك هستند.  
گالينا

گالينـــا(PbS)  كه به عنوان كانى خطرناك 
در ليست كانى هاى مرگبار در نظر گرفته شده، 
«سولفيد سرب» است و فراوان ترين كانى داراى 
سرب زمين و نيز سنگ معدن اصلى سرب به 
شمار مى آيد. سختى موهس آن 2/5، چگالى ويژه 
اش 7/6- 7/4، رخ آن كامل و سيســـتم بلورى 
آن مكعبى است. زمانى كه سرب در هر شكلى 
كه باشد بلعيده يا استنشاق مى شود، سلول هاى 
قرمز خون آن را جذب مى كنند كه در نخستين 
نقاطـــى كه تجمع پيـــدا مى كند كبد، كليه ها و 
سرانجام استخوان ها هستند. سرب به طرز مخربى 
 دســـتگاه عصبى و سيستم فيزيولوژيكى بدن را 
تحت الشعاع قرار مى دهد و سيستم عصبى مركزى 
و سد خونى مغزى را كه وظيفه محافظت از مغز 

در مقابل مواد شـــيميايى مضر را بر عهده دارد 
معيوب مى كند. مسموميت سربى مى تواند كشنده 
باشد. عالئم مسموميت با سرب شامل سردرد، 
دردهاى ماهيچه اى و مفصلى و از دست دادن 
كنترل دســـت و پا است. كودكان بيشتر مورد 
تهديد اين نوع مسموميت هستند، چون بدن آن ها 
در حال رشد است و خيلى سريع تر سرب را 

جذب مى كند.
روميان باستان سيستم هاى آبرسانى گسترده و 
طوالنى را براى مناطق مسكونى خود با استفاده 
از لوله هاى ســـربى مى ساختند. آن ها همچنين 
ظروف غذا و لوازم غذاخورى فلزى را متداول 
كردند. بررسى هايى كه روى بقاياى استخوانى به 

جا مانده از روميان باستان در سايت هاى باستان 
شناســـى انجام شـــده اند به طور مكرر نشان 
مى دهند كه ميزان ســـرب جذب شده در بدن 
آن ها چندين برابر بيشـــتر از ميزان سربى بوده 
است كه امروزه سمى و خطرناك تشخيص داده 
مى شـــود. تا پيش از دهه 1970، كاربرد گسترده 
ســـرب در توليد رنگ ها و افزودنى هاى روغن 
موتورهاى بنزينى، مسموميت با سرب را به يك 
تهديد سالمتى جهانى تبديل كرده بود؛ از آن زمان 
به بعد، استفاده از سرب به شدت با ممنوعيت 

همراه بوده است.
اگر چه گالينا يك كانى نسبتاً پايدار است، 
سطح آن به مرور زمان به اليه اى از پودر ظريف 
و ســـفيد كربنات سرب يا اكسيد سرب تبديل 
مى شود. واضح است كه پس از تماس دست با 

كانى گالينا بايد دست ها را به خوبى بشوييم.
زرنيخ 

كانـــى مهلـــك زرنيخ يـــا اورپيمنت ( 
Orpiment) با فرمول شـــيميايى 2S3 Asدر 
ليســـت خطرناك ترين كانى ها است. در كنار 
اين كانى بايد از «رآلگار» با فرمول شـــيميايى 
As4S4نيز نام ببريم، چون ســـولفيد آرسنيكى 
اســـت كه شـــباهت زيادى به زرنيخ دارد. هر 

دوى ايـــن كانى ها به ميـــزان 75 درصد داراى 
آرسنيك هستند، سختى موهس هر دو 1/5 تا 2 
و چگالى ويژه آن ها 3/5 تا 3/6 اســـت. سيستم 
تبلور هر دو مونوكلينيك، اغلب به شـــكل دانه 
دانه يا پودرى است. بلورهاى زرنيخ نامتعارف، 
كوتاه، خط دار و منشورهاى شفاف يا نيمه شفاف 
و در انتها شـــبيه به شكل هندسى گوه هستند. 
زرنيخ و رآلگار در كنار يكديگر در دماى پايين 
و در محيط هيدروترمال شـــكل مى گيرند و در 
محيط هاى داراى گازهاى آتشفشانى به صورت 
تغليظ شده و رسوبى تشكيل مى شوند. رآلگار 
به رنگ قرمز روشـــن و زرنيخ به رنگ نارنجى 

مايل به زرد است.
تركيب كاتيونيك معمول در زرنيخ و رآلگار 
كه آرسنيك نيمه فلزى است، از زمان هاى دور و 
در طول تاريخ با مسموميت و مرگ ارتباط داده 
شده است. تا چندين قرن تركيبات آرسنيك، سم 
برگزيده قاتل ها بوده است، به ويژه در ميان طبقات 
حاكم اروپايى. به همين خاطر است كه به آرسنيك 
لقب «پادشاه سم ها» و «سم پادشاهان» را داده بودند. 
آرسنيك تا مدت ها به عنوان سمى بدون نقص به 
شــــمار مى رفت، چون شناسايى آن در بافت بدن 

قربانيان كار دشوارى بود.
اگر چه مقادير ناچيزى از آرسنيك به صورت 
طبيعى در بدن انسان و در بسيارى از مواد غذايى 
تشكيل مى شــــود، بلعيدن آن به اندازه 0/1 گرم 
مى تواند منجر به مرگ شود. اين ميزان سمى بودن 
شــــگفت آور به دليل شباهتى است كه آرسنيك 
از لحاظ شــــيميايى با فسفر دارد، عنصرى كه در 
بافت ســــلولى گياهان و جانوران حياتى است. 
انرژى الزم براى متابوليسم از طريق مولكول هاى 
«آدنوزين ترى فســــفات» (ATP)تأمين مى شود. 
چون آرسنيك و فسفر از لحاظ شيميايى نزديكى 

ATP زيــــادى به يكديگر دارند، در مولكول هاى
آرسنيك به راحتى جايگزين فسفر مى شود. حتى 
مقادير بسيار ناچيز مى توانند عملكردهاى عادى 

سلولى را مختل كنند.
زرنيــــخ و رآلگار هر دو در توليد تركيبات 
دارويى، مواد آرايشى و رنگ ها در بين النهرين و 
مصر باستان به كار برده مى شدند. پزشكان قديم 
نيز با آن كه از ســــمى بودن اين دو ماده با خبر 
بودند، ارزش درمانى آن ها را در صورت مصرف 
دوز كنترل شده، مى دانستند. جالب اين جا است 
كه زرنيخ و رآلگار از حدود سال 1400 پيش از 
ميالد در طب چينى و نيز در جشن هاى باشكوه 
چينى ها جايگاه مهمى داشته اند. امروزه تركيبات 
آرســــنيك به طور گسترده در آفت كش ها، قارچ 
كش ها، علف كش ها، مواد نگهدارنده چوب، نيمه 
رساناهاى الكترونيكى به ويژه شيشه ها و آلياژ ها و 
نيز تركيبات دارويى مورد استفاده قرار مى گيرند.

زرنيــــخ و رآلگار كه امــــروزه مورد توجه 
دارندگان مجموعه هاى كانى هستند و توسط اين 
افراد جمع آورى و نگهدارى مى شوند، به دو دليل 
براى ســــالمتى خطر آفرين هستند: دليل نخست 
ســــمى بودن بيش از حد آن ها است و دليل دوم 
اين است كه به راحتى خرد مى شوند؛ اين كانى ها 
روى انگشت هاى دست و هر سطحى كه درتماس 
با آن ها باشد بقايايى از خود به جا مى گذارند كه 
ممكن است ديده شوند يا قابل مشاهده نباشند، 
ولى به هر ترتيب خطرناك هستند. همچنين، اين دو 
كانى ناپايدار هستند و در اثر گرما به سرعت تجزيه 
مى شوند و از خود بخارهاى سمى خارج مى كنند. 
در مورد ديگر كانى هاى آرسنات كه مجموعه دارها 
آن ها را جمع آورى مى كنند مانند آداميت، اريتريت، 
اوستنيت و ميمتيت هم بايد مواد ايمنى را رعايت 

كرد و هشدارها را جدى گرفت.
*محدثه آذرپور

كوِوليت، اسفالِريت، گالِنا و زرنيخ
آشنايى با سنگ ها و كانى ها

كنجكاوى در شيمى
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پند بزرگان سرايه

ليگ تيراندازى با كمان/عكس از:  حسين مرصادى

25 آذر
* حضرات آيات گلپايگاني، مرعشي نجفي 
و شريعتمداري، با انتشار اعالميه اي، روز بيست 
و هفتم آذر را به عنوان هفتم شهداي وقايع اخير، 
عزاي عمومي اعالم كردند. همچنين از ســـوي 
جمعي از فضال و اساتيد حوزه علميه قم، اعالميه اي 

در اين باره انتشار يافت.
* صدها تن از كارگران صنعت نفت با تهديد 

آنها به اخراج، به سر كار برگشتند.
* خبرگزاري آسوشيتدپرس: آيت اهللا خميني 
گفت طرحي در دست اســـت كه كارشناسان 
اسرائيلي را جايگزين كاركنان اعتصابي شركت 
نفت كنند. وي گفت در اين صورت مردم ايران 

حق دارند عليه آنها دست به اقدام بزنند.
* صفهاي طويل مردم در مقابل شعبه هاي 
نفت و صفوف طوالني اتومبيلها در پمپ بنزينها، 
حاكي از كمبود موادسوختي است. اين كمبود به 

خاطر اعتصاب كاركنان صنعت نفت مي باشد.
* سلطان نشين عمان از شاه اعالم حمايت 

كرد.
* خليفه  گري ارامنه تهران، مجدداً با انتشار 
اعالميه اي به زبان ارمني، با ارائه دستورالعملهايي از 
مسيحيان ايران خواست تا از برگزاري جشن ژانويه 

خودداري كنند.
* آيت اهللا طالقاني از ملت ايران به مناسبت 
راهپيمايي در روزهاي تاسوعا و عاشورا قدرداني 

و تشكر كرد.
 آيـــت اهللا طالقاني از مردم به مناســـبت 

راهپيمائي هاي تاسوعا و عاشورا تشكر كرد.
آيات عظام، مرعشـــي نجفي، گلپايگاني و 
شـــريعتمداري روز 27 آذر را عزاي ملي اعالم 

كردند.
تظاهرات در تمام شهرهاي ايران بدون وقفه 

ادامه دارد.
شعار فقط رفتن شاه و رهبري امام خميني و 

حكومت عدل اسالمي است.
*گزارش ساواك از وضعيت بازار تهران:

1- از ساعت هشت در بازار كفاشها و فرش 
فروش ها وسراي بوعلي عده اي از مغازه دارها 
جمع شـــده ودر حال گفت وگو براي باز كردن 
مغازه هاي خود بودند .در ساعت 9 چند نفر موتور 
سوار آمدند و به آنها چيزهايي گفتن كه همگي از 

باز كردن مغازه هاي خود منصرف شدند . 
2-در بانك ســـپه شعبه بوعلي چك وسفته 
زيادي واخواســـت شده و نماينده حاج محمود 
مانيان در آنجا ايستاده و بررسي مي كند كه وضع 
چه كسي از اين افراد بسيار بد است تا به آنها كمك 

كند 
*گزارش ســـاواك : روز 57/9/25 هنگامي 
كه اتوبوس ايران پيما از مقصد اصفهان به قم وارد 
واز آنجا به طرف تهران حركت كرد در اواسط راه 
پيرمردي نوار سخنراني شيخ محمد صانعي را كه 
سراسر تحريك آميز بود و به خاندان جليل سلطنت 
توهين روا داشته بود در اختيار راننده قرار داد تا از 
ضبط صوت اتوبوس جهت مسافرين پخش نمايد 
. پس از خاتمه نوار جواني از راننده خواهش نمود 
تا نوار را جهت تكثير در اختيار وي قرار دهد ولي 
راننده عنوان نمود كه نوار متعلق به پيرمرد است 
وجوان نزد پيرمرد آمده و به وي اظهارداشـــت از 
عوامل تكثير فجر اسالم است واز پيرمرد تقاضا 
نمود نوار را در اختيار وي قرار دهد تا تكثير نمايد 
ليكن پيرمرد خودداري كرد . مجددا جوان ديگري 
به پيرمرد مراجعه كرد ...وپيرمرد را قانع نمود كه 
با اخذ 500ريال به عنوان امانت نوار را دراختيار 

وي قرار دهد. 
* در درگيـــري ميان موافقـــان و مخالفان 
حكومت در گرمسار عده اي از دو طرف زخمي 
و مجروح شدند . بعد از اين درگيري تعدادي از 
مغازه هاي شهر توسط افراد ناشناس غارت شد. 

* تظاهرات و اعتصاب در شهرهاي اروميه، 
بروجرد، بم، يزد،ســـقز بانه  با دخالت ماموران 
انتظامي به پايان رســـيد و مردم بعد از درگيري با 

ماموران متفرق شدند . 
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پيشنهاد ملي شدن نفت و پشتيبابي مردم

25 آذرمـــاه 1329 دكتر مصدق نماينده اول تهران و ده 
تن از يارانش به عنوان اعضاي كميسيون نفت گزارش خود را 
به مجلس دادند و پيشنهاد كردند كه قرارداد سال 1933 ايران و 
انگلستان لغو و صنعت نفت ايران ملي و در دست دولت قرار 
گيرد و درآمد اين ثروت ملي صرف عمران، پيشرفت كشور 
و ارتقاء سطح زندگانى ايرانيان (نه پرداخت حقوق كارمندان 
و هزينه هاي جاري دولت) شـــود.در پى اعالم اين طرح و از 
روز بعد تشكيل اجتماعات و ايراد نطق ها و انتشار مقاالت به 

پشتيباني از آن آغاز شد.
تاسيس حزب ايران نوين

در سال 1343 حســـنعلي منصور حزب ايران نوين 
را تاســـيس كرد و جمعي از مقامات وقت به آن پيوســـتند. 
وي ازاواســـط دهه 1330 و از زماني كه دبير شوراي عالي 
اقتصاد بود انجمني از دوستان و همپالكي هاي خود به وجود 
 آورده بود كه در خانه اش در خيابان ايرانشهر تشكيل جلسه 

مي دادند.
 اين انجمن به تدريج داراي اساسنامه شد و پايه حزب 
ايران نوين قرار گرفت كه جاي حزب مليّون دكتر منوچهر اقبال 
را گرفت و حزب دولت در برابر حزب مردم شد كه موسس 

اين حزب امير اسداهللا علم بود.
ايجاد  تلويزيون دولتى

پس از چندى بررســـي پيرامون امكان تاســـيس يك 
روزنامه و يك تلويزيون دولتي سرانجام در 25 آذرماه 1342 
دولت پولي در اختيار اداره انتشـــارات و راديو (بعدا وزارت 
اطالعات و جهانگردى و اينك وزارت ارشاد) قرارداد كه در 
زمينه ايجاد تلويزيون دولتي كه قطعي خواهد بود بررسي و 

مطالعه جّدي كند. 
 در آن زمـــان در ايـــران تنها دو فرســـتنده تلويزيون 
(غير دولتي) وجود داشـــتـ  در تهران و در خوزستانـ  كه 

فرستنده تهران از 1337 آغاز به كار كرده بود.
مطالعات براي تاســـيس تلويزيون دولتي ادامه داشت 
كه در ســـال 1344 ناگهان هويدا نخســـت وزير وقت به 
جاى وزارت اطالعات و جهانگردى اجراى تصميم آذرماه 
1342 را بر عهده رضا قطبي (مهندس از فرانســـه و مدّرس 
 دانشگاه صنعتي و پســـر دايي فرح پهلوي) گذارد و عملي

 شد.

يك چند به تقليـــد گزيدم خود را
ناديـــده همـــى نام شـــنيدم خـــود را

در خود بودم زان نســـزيدم خود را
از خـــود چو برون شـــدم بديدم خود را
مولوى  

- همه نياز به زمان دارند. آدم نبايد پيش از اينكه 
بداند چه مى گويد، نتيجه گيرى كند. 

ژان پل سارتر
- از هيچ انديشه جديدى بدون فهم آن حمايت 
نكنيد. بلكه با شك و ترديد در آن وارد شويد و 

حقيقت را كشف كنيد.
 رنه دكارت


