
ش���ايد چالش بز�� تلويزيو� به عنو�� 
بز�گترين �س���انه تصوير� �� هر كشو��� 
چالش نس���بت مخاطب با �ين جعبه جا�� 
باش���د. �ين كه مو�جهه مخاطب با تلويزيو� 
�� �� چه مد� � �لگ���و� ��تباطى مى تو�� 
تنظيم � صو�� بند� كر� � �ساسا� مخاطبا� چگونه با 

تلويزيو� ��تبا� برقر�� مى كنند.
 �مانى تلويزيو� به عنو�� �س���انه �� با قد�� 
مطلقه شناخته مى شو� كه مطابق با نظريه گلوله طاليى 
هر پيامى كه �� �� صا�� مى شد� به قلب � مغز مخاطب 
مى نشست � مخاطب �� مقابل �ين هيوال� �يجيتالى 
منفعل � تسليم بو�. برخى ��مايش ها� تجربى شايعه 
پر�كنى �� سو� تلويزيو� ��با�� �لزله  �� كه شهر �� 

فر� مى گير�� باعث گريختن مر�� �� خانه ها شد.
 �ما بعدها با گس���تر� �سايل ��تبا� جمعى� �� 
جمله پيشرفت هايى كه خو� تلويزيو� به عنو�� يك 
مدي���د�� �� حيث فنى � تكنيكى � تاثير�� �جتماعى 
يافت� نظريه ها� �يگر� مثل نظريه تاثير�� محد�� 
� ��تباطا� �� مرحله �� ظهو� كر� كه ثابت مى كر� 
تلويزيو� نمى تو�ند همچو� �سلحه �� قد�تمند باشد 
كه پيا� �� به مغز مخاطب شليك مى كنند� بلكه برخى 
�س���انه ها يا مر�جع فكر�� ��سطه �� قر�� ���ند كه 
پيا� تلويزيو� بايد �� فيلتر �نها بگذ�� تا به پذير� � 
��يافت مخاطب برسد � گا� نيز شاهد پس خو��ها� 
�سانه �� بو�يم كه با برخو�� به بن بست مخاطب به 
منبع پيا� كه تلويزيو� بو� با�گشت مى كر�. �ما هيچ 

�قت تاثير موثر تلويزيو� 
�نكا� نشد.

��قعيت �ين �س���ت 
كه تحقيقا� گس���تر�� �� 
��با�� ��بط���ه مخاطب � 
تلويزي���و� �� يك ���� 
تا�يخى صد � چند ساله به 
�يژ� �� كشو�ها� صاحب 

تكنولو�� تلويزيونى صو�� گرفته � صاحب نظر�� 
علو� ��تباطى � �جتماعى� به تحقيقا� مختلفى ��با�� 
�� پر��خت���ه �ند. �گر بخو�هيم به ش���كل خالصه � 
�جمال���ى حاصل �ين مطالعا� �� �� ��بطه مخاطب � 
تلويزيو� خالصه كنيم� بايد بگوييم كه به طو� كلى سه 
گر�يش عمد� بين بينندگا� تلويزيو� قابل ��يابى �ست 
كه هر كد�� به تناسب مد� ��تباطى خو� �� تلويزيو� 
تاثير مى پذيرند تا به عبا�� �يگر تاثير�� تلويزيو� 
بر مخاطب �� �� سه مد� � �لگو� ��تباطى مى تو�� 

��يابى كر�:
1- پذير�2 �نتقا�3 همسا��.

 �� ��قع يك پي���ا� تلويزيونى يا مو�� پذير� 
مخاطب قر�� مى گير� كه �ين مس���تلز� همسويى � 
�تفا� نظر مخاطب با تلويزيو� �ست�يا �� ��يكر�� 
�نتقا�� پس ��� مى شو� � پيا� نمى تو�ند �� مخاطب 
� �فكا� عمومى نفو� كند كه �ين خو� �لبته �ش���كا� 
مختلفى ����� �� جمله مقا�م���ت �� بر�بر هژمونى 
�س���انه �� كه غالبا� �� ميا� مخاطبا� ��شنفكر � گا� 
ضد تلويزيونى �� مى �هد كه �ساس���ا� تلويزيو� �� 
�سانه  �� عاميانه � حتى عو�مانه مى ��نند كه مخاطبا� 
منفعل � كم س���و�� �� جلب كر�� � �نها �� به �فر��� 

سطحى نگر بد� مى كند.

نمايش���گا�  ��� جمع���ه9 ��� 97 
«ش���يما مطلبي»�هنرمند نقا��ب���ا نا�«گنج 
حضو�»��گالر�«فرهنگ � هنر گويا»گشايش 
يافت � به مد� يك هفته� 14 �ثر �� تا�� ترين 
كا�ها� �ين نقا� �� نگا� مخاطبا� قر�� گرفت.

 �� مر�سم �فتتا� � �ختتاميه �ين نمايشگا�� 
هنرمند�� � �ستا��� ��جمند� همچو�: �كتر 
حسين �لهي قمشه ��� محمو� � �لت �با��� علي 
مر��خاني�ها�� سيف�كامبيز ��مبخش�حسين 
محجوبي�حميد عجمي�حجت �هللا شكيبا�سعيد 
نقاشيا��علي �ستميا��جو�� بختيا��� �سو� 
مر���� يعقو� عمامه پيچ� محمو� �س���عد�� 
نا�� س���يحو�� �ضا محيط طباطبايي� ها�� 
فد��� حجت �ماني� ���� ش���هيد�� حسين 
نو����� خس���ر� قرباني� �سو� خجسته� 
ضيا��لدين غالمي� خلي���ل كوئيكي�محمد 
فرنو��محمد سلماني�مجيد مالنو�����حسين 
پرنيا��سر�فيل شيرچي�فاضل جمشيد��ميتر� 
فر�ت���ي� �ضا �فيع� عبا� س���جا��� ����� 
حيد���علي �هكر���مسعو�فر�تن�معصومه 
كريمي� بهز�� ��يسي� غالمرضا �ضايي����� 
قنبر��ناص���ر ميرباقر���حس���ا� ميرباقر�� 
حسينعلي  ماچياني  �... هنرمند�ني �يگر حضو� 
��ش���تند كه هر يك با طر� �يدگا� ها� خو�� 
�ثا� هنر� �ين نقا� �� مو�� نقد � بر�س���ي 

قر�� ���ند.

�ثا�� برگرفته �� ش���كو� �يبايي� جوهر 
�نگ� طر� � نقش. � بدين س���ا�  �ست كه 
عش���ق� صو�� معنايي �ثا� ��ست. � عشق� 
صو�� جبر نيز هست� � بي صبر� به سر نشو�. 
� عشق� جبر� �ست كه با سرمايه بي صبر�� 

��ست نيايد. � �� �فرينش �ثر� ��نستن حقيقت 
عشق �� �� مقا� �ست. مقا� ���� مجاهد� �ست 

� مقا� ���� مشاهد�.
� عاش���ق حقيقت� صاحب �نج �ست � 
�نج �نسا�� صو�� گنج �ست � سير� �نج. 
هما� گنج حضو� عاشق �ست.� �� مي كوشد تا 
�� پي سير�� شد� �� حقيقت ��لي� تجسمي 
بس���ا��. با �نگ � طر�� �� حقيقتي كه هرچه 
«بو��» �ست� �� «بو�»��ست. � هرچه«هست» نيز 

��«هستي» ��ست.
تك نگا�� ها� ش���يما مطلب���ي� چو� 
تك ن�ت ها� موس���يقيايي� هر كد�� تجسمي 
هس���تند� نه عيني�كه �هني � �� �يژگي ها� 
�ثا�� همگر�يي معنايي �نگ �� بيا� محتو� 
با طر� �س���ت. �نچه موجب قو�� بخشيد� به 
جها� بيني عا�فانة   نقا� �ست� ���كستر�سيو� 
فر� � طر� � �نگ �� �فرينش �ثا� �س���ت كه 

نقا� �� مبد� ��� بد�� �نديشيد� �ست.
 � هنر� «�ين چنين»��� جنبة   فرهنگي � 
هنر� ���� كه� جامعيت �� �� �ثا� نقا� عيا� 
مي كند � موجب �� �س���ت تا �ثا� تك بعد� 

� برگرفته �� نگاهي يك سويه نباشند. ��تبا� 
ميا� مخاطب � نقا�� بز�گترين تأثير معنايي 
�ين كا�هاس���ت كه �� عالم خيا� نقا� �ست 
كه �� عالم خيا� مخاطب� تجس���م � ����� 
معنايي� صو�� مي پذير�. � همو��� تأثيرگذ��� 
�� جملة  ماندگا�ترين تأثير�� �� تبا�� نظرها� 

هنرمند�نه �ست.
گوشه هايي �� �ين نقش ها به غايت� تعلق به 
مقاما� �هل نظر ���� � بياني �لنشين �� جوهر 
�نگ � تكلف معناس���ت كه  صو�� � قالب 
نكويي هستند.�� معشو� �� بخشيد� به عاشق. 
� صو�� محبت �� غالب نقش ها� «حضر� 
عشق» �� �� «فر��» � «جد�يي» �� معشو�. � 
�� عالم ش���يد�يي � بينو�يي �يد� �ست كه �ين 
نگا�� �� �صل� هما� صو�� عالم �صل �ست 

� مجر� � پا�.
� �ين بيا�� هما� معنا� ���� بو�� �� همة   
�نگ هاس���ت كه بي �نگي �� �� بيا� حقيقتي 

بز��� �نگ جا� بخشيد� �ست.
به نظر �ين قلم� ثمر معنايي نقاش���ي ها� 
«شيما مطلبي»� مبتني بر معنا� هنر نابي  �ست 
كه �� ��� معش���و�� هما� �يد� صو�� � 
فر� ها� نويني �� �حسا� �نسا� �مر�� �ست 
كه «�ضا عباس���ي» � «�قامير� �صفهاني» �� 
سد� ها� پيشين � �هها هنرمند بز�� �يگر هم� 
�� �� جستجو كر�� �ند� به ��� شكل ها� منطبق 
با معنا� ����� خويش �� بخشيد� �ند. � شايد 
قياس���ي مع �لفا�� نباشد �گر بگويم كه �� �ين 
جستجوها� «�نو��» � «��فائل» هم سهمي بس 

عظيم ��شته �ند!
� �ين� �تفاقي �س���ت كه پيوسته � همو���� 
جس���تجوهايي نو �� عالم خيا� با نقش � �نگ� 
حتي �� مكتب تبريز � يا ���� «�نس���انس» هم 
پديد��شناسا� معنايي �� مفهو� خط � �نگ� �� �ثا� 
خويش ��شته �ند. پس� جستجو �� هنر � �سيد� 
به حقيقت ���� �� �فرينش ها� هنرمند�نه� خالقيتي 
بز�� � ضر��تي �جتنا� ناپذير �ست كه �� �ين �ثا�� 
��هي � �ثر� �� �ين جستجو �� مي تو�� �� پيوند نگا� 

مخاطب � نقا� جستجو كر�.
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به پيوست

گنج حضو� � بياني �لنشين ��   �نگ � معنا
پذيرش،انتقاد و همسازى

با �لف تو قصه �� �ست ما �� مشكل          
                                                         همچو� شب يلد� به ����� مشهو�

«عبيد ��كانى»
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سر�سر مش���اجر� � �لتها�� � �� نهايت 
�س���تگا�� �� ��� تهيدستى � فالكت �� شايد 
بتو�� مضمو� �صلى فيلم مغزها� كوچك �نگ 

��� ��نست. 
فيلمى به غايت شفا� � بلو�ين �� سيما� 
مر�� فل���ك ��� � نگو� بختى كه نه �� ���� � 
معاشر� شهر� چيز� مى ��نند � مى فهمند � نه 

بر�يشا� �نسانيت � �خال� مهم �ست...

نگاهى به فيلم مغزها� كوچك  �نگ ���

اوباش بى مغز
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 * هن�دي، مدي�ر اكتش�اف ش�ركت مل�ي نفت: می�زان ذخاي�ر گازي
كشف شده، از مقدار گازي كه از ابتداي انقالب تاكنون برداشت شده 

170 درصد بیشتر است 
* اين اكتش�اف ها در مناطق دزفول شمالي و جنوبي، استان فارس 

و دشت آزادگان انجام شده است 
* در میان كشفیات، میدان مشترك نفت و گاز هم وجود دارد 

*ذخاي�ر هیدرات ه�اي گازي در عم�ق 800 مت�ري دري�اي عم�ان 
شناسايي شده است

* هم اكنون از نظر ذخاير نفت و گاز در رتبه نخست جهان قرار داريم
* مطالعات اولیه اكتش�اف میادين نفت و گاز در بیش از 60 درصد 

كشور ادامه دارد
* در 4 دهه گذشته بیش از 40 میلیارد بشكه نفت خام و 2/5 تريلیون 

مترمكعب گاز برداشت شده است 
* 40 مخزن نفتي كشف شده و توسعه يافته داريم كه نشان مي دهد 

بخش اكتشاف از تولید و توسعه جلوتر است
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت 
از کشف میادین جدید نفت وگاز 
خبرداد و گفت: با این کشفیات ذخایر 
منابع هیدروکربوری کشور به میزان 
قابل توجهی افزایش یافته اس���ت.
صالح هن���دی در گفتگو با 
خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه 
از ابتدای امسال تاکنون اکتشافات 
بسیار خوبی در منطقه دشت آبادان 
و جنوب اس���تان فارس انجام شده 
اس���ت، اظهار داشت: با اکتشافات 
میادین جدید نفت وگاز، ذخایر قابل 
استحصال کشف شده کشور بیشتراز 
کل استخراج مان در سال های پس 

از پیروزی انقالب اسالمی شد. 

وی در توضی����ح بیش����تر این 
موضوع اف����زود: می����زان ذخایر 
کشف ش����ده گازی از مقدار گازی 
که از ابتدای انقالب تاکنون برداشت 
شده 170 درصد بیشتر است .هندی 
درباره میزان ذخایر کشف شده نفت 
هم گفت: این کشفیات درباره میزان 
نفت کمتر اس����ت و از مقدار نفتی 
که در چهل س����ال گذشته استخراج 
ش����ده 70 درصد آن را در مطالعات 
جدید کش����ف کرده ایم ومی توان 
گفت با این کشفیات 70 درصد نفت 
استخراج شده در چهل سال گذشته 

جایگزین خواهد شد.
بقیه در صفحه 4

كشف ذخاير بزرگ نفت وگاز دركشور

در پنجمین كنگره ملي سربازان صلح

ناطق نوري: درباره برجام بسيار درست 
و عاقالنه عمل كرديم

 * رئی�س س�ازمان هواپیماي�ي كش�وري: ب�ا ات�كا به ت�وان مهندس�ان داخلي و ش�یوه هاي خاص
تحريم ها را خنثي مي كنیم 

* مديرعامل هما: مشكل سوختگیري هواپیماهاي ايران در فرودگاه هاي خارجي حل شده است 
* رئیس شركت فرودگاه ها: چند پروژه بزرگ فرودگاهي اين هفته به بهره برداري مي رسد

برنامه مقابله صنعت هوایي
با تحریم هاي آمریكا

رحلت دخت گرامی امام هفتم)ع(، كریمة اهل بیت، عالمه و فقیهه خاندان عصمت و طهارت، بانوی آب و آیینه و آفتاب، بلندای بشكوه ایمان و استقامت و آزادگی، عاشق زیارت خسرو ملک طوس، حضرت فاطمه معصومه)س(، تسلیت و تعزیت باد

صفحه16صفحه2

نشست وزیران خارجه ایران، روسیه و تركیه
در ژنو

مسكو: سامانه هاي دفاع موشكي آمریكا در اروپا 
در تیررس روسیه قرار دارند

* قرار اس�ت دكتر ظريف با  فرس�تاده ويژه س�ازمان ملل ، بر س�ر ايجاد كمیته قانون اساسی 
سوريه رايزنی كند

* انديشكده آمريكايي: ناوگان دريايي آمريكا توان مقابله با قابلیت هاي دريايي بهبود يافته 
ايران و كره شمالي را ندارند

دولت، اقتصاد
و اعتماد عمومي

صفحه 2
سيد مسعود رضوي

يادداشت
ملک بانوي

بازرگان

صفحه 11
مينو مرتاضي لنگرودي

ياد

صفحه3
نكوداشت خدمات مجاهدانه پزشكان متعهد در مناطق محروم

�گهي تجديد مناقصه عمومي 
شما�� 606/�.�/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 �غالسنگ �لبر� مركز�
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 ��تش جمهو�� �سالمي �ير��
نير�� �ميني

آگهـي 
تجديد مناقصه عمومي 
دو مرحله اي شماره 326
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ت �

نوب

فرماندهي آماد و پشتيباني مركز نيروي زميني ارتش در نظر دارد، 
ــبت به خريد يك قلم  از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي، نس
ــركت ها و  ــرح جدول زير اقدام نمايد، لذا از كليه  ش ــدي خود به ش نيازمن
ــه 97/9/26 لغايت  ــل مي آيد از مورخ ــده دعوت به عم ــندگان عم فروش
ــروحه ذيل به آدرس اعالمي  ــتن مدارك مش ــت داش 97/10/08 با در دس

مراجعه و برگ شرايط و مشخصات نيازمندي مشروحه را اخذ نمايند.
مالحظاتمقدار مورد نياز (كيلوگرم)شرح جنسرديف

ـ 1,000,000گوشت قرمز منجمد برزيلي1 ـ  ـ  ـ  ــ 

ــاب جاري طاليي شماره  1ـ فيش واريزي به مبلغ 300،000 ريال به حس
ــپه به نام غير قابل برداشت عوايد داخلي ف  6158800178505 بانك س

آما و پش نزاجا.
2ـ معرفي نامه كتبي.

آدرس: تهرانـ  اقدسيهـ  ابتداي بزرگراه ارتش جمهوري اسالمي ايرانـ  
پادگان فرماندهي آماد و پشتيباني مركز نزاجاـ  مديريت خريد و پيمان.

تلفن: 22806684       تلفكس: 26127344

«�گهي مناقصه عمومي شما�� 97/19 »
(نوبت ��� )

ــد 2 عدد ــه خري ــبت ب ــر دارد نس  شـركت مديريـت توليـد بـرق نـكا در نظ
ــهيد سليمي نكا   rust Bearing� Spherical Roller واحد بخار نيروگاه ش
طبق شرايط ذيل و همچنين شرايط فني و خصوصي كار پيوست اسناد مناقصه اقدام 
نمايد. عالقه مندان جهت خريد اسناد مناقصه با ارائه معرفينامه كتبي و فيش واريزي 
ــاب سيبا شماره 0105692716008 به نام شركت  به مبلغ 300/000 ريال به حس
مديريت توليد برق نكا نزد بانك ملي ايران شعبه نيروگاه به ادارة تداركات اين شركت 

مراجعه  نمايند.
1ـ مدت زمان تحويل كاال: 4 ماه از تاريخ مبادله قرارداد.

2ـ زمان فروش اسناد مناقصه: از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت 7 روز.
ــاس شرايط مناقصه تنظيم و  ــنهاددهندگان بايستي پيشنهاد خود را بر اس 3ـ  پيش
ــركت  ــورخ 97/10/25 به ادارة  تداركات ش ــنبه م ــاعت 16 روز سه ش حداكثر تا س
ــهيد  ــر 25 جاده زاغمرزـ  نيروگاه ش ــع در نكاـ  كيلومت ــد برق نكا واق مديريت تولي
سليمي نكا تسليم و رسيد دريافت دارند. پيشنهادات واصله رأس ساعت 10 صبح روز 
ــنبه مورخه 1397/10/26 با توجه به شرايط مناقصه باز و قرائت خواهد شد.  چهارش
ــنهاددهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي  حضور پيش

كميسيون مناقصه آزاد مي باشد.
4ـ سپرده شركت در مناقصه: مبلغ سپردة شركت در مناقصه معادل 460/000/000 
ــت كه بايستي به يكي از صورت هاي مشروحه ذيل همراه با اسناد مناقصه در  ريال اس

پاكت الف به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد:
1ـ4ـ رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب سيبا 0105692716008 اين شركت 

نزد بانك ملي ايران شعبه نيروگاه شهيد سليمي نكا.
2ـ4ـ چك تضمين شده بانكي به نفع كارفرما.

ــت كه مي بايست داراي 3 ماه  3ـ4ـ ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما برابر با فرم پيوس
اعتبار باشد.

ــپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان  5ـ به پيشنهادهاي فاقد سپرده، س
مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ــه ميزان 10% مبلغ قرارداد  ــن انجام تعهدات ب 6ـ  توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي ُحس
پس از عقد قرارداد.

ــنهاداتي كه بعد از انقضاء  ــنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيش 7ـ به پيش
مدت مقرر در فراخوان واصل مي شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8ـ  ساير اطالعات و جزئيات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.
 www.tender.tavanir.org.ir،  جهت مشاهده آگهي و خالصه اسناد به سايت هاي
www.npgm.ir مراجـعه و بـراي كسـب مـوارد بـازرگانــي با شمـاره تلفــن

ــماره تلفن  ــتر با ش ــب اطالعات فني بيش ــليماني و كس ــاي س  34622359-011 آق
09113539568 آقاي مهندس شيرزاد تماس حاصل فرماييد.

���بط عمومي 

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

شما��  97/97
ــه خريد  ــبت ب شـركت توزيع نيـروي برق اسـتان تهـران در نظر دارد  نس
ــخصات فنى  ــاس مش 300,000متركابل خودنگهدار 25+25+70+70*3 براس
اعالم شده در اسناد مناقصه و استانداردهاى وزارت نيرو، بين المللي و ملى از طريق 

برگزارى مناقصه عمومى دو مرحله اى  از توليد كنندگان داخلى اقدام نمايد .
فروش اسناد : شركت ها  مى توانند  ازروز دوشنبه  مورخ  97/09/26  لغايت   پايان  
ــناد  از طريق  ــنبه   مورخ 97/10/03    جهت خريد و دريافت اس وقت اداري  روز دوش
 WWW.TVEDC.IR :ــانى ــايت شركت توزيع نيروي برق استان تهران به  نش س

اقدام نمايند.تلفن هاي تماس:  35081362، 33316238 و نمابر 33349048 
- تاريخ تحويل (عودت) اسناد : حداكثر تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه  مورخ  
ــركت توزيع نيروي برق استان تهران  به نشانى  97/10/18 به  دبيرخانه مركزي ش

تهران – ميدان شهدا- خيابان 17 شهريور شمالى – جنب مترو تحويل نمايند.
- تاريخ بازگشايي پاكت هاى الف :از ساعت 11 روز سه شنبه مورخ  97/10/18  

درسالن جلسات  به شرح اسناد 
- ميزان سپرده شركت در مناقصه: به مبلغ 2,925,000,000  ريال.

ــروط ، مخدوش، تحويل اسناد بعد از انقضاي  ــنهادهاي فاقد سپرده ، مش - به پيش
مدت، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است .
ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است و اطالعات  مناقصه از 
طريق پايگاه اطالع رساني مناقصات معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست 
ــانى: HTTP://IETS.MPORG.IR/TENDERS.ASPX و  پايگاه  ــه نش ــوري   ب جمه
اطالع رساني شركت توانيربه نشانى: HTTP://TENDER.TAVANIR.ORG.IR  در 

شركت تو�يع نير�� بر� �ستا�  تهر��دسترس مي باشد.
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«�گهي مناقصه عمومي شما�� 97/17»
(نوبت ��� )

ــبت به خريد مقدار 10000 تن  شـركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد نس
ــده مصرفي  ــار و مقدار 2500 تن نمك دانه بندي ش ــده واحد بخ نمك دانه بندي ش
سيكل تركيبي نيروگاه شهيد سليمي نكا طبق شرايط ذيل و همچنين شرايط فني 
ــناد مناقصه اقدام نمايد. عالقمندان جهت خريد اسناد  ــت اس و خصوصي كار پيوس
ــاب  ــه با ارائه معرفينامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ 300,000 ريال به حس مناقص
سيبا شماره 0105692716008 به نام شركت مديريت توليد برق نكا نزد بانك ملي 

ايران شعبه نيروگاه به اداره تداركات اين شركت مراجعه نمايند.
1ـ   مدت زمان قرارداد: از تاريخ    97/11/1 لغايت 98/10/30 به مدت يك سال شمسي

2ـ   زمان فروش اسناد مناقصه:  از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت 7 روز.
ــرايط مناقصه تنظيم  ــنهاد خود را براساس ش ــنهاددهندگان بايستي پيش 3ـ پيش
ــنبه مورخ 1397/10/25 به اداره تداركات شركت  ــاعت 16 روز سه ش و حداكثر تا س
مديريت توليد برق نكا واقع در نكاـ  كيلومتر 25 جاده زاغمرزـ     نيروگاه شهيد سليمي 
ــاعت 11 صبح روز  ــنهادهاي واصله رأس س ــيد دريافت دارند. پيش نكا تسليم و رس
ــرايط مناقصه باز و قرائت خواهد شد.  چهارشنبه مورخه 1397/10/26 با توجه به ش
ــنهاددهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي  حضور پيش

كميسيون مناقصه آزاد مي باشد.
4ـ   سپرده شركت در مناقصه: مبلغ سپرده شركت در مناقصه معادل 331250000 
ــت كه بايستي به يكي از صورت هاي مشروحه ذيل همراه با اسناد مناقصه در  ريال اس

پاكت الف به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد:
1ـ4ـ  رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب سيبا 0105692716008 اين شركت 

نزد بانك ملي ايران شعبه نيروگاه شهيد سليمي نكا
2ـ4ـ  چك تضمين شده بانكي به نفع كارفرما.

3ـ4ـ  ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما برابر با فرم پيوست كه مي بايست داراي 3 ماه 
اعتبار باشد.

ــپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان  5ـ   به پيشنهادهاي فاقد سپرده، س
مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ــن انجام تعهدات به ميزان 10% مبلغ قرارداد  6ـ   توانايي ارائه ضمانت نامه بانكي حس
پس از عقد قرارداد.

ــنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد انقضاي  7ـ   به پيش
مدت مقرر در فراخوان واصل مي شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8 ـ     ساير اطالعات و جزئيات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت مشاهده آگهي و خالصه اسناد به سايت هاي www.tender.tavanir.org.ir و 
www.npgm.ir مراجعه و براي كسب موارد بازرگاني با شماره تلفن 34622359ـ011 
ــماره تلفن 34622351ـ011 آقاي  ــتر با ش ــليماني و كسب اطالعات فني بيش آقاي س

���بط عموميمهندس محمودلي تماس حاصل فرماييد. 

(�گه�ي مناقص�ه عموم�ي)
شما��  2 - 97/148

شركت �ير�� تر�نسفو
در نظر دارد 10،000 كيلوگرم سـيم  جوش آرگون با مشخصات 
فنـي AWS-A5.18=ER70S-6=1.2 را از طريق مناقصه 

عمومي خريداري نمايد.
ــماره تلفن  ــتر با ش ــد جهت اخذ اطالعات بيش ــان مي توانن متقاضي
ــاس  ــاعت 12-10 تم ــي 2386) از س 6-33790761-024 (داخل
ــار آگهي  ــدت 7 روز از تاريخ انتش ــوده و حداكثر ظرف م ــل نم حاص
 نسبت به دريافت اسناد و مشخصات كامل از طريق مراجعه به سايت
ــده خود به همراه  ــزام نماين ــا اع www.iran-transfo.com و ي
ــخ اقدام نمايد. شركت ايران  معرفي نامه جهت اخذ مدارك و ارائه پاس

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

آدرس: زنجان، كيلومتر 5 جاده تهرانـ  كارخانه هاي ايران ترانسفو  
شركت �ير�� تر�نسفو (خريد ��خلي ) 
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محبوبيت �نا� �� نگا� عرفاني
نوشته منصو��  �عتما��

قطع رقعي، 148 صفحه، چاپ اول
ــت، ولي  ــت، هر موجودي مظهر و نماد كمال و جمال اوس همة عالم عكس رخ خداوندي اس
ــت؛ و در مظهر انساني، زنان از حسن و جمال افزون تري  ــان اس برترين تجلي جمال الهي انس
برخوردارند، بنابراين مظهر اتّم جمال الهي و واسطه قوي تري براي وصول به عشق كبريايي اند، 
ــول خدا(ص) از محبوبيت ويژه اي برخوردار بود و رواياتي از آن  ــبب زن در نزد رس بدين س
ــت كه حاكي از اين موضوع است، از آن جمله و شايد مشهورترين آنها  ــده اس حضرت نقل ش
خبري است كه مي فرمايد: «از دنياي شما سه چيز را محبوب من كرده اند: زنان، بوي خوش، 

و روشني چشم من در نماز است.»
اين خبر از منظرهاي گوناگوني تفسير شده است؛ برخي تنها به برداشت سطحي و ظاهري 
از آن پرداخته و مقصود از آن را لذت جويي هاي مادي و بهره مندي هاي جنسي دانسته اند و 
ــان مي دانند، و گروهي ديگر  محبوبيت زنان را تنها به خاطر زيبايي و وجاهت ظاهري ايش
به تأويل ظاهر آن پرداخته و از افقي باالتر و واالتر بدان نگريسته اند و معناي عرفاني عميقي را از آن برداشت كرده اند كه هدف كتاب 

حاضر نيز بيان همين معناست.
ــهور «حبب الي من دنياكم ثالث...»، حّب، محبت و  ــي خبر مش ــت: نقل و بررس ــده اس اين كتاب در پنج بخش با عناوين زير تدوين ش
عشق، تفسير عرفاني محبوبيت زنان نزد پيامبر(ص)، شرح حديث «اّن اهللا خلق آدم علي صورته»، شرح و تفسير آيه مباركه «و للرجال 

عليهن درجة».
فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني، روبروي ايستگاه مترو، ساختمان روزنامه اطالعات، تلفن: 29993686 

انتشارات اطالعات منتشر كرد : 

 پرسابقه ترين
 �     پر مخاطب ترين

 مجله كشو��
 همسفر مسافر�� 

خطو� هو�پيمايى 
�    �يلى

�گهي مناقصه شما�� 97-86
صنايع هفتم تير اصفهان در نظر دارد 18تن باند آلومينيوم 
ــود را به باند آلومينيوم با ابعاد 0/78*40م   م  ALMn1 خ
ــركت در مناقصه، جهت  ــد. عالقه مندان به ش ــل نماي تبدي
ــتر و دريافت اسناد مربوطه مي توانند  ــب اطالعات بيش كس
ــدت 6 روز كاري از تاريخ چاپ آگهي در  ــرف م ــر ظ حداكث
ــتن رزومه كاري خود به آدرس  ــاعت اداري با همراه داش س
ــر45 جاده اصفهان ـ مباركه، مديريت خريد صنايع  كيلومت

« دايره خريد داخل» مراجعه نمايند.
(هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد)

تلفن تماس: 33972228-031 يا 031-33972227
« ���بط عمومي صنايع هفتم تير �صفها� »

صالحيت مو�� نيا�موضو� مناقصهشما�� مناقصه��يف

197/315
تجديد استعالم ارزيابى كيفى
مناقصه عمومى دو مرحله اى 

پروژه توسعه و استقرار سيستم هاى جامع و 
يكپارچه اطالعاتى شركت آلوميناى ايران

 دارا بودن رتبه 1 الى 2 شـوراى عالى انفورماتيك كشـور در زمينه»
فعاليت طراحـى و پياده سـازى سيسـتم هاى جامـع و يكپارچه 

اطالعاتى» و يا « توليد و پشتيبانى نرم افزارهاى سفارش مشترى»

1- نا� � نشانى مناقصه گز��: شركت آلوميناى ايران وابسته به سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران.
2- مهلت خريد � ��يافت �سنا� مناقصه: از تاريخ درج آگهى نوبت دوم( 29/ 97/09) بمدت 7 روز كارى  مى باشد.

3- نشانى محل ��يافت �سنا� �� مناقصه گز��: استان خراسان شمالى- شهرستان جاجرم- شركت آلوميناى ايران- امور حقوقى و 
     WWW.IranAlumina.ir.قراردادها. در ضمن دريافت اسناد از سايت شركت آلومينا نيز امكان پذير مى باشد

4- قيمت خريد �سنا� مناقصه: -//1,000,000 ( يك ميليون) ريال است كه بايد به شماره حساب فراگير 85800 نزد بانك تجارت 
شعبه جاجرم كد4725 به نام شركت آلوميناى ايران واريز گردد.

5- مهلت تحويل �سنا� به مناقصه گز��: دو هفته پس از پايان مهلت خريد و دريافت اسناد مناقصه از مناقصه گزار.
6- نشانى محل تحويل �سنا�: استان خراسان شمالى- شهرستان جاجرم- شركت آلوميناى ايران- دبير خانه امور ادارى

7- توضيحا�: داوطلبين مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32604467-058 تماس حاصل نمايند.

���بط عمومى شركت �لومينا� �ير��  شناسه آگهى : 319915

نوبت�گهى تجديد مناقصه شركت �لومينا� �ير�� 
��� 

والد بزرگوار شهيد واال مقام سيدحسن غيوري يار وفادار و ديرين 
حضر� �ما�  خميني«  قدس سّره الشريف»  � مقا� معظم �هبر� « مدظله العالي» 
مراسم بزرگداشت روز پنجشنبه 1397/09/29 بعد از نماز مغرب و عشا 

مسجد �ما� حسن عسكر� (عليه �لسال�) 
واقع در شهر ريـ    ميدان شهيد سيفي (صفائيه) برگزار مي گردد.

قال رسول اهللا (صلي  اهللا عليه و آله و سلم) 

« اذا مات العالم الفقيه ثلم 
في االسالم ثلمة اليسّدهاشيء»

با كشفیات جديد نفتي 70 درصد نفت استخراج شده در چهل سال گذشته جايگزين خواهد شد

 * عض�و مجم�ع تش�خیص مصلح�ت نظام: در قص�ه برجام رهبر انقالب هوش�مندانه هش�دار داد
كه برويد و مذاكره بكنید اما بدانید كه آمريكايي ها حقه باز هستند

 * اعالم كرديم صلح طلب هستیم و تا امروز هم پاي برجام ايستاده ايم و آنها كه نقض پیمان كردند
طرفداران دروغین صلح و حقوق بشرند

* برپايي عدالت از طريق صلح انجام مي شود نه جنگ
 * نتوانس�تیم تجرب�ه جن�گ را ب�ه نس�ل هاي بع�دي منتق�ل و براي م�ردم تبیین كنی�م، از اين نظر

به دفاع مقدس ظلم كرده ايم
* كم�ال خ�رازي در هماي�ش »صلح و ثبات در غرب آس�یا« :  بايد نش�ان دهیم قهرمان میدان صلح 

هستیم

صفحه4

صفحه2
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رئیس مجلس گف����ت: مقام معظم رهبری نکاتی 
را درباره بودجه داش����تند که براساس آن باید اصالح 
ساختار بودجه مبتنی بر کاهش هزینه ها در چارچوب 
سیاست های کلی قانون برنامه، اقتصاد مقاومتی و قطع 

وابستگی به نفت باشد.
به گزارش ایسنا، علی الریجانی در هفتمین همایش 
»نقش پژوه����ش در فرآیند قانونگذاری« با بیان این که 
بسیاری از کارهای مرکز پژوهش ها برای نمایندگان و 
مراکز دولتی تصمیم گیر قابل استفاده است، گفت که 
برخی از معضالت و چالش ها در کش����ور وجود دارد 
که   مزمن و پیچیده شده است. در برخی از این موارد 
مرکز پژوهش ها توجه و تحلیل هایی داش����ته و گاهی 
پالس هایی به بخش های اجرایی برای جلب توجهشان 
داده   و حتی در برخی موارد راه حل هایی بیان شده که   
در بخش های اقتصادی و زیربنایی مشهود بوده است.

وی ب����ا بیان این که واقعگرای����ی و واقع بینی در 
تحقیقات مرکز پژوهش ها لحاظ ش����ده است، اظهار 
داش����ت: برخی از این تحقیق����ات در مواردی  چون 
وضع صندوق های بازنشستگی، مشکل بانک ها، کمبود 
آب در کشور و مشکل نقدینگی بوده است که مرکز 
پژوهش ها بر آن تمرکز داشته و راه حل هایی ارائه کرده 
اس����ت، اما بخش های درگیر به این گزارش ها توجه 
کمی کرده، جلسات برگزار ش����ده و نظرها را منتقل 
کردیم. حتی در بودجه سال ۱۳۹۷ راهکارهایی برای 
این موارد در نظر گرفته شد، اما اهتمام دولت کم بود که 

باید استقبال می کرد. 
رئیس مجلس با بیان این که مرکز پژوهش ها درباره  
تحریم ها، تحلیل های بموقع ارائه کرد، گفت: گزارش 
مرکز پژوهش ها ناظر به راهکارها در ش����رایط فعلی 
بود؛ نمی گویم همه ابعاد در این گزارش دیده شد، اما 
پیشنهادهاي سامان یافته ای ارائه کردند . گزارش مفیدی 

بود که باید همچنان استمرار پیدا کند.
ضرورت مصرف بهينه انرژي

الریجانی با اش����اره به گزارش مرکز پژوهش ها 
درباره موضوع انرژی، اظهار داشت: حدود ۹۰۰ هزار 
میلیارد تومان یارانه در بخش انرژی مصرف می شود. 
سئوال این است که آیا به بهترین نحو از انرژی استفاده 
می ش����ود؟ گزارش ها نشان می دهد مصرف انرژی در 
کشور ما چند برابر کشورهای اروپایی است، بنابراین 
باید ضمن انجام کار فرهنگی نظاماتی هم برقرار شود 
که با توجه به کمبودها از منابع انرژی به بهترین شکل 

استفاده شود.
رئیس مجلس با بیان این که مرکز پژوهش ها در 
بحث برنامه و بودجه فعاالنه عمل کرده است، ادامه داد: 
مرکز گزارشی درباره امنیت غذایی تهیه کرده   که  مهم 
و چندجانبه ب����ود و ما آن را برای بخش های مختلف 
کشور فرستادیم چون مساله  سالمت از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.
وی گزارش مرک����ز پژوهش ها درباره وضع آب 
شرب را دقیق خواند و گفت: این که مرکز پژوهش ها به 
دنبال راه اندازی بانک اطالعاتی و استفاده از گزارش های 
مراکز پژوهش����ی پارلمانی جهان است کار مطلوبی 

به شمار می آید؛ البته باید استفاده از تجارب متناسب با 
شرایط کشور باشد. باید از تجارب کشورهای شرقی 
چون چین، ژاپن، روسیه و اندونزی هم استفاده کرد، 
چون آنها نزدیک تر به ما هستند و مجموعه مناسبات مان 
هم بیشتر است.الریجانی با بیان این که باید قانون در 
کشور محترم شمرده شود، ادامه داد: برای گام برداشتن 
به جلو به ویژه در شرایط تحریمی ، باید استفاده مطلوب 
از شرایط کرد. متاس����فانه وقتی در کشور ما شرایط 
عادی اس����ت، رویکردها به سمت واردات می رود و 
توجه کمتری به تولید داخل و استفاده از پژوهشگران 
دانشگاهی می شود، اما با تحریم ها مجبور به استفاده از 
فرصت ها هستیم که در این بین بهره گیری از پژوهش ها 

بسیار مفید است.

رئیس مجلس با بی����ان این که ارتباط وثیقی بین 
بخش پژوهش و تحقیقات و نیازهای کش����ور وجود 
ندارد، اظهار داشت: هنوز زمینه  ارتقای اساسی، داشتن 
مقاله  ISI است حال این که باید مقاالت مبتنی بر رفع 
نیازهای کشور باشد به ویژه در شرایط فعلی که باید 
همه به سمت تولید داخلی برویم، موضوعی که منوط 

به گسترش بخش های تحقیقاتی است.
الریجانی ادامه داد: استادان دانشگاه و دانشجویانی 
زیادي داریم که وضع مالی مناسبی ندارند، قطعاً می توان 
از آنها خواس����ت که کارهای پژوهشی انجام دهند تا 
هم مشکالت کش����ور و هم مشکالت آنها رفع شود. 
نمی توان بدون حمایت دانشگاهی کار کرد، بنابراین 
باید مدلی را طراحی کنیم که به طور طبیعی بخش های 
تولیدی خود را نیازمند تحقیقات دانشگاهی کنند و از 
آن سو هم دانشگاه ها به سمت رفع نیازهای تولیدی 

کشور روند. 
در این راه می توان مشوق هایی برای تولید کنندگان 
قائل شد مثال اگر از پژوهش های دانشگاهی استفاده 
کنند جزو مالیات آنها محسوب می شود. از طرف دیگر 
ضوابطی را قائل شویم که اگر تحقیقی دارای کیفیت 
مناسب و مطلوب بود و توانست مشکل مهمی را رفع 
کند، دیگر محقق احتیاجی به چاپ مقاله ISIبه عنوان 

مالکی برای ارتقای رتبه استادي و دانشجویي نداشته 
باشد.

تصميمات مهم متكي به پژوهش هاي مهم باشد
وی با بیان این که باید با اس����تفاده از تولید داخل 
به دنبال حل مش����کالت رفت، گفت: در ش����رایط 
تحریمی باید در تصمیم گیری ها سرعت عمل داشت 
به همین دلیل است که مقام معظم رهبری شورایی را 
ایجاد کرد تا تصمیمات مهم گرفته شود. این تصمیمات 
مهم باید به پژوهش های مهم متکی باشد. قطعا در غیر 
این صورت تصمیم گیری ساده نخواهد بود، بنابراین 
الزم است مرکز پژوهش ها در این دوره   گامی رو به 
جلو بردارد. خاصیت این رویکرد آن است که ضمن 
استفاده بهتر از منابع می توان از نیروی انسانی به بهترین 

شکل بهره گرفت. همچنین مسیر تصمیم سازی   راحت 
می شود چون مثال وقتی با سازمان برنامه و سایر مراکز 
به یک نظر می رسیم تصمیم گیری آسان می شود نمونه 
آن در موضوع یارانه بنزین است که می توانیم نظرات 
مراکز تحقیقاتی را بگیری����م البته این جدای از بحث 

نظارت است.
رئیس مجلس افزود: در شرایط فعلی که پیچیدگی 
در برخی مسائل اقتصادی ایجاد شده است باید به دنبال 
انجام کارهای مشترک تحقیقاتی رفت. از طرف دیگر 
باید تمرکز را روی حل مسائل مزمن همچون وضع 
بانک ها و نقدینگی و برخی موضوعاتی که به وجود 
می آید گذاشت؛ نمونه آن تحریم هاست که با بروز آن 

مشکالتی برای خودروسازان به وجود آمده است.
الریجانی با اش����اره به بودجه سال ۱۳۹۸ اظهار 
داشت: باید بودجه در ش����رایط تحریمی متفاوت از 
شرایط عادی باشد. در شرایط تحریمی، امور ضروری 
و امور مستحب داریم که طبیعتاً امور ضروری دارای 
اولویت است. خاطرم هست آیت اهلل صافی گلپایگانی 
زمانی فرمود اس����تفاده از بیت المال فقط برای شرایط 
ضروری است که البته این در کشور رعایت نشد که اگر 
می شد امروز در شرایط تحریمی مشکل نداشتیم و آنقدر 

مشکل برای بخش اجرایی به وجود نمی آمد.

وی به نظرات مقام معظم رهبری درباره بودجه 
سال آینده اشاره و خاطرنشان کرد: طبق تاکیدات ایشان 
بودجه در شرایط تحریمی باید مالحظاتی داشته باشد 
به طور مثال ما خیلی ردیف ه����ای بودجه داریم که 
ممکن است بگوییم خوب هستند، اما ضروری نیست. 
باید آنها را در مرحله  بعدی یعنی در صورت داش����تن 
منابع باقي گذاشت. اولویت باید رفع نیازهای اساسی، 

پرداخت حقوق و مزایا و ایجاد اشتغال باشد.
رئیس مجلس ادامه داد: نکته دیگری که رهبری 
تاکید داشتند این است که باید برنامه کلی برای اصالح 
ساختار بودجه کشور تدوین شود، یعنی بودجه مبتنی بر 
کاهش هزینه ها در چارچوب سیاست های کلی، قانون 
برنامه، اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی به نفت باشد. 
موضوعی که در سال های اخیر به آن تاکید شد که اگر 
از اول مورد پیگی����ری قرار می گرفت امروز راحت تر 
بودیم.الریجانی توضی����ح داد: باید با کاهش هزینه ها 
در چارچوب سیاست های کلی قانون برنامه، اقتصاد 
مقاومتی و قطع وابستگی به نفت حرکت کرد. مرکز 
پژوهش ها می تواند چند ماه روی این موضوع تمرکز 
کند و به نتیجه برسد بعد از آن می توانیم روی بودجه 

اصالحیه بزنیم.
وی داشتن تدابیر الزم برای افزایش اشتغال، ارتقای 
رشد اقتصادی بدون نفت و رشد سرمایه  گذاری را از 
دیگر موارد مورد تاکید رهبری در بودجه س����ال آینده 
عنوان کرد و اظهارداشت: ایشان روی صندوق توسعه 
تاکید داشتند که این صندوق باید برای تولید باشد نه 
این که برای بودجه جاری استفاده شود، بنابراین باید 

بودجه جاری ضعیف تر شود.
رئیس مجل����س در جمع بندی با بیان این که باید 
دو مسیر را در بودجه ۱۳۹۸ طی کرد، توضیح داد: در 
مرحله اول باید بودجه امسال با اصالحاتی تدوین و 
بعد از آن به موازات این اصالحات س����اختار بودجه 
براس����اس تاکیدات رهبری مدون شود در این شرایط 
برای سال ۱۳۹۸ اصالحیه داده و بودجه ۱۳۹۹ برپایه 
آن تدوین می شود. این دغدغه مقام معظم رهبری بسیار 
سنجیده و مهم است و همه باید از آن حمایت کنند که 

کار مناسبی برای کشور محسوب می شود.
الریجانی در بخش����ی دیگری از صحبت هایش 
انجمن های علمی را مهم ترین سرمایه کشور دانست و 
بر لزوم استفاده از آنها به ویژه در مرکز پژوهش ها تاکید 
کرد و گفت: مرکز پژوهش ها باید پولی برای استفاده از 

دانشگاهیان باشد.
وی همچنین با تاکید بر لزوم چابک سازی دولت، 
گفت: کوچک کردن و چابک کردن از سیاست های کلی 
است که هنوز اتفاق نیفتاده است. این اقدام فقط در حد 
بازنشسته شدن افراد یا اجرای قانون بازنشستگی بوده 
که تاثیر کم����ی دارد. تا وقتی دولت فربه بوده و چنین 
پیکره ای داشته باشد، زمینه برای سرمایه  گذاری باقی  
نمی ماند؛ البته مش����کل دولت هم آن است که با چه 
مکانیزمی می تواند تعداد کارمندان را کم کند. باید زمینه 
اقتصادی فراهم شود تا با کاهش کارمندان آنها در تولید 

کشور به کار گرفته شوند.

الريجانی: ساختار بودجه بايد مبتني بر كاهش هزينه ها باشد

وزیر کش���ور گفت: در الیحه بودجه ۹۸ کشور پیش بینی 
شده است استانداران یارانه سه دهک را به تشخیص خود حذف 
و اعتبار را صرف توس���عه حمل و نقل عمومی، تولید و معیشت 

نیازمندان کنند.
به گزارش خبرنگار ما، عبدالرضا رحمانی فضلی در همایش 
روز ملی حمل و نقل با بیان این که ۲۶ آذر روز حمل و نقل یادآور 
خاطرات زمان جنگ و تالش ها و ایثارگری های قشر زحمتکش 
و فعال در حوزه حمل و نقل است، گفت: در آن شرایط سخت 
این قشر فعال، ایثارگرانه خدمات رسانی ایثارگرانه ای به جبهه های 

جنگ کردند.
وي با بیان این که حمل و نقل درون شهری یک موضوع 
میان بخشی است که متوجه یک نهاد و یک دستگاه نیست، گفت: 
به دلیل ذات حمل و نقل این موضوع بین بخشی و چند وجهی 
است و برای س���هولت در آن نیازمند همکاری های بین بخشی 
هستیم. برای تردد آسانتر و روانتر ما هم نیاز به عالمتگذاری های 
درست، مدیریت ترافیک و مهندسی خیابان ها و طراحی شهری 

هستیم .
وزیر کشور با اشاره به تاثیر هوشمندسازی و توسعه انجام 
ام���ور اداری به صورت الکترونیک، گف���ت: پیش از این برای 
پرداخت یک قبض باید از خانه بیرون می آمدیم، اما اکنون انجام 

بخشی از فعالیت ها به صورت هوشمند در کاهش بار ترافیکی 
تاثیر گذاشته هرچند هنوز ۵۰ درصد کار بر روی زمین است و 

هنوز بر روی نرم افزارهای هوشمند قرار نگرفته است.
رحماني فضلي با تاکید بر این که پس از حدود ۲۸ سال که 
در حال فعالیت های اداری در نهادهای مختلف هستم هنوز عالقه 
مندی به فعالیت کارتابلی تمام نش���ده است، گفت: در حالی که 
باید فعالیت های کارتابلی تبدیل به فعالیت های هوشمند شود تا از 
مراجعه مردم کاسته شود. اکنون  تا زماني که برخی از مردم مراجعه 

نکنند کار به خوبی انجام نمی شود.
وی با اش���اره به آمار باالی استفاده از سوخت در کشور، 
گفت: ما پیک ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در روز را هم زده ایم اما به 
طور معمول ۸۰ تا ۸۵ میلیون لیتر بنزین در روز سوخت می شود 
که بیش از شاخص های بین المللی است. همچنین پنج هزار نفر 
 تلفات تصادفات درون شهری ما س���ت که این آمار هم بسیار 

غم انگیز و هزینه زا ست.
وزیر کش���ور تاکید کرد: ما باید هزینه های زندگی و میزان 
آسیب هایی که به شهروندان می شود را کاهش دهیم. در شورای 
عالی ترافیک و در کمیسیون ویژه کالنشهرها موضوعات مرتبط 
با ترافیک و حمل و نقل پیگیری می ش���ود و اکنون برای مترو 
کالنش���هرها دو هزار واگن در یک نوبت و ۳۵۰ واگن در نوبت 

دیگر سفارش داده شده است.
رحماني فضلي با اشاره به موضوع هدفمند کردن یارانه ها، 
گفت: از ابتدا قرار بود ب���ا هدفمند کردن یارانه ها این اعتبارات 
صرف تولید و حمل و نقل شود که خوشبختانه امسال در الیحه 
بودجه ۹۸ بنا به تشخیص استانداران، یارانه سه دهک حذف و 
صرف توسعه حمل و نقل عمومی، تولید و معیشت افراد نیازمند 

می شود.
حمل و نقل و ترافيک محرک اقتصاد شهرهاست

ش���هردار تهران هم در این همایش گفت: مشکل آلودگی 
هوای تهران راه حل دارد، همان طور که در سایر کالنشهرهای دنیا 

این اتفاق افتاده است.
  پیروز حناچی با بیان این که مطرح کردن نحوه مش���کل 
می تواند ۵۰ درصد جواب را به ما بدهد، گفت: طرح مس���اله به 

صورت اشتباه ما را از رسیدن به جواب دور می کند.
وی با بیان این که همه ما در برابر معطل شدن مردم پشت 
ترافیک های طوالنی مسئول هستیم، گفت: ما هم از رنج مردم، 
رنج می بریم و باید به دنبال حل این چالش قدیمی در کالنشهرها 
باشیم.ش���هردار تهران با بیان این که حل معضالت شهری در 
شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر آسانتر از شهرهای با جمعیت باالست، 
گفت: در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر مسائل و مشکالت راحت تر 

حل می شود، زیرا هنوز شهر به آن میزان که باید توسعه پیدا نکرده 
است و راحت تر می توان توسعه را بر اساس نیازهای شهر انجام 

داد و هزینه رفع معضالت هم پایین تر است.
حناچی با بیان این که برای حل مش���کل ترافیک نیاز به 
همدلی و همکاری میان بخش���ی داریم، گفت: باید از تک تک 
ظرفیت ها در این حوزه استفاده کرد و حل مشکل ترافیکی نیاز به 
یک کار تیمی دارد و کاری انفرادی نیست، هر چند که ما کارهای 
تیمی را هم به صورت انفرادی انجام می دهیم و از لذت تجربه کار 

تیمی هم خود را محروم می کنیم.
وی با بیان ای���ن که حمل و نقل و ترافیک محرک اقتصاد 
شهرها هم هست، گفت: یکی از دالیل افزایش آلودگی هوا تمرکز 
فعالیت در محدوده های خاصی است و تمرکز فعالیت ها یکی از 

عوامل افزایش آلودگی در آن بخش هاست.
شهردار تهران در ادامه با اش���اره به تجربه کالنشهرهای 
دیگر دنیا در کاهش آلودگی هوا گفت: در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۳۶ 
در لندن آلودگی هوا جان چهار هزار نفر را گرفت که این اتفاق 
منشأ تصمیمات بزرگی در لندن شد و با مدیریتی که انجام شد و 
برنامه ریزی های منسجم و سرمایه گذاری های مناسب، این معضل 
حل شد، بنابراین در تهران و کالنشهرهای ایران هم می توانیم این 

معضل قدیمی را حل کنیم.

حناچی تأکید کرد: اجرایی کردن ش���بکه گسترده حمل و 
نقل عمومی به طوری که تمام نقاط شهر را پوشش دهد، یکی از 
مهمترین راهکارهاس���ت. متاسفانه در تهران این پوشش وجود 
ندارد در حالی که در شهری مانند پاریس با هر ۵۰۰ قدم به یک 

ایستگاه مترو می رسیم.
وی با اشاره به سیاست های دیگری که در سایر شهرهای دنیا 
در باره استفاده از حمل و نقل عمومی اعمال می شود، گفت: در 
شهری مانند پاریس برای حضور در پاریس مرکزی، خودروها با 
اعمال سیاست هایی نقره داغ می شوند و تردد با وسیله حمل و نقل 
عمومی آسان تر است اما این موضوع در کشور ما فرهنگ نشده 
است. پرچمدار این فرهنگ باید گروه های مرجع باشند و ما باید 

بتوانیم رفتارعمومی را به این سمت گرایش دهیم.
ش���هردار تهران با بیان این که در حوزه توسعه حمل و نقل 
 عمومی فعالیت های خوبی انجام ش���ده و پنج  خط مترو مورد 
بهره برداری قرار گرفته است، گفت: اما در حوزه ایجاد محدودیت 

برای خودروهاي شخصی موفق نبوده ایم.
به گفته حناچی، طرح زوج و فرد جدید در شورای عالی 
ترافیک در حال بررسی است، یا افزایش سختگیری در محدوده 

LEZ می تواند در کنترل تردد خودروهای شخصی موثر باشد.
بقیه در صفحه ۱4

اجرای طرح کاهش خسارات  تغییر کاربری 
اراضی کشاورزی در  سراسر کشور

يادداشت

دولت، اقتصاد و اعتماد عمومي

موج انداختن در تورِ تورم و اوج گرفتن بهاي ارز و کاالهاي ضروري، 
بر زندگي مردم اثرات گسترده و غير قابل انكار نهاده است. اما کاهش منابع 
درآمدي و از دست رفتن و محدود شدن فرصت هاي شغلي نيز به اين وضع و 
حال اضطراري بيشتر دامن زده و فشارهاي وارده بر طبقات کم درآمد و به قول 
مديران اقتصادي، بر دهک هاي پايين، در گوشه و کنار به مرز بحران رسيده يا 
درحال رسيدن است. اما در کشوري که بارها و سال ها، فشارهاي سخت را 
تجربه کرده و بحران هاي عظيم را پشت سر گذاشته، چرا بايد درحال حاضر 

نگران باشيم و اين مخاطرات را جدي تر از هر زمان ديگري ارزيابي کنيم؟
دو مثال مي زنم که هردو بيانگر نگراني روزمّره مردم و ش��رايط سخت 
دولت است و تصميماتي که سالها پيش گرفته نشد اينک نيازمند جراحي و 
خونريزي دردناک ش��ده است؛ يكي در باب افزايش بهاي بنزين و سوخت 
و حامل هاي انرژي، و دوم حذف س��ه دهک ديگر از يارانه بگيران و ارجاع 

بخش هاي ديگري از فقيران به کميته امداد امام خميني.
اين درحالي است که پرويز فتاح رئيس کميته امداد اعالم کرده است که 
در ماه هاي اخير رجوع به اين نهاد ازسوي اقشار فقير و کم درآمد پنجاه درصد 
رشد داشته و بيشتر شده است. بنابر اين ناگزيريم بپذيريم که ما در يک شرايط 
دشوار قرار داريم و با رشد فقر و بحران درآمد براي حداقل معيشت روبه رو 
هستيم. ابعاد اين امر نيز با واکنش مردم و اعالم نيازهاي پايه و اوليه در ماه هاي 

بعد روشن تر خواهد شد . 
درهمين اوضاع و احوال بودجه سال آتي نيز در جلسات غير علني در 
مجلس شوراي اسالمي درحال بررسي است. کاهش درآمد نفت و تجارت و 
ماليات، به دليل تحريم و منازعه با دولت امريكا شرايط بودجه را بيش از پيش 
دچار محدوديت کرده و تصميم هاي معمول و هميشگي را به الزامات سخت و 
غيرعادي پيوند زده است. در حقيقت بايد آستانه نهايي فشار بر مردم و بازتاب 
هر تصميم و هرگونه کاهش و حذف يک قسمت از پول و درآمد و بودجه را 

با پيامدهاي احتمالي تطبيق داد و سپس تصميم گرفت  .
عجيب اين که بودجه بايد شفاف ترين و عام ترين متن منتشره در افكار 
عمومي و رسانه ها باشد تا کارشناسان و حتي مديران و فعاالن اقتصادي در 
بازار و جامعه بتوانند از کّم و کيف آن سر در بياورند و ضمن نقد و بررسي، 
پيشنهادهاي خود را براي بهكرد و بهبود درآمدها و هزينه ها به گوش نهادهاي 
برنامه ريز و مجري برسانند. بودجه ريزي و فرايندهاي مربوط به خزانه و دخل 
و خرج دولت، مطلقاً متعلق و مربوط به ملت است و اگر مردم نتوانند درباره 
آن اظهار نظر کنند يا از مفاد و جزئياتش بي خبر باشند، بي اعتمادي و سلب 

مشروعيت جدي خواهد بود.
البته درمورد قش��ون و برخي مسايل حساس مي توان توجيه امنيتي و 
محرمانه داشت. اما مابقي بايد در بستر افكار عمومي در جامعه و روياروي 
مردم مورد بحث قرار گيرد. الزم است مردم بدانند مال و پولي که از نفت و 
ماليات و خام فروشي و تجارت دولتي و خدمات و غيره به دست آمده و بايد بر 
اساس مصالح عموم و منافع ملي تسهيم و تقسيم شود، کجا مي رود و نهادهاي 
دريافت کننده کدامند. شفافيت موجب اعتماد خواهد شد و البته الزم است نقد 
اقتصاد دانان مستقل و پيشنهادهاي افراد باتجربه و برخي از نخبگان نيز شنيده 

شود و در جريان مباحث بودجه مورد استفاده قرار گيرد . 
   اما درحال حاضر يک دليل محكم تر هم هست که بايد اعتماد عمومي 
حتماً جلب شود و مردم بدانند و مطمئن شوند سختي ها و کمبودها و مقاومتي 
که بار اصلي آن بر دوش ملت و اکثريت مردم ميهن است، با اجراي عدالت 
و رعايت انصاف و تدبي��ر در عرصه هاي مالي همراه و همگام خواهد بود. 
درخاطر همگان هست که مردم به دليل اعتماد و احساس عدالت اجتماعي در 
زمان جنگ تحميلي و بحران هاي پس از آن، همچون يد واحده و بناي استوار 

ايستادند و از مملكت و نظام دفاع کردند.
حس عدالت، مي تواند فقر را پشت سر بگذارد و هر تفرقه و هجمه اي را 
ورشكست کند. اما بايد اوال به راستي و صدق با مردم سخن گفت و اعتماد 
مردم را به دست آورد، دوم اينكه عدالت اقتصادي و حقوق مردم نبايد دستمايه 
و بازيچه جريان هاي ذينفوذ و سوءاستفاده چي قرار گيرد، و برهمين اساس 
کاسبان و سوداگران تحريم و دالالن و رانت خواران بايد از بودجه و اموال 
عمومي دور و دورتر شوند. تجربه رضا ضراب و بابک زنجاني و بازي هاي 
مفسده انگيز به نام دور زدن تحريم، خاطره اي دردناک برجا نهاده و اعتماد و 

عدالت را زخمي کرده است  . 
   اين بار در شرايط دشوارتري قرار داريم و نمي توان به اعتماد مردم لطمه 
و ضربه اي وارد کرد. ريش و قيچي دست مسئوالن دولت مستقر و نيروهاي 
ش��به دولتي در حاشيه و درسايه است اما هشدار دلسوزان را جدي بگيريد 
و تجربه هاي قبل را درس بدانيد. خطاي اعتماد به دالالن ارز و مافياي دالر 
و سوداگران قاچاقچي، شايد اندک مداخلي در زير پوست تحريم به دست 
کساني برس��اند اما مردم و منافع ملي را گروگان فساد و اليگارشي مافياي 
سوداگر خواهد کرد و خساراتي به بار مي آيد که جبرانش ممكن نيست. مطلقًا 

ممكن نيست . 

سید مسعود رضوی

 ناطق نوري: درباره برجام بسیار درست 
و  عاقالنه عمل کرديم

 عضو مجمع تش���خیص مصلحت نظام گفت: در قصه برجام بسیار 
درست عمل کردیم و تصمیم بسیار عاقالنه ای گرفتیم و رهبر انقالب هم 
هوشمندانه هشدار داد که بروید و مذاکره بکنید اما بدانید که آمریکایی ها 

حقه باز هستند.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین علی اکبر ناطق نوری عصر 
دوشنبه  در پنجمین کنگره ملی سربازان صلح که از سوی خانه سرباز صلح 
ایران برگزار شد، افزود:در دنیا اعالم کردیم که صلح طلب هستیم و تا امروز 
هم پای برجام ایستاده ایم و آنهایی که نقض پیمان کردند، طرفداران دروغین 

صلح و حقوق بشرند.
وی با اشاره به این که برپایی عدالت از طریق صلح انجام می شود نه 
جنگ، اظهارنظر کرد:   قبل از انقالب منبر می رفتم ووقتی می خواستم آیه ای 
از قرآن را که در آن به پیامبر سفارش شده است   خوشرو باشد، برای مردم 
تعبیر کنم، می گفتم که قرآن به پیامبر می گوید مردم حال قیافه گرفتن ندارند 

پس برای آنان قیافه نگیر که از پیرامونت دور می شوند.
ناطق نوری با تاکید بر این که اس���الم دین رحمت و صلح و عدالت 
است، گفت: فرزندان این کشور هم در سالهای دفاع مقدس، جنگ کردند 
که صلح را برقرار کنند. این دشمن بود که حمله را آغاز کرد و ملت ایران 
مردانه ایس���تادند و دفاع کردند و افتخار آفرین شدند. افتخار من به عنوان 
یک ایرانی و عاش���ق ایران این است که این ملت با دستهای خالی نه فقط 
در برابر صدام که در برابر تمام دنیا ایستاد  تا جلوی ظلم را بگیر د و جنگ 
را متوقف کند.عضو مجمع تش���خیص مصلحت نظام با اشاره به این که   
نتوانستیم تجربه جنگ را به نسل های بعدی منتقل و برای مردم تبیین   کنیم، 
ادامه داد: از این  نظر به دفاع مقدس ظلم کرده ایم درحالی که عده ای امروز 
شعار صلح و حقوق بشر در دنیا می دهند، اماآدمهای دروغگو ، حقه باز و 

عوامفریب هستند.  
وی تاکید کرد:   دیدگاهی دارم که شاید منحصر به خودم باشد و کسی 
قبول نداشته باشد؛ ولی معتقدم از فردای یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱، جرج 
بوش اعالم کرد که جنگ صلیبی که جنگ اسالم با مسیحیت است مجدداً 
شروع شد که من همان زمان گفتم که این کار خودشان است که با همکاری 
اسرائیلی ها انجام شد، کما اینکه با وجود داشتن دفتر و اتاق در آن دو برج، 
هیچ کدام از آن صهیونیست ها کشته نشدند، چون از پیش خبر داشتند.ناطق 
نوری ادامه داد: آنان با این کار به دنبال خشن نشان دادن اسالم و مسلمانان 
بودندو اسالم هراسی را از همانجا آغاز کردند چرا که می ترسیدند انقالب 

اسالمی زمینه ساز سایر کشورها باشد و با یک تیر چند نشان زدند.
عضو مجمع تش���خیص مصلحت نظام افزود: آنان عده ای را دستگیر 
کردند و در گوانتانامو و ابوغریب آموزش دادند تا خش���ونت را گسترش 
دهند و به دست مسلمانان متحجر، خشن ترین جنایات را مرتکب شدند؛ 
حاال هم در منطقه از آنان حمایت می کنند و نمی گذارند س���وریه امنیت 

داشته باشد.
وی دربخش دیگری ازس���خنانش با بیان این که عنوانی که برای من 
در دعوتنامه این برنامه اعالم ش���ده و در آن ما را »آیت اهلل« خوانده اید، 
نمی پسندم، گفت: این کار مثل این می ماند که به یک سرباز بگویند ژنرال. 

من یک طلبه هستم. 
این گونه القاب ما را مقداری به هم می ریزد؛ وقتی کسی به من بگوید 
»آیت اهلل«، کم کم بادی به غبغب من می افتد و حال اگر کس���ی بعد از این 
به من بگوید »حجت االسالم« فکر می کنم که او با من چه مشکلی داشته 
که چنین گفته است. پس از آنجا که این القاب ما را به هم می ریزد از شما 

خواهش می کنیم که ما را به هم نریزید!
قاسم رحیمی دبیر کنگره سرباز صلح نیز در این همایش خبر افتتاح 
شعبه اروپایی خانه سرباز صلح داد و گفت: شعبه اروپایی خانه سرباز صلح 

به مرکزیت وین در کشور اتریش راه اندازی می شود.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت:   
نشان دادیم که مرد میدان نبرد هستیم ، امروز بعد از 
موفقیت های نسبی باید نشان دهیم قهرمانان میدان صلح 

هم هستیم.
به گزارش ایرنا ، س���ید کمال خرازی دیروز در 
همایش یک روزه »صلح و ثبات در غرب آسیا؛ یک 
منطقه، یک سرنوشت« که در مرکز مطالعات سیاسی و 
بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد با بیان این 
که ما ثابت کردیم در برابر تحوالتی که با هدف بی ثباتی 

انجام می شود ساکت نمی نشینیم ، اظهار داشت: در 
منطقه دیدیم که داستان سوریه برای تجزیه این کشور 
و داستان عراق برای حاکم شدن تروریسم و همچنین 
 لبنان و یمن آغاز ش���د، اما در سوریه همچنان دولت 

بشار اسد حاکم است.
وی افزود: در حالی که همه مدعی بودند ظرف 
یک ماه اسد ساقط خواهد شد امروز می بینیم دولت هایی 
که با آن مخالف بودند یکی یکی روابط خود را با دولت 

سوریه برقرار می کنند.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی یادآور 
شد: روز یکشنبه رئیس جمهوري سودان به دمشق سفر 
و با آقای اسد دیدار کرد . دولت های دیگر هم یکی 
یکی سفارتخانه های خود را به سوریه باز می گردانند.

همه اینها نشان دهنده آن است که ما در ثبات منطقه 
موثر بوده ایم و توانس���تیم از عوامل بی ثبات ساز که 
می خواستند کشورهای منطقه را تجزیه کنند جلوگیری 

کنیم.
خرازی گفت: ما نشان دادیم که مرد میدان نبرد 
هستیم و بعد از موفقیت های نسبی امروز هم باید نشان 
دهیم قهرمانان میدان صلح هستیم. به این بیندیشیم ، 
 حال که توانسته ایم در میدان نبرد به پیروزی برسیم ،
 اکنون زمان آن اس���ت که صلح و ثبات را در منطقه 

برقرار کنیم.
وی با اشاره به برگزاری کنفرانس امنیتی گفت: 
باید ببینیم که چه اقداماتی برای برقراری صلح و ثبات 
و آرامش در منطقه می توانیم داشته باشیم و چگونه 
می توانیم به یک س���از و کار امنیت منطقه ای نائل 

شویم.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ادامه داد: 
واقعیت این است که جبهه مقاومت به پیروزی های 
زیادی نائل آمده است ولی این به این معنا نیست که 

یک جبهه از قدرت هژمونیک برخوردار است.
 وی تصریح کرد: هیچ کدام از قدرت های منطقه ای

 توان هژمون ش���دن ندارند و نمی توانند رقیب خود 
را حذف کنن���د، البته ایران هیچ وقت مدعی هژمون 
نبوده است و نخواسته بر منطقه مسلط شود.خرازي 
گفت: بحث ایران هراسی که دیگران مطرح می کنند 
و می گویند ایرانی ها می خواهند امپراطوری پارس را 
تش���کیل دهند جنگ روانی است که پایه و اساسی 

ندارد.
وی خاطرنش���ان کرد: این دیگران هستند که با 
آوردن بیگانگان به منطقه دنبال هژمونی بودند چون 

خودش���ان قدرت هژمون ندارند می خواس���تند از 
قدرت های بین المللی استفاده کنند.

خرازی با تاکید بر لزوم ارائه ایده جدید دستیابی 
به صلح و ثبات در منطقه گفت: کش���ورهای منطقه 
می توانند به جای اتتالف برای جنگ، گفتگوی درون 

تمدنی را در دستور کار قرار دهند.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: 
واقعیت دیگر این است که اغلب حکومت های منطقه 
برخاسته از اراده ملت ها نیستند بلکه حکومت های 
اقتدارگرایی هستند که شیوه های طایفه گرا دارند. منافع 
قدرت های دیگر هم در ایجاد اختالف بین حکومت ها 
و مردم منطقه اس���ت. وابستگی حکومت هایی که 
برخاسته از اراده مردم نیستند به این قدرت ها افزایش 
می یابد. نمونه این مساله آمریکاست که از کشورهایی 

مثل عربستان و امارات استفاده می کند.
وي ادامه داد: واقعیت دیگر این است که برخی 
رهبران منطقه دنبال جاه طلبی هس���تند هرچند این 
جاه طلبی زمینه ای ندارد ولی آنها باز هم این تجربه 

شکست خورده را تکرار می کنند .
خرازی اضافه کرد: به نظر می رسد ما نتوانستیم از 
پیروزی هایی که در جبهه های نبرد داشته ایم در صحنه 
سیاسی به خوبی استفاده کنیم و در این زمینه نیاز به 

تحرک سیاسی و طرح های سیاسی جدی تر داریم.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با بیان 
این که ما دستمان خالی نیست گفت: آقای دوویلپن 
نخست وزیر سابق فرانسه در دیداری که با وی داشتم 
گفت شما تحرک کافی ندارید در حالی که دستتان پر 
است.وي اضافه کرد: اگر ما بخواهیم در ثبات سازی 
منطقه تاثیر گذار باشیم باید فعالیت های خود را افزایش 
دهیم و طرح هایی داشته باشیم که آن ها را تبلیغ و از 
موقعیت کشور که در میدان نبرد به دست آمده است 

بهره برداری الزم را بکنیم.
خرازي تصریح کرد: حکومت ما برخاسته از اراده 

مردم است و حکومتی نیست که بر مردم تحمیل شده 
باشد و مردم ما با رای و انتخابات جمهوری اسالمی را 
پذیرفتند و هر سال در یک انتخابات شرکت می کنند.

وي تاکید کرد: ما آماده ایم با همه حکومت ها اعم 
از این که برخاسته از اراده مردم باشند یا طایفه ای و 

سنتی در جهت صلح و امنیت همکاری کنیم.
SPV قول اروپايی ها درباره تحقق

رئیس ش���ورای راهبردی رواب���ط خارجی 
 در حاش���یه این همایش درباره قول ه���ای اروپا در 
 SPV گف���ت: همه امیدواریم که SPV عملی کردن
اجرایی ش���ود و خود اروپا هم تا به حال این قول را 
داده است. البته انتظار است که گام های عملی تری در 
این زمینه برداشته شود. در گفتگو های اخیری که آقای 
ظریف با مقامات اروپایی داشتند قول داده اند که تا پایان 

امسال این سازوکار اجرایی شود.
 خرازي همچنین دلیل حمالت تروریستی مانند 
حمله چابهار را دش���منی با ثبات و آرامش در ایران 
دانست و گفت: امنیت ایران در منطقه زبانزد است و 

بنابراین دشمنانی هم دارد.
وي گفت: در منطقه کسانی برای ناامنی تالش 
می کنند و در این میان امنیت ایران زبانزد اس���ت و 
بنابراین دشمنانی دارد و بیگانگان دخالت می کنند تا این 

امنیت را با مشکل روبه رو کنند.
 رئیس ش���ورای راهب���ردی روابط خارجی 
خاطرنش���ان کرد: از جمله آن تالش ها این حرکات 
تروریستی است که در نقاط مختلف اتفاق می افتد، 
ولی تالش های مذبوحانه ای است. مردم، رزمندگان 
و نیروهای اطالعاتی در صحنه حضور دارند. به دلیل 
حضور مردم و ثبات امنیتی که در کشور حاکم شده 

است اتفاق مهمی نخواهد افتاد.
  وي درباره احتمال خروج قطر از ش���ورای 
امنیت خلیج فارس هم گفت: این یک احتمال است 
ولی موجب همفکری و هم سنخیتی بین کشورهایی 
که مخالف سلطه عربستان در منطقه هستند، خواهد 
شد. معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه 
هم برخی اتهام زنی های آمریکا علیه ایران و تشکیل 
 پرونده براساس این اتهامات را فاقد وجهه بین المللی

 دانس���ت و گفت: آمریکایی ها به ویژه در دهه اخیر 
نشان دادند که به هیچگونه مقررات بین المللی پایبند  

نیستند .
  غالمحسین دهقانی که در حاشیه همایش »صلح 
و ثبات در غرب آسیا؛ یک منطقه، یک سرنوشت« با 
خبرنگاران گفتگو مي کرد، درباره تالش کنگره آمریکا 
برای مقصر جلوه دادن ای���ران در حادثه انفجار مقر 
تفنگداران آمریکایی در بیروت و توقیف دارایی های 
ایران به این اتهام، اظهار داشت: آمریکایی ها طی چند 
دهه گذشته به ویژه یک دهه اخیر نشان دادند که به 
هیچ گونه مقررات بین المللی و تعهدات دوجانبه ای که 
با دیگر کشورها دارند پایبند نیستند. دولت جدید هم 
 همه اصول و مقررات بین المللی را زیر پا گذاشته و 

اتهام زنی به ایران را تشدید کرده است.
 وي اف���زود: گذراندن این قوانی���ن از جایگاه 
بین المللی هیچ وجهه ای ندارد و قانونی نیس���ت که 
آمریکا بتواند به آن استناد و اموال ایران را توقیف کند. 
هم مرکز حقوقی ریاست جمهوری و هم نهادهای 
دیگری که به شکلی درگیر هستند از هر ابزاری که 
ممکن باشد و بتواند مانع دستبرد به اموال ایران شود 

استفاده کرده و خواهیم کرد.

سرویس سیاس���ی � اجتماعی:  
»سازوکار مالی ایران با اروپا صرفا 
برای تامی���ن دارو و مواد غذایی 
تعریف نشده است و مجموعه ای 
از مبادالت و همکاری های را  در بر 

می گیرد .«
 به گزارش خبرنگار ما، دکتر 
بهرام قاسمی در نشست مطبوعاتی 
 خود بااعالم ای���ن مطلب درباره  
ساز و کار مالی با اروپا که گفته می شود 
کشورهای اروپایی بر اساس آن در 
ازای پول نفت ایران فقط نیازهای 
دارویی و غذایی ایران را تامین کنند، 
تصریح کرد: این س���ازوکار مدتی 
اس���ت که تحت بررسی قرار دارد 
و سازوکاری برای تسهیل مبادالت 
ایران با اتحادیه اروپاس���ت. این 
سازوکار شامل اقالم بسیاری می شود 
که در این س���بد کاالیی دارو، مواد 
غذایی و سایر کاالها هم قرار دارد.

وی تاکید کرد: این سازوکار 
صرفا برای خرید دارو و مواد غذایی 
نیست و سرمایه گذاری صنعتی و 
اقتصادی هم باید جای خود را در 
این سبد کاالیی پیدا کند؛ این مکانیزم  
حتی می تواند یاری رسان مبادالت با 

سایر کشورهای جهان هم باشد.
قاسمی خاطرنشان کرد: فشار 
آمریکا ب���رای تحریم ایران فقط بر 
غرب نیس���ت بلکه بر کشورهای 
شرقی هم برای توقف همکاری ها 
فش���ار زیادی اعمال می کند. ما هم 
بیکار نیستیم و راهکارهای خودمان 

را دنبال می کنیم.
س���خنگوی وزارت خارجه 
همچنین درب���اره خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپ���ا و ایجاد اختالل 
در تعهدات ۱+4، گفت: خروج این 
کش���ور از اتحادیه اروپا خللی در 
اجرای برج���ام ایجاد نمی کند چرا 
که روسیه و چین هم عضو اتحادیه 
اروپا نیس���تند. با این خروج اتفاق 
مهمی نمی افتد و همکاری ها با 4+۱ 
ادامه می یاب���د و هر آنچه در مورد 
انگلیس و سیاس���ت هایش مطرح 
است، مسأله این کشور با اتحادیه 
است که در نهایت، خیلی در نگاه و 

تعهدات برجامی آنها نقشی ندارد.
س���خنگوی وزارت خارجه 
در پاسخ به سئوالی درباره آخرین 
اقدامات این وزارتخانه برای ممانعت 
از برخورد نامناس���ب با شهروندان 
ایرانی در مرزهای گرجستان، گفت: 
با توجه به روابط حسنه ای که بین 
ایران و گرجستان وجود دارد ، انتظار 
این نوع برخوردهای نامناس���ب را 
نداشتیم و برای ما تعجب برانگیز بود. 
ما اتفاقات رخ داده برای شهروندان 

ایرانی را مورد بررسی قرار دادیم. در 
تفلیس و تهران تالش های بسیاری را 
انجام داده ایم تا این مشکل حل شود. 
در این چارچوب رایزنی هایی هم با 
مقامات گرجستانی انجام شده است 
و ای���ن پرونده همچنان به صورت 
جدی برای ما مفتوح است و در حال 

پیگیری آن هستیم.
قاسمی با اش���اره به سیاست   
ایران در دفاع از حقوق شهروندان 
خود در نقاط مختلف جهان، تاکید 
کرد: این نوع رفتار از سوی مقام های 
مرزبانی تفلیس قابل قبول نیست. 
مقامات سیاسی این کشور در مورد 
این نوع برخوردها ابراز نگرانی  و 
تاکید کرده اند ک���ه این موضوع را 
پیگیری خواهند کرد.ما هم در داخل 
کشور تمهیداتی را در این زمینه مورد 
بررسی قرار داده ایم و طی یکی دو 
هفته  آینده اقداماتی را انجام می دهیم  
و اجازه نخواهی���م داد که حقوق 

شهروندان ایرانی مخدوش شود.
دیپلمات ارشد کشورمان یادآور 
شد: متاسفانه   شاهد وجود برخی 
از گروه ها و ش���رکت های سودجو 
هس���تیم که از فرصت لغو روادید 
بین دو کشور سوءاستفاده می کنند و 
با دروغ  و دغل و دادن وعده های 
نادرست نسبت به گمراه کردن برخی 
از هموطنان برای گرفتن یکسری 
امتیازات در داخل گرجستان، اقدام 
کرده اند و   این موضوع را پیگیری 
خواهیم کرد. با این حال در همین 
جا از شهروندان کشورمان می خواهم 
که قبل از سفر به هر کشوری حتما 
قوانین آن کش���ور را مورد مطالعه 

قرار دهند.
وی در پاسخ به سئوالی درباره 
اتمام مهلت 4۵ روزه معافیت عراق 
از داد و س���تد با ایران گفت: عراق 
کشور دوست و همسایه ماست و 
مرز طوالنی با این کش���ور داریم. 
عالوه بر ای���ن ارتباطات فرهنگی، 
اقتصادی و تاریخی ملت ایران با این 

کشور زیاد است.
قاس���می، عراق را از شرکای 
خوب کش���ورمان خواند و گفت:   
همکاری های خوبی را مثل گذشته با 
همان دقت و شدت با کشور عراق 
خواهیم داش���ت. البته  تالش های 
مذبوحانه ایاالت متحده و هیات های 
اعزامی این کشور به عراق برای ایجاد 
مشکالت و موانع جهت ارتباطات 
دو کشور، می تواند وجود داشته باشد 
اما کشورها با تجربه های جدیدی 
به سیاست های خصمانه آمریکا نگاه 
می کنند و به صورت مستقل تصمیم 

می گیرند.

وی با بیان اینکه همکاری های 
اقتصادی ایران و ع���راق در آینده 
افزایش خواهد یافت، گفت: عالوه 
بر تداوم همکاری های گذش���ته، 
حوزه های جدیدی برای همکاری 

ایجاد خواهد شد.
 س���خنگوی وزارت خارجه 
همچنین در پاسخ به سئوال دیگری 
مبنی بر این که »برایان هوک« یکی 
از مقامات ارش���د وزارت خارجه 
آمری���کا در ویدیویی بحث اخراج 
فرزندان و وابستگان مقامات  ایران 
از آمریکا را مطرح کرده است، گفت : 
ایشان حرف های بی ربط می زند و 
 خیلی نباید جدی بگیریم. حرف های 
بی ربط یک فرد غیر ایرانی که تالش 
می کند هر لحظه مشکالتی را برای 
ایران ایجاد کند شاید ماموریت ایشان 
ایجاد یک جنگ روانی و تشویش 
اذهان عمومی در مقابل اراده ملت 

ایران است.
وی همچنین در زمینه گزارش 
رئیس س���ازمان س���یا آمریکا به 
سناتورهای آمریکایی در ارتباط با 
قتل جمال خاشقجی و مواضع تند 
آنها علیه عربس���تان، اما ترامپ در 
موضعگیری مجدد خود در ارتباط 
با این مس���اله باز هم پای ایران را 
میان کشید، گفت : مگر آقای ترامپ 
سیاس���ت دارد؟  ترامپ هر بار که 
از تخت خود بلند می ش���ود یک 
سیاست اتخاذ می کند. سیاست هایی 
که بعضا نسنجیده و نادانسته است و 
من پاسخی درباره این گونه رفتارها 
ندارم. او آنقدر مدهوش طعم دالر و 
فروش سالح است که صحبت هایش 
را البته  شاید در موارد ناخواسته به 
سمت دیگری سوق می دهد و این از 
ویژگی های هیات حاکمه کنونی کاخ 

سفید است.
س���خنگوی وزارت خارجه 
همچنین درب���اره عضویت اخیر 
اس���رائیل در FATFو احتم���ال 
البی این رژیم خاطرنش���ان کرد: 
مقامات رژیم صهیونیستی با توجه 
به ماهیتش���ان از هر بهانه ای برای 
تخریب چهره ایران استفاده می کنند، 
ولی این عضویت اهمیتی بر ما ندارد. 
ما راه خود را امیدوارانه و با جدیت 
دنبال می کنیم و امیدواریم در داخل 
کش���ور در زمینه تصمیم گیری در 
ارتباط با FATFبه راهکاری برسیم 
که منافع ایران را تامین کند. گرچه 
اسرائیلی ها هم از هر بهانه ای برای 
پیشبرد سیاست های خود علیه ایران 

استفاده می کنند.
قاسمی در پاس���خ به سئوال 
خبرنگاری مبنی بر این که چرا وزارت 

خارجه برای افزایش اعتبار پاسپورت 
ایرانی تالش نمی کند که روادید بین 
ایران و کشورهای همسایه لغو شود، 
گفت : مسائل سیاسی �� خارجی یک 
موضوع دو طرفه است و نمی شود 
در مدت کوتاهی لغو روادید کرد. 
 تصمی���م گیری ه���ا در این مورد 

دو طرفه و زمانبر است.
سخنگوی وزارت خارجه در  
باره  فعالیت های موشکی  ایران  اظهار  
داشت :  نگرانی که بعضا مقامات 
این کشورها در ارتباط با فعالیت های 
 موش���کی ایران انج���ام می دهند  
بی ربط   و ناشی از تالش های کسانی 
است که می خواهند علیه ایران جنگ 
روانی سختی را ایجاد کند .   بارها 
اعالم کرده ایم  فعالیت های موشکی 
ایران جزو سیاست دفاعی ملی ایران 
است و  به دلیل تجربه های تاریخی 
و موقعیت منطقه ای که در آن قرار 
داریم باید این سیاس���ت را دنبال 

کنیم.
وی با بیان اینکه ایران بر اساس 
امکانات و توانمندی های خود در 
این مسیر حرکت کرده است و به 
حرکت خود ادامه می دهد چرا که 
هیچ کس تضمینی برای امنیت ما، 
به ما نمی دهد و اگر ما مورد تجاوز 
قرار بگیریم این ملت ایران است که 
باید از خود دفاع کند خاطرنش���ان 
کرد: اقدامات ایران در عرصه دفاعی 
و موش���کی بازدارنده است و علیه 
هیچ کشوری نیست .  ما همواره بر 
همزیستی مسالمت آمیز و اهمیت 
داش���تن رابطه خوب با همسایگان  
تاکید داریم و معتقدیم باید کشورهای 
همسایه با کمک یکدیگر امنیت را 
در این منطقه به وجود آورند ولی 
ما نمی توانیم از سیاست دفاعی خود 

چشم پوشی کنیم.
وی با بیان اینکه موشک های 
ای���ران برای حم���ل کالهک های 
هسته ای و مس���ائلی که آنها ادعا 
می کنند نیست و نباید به ادعاهای 
محافل صهیونیس���تی و آمریکایی 
در این زمینه توجهی داشته باشند 
گفت:  ایران سیاس���ت های خود 
را در ای���ن زمینه با حفظ قوانین و 
مقررات بین المللی ادامه می دهد و از 
طرف دیگر اجازه نمی دهیم دیگران 
در این حوزه م���ا را محدود کنند.   
در مورد این سیاس���ت های خود با 
کشورهای مختلف گفتگو کرده ایم 
و شفاف س���ازی انجام داده ایم ولی 
در مورد این سیاست ها مذاکره ای 
نمی کنیم؛ چرا که   نمی توانیم امنیت 
خود را قربانی این نوع موضعگیری ها 

و صحبت ها کنیم.

کمال خرازی :   بايد نشان دهیم قهرمان میدان صلح هستیم قاسمی: ساز و کار مالی ايرانـ  اروپا صرفاً برای تأمین دارو و غذا  نیست

 نشست وزيران خارجه ايران، روسیه 
و  ترکیه در ژنو

وزیران امور خارجه ایران، روسیه و ترکیه  امروز درژنو با یکدیگر دیدار  
می کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری سانا، وزیران امور خارجه ایران، 
روسیه و ترکیه بر سر مساله سوریه، به  بحث و گفتگو خواهند پراخت.

چندی پیش محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان اعالم کرده 
بود که در هفته جاری با استفان دیمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور 
سوریه، بر سر ایجاد کمیته قانون اساسی سوریه به رایزنی خواهد  پرداخت.

پیشنهاد وزير کشور براي حذف يارانه 3 دهك به نفع توسعه حمل و نقل

هیأت دولت در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت االسالم والمسلمین 
دکتر حس���ن روحانی رئیس جمهوري،با هدف صیانت از اراضی کشاورزی و 
جلوگیری از ایجاد زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز در این اراضی و باغ ها و تغییر 
کاربری در سایر استان های کشور از طریق اخذ جریمه نقدی، با تسری طرح کاهش 

خسارات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سراسر کشور موافقت کرد.
بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد در حریم و خارج از حریم 
ش���هرها و در چارچوب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، اقدام قانونی 
را برای قلع و قمع بنا و مس���تحدثاتی که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز 
کمیسیون مربوط بر روی محدوده های موضوع آن قانون ایجاد شده است، انجام 

دهد.
هیأت وزیران همچنین به منظور جلوگیری از تردد افراد سودجو در مراجع 
رس���یدگی به اختالفات گمرکی با هدف فرار از قانون و مقررات، مصوب کرد 
اشخاصی که به نمایندگی یا وکالت از طرف شخص حقوقی، دولتی یا خصوصی 
یا سفارتخانه ها در مراجع رسیدگی به اختالفات گمرکی شرکت می کنند، الزم است 
دارای پروانه وکالت دادگستری یا کارشناس رسمی یا کارگزار گمرکی یا نماینده 

قضایی یا کارمند شخص حقوقی دارای شرایط مربوط باشند.
در این جلسه همچنین اعضای هیات دولت به منظور تسریع در صدور اسناد 
تفکیکی در  بهبود تولیدات کشاورزی، تسهیل شرایط تأمین سرمایه و رفع موانع 
اداری برای بهبود فضای کسب و کار، با اصالح مصوبه مربوط به حد نصاب فنی و 

اقتصادی اراضی موضوع فعالیت های کشاورزی موافقت کردند.
بر این اس���اس، صدور اس���ناد تفکیکی اجرای طرح های کشاورزی اعم از 
گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه ها و 
واحدهای صنایع تبدیلی، تکمیلی و غذایی کشاورزی که تاکنون قبل از بهره برداری 
از طرح متوقف شده بود، با تأیید وزارت جهاد کشاورزی و پس از اجرای حداقل 

۳۰ درصد طرح مجاز شد.
دولت با هدف ارتقای کیفیت شغلی تولیدکنندگان و بهره برداران خرد و کالن 
حوزه کشاورزی و همچنین ساماندهی بهتر و مؤثرتر فعالیت های شاغلین بخش 
کشاورزی از طریق شکل  گیری نظام حرفه ای مستقل هم  آیین نامه اجرایی نظام 

صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی را اصالح کرد.
لزوم جلب مشارکت مردم به حضور در عرصه کشاورزی، ضرورت ایجاد 
تشکل مردمی فراگیر و قدرتمند برای مدیریت بخش کشاورزی و رفع موانع فراروی 

نظام صنفی کشاورزی موجود، از دیگر دالیل اصالح آیین نامه یاد شده است.
دولت همچنین با واگذاری ش���رکت های فرهنگی – ورزش���ی استقالل و 

پرسپولیس موافقت کرد.
افزون براین با هدف شایس���ته ساالری و استفاده از تجربیات مدیریتی براي 
بهبود عملکرد شهرداران ، آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار   
تصویب شد.هیأت وزیران به منظور اقدامات پیشگیرانه سریع و به موقع در مواجهه با 
حمالت قلبی و به منظور کاهش و پیشگیری از مرگ و میرهای ناشی از سکته های 
قلبی، مصوب کرد همه  وزارتخانه ها، س���ازمان ها، موسسات دولتی، شرکت های 
دولتی، نهادهای انقالب اسالمی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های تابعه و 
استانداری ها از محل اعتبارات داخلی مربوط نسبت به خرید شوک قلبی خودکار 

)AED( و نصب آن در محل ساختمان های متبوع اقدام کنند.
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره مصوبه هیات وزیران درباره واگذاري 
دو باش���گاه پرسپولیس و اس���تقالل گفت: تا دو ماه دیگر و نهایتا تا پایان امسال 

قیمت گذاری این دو باشگاه انجام می شود.
علی اش���رف عبداهلل پوری حسینی در گفتگو با ایسنا، درباره قیمت پایه دو 
باشگاه پرس���پولیس و استقالل و زمان واگذاری آن اظهار داشت که قطعا سازمان 
خصوصی سازی تالش می کند به وظایف خود به درستی عمل کند و اقدامات الزم 
را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهد.وی گفت: تا دو ماه آینده قیمت گذاری این 
دو باشگاه انجام می شود و این قیمت را به هیات واگذاری اطالع می دهیم و تالش 

می کنیم تا پایان امسال مزایده این دو باشگاه را انجام دهیم.



سخنرانی یوسف اباذری درباره رابطه اقتصاد و فرهنگ در ایران
طرح تحقیقاتی بررسی انتقادی رابطه اقتصاد و فرهنگ در سپرهای 
مختلف جامعه ایران که توس����ط دکتر یوس����ف اباذری در پژوهشگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام ش����ده است همزمان با هفته پژوهش 

دستاوردها ارائه می شود.
در این برنامه که روز چهارشنبه ۲۸ آذر ۹۷ ساعت ۱۴ در پژوهشگاه 
برگزار می ش����ود، دکتر مهدی خویی، حمیدرضا پرنیان، علی قره داغی 
و الدن احمدیان هروی، پژوهش����گران این طرح، درباره رابطه اقتصاد 
و فرهنگ در حوزه های تلویزیون، س����ینما، ورزش و روندهای مشابه 
در خاورمیانه نتایج پژوهش خود را ارائه خواهند کرد. در این برنامه 
همچنین، دکتر یوسف اباذری، مجری این طرح، درباره »رابطه اقتصاد 

و فرهنگ در سپرهای مختلف جامعه ایران« سخنرانی خواهد کرد.
 هفته فیلم لهستان هنروتجربه مجوز برگزاری گرفت

مجوز برگزاری هفته فیلم لهس����تان در گروه هنروتجربه صادر 
شد.

مج����وز برگزاری هفته فیلم لهس����تان در گروه هنر و تجربه از 
س����وی دفتر جش����نواره ها و همکاری های بین الملل سازمان سینمایی 

صادر شد.
به  گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، 
دفتر جشنواره ها و همکاری های بین الملل سازمان سینمایی در پاسخ 
به درخواست برگزاری یک دوره هفت روزه نمایش فیلم هفته فیلم 
لهستان در گروه هنر و تجربه از تاریخ ۴ تا ۱۰ اسفند۹۷ در شهرهای 
تهران،اصفهان،شیراز و مشهد به دبیری جعفر صانعی مقدم با رعایت 
آیین نامه هیأت وزیران و اصالحات بعدی آن در خصوص نظارت 

موافقت کرد. بر نمایش فیلم ،اسالید،ویدیو و … 
 تجلیل از خدمات علمی داود هرمیداس باوند 

با همکاری انجمن علوم سیاس����ی ایران، خانه اندیشمندان علوم 
انس����انی و انجمن مطالعات صلح دومین جلس����ه از سلسه جلسات 
عصر علوم انس����انی به مراس����م تجلیل از استاد داود هرمیداس باوند 

اختصاص دارد.
در این مراس����م حجت اهلل ایوبی، محمدجواد حق شناس، مهدی 
ذاکریان، صادق زیباکالم، سید محمدکاظم سجادپور، محمدرضا ضیایی 
بیگدلی، الهه کوالیی، فریدون مجلس����ی و مجتبی مقصودی نکته ها 
و ناگفته هایی از هرمیدانس باوند می گویند. این نشس����ت چهارشنبه 
5 دی ۱3۹۷ س����اعت ۱6 تا ۱۹ در خانه اندیشمندان علوم انسانی به 
نشانی خیابان نجات اللهی)ویال(، نبش خیابان ورشو، سالن فردوسی 

برگزار می شود.
»یادی از صدای تهران« در خانه گفتمان شهر

خانه گفتمان شهر در آستانه شب یلدا و چهارمین سال درگذشت 
»مرتضی احمدی«، نشس����تی با نام »ی����ادی از صدای تهران« برگزار 
می کند. به گزارش روابط عمومی خانه گفتمان ش����هر، در این برنامه، 
»نصراهلل حدادی« از نگاه یک تهران ش����ناس، »احمد مسجدجامعی« از 
نگاه یک مدیر فرهنگی، »امیر حسین زادگان« از نگاه یک ناشر، »هادی 
آفریده« از نگاه یک مستندس����از، »بابک چمن آرا« از نگاه یک ناش����ر 
موس����یقی، »مهدی یساولی« از نگاه یک روزنامه نگار و »بهروز بقایی« 
از نگاه یک عضو خانواده س����خنرانی می کنند و همچنین، بخش هایی 
از مستند »چنارستان« ساخته هادی آفریده و باحضور مرتضی احمدی 

به نمایش درخواهد آمد.
»یادی از صدای تهران«، چهارش����نبه ۲۸آذر، ساعت ۱۷در خانه 
میدان فلسطین، خیابان  گفتمان شهر)خانه وارطان( به نشانی تهران _ 

طالقانی غربی، شماره 5۱۴برگزار می شود.
 شش�مین نشس�ت »یکش�نبه های ملی« با تجلیل از »علی رواقی«، 

»منوچهر بیگدلی خمسه« و »راضیه تجار«
شش����مین نشست »یکش����نبه های ملی«، ظهر یکشنبه ۲5 آذر در 
اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد که 
اختصاص به بزرگداش����ت »علی رواقی«، »منوچهر بیگدلی خمسه« و 

»راضیه تجار« داشت که هرسه متولد آذرماه هستند.
در ابتدا، »پدرام پاک آیین« درباره راضیه تجار سخن گفت و اظهار 
داشت: خانم تجار شاگردانی را تربیت کرده است که اکنون هریک از 
آنها، از داستان نویسان مبرز هستند. نثر آثار او و ارزش های درون متنِی 
آن، از ویژگی های قلم راضیه تجار اس����ت. او در نوش����ته های خود، 
جهانی را خلق می کند که بومی ش����ده خودِ ما اس����ت تا جایی که 

 

می توان گفت منحصربفرد اس����ت. دیگر آنکه، آثار او اختصاص به 
خواص ندارد و اگرچه نسبت به عوام بی اعتنا نیست، صرفا عامه پسند 

هم نیست درنتیجه عوام و خواص از آن حظ می برند.
نمایش زن نیک ایالت سچوان به روی صحنه می رود

به نویس����ندگی و  نمایش  "نمایش زن نیک ایالت س����چوان" 
کارگردانی عبدالرضا اکبری از س����ه ش����نبه ۲۷ آذرماه ساعت ۱۸:3۰ 

اجراهای خودرا در تماشاخانه مهر حوزه هنری آغاز خواهد کرد.
محمود راسخفر، پندار اکبری،  در نمایش زن نیک ایالت سچوان; 
فریبا دستوار، امیر حسین انصافی، میالد رمضانی، رامین مسیبی، شکوفه 
حیدریان، عرفان اکبری، فاطمه نوری، نازنین تبریزی، مینا خدابخشی، 
اهورا پوراس����کندریان، صدرا معمر، مبی����ن دودانگی، میالد صفوی، 
سجاد قربانی، امیرحسین مصدق، حسام رنجبر, ترمه منصوری، ترالن 

منصوری، آروین عباسی به ایفای نقش خواهند پرداخت .

در ششمین همایش ملی تجلیل از برگزیدگان مسئولیت پذیر اجتماعی 
از خیران، واقفان، داوطلبان حوزه سالمت و فعاالن سازمان های مردم نهاد، 

سفیران سالمت و فعاالن اردوهای جهادی تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم که در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی تهران 
تشکیل شد، دکتر کریمی رئیس دانشگاه، ضمن تبریک والدت باسعادت 
امام حسن عسکری، تقارن این روز فرخنده را با برگزاری این همایش 
به فال نیک گرفت و گفت: شرکت کنندگان  این مراسم، جدا از عنوان 
شغلی و جایگاهی که در کشور دارند، یک صفت بارز مشترک دارند 

که آن مسئولیت پذیری اجتماعی است. 
وی مسئولیت پذیری اجتماعی را نیاز جدی جامعه امروز دانست و 
گفت: در جوامع پیشرفته فعالیت در یک کار اجتماعی عام المنفعه به عنوان 
یکی از مالک های جذب هیات  علمی در دانشگاه های معتبر محسوب 
می شود. درحالی که ما فاصله زیادی با این تفکر داریم و امیدوارم این 

فاصله کمتر شود.
رئیس دانش����گاه علوم پزشکی تهران بابیان اینکه مسئولیت پذیری 
اجتماعی در همه زمینه ها مهم است ولی در حوزه سالمت و در حوزه 
دانش����گاه با اهمیت تر و شیرین تر اس����ت، گفت: امسال ۸۰ درصد از 
صد نفر اول پزشکی کشور به این دانشگاه آمده اند. این ها سرمایه های 
خوب کش����ور هس����تند و ما هم به عنوان مسئوالن دانشگاه وظیفه داریم 
بهترین شرایط تحصیل را برای آنان فراهم کنیم تا در آینده انسان های 

کارآمدی باشند.
سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور نیز 
در این مراسم گفت: در قرآن و روایات به دو موضوع بندگی خدا و 

خدمت به مردم بر ای کمال انسان هابسیار تأکید شده است.
وی ادام����ه داد: زکات ب����ه معنی عام کلمه یعنی انفاق و خدمت به 
مردم در آن مفهوم مهمی دارد. خدمت به مردم برای پشتیبانی و حمایت 
از آن ها برای داش����تن زندگی بهتر، س����المت و درمان، اطعام، پوشش و 

آموزش تحصیالت است.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به یکی از وجوه 
جامعه اسالمی که از ویژگی های آن خلوص در کنار خدمت رسانی به 
مردم است، گفت: فردی که خدمت می کند باید با خلوص این کار را 

انجام دهد و از فرد خدمت گیرنده نباید توقعی داشته باشد.
وی ادامه داد: س����ازمان اوقاف یکی از مهم ترین سازمان هایی است 
که باید در جمع خیرین باشد و سهم وقف در بهداشت و درمان باید 

ارتقا پیدا کند.
ضرورت حضورپزشکان در مناطق محروم

سپس دکتر عبدالجلیل کالنتر هرمزی استاد دانشگاه، فوق تخصص 
جراحی پالستیک، مؤسس و رئیس هیات مدیره موسسه ندای سالمت 
مرهم گفت: تمامی بیماران مبتال به ناهنجاری های مادرزادی به پزشک 
دسترسی ندارند و گاهی تا آخر عمر با شکاف لب یا شکاف کام زندگی 
می کنند درحالی  که اگر پزش����کان به مناطق محروم بروند،آن هابه راحتی 

درمان می شوند.
وی ادامه داد: این موسسه از سال ۸۷ با ۷ عضو در بیمارستان ۱5 
خ����رداد در بخش ناهنجاری های همراه تولد، جمجمه، فک و صورت 
فعالیت خود را آغاز کرد.اعتماد به پزشکان جوان آن زمان موجب شد 
که آن هادر یک کار خیر به جراحی و درمان بیمارانی که از ناهنجاری ها 
رنج می بردند، اقدام کنند.حاال آن ها جزو نیک مردان جامعه پزش����کی 

هستند و تعدادشان از ۷ نفر به ۷۰۰ نفر رسیده است.
رئیس هیئت مدیره موسس����ه مرهم بابیان اینکه، به احترام مادران 
سرزمین ام از همه می خواهم عنوان بیماری مادرزادی را از ذهنشان پاک 
کنند ، اظهار کرد:اگر نوزادی با بیماری خاصی متولد می ش����ود ،تقصیر 
مادر نیست. بیماری هم پدرزادی و هم مادرزادی است.بیایید ازاین پس 
 به جای بیماری های مادرزادی ازعنوان ناهنجاری های بدو تولد اس����تفاده

 کنیم.
دکتر کالنتر هرمزی با اش����اره به اینکه بسیاری از پزشکان موسسه 
مرهم را، پزشکان خیر و جوان تشکیل داده اند و به صورت رایگان بیماران 
هدفشان را درمان و جراحی می کنند، افزود: باید به جوان ها اعتماد کنیم 

و در خیلی از کارها، مملکت را به دست آن ها بسپاریم.
این اس����تاد دانش����گاه افزود: خیلی از بیماران ما باید در دوره 3 تا 

6 ماهگی عمل و مداوا می ش����دند اما خیلی از آنها به دالیل مختلف 
 حتی تا ۴۸ س����الگی با ناهنجاری بدو تولد و مش����کالت دیگر زندگی 
می کردند. یکی از آنها مردی بود که تا سن 6۴ سالگی با بیماری شکاف 
 لب زندگی می کرد و من او را در راهروی یکی از بیمارستان ها پیدا 

کردم.
وی گفت: ازآنجایی که خیلی از روستاییان و مردم مناطق حاشیه نشین 

و دورافتاده قادر نبودند برای درمان به پایتخت بیایند و در تهران جایی 
برای ماندن نداش����تند، تصمیم گرفتیم ما به س����راغ آن ها برویم. با سفر 
به ش����مال، جنوب، شرق و غرب کشور بیماران جامعه هدف موسسه 
مره����م را معاین����ه و معالجه کردیم و از انجام این کار که یک موهبت 

الهی بود، لذت می بردیم.
دکتر کالنتر هرمزی ادامه داد: در اولین س���فر به رامهرمز حدود 
هزار نفر با بیماری های جمجمه و فک و صورت، شکاف لب و کام 
و ناهنجاری های همراه تولد مورد معالجه قرار گرفتند. با موفقیتی که 
در این سفر حاصل شد، ازآن پس سفرها و عمل های بعدی به شهرها 

و روستاهای مختلف آغاز شد .
وی افزود: در س���فری که به کرمانش���اه داشتیم رکورد جراحی 
شکاف لب در دنیا را شکستیم و ۱56 عمل شکاف لب را در ۴ روز 
انجام دادیم.س���ه هفته پیش هم در ایالم۱5۷ نفر را در س���ه روز و نیم 

عمل کردیم.
دکتر کالنتر هرمزی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی این موفقیت ها 
به دست توانای جوانان این مملکت انجام شده است. بیایید با اعتماد به 

آن ها ، فقر و بیماری را از چهره  کشورخود بزداییم.
در ادامه عباس پورهاش���می عضو مجمع خیرین سالمت کشور 
بابیان اینکه، بخش س���المت حوزه متنوع و بزرگی است گفت: دولت 

به  تنهایی نمی تواند مشکالت این حوزه را حل کند. در تمامی جوامع 
دنیا مردم برای حل مشکالت و معضالت موجود در بخش سالمت و 

درمان به کمک دولت هامی آیند.
وی ادامه داد: به لطف خدا در کشوری زندگی می کنیم که مردم 
متدین هستند و تاکنون نشان داده اند در تمامی زمینه ها حضور دارند و 
به حل مشکالت موجود کمک می کنند.امروزنسبت به گذشته حضور 

مردم درزمینه سالمت پررنگ  تر شده و کارهای ارزشمندتری انجام گرفته 
است اما هنوز کافی نیست.

پورهاش���می افزود: مجمع خیرین در حال حاضر با بیش از 3۰۰ 
دفتر در حال فعالیت است وخیرین سالیانه بیش از هزار میلیارد تومان 
از سراس���ر کش���ور به این مجمع کمک می کنند. زمینه برای کمک به 
حوزه سالمت مهیا است و هرکسی که می خواهد به این حوزه کمک 

کند بستر مناسبی فراهم شده است.
وی با بیان اینکه با حمایت بیش از ۱۰۰ هزار خیر ثبت  شده در 
مجمع و بیش از هفت هزار خیر متدین در سراسر کشور که داوطلبانه 
عضو مجمع شده اند به کمک مردم شتافته ایم، تصریح کرد: با تمامی این 
کمک ها برخالف تصور در استان تهران مشکالت نسبت به شهرستان ها 

بیشتر و نیازمندان کمک  فراوانترهستند.
پورهاشمی اظهار داشت: در حوزه بهداشت باید۲۷۰ پروژه بامشارکت 
مجمع، وزارتخانه و دانشگاه هاانجام گیرد از این تعداد پروژه که بسیار 
مهم و مربوط به نقاط محروم تهران هس����تند، فقط بخشی انجام شده و 

بخش دیگر هنوز باقی مانده و نیاز به کمک خیرین دارد.
در ادامه دکتر محمدهادی ایازی معاون اجتماعی وزیر بهداشت هم 
گفت:موضوع س����المت می تواند دغدغه همه   مردم باشد و مشکالت 
مربوط به این حوزه به مش����ارکت مردمی نیاز دارد. مشارکت می تواند 

مثل ارائه تخصص و خدمت به مردم نیازمند باشد یا کمک افراد خیر 
که با تأمین منابع مالی قدم در این راه بردارند.

وی اف����زود: س����االنه حدود ۲۴3 گروه جه����ادی و داوطلب در 
مناطق محروم کشور حضور پیدا می کنند و بدون نام و نشان مشغول 
خدمت رس����انی به مردم هستند. در حدود ۷۲3 سازمان مردم نهادو ۸۹۰ 
خیریه در حوزه سالمت با عشق و عالقه در حال خدمت به مردم نیازمند 
هستندو دلس����وزانه مشکالت بیماران را حل می کنند. این عالقه مندی 
موجب مباهات است و امیدواریم با کمک های بیشتر خیرین در حوزه 

سالمت قدم های بلندی برداریم.
 تقدير از برگزيدگان مسئوليت پذير اجتماعي

در این مراسم همچنین از برگزیدگان مسئولیت پذیر اجتماعی به 
این شرح قدردانی شد:

مهندس محمد خلیلي فرد ،س����اخت خوابگاه دانشجویي گلستان ۴ 
در کوي دانشگاه

خانم عرب ،احداث کلینیک تخصصي و فوق تخصصي در بیمارستان 
شریعتي به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع

دکتر محمدرضا منصوري ،حضور مکرر در جبهه از شهریور سال 
۱35۹ براي مداواي مجروحین و رزمندگان

دکتر احمد علي نورباال،مدیرکل سابق جمعیت هالل احمر جمهوري 
اسالمي ایران

پروفسور منوچهر دوایي ،پیشکسوت علم جراحي ایران انجام بیش 
از 3۰۰۰ عمل جراحي رایگان در دوران فعالیت جهادي

دکت����ر محمود نیلي احمد آبادي ،به پ����اس انتخاب راهبرد ترویج 
مس����ئولیت پذیري اجتماعي به عنوان یکي از سه راهبرد اصلي دانشگاه 

تهران
دکتر اسماعیل ایدني ،ویزیت و درمان رایگان ۱6۰۰ نفر از بیماران 

نیازمند
دکتر رحمت اهلل حافظي، انجام ۲۸۰۰ ویزیت رایگان بیماران نیازمندو 

انجام ۷5۰ نوار عصب و عضله رایگان
دکتر محمود کمره اي ،سرپرس����تي بیش از ۴۰۰ نفر از دانشجویان 

نیازمند
دکتر احمد اقبالي زارچ، س����ابقه حضور در بیش از ۱۰ س����فر به 

مناطق محروم کشور
دکتر فرهاد کالنتري چهره شاخص ملي مسئولیت پذیر اجتماعي

س����یدعلي ضیاء ،راه اندازي کمپین هاي متعدد کمک به موسسات 
خیریه

مهن����دس نوغاني ،خرید مناب����ع علمي براي کتابخانه و تجهیزات 
آموزشي

خانم تهراني، فروش تنها دارایي ش����ان براي ساخت مرکز خدمات 
جامع سالمت امام سجاد

نواده مرحوم س����رهنگ یوس����ف بهرامي ، وقف زمین بیمارستان 
کودکان بهرامي

علیرضا چیت سازان،عکاس و مستندساز شاخص ملي مسئولیت پذیري 
اجتماعي

عبدالرحیم کردي،تامین بیش از ۲۴۰۰ بس����ته لوازم التحریر براي 
دانش آموزان نیازمند

دکتر ناصر عمادي،برگزار کننده بیش����ترین اردوهاي جهادي درماني 
در خارج از کشور

دکتر اسداله رجب،رئیس انجمن دیابت ایران
امیرعلي پوربافراني،تهیه رسانه هاي آموزشي

خانم مرضیه وحدتي،داوطلب سالمت و سفیر سالمت محله
خانم مهتاب منتصري،سفیر سالمت

مهندس سیدعلیرضا حسیني شهردار منطقه ۴
دکت����ر فائزه تخاري،ویزیت رایگان در اردوگاههاي مهاجران اتباع 

خارجي
قدرداني بخاطر حمایت از دانشگاه علوم پزشکي تهران در توسعه 
مراکز آموزشي، درماني و بهداشتي، ازبانک ملي ایران،بانک پاسارگاد،بانک 
 س����امان،بانک ملت،بانک س����ینا،بنیاد مستضعفان،فروشگاه  هایپراستار،

فروشگاه اتکا،شرکت لبنیات میهن
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نكوداشت خدمات مجاهدانه پزشكان متعهد در مناطق محروم 

دکتر کالنتر هرمزی دکتر محمدهادی ایازی دکترعباسعلی کریمی  سید عباس پورهاشمی  سید مهدی خاموشی

كوتاه آموزشي

مهلت ثبت نام بدون کنکور سال 98 اعالم شد
معاون آموزش���ی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: متقاضیان ورود 
 بدون کنکور به دانش���گاه ها و مراکز آموزش عالی ، پس از انتش���ار اس���امی 

رشته های بدون آزمون برای ثبت نام تا شهریور ۹۸ فرصت دارند.
 مجتبی ش���ریعتی نیاس���ر در گفت و گو با ایرنا، در خصوص ثبت نام 
رشته های بدون کنکور برای پذیرش سال ۹۸ دانشگاه ها، گفت: تا پایان دی ماه 
امسال و قبل از شروع ثبت نام کنکور ۹۸ دفترچه رشته های بدون آزمون در سایت 
سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود.  معاون آموزشی وزیرعلوم، اظهار 
داشت: متقاضیان بر حسب عالقه تا پایان شهریورماه سال ۹۸ مهلت دارند برای 
ثبت نام به دانشگاه مد نظرخود مراجعه کنند که البته باید سوابق تحصیلی را به 
همراه داشته باشند . شریعتی نیاسر عنوان کرد: نتایج ثبت نام رشته های با آزمون 
 و بدون آزمون برای پذیرش ۹۸ به صورت همزمان شهریورماه سال آینده اعالم 
 می ش���ود. وی درباره گرایش رش���ته های بدون کنکور، خاطرنش���ان کرد: 
گرایش ها به صورت رشته محل بوده و ممکن است رشته ای برای دانشگاه 

سطح یک با آزمون و برای دانشگاه های دیگر بدون آزمون باشد.
یادآور می ش���ود، بر اس���اس اعالم وزیر عل���وم، تحقیقات و فناوری 
 ۸5 درصد رش���ته های بدون آزمون برای س���ال آینده به صورت مس���تقل در
 دانشگاه ها دانشجو می پذیرند، بدون اینکه داوطلبان در سازمان سنجش آموزش 

کشور ثبت نام کرده باشند.
وزیر آموزش و پرورش: اجازه سوءاستفاده مؤسسات کنکور  را نمی دهم

وزیر آموزش و پرورش بار دیگر بر رویکرد خود مبنی بر مقابله با سوءاستفاده 
موسسات کنکوری تاکید کرد. به گزارش مهر، وزیر آموزش و پرورش درصفحه 
توئیتر خود خطاب به موسس���ات کنکور نوش���ت تا زمانی که او وزیر آموزش 
و پرورش باشد اجازه سواستفاده موسسات کنکوری را نمی دهد. سید محمد 
بطحایی در صفحه توئیتر خود نوش���ت،  »برخی از موسس���ات از راه اضطراب 
آفرینی و فشار بر دانش آموزان ارتزاق می کنند و می خواهند سیاست های وزارت 
آموزش و پرورش را مطابق با خواسته هایشان تغییر دهند، پول و قدرت زیادی 
هم دارند . تا زمانی که من مسئولیت خدمتگزاری در این وزارتخانه را دارم اجازه 

نمی دهم چنین اتفاقی بیفتد.«
9۰  درصد رشته محل ها از کنکور آزاد می شود

وزیر آموزش و پرورش همچنین در گفتگو با فارس گفت: در اولین جلسه 
شورای برنامه ریزی کنکور با هماهنگی که وزیر علوم انجام داده است، قریب به 
۹۰درصد رشته محل ها از کنکور آزاد می شود و پذیرش در این رشته ها صرفاً بر 

اساس پیشینه تحصیلی خواهد بود.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: این موضوع باعث می شود که یک بار 
سنگین از دوش  تعداد زیادی از دانش آموزان برداشته شود و آنهایی که خیلی 
چشمداشت به دانشگاه ها و رشته های خیلی باال ندارند، بر اساس سوابق تحصیلی 
در دانش���گاه ها پذیرش  ش���وند. وی ادامه داد: البته برای سال آینده، تأثیر سوابق 
تحصیلی در کنکور به صورت مثبت است که بخشی از نگرانی این دانش آموزان 
را کم می کند. بطحایی در خصوص گالیه دانش آموزان از تعداد زیاد دروس امتحان 
نهایی و عدم فرصت کافی برای کنکور، گفت: اشکالی که دانش آموزان می گیرند 
به نظر بنده وارد است یعنی ما از یک طرف ۱۲، ۱3درس را به صورت امتحان 

نهایی برگزار می کنیم و از طرف دیگر آنها باید کنکور هم بدهند .

كوتاه فرهنگي

معرفی  برگزیدگان دوازدهمین جشنواره سینما حقیقت 
مراس���م اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی 
سینماحقیقت شامگاه ۲5 آذر در تاالر اندیشه حوزه هنری 

با حضور جمعی از مسئوالن و هنرمندان برگزار شد.
در ابتدای این مراسم که اجرای آن برعهده رامین 
حیدری فاروقی بود، سید محمد مهدی طباطبایی نژاد 
دبیر دوازدهمین جشنواره سینماحقیقت دقایقی کوتاه به 
روی صحن���ه رفت. او گفت:»هیچ گاه در اختتامیه این 
جشنواره س���خنرانی نداشته و ندارد و من فقط برای 
سپاس���گزاری آمده ام. ضمن اینکه می خواهم خوشامد 
وی���ژه ای به میهمانان خارجی بگویم.آرزو می کنم این 
میهمانان روزهای خوب و خوشی را در ایران گذرانده 
باشند و با این خاطرات به کشور خودشان بازگردند.خدا 
را شاکرم که جشنواره خوبی را داشته ایم و پیشاپیش به 

برگزیدگان و همه مستندسازان تبریک می گویم.«
مراس���م اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی 
سینماحقیقت با اعالم نام  برگزیدگان بخش بین الملل 

ادامه یافت.
در این بخش جایزه بهترین مستند نیمه بلند به مستند 
»فریاد رو به باد« به کارگردانی مشترک سیاوش جمالی 
و عطا مهراد اهدا شد. تندیس بهترین کارگردانی مستند 
کوتاه بخش بین الملل و مبلغ س���ه هزار دالر به فیلم 

»ماهیاک« به کارگردانی فرح زارع از ایران رسید.
جایزه ویژه هیأت داوران بخش بین الملل در بخش 
مس���تندهای کوتاه و نیمه بلند به مبلغ دو هزار دالر به 
»لولو بوکسور مروارید« ساخته آسیموه جان بیباگامبا از 

کشور تانزانیا تعلق گرفت.
جایزه ویژه هیات داوران بخش مس���تندهای  بلند 
بین الملل به مبلغ دو هزار دالر را نیز  فیلم »آلیشیا« ساخته 

ماسیا اومس از کشور هلنددریافت کرد.
مستند »جنگ نه ماهه« به کارگردانی الشلو شویا 

از کش���ور مجارستان و قطر لوح تقدیر بهترین مستند 
بلند را از آن خود کرد و جایزه بهترین فیلم بلند بخش 
بین الملل به مبلغ پنج هزار دالر به مستند »اکسدوس« 
به کارگردانی بهمن کیارستمی رسید. در بخش جوایز 
شهید آوینی نیز دیپلم افتخار به محسن زارعی کارگردان 
»بلوچستان« تعلق گرفت.تندیس برنزی و دیپلم افتخار 
این بخش به ماهان خمامی پور برای کارگردانی مستند 
»شبیه سازی آقای زرد« رسید. تندیس نقره ای بخش شهید 
آوینی را هم محمدرضا وطن دوست کارگردان »لسک« 
از آن خود کرد. جایزه اصلی بخش شهید آوینی یعنی 

تندیس طالیی این بخش به وحید چاووش کارگردان 
مس���تند »خاطرات خبرنگار جنگ« تعلق گرفت. جایزه 
ویژه هیأت داوران بخش شهید آوینی، به پاس حماسه 
تعهد و تخصص، به دکتر وحید حمیدی ش���خصیت 
اصلی مستند »مردان زندگی« ساخته یحیی رضایی اهدا 
شد. در بخش بعدی مراسم نوبت به معرفی برگزیدگان 
بخش مسابقه ملی رسید. علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد 
سینمایی فارابی در این بخش عنوان کرد: »سینمای مستند 
پشتوانه سینمای ملی است و افتخار می کنیم این جشنواره 
با شور و نشاط نسبت به سال های گذشته برگزار شد 

و سینمای مستند جلوه های مختلفی از تنوع کشور ما 
را به نمایش می دهد. اتفاق خوشایند امسال این بود که 
آثار همزمان با تهران در شهرس���تان ها هم اکران شد. 
باید فکری برای حضور راحت تر مخاطبان این جشنواره 

برای تماشای آثار کرد.«
در این بخش لوح افتخار، تندیس و جایزه نقدی 

به برگزیدگان به شرح زیر اهدا شد.
بهترین  موسیقی: افشین عزیزی برای فیلم »خانه ای 

برای تو«
بهترین صدا: بهترین صدا به صورت مش���ترک به 
صادق رضانیا و مهرداد نورمحمدی برای صداگذاری و 

صدابرداری مستند »آواز جغد کوچک«
بهترین گوینده یا نویسنده گفتار متن: مینا مشهدی، 
مهدی نویسنده و هادی اسفندیاری گوینده فیلم »آنجا 

که باد می وزد«
بهترین تدوین: بایک حیدری برای فیلم  »خاتمه«

بهتری���ن تصویربرداری:پویان آقابابایی برای فیلم 
»اسرار دریاچه«

بهترین پژوهش: لوح تقدیر و 3۰ میلیون ریال جواد 
وطنی برای فیلم »ورس« و تندیس جشنواره به آرمین 

ایثاریان برای »اسرار دریاچه«
بهترین مستند کوتاه:لوح تقدیر به آزاده بیزار گیتی 
برای فیلم »اهل آب« و تندیس جشنواره به ارد عطارپور 

برای مستند »پرسپولیس شیکاگو«
بهترین کارگردانی مس���تند نیمه بلند: ماریا ماوتی 

برای فیلم »زمان«
بهترین کارگردانی مس���تند بلند: لوح تقدیر و 3۰ 
میلیون ریال به هادی زارعی و مهدی زارعی برای فیلم 
»خاتمه«،تندیس جشنواره و ۱5۰ میلیون ریال به مهدی 

بخشی مقدم برای فیلم »خانه ای برای تو«

 آخرین وضع جسمانی
 استاد محمدرضا شجریان

همایون شجریان با اعالم اینکه وضعیت جسمانی پدرش مشابه قبل 
است، تاکید کرد که شرایط درمانی به خوبی در حال پیگیری است.

به گزارش ایلنا، همایون شجریان که به تازگی برای بازدید از موسسه 
خیریه همدم به مشهد سفر کرده بود، درباره وضعیت جسمانی محمدرضا 

شجریان نیز توضیحاتی ارائه کرد.
همایون شجریان گفت: شرایط شان مشابه قبل است و تغییری نکرده 
است، در خانه تحت نظر هستند و مانند گذشته، به خداوند امید داریم تا ببینیم 
وضعیت سالمتی شان چه می شود، فعال بد نیستند و الحمدهلل وضعیت شان 
پایدار است، شرایط درمانی هم به خوبی در حال پیگیری است. خوشبختانه 

قدرت تکلم دارند و وقتی که بخواهند می توانند صحبت کنند.
 او درباره عالقه پدرش به تماشای بازی های فوتبال و حال و هوای 
این روزهای  او بیان کرد: این روزها کمتر از گذشته فوتبال می بینند، اما اگر 

حوصله داشته باشند گاهی هم تلویزیون تماشا می کنند. 

رئیس دانشگاه تهران: 

محتوای آموزشی دانشگاه ها به روز نیست
رئیس دانشگاه تهران از برنامه این دانشگاه برای به روزرسانی محتوای آموزشی 
دانشجویان خبر داد و گفت: ما در بسیاری از حوزه ها از جمله پژوهش بسیار خوب 
عمل کرده و می کنیم اگر چه شبکه سازی ها و فعالیت های بین المللی در این زمینه 
محدود است، اما در پژوهش به شیوه های نوین آشنا هستیم  و بهترین ها را جذب 
می کنیم. این در حالی است که در آموزش همچنان شیوه قدیمی را پیش گرفتیم 

و محتوای مطالب آموزشی به روز نیست.
به گزارش ایسنا، دکتر محمود نیلی احمد  آبادی در بیست وهفتمین جشنواره 
پژوهش و فناوری در تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران با تاکید بر این که امروزه 
با مشکل پیاده سازی دستاوردهای پژوهشی در کشور مواجه هستیم، اظهار داشت:  
برگزاری جشنواره هایی نظیر پژوهش و فناوری فرصت خوبی برای مرور برنامه ها 
و سیاست های این عرصه محسوب می شود چرا که امکان گفت وگوهایی را که 

می تواند در آینده دانشگاه ها تاثیر گذار شود فراهم می آورد.
وی در ادامه با تاکید بر این که ادبیات جدیدی در عرصه  دانش���گاه ها و 
سیاست گذاری های این مراکز در جهان شکل گرفته است، گفت:  همان گونه که 
تکنولوژی شرایط زندگی ما را تغییر داده است در شرایط فعلی ادبیات جدیدی نیز 
در عرصه  فعالیت های دانشگاه ها ایجاد شده است که این ادبیات از لحاظ تنوع بسیار 
بی نظیر است، به گونه ای که ما از دانشگاه های نسل اول به نسل سه و چهارکه 
نوعی از دانشگاه های کارآفرین و دارای  مسئولیت اجتماعی هستند رسیدیم و به 

زودی نیز به دانشگاه نسل پنجم دست خواهیم یافت.
 رئیس دانشگاه تهران همچنین بین المللی سازی را به عنوان مهمترین هدف

 دانشگاه های فعلی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر دانشگاه های جهان و از جمله 
دانشگاه های ایران به شیوه های مختلف فعالیت های خود را در عرصه های بین المللی توسعه 
می دهند. ضمن این که از ماموریت های دیگر خود نظیر مسئولیت اجتماعی آموزش و 
پژوهش نیز غافل نیستند. رئیس دانشگاه تهران بر ضرورت سرمایه گذاری بر روی منابع 
 انسانی این دانشگاه تاکید کرد و گفت: باید نیروی انسانی به عنوان یک سرمایه مهم و 
تاثیر گذار همواره مورد توجه سیاست های دانشگاه قرار بگیرد و آموزش به این 
نیروها باید جدی تلقی شده و همیشه باید یافته های بشر از نسلی به نسل دیگر 
منتقل شود، اما نکته مهم این است که محتوا و شیوه این آموزش ها در شرایط فعلی 
تغییر کرده و ما نیز باید بر اساس شیوه ها و متدهای نوین آموزش های خود را 
ارائه بدهیم. گفتنی است، دانشگاه تهران در بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و 
فناوری از ۴۷پژوهشگر برتر تجلیل کرد که در این میان دکتر حناچی، شهردار تهران 
و استاد پردیس هنرهای زیبای دانشکده معماری دانشگاه تهران، به عنوان پژوهشگر 
نمونه  این دانشگاه تقدیر شد. همچنین در بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و 
فناوری از کتاب "فیلسوف غرب" تالیف دکتر حسن جهانگیری استاد بازنشسته و 

پیشکسوت رشته  فلسفه دانشکده  ابیات دانشگاه تهران، رونمایی شد.

 کتاب سینمای کیارستمی
 به روایت ژان لوک نانسی

چاپ س���وم کتاب »واقعیت 
نمای���ی و بداهت؛ تأویل های ژان 
لوک نانسی از سینمای کیارستمی« 
تالیف منوچهر دین پرست از سوی 

انتشارات پارسه منتشر شد.
قابلیت  کیارستمی  سینمای 
بح���ث و بررس���ی موضوعات 
فلس���فی را در نه���اد خود دارد. 
بدین لحاظ ژان لوک نانس���ی، 
فیلسوف فرانسوی، سعی نموده 
با ن���گارش کتاب "بداهت فیلم" 
جهان فلسفی سینمای کیارستمی 
را مورد کاوش قرار دهد. "بداهت 
فیلم" اثری اس���ت که هم قرائت 
سینمایی نانسی را مشهود می سازد 
و هم عالوه بر بررس���ی هفت 
فیلم از عباس کیارستمی، تعامل 

اندیش���ه های فیلسوف پست مدرنیست فرانسوی و نگاه سینمایی عباس 
نانسی در بردارنده برخی از  کیارستمی را جلوه گر می کند. "بداهت فیلم" 
عناصر نقادانه برای پیش برد زیبایی شناس���ی نوین است اما از آن جایی که 
این اثر بیشتر طرحی هنری است تا پرداختی آکادمیک، کوشش بیشتری 

نیاز هست تا اهمیت قیاس های منطقی تئوری فیلم را در آن بیابیم.
در کتاب "واقعیت نمایی و بداهت؛ تأویل های ژان لوک نانس���ی از 
مولف سعی کرده تا به تبیین تأویل های فلسفی در  س���ینمای کیارستمی" 
سینمای کیارستمی بر پایه آراء فلسفی ژان لوک نانسی بر پایه مفهوم های 
"بداه���ت"، "ذات واقع" و "ن���گاه و تصویر" و در انته���ا "معنای زندگی" 
بپردازد. همچنین مولف س���عی کرده در این کتاب به بررس���ی الیه های 
فلسفی سینمای کیارستمی و تأویل های آن بر اساس روش و متد نانسی 
و امکان پذیری فلس���فه سینما بر اس���اس آراء و اندیشه های موجود در 

سینمای ایران بپردازد.
کتاب حاضر از هش���ت فصل تشکیل ش���ده که در ابتدا زندگی و 
آرای  عباس کیارس���تمی و   ژان لوک نانس���ی بررسی شده است. سپس 
در فصول بعدی این عناوین مورد بررسی قرار گرفته است:  کیارستمی 
در مقام سینماگر اندیشمند، نسبت فلسفه و فیلم، تأویل های سینمایی و 
پدیدارشناسی، سینمای بداهت ، تأمل و درنگی در فلسفه ذات واقع در 

سینما، حرکت در سینما، نوعی نگاه، و زندگی ادامه دارد.

آگهي دعوت سهامداران شركت كارگزاري
سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي خاص)

ثبت شده به شماره 248967 
و شناسه ملي 10102894756

جهت تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه
بدينوسيله �� كليه سهامد���� ش���ركت �عو� مي شو� تا �� جلسه مجمع عمومي 
عا�� ساليانه شركت كه �� س���اعت 10صبح مو�� 1397/10/8 �� ����: تهر�� 
خيابا� كريمخا� خيابا� ش���هيد عضد� جنوبي نبش خيابا� ��ش���و پال�11 

كدپستي 1598683115 تشكيل مي گر�� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� �نتخا� با��سين
2� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�

3� تصويب تر�� � حسا� سو� � �يا� ساليانه � تعيين پا��� هيئت مدير�
4� ساير مو���

هيئت مدير� شركت كا�گز���
سرمايه گذ��� ملي �ير�� (سهامي خا�)

 تقدیر از ۴۳طرح برتر جشنواره 
جوان خوارزمی

بیستمین جشنواره جوان خوارزمی با معرفی ۴3طرح دانش آموزی و 
دانش پژوهان جوان و فناوران برگزار شد.

به  گزارش  ایسنا، دکتر منصور غالمی، وزیر علوم در این مراسم با 
اش���اره به ایجاد نهادهایی چون معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری 
و بنیاد ملی نخبگان برای حمایت از استعدادهای برتر گفت: در شرایط 
فعل���ی م���ا نیازمند تقویت این نهادها در جهت حمایت از دانش پژوهان 

هستیم که این مسیر در وزارت علوم دنبال می شود. 
وی افزود: برگزاری جش���نواره ها تالش���ی برای معرفی نمونه های 
ش���اخص استعدادهای درخشان کش���ور است که ما در کشور این نوع 

نخبگان را کم نداریم.
وی با تاکید بر اینکه ما در وزارت علوم رویکرد جدی تری نسبت 
به کاربردی کردن یافته های علمی داریم، افزود: تش���کیل پارک های علم 
و فناوری و مراکز رشد در همه استان های کشور از جمله این اقدامات 
اس���ت، به گونه ای که در حال حاضر ۴3پارک فناوری در کش���ور ایجاد 

شده است.
غالمی با اش���اره به طرح های برگزیده بیس���تمین جشنواره جوان 
خوارزمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر داوطلبان آزمون سراسری اقبال 
چندانی نسبت به علوم پایه ندارند و برگزاری چنین جشنواره هایی می تواند 

انگیزه های الزم را برای حضور در این عرصه ایجاد کند.
وزیر علوم همچنین با اش���اره به برخی از دستاوردهای محققان در 
جهت رفع نیازهای کشور، گفت: ساخت دستگاهی برای تایپ نابینایان از 
جمله دستاوردهایی است که در این جشنواره عرضه شده و در راستای 

رفع نیازهای کشور بوده است.
*حضور ۸۰۰۰دانش آموز در يک رقابت علمی

دکتر علیرضا اللهیاری، دبیر بیستمین جشنواره جوان خوارزمی هم با 
بیان اینکه در این دوره از ۱۲طرح فناوران و 3۱طرح بخش دانش آموزی 
تقدیر می شود، گفت: از میان طرح های برگزیده بخش فناوران پنج طرح 
در فاز صنعتی ش���دن، دو طرح در آس���تانه نیمه صنعتی شدن و دو طرح 

تجاری سازی شده است.
وی افزود: در بخش فناوران و دانش پژوهان 6۷5طرح ارس���ال شد 

که در بررسی های اولیه ۱۷5طرح انتخاب شدند.
وی با بیان اینکه این تعداد طرح توس���ط ۱6گروه تخصصی مورد 
داوری قرار گرفتند، یادآور ش���د: از میان این تعداد طرح به رای داوران 
۱۹طرح در مرحله نهایی انتخاب شدند که در نهایت ۱۲طرح به عنوان 

طرح های برگزیده در این دوره از جشنواره مورد تقدیر قرار گرفتند.
اللهیاری خاطرنش���ان کرد: از میان طرح های منتخب پنج طرح در 
بخش پژوهش های بنیادی، س���ه طرح در بخش پژوهش های کاربردی، 
دو طرح در بخش پژوهش های توسعه ای و دو طرح در بخش نوآوری 

قرار داشتند.
دبیر بیس���تمین جشنواره جوان خوارزمی همچنین خاطرنشان کرد: 
در میان طرح های منتخب دو طرح برگزیده در آستانه نیمه صنعتی شدن، 
پنج طرح در فاز صنعتی ش���دن و دو طرح در مرحله تجاری س���ازی قرار 

دارند.
اللهیاری همچنین به برگزیدگان بخش دانش آموزی بیستمین جشنواره 
جوان خوارزمی اشاره کرد و گفت: در این بخش ۸۰۰۰طرح ارسال شد 

که بعد از بررسی های اولیه ۴۰۰طرح به مرحله داوری راه یافتند.
به گفته وی، از این تعداد 3۱طرح در بخش دانش آموزی این جشنواره 

مورد تقدیر قرار گرفتند.
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نفت ، طال ، سكه و ارز
 

هر بشكه نفت سبك آمريكا )وست تگزاس(
هر بشكه نفت درياي شمال )برنت(
متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك

هر اونس )31/1 گرم( طال

بازار جهاني

بازار داخلي

51/35 دالر 
60/64 دالر 
 59/07 دالر      
1241/34 دالر    

 3300000 تومان
3420000 تومان
1750000 تومان
1030000  تومان
620000 تومان
302900 تومان

4200 تومان 
9850/6 تومان
10200 تومان
4751/1 تومان
11565/5 تومان
11840  تومان
5284/9  تومان
12403/5 تومان
12600  تومان
1143/7  تومان
2610/8  تومان
2770  تومان

سكه طال طرح قديم )به وزن 8/13 گرم(
سكه طال طرح جديد )به وزن 8/13 گرم(

نيم سكه طال )به وزن 4/06گرم(
ربع سكه طال )به وزن 2/03 گرم(

سكه يك گرمي
هر گرم طالي 18 عيار )بدون مزد ساخت(

دالر آمريكا)نرخ سيستم بانكي براي كاالهای اساسی(
دالر آمريكا)سامانه سنا - ميانگين بازار ثانويه و بازار آزاد(

دالر آمريكا)نرخ صرافی(
يورو)نرخ سيستم بانكي براي كاالهای اساسی(
يورو)سامانه سنا - ميانگين بازار ثانويه و بازار آزاد(

يورو)نرخ صرافی(
پوند انگلستان)نرخ سيستم بانكي براي كاالهای اساسی(

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

درهم امارات )نرخ سيستم بانكي براي كاالهای اساسی(
درهم امارات )سامانه سنا - ميانگين بازار ثانويه و بازار آزاد(

درهم امارات )نرخ صرافی(

مراس���م بزرگداشت تجلیل از پژوهشگران برتر پولی 
بانکی با حضور قائم مقام بانک مرکزی، رئیس پژوهشکده 
پول���ی و بانکی و جمعی از مدیران عامل بانک ها برگزار 

شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در این مراسم با اشاره 
به اینکه س���رمایه گذاری در حوزه پژوهش به ثروت ملی 
کمک می کند و بسیاری از مشکالت در این حوزه را برطرف 
می کند، گفت: بسیاری از بانک ها مدل کسب و کار خود را 
متناسب با بازار تغییر می دهند و از نیروی فکری خود برای 

دگرگونی در بانک ها استفاده می کند.
به گزارش روابط عمومي پژوهشکده پولی و بانکی، 
علی دیواندری با اشاره به اینکه بانکداری الکترونیک فرصتی 
است که از مغز و فکر همکاران مان استفاده کنیم، گفت: 
مشکالتی در زمینه بانکداری وجود دارد که به مدد علم و 

فناوری حل می شود.
وی گفت: با بررس���ی های صورت گرفته توس���ط 
پژوهشکده ۱۹۸ مقاله و ۴۱ کتاب برتر از ۲۶ بانک مورد 
بررسی قرار گرفته که ۱۱ نفر از پژوهشگران برتر در این 

بررسی انتخاب شدند.
قائم مقام بانک مرکزی هم در این مراس���م با اشاره 
به اینکه بانک مرکزی توانس���ته است با سیاست های موثر 
تالطمات ارزی را مهار کرده و س���بب تقویت ریال شود، 
افزود: با وجود گام های بزرگی که در زمینه ارزی برداشته 
شده، نظام ارزی ما نیازمند اصالحات برای ثبات بلندمدت 

بازار و جلوگیری از تالطمات است.
اکبر کمیجانی همچنین ضمن اظهار اینکه فعاالن واقعی 
اقتصاد نیازمند پوشش ریسک ارزی هستند و  این نکته ای 
است که پژوهشگران باید به آن پاسخ دهند، گفت: ما نیازمند 
ثبات بخشی در بازار ارز هستیم و باید تا جایی که می توانیم 

به تقویت ریال در بازار ادامه دهیم.
وی گفت: نرخ سود بانکی غیرمتعارف و سنگینی آن 
بر دوش بانک هاست و باید این نرخ سود منطقی شده و 

متناسب با وضع واقعی اقتصاد باشد.
قائ���م مقام بانک مرکزی افزود: مهمترین اولویت های 
پژوهشی سیستم بانکی که باید به آن توجه ویژه شود، مهار 
نقدینگی و تورم، بهبود سازوکار مدیریت و عملیات نظام 

ارزی و اصالح نظام بانکی است.
وی ادامه داد: در اولین محور که مهار نقدینگی و تورم 
است، اقدامات انجام شده، در بانک مرکزی روند شتابان نرخ 
تورم ماهانه متوقف شده و این نرخ در حال نزول است و 

امیدواریم که این کاهش ادامه دار باشد.
نامبرده گفت: علیرغم این موضوع وجود انباره نقدینگی 
که در حال حاضر حدود ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان است، 
پتانسیل بروز فشار های تورمی را دارد؛ لذا ضروری است که 
در کانال های عرضه نقدینگی به جامعه اصالحات اساسی 
صورت بگیرد تا نقدینگی اضافه شده به کسب و کار ها و 

بخش مولد اقتصاد هدایت شود. 
وی افزود: همچنین از بعد تقاضای نقدینگی هم باید 
سازوکار جذب سپرده و نرخ های سود به نحوی باشد که 
با کاهش سیالیت و افزایش ماندگاری سپرده ها، از یکسو 
ش���بکه بانکی توانایی پرداخت هزینه های جذب سپرده را 
داشته باشد و از سوی دیگر وام گیرندگان توانایی بازپرداخت 

سود تسهیالت را داشته باشند.
کمیجانی درباره اصالح نظام بانکی گفت: اصالح نظام 
بانکی در این دوره با جدیت پیگیری می ش���ود و شرایط 
خاص و ترازنامه بانک ها و مسائلی از جمله بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری، کاهش کیفیت دارایی ها 
و بنگاه داری بانک ها موضوعاتی هستند که تداوم آن دیگر 

پذیرفتنی نیست.

وی افزود: در این ارتباط تهیه و تصویب نظام جامع 
حل و فصل مالی موسسات و بانک های مشکل دار، ارتقای 
نظام نظارت و پایش سالمت بانکی، اصالح ساختار مدیریت 
زیست و اجرایی کردن اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها 
محور هایی هس���تند که دستاورد های پژوهشی می تواند در 

آن ها نقش بسزایی داشته باشد.
وی تصریح کرد: ش���واهد امر بیانگر آن است که با 
وجود تحقیقات و مطالعات فراوانی که در باره مسائل پولی 
و بانکی اقتصاد ایران انجام شده است، اما هنوز نتوانسته ایم 
به اثرگذاری مطلوب پژوهش در این حوزه دست پیدا کنیم 
به نحوی که ممکن اس���ت برای پاسخ به نیاز های امروز 
شبکه بانکی و حل مشکالت این حوزه پژوهش های اصیل 

انگشت شمار باشد.
کمیجانی با بیان اینکه  نخستین مقوله حایز اهمیت، 
تقویت و گسترش تعامل مراکز عملی و پژوهشی با نظام 
بانکی کشور است، افزود: ضروری است اوال بانک ها نسبت 
به تقویت واحد ها و بخش های تحقیق و توسعه خود بیشتر 
همت کنند و ثانیاً مراکز تحقیقاتی شامل واحد های داخل 
بانک و همچنین واحد های خارج از بانک یعنی دانشگاه ها 
و موسسات پژوهشی ارتباطات خود را با واحد های اجرایی 

بانک افزایش دهند.
وی بیان داش���ت: قوانین و استاندارد های نظام بانکی 
بین الملل طی دهه گذشته با رشد چشمگیری مواجه شده، ولی 
به دلیل تحریم های بین المللی، نظام بانکی ایران از همراهی و 
انطباق با بسیاری از تحوالت محیط بانکداری اقتصاد جهانی 
محروم بوده است.  بر این اساس ضروری است که برخی 
از تالش های پژوهش���ی بر شیوه های نوین انجام وظایف 
بخش بین الملل بانک ها و بانک مرکزی متمرکز شده و دانش 
حاصل از آن به همکاران سیاس���تگذار و کارگزاران بانکی 
منتقل شود تا با تکیه بر ابزار های جدید مراودات نظام مالی 
کشور در سطح بین الملل با موانع و اخالل کمتری انجام 
شود. از موارد مهم در این حوزه، به روزرسانی شیوه های 
 مدیریت ریس���ک و اصول گزارش���گری مالی استاندارد

 است.
 به گزارش خبرنگار اقتصادي اطالعات، اسامی منتخبین 
هشتمین دوره همایش پژوهشگران برتر حوزه پولی و بانکی 

به شرح زیر اعالم شد: 
کت���اب برتر:کتاب الگوه���ای DSGEدر نرم افزار 
Dynare)الگوسازی، حل و برآوردمبتنی بر اقتصاد ایران( 

تالیف دکتر حسین توکلیان و دکتر مهدی صارم.
مقاله برتر: مقاله مجید عینیان با عنوان توسعه و افول 

مالی در ایران؛ یک مدل کمی تعادل عمومی پویا.
پژوهشگران منتخب نظام بانکی:حسین محسنی از بانک 
اقتصاد نوین، احسان عابدی از بانک ملت و میثم علی محمدی 

از بانک صادرات.
پژوهش���گران منتخب بانک مرکزی: محمد اخباری، 
حس���ین بازمحمدی، سید محمدرضا حسینی پور و بهرام 

جبارزاده کرباسی.
پژوهش���گر منتخب پژوهشکده پولی و بانکی: هادی 

حیدری.
پژوهش���گران منتخب بانک ها: امیر رضایی از بانک 
مسکن، الناز نصیرزاده از بانک حکمت، علی سلیمانی بشلی 
از بانک دی،دنیا حاجی  شاه وردی از بانک سپه، محمد عقبایی 

جزنی از بانک ملی،
صمد شفق از بانک تجارت، ملیحه رستمی از بانک 
پاسارگاد،نجیب اله شنایی از بانک صنعت و معدن و اکبر 

رحیمی پور از بانک سرمایه، 
مهدیه زمردی از بانک کارآفرین،سید خلیل اهلل سجادی 

از بانک شهر.

 رئیس اتحادیه خشکباروآجیل 
فروش گفت: متوس���ط قیمت هر 
کیلو آجیل شب یلدا حدود ۶۶ تا 
۱۱۰ هزارتومان تعیین شده است.

مصطفی احمدی در گفتگو 
ب���ا خبرگ���زاري صدا وس���یما 
اظهارداش���ت:هرچند آجی���ل و 
خش���کبار به دلیل تعدد اقالم و 
درجه بندی های متفاوت آن قابل 
قیمت گذاری نیس���ت، اما امسال 
آجیل ش���ب یلدا را براساس دو 
کیفی���ت به جهت رفاه حال مردم 
و همچنی���ن نظارت بهتر بر بازار 
قیمت گذاری کرده ایم که این رقم 

در عمده فروشی ها بین ۶۰ تا ۱۰۰ 
هزارتومان است.

وی بابیان اینکه به این نرخ ۱۰ 
درصد س���ود خرده فروشی اضافه 
خواهد ش���د، گفت: براین اساس 
قیمت هر کیلوگرم آجیل ش���ب 
یلدا با پوست بین ۶۶ تا ۸۰ هزار 
تومان و قیمت هر کیلوگرم آجیل 
ش���ب یلدای مغز ۸۰ تا ۱۱۰ هزار 
تومان در خرده فروش���ی ها تعیین 

شده است . 
با این حال ممکن است این 
قیمت ها در برخی آجیل فروشی های 
برند که محصوالت با کیفیت تری 

عرضه می کنند، گران تر باشد که البته 
این افزایش حداکثر ۱۰ درصد بیشتر 

از قیمت مصوب است.
رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل 
کاهش تولید به دلیل سرمازدگی و 
همچنین نوسانات قیمت ارز را دو 
عامل عمده در افزایش قیمت آجیل 
و خش���کبار عنوان کرد و افزود: از 
سال گذشته تا کنون بطور میانگین 
قیمت آجیل و خشکبار ۸۰ درصد 

افزایش یافته است.
از سوي دیگر، رئیس اتحادیه 
فروش���ندگان میوه و تره بار گفت: 
هفته گذشته قیمت هندوانه مرغوب 

ت���ا ۳۲۰۰ تومان افزایش یافت اما 
در ای���ن هفته هندوانه مرغوب از 
۱۰۰۰ تا ۳ هزار تومان قیمت گذاری 

شده است.
اسداهلل کارگر در گفتگو با ایلنا 
با اشاره به اینکه قیمت هندوانه در 
بازار بس���یار به حد تعادل رسیده 
اس���ت، گفت: در زمینه میوه های 
ش���ب چله مانند خرمالو کمبودی 
در ب���ازار نداریم. انار هم پس از 
سرمازدگی در سال های قبل احیا 
شده و در حال حاضر در بازار به 
وفور یافت می شود و کمبودی در 

تامین آن نداریم. 

مذاکره ایران و عراق برای 
مبادله ریال و دینار

 بیس���ت و نهمین نشست 
ش���ورای برنامه ریزی منطقه ای 
س���ازمان همکاری اقتصادی اکو 
با هدف تدوین سیاس���ت ها و 
راهبردهای پایه و برنامه های این 

سازمان در تهران آغاز شد.
به گزارش ایرنا، شورای برنامه 
ریزی منطقه ای )RPC( سیاست ها 
و راهبرده���ای پایه و برنامه های 
اکو را بر اساس »عهدنامه ازمیر« و 
رهنمودهای شورای وزیران تدوین 
می کند و سپس گزارش ساالنه را 
تهی���ه و از طریق دبیرخانه اکو به 
شورای وزیران ) COM( سازمان 

اکو ارائه می دهد.
در این نشس���ت که به مدت 
چهار روز به طول خواهد انجامید، 
کمیته های تخصصی اکو که دارای 
اولویت همکاری و مدیریت های 
خدماتی هس���تند، فعالیت های 
مختلف سازمان اکو را مورد بحث 

و بررسی قرار می دهند.
در ای���ن کمیته ها مس���ائل 
مهم���ی همچ���ون تج���ارت و 
س���رمایه گذاری، حمل و نقل و 
ارتباط���ات، انرژی و مواد معدنی، 
کشاورزی و محیط زیست، صنعت 
 توریس���م مورد بررسی و توجه 

قرار می گیرد.
هادی س���لیمان پور دبیرکل 

س���ازمان همکاری اقتصادی اکو 
در حاشیه آغاز بکار این نشست 
گفت: رقم کنونی حجم تجارت 
بین اعضای اک���و ۷/۷ درصد از 
کل حجم تجارت این کشورها با 

سایرکشورهای جهان است.
وی خاطرنش���ان ساخت: 
پیش بینی می شود کشورهای عضو 
برای رسیدن به حجم تجارت ۱۲۰ 
میلیارد دالری تا ۲۰۲۵ س���االنه 
۱۰ میلی���ارد دالر تجارت خود را 

افزایش دهند. 
به گفته دبی���رکل اکو، باید 
س���ازوکارهای مناسب آن مانند 
کاهش تعرفه، افزایش س���رمایه 
گذاری های متقابل، ایجاد تسهیالت 
برای هم���کاری بین بخش های 
خصوصی کشورها و اتصال بازارها 

به یکدیگر طراحی شود.
وی با بی���ان اینکه این کار 
بای���د در قالب تفاهمنامه تجاری 
»اکوتا« اجرایی ش���ود، افزود:یکی 
از برنامه های مهم این نشست و 
تالش کشورهای عضو اکو برای 
اتصال بنادر دریایی این س���ازمان 
به بنادر خش���کی اس���ت. اکنون 
هفت کش���ور عضو محصور در 
 خش���کی هستند که بنادر خشک

 می سازند. 
س���لیمان پور به تالش برای 

اتصال خطوط کریدورهای اصلی 
اکو - اکنون پنج کریدور راه آهن 
و دو کری���دور راه- به یکدیگر 
اش���اره کرد و افزود: مقرر شده 
اگر این کریدورها برای فعالیت به 
س���رمایه گذاری نیاز دارند، انجام 
شود.همچنین در نشست اکو وضع 
کری���دور »آلماتی به بندرعباس«، 
»اسالم آباد به تهران و برعکس« و 
»قزاقستان به ارمنستان و بندرعباس« 
که مسیرهای متفاوتی است، بررسی 

می شود.
وی درباره اق���دام ها برای 
توس���عه دیجیتال در میان اعضا 
گف���ت: در بخش حمل و نقل و 
ارتباطات، برنامه ارتقای »ارتباطات 
دیجیتال« بین کشورهای عضو ارائه 

شده است.
ب���ه گفته دبیرکل س���ازمان 
هم���کاری اقتصادی اکو، اجالس 
وزیران ارتباطات کشورهای عضو 
اکو س���ال ۲۰۱۷ در باکو تشکیل 
و پیشنهاد شد یک برنامه اقدامی 
در این زمینه تدوین ش���ود؛ این 
برنامه نهایی ش���ده و اکنون برای 
کس���ب نظر همه کشورها ارسال 
ش���ده است.این برنامه برای سال 
۲۰۱۹ به تصویب همه کش���ورها 
خواهد رسید و همان سال اجرایی 

می شود.

 صنع���ت هوایی ایران که از 
ماه قبل تح���ت دور جدیدی از 
شدیدترین تحریم های بین المللی 
قرار گرفته، مصمم شده است تا با 
تکیه بر توان مهندسی کارشناسان 
داخل���ی و راهکاره���ای خاص 
مدیریتی، آثار تحریم های ناعادالنه 
آمریکا بر توس���عه حمل و نقل 

هوایی را خنثی کند.
 به گ���زارش خبرنگارما، ۴ 
نفر از مدیران صنعت حمل و نقل 
هوایی ایران دیروز در حاش���یه 
برپایی نمایش���گاه حمل و نقل 
در یک نشست خبری به تشریح 
برنامه های این حوزه برای مقابله 
تحریم های بین المللی پرداختند.

علی عاب���دزاده معاون وزیر 
راه و شهرسازی و رئیس سازمان 
هواپیمایی کشوری در این نشست 
به خبرنگاران گفت: تشدید تحریم 
هوانوردی توس���ط دولت آمریکا 
باعث شده تا صنعت هوایی ایران 
در وضع وی���ژه ای قرار بگیرد و 
همه اجزا و س���اختار های صنعت 
مانند آم���وزش، تأمین ناوگان و 
قطعه، تعمیر و نگهداری هواپیما و 
عملیات پروازی و خدمات ناوبری 

را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اش���اره به اینکه اکنون 
تالش داریم در وهله اول شرایط 
فعل���ی را حفظ کرده و در وهله 
بعدی به دنبال توس���عه صنعت 
هوانوردی باشیم، از تغییر نرخ ارز 
به صورت پله ای و دو برابرشدن 
قیمت ارز مصرفی ش���رکت های 
هواپیمای���ی در ماه های اخیر به 
عنوان دومین ش���وک بزرگ وارد 
شده به حمل و نقل هوایی ایران 
ن���ام برد و گف���ت: ما قبال هم از 
شرایط تحریمی عبور کرده ایم و 
این بار هم بنا داریم تحریم ها را 
خنثی کنیم.عابدزاده در پاس���خ به 

این سئوال که چرا با آمریکا مقابله 
به مثل نم���ی کنیم و مانع عبور 
هواپیما ه���ای آمریکایی از حریم 
هوایی ایران نمی شویم، گفت: ما 
برای هیچ کشوری به جز اسرائیل 
محدودیتی برای عبور از آس���مان 
کشور تعیین نکرده ایم و دیگران هم 
محدودیتی برای ما وضع نکرده اند، 
بی شک اگر اتفاق جدیدی رخ دهد 
ب���ا توجه به منافع ملی دراین باره 

تصمیم گیری خواهد شد.
وی در واکنش به دلیل ورود 
هواپیماهای مسافربری با عمر بیش 
از ۲۰ س���ال به کشور گفت: قبال 
برای ورود هواپیماهای جدید به 
کشور در مجلس مصوب شده بود 
که هواپیما هایی با عمر بیش از ۱۵ 
س���ال وارد ناوگان داخلی نشوند، 
البته به دلیل شرایط خاص تحریم ها 
و ضعف مدیریت اقتصادی شرکت 
ه���ای هواپیمایی این مصوبه اجرا 

نشد. 
دکتر فرزانه شرفبافی مدیرعامل 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
ه���م به خبرنگاران گفت:در طول 

سال های گذشته توانسته ایم توانایی 
قابل توجهی در دور زدن تحریم ها 
پیدا کنیم و در دوره جدید هم با 
وجود آنکه شرایط دشوار است، 
امیدواریم نیازه���ای هواپیمایی 
جمهوری اس���المی ایران)هما( را 

برطرف کنیم.
وی با اظهار اینکه از مجموع 
۶۵ فرون���د هواپیمای متعلق به 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
فقط  ۲۶ فرون���د قابلیت پرواز 
دارند و مابقی به دلیل محدودیت 
های تأمین قطعه زمین گیر ش���ده 
اند،گفت: از این تعداد ۱۶ فروند 
به هواپیما های خریداری شده پس 
از اج���رای برجام باز می گردد که 
آمری���کا همه آنها را تحریم کرده، 
ولی با این وجود ما به حرکت خود 

در مسیر قبلی ادامه می دهیم.
شرفبافی با اشاره به مشکالتی 
که برای س���وختگیری پروازهای 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
در کش���ورهای دیگر ایجاد شده 
است، گفت: هم اینک ۴ فرودگاه 
در ۳ کش���ور اروپایی وآسیایی و 

چند نقطه دیگر به فروش سوخت 
به ناوگان هما ادامه می دهند و ما 
مشکل چندانی در تأمین سوخت 
هواپیما در فرودگاه های خارجی 
نداری���م.وی گفت: از اروپایی ها 
انتظ���ار داری���م همانگونه که در 
تحویل ۵ فروند هواپیمای ای.تی. 
آر باقیمان���ده از خریدهای دوره 
را در دوره  برجام، مجوز "اوفک" 
تحری���م های اخیر تمدید کردند، 
مجوز موافقت اوفک برای خرید 
هواپیماهای ایرباس را هم تمدید 

کنند.
رحمت اهلل مه آبادی مدیرعامل 
ش���رکت فرودگاه ها و خدمات 
ناوبری هوایی ایران هم با اشاره به 
توان کارشناسان داخلی برای خنثی 
کردن تحریم های بین المللی گفت:  
با پایان عملیات نصب رادار جدید 
آسمان تهران، بزودی بهره برداری 
از این رادار پیش���رفته و مدرن که 
بصورت کامل ساخت داخل است، 

آغاز می شود.
وی گفت: بهره برداری رسمی 
از نخستین سیمیالتور )شبیه ساز( 

سه بعدی برج مراقبت پرواز که در 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران س���اخته شده هم بزودی با 
حضور مقامات رسمی کشور آغاز 

می شود.
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها 
و خدمات ناوبری هوایی ایران با 
اظهار اینکه دیروز)دوشنبه( بهره 
برداری آزمایشی از نخستین سامانه 
بومی SSRدر فرودگاه بین المللی 
مهرآباد آغاز شد، گفت: با وجود 
تش���دید تحریم های بین المللی، 
وضعیت فرودگاه های سراس���ر 
کش���ور و ناوبری هوایی ایران در 

وضعیت خوبی قرار دارد.
علی رستمی سرپرست شرکت 
ش���هر فرودگاهی امام خمینی هم 
ب���ه خبرنگاران گفت: با توجه به 
مش���کالت اقتص���ادی به وجود 
آمده در دوره تحریم، ۷ ش���رکت 
هواپیمایی خارجی اخیراً پروازهای 
خ���ود به فرودگاه بین المللی امام 
خمینی)ره( را قطع کرده اند.وی با 
اشاره به تغییرات اساسنامه شرکت 
شهر فرودگاهی امام خمینی افزود: 
با توجه به این تغییرات، منطقه آزاد 
و منطق���ه ویژه اقتصادی فرودگاه 
امام خمینی بزودی در این ناحیه 

تاسیس می شود.
سرپرس���ت ش���رکت شهر 
فرودگاهی امام خمینی همچنین 
درباره ترمینال جدید مس���افری 
ف���رودگاه بین المللی امام خمینی 
گفت: ترمینال هوشمند سالم در 
واقع یک ف���رودگاه دارای اپرون 
اختصاصی و پارکینگ و دسترسی 
است که بصورت الکترونیک و در 
حد اختصاصی )CIP( مدیریت 
می ش���ود. این ترمین���ال قابلیت 
خدمات دهی به پنج میلیون کاربر 
را داراس���ت که تا آخر امسال به 

بهره برداری می رسد.

پیش بینی زمستان نسبتاً گرم و کم بارش   

آغاز برخورد با عرضه پوشاک قاچاق 
از ابتدای دی 

طرح برخورد با عرضه پوش���اک قاچاق از ابتدای دی توس���ط ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اجرایی می شود.

به گزارش مهر، بهرام ش���هریاری نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان پوش���اک در نشس���ت خبری با اشاره به تصمیم جدید 
دول���ت ب���رای انجام واردات بدون ثبت س���فارش از مناطق آزاد اظهار 
داشت: متأسفانه این موضوع مجدد منجر به رونق ورود قاچاق پوشاک 
به کش���ور خواهد ش���د که بر این اساس تقاضا شده تا بتوان ممنوعیت 
ورود پوش���اک به مناطق آزاد را از س���وی دولت ابالغ کرد. این در 
ش���رایطی اس���ت که از ابتدای دی قرار بر این اس���ت که طرح مقابله با 
 فروش پوشاک قاچاق از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز عملیاتی

 شود.
وی تصری���ح ک���رد: در حالی که بخش خصوصی به همراه وزارت 
صنعت، س���تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و س���ازمان حمایت به دنبال 
مبارزه با قاچاق پوش���اک هستند؛ اما برخی مترصد فرصت هایی هستند 
تا با مذاکره با مقامات دولتی از جمله وزیر کشور، زمینه ساز جلوگیری 
از مبارزه با پوش���اک قاچاق در س���طح عرضه شوند. این در حالی است 
که مدیران مجتمع های بزرگ تجاری به بهانه بسته شدن فروشگاه های 
عرضه کاالی قاچاق تالش دارند تا از مبارزه با قاچاق در سطح عرضه 

جلوگیری کنند. 
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک ادامه داد: 
بر اساس دستورالعمل ها، هر برند خارجی در زمینه پوشاک موظف است 
مجوزهای الزم برای عرضه کاالهای خود و معرفی نامه از کمپانی مادر 
را اخ���ذ ک���رده و بعد اقدام به عرضه کاال کند؛ ضمن اینکه در کنار این، 
شناسه کاال و کد رهگیری هم باید بر روی کاالها نصب شود که بر این 
اساس از خرداد سال قبل از سوی وزیر وقت صنعت تا مرداد به برندهای 
خارجی اجازه داده شد که شناسه کاال را تهیه کنند و هر کاال که شناسه 

نداشته باشد باید تعیین تکلیف شود.
وی گفت: این کار به دالیلی متوقف ش���د، اما به هر حال منتظر 
این هس���تیم که بر اس���اس دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
از ابتدای دی کار برخورد با پوشاک قاچاق در سطح عرضه آغاز شود. 
از سوی دیگر ما هم بعد از مذاکراتی که با وزیر جدید صنعت داشتیم، 
نامه ای هشت بندی را به منظور آگاه سازی از فرایندهای قاچاق پوشاک 
و کمبودهای مواد اولیه تولید تهیه کرده و به دفتر وی ارس���ال کرده ایم 

و امیدواریم که به نتیجه برسد.

بقيه از صفحه اول
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت 
گفت: این اکتشاف ها در منطقه دزفول 
شمالی و جنوبی، استان فارس و دشت 
آبادان انجام ش���ده است.همچنین در 
بستان آباد و میانه هم احتمال وجود 

هیدروکربن را مي دهیم.
وی در خصوص مشترک بودن 
میادین کشف ش���ده هم افزود: در 
این زمینه مطمئن نیس���تیم و نیازمند 
مطالعات بیشتر است اما به احتمال قوی 
در میادین جدید کش���ف شده میدان 

مشترک هم خواهیم داشت.
براس���اس آماره���ای موجود 
در چهار دهه گذش���ته بیش از ۴۰ 
میلیارد بشکه نفت خام و ۲/۵ تریلیون 

مترمکعب گاز برداشت شده است.
مدیر اکتش���اف شرکت ملی 
نفت گفت: مطالعات اولیه اکتش���اف 
میدان های نفت و گاز در بیش از ۶۰ 
درصد کشور ادامه دارد؛ البته حفاری 

چاه های اکتشافی فقط در منطقه خلیج 
فارس، جنوب غرب و ش���مال شرق 
کش���ور انجام می شود.هندی درباره 
شناسایی منابع جدید گازی در دریای 
عمان هم گفت: هیدرات های گازی 
هم در دریای عمان شناس���ایی شده 
است و ذخایر گازی زیر آنها وجود 
دارد.  این منابع کشف شده در عمق 
۸۰۰ متری دریا قرار دارد که حفاری 
چاه در آنها بسیار گرانقیمت است؛ به 
طوری که هر چاه حدود ۳۰۰ میلیون 
دالر و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد.از 
این رو تصمیم گرفته شده است مرحله 
دوم مطالع���ات هیدرات های گازی 
دری���ای عمان بدون حفر چاه انجام 
شود که قرارداد آن دیروز با پژوهشگاه 

صنعت نفت به امضا رسید. 
 مدیر اکتش���اف شرکت ملی 
نفت ادامه داد: در سه بخش اکتشاف 
می���دان های جدید، مخازن جدید و 
افزایش حجم میادین کشف شده در 

حال فعالیتیم و در هر س���ه بخش 
دستاوردهای خوبی داشته ایم.وی با 
اشاره به اینکه مطالعات اولیه اکتشاف 
میادیم نف���ت و گاز در بیش از ۶۰ 
درصد کش���ور ادامه دارد گفت: در 
کشور حدود ۴۰ مخزن نفتی کشف 
شده و توسعه یافته داریم که نشان می 
دهد بخش اکتشاف از تولید و توسعه 

جلوتر است.
وی گفت: بر اساس برنامه های 
پنج ساله توسعه، در بخش اکتشاف 
میادی���ن و مخ���ازن نفت و گاز هم 
دستاوردهای خوبی داشتیم؛ به طوری 
که اکنون از نظر ذخایر نفت و گاز در 

رتبه نخست جهان قرار داریم.
هندی گفت: قرار است شرکت 
های داخلی کنسرس���یومی را برای 
اکتشاف بلوک های نفتی تشکیل دهند 
و تا یک سال آینده اکتشاف چند بلوک 
جدید توسط شرکت های داخلی آغاز 

می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز داخلی سازی 
معادل ۱۰ میلیارد دالر کاال در کشور در سال جاری خبر 
داد و گفت که سهم استان ها و بخش های مختلف به 

تفکیک مشخص شده است.
به گزارش ایرنا، رضا رحمانی دیروزدر آیین تکریم و 
معارفه رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( در محل این س���ازمان، 
افزود: برای نمونه س���هم بخش خودرو و قطعه س���ازی 
یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر و س���هم بخش پوشاک 
۴۰۰ میلیون دالر در این برنامه در نظر گرفته شده است. 
وی یادآورش���د: امسال در وزارتخانه ۱۰ پروژه ویژه 
تعریف شده که دو مورد آن معدنی و مربوط به زنجیره 
فلزات اساسی و توسعه معادن کوچک برای محرومیت زدایی 
است.وزیر صنعت، معدن و تجارت حفظ وضع موجود، 
حمایت از کاالی ایرانی و حفظ تولید و اشتغال را یکی از 
اولویت های خود برشمرد که برای آن ساختار مناسب ایجاد 
شده است و گفت: این مهم خواسته رهبر معظم انقالب 
و یک کار جهادی است و اجرایی شدن آن به بخشنامه 

و ابالغیه نیاز ندارد، بلکه یک تکلیف است.
وی تأکید کرد: ایران به نوعی یک جدول »مندلیف« 
و از کش���ورهای پر پتانس���یل در بخش معدن و صنایع 
معدنی اس���ت اما تا به امروز اکتشافات معدنی در کشور 

ناچیز بوده است.
این عضو هیات دولت با اشاره به اینکه حرکت به 
س���مت سرمایه گذاری از دیگر برنامه ها در دوره جدید 

است، یادآورشد: معدن بخشی است که در دوره جدید و 
شرایط تحریم اتکای زیادی در موضوع اقتصاد به آن داریم.
وی افزود: در دوره آغاز به کار دولت یازدهم ظرفیت تولید 
زنجیره فوالد کشور ۱۲۰ میلیون تن بود که امروز به بیش 
از ۲۰۵ میلی���ون تن افزایش یافته و این زنجیره متوازن تر 
ش���ده است.رحمانی ادامه داد: تا ۲ سال دیگر بخش های 
دیگری از این زنجیره تکمیل شده و خام فروشی ها نسبت 

به گذشته کاهش خواهد یافت . 
وی ب���ا یادآوری اینکه معدن و صنایع معدنی جزو 
اولویت های این وزارتخانه به ویژه در صنایع پایین دستی 
است، خاطرنشان ساخت: هرچقدر این زنجیره تکمیل تر 
شود، آسیب پذیری ما در اقتصاد کاهش خواهد یافت و 
تولید ملی تقویت می شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت 
اضافه کرد: در دوره جدید با انجام اکتشافات و برنامه های 
جدید ۴۰۰ منطقه امیدبخش معدنی شناسایی و دستکم ۲ تا 
سه پتانسیل نظیر معادن »مگاسایز« شناسایی شده است .

وی گفت: در زیرساخت های اساسی از جمله راه های 
دسترس���ی و بنادر، نبود توازن در بسیاری مناطق کشور 
وجود دارد و در این زمینه مقرر شده نقشه های موجود 
در بخش معدن با وزارت راه و همچنین سایر دستگاه ها 

تطبیق داده شود.
رحمانی یکی از معضالت کشور را  طوالنی شدن 
زمان اجرای پروژه ها برشمرد و افزود: در این زمینه برای 
بخش معدن، خودرو، لوازم خانگی و پوشاک برنامه های 

ویژه ای طراحی شده است. 

برنامه مقابله صنعت هوایی با تحریم های آمریكا

نگاه

ضرورت های تصویب بودجه ای 
برای حل مشكالت کشور

 قاسم ميرزایی نکو*
 اعمال تحریم ها به نوعی درآمد کشورمان را تحت الشعاع قرار 
داده اس���ت، بنابراین طبق آنچه که مجلس هم تصویب کرده نباید در 
بودجه س���ال آینده پروژه های جدیدی تعریف ش���ود. این موضوعی 
اس���ت که نمایندگان مجلس باید در زمان بررسی الیحه بودجه به آن 
توجه داشته باشند، بنابراین اصال در بودجه سال ۹۸ نباید پروژه های 
جدیدی تعریف شود و اگر قرار است پروژه جدیدی هم تعریف شود 
باید قبل از اینکه بودجه به مجلس بیاید با سازمان های مدیریت هر 

استان، این موضوع هماهنگ  شود.
اما موضوع دیگری که در بررسی و تصویب بودجه سال آینده باید 
مورد توجه قرار بگیرد، حجم فروش نفت است، با تغییراتی که به دلیل 
تحریم ها در فروش نفت به وجود آمده، میزان درآمد کشور پایین آمده 
است، این در حالی است که هشت کشور مجوز خرید نفت از ایران 
را دارند، ولی باید این پیش بینی را داشته باشیم که ممکن است برای 
ماه های آینده میزان سفارشات کاهش پیدا کند، بنابراین همه باید همت 
و تالش کنیم تا فرآیندی را پیش ببریم که بتوانیم از شرایط تحریم عبور 
کنیم. این موضوعی اس���ت که به خصوص در بودجه بندی و بودجه 

ریزی سال آینده باید توجه ویژه ای به آن داشته باشیم.
لذا برای سال ۹۸ نیازمند بودجه انقباضی هستیم تا بتوانیم نیازهای 
اساس���ی مردم را تامین کرده و پوش���ش دهیم زیرا مردم با مشکالت 
اقتصادی و معیشتی مواجه هستند و دولت هم در الیحه بودجه سال 

آینده تالش کرده که نگاه ویژه ای به این موضوع داشته باشد.
آنچه در ش���رایط فعلی بسیار مهم است، حل مشکالت اقتصادی 
و معیش���تی جامعه است؛ این موضوع به نمایندگان مجلس این مساله 
را خاطرنش���ان می کند که نباید نگاه منطقه ای و اس���تانی به بودجه 
داش���ته باشند، زیرا در شرایط فعلی باید بودجه به مردم سراسر کشور 

تخصیص یابد.
آنچه که می توان نتیجه گرفت این است که مجلس شورای اسالمی 
باید نگاه فرا منطقه ای و فرا استانی به بودجه سال آینده داشته باشد 
و نگاه کامال ملی را در زمان بررس���ی و تصویب بودجه لحاظ کند، 
همچنین نمایندگان مجلس در جهت اخذ اعتبارات منطقه ای و استانی 
نباید هیچ گونه فشاری را به دولت وارد کنند زیرا تنها این نوع نگرش 
است که به دولت کمک خواهد کرد تا کشور را در شرایط تحریم و 

افزایش مشکالت اقتصادی به درستي اداره کند.
*عضو کميسيون شوراها و امور داخلی کشوردر مجلس

رئیس اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و عراق گفت: مذاکراتی میان 
بانک مرک���زی ایران و عراق در 
جریان و در حال نهایی شدن است 
تا گش���ایش اعتبارات به صورت 
بانکی و رس���می از طریق ریال و 

دینار انجام شود.
یحیی آل اس���حاق در گفتگو 
با تس���نیم اظهار داشت: مشکل 
عملیاتی برای صادرات به کشور 

ع���راق نداریم به ط���وری که در 
۸ ماهه س���ال جاری معادل کل 
صادرات س���ال قبل و ۸ میلیارد 
دالر ت���ا به امروز به این کش���ور 
صادرات داشته ایم اما برای تسهیل 
ام���ور، مذاکراتی با عراق صورت 
گرفته است.وی تصریح کرد: در 
حال حاضر مراودات مالی تجار دو 
کشور از طریق صرافی و یک یا دو 

بانک موجود انجام می شود.

وزیر صنعت: سهم داخلی سازی 10 میلیارد دالر کاال برای کشف ذخایر بزرگ نفت وگاز درکشور
امسال مشخص شد

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون 
اول رئیس جمهوری برگزار شد.

 در این جلس���ه دکتر اسحاق جهانگیری با اشاره به 
برنام���ه ریزي و هدف گذاري آمریکا براي تحریم بخش 
هاي مهم و اثر گذار در اقتصاد کشور که نسبت به آنها 
حساسیت اجتماعي باالیي وجود دارد، تاکید کرد: یکي از 
مهمترین صنایعي که مورد تحریم آمریکایي ها قرار گرفته، 

صنعت خودروسازي کشور است.
وی با اش���اره به اهمیت صنعت خودرو س���ازي در 
اش���تغالزایي، افزود: صنعت خودروسازي کشور با همه 
نقدها و گله هایي که در جامعه نسبت به آن وجود دارد، 
صنعتي است که زنجیره گسترده اي از واحدهاي صنعتي 
کوچک و بزرگ بویژه واحدهاي قطعه سازي در سراسر 

کشور به آن وابسته هستند.
مع���اون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه چند صد 
هزار نفر در صنعت خودروسازي و صنایع وابسته به آن 
اشتغال دارند، تصریح کرد: یکي از اولویت هاي مهم دولت 
در شرایط خطیر کنوني حمایت از واحدهاي تولیدي در 
مقابل تحریم هاي ظالمانه آمریکا است، چراکه این تحریم 
ها با هدف ایجاد نارضایتي از طریق گس���ترش بیکاري 
و مانع تراشي بر سر تولید کاالهاي مورد نیاز مردم  انجام 
مي شود.وی با بیان اینکه امروز شرایط صنعت خودروسازي 
و قطعه سازي کشور عادي نیست، اظهار داشت: در گذشته 
هدف گذاري صنعت خودرو مبتني بر همکاري و تولید 
مش���ترک با خودروسازان برتر بین المللي بود، اما امروز 
با وضع تحریم ها، شرایط این صنعت غیرعادي است و 
نباید اجازه دهیم کارخانه هاي خودروسازي و واحدهاي 

قطعه سازي کشور با مشکل روبرو شوند.
دکتر جهانگیري با اش���اره ب���ه رفتارهاي دو گانه 
رسانه هاي بیگانه با موضوعات اجتماعي در سطح جهان، 
افزود: متاسفانه امروز رسانه هاي بیگانه با بزرگنمایي برخي 
اعتراضات در واحدهاي تولیدي کشور قصد التهاب آفریني 
در جامعه را دارند؛ این در حالي است که به سادگي از کنار 

اعتراضات اجتماعي در سایر کشورها نظیر آنچه در فرانسه 
و سایر کشورهاي اروپایي شاهد هستیم، عبور کرده و از 

پوشش خبري این حوادث خودداري مي کنند.
وی بر لزوم اس���تفاده از ظرفیت و توانمندي داخلي 
براي ساخت قطعات خودرو که از خارج وارد مي شوند، 
تاکید کرد و گفت: خودرو سازان باید با کمک دانشگاه ها و 
بخش خصوصي قطعات مورد نیاز این صنعت را در داخل 

تولید کنند و مصرف ارز خارجي را کاهش دهند.
رئیس س���تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي همچنین با 
یادآوري مسائل و مشکالت پیش روي خودروسازان کشور 
نظیر کمبود ارز، مش���کل تأمین برخي قطعات و سرمایه 
در گردش، بر ضرورت تالش جدي براي حل مسائل و 
مشکالت صنعت خودرو کشور تأکید و خاطر نشان کرد: 
الزم است وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، امور 
اقتصادي و دارایي، سازمان برنامه و بودجه و نظام بانکي 
کشور حمایت هاي الزم را براي رفع مشکالت و موانع 

پیش روي صنعت خودرو انجام دهند.
وی تاکید کرد: خودروس���ازان ضمن دفاع مستدل 

و قاط���ع از برنام���ه ها و عملکرد خ���ود، به انتقادها و 
درخواست هاي مردم براي ارتقاي سطح کیفیت خودروها 
و جلب رضایت جامعه و اقناع افکار عمومي توجه کنند تا 
بتوانند از مشارکت و همراهي مردم در پیشبرد برنامه هاي 
آینده شان بهره مند شوند.معاون اول رئیس جمهوری با 
اشاره به انتقاداتي که برخي مدیران از دخالت هایی که توسط 
نهادهاي نظارتي در فرایند تصمیم گیري مس���ایل اجرایي 
کش���ور صورت مي پذیرد، تاکید کرد: با توجه به شرایط 
س���خت تحریم ضرورت همراهي و همکاري نهادهاي 
نظارتي و اجرایي براي حل مسایل و مشکالت کشور بیش 
از پیش احساس مي شود، زیرا امروز هر اختاللي که در 
روند مدیریت اجرایي کشور ایجاد شود در مسیر خواست 

دشمن و به ضرر منافع و مصالح ملي است.
وی افزود: دبیرخانه موظف اس���ت بر نحوه اجراي 
پروژه هاي اقتصاد مقاومتي توس���ط دستگاه هاي اجرایي 
نظارت کرده و به طور مس���تمر میزان پیشرفت طرح ها 
و چگونگي اجراي مصوبات س���تاد را ارزیابي و به ستاد 

گزارش کند.

نائب رئیس اول مجلس ش���وراي اس���المي هم در 
این جلس���ه بر لزوم ارتباط دانش���گاه و صنعت براي 
اس���تفاده از ظرفیت داخلي در خصوص تامین نیازهاي 
 صنای���ع مختل���ف از جمل���ه صنعت خودروس���ازي 
تاکید کرد.  همچنین وزیرصنعت در حاشیه جلسه ستاد 
اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران با اش���اره به اهمیت 
صنعت قطعه سازی خودرو گفت: خودروهایی که تولید 
بیشتری دارند، بیش از ۸۰درصد داخلی سازی شده با این 
حال در برخی موارد ۱۰تا ۱۵درصد ارزبری داریم که برای 
آنها باید به سرعت به سمت داخلی سازی حرکت کنیم. در 
این جلسه قرار شد قطعاتی که وارد می شود به سرعت 

در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد. 
    به گزارش خبرگزاري صداوسیما، رضا رحمانی 
همچنین با تاکید بر اینکه نسبت داشتن با یک شخصیت 
مهم جرم نیس���ت، گفت: کامبیز مهدی زاده را بر اساس 
شایس���ته ساالری به عنوان معاون خود و رئیس سازمان 

زمین شناسی انتخاب کرده است.
به گزارش ایرنا ، وی افزود: انتصاب کامبیز مهدی زاده 
به سمت معاونت وزیر هیچ ربطی به داماد رئیس جمهوری 
بودن یا نبودن این فرد ندارد. وی در حوزه معاونت فناوری 
رئیس جمهوری ِسَمت داشته، رئیس ستاد توسعه ای بوده و 
از آنجا به وزارت صنعت آمده است؛ ضمن آنکه لیسانس 
زمین شناسی دارد، فوق لیسانس او مرتبط است و دکترای 
زمین شناس���ی ه���م دارد.وزیر صنعت، معدن و تجارت 
خاطرنشان ساخت: بدون تردید این فرد از نظر شایستگی ها، 
صالحیت های فردی، کارآمدی، مدارک تحصیلی و انگیزه 
روزمه ای قوی دارد و هیچ بحث دیگری جز این محورها 
در میان نبوده است. وی تاکید کرد: نسبت داشتن با یک 
شخصیت مهم جرم نیست و البته فاکتوری برای انتصاب 

او هم نبوده است
در همین حال شاتا خبرداد :کامبیز مهدی زاده   معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین شناسی 

و اکتشافات معدنی از سمت خود استعفا کرد. 

جهانگیری: حمايت از صنايع خودروسازی از اولويت هاي مهم دولت است

بانک مرکزی: تقویت ریال باید در بازار ارز ادامه یابد

واگذاري مجوز دریافت ارز کاالهای 
واسطه ای و مصرفی به استان ها

    وزارت صنع���ت، معدن 
و تجارت در دس���تورالعملی مقرر 
کرد: متقاضیان ثبت سفارش گروه 
های کاالیی ۲ یا س���ه که مشمول 
مجوز ارزی می ش���وند، باید برای 
اخذ مجوز به سازمان های استانی 

مراجعه کند.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی 
سه اولویت برای تامین ارز کاالهای 
وارداتی در نظر گرفت. بر این اساس 
گروه کاالیی اول مربوط به کاالهای 
اساسی و ضروری است که ارز آن 
از محل درآمدهای ناشی از فروش 

نفت تامین می شود .
گ���روه کاالیی دوم ش���امل 
مواد اولیه و کاالهای واس���طه ای و 
س���رمایه ای می شود که تامین ارز 
آنها از محل صادرات پتروشیمی، 

فوالد و مواد معدنی است.
گروه کاالیی سوم برای کاالهای 
مصرفی در نظر گرفته شده که ارز 
آنها ناش���ی از صادرات کاالهایی 
اس���ت که ملزم به ارائه در سامانه 

نیما نیستند .
دراین راستا گمرک جمهوری 
اس���المی ایران دیروز اعالم کرد 
سامانه ثبت سفارش کاال براساس 
سه معیار سازمان استانی مربوط را 

تعیین می کند .

بر اس���اس یکی از معیارها 
اگر رشته فعالیت کارت بازرگانی، 
معدنی یا بازرگانی باشد، استان محل 
صدور کارت بازرگانی باید مجوز 

ارزی صادر کند .
همچنین اگر رش���ته فعالیت 
کارت بازرگانی کشاورزی یا صنعتی 
باش���د، استان محل صدور مجوز 
تولیدی باید مجوز ارزی صادر کند 
و چنانچه مجوز موردی باشد، استان 
تهران موظف به صدور مجوز ارزی 

است.
اطالعات مجوزهای تولیدی از 
سامانه بهین یاب وزارت صنعت، 
معدن و تجارت دریافت می شود و 
اگر واحد تولیدی مجوز نداشته یا 
به هر دلیلی استان آن معلوم نباشد، 
استان محل صدور کارت بازرگانی 

مالک قرار می گیرد .
درصورتی که یک واحد تولیدی 
بیش از یک مجوز داشته باشد، به 
طور تصادفی یکی از اس���تان های 
محل صدور )بجز اس���تان تهران( 

انتخاب می شود. 
براس���اس این دستورالعمل 
مجوزهای ارزی پرونده های با گروه 
کاالیی یک باید همچون گذشته از 
دفترهای تخصصی وزارت صنعت، 

معدن و تجارت اخذ شود.

پیش بینی افزایش ساالنه 10 میلیارد دالری تجارت 
کشورهای عضو اکو 

برخ���الف بارندگی های قابل 
توجه فصل پاییز، زمس���تان پیش رو 
که از هفته آینده آغاز خواهد شد، از 

بارندگی کمتری برخوردار است.
این پیش بینی قبلی س���ازمان 
هواشناس���ی کشور، دیروز بار دیگر 
از سوی مدیرعامل این سازمان مورد 

تأکید قرار گرفت.
دکتر داوود پرهیزگار معاون وزیر 
راه و شهرسازی دیروز به خبرنگاران  

گفت : سازمان هواشناسی وضعیت 
بارش در پاییز امسال را نرمال و بیشتر 
از نرم���ال پیش بینی کرده بود که این 
امر محقق ش���د و برای زمستان هم 
وضعیت زیرنرمال را پیش بینی می کند.
وی تصریح کرد: میزان بارندگی در 
سال آبی جاری با میزان بارش ها در 
سال ۹۶ قابل مقایسه نیست چراکه 
سال ۹۶ دومین سال خشک طی ۵۰ 

سال گذشته بوده است.

پرهیزکار گفت: ارائه گزارش های 
کارب���ردی هواشناس���ی به بخش 
کشاورزی در سال های اخیر منجر 
به جلوگیری از خسارات سنگین آب 
و هوایی به محصوالت کش���اورزی 
ش���ده است. به گفته وی، ظرف سه 
سال اخیر با استفاده از این گزارش ها 
حدود ۳ هزار میلیارد تومان در بخش 
کشاورزی ارزش افزوده ایجاد شده 

است.

تعیین قیمت آجیل شب یلدا 

پیام رس���ان بومی "آی گپ" 
تم���اس تصویری  را ارائه کرد که 
از فناوری P۲Pب���رای برقراری 
ارتباط امن بین دو کاربر اس���تفاده 
می کند و کیفیت تماس به صورت 
هوشمند متناس���ب با پهنای باند 

تنظیم می  شود.
به گ���زارش فارس، این پیام 
رس���ان بومی اعالم کرد: سرویس 
تماس تصوی���ری در پلتفرم های 
اندروید، آی او اس و دس���کتاپ 
برای برخی از کاربران به صورت 
آزمایشی از امروز به مناسبت شب 
یل���دا در اختی���ار تمامی کاربران 

"آی گپ" قرار خواهد گرفت.
این تماس تصویری از معماری 
P۲Pبهره می برد تا عالوه بر امنیت 

باال، اس���تاندارد کیفی مطلوبی در 
اختی���ار کاربر قرار دهد و با توجه 
به پهنای باند در دس���ترس کاربر، 
کیفیت تماس به صورت هوشمند 

تنظیم می شود. 
سرویس تماس تصویری به 
صورت رایگان در اختیار کاربران 
قرار می گیرد و تنها هزینه ترافیک 
اینترن���ت مربوط به این تماس را 

پرداخت خواهند کرد. 
در  پیام رس���ان "آی گ���پ" 
نسخه های پیش���ین امکان تماس 
صوتی با معماری P۲Pرا هم برای 
کاربران خود فراهم کرده بود. در 
فناوری P۲Pارتباط بی واس���طه و 
ایم���ن بین دو کاربر و در فضای 

کامال امن برقرار می شود.

سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف 
کشور شد

اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف کشور مشخص و »سعید ممبینی« 
رئیس اتاق اصناف اهواز برای چهار س���ال به عنوان رئیس اتاق اصناف 

کشور انتخاب شد.
به گزارش ایرنا، ظهر دیروز با حضور اعضای کمیس���یون نظارت بر 
اصن���اف و دع���وت از برندگان انتخابات اخیر اتاق اصناف ایران در محل 
دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی، تکلیف مسئولیت ها 
در هیات رئیس���ه اتاق اصناف ایران معین شد .بر این اساس جالل الدین 
محمدش���کریه از اتاق اصناف رشت، به عنوان نائب رئیس اول و مجتبی 
صفایی از اتاق اصناف کرمانشاه به عنوان نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران 
انتخاب شدند. همچنین حسین طاهر محمدی به عنوان دبیر اتاق اصناف 
ایران، محمود بنانژاد به عنوان خزانه دار، رسول جهانگیری عضو و ابراهیم 
درستی به عنوان عضو و نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق 
اصناف ایران تعیین شدند.علی فاضلی رئیس سابق اتاق اصناف کشور در 

انتخابات جدید به عنوان عضو علی البدل انتخاب شد.

پیام رسان "آی گپ" تماس تصویری ارائه کرد 



آن روز كه استاندار سابق چهار محال 
و بختياري از محل نمايشگاه صنايع دستي  
استان به دفتر كارش بر مي گشت،حال ديگري 
داشت. آقاي ســـليماني دشتكي آن روز از 
ديدار با پير زني 85 ساله در اين نمايشگاه 
برمي گشـــت كه با دوك نخ ريسي اش در 
گوشه اي از يك غرفه نشسته بود و هنگامي 
كه استاندار و همراهانش را ديد به سختي از 
جايش بلند شد و دستش را به احترام نماينده 
عالي دولت به سينه گذاشت و سالم كرد  و 
هنگامي استاندار از او پرسيد مادرجان اينجا 
چه كار مي كني؟ پيرزن جواب داد: نخ ريسي 
مي كنم كه بگويم روي پاي خودم ايستاده ام 
و دستم را به ســـمت كسي دراز نمي كنم و 
مي خواهم به پسرم بگويم از شهر برگردد و 
با هم روســـتا را آباد كنيم، اين  آبادي به ما 

احتياج دارد.
اســـتاندار نيم نگاهي بـــه اطرافيان و 
همراهان خود انداخت و زيرلب گفت: آنها 
كه مي گويند ما معناي «اقتصاد مقاومتي» را 
نمي فهميم بيايند پيش اين بانوي بزرگوار ياد 

بگيرند.
او سپس هنگام سخنراني هايش همواره 
ياد اين پير زن مي افتاد و نمونه هايي را كه در 
اين زمينه مشاهده كرده بود براي ديگران مثال 
مي زد با اين حال هميشه از اين كه بيكاري 
گريبان جوانان اين استان را گرفته بود خيلي 
نگران بود وكالم  آرامبخش آن پير زن را دارو 
و مسكني براي دردهاي ناشي از بيكاري در 
اين استان مي دانست و در آخرين روز هم كه 
پست خودرا ترك مي كرد تا به استان ديگري 
برود مي گفت: اراده و عزم مردم به اقتصاد 
مقاومتي معنا مي دهد و اجراي اين سياست با 

شعار و آمار به جايي نمي رسد.
دكتر اقبال عتاســـي هم كه پس از او 
سكان استانداري را به دست گرفت، همين 
اعتقاد را داشـــته و دارد و در نخستين روز 
كارش در استان چهارمحال از ايستادگي و 
مقاومت در سختي ها سخن به ميان آورد و با  
اشاره به اين كه بهره گيري از سرمايه گذاران 
در بخش توليد و اقتصاد مقامتي اين استان 
ضروري است، گفت: ايجاد اشتغال با ورود 
بخش خصوصي و حركت در مسير اقتصاد 

مقاومتي محقق مي شود. 
او روز بيست و دوم آبانماه سال 96 كه 
به عنوان استاندار جديد اين استان معرفي شد 
«ضروت اجرايي شدن سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي» از نخستين عباراتي بود كه بر زبان 
راند و بر آن تاكيـــد ورزيد واز آن به عنوان  
تنها راه برون رفت از مشـــكالت بيكاري 

جوانان ياد كرد. 

اولين  پاسخ به نداي رهبر  
اما اقتصاد مقاومتي در اين استان متعلق 
به دوره اين دو استاندار نيست،همان روز كه 
مقام معظم رهبري براي اولين باردرديداربا 
كارآفرينان در شهريور سال 1389موضوع 
اقتصاد مقاومتي را به عنوان راه حل بسياري از 
مشكالت كشور اعالم كردند،مسئوالن وقت 
اســـتان چهار محال و بختياري از نخستين 
كساني  بودند كه آمادگي خود را براي تحقق 
بخشيدن به سياســـت هاي اقتصاد مقاومتي 
اعالم كردند و زمينه اجراي اين سياســـت 
را در اين استان مهيا برشمردند  و هنگامي 
كه در ســـي ام بهمن سال 1392مقام معظم 
رهبري سياست هاي كلي «اقتصاد مقاومتي» را 
به مسئوالن ايراني ابالغ كردند استان چهار 
محال عمال وارد گود اجراي اين سياست ها 

شده بود و مردم و مسئوالن استان به خوبي 
درك كرده بودند كه بايد  طوفان تحريم هارا 

از سر بگذرانند.

نغمه هاي اقتصاد مقاومتي 
و از همان روزها بود، آهنگ همه طرح 
و برنامه هاي اجرايي در استان با نغمه هاي 
اقتصاد مقاومتي نواخته مي شود  و هنوز ادامه 
دارد و كاميابي هـــا در اين عرصه يكي دوتا 
نيست و شايد بتوان از آنها به صورت تيتروار 
ياد كرد. نمونه آن خبري بود كه روز بيست 
و پنجم مرداد ســـال 96 در رسانه ها منتشر 
شد و طي آن از قول مدير صنايع كشاورزي 
سازمان جهاد كشاورزي استان چهارمحال 
و بختياري گفته شـــد كه صنايع كشاورزي 
استان، مقام نخســـت را درحوزه برنامه ها و 
شاخص هاي اقتصاد مقاومتي درسال 1392 
كسب كرده است (و اين البته نخستين افتخار 

استان در اين حوزه نبود.)
آن روز، طهمورث فتاحي مديرصنايع 
كشاورزي ســـازمان جهاد كشاورزي استان 
چهارمحال و بختياري به رســـانه ها گفته 
بود: براساس ارزيابي هاي انجام شده توسط 
ســـازمان دفتر مركزي صنايع كشـــاورزي 
كشور، مديريت صنايع كشاورزي چهارمحال 
و بختياري توانســـت رتبه اول را درحوزه 
شاخص هاي تعيين شـــده اقتصاد مقاومتي 

درميان استان هاي كشور كسب كند.
 او گفته بود: از شاخص ترين پروژه هاي 
اقتصاد مقاومتي اســـتان مي توان به اجراي 
طرح و تكميل ســـردخانه هاي استاندارد 
اســـتان به ميزان 30 هزارتن، بهره برداري از 
طرح هاي نيمه تمـــام، افزايش صادرات و... 
اشاره كرد كه بر اين اساس جذب 30ميليارد 
تومـــان ســـرمايه گذاري بخش خصوصي 

صورت گرفته است    
 سوم آذر امسال هم كه همزمان با هفته 
بسيج نمايشگاه اقتصاد مقاومتي در بروجن 
از توابع همين اســـتان  افتتاح شد سرهنگ 
پاسدار علي كيهاني فرمانده ناحيه مقاومت 
بسيج شهرستان بروجن گفت: غرفه داران 
اين نمايشگاه كساني هستند كه از تسهيالت 
اقتصاد مقاومتي اســـتفاده كردند و توليدات 

آن ها خانگي است  
  او اضافه كرد: بنا به فرموده مقام معظم 
رهبري اقتصاد مقاومتي تنها راه نجات اقتصاد 
كشور است و غرفه داران اين نمايشگاه با 
تسهيالت دريافتي اقدام به ايجاد شغل و به 
اقتصاد خانواده خود و جامعه كمك مي كنند.

ايـــن عبـــارات نشـــان مي دهد كه 
مردم شهرســـتانها و نقاط دور افتاده استان 
چهار  محال نيز به معجزات اقتصاد مقاومتي 
ايمان دارند و پذيرفته اند كه عمل كردن به 
اين سياست هم خودشان و هم مملكت را از 

نابساماني هاي موجود مي رهاند.
 

تدوين سند مقاومتي 
روز 5 ارديبهشـــت 1395 هم كه گفته 
شد سند اقتصاد مقاومتي، براي بخش هاي 
مختلف اســـتان چهار محال و بختياري، 
تدوين شد، بسياري از فعاالن در اين حوزه با 
دلگرمي بيشتري به ارائه طرح ها و برنامه هاي 

خود پرداختند. 
در چنين روزي بود كه سرپرست دفتر 
هماهنگي امور اقتصادي اســـتانداري چهار 
محال و بختياري، گفته بود: ســـند اقتصاد 
مقاومتي، با هدف استفاده از نقاط قوت در 

رشد و توسعه استان تدوين شده است.

ملك محمد قربانپور، با اشاره به تدوين 
سند اقتصاد مقاومتي چهارمحال و بختياري 
در 4رويكرد، ياد آورشده بود كه«بهره گيري 
از ظرفيت بخش هـــاي غيردولتي به ويژه 
مردم، تاكيد بر روحيه جهادي و الگوسازي 
اقتصاد مقاومتي، و برنامه هاي بلند مدت، از 
رويكردهاي اين ســـند  است.»و اين دقيقا 
همان چيزي بود كه اســـتانداران سابق اين 
اســـتان هم بر آن تكيه داشته و برآن تاكيد 

كرده بودند.  
  البته مو ضوعات و محورهايي چون 
حمايت از مصرف كاالهاي داخلي، تشكيل 
بانك اطالعاتي از توليدكنندگان اســـتان، 
گسترش پوشش بيمه اي محصوالت توليدي، 

توليد محوري و اولويت قرار دادن سرمايه 
گذاري هاي توليـــدي، حمايت هدفمند از 
توليد كننده و بهبود فضاي كســـب و كار، 
بهبود استانداردهاي كيفيت كاال، رشد بهره 
وري و اســـتفاده از فناوري هاي جديد در 
توليد كاال، افزايش قدرت رقابت توليدات، 
رشـــد صادرات و ايجاد زير ساخت هاي 
ســـرمايه گذاري براي حمايت از طرح هاي 
توليدي از عمده محورهاي ســـند اقتصاد 
مقاومتي چهار محال و بختياري ذكر و اعالم  
 و تاكيد شد سند اقتصاد مقاومتي اين استان 
شامل بخش هاي صنعت، معدن و تجارت، 
شركت شهرك هاي صنعتي، استاندارد، آب و 

خاك، ترويج توليدات گياهي، دام و طيور، 
شيالت، صنايع روستايي، تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 

گردشگري است. 
و حاال با در دست بودن اين سند فعاالن 
اين حوزه ها   مي داننـــد از اين پس هرگامي 
بردارند با استفاده از مفاهيم و معناي اقتصاد 
مقاومتي خواهد بود و چنـــدي بعد از آن 
بود كه اعالم شد 13پروژه اقتصاد مقاومتي 
توسط سازمان جهاد كشاورزي چهارمحال و 

بختياري به اجرا در آمده است. 
ذبيح اهللا غريب روز  25خرداد ســـال  
96 در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرايي 
شدن 13پروژه اقتصاد مقاومتي توسط سازمان 

جهاد كشاورزي اســـتان، ياد آورشد: امسال 
طرح هاي توسعه باغات در زمين هاي شيبدار، 
تجهيز و نوســـازي ناوگان ماشيني بخش 
كشاورزي، تأمين داخلي نهاده هاي مورد نياز 
بخش كشاورزي، توسعه باغات در زمين هاي 
شيبدار، كشت گياهان دارويي، منابع طبيعي، 
آبخيزداري و حفاظت خاك در دســـتوركار 

اين سازمان قرار گرفته است.
 او همچنين افزايش توليد در محيط  هاي 
كنترل شده گلخانه اي و توسعه آبزي پروري 
و پـــرورش ماهي در قفـــس را از جمله 
پروژه هاي اجرايي برشمرد و گفت: توسعه 
اجتماعي و اقتصادي عشـــاير، آموزش و 

ترويج و همچنين مبارزه با بيماري هاي واگير 
و انگلي دام، طيور، آبزيان و زنبور عســـل 
جزو ديگر برنامه هاي اقتصاد مقاومتي جهاد 

كشاورزي استان طي سال جاري است.
 وي تاكيد كرد: اين ســـازمان افزايش 
ضريب خود اتكايي محصوالت اساسي اعم 
از گندم، جو، كلزا، سيب زميني، چغندر قند، 
حبوبات، شـــير خام، گوشت قرمز، مرغ و 
تخم مرغ را جز ديگر برنامه هاي خود قرار 

داده است.   
استاندار سابق هم كه انگاربه اين نتيجه 
رســـيده بود كه اجراي برنامه هاي اقتصاد 
مقاومتي  بين مديران اجرايي اين استان  تبديل 
به يك كورس و مسابقه شده است، نتوانست 

اين شـــادماني خود را از بوجود آمدن چنين 
فضايي پنهان كند، براي قدرداني از مديران 
فعال در حوزه اقتصاد مقاومتي روز دوشنبه 28 
فروردين 1396 با ارسال پيامي به مدير امور 
شعب بانك صادرات از عملكرد اين بانك در 

بخش اقتصاد مقاومتي تقدير كرد.
قاسم سليماني دشـــتكي در پيام خود 
با اشاره به همكاري و تعامل ارزشمند اين 
بانك در زمينه پرداخت تسهيالت به طرح ها 
و واحدهاي توليدي مصوب ســـتاد اقتصاد 
مقاومتي، كســـب جايگاه نخست در زمينه 
پرداخت اين گونه تســـهيالت را تبريك 
گفت و يادآورشد:  اقتصاد مقاومتي الگوي 

الهام بخش حركت چرخ هاي صنعت، توليد 
و توسعه پايدار در كشور است، در شرايطي 
كه دولت تدبيـــر و اميد با تنظيم برنامه هاي 
دوازده گانه، تمام مساعي خود را براي تحقق 
سياســـت هاي كلي اقتصاد مقاومتي به كار 
گرفته است، همكاري ارزشمند و همسويي 
مجددانه مجموعه همـــكاران آن بانك در 
پرداخت تسهيالت به طرح ها و واحدهاي 
توليدي مصوب ستاد اقتصاد مقاومتي بدون 
شك اثرات شـــگرفي در ايجاد فرصت هاي 
جديد شغلي و ارتقا شاخص هاي اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي و در نتيجه رشـــد و 

توسعه پايدار استان را به همراه دارد.
استاندار چهارمحال و بختياري ضمن 

تبريك كسب اين عنوان اظهار اميدواري كرد: 
بانك صادرات كماكان ايجاد روند حمايتي از 
بنگاه هاي توليدي را در سرلوحه برنامه هاي 

خود قرار دهد.

حذف مقررات دست و پاگير 
مديران استان هنگام اجراي برنامه هاي 
خود در اين حوزه متوجه شدند برخي از 
مقررات و آيين نامه هاي دســـت و پا گير 
آنها را از رســـيدن به اهداف شان در اين 
حوزه دور مي كند و از اين روي با مسئوالن 
مربوطه بارها جلســـاتي تشكيل دادند كه 
نتيجه اين شد كه اولين ستاد تسهيل و رفع 

موانع توليد اســـتان چهارمحال و بختياري  
تشكيل شود و چنين هم شد و ديري هم 
نگذشت كه در 23تير 1395 استاندار سابق 
چهارمحال و بختياري در جلســـه  ستاد 
تســـهيل و رفع موانع توليد استان گفت: 
اقدامات و فعاليت هاي انجام شده از ابتداي 
امسال در چهارمحال و بختياري، در راستاي 
برنامه هاي اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل و 
ستاد تسهيل و رفع موانع توليد قابل تقدير 
است و تعامل، هماهنگي و همفكري بين 
بخشي مطلوبي بين سيستم بانكي، تعاون، 
بخـــش خصوصي، امـــور مالياتي، تامين 
اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت استان 

بر قرار است.
در آن جلســـه بود كه رئيس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان نيز گفت: 
تاكنون 46 جلســـه ستاد تســـهيل و رفع 
موانع توليد با 204 مصوبه برگزار شـــده 
اســـت كه 70 مصوبه از اين تعداد به طور 
كامل اجرايي شـــده و 134مصوبه در حال 

اجراست.
سيد نعيم امامي گفت:كارگروه رونق 
توليد نيز بـــا هدف پايش و شناســـايي 
طرح هاي توليدي صنعتي و كشاورزي كه 
داراي مشكل هستند در حال فعاليت است 
كه از ابتداي امسال تاكنون 418طرح در اين 

كارگروه ثبت نام كرده اند.
به گفته وي، از اين تعداد 204 طرح 
توليدي صنعتي و كشـــاورزي بررسي و 
پايش شـــده و 164طرح به بانكهاي عامل 
براي دريافت تســـهيالت ارجاع داده شده 

است.
 

كسب مقام دوم در اجراي رفع موانع  
و همين  27آبان  امسال بود كه  اقبال 
عباسي استاندار تالشگر امروز استان چهار 
محال نيز خبر از كســـب مقام دوم استان 
چهارمحال و بختياري در اجراي مصوبات 
كارگروه ستاد تســـهيل و رفع موانع توليد  

داد.  
   او در چنيـــن روزي اعالم كرد: در 
نامه اي از سوي عبدالرضا رحماني فضلي 
وزير كشـــور با عنوان گـــزارش عملكرد 
كارگروه ستاد تســـهيل و رفع موانع توليد 
استان ها در نيمه نخست امسال، اين استان 
در اجراي مصوبات مقام دوم كشوري را به 

خود اختصاص داد.
همه فعاليت ها و آمارها حكايت از آن 
دارد كه در نيمه نخست سال جاري ستاد 
تسهيل و رفع موانع توليد استان چهارمحال 
و بختياري 105مصوبه داشته كه 80مصوبه 

آن اجرايي شده است.
عباســـي گفت: توســـعه و تجهيز 
محور هاي ارتباطي شـــامل ريل هوايي و 
زميني، توسعه زيرساخت هاي گردشگري، 
شناسايي و ايجاد خوشـــه هاي صنعتي با 
توجه به مزيت هاي نسبي و رقابتي استان، 
توسعه آموزش هاي مهارت محور، تالش در 
راستاي ايجاد زمينه براي بهره گيري از توان 
اكولوژيكي و اقليمي استان، تمركز بر نقش 
استان در تقســـيم كار منطقه اي با توجه به 
وضعيت هاي نسبي و رقابتي استان، تالش 
در راستاي به كار گيري و ايجاد زمينه براي 
استفاده از قابليت هاي مرتبط با آب، تالش 
در راستاي افزايش سهم شركت هاي دانش 
بنيان در اقتصاد استان نيز بخش ديگري از 
تالش ها و برنامه ريزي ها براي توسعه استان 

چهارمحال و بختياري خواهند بود.

 استاندار چهارمحال و بختياري  اضافه
كرد: با توجه به ظرفيت هاي نيروي انساني
در استان حركت به سمت ايجاد سازوكار
مناسب جهت اثر بخش تر كردن اين منابع
و ســـرمايه ها در توسعه استان و در نهايت
تعيين، تكليف و بروزرساني طرح هاي نيمه
كالن و كالن استان در دســـتور كار قرار

گرفته است. 

حمايت از توليد و اقتصاد مقاومتي 
او كه روز يكم آذر ســـال گذشـــته
گفته بود اجراي صحيـــح و كامل تمامي
مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي
براي دستگاه هاي اجرايي ضروري است و
نبايد خالف آن عمل شود. حاال مي گويد
همانطور كه براي پرداخت تســـهيالت به
بانك ها فشـــار آورده مي شود، بايد هنگام
وصول مطالبات نيز بـــه بانك هاي عامل
كمك شـــود، اما تمليك برخي واحدهاي
توليدي بدهكار از ســـوي بانك هاي عامل
نبايد منجر به تعطيلي كارخانجات و بيكاري

كارگران شود.
استاندار چهارمحال و بختياري معتقد
است: حمايت از كاالي ايراني سياستي است
كه يك قدم از سياست هاي اقتصاد مقاومتي
فراتر است و نظر مقام معظم رهبري نيز بر

همين اساس است.
اقبال عباسي با اشاره به اين كه حمايت
از كاالي ايراني تعريفي فراتر دارد و به بازار،
بوتيك و مغازه ختم نمي شود،  مي افزايد:
اين حمايت از زماني كه متقاضي توليد به
دســـتگاه هاي اجرايي مراجعه مي كند آغاز
و با صدور مجوز، دريافت تسهيالت و...
ادامه پيـــدا مي كند و در نهايـــت به بازار

مي رسد.
استاندار چهارمحال و بختياري با بيان
اين كه حمايت از كاالي ايراني را بايد در
همه مراحل توليـــد از صفر تا صد آن در
نظر بگيريم، ادامه داد: دســـتگاه هاي دولتي
خريدهاي بســـياري دارند بنابراين مديران
توجه داشته باشـــند اين خريدها بايد از
كاالي ساخت داخل كشور و مهم تر از آن

كاالي ساخت داخل استان انجام شود.
وي اضافـــه مي كند: حمايت از كاالي
ايراني سياســـتي اســـت كه يك قدم از
سياست هاي اقتصاد مقاومتي فراتر است و
نظر مقام معظم رهبري نيز بر همين اساس

است.
وي با بيان اين كه همه پروژه ها به نوعي
با اقتصاد مقاومتي ارتباط دارند، گفت: تعداد
طرح، تعداد اشتغال ايجاد شده در طرح هاي
اقتصاد مقاومتي، مقدار تســـهيالت بانكي
مورد نياز و ميزان مشـــاركتي كه از بخش
خصوصي جذب مي شـــود چهار آيتمي
هستند كه براي تهيه و تدوين برنامه سال

97 بايد مورد توجه قرار گيرد

مشكالت طرح هاي اقتصاد مقاومتي 
با تمـــام توفيق ها،طرح هـــاي اقتصاد
مقاومتي در اين استان با موانع و مشكالتي
روبرو هستند كه اســـتاندار چهارمحال و
بختياري به اين خاطر روز چهارم مهر امسال
با اذعان به وجود برخي از اين مشـــكالت
گفت: مشكالت طرح هاي اقتصاد مقاومتي
در چهارمحال و بختياري بايد  بررســـي و

موانع بر سر راه آنها  رفع شود.
مهرداد اسدي
گزارشگر روزنامه اطالعات در شهركرد
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افـقـى: 
  1 - مــرغ ماهيخوار - شــهر بارگاه مطهر حضرت 

امام رضا (ع)
 2 - كوهى در خراسان - مال و دارايى

 3 - برادر آبادانى - غروب كردن - كبوتر خودمانى - لنگه
 4 - ضربــه خور چكش - تويى الســتيك  - دفاع 

فوتبال - لباس رزم
 5 - عدد بازيكنان يك تيم فوتبال - پارچه روپوشى 

- بازگشتن
 6 - مخفف تاتار - هر جهت - امپراطورى سرخپوستان 

آمريكا در غرب آمريكاى جنوبى (پرو)
 7 - خوب - باور - مهندس آلمانى مخترع ديفرانسيل
 8 - ميوه مربايى - نوعى دسر - ضمير مونث فرنگى

 9 – بهشت شداد - ميوه فاسد - كرگدن
 10 - كارگردان جنگ ستارگان - سيگار قديمى - آرزوها
 11 - سند - ساحل دريا - نمودار رسم شده براى هر تابع

 12 - زادگاه حضــرت ابراهيم (ع) – ضمير جمع - 
نسخ كننده - پدر عرب

  13 - واحد بدمينتون - كشف رازى - مركب دان -
 از ادات تشبيه

 14 - زن خانه دار - شجاعان 
15 - هماهنگ و هم مقصود - تندرو

عـمـودى:
 1 - توان تصميم گيرى مســتقل داشتن ، حكومت - 

مجلسى با نقاب و لباس هاى مبدل
 2 - جمع واليت - پدر علم تاريخ

 3 – دو يار هم قد - فصل پاييز - تكرار شده - پيش شماره 
 4 - صوت - سكه  هخامنشى - آسيب - شكلك

 5 - در نتيجــه تجربه يا آزمايش به دســت آمده - 
الشخور - لباس پوشيده

 6 - منسوب به كلمه - شاعر ايلياد و اديسه - پاكت ها
 7 - طويل ترين رود فرانســه - آراستگى صفات - 

رودى در روسيه
   8 - فرمانده بدن - گياهى علفى از گروه سرخس ها -

 درخت زبان گنجشك
 9 - ضربه شديد روانى - متين – اصل ، نسب

 10 - بازيكن خط ميانى - فالنى - نوعى نوشابه
 11 - دفتر كوچك - كم خونى - ناسازگار

 12 - مقياس طول - حرف خطاب - درياچه اى در 
سوئيس - ماه تابستانى

 13 - نصــف صدقه ! - نامــى زنانه - محو كردن - 
عالمت مفعولى

 14 - نوعــى عمليــات بانكى كه هميشــه از دو 
 ســمت تشكيل مى شود يكى مشــترى و ديگرى 

سرويس دهنده - مقابل انقباض
 15 - نمايش سنتى كشورمان - بستنى درون ظرف

آگهى تغييرات شركت تعاونى روستايى كاوه 
به شماره ثبت 37 و شناسه ملى 10980054162 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1392/12/27 و نامه تاييديه اداره تعاون 
روستائى شهرستان قزوين به شـــماره 205/18/111/184/574 مورخ 93/03/11 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: 1 -آقايان عقيل ذوالفقارى نژاد كدملى 5909643339 
به ســـمت رئيس هيئت مديره و احمد احمدى كدملى 5909715615 به ســـمت 
نايب رئيس هيئت مديره و رضا زارعى كدملى 5909983989 به ســـمت منشـــى 
هيئت مديره و ملكعلى حيدرى كدملى 5909583212 به سمت مديرعامل شركت 
انتخاب گرديدند. 2 -حق امضاء كليه چكها، قراردادها و اســـناد و اوراقى كه ايجاد 
تعهدى براى شـــركت بنمايد و يا تمام و يا قســـمتى از حق شركت را منتفى سازد 
به اســـتثناء مواردى كه هيئت مديره بمنظور اداره امور جارى شركت ترتيب خاصى 
داده باشد پس از تصويب هيئت مديره با امضاء رئيس هيئت مديره ومدير عامل و در 
غياب رئيس هيئت مديره با امضاء نايب رئيس هيئت مديره توأم با مهر شركت معتبر 
خواهد بود ولى اوراق و نامه هاى عادى فقط با امضاء مدير عامل صادر خواهد شد مگر 

مراسالت هيئت مديره كه با امضاء رئيس هيئت مديره صورت خواهد گرفت. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى الموت غربى (307405) 

آگهى تغييرات
 شركت روغن موتور سمند راد ( سهامى خاص )

 به شماره ثبت 277 و شناسه ملى 10101716458 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/03/21 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1. ترازنامه و حساب سود و زيان و صورتهاى مالى 
مربوط به سال مالى منتهى به پايان اسفند 1396به تصويب رسيد. 2. آقاى 
روزبه كاويان پور كد ملى 2219005089 و آقـــاى مازيار كاويان پور كد 
ملى 0067429270 و آقاى خشايار كاويان پور كد ملى 0480190178 
به ســـمت اعضاى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 3. آقاى 
بهرام محمد زاده روحانى كد ملى 0033842736 به ســـمت بازرس اصلى 
و آقاى محسن محبى كد ملى 4899758911 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت يك سال مالى انتخاب شدند. 4. روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه 

كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بوئين زهرا (307406) 

آگهى تغييرات شركت ماشين لنت (سهامى خاص)
 به شماره ثبت 347 و شناسه ملى 10860953353 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى مورخ 1397/04/25 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1. آقاى محمدپيرى كد ملى 1531108385، 
آقاى على قربانى آوينى كـــد ملى 1531132578، آقاى ايوب يعقوبى 
كد ملى 5949629914 به عنوان اعضـــاء هيئت مديره براى مدت دو 
سال انتخاب شـــدند. 2. آقايان ضرغام مرادى كد ملى 4391859696 
به عنوان بازرس اصلى و داود مرادى رامندى كد ملى 4390365959 
به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك ســـال مالى انتخاب شدند. 
3. ترازنامه و صورتهاى مالى ســـال مالى منتهى به 29 اسفند 1394 
به تصويب مجمع رســـيد. 4. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج 

آگهى هاى شركت تعيين گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تاكستان (307364) 

آگهى تغييرات 
شركت بهبود انديشان آرنيكا توس شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 54881 و شناسه ملى 14005035222 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/12 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد: بنا بر تفويض اختيار حاصله از مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/06/24 و با توجه به اظهار نامه تنظيمى و ســـند حسابدارى صادره 
مبنى بر تصفيه مطالبات و انتقال مطالبات مذكور به حســـاب ســـرمايه 
شـــركت هيئت مديره شركت،افزايش ســـرمايه راعملى دانسته ،در نتيجه 
مبلغ 5199000000ريال از حســـاب بدهى شـــركت كسر و به حساب 
سرمايه منظور گرديده اســـت و ماده 5 اساسنامه به شرح زيراصالح گرديد 
ماده 5: سرمايه شـــركت مبلغ5200000000 ريال منقسم به 100 سهم 

52000000 ريالى با نام مى باشد كه تماماً پرداخت گرديده است. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (307234) 

آگهى تغييرات شركت بهبود انديشان آرنيكا توس شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 54881 و شناسه ملى 14005035222 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى مورخ 1397/03/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد: -روزنامه 
كثيراالنتشـــار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. -موسســـه حسابرسى و خدمات 
مديريت رهبين شناســـه ملى 10100379311 بسمت بازرس اصلى و آقاى اميررضا برادران كتابچى 
شـــماره ملى 0075181150 بسمت بازرس على البدل براى مدت يكســـال مالى انتخاب گرديدند. 

-ترازنامه و سود و زيان سال مالى منتهى به 29 اسفند ماه 1396 مورد تصويب قرار گرفت. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (307225) 

آگهى تغييرات
 شركت نمايشگاه هاى بين المللى استان قزوين (سهامى خاص) 

به شماره ثبت 4029 و شناسه ملى 10861426907 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فـــوق العاده مورخ 
1395/05/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1.سازمان هميارى شهردارى هاى 
استان قزوين شناسه ملى 14000118166 با نمايندگى آقاى رضاطاهرى 
كدملى 4391325187 آقاى محمدهادى مرسلى كدملى6159817051 
آقاى هادى نيك فطرت شيوايى با كد ملى 2721833081 بعنوان اعضاى 
هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 2. موسسه حسابرسى قواعد 
با شناسه ملى 10103225106محمدپيرى كدمل3871093361بعنوان 
بازرسان اصلى و على البدل براى مدت يكســـال انتخاب شدند. 3.روزنامه 

جمهورى اسالمى جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قزوين (307408) 

آگهى تغييرات 
شركت بهين صنعت گستران البرز ( با مسئوليت محدود )

 به شماره ثبت 2300 و شناسه ملى 10570005554 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/08/01 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: آقاى مهران كريمى كد ملى 4322963331 
و خانم سمانه ســـازگار كد ملى4989745612 هر كدام با پرداخت مبلغ 
پنج ميليارد ريال به صندوق شركت سهم الشـــركه خود را به مبلغ شش 
ميليارد ريال افزايش دادند در نتيجه ســـرمايه شركت از مبلغ دو ميليارد 
ريال به مبلغ دوازده ميليارد ريال افزايش يافت و ماده 4-اساســـنامه بشرح 
مذكور اصالح گرديد و سهم الشركه شـــركا پس از افزايش سرمايه بشرح 
ذيل مى باشد: آقاى مهران كريمى و خانم سمانه سازگار هر كدام مبلغ شش 

ميليارد ريال سهم الشركه. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قزوين-البرز (307409) 

آگهى تغييرات شركت ريخته گرى دقيق پارس سهامى خاص
 به شماره ثبت 3137 و شناسه ملى 10700148080

 به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/17 تصميمات 
 ذيل اتخاذ شد: شـــركت بوســـيله هيئت مديره اى مركب از 3 يا 5 نفر عضو اداره 

خواهد شد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان سمنان 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شاهرود (307378) 

آگهى تغييرات شركت تعاونى روستايى كاوه 
به شماره ثبت 37 و شناسه ملى 10980054162 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1392/12/27 و نامه 
تاييديه اداره تعاون روستائى شهرستان قزوين به شماره 205/18/111/184/574 
مورخ 93/03/11 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: 1 -ترازنامه و حساب سود و زيان 
ســـال 1391 مورد تصويب قرار گرفت. 2 -آقاى محـــرم ذوالفقارى نژاد كد 
ملى 5909922580 و آقاى احمد احمدى كـــد ملى 5909715615 و آقاى 
عقيل ذوالفقارى نـــژاد كد ملى 5909643339 و آقـــاى رضا زارعى كد ملى 
5909983989 و آقاى رضا محمدى كدملى 5909989960 به سمت اعضاء 
اصلى هيئت مديره و آقاى اســـمعيل زارعى كدملـــى 5909954628 و آقاى 
محسن ســـياهكالى مرادى كد ملى5909970100 به سمت اعضاء على البدل 
هيئت مديره براى مدت سه ســـال انتخاب گرديدند. 3 -آقايان مرادعلى غالمى 
كدملى 5909402919 و على يار عبدلى كدملى 5909569465 به ســـمت 

بازرسان شركت براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى الموت غربى (307407) 



مرحوم آيت اهللا منتظري در اين راستا مي گويد: اگر 
فقيه در حوزه احكامي كه به يقين تعبدي نمي باشند، با 
تشخيص كارشناس به تغيير مصلحت و مفسده واقعي 
ــه بقاي حكم اول  ــع و يقين پيدا كرد، به طوري ك قط
ــوردي مي تواند حكم جديد  ــد، در چنين م گزاف باش
ــتنباط نمايد. در حقيقت در اين گونه موارد حكم  را اس
ــوع حقيقي آن كه همان  ــابق تغيير نيافته، بلكه موض س
مصالح يا مفاسد واقعي باشد، تغيير كرده است. بنابراين 
تغيير احكام در موارد ذكر شده، هيچ  منافاتي با روايات 
ــر اينكه «حالل محمد حــالل الي يوم القيمه و  دال ب
ــدارد. (مجازات هاي  ــي يوم القيمه» ن حرامه حرام ال

اسالمي و حقوق بشر، ص101) 
ــالم براي احكام خود راز و رمز آسماني  اينكه اس
ــخن مهم و كارگشايي است. احكامي  قائل نيست، س
ــريع گشته بود و عقالي قوم تأييد  كه در جاهليت تش
كرده بودند، گزافي و از روي هوس و دور از مصلحت 

ــت.  اس نبوده  ــان  آدمي
ــاس  پيامبر(ص) نيز براس
مصلحت عرف جامعه 
ــاي  ــد پ ــت تأيي انگش

احكام پيشين نهاد.
و  كالم  ــش  دان
تفسير و فقه و حديث 
ــكل گرفت  از آنجا ش
كه مفسران و متكلمان 
گزاره هاي  تا  خواستند 
و  ــي  عقالي را  ــي  دين
جز  ــد؛  نماين ــتدل  مس

ــر ناسازگاري  ــعريان كه با عقلي دانستن احكام س اش
داشتند و حسن و قبح ذاتي براي احكام قائل نبودند و 
اگر گروهي از آنان قائل بودند، قابل كشف نمي دانستند 
ــرو كند شيرين بود»؛ ولي  و مي گفتند: «هر چه آن خس
ــل، راه عقالني كردن  ــيعي با پذيرفتن عق ــران ش مفس
ــا و احكام را پيمودند، و باب اجتهاد را با قرار  گزاره ه
دادن عقل به عنوان يكي از منابع چهارگانه، از نخست 

گشودند. 
ــخن مي گوييم، منظور عقل  4ـ اينكه ما از عقل س
عملي است؛ يعني بايد ها و نبايدهاي اعتباري كه منشأ آن 
عقل نظري است. انسان همواره از لحاظ عقل و تجربه 
ــت. پيامبر اكرم(ص) با انسان سخن گفته و  در تكامل اس
شريعتش را براي انسان كامل به كمال رسانده است.آيا 
كمال انسان در عصر بعثت پايان يافته و عقل و فطرت 
ــيده بود؟ اينكه  ــان به منتهي درجه كمال رس در آن زم
ــد (اليوم اكملت  دين خداوند به طور كامل عرضه ش
ــريت و در همه عرصه ها  لكم دينكــم) براي همه بش
ــان هاي آن عصر و در عرصه  ــود؟ يا براي انس كامل ب
ــان از لحاظ عقلي پس از  هدايت؟ نمي توان گفت انس
ــته است. تاريخ خالف اين  پيامبر(ص)، هيچ  كمالي نداش
را مي گويد. اگر انسان تحول يافت، سنتهاي مربوط به 
زندگي نيز الجرم تحول پذير است. تفسيرهاي مربوط به 
دين نيز تحول پذير است. انسان شناسي و جهان شناسي 
اين روزگار غير از انسان شناسي و جهان شناسي اعصار 

پيشين است. 
ــريعت بايد در قواره عصر و انسان امروز باشد.  ش
ــير محمد عبده و رشيد رضا و طنطاوي تا عالمه  تفاس
طباطبايي كه بعد از عصر شكوفايي علم نگارش يافته، 
با تفاسيري كه در قرون اوليه چون تفسير جامع طبري و 
تبيان شيخ طوسي و مفاتيح الغيب فخر رازي و ديگران 
ــده، تفاوت هاي عمده دارد؛ زيرا مقتضيات  ــته  ش نوش
ــون ديني مي جويد.  ــير ديگري از مت اين روزگار تفس
احكام اجتماعي و سياسي و معامالتي اسالم نيز چنين 
ــت؛ بايد مقتضاي عقل و فطرت و مصلحت آدميان  اس
ــك را در راستاي مقاصد ديد.  ــت. مناس را در نظر داش
ــتنباط احكام ناديده  ــيره عقال را در اس نبايد عرف و س
انگاشت. بايد احكام اجتماعي و معامالتي و سياسي را 

در بستر عقاليي توجيه كنيم. 
ــا ندارد؛ في المثل  ــزم و جمود در اين امور معن ج
ــروز دارد، در عرف  ــي كه برده داري در جهان ام قباحت
ــريعت اسالم آن را امضا  ــت، لهذا ش عصر بعثت نداش
نمود و احكام انساني تري براي بردگان و كنيزان آورد. 
ــه «عبد مملوك»  ــان نابرابر ب ــرآن كريم براي دو انس ق
ــوكا اليقدر علي  ــال مي زند: «ضرب اهللا عبدا ممل مث
شئ...»(نحل/74) و از اولياي بردگان و كنيزان خواست 
تا وسايل ازدواج آنان را فراهم نمايد: «وانكحوا االيامي 
ــم و امائكم» (نور/31).  منكــم والصالحين من عبادك
ــي به پيامبر اسالم اعتراض نكرد كه چرا برده داري  كس
ــميت شناخته ايد؟ شايد عكس آن ممكن بود  را به رس

اتفاق بيفتد. 
ــتر عقل و  ــه دليل تكامل بيش ــر حاضر ب در عص
ــر برده داري را به رسميت نمي شناسد. در  فطرت، بش
آمريكا تا اوايل قرن نوزدهم تجارت برده وجود داشت. 
ــعار برچيدن برده داري  هنگامي كه   آبراهام لينكلن  با ش
ــال  1860 م   به پيروزي رسيد، در برخي  در انتخابات س
ايالت ها آزادي بردگان را برنمي تافتند، تا اينكه تجارت 

برده در قانون آمريكا لغو گرديد.
ــالم درباره  ــاني كه اس برخالف توصية رفتار انس
بردگان سفارش كرد، اروپاييان تا قرن نوزدهم، بندگان 
ــيدند و هيچ  حق و سهمي برايشان  را به زنجير مي كش
ــرده داري،  ــت، نورمن لي،   تاريخ ب ــل نبودند. (ماخ قائ

ترجمه سه يل سمي)
ثبات و جامعيت در اسالم

ــورخ  م ــات،  اطالع ــه  روزنام در  ــتي  دوس 5ـ 
ــنبه97/9/10 مقاله اي با عنوان «ثبات و جامعيت در  ش
ــته هاي اين جانب نوشت و سخن  اسالم» در نقد نوش
خود را بر چند مباني بنياد نهاد، از جمله اينكه «تشريع 
ــت و راي هيچ  كس براي  و قانون گذاري از آن خداس
ــف خدا؛ چنان  ــت، مگر تكلي ــچ  كس الزام آور نيس هي
كه مي فرمايد: «ان الحكــم اال هللا. امر ان ال تعبدوا اال 

اياه». 
ــته اين برادر يادآور مي شوم: اوال واژه  در نقد نوش
«حكم» در قرآن را معادل قانون گرفتن، جاي تأمل است. 
ــعر جاهلي و در ادبيات عرب و قرآن به  «حكم» در ش
ــت. حكم در قرآن يا به معناي  معناي قانون نيامده اس
ــد و حكمت:  ــت يا به معناي رش فصل خصومات اس
ــان جاوك فاحكم بينهم او اعــرض عنهم» (مائده  «ف
ــان في الحرث»  ــليمان اذ يحكم /42) «و داوود و س
ــاس ان تحكموا  ــم بين الن ــاء/78) «و اذا حكمت (انبي
ــاء/58) و برخي آيات ديگر كه به معناي  بالعدل» (نس
ــت: «و لّما  فصل خصومت و داوري ميان متنازعين اس
ــّده آتيناه حكما و علما» (يوسف/22) «فوهب  بلغ اش
ــعراء/21)، به معناي دانش و حكمت  ربي حكما» (ش
است. در آيات 47 و 48 سوره مائده مي خوانيم: «و من 
لم يحكم بما انزل اهللا فاولئك هم الفاسقون» كه اشاره 
ــت كه در قضاوت، برخالف  به قوم يهود و نصاري اس
شريعت خود داوري مي كردند. تازه فرضاً بگوييم حكم 
به معناي قانون گذاري است، اينكه بگوييم قانون گذاري 

فقط از آن خداست، جاي تأمل بيشتري است.
ــي و  ــاي بين الملل ــه در نهاده ــي ك ــا قوانين  آي
ــود و پاره اي از آنها براي  ــيون ها تدوين مي ش كنوانس
كشورهاي عضو الزام آور است، نامشروع است و بايد 
ازآن سر پيچيد؟ كساني كه در صدر مشروطيت با نهاد 

مجلس شورا مخالفت مي كردند، حرفشان همين بود كه 
ــس حق قانون گذاري ندارد؛ چون قانون گذاري از  مجل
آن خداست. در معادالت و معامالت جهاني خألهاي 
قانوني را با چه بايد پر كنيم؟ آيا قوانين بيمه ها، قوانين 
مربوط به درياها يا ترافيك هوايي و نشست و برخاست 
پروازها در فرودگاه ها و قوانين مربوط به محيط زيست 
و قانون ميان كارگر و كارفرما، قانون مبارزه با پولشويي 
ــا را از باب  ــود يا اينه ــع وحي گرفته مي ش و... از مناب
ــيره عقالييه و در راستاي راحت كردن زندگي بشر  س
ــكيو به بعد  ــم؟ قانون تفكيك قوا كه از منتس پذيرفته اي
در غالب كشور ها، حتي در نظام جمهوري اسالمي، به 

اجرا درآمد، از متون ديني گرفته شد؟ 
ــت كه يكي از پيام هاي گوهرين دين،  شكي نيس
ــت؛ ولي اين را كه در اداره  عدالت در همه عرصه هاس
ــور بايد تفكيك قوا صورت بگيرد تا عدالت بهتر  كش
ــود، نبايد پيام دين تلقي كرد. مهم اين است كه  اجرا ش

در تضاد با نص دين نباشد.
در توضيح سخن اين برادر كه مي گويد فقط بايد از 
قانون خدا اطاعت كرد،بايد گفت آيا قوانين كشورهاي 
ــس قانون گذاري آن  ــلمان كه از عرف يا مجال غيرمس
ــود، براي يك فرد مسلمان كه  ــورها تدوين مي ش كش

شهروند آن كشور است، الزام آور نيست؟
ــت  ــري، كه اين دوس ــزام از قوانين بش ــلب ال س
ــرج و يك نوع نظام  ــت، يعني هرج وم ناقد مدعي اس
ــور  ــهروندان آن كش ــتي. هر قانوني براي ش آنارشيس
ــتگاه و منبع قانون  ــت، مهم نيست كه خاس الزام آوراس

كجا و كدام است. 
بدون اينكه قصد جسارتي در كار باشد، بايد گفت 
نخستين بار خوارج در برابر امام علي(ع) گفتند: «ال الحكم 
اال هللا» و حضرت در جواب فرمود: «كلمه حقٍّ يُراُد بها 
ــم إّال هللا و لكّن هُؤالء يُقولُون ال  ــٌل نعم إنُّه ال ُحك باط
ــت كه حكم از آن خداوند  ــت اس إمره إال هللا..»، درس
ــت؛ ولي حكومت در جامعه از آن خدا نيست. در  اس
جامعه حاكمي بايد تا كارها را سامان دهد.(خطبه 40) 
دغدغه گروههايي چون القاعده، طالبان و داعش شايد 
همين است كه در همه جا حكم از آن خداست. قرآن 
كه مي فرمايد: «اطيعوااهللا و اطيعواالرسول و اولي االمر 
ــاء /59)؛ يعني اوامر اولي االمر را كه بعد از  منكم»(نس
اطاعت خدا و رسول قرار داده؛ يعني اوامري هست كه 

در عرصه دولتها تدوين مي شود.
ــوم طباطبايي در الميزان مي گويد:  «و اما اولى  مرح
االمر هر طايفه اى كه باشند، بهره اى از وحى ندارند، و 
ــت كه به نظرشان  كار آنان تنها صادر نمودن آرايى اس
صحيح مى رسد، و اطاعت آنان در آن آراء و در اقوالشان 
بر مردم واجب است، همان طور كه اطاعت رسول در 

ــير  آرايش و اقوالش بر مردم واجب بود»(ترجمه تفس
ــاني  ــزان ج 4 /ص618). حال، اولي االمر چه كس المي
ــود يا نه؟ مورد  ــامل غير معصوم مي ش هستند؟ آيا ش
ــت و در اين جا وارد آن نمي شوم. اما واژه  اختالف اس
ــت؛ مانند:  «امر» غالبا امور دنيايي و اجتماعي گرفته اس
ــاورهم في االمر» و «و امرهم شوري بينهم». كه  «و ش

در اينجا منظور امور دنيوي است. 
ــت بگويند اگر مصاديق و موضوعات  ممكن اس
ــاب نمونه  ــد، از ب ــال در معامالت پيدا ش ــازه اي، مث ت
ــوروارد،  ــن، ف ــرمايه از نوع آبش ــاي بازار س قرارداده
ــوآپ و غيره، بايد بر اطالقات قرآني حمل  فيوچرز، س

ــت و يا از مصاديق غرر و يا  كرد يا از مصاديق بيع اس
ــوال اين است كه چه كسي بايد در اين  بيع ربوي؟ س
موارد موضوع شناسي كند؟ آيا با مراجعه به متون ديني 
معاني روشن مي شود يا اينكه بايد به عالم و كارشناس 

اقتصاد رجوع كرد؟
ــدازه مي توان جمله  ــه تا چه ان ــش دوم اينك پرس
«احل اهللا البيع و حّرم الربا» را توسعه داد تا هر موضوع 
ــا بگنجد؟ معاني و مصاديقي  ــازه اي در واژه بيع و رب ت
ــريفه آمده، جز اين است كه  كه در بيع و ربا در آيه ش
ــع و ربا چه بوده  ــد ديد در عصر بعثت مصاديق بي باي
ــت بگويند كه اطالق گيري بايد كرد  است؟ ممكن اس
و اطالق گيري حد يقف ندارد. مگر اطالق گيري سيره 
عقاليي نيست؟ و تا سيره عقال حجت نباشد، تمسك 
ــر متن و حجت  ــتن ظواه به اطالقات و حجت دانس

دانستن خبر واحد بي مبناست.
ــاني در كفايه مي گويد: اگر   مرحوم آخوندخراس
سيره عقال در حجيت خبر واحد تغيير كند، نمي توان به 
خبر واحد تمسك كرد. لهذا كثيري از احكام سرنوشت 
ــرعي بر مبناي  ــب احكام ش ــري پيدا مي كند.غال ديگ
حجيت ظاهر و حجيت خبر واحد وحجيت قول لغوي 
ــت و حجيت اينها، به سيره عقال بر مي گردد. حال  اس
ــال بما هم در موردي نظر  ــرا در اين روزگار اگر عق چ
ــان را نپذيريم؟ و چرا بايد عقالي غرب  دادند، نظرش
ــرق جداكنيم؟ امور عقالئيه در مسائل  را از عقالي ش

اعتباري مرزبندي ندارد.
ــيره عقال مي گويد:  ــوم ناييني در تعريف س  مرح
ــتمرار عمل العقال بما هم عقالعلي شئ سواء  «فهي اس
ــن ام لم ينتحلوا؛ يعني عملي كه  ــوا الي مله او دي انتحل
ــش گيرند؛ چه  ــتند، در پي ــال، از آنجا كه عقال هس عق
وابسته به دين و ملتي باشند يا نباشند، آن را سيره عقال 

مي نامند.(ناييني، فوائداالصول، ج3/ص192)
 دوست محترم در آن مقاله ادعا كرده: «آنچه بشر 
ــي از نظر قانون به آن نياز  ــي فردي و اجتماع در زندگ
ــالم  ــت و فقهاي اس ــنت آمده اس دارد، در كتاب و س
ــتخراج كنند.»  مي توانند حكم هر رويدادي را از آن اس
ــتخراج حكم هر رويدادي  ــت كه اس ــش اين اس پرس
ــت؟ ما در  ــر اس ــنت با چه معياري ميس از كتاب و س
جهان امروز مشكل حكمي نداريم؛ مشكل ما شناخت 
ــت كه در زندگي  ــريعي اس موضوعات و تحوالت س
ــزي در عرصه هاي  ــا برنامه ري ــكل م رخ مي دهد. مش
ــكل ما محيط زيست  ــت. مش اقتصادي و اجتماعي اس
و مديريت آبهاي زيرزميني است. مشكل ما به خشكي 
ــت. مشكل ما پولشويي در  رفتن درياچه ها و تاالبهاس
سيستم هاي بانكي است. مشكل ما آمار باالي آسيبهاي 
ــكل ما ورود كاالهاي قاچاق در  ــت. مش اجتماعي اس

ــت. مشكل ما قانون فرار از ماليات است و..  كشور اس
ــي مي تواند با احكام فقهي در مقام حل اين  كدام فقيه
ــدي با همه اينها  ــكالت بر آيد؟ بلي، عدل خداون مش
مخالف است، اما روش حل اينها را به عهده عقل بشر 

گذاشته است. 
ــوق زنان يك نوع  ــته براي حق فقهاي ما در گذش
استباط داشتند و در اين روزگار استنباطي ديگر. قانون 
«الطالق بيد من اخذ بالساق» ؛ طالق دست زوج است 
يا قانون مشروعيت تعدد زوجات يا جواز ازدواج دختر 
ــني يا حضانت و.. تغيير  با مصلحت ديد پدر در هر س
يافته است. دخالت قانون مدني و دولت در اين مسائل 
محرز است. عالماني مانند شهيدصدر بر اين نكته تفطن 

داشتند و بحث منتطه الفراغ را مطرح كردند.
 عالمه طباطبايي احكام را به ثابت و متغير تقسيم 
ــالمي برد. پر  كرد و احكام متغير را در حوزه حاكم اس
كردن خأل هاي قانوني در اختيار دولت يا قانون گذاران 
ــت: اليخفي اّن  ــتدالل آنان چنين اس ــت، شايد اس اس
ــدوده متناهيه والحوادث  ــنه مح نصوص الكتاب والّس
ــبيل الي اعطاء  ــر متناهيه فالس ــه والمتوقعه غي الواقع
ــا و احكامها  ــالت الجديده منازله ــوادث و المعام الح
ــنت محدود است  ــريعه... ؛ نص كتاب و س في فقه الش
ــي، بنابراين نمي توان همه چيز را به  و حوادث نامتناه
ــند كه بتوانند احكام  فقه برگرداند، بايد مجتهديني باش
ــتباط نمايند (ابن سينا/ آخر  را بر موضوعات جديد اس
ــواره در زندگي فردي و  ــي اينكه هم ــفا). ول كتاب ش
اجتماعي موضوعي متولد مي شود، جاي ترديد نيست. 
ــكي نيست  ــت؟ ش حال بايد حكم آن را از كجا جس
ــم منصوص نداريم. پس  كه براي حوداث جديد حك
ــتخراج كرد؛ عمدتا به امارات،  چگونه بايد از منابع اس
اصول عمليه يا اطالقات برمي گردد.تمام اينها از اصول 
عقالييه است كه شارع معتبر دانسته است. شارعي كه 
ــمرد و مصلحت عامه را  اين اصول عقاليي را معتبر ش
ــت، از كجا بناهاي ديگر عقال را در جهان  منظور داش
ــارع  ــروز تائيد ننمايد؟ اصال بناهاي عقال به تائيد ش ام
ــد: اماره هاي عقاليي  ــام خميني مي گوي نياز ندارد. ام
ــتند كه عقال در داد و ستد ها، تدبيرهاي  اماره هايي هس
ــوؤن زندگي  اجتماعي، و به طور خالصه در تمامي ش
خويش بدانها عمل مي كنند و نيازي به جعل حجيت از 
ــارع ندارد و اگر شارع در مقام ردع آن برآيد،  طرف ش
ــود، مانند حجيت ظواهر،  ــام اجتماعي مختل مي ش نظ
قول لغوي، پذيرفتن خبر موثق، اصالحه الصحه در فعل 
ديگري. عقال به اين گونه امور عمل مي كنند و در انتظار 
جعل حجيت از طرف شارع نمي نشينند.(انوارالهدايه، 

ج1، ص194) 
6ـ  اوامر و نواهي، الهي و غير الهي، از امور اعتباري 
هستند كه شارع و قانون گذار مصلحت موجود جامعه 
را لحاظ مي كند و بر اساس مصلحت عقالييه حكمي را 
جعل مي كند، حال، چه تابع مكتب هاي حقوقي طبيعي 
باشيم و چه تابع مكتب هاي حقوقي قراردادي. كه جاي 

بحث آنها در اين مقال موجز نمي گنجد.
ــه و حقوق يعني مجموعه قوانين   به هر روي فق
ــارع يا قانون گذار جعل مي كند. شكي  قراردادي كه ش
ــر بنيان فطرت و  ــالم ب ــت كه برخي از احكام اس نيس
ــده و داراي حست و قبح ذاتي  ــته ش طبع آدمي گذاش
ــوت مي كند يا ظلمي  ــت. عدلي كه قرآن به آن دع اس
كه نهي مي نمايد، قانون جهان شمول است و استسثناء 
بردار نيست؛ ولي همه قوانين شريعت اين گونه نيست 
ــتنبط  ــر مصلحتها فرق مي كند.عمده كار مس و با تغيي
ــتن اين قوانين است و اينكه بتواند قضاياي  فرق گذاش
ــه را از خارجيه جدا كند و مقدمات حكمت در  حقيقي
ــخن به  ــد. براي اينكه س باب اطالق گيري را بازشناس
ــي دارم.   پيامبر(ص) و امامان  ــد مثالي را بيان م درازا نكش
ــا اوضاع و احوال زمان خود  معصوم(ع) درباره توجه ب
ــا «من احيا ارضا  ــد: «من احيا مواتا فهوله»    ي فرموده ان

مواتا فهي له » (وسائل الشيعه، ج17، ص327   ) 
ــالم و در مكه و مدينه  چنين حكمي در صدر اس
ــي  ــه و معنادار بود؛ يعني اگر كس ــه طور كامل موج ب
ــايل آن روز كه محدود بود،  زمين هاي موات را با وس
ــق بود، اما اكنون اگر  ــاد مي كرد، مالك يا صاحب ح آب
ــايل امروز با  ــهرهاي ايران با وس ــي در يكي از ش كس
احياي موات صاحب هكتارها زمين شود، مالك است؟ 
ــرم زمين خواري به  ــي او را به ج ــتگاه قضاي و يا دس
صالبه مي كشد. آيا اين دستور اسالم، موضوعا، منتفي 
نيست؟ به تعبير يكي از صاحب نظران دست انسان در 
ــيار باز شده است و يك فرد مي تواند  آباداني زمين بس
ــياري را آباد كند، صاحب حق  به تنهايي مساحت بس
شدن يا تملك زمين هاي موات به وسيله او، با اهداف 
ــريعت هماهنگي ندارد؛ بنابراين دولت اسالمي  كلي ش
ــازد. و يا اصال  مي تواند حيطه اين قاعده را محدود س
ــت بگوييم در اين  خالف قانون اعالم كند. ممكن اس
ــي را به عنوان ثانويه تعطيل مي كنيم  گونه موارد حكم
يا حكم دوم را به عنوان حكم حكومتي اعالم مي كنيم 
ــم نيز باز خواهد  ــت، حك و بعدها كه موضوع بازگش
ــي و حكم ثانوي  ــت. بايد گفت كه حكم حكومت گش
ــتر مربوط به موارد اضطرار يا عسر و حرج است.  بيش
در مثال فوق هيچ گاه احياي موات مانند روزگار پيشين 
ــايل بيل و كلنگ برنمي گردد. حكم ثانوي جاي  با وس
حكم اولي را گرفته و به حكم اولي تبديل گشته است. 
يعني حكم اولي اين است كه كسي حق تملك اراضي 

موات را ندارد. مثال از اين دست زياد است. 
نتيجه گيري:

ــنت  ــناخت كتاب و س ــه بايد عالوه بر ش 1ـ فقي
تاريخ عصر نزول و احكام موجود پيش از بعثت را به 
خوبي بداند، و اينكه پيامبر(ص) با احكام موجود جامعه 
ــت. فلسفه اينكه  ــته اس جاهلي چگونه برخوردي داش
ــر پاره اي از احكام را امضا كردند، اين بود كه اين  پيامب
دسته از احكام در بردارنده مصالح مردم بود و تضادي 

با پيام پيامبر نداشت.
ــي بگوييم خداوند براي  ــاس روايت 2ـ اينكه براس
تمام موضوعات احكام جعل كرده است، سخن تمامي 
ــا پيامبر با مردم  ــد گاهي از راه وحي ب ــت، خداون نيس
ــخن مي گويد و گاهي از راه عقل پيام خود را ابالغ  س
مي كند. اگر فقيهي از كليات حكمي را استخراج مي كند 
و بر موضوع جديدي حمل مي نمايد، كاري عقالني و 
ــت. موضوعات جديد حكم جديد  يا عقاليي كرده اس

طلب مي كند. 
3ـ بخش عمده قانون هاي مربوط به زندگي بشر 
در عرصه هاي اجتماعي و سياسي و معامالتي، از امور 
اعتباري و عقاليي است. پاره اي از موضوعات با قيود 
آن در مقايسه با زمان شارع تفاوت كرده و هيچ  نسبتي 
ميان موضوع جديد با حكم پيشين نيست و پاره اي از 
ــانه  اين موضوعات نوين به قدري پيچيده و كارشناس
ــه آن موضوع را  ــان مربوط ــد متخصص ــت كه باي اس
شناسايي كنند. فقيهان هيچ گاه نمي توانند بدون استمداد 
از كارشناس حكمي را صادر نمايند. اين مسئله در امور 
ــي و معامالت بانكي و در برخي مسائل پزشكي  سياس
ــت. و در نهايت اينكه تمامي احكام  بيشتر مشهود اس
در مسائل غيرعبادي بايد غرض عقاليي داشته باشد و 
ــن و قبح آنها عقلي  تعبد در اين امور معنا ندارد و حس
ــت و عقل عالوه بر اينكه كاشف  ــدني اس و كشف ش

مالكات است، خود مي تواند حاكم نيز باشد.

تصحيح مثنوي استاد موّحد 

دربارة  ُدّره
ــتاد در صفحة 62 مقّدمه در  اس
ــته اند: «دِّره  ــورد كلمة «ُدّره» نوش م
ــر  ــت 3743 دفت ــورت ُدّره بي به ص
چهارم كتابت شده، عدنان صورت 
درست آن را آورده، بي آنكه متذّكر 
ــخه بشود.» اين كلمه  غلط بودن نس
در مثنوي هم «دِّره» ضبط شده، هم 

«ُدّره».
دفتر چهارم، ب 3742: 

آتش از قهر خدا خود ذّره يي است
بـهر تهـديـد لئيـمان ُدّره يي است

دفتر ششم، ب 1509: 
يا به زخم دِّره او را ده جزا

آن چنانـكه راي تو بيند سزا
ــتي چند باشد باريك كه به  ــديد ثاني پوس ُدّره: به ضّم اّول و تش
هم دوزند يا برهم ببافند و گناهكاران را بدان تنبيه سازند و گاه باشد 
ــر اّول در عربي آلت ضرب  كه دهل و نقاره را بدان نوازند. و به كس

و زدن را گويند.(برهان قاطع)
مرحوم مدّرس خياباني در قاموس المعارف مي نويسد: «ُدّره (چو 

ُجثّه) قمچي، تازيانه و آلت زدِن دهل و نقاره و...
در فرهنگ لغات و تعبيرات مثنوي، مرحوم گوهرين، دِّره و ُدّره 

هر دو را آورده است.(ج4، ص459)
ــّالق براي تنبيه نقل كرده  ــتينگاس durra را به معني ش در اس

است.
ــد كه به هم دوزند،  ــت چن ــدراج هم ُدّره به ضم اول را پوس آنن

معني كرده است.
ــخة  ــر از امالي نس در امالي كلمة دّره هم به ضّم و هم به  كس

677 تبعيّت شده است.
*

چاپ عكسي و حروفي نسخة قونيه«الف» 
ــتاد در  ــخة 677(الف) اس ــي و حروفي نس در مورد چاپ عكس
پانوشت صفحة61 مقدمه مي نويسند: «از اين نسخه كه ما با رمز «الف» 
ياد مي كنيم ، نيكلسون با رمز G ياد كرده است. دو چاپ عكسي آن 
ــت. چاپ حروفي  ــار يافته اس يكي در تركيّه و ديگري در ايران انتش
آن نيز به اهتمام دو محّقق دانشمند دكتر عدنان قرااسماعيل اوغلو در 

تركيّه و دكتر عبدالكريم سروش در ايران منتشر شده است...»
ــه مكّرر  ــخة قوني ــي دربارة چاپ نس ــوري و تلفن ــن حض از م

پرسيده اند، من ناگزيرم اينجا پاسخ  دهم: 
ــال 1371،  ــخة 677 اولين بار در ايران در س ــاپ حروفي نس چ
ــال پس از چاپ عكسي آن در مركز نشر دانشگاهي، در نثر و  يك س
ــرح مثنوي شريف در چاپخانة وزارت ارشاد به چاپ رسيد. اكنون  ش
چاپ هفتم آن در دسترس است. متن همين نسخه از سال 1378 در 
انتشارات روزنه چاپ مي شود، چاپ ششم آن به همراه كشف اآليات 

و كشف المصاريع در قطع رحلي و پالتويي عرضه مي شود. 
چاپ آقاي دكتر عبدالكريم سروش در 1375 و چاپ پروفسور 
ــال 1384= 2005 عرضه  ــماعيل اوغلو در تركيه به س ــان قرا اس عدن
ــتاد موّحد به اين چاپ هاي مقدم اشاره اي  ــت. در مقالة اس ــده اس ش

نشده است. 
*

واقف نسخة 677
استاد مي نويسند: «واقف كه معلوم مي شود كتابت و ترصيع نسخه 
به دستور و هزينة او انجام يافته، شخصي است به نام اميرجمال الّدين 
ــين معروف  مبارك كه در اصل غالم آزادكردة فخرالدين علي بن حس
ــيّدالخّدام ملك االمراء  به صاحب عطا بوده كه در وقف نامه به عنوان س
ــفيرالّدوله از او نام برده  ــاب مقّرب الحضرة صفيّ المملكة و س والحّج

مي شود.»
ــا از جان و دل  ــد جمال الدين مبارك «گوي ــي مي گوي «گولپينارل
ــيفته و وابستة موالنا و سلطان ولد بود»، اّما نه در فيه مافيه و نه در  ش
ــمي از او نيست. سپهساالر و افالكي هم از او نام  مكتوبات موالنا اس

نمي برند...»(مقّدمه، ص60)
ــب فخرالّدين  ــًا خود را عتيق صاح ــن مبارك صريح جمال الدي
علي بن حسين مي داند. واقعًا هم نام او در آثار مربوط به موالنا نيامده 
ــت. آيا به استناد وقف نامة بسيار معتبر نمي توان گفت كه نسخه را  اس
ــت؟ استاد موّحد در صفحات  اميرجمال الدين مبارك وقف كرده اس
56ـ55 مقّدمه دربارة كاتب، مذّهب و واقف و پرداخت كنندة هزينه ها 

حرف را تمام كرده اند.
*

شعر و شاعري موالنا 
استاد موّحد مي نويسند: «انقروي  در ذيل بيت 3584 دفتر ششم 
ــلطان و پير ما و دستگير ما در دنيا  ــت: چنان كه حضرت س آورده اس
ــي قلوبنا بُدرر مقاله  ــريف و اغن و آخرت متّعنااهللا بجواهر كالمه  الّش
الّلطيف، دو سال قبل از وفات اين قدر جوهرهاي حكمت و زرهاي 
علم و معرفت از خزينة دل شان بيرون آورده، براي مستحّقان و براي 
ــريف وضع  ــش قطعه مثنوي ش طالباني كه پس از او خواهند آمد، ش
ــصد و هفتاد همة مثنوي شريف تمام  و دفن كرده اند و در تاريخ شش
ــت و در تاريخ ششصد و هفتاد و دو آن صاحب سعادت از  شده اس

دنيا به آخرت نقل مكان فرموده اند».
ــوان يقين كرد كه موالنا مدتي  ــك با توّجه به مراتب باال مي ت اين
ــعر و شاعري شسته و قّصة شاهزادگان را  ــت از ش پيش از وفات دس
ــم ناتمام گذاشته است؛ اّما در مورد اينكه طول آن مدت  در دفتر شش
ــت، نمي توان به طور قطع اظهار نظر كرد. انقروي آن  چقدر بوده اس
ــال مي داند، اما براساس روايت احمد صحيح دده  كه  مدت را دو س
ــت، مدت خاموشي موالنا پيش از  ــم را 667 گفته اس ختم دفتر شش

وفات، به پنج سال بالغ مي شود.
ــتة 761ق، يعني  احمد افالكي، مؤلّف مناقب العارفين و در گذش

89 سال بعد از وفات موالنا، منقبة زير را نقل كرده است:
ــن امام ـ  ــا اختيار الّدي ــي، فخرالعباد، موالن ــان فقير ربّان همچن
رحمه اهللا ـ از حضرت چلبي ـ حسام الّدين ـ روايت كرد كه او گفت 
ــربالين مباركش نشسته بودم و حضرت  روز آخرين خداوندگار بر س
خداوندگارم و شيخم برمن تكيه كرده بود؛ از ناگاه مردي خوب روي 
ــد كرده در غايت خوبي صورتي بست،  ــد و تََرْوُحِن او تجّس پيدا ش
ــدم؛ همانا كه موالنا  ــن او بيهوش ش چنانكه من از غايت لطافت حس
ــتقبال كرده فرمود كه جامه خواب را برگيرند  ــت و به وي اس برخاس
ــوان رفتم كه حال  ــف نموده من پيش آن ج ــوان قدري توقّ و آن ج
ــت؟ چه كسي؟ و چه مي خواهي؟ گفت: ملك العزم و الجزم  چون اس
عزرائيل ام، به امِر جليل آمدم تا حضرِت موالنا چه فرمايد. زهي ديدة 

بينا كه آن چنان صورت را تواند ديدن. مصراع(مجتث):
چنين بَُود نظِر پاِك كبريا ديده

فرمود كه از آن هيبت مدهوش گشته، همان شنيدم كه فرمود:
شعر(سريع)

پيشتر آ پيشتر اي جـاِن من
پيِك درِ حضرِت سلطاِن من
ــاَء اّهللا مَِن الّصابِِريَن»(صافات،  ــتَِجُدنِي إن َش «...اِفَْعْل َما تُؤَمُر َس

102)؛ گفت:
طشتي پرآب كنيد و بياوريد، هر دو پاي مبارك را در آنجا كرده 
ــاني مبارك مي ماليد و  ــينه مي نهاد و بر پيش دم به دم از آن آب بر س

مي گفت: 
شعر(رمل)

دوست يك جامِ پر از زهر چو آورد به پيش
زهـر چون از كِف او بـود به شادي خورديم

بـه درون بر فلـكـيم و بـه بـدن زيِر زمـين
به صفت زنده شديم ار چه به صورت ُمرديم

جـان چـو آيينة صافيـست برو تن َگرديست
حسـن در مـا ننـمايـد چـو بـه زيِر َگـرديـم

اين دو خانه ست و دو منزل به يقين ملِك ويست
خـدمِت او كـن و شا بـاش كه خـدمت كـرديم
ــت:  ــد و مي گف ــينه مي مالي ــاني و س ــر پيش ــاز از آن آب ب و ب

شعر(مضارع)
گر مؤمني و شيرين هم مؤمنست مرگت

ور كافـري و تـلخي هم كافرست مردن

ادامه دارد
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تمامي احكام در مسائل غيرعبادي
بايد غرض عقاليي داشته باشد
و تعبد در اين امور معنا ندارد 

و حسـن و قبح آنها عقلي و كشف شـدني 
است و عقل عالوه بر اينكه كاشف مالكات 

است، خود مي تواند حاكم نيز باشد

مواجهه پيامبر(ص) 
با احكام عصر بعثت
 حجت االسالم والمسلمين محمدتقي فاضل ميبدي                                 بخش دوم و پاياني

سقراط و شهر گفتگو  

ــقراط،  ــه در تلقي س ــال آن ك ح
موهبت هستي تنها به خطيب ارزاني 
نشده است، بلكه ديگري هم هست و 
ــي از هرم هستي را اين ديگري  بخش
ــت. وي نيز سخنان  ــغال كرده اس اش
ارزش  ــه  ك ــت  داراس را  ــه اي  ناگفت
ــنيدن دارد. بايد با لب فروبستن و  ش
ــرادادن، وي را در اظهارات  ــوش ف گ
ــاند و در اداي كلمات  خود ياري رس
محق ساخت. در اين تجربه است كه 
ــت، رابطه اي  ــف حقيق عالوه بر كش

ــير درست گفتگو  ــكل مي گيرد و طرفين در مس احترام آميز و متقابل ش
هدايت مي شوند.

   از ياد نبريم، سقراط بر گفتگو اصرار مي ورزد، از آن رو كه گفتگو 
برخالف خطابه به مثابة يك امكان، در اختيار انسان كاوشگر قرار مي گيرد 
تا توان فكري خود را بيازمايد؛ ارزيابي مجددي از موقعيت و دانش خود 
ــود وقوف يابد. امكاني  ــته فكري خ به عمل آورد و بر خطاهاي ناخواس
ــه ناديده گرفتن و يا حتي فراموش كردن آنند.  ــياري از افراد مايل ب كه بس
ــت فراهم نمي آيد؛ تمرين  ــي كه به رايگان و بدون تمرين و ممارس امكان
مي خواهد و تجربه اي از نوع خود مي طلبد. اين تجربه ما را بر آن مي دارد 
تا با افق هاي روشن و دنيايي از مفاهيم جديد آشنا شويم و فصلي ديگر از 
كتاب دانايي را ورق زنيم و گام به گام به دنياي معقوالت نزديك شويم.

نوشتاري در رد نوشتار 
    به طور كلي در نزد سقراط گفتار ارجح است يا نوشتار؟ پرسشي 
ــقراط بدان كامال مشخص است: «گفتار». چنان كه گفته شد  كه پاسخ س
ــش و پاسخ است. او  ــقراطي، زنجيره پرس منطق حاكم بر گفتگوهاي س
ــت كه  ــد. بر اين عقيده اس ــفه، زباني جز زبان گفتگو نمي شناس در فلس
ــرانجام به حقيقت يا  ــه با گفتگو و در گفتگو جريان مي گيرد و س انديش
ــي از حقيقت نايل مي آيد. بر همين اساس نيز سقراط، گفتار را بر  بخش
ــتار ترجيح مي دهد؛ چراكه به گفته او در نوشتار نسبتي يك جانبه،  نوش
ــوي خواننده با مكتوب برقرار مي شود. خواننده، به  آن هم بي جان از س
ــنده، پاسخ تمامي پرسش هاي خود را از نوشتار  علت عدم حضور نويس
دريافت نمي كند. اگر كسي از متن پرسشي كند، متن ناتوان از پاسخ دادن 
ــت؛ به رغم توانايي هاي گفتگو، نه مي تواند با موافقانش همراه شود و  اس
نه مي تواند در برابر مخالفانش از خود دفاع كند. ضمن اينكه در نوشتار 
ــت و آنچه گفتارش  پيوند تقريبا كاملي ميان آنچه گوينده منظورش اس
ــت. محتويات نوشتار نمي تواند با مقتضاي حال  معنا مي دهد برقرار نيس
خواننده، خود را تطبيق دهد و متناسب با فهم او سخن بگويد. از اين رو 
ــوء تفاهم دست دهد. به طور خالصه  ــت در ذهن خواننده س ممكن اس

اينكه ديالوگ تصويري روشن از گفتار زندة انسان دانشور است.  
ــبب موقعيت گفتگو،  ــا، در گفتار به س ــر اين ويژگي ه ــالوه ب    ع
مخاطب مشخص شده است و به نوعي گفتار خودش مي تواند مخاطبش 
ــت. مخاطب نوشتار هر  ــتار چنين نيس را برگزيند، در حالي كه در نوش
ــد؛ با هر نوع سطح سواد و  ــت كه توانايي خواندن داشته باش فردي اس
ــي. نوشتار فاقد آگاهي از وضعيت خواننده، مواضع، آراء  عالقه و گرايش
و نظرات اوست. توان آن را ندارد كه اطالعاتي از آن سوي بستاند و به 

مفاهيمي جديد نائل آيد.
ــتار آن چنان كه بايد نمي تواند  ــت كه نوش  از اين رو بايد اذعان داش
طرف مقابل را در مسير درست راهبر باشد و خواننده را به طور درخور 
و بايسته، در جستجوي دقيق حقيقت بر انگيزد. امتياز ديگري كه گفتار و 
مناظره بر نوشتن دارد، اينكه كالم شفاهي نارسايي خود را به راحتي بروز 
ــتاري چنين نيست. به دشواري مي توان  مي دهد، حال آنكه در كالم نوش
ــه، آن چنان كه در مناظره  ــتار پي برد. خالصه اينك به خطاي پنهان نوش
ــتن  ــود، در نوش ــة ديالكتيكي ميان اعضاي گفتگوكننده ديده مي ش رابط
ــاف مي توان گفت كه  ــود. در واقع، با اين اوص ــده ديده نمي ش و خوانن
ــت در رد نوشتار». (ُوَمك، پيتر، «ديالوگ»،  «ديالوگ سقراط، نوشتاري اس

ترجمه مژده ثامتي، ص 34) 
ــتار در رساله «فايدروس» در قالب افسانه اي     مزيت گفتار بر نوش
ــانه اي نقل مي شود  ــت. در اين رساله، افس ــرح گرديده اس به خوبي ش
ــت به نام تئوث  ــر، خدايي كهن بوده اس ــهرهاي مص ــه در يكي از ش ك
ــير يوناني با هرمس يكي است. وي نزد  ــاس تفس (Theuth) كه بر اس
ــاه مصر مي رود و بسياري از صناعات و علوم  تاموس(Thamus)پادش
ــي و بازي نرد و طاس، و  ــاب و هندسه و ستاره شناس از قبيل علم حس
ــت عرضه  ــروف الفباء را كه خود مبدع آن بوده اس ــن خط و ح همچني
ــت را دارد كه آنچه كه  ــاه مصر اين درخواس ــي دارد و متقابال از پادش م
ــت، طي فرماني به مردم  ــط او از علوم و صناعات عرضه شده اس توس
ــرا حكمت و معرفت  ــروف الفباء؛ زي ــود؛ خاصه خط و ح ــه ش آموخت
مي تواند با خط و نوشتار به دست آيد؛ «اي پادشاه، مصريان در پرتو اين 
ــود؛ زيرا من اين  ــن داناتر مي گردند و نيروي يادآوري آنان بهتر مي ش ف
ــتقبال  ــاه ضمن اس فن را براي ياري به نيروي يادآوري ابداع كرده ام.» ش
ــبت به فن نوشتار نظري بدبينانه  از علوم و صناعات عرضه گرديده، نس
روا مي دارد و اين نظر را يك وهم و فريب مي خواند كه فرد با خواندن 

بتواند به حكمت و معرفت دست يابد؛ چراكه:
«تو چون پدر فن نوشتن هستي، محبتي كه به فرزند داري نمي گذارد 
حقيقت را ببيني و از آن رو خالف اثري را كه اين فن در مردمان خواهد 
داشت بيان كردي. اين هنر روح آدميان را سست مي كند و به نسيان مبتال 
مي سازد. زيرا مردمان اميد به نوشته ها مي بندند و نيروي يادآوري را مهمل 
مي گذارند و به حروف و عالمات بيگانه توسل مي جويند و غافل مي شوند 
ــطه عوامل  ــه بايد به درون خويش رجوع كنند و دانش را بي واس از اين ك
بيگانه در خود بجويند و آن را از راه يادآوري به دست آورند. پس هنري 
كه ابداع كرده اي براي حافظه است نه براي يادآوري! از اين رو به شاگردان 
خود فقط نمودي از دانش مي تواني داد نه خود دانش را، و شاگردان چون 
از تو سخنان فراوان خواهند شنيد بي آنكه به راستي چيزي بياموزند گمان 
خواهند برد كه دانا شده اند و در نتيجه هم نادان خواهند ماند و هم معتقد 
ــد كه دانا گرديده اند و از اين رو معاشرت با آنان بسيار دشوار  خواهند ش

خواهد بود.» (دوره آثار افالطون، جلد سوم، رساله فايدروس، 1269)
    سقراط در عيب يابي ابزار نوشتن از اين نيز پا فراتر نهاده و آن را 
در پاره اي اوصاف، همانند هنر نقاشي به شمار مي آورد و نتيجه مي گيرد 
كه نوشتار معايب نقاشي را هم دارد؛ در برابر پرسش خاموش مي ماند: 

   «نقاشي نقش آدمي را چنان كه گويي زنده است و سخن مي تواند 
گفت، در برابر ما مي گذارد ولي اگر سئوالي از آن كنيم خاموش مي ماند. 
ــت زيرا در نظر نخستين، گمان  ــته نيز اگر نيك بنگري همچنان اس نوش
ــخن مي گويد و چيزي مي فهمد ولي اگر درباره آنچه  مي بريم كه با ما س
مي گويد سئوالي كنيم همان سخن پيشين را تكرار مي كند. از اين گذشته 
ــخن وقتي كه نوشته شد به همه جا راه مي يابد و هم به دست كساني  س
مي افتد كه آن را مي فهمند و هم كساني كه نمي فهمند و با موضوعش سر 
و كاري ندارند. به عالوه نوشته نمي داند كه با كه سخن بگويد و در برابر 
كدام كسان خاموش بماند و اگر اهانتي به او كنند از خود دفاع نمي تواند 

كرد مگر آن كه پدرش به ياريش بشتابد.»(همان، ص 1270)
ــقراط كسي كه عدالت و زيبايي را مي شناسد «هرگز     بنابر نظر س
آماده نخواهد شد كه سخن خود را بر آب نقش كند و به عبارت ديگر، 
انديشه هاي خود را با آن مايع سياه رنگ كه مركبش مي ناميم و به وسيله 
ــپارد كه نه از خود دفاع مي توانند كرد و  قلم، به حروف و كلمه هايي بس
ــي مي توانند آموخت... بلكه در باغچه حروف الفبا  نه حقيقت را به كس
ــد تنها  ــت و اگر چيزي بنويس فقط براي بازي و تفريح دانه خواهد كاش
بدان منظور خواهد بود كه گنجينه اي از نكته هاي طرفه فراهم آورد تا در 
روز پيري كه با فراموشي همراه است حافظه ناتوانش را ياوري باشد و 
ــاني كه در آينده بخواهند پا جاي پاي او بگذارند سودمند  هم براي كس

افتد.»(همان، ص1271)
   خالصه اينكه، از نظر سقراط بايد هنري را دنبال كرد «كه در روح 
شنونده نوشته مي شود و هم از خود دفاع مي تواند كرد و هم مي داند كه 
در برابر كدام كس بايد زبان بگشايد و كجا بايد خاموش بماند.»(همان) 
ــت كه «بذرهايي از سخنان علمي  و اين همان هنر ديالكتيك يا گفتگوس
ــي كه آنها را  ــاند كه هم از خود دفاع مي توانند كرد و هم از كس مي افش
ــت، و هم بذرهايي تازه مي آورند كه در روح هاي ديگر جاي  كاشته اس
ــود جاودان مي مانند و  ــان هم خ مي گيرند و پرورش مي يابند و بدين س
ــان مكان دارند به باالترين مرتبه نيكبختي  ــاني را كه در روحش هم كس

مي رسانند.»(همان، 1272)
    البته ذكر اين مطلب خالي از فايده نيست كه اگر سقراط گفتگو را 
بر نوشتن ترجيح مي دهد، به اين معنا نيست كه وي هيچ گونه وقعي براي 
ــتن قائل نمي باشد و درنتيجه اصال به فكر آموزش آيندگان نيست؛  نوش
ــي در  چراكه او به نقل از راويان، «از ديدن رواج و رونق بازار كتابفروش
ــادمان مي شد و جار مي زد كه در اينجا مي توانيد دست نوشته هاي  آتن ش
ــراي روزگار ما»،  ــقراط مردي ب ــون، پل، «س ــد را ارزان بخريد.»(جانس جدي
ــتن بيگانه  ــان مي دهد كه او چندان هم با نوش ص 92) و اين روايت نش
نبوده، بلكه برعكس به نوشتن عنايت داشته است. حتي به روايت فيدون 
(Phedon)سقراط آخرين زمان عمر خود را مصروف مناجات به درگاه 
( Esope )ــانه هاي ازوپ آپولون( Apollon) و به نظم درآوردن افس
داشته است.(مارتين، گوتفريد، «سقراط»، ترجمه محمود عباديان، ص ...) شايد 
ــه در لطيفه گفتگو و  ــود او آن چنان غرق ــت كه گفته ش صحيح تر آن اس

دلبستة مزاياي آن بود كه وقتي براي نوشتن نداشت. 
      ادامه دارد

احمد راسخي لنگرودي                   بخش پنجم
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نصايح خواجه عبداهللا انصاري 

به فخر الوزراء، خواجه نظام الملك 
طوسي، مجموعه اي است منتخب 
ــام  تم ــنويس  خوش ــن  بزرگتري
دوران هاي تاريخ، ميرعماد الحسني 
سيفي قزويني، كه با دستان خود، آن 
ــش صفحه دفتري، به ابعاد  را در ش
ــل  ــانتي متر، در اواي 4/17×5/26 س
ــري كتابت نموده  قرن يازدهم هج
ــت و  بعد در نيمه قرن دوازدهم،  اس
ــان، مرحوم  ــزرگ آن زم ــاش ب نق
ــاخت به  ــا هادي، آن را مزين  س آق
ــطور همراه با  ــدازي مابين س طالان
ــل كاري با دو نوع  ــه و ح گل و بوت

طال بر كاغذ حاشيه. 
ــال1329  اين گنج نفيس در س
ممهور گرديد به مهر كتابخانه دولت 
ــران و هم اكنون در كتابخانه  عليه اي
نفايس خطي كاخ گلستان در تهران 

نگهداري مي شود.
ــار در دومين  ــن دفتر، اول ب اي
 1390 ــال  س ــن  دومي از  روز 
ــاك) به  ــيدي(روز زمين پ خورش
چاپ رسيد و اينك بار ديگر منتشر 

شده است.
ــاب آمده  ــن كت ــه اي در مقدم
ــت: « اگر خط ضربان را به شأن  اس

ــند، خط و رسم مير را  آن مي شناس
بايد به صورتش بشناخت. صورتي 
ــده از معاني كه  ــز و راز و آكن پررم
ــرد و گاه به  ــزه دل مي ب ــه غم گاه ب
خنده پرده غنچه مي درد. تاب جعه 
مشكينش مايه بي تابي و بادام چشم 
ــوخش هر قناعت پيشه عاشق را  ش
ــت. دفتري كه پيش روي  كافي اس
ــن فضل  ــت مجمع البحري شماس
ــاي هنر و حكمت  ــال و ملتق و كم
يگانه مرداني است كه در سرزميني 
ــتان عظيم  پاك به فرامناي فرهنگس
ــه عرصه وجود  ــالمي پا ب ايران اس

ــر هرات،  ــح پي ــد. نصاي گذارده ان
ــار، آن روز كه  ــواده نخبه انص آن ن
ــط ميردر  ــيوايي در زلف خ ــه ش ب
ــه، نقش و نگاري در انداخته  آويخت
ــمان حسن همچون  كه بر تارك آس
ــمان كوير  ــه آس ــر بر پهن ــدر مني ب
مي درخشد. بي شك آنان كه در اين 
ــرن بي قراري  ــر عجله و اين ق عص
فارغ از همه بودها و بايدهاي زمانه 
دل در گرو اين آثار نهان و با نشر آنها 
ــك عبير منتشر مي كنند،  رايحه مش
ــه عبادتي ويژه  ــالل را ب رب ذوالج

بندگي و ستايش مي كنند.»

معرفي كتابمعرفي كتاب
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عراق كه سال گذشته هم يكى از بازارهاى هدف كاالهاى ايرانى 
شناخته مىشد، پاييز امسال رتبه اول را بين كشورهاى مقصد كاالهاى 
8ماهه نخست سال  ايرانى بهدســـت آورده اســـت؛ به گونهاى كه در
جارى،يك پنجم صادرات ايران با ارزش بيش از 6 ميليارد و 757ميليون 

دالر به مقصد عراق است.
آمارهاى مقدماتى گمرك از عملكرد هشـــتماهه نخست سال 
جارى نشان از هدفگيرى عراق توسط صادركنندگان ايرانى بهعنوان 
مقصد اول كاالهاى غيرنفتى دارد. بر اين اســـاس حدود 21 درصد 
از ارزش كل صـــادرات غيرنفتـــى ايران از بازار عراق به دســـت

 آمده است.
عراق كه پيش از اين هم بهعنوان يكى از طرفهاى عمده تجارى 
ايران شناخته مىشد، در سال جارى بيشتر مورد توجه صادركنندگان 
بوده بهطورى كه در شهريور با پيشى گرفتن از امارات، بهعنوان مقصد 
دوم كاالهاى ايرانى و از مهر بهعنوان مقصد اول توسط صادركنندگان 

ايرانى انتخاب شد.
 البته بررســـى تغييرات ماهانه ارزش و رشـــد ماهانه صادرات 
بـــه عراق در اين هشـــت ماه، نشـــاندهنده همســـو بودن اين 
تغييرات با نوســـانات نرخ ارز اســـت، بهطورى كه بيشترين رشد 
ارزش صادراتـــى در ارديبهشـــت با حدود 95 درصد نســـبت به 
فرورديـــن بـــوده و پس از آن، كاهـــش ارزش صادراتى در خرداد 

را داشتيم.
بر اســـاس آمارهاى مقدماتى گمرك در هشـــت ماهه نخست 
ســـال جارى 21/46 درصد كل صادرات ايران به مقصد عراق بوده 
كه بيش از 6 ميليارد و 757 ميليون دالر درآمد ارزى براى كشـــور 
به همراه داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 67 درصد 

رشد داشته است.
اصلىترين كاالهاى صادراتى به عراق در گروه كااليى «سوختهاى 
معدنى، روغنهاى معدنى و محصوالت حاصل از تقطير آنها، مواد 
قيرى، مومهاى معدنى» و «مواد پالستيكى و اشيا ساخته شده از اين 
مواد» قرار دارند كه در مجموع حدود 35 درصد كل كاالهاى صادراتى 

ايران به عراق را تشكيل مىدهند.
موضـــوع ديگـــرى كه در رابطه با تجـــارت خارجى با عراق 
قابلتوجه است، سهم اندك اين كشور در واردات به ايران است. در 
هشت ماهه نخست سال جارى ارزش واردات ايران از عراق حدود 
33 ميليون دالر بوده كه اين به معناى ســـهمى كمتر از يك درصد 
در بازار كاالهاى خارجى كشـــورمان است. البته ارزش صادرات اين 
كاالها نسبت به مدت مشابه سال قبل با كاهش حدود 43 درصدى 

همراه بوده است.
بخش عمده واردات ايران از عراق «سوختهاى معدنى، روغنهاى 
معدنـــى و محصوالت حاصل از تقطير آنها، مواد قيرى و مومهاى 
معدنى» است كه حدود نيمى از ارزش صادرات عراق به ايران را كه 

بيش از 17 ميليون دالر است، تشكيل مىدهد.
بخش عمده كاالهاى وارداتى به عراق در سال 2017 به ترتيب 
به كشـــورهاى امارات، تركيه و چين تعلق داشـــته كه ايران با سهم 
حدود 13 درصدى از كل واردات عراق، پس از اين كشـــورها در 

جايگاه چهارم قرار دارد.
بررسى كاالها هم نشان مىدهد بخش عمده كاالهاى وارداتى به 
عراق در گروه «ماشينآالت و دستگاههاى برقى و اجزا و قطعات آنها؛ 
دستگاههاى ضبط و پخش صوت، دستگاههاى ضبط و پخش صوت 
و تصوير تلويزيونى» قرار دارد كه 12/71 درصد كاالهاى وارداتى به 

اين كشور را شامل مىشود. 
پس از آن، « ديگهاى بخار و آبگرم، ماشـــينآالت و وسايل 
مكانيكى، اجزا و قطعات آنها» و «مرواريد طبيعى يا پرورده، سنگهاى 
گرانبها يا نيمه گرانبها، فلزات گرانبها، فلزات داراى روكش يا پوشش 
از فلزات گرانبها و اشيا ساخته شده از اين مواد، زيورآالت بدلى، » 
قرار دارند كه اين ســـه گروه حدود 30 درصد از ارزش كل واردات 

به عراق را تشكيل مىدهد.
ايران در هر ســـه گروه كااليى عمده وارد شـــده به عراق، يكى 
از 10 كشور تأمينكننده است و مزيت همجوارى و مرز مشترك با 
عراق يكى از فرصتهايى است كه بهدليل كاهش هزينه حمل و نقل 
نسبت به امارات و چين مىتواند فرصتهاى حضور ايران در بازار 

عراق را تسهيل كند.

نگاهى به رابطه تجارى
 ايران و عراق

آنچه در پى آمده است نگاهى دارد به مسايل 
و مشــكالت صنعت نســاجى و اعالم آمادگى 
توليدكننــدگان خارجى براى تداوم همكارى با 
اين صنعت در ايران عليرغم تحريم هاى يكجانبه 
امريكا كه بخش اول آن را ديروز مالحظه كرديد 

و اينك بخش دوم و پايانى را مى خوانيد:
***

مدير فروش شـــركت «يوا ژيان اينتليجنس» 
چين كه پيشـــينه هفت ساله همكارى با ايران در 
زمينه صنعت نساجى را دارد ، تجارت با مشتريان 
ايرانـــى را پيش از تحريم ها مطلوب عنوان كرده 
و مى گويد: هم اينك مشكل انتقال پول را داشته 
و نبـــود امكان جابجايى ارزها باعث كاهش ميزان 

مبادالت شده است.
«پونى ما شـــونگوانگ» هم با اشاره به تالش 
شركت هاى چينى و مشتريان ايرانى براى رفع موانع 
موجود پيش بينى كرد مبادالت در سال هاى آتى 
افزايش يابد و مى افزايد: روابط ما با ايران خوب 
بوده و پس از اين هم راه هاى گسترش همكارى ها 

را خواهيم يافت.
اين توليد كننده چينى با اشـــاره به فعاليت 
شركت هاى اين كشور تا پيش از اعمال تحريم ها با 
Ó"كلون بانك" براى تبادالت تجارى با ايران مى گويد:
اين همكارى در زمان حاضر متوقف شده و بانك 

ديگرى جايگزين اين بانك نشده است.
وى در اين باره كه آيا امكان انتقال فناورى هاى
صنعت نساجى از چين به ايران وجود دارد؟ پاسخ 
مى دهد: اين، امكان پذير است و عالقمند توسعه 

روابط هستيم.
ايـــن فعال صنعتى چينى اضافه مى كند: در 
مرحله اول ترجيح مى دهيم راه هاى ديگرى براى 
ورود بـــه بازار ايران بيابيم اما در مراحل بعد اين 
ايده خوبى اســـت كه در صورت نبود راه ديگرى 
در ايران به فعاليت هاى خود ادامه دهيم. اين مساله 
در زمان حاضر در حد ايده اســـت اما هنوز ورود 
نكرده ايم كه بدانيم چه مشكالتى را براى ما خواهد 
داشت.وى با اشاره به ارزان بودن هزينه هاى نيروى 
انسانى و انرژى در ايران مى گويد: در آينده ممكن 
است به اين مرحله از همكارى برسيم كه با توجه 
به اين مزيت ها از فرصت حضور در ايران و انتقال 

فناورى ها به اين كشور استفاده كنيم.
اين توليد كننده چينى ماشـــين آالت نساجى 
درباره اثرات تحريم ها بر مبادالت اظهار مى دارد: 
مهمترين مساله ما در شرايط فعلى انتقال پول است 
كه اگر برطرف شـــود مسايل ديگر هم قابل حل 

خواهد بود.
وى درباره امكان استقرار نماينده يكى از بانك هاى
چينى يا ايرانى در كشور ثالث براى نقل و انتقاالت 
مالى گفت: مطمئن نيســـتم اما اين مى تواند يك 

روش باشد.
همچنين يك كارشناس فروش شركت توليدى 
آستكس(Asteks) تركيه فعال در زمينه توليدات 
پارچه با اشاره به همكارى 14 ساله خود با ايران 
مى گويد: اين شركت ساالنه 150 هزار دالر انواع 

پارچه به ايران صادرات دارد.
اركان ييلماز قدمت فعاليت اين كارخانه را 50
سال عنوان كرده و مى افزايد: براى 27 كشور جهان 
عالوه بر ايران از جمله ازبكستان، تركمنستان، آلمان، 

مصر، برزيل، مكزيك و تايوان صادرات داريم.
وى درباره مسايل و مشكالت ناشى از تحريم ها

كه عالوه بر ايران همچنين تركيه را هم تحت تاثير 
قرارداده است، درباره ايده هاى موجود براى تداوم 
روابط، تصريح مى كند: فعاليت هاى ما با ايران در 
حـــد مطلوبى قرار دارد اما به طور طبيعى پس از 

تحريم ها با چالش هايى مواجه شد.
اين كارشـــناس مهمترين مساله پيش روى 
توليد كننده هاى ترك در تبادالت تجارى با ايران 

را مشـــكل نقل و انتقال پول عنوان كرده و ادامه 
مى دهد: اين مســـاله ما را متحمل ســـختى هاى 
بسيارى كرده است. عالوه بر اين، مساله ديگرى را 
نمى بينيم كه اميد داريم بتوانيم آن را هم از پيش 

پاى خود برداريم.
وى با اشاره به اينكه تالش مى كنيم كه به هر 
طريق ممكن راه نقل و انتقال مالى از طرف ايران 
را تسهيل كنيم، درباره قابليت انتقال فناورى هاى 
تركيـــه اى به ايران براى تداوم همكارى ها اظهار 
مى دارد: اين آمادگى وجود دارد كه فناورى هاى 

خود را به ايران منتقل كنيم. ظرفيت هاى موجود 
در صنعت نساجى ايران بسيار است اما فناورى ها 
و كارخانجات موجود در اين ايران قديمى بوده و 
امكان توليداتى با قيمت هاى ارزان و با كيفيت وجود 
ندارد.به همين دليل ما عالقمند به ادامه همكارى ها 

با ايران بوده و در اين كار جدى هستيم.
اين توليد كننده ترك به وقفه ايجاد شده در 
روابـــط موجود با ايـــران پس از اعمال تحريمها 
اشـــاره كرده و ادامه مى دهد: مســـايل سياسى، 
همكارىهاى اقتصادى را با چالش مواجه كرده اما 
جاى اميدوارى است كه روابط به حالت پيش از 

تحريم ها برگردد.
وى ســـال 2019 را ســـالى پر از اميد براى 
همكارى هاى دو جانبه دانسته و تصريح مى كند: 
براى اســـتقرار كارخانه هاى خود در ايران تالش 
مى كنيم كه اين امر مستلزم رفع موانع پولى و بانكى 
است. در اين خصوص حتى اگر چالش هاى موجود 
افزايش داشته باشد همچنان به همكارى هاى خود 

ادامـــه خواهيم داد چرا كه ايران را بازارى خوب 
براى عرضه محصوالت خود مى دانيم.

مديـــر فـــروش منطقـــه اى و عضو گروه 
صنعتى پيكانول(Picanol) بلژيك كه توليد كننده 
ماشينآالت با فناورى باال(هاى تك) بافت پوشاك 
است هم مى گويد: تحريم ها عليه ايران از سوى 
اروپا نبوده بلكه توســـط دونالد ترامپ اعمال شده 

پس ما مشكلى با ايران نداريم.
"ونســـان ژلدهوف" مى افزايـــد: اروپا از اين 
تحريمها حمايتى نمى كند چرا كه به دنبال توسعه 

روابط خود با ايران است.
وى معتقد است كه آينده روابط ايران و بلژيك 
بهتر خواهد شد و در پى آن تبادالت تجارى بين 
توليد كننده ها و مشتريان دو كشور رونق خواهد 
گرفت و ادامه مى دهد: به عنوان يكى از اعضاى 
اتحاديه اروپا از تحريم هاى اعمال شـــده متاسف 
هستيم.اين توليدكننده بلژيكى ظرفيتهاى ايران 
در صنعت نســـاجى را مطلوب دانســـته و اضافه 
مى كند: در ابتدا بايد تالش كرد تا بازارها دوباره 
شكل بگيرد و تبادالت تجارى از سر گرفته شود. 
با اقدام هاى ترامپ ما تقريبا مشـــتريان خود را از 
دســـت داديم و اين در حالى اســـت كه ايران در 
اين صنعت بـــراى عرضه توليدات خود نيازمند 

ماشين آالت ماست.
وى عمده مشكل را مسايل پولى و بانكى و 
انتقال پول دانسته و درباره هزينه هاى ارزان توليد 
در ايران اظهار مى دارد: ما آماده انتقال ماشين آالت 
خود به ايران هستيم و اين خواسته از سوى مشتريان 

ايرانـــى ما وجود دارد در اين زمينه به تحريم ها 
توجهى نداريم و حتما با برداشـــتن موانع موجود، 

اين كار را انجام خواهيم داد.
"ژلدهوف" ميزان توليدات ساالنه خود را 10

هزار دســـتگاه انواع ماشين آالت «هاى تك» اعالم 
كرده و مى گويد: امكان صادرات ساالنه 200 تا 400
دستگاه از اين تعداد به ايران وجود دارد. هزينه انرژى 
در ايران به نسبت كل جهان بسيار پايين است اما 
صنايع و مشتريان ايرانى دسترسى هاى كمترى به 
مواد اوليه براى عرضه توليدات خود دارند و اين 

آمادگى در ما وجود دارد كه بتوانيم ماشين آالت الزم 
را در اختيار مشتريان ايرانى خود قرار دهيم.

وى تاكيد مى كند: ما هرگز قصد از دســـت 
دادن بـــازار ايـــران را نداريـــم و اين كار را هم 

نخواهيم كرد.
مدير فروش يكى از شركت هاى توليدكننده 
ماشـــين آالت نساجى در آلمان كه نخواست نامى 
از شركتش برده شود، مى گويد: سال هاى بسيارى 
اســـت كه مشتريان ايرانى ما از ماشين آالت اين 
شركت استفاده مى كنند و اميدوارم هستم كه در 
آينده هم به همين روند باشـــد اگر چه تحريم ها 

دوباره برگشته است.
وى با بيان اين كه اميدوارم مسايل و مشكالت 
به وجود آمده به زودى حل شود، اپافه مى كند: ما 
عالقمند به همكارى هستيم اما مسايل به وجود آمده 
موقعيت و شرايط را تغيير داده است. البته تحريم هاى

حاكم بر تجارت ناشى از مسايل سياسى بوده كه 
روابط اقتصادى را تحت تاثير قرار داده است.

اين فعال صنعتى آلمان درباره زمينه هاى انتقال 
فناورى شـــركت هاى آلمانى و ماشين آالت اين 
شركت ها به ايران توضيح مى دهد: امكان نصب 
اين تجهيزات در ايران وجود دارد اما بايد در ابتدا 

مسايل مالى موجود برطرف شود.
وى با اشاره به اينكه ماشين آالت ما از فناورى 
بااليى برخوردار است و قبل از تحريم ها مشتريان 

ايرانى از ما خريد مى كردند،
همچنين يك مدير شركت اليپ(Laip) ايتاليا 
توليد كننده انواع ماشين آالت و تجهيزات نساجى 

مى گويد: براى حمايت از ايران در زمينه فناورى و 
تكنولوژى مورد نياز اين صنعت تالش مى كنيم.

ماســـيمو باچرى مى افزايد: روابط خوبى با 
مشـــتريان ايرانى خود داريم و سال هاى بسيارى 
اســـت اين همكارى ها ادامه دارد.چنانكه 20 سال 
اســـت با ايران كار مى كنيم و 12 كارخانه تاكنون 

در ايران نصب كرده ايم.
وى با بيان اينكه تحريم ها بر بازار ما در ايران اثر 
گذاشته است، خاطرنشان مى كند: اگر چه هزينه هاى

انرژى در ايران بسيار پايين است اما انتقال ماشين 
آالت به ايران مســـتلزم نقل و انتقاالت مالى است 
كـــه در زمان حاضر اين امكان به دليل تحريم ها 

وجود ندارد.
ايـــن توليد كننده ايتاليايى ادامه مى دهد: در 
زمـــان حاضر راه حلى كه بتواند موانع را از پيش 
روى مـــا در ارتباط با ايران بردارد، نداريم، اما از 
زمـــان اعمال تحريم ها تالش هاى خود را انجام 
داده ايم تا اين مسايل بر همكارى هاى دو جانبه 

ما اثرگذار نباشد.
وى ادامـــه مى دهد: ما خواهان حفظ روابط 
هستيم و براى اين كار تالش خواهيم كرد؛ روابط ما 
تداوم خواهد داشت و اين را با اطمينان مى گويم. 
ادامه همكارى ها به نفع هر دو طرف خواهد بود.
باچرى با اشاره به اينكه  عمده كارى كه بايد انجام 
شود از سوى دولت هاى دو طرف است تا مسايل 
سياسى را حل كنند، اضافه مى كند: دولت ها بايد 
راه هاى حل مشكالت را پيدا كنند و در اين ميان، 

بخش خصوصى اهميت بسيارى براى ما دارد.
«ميتش شاه» مدير يك شركت هندى هم اظهار 
مـــى دارد: اكنون نقل و انتقال پول بويژه دريافت 
پول از طرف هاى ايرانى مهمترين مشـــكل پيش 
روى توليدكنندگان و صادركنندگان هندى است و 
برخى بانك هاى هندى هم در اين زمينه همكارى 
نمى كنند.«پورسوئر لى» مدير بازاريابى يك شركت 
چينى هم با اشـــاره به اينكه ايران از بازار بزرگ 
و فرصـــت هاى زيادى برخـــوردار بوده و براى 
شركت هاى چينى بسيار جذاب است، ضمن اشاره 
بـــه تحريم ها عليه ايران، تاكيد مى كند: چين هم 
درگير جنگ تجارى با آمريكاست، به همين دليل 
در مقابل تهديدات آمريكايى ها پا پس نمى كشيم 

و بازار ايران را به راحتى ترك نمى كنيم.
خانم «لى لى فو»  مدير تجارت خارجى يك 
شركت چينى توليدكننده انواع پلى استر هم اظهار 
مى دارد: بيش از 10 سال است كه با شركت هاى 
ايرانى كار مى كنيم و هرچند مشـــكالت متعددى 
بر ســـر راه فعاليت وجود دارد، اما بازار ايران را 

بزرگ مى دانيم.
وى عمده مشـــكل شركت متبوعش را حمل 
و نقل كاال به ايران متاثر از تحريم ها عنوان كرده، 
امـــا تصريح مى كند: مى توان با در پيش گرفتن 
شيوه هايى با صرف هزينه هاى بيشتر اين مشكل 

را حل كرد.
ناگفتـــه نماند: پيش از اين افســـانه محرابى 
مديركل صنايع نساجى و پوشاك وزارت صنعت، 
معدن و تجارت عمده مشكالت اصلى و صنعتگران 
اين حوزه را تامين سرمايه در گردش و مواد اوليه 
برشمرده و گفته بود: هرچند گاليه هايى از سوى 
توليدكنندگان در خصوص تامين مواد اوليه وجود 
دارد، اما همه تالش و سعى وزارتخانه آن است تا 
مشكلى براى تامين پوشاك شب عيد نداشته باشيم.

اين مقام مسئول همچنين بخش ديگرى از مشكالت 
را ترخيص منابع ارزى بيان كرده و مى افزايد: هر 
چند وزارت صنعت، معدن و تجارت به تاييد ثبت 
ســـفارش ها مىپردازد، اما توليدكنندگان در تامين 
منابع ارزى دچار مشكل مىشوند و در اين زمينه 

به دنبال اتخاذ راهكار ويژه اى هستيم.
به گفته وى، در هفت ماهه امســـال صادرات 
پوشاك و صنايع نساجى 40 درصد از نظر وزنى رشد 
داشته كه از آن جمله رشد 177 درصدى صادرات 
نخ و رشد 36درصدى صادرات پوشاك بوده است.
محرابى همچنين اظهار مى دارد: يكى از مشكالت 
كنونى توليدكنندگان، نقدى شـــدن پرداخت ها
براى تامين مواد اوليه اســـت كه در گذشـــته به 
صـــورت مدت دار بود؛ اين موضوع هر چند در 
ابتدا ســـخت به نظر مى رســـد اما به نفع همه از 
جمله توليدكنندگان و بازرگانان است زيرا تكليف 

آنها را مشخص مى كند.
به هر صورت آنچه مســـلم اســـت اينكه با 
وجود مزيتهاى بالقوه فراوان صنعت نســـاجى و 
توليد پوشـــاك در كشورمان نظير اشتغالزايى باال، 
نياز به سرمايهگذارى كم، ارزش افزوده باال، وجود 
منابع اوليه مثل پنبه و همچنين وجود محصوالت 
پتروشيمى در كشور، توجه ويژه به اين صنعت هم 
از سوى دولت و هم از سوى دستگاههاى نظارتى 

عزمى جدى را مىطلبد.

 نساجى ايران در چشم جهان
 صنعت نساجى در پيچ و خم مشكالت

سه شنبه27 آذر 1397ـ  10 ربيعالثانى 1440ـ   18 دسامبر 2018ـ  سال نود و سومـ  شماره 27174

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده(نوبت اول)
انجمن علمى نورومتابوليك ايران

–

آگهي مزايده اقالم مازاد ، راكد و ضايعاتي

TRUCK REACH
www Ikco ir

www . i s a c o . i r
|

آگهي دعوت سهامداران شركت پرشين سلوكام قشم
سهامي خاص ثبت شده به شماره 2663

شناسه ملي 10862020629
جهت تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت سنوس (سهامي خاص)

ثبت شده به شماره 84645 و شناسه ملي 10101291291

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوقالعاده
شركت سنوس (سهامي خاص)

ثبت شده به شماره 84645 و شناسه ملي 10101291291

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام 
شركت كارگزاري توسعه سرمايه دنيا (سهامي خاص)

 آگهي مزايده فروش دام مازاد

 –

–

 –  –  –  –  –

آگهى فراخوان مناقصه عمومى نوبت اول
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اى نوبت اول ( دو مرحله اى )

شماره 971710671

http moamelat tbtb irwww tavanir org ir
http iets mporg ir

http moamelat tbtb ir

PM

http moamelat tbtb ir

 – – –

www tavanir org ir
http iets mporg ir

http moamelat tbtb ir

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى  نوبت اول
شماره 972310677

آگهى فراخوان جذب افراد 
واجد شرايط جهت مشاركت



8 اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        
نام شركت نام شركت  آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات
سازهپويش

سيمانفارس
گروه دارويي بركت
داروسازيزهراوي

توليدي چدن سازان
داروپخش(هلدينگ)

بيسكويتگرجي
البرزدارو

سامانگستراصفهان
پارسسويچ

فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر
خدماتانفورماتيك

سيمانصوفيان
لنتترمزايران

سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
نفتپارس

حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)
بيمه البرز

سيماناروميه
سيمانداراب

سيمانشرق
الميران

جامدارو
سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)

گروه صنعتي پاكشو
سرمايه گذاري اعتبارايران

نفتبهران
فرآوردههايتزريقيايران

فرآوردههاينسوزپارس
سيمان كردستان

سيمانفارسوخوزستان
بانك تجارت

سرمايهگذاريبهمن
صنايع پتروشيمي خليج فارس

داروسازياسوه
سرمايهگذاريتوسعهملي

سيمانشمال
سپنتا

عمرانوتوسعهفارس
تراكتورسازيايران

پتروشيميشيراز
پتروشيمي فناوران

گروهصنعتيسپاهان
سيمانبهبهان

گروه توسعه صنعتي ايران
به پرداخت ملت

فراوردههاينسوزايران
فرآوريموادمعدنيايران

تكنوتار
فوالدخراسان

كارخانجاتقندقزوين
بانك خاورميانه

بانكپارسيان
سايپاآذين

نيروكلر
شركت ارتباطات سيارايران

سرمايهگذاريآتيهدماوند
پارسمينو

پاكسان
كاشيپارس
لبنياتكالبر

سيمانكرمان
سرمايهگذاريبوعلي

سرمايه گذاري شفادارو
بانككارآفرين

پتروشيمي شازند
بيمه آسيا

داروسازيجابرابنحيان
پست بانك ايران

كيميدارو
پارسالكتريك

معدنيامالحايران
پااليش نفت اصفهان

سيمانقائن
گروه پتروشيمي س.ايرانيان

سيمانمازندران
لعابيران

كربنايران
بانك سينا

ايرانترانسفو
صنعتيآما

توسعهمعادنرويايران
داروسازياكسير

بيمه پارسيان
پرداخت الكترونيك سامان كيش

داروسازيسينا
پتروشيمي پارس

صنايعشيمياييفارس
پتروشيميخارك

پااليش نفت بندرعباس
داروسازيروزدارو

صنايع پتروشيمي كرمانشاه
داروسازيفارابي

كارت اعتباري ايران كيش
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

كمباينسازيايران
سرمايهگذاريمسكن

پااليش نفت تهران
صنايعآذرآب

شيشهوگاز
پتروشيمي فجر

صنايعالستيكيسهند

سرمايهگذاريصنعتبيمه
لبنياتپاك

صنايعخاكچينيايران
شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

سايپا
نيرومحركه

ليزينگخودروغدير
داروييلقمان

ريختهگريتراكتورسازيايران
رينگسازيمشهد

درخشانتهران
ايرانخودرو
فنرسازيزر

زامياد
ليزينگ رايانسايپا

پارسخودرو
توليدمحورخودرو

كشاورزيودامپروريمگسال
سرمايهگذاريسايپا

كشتوصنعتپياذر
سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)

كمكفنرايندامين
ليزينگايران

گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
الكتريكخودروشرق

سايپاشيشه
س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

پالسكوكار
قندثابتخراسان

رادياتورايران
مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

قطعاتاتومبيلايران
مهركامپارس

گروهصنايعبهشهرايران
كارتنايران

ماشينسازينيرومحركه
گروهبهمن
چرخشگر

نوردآلومينيوم
لولهوماشينسازيايران

بيمه ملت
پشمشيشهايران
سيمانبجنورد

ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
بينالملليتوسعهساختمان

موتورسازانتراكتورسازيايران
بيمه دانا

ايركاپارت صنعت
صنايعريختهگريايران

معدنيدماوند
سرمايهگذاريصنعتومعدن

قندنيشابور
مسشهيدباهنر

ليزينگايران
شيرپاستوريزهپگاهخراسان

كارخانجات توليدي شهيدقندي
فروسيليسايران

پارسسرام
تامينماسهريختهگري

سرمايهگذاري صنعتنفت  
حمل ونقل بين المللي خليج فارس

موتورسازانتراكتورسازيايران
سيماندورود

پارسدارو
دودهصنعتيپارس

گلتاش
ايرانارقام

آهنگريتراكتورسازيايران
نيروترانس

ليزينگ ايرانيان
تامين سرمايه اميد

آسان پرداخت پرشين
دشتمرغاب

بانكاقتصادنوين
تايدواترخاورميانه

سرمايه گذاري دارويي تامين
صنايعكاشيوسراميكسينا

همكاران سيستم
بيمه ما

پمپسازيايران
افست

شهد
توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)

تجارت الكترونيك پارسيان
سيمانخاش

مخابرات ايران
سراميكهايصنعتياردكان

نوردوقطعاتفوالدي
سرمايه گذاري پرديس

قندلرستان
بيسكويتگرجي

ليزينگصنعتومعدن
موتوژن

سيماناصفهان
مليسربورويايران

سيمانسپاهان
تراكتورسازيايران

گروهصنعتيملي(هلدينگ)
سالمين

بهنوشايران
توسعهمعادنوفلزات

داروييرازك

سختآژند
توسعهشهريتوسگستر

پتروشيمي پرديس
كاشيسعدي

كابلالبرز
ايرانياساتايرورابر

بانك صادرات ايران
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

مارگارين
كارخانجاتداروپخش

داروسازيامين
سيمان هگمتان

سيمان خوزستان
شيشههمدان
صنعتيبهشهر
نفت سپاهان

سرمايهگذاريشاهد
باما

سرمايه گذاري ساختمان ايران
پگاهآذربايجانغربي

گلوكوزان
گسترش نفت وگازپارسيان

واسپاري ملت
بينالملليمحصوالتپارس

توريستي ورفاهي آبادگران ايران
پااليش نفت تبريز

پتروشيمي مبين
فوالداميركبيركاشان

گروهصنعتيبوتان
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

فنرسازيخاور
داده گسترعصرنوين-هايوب

معادنمنگنزايران
معدني وصنعتي گلگهر

ماشينسازياراك
سيمانخزر

س.صنايعشيمياييايران
المپپارسشهاب

فرآوردههاينسوزآذر
سرمايهگذاريمليايران

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
سرمايهگذارينيرو

توسعه معدني وصنعتي صبانور
سرمايهگذاري صنعتنفت  

سرمايهگذاريسپه
سيمانغرب

كالسيمين
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

سرماآفرين
آلومينيومايران

سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)
مليصنايعمسايران  

آلومراد
قندهكمتان

سيمانشاهرود
سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي

سرمايهگذارينيرو
سيمانايالم

فوالدمباركه اصفهان
معدنيوصنعتيچادرملو

گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
بانك ملت

سبحان دارو
پتروشيميآبادان

صنايعكاغذسازيكاوه
داروسازي زاگرس فارمدپارس

حفاري شمال
سرمايه گذاري خوارزمي

كارخانجاتتوليديشيشهرازي
صنايعجوشكابيزد

قنداصفهان
دادهپردازيايران
صنايعشيمياييسينا

كنترلخوردگيتكينكو
فرآوردههايتزريقيايران

داروسازيكوثر
شكرشاهرود

گروه مپنا(سهامي عام)
سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)

سرمايه گذاري پارستوشه
توليديكاشيتكسرام

سيمانتهران
ايرانمرينوس

توليدمواداوليهداروپخش
ايراندارو

كاشيالوند
فوالدآلياژي ايران

فوالدخوزستان
داروسازيابوريحان

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
داروسازيابوريحان

فوالدكاوه جنوب كيش
حملونقلتوكا

سيمانسفيدنيريز
پارسخزر

شيميداروئيداروپخش
قندمرودشت

كشتوصنعتچينچين
خوراكدامپارس

سيمان فارس نو
آبسال

2255
2141

12850
2090
2160
2420
1030

1342
2950

6740
2780
2569
4190

3252
3139

24535
1130

8877
2851
2204

11799
4170
1155

3368
1907

14300
7888

10833
8606
4099
875

3671
6812
5412
6680
1159
2902
3700
4749
2052
1909

2812
135

4331
4350
2150

4402
7190
2155
2699
3110
1930

3740
4341
8049
1530
1879
1115

3600
4700

4730
4260
1997

3530
4400
2596
9053
2679

963
2430
7410

10833
3257

13260
11500
5503
1944
2480

5348
1539
2770
1580
1524
8189
5262
1844
3401
2240

8772
7244
4591
5840
3450
1729

15000
15030
3731
5033

10035
7780
5714
3151

-29
-97

-482
-95

-108
-110
-31
-70
-97

-351
-85
-28
-54
-61
-20

-499
-23

-124
-67
-70

-206
-157

-27
-71
-71

-397
-266
-568
-307
-126

-28
-181

-228
-190

-326
-42

-152
-109
-51

-45
-100
-64
-18

-227
-119
-54

-165
-283

-60
-83

-124
-27

-115
-175
-293

-14
-65
-53

-168
-214
-245
-114
-70

-131
-188
-136

-447
-116
-43
-90

-389
-445
-171

-697
-585
-463

-102
-108
-281

-80
-96
-78
-80

-430
-276

-97
-178
-100

-453
-381
-241

-447
-146

-91
-387
-791
-196

-264
-528
-409
-300
-165

6328
1590

12000
10449

1289
2158
1490
2620

3472
2267
7951
2627

1210
1050

1340
937

2730
4184

886
4389

881
1450

930
3789
1874
2900
1969
1111

3779
2582
6879
1780
1950

1488
9877
1467
1060

1625
2500
4200

2394
4700

4652
6740

978
2210
2120
1719

1658
20968

1140
4370
7995

950
3757
2782

6100
8000

4612
4488
10220
3901
1107

10700
8200
9300

3350
4770
4150
1145

1647
14799
12685

1900
4750
5298
3713
5498
1620
2529

4484
10100

2334
2479
9439
2281

3075
9058
1497
5861

4685
1363
4960
5999

3985
880

3094
14661
5493
4649
4500

10050

301
75

568
429

46
56
45

114
133

80
378

69
17
26
32
22
36
199
25
83
14

44
-8
99
27
48

2
9

145
57

202
29
15
13

168
49

6
31
46

7
-23
-28
221
89
30

0
2

-4
4

646
6

55
199

12
9
5

-232
206

-125
19

100
-58

12
262

-88
-29
-17
-61

-6
4

13
151

604
-4
-2

-23
-104

99
-4

-19
-61
113

1
13

149
-25

14
262
-5

-14
0

-37
-184

61
-73

-5
0

-771
-289

77
-2

-284

19415
6026
1510

15739
4131

10715
4650
4235
1649
5294
9373
11590
2469
5115
1146

13600
2710
1019

2830
1420
863

8370
9167
1653
20901
2748

13960
6947
5800

992
1300

1268
1185

4766
6573
1780
1272

37100
1785
3070

5378
44750

4500
25009

3090
14000

9290
28370

3540
8851
5860
2203
1079

3940
5170

18900
1706
2369

10270
7000
1751

3820
1525

3731
1520

4218
1726
5039
1595
3310
6000

19000
7235
9224
1327
1649

2273
12040

918
6831
2490
4300

6835
1239

15580
16980
31860

2799
37800
10935

1999
5536
6220
2800
2208
875
879

5020
2400
6000
7000
2900

-461
-317

-26
359
-17

-563
-35
-55

3
-272
-144
-107

16
-206

-12
-61

5
-3

-94
14

-6
-21

-482
-17

-496
-144

-70
-365

-53
-28
-23
-16
-42

-124
-344

-18
-49

-403
-27
-24
-31

-1434
-44

-757
-40

-130
90

-1246
81

-218
-41

-33
-25

-198
-35

-135
-18
-32

3
4

-31
-143

-44
-145

-21
-73

43
-47

17
-93

3
-519
-109

-485
-2

-23
-66
-40

4
-204

-62
-124

-70
-24

-375
-718
-552

-27
-861
-141
-95

-245
-167

-25
-7

-14
-23

-114
-88

-169
-244

-80

آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

در مراسم رونمايى از ابزار معامالتى آتى شاخص سهام، نائب رئيس 
هيات مديره شركت بورس تهران بيان كرد: اين اقدام به همت تمامى اركان 
بـــازار اتفـــاق افتاد، و تالش روزانه متخصصين منجر به ورود اين ابزار به 

بازار سهام شد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)، محمود رضا خواجه نصيرى 
با منحصر به فرد خواندن ابزار آتى سبد سهام بيان كرد. اين ابزار در نوع 
خودش بى نظير است به عبارت ديگر استفاده از آن شرايطى را فراهم مى 
كند كه در يك بازار كامال نزولى بتوان كســـب ســـود كرد. به عبارت ديگر 

استفاده از آن نشان مى دهد سودآورى الزاما نياز به بازار صعودى ندارد.
مديرعامل شركت تامين سرمايه تمدن در ادامه، ديگر مزاياى استفاده از 
اين ابزار را اين چنين برشمرد: با داشتن سبد سهام خدمات نهادهاى مالى 
تخصصى تر خواهد شـــد و با راه اندازى قرارداد آتى ســـبد سهام در زمان 
بازار نزولى نهادهايى را خواهيم داشت كه سودآورى داشته باشند. اساسا با 
داشتن اين ابزار مى توان انحراف بين بازده و ثروت سرمايه گذاران را تا 

حد زيادى برطرف كرد.
وى در ادامه افزود: با توجه به اينكه اين ابزار قدرت ســـودآورى را 
تا حد قابل توجهى افزايش مى دهد، مى توانيم شـــاهد كارآمدى بيشـــتر 
نهادهاى مالى باشيم از سوى ديگر مى توانيم شاهد ارتقاى موفقيت و دانش 
تحليلگران باشيم، موضوعى كه مى تواند پيش بينى هاى بورسى را تا حد 

زيادى كارآمد كند.
خواجه نصيرى همچنين بيان كرد: با ايجاد ابزار آتى روى سبد سهام، 
صندوق هاى سرمايه گذارى در پوزيشن خريد مى توانند يك درصد ارزش 
معامالت خود را در معامالت شاخص سهام (سبد سهام) انجام دهند و در 

پوزيشن فروش نيز بدون محدوديت مى توانند اقدام كنند.
وى همچنين تصريح كرد: اين ابزار امكان تسويه نقدى و فيزيكى را 
دارد؛ در تسويه فيزيكى و در صورت تمايل گيرنده، دارايى دريافت مى شود 
و در غير اين صورت تسويه نقدى خواهد شد، به گونه اى كه تمامى سود 

و زيان ناشى از اين جريان براى سرمايه گذار خواهد بود.
مديرعامل تامين سرمايه تمدن همچنين بيان كرد: طى سال هاى اخير 
در بازار ســـرمايه، مبحث پوشـــش ريسك زيادى جدى گرفته نشد با اين 
وجود از امروز و با رونمايى از ابزار آتى روى سبد سهام، اين ريسك هم 

پوشش داده خواهد شد.
وى در پايان بيان كرد: كاربران مى توانند نرم افزار مورد نظر براى استفاده 
از اين ابزار را به صورت كامال رايگان از طريق شـــركت هاى كارگزارى 

دريافت كرده و استفاده كنند.
خبر ديگر اينكه ثبت نام دورههاى جديد آزمون معاملهگرى بازار سرمايه 

از ابتداى دى آغاز خواهد شد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار ســـرمايه (سنا)، بنابر اعالم رئيس مركز 
آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور پاسخ به درخواستهاى 
مكرر داوطلبين و همچنين ايجاد امكان حضور بيشتر داوطلبين در آزمون 
معاملهگرى بازار سرمايه، چهار دوره 70 نفره براى آزمون معاملهگرى بازار 

سرمايه در روز جمعه هفدهم اسفندسال جارى ايجاد شد.
به همين منظور داوطلبين مىتوانند براى ثبت نام در اين دورهها از روز 
شـــنبه اول دى سال جارى با مراجعه به سايت http://icmc.seo.irوارد 
پروفايل شخصى خود شده و با انتخاب ساعت آزمون و پرداخت هزينه، 

ثبت نام خود را قطعى كنند.
توصيه مىشود داوطلبين پيش از ثبت نام و پرداخت هزينه، حتما شرايط 
عمومى و اختصاصى شـــركت در آزمونها را مطالعه و در صورت داشتن 
شرايط الزم از جمله رعايت پيشنياز، فراغت از تحصيل، مرتبط بودن رشتة 

تحصيلى و معدل نسبت به ثبت نام اقدام كنند.
بديهى اســـت در صورت ثبت نام بدون رعايت شـــرايط الزم، آزمون 

ابطال شده و مسئوليت آن به عهدة داوطلب خواهد بود.

كسب سود در هر زمان  
با آتى سبد سهام

مدير نظـــارت بر بازار اوليه 
ســـازمان بورس و اوراق بهادار، 
ضوابـــط انتشـــار اعالميههاى 
پذيرهنويسى، دعوتنامههاى مجامع 
عمومى، اطالعيهها و اصالحيههاى 
آن به روش الكترونيك را ابالغ كرد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه 
(ســـنا)، على بيگزاده ميالنى در 
ابالغيه اى به همه ناشران ثبتشده 
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 
اعالم كرد: با عنايت به جزء دو بند 
چ ماده 68 قانون برنامه پنج ســـاله 
ششم توسعه، شركت هاى سهامى 
عام ثبت شـــده نزد سازمان بورس 
و اوراق بهادار مىتوانند نسبت به 
انتشـــار اعالميههاى پذيرهنويسى، 
دعوتنامههـــاى مجامع عمومى و 
اطالعيهها به شـــكل الكترونيك 
به روشـــى كه به تأييد ســـازمان 
بورس و اوراق بهادار مىرســـد، 

اقدام كنند.
بر اين اســـاس، در پانصد و 

چهل و دومين جلسة هيات مديرة 
ســـازمان  بورس و اوراق بهادار 
مورخ  آبان 97  مقرر شـــده است 
در صورت تصويب مجمع عمومى 
عادى شركت هاى سهامى عام ثبت 
شـــده نزد سازمان بورس و اوراق 
بهادار، اطالعات و اصالحيههاى آن 
مطابق قوانين و مقررات مربوطه، از 
طريق سامانه كدال به عنوان روش 
الكترونيك مورد تاييد سازمان بورس 

و اوراق بهادار، منتشر شود.
بنا به اعالم ســـايت كدال، 
آگهى دعوت يـــا لغو دعوت به 
مجامع عمومى؛ آگهى پذيرهنويسى 
افزايـــش ســـرمايه و تمديد آن؛ 
اعالميه پذيرهنويســـى ناشـــى از 
ســـلب حقتقدم از صاحبان سهام 
و تمديد آن؛ اعالميه پذيرهنويسى 
حقتقدمهاى استفاده نشده و تمديد 
آن؛ و همچنين اطالعيه مطالبه مبلغ 
پرداخت نشده ســـهام از جمله 
اطالعات و اصالحيههايى اســـت 

كه بايد از طريق ســـامانه كدال به 
عنوان روش الكترونيك مورد تاييد 
سازمان بورس و اوراق بهادار، منتشر 

شود.
مدير نظـــارت بر بازار اوليه 
سازمان بورس و اوراق بهادار تاكيد 
كرد: ناشـــر موظف است قبل از 
انتشار آگهى و اعالميه پذيرهنويسى، 
موافقت ســـازمان بورس و اوراق 
بهادار را در خصوص انتشـــار آن 

اخذ كند.

همزمان با مراســـم رونمايى از 
ابزار قراردادهاى آتى ســـبد سهام، 
مديرعامل بورس تهران با اشـــاره 
بـــه حجم قابل توجهى از معامالت 
بورس هـــاى جهانى از اين طريق، 
مزاياى آن از جمله پوشـــش ريسك 

را تشريح كرد.
بـــه گزارش پايگاه خبرى بازار 

سرمايه (ســـنا)، مراسم رونمايى از 
بازار قراردادهاى آتى ســـبد سهام 
در بورس اوراق بهادار، در شـــركت 
ســـپرده گذارى مركزى و با حضور 
مديران ارشـــد بازار سرمايه، مديران 
شركت هاى تامين سرمايه، سبدگردان ها، 
كارگزارى ها و ديگر نهادهاى مالى

 برگزار شد.
در اين مراســـم على صحرايى 
مديرعامل شـــركت بورس تهران با 
اشاره به پوشـــش ريسك مناسب 
اظهـــار كرد: طى چند ســـال اخير 
بـــا هماهنگى و همدلى گروه هاى 
مختلف بورس تهران، توانستيم يك 
ابزار جديد مشتقه به منظور پوشش 
ريســـك بيشتر بازار ايجاد كنيم.وى 
در ادامه و با اشـــاره به تالش هاى

گسترده بورس تهران در اين زمينه، 
بيان كرد: شركت بورس تهران همزمان 
با تغييرات در هيات مديره، وظايف 

و اهداف مهمى را براى فعاليت خود 
در نظر گرفـــت. اولين وظيفه اين 
شركت، عمق بخشى به بازار با توجه 
به شرايط اقتصادى كشور و دومين 
هـــدف آن ايجاد ابزارهاى جديد با 

پوشش ريسك مناسب است. 
مديرعامل شركت بورس تهران 
در ادامه از تشكيل كميته توسعه در 

اين شركت خبر داد و گفت: اين كميته 
كه به تازگى فعاليت خود را آغاز كرده 
اســـت، وظيفه رصد فعاليت  بخش 
هاى مختلف شركت بورس تهران را 
برعهده دارد نظارت اين كميته شرايطى 
را فراهم مى كند تا رسيدن به اهداف 
در نظر گرفته شده با سرعت بيشترى 

انجام گيرد. 
وى در ادامه به تاريخچه ورود 
ابزار مشـــتقه به بورس تهران اشاره 
كـــرد و گفت: ابزار فروش تبعى از 
اولين ابزارهاى مشتقه اى بود كه در 
بورس تهران اســـتفاده شد، اين ابزار 
در ابتدا فقط كاركرد بيمه اى داشت، 
اما هم اكنون در بحث تامين مالى نيز 

استفاده مى شود.
در ســـال 96 از طريق اين ابزار 
دو هزار و 300 ميليارد تومان تامين 
مالى در بخش هاى مختلف صورت 
گرفت كه 19 درصد كل تامين مالى 

كشور در آن سال بود.
صحرايـــى همچنين افزود: در 
سال 95 ابزار آپشن يا اختيار معامله 
رونمايى شـــد كه در  بازار در حال 
معامله اســـت و بعد از آن آتى سبد 
سهام است كه پيش تر در قالب  آتى 

تك سهم استفاده مى شد.
مديرعامل شركت بورس تهران با 
بيان اينكه آتى سبد سهام از محبوبيت 
قابل توجهـــى در بازارهاى جهانى 
برخوردار است، گفت: در معامالت 
بورس هاى بزرگ جهانى، ابزار آتى 
ســـبد سهام جزو چهار ابزار مشتقه 
پرمعامله اســـت. بر اساس مطالعات 
WFE، حدود 60 درصد از معامالت 
جهانى ابزار مشتقه با ابزار آتى روى 

شاخص صورت مى گيرد.
صحرايى با اشاره به تالش هاى
كميتـــه فقهى بورس طى اين مدت 
گفت: كميته فقهى درسال 94 مطالعات 
گسترده اى را در اين زمينه آغاز كرد، 
كـــه در نهايت با همفكرى تحقيق و 
توســـعه بورس تهران، سبد مرجعى 
از صنايع مختلف در نظر گرفته شد 
و بر اســـاس آن ابزار آتى سبد سهام 

شكل گرفت.
وى در ادامـــه گفت: اين ابزار 
كاركردهاى چندگانه دارد كه مهمترين 
آن ايجاد يك بازار دوطرفه اســـت 
همچنين ابزار آتى سبد سهام از قابليت 
پوشش ريســـك مناسبى برخوردار 
اســـت و مى تواند خاصيت اهرمى 

داشته باشد.
صحرايى همچنين افزود: در ابزار 
آتى سبد سهام نياز به مطالعه تك تك 
سهام وجود ندارد، از سوى ديگر اين 
ابزار از مزاياى مالياتى هم برخوردار 
بـــوده به طورى كه كارمزدهاى اين 
معامله از معافيت مالياتى برخوردار 

است.

ضوابط انتشار الكترونيك اعالميههاى پذيرهنويسى

عمق بخشى به بازار با ابزارهاى جديد بورس

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (دوشنبه 97/9/26)
مجموع حجم معامالت
مجموع ارزش معامالت
جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  1/631
ميليون ريال 4/716/870
127/890 معامله 

ميليارد ريال   6/062/829

بازار در يك نگاه

سه شنبه27 آذر 1397ـ  10 ربيعالثانى 1440ـ   18 دسامبر 2018ـ  سال نود و سومـ  شماره 27174

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده (نوبتاول)

شركت تعاونى مسكن كاركنان نفت سپاهان
ثبت شده به شماره 436949

و شناسه ملى 10320864553

www setadiran irwww setadiran ir

www nked co ir
www tavanir org ir

HTTP iets MPORG IR

اولآگهي فراخوان مناقصات عمومي يك مرحله اى با ارزيابي كيفي

مبلغ ضمانت نامه منطقه عملياتيموضوع مناقصهشماره مناقصهرديف
شركت در فرايند ارجاع كار  (ريال)

تاريخ بازگشايي 
پاكتها

شماره فراخوان
در سامانه ستاد

197-114
احداث،  توسعه و نيرو رسانى شبكه و تاسيسات توزيع نيروى برق 

روستايي از محل منابع بند (د) تبصره 6

روز شنبه 317,600,000زرند
مورخ

1397/10/15

200975630000031
220,000,000200975630000032شهربابك297-115
171,600,000200975630000033رفسنجان397-116
497-86

احداث،  توسعه  ، اصالح و بهينه سازى و نيرو رسانى شبكه و 
تاسيسات توزيع نيروى برق روستايي از محل ماده 5 قانون 

حمايت از صنعت برق (تجديد شده)

102,500,000شهربابك
روز يك شنبه

مورخ
1397/10/16

200975630000020
102,000,000200975630000021رفسنجان597-87
90,300,000200975630000022زرند697-88
85,500,000200975630000023نوق ، كشكوئيه و انار797-89
68,100,000كرمان (جنوب غرب و شرق كرمان)897-90

روز دو شنبه 
مورخ

1397/10/17

200975630000024
42,000,000200975630000025راور و كوهبنان997-91
40,600,000200975630000026نواحى كرمان (شهداد و گلباف)1097-92
39,900,000200975630000027چترود1197-93
احداث،  توسعه  ، اصالح و بهينه سازى شبكه و تاسيسات توزيع 1297-98

نيروى برق روستايي از محل موافقت نامه   1301015،002
(تجديد شده)

روز سه شنبه 77,523,000رفسنجان كشكوئيه ،انار و شهربابك
مورخ

1397/10/18

200975630000028
76,100,000200975630000029زرند، راور و كوهبنان1397-99
69,800,000200975630000030امور نواحى كرمان (گلباف)1497-100

آگهي مناقصه (نوبت اول)

BagHOUSE GCT

www behcco ir
شركت سهامي عام
سيمان بهبهان

شركت سهامي عام سيمان بهبهان

(نوبت دوم)مناقصـــه

www ksc ir

N MOSAVIFARJAM@KSC IR

آگهي مناقصه عمومي يك مرحلهاي 
شماره: 52393804

KHOUZESTAN  STEEL CO
K  S  C

آگهي دعوت صاحبان سهام به مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده شركت توسعه نيشكر و صنايع 

جانبي آن (سهامي خاص) 
شماره ثبت 80980 شناسه ملي 10101256492

آگهي دعوت صاحبان سهام به مجمع عمومي فوقالعاده 
شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن (سهامي خاص) 

شماره ثبت 80980 شناسه ملي 10101256492

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده سال 1397
شركت مهندسين مشاور معماري موج نو 

به شماره ثبت 267091 و شناسهملي 10103074274

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوقالعاده سهامداران
شركت ساوين سازه خلخال سهاميخاص 

ثبت شده به شماره 842 و شناسه ملي 10960019637 (نوبتدوم) 

آگهى تغييرات شركت مهندسى شايان پليمر فجر سهامى خاص 
به شماره ثبت 107303 و شناسه ملى 10101511640

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293340)

آگهى تغييرات شركت صنايع تجهيزات پارس سارايه سهامى خاص
به شماره ثبت 411068 و شناسه ملى 10320622550

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(293352)

آگهي مناقصه عمومي (مرحله دوم)
ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 22000 , OHSAS 18001

آگهى تغييرات شركت ساختمانى سارال سهامى خاص
به شماره ثبت 7944 و شناسه ملى 10100348661
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99 اخبار شهرستانها

نيشابورـ  خبرنگار اطالعات: برگزيدگان جشنواره 
ملي دانشجويي دوساالنه پوستر رضوي معرفي شدند. 

سهراب اسدخاني ســـخنگوي هيأت  داوران اين 
جشـــنواره با بيان مطلب باال، افزود: سما بياتي، درسا 
خاكپور و وحيد يعقوب لو هر سه از دانشگاه نيشابور به 
عنوان برگزيدگان اين جشنواره ملي معرفي شدند  كه 
به اين افراد تنديس و لوح يادبود جشنواره به همراه 50 

ميليون ريال وجه نقد به عنوان جايزه تعلق گرفت. 
وي تاكيد كرد:همچنين زهرا يوسفي، خاطره دهقاني 
و ســـيدمهدي بيضايي از دانشجويان دانشگاه نيشابور، 
مرتضي رحمتي، عاطفه مودب از دانشـــگاه هاي ديگر 
كشور به عنوان افراد شايسته تقدير جشنواره دانشجويي 

پوستر رضوي معرفي مي شوند. 
پيش از او مهدي درويشي دبير جشنواره گفته بود 
266 اثر از سراسر كشـــور به دبيرخانه ارسال شده بود 
كه هيات داوران با حضور قباد شيوا چهره برتر گرافيك 
كشور، دكتر حسن موسي زاده، سهراب اسدخاني، دكتر 
مهرداد صدقي و احسان مهدوي آثار را داوري و 100 اثر 
را در نگارخانه رضوان مشهد اكران  و در ابتداي مراسم 
دكتر حسن صادقي ســـمرجاني رئيس دانشگاه دولتي 

نيشابور گزارشي از وضع اين دانشگاه ارائه كرد. 
مشـــاور معاون فرهنگي و اجتماعي وزير علوم، 
تحقيقات و فناوري هم گفت: واقعه هجرت امام رضا(ع) 
از مدينه به مرو و در مسير ايران جز با تحليل فرهنگي، 

سياسي و اجتماعي قابل فهم نيست. 
دكتر فريدون رحيم زاده افزود: دانشـــگاه نيشابور 

مي تواند عالوه بر تربيت محض دانشجو به ايجاد فضايي 
كمك كند تا جريان تمدن سازي را به دنبال خود بكشد. 

وي اظهار داشت: دانشـــگاه به بيرون نگاه ندارد 
چون خودش ســـازمان يافته ترين تجمع نخبگان است 
كه با روش هاي معين و قابل بررسي مطالب را گرد هم 

مي آورد. 

كسب 2 مقام ورزشي منطقه اي توسط دانشجويان 
پزشكي نيشابور

* مسئول اداره تربيت بدني دانشكده علوم پزشكي 
نيشابور گفت: دانشجويان خانم اين دانشكده در مسابقات 
ورزش هاي همگاني دانشـــگاه ها و دانشكده هاي علوم 
پزشكي منطقه شمال شرق كشور توانستند يك مقام اول 

و دو مقام چهارم را از آن خود كنند.
 مجيد فرح نيا افزود: نخستين دوره اين مسابقات با 
شركت هشت دانشگاه و دانشكده علوم پزشكي مشهد، 
سبزوار، گناباد، نيشابور، بيرجند، تربت حيدريه، تربت 
جام و وارستگان در چهار رشته طناب زني، فوتبال دستي، 
دارت و فريزبي به ميزباني دانشگاه علوم پزشكي تربت 

حيدريه برگزار شد. 
وي اظهار داشـــت: در اين دوره از مسابقات تيم 
دانشكده علوم پزشكي نيشابور با كسب يك مقام اول در 
رشته پرتاب فريزبي و دو مقام چهارم در رشته هاي پرتاب 

دارت و پرتاب فريزبي به كار خود پايان داد.  
به گفته فرح نيا، فهيمه ابراهيمي دانشـــجوي رشته 
صنايع غذايي در رشته پرتاب فريزبي، مقام نخست اين 

مسابقات را كسب كرد. 

معرفي برترين هاي دوساالنه ملي دانشجويي پوستر رضوي در نيشابور

اروميـــهـ  خبرنگاراطالعات: 
استاندار آذربايجان غربي اعالم كرد: 
اجازه نمي دهيم فردي در اســـتان 
به خاطر فقر و تنگدستي از تحصيل 

باز بماند .
 محمد مهدي شهرياري اين 
مطلب را در هفتمين جلسه شوراي 
آموزش و پرورش استان كه با حضور 
باقر زاده رئيس ســـازمان نهضت 
ســـواد آموزي كشـــور برگزار 
شـــد اعالم كردوگفت: متاسفانه 
اســـتان آذربايجان غربي در نرخ 
باسوادي در رتبه هاي پايين كشور

 قرار دارد .
 وي افزود: باوجود تالش هاي 
انجام گرفته در مجموعه آموزش 
و پرورش و باال بردن 3/2 درصدي 
نرخ با سوادي در سال هاي اخير در 

استان بازهم نيازمند تالش مضاعف 
براي ارتقاي شـــاخص هاي سواد 

آموزي در استان هستيم .
 شهرياري يكي از داليل پايين 
بودن نرخ ســـواد آموزي در استان 
را وجود 3 هزار روســـتا و مناطق 
عشايري اعالم كرد و گفت: بايد 
برنامه ريزي هاي الزم براي شناسايي 
افراد بازمانده از تحصيل اســـتان 
به ويژه مناطق روستايي و عشايري 
شناسايي و زمينه سواد آموزي آنها 
فراهم شود .    او ادامه داد: متاسفانه 
شاخص ســـواد آموزي در پايين 
بودن ساير شـــاخص هاي توسعه 
استان نيز تاثير مثبت داشته و نرخ 
پايين سواد آموزي در استان موجب 
شده استان در برخي از شاخص ها 
رتبه هاي پايين كشـــوري را داشته 

باشد  .
 وي همچنيـــن يكي ديگر از 
داليل بازماندن شماري از افراد در 
مناطق شهري و روستايي استان را 
كم بودن درآمد سرانه خانوارها اعالم 
كرد و گفت: برخي از خانواده ها به 
داليل درآمد كم و فقر فرزندان خود 
را به مدرسه نمي فرستند كه ما در 
استان تمامي هزينه هاي تحصيلي 
اين افراد را از طريق كميته امداد امام 
خميني(ره) و بهزيستي پرداخت 
مي كنيم و اجازه نمي دهيم فردي 
در استان به خاطر فقر و تنگدستي از 

تحصيل باز بماند .
 در پايان اين جلسه نسخه اي 
از لوح تقدير يونسكو از خدمات 
سازمان ســـواد آموزي كشور به 
استاندار آذربايجان غربي اهدا شد  . 

هيچكس نبايد به خاطر فقر و تنگدستي از تحصيل باز بماند
بابلســـر- خبرنگار اطالعات: رئيس اداره فرهنگ 
و ارشاد اســـالمي بابلســـر گفت: وحدت و همدلي 
دستگاه هاي فرهنگي الزمه پيشبرد صحيح فعاليت هاي 

فرهنگي ـ هنري است.
قدرت اهللا يوســـفي در مراســـم انعقاد تفاهمنامه 
همكاري فرهنگي، هنري، پژوهشي و ادبي اداره كل ارشاد 
مازندران و دانشگاه مازندران افزود: با مشورت هايي كه 
با دكتر شالويي مديركل ارشاد مازندران انجام گرفت و 
نيز همكاري و هماهنگي كه بين اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمي شهرستان بابلسر و دانشگاه مازندران انجام شد، 
اين تفاهمنامه با هماهنگي اداره كل فرهنگ و ارشـــاد 
اسالمي و مديريت دانشـــگاه مازندران تدوين و زمينه 

امضاي آن فراهم شد.
 او با قدرداني از خدمات و زحمات رئيس پيشين 
دانشگاه مازندران و تبريك به سرپرست جديد گفت: 
به لطف الهي امروز اين زمينه و فرصت فراهم شـــد و 
اميدواريم همچون گذشته همكاري هاي گسترده اي كه 

بين دانشگاه مازندران و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
بوده بصورت استمرار و گســـترده تر ادامه پيدا كند و 
موجب شكوفايي و رشد همه شاخه هاي فرهنگ و هنر و 

ادب و عرفان در استان واليي مازندران شود.
 وي اضافه كرد: شهرستان بابلسر با همه بضاعت هايي 
كه در حوزه هاي گردشگري، تفريحي، علمي، فرهنگي 
و مذهبي دارد در حوزه فرهنگ و هنر هم از زمينه هاي 

بسيار خوبي برخوردار است.
به گفته او، اين شهرستان هنرمندان بسيار توانمندي 
دارد كه بايد به آنها توجه كرد و فرصت كار را برايشان 
فراهم كـــرد و تنها راه آن فعاليتي اســـت كه در همه 
حوزه ها به ويژه فعاليت هـــاي فرهنگي هنري مد نظر 
داريم و با انعقاد اين تفاهمنامه به آن اســـتمرار و ارتقا 

مي بخشيم.
 اواظهار اميدواري كرد: انعقاد اين قرارداد موجب 
بركاتي براي هر دو دستگاه و حوزه فرهنگ و هنر استان 

مازندران، به ويژه شهرستان بابلسرباشد. 

وحدت و همدلي دستگاه هاي فرهنگي، الزمه پيشبرد صحيح 
فعاليت هاي فرهنگي ـ هنري است

كرمـــانـ  خبرنگار اطالعات: 
نماينده مردم سيرجان و بردسير از 
انجام بيش از 50 درصد حمل و نقل 
جاده اي استان كرمان در محورهاي 
شهرستان هاي سيرجان و بردسير 

خبر داد.
شهباز حســـن پور در جمع 
خبرنگاران گفت: حمل و نقل هنوز 
به عنوان شـــغل سخت و زيان آور 
مطرح نشـــده است و اين موضوع 
در مجلس شـــوراي اسالمي راي 

نياورده است اما 14/5 درصد حق 
بيمه حمل و نقل كه در اليحه هاي 
بودجه سال هاي گذشته حذف شده 
است، به بودجه سال آينده باز خواهد 
گشـــت . وي تاكيد كرد: براساس 
ســـامانه رصد شهرستان، سيرجان 
با 196 درصد رشـــد رتبه نخست 
توليد اشتغال در كشور و در استان 
را كســـب كرده است و همچنين 
شهرستان بردســـير با 125 درصد 
رشد، دومين مقام را در اين حوزه 

كسب كرده است .
 حسن پور گفت: سيرجان از 
لحاظ آمار جمعيتي، رتبه ســـي و 
نهمين در كشور است ولي در بحث 
هوايي سيرجان در جايگاه بيست 
و سوم قرار دارد، همچنين 10 هزار 
دستگاه كاميون مختص شهرستان 
سيرجان و بردسير است به طوري كه 
60 درصد بارنامه هاي استان مربوط 
به اين دو شهرســـتان است كه اين 

پايانه ها با هزينه هاي بخش خصوصي 
در حال تكميل است .

 وي افزود: در شهرستان هاي 
ســـيرجان و بردســـير بيشترين 
پروژه هاي خيرساز در سال جاري 
افتتاح و كلنگ زني شده است ضمن 
آنكه حدود 20 پروژه هم هفته آينده 
با حضور برخي وزرا و يا نمايندگان 
مردم در خانه ملت افتتاح و يا كلنگ 

زني خواهند شد  .
 حسن پور تاكيد كرد: در استان 
كرمان 4/90 متر مربع سهميه دانش 
آموزان از فضاي آموزشي است كه 
اين ســـرانه در شهرستان سيرجان 
بيش از 7,5 مترمربع اســـت و 36 
درصد مدارس در سيرجان به طور 
غيرانتفاعي فعاليـــت مي كنند و از 
لحاظ سرانه آموزشي با شهرستان يزد 
در حال رقابت است تا بتوانيم با اين 
الگو كه همه ساله رتبه اول پذيرش 
در كنكور را بـــه خود اختصاص 

مي دهد، كمبودها را جبران كنيم .
 نماينـــده مردم ســـيرجان و 
بردسير در مجلس گفت:سيرجان 
رتبه نخست كشـــور را در زمينه 
پوشش تامين اجتماعي افراد به خود 
اختصاص داده است و از 51درصد 
جمعيت كشور، 45 درصد جمعيت 
استان و 67 درصد جمعيت شهرستان 
ســـيرجان زير پوشش بيمه تامين 

اجتماعي هستند. 
وي در بخـــش ديگري از اين 
نشســـت خبري افزود: با توجه به 
خشكسالي ها در حيطه باغات پسته 
يك ميليون شغل از دست رفته است 
و ســـاالنه حدود 320 هزار مهاجر 
خارجي و 150 هزار مهاجر داخلي 
در باغات پسته و كشاورزي به استان 
وارد مي شوند كه هزينه  هاي زيادي 
در بخش هاي مختلف براي استان در 
برخواهد داشت. اما متاسفانه شاهد 
هستيم دولت نسبت به كنترل اين 

موضوع هيچ اقدامي نكرده است  .
 اين نماينده مجلس همچنين 
از آمادگي ســـيرجان براي ميزباني 
گردهمايي شـــهرداران شهرهاي 
مسير جاده ابريشم خبرداد و گفت: 
احياي مسير جاده ابريشم را دنبال 
مي كنيم به گونـــه اي كه مذاكرات 
با شـــش كشـــوري كه در مسير 
اين جاده بوده انـــد،در حال انجام 

است. 
وي افزود: جـــاده اي از گل 
گهر به بندرعباس در حال ساخت 
است كه با راه اندازي آن ديگر هيچ 
كاميوني وارد شهر سيرجان نخواهد 
شـــد ضمن آنكه آزاد راه سيرجان 
به بندرعباس يا نطنز به بندرعباس 
هم در حال مطالعه است كه قطعه 
دوم آن شروع شده و 180 دستگاه 
ماشين آالت با 70 درصد توان توسط 
جهادنصر در اين پروژه مشغول به 
فعاليت هســـتند . عضو كميسيون 

برنامه و بودجـــه مجلس رفع فقر 
از جامعـــه را مهمترين موضوع 
بودجه 98 اعالم كرد و گفت: مبالغ 
خوبي براي كميته امداد و بهزيستي 
پيش بيني شده است اما در سال هاي 
گذشته 2 دهك مورد حمايت ويژه 
قرار مي گرفتند كه امسال با توجه 
به شرايط كشور، اين موضوع به 5 

دهك افزايش يافته است .
 حسن پور در پاسخ به سئوال 
خبرنگار اطالعات مبني بر وضع زنان 
معتاد و بد سرپرست و بي سرپرست 
در سيرجان و بردسير گفت: شمار 
بانوان معتاد استان كرمان اندك است 
كه در اين حوزه قرار است سه مركز 
ماده 16 به اســـتان اضافه شود كه 
يكي از آنها در سيرجان راه اندازي 
خواهد شد، ضمن آنكه هيچ خانواده 
بي سرپرســـت يا بدسرپرستي در 
سيرجان وجود ندارد كه زير پوشش 

ارگان هاي حمايتي نباشند. 

سيرجان؛ قطب نخست توليد اشتغال در كشور  

برگزاري آيين نكوداشت دكتر
جواد وهاب زاده طبيب واديب اردبيلي  

اردبيلـ  خبرنگاراطالعات: آيين نكوداشـــت دكترجواد وهاب زاده 
با حضور نماينده ولي فقيه دراســـتان اردبيل، استاندار، جمعي از مديران 
كل و شهروندان اين استان درســـالن شمس عطارمجتمع فدك اردبيل

 برگزار شد. 
درابتداي اين مراسم كه به همت شـــوراي فرهنگ عمومي استان 
وســـايرنهادهاي دولتي وخصوصي برگزار شد، نماينده ولي فقيه گفت: 
تجليل از الگوهاي صحيح نشان از توسعه يافتگي آن جامعه وباعث ترغيب 

جوانان به اعمال واهداف الهي است. 
آيت اهللا سيد حسن عاملي اظهارداشـــت: دكتروهاب زاده الگوي 

برجسته جامعه است وجوانان بايد با اينگونه چهره ها آشنا شوند. 
امام جمعه اردبيل بيان كرد: ايران اسالمي نيازمند معرفي چهره هاي 
برترو موثردرجامعه است تا برخي كشورهاي جهان با شخصيت سازي 

مفاخرو دانشمندان ايران اسالمي را به يغما وسرقت نبرند. 
منصورجعفري رئيس سازمان نظام پزشكي استان اردبيل نيزدراين 
مراسم به شـــخصيت فرهنگي دكتروهاب زاده پرداخت وافزود: ايشان 
عالوه برحرفه طبابت، شـــاعر و نويسنده نيزهســـتند ودراستان شدن 
اردبيل و انتخاب روز پزشـــك درتقويم رسمي كشـــور نيز تاثيرگذار 

بوده است.
 درپايان اين مراسم اكبربهنامجو استانداراردبيل از تمبريادبود وسه جلد 
كتاب دكترجواد وهاب زاده رونمايي كرد وبه همراه شهرداراردبيل با اهداي 
لوح تقديرو لوح نشـــان اردبيل از 4 دهه خدمات ماندگار وي قدرداني

 به عمل آمد.
تقدير از 40 پژوهشگر برتر استان همدان

همدانـ  خبرنگاراطالعات: دبير اجرايي هفته بزرگداشت پژوهش 
در استان  همدان گفت: در هفته پژوهش از 40 پژوهشگر و فناور برتر اين 

استان تجليل خواهد شد.
غالمحسين مجذوبي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نوزدهمين 
مراسم تجليل از پژوهشگران برتر استان همدان درهفته پژوهش برگزار 
مي شـــود. 25نفر از پژوهشگران برتر اســـتان، فناوران برتر دستگاه هاي 
اجرايـــي، 5 نفر از كارمندان برتر ادارات و10 نفر از فناوران برتر انتخاب 
شده اند كه در مجموع از 40 پژوهشگر و فناور برتر استان تقدير خواهد 

شد. 
معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه بوعلي سينا تاكيد كرد: امسال براي 
انتخاب پژوهشگران برتر استان در نحوه انتخاب تغييراتي داديم، به طوري 
كه در سال هاي قبل به هر دانشـــگاه سهميه مي داديم و 40 نفر انتخاب 
مي شدند اما امسال اين تعداد كاهش يافته است و40 نفر انتخاب شده اند و 

نظام سهميه بندي نيز به دليل ناعادالنه بودن لغو شده است.  
وي افزود: 200 واحد فناوري و مركز رشـــد در استان فعال است 
كه ميزان كل فروش آنها  در ســـال گذشته 39 ميليارد تومان و صادرات 
واحدهاي فناور 460 هزار دالر است و در اين واحدها، براي 1300 نفر نيز 

اشتغال ايجاد شده است.
آغاز هويت گذاري 10 هزار شتر 

در هرمزگان 
بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: معاون بهبود توليدات دامي سازمان 
جهاد كشاورزي هرمزگان گفت: عمليات اجرايي هويت گذاري 10 هزار 
نفر شتر با نصب پالك گوش و ثبت مشخصات در سامانه اصالح نژاد دام 
كشور در سطح استان از اوايل آذرماه آغاز شده است و تا پايان سال ادامه 

خواهد داشت. 
طهماســـب غالم پورگفت: ايـــن طرح با هدف ثبـــت و احراز 
مالكيت شـــتر، تهيه آمار دقيق از جمعيت پراكنـــش دام، برنامه ريزي 
جهـــت اقدامات اصالح نژادي و دسترســـي ســـريع بـــه اطالعات، 
رديابي دام از مزرعه تا كشـــتارگاه، كنترل هاي قرنطينه اي و بهداشـــتي

 انجام مي گيرد. 
وي جمعيت دامي شتر در اين استان را بالغ بر 21 هزار نفر اعالم كرد 
و افزود: در سال هاي گذشته بيش از 9 هزار 600 نفر شتر در استان هويت 
گذاري شده كه با احتساب هويت گذاري 10 هزار نفر در اين دوره، همه 

شترهاي استان هويت گذاري خواهند شد. 
غالم پور اظهاركرد: با توجه به شرايط خاص فيزيكي و رفتاري اين 
دام، تحقق برنامه اجرايي هويت گذاري با حجم 10 هزار نفر نياز به همكاري 

و همراهي مالكين شتر، ساير دستگاه ها و نهادهاي اجرايي را مي طلبد.  

ساالنه 2 ميليون تن فرسايش خاك داريم 
سرويس شهرستانها: بين10 تا30 هزار هكتار خاك در كشور، هرسال 

در معرض تغيير كاربري است.
رئيس انجمن خاك كشور در نخستين كارگاه ملي آموزش حفاظت 
پايدار خاك كه با حضور نماينده فائو و محققان و انديشـــمندان علوم 
خاك از سراسر كشـــور، در كرج برگزار شد با بيان اين مطلب افزود: در 
كشـــور 165 ميليون هكتار خاك وجود دارد كه 18 ميليون هكتار از اين 
ميزان خاك قابل اســـتفاده و حدود يك و سه دهم ميليون هكتار از آن 

حاصلخيز است.  
منوچهر گرجي گفت: نزديك به دو ميليارد تن در سال با فرسايش 
خاك روبرو هستيم كه اين تهديدها سبب كاهش توليد محصول كشاورزي، 
هدررفت آب و آلودگي خاك مي شـــود و در نتيجه آلودگي هوا را در پي 

دارد.
معاون آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي هم گفت:تهديدهاي خاك 
كمتر از آب نيست و ما تصميم داريم با برگزاري سمينارها و كارگاه هاي 
آموزشي با حضور اســـتادان و محققان خاك كه در عرصه هاي جهاني 
فعاليت مي كنند، سطح دانش استادان كشور را ارتقا دهيم و از طرف ديگر 
حساسيت محققان و مسئوالن كشـــور را نسبت به حفاظت از خاك را

 بيشتر كنيم. 
اكبري با اشاره به اين كه در كشور از تنوع خاكي زيادي برخورداريم و 
نمي توانيم الگوي واحدي براي حفاظت از خاك ارائه دهيم افزود: فرسايش 
و آلودگي خاك و تغيير كاربري از مهمترين تهديدهاي پيش روي خاك 

در كشور است. 
وي افزود: هدفي كه ما دنبال مي كنيم باال بردن سطح آگاهي محققان 
براي جلوگيري از فرسايش، ارتقاي حاصلخيزي، حفاظت كمي و كيفي از 

خاك، بهبود اركان خاك و جلوگيري از تغيير كاربري غيرمجاز است. 
    تصادف رانندگي 

در جاده ريگانـ  نرماشير با 3 كشته

كرمانـ  خبرنگار اطالعات: فرمانده پليس راه ريگانـ  ايرانشهر گفت: 
برخورد خودرو تويوتاي حامل اتباع خارجي غيرمجاز با كاميون در محور 

ريگان - نرماشير سه كشته و هفت مجروح بر جا گذاشت. 
 ســـروان اكبر مداحي افزود: گزارش برخورد خودرو تويوتا حامل 
افاغنه غيرمجاز با يك كاميون به يگان فرماندهي پليس اين شهرســـتان

 اعالم شد. 
وي با اشاره به حضور به موقع ماموران پليس در محل حادثه اضافه 
كرد: سرعت زياد خودرو حامل اين افراد علت حادثه گزارش شده است. 

او اظهار داشت: عبور و مرور مكرر خودروهاي حامل افاغنه غيرمجاز 
با سرعت باال در سطح شهر و جاده هاي منتهي به شهرستان ريگان، همواره 

جان شهروندان را تهديد مي كند. 
   دستگيري2 كالهبردار خريد و فروش ارز 

در مهاباد
سرويس شهرستانها: فرمانده انتظامي مهاباد گفت: دو كالهبردارخريد 
و فروش ارز كـــه به صورت حرفه اي اقدام به جعل فيش واريزي بانكي 

مي كردند، دستگير شدند. 
ســـرهنگ رضا ظهيريان افزود: در پي مراجعه حضوري شماري از 
شـــهروندان مهابادي به پليس آگاهي مبني بر اين كه چند كالهبردار از 
شهرســـتان هاي همجوار اقدام به خريد دالر از شهروندان با شگرد رسيد 
چاپي جعلي بانكي كرده اند، مراتب به صورت ويژه در دستور كار كارآگاهان 

و مأموران انتظامي قرار گرفت.
وي گفت: پس ازاقدامات پليسي، مخفيگاه كالهبرداران در يكي از 
شهرستان هاي همجوار شناسايي شد و در عملياتي هر دو نفر كالهبردار 

دستگير شدند. 
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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

agahi.ettelaat@yahoo.comايميل پذيرش آگهي ها:
sazeman@ostan.org
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اعتماد مردم،
 پشتوانه92 سال انتشار بي وقفه روزنامه اطالعات

تهــــران

دفتر مركزي
 (ميرداماد)

  22258014-17
        22223694
       29994509

29994249

3311241109124370268الله زار65150071مارليك
6646728509191576254ابوريحان6670761009121886934ولي عصر

66935043آزادي509123198085-77136720نارمك
88720001091231909306693998609192098997يوسف آباد6650270709123970324شهر آرا
3374206409127707311بهشت زهرا2260589109122567663قلهك5590219909123830830شهر ري
76504088رودهن2286669109385164151سيدخندان2271218909121787843شميران

سند كمپاني پژو پارس مدل 88 پالك ايران 82 
 NAAN01CA39E839915 ـ254س53 شماره شاسي

شماره موتور 12488087222 مفقود و از درجه
 اعتبار ساقط است. «قائم شهر»

برگ سبز و سند مالكيت و بنچاق خودرو پژو 
GLX405 مدل80 به ش شاسي 79314409 و 

ش پالك 787ب21ـ ايران25 به نام شركت صنايع 
كاغذ مراغه مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

كارت هوشمند راننده به شماره 
14136/36 بنام محمود علي زاده 
فرزند عبدالمحمد مفقود گرديده 
و فاقد اعتبار است. گناوهـ  خالقي

اصل سند كمپاني و برگ سبز سمند ال ايكس مدل96 پالك 
 NAAC91E7HF151970 ايران86ـ782ع28 ش شاسي

ش موتور 124K1118465 مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط است. «قائم شهر»

سند كمپاني پژو 206 مدل 89 رنگ سفيد پالك 
685ي69ايران24 موتور 14189055442 
شاسي NAAP03ED7BJ467290 مفقود 

فاقد اعتبار مي باشد. 

برگ سبز و سند كمپاني خودرو پرايد مدل 
84 پالك 11ـ317ق43 موتور 01274074 

شاسي S1412284629016 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. (اراك)

شناسنامه مالكيت وانت مزدا دو كابين مدل 1389 به شماره 
انتظامي 256د27ايران71 و شماره موتور FE565008 و 

شماره شاسي NAGDPX2PC19E38494 مفقود گرديده 
و اعتبار ندارد. (شهركرد)

كليه مدارك خودرو پژو 206 مدل 84 به 
ش شهرباني 661هـ67ايران99 به ش 
شاسي 13803722 به نام محمدحسن 
ضياء توانا مفقود و فاقد اعتبار است. 

برگ سبز خودرو سواري تيبا به شماره پالك ايران14ـ811ج38 
به شماره موتور M15/8354493 به شماره شاسي 

NAS811100G5723315 به نام غالمرضا كياني مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.اصفهاني

برگ سبز پژو پارس مدل1391 به شماره پالك 
 124K0080471393ل31 ايران24 موتور
شاسي NAAN01CA9CK806510 به نام 
هادي تابع معتوقيمفقود شده و اعتبار ندارد. 

سند كمپاني، تسلسل اسناد و برگ سبز وانت نيسان 
مدل 86 به شماره پالك 448ل81ـ  ايران25 و موتور 

291917 و شاسي PL140HH00594 به نام مرتضي 
سالمت قره موسي مفقود و فاقد اعتبار است. (بناب)

برگ سبز سواري سايپا 131 مدل 97 به شماره پالك 
734ل28 ـ ايران 25 و موتور M13/6126627 و 
شاسي NAS411100J1106263 به نام سيروس 

زاهدي فر مفقود و فاقد اعتبار است. (بناب)

برگ سبز سواري سمند مدل 96 به شماره پالك 
585ل78ـ  ايران25 و موتور 124K1161823 و 
شاسي NAAC91CE7HF021302 به نام هادي 

خداوردي زاد مفقود و فاقد اعتبار است. (بناب)

كارت دانشجويي زبيده قنبر زهي گرگيج 
به شماره دانشجويي 961186409 رشته 
اقتصاد كشاورزي دانشگاه زابل مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

شناسنامه مالكيت سواري هاچ بك تيبا2 به 
شماره موتور M15/8686849 شاسي 

NAS821100J1198157 به نام مجتبي سوري 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.پلدختر

برگ سبز خودرو سمند به شماره شهرباني 99 
 124K0781307 ايران355ق78 شماره موتور
شماره شاسي NAAC91CE5FF045322 به نام 

حسن زارع دزفولي مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

كارت كيشوند اينجانب آرش 
زريني به شماره 145740/01 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 

كارت كيشوند اينجانب سروش 
قناتيان نجف آبادي به شماره 

120516/06 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت دانشجويي سميه نذري پنجكي 
به شماره دانشجويي 951176508 

رشته شيمي تجزيه دانشگاه زابل 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

پروانه توليد و بهره برداري گلخانه به شماره 
77858/170 و تاريخ 88/8/16 به نام مجتبي 

احمدي فرزند محمدرضا واقع در شهرستان فالورجان 
روستاي مينادشت مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز و سند پيكان مدل82 رنگ سفيد 
پالك221ب13ـ ايران34 موتور11158293729 
شاسي 82514109 به نام محمد علي اشك مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

سه برگ سند كمپاني موتورسيكلت تالش به ش 
 0149ne1344904پالك532ـ  99199  و ش موتور
و ش شناسايي ne1150e9312423 مفقود گرديده 

از درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز پژو405 به شماره پالك 
57ـ966و81 شماره موتور12483191410 
و شماره شاسي14200646 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است. قلهك

اسناد مالكيت و برگ سبز خودرو پيكان وانت تيپ 1600i رنگ 
سفيد مدل 1386 به شماره انتظامي 843 ل21 ايران22 شماره 
موتور11286000950 شماره شاسي30517801 به مالكيت 

حميدرضا علي  اكبري فرزند لطف اله مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مدارك فارغ التحصيلي اينجانب 
اميرحسين صالحي فرزند حاجيگل به 
شماره شناسنامه 2640063804 

صادره از بندرانزلي در مقطع كارداني 
ناپيوسته رشته كاردان فني عمرانـ  

كارهاي عمومي ساختمان صادره از واحد 
دانشگاهي آزاد اسالمي بندرانزلي با 

شماره 1411211ـ17 مفقود گرديده 
است و فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده 

تقاضا مي شود اصل مدارك را به 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرانزلي 

به نشاني بندرانزلي جاده انزلي به رشت 
ـ طالب آبادـ  دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

بندرانزلي ارسال نمايد. 

(نوبت اول)
آگهي فقدان مدرك تحصيلي گواهينامه 
اينجانب ميثم اقدامي در رشته مهندسي 

عمران (راه) فرزند تقي در مقطع 
كارداني صادره از واحد دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد شبستر به شماره تاييده 
129419501292 تاريخ 96/9/12 

آدرس آذربايجان شرقي شهرستان 
شبستر بلوار شهرداري جنب پارك 

آزادگان مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد شبستر اداره امور فارغ التحصيالن 
به كدپستي 159ـ53815 با شماره تلفن 
04712221340 ارسال نمايند. اردبيل

آگهي فقدان مدرك تحصيلي
(نوبت دوم)

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
كامبيز زادغفاري فرزند ابوالفضل 
به شماره شناسنامه/ شماره ملي 
1378049896 صادره از تبريز 

در مقطع كارشناسي رشته مهندسي 
زراعت و اصالح نباتات صادره از 

واحد دانشگاهي جيرفت به شماره 
5830ـ97/9/24 مفقود گرديده 

است و فاقد اعتبار مي باشد. از 
يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

جيرفت ارسال نمايد.(تبريز)

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب آرين 
اسماعيلي فرزند محمدحسن به 

شماره شناسنامه 0013777270 
صادره از تهران در مقطع كارشناسي 
ناپيوسته رشته حسابداري صادره از 
واحد دانشگاهي چالوس به شماره 

891163621 مفقود گرديده 
است و فاقد اعتبار مي باشد؛ از 

يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

چالوس به نشاني چالوس خيابان 17 
شهريور روبه رو مسجد امام حسين 
به صندوق پستي 46615/379 

ارسال نمايد.

(نوبت اول)
آگهي فقدان مدرك تحصيلي

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
سياوش عامري سياهويي فرزند 
غالمحسين به شماره شناسنامه 

5370038503 صادره از بندرعباس 
در مقطع كارشناسي رشته حسابداري 
صادره از واحد دانشگاهي بندرعباس 
با شماره 2340/2852340 مفقود 

گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. از 
يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس 

به نشاني بلوار امام خمينيـ  بلوار 
دانشگاه ارسال نمايد.

سند مالكيت و برگ سبز 
اتومبيل وانت دوكابين مزدا 

2000 با شماره پالك 64 
ايران475 د49 و با شماره 

موتور FE127526 و شاسي 
 NAGCPX2PC19E24017

متعلق به مسلم دهقاني 
فيروزآبادي مفقود شده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

اينجانب شيما مردانه مالك 
 LXEF7 خودرو سمند تيپ
مدل95 به شماره شاسي 

NAACR1HW9GF336911  و 
شماره موتور 147H0190996به 
علت فقدان اسناد فروش تقاضاي 
رونوشت المثني اسناد مذكور را 

نموده ام. لذا چنانچه هركس ادعايي در 
مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت 
ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش 

شركت ايران خودرو واقع در پيكان 
شهرساختمان سمند مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

شناسنامه مالكيت خودرو 
(برگ سبز) و سند كمپاني 
سمند LX به شماره شاسي 

 NAAC91CE9FF042357
موتور124K0739796 پالك 
965م92ايران66 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ تردد موقت يك ساله و 
شناسنامه مالكيت خودرو سواري 
استيشن هيونداي تيپ سانتافه 
مدل 2015 رنگ سفيد شماره 

پالك 34326ـ  اروند شماره موتور 
G4KEEU426690 شماره شاسي 
KMHST81CBFU372734 به 

نام رحيمه بوعذار فرزند فليح مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

شناسنامه مالكيت 
(برگ سبز) پرايد مدل 

1387 به شماره انتظامي 
956ج59 ايران47 به 

شماره موتور 2286088 
و شماره شاسي 

S1412287693395 به 
نام عباس گودرزي مفقود از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

سند كمپاني خودرو سواري 
پيكان مدل1379 به رنگ 

سفيد روغني به شماره شهرباني 
ايران73ـ997ق 85 به شماره 

موتور:11127982192 و 
شماره شاسي0079484504 

به نام محمدكاظم اسماعيلي 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. حسينيـ  آباده

سند موتورسيكلت نامي به شماره 
پالك696ـ  63796 به شماره موتور 

 NAMI/125CC/0124NBE052433
به شماره شاسي 

NBE/125A/9506421Vin به نام 
ذبيح اله وطن خواه مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است. 
(شيراز)

برگ سبز موتورسيكلت 
سيستم بهرو مدل 1389 
به شماره انتظامي 16634 
ايران 479 به شماره موتور 

 CG125NBJA3058860
شماره تنه 

NBJ***125A8955840 به 
نام علي پيرجاني مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط است. ابهر 

برگ سبز سواري سايپا 
se131 مدل1393 شماره 
موتور5112001 شاسي 

 NAS411100E3662727
پالك 83ـ664م86 مالك 

زهرا طاهري مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط است. 

الرستان

كارت ماشين خودرو پژو405 
نقره اي رنگ، مدل1390، پالك 

ايران58ـ523ج44، شماره 
موتور12490195078، 

 ،A9BF333037 شماره شاسي
به نام يزدان نوبخت مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. زاهدان

كارت دانشجويي اينجانب 
سجاد ميربهايي كارشناسي 

ارشد مهندسي عمرانـ  
سازه به شماره دانشجويي 
9415594 از دانشگاه 
سيستان و بلوچستان 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 

زاهدان

برگ سبز خودرو سواري پژو 
PARS XU7 رنگ سفيد روغني 

مدل 1392 شماره موتور 
K0189968124 شماره شاسي 
 NAAM01CA7DK829270
شماره پالك 95 ايران166ق33 

به نام احمد عباسي شاهد هي 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 

برگ سبز خودرو پژو 
206 به شماره پالك 78 

ايران995م82 به شماره 
 10FX5V2264430 موتور
و شماره شاسي 11802064 

به نام ابوالفضل واحدي 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مي باشد. 

سند كمپانيـ  برگ سبز 
و كارت و بيمه پرايد 

131 به شماره شاسي 
 NAS411100C3488426

موتور 4822515 پالك 
324ن28ايران38 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودرو سواري پژو 
پارس مدل 1395 به شماره 
پالك 77ـ267م45 و شماره 
 164B0127967 موتور

و شماره شاسي 
 NAAN11FE2GH745669
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
اروميهـ  حميدرضا معصوم شاهي

سند كارخانه (مادر)، شناسنامه 
مالكيت(برگ سبز) و كارت شناسايي 

سواري پرايد جي تي ايكس آي نقره اي 
متاليك مدل87 پالك59ـ524د85 

شماره موتور2545151 شماره شاسي 
S1412287515399 به نام رضا 
ويزواري فرزند اصغر ش ش102 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 
گرگان

برگ سبز اتومبيل سواري 
تيبا هاچ بك به شماره 

پالك 13ايران254م64 
و با شماره موتور 

M15/8690571 و شاسي 
 NAS821100J1198743

مفقود شده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

مفقودي برگ سبز و سند كمپاني خودرو كاميونت ون نيسان 
 NAZPL140TBM243632 مدل 1388 به شماره شاسي
ش موتور 534483 و شماره پالك 83 ايران 977 و14 به نام 

غالم مهرابي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 
مفقودي برگ سبز خودرو وانت مزدا مدل 1393 به 
شماره شاسي NAGP2PC11DA130868 ش 

موتور FEA28402 و شماره پالك 73 ايران 913ل94 
به نام علي فرهادي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

سند، كارت پالك، برگ سبز 
خودرو وانت تويوتا تيپ 
1600 مدل 1984 رنگ 
آبي روغني شماره موتور 

0070585 شماره شاسي 
0019512 شماره پالك 14 
ايران786د42 به نام مزبان 
شعيبي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

اصل سند تنظيمي دفترخانه 111 
اردبيل مربوط به خودرو وانت نيسان 

كمپرسي مدل 89 به شماره پالك 
119ب45ايران91 و سند قطعي به 
شماره 30697 مورخه 93/1/18 
دفترخانه 63 اردبيل و سند وكالت 

فروش به شماره 8990 مورخه 
96/3/18 دفترخانه 111 اردبيل 

مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

برگ سبز و برگ خريد 
موتورسيكلت روان تيپ 

3C-QM110 مدل 1388 به 
شماره پالك 3245 كرمان 44 و 
به شماره موتور 31036781 و 
به شماره تنه 8800109 به نام 
محمد مغني پور كامياب مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است. 

كرمان 

اصل و كپي وكالت نامه و 
كارت ملي تمامي به نام خانم 

ملوك رحيمي به شماره 
2938897936 و اصل 

صورت جلسه انتخاب 
واحد مسكن مهر به شماره 

94/8004/ص/108 مورخ 
94/6/30 مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار مي باشد.

شناسنامه كاميونت كمپرسي 
آذرخش آتي50 سفيد 

روغني مدل1384 به شماره 
موتور42360500027581 

 TLT81000918 شاسي
پالك 12ـ682ع22 مالك 

بهروز روشندل مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط است. 

الرستان

شناسنامه سواري پژو پارس 
سفيد روغني مدل1387 شماره 

موتور12487104739 
شاسي 

 NAAN01CAX9E726611
پالك73ـ 683ج73 مالك محمد 
فيلسوف الري مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط است. 

الرستان

سند كمپاني سواري تويوتا 
راوفور مدل 2014 به شماره 
پالك 45ـ878ص15 با شماره 

 2ARE802958 موتور
و شماره شاسي 

 JTMDF4EV0ED058671
به نام مسعود پورچراغي مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

پروانه مطب به شماره 
2129ـ3982ـ119 و تاريخ 
صدور 1388/11/4 و به 
اعتبار تاريخ 1389/3/31 

به نام علي قلي صالحيان 
فرزند اسماعيل مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. 

اروميهـ  علي قلي صالحيان 

برگ سبز كاميونت مدل 
1395 به شماره پالك ايران 

25ـ748ع76 و به شماره موتور 
WB991536  و شماره شاسي 

N5Z1BSWHCGA000009 به 
نام شركت آذر اتصال مفقود شده و 
از درجه اعتبار ساقط است. (تبريز)

«مفقودي مدرك تحصيلي»
مدرك فارغ التحصيلي 

اينجانب اسماعيل يوسفي 
به كدملي 5718939837 

در رشته صنعت چاپ از 
دانشكده فني انقالب 

اسالمي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط است. 

«قم»

شناسنامه مالكيت يك دستگاه خودروي 
سواري هيونداي تيپ سانتافه مدل 
2018 به رنگ سفيد و شماره موتور 
G4KEHA997608 شماره شاسي 

KMHST61C9JU825175 شماره 
پالك 33ـ12666 به نام سيدمجتبي 

حسيني المدني مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. آبادان 

سند كمپاني ماشين سواري 
سيستم پژو آردي مدل 

1382 به شماره انتظامي 
471ق12ايران97 به شماره 

موتور 11782002777 
شماره شاسي 82130259 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است. ابهر 

برگ سبز ماشين سواري 
سيستم پژو 206 مدل 1386 
به شماره انتظامي 355ب65 

ايران97 به شماره موتور 
13086002970 شماره 
شاسي 10875148 به نام 
زهره ناصري مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط است. 

ابهر 

كارت هوشمند راننده به شماره 
1154984 و شماره پرونده 

972101701 صادره از 
سازمان حمل و نقل و پايانه هاي 

استان گلستان به نام سيد 
يحيي مطهري فرزند سيدصادق 
شماره ملي 2120867348 
متولد 1345 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. گرگان 

كارت خودرو سواري مزدا 
3 رنگ سفيد روغني مدل 

1388 به شماره پالك ايران 
77ـ949و68 و شماره موتور 

LF10765368 و شماره شاسي 
NAGCSX7CC11C10385 به 
نام محسن لطيفي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ كمپاني و برگ سبز
(شناسنامه مالكيت) سواري كار 
ميتسوبيشي پاجرووي6ـ3000 
رنگ سفيدـ  روغني مدل2000 
به شماره پالك 61ـ956د15 

شماره موتورMD7944 و شماره 
شاسي705501 به نام آقاي ظاهر 

مونسي مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشند. بانه

كارت بازرگاني به شماره 
4489760191 تاريخ 
صدور 1392/12/21 

متعلق به سيد محمد 
امامي ميبدي مفقود شده 

از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

برگ سبز (شناسنامه مالكيت) 
وسيله نقليه متعلق به خودرو سواري 

چري تيپ Arrizo5CVT مدل 
1396 رنگ مشكي متاليك شماره 
پالك 34ـ694ق52 شماره موتور 

MVME4G15BABH007335 شماره 
شاسي NATFCANHRH1007096 به 
نام ارسالن عليپور فرزند مصطفي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز سواري 
پژو206خاكستري متاليك 

مدل89 پالك59ـ524ب25 
شماره موتور13589002823 

شماره شاسي 
 NAAP23FGOAJ162050

مفقود و از درجه اعتبار
 ساقط است. گرگان

شناسنامه مالكيت 
خودرو(برگ سبز) سايپا هاچ 
بك تيبا 2رنگ سفيد روغني 
مدل1396 شماره شهرباني 

581ل92ايران19 شماره موتور
M15/8524034 شماره شاسي 
NAS821100H1132975 به 
نام ميالد فضلي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني و برگ سبز و سند 
نقل و انتقال خودرو سواري پيكان 
تيپ 1600 مدل 1380 به شماره 

پالك ايران 43ـ663ي32 به 
شماره موتور 91127909390 
 IN80422554 به شماره شاسي
به نام غالمرضا ابراهيمي پالرتي 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. اصفهان 

كارت هوشمند كاميون باري 
چوبي سيستم بنز تيپ ال پي 
608/36 مدل 1357 شماره 

پالك 25ـ614ع92 شماره 
موتور 047389 شماره 

شاسي 14432411 شماره 
كارت هوشمند 2356835 
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. آذرشهر 

برگ سبز و كارت اتومبيل 
سواري MVM تيپ 

315H و با شماره پالك 64 
ايران173د55 و با شماره موتور 
 MVM477FJAH057758

و شاسي 
 NATFBAMD4H1046998

مفقود شده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. 

برگ سبز (شناسنامه) موتورسيكلت 
تكتاز TK135S مدل 1393 رنگ مشكي 

شماره پالك 579ـ 85173 شماره تنه 
NEJ***135H9302889 شماره موتور 
*NEJ***135H*00720408 متعلق به 
اينجانب مجيد قاسمي مياندهي نام پدر 

غالمحسين كدملي 2649193166 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب شادي تفقدي فرزند 

عليرضا به شماره شناسنامه 1ـ5555ـ00178 صادره 
از تهران در مقطع كارشناسي رشته مديريت بازرگاني 
صادره از واحد دانشگاهي يادگار امام خميني(ره) با 

شماره 3293075 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار 
مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به 

صندوق پستي 18155/144 دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد يادگار امام خميني(ره) ارسال نماييد.

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

66914497_66904568
09124494202



تبريزـ  خبرنگار اطالعات: معاون اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان منطقه 
آزاد ارس گفت: در هشـــت ماهه نخست ســـال 1397 مبلغ 900 ميليارد تومان 
تسهيالت بانكي به 26 واحد كشاورزي، صنعتي و گردشگري مستقر در سازمان 
منطقه آزاد ارس اختصاص يافته است.  صفر شاسفند افزود: اين ميزان تسهيالت 
براي 10 طرح كشـــاورزي، 11 طرح صنعتي و 5 طرح گردشگري پرداخت شده 

است. 
شاسفند با اشاره به اهداف اصلي اختصاص تسهيالت بانكي به واحدهاي فعال 
در منطقه آزاد ارس، گفت: اختصاص تسهيالت با هدف حمايت از سرمايه گذاران 
منطقه آزاد ارس انجام مي شود و تسهيالت در نظر گرفته شده با پيگيري هاي سازمان 
منطقه آزاد ارس، محقق شـــده است. عضو هيات مديره سازمان منطقه آزاد ارس 
اظهار داشت: پيش بيني مي شود تسهيالت ياد شده زمينه اشتغال بيش از 1500 نفر 

را در منطقه آزاد ارس فراهم كند.

 900ميليارد تومان تسهيالت بانكي به توليد 
در منطقه آزاد ارس اختصاص يافت

1010اخبار شهرستانها

يزدـ  خبرنـــگار اطالعات: 
مديركل روابط عمومي استانداري 
يزد با بيـــان اين كه جامعه روابط 
عمومي ها بايد ديـــن خود را در 
راســـتاي توســـعه بيش از پيش 
اســـتان ادا كنند، افزود: كارگروه 
رســـانه اي اقتصـــاد مقاومتي در 
اســـتان يزد راه اندازي شد و آغاز

 به كار كرد.  
  علي صالحي در نشســـت 
كارگروه رسانه اي ستاد راهبري و 
مديريت اقتصاد مقاومتي استان يزد 
بر مشاركت و همراهي دستگاه هاي 
اجرايي و ســـاير نهادهاي مرتبط 
در مبحث اطالع رساني و آگاهي 
بخشي در حوزه مسائل مرتبط با 
اقتصاد مقاومتي و اشـــتغال تاكيد 

كرد .
وي با اشاره به ضرورت توجه 
به پيوست رسانه اي و فرهنگي در 
كارگروه ها و شوراهاي استان، افزود: 
كارگروه رسانه اي ستاد راهبري و 
مديريت اقتصاد مقاومتي به ابتكار 
استانداري يزد در استان راه اندازي 

شده است.  
مديـــركل روابـــط عمومي 

استانداري يزد در ادامه خواستار 
ارائه جمع بندي نظـــرات اعضا 
درخصوص تهيه پيوســـت هاي 
رســـانه اي طرح هاي اقتصادي  به 
منظور پيشـــنهاد به ستاد راهبري 
و مديريت اقتصاد مقاومتي استان 
شـــد و گفت: با اقداماتي كه در 
كارگروه رسانه اي اقتصاد مقاومتي 
استان انجام مي شود، قدم هايي در 
مسير اشـــتغالزايي استان برداشته 
مي شود و جامعه روابط  عمومي ها 
دين خـــود را به ايـــن حوزه ادا 

مي كنند.  
در اين جلسه مقرر شد اداره 
كل تعـــاون، كار و رفاه اجتماعي 
استان فايل ها و اطالعات مربوط 
به طرح هاي كارورزي و مشوق بيمه 
سهم كارفرمايي استان را به اداره 
كل روابط عمومي استانداري جهت 
اســـتفاده از ظرفيت دستگاه هاي 
اجرايي و اطالع رساني الزم ارسال 
كند  و در راستاي بهره مندي بهتر 
افراد آموزش و مشـــاوره الزم را 
با دانشـــگاه ها و صاحبان صنايع 
انجام دهد، در نشست هاي آينده 
از كارفرمايان بخش صنعت، نظام 

مهندسي، جامعه هتلداران  و افراد 
توانمند بخـــش خصوصي براي 
استفاده از پيشنهادهاي آنها دعوت 
شود و برخي از مصوبات كارگروه 
رسانه اي اقتصاد مقاومتي به منظور 
اجرايي شدن در ستاد راهبري و 
مديريت اقتصاد مقاومتي اســـتان 

مطرح شود. 
* 40پرونده ثبتــي يزد در 

ليست انتظار ثبت ملي  
معاون ميراث فرهنگي اداره 
كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري اســـتان يزد اعالم 
كرد: 40 پرونده پيشـــنهادي ثبتي 
در سال جاري توسط واحد ثبت 
ميراث فرهنگي استان تهيه و تدوين 
شده است و در ليست انتظار ثبت 

ملي به سر مي برد.  
ساشـــا رياحي مقدم افزود: 
استان يزد تعداد بي شماري از آثار 
تاريخـــي و طبيعي با ارزش را در 
خود جاي داده است كه تاكنون يك 
هزار و 776 اثر فرهنگي و تاريخي 
آن در چهار حوزه طبيعي، منقول، 
غيرمنقول و ناملموس از استان يزد 
در فهرست آثار ملي كشور به ثبت 

رسيده است.  
به گفته وي، از اين ميان 1634 
اثر در حوزه غيـــر منقول، 23 اثر 
در حوزه منقول 79 اثر در حوزه 
ناملموس و 40 اثر در حوزه طبيعي 

است.  
رياحي مقدم با اشاره به اين 
كه 40 پرونده پيشنهادي ثبتي در 
سال 97 توسط واحد ثبت ميراث 
فرهنگي استان تهيه و تدوين شده 
است و در ليست انتظار ثبت ملي 
به سر مي برد، افزود: امسال 50 اثر 
پيشنهادي كه پرونده هاي آن تهيه و 
تدوين و به سازمان مركزي براي 
تاييد ارسال شده بود، مورد تاييد 
قرارگرفت و در فهرست آثار ملي 
كشور به ثبت رسيد كه از اين ميان 
42 پرونده در حوزه غير منقول، 
شش پرونده در حوزه ناملموس 
و دو پرونده در حوزه طبيعي بوده 

است.  
اولين بناي ثبت شـــده در 
اســـتان يزد گنبد عالي شهرستان 
ابركوه است كه ســـال 1312 در 
فهرســـت آثار ملي كشور به ثبت

 رسيد. 

 راه اندازي كارگروه رسانه اي اقتصاد مقاومتي در يزد  

درخواست از وزير بهداشت براي رسيدگي به 
پرونده درگذشت رئيس كتابخانه مركزي همدان 
سرويس شهرستانها: دبير كل نهاد كتابخانه هاي عمومي در نامه اي به 
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواستار رسيدگي فوري به چگونگي 
درگذشت مرحومه سيده  منصوره حسيني شعار، رئيس كتابخانه مركزي همدان 

شد. 
به گزارش ايسنا، در پي درگذشت سيده منصوره حسيني شعار، رئيس 
كتابخانه مركزي همدان هنگام زايمان در بيمارستان، دبيركل نهاد كتابخانه هاي 
عمومي كشور در نامه اي به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواستار 
رسيدگي فوري به اين واقعه و تهيه دستورالعمل هاي الزم براي جلوگيري از 

تكرار اين نوع حوادث ناگوار شد. 
در متن نامه آمده است: چهارشنبه 97/9/21 خانم دكتر منصوره حسيني شعار، 
رئيس جوان كتابخانه مركزي همدان در اولين زايمان خود در بيمارستان جان 
سپرد. همراهان آن مرحومه بيان داشته اند كه هنگام اقدام متصديان درمان براي 
تزريق دارويي خاص، مكرراً به آن ها تذكر داده اند كه بيمار حساسيت دارويي 
دارد، اما متصديان پس از تماس با پزشك مربوطه و تأكيد وي، دارو را تزريق 
مي كنند كه بيمار به كما مي رود و بعد از ســـاعتي متأسفانه جان خود را از 
دست مي دهد. امروز، نوزادي در ميان ما نفس مي كشد كه حتي يك ساعت 
در آغوش مادر آرام نگرفته است و همسري كه نمي داند با اين مصيبت چه 
كند و خانواده اي مغموم و همكاران نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور، سوگوار 

و محزونند.  

حقير نه صالحيت ورود در مسائل پزشكي را دارم و نه صالحيت داوري 
در اين موضوع، اما به عنوان يكي از آحاد جامعه احساس مي كنم اگر به اين نوع 
حوادث رسيدگي دقيق و جدي نشود، هم جان عزيزان اين سرزمين همچنان 
در خطر خواهد ماند و هم اعتماد مردم از عملكرد دستگاه هاي تخصصي سلب 
مي شود. درگذشت جانسوز همكار عزيز ما اولين ضايعه از اين نوع نبود، اما 

استدعا دارم كاري كنيد كه ان شاء اهللا آخرين حادثه از اين نوع باشد.
عليرضا مختارپور، دبير كل نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور در پايان اين 
نامه آورده است: استدعا دارم براي تسكين آالم خانواده آن مرحومه و جامعه 
كتابداري، دستور دهيد موضوع بررسي شود و در مورد نتايج آن، اطالع رساني 

عمومي انجام گيرد.  
ايجاد 2600 شغل در روستاهاي چهارمحال و بختياري

ســـرويس شهرســـتان ها: مدير تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان 
چهارمحال و بختياري گفت: 2 هزار و 600 شغل در روستاهاي چهارمحال 

و بختياري ايجاد شد.
حفيظ اهللا فاضلي افزود: در حال حاضر پرداخت تســـهيالت طرح 
اشتغال روســـتايي و عشايري چهارمحال و بختياري درحال انجام است 
و اشـــتغالزايي اين طرح افزايش مي يابد و بانك ها نيز طي ماه هاي اخير 
عملكرد مطلوبي در پرداخت تســـهيالت داشته اند.  وي با اشاره به اين كه 
بهره گيري از ظرفيت هاي روستاها براي ايجاد شغل ضروري است، اظهار 
داشت: ظرفيت هاي گردشگري در بسياري از روستاهاي استان چهارمحال 
و بختياري وجود دارد كه بايد از آن ها براي توسعه روستاها و ايجاد اشتغال 

استفاده كرد.  
آموزش 40 نوع مهارت به دانش آموزان 

كهگيلويه وبويراحمد
سرويس شهرستان ها: مديركل آموزش و پرورش استان كهگيلويه 
وبويراحمد گفت: طرح 40 نوع مهارت آموزي در حوزه دانش آموزي در 

استان آغاز شده است.
هادي زارع پور در نشست مخترعان، محققان ومبتكران با مسئوالن 
اســـتان افزود: آموزش و پرورش اين آمادگـــي را دارد كه براي ديگر 

عالقه مندان نيز با دستگاه هاي اجرايي استان تفاهم نامه امضا كند.

كاهش 10درصدي تلفات تصادفات رانندگي 
شهر قم

قمـ  خبرنگار اطالعات: تلفات 
ناشي از تصادفات شهر قم، در هشت 
ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 10درصد كاهش داشته است. 

ســـرهنگ علي حسن قيصري، 
سرپرست پليس راهور استان قم اظهار 
داشـــت: عليرغم افزايش 29درصدي 
تصادفات فوتي در سه ماهه اول سال، با 
اجراي طرح هاي ترافيكي مختلف شامل 
برخورد با تخلفات حادثه ساز، تعامل با 
نهاد ها و سازمان هاي مرتبط در امر ترافيك خصوصاً عوامل شهرداري در 
راستاي اصالح هندسي معابر و ارتقاي فرهنگ ترافيك و برخورد قانوني 
و بدون اغماض با رانندگان پرخطر و همكاري و همراهي شهروندان در 
رعايت قوانين و مقـــررات راهنمايي و رانندگي از مهمترين علل كاهش 

تصادفات فوتي،  در هشت ماهه سال جاري است. 
  وي در ادامه اظهارداشـــت: 55 درصد فوت شـــدگان مربوط به 
موتورســـواران شهر قم است، كه استفاده از كاله ايمني،  رعايت قوانين و 
مقررات راهنمايي و رانندگي خصوصًا  رعايت سرعت مطمئنه در معابر 
از طرف موتورســـواران مي تواند تا حدود زيادي باعث كاهش تلفات و 

صدمات به موتورسواران شود.  
اجراي طرح حمل و نقل گردشگري در كاشان 

كاشانـ  خبرنگاراطالعات:معاون مدير كل و سرپرست اداره ميراث 
فرهنگي،صنايع دســـتي و گردشگري كاشـــان از اجراي طرح حمل ونقل 

گردشگري در اين شهرستان از اوايل آذر ماه خبر داد. 
  مهران سرمديان با اشاره به اهميت موضوع حمل ونقل، نبود زير ساخت 
مناسب براي ســـاماندهي اين بخش در سطح منطقه را يكي از اساسي ترين 
چالش هاي پيش روي توسعه صنعت گردشگري دانست و اعالم كرد با اجراي 
اين طرح تمامي افراد فعال در اين حوزه شناسايي شده و در قالب نرم افزار با 

هماهنگي دفاتر خدمات مسافرتي وجهانگردي به ارائه خدمات مي پردازند. 
سرمديان،با اشاره به شعار ســـال «گردشگري و تحول الكترونيك» از 
برگزاري كارگاه آموزشي توجيهي با همكاري كميته گردشگري الكترونيك 
شهرستان و كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني كاشان با موضوع «گردشگري 

الكترونيك با رويكرد كار آفريني» خبر داد. 
مسئول گردشـــگري اداره ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري 
كاشـــان نيز در ادامه گفت: در اين كارگاه كه در راســـتاي آموزش فعالين 
گردشـــگري منطقه شمال اســـتان اصفهان با مباني و مباحث كارآفريني و 
بازاريابـــي الكترونيك برگزار مي شـــود، بـــراي اولين بار بـــه ارائه و 
عرصه اپليكيشـــني با موضوع حمل و نقل گردشـــگري نيـــز پرداخته
 خواهد شـــد. ناصحي پـــور، با تاكيد بر لزوم حل معضـــل حمل ونقل،با 
توجه به حضور بي شمار گردشـــگران خارجي از تمهيد و تصميم كميته 
امنيت گردشـــگران خارجي در فرمانداري ويژه شهرســـتان كاشان خبرداد 
و افزود: در اين ارتباط طي جلســـات مســـتمر ضمن آســـيب شناسي و 
نياز سنجي انجام گرفته ساماندهي خودروهاي فعال در اين بخش و رانندگاني 
كه در اين زمينه فعاليت مي كردند با همـــكاري ارگان هاي انتظامي، امنيتي 
و نظارتي در دســـتور كار قرار گرفت و طي نشســـت هاي كارشناسي با 
سازمان تاكســـيراني شهرداري خودروهاي  VIP  آريو و نيز خودروهايي كه 
شرايط مندرج در دســـتورالعمل مربوطه ابالغي از سازمان ميراث فرهنگي 
صنايع دســـتي و گردشگري كشور را دارا باشـــند در اين طرح مشاركت 

خواهند داشت. 
احداث 2 كتابخانه شهري و روستايي در قرچك 

قرچكـ  خبرنگار اطالعات: رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اســـالمي 
قرچك از ساخت 2 كتابخانه شهري و روستايي در اين شهرستان خبرداد. 
بهروز مشتاق اظهارداشت: يكي از مولفه هاي جوامع پيشرفته ميزان 
مطالعه افراد است كه با توجه به سن و شرايط زندگي افراد متفاوت است. 
وي افزود: كشـــور ما ســـرانه مطالعه را 18 دقيقه در روز تخمين 
زده اند بر اســـاس آمار منتشر شده ســـاعت مطالعه در آقايان بيشتر از 
خانم هاست كه اميدواريم دانش آموزان دختر ما به اين نكته هم توجه الزم 

را داشته باشند. 
مشتاق گفت: مطالعات مردم بايد به حوزه هاي تخصصي معطوف شود و 
بايد تالش كنيم در عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و سياسي، ساعات 
مطالعاتمان را افزايش دهيـــم؛ چرا كه هر چه در عرصه دانش تئوري غني تر 

باشيم، در زندگي شاهد افق هاي بيشتري براي پيشرفت خواهيم بود. 
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زاهدان  ـ   خبرنگار اطالعات: « از ابتداي 
امسال تا پايان آبان ماه چهار ميليون و 500 
هزار تن كاال در استان سيستان و بلوچستان  
 جابه جا شده است كه نسبت به مدت مشابه 

پارسال، 32 درصد رشد داشته است.»
  علي خانقايي مديـــركل راهداري و
 حمل و نقل جاده اي اســـتان با اعالم اين 
خبر در نشســـت خبري، اظهار داشـــت: 
اين هفته يـــادآور فرمان تاريخي حضرت 
امام خميني (ره) در سال 62 مبني بر تخليه 
كاالهاي اساسي مردم در بنادر جنوبي كشور 
و تحويل آنها در شهرها و روستاها، ترويج 
و توسعه ارزش هاي بي نظير صنفي و ارج 
گذاري به خدمات برجسته بخش حمل و 

نقل جاده اي است  . 
 وي گفت: سيســـتان و بلوچستان به 
عنوان پهناورترين استان كشور با دارا بودن 
قابليت هاي فراوان نظير دسترسي به آب هاي 
اقيانوســـي و بازارهاي بزرگ كشورهاي 
همسايه ظرفيت ويژه اي در زمينه صادرات 

و ترانزيت دارد .
 مدير كل راهـــداري و حمل و نقل 
جاده اي سيستان و بلوچستان افزود: افزون 
بر 2 ميليون و 800 هزار مسافر در مدت ياد 
شده امسال در استان جابه جا شده اند كه در 

اين زمينه هم شاهد رشد خوبي بوديم .
 وي پيگيري براي رفع مشكل بيمه تامين 
اجتماعي و پرداخت كرايه ها بر اساس تن 
كيلوگرم را از مهمترين خواسته هاي رانندگان 
وسايل حمل و نقل عمومي در سيستان و 
بلوچســـتان اعالم كرد و گفت: در اين باره 
اقدامات الزم انجام شد به طوري كه ضمن 
رفع مشكل بيمه از اوايل ديماه امسال همزمان 
با سراسر كشـــور پرداخت ها بر اساس تن 

كيلوگرم در كشور اجرايي مي شود  .
 خانقايي افزود: در سيستان و بلوچستان 
بيش از 300 هزار مسير تردد وجود دارد كه 
همزمان با سراسر كشور تن كيلوگرم بر روي 

آنها اجرايي مي شود  .
 مدير كل راهـــداري و حمل و نقل 
جاده اي سيســـتان و بلوچستان همچنين 
توزيع 3500 حلقه الستيك بين رانندگان 
را از ديگر اقدامات اين اداره كل در جهت 
كمك به رانندگان حمل و نقل عمومي در 
استان اعالم كرد و گفت: با توجه به اينكه 
تجارت و ترانزيت در اولويت توسعه استان 
قرار دارد بايد زير ســـاخت هاي الزم براي 
ترانزيت و تجارت هر چه ســـريعتر فراهم 

شود .

 وي توسعه بندر چابهار از 2/5 ميليون 
تن به هشـــت و نيم ميليـــون تن، امكان 
پهلوگيري كشـــتي هاي پهن پيكر و وجود 
مرزهاي طوالني با كشورهاي همسايه را از 
ظرفيت هاي مهم سيستان و بلوچستان در 

حوزه ترانزيت و تجارت برشمرد .
 او گفت: با وجود 1200 كيلومتر مرز 
مشترك سيستان و بلوچستان با افغانستان 
و پاكســـتان، فقط دو پايانه مرزي ميلك و 

ميرجاوه در استان فعالند. 
وي افـــزود: اداره كل راهـــداري و 
حمل و نقل جاده اي سيستان و بلوچستان 
در تالش است تا پايان بهار سال آينده، دو 
مرز ريمدان و پيشين را فعال كند كه در اين 
جهت پيمانكار براي مرز ريمدان مشخص و 

مشغول فعاليت است .
 مدير كل راهـــداري و حمل و نقل 
جاده اي سيستان و بلوچستان با بيان اين كه 
راه اندازي پايانه هاي جديد در اين استان در 
كنار بندر چابهار ظرفيت خوبي براي توسعه 
منطقه محسوب مي شـــود، به اقدامات اين 
اداره كل در جهـــت ترانزيت، صادرات و 
واردات كاال اشـــاره كرد و گفت: از ابتداي 
امسال تا پايان آبان ماه، 652هزار تن كاال در 
مرز ميرجاوه جابه جا شد كه نسبت به مدت 

مشابه هشت درصد رشد داشته است .
 خانقايي با اشاره به اهميت پايانه مرزي 
ميلك در افزايش ارتباطات ايران و افغانستان 
افزود: افزون بر 953 هزار تن كاال در اين مرز 
در مدت ياد شده با بيش از 38 هزار و 400 

دستگاه جابجا شد . 
وي رفع مشكالت مسير تردد در مرز 
ميلك را از مهمتريـــن برنامه هاي اداره كل 
راهداري و حمل و نقل جاده اي سيســـتان 
و بلوچستان براي روان سازي كاال برشمرد 
و اظهار داشت: با توجه به اينكه كاهش در 
هزينه و زمان از مهمترين مولفه هاي افزايش 
مبادالت تجاري محســـوب مي شود، لذا با 
تاكيد استاندار، روان سازي مسير ميلك در 

دستور كار قرار دارد .
 وي افزود: براي ســـاخت پل دوم در 
ميلك همه اقدامات از ســـوي جمهوري 
اسالمي انجام شده اما مشكل در امضا نكردن 
موافقتنامه از سوي مسئوالن كشور افغانستان 

است  .
 مدير كل راهـــداري و حمل و نقل 
جاده اي سيستان و بلوچستان در ادامه گفت: 
با توجه به اهميت ايمني تردد انواع وسايل 
نقليه در جاده هـــا،3000 عدد كاله ايمني و 
برچسب شبرنگ مخصوص در ميان راكبان 
موتوسيكلت، 550 عدد كپسول آتش نشاني 
و 1800 شبرنگ مخصوص وانت بارها در 

اين استان توزيع شده است .
 وي توزيع 600 عـــدد مثلث خطر 
مخصوص ادوات كشـــاورزي تردد كننده 
در جاده ها و راههاي روستايي، صدور بيش 
از 23 هـــزار و 700 فقره برگه معاينه فني، 
ايمن سازي 74 مدرسه روستايي در حاشيه 
جاده ها از طريق نصب تابلوهاي مخصوص 
عالئـــم ايمني و نصب ســـرعت گيرها، 
آموزش بيش از 13 هزار و 800 دانش آموز 
مدارس حاشيه راه هاي سيستان و بلوچستان 
در زمينه تردد ايمن و فرهنگ ترافيك را از 

ديگر اقدامات برشمرد. 

افزايش 32 درصدي جابه جايي كاال در سيستان و بلوچستان      

39درصد از مصوبات احياي درياچه اروميه 
پرداخت شد

تبريزـ  خبرنگار اطالعات:  روابط عمومي ستاد احياي درياچه اروميه 
اعالم كرد: يك هزار و 143 ميليارد و 300 ميليون تومان، معادل 39,1 درصد، 
از مجموع اعتبارات مصوب طرح احياي درياچه اروميه پرداخت شده است.

مجموع اعتبارات مصوب طرح احياي اين درياچه تا پارســـال سه هزار و 
787 ميليارد و 385 ميليون تومان اعالم شده است. درياچه اروميه از اواسط 
دهه 1380 شروع به خشك شدن كرد و در مدت كمي وسعت آن به شدت 
كاهـــش يافت، اما نجات درياچه از بحران، مورد تأكيد دولت يازدهم و در 
ادامه آن دولت دوازدهم قرار گرفت و در اين ارتباط كارگروه ملي نجات با 

مديريت معاون اول رئيس جمهوري تشكيل شد.

نيازمنديها 
تلفني آگهي مي پذيرد
021-22225333 

شماره نمابر 
نيازمنديها

22224963-22224886

آگهي مزايده عمومي
«نوبت دوم»

شـــركت هتل بين المللي پارسيان آزادي درنظر دارد به مدت 
يك ســـال موارد ذيل را از طريق مزايده عمومي به شركت ها 
و اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شـــرايط واگذار نمايد. از 
متقاضيان دعوت به عمل مي آيد از تاريخ انتشـــار اين آگهي 
حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري در ساعات اداري به دبيرخانه 
شركت جهت اخذ فرم شرايط شركت در مزايده به آدرس زير 

مراجعه فرمايند.
تهران، بزرگراه شهيد چمران، تقاطع بزرگراه يادگار امام(ره)

ضمنا متقاضيان محترم مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر 
به سايت هتل بين المللي پارسيان آزادي نيز مراجعه فرمايند.

1) برون سپاري رستوران خيام(رستوران ايتاليايي)
2) برون ســـپاري غرفه شماره دو (فروش سوغات و خوراكي و 

خشكبار ايراني)
www.azadihotel.com

مدرك موقت تحصيلي كارشناسي ناپيوسته 
مجيد شمس قمر رشته تربيت بدني به 
شماره 3406281 دانشگاه اليگودرز 

مفقود و از اعتبار ساقط است. (اليگودرز)

سند كمپاني پرايد مدل1388 به شماره انتظامي 
271د41ايران81 و شماره موتور3268104 
و شماره شاسي S1412288393997 مفقود 

گرديده اعتبار ندارد. (شهركرد)

كارت كيشوند اينجانب 
مهديه اهللا ياري مهر به شماره 

143602/01 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز سواري هيونداي اكسل 
ال اس مدل 1993 پالك 79ـ765ج82 

موتور 698202 شاسي 704301 
مفقود و اعتبار ندارد.

كارت دانشجويي ندا شيخ احمدي 
به شماره 9711075114 دانشگاه 
كردستان رشته كارشناسي اقتصاد 
مفقود و از اعتبار ساقط است. سنندج

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
مدرك فارغ التحصيلي 

(گواهي موقت) اينجانب اشكان 
مهدوي فرزند علي به شماره ملي 

4960050713 صادره از صحنه 
در مقطع كارشناسي ارشد رشته 
مهندسي معماري صادره از واحد 

علوم و تحقيقات تهران (كردستان) 
به شماره 120485 تاريخ صدور 
97/2/23 مفقود گرديده است و 

فاقد اعتبار مي باشد از يابنده تقاضا 
مي شود اصل مدرك را به دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات 
تهران (كردستان) ارسال نمايد. 

برگ سبز و سند كمپاني خودرو
 پژو 206 هاچ بك 

مدل 1394 به شماره انتظامي 
764ل64ايران63 به شماره موتور 
165A0030958 به شماره شاسي 
NAAP03EE8FJ220745 به نام 
ايمان دوكوهكي مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط است. (شيراز)

كليه اسناد شامل برگ سبز، سند كمپاني 
برگ گمرك و ساير اسناد مالكيت دفترخانه 

خودرو كاميون كمپرسي اسكانيا تي 93 
اچ ال (2*4) مدل1992 به شماره پالك 

27ـ267ع45 و شماره موتور5107665 
و شماره شاسي 1186723 مفقود گرديده 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اروميهـ  پريناز اسالم پرست جبل كندي

برگ سبز وانت پيكان مدل 
1393 به شماره انتظامي 

771ص38ـ ايران79 با شماره 
 118P0022584 موتور

و شماره شاسي 
 NAAA36AA3DG610136
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.
(قزوين)

كارت هوشمند به شماره 
3054777 متعلق به كاميون 

كشنده ولوو مدل 1395 به رنگ 
سفيد به شماره پالك 65ـ589ع33 
 D13594806A4A شماره موتور

و شماره شاسي 
 NADRSS0DXGT934114
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.(بندرعباس)

برگ سبز (سند مالكيت) خودروي 
SD 206  آريا مدل 1386 به 
رنگ نقره اي به شماره پالك 

ايران53ـ658ص87 به شماره 
موتور 13386003912 به 

شماره شاسي 18917283 به نام 
صادق كيواني هفشجاني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.اصفهان

سند كمپاني و سند قطعي 
سواري پرايد مدل 1385 به 
شماره پالك 45ـ283ص14 

به شماره شاسي 
S1412285811234 و 

به شماره موتور 1465639 
به نام خانم سميه باالوردي 
عنايت آباد مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.كرمان

سند موتورسيكلت ارشيا 
تيپ CDI 125 مدل 
1389 به شماره پالك 

35252ـ812 به شماره موتور 
 NBD/156FMI*00034025

و شماره تنه 
NBD***125A8905295 به 
نام محسن شريفي نيا مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است.كرمان

برگ سبز و سند كمپاني وانت 
پيكان مدل 1378 به شماره 
پالك 45ـ715ق26 با شماره 
موتور 11517814135 و 
شماره شاسي 78933810 
به نام محمدرضا پورعسكري 

عبداهللا آبادي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كرمان

برگ سبز يك دستگاه خودروي 
سواري سيستم پرايد تيپ 132 

به رنگ سفيدـ  روغني مدل 1388 
شماره پالك 34ـ994ق26 شماره 
موتور 3275026 شماره شاسي 
S1422288135497 به نام 

شهرام نظري نژاد مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آبادان

كليه اسناد شامل برگ سبز
 (شناسنامه مالكيت) سند كمپاني و ساير 
اسناد مالكيت دفترخانه خودرو سواري 
پژو 206 آريان مدل 1389 به شماره 
پالك 17ـ676ق47 و شماره موتور 
13389011929 و شماره شاسي 

NAAP41FD9AJ289324 مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

اروميهـ  داود خوش صفت عصر

برگ سبز و كارت ماشين خودرو 
سواري پرايد SX131 مدل 1391 
به رنگ سفيد به شماره شهرباني 
ايران73ـ578ـ ق ـ36 و شماره 

موتور 4596837 و شماره شاسي: 
S1412291090661 به نام صمد 
نعمت الهي مفقود گرديده و  از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
حسينيـ  آباده

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري پيكان مدل 

1383 به شماره پالك 
58ـ382ب11 با شماره 

موتور 11283011827 و 
شماره شاسي 83406694 
به نام احمد زارعي مفقود و 

از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.كرمان

سند و كارت سبز سواري پژو 
پارس مدل 1388 به شماره پالك 
45ـ565ج73 و به شماره شاسي 
 NAAN01CA59E816037

و به شماره موتور 
12488014080 و به نام زهرا 
نيك نفس گنويي پور مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.
كرمان

پروانه بهره برداري كارخانه 
شاليكوبي به شماره 

24/229ب به تاريخ 
صدور 80/4/30 متعلق 
به ولي اهللا الريجاني پور به 

شماره ملي 2141212960 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
(آمل)

برگ سبز سواري پرايد 
GTX مدل 1389 به شماره 
پالك ايران65ـ792ق39 
و شماره موتور3410747 

و شماره شاسي 
S1412289457215 به 
نام شكراله عمراني ده كهان 
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (تبريز)

سند كارخانه، برگ سبز، كارت 
ماشين و سند ثبتي وانت 

پيكان مدل1379 به شماره 
پالك27ـ235ط97 و شماره 
موتور11517905260 و 
شماره شاسي79905988 
به نام رسول نوروزي باروق 
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (تبريز)

برگ سبز يك دستگاه خودرو 
سواري سيستم پژو تيپ 

206SD-TU5 به رنگ سفيدـ  
روغني مدل 1393 شماره پالك 

34ـ116ق17 شماره موتور 
163B0027872 شماره شاسي 

NAAP41FD7EJ654976 به نام 
عبدالصمد محسني مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.آبادان 

آگهى تغييرات 
شركت فرآورى معدنى اپال كانى پارس سهامى خاص 
به شماره ثبت 284879 و شناسه ملى 10103210000 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/04/23 سرمايه شركت 
از مبلغ 5000000000000 ريال به مبلغ 10000000000000 ريال 
منقســـم به 10000000000 سهم 1000 ريالى با نام از طريق مطالبات 
حال شـــده افزايش يافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح 
و ذيل ثبت از لحاظ افزايش ســـرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل امضاء 

گرديده است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(293361)

آگهى تغييرات شركت احداث وتوسعه نيروگاههاى 
سيكل تركيبى مپنا توسعه دو سهامى خاص 

به شماره ثبت 253460 و شناسه ملى 10102938782 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/06/27 
تصميمات ذيل اتخاذ شد :سرمايه شـــركت از مبلغ 50000000000 
ريال به مبلغ 1000000000000 ريال منقســـم به 10000000 سهم 
100000 ريالى با نام از طريق مطالبات حال شـــده افزايش يافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شـــرح فوق اصالح و ذيل ثبت از لحاظ افزايش 

سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل امضاء گرديده است . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(293360)

آگهى تغييرات 
شركت فرآورى معدنى اپال كانى پارس سهامى خاص 
به شماره ثبت 284879 و شناسه ملى 10103210000 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1396/01/27 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : هيئت مديره به جز بندهاى 4-28، 5-28، 7-28، 
26- ،18-28 ،16-28 ،15-28 ،14-28 ،12-28 ،9-28 ،8-28

28، 28-27 اختيارات خود را بشرح ذيل به مديرعامل تفويض گرديد 
. - پيشنهاد خطى مشى و سياست كلى و حدود سرمايه گذارى سال 
بعد به مجمع عمومى صاحبان ســـهام- تنظيم و تصويب تشكيالت 
شركت- تهيه، تنظيم و تصويب برنامه و بودجه ساالنه شركت و تسليم 
آن به مجمع- تعيين ميزان ذخيره اســـتهالك دارائيهاى شركت با 
توجه به مقررات قانونى - پيشـــنهاد افزايش و يا كاهش سرمايه به 
مجمع عمومى فوق العاده - پيشـــنهاد تغيير و اصالح اساسنامه به 
مجمع عمومى فـــوق العاده- تصويب هر نوع قرارداد و موافقت نامه و 
اصالحيـــه هاى آنها بمنظور خريد و يا فروش هر نوع كاال و توليدات و 
خدمات و يـــا تحصيل و يا واگذاردن آنها و همچنين واگذارى هر نوع 
حقوق و امتيازات و منافع بهر صـــورت اعم از اينكه طرف ايرانى و يا 
خارجى باشد- نصب و عزل كليه كاركنان شركت و تعيين مشاغل و 
حقوق و دستمزد، مزايا و پاداش ، ترفيع، تنبيه، مرخصى، بازنشستگى، 
مستمرى وراث و ساير شرايط استخدام بر طبق مفاد اين اساسنامه و 
آئين نامه ها و مقررات و قوانين مربوطه- اجاره، استيجاره ، واگذارى 
مورد اجاره ، فسخ اجاره، تخليه عين مستاجره، تقاضاى تعديل اجاره 
بهاء.- اقامه هرگونه دعوى و دفاع از هرگونه دعوى يا تسليم به دعوى 
اعم از حقوقى يا كيفرى و هر اقدام قانونى ديگر كه براى پيشبرد دعوى 
و به نتيجه رساندن آن و اثبات ادعا در كليه مراجع قانونى الزم باشد.- 
 نمايندگى شركت در برابر اشخاص حقيقى و حقوقى، مراجع قضائى ، 
سازمانهاى دولتى، نهادهاى انقالبى و موسسات عمومى و خصوصى 
اعم از داخلى و خارجى با حق توكيل ولو كرارا- انجام كليه اقدامات و 
تشريفات قانونى الزم براى به ثبت رساندن تصميمات مجامع عمومى 
و هيئـــت مديره و موارد ديگرى كه نتيجه و اعالن آن در جرايد قانونا 
الزامى اســـت-دعوت مجامع عمومى عادى و ساليانه و فوق العاده و 
تعيين دستور جلسه- تهيه گزارشات و صورتهاى مالى شركت براى 

تقديم به مجمع عمومى- اجراى مصوبات مجامع عمومى 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(293357)

آگهى تغييرات شركت فرآورى معدنى اپال كانى پارس سهامى خاص 
به شماره ثبت 284879 و شناسه ملى 10103210000

 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/06/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد: محل 
شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزى ، شهر تهران، 
 سعادت آباد ، خيابان عالمه طباطبائى شمالى ، خيابان شهيدجهانگير انقطاع(بيستم غربى) ، 
پالك 43 ، طبقه چهارم ، واحد 5 - كدپستى 1997986366 تغيير يافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293358)

آگهى تغييرات شركت گروه هتل هاى هما شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 15903 و شناسه ملى 10100580971 

 به اســـتناد صورتجلســـه هيئـــت مديـــره مـــورخ 1396/05/16 و مجوز اداره كل گردشـــگرى اســـتان تهران بشـــماره 13436 مـــورخ 96/7/16 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى اصغر خياميان پاقلعه به كد ملى 1284647706 به نمايندگى شركت رفاه گستر تامين اجتماعى به شناسه ملى 10101775376 
به سمت رئيس هيات مديره و مدير عامل- آقاى على اصغر شالبافيان حسين آبادى به كد ملى 1289136637 به نمايندگى سازمان تامين اجتماعى به شناسه ملى 
1400261665 به سمت نايب رئيس هيات مديره -آقاى سيد عميد الدين فهرى به كد ملى 4969637288 به نمايندگى شركت سرمايه گذارى خانه سازى ايران به 
 شناسه ملى 10861666950به سمت عضو هيات مديره كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، و ساير اوراق تجارتى با امضاء ثابت مدير عامل ، 
متفقا با يكى از اعضاى هيات مديره. همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. همچنين اوراق و مكاتبات عادى و ادارى شركت با امضاى مدير عامل و مهر شركت معتبر 
است. اختيارات هيات مديره بشرح ذيل طى 20 بند به مديرعامل تفويض گرديد – انجام كليه امور تجارى شركت– هر گونه داد و ستد اموال منقول (به استثناء اموال 
غير منقول )– انعقاد انواع و اقسام قراردادها تا سقف اختيارات در آيين نامه معامالت شركت منفردا با امضاء مدير عامل، وصول و دريافت وجه و هر نوع مطالبات و 
پرداخت وجوه – نمايندگى شركت در برابر كليه مراجع قضايى، دولتى و غير دولتى، اشخاص حقيقى و حقوقى و شركتها (اعم از ايرانى و خارجى) و ارائه گزارش 
اقدامات انجام شـــده بطور مستمر به هيات مديره – دستور هزينه هاى جارى و سرمايه اى شركت در چارچوب اعتبارات مصوب وفق ضوابط و مقررات تا سقف 
اختيارات مدير عامل در آئين نامه معامالت شركت– مذاكره با بانك ها، موسسات تجارى / غير تجارى، بنگاه ها و اشخاص (به استثناء دريافت وام) – تنظيم مفاصا و 
 تصفيه حساب ها– طرح يا دفاع از هر گونه دعوى اعم از حقوقى يا كيفرى عليه اشخاص اعم از حقيقى و حقوقى در كليه مراجع قضايى، ثبتى، ادارى و كميسيون ها
با داشتن تمام اختيارات مقرر در مقررات آئين دادرسى به خصوص اختيار تعيين وكيل ” به استثناى صلح و سازش، ارجاع دعوا به داورى ” و ارائه گزارش اقدامات 
انجام شده به طور مستمر به هيات مديره – نصب و عزل كاركنان و تعيين آنها وفق ضوابط و مقررات جارى شركت به استثناى مديران كل هتل هاى تابعه– نصب 
و عزل عاملين، وكالء و نمايندگان و كاركنان شركت و تعيين شغل آنها– تنظيم صورت دارايى و ديون شركت هر 6 ماه يكبار و ارائه آن به هيات مديره جهت ارسال 
به بازرسان شركت– بررسى و تدوين بودجه، صورت هاى مالى و عملكرد ساالنه شركت و ارائه آن به هيات مديره جهت تقديم به مجمع عمومى– تهيه صورت 
 مقايســـه بودجه مصوب با عملكرد دوره مالى به همراه صورت هاى مالى و ارائه آن به هيات مديره– تدوين آئين نامه هاى استخدامى، مالى، و معامالتى و ساير 
آئين نامه هاى داخلى شـــركت و ارائه آن به هيات مديره جهت تقديم به مجمع عمومى– تدوين خط مشى، راهبردهاى كالن و برنامه هاى اجرايى الزم جهت 
دستيابى به اهداف شركت و ارائه آن به هيات مديره– تفويض اختيار الزم براى انجام امور فنى و ادارى شركت به اشخاص حقيقى و حقوقى در حد سقف آيين 
نامه معامالت گروه– بررسى و تدوين ساختار و تشكيالت شركت و ارائه آن به هيات مديره جهت تقديم به مجمع عمومى – پيشنهاد ايجاد و يا حذف نمايندگى 
و شعبه در هر نقطه از ايران و خارج از كشور به هيات مديره جهت تقديم به مجمع عمومى – پيشنهاد دعوت مجامع عمومى و عادى و فوق العاده و تعيين دستور 

جلسه آنها پس از تصويب هيات مديره– پيشنهاد هرگونه اندوخته عالوه بر %5 ادوخته قانونى موضوع مواد 140 و 237 قانون تجارت به هيات مديره 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(293359) 

آگهى تغييرات شركت گروه هتل هاى هما سهامى خاص
به شماره ثبت 15903 و شناسه ملى 10100580971 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1396/05/03 و مجوز اداره كل گردشـــگرى استان تهران 
بشـــماره 13436 مورخ 96/7/16 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : 
ترازنامه و حساب ســـود و زيان سال مالى منتهى به 95/12/30 
مورد تصويب قرار گرفت ســـازمان حسابرســـى به شناسه ملى 
10101136332 به عنوان بازرس قانونى براى مدت يكسال مالى 
انتخاب گرديد . روزنامه كثير االنتشار اطالعات جهت درج آگهى 
هاى شـــركت تعيين گرديد اعضا هيات مديره به مدت دوسال 
بشـــرح ذيل انتخاب گرديدند سازمان تامين اجتماعى به شناسه 
ملى 14000261665 شـــركت ســـرمايه گذارى خانه سازى 
ايران به شناسه ملى 10861666950 شركت رفاه گستر تامين 

اجتماعى به شناسه ملى 10101775376 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293355)

آگهى تغييرات 
شركت آرياگلديس صبا شركت سهامى خاص

به شماره ثبت 444471 و شناسه ملى 14003694950 
به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مـــورخ 1397/06/04 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد :ـ  آقاى ســـعيد رحيـــم تبريزى با 
شماره ملى 0054726530 به سمت رئيس هيئت مديرهـ  آقاى 
صمد رحيم تبريزى به شـــماره ملى 1377742806 به سمت 
نايب رئيس هيئت مديرهـ  خانم ميترا محســـنى به شماره ملى 
3874517020 به سمت مدير عامل و عضو هيئت مديره انتخاب 
گرديدند. كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك 
، ســـفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى با امضاء آقاى سعيد 

رحيم تبريزى همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(293353) 

آگهى تغييرات 
شركت گروه هتل هاى هما شركت سهامى خاص

به شماره ثبت 15903 و شناسه ملى 10100580971 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/03/24 و 
مجوز اداره كل گردشگرى استان تهران بشماره 13436 مورخ 96/7/16 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : آقاى اصغر خياميان پاقلعه 1284647706 به سمت مديرعامل و 

رييس هيات مديره انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293356)

شماره رديف 
قطعه 

مساحت 
سطح كاربرى فاز (مترمربع)

تعداد تراكم اشتغال 
طبقات 

قيمت هر متر مربع 
اقساط با دريافت 
50% نقد مابقى 

اقساط 30ماهه   
(ريال ) 

قيمت كل اقساط با 
دريافت 50% نقد 

مابقى اقساط 30ماهه  
(ريال ) 

مبلغ ضمانتنامه 
شماره مال(ريال)

تجارى 14-6801338,444
28046,048,0008,094,885,120420,000,000210970596200001%70%ناحيه اى

تجارى 24-6811500,204
28046,048,0009,073,209,600450,000,000210970596200002%70%ناحيه اى

تجارى 34-6861145,294
28045,712,0006,541,896,480350,000,000210970596200003%70%ناحيه اى

12023,136,0002,897,664,000145,000,000210970596200004%60%مسكونى44-2499244
12023,136,0002,383,360,000120,000,000210970596200006%60%مسكونى54-2507604
12023,136,0003,107,368,320160,000,000210970596200007%60%مسكونى64-251990,874
12023,024,0001,814,400,00090,000,000210970596200008%60%مسكونى74-2966004
12023,024,0001,572,480,00080,000,000210970596200009%60%مسكونى84-2985204
12023,136,0003,287,813,760170,000,000210970596200010%60%مسكونى94-1611048,414
12023,136,0003,366,809,600170,000,000210970596200011%60%مسكونى104-1621073,64
12023,136,0003,860,032,000200,000,000210970596200012%60%مسكونى114-1389124
12023,136,0003,010,560,000150,000,000210970596200013%60%مسكونى124-3139604
12023,100,0002,976,000,000150,000,000210970596200014%60%مسكونى134-3149604
12023,100,0002,976,000,000150,000,000210970596200015%60%مسكونى144-3159604
12023,000,0001,800,000,00090,000,000210970596200016%60%مسكونى154-2916004
12023,000,0001,836,000,00092,000,000210970596200017%60%مسكونى164-3926124
12023,000,0001,800,000,00090,000,000210970596200018%60%مسكونى174-2906004

مسكونى 183-465147,753
18039,600,0001,418,400,00070,000,000210970596200019%60%مختلط

مسكونى 193-466210,523
18038,900,0001,873,628,00095,000,000210970596200020%60%مختلط

مسكونى 203-467162,313
18038,900,0001,444,559,00075,000,000210970596200021%60%مختلط

مسكونى 213-468162,883
18039,000,0001,465,920,00075,000,000210970596200022%60%مختلط

مسكونى 223-474200,803
18039,500,0001,907,600,00095,000,000210970596200024%60%مختلط

23A/  4691531,062 تجارى
28045,000,0007,655,300,000400,000,000210970596200025%70%شهرى

24A/ 4561753,082 تجارى
28045,000,0008,765,400,000450,000,000210970596200026%70%شهرى

25k/1793674,091 تجار ى
24044,900,00018,003,041,000900,000,000210970596200027%60%مختلط 
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نمايندگان مجلس درباره مشكالت واحدهاي صنعتي واگذار شده چارهانديشي كنند

neveshteh@ettelaat com

گفته ها و نوشته ها

در ســـالهاي اخير رويكرد حاكم بر 
شـــهرهاى پيشرفته دنيا توجه و تاكيد به
« شـــهر انســـان محور » و به تبع آن 
« حمل و نقل انســـان محور» اســـت.
در چارچوب  نگاه انســـانى به شـــهر با 
محوريت «حمل و نقل انسانمحور» الزم 
اســـت تا حمل و نقل عمومى مطمئن و 
در دسترس براى عموم مردم تدارك ديده 
شـــود تا تمامي شهروندان به سهولت از 

مزاياي آن برخوردار شوند.
تعلق خاطر شـــهروندان به شـــهر، 
تعامـــالت اجتماعى مطلوب، رضايت از 
زندگى و سالمت روانى و اجتماعى افراد 
از شـــاخصه هاى شهرهاى انسان محور 
اســـت و يكي از راه هاي تحقق چنين 
شهري پيشرفته و مترقى ،برخورداري از 
سيســـتم حمل و نقل عمومي مطمئن و 
ايمن است. 26 آذر، روز ملى حمل و نقل 
فرصتى است تا بار ديگر نقش و جايگاه 
ويژه شبكه گسترده حمل و نقل عمومي 
مورد توجه قرار گيرد، چرا كه سيستم بهينه 
حمل و نقل ، اصلي ترين نيروى محركه 
توســـعه همه جانبه محسوب مى شود. 
گســـتردگى منحصر به فرد فعاليت هاى 
انجام گرفته و همچنين تحوالت ســـريع 
فناورى اين بخش و ارتباط آن با فرآيند 
توسعه اقتصادى و اجتماعى به اندازه اى 
مهم است كه موفقيت هاى راهبردى در 
زمينه رشـــد و توسعه اقتصادى، مديون 
كالن هـــاى  گـــذارى  ســـرمايه 
 در زير  ساخت ها ،تجهيزات و مهارت 
ســـاختارهاي حمل و نقلي است؛ بر اين 
اساس نبايد از اين مساله حياتى كه يكى 
از شروط  مهم براى رسيدن به پيشرفت 
و توســـعه است غفلت كنيم. به عبارتي 
حمل و نقل عمومي كارآمد يكي از شرايط 
الزم براى داشتن شهر انسان محور و يكى 
از شاخصه هاى رسيدن به توسعه پايدار 

شهرى است.
حمـــل و نقـــل انســـان محور  از 
ضرورت هـــاى گريز ناپذير هر اجتماع 
انسانى به شمار مي آيد و اهميت آن در 
ساختار اجتماعى ، اقتصادى و حتى سياسى 
و نظامى جوامع به اندازه اى است كه از 

آن به عنوان زير بنا و يكى از ستون هاى 
توسعه پايدار ياد مى كنند.

درجهان امروز مســـاله حمل و نقل 
شـــهرى و رابطه آن با محيط زيست از 
جمله چالش هاى اساسى مديران شهرى 
به شـــمار مي آيد و متاسفانه آلودگى هوا 
در كالنشـــهرها كه با توسعه صنعتى و 
گسترش شهرها همراه بوده است؛ زندگى 
موجودات زنده به ويژه انسان ها را تهديد 
مى كند؛بنابرايـــن آلودگى هوا و تهديد 
سالمت شهروندان؛ ضرورت دستيابى به 
حمل و نقل پاك و تاثير آن بر نشـــاط 

اجتماعى را دو چندان كرده است.
يكى از راه هاى اصلي پيشـــگيري و  
رفع مشكل  آلودگى هوا ، در كنار بهبود 
كيفيت خودروها، ارتقاى كيفيت سوخت و 
از رده خارج شدن ناوگان فرسوده؛ توسعه 
و گســـترش حمل و نقل ريلي است تا 
شاهد رفع بخش مهمي از معضل ترافيك 

و آلودگى هوا باشيم.
در حقيقت راه رســـيدن به شـــهر 

توسعه يافته،ايمن، پاك و انسان محور اين 
اســـت كه متوليان امر بتوانند شرايطى را 
فراهم كنند تا مردم داوطلبانه خودروهاى 
شخصى خود را با امنيت كنار گذارند و 
مطمئن باشند كه مىتوانند بدون استفاده از 
خودرو شخصى، ارزانتر، سريعتر و ايمنتر 

در سطح شهر رفت و آمد كنند.
رونـــد رو به ازديـــاد آاليندههاى 
زيســـت محيطى و در عين حال نقش 
حمل و نقلـــى ريلى (مترو) در كاهش 
آلودگى هوا؛ ضرورت توجه به گسترش 
و تكميل خطوط اين وسيله حمل و نقل 
عمومى  را بيش از پيش كرده است تا با 
تشريك مساعى نهادهاى مختلف دولتى 
و غيـــر دولتى از تردد خودروهاى تك 
سرنشين فاصله گيريم و شاهد استفاده از 

وسايل حمل و نقل عمومى باشيم.
به ديگر سخن، توسعه مبتني بر حمل 
و نقل همگاني نســـخه اى براى كاهش 
آلودگـــي هوا، ترافيـــك و كاهش تردد 
خودروها در ســـطح شهر است تا هواى 

پاك را براى همه شهروندان رقم بزنيم.
در كشـــور ما هم استفاده از سيستم 
حمل ونقل عمومى مىتواند بخش مهمى 
از راهكار بهبود چالشهاى اقتصادى و 
محيط زيســـت باشد و كيفيت بهترى از 
زندگى را براى مردم به ارمغان آورد. البته 
الزم است در كنار گسترش خطوط مترو، 
بـــه انواع حمل و نقل عمومى(اتوبوس، 
مينىبوس،خطـــوط ويژه BRTو...) هم 

توجه شود.
شـــهروندان  هم بايد توجه داشته 
باشند كه حمل ونقل عمومي از مزاياى 
بســـيارى چون كاهـــش زمان و هزينه 
درســـفرهاى درون شهرى، سهولت در 
جابجايى، كاهش آلودگى هوا و كاهش 
مصرف انرژى برخوردار است و در اين 
ميان مترو به عنوان پاكترين، سريعترين، 
ايمنتريـــن و به طور كلى كارآمدترين 
شبكه حمل و نقل شهرى بيشترين قابليت 
و مطلوبيت را در رفع مشكالت كالنشهر 
تهران ازجمله معضل ترافيك و مســـائل 

زيست محيطي دارد. امكان انجام سفرهاى 
درون شـــهرى و ارتباط حومه با مركز با 
سرعت مناسب و ايمن ،ايجاد و گسترش 
فرهنگ نظم و انضباط با توجه به ارزش 
واالى وقت در زندگى و كاهش تصادفات 
رانندگى از ديگر شاخصه هاى اين وسيله 

حمل و نقلي به شمار مي آيد.
ســـرعت، دقت ،ايمني و ظرفيت 
باالي جابجايي مســـافر در حمل و نقل 
ريلي(متـــرو) ازاهميت بااليي برخوردار 
اســـت و به همين دليل الزم است بيش 
از پيش اســـتفاده از سيستم حمل و نقل 
ريلي درون شهري مورد توجه قرار گيرد.
به عبارتي با فرهنگسازى مناسب به منظور 
فراگير شدن حمل و نقل پاك مى توان 
در چارچوب  ارتقاي كيفيت زندگى،بهبود 
وضع  محيط و تمركز بر سياســـتهاى 
انســـان محورانه در  راه توسعه شهرها 

گام برداشت.
مترو تهران امروز در شش خط اصلى 
در حال خدمت رسانى است و افزايش 
كارآيى اين مجموعه ؛نيازمند يكپارچگى 
در شـــبكه حمل و نقل عمومى است تا 
در ســـال هاي آتي الاقل شاهد استفاده 
ســـه برابري از اين سيستم حمل ونقل 

باشيم.
معتقدم توسعه حمل و نقل عمومى 
پاك از جمله مترو، براى شـــهر تهران 
اولويت بسياري دارد تا شهروندان طعم 
زندگى در يك شـــهر پاك را بچشـــند 
و مطمئناً با رويكرد جديد مديريت شهرى 
پيرامون  گســـترش حمل و نقل ريلى و 
با تكيه بر عزم ملي تمامي مســـئوالن و 
دســـت اندركاران در مجموعه دولت ، 
مجلس   و مديريت شـــهري و با همت 
نيروهاي متخصص بومي و به كارگيرى 
فناوري هـــاي روز مي توانيم گام مهم 
ديگري به سوى توسعه پايدار در بخش 
حمل و نقل كشـــور برداريم و در مسير 
ظهور شهر انسانى حركت كنيم؛ شهرى 
كه ســـهولت و راحتى در تردد، يكي از 

شاخصه هاي مهم آن باشد. 

آيا مترو نسخه شفا بخش كاهش آلودگى هواست؟
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شب يلداي تهرانيها 
زير گرماي ماليم كرسيهاي ذغالي! 

تا اوايل دهه چهل در كنار تهيه ُرب از گوجهفرنگي در تابستان، شستن 
خاكه ذغال و ساخت گوله (گلوله) براي تامين گرماي كرسي نيز يكي از 
ضروريات زندگي در تهران بود و اين رسم مربوط به حدود نيمقرن گذشته 
بود كه در حال حاضر بهخاطرهها پيوسته است. معموالً از نيمه دوم آذرماه 
كرسي برقرار و در خانهتكاني نوروز برچيده، ميشد كه البته در مناطق سردسير 
شمال تهران مثل شميران، تا پايان فروردينماه كرسي برقرار بود. بهتدريج با 
پيشرفت روزافزون تكنولوژي، ابعاد منفي زندگي مدرن به سرعت گسترش 
يافت و امواج الكترونيكي و ماهوارهاي، تلفنهاي همراه، كابلهاي فشارقوي 
برق، ويروسهاي جديد و هواي آلوده ســـالمت زندگي امروز تهرانيها را 
به خطر انداخت و در نتيجه كرسيهاي ذغالي نيز به برقي بدل شد و در 
ساختمانهاي جديد شوفاژ وسيله ديگري براي گرمايش در زمستان نقش 
پيدا كرد. تهرانيهاي سنتگرا كه با كرسي نميتوانستند وداع كنند، آن را به 
صورت برقي حفظ كردند، زيرا از خواص كرسي مطلع بودند كه در طب ايراني 
براي رفع بدندرد در سرماخوردگي يا انواع دردهاي مفصلي و گرفتگيهاي 
عضالني كه طي روز ايجاد ميشود، با يك شب خوابيدن در زير كرسي و 
با يك تعريقدرماني تا حد زيادي رفع ميشد! حرارت ماليم كرسي با تاثير 
بر عروق محيطي بدن و واردكردن قلب به فعاليت و خونرساني بيشتر باعث 
گشاد و پرخوني عروق در پاها كه اغلب زير كرسي است و سپس كل بدن 
ميشود و حتي با بهبود خونرساني به مغز استخوان، در التيام برخي از انواع 
كمخوني و با كمك به عملكرد مغز به تقويت حافظه كمك ميكند. و به 
دنبال اين عملكرد مواد زائد بدن به ميزان بيشتري از طريق عرقكردن دفع 
ميشود. در زمستان استفاده از غذاهاي گرميبخش مانند كره، عسل، بادام و 
فندق به همراه غذاهاي اصلي توصيه ميشود و در شب يلدا خوردن هندوانه 
را مفيد ميدانند، زيرا تصفيهكننده خون و تسكيندهنده صفرا و براي سنگ 
كليه مفيد اســـت، خوردن آجيل هم در شـــب يلدا سفارش شده است زيرا 
انرژي زيادي توليد ميكند و از اينرو خوردن گردو، پسته، بادام و فندق براي 

شب يلدا تقويت  كننده، مغز، قلب، معده و حافظه است. 
فصل زمســـتان سرد و تر است، زيرا آفتاب، به صورت مايل به زمين 
ميتابـــد و ريـــزش باران و برف در اين فصل موجب تري و رطوبت هوا 
ميشود. اين فصل براي صاحبان مزاج صفراوي مناسبتر است.  اثر نهايي 
زمستان بر بدن افرادي كه تدابير اين فصل را رعايت كردهاند، اين است كه 
هضم غذا بهتر صورت ميگيرد و گوشت و خون بدن در اين فصل زياد 
ميشـــود، بهطوريكه گاهي ممكن اســـت اين افزايش خون به بدن آسيب 
برساند. غذاي افراد تندرست در فصل زمستان بايدمعتدل و غليظ باشد مثل 

حليم، كلهپاچه، گوشت شيشليك، آبگوشت و انواع آش! 
ســـبزي و ميوههاي زردرنگ مانند نارنگي و پرتقال هم در طراوت 
پوســـت موثر است و روغنزيتون، سير، پياز و تخممرغ بايد در اين فصل 
بيشتر مصرف شود، چرا كه گوگرد موجود در آنها لطافت و جواني پوست 

را به همراه ميآورد. 

تالش  براي رونق گردشگري اهر
ارسباران و حتي برخي از مديران بومي متعهد  من و ديگر دلسوزان اهرـ 
آن، بارها در برهههايي از زمان و به اقتضاي مناسبتها، در خصوص اولويتهاي 
پيش روي آباداني و توسعه اهرـ  ارسباران، قلمفرسايي ميكنيم، اما دريغا كه هيچ 

گوش شنوايي بدهكار دستكم شنيدن اين حرف و حديثها نبوده است!
همه ميدانيم كه جلب گردشـــگران در گام نخســـت مستلزم مديريت 
جهادي و منســـجم، نيازمند امكانات اولّيه رفاهـــي از قبيل راه و جادههاي 
ايمن و عاري از خطر، خدمات مناســـب آسايشـــي و بهداشـــتي بين راهي 
جايگاههاي مدرن سوخت و در دسترس، استراحتگاههاي ميان راهي مصون 
و قابل اســـتراحت موقّت، راه آهن، فرودگاه، هتلهاي متعارف در خور و 
آســـانياب، مراكز آبرومند خريد، سالنهاي غذاخوري شايسته گردشگران و 
فروشگاهها يا دفاتر ارائه نمونههاي چشمگير صنايع دستي، فرآوردههاي دامي 
و كشاورزي (انواع بافتنيها مثل جوراب و شالهاي پشمي، جاجيم، فرش، 
گليم، ورني، عســـل، پنير، سماق، گردو، ميوههاي خشك شدني از قبيل توت 
و زغال اخته اســـت كه هيچكدام از اينها در شـــهر ديرپاي اهر و پيرامون آن 
(ارسباران) به دليل ركورد ماندگار اقتصادي طي سالهاي متمادي، اصوالً حال 
و روز خوشي ندارد و يا در شرايطي نيست كه جلوه و نمود ويژهاي داشته 
باشد!انتظار ميرود آستينهاي هّمت جهادي و مديريت يكپارچه و هماهنگ 
شهري و استاني در سطح عالي، باال زده شود و قدمهاي موثري در راه پيشرفت 
و ترقي اقتصادي و رفاهي اهالي اهرـ  ارسباران، بردارند تا غبار سالها كمتوّجهي 

از چهره اين خطّه مهم مهين اسالمي نيز، زدوده شود.
باقر رشادتيـ  شهريار، شهر جديد انديشه

  على امام- مديرعامل شركت مترو 

تابســـتان ســـال 51 با اينكه دانشآموز بودم، در باشگاه آرياي طرح 
نيشكر هفت تپه كار ميكردم و هزاران كارگر و كارمند ايراني و خارجي 
با ماشينهاي خود و با ابهتي خاص، در طرحهاي نيشكر و كاغذ پارس، 
حرير پارس و خوراك دام مشغول به كار بودند و كار كردن در آن منطقه 
يكي از افتخارات ملي بود، اما امروز چه شده است كه كاركنان طرح نيشكر 
هفت تپه در محيط كاري و جلوي استانداري اعتراض و تحصن ميكنند و 
از تاخير چندين ماهه حقوق خود داغ دل دارند و موجبات نگراني خيليها 
را فراهم ميكنند؟ اين چه نگرشي است كه ميبايست برخي از شركتهاي 
دولتي به سايرين فروخته شود و حاصلش هم به خاك سياه نشاندن پرسنلي 
باشد كه حقوق چند ماهه دريافت نكنند؟ مگر خود خريداران نميتوانند با 
حمايتهاي دولت، خودشان كارخانه وارد كنند و بر كار آنها نظارت شود، 
تا اموال مملكت اين طور حيف و ميل نشود؟ چرا رانتخواران بيش از 
مورد نياز كشور از خارج شكر وارد ميكنند و در نتيجه شكر داخلي روي 

دست كارخانه ميماند و آيا شكر خوزستان بعد از 60 سال كه محصول 
باستاني استان است، مشكلي دارد كه بخش خصوصي خود را ورشكسته 
بداند، در حالي كه كارگران در گرماي باالي 50 درجه خوزستان و پشههاي 
نيشكر و با محيطي آلوده ناشي از سمپاشي و گرد و غبار ملس به بوتههاي 
نيشكر با شكم هاى خالي خود و زن و بچه و نداشتن اميد به فردا، بايد 
تحصن كنند؟ چرا هرچه عمر مسئوالن سياسي كشور باال ميرود، فشارهاي 
اقتصادي و مالي و گرفتاريها بيشـــتر گريبان ملت را ميگيرد؟ آيا يك
 خانه تكاني الزم نيست؟ يا واگذاري امور فضاي سبز شهرداريها و حمل 
زباله به پيمانكاران حاصلش ندادن حقوق و چكمه و دستكش به كارگران 

است، بدون اينكه شهرداريها نظارتي بر كار آنها داشته باشند.
فـــروش صنايع فوالد و گـــروه ملي و يا كارخانههاي قند و يا مثًال

فروش پااليشگاه نفت كرمانشاه، به قيمت ارزان، آيا تجربهاي براي بزرگان 
نظام نميشود كه كارخانههاي فروخته شده را پس بگيرند و براساس روال 

قانوني عمل كنند؟ كســـي كه زير نظر بخش خصوصي در دماي باالي
100 درجه در گروه ملي و صنايع فوالد كار ميكند و آاليندگيهاي محيطي 
دامنگير او است، چه كسي بايد حقوق و منافعاش را در نظر بگيرد؟ چرا 
وزارت كار، حراستها و ساير سيستمهاي نظارتي و سازمان بازرسي به 
موضوع ورود نميكنند؟ مگر نشستن در پشت ميزها و صندليها و جلسات 
بينتيجه اداري، آب و نان ميشـــود و چرا هر روز بايد در اســـتان زرخيز 
خوزستان شاهد حضور عدهاي از هموطنان كارگر جلوي درب استانداري 
باشيم، مگر استاندار و معاونان و كاركنان زيرمجموعه آن كار ديگري ندارند 
كه اين گونه آنها را گرفتار كردهاند؟ مگر روزي كه شركتي دولتي خريد 
و فروش ميشود يا پيمانكاري قرارداد ميبندد، استانداري در جريان قرار 
ميگيرد؟ نمايندگان محترم مجلس چرا به طور اجماع درباره حل مشكالت 

واحدهاي صنعتي واگذار شده تدبيري نميانديشند؟
بيتاله باباديـ  اهواز

روحاهللا مهرپارسا 

ملك بانوي بازرگان
به ياد مرحومه ملك طباطبايي همسر مهندس بازرگان 
مينو مرتاضي لنگروديـ  كارشناس ارشد مطالعات زنان 
نســـيم خاكســـار جمله تأثيرگذاري درباره مرگ دارد كه در واقع 
قويترين ستايش زندگي را ميتوان از آن برداشت كرد. او ميگويد «مرگ 
پاره اثرگذاري از زندگي است» با اين نگاه به مرگ ميتوان زندگيهايي 
كه به نظر پايان يافته به نظر ميرســـند را پي گرفت و تداوم بخشـــيد. 
زندگي ملكه بانو طباطبايي همســـر و يار وفادار زندهياد مهندس مهدي 

بازرگان را بدينگونه ميتوان پي گرفت و تداوم بخشيد. 
ملك خانم در نوجواني به عقد مهندس بازرگان درآمد. ايشان درباره 
اثرپذيري از همسرش چنين ميگويد: «آرمانگرايي، افكار و عقايد و نيز 
استحكام شخصيت او به مرور در من كه دختري جوان و ناپخته بودم 
تأثير مفيد و مثبت خود را بخشيد. به فكر و عقيده او احترام ميگذاشتم. 
البته تحمل نبودن همســـرش كه سالهاي طوالني در زندان بوده مسأله 

سادهاي نبود. 
تحمـــل فراغ پدر خانـــواده و بزرگ كردن فرزندان و كنار آمدن با 
مشـــكالت، بدون حضور او كار ســـنگيني بود. اما ايماني كه به خداوند 
داشتم و اميدي كه صحبتهاي او در خالل مالقاتها ميبخشيد، سرمايه
ادامه زندگي ميشـــد.» ملك خانوم از نســـل اول زناني است كه زندگي 
خانوادگي و مشترك با مردي را آغاز ميكند كه قرار است وجوه متمايز 
و بعضاً متضاد مرد سياســـت و مرد خانواده را در هم آميزد. بدين معنا 
ملك بانو كه زن جوان از خانواده مرفه و ايمن بود و طبع شاعرانهاي نيز 
داشت توانست در برخورد با مصايب زندگي ناايمن سياسي حرفهايي 
براي گفتن داشته باشد و به جاي واكنشهايي از سر بيقراري زني شوي 
دربند؛ كنش مقاومت از نوع زنانه را در منتهاي ســـرافرازي به نمايش 
بگذارد. هم او كه در نامه خود به همسر دربندش مينويسد «شوهرعزيزم... 
شايد خالصي به اين زوديها امكانپذير نباشد، شايد اوضاع و شرايط 

روزبهروز سختتر و در نتيجه تحمل من روزبهروز كمتر شود. 
شايد هزاران گرفتاري و اشكال پيش بيايد؛ اما ميل دارم بداني كه با 
تمام اين احوال و با واقعشدن تمام اين شايدها كه به قول حتي نزديكان 
خودت، تو مسئول آني، من نه تنها از اين عمل تو به هيچ  وجه گلهمند 
نيستم؛ بلكه سربلند و مفتخرم و با تمام وجودم تو را تحسين ميكنم.» 
بدينترتيب به مدلي نو براي زناني كه همسران سياسي و مخالف جباريت 
حاكم داشتند تبديل شود. ملك بانو و ساير زنان اين نسل با هر عقيده 
و مرامي كه داشـــتند نشان دادند كه خانواده در ايران براي اهل سياست 
زندان نيست بلكه محل و مركز مقاومت براي آزاديخواهان است. حضور 
همســـران مهربان و مقاومي مانند ملك بانـــو طباطبايي در كنار مردان 
آزاديخواهي چون بازرگان ثنويت وحدتبخش مرد و زن در بر ساخت 
انسان آزاديخواه مقاوم و مبارز را مفهوم و معنا ميبخشد. آنجا كه ملك
خانوم ميگويد «شوهر عزيزم قدر و منزلت تو پيش من و احترامم نسبت 

به تو هزاران بار بيش از سابق شده است. 
باور كن اين محروميتهاي فعلي و سختيهاي احتمالي ديگر مرا 
نميترساند؛ بلكه در من نيروي جديد و در قلبم روشني و صفاي بيشتري 
بهوجود آورده است.» ملك بانو به ظاهر زني در سايه و خانه شوهر بود 
اما در واقع او محور و ســـتون خانهاي بود كه در آن همســـر و فرزندان 
در نهايت مهرباني و زيبايي با فرهنگ و مفاهيم انساني چون آزاديخواهي 
و اميد و ايمان آشنا و سپس مأنوس ميشدند. او كه در اوان جواني به 
همسر زندانياش مينويسد: «مسلماً سختيها هم مثل خوشيها ميگذرد 
و روشناييها از پس تيرگيها پيدا ميشود و هيچچيز پيش خدا بيپاداش 
نميماند. حاال من هم مثل تو معتقدم كه نگران و مأيوسشدن با اعتقادي 
كه ما به لطف و مرحمت خداوند داريم، گناه بزرگي است و خوشحالم 
كه تو هرگز نگران ما نخواهي بود؛ همانطور كه من نگران نيستم و تو 
را به خدا ميسپارم و از او ميخواهم كه به من هم توفيق كار نيك و 

نيروي اداره امور زندگيمان را به بهترين نحو مرحمت كند». 
ملك بانو دو دهه پس از همسرش زندگي كرد. مرگ همسر عاليقدر 
و عاشـــقاش نتوانســـت آرامش و اميد را از ايشان بستاند. زني عميقًا
مومن كه مرگ را پاره اثرگذاري از زندگي ميدانســـت و بر همين باور 
زيســـت و امروز ميتوان زندگي اثربخشاش را در البالي مفاهيمي كه 
از باورش به عشق و آزادي نشأت ميگرفت و در وجود نسلي از زنان 
آرمانخواه به يادگار گذاشته، پيگيري كرد و تداوم بخشيد. يادش گرامي 

و روانش شاد باد.  

رونوشت آگهي حصر وراثت 

رونوشت آگهي حصر وراثت 

موضوع: آگهي مزايده به روابط عمومي دادگستري
به: آگهي مزايده نوبت اول

آگهي دعوت از بستانكاران احتمالي 
شركت برنا گستر صنعت نفت (با مسئوليت محدود) درحالتصفيه 

به شماره ثبت 482256 و شناسه ملي 10260614370
موضوع ماده 215 قانون تجارت (نوبت اول)

آگهي دعوت از بستانكاران احتمالي شعبه شركت يونايتد بانك ليميتد در حال تصفيه 
به شماره ثبت 2170 و شناسه ملي 10100180693 (نوبت اول)

آگهى تجديد شناسايى و 
ارزيابى كيفى مناقصهگران 

(دو مرحلهاى)
شرحعنوانرديف

www bpciran com

Mechanical Seal

شنبه
 به تاريخ 1397/10/08

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 
صاحبان سهام شركت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران (سهامي عام) 

به شماره ثبت 194167 و شناسه ملي 10102360780
براي سال مالي منتهي به 1397/06/31

آگهي مزايده عمومي ملك
(نوبت اول)

مزايده فروش آپارتمان اداري

آگهي مزايده
فروش دام

آگهي ارزيابي كيفي و مناقصه جهت برگزاري 
مناقصهعمومي يك مرحلهاي شماره: 97/19

طرح مخازن 
ناحيه اول و ايستگاه پمپاژ بهارشاه مجتمع روستايي دشت سراوان

sajar

www setadiran ir

آگهي مناقصه جهت برگزاري ارزيابي كيفي و 
مناقصهعمومي يك مرحلهاي شماره: 97/30

عمليات 
اجرايي شـبكههاي توزيع و خطوط انتقال آب روسـتاهاي گرگ حيدرآباد 

شهرسـتان زاهـدان

sajar

www setadiran ir

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده 
شركت تعاوني خدمات فني رفاهي كاركنان سازمان ملي استاندارد

 نوبت اول 

شركت تعاوني مسكن كارگران شهرداري منطقه 3
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول 

آگهي دعوت از بستانكاران (نوبتاول) 
شركت توليدي و تجاري مصالح ساختماني كينگزپن پارس در حال تصفيه (سهاميخاص)

به شماره ثبت 483739 و شناسه ملي 14005460153

رونوشت آگهي حصر وراثت 

آگهي نوبت اول مجمع عمومي فوقالعاده 
شركت تعاوني مسكن كاركنان 

سازمان هواپيمايي كشوري و شركت 
مادرتخصصي فرودگاههاي كشور 

آگهى تغييرات شركت ساخت سيستم سهامى خاص 
به شماره ثبت 49145 و شناسه ملى 10100943247

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293341)
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پزشك
در رداى

 نخست وزير
555

يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

يادم مىآيد به "حاســـمه" گفتم به نظر مىرســـد از اظهارات تندى كه 
عليه من داشـــته، پشـــيمان شده است ولى مفّسران حقيقت از ديدگاه بوش 
براى مطبوعات چنين گفتند كه او به طور شفاهى و به خاطر اين اظهارنظر 
كه "اياالت متحده آمريكا" همچون وكيل يهوديان عمل مىكند، مرا نكوهش 
كرده است.غرب همواره آماده چشم پوشى از خطاهاى يهوديان است شايد 
بـــه ايـــن دليل كه اروپايىها به خاطر برخوردى كه در طول تاريخ خود با 
يهوديان داشتهاند و نيز به خاطر كورههاى آدمسوزى نازىها، احساس گناه 
بزرگى مىكنند. آنها در اين احســـاس گناه به خاطر كشـــتارهاى زيادى كه 
در حـــق يهوديان انجام دادهاند، حق دارند ولى اين، ناديده گرفتن اقدامات 
چپاولگرانه و ويرانگرانهاى كه يهوديان مرتكب مىشوند را توجيه نمى كند. 
احتماالً بيشتر مردم غرب اقدامات گروههاى تروريستى اسرائيلى "ارگون"236

و "هاگانا"237 و كشـــتار جمعى اعراب فلسطينى در ديرياسين238 در جريان 
درگيرىهاى يهوديان با بريتانيايىها را به فراموشى سپرده  اند. ولى هيچ كس 
جرأت نمىكند يادآور شود كه اين رفتار "اسرائيل"، چيزى نيست كه جهان 
از قربانيان كورههاى آدمسوزى انتظار داشته باشد. مشاهده چنين برخوردهايى 
از سوى آنها با فلسطينىها نشان مىدهد كه اسرائيلىها چيزى از درد و رنج 

وحشتناكى كه در پرتو رژيم نازى ديدهاند، نياموختهاند.
"سازمان كنفرانس اسالمى" دست كم در اين موضوع بايد با يك صدا 
سخن بگويد. در سخنرانىام گفتم مسلمانان براى آنكه در نظم نوين جهانى، 
جايى داشته باشند بايد انديشه كنند. گفتم: «ما بخواهيم يا نخواهيم بايد تغيير 
كنيم، منظورم اين نيســـت كه دين خود را تغيير دهيم بلكه بايد آموزههاى 
اين دين را در چهارچوب دنياى كامًال متفاوتى از آنچه در نخســـتين قرن 

هجرى مىگذشت239، پياده كنيم. 
عيب در اسالم نيست بلكه در تفسيرهاى علمايى است كه پيامبر نيستند 
و به رغم تبحرشان در علم، ممكن است دچار خطا شوند؛ ما نياز به مراجعه به 
آموزههاى بنيادى اسالم داريم تا بدانيم آيا واقعاً به اسالمى كه پيامبر اكرم(ص) 
ما را به آن فراخوانده است باور داريم و شعائر آن را دنبال مىكنيم يا خير؟ 
منطقى نيست كه ما همگى اسالم حقيقى و درست را دنبال كنيم حال آنكه 
اعتقادات ما اين همه دچار تناقض با يكديگر است.»بارها و بارها در نوشتهها 
و سخنرانىهايم اشاره كردهام كه من با جنگ مخالفم و همواره معتقدم كه 
راههاى مسالمتآميز گوناگونى براى حل و فصل درگيرىهاى سياسى ميان 
كشورها وجود دارد. من هنوز هم به آنچه در دهمين اجالس سران "سازمان 
گفتم، پايبند هستم و در اينجا بار ديگر و براى اشاره به  كنفرانس اسالمى" 
آنچه مورد نظر دارم، از متن ســـخنرانىام كمك مىگيرم: «ما نبايد با كســـى 
از در جنگ درآييم، بايد دوستى همگان را براى خود جلب كنيم. ما نبايد 
با انجام كارهاى غير مســـئوالنه و غير اســـالمى و با سوق دادن همگان به 
اردوگاه دشمن، نيروهاى دشمن را تقويت كنيم. مراعات پيامبر(ص) نسبت 
به دشمنان اسالم را به خاطر بياوريد؛ ما نيز بايد همين كار را بكنيم زيرا در 
اين كارزار، نه انتقام گيرىهاى خشمگين، كه پيروزى مهم است.»من از گفته 
هايم در آن ســـخنرانى عذرخواهى نمىكنم و عذرخواهىام از سوءتفاهمى 

است كه ممكن است برخى از مردم را آزرده باشد.
ادامه دارد

پينوشت:
گروه صهيونيستى مسلحى بود كه مرتكب  236- "ارگون سفاى ليومى" 
در ارتش  حمالت تروريستى در حمايت از دولت يهودى شد. بعدها "ارگون" 

اسرائيل ادغام شد.
237 -  "هاگانا" سازمان شبهنظامى يهودى بود كه بعدها هسته اصلى نيروهاى 

هجومى اسرائيل را تشكيل داد.
238 - نيروهاى "ارگون" روستاى فلسطينى "ديرياسين" را در ضد حملهاى 
عليه "ارتش نجات عربى" و در تالش براى قطع انتقال مواد اساسى به "قدس" 

مورد حمله قرار دادند و بيش از يكصد روستايى را به قتل رساندند.
239 - "هجرت" اشاره به هجرت مسلمانان به فرمان رسول خدا(ص) از مكه 

مكرمه به مدينه منوره در سال 622 ميالدى يعنى آغاز گسترش اسالم دارد.

تنش ميان روســـيه و اوكراين 
در دريـــاى آزوف و تحوالت بعدى 
آن از جملـــه اعالم وضعيت جنگى 
و مذاكرات فشرده مقامهاى اروپايى 
نشـــان مى دهد كـــه اين منطقه و 
تنشهاى آن آتش زير خاكســـترى 
هستند كه هنوز از سال 2014 ميالدى 

به اين سو باقى مانده است.
به گزارش ايرنا، سازمان امنيت 
روســـيه اعالم كرد كه چند كشتى 
كوچك اوكراينى به سرعت در حال 
ورود به آبهاى سرزمينى اين كشور 
هستند و نيروهاى مرزبانى در حالت 
آماده بـــاش قرار گرفته اند.روسها 
مدعى شدند كه شناورهاى اوكراينى 
به قســـمتى از آبهاى روسيه وارد 
شـــده اند كه پيش از الحاق كريمه 
اوكراين در سال 2014به روسيه،بخشى 
از آبهاى سرزمينى روسيه محسوب 
مى شـــدند.در ادامه روسها اعالم 
كردند كه شناورهاى اوكراينى بدون 
توجه به هشدارهاى نيروهاى روسى 
به راه خود ادامه مى دهند و نيروى 
مرزبانى روســـيه راهى جز متوقف 
كردن و توقف آنها نداشـــتند.در آن 
ســـوى آبها و از كى يف نيز خبر 
رســـيد كه دو كشتى كوچك زرهى 
'برديانسك' و 'نيكاپول' و يك يدك 
كـــش 'يانى كاپو' طبق برنامه از قبل 
هماهنگ شـــده و اطالع داده شده 
از بندر 'اودســـا' به بندر 'ماريپول' در 
دريـــاى 'ازوف' در حركت بودند كه 
در محاصره نيروهاى روســـى قرار 
گرفتند.براساس فيلمهاى منتشر شده 
از اين درگيرى دريايى، روســـيه دو 
جنگنده 'كا-52' و 'سوخو-25' را بر 
فراز درياى آزوف به پرواز درآورده 
است.سازمان امنيت فدراسيون روسيه 
نيز پس از توقيف شناورهاى اوكراينى، 
اعالم كرد كه آنها به هشـــدارهاى 
مكرر نيروهاى روسى توجه نكردند و 
نيروى دريايى روسيه در نهايت مجبور 

شد بروى آنها آتش بگشايد.
در نتيجه اين درگيرى، هر سه 
شناور اوكرايى در درياى سياه توسط 
نيروهاى دريايى روسيه توقيف شدند. 
سه نفر از نيروهاى دريايى اوكراين 
در جريان اين درگيرى زخمى شدند 
كه تحت درمان قرار دارند.در پى اين 
رخداد و توقيف كشتىهاى اوكراينى 
توســـط نيروهاى روسى، برخى از 
ساكنين كيف به سفارت روسيه در 
اين شـــهر حمله كردند و نارنجك 
دودزا به داخل ســـاختمان سفارت 
پرتـــاب كردند.البته در اين اتفاق به 
هيچ يك از كارمندان روسيه صدمه 
وارد نشـــد.در رابطه با ماجراى پيش 
آمده در تنگه كرچ، هر كدام از طرفين 
ديگرى را به نقض قوانين بينالمللى 
متهم مى كند.وزارت خارجه اوكراين 
اعالم كـــرد كه اين اتفاق برخالف 
كنوانســـيون حقوق دريايى سازمان 
بينالملل رخ داده اســـت.در سايت 
وزارت خارجه اوكراين گفته شـــده 
است كه كشتىهاى فدراسيون روسيه 
با نقض آزادى ناوبرى و حمل و نقل 
عليه كشتىهاى نيروى دريايى اوكراين 
اعمال فشـــار كردند.'پترو پروشنكو' 

رئيـــس جمهورى اوكراين نيز اقدام 
روسيه را نوعى تجاوز جنگى و مغاير 
با قوانين بين المللى دانست. از سوى 
روسيه نيز مقامات دولتى واكنشهاى 
خاص خود را بـــه اين اتفاق ابراز 
كردند و همگى بر سر يك موضوع 
توافق داشـــتند آن هم اينكه اوكراين 
براى تحت فشار قرار دادن روسيه در 
جامعه جهانى و مقابل غرب دست 
به چنين اقدامات پر ريســـكى برابر 

روسيه مى زند.
تغيير وضعيت در اوكراين

پـــس از توقيف شـــناورهاى 

اوكراينى توسط روسيه، در اوكراين 
وضعيت جنگى بوجود آمده است. 
البته حدود 5 سال است كه در رابطه 
با وضعيت كريمـــه و دونباس نيز 
از امـــكان اعالم وضعيت جنگ در 
اوكراين صحبت مى شود، اما تاكنون 
اعمال اين وضعيت عملى نشده است 
و پس از تاييد پارلمان اوكراين اين 
كشور به وضعيت نظامى درخواهد 
سخنگوى  آمد.'الكساندر تورچينف' 
شوراى امنيت ملى اوكراين اعالم كرد 
كه كميته نظامى رياست جمهورى اين 
كشور به شوراى امنيت ملى دستور داد 
تا در پى اين اتفاق در درياى آزوف 
وضعيـــت جنگى اعالم كند.به گفته 
وى، اين كميته كه به رياست رئيس 
جمهورى برگزار شد حادثه درياى 
'آزوف' را 'تجـــاوز جنگى' قلمداد 
كرده است.رئيس جمهورى اوكراين 
خواستار اجراى وضعيت فوق العاده 
و جنگى با روسيه به مدت 60 روز 
پارلمان  شده و اين اليحه را به 'رادا' 

اوكراين پيشنهاد داده است.
وضعيت جنگى چه تغييراتى در 

اوكراين ايجاد مى كند
وضعيت جنگى حالت آماده باش 
ويژه اى است كه يك كشور در زمان 
تهديد در سراسر قلمرو خود به اجرا 

درمـــى آورد.اعمال وضعيت جنگى 
در اوكراين در ســـه مرحله صورت 
مىگيرد، نخست شوراى امنيت ملى 
پيش نويس اجراى وضعيت جنگ را 
به رئيس جمهور ارائه مى دهد. سپس، 
رئيس جمهورى دستور الزم را صادر 
مى كند و به اليحه مربوطه را به رادا 
تقديم مى كند.وضعيت جنگى براى 
مدت زمان مشخصى مقرر مى شود، 
اما بنابر صالحديد رئيس جمهورى 
امكان توقف زودتر از موعد آن وجود 
دارد.اعمـــال اين وضعيت اختيارات 
خاصى به سازمانهاى دولتى متولى 

امنيت و مديريت كشور مى دهد و 
همين مساله بسيارى از نخبگان يك 
جامعه را نگران مى كند.در اين حالت، 
هر گونه اعتصاب، شورش، راهپيمايى، 
تظاهرات و تجمع ممنوع مى شود. 
شايان ذكر است كه به دليل شرايط بد 
اقتصادى در اوكراين و نارضايتى مردم 
از عملكرد دولت، در دو سال گذشته 
تظاهرات و شورشهاى متعددى در 
اين كشور رخ داد.بنابراين برخى نگران 
هستند كه با قرار گرفتن اوكراين در 
شرايط نظامى، در داخل اين كشور نيز 
حكومت نظامى به اجرا گذاشته شود.

در وضعيت جنگى دولت همچنين 
اجـــازه مى يابد از دارايىها و امالك 
خصوصى و دولتى مردم استفاده كند. 
همچنين توقيف رسانهها، انتشارات و 
مراكز تبليغى بيش از هر زمان ديگرى 
براى دولت آسان است.در زمان اعالم 
وضعيت جنگى هيچ انتخاباتى برگزار 
نخواهد شد حال آنكه سال آينده مدت 
زمان رياست جمهورى چهار ساله 
پروشنكو در اوكراين به پايان مىرسد 
و اين كشـــور بايد شاهد برگزارى 
انتخابات رياست جمهورى و كمى 
بدتر از آن انتخابات پارلمانى باشد.در 
چند ماه گذشته، بارها حزب حاكم 
در اوكراين روسيه را متهم به تالش 

براى بازگرداندن طرفداران روسيه به 
قدرت در اين كشـــور كرده است.

رئيس جمهورى اوكراين كه شرايط 
خوبى ندارد و با انتقادهاى مختلف 
از سوى مردم و احزاب روبرو است 
بارها مدعى شده است كه روسيه به 
دنبال دخالت در انتخابات رياســـت 
جمهورى است.مقامات روسيه نيز 
معتقدند كه به تعويق انداختن انتخابات 
مى تواند يكى از اهداف اوكراين از 
ايجاد تنش اخير باشد.دميترى پسكوف 
سخنگوى رييس جمهورى روسيه 
اقدام كشـــتىهاى اوكراينى در تنگه 

كـــرچ را نوعى فتنه تبليغاتى قبل از 
انتخابات خوانده است كه با برافراختن 
پرچم جنگ جنبه اجرايى پيدا كرده 
است.الكساندر تورچينف سخنگوى 
شوراى امنيت ملى اوكراين نيز اعالم 
كرده است كه اگر شرايط جنگى وضع 
شود انتخابات رياست جمهورى به 

تعويق خواهد افتاد.
ســـرگئى الوروف وزير امور 
خارجه روسيه معتقد است، مسئوالن 
كنونى اوكراين به دنبال فرار از دست 
مـــردم ناراضى و خروج از وضعيت 
بحرانى هستند.در مجموع مى توان 
گفت روسها وضع حالت جنگى 
در اوكراين را فرصتى براى سركوب 
اعتراضات و آشوبهاى داخلى توسط 
غرب گرايان مى دانند كه چهار سال 
است در اين كشور در راس قدرت 
هستند و روابط كى يف و مسكو را 

هر روز بدتر مى كنند.
نــگاه كشــورهاى خارجى به 

مناقشه اخير
پـــس از واكنشهاى متفاوت 
مقامات دو كشور، پوتين و پروشنكو 
در تماسهاى تلفنى با همتايان خارجى 
خود اين مسئله را بررسى كردند.رئيس 
جمهورى اوكراين در گفت وگوى 
تلفنـــى با مايك پمپئـــو وزير امور 

خارجه آمريكا كه اكنون به بزرگترين 
متحد اين كشور مقابل روسيه تبديل 
شده است به بررسى ماجراى 'كرچ' 
پرداخت. در اين گفت و گو، طرفين 
اقدامات آتى عليه روسيه را بررسى 
كردند و رســـانههاى غربى از جمله 
واشـــنگتن پست و ديگر رسانههاى 
مشابه، تنش در آزوف را به گونه براى 
مخاطبان خود ترسيم كردند كه گويا 
روسيه به اوكراين حمله كرده است.

پورشنكو همچنين در گفت و گوى 
تلفنى با 'يلتس استولتنبرگ' دبير كل 
ناتو ديگر ســـازمانى كه در راستاى 

جلوگيرى از پيشروى اتحاد جماهير 
شوروى بوجود آمد و امروز بيش از 
هر زمانى تالش مى كند به مرزهاى 
روسيه نزديك شود و بقاى خود را 
در مقابله با روسيه تعريف كرده است، 
گفت وگو كرد.در اين گفت وگوى 
تلفنى نيز روســـيه به نقض قوانين 

بينالمللى متهم شد.
رييس جمهـــورى اوكراين در 
جريان گفـــت و گوهاى تلفنى با 
'آندژى دودا' رئيس جمهورى لهستان 
(مخالف تاريخى روسها در اروپا) 
و 'دونالد تاسك' رئيس شوراى اروپا 
به بررسى مسئله تنگه كرچ پرداخت. 
رئيس جمهورى لهستان نيز از اوكراين 
حمايت كرد و بر اعمال فشار و تحريم 
بيشتر عليه روسيه سخن گفت.در طرف 
ديگر، والديمير پوتين با آنگال مركل 
صدراعظم آلمان به بررسى اين اتفاق 
پراخت. وى با اشاره به نقض قوانين 
از سوى اوكراين و اقدامات تنش زا 
از سوى اين كشور، از آلمان خواست 
كه اوكراين را از ارتكاب به اقدامات 
نسنجيده بعدى برحذر دارد. پوتين 
افزود كه اين تحركات نوعى اقدامات 
برنامه ريزى شده مربوط به انتخابات 
پيش رو در اوكراين اســـت.گفتنى 
اســـت، اختالفات روسيه و اوكراين 

كه با يكديگر پيوندهاى تاريخى و 
مذهبى بى پايانى دارند از سال 2014
و پس از وقوع تغييرات در اوكراين 
كه كيـــف از آن به عنوان «انقالب» 
و روسها «كودتا» ياد مىكنند، آغاز 
شده است.مردم شرق اوكراين و شبه 
جزيـــره كريمه پس از اين اتفاق و 
بـــر روى كار آمدن غربگراها در اين 
كشـــور، دست به مخالفت با دولت 

مركزى در كىيف زدند.
با توجه به حضور نظامى روسيه 
در كريمه، روســـيه امنيت برگزارى 
همه پرسى در شبه جزيره كريمه را 

فراهم كرد و مردم اين منطقه كه اكثر 
آنان را روس زبانان متمايل به مسكو 
تشكيل مى دادند راى به استقالل از 
اوكراين و سپس درخواست پيوستن 
به روسيه دادند كه با موافقت پوتين 

جنبه اجرايى پيدا كرد.
از آن تاريخ به اين طرف، آمريكا 
و غـــرب انواع تحريمهاى اقتصادى 
را عليه روســـيه و شخصيتها و 
شـــركتهايى كه در كريمه فعاليت 
مىكنند وضع كردهاند تا شايد روسيه 
از كريمه پا عقب بگذارد.اوكراين از 
جامعه جهانى خواسته است ضمن 
نپذيرفتـــن كريمه به عنوان جزئى از 
خاك روسيه، اين كشور را اشغالگر 
بخوانند و به روسيه براى بازپس دادن 
اين منطقه به اوكراين فشار بياورند.
والديمير پوتيـــن رئيس جمهورى 
روسيه تا امروز در تمامى مصاحبهها 
گفته اســـت كه مسكو در خصوص 
بازپس دادن كريمه با هيچ كســـى 

مذاكره نمى كند.
روسيه و اوكراين؛ تنش دريايى 

و تقابل در خشكى
تنش تازه ميان مسكو و كيف 
بار ديگر به نگرانىها از بروز درگيرى 
در كرانههاى درياى ســـياه دامن زده 
و سبب موضع گيرىهاى متفاوتى از 

ســـوى بازيگران دخيل در مناسبات 
روســـيه و اوكراين شـــده است.
به گزارش گروه تحليل، تفســـير و 
پژوهشهاى خبرى ايرنا، توقيف سه 
شناور نظامى و بيست و چند ملوان 
اوكراينى از سوى گارد ساحلى ارتش 
روسيه در تنگه كرچ كه روز يكشنبه 
چهارم آذرماه رخ داد، طى روزهاى 
اخير ابعاد و پيامدهايى تازه يافت.تنگه 
كرچ درياى آزوف را به ديگر ساحل 
جنوبى اوكراين در درياى سياه متصل 
مى كند با اين تفاوت كه درياى آزوف 
پهنه اى محصور بين روسيه در شرق 

و كريمه در غرب اســـت و با توجه 
به انضمام كريمه به روسيه در سال 
2014، عمال كنترل كرچ در دســـت 
روسها قرار گرفته است.توقيف دو 
قايق توپدار و يك يدككش اوكراينى 
در روز يكشنبه بدون درگيرى نبود و 
منجر به تيراندازى از سواحل روسيه 
به اين شناورها و زخمى شدن ملوانان 
اوكراينى شد. طرفيِن تنش روايتهاى 
متفاوت و گاه متضادى را از اين رخداد 
ارائه كرده اند. بنا بر اعالن اوكراينىها 
تيراندازى به ســـوى شناورهاى اين 
كشور بدون هشدار قبلى بوده و اقدام 
جنگى محســـوب مى شود كه در 
عرصه كشتيرانى آزاد رخ داده است. 
روسها اما مى گويند شـــناورهاى 
اوكراينى وارد آبهاى ســـرزمينى 
روسيه شدهاند و با اقداماتى تحريك 
آميز به هشدارهاى گارد ساحلى ارتش 
اين كشـــور بىتوجهى كرده اند. در 
تاييد اين ادعا بود كه مســـكو اقدام 
به پخش اعترافات شمارى از ملوانان 

اوكراينى كرد.
 فرمانده نيروى دريايى اوكراين 
ضمن رد اين اظهارات گفته، اعترافات، 
تحت فشـــار از ملوانان گرفته شده 
است. دو طرف حتى در شمار ملوانان 
زخمى شده در تيراندازى هم با هم 
اختالف نظر دارند.پس از اين رخداد 
بود كه روسيه خواستار بررسى اين 
موضوع در شوراى امنيت سازمان ملل 
شد؛ تقاضايى كه مورد مخالفت آمريكا 
و چند كشور ديگر عضو شورا قرار 
گرفت. در سوى ديگر ماجرا كيف به 
سوى متحدان اروپايى خود روى آورد 
و با دبيركل ناتو به رايزنى پرداخت.
حاميان غربى اوكراين كه در جريان 
تحوالت سال 2004 و 2013 پشت 
سر نيروهاى ضدروسى اين كشور 
قرار گرفتند، طى روزهاى گذشـــته 
مواضعـــى مختلف اتخاذ كردهاند.از 
يك ســـو آلمان و فرانسه خواستار 
طرح و بررســـى درگيرى اخير در 
گروه نورماندى شامل اين دو كشور 
و نيز روســـيه و اوكراين شـــده و 
بر ضرورت واكاوى دقيق شـــواهد 
و همچنين خويشتندارى دو طرف 

تاكيد كردهاند. برخالف حمايتهاى
تلويحـــى برلين و پاريس از موضع
اوكراين، لندن و واشنگتن كوشيدند
تـــا مواضعى قاطعانه مقابل روسها

اتخاذ كنند.
همزمان با ســـخنان وزير امور
خارجه انگليس مبنى بر محكوميت
توسل به زور براى برخورد با قايقهاى
اوكراينى در تنگه كرچ، نماينده آمريكا
در سازمان ملل روسيه را به اقدامات
تحريك آميز عليه اوكراين متهم كرد
و گفت: واشنگتن و متحدان اروپايى
در شوراى امنيت، با نگرانى حوادث
اخير را دنبال و از تماميت سرزمينى
اوكراين حمايت مى كنند. وزير امور
خارجه آمريكا هم اقدامات روســـيه
را زمينه ســـاز يك تنش خطرناك
و ناقض قوانين بينالمللى توصيف

كرده است.
در تحليـــل رخدادهاى اخير
بســـيارى به اقدام «پترو پروشنكو»
رئيس جمهورى اوكراين اشاره دارند
كه بالفاصله پس از توقيف شناورهاى
اين كشور درخواست تصويب وضعيت
اضطـــرارى را به پارلمان ارائه داد و
توانست با اكثريت به تاييد نمايندگان
برساند.ناظران مىگويند ممكن است
دولت با حمايت اكثريت نمايندگان
همســـو در پارلمان اين وضعيت را
تـــا ماه مارس ســـال آينده و موعد
برگزارى انتخابات رياست جمهورى
يعنى چهارماه ديگر ادامه دهد.انتخابات
پارلمانى اوكراين نيز اكتبر سال 2019
برگزار مى شود و برخى تحليلگران
مى گويند با توجه به مشكالت چند
سال اخير اين كشور تحت هدايت
دولت غربگرا، روســـيه قصد دارد تا
اوكراينىها را به ســـوى چهرهها و
احزاب نزديك به مسكو سوق دهد.
در همين ارتباط، برخى بر اين باورند
كه سران كيف قصد دارند با تشديد
احساسات ضدروسى مانع از بازگشت
طرفداران مســـكو به قدرت شوند.
تبعـــات تنش جديد ميان دو طرف
و امكان تكرار درگيرى البته نگرانى
حاميان غربى كيف را به دنبال داشته
است؛ كشورهايى كه به رغم اتخاذ
مواضع سرســـختانه در برابر مسكو
پس از بحران سال 2014 اوكراين و
اعالم تحريمهاى ضدروسى در عمل
نتوانستند قاطعيتى را در برابر كرملين
از خود نشان دهند.اوكراين در سال
2004 از اصلىترين عرصههاى تقابل
نيروهـــاى روس گرا و غرب گرا در
شرق اروپا، قفقاز و آسياى ميانه بود
و در ســـال 2013 نيز غرب گرايان
توانســـتند «ويكتور يانوكويچ» را از
قدرت بركنار كنند. در ادامه نيروهاى
طرفدار روســـيه وارد عمل شدند و
درگيرىهاى شرق اوكراين منجر به
برگزارى همه پرسى در شبه جزيره
كريمه و انضمام اين منطقه به خاك
روسيه شد.در اين شرايط، روسها مى
گويند اوكراينىها دست به اقدامات
تحريك آميـــز زدهاند تا با اهدافى
سياسى در تنشى تازه جبهه اى غربى

را در برابر كرملين بگشايند.
ادامه دارد

تنش در درياى آزوف؛روسيه و اوكراين چه مى خواهند؟
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ایمیل  خط ارتباطي :

مش���هد - خبرنگار اطالعات: پيکر سردار جانباز 
قدرت  اهلل منصوري فرمانده قرارگاه منطقه  اي ثامن االئمه)ع( 
نيروي زميني س���پاه پاسداران در شمال شرق کشور، در 

مشهد تشييع شد. 
جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 
اين مراسم گفت: سردار سرتيپ منصوري همه عمر خود را 
در راه مبارزه و جهاد با دشمنان و دفاع از کرامت، عزت، 

حيثيت، شرافت و امنيت ملت سپري کرد.  
سردار حسين سالمي، افزود: سردار منصوري دشمن 
را خوب مي ش���ناخت و مي دانست چگونه بايد در برابر 
توطئه ها ايستاد. او تکليف شناسي وارسته، پارسا و امانتدار 
خوبي براي پرچم جهاد بود و نگذاشت علم مجاهدت روي 
زمين بيفتد.   وي گفت: دشمن بداند تا زماني که استخوان هاي 
افرادي همچون منصوري بار سنگين حقيقت و اقتدار کشور 
و ملت را حمل مي کنند هرگز نخواهند توانست آرمان ها و 

اعتقادات مردم را خدشه دار و بر کشور سلطه پيدا کنند. 
  جانشين فرمانده کل سپاه افزود: دشمن بداند تا ولي امر 
سربازاني مانند منصوري دارد شکست، اسارت و تسليم 

براي ملت ايران اسالمي معنا نمي شود. 
مراسم تشييع پيکر سردار منصوري با حضور جانشين 
فرمانده سپاه، فرمانده نيروي زميني سپاه، سرپرست استانداري 
خراسان رضوي، توليت آستان قدس رضوي و جمعي ديگر 
از مسئوالن از مهديه مشهد به سمت حرم امام رضا)ع( 
برگزار شد و نماينده ولي فقيه در خراسان رضوي بر پيکر 
آن مرحوم نماز خواند.    پيکر مرحوم منصوري پس از تشييع 
در مشهد براي خاکسپاري به شهرستان ايذه در خوزستان 
منتقل شد.   سردار جانباز قدرت  اهلل منصوري فرمانده قرارگاه 
منطقه  اي ثامن االئمه)ع( نيروي زميني سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي در شمال شرق کشور بامداد 25 آذر بر اثر سانحه 

به لقاءاهلل پيوست. 

س���رويس شهرستان ها: اعتماد و وحدت مهمترين مولفه امنيت ملي است 
و اين کشور به مثابه کشتي است که اگر آسيب ببيند، همه از بين مي روند و 

گرايش حزبي مطرح نيست.
حسينعلي اميري معاون پارلماني رئيس جمهوري در آيين بزرگداشت آيت اهلل 
شهيد محمد مفتح در تويسرکان با بيان اين مطلب افزود: برخي انسان ها به مثابه 
ريش���ه اي هس���تند که از يوغ خاک خارج شده و با رشد و نمو تبديل به يك 

درخت شده و ثمر مي دهند. 
وي گفت: اگر انسان بتواند با تقويت روح الهي به روح شيطاني غلبه کند 
جزو افراد بزرگ خواهد شد و شهيد مفتح يك الگو و اسوه در اين زمينه براي 

روحانيت و دانشگاهيان است.
او ادامه داد: شهيد مفتح در محضر علما و انديشمندان بزرگي به تحصيل علم 
پرداخت و سپس با عزيمت به قم، از علم انديشمندان بزرگي نظير آيت اهلل العظمي 
بروجردي)ره( بهره برد؛ همچنين اين توفيق را داش���ت که در محضر عالمه 

طباطبايي)ره( از استادان برجسته فلسفه شاگردي کند.
معاون پارلماني رئيس جمهوري يکي از مزيت هاي انسان الهي را آينده نگري 
دانست و گفت: در حاليکه پيش بيني مي شد انقالب فرهنگي امام راحل به ثمر 

مي نشيند اما برخي از حضور در حوزه و دانشگاه غافل بودند.
وي افزود: به طور حتم قرار گرفتن اين 2 پايگاه مهم اجتماعي در کنار هم، 
سرنوشت انقالب اسالمي را تغيير مي داد؛ بنابراين شهيد مفتح به عنوان پيشگام 

اين ديدگاه براي پيشرفت و استيالي آن تالش کرد.
اميري اضافه کرد: شهيد مفتح پس از مهاجرت به تهران با وجود داشتن درجه 
اجتهاد اما در دانشگاه نيز به تحصيل پرداخت و به درجه دکترا نايل شد. وي گفت: 
يکي از ويژگي هاي انسان الهي تشخيص درست جمعيت هدف است و اين شهيد 

واالمقام به درستي جامعه هدف خود را دانشجويان و حوزويان قرار داد.
معاون پارلماني رئيس جمهوري ادامه داد: اين شهيد بزرگوار در دانشگاه با 
انجام فعاليت هاي فرهنگي درصدد جذب دانشجو بود و بعد از تبعيد امام اقدام به 
آشکار سازي و ترويج انديشه هاي امام و انقالب اسالمي در مسجد جاويد کرد.

اميري گفت: پس از دستگيري شهيد مفتح مسجد قبا تعطيل شد اما پس 
از آزادي به علت اعتقاد به هدف و پايبند به آن، مشکالت وي را از رسيدن به 
هدف باز نداشت و در مسجد قبا به اقامه نماز جماعت و ترويج فرهنگ ديني 
پرداخت.  او افزود: اين شهيد در استان هاي مختلف به ترويج دين و انديشه هاي 
امام راحل پرداخت به نحوي که ساواک ورود او را به خوزستان ممنوع کرد ولي 

وي از هدفش دست برنداشت. 
اميري ادامه داد: وحدت ش���يعه و س���ني يکي از اقدامات شايسته و بزرگ 
شهيد مفتح بود و تاکنون کمتر به اين امر مهم پرداخته شده است در حاليکه 
جهان اس���الم به علت داش���تن انديشه هاي ناب و نفي افراطي گري وامدار اين 

قبيل شخصيت ها است.
 وي اضافه کرد: با رهنمودهاي رهبر معظم انقالب و مديريت رئيس جمهوري 
و تالش تيم مذاکره کننده، آثار تحريم ظالمانه با يك قطعنامه شوراي امنيت از 
بين رفت در حاليکه تاکنون سابقه نداشته که کشوري بدون جنگ از زير فصل 

هفت منشور سازمان ملل خارج شود.
اميري افزود: تالش دولت بر اين است که آثار تحريم ها را کم کند با اين وجود 

واقعيت اين است که دولت به کمك مردم براي عبور از اين وضع نياز دارد.
وي اظهار داشت: اگر خواسته و ناخواسته از تريبوني صداي تفرقه بلند شود، 
اين خواست دشمن است؛ البته در همدان شاهد وحدت و همدلي مسئوالن حول 

محور امام جمعه و استاندار هستيم.

ميراث فرهنگي اثر تاريخي قلعه رودخان را دريابد
با وجود قدمت چندين هزار س���اله اي که اکثر بناها و آثار 
باستاني کشورمان دارد، يکي از وظايف مهم و اساسي سازمان ميراث 
فرهنگي حفظ و بازسازي آن ها است. در سفري که به شهر فومن 
در اس���تان  گيالن و بازديد از بناي قديمي »قلعه رودخان« داشتم، 
شاهد فعاليت بازارچه هاي گوناگون و متعدد صنايع دستي، فست 
فوده���ا و غذاهاي محلي در اطراف پله هاي قلعه  بودم که باعث 
افزايش ورود فاضالب به رودخانه چندين هزار ساله، قلعه رودخان 
شده است. از مسئوالن ميراث فرهنگي و محيط زيست شهرستان 
فومن، استان گيالن تقاضا دارم براي حفظ اين اثر تاريخي و زيبا 
که در دل طبيعت در حال از بين رفتن است، چاره انديشي کنند. 
وظيفه ما اس���ت که در حفظ و نگهداري اين آثار تاريخي براي 

نسل هاي آينده تالش کنيم.
بانوي گردشگر از تهران

ايران خودرو مابه التفاوت قيمت محصوالت اش را بپردازد 
تيتر بيش���تر روزنامه ها در 18 آذرماه در مورد افزايش قيمت 
محصوالت ايران خودرو بود. متاس���فانه سال  ها است که صنعت 
و بازار خودرو در گروي 2 شرکت بزرگ خودروسازي در ايران 
اس���ت که بدون هيچ قانوني و يا حتي تغيير اساس���ي در کيفيت 
خودروهاي توليدي خود، باعث افزايش بي رويه قيمت خودرو در 
کشور مي شوند. افزايش غيرقانوني قيمت خودروها در ماه هاي اخير 
ض���رر و زيان زيادي به خريداران و متقاضيان خودرو وارد کرده 
است، اميدواريم دولت و وزارت صنعت شرکت هاي خودروسازي 
را ب���ه بازپرداخ���ت مابه التفاوت مبلغي ک���ه برخي از متقاضيان 
 خودروه���ا در زمان افزاي���ش غيرقانوني قيمت آن ها پرداخته اند، 

ملزم سازند. 
تلفن به خط ارتباطي

فرونشست زمين در تهران بايد جدي گرفته شود
 فيلم ها و تصاوير فرونشس���ت زمي���ن در ورامين، اطراف 
تهران و مس���يرهاي راه آهن که در فضاي مجازي منتش���ر شده 
اس���ت، هشدار بس���يار جدي به مردم و مسئوالن است، دولت 
محترم و مس���ئوالن محيط زيس���ت بايد براي مبارزه با فروش 
غيرقانون���ي آب، حفر چاه هاي عميق و بهره برداري هاي غيرمجاز 
از منابع آب هاي زير زميني اقدام هاي اساس���ي کنند. آيا تا زماني 
که فاجعه اي بزرگ در شهر تهران رخ ندهد، موضوع فرونشست 
 زمي���ن مانن���د ديگر مس���ايل مهم اقتصادي و سياس���ي جدي 

گرفته نمي شود؟
تلفن به خط ارتباطي

دست مريزاد به مديران اقتصادي!
پ���س از اعالم دبير انجمن صنايع لبني ايران مبني بر کاهش 
قيمت لبنيات و تنظيم بازار آن، ش���ير پاکتي 2500 توماني را به 
مبلغ 2600 تومان خريدم واقعاً بايد به اين همه اقتدار و مديريت 
اقتصادي حاکم بر کشور دست مريزاد گفت! آيا کنترل و نظارت 
بر بازار اقالم مصرفي و ضروري مردم، نبايد از، برنامه هاي مهم و 

اساسي دولت و مسئوالن سازمان تعزيراتي باشد؟
مصرف كننده لبنيات

نرخ دالر كانادا را نيز بنويسيد
از روزنامه اطالعات تقاضا دارم که در س���تون قيمت نفت، 
طال، س���که و ارز که هر روز در صفحه اقتصادي نرخ برخي از 

ارز ها چاپ مي شود، نرخ دالر کانادا را نيز بنويسيد.
محمدپورـ  خواننده روزنامه اطالعات
خــط ارتباطــي: هر روز نرخ برابري حدود 85 ارز خارجي 
در ايران منتش���ر مي ش���ود که امکان چاپ همه  آن ها در روزنامه  
اطالعات وجود ندارد و از اينرو به نرخ 4 ارز که بيشترين حجم 

معامالت و تقاضا را دارند، بسنده مي شود.
حق انتخاب بيمه گر با بيمه شدگان باشد

در فيش حقوقي اکثر حقوق بگيران شاغل و بازنشسته کشوري 
تقريبا 4 رقم کسورات شامل انواع بيمه هاي عمر، خدمات درماني، 
بيمه تکميلي، و بيمه طاليي ديده مي ش���ود، حال آن که متاسفانه 
اغلب شاغلين و بازنشستگان از خدمات درماني بيمه هاي دولتي 
و ش���به دولتي ناراضي هستند، زيرا اکثر بيمه هاي تحميلي دولت 
در قراردادهاي  بيمه اي و پرداخت هزينه هاي درمان، بسيار ضعيف 
عم���ل مي کنند. چرا دولت ح���ق انتخاب بيمه گرها  را به حقوق 

بگيران نمي دهد؟
بيمه شده خدمات درماني

شهرك ابريشم نيازمند امكانات رفاهي است
پروژه مسکن مهر که در دولت  قبل طراحي و تا حدي هم 
اجرا ش���د، عالوه بر مزايايي که براي خانه دار ش���دن افراد کم آمد 
داش���ت، متاس���فانه با بي نظمي ها و نظارت هاي غلط، بسياري از 
پروژه هايش نيمه کاره رها شده که از جمله شهرک ابريشم کيانشهر 
کرج با حدود 7 هزار واحد مسکوني از طرح هاي نيمه کاره مسکن 
مهر اس���ت و در حال حاضر حدود 5 هزار واحد آن خالي از 
سکنه است و عليرغم نزديکي اين شهرک به فرودگاه پيام متاسفانه 
امکانات اوليه و ضروري ساکنان آن هم تکميل نيست که نمونه 
آن نبود دکل هاي مخابراتي و تلفن ثابت اس���ت. از وزارت راه و 
شهرس���ازي تقاضا دارم که براي حل مشکالت و ايجاد امکانات 

رفاهي در شهرک ابريشم اقدام کنند.
عباس توكلي

مبلغ بسته هاي حمايتي مددجويان افزايش يابد
عليرغم افزايش بيرويه قيمت اکثر اقالم ضروري و مصرفي و 
کاهش قدرت خريد مردم متاسفانه مددجويان بهزيستي که کمترين 
درآمد را دارند، بيش���ترين آسيب را در اين نابساماني هاي اقتصاد 
کشور مي بينند. با توجه به مشکالت فراوان اين قشر در جامعه، 
دولت محترم و س���ازمان برنامه و بودجه مبلغ بسته هاي حمايتي 
مددجوي���ان را 100 ه���زار تومان تعيين کرده اند، از دولت محترم 
تقاضا داريم ضمن افزايش اعتبار اين بسته ها، دفعات پرداخت آن 

را نيز افزايش دهند.
از مددجويان بهزيستي

دالالن مانع كاهش قيمت خودرو هستند
با توجه به نابساماني و آشفتگي هاي بازار خودرو، از مسئوالن 
وزارت صنعت و معدن انتظار مي رود که تمامي حقايق اين بازار 
را ب���راي مردم بيان کنند. زي���را  قيمت خودرو ها را بازار تعيين 
نکرده است و اين افزايش قيمت ها در اختيار دالالن و مسئوالن 
شرکت هاي خودروسازي است، که اجازه نمي دهند قيمت خودرو 
کاهش يابد. چرا قواي س���ه گانه بر اجراي قانون ماليات برعايدي 
س���رمايه براي کاالهاي مصرفي مردم که به کاالهاي س���رمايه اي 
 تبديل ش���ده اند از قبيل مس���کن، خودرو و لوازم خانگي اقدامي 

انجام نمي دهند؟
متقاضي خريد خودرو

ترازنامه ذخيره ارزي نقد و بررسي شود
براي کاهش نرخ تورم و بازگش���ت آرامش به بازار ارز، از 
مس���ئوالن سازمان برنامه و بودجه و دولت محترم انتظار مي رود، 
ترازنامه و عملکرد حس���اب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي 
را در اختيار کارشناس���ان مسايل اقتصادي قرار دهند تا مورد نقد 

و بررسي قرار گيرد.
حسابدار بازنشسته
كاهش 10 درصدي در مقابل افزايش 3 برابري چه سودي دارد؟

ابتداي س���ال جاري با افزايش 2 برابري نرخ ارز متأس���فانه 
قيمت تمامي کاالها بخصوص لوازم خانگي 3 برابر افزايش قيمت 
داش���ت و در حال حاضر با کاهش نرخ ارز خبرهايي از کاهش 
10 تا 15 درصد قيمت لوازم خانگي به گوش مي رس���د. به نظر 
دولت محترم کاهش 10 درصدي در مقايسه با افزايش 3 برابري 
 قيم���ت برخي کاالها مي تواند توازن���ي در بازار به وجود آورد؟ 
اي کاش قبل از افزايش نرخ ارز و س���که، دولت و مس���ئوالن 
اقتصادي براي جلوگيري از افزايش قيمت کاالها و کاهش قدرت 

خريد مردم، چاره  اي مي انديشيدند.
خريدار لوازم خانگي

دو نرخي شدن بنزين يعني عدم كاهش قيمت ها!
در ش���رايط فعلي 2 نرخي شدن بنزين نشان از عدم کاهش 
قيمت ه���ا دارد. ب���ا اين اوضاع و احوال مردم نبايد به کاهش نرخ 
ارز دلخوش باش���ند، زيرا کاهشي که سودي براي قدرت خريد 
اکثر افراد جامعه و نيز برگشت آسايش و رفاه نداشته باشد، جاي 

خوشحالي ندارد!
تلفن به خط ارتباطي

رئيس قوه قضائيه: براي مهار گرانفروشي بايد فكر اساسي كرد
سرويس خبر: رئيس قوه قضائيه 
با تاکيد بر اين که حل مش����کالت 
اقتصادي با برخوردهاي صرفا قضايي 
ممکن نيس����ت و به تدبير هر چه 
بيشتر دولت نياز دارد، به دادستان هاي 
سراس����ر کشور دس����تور داد که در 
چارچوب قانون به موضوع گراني ها 

ورود کنند. 
آيت اهلل آمل����ي الريجاني در 
جلسه مس����ئوالن عالي قضايي، با 
اش����اره به برخورد دستگاه قضايي با 
اخاللگران اقتصادي افزود: برخوردها 
و رسيدگي هاي قضايي با قاطعيت 
ادامه دارد. خوش����بختانه همه شاهد 
هستند که قوه قضائيه در اين مسير، 
هيچ توجهي به فضاسازي  ها ندارد و 
کار خ����ود را در چارچوب قانون و 
ش����رع دنبال مي کند. استجازه اي هم 
که از محض����ر مقام معظم رهبري 
براي تس����ريع در رسيدگي ها انجام 
ش����د، بسيار موثر بوده اما آنچه نبايد 
فراموش کنيم اين است که مشکالت 
اقتصادي کشور با برخوردهاي صرفًا 
قضايي حل نمي ش����ود بلکه نيازمند 

تدبير دولتمردان هستيم. 
 * برخي همچنان گرانفروشي 

مي كنند
رئيس قوه قضائيه با تاکيد بر اين 
که »ما در چارچوب وظايف خود به 
رسيدگي ها ادامه خواهيم داد و دست 
کساني را که در امور اقتصادي کشور 

اخالل ايجاد کنند، قطع خواهيم کرد«، 
اظهارداش����ت: ماهيت اداره کشور و 
رفع مش����کالت معيشتي مردم، يك 
ماهيت کامال اجرايي است که دولت 
با همکاري و حمايت قواي ديگر بايد 
اي����ن امر را به پيش ببرد. تالش هاي 
بس����يار خوبي شده و مسأله ارز به 
تدريج در يك مس����ير تعادلي قرار 
گرفته اما همچنان مشکل گراني ارزاق 
و وسايل مورد نياز مردم پابرجاست و 

اين جاي تأسف دارد.
آمل����ي الريجاني ب����ا تاکيد 
بر ضرورت توجه هر چه بيش����تر 
دس����تگاه هاي نظارتي و اتخاذ تدابير 
مناسب از سوي دولت براي کنترل 
قيمت ها اظهار داشت: زماني برخي 
بي تدبيري ها موجب افزايش بي رويه 
نرخ ارز شد. در حال حاضر نيز نبايد 
اج����ازه داد که پاره اي بي تدبيري ها 
موجب وارد آمدن فش����ار بر مردم 
شود. برخي به بهانه اينکه قيمت ارز 
باال رف����ت، قيمت کاالهاي خود را 
افزايش دادند و امروز هم که نرخ ارز 
سير نزولي دارد، باز هم به بهانه آنکه 
اجناس را به قيمت باال خريداري کرده 

اند، همچنان گرانفروشي مي کنند. 
رئيس قوه قضائيه چنين رفتاري 
را »غيرقابل قبول« دانس����ت و با ذکر 
برخي افزايش قيمت هاي خودسرانه 
مانند گراني ها در صنعت لبنيات،اضافه 
کرد: قدرت خريد قش����ر کارمند و 

کارگر که حقوق ثابتي دارد، محدود 
اس����ت و بر اين اساس براي کنترل 
قيمت ها بايد فکر عاجلي کرد. البته 
در جلسه هماهنگي سران قوا مطالبي 
طرح مي شود و دولت نيز تالش هاي 
خوبي براي حل اين مشکالت داشته 
اما دس����تگاه هاي اجرايي و دولت 
موظفند طرح بياورند و تالش کنند تا 
هر چه سريع تر وضع معيشت مردم 

سامان معقول و منطقي پيدا کند.
او با گراميداش����ت 27آذر روز 
»وح����دت حوزه و دانش����گاه« و 
بزرگداش����ت ياد و خاطره دانشمند 
گرانقدر، شهيد آيت اهلل دکتر مفتح، 
اظهار داشت: شهدا هم در زمان حيات 
خود منشأ آثار و برکات فراواني بوده اند 
و هم نور شهادتشان در زمان ممات 
همواره دس����تگير جامعه بوده است. 
بزرگاني همچون شهيد مطهري، شهيد 
بهشتي و شهيد مفتح، عالوه بر آنکه 
سند افتخار ملت بصير و بيدار ايران 

اسالمي هستند و مجاهدت هايشان در 
حافظه تاريخي جامعه ماندگار است، 
شهادتشان نيز سند جنايت و رسوايي 
غرب فريبکار است که مدام داعيه دار 
مقابله با تروريس����م بوده اما در طول 
دهه هاي گذش����ته اثبات کرده که از 
حاميان اصلي تروريسم و خشونت 

در جهان به شمار مي رود. 
 * زير تيغ تروريسم  

وي با بيان اين که »ملت ما امروز 
در حالي تروريست خوانده مي شود 
که 40س����ال است زير تيغ تروريسم 
مورد حمايت غرب قرار دارد«، خطاب 
به حاميان تروريست ها افزود: امروز 
اذناب همان ها که بزرگان انقالب ما 
را درست در زماني که جامعه ما به 
آنان نياز داشت به شهادت رساندند، 
در دامان شما آرميده اند و امثال منافقين 
که صراحتا اين قبيل جنايات را برعهده 
گرفته اند، امروز مورد حمايت برخي 
افراد در هيات حاکمه کشورهاي شما 

هستند.
رئيس قوه قضائيه با اش����اره به 
پرورش و تجهيز گروه هاي تروريستي 
نظير داعش از سوي آمريکا، تشکيل 
ائتالف براي مقابله با آنها را »مضحکه« 
خوان����د و ابراز امي����دواري کرد که 
خداوند، انوار وجود شهداي گرانقدر 
را بر نسل جوان امروز بتاباند و مسير 
نوراني آن بزرگواران را موجب توفيق 

هر چه بيشتر جامعه ما قرار دهد. 

وي با اش����اره به مقوله کاهش 
جمعيت کيفري و حبس زدايي، اين 
امر را مورد تاکيد و توجه مجموعه 
دس����تگاه قضايي اعالم کرد و گفت: 
درخص����وص ديه و مهريه و به طور 
کلي محکوميت هاي مالي، قبل از اينکه 
قانون خاص داشته باشيم، از آنجا که 
ابهامات و اجمالهايي در قانون سابق 
وجود داش����ت با بحث فقهي که در 
محضر مقام معظم رهبري انجام گرفت 
و مباحثي که در جلسات مسئوالن 
عالي قضايي انجام پذيرفت به نتايجي 
رسيديم که آن را تبديل به بخشنامه 
کرديم و بعدها هم تبديل به قانون شد. 
    رئيس قوه قضائيه اضافه کرد: در اين 
ميان، از يك مسأله بسيار ظريف نبايد 
غفل����ت کرد و آن اينکه بايد مراقب 
باشيم حبس زدايي توأم با دقت نظر 
کافي باشد تا خداي ناکرده امنيت مردم 
از اين ناحيه به خطر نيفتد. نمي توانيم 
بگوييم در زندانها را باز کنيم تا همه 
خارج شوند. در اين صورت با افزايش 
جرائم، امنيت مردم سلب مي شود که 
اين مسأله به هيچ عنوان از سوي مردم 

پذيرفته نيست.
دراين جلس����ه، ادامه بحث و 
بررسي پيرامون »دستور العمل نظارت 
و پيگي����ري احياي حقوق عامه« در 
دستور کار مسئوالن عالي قضايي بود 
و مواد ديگري از آن به تصويب رئيس 

قوه قضائيه رسيد.

 مشموالن فارغ التحصيل دانشگاه ها 
فراخوان شدند

س���رويس خبر:  س���ازمان وظيفه عمومي ناجا، مشموالن فارغ التحصيل 
دانشگاه ها که داراي برگ آماده به خدمت به تاريخ يکم دي 1397 هستند را 

به خدمت سربازي فرا خواند.
س���ازمان وظيفه عمومي ناجا در اطالعيه اي اعالم کرد: تمامي مشموالن 
فارغ التحصيل دوره هاي کارشناسي و باالتر و مشموالن گروه پزشکي سراسر 
کشور که برگ آماده به خدمت به تاريخ يکم دي سال 1397دريافت کرده اند، 
بايد با مراجعه به يکي از دفاتر خدمات الکترونيك انتظامي )پليس+10(، برگ 
معرفينامه مشموالن به مراکز آموزش را دريافت و برابر اطالعات مندرج در 

آن اقدام کنند.
در اين اطالعيه آمده است، مشموالن ساکن تهران بزرگ بايد ساعت 6 
شنبه يکم دي 1397و مشموالن ساکن ساير استان ها نيز ساعت 7 تاريخ ذکر 
شده، در محل و مراکزي که در برگ معرفينامه آنان به مراکز آموزش نيروهاي 

مسلح اعالم شده، حضور يابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.
حضور نيافتن به موقع در زمان و محل هاي تعيين شده، غيبت محسوب 
شده و برابر ماده 58 قانون خدمت وظيفه عمومي، محروميت هاي اجتماعي 
را براي آنان در پي خواهد داش���ت.  همچنين س���ردار ابراهيم کريمي جانشين 
رئيس س���ازمان نظام وظيفه ناجا، گفت: مش���موالن فراري که بيش از هشت 
سال از فرار آنها گذشته باشد، جزو غايبان به شمار مي روند؛ بر اين اساس 
اين افراد مي توانند تا پايان امس���ال جريمه غيبت خود را پرداخت و کارت 

معافيت دريافت کنند.

تشييع پيكر سردار جانباز منصوري در مشهد

اميري: شهيد مفتح الگويي براي 
روحانيت و دانشگاهيان است

س���رويس حوادث: معاون 
مبارزه با جعل و کالهبرداري پليس 
آگاهي از دس���تگيري دونفر که با 
پيش فروش واحدهاي مسکوني 
30ميليارد تومان کالهبرداري کرده 
اند، خبر داد.س���رهنگ جهانگير 
تقي پوراظهارداش���ت: آبان امسال 
پرونده اي با موضوع کالهبرداري 
به شيوه فروش مال غير به ارزش 
30ميليارد تومان به دادخواهي 150 
نفر از شهروندان از مرجع قضايي 
ب���ه اداره چهاردهم پليس آگاهي 

تهران ارجاع داده شد.وي، با اشاره 
به اين که متهمان اين پرونده که در 
حقيقت اعضاي يك خانواده )پدر و 
دو پسر( هستند گفت: اين خانواده 
با پيش فروش واحدهاي مسکوني 
ب���ه چند نفر اقدام به کالهبرداري 

30ميليارد توماني کرده اند.
تقي پور افزود: ش���ماري از 
ش���اکيان اين پرونده با مراجعه به 
اداره چهاردهم اظهار داش���تند که 
متهمان اين پرونده از سال 91 در 
زمينه ساخت و ساز مسکن در شهر 

تهران و مهر شهر کرج فعاليت دارند 
و در مراحل مختلف ساخت پروژه، 
اقدام به پيش ف���روش واحدهاي 
مسکوني کرده اند.وي اضافه کرد: 
بع���د از مدتي که خريداران براي 
پيگيري مراحل ساخت و تحويل 
واحدهاي مس���کوني به محل و 
متهم���ان مراجعه مي کنند، متوجه 
مي شوند که کالهبرداران يك واحد 
را ب���ه 2 يا چند نفر فروخته و از 
هر کدام از افراد مبالغي را دريافت 

کرده اند.

س���رويس خبر: رئيس شعبه س���وم دادگاه ويژه 
رسيدگي به اتهامات متهمان به اخالل در نظام اقتصادي 
با اشاره به صدور کيفرخواست براي معاون سابق ارزي 
بان���ك مرکزي، گفت: بانك مرکزي در فرآيند صدور 

مجوزها براي صرافان نظارت کافي نداشته است. 
اسداهلل مس���عودي مقام پس از برگزاري جلسه 
دادگاه رسيدگي به اتهامات پنج صراف متخلف، اظهار 
داشت: موضوع اين جلسه دادگاه درباره جرائم صرافان 
و اخ���الل در نظام اقتصادي از طريق خريد و فروش 
غير قانوني ارز که از طريق کارت هاي استيجاري انجام 

مي شده، بوده است. 
وي اف���زود: اين افراد با کارت هايي که متعلق به 

اش���خاص ديگر است در سامانه به نام آن ها ثبت نام 
کرده اند در حالي که به کام خودشان و افراد مرتبطان 
خود ارز اخذ کرده اند؛ که خيلي از اين دالرها ممکن 
است در بازار غير رسمي به فروش برسد و گاهي هم 

ممکن است از مرزها خارج شود. 
مسعودي مقام گفت: سرنوشت دالرها مشخص 
نيست و معلوم نيست که اين دالرهايي که به نام ديگران 

خريداري شده در چه بازاري مصرف شده است. 
او گفت: درباره شماري از کارکنان بانك مرکزي 
مانند معاون س���ابق ارزي و... کيفرخواست صادر شده 
است و بزودي مورد رسيدگي قرار مي گيرد، در ساير 

موارد هم دادسراي تهران وارد شده است.

كالهبرداران 145 واحد نيمه ساز  را به200 نفر فروختند

صدور كيفرخواست براي معاون سابق ارزي بانک مركزي

زمين لرزه 4/7ريشتري آستارا را لرزاند
س���رويس شهرستان ها: زمين لرزه 4/7ريشتري ظهر ديروز شيشه ها 
و س���اختمان هاي شهرستان مرزي بندر آستارا در غرب استان گيالن را 

لرزاند.
زمين لرزه اي که بر اس���اس اعالم مرکز لرزه نگاري دانشگاه تهران 
ساعت 13 و 33دقيقه ديروز به بزرگي 4/7ريشتر در عمق 18کيلومتري 
زمين در »لوندويل« استان گيالن روي داد، موجب لرزش ساختمان ها و 

شکستن شيشه ها و هراس جمعي از اهالي شهرستان آستارا شد.
معاون امور سياسي، امنيتي و اجتماعي فرماندار آستارا گفت: تيم هاي 
کارشناس���ي ارزيابي خسارت هاي احتمالي زمين لرزه در مناطق مختلف 
اين شهرس���تان فعال شدند و گزارشي از خسارت هاي احتمالي دريافت 

نشده است.
اين زمين لرزه در اردبيل و برخي از شهرستان هاي اين استان از جمله 

نمين هم احساس شد.
گزارشي از خسارت هاي احتمالي اين زمين لرزه در استان اردبيل تا 

کنون مخابره نشده است.
كشف اختالس 6 ميليارد ريالي در بندرعباس

بندرعب���اس � خبرنگار اطالعات: رئيس پليس آگاهي هرمزگان از 
دستگيري سه نفر از کارمندان مالي يکي از اداره هاي دولتي هرمزگان به 

اتهام اختالس 6ميليارد و 589ميليون ريال در بندرعباس خبر داد.
س���رهنگ عبدالمجيد کرمي افزود: مام���وران اداره مبارزه با جرائم 
اقتصادي پليس آگاهي در تحقيقات اوليه دريافتند متهمان سه سال پيش 
6ميليارد و 589ميليون ريال بابت خريد وسائل مورد نياز آن اداره هزينه 
کرده اند، اما اين وجه به حساب شرکت هاي پيمانکار و فروشنده واريز 

نشده است.
وي افزود: بانك نيز تاييد کرد که وجوه چك ها به حساب متهمان 

واريز شده است.
رئي���س پليس آگاهي هرمزگان گفت: متهمان به جرم خود اعتراف 

کرده اند.
 کرمي افزود: قرار مناسب براي متهمان صادر شده و تحقيقات زير 

نظر مقام قضايي براي دستيابي به اطالعات بيشتر ادامه دارد.
اجراي طرح سراسري معاينه فني در جاده ها

سرويس خبر: فرمانده پليس راه کشور گفت: پليس به دنبال اجراي 
ط���رح يکپارچه برخورد ب���ا خودروهاي بدون معاينه فني در جاده هاي 

کشور است. 
سردار محمدحسين حميدي، افزود: البته براي اجراي يکپارچه طرح 
معاينه فني و برخورد با خودروهاي بدون معاينه فني نياز است که جاده ها 

و شهرهاي ما يکپارچه باشند. 
وي ب���ا بيان اين که ط���رح معاينه فني به صورت جزيره اي انجام 
مي ش���ود، اضافه کرد: متولي معاينه فني و رانندگي در جاده ها و شهرها 
متفاوت است در حالي که اگر بخواهيم طرح يکپارچه معاينه فني اجرايي 

شود بايد براي آن يك متولي پيدا کنيم. 

حكم ديوان عدالت اداري به استرداد وجوه 
دريافت شده غيرقانوني مديران بيمه سالمت ايران

لوله كشي در كف دريا براي قاچاق سوخت

سرويس شهرستان ها: لوله هاي قاچاق سوخت از روستاهاي ساحلي از طريق 
کف دريا تا محل لنج ها لوله کشي شده است؛ هر شبانه روز 50 لنج و هر لنج با 

گنجايش 20 تا 50 هزار ليتر سوخت قاچاق مي کنند.
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما،گازوئيل از طريق تانکرهاي سوخت از 
استان فارس و ديگر استان ها به هرمزگان منتقل مي شود. مخزن هاي بزرگ 30 تا 
40 هزار ليتري در حياط برخي از خانه هاي روستايي ساحلي هرمزگان در زير زمين 
تعبيه شده است که توسط تانکرهاي سوخت پر مي شود.سپس از اين خانه ها تا لب 
دريا لوله کشي شده است؛ لوله هاي انتقال گازوئيل به طرز ماهرانه اي از کف دريا 
به محل لنج سوخت ها منتهي مي شود. مخزن هر لنج حدود 50هزار ليتر گنجايش 
دارد؛ اين لنج ها نيمه هاي شب به سوي آب هاي بين المللي حرکت مي کنند؛ لنج ها 
سوخت هاي قاچاق را به کشتي هاي مستقر در نقطه صفر مرزي تخليه مي کنند. در 
استان هرمزگان هر شبانه روز 50 لنج و هر کدام بين 20 تا 50هزار ليترسوخت 
قاچاق مي کنند؛ اينگونه مي شود که روزانه ميليون ها ليتر سرمايه ملي کشور به 
تاراج مي رود. قاچاق روزانه حدود 40ميليون سوخت از طريق استان هاي ساحلي 

و غيرساحلي ضربه مهلکي به اقتصاد کشور وارد مي کند. 

اخبار كوتاه

سرويس خبر: هيأت عمومي ديوان 
عدالت اداري با ابطال فصل سوم آيين 
نامه استخدامي شرکت سرمايه گذاري 
سازمان بيمه سالمت ايرانيان، بر دولتي 
بودن اين شرکت و غير قانوني و خارج 
از ضواب���ط و مقررات بودن پرداخت 
حقوق و مزاياي مديرعامل، اعضاي 
هيأت مديره و کارکنان اين ش���رکت 

دولتي حکم داد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، 
به دنبال شکايت سازمان بازرسي کل 
کشور از شرکت سرمايه گذاري سازمان 
بيمه سالمت ايرانيان و درخواست ابطال 
فصل س���وم آيين نامه استخدامي اين 
شرکت مبني بر اين که حقوق و مزاياي 
مديرعامل و اعضاي هيأت مديره از 
طريق مجمع عمومي تعيين گشته و 
حقوق و مزاياي کارکنان بايد با پيشنهاد 
سرپرست مستخدم و تأييد مدير امور 
اداري و تصويب مديرعامل صورت 
گي���رد، اعالم کرد با توجه به اين که 

100درصدسهام شرکت مذکور متعلق 
به سازمان بيمه سالمت ايران بوده و 
يك شرکت دولتي محسوب مي شود، 
از اين حيث مقررات اس���تخدامي و 
حقوق مزاياي کارکنان آن تابع مقررات 
حاکم بر شرکت هاي دولتي است. هيات 
عمومي ديوان عدالت اداري با توجه 
به دولتي بودن شرکت مذکور مقرره 
مورد شکايت با قوانين حاکم در زمان 
تصويب آن مغايرت داش���ته، ازجمله 
در وضع اين مصوبه موافقت شوراي 
حقوق و دستمزد اخذ نشده است و 
تفويض اختيار به هيأت مديره شرکت 
جهت تعيين بدون قيد و شرط اضافه 
کاري و برقراري فوق العاده محروميت 
از کار انتفاعي براي مديران ش���رکت، 
بدون مبناي قانوني بوده است، حکم 
به ابطال اين فصل از آيين نامه شرکت 
مذکور و رفع آثار ناشي از اجراي اين 
مصوبه غيرقانوني از تاريخ تصويب 

داده است. 

س����رويس خبر: رئيس پليس تهران در بازديدي از 
مرکز نگهداري و بازپروري معتادان متجاهر کهريزک گفت: 
هدف اصلي از بازپروري معتادان متجاهر، بازگرداندن آنها 

به جامعه و کانون خانواده است. 
سردار حسين رحيمي با تاکيد بر تالش پليس تهران 
ب����زرگ در جمع آوري معتادان متجاهر، گفت: يکي از 
مش����کالت جدي جامعه در بحث جمع آوري معتادان 
متجاه����ر، کمبود ظرفيت مکاني و فرآيند بازپروري آنان 

است.
وي اظهار داش����ت: اين که يك معتاد را سه ماه در 
يك مرکز بازپروري نگهداش����ته و سپس در جامعه رها 
کنيم، از آن نظر که در اين مدت در حد خيلي محدود 
سم زدايي انجام مي گيرد، مناسب نيست، بلکه بايد ترک 
اعتياد از منظر رواني و جسمي توأمان باشد.  وي با اشاره 
به تالش کارکنان بهزيستي در اين خصوص، گفت: در 
نظر داريم يك حرکت جديدي را در رابطه با بازپروري 
و کاهش زمينه تقاضا که طبيعتاً زمينه ساز کاهش عرضه 
هم خواهد بود در کش����ور و خصوصا در تهران ايجاد 

کني����م، اما در اين ميان بايد به فرآيند بازپروري اهميت 
بيشتري بدهيم.

رئيس پليس تهران، با اشاره به اين مطلب که براي 
جمع آوري معتادان متجاهر از معابر و خيابان هاي شهر 
تهران بايد فکري جديد داش����ت، اضافه کرد: فرماندهي 
انتظامي تهران بزرگ با کمك بهزيستي و با محوريت ستاد 
مبارزه با مواد مخدر، در تالش است که اقدامي نو و جديد 
را در اين زمينه رقم بزند. وي با اشاره به تغيير کاربري مرکز 
کهريزک به محل بازپروري و نگهداري معتادان متجاهر و 
بي خانمان، گفت: اين مرکز پيش از اين کاربري ديگري 
داش����ته وازاين پس از اين ظرفيت براي کاهش يکي از 

پديده هاي ناهنجار جامعه استفاده مي کنيم.
 او گف����ت: اين مرکز با هدف کاهش مصرف مواد 
مخدر، ترک اعتياد معتادان متجاهر راه اندازي مجدد شده 
و اميد است بتوانيم به کساني که گرفتار مواد مخدر و 
افيوني شده و مشکالتي را براي خود، خانواده و جامعه 
ايج����اد کرده اند در اين مرکز، درمان کنيم و به جامعه و 

بازار کار بازگردانيم. 

حركت نو پليس تهران براي نگهداري و بازپروري معتادان متجاهر 

سرويس شهرس���تان ها: بارش 
برف وب���اران جاده ه���ا وارتفاعات 
زنجان، آذربايج���ان غربي،آذربايجان 
شرقي،کرمانشاه و کردستان را سفيد پوش 

ولغزنده کرد. 
رئيس مرک���ز مديريت راه هاي 
اداره کل راه���داري و حم���ل و نقل 
جاده اي استان زنجان گفت:بارش برف 
و ب���اران آزادراه هاي زنجان - تبريز، 
زنجان - قزوين، جاده هاي ترانزيت و 
ديگر جاده هاي شرياني در اين استان 

را فرا گرفت.  
محمد محمدي افزود: بارش برف 
در جاده هاي زنجان - بيجار، سلطانيه 
- خدابنده - همدان - زنجان - دندي 
- تخت س���ليمان، ابهر - خدابنده و 
نيك پي - ماهنشان گزارش شده و اين 

بارش ها تا امروز ادامه دارد. 
وي تاکي���د کرد: بارش باران نيز 
س���طح آزاد راه هاي زنجان - قزوين، 
زنجان - تبريز و جاده هاي ترانزيت اين 

مسيرهاي ارتباطي را لغزنده کرد.
ب���ارش برف از صبح ديروز در 

آذربايجان غربي برخي مناطق اين استان 
را سفيدپوش کرد.

بارش برف در شهرستان تکاب، 
ارتفاع���ات و گردن���ه مائين بوالغ را 
سفيدپوش کرد. محورهاي مواصالتي 
در اين شهرس���تان برف���ي و لغزنده 
است. برف پاييزي، مناطقي از آذربايجان 
شرقي از جمله چاراويماق را سفيد پوش 
کرد.کارشناس���ان اداره کل هواشناسي 
آذربايجان شرقي، بارش باران و برف 
همراه با مه را در استان تا يکشنبه هفته 
آينده پيش بيني کرده اند. رئيس پليس 
راه استان کرمانشاه از رانندگان خواست 
هنگام رانندگي در هواي باراني مراقب 
لغزندگي جاده باشند و با سرعت مطمئنه 

حرکت کنند.
او گفت: بارش باران که از صبح 
ديروزدر اکثر مناطق استان آغاز شد ، 
لغزندگي جاده ها را به دنبال داش���ت. 
   س���خنگوي مرکز مديريت راه هاي 
کردس���تان گفت: بارش برف موجب 
لغزندگي بيشتر محور هاي استان شدو 
تردد بدون زنجير چرخ ممکن نيست.

دانش زندي با اشاره به مه غليظ 
در گردنه ها افزود: ديروز ميزان ديد افقي 
در گردنه ها به کمتر از 20متر رسيد.   
وي گفت: محور هاي سنندج به 
ديواندره، مريوان، کامياران، همدان و 
ديوان���دره � بيجار و بيجار � زنجان و 
گردنه ژاالنه سروآباد شاهد بارش برف 
بود. زندي به رانندگان توصيه کرد حتمًا 
 تجهيزات زمستاني و زنجير چرخ به همراه 

داشته باشند.
وي اضاف���ه ک���رد: با توجه به 
پيش بيني هواشناسي مبني بر تشديد 
بارندگي ها، تردد کشنده ها ممنوع است 
و از حرک���ت خودرو ها بدون زنجير 

چرخ ممانعت مي شود.
تعطيلی مدارس

در پ���ی ادامه بارش برف در 
کردستان،تمامی مدارس دوره  های 
تحصيلی ش���هر و روس���تاهای 
شهرس���تان  های س���نندج،بيجار 
ومناطق کالترزان و کرانی به علت 
لغزندگی گذرگاه ها ،در نوبت صبح 

امروز تعطيل اعالم شد.

بارش برف و باران در غرب  كشور

بارش برف در سنندج

سرويس خبر: برخي شرکت هاي صوري، صرافي هاي 
غيرمجاز، بانك ها، تصميمات نادرس���ت بانك مرکزي و 
سامانه ها و دالالن از مهم ترين آسيب هاي پيش روي مبارزه 

با فساد است.
عباس جعفري دولت آبادي دادس���تان تهران بابيان اين 
مطلب در دانشگاه علوم قضايي افزود: شرکت هاي صوري 
مثل برق و باد درست مي شود و در پرونده هاي ارزي ديديم 
ظرف 24 ساعت شرکت ايجاد و درخواست ارز مي کند و 
صرافي ها هم به عنوان دومين آسيب در مبارزه با فساد اگر از 

مسير درست خارج شوند به پولشويي مي افتند.
وي عملکرد برخي بانك ها را نيز از ديگر آسيب هاي 
پيش روي مبارزه با فساد خواند و گفت: برخي بانك ها براي 
جذب سرمايه براي فرد مرده، افغان و هر شخص پولداري 
حساب باز مي کنند و گزارش پولشويي نمي دهند و اخيرا 
مقام معظم رهبري دس���توري به بانك ها دادند که تحرک 
خوبي انجام گرفت و اگر بانك ها اصالح شوند، بسياري از 
فسادها برطرف خواهد شد و بانك مرکزي هم برخي مواقع 
تصميمات نادرس���تي مي گيرد که ما را در مبارزه بافساد با 
مشکل مواجه مي کند که البته وضع بانك مرکزي نسبت به 

گذشته بهتر شده است.  
وي اقدامات سلبي و حبس و اعدام را در ريشه کني 
کامل فساد کافي ندانست و گفت: بايد بيش از اينها در بحث 
پيش���گيري کار کرد و مثال اگر بانك مرکزي به بانك هاي 
عامل فشار بياورد که پول هاي بادآورده را معرفي کنند اين 
از پولشويي پيشگيري مي کند يا  اين که دولت وقتي اسناد 
برخ���ي اراضي ملي را در اختيار ندارد، چطور مي تواند از 

آن حفاظت کند؟ 
دادس���تان تهران افزود: در پرونده سايت همتا متهمي 
دستگير شد که دفتري در پاساژ عالء الدين اجاره کرده بود و 
دو تا سه کارمند تلفن هاي قاچاق را از دوبي روزانه شماره 
ثبت مي گرفتند و ثبت مي کردند که در همين ارتباط 51هزار 
گوشي تلفن همراه به نام موبايل مسافري ثبت شد در حالي 

که يك مسافر يك يا دو موبايل مي تواند با خود بياورد.
دادس���تان تهران گفت: از همين طريق به روزترين و 
گران ترين گوشي هاي تلفن همراه وارد شد. وي وجود برخي 
دالالن را از مهم ترين آسيب ها در مبارزه با فساد خواند و 
افزود: امروز برخي براي ارتکاب جرم داللي مي کنند واال اگر 

دالل، خدمات ارائه کند هيچ مشکلي نيست.
جعفري دولت آبادي س���رعت، دقت و قاطعيت را 
از اهداف تش���کيل شعب ويژه در ماه هاي اخير برشمرد و 
گفت: در مدت سه ماه، 1700 فرد احضار شدند که بيش 
از 100 نفر آن ها همچنان در زندان هستند و در اين شعب 

از مجرب ترين بازپرس ها استفاده شده است.
دادستان تهران استمرار را در مبارزه با فساد ضروري 
خواند و گفت: بايد در مبارزه با فساد مشکالت مردم هم 

حل شود و ما در پرونده هاي مربوط به قطعات خودرو اگر 
تدبير به خرج نمي داديم کارخانه هاي خودروسازي سايپا و 
ايران خودرو تعطيل مي شد و بر همين اساس معاون اول قوه 
قضائيه دستور داد که همه قطعات توقيف شده در گمرک 
رفع توقيف ش���ود تا خودروسازان هيچ بهانه اي براي ادامه 

فعاليت نداشته باشند.
جعفري دولت آبادي گفت: در خصوص نيشکر هفت 
تپه هم از مدت ها پيش مديرعامل اين شرکت پرونده داشت و 
ارز گرفته و فروخته بود و چند ماهي هم فراري بود اما پس 
از اين که به ما معرفي شد از او خواستيم فعال کارخانه اش را 
اداره کند تا به مشکل نخورد و ما در موارد مشابه هم مراقب 
بوديم تا در رسيدگي به پرونده ها به اشتغال آسيب نرسد. وي 
افزود: آقايان روزچنگ در دوره دولت دهم اقداماتي کردند 
که باقري درمني و مظلومين مي کردند و آنها به زندان رفتند 
درحاليکه 180ميليارد تومان بدهي داشتند و کارخانه ايستك 
مال آنها بود و 2ميليارد تومان هزينه تبليغاتشان را در صدا و 

سيما مي دادند در حالي که در زندان به سر مي بردند.
دادس���تان تهران گفت: بعدها که فهرست ارز بيرون 
آم���د ديدي���دم که به اين کارخانه هم ارز داده اند و تصميم 
گرفتيم اين ارز به کارخانه داده شود تا تعطيل نشود چرا که 
عده اي مي خواستند اين کارخانه به تعطيلي کشيده شود تا به 
خواسته هاي خود برسند. وي گفت: برخورد با گرانفروشي 
خرد جزو وظايف تعزيرات است اما مبارزه با گرانفروشي هاي 
کالن با عنوان مبارزه با اخاللگران اقتصادي وظيفه دادستاني 

است و ورود مي کنيم. 
 *مشكالت مزمن كشور 

دادستان تهران، مسأله ارز را نيز از ديگر مشکالت مزمن 
کشور خواند و افزود: هميشه اين موضوع پس از انقالب 
اثرگذار بوده است و مسأله مشکالت ارزي هر چند وقت 
يکبار فراز و فرود دارد و گاهي اوقات فسادهاي سنگيني در 

اين بخش رخ مي دهد.
دادستان تهران درباره علت کوتاهي مقامات قضايي با 
تخلفات ش���رکت هاي خودرو سازي داخلي و سوءاستفاده 
ش���رکت پارس حيات ترکيه افزود: خودرو سازان 40 سال 
اس���ت که هميشه مي گويند پول نداريم و اکنون 400هزار 
خودرو پيش فروش کرده اند و اميدواريم خدا کمکشان کند 

تا بتوانند تعهداتشان را انجام دهند.
دادستان تهران افزود: شرکت پارس حيات ترکيه هم 
50ميليون دالر ارز گرفته و پرونده اش در دادستاني تهران 
مطرح است و برخي افراد در داخل کمك کرده اند و ادعاي 
آنها اين است که ما شرکت ترکيه را آورديم تا در زنجان 
و ابهر س���رمايه گذاري کن���د اما اين موضوع به ما اثبات 
نشده است.جعفري دولت آبادي گفت: تريبون ها براي بيان 
واقعيت هاي کشور است و اگر کسي دستگاهي را متهم کند، 

بايد پاسخگو باشد.

 دادستان تهران: حبس و اعدام
 براي ريشه كني كامل فساد ، كافي نيست

سرويس شهرستان ها: فرمانده 
نيروي درياي����ي ارتش گفت: ايران 
اس����المي به يک����ي از قدرت هاي 

تاثير گذار منطقه تبديل شده است.
امير دريادار حس����ين خانزادي 
درمراسم افتتاح نمايشگاه بين المللي 
دريايي ايران افزود: موقعيت خاص 
جغرافياي����ي ايران در منطقه ظرفيتي 
عظيم را براي کشور رقم زده و ايران 
را به مهمترين هاب هوايي، دريايي و 
زميني منطقه تبديل کرده است. وي 

گفت: ايران با توجه به ظرفيت هاي 
ژئوپليتيک����ي خود تبديل به يکي از 
قدرتهاي توس����عه يافته منطقه شده 
است و همين پتانسيل هاي جغرافيايي 
باعث شده تا تحريم ها عليه کشورمان 

شکست بخورد.
وي گفت: منطقه با حضور ايران 
تبديل به منطقه اي ظرفيت ساز شده که 
در تعامل و همگرايي با همسايگانش 

صلح پايدار را رقم خواهد زد.
فرمان����ده نيروي دريايي ارتش 

گف����ت: احياي تمدن دريايي راه حل 
بسياري از مشکالت کشور به ويژه 
اقتصادي است و با توجه به توسعه 
سواحل کشور و اقتصاد دريا، ساحل 
و تامي����ن امنيت پايدار آنها، مي توان 

شهر هاي ساحلي را توسعه داد. 
خانزادي افزود: همگرايي داخلي 
با ارگان ها، کليد طاليي تحول سازي 
در منطقه است و تجربه چيزهايي که 
تاکنون به سراغشان نرفته ايم بسياري از 

تحوالت را زمينه ساز خواهد شد. 

ايران يكي از قدرت هاي تأثير گذار منطقه است 



توضیحات آيت اهلل سید احمد خاتمي 
پیرامون يک انتصاب 

آيت اهلل احمد خاتمي در نامه اي پيرامون 
مسئوليت دامادش در دفتر محمدباقر نوبخت 
معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان برنامه 

و بودجه توضيحاتي را ارائه كرد. 
متن نامه به اين شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
چند  روزي اس���ت در فضاي مجازي 
مسئوليت دامادم آقاي سيد  حسين ميرخليلي 
در دفتر آقاي دكتر نوبخت منتشر شده است 

در اين رابطه چند نكته  گفتني است: 
1 � در آغاز زندگي مش���ترك دخترانم با دامادها گفته ام همه مس���ئوليت 

كارهايتان با خودتان است اين انتساب را دخالت ندهيد. 
2 � هيچگاه براي هيچيك از دامادهايم سفارش���ي براي كاري نداشته و 

ندارم و نخواهم داشت چون رانتخواري را منكر مي دانم. 
3 � در رابطه با مس���ئوليت آقاي ميرخليلي نه در اين مس���ئوليت و نه 
در مسئوليت قبلي بنده نه تلفني نه پيامكي نه كتبي، هيچ سفارشي نداشته ام؛ 
مي توانيد از آقاي محمدي )رئيس محترم سابق سازمان اوقاف و امور خيريه( 

و آقاي دكتر نوبخت بپرسيد. 
4 � از حساسيت جامعه اسالمي بر اين امور سپاسگزارم و اميدوارم اين 

روش ادامه يابد. 
5 � در اين عرصه هم بايد تقوي، محور باشد، از تجسس و عيب جويي 

پرهيز گردد؛ بايد در صدد اصالح عيب موجود بود. 
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روزهاي پردغدغه فدراسيون بدون رئيس كشتي اخبار کوتاهاخبار کوتاه داخلی

بر خورد غول های انگلیس و آلمان  در لیگ قهرمانان اروپا
قرعه كشی مرحله يك هشتم نهايی ليگ قهرمانان اروپا انجام شد و 1۶ 
تيم حاضر در اين مرحله حريفان خود را شناختند.به گزارش خبرنگار مهر، 
قرعه كشی مرحله يك هشتم نهايی ليگ قهرمانان اروپا در سوئيس برگزار 
ش���د.در اين مرحله از رقابت ها تيم ها بدون هيچ گونه دس���ته بندی قرعه 
كشی شدند.تنها موردی كه در اين قرعه ها لحاظ شد مليت كشورها بود تا 
اين بازی ها در كشور های مختلف برگزار شود.ديدارهای مرحله يك هشتم 

ليگ قهرمانان اروپا به اين ترتيب است:
شالكه آلمان - منچسترسيتی انگليس

اتلتيكو مادريد اسپانيا - يوونتوس ايتاليا
منچستريونايتد انگليس - پاری سن ژرمن فرانسه

 تاتنهام انگليس- دورتموند آلمان
 المپيك ليون فرانسه - بارسلونا اسپانيا
 آژاكس هلند - رئال مادريد اسپانيا

 آ.اس. رم ايتاليا- پورتو پرتغال
 ليورپول انگليس - بايرن مونيخ آلمان

 دور رفت اين بازی ها 23، 24 وس���ی ام بهمن ماه و اول اس���فندماه 
برگزار می شود. همچنين بازی برگشت اين مرحله 14، 15، 21 و 22 اسفند 

برگزار خواهد شد.
مصدومیت شديد امیری در لیگ تركیه

هافبك ايرانی ترابزون اسپوردر ديدار 
تيمش مقابل بشيكتاش مصدوم شد.به گزارش 
خبرگزاری فارس،  از سری رقابت های سوپر 
ليگ تركيه و در چارچوب هفته ش���انزدهم 
ترابزون اسپور در ورزشگاه ودافون پارك به 
مصاف بشيكتاش مدعی رفت. ترابزون كه 
بعد از اخراج 2 كاپيتان خود بوراك يلماز و 
اونور روی روند برد و شانس افتاده بود در 
اين ديدار در دقيقه 97، 3 امتياز را با يك امتياز عوض كرد.سيد مجيد حسينی 
در اين ديدار روی نيمكت حضور داشت و  اميری در دقيقه 84 وارد ميدان 
شد. هافبك ايرانی علی رغم حضور كمش در ميدان بنا به گزارش سايت 

سی ان ان تركيه از ناحيه ساق پا دچار مصدوميت شديدی شد .
صعود برانكو و قلعه نويي در رده بندي جهاني مربیان

والورده، سرمربی برتر جهان شد.برانكو 
و قلعه نوي���ی به ترتيب 2 و 11 پله صعود 
كردند اما علی دايی با سقوط 3 پله ای مواجه 
شد.به گزارش خبرگزاری فارس، جديد ترين 
رده بندی بهترين مربيان فوتبال جهان توسط 
سايت كالب ورلدرنكينگ انجام شد كه برانكو 
ايوانكوويچ، سرمربی كروات پرسپوليس 30۶8 
امتي���از گرف���ت و با صعود 2 پله ای مواجه 

ش���د.برانكو از رده 15۶به 154 صعود كرد.امير قلعه نويی، س���رمربی تيم 
س���پاهان 1830 امتيازگرف���ت و از رده 292 به 281 صعود كرد.وی به 
اين ترتيب 11 پله در جدول باال رفت.در حاليكه علی دايی از س���ايپا 
521 امتياز گرفت و از رده ۶75 تا رده ۶78 يعنی 3 پله س���قوط كرد.
در اين گزينش ارنس���تو والورده، س���رمربی بارس���لونا با 15131 امتياز 
بهترين مربی جهان شد.همچنين ديگو سيمئونه با 13412 امتياز از تيم 
 اتلتيكومادريد و ماسيميالنو آلگری با 12717 امتياز از يوونتوس دوم و سوم 

شدند.
نظر پله درباره ا مباپه

اسطوره فوتبال برزيل به ستايش از ستاره 
جوان پاری سن ژرمن و تيم ملی فوتبال فرانسه 
پرداخت و او را پله جديد دانست.به  گزارش  ايسنا 
 و  به نقل از اسكای اسپورت، پله اسطوره  فوتبال 
برزيل به ش���مار می آيد و بسياری او را بهترين 
بازيكن تاريخ فوتبال جهان می دانند. مرواريد سياه 
فوتبال برزيل به ستايش از كيليان ام باپه پرداخت 
و او را نس���خه جديد خود دانست. پله گفت : 
ام باپه در 19 سالگی توانست در جام جهانی بدرخشد و جام را باالی سر 
برد و من در 17 سالگی به چنين افتخاری دست پيدا كردم. من پيش از اين 
گفتم كه ام باپه، پله جديدی خواهد بود. بعضی فكر می كردند كه شوخی 
می كنم اما من اين را جدی گفتم و اين بازيكن می تواند افتخاراتی را كه من 

به دست آوردم تكرار كند.

صعود يک و 4 پله اي پرسپولیس و استقالل در رده بندي جهاني
در جديد ترين رده بندی تيم های 
باش����گاهی جهان، پرس����پوليس 1 و 
استقالل 4 پله صعود كردند.به گزارش 
خبرگزاری فارس، جديد ترين رده بندی 
بهترين تيم  های باشگاهی جهان توسط 
سايت كالب ورلد رنكنيگ انجام شد كه 
پرسپوليس 3۶24 امتياز گرفت و يك 
پله صعود كرد.تيم برانكو از رده 157 
به 15۶ رسيد.اس����تقالل تهران نيز 3185 امتيازگرفت و با 4 پله صعود از 
رده 19۶ به 192 صعود كرد. در اين گزينش  بارسلونا با 15131امتياز تيم 
برتر شد.رئال مادريد با 140۶4 امتياز و اتلتيكومادريد با 13412 امتياز دوم 

و  سوم شدند.
میورا گزينه مربیگری تیم دوچرخه سواری كوهستان

بعد از نشست كميته فنی فدراسيون دوچرخه سواری »ميورا« ژاپنی به 
عنوان گزينه اصلی مربی تيم دوچرخه سواری كوهستان معرفی شد.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسيون دوچرخه سواری، نشست 
كميته فنی فدراسيون دوچرخه سواری با حضور رييس فدراسيون دوچرخه 
سواری و ساير اعضا برگزار شد. مهمترين مسئله ای كه در اين نشست مورد 
بررسی قرار گرفت حضور ميورای ژاپنی برای هدايت تيم های ملی كشورمان 
بود. قرار بر اين شد تا كميته تيم های ملی پس از تعطيالت ژانويه زمينه حضور 
اين مربی را در تهران فراهم سازد تا مذاكرات جدی با وی صورت گيرد.ميورا 
كه سابقه هدايت تيم ملی استقامت كشورمان را در سال 2005 در كارنامه دارد 

به عنوان مربی تيم استقامت و پايه های ژاپن فعاليت داشته است.
سرمربیان تیم های كشتی آزاد جوانان و نوجوانان انتخاب شدند

محمد طاليی و امير توكليان به 
عنوان سرمربيان تيم های ملی كشتی 
آزاد جوان���ان و نوجوانان انتخاب 
شدند.به گزارش خبرگزاری فارس 
و به نقل از فدراسيون كشتی، جلسه 
ش���ورای فنی تيم های ملی كشتی 
آزاد  برای تعيين  وضعيت كادر فنی 

تيم های ملی كشتی آزاد جوانان و نوجوانان در محل فدراسيون كشتی برگزار 
شد. با پيشنهاد حميد بنی تميم، سرپرست فدراسيون كشتی،  محمد طاليی  
به عنوان سرمربی تيم ملي جوانان انتخاب شد.همچنين با توجه به حضور 
غالمرضا محمدی بعنوان س���رمربی تيم بزرگساالن، با پيشنهاد بنی تميم و 
موافقت اعضای شورای فنی تيم های ملی امير توكليان به عنوان سرمربی تيم 

ملی نوجوانان انتخاب شد.
ترابی: انتظار ها از تیم ملی باالست

هافبك تيم ملی فوتبال ايران می گويد با توجه به عملكرد تيم ملی در جام 
جهانی انتظارها از اين تيم برا ی جام ملت های آسيا باالست.به گزارش ايسنا  
مهدی ترابی، پيش از سفر تيم ملی فوتبال ايران به قطر در جمع خبرنگاران 
گفت: اردوي تيم ملی آغاز ش���ده اس���ت. بازی های سختی پيش رو داريم. با 
توجه به عملكردمان در جام جهانی 2018 روسيه انتظارها از ما باال است. همه 
بازيكنان تمام تالش خود را خواهند كرد تا بهترين نتيجه را كسب كنند.اين 
هافبك تيم ملی در پايان درمورد حضورش در تركيب اصلی تيم ملی اظهار 
كرد: تمام تالش خود را می كنم كه بتوانم خوب كار كنم و ان شاءاهلل بتوانم 
برای تيم مفيد باشم. اگر فرصت بازی پيدا كردم تمام تالش خود را می كنم 

تا بتوانم عملكرد خوبی داشته باشم.
طارمی: كار تیم ملی در جام ملت ها را راحت جلوه داده اند

مهاجم تيم ملی فوتبال ايران گفت: يك عده 
كار تيم ملی را در جام ملت های آس���يا راحت 
جلوه داده اند.به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی 
 در حاش���يه تمرين تيم ملی فوتبال ايران گفت: 
ان ش���اءاهلل بعد از مدت طوالنی كه تيم ملی در 
آسيا نتيجه نگرفته است، نتيجه ای در خور بگيريم. 
هرچند كه كارمان ساده نيست. يك عده كار تيم 
مل���ی در جام مل���ت ها را راحت جلو داده اند. 
اگر قهرمانی راحت بود در اين 20 يا 30 سال تيم ملی قهرمان آسيا می شد. 
كار خيلی س���خت اس���ت ولی تمام تالشمان را می كنيم دست پر برگرديم.
مهاجم تيم ملی درباره بازی های تداركاتی با فلسطين و قطر گفت: درست 
است بازی های دوستانه ما سخت و خوب نيست ولی كمك می كند برنامه 

تاكتيكی موردنظر  را پياده كنيم.

مسابقات كش���تي آزاد جام باشگاه هاي جهان به 
ميزباني بابل برگزار ش���د و مسابقات كشتي فرنگي نيز 
طي روزهاي 29 و 30 آذرماه در س���الن ۶000 نفري 
حسين رضازاده اردبيل برگزار مي شود در حاليكه پس از 
چند ماه از كنار رفتن رسول خادم، نه حرفي از مجمع 
انتخاباتي فدراسيون مي شود و نه اقدامي از سوي متوليان 

ورزش صورت گرفته است.
اين درحالي اس���ت كه بع���د از كنارگيري خادم 
از رياس���ت فدراسيون، وزارتخانه نشينان، اعالم كردند 
كه هرچه س���ريعتر، انتخاب���ات ورزش ملي را برگزار 
مي كنن���د چون انتظارات از كش���تي در المپيك 2020 
 مث���ل تم���ام المپيك ها، باالتر از ه���ر ورزش ديگري 

است.
با اين وجود پس از معرفي سرپرست فدراسيون نه 
فق���ط گويا، فراموش كرده بودند چه قولي را به جامعه 
كشتي داده اند، بلكه نسبت به تقاضاهاي مكرر رؤساي 
هيئت هاي كشتي استانهاي كشور به عنوان اكثريت اعضاي 
مجمع انتخاباتي براي برگ���زاري انتخابات هم، كاماًل 
بي تفاوت بود ند. در اين راستا  كوچكترين اظهار نظري 
هم از سوي وزارت ورزش صورت نگرفته حتي در قبال 
دبير فدراسيون كه تقاضاي روساي هيئت هاي استانها را 
به مسئولين ورزش ارائه كرده و او هم معتقد است نبايد 

براي كشتي، زمان از دست برود. 
تنه���ا جواب رضا اليق، منتظر ماندن براي جواب 

وزارت ورزش است.
واقعاً چه دليلي وجود دارد كه كشتي، ورزش اول 
و ملي كش���ور كه بارها در همين صفحات اشاره شده  
شرايطش با ساير ورزشها اصالً قابل مقايسه نيست تا اين 
اندازه با بي توجهي و بي تفاوتي وزارتخانه روبرو شده در 
حالي كه متوليان ورزش چند ماه قبل و حتي زماني كه 
رؤساي بازنشسته برخي فدراسيون ها، كنار نرفته بودند  
اعالم كردند كه برگزاري مجمع انتخاباتي كشتي در اسرع 
وقت انجام خواهد ش���د. امروز ثبت نام از كانديداهاي 
برخي از فدراس���يون هايي كه پس از كش���تي صاحب 
سرپرست شدند، آغاز شده اما كشتي، همچنان بالتكليف 
است، آنچنان بالتكليف كه دلواپسي ها  سرمربيان كشتي 
آزاد و فرنگي را نيز تحت الش���عاع قرار داده و آنان را 
ب���راي برنامه ريزي هاي دراز مدت، مردد كرده تا فقط به 
برنامه  ريزي هاي كوتاه مدت روي بياورند چون مشخص 
نيست كه با آمدن رئيس جديد، چه شرايطي فراهم خواهد 
شد و آيا اصوالً وي با همين مربيان منتخب كار را ادامه 

خواهد داد يا تصميم  ديگري خواهد گرفت.
در هرحال دوره سه ماهه سرپرستي حميد بني تميم 
در فدراسيون كشتي روبه  پايان است و درخواست هاي 
رؤساي هيئت هاي كشتي استانها مبني بر انتخابات هرچه 
سريعتر رياست فدراسيون كشتي، مربوط به امروز و ديروز 
نيست و به يكي دو هفته قبل باز مي گردد. روسايي كه 
مثل بس���ياري ديگر از اعضاي تاثيرگذار خانواده كشتي   
معتقدن���د چون كمتر از 20 ماه به المپيك 2020 باقي 
مانده است و اصوالً مسابقات مهم ديگري هم در پيش 
اس���ت و از طرفي با تغيير و تحوالتي كه پس از رفتن 
خادم صورت گرفته به هماهنگي هاي الزم رس���يدن در 
عرصه هاي مختلف، زمان بر خواهد بود و از طرفي با توجه 
به اينكه بعد از خادم، بسياري از كنار مانده ها    منتقدان 
و كشتي گيراني كه از كشتي رفته بودند، دوباره به عرصه 
بازگشته و يا قصد بازگشت دارند، قاعدتاً برای رسيدن 
به نظمي منطقي در ساختار فدراسيون و تيمهاي ملي و 
به طور كلي خارج شدن از بالتكليفي فقط مي طلبد كه 
كشتي هرچه سريعتر رئيس خود را بشناسد چون نقش 
سرپرست فقط ادامه برنامه هاي فدراسيون و بوجودآوردن 
هماهنگي هاي الزم براي تداوم امورات جاري است چرا 
كه تغيير و تحول هاي اساسي از عهده سرپرستي كه قرار 
است زماني كوتاه و به طور موقت در خدمت كشتي باشد  
بر نمي آيد. حتي سرپرس���تي كه از سوي وزارت ورزش 

و جوانان با چراغ سبز براي حضور در انتخابات روبرو 
ش���ده و با توجيه از جنس ورزش بودن، از اخالقياتي 
كه قرار شده ساير سرپرستان فدراسيون ها مبني بر عدم 
شركت در انتخابات رياست فدراسيون، از آن پيروي كنند 

نيز مستثني شده است!
اما از آنجا كه اعضاي خانواده كشتي برخالف بسياري 
از ورزشهاي ديگر، اهل رودربايستي نيستند و با توجه 
به صريح اللهجه بودن در هر ش���رايطي نظرات خود را 
بيان مي كنند، مي طلبد كه وزارت ورزش حداقل جوابي 
به درخواس���تهاي مكرر آنان بدهد بخصوص كه خود 
وزارتخانه  پيش از درخواس���ت رؤساي هيئت ها ، تاكيد 
كرده بود كه هرچه زودتر و طبق ضوابط، اقدامات الزم 
را براي برگزاري انتخابات رئيس فدراسيون كشتي فراهم 
خواهد كرد. به قول يكي از رؤس���اي هيئت هاي كشتي   
همانگونه كه وزارت ورزش و جوانان تا به امروز، طبق 
نظر مجمع و اساسنامه، كار را دنبال كرده است، انتظار 
دارند كه اين اتفاق نيز بيفتد. درخواس���تي كه به حدود 
دو هفته قبل باز مي گردد و بي تفاوتي نس���بت به آن، 
نظر اين رئيس هيئت كشتي را مبني بر اقدامات وزارت 
ورزش طبق نظر مجمع حداقل در اين يك مورد، نقض 
می كند! در اين ميان جالب است كه بعضاً شخص وزير 
را مخاطب قرار داده اند تا شايد رأس هرم ورزش كشور  
دستور الزم را در اين زمينه بدهد اما تا به امروز كه چنين 
اتفاقي نيفتاد تا غالمرضا محمدي سرمربي تيم كشتي آزاد 
علي رغم ترديدهايش براي برنامه هاي دراز مدت، از آنجا 
ك���ه جام جهان پهلوان غالمرضا تختي را پيش رو دارد  
برنامه هاي كوتاه مدت خود را با اردوي تيم ملي و معرفي 
همكارانش از روز گذشته استارت بزند. برنامه اي كه قاعدتًا 
مشابه آن هم بر كشتي فرنگي اعمال خواهد شد مگر آنكه 
وزارت ورزش و جوانان از بي تفاوتي نسبت به كشتي 
خارج شده و هرچند كه چند ماهي را از دست داد و 
كار كشتي از برخي فدراسيون هاي ديگر عقب تر افتاد، اما 
به درخواست رؤساي هيئت هاي كشتي استانها به عنوان 
اكثريت اعضاي مجمع و همچنين مربيان تيمهاي ملي و 
پيشكسوتان كشتي، احترام گذاشته و مقدمات انتخابات را 
فراهم كند و بگذارد جامعه بزرگ كشتي، خودش براي 
خودش تصميم بگيرد. كش���تي اين روزها، دغدغه هاي 
فراواني دارد كه با آمدن رئيس، قس���مت اعظمي از آن  

برطرف خواهد شد.
غالمرضا محمدی: بالتکليفی  به ضرر کشتی است

س���رمربی تيم ملی كشتی 
آزاد ايران گفت: وزارت ورزش 
بايد هرچه زودتر زمان ثبت نام 
كانديداها و برگزاری انتخابات 

فدراسيون را اعالم كند.
به گ���زارش خبرگزاری 
مهر، غالمرضا محمدی درباره 
وضعيت تيم ملی كشتی آزاد گفت: كمتر از 20 ماه تا 
آغاز رقابت های المپيك باقی مانده است و ما بايد برای 

حضور در اين رقابت ها كه اين دوره كار از نظر كسب 
سهميه )1۶ نفر در هر وزن( نسبت به دوره های گذشته 

سخت شده است برنامه ريزی بلندمدت داشته باشيم.
وی ادامه داد: به دليل مش���خص نبودن رياس���ت 
فدراسيون كشتی عماَل دست ما برای اين موضوع حياتی 
و حضور موفق در المپيك توكيو بسته است و نمی توانيم 
جز انجام كارهای كوتاه مدت اقدام ديگری انجام دهيم.
دارن���ده 2 مدال نقره كش���تی جهان تصريح كرد: 
درخواست ما از آقای سلطانی فر وزير ورزش و جوانان 
و ديگر مسئوالن ذيربط در اين وزارتخانه اين است كه 
هرچ���ه زودتر زمان ثبت نام از كانديداها و پس از آن 
برگزاری انتخابات را اعالم كنند تا رييس واجد شرايط 
مجمع كشتی انتخاب شود و آن فرد واجد شرايط بتواند 
برنامه های مدنظر خود را برای موفقيت كش���تی در 
المپيك به عنوان پيشانی ورزش كشور به شكل مناسبی 

پيگيری كند.
محمدی تأكيد ك���رد: اگر بالتكليفی موجود در 
فدراسيون طوالنی تر از اين شود كشتی ضرر خواهد كرد. 
مرحله اول مسابقات انتخابی تيم ملی كشتی برای حضور 
در رقاب���ت های پيش رو از جمله جام تختی روزهای 
5 تا 7 دی ماه در سالن شهدای هفتم تير تهران برگزار 
می شود كه ما تالش كرديم به تمامی نفرات واجد شرايط 

برای حضور در اين مسابقات مجوز بدهيم.
سرمربی تيم ملی كشتی آزاد گفت: اميدوارم مردم 
عزيز در اين سه روز كه سعی كرديم از نظر زمانی هم به 
شكل مناسبی برگزار شود، با حضور گرم خود در سالن 
شهدای هفتم تير تهران، پشتيبان كشتی گيران سراسر كشور 

باشند و باعث دلگرمی جامعه كشتی شوند.
بنا:   مشکلم بالتکليفی فدراسيون است

سرمربی تيم ملی كشتی 
فرنگی گفت: وزارت ورزش 
هر چه سريع تر تكليف رياست 
فدراسيون كشتی را با برگزاری 

انتخابات مشخص كند.
به گزارش ايسنا، محمد بنا 
درباره اينكه آيا هدف از حضور 

در رقابت های جهانی 2019 بيش تر كسب مدال است يا 
سهميه المپيك توكيو، گفت: تيم ملی در آسيايی قرقيزستان 
و جهانی مجارستان نتايج خوبی نگرفت اما آنچه كه مسلم 
است در ابتدا وزارت ورزش بايد هر چه سريع تر تكليف 
رياست فدراسيون را با برگزاری انتخابات مشخص كند. 
چرا كه قطعا ادامه اين بالتكليفی باعث ضربه به كشتی 
خواهد ش���د. هدف بلند مدت من موفقيت در المپيك 
توكيو اس���ت اما من نمی دانم فردا چه كسی قرار است 
رييس فدراسيون شود تا با خيال آسوده برنامه ريزی كنم. 
طال گرفتن در جهان و المپيك خيلی سخت شده و اگر 
حمايت و برنامه ريزی الزم را نداشته باشيم نمی توانيم 
موفق شويم.او افزود: اگر تكليف فدراسيون هر چه سريع تر 
مشخص نشود نمی توانيم برنامه ريزی بلند مدت داشته 

باشيم و اين موضوع به عملكرد ما لطمه خواهد زد و 
طبيعتا با سختی خيلی بيش تری به المپيك می رسيم. در 
حال حاضر مشكل اصلی ما بالتكليفی فدراسيون است و 
وزارت بايد هر چه سريع تر تكليف فدراسيون را مشخص 
كند.او خاطرنشان كرد: مثال اگر رييس بعدی فدراسيون 
كشتی  كسی غير از بنی تميم شود شايد اصال نخواهد با 
من همكاری كند و يا بگويد خط  كاری من اين است 

و من شرايط او را قبول نكنم.
اليق: منتظر اعالم نظر وزارت ورزش هستيم

دبير فدراسيون كشتی گفت: 
درخواست روسای هيأت های 
كشتی را بعنوان اكثريت مجمع 
برای برگزاری هرچه س���ريعتر 
انتخابات به وزارت ورزش ارسال 

كرده ايم.
رضا اليق در گفت و گو با 
ايسنا با بيان اين مطلب افزود: روسای هيأت های كشتی 
سراس���ر كشور از وزارت ورزش و جوانان درخواست 
كرده اند برای اينكه برنامه های كشتی كشور برای حضور 
در رقابت های المپيك 2020 با نوع تفكر و برنامه ريزی 
مدنظر رئيس منتخب مجمع انجام ش���ود، هرچه زودتر 
روند انتخابات را در كشتی كشور برگزار كنند.وی ادامه 
داد: به عنوان دبير مجمع اين درخواست را به صورت 
رسمی به وزارت ورزش و جوانان منعكس كرده ام و 
منتظر اعالم نظر مسئوالن ذيربط برای شروع زمان ثبت نام 
از كانديداها هستيم.وی خاطرنشان كرد: اميدوارم با توجه 
به پيگيری روسای هيأت های كشتی، مسئوالن محترم 
وزارت ورزش و جوانان كه همواره با احترام به اساسنامه 
و نظر اعضای مجمع اقدام كرده و در كنار كشتی بوده اند 
در كمترين زمان ممكن روند برگزاری مجمع و ثبت نام 

از كانديداها را اعالم كنند.
فالح: تاخيردر انتخابات فدراسيون منطقی نيست

پيشكسوت كشتی كشورمان 
معتق���د اس���ت رئيس جديد 
فدراسيون كشتی بطور حتم بايد 
از اهالی اين رشته و عضوی از 
خانواده گوش شكسته ها انتخاب 

شود.
اكبر ف���الح در گفتگو با 

خبرنگار مهر با تاكيد بر اينكه تكليف فدراسيون كشتی 
بايد سريعتر روشن شود، اظهار داشت: تاخير بيش از حد 
برای انتخابات مجمع عمومی فدراسيون به هيچ عنوان 
منطقی و مطلوب نيست. رئيس جديد بايد هر چه زودتر 
انتخاب شود چراكه اداره امور توسط سرپرست چندان 
قطعی و دائمی نيست و طبيعتا بسياری از تصميمات را 

نمی توان بلندمدت دانست.
قهرمان اسبق كشتی آزاد جهان افزود: يكی از مهمترين 
مس���ايلی كه بايد از سوی متوليان امر و اعضای مجمع 
عمومی در خصوص انتخاب رئيس فدراسيون مورد توجه 
قرار گيرد، انتخاب فردی از جنس كشتی است. تجربه 
نشان داده مديرانی كه از جنس كشتی نبودند و به راس 
امور فدراسيون آمدند به دليل عدم اشراف كامل به اين 
رشته از مشاوران مختلفی استفاده كردند كه همين روند 
مش���كالت مختلفی را بوجود آورد. مربی سازنده كشتی 
كشورمان ادامه داد: اين مساله نشان می دهد رئيس جديد 
فدراسيون بايد حتما عضوی از خانواده گوش شكسته ها 
باشد تا به خوبی به زير و بم اين رشته آگاه بوده و فراز 
و نشيب های اين ورزش سخت و سنگين را بشناسد.

فالح در خاتمه گفت: قصد حضور در سيس���تم 
اجرايی فدراسيون را ندارم و همينكه با شاگردانم در باشگاه 
مشغول تمرين و سازندگی هستم برای من بهترين لذت 
است. در نتيجه اگر پيشنهادی می دهم به خاطر رسيدن 
به مربيگری و مسئوليت در تيم ملی نيست و دلسوزانه 

در خصوص كشتی حرف می زنم.

مدير عامل مترو با اش���اره به ضرورت تكميل 
خطوط مترو ته���ران- پرند برای ارائه خدمات به 
شهروندان تاكيد كرد: افزايش سرعت اجرايي در فاز 
3 مترو تهران- پرند با طول 19 كيلومتر در اولويت 

فعاليت هاي ما قرار دارد.
به گ���زارش روابط عمومي و امور بين الملل 
شركت راه آهن شهري تهران و حومه )مترو(، علي 
امام با بيان اين كه خط مترو تهران - پرند ش���بكه 
مترو تهران را به فرودگاه امام خميني )ره( و شهر 
پرند متصل مي كند، گفت:فاز اول آن تا شهر آفتاب 
و همچني���ن فاز دوم تا فرودگاه امام به بهره برداري 
رس���يده است. وي با اشاره به اين كه فاز سوم اين 
مجموعه به طول 19 كيلومتر در حال اجرا اس���ت، 
افزود: بخش ساختماني اين فاز بيش از 80 درصد 
پيشرفت فيزيكي داشته و يكي از خطوط آن تا نزديكي 

پرند ريل گذاري شده است.
ام���ام با تاكيد بر اين ك���ه به محض تامين 
اعتبار،عمليات اجرايي فاز 3 به سرعت انجام خواهد 
شد، تصريح كرد: زمانبند ي پيش بيني شده12 ماهه 
بوده است تا شهروندان پرند و شهرهاي اطراف بتوانند 
در ابتداي زمستان سال آينده با مترو به اقصي نقاط 
تهران دسترسي داشته باشند. مديرعامل مترو با بيان 
اين كه به هيچ وجه قرار نيس���ت خط پرند تعطيل 
شود يا تكميل آن به وزارت راه و شهرسازي سپرده 
شود، گفت: متاسفانه به دليل عدم تخصيص كافي 
وبه موقع اعتبارات الزم ، فعاليت در فاز 3 اندكي به 

كندي پيش رفت. 
به گفته امام، تالش براي جذب حمايت دولت 
از س���وي س���ازمان برنامه و بودجه )گروه امور راه 
و ترابري(، وزارت راه شهرس���ازي) شركت عمران 

ش���هرهاي جديد(، استانداري تهران )معاونت امور 
عمراني(، نماينده مجلس شوراي اسالمي و همچنين 
ش���هرداري تهران )ش���ركت مترو( در حال انجام 
است. وي ادامه داد: در جلسات مشترك، توافقنامه هايي 
به امضا رسيده است تا به موازات تخصيص بودجه 
به صورت نقد يا اسناد اوراق دولتي، شركت عمران 
پرند به نيابت از وزارت راه و شهرس���ازي از محل 
تغيير كاربري وتهاتر زمين هاي موجود درشهر پرند 
براي تامين مالي بخشي از بودجه تا 150ميليارد تومان 

در اختيار پيمانكار پروژه قرار دهد.
امام بيان داش���ت: مقدمات و كارهاي قانوني 
مربوط در حال انجام اس���ت و به زودي با اولين 
پرداخت عمليات اجرايي سرعت خواهد گرفت و 
مردم منطقه شاهد سرعت باال در تكميل اين خط 

خواهند بود.

هشدار سازمان غذا و دارو درباره يک 
داروی آرامبخِش اعتیادآور

سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف خودسرانه داروی »زولپيدم« به عنوان 
خواب آور و آرامبخش هشدار داد.

به گزارش ايسنا، چند سالی است كه دارويی به نام زولپيدم وارد بازار دارويی 
ايران شده است. دارويی تازه وارد و كمتر شناخته شده كه توسط بسياری افراد 
جايگزين بيشتر خواب آورها شد، با اين تفاوت كه حتی نگرانی های مرسوم در 
مصرف ساير آرامبخش ها و خواب آورها، ابتدا به ساكن از بابت مصرف داروی 
زولپيدم ظاهرا وجود نداشت. بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو، »زولپيدم« 
به هيچ وجه داروی بدون نسخه نيست، مصرف خودسرانه و خود تجويزی آن 
منجر به برخورد با موارد متعدد افرادی شده كه بدون مصرف زولپيدم، اينك 

حتی قادر به ادامه زندگی روزمره نيستند .
پيش ازاين كارشناسان بارها گزارشاتی از اعتياد به زولپيدم در ميان جوانان، 
ورزشكاران، دانشجويان و دانش آموزان داده اند كه لزوم پرداختن به اين اعتياد 

مدرن و هشدار در مورد مصرف خودسرانه اين دارو را روشن می سازد.

مديرعامل س���ازمان تداركات 
پزشكی جمعيت هالل احمر از ادغام 
فضای فيزيكی داروخانه تك  نسخه ای 
و مرك���زی ب���ا يكديگر به  منظور 
پاسخگويی بهتر و سريع تر و پرهيز 
از سرگردان شدن بيماران در مراجعه 

به هر دو داروخانه خبر داد.
  به گزارش پايگاه اطالع رسانی 
جمعيت ه���الل احمر، دكتر علی 
فرجی با اعالم اينكه در يك ماه آينده 
شرايط داروخانه  های هالل احمر با 
تغييرات در نظر گرفته ش���ده بسيار 
بهتر خواهد شد، گفت: بر اين اساس 
دو ميز خدمت برای پذيرش در نظر 
گرفته شده كه مراجعه كنندگان در بدو 
ورود راهنمايی های الزم را دريافت 
می كنن���د و اگر بيماری نياز به دارو 
داش���ته باشد به پذيرش ارجاع داده 
شد و اگر نياز به اخذ تأييديه بيمه 
و خدمات بيمه گری داشته باشد، به 

بخش مربوطه راهنمايی می شود.
وی همچنين با اشاره به افزايش 
پذيرش بيماران در سال 97، افزود: 
مي���زان پذيرش روزانه در داروخانه 
هالل  احمر از 900 تا هزار نسخه در 

سال گذشته، امسال به روزانه هزار 
تا 1200 نسخه افزايش يافته است و 
تا يك ماه ديگر ظرفيت باجه های 
پذيرش را حدود50 درصد افزايش 

خواهيم داد.
مديرعامل س���ازمان تداركات 
پزشكی جمعيت هالل احمر گفت: 
در زمينه ثبت UIDكه كد اختصاصی 
برای ه���ر دارو به منظور رصد و 
تأييد سالمت دارو است، در پشت 
باجه  های داروخانه 10 كارش���ناس 
مسئوليت بررسی و صدور اين تأييديه 
را بر عهده دارند و از اين طريق مدت 
زمان انتظار بيماران بسيار كاهش يافته 

است.
 وی همچنين با بيان اينكه تعداد 
باجه  های تحويل دارو در داروخانه 
افزايش يافته اس���ت، اظهار داشت: 
همچنين تمامی نمايندگان بيمه های 
سالمت، ارتش، تأمين اجتماعی و 
… كه در داروخانه هالل احمر مستقر 
بودند را ب���ه محل قبلی داروخانه 
تك  نسخه ای و در فضايی جداگانه 
مستقر كرده ايم تا روند پاسخگويی 
به مراجعه كنندگان به داروخانه های 

هالل احمر به ش���كل مطلوب تری 
انجام شود.

دكتر فرجی با اش���اره به اينكه 
فض���ای فيزيك���ی داروخانه تك 
نسخه ای و مركزی با يكديگر ادغام 
شده است، گفت: بر اين اساس اگر 
بيماری هر دو داروی تك  نسخه ای 
و داروهای موج���ود در داروخانه 
مركزی را نياز داش���ته باشد ديگر 
نيازی نيست تا مسافت هرچند كوتاه 
بي���ن دو داروخانه را طی كند، چرا 
كه اكنون متصديان اين دو داروخانه 
در يك محل مستقر شده و خدمات 
الزم را ب���ه بيماران و مراجعان ارائه 

خواهند داد.
 وی افزود: در اين ش���رايط 
چنانچه بيمار ي���ا مراجعه كننده ای 
انس���ولين يا يك قلم داروی تك 
 نسخه ای برای دريافت داشته باشد 
به منظور پرهيز از معطلی در صف 
درياف���ت دارو، به صورت جداگانه 
پذيرش شده و نسخه آنها از سوی 
كارشناس خاصی كه مسئول رسيدگی 
به نسخه  های تك قلم است، پيچيده 

می شود.

رييس كل سابق نظام پزشكی در جلسه 
فوق العاده ش���ورای عالی سازمان كه با حضور 
هيات رئيسه و بازرسان مجمع عمومی تشكيل 
شد، گفت: با آگاهی استعفا دادم و اين بازنشستگی 
ب���ه تقاضای خود من بوده و هيچ چيزی هم 

پشت آن نيست.
به گزارش ايس���نا و بنابر اعالم اداره كل 
روابط عمومی سازمان نظام پزشكی، درجلسه 
فوق العاده  ديروزش���ورای عالی نظام پزشكی 
ضمن درخواست از دكتر ايرج فاضل مبنی بر 
تجديدنظر و بازپس گيری اس���تعفا، بر تداوم 
مس���ئوليت رياست كل سازمان نظام پزشكی 

توسط وی اصرار داشتند.
دكتر ايرج فاضل نيز در اين جلسه ضمن 
قدردانی از اعضای شورای عالی گفت: در وهله 
اول مسئله شمول قانون است. سازمان هايی كه از 
بودجه دولتی استفاده می كردند يا می كنند مشمول 
اين قانون هستند. سازمان در گذشته دور،  مبالغی 
متفاوت از دولت كمك گرفته اس���ت. بنابراين 
اگر كسی آمد و گفت كه اين سازمان هم شامل 
هست، نمی توان رد كرد و البته تفاسير گوناگون 
از قانون  می شود. اين بازنشستگی كار انگليسی ها 

نبوده و نقشه ای هم مطلقا پشتش نيست.
فاضل ادامه داد: اما صرف نظر از جنبه های 
قانونی و مصوبات مجلس ،اس���تعفا حق افراد 

اس���ت. خوشبختانه در اين مورد مرجعی الزم 
نيس���ت آن را تصويب كند. يعنی نياز به هيچ 
مصوب���ه ای ندارد و خودش انتهايی اس���ت. 
علت اين كه من نامه ای خطاب به آقای دكتر 
ظفرقندی نوش���تم به خاطر تبصره  دو ماده 9 
قانون سازمان هست كه باالخره سازمان روی 
هوا نماند و به نظرم كامال قانونی است. اين كه 
صرفا عزل ش���امل آن می شود، وجاهت ندارد. 
حال آمديم رئيس س���ازمان فوت كرد از كجا 
می خواهي���م قانون بياوريم. فقط همين تبصره 
هست. استعفا هم در قانون نيامده است، چرا كه 
استعفا در اين مملكت امر فراموش شده ای است. 
هر كسی روی يك صندلی نشست محكم با 
چسب چهارقلو چسبيده می شود به اين صندلی 
تا آخر دوره، خود اين كار من هم ان شاءاهلل يك 
فرهنگ سازی است كه  اين استعفا هم هست و 

می شود از يك محل و صنفی كنار رفت.
وی افزود: مردم يادشان رفته، همه يادشان 
رفته و اين حتما بايد در قانون اصالح ش���ود. 
در قانونی كه مجلس تصويب كرده اصال نيامده 
چون هيچ كس به فكرش نرس���يده كه ممكن 
است يك نفر استعفا كند. حال كه فعال قانون 
نيس���ت، اين تبصره به نظرم شامل اين مساله 
فعلی ما می شود. مجمع عمومی توصيه فرمودند 
كه استعفا بايد خطاب به مجمع عمومی باشد. 

اين وقتی اس���ت كه من موافقت می خواستم 
ولی استعفای من موافقت الزم ندارد. مطلقا هيچ 
موافقتی از هيچ جا الزم ندارد و اين استعفا از 
نظر خود من نهايی است. منتها مسير انتخاب 
رئي���س كل جديد آن اس���ت كه بايد مجمع 
عمومی تشكيل جلسه بدهد و رئيس كل جديد 

را انتخاب كنند.
فاضل ادامه داد: با تش���كر زياد از توصيه 
آقای دكتر عزيزی، من با اذن هم موافق نيستم. 
دلم نمی خواهد كه نشان شوم به عنوان فردی 
كه غير از بقيه است. انسان افتخارش اين است 
كه هميشه در حد همه مردم باشد، ما چرا بايد 
قوانينی تصويب كنيم كه كار به اينجا بكشد. 
باالخره اين مجلس كه نشسته و بلند شده و 
قانون تصويب كرده است حتما بايد به زمينه های 
آن هم فكر كند. بايد معلوم باشد چگونه و كجا 

می شود به اين مصوبه اعتراض كرد؟
وی افزود: مساله خستگی هم نيست، يك 
س���ال برای من طول كشيد تا متوجه شوم كه 
در اين مسند و در اين صندلی من نمی توانم 
خواسته های جامعه پزشكی را تامين كنم. اصال 
تامين شدنی نيس���ت. هر روز نامه ای از يك 
شهرستان می آيد دال بر اين كه بيمه شش ماه 
حقوق ما را پرداخت نكرده است. بنده يك نامه 
می نويسم برای بيمه و بيمه هم می نويسد كه 

ما پول نداريم. همين طور تكرار می شود و كار 
به جايی رسيده است كه راه حل ندارد. آيا اين 
بيمه است در اين مملكت؟ يك چيز مسخره ای 
درست كرديم به اسم بيمه كه اگر نبود كارهای 
مملكت خيلی راحت تر و خوب تر می گذشت. 
يك دفعه چند ميليون نفر بيمه می شوند ولی 
هيچ كس نمی داند چه كسی پولش را بايد از 
كجا بدهد. همينطور بيمه می شوند بعد در كار 
می مانيم. مثل شرايط فعلی می شود كه پزشك 

ناراضی و  مريض هم  ناراضی است.
وی افزود: اين اس���ت كه من بعد از يك 
سال تجربه به اين نتيجه رسيدم كه حداقل بنده 
نمی توانم خواسته های به حق اعضای حرفه 
را تامين كنم و با آگاهی استعفا دادم. اين استعفا 
نهايی اس���ت و بی نهايت شرمنده و سپاسگزار 
اين همه لطفی هستم كه همكارانم نسبت به من 
ابراز می كنند. من قابل نيستم ولی شرمنده هستم 
و متاسفم از اين كه كار مملكت به جايی برسد 
كه تصور ش���ود يك نفر اگر يك جا باشد يا 
نباشد، سرنوشت عوض خواهد شد و البته كه 
اين گونه نيست. ما مشكالت مان خيلی عميق تر 
از اين ها است و با اين مسايل حل نمی شود. 
كل مملكت را هم بايد در نظر بگيريم و اين 
فقط در عرصه پزشكی نيست. ما پزشكان  در 

برابر همه امور مملكت مسئول هستيم.

داروخانه های تک  نسخه ای و مركزی هالل احمر اد غام می شونددكتر ايرج فاضل: با آگاهی از نظام پزشكی استعفا كردم

ساخت مترو تهران - پرند سرعت مي گیرد
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در آبان امسال 
راهنمای عمومی اخالق حرفه ای ش���اغالن حرف 
پزش���كی و وابسته سازمان نظام  پزشكی جمهوری 
اس���المی ايران ابالغ ش���د، بر اساس اين مقررات 
پزشكان نبايد بيماران را از بيمارستان دولتی به مطب 
ش���خصی ارجاع دهند و حق تبليغ دارو و لوازم 

پزشكی ندارند.
به گزارش ايرنا، ايرج حريرچی ديروز در نشست 
خبری هفتگی افزود: اين ابالغيه بسيار اهميت دارد 
و بسياری از موارد درباره رابطه پزشك و بيمار را 
شامل می شود.  اين راهنما توسط شورای عالی نظام 
پزش���كی تصويب شده است. در ماده 30 اين آيين 

نامه گفته ش���ده كه الزم است در ارجاع بيماران به 
ديگر شاغالن  حرف پزشكی و وابسته يا موسسات 
پاراكلينيكی از جمله مراكز تصويربرداری، داروخانه، 
بيمارستان، آزمايشگاه و غيره منافع و  مصالح پزشكی 
بيمار در اولويت قرار داده شود. وی گفت: همچنين 
بر اساس اين اصول همه ارجاعات پزشكی بايد در 
راه مصالح بيماران بر طبق موازين پذيرفته شده علمی 
 و بر اساس صالحيت يا كيفيت مراكز ارائه كننده به 

شكلی باشد كه بيمار ارجاع شود.  
وی ادامه داد: در اين راهنما عنوان ش���ده كه 
دريافت و اعطای هرگونه پاداش و امتياز اعم از وجه 
نقد، هديه، تخفيف و غيره به ازای  ارجاع بيمار به 

ديگر شاغالن حرف پزشكی ممنوع است. 
حريرچی گفت: بر اساس ماده 42اين منشور، 
جذب و هدايت بيمار از موسسات بهداشتی و درمانی 
دولتی و وابسته به دولت و خيريه  به مطب شخصی 
يا بخش خصوصی به منظور استفاده مادی توسط 

شاغالن حرف پزشكی و وابسته نيز ممنوع است. 
س���خنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: درباره 
داروها نيز در اين منش���ور تاكيد شده كه فقط بايد 
داروهای موجود در فهرست دارويی  كشور تجويز 
ش���ود.  وی افزود: در ماده 47آمده كه تبليغ تجاری 
كاالهای پزشكی و دارويی از سوی شاغالن پزشكی 

به صورت مستقيم و غيرمستقيم نيز  ممنوع است. 

بقيه از صفحه 2
 نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با 

اوراق مشارکت
معاون عمران و توس���عه امور شهری 
و روس���تايی وزارت كشور از انتشار اوراق 
مشاركت در جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل 

عمومی خبر داد.
 مهدی جمالی نژاد در حاشيه همايش 
روز مل���ی حمل و نقل در جمع خبرنگاران 
با بيان اين كه 50 درصد ناوگان اتوبوسرانی 
كش���ور فرسوده اس���ت، گفت : در تالش 
هستيم حركت جدی در باره نوسازی ناوگان 

اتوبوسرانی داشته باشيم.
 وي از بس���ته های حمايتی به ناوگان 
تاكسيرانی هم خبر داد و ازحمايتی هايی مانند 
الستيك يا بيمه رانندگان كه حدود دو هزار و 
200 ميليارد اعتبار نياز داشته است خبر داد.

معاون وزير كش���ور از انتش���ار اوراق 
مشاركت برای نوسازی حمل و نقل عمومی در 
ش���هرها خبر داد و گفت : برخی از شهرها 
 از محل فروش اوراق مشاركت اتوبوس های 

بی آر تی خود را تامين كرده اند.
جمالی نژاد در باره كند ش���دن روند 

نوسازی تاكسی ها توضيح داد :در سال اخير 
نوس���ازی تاكسی های فرسوده با كندی هايی 
همراه بود كه پيگيری های الزم انجام ش���ده 
اس���ت و اميدواريم در مصاحبه بعد خبر به 

نتيجه رسيدن اين پيگيری ها را اعالم كنيم.
 وي به آمار حوزه ناوگان ريلی شهری 
اشاره كرد و گفت: ارتقای خطوط و ناوگان 
مترويی در 9 كالنشهر يكی از برنامه های مهم 
است كه 95كيلومتر آن در دست بهره برداری 
است، 193 ايس���تگاه، 1739 واگن موجود 
و 824ميليون س���فر مسافر ساالنه داريم و 
ب���ه عالوه حدود 289 كيلومتر خطوط قابل 

اضافه داريم.
 معاون عمران و توسعه وزارت كشور 
افزود: تعداد واگن های جديد موردنياز تا پايان 
طرح 2000 عدد اس���ت كه اميدوارم تا سال 

1400 محقق شود.
 جمالی نژاد افزود: پيگيری نوس���ازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی شروع شده است 
و اميدواريم با وجود شرايط سختی كه داريم 
بتوانيم اين نوسازی را خصوصاً در شهرهای 

بزرگ اجرا كنيم.
وی در ادامه به طرح های در دست اجرا 

اشاره كرد و گفت: اجرای قانون هوای پاك 
كه شامل معاينه فنی، نوسازی و توسعه ناوگان 
حمل و نقل عمومی، استفاده از دوچرخه و 
موتورهای برقی و اسقاط خودروهای فرسوده 
می شود، همچنين پيگيری سند آسيب شناسی 
حم���ل و نقل مصوبه هيات وزيران، تبديل 
ش���هر خودرو محور به شهر انسان محور، 
ارتقای سطح ايمنی معابر شهری، شناسايی 
نقاط حادثه خيز شهری و تكليف به استفاده از 
صندلی كودك را در دستور كار قرار داديم.

  وی ادامه داد: در حوزه حمل و نقل 
ريلی هم اقدات خوبی انجام شده است كه 
امضای طرح توس���عه حمل و نقل مسافران 
با قطارش���هری كالنشهرها را داشتيم كه بر 
اس���اس آن، تا پايان س���ال 1400، دو هزار 
واگن برای شهرهای تهران، اصفهان، تبريز، 
ش���يراز، قم، مشهد، كرج و كرمانشاه تحويل 

داده مي شود.
جمالی نژاد خاطرنش���ان كرد: براساس 
ماده 12 قانون رفع موانع توليد، وزارت نفت 
مكلف شده است به ازای هر مسافر كه در 
نتيجه استفاده از حمل و نقل عمومی حدود 
ش���ش دهم ليتر س���وخت صرفه جويی 

می كند، تسهيالت برای توسعه حمل و نقل 
عمومی ارائه كند.

هدر رفت 22 ميليون س��اعت از عمر 
تهرانی ها در ترافيک

يك كنش���گر حوزه محيط زيست هم 
گفت: شهروندان تهرانی 22 ميليون ساعت از 

عمر خود را در ترافيك سپری می كنند.
  محمد درويش با بيان اين كه شهروندان 
تهرانی 22 ميليون س���اعت از عمر خود را 
در ترافيك س���پری می كنند و اين آمار در 
كشور به 50 ميليون ساعت می رسد، گفت: 
اگر بر اس���اس نرخ تعيين شده وزارت كار 
اين ساعات را محاسبه كنيم، 30 هزار ميليارد 
از س���رمايه ملی كشور در حال هدر رفتن 

است.
وی با اش���اره به آم���اری كه معاون 
حمل و نقل و ترافيك سال گذشته ارائه كرد، 
گفت: شهريورماه 9۶ معاون حمل و نقل اعالم 
كرد كه شش برابر ظرفيت معابر تهران خودرو 
در حال تردد اس���ت. اين در حالی است كه 
70 كيلومتر بي���ش از آن كه برای تهران تا 
افق 1404 تونل و بزرگراه پيش بينی شده در 

تهران معبر ساخته شده است.

درويش با بيان اين كه اولين هشدار در 
باره ترافيك و آلودگی هوا ۶1 س���ال پيش 
در روزنامه اطالعات منتش���ر شد، گفت: در 
اين ۶1 س���ال نتوانس���تيم اين دو مشكل را 
برطرف كنيم. 44.1 درصد ترددهای روزانه، 
توسط خودروهای تك سرنشين است و زير 
پل س���يد خندان آلودگی صدا به 8۶ دسی بل 
می رس���د در حالی كه آستانه تحمل انسان ها 
برای آلودگی صوتی ۶0 دس���ی بل است و 
تحمل صدای بيش���تر باعث پرخاشگری و 
بيماری های گوناگون می ش���ود و به همين 
دليل است كه تهران مقام سوم نزاع در جهان 
را دارد. وی ادام���ه داد: برط���رف كردن اين 
مش���كل در كاهش جرايم، بيماری ها و غيره 

هم نقش دارد.
 در پايان اين همايش ،با حضور وزير 
كشور و تعدادي از مسئوالن، از رانندگان برتر 
اتوبوس،تاكسي و حوزه بار شهري،پليس هاي 
راهور استان ها،جمعي از شهرداران و مديران 
بخش حمل و نقل عمومي شهرداري ها، دانش 
آموزان دوچرخه سوار حامي محيط زيست 
و س���ه تن از عكاسان برتر در موضوع اين 

همايش با اهداي لوح تقدير شد.

پیشنهاد وزير كشور براي حذف يارانه 3 دهک به نفع توسعه حمل و نقل

وزارت بهداشت: هیچ پزشكی حق تبلیغ دارو و ارجاع بیمار به مطب شخصی را ندارند

 درحالی ك���ه س���رو ابركوه در 
فهرس���ت ميراث ملی ثبت شده و 
تالش ها برای ثبت جهانی آن نيز در 
حال انجام است اما با دخل و تصرفاتی 
كه در قنات تاريخی نبادان شهرستان 
ابركوه در جريان است، بيم آن می رود 
كه شاهد خشك شدن پيرترين موجود 

زنده ايران باشيم.
به گزارش ايلنا، َسْرو اَبَركوه يكی 
از آثار طبيعی ملی ايران است كه در 
شهر ابرقو قرار دارد و از آن به عنوان  
يكی از پيرترين موجودات زنده دنيا 
ياد می شود. محيط تنه اين درخت در 
روی زمين يازده و نيم متر اس���ت و 
بلن���دای آن بين 25 تا 28 متر برآورد 

شده است.
حمداهلل مستوفی در كتاب نزهت 
القلوب كه در سال 740 قمری تأليف 
شده، درباره ابركوه می نويسد: در آنجا 
سروی است كه در جهان شهرتی عظيم 
دارد…؛ دانشمند روس الكساندروف، 
عمر اين س���رو را بيش از چهار هزار 
سال می داند. برخی از افسانه ها، كاشتن 
آن را به زرتشت و برخی نيز به يافث 

)پسر نوح( نسبت می دهند .

با وجود آنكه اين درخت كهنسال 
در فهرست ميراث ملی كشور ثبت شده 
است و حتی علی اصغر مونسان )معاون 
رييس جمهور و رييس سازمان ميراث 
فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری( 
بر لزوم ثبت اين درخت در فهرست 
آث���ار جهانی تاكيد دارد اما اين روزها 
ب���ا دخل و تصرف در قنات تاريخی 
نبادان شهرستان ابركوه بيم آن می رود 
كه شاهد خشك شدن پيرترين موجود 

زنده ايران باشيم.

گزارش های مردمی خبر از دخل 
و تص���رف و تخريب قنات تاريخی 
"نبادان" كه يكی از كهن ترين قنات های 
ايران و آبش���خور اصلی درخت سرو 

ابركوه است، می دهند.
در سه ماه اخير اداره آب منطقه 
ابرك���وه به داليلی به جای اليروبی و 
حفر پيشكار اين قنات باستانی،  مجوز 
حفر چاه برای اين قنات صادر كرده 
و اين قنات زنده در طول چند روز به 

مرز نابودی رسيده است.

در اين راستا، سيدمصطفی فاطمی 
)مديركل ميراث و گردشگری يزد( در 
نام���ه ای خطاب به رييس اداره منابع 
آب شهرستان ابركوه به اين نكته اشاره 
داش���ت كه باتوجه به گزارش های 
واصل���ه درخصوص حفر يك حلقه 
چاه در نزديكی قنات تاريخی نبادان 
شهرستان ابركوه با مجوز اداره منابع 
آب آن شهرس���تان و بدون هماهنگی 
و استعالم از اداره كل ميراث فرهنگی 
استان و شهرستان به اطالع می رساند، 
قنات تاريخی نبادان ازجمله قنات های 
تاريخی و باستانی كهن شهر تاريخی 
ابركوه است كه در مسير تاريخی خود 
از چندين آس���ياب و سرداب و باغ 
و خان���ه تاريخی و ثبتی عبور كرده 
و آبش���خور اصلی كهن ترين درخت 
تاريخی ايران)س���رو ابركوه( است و 
هرگون���ه تغيير و دخل و تصرف در 
عرص���ه و محدوه اين قنات تاريخی 
بدون مجوز اين اداره كل ممنوع است. 
لذا ضروری است هرچه سريع تر نسبت 
به جلوگيری از هرگونه تغيير در ساختار 
اين قنات و آثار تاريخی وابسته به آن 

اقدام شود.

پیرترين موجود زنده ايران  در آستانه مرگ
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همكار محترم جناب آقاي دكتر عباسيون
ــف مصيبت وارده را به آن جناب و خانواده  با نهايت تأس
ــراي جنابعالي و  ــليت عرض نموده و ب ــان تس محترمت
ــراي آن مرحوم  ــكيبايي و ب ــواده محترم صبر و ش خان

غفران و رحمت الهي آرزو دارم.
دكتر محمدحسين جدبابائي ـ اهواز

كل من عليها فان
 و يبقى وجه ربك ذو الجالل و االكرام  

بانو ملك طباطبايى همسر بردبار و يار صبور  زنده ياد 
مهنـدس مهدى بـازرگان  به دعوت حق، راهى ديار 

نور و بقا شدند . 
به خاندان شريف و سرفراز بازرگان تسليت عرض كرده 
ــراى قلب هاى داغدار  ــالمتى ب و با آرزوى صبورى و س
ــريك مى دانيم . از  ــان ش بازماندگان، خود را در غم ايش
خداوند متعال مى خواهيم روح پاك اين بانوى گرانقدر 

را با ارواح پاكان و صالحان محشور فرمايد.
رضا آقا خاني ، حميد احراري ، عباس پوراظهري، 
حبيب اهللا پيمان ، مسعود پدرام ، سعيد درودي ،

عليرضـا رجايي ، رضا رييس طوسـي ، حسـين 
رفيعي  ، بهمن رضا خاني  ، احمد زيد آبادي ، حامد 
سـحابي ، فريدون سـحابي ، احسـان شريعتي   ، 
فيـروزه صابر ، كيوان صميمـي ، اعظم طالقاني ، 
اميـر طيراني ،امير نظام الديـن قهاري , محمود 
عمراني ، فاطمه گوارايي ، لطف اهللا ميثمي ، مينو 
مرتاضـي لنگرودي ، محمد محمـدي اردهالي ، 

سعيد مدني  ، ناصر هاشمي.

استاد گرانقدر 
جناب آقاي دكتر كاظم عباسيون

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت برادر گراميتان را به شما 
و خانواده محترم تسليت عرض نموده و از خداوند متعال 
ــي و براي بازماندگان  ــراي آن مرحوم علو درجات اله ب

صبر و شكيبايي آرزومندم.
دكتر مصطفي انوري 
رئيس هيئت مديره بيمارستان پاسارگاد

جناب آقاي دكتر كشتكار جعفري 
و سركار خانم دكتر اخياني 

ــليت عرض  ــف و تأثر مصيبت وارده را تس با نهايت تأس
ــراي آن مرحومه علو  ــان ب ــزد من ــوده و از درگاه اي نم
ــئلت ــكيبائي مس ــات، براي بازماندگان صبر و ش درج

 مي نمائيم.
هيأت مديـره، مديرعامل، پزشـكان و پرسـنل 
شـركت علمي بازرگاني نگـرش بصير (كلينيك 

چشم پزشكي رازي)

آگهى تغييرات شركت كيمياى سبز شرق با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 289453 و شناسه ملى 10103253680 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1395/06/10 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : محل شركت از به تهران پاســـداران خيابان نازك خيابان شهيد كاظم 
موسوى (گلســـتان پنجم) پالك 63 طبقه 4 واحد 412 كد پستى 1669614381 
و تلفن 22933501 تغيير يافت و در نتيجه ماده 3 اساســـنامه به شرح فوق اصالح 
گرديد. آقاى ســـعيد ميرى با پرداخت مبلغ 499500000 ريال به صندوق شركت 
سهم الشـــركه خود را به مبلغ 500000000 ريال افزايش داد. آقاى محمد پيرعلى 
با پرداخت مبلغ 499500000 ريال به صندوق شـــركت ســـهم الشركه خود را به 
مبلغ 500000000 ريال افزايش داد. در نتيجه سرمايه شركت از مبلغ 1000000 
ريال به مبلغ 1000000000 ريال افزايش و در نتيجه ماده 4 اساســـنامه شـــركت 
به نحو مذكور اصالح گرديد. مواردى به شـــرح ذيل به موضوع شـــركت الحاق شد: 
(واردات عوامل كنترل بيولوژيك و فراورده ها و تجهيزات كنترل غير شـــيميايى) در 
صورت ضرورت قانونى انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهاى الزم . در نتيجه ماده 2 

اساسنامه شركت به شرح فوق اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(293380)

آگهى تغييرات شركت لوال خودرو سهامى خاص
به شماره ثبت 80367 و شناسه ملى 10101250518 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/24 و اجازه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
7/ 5/ 1397 تصميمات ذيل اتخاذ شد : سرمايه شركت از مبلغ 60.000.000.000 ريال به مبلغ 
150.000.000.000 ريال منقســـم به 150.000 سهم يك ميليون ريالى با نام از محل مطالبات 
حال شده ســـهامداران افزايش يافته و ماده 4 اساسنامه اصالح و ذيل ثبت در تاريخ فوق از لحاظ 

افزايش سرمايه تكميل امضا گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293382)

آگهى تغييرات شركت ليزينگ كارآمد سهامى خاص 
به شماره ثبت 247419 و شناسه ملى 10102880494 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/26 و تاييديه بانك مركزى 
به شـــماره97/246357 مورخ97/7/16 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : ترازنامه و حســـاب سود 
و زيان ســـال مالى 96 به تصويب رســـيد. موسسه حسابرسى پاســـارگاد احرار به شناسه ملى 
10103315131 بازرس اصلى و موسسه حسابرسى آريا حسابرسان پارسا به شماره شناسه ملى 

10100555311 به سمت بازرس على البدل باى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293381)

آگهى تغييرات شركت گروه فناورى اطالعات آتيه ويستا نگر سهامى خاص 
به شماره ثبت 507227 و شناسه ملى 14006648388 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/03/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
ترازنامه و حساب ســـود و زيان شـــركت منتهى به 1396/12/29 مورد تصويب قرار گرفت. موسسه 
حسابرسى دش و همكاران به شناسه ملى10100171271 بعنوان بازرس اصلى و موسسه حسابرسى 
بهراد مشار به شناسه ملى 10840017999 بعنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى تعيين 

گرديدند. روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه كثيراالنتشار شركت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293379)

آگهى تغييرات
 موسسه انجمن خيريه سماوات الغدير

 به شماره ثبت 38723 و شناسه ملى 14005871684 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1396/03/21 و تاييديه شماره 
87883 مورخ 1396/6/5 وزارت كشـــور تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : 
سيدعلى ضيائى به شماره ملى 0383599598 به سمت رئيس هيئت مديره 
على سلطان زاده به شـــماره ملى 4430800510 به سمت نائب رئيس 
هيئت مديره محمد رضا هادى پور به شماره ملى 0057108838 به سمت 
خزانه دار ساعد مطهرى به شماره ملى 0040438971 به سمت مدير عامل 
براى بقيه مدت تصدى هيئت مديره انتخاب گرديدند . كليه اسناد واوراق 
بهادار وتعهد آور با امضاى مدير عامل و خزانه دار و در غياب خزانه دار با امضاى 

رئيس هيت مديره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (289782)

تاسيس شركت سهامى خاص رها زيست توليد درتاريخ 1396/08/21 
به شماره ثبت 518539 به شناسه ملى 14007202671 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده 

كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى مى گردد
انجام كليه فعاليت هاى توليد، خريد، فروش، پخش و توزيع انواع داروها اعم از گياهى، شـــيميايى، بيولوژيك، واكسن، مكمل هاى غذايى، مواد اوليه دارويى، لوازم و 
تجهيزات پزشكى، دارويى، امدادى، بيمارستانى، درمانى، توانبخشى ، آزمايشگاهى انواع فرآورده بيولوژيك و محصوالت آرايشى بهداشتى و تشخيصى، نانو تحقيق 
و توســـعه در فناورى هاى دارويى تحقيق و توسعه در فرآورده هاى طبيعى، سنتى و مكمل هاى غذايى توليد مواد اوليه دارويى و اقالم دارويى انسانى و دام و طيور و 
آبزيان توليد مواد شيميايى، داروها و مكمل هاى غذايى انسانى و دام و طيور و آبزيان بازرگانى داخلى و خارجى دارو ايجاد كارخانجات داروسازى واردات و صادرات 
انواع مواد اوليه، محصوالت ميانى و نهايى و اقالم دارويى و زيستى و مكمل هاى غذايى فعاليت در زمينه ارائه تجهيزات و ملزومات پزشكى ، داروسازى ، دندانپزشكى 
و ســـاير اقالم بيمارستانى، توليد كاال و خدمات بســـته بندى كاالهاى مصرفى و ارائه خدمات پس از فروش در حوزه هاى مرتبط اخذ و اعطاء نمايندگى در داخل و 
خارج از كشور و هرگونه فعاليت مرتبط با موضوع فعاليت شركت شناسايى نيازها و بازارهاى بالقوه جهت توسعه سرمايه گذارى براى ايجاد واحدهاى صنعتى و نيمه 
صنعتى توليد دارو و مكمل هاى غذايى بازاريابى غير هرمى و غير شبكه اى و فراهم آوردن بسترهاى الزم براى توسعه واحدهاى توليدى ايجاد و ارتباط با شبكه هاى 
ارتباطى داخلى و خارجى در جهت توسعه كسب و كارهاى مرتبط دانشى كشـــور مشاركت در سرمايه گذارى با اشخاص حقيقى و حقوقى براى تاسيس واحدهاى 
صنعتى جديد و يا نيمه تمام ارائه خدمات و تسهيالت الزم به خريداران و فروشندگان دانش فنى و تكنولوژى تاسيس نمايندگى و شعبه داخل كشور جهت توسعه 
فعاليت هاى شركت ارايه خدمات به دانشگاه ها، بيمارســـتان ها، مراكز درمانى، آزمايشگاهى و توان بخشى در زمينه هاى تطبيق با استانداردها، كاليبراسيون، كنترل 
كيفيت ، مشـــاوره مهندسى پزشكى و دارويى ايجاد و شركت در نمايشگاه هاى تخصصى داخل و خارج كشور شركت در مناقصه ها و مزايده هاى بخش هاى دولتى و 
خصوصى اعم از داخلى و خارجى عقد قرارداد با اشخاص حقيقى و حقوقى اعم از مؤسسات و ادارات بخش دولتى و خصوصى در داخل و خارج از كشور مشاركت با 
اشخاص حقيقى يا حقوقى و يا در ساير شـــركت ها اعم از داخلى يا خارجى از طريق تعهد سهام در شركت  هاى جديد يا خريد سهام شركت هاى فعال ارائه خدمات 
مديريتى و مشاوره اى در طرح هاى سرمايه گذارى به اشخاص حقيقى و حقوقى اعطاء نمايندگى در داخل و خارج از كشور و هرگونه فعاليت مرتبط با موضوع فعاليت 
شركت بازاريابى غيرهرمى و غير شـــبكه اى و فراهم آوردن بسترهاى الزم براى توسعه واحدهاى توليدى انجام كليه عقود اسالمى و در صورت لزوم كسب مجوز از 
مراجع ذيصالح در راستاى تحقق اهداف شركت مدت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : تهران شهر تهران-ظفر-خيابان كازرون شمالى-خيابان شهيدان 
محمدضا و حميدرضا عابدى-پالك 9طبقه پنجم-- كدپستى 1919944176 سرمايه شخصيت حقوقى :مبلغ 10000000 ريال منقسم به 1000 سهم 10000 
ريالى مى باشد تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مى باشـــد گواهى شماره 153/71 مورخ 1396/08/17 از بانك ايران زمين شعبه شريعتى به مبلغ 10000000 
ريال پرداخت گرديد. اولين مديران : آقاى حسين توكلى طبا به شـــماره ملى 0047109270 به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال خانم مليحه ميرزايى 
به شـــماره ملى 0068448309 به سمت مديرعامل و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال شـــركت اميد سل سيستم به شناسه ملى 10320469120 با 
نمايندگى آقاى محمدمهدى طاعتى كلى به شـــماره ملى 0078887925 به ســـمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال شركت گسترش صنعت علوم زيستى به 
شناسه ملى 10102399345 با نمايندگى خانم مريم مهاجرى به شـــماره ملى 0380937719 به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال آقاى مسعود آزاد به 
شماره ملى 6419883199 به ســـمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت به امضاى رئيس 
هيئت مديره و مديرعامل همراه با مهر شركت و اوراق عادى و ادارى به امضاى مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر مى باشد اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه 
بازرس اصلى و على البدل : حسابرسى رازدار به شناسه ملى 10100129086 به سمت بازرس اصلى و حسابرسى و خدمات مديريت راهبرد پيام حسابداران رسمى 
به شماره ملى 10103307747 به سمت بازرس على البدل به مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند . روزنامه كثير االنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت 

تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(293386) 

آگهى تغييرات شركت رنوپارس شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 222948 و شناسه ملى 10102641933 

به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/05/07 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : آقاى 
عبدالقادر بن اودا به كد فراگير شـــماره 100444223 به ســـمت مديـــر عامل و نايب رئيس 
هيئت مديره انتخاب گرديدند. حق امضاى كليه اسناد و اوراق تعهدآور شركت با امضاء مشترك 
مديرعامل و يكى از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شـــركت و ساير نامه ها و مكاتبات ادارى با 

امضاء مديرعامل و مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293378)

آگهى تغييرات شركت رنوپارس شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 222948 و شناسه ملى 10102641933 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/05/07 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : آقاى عبدالقادر بن اودا دارنده كد فراگير به شـــماره 
100444223 به عنوان عضو هيات مديره به جاى آقاى رامتين اسماعيلى به شماره 

ملى 0072871997 براى بقيه مدت تصدى هيئت مديره انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293377)

آگهى تغييرات شركت ره نگار خاورميانه پارس سهامى خاص 
به شماره ثبت 429795 و شناسه ملى 10320823609 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/17 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : آقاى سيد نقى موسوى اوريمى كد ملى 2259323677 بعنوان 
مديرعامل وعضو هيئت مديره به نمايندگى از بنياد مســـتضعفان انقالب 
اسالمى شناســـه ملى 10100171920 خانم منيره مشهدى رمضانعلى 
كد ملى 0493185720 بعنوان رئيس هيئت مديره به نمايندگى از شركت 
مادر تخصصى مالى وســـرمايه گذار ى سينا شناسه ملى 10340058917 
آقاى ابوالقاســـم محســـنى كد ملى 1861131607 بعنوان نايب رئيس 
هيئت مديره به نمايندگى ازشركت پيوند تجارت آتيه ايرانيان شناسه ملى 
14005291651 تعيين گرديدند . كليه اســـناد و اوراق بهادار و بانكى با 
امضاء مدير عامل و يكى از اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شركت و اوراق 
عادى، مكاتبات ادارى و مراسالت با امضاء مدير عامل و مهر شركت معتبر 

مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293376)

آگهى تغييرات شركت فرابرد داده هاى ايرانيان سهامى خاص
به شماره ثبت 494764 و شناسه ملى 14005982496 

به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/12 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: محمد موســـى پور احمدى به كدملى 0063416352 به نمايندگى از شركت 
توسعه فناورى ارتباطات پاســـارگاد آريان به شناسه ملى 14003966870 به سمت 
رئيس هيأت مديره و جواد رسولى داراى به كدملى 0054669601 به نمايندگى از 
شركت مديريت صنايع نوين تامين به شناسه ملى 10103159164 به سمت نايب 
رئيس هيأت مديره و محمدجواد سليمانى به كدملى 0380938871 به نمايندگى 
از شركت توسعه زيســـت بوم فناورى اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آريان به شناسه 
ملى 10320788281 به ســـمت عضو هيأت مديره و جهانگير صالحى به كدملى 
0453386431 به ســـمت مديرعامل (خارج از اعضا هيات مديره) انتخاب گرديدند. 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شـــركت با امضاى مشترك مديرعامل و رئيس 
هيات مديره و يا يكى از آن دو باتفاق يكى از اعضاى هيات مديره همراه با مهر شركت 
و مكاتبات عـــادى و ادارى با امضاى منفرد مديرعامل يا رئيس هيات مديره به همراه 

مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(293373) 

آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى دستاورد دى سهامى خاص 
به شماره ثبت 373398 و شناسه ملى 10320225864 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/10 و اجازه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1396/3/20 ومجوز شـــماره 122/40846 مورخ 
97/8/12 ســـازمان بورس واوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد : سرمايه 
شـــركت از مبلغ 275000000000 ريال (منقســـم به 275000000 
ميليون) ســـهم عادى بانام به مبلغ 600000000000 ريال ( منقســـم 
به600000000 سهم) عادى بانام از محل مطالبات حال شده سهامداران، 
افزايش يافت بدين ترتيب ســـرمايه شركت مبلغ 600000000000 ريال 
منقسم به 600000000 قطعه ســـهم به ارزش اسمى 1000 ريالى با نام 
كه تماما پرداخت شـــده مى باشد افزايش يافت وماده مربوطه در اساسنامه 
شركت به شرح مذكور اصالح مى گردد. ذيل افزايش سرمايه در تاريخ فوق 

تكميل امضا گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(293375)

آگهى تغييرات 
شركت حامى مهر پيشگام سهامى خاص 

به شماره ثبت 449088 و شناسه ملى 14003863360 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/06/14 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : ماده 21 اساسنامه بدين شرح اصالح 
گرديد: مجامع عمومى توسط هيئت رئيسه اى مركب از يك رئيس، 
دو ناظر و يك منشـــى اداره ميشوند. رئيس و ناظرين از سهامداران 
حاضر و با اكثريت نسبى ولكن منشـــى به نحو فوق اما ميتواند از 
خارج از ســـهامداران انتخاب گردد. ماده 51 اساسنامه بدين شرح 
اصالح گرديد: سال مالى شركت برابر يكسال شمسى و از ابتداى روز 
يكم دى ماه هر سال آغاز و در سى ام آذرماه سال بعد پايان مى يابد.

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(293370) 

آگهى تغييرات شركت توليدى و خدمات ماشين آالت حفارى ير ايران سهامى خاص 
به شماره ثبت 85758 و شناسه ملى 10101302089 

به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/28 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - يوسف 
ممتهن به شـــماره ملى 3250286311 به ســـمت رئيس هيئت مديره و محمدعلى مخبر به 
شماره ملى 1262227062 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و سيداحمد نبوى به شماره ملى 
2691247422 به ســـمت عضو هيئت مديره و على ذوالفقاريان به شماره ملى 5309864921 

بعنوان مديرعامل ( خارج از اعضا ) براى ما بقى مدت تصدى هيات مديره تعيين گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

آگهى تغييرات شركت انديشه زالل سهامى خاص 
به شماره ثبت 207349 و شناسه ملى 10102489575 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/28 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
محل شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش 
مركزى ، شهر تهران، قبا ، خيابان بهشت برين ، خيابان شهيد مهندس اكبرمنظرنژاد ، 

پالك 42 ، طبقه سوم ، واحد 5 كد پستى 1948814456 تغيير يافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293372)

آگهى تغييرات شركت منحله مجموعه سازان به رانش سهامى خاص
 ( در حال تصفيه ) به شماره ثبت 320643 

و شناسه ملى 10630059761 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/07/23 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى اميررضا ســـليمى داراى كد ملى 0060589965 

مجدداً به عنوان مديرتصفيه انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293371)

آگهى تغييرات شركت بوژان سازه آپادانا سهامى خاص 
به شماره ثبت 502727 و شناسه ملى 14006427580 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/05/28 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
موسسه حسابرســـى و خدمات مديريت راده به شناســـه ملى 10100549382 به عنوان بازرس اصلى و 
موسسه حسابرسى توانگرمحاسب و همكاران به شناسه ملى 10320852922 به سمت بازرس على البدل 
به مدت يك ســـال مالى تعيين گرديدند. روزنامه كثير االنتشـــار اطالعات، جهت درج آگهى هاى دعوت 

و اعالميه هاى شركت انتخاب گرديد. تراز نامه و حساب سودو زيان سال مالى96 به تصويب رسيد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293366)

آگهى تغييرات شركت آزمون كاوان پارس سهامى خاص 
به شماره ثبت 476190 و شناسه ملى 14005108889 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/01 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : تعداد اعضاء هيئت مديره از4 نفر به 3 نفر تغيير يافت و ماده 31 اساسنامه 

اصالح شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(293365)

آگهى تغييرات شركت فيلك شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 105258 و شناسه ملى 10101491505 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/23 تصميمات ذيل اتخاذ 
شـــد : شـــركت مذكور در تاريخ فوق منحل اعالم گرديد و آقاى مهدى معينى نمين به شماره 
ملـــى0043922732 بعنوان مدير تصفيه انتخاب ونشـــانى محل تصفيه بـــه آدرس تهران – 
ســـعادت آباد - باالتر از ميدان فرهنگ - بلوار24مترى - انتهاى خيابان سوم غربى - برح دانيتا-

( واحد آ5) - كدپستى : 1998679798 ميباشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293364)

آگهى تغييرات شركت زيست باران سهامى خاص 
به شماره ثبت 205479 و شناسه ملى 10102471286 

به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/04/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد : ايرج ديهيمى 
به شـــماره ملى 1372680241 مديرعامل و رئيس هيئت مديره و رامين نقى زاده به شـــماره ملى 
2295274966 نايب رئيس هيئت مديره و سياوش ديهيمى به شماره ملى 1382137397 عضو هيئت 
مديره مى باشند. كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چكها سفته ها بروات و قراردادها 

و عقود اسالمى با امضاى دو نفر از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293362)

آگهى انحالل موسسه كسب و كارهاى ايده روناك 
به شماره ثبت 44503 و شناسه ملى 14007538344 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/08/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد :
موسســـه مذكور در تاريخ فوق منحل اعالم و آقاى قاسم پالوج به شماره ملى 6269707331 
به سمت مدير تصفيه انتخاب گرديد و نشانى محل تصفيه تهران ، خيابان بهار شيراز، خيابان 

اتابك، كوچه جهانگير، پالك 10، طبقه سوم، كد پستى 1564964814 مى باشد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293368)

آگهى تغييرات شركت زيست باران سهامى خاص
 به شماره ثبت 205479 و شناسه ملى 10102471286 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى مورخ 1397/04/20 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : آقايان ايرج ديهيمى به شـــماره ملى 1372680241 و رامين نقى زاده 
به شماره ملى 2295274966 و ســـياوش ديهيمى به شماره ملى 1382137397 

بسمت اعضاى هيئت مديره براى دو سال انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293367)

آگهى تغييرات شركت رنوپارس شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 222948 و شناسه ملى 10102641933 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 
1397/02/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب 
ســـود و زيان ســـال مالى منتهى به 1396/10/11 تصويب رسيد. 
موسسه موسســـه حسابرسى هشـــيار بهمند و حسابداران رسمى 
به شناسه ملى 10100168746 و موسســـه حسابرسى تدوين و 
همكاران به شناسه ملى10100527339 به ترتيب به عنوان بازرس 
اصلى و على البدل شركت براى مدت يك سال مالى انتخاب شدند. 
روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين 

گرديد. . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(293369) 

تاسيس شركت سهامى خاص گروه بين المللى العمانيه پارس درتاريخ 
1395/10/25 به شماره ثبت 504155 به شناسه ملى 14006496162 

ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده 
كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد 

موضوع : خريد، فروش، واردات، صادرات كليه كاالهاى بازرگانى مجاز، اخذ و اعطاى 
نمايندگى در داخل و يا خارج از كشـــور، انعقاد قرارداد با كليه اشـــخاص حقيقى يا 
حقوقى، اخذ هر گونه وام، شـــركت در مناقصات و مزايدات و نمايشگاههاى داخلى 
يا خارجى، ساخت، بســـته بندى و توليد محصوالت تجارى، صنعتى، ماشين االت، 
تجهيزات صنعتى، اجراى كليه عمليات پيمانكارى و عمرانى و ساختمانى و مشاركت 
ويا تصدى درهر يك از پروژه هاى عمرانى، ســـاختمانى، زير ســـاختى و غيره ارائه 
هرگونه ســـرويس و انجام كليه فعاليتهاى خدماتى مجاز و هم چنين آموزش پرسنل 
شركت مرتبط با موضوع شـــركت (در صورت ضرورت قانونى انجام موضوعات پس از 
اخذ مجـــوز هاى الزم) مدت : از تاريخ ثبت به مدت نامحـــدود مركز اصلى : تهران، 
ولى عصر، برج سرو ســـاعى، واحد 1601 كدپستى 1433894691 سرمايه شركت :
مبلغ 1000000ريال منقســـم به 100 ســـهم 10000 ريالى با نام و 0 سهم آن 
بى نام ميباشـــد كه مبلغ 1000000 ريال توســـط موسســـين طى گواهى بانكى 
شـــماره778 /95 ص /349 مورخ95/10/08 نزد بانك پاسارگارد شعبه پارك ساعى 
پرداخت گرديده اســـت . اولين مديران : آقاى مقبول بن حميد بن محمد آل صالح 
دارنده كدفراگير شماره 101541027 به نمايندگى از شركت هلدينگ بين المللى 
عمان به كدفراگير شماره 3002935801 به عنوان رئيس هيأت مديره وآقاى عمار 
بن مقبول بن حميد آل صالح دارنده كدفراگير شـــماره 101541068 به نمايندگى 
از شـــركت خدمات نفت و انرژى او اچ اى به كدفراگير شـــماره 3002978876 به 
عنوان نايب رئيس هيأت مديره و آقـــاى ايهاب بن مقبول بن حميد آل صالح دارنده 
كدفراگير شماره 101581015 به عنوان عضو هيات مديره و مدير عامل براى مدت 
2 ســـال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا : كليه اسناد و اوراق تعهد آور و بهادار 
شـــركت از قبيل چكها، بروات، ســـفته ها، بروات و قراردادها و ساير اوراق تجارى با 
امضاى دو نفر از اعضاى هيئت مديره به همراه مهر شركت معتبر مى باشد. كلية اسناد 
و اوراق و مكاتبات عادى و ادارى با امضاى تنهاى مديرعامل به همراه مهر شـــركت 
معتبر مى باشد. اختيارات نماينده قانونى : طبق اساسنامه بازرس اصلى و على البدل : 
مؤسسه حسابرسى آگاهان و همكاران به شـــماره ملى 10100190284 به سمت 
بازرس اصلى و موسســـه وانيا نيك تدبير به شماره ملى 10320721862 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه كثير االنتشار 
اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. ( ثبت موضوع فعاليت مذكور 

بمنزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد) 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(293363)

هوالباقي 
ــف درگذشت ابوي همكار گرامي  با نهايت تأثر و تأس
ــناس محترم  جنـاب آقاي جواد عيش آبادي كارش
رسمي دادگستري رشته حسابداري و حسابرسي را به 

اطالع همكاران مي رساند. 
ــبت مجلس ترحيمي در روز چهارشنبه  به همين مناس
1397/9/28 از ساعت 15:30 الي 17 در مسجدالرضا(ع) 
ــهروردي، خيابان خرمشهر، خيابان  واقع در خيابان س

شهيد عشق يار، ميدان نيلوفر برگزار مي گردد. 
ــلي خاطر بازماندگان  حضور همكاران گرامي باعث تس

خواهد شد. 
كانون كارشناسان رسمي دادگستري

بازگشت همه به سوي اوست
ــنبه، 28 آذرماه، هفتمين سالگرد  بدينوسيله چهارش
درگذشت شادروان فرامرز شاهسار (بيژن) فرزند 
مهدي شاهسار بزرگ خاندان شاهسار را به اطالع كليه 
اقوام و دوستان و آشنايان مي رساند. ضمناً هزينه مراسم 
سالگرد آن مرحوم صرف امور خيريه مي گردد. اميد آنكه 

روح آن مرحوم در سايه ايزدمنان قرين آرامش باشد.
خانواده شاهسار و ساير وابستگان

يادبود
ــان و عزيزمان  ــادر مهرب ــت م ــال از درگذش هجده س

مرحومه روحانيه فاضل(فارغ) سپري شد.
يادش براي ما هميشه زنده و گرامي است.

از طرف فرزندان

برنامه هاي علمي ـ ديني ـ فرهنگي حسينيه ارشاد
هفته چهارم آذر

برگزاري سي و پنجمين طرح مبادله كتاب
نشست ها: طراحِي داده محور

كارگاه ها: حواس پروري
كالس ها: تفسير قرآن تزكيه و اخالق

نمايشـگاه هايي بـا موضوعـات: نام هاي قرآن
ــونت و افراطي گرينبوت جهان عاري از خش

پژوهش، مؤسسات پژوهشي و جوايز پژوهشي
اطالعات بيشتر: 22866465

جناب آقاي دكتر كاظم عباسيون
با ابراز تأسف، درگذشت برادر بزرگوارتان را به جنابعالي 

و خانواده محترم صميمانه تسليت عرض مي نماييم.
هيأت مديره 
آزمايشگاه مركزي پاتوبيولوژي

جناب آقاي احمد اصغري قاجار 
با نهايت تأثر و تأسف درگذشت برادر گراميتان را تسليت 

عرض نموده ما را در غم خود شريك بدانيد. 
هيأت مديره و دبيركل اتاق مشترك

 ايران و افغانستان 
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

ــت  با اندوه فراوان درگذش
ــادر عزيزمان  ــر و م همس
بانو سـوري مجلسـي را 
ــتان  به اطالع فاميل و دوس
ــم  ــانـيـم. مــراس مي رس
ــت آن شادروان  بزرگداش
ــور برگزار و  در خارج از كش
هزينه هاي ديگر صرف امور 

خيريه خواهد شد.
همسر: فيروز سعيدي

فرزندان: فرهودـ  بابكـ  بهارك
داماد: مهيار صمدزاده

عروس: ندا ثابتي
نواده ها: اليناـ  آرشـ  آرميتا و نيوشا

ــف و تأثر  ــت تأس ــا نهاي ب
ــر عزيز و  ــت خواه درگذش
مهربان شادروان سوري 
مجلسي معلم بازنشسته 
آموزش و پرورش را در خارج 
از كشور به اطالع بستگان و 

آشنايان مي رساند.
آن  ــت  بزرگداش ــم  مراس
مرحومه از ساعت 10 صبح 
ــنبه  الي 12:30 روز پنج ش

ــه اهللا االعظم (عج) واقع در  ــجد بقي 97/09/29 در مس
خيابان شيخ بهايي ضلع جنوبي مالصدرا برگزار خواهد 
ــما موجب آرامش روح آن مرحومه و  ــركت ش ــد. ش ش

تسلي خاطر بازماندگان خواهد شد.
برادران: منوچهر مجلسيـ  هوشنگ مجلسيـ  
دكتر شاهرخ مجلسيـ  مهندس فرخ مجلسيـ  

فرهاد مجلسي
خواهران: فريده مجلسيـ  فتحيه مجلسي

خانواده هـاي: سـعيديـ  مجلسـيـ  صديقـ  
آل ياسينـ  الماسـيـ  خوشنويسانـ  ازگميـ  

مجابيـ  ياسريـ  مهري

جناب آقاي سيد شمس الدين جاللي نيا 
ــرادر بزرگوارتان  ــت ب ــف و تأثر درگذش ــا نهايت تأس ب
(سـيدجالل الدين جاللي نيـا) را خدمت جنابعالي 
تسليت مي گوييم. به همين مناسبت مجلس ترحيمي 
ــاعت 14/30 الي  ــورخ 97/9/27 از س ــنبه م روز سه ش
ــجد گياهي واقع در ميدان تجريش، ابتداي  16 در مس
ــعدآباد برگزار مي گردد.  حضور شما سروران  خيابان س

گرامي باعث تسلي خاطر بازماندگان مي گردد.
شركت بي .ان.ام - محمدحسن مرادي

تقدير و تشكر
بدينوسيله از كليه بستگان دلسوز، دوستان مهربان و 
ياران عزيزي كه در مراسم سوگواري همسر گرانقدرم 

دكتر مرتضي اسمعيلي زاده
شركت نموده و يا از طريق تلگرام، تلفن و ارسال تاج گل 
و پيام از داخل و خارج از كشور مراتب همدردي خود را 
اعالم كرده و موجب شادي روح آن عزيز از دست رفته و 
تسلي خاطر اينجانب را فراهم نمودند صميمانه تقدير و 
تشكر مي نمايم. باشد كه به ياري ايزدمنان در ايام زيباي 

زندگي تان پاسخگوي الطافتان باشم.
عادله بايگان

هوالباقي 
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 سالمتي مسئلت مي نمايم.
دكتر محمد عابدي پور
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واکنش بی سابقه عربستان علیه 
قطعنامه ضد سعودی سنای آمریکا

سرویس خارجی: عربستان در اقدامی بی سابقه اقدام نمایندگان سنای 
آمریکا برای تصویب قطعنامه های ضد سعودی در واکنش به جنگ یمن 

و قتل »خاشقجی« را به باد انتقاد گرفت و به شدت محکوم کرد.
یک مقام وزارت خارجه عربس���تان در این رابطه موضع گیری های 
ضد سعودی مجلس »سنا« را مبتنی بر ادعاها و اتهاماتی واهی، بی اساس 

و به منزله مداخله علنی در امور داخلی ریاض دانست.
این مقام ارش���د وزارت خارجه عربستان ضمن محکوم کردن این 
اقدام »س���نا« تاکید کرد: ریاض کامال با هر گونه مداخله در امور داخلی  
یا زیر سوال بردن جایگاه رهبرانش که ملک سلمان و ولیعهد او هستند، 
مخالف بوده و هر نوع اهانت به حاکمیت کش���ور یا اهانت به جایگاه 

آن را نمی پذیرد.
وی در سخنانی مضحک مدعی شد که چنین موضع گیری هایی از 
س���وی مجلس »س���نا« هرگز تاثیری بر نقش رهبری ) ! ( سعودی ها در 
منطقه و جهان عرب و اسالم و در سطح جهانی نخواهد داشت. این مقام 
سعودی در ادامه لفاظی ها و ادعاهای واهی خود افزود: عربستان در قلب 
تمامی مس���لمانان جهان قرار دارد ، این مساله کشورش را اساس ثبات 
منطقه و جهان قرار می دهد و ریاض در تالش ها برای برقراری صلح و 

امنیت در سطح منطقه و جهان پیشرو است !
به گفته وی، این ادعاهای واهی سنای آمریکا باعث تضعیف نقش 
منطقه ای و بین المللی ریاض خواهد شد. او در عین حال گفت: روابط 
آمریکا با عربس���تان، استراتژیک با پیوندهای عمیق سیاسی، اقتصادی و 

امنیتی است .
در چنین ش���رایطی و  پس از اتخاذ مواضع ضد س���عودی سنای 
آمریکا، نخس���ت وزیر کانادا نیز در سخنانی اعالم کرد: در تالش است 
تا از قرارداد تسلیحاتی چندین میلیارد دالری با سعودی ها خارج شود. 
»جاستین ترودو« گفت: برای نخستین بار دولت وی به دنبال راهی برای 
خارج شدن از توافقات تسلیحاتی چندین میلیارد دالری با دولت سعودی 
اس���ت.در خبری مرتبط،  فعاالن اجتماعی از فروش سیس���تم جاسوسی 
توسط شرکت صهیونیستی» NSO« به ارزش 55 میلیون دالر به عربستان 
و برخی دیگر از کشورهای عربی برای تعقیب مخالفان خود در داخل 

و خارج خبر دادند.
در خبر دیگری، »بخیت الرشیدی« وزیر نفت کویت که هفته پیش به 
عربستان سعودی سفر کرده بود، از منصب خود استعفا کرد.به گفته منابع 
خبری،  الرشیدی استعفانامه خود را تقدیم »جابر المبارک« نخست وزیر 

کویت کرد.

حساب فیسبوک پسر نتانیاهو به دلیل ضدیت با مسلمانان بسته شد
ابنا: حساب فیس���بوک »یائیر نتانیاهو« پسر 
بنیامین نتانیاهو نخس���ت وزیر رژیم صهیونیستی 
پس از اینکه مطالبی علیه مسلمانان منتشر و اعالم 
کرد که یک اس���رائیل بدون مسلمانان را ترجیح 
می دهد، بسته شد. بسته شدن حساب »یائیر نتانیاهو« 
پس از آن انجام ش���د که او در چند پیام ، مطالبی 
علیه مسلمانان منتشر کرد. پیام های جنجالی یائیر 
۲۷س���اله در فیسبوک از روز دوشنبه آغاز شد. او 

ابتدا به انتقاد از رسانه ها، سازمان های غیردولتی دارای گرایش های چپ و 
سیاستمداران چپگرا پرداخت و آنها را خائن توصیف کرد و سپس پس از 
کشته شدن دو سرباز اسرائیلی در عملیات مبارزان فلسطینی در هفته گذشته 
اعالم کرد که باید انتقام مرگ این دو سرباز گرفته شود و خواستار اخراج 
فلس���طینی ها شد .او همچنین در پیامی نوشت تا زمانی که پیروان یکی از 
دو دین اصلِی اسالم و یهود سرزمین اسرائیل را ترک نکنند، صلح در این 

منطقه برقرار نخواهد شد. 
کشته شدن ۶۲ تروریست »الشباب« در حمله هوایی آمریکا

فارس: ارتش آمریکا اعالم کرد که در نتیجه شش حمله هوایی اخیر این 
کشور به مواضع گروه تروریستی »الشباب« در سومالی، در مجموع ۶۲تروریست 
کشته شدند. فرماندهی نظامی آمریکا در بیانیه ای درباره حمالت اخیر هوایی 
این کشور به مواضع »الشباب« در سومالی خبر داد. طبق این بیانیه ۶۲عضو 
گروه تروریستی الشباب در شش حمله هوایی آمریکا به منطقه »گاندارشی« 

سومالی کشته شدند. 
مولف کتاب ضدترامپ، جزو پردرآمدترین نویسندگان شد

ایسنا: »مایکل وولف« به لطف نگارش کتاب 
»آتش و خش���م« علیه دونال���د ترامپ، با درآمد 
۱۳میلیون دالری به جمع ۱۰نویسنده پردرآمد سال 
۲۰۱۸میالدی پیوست. مایکل وولف در این کتاب 
به شکل بی سابقه ای به کابینه ترامپ از جمله »استیو 
بِنن« استراتژیست ارشد و سابق کاخ سفید دسترسی 
داش���ته و در کتاب ۳۳۶صفحه ای خود به مسائل 
گوناگونی از پشت پرده کاخ سفید از جمله توصیف 
رفتار ترامپ و تعامل آشفته او با کارکنان ارشد کاخ سفید تا ارائه توضیحات 
خفت بار درباره خانواده ترامپ از زبان »استیو بنن« پرداخته است. مایکل وولف 
س���ال گذش���ته در مصاحبه ای اعالم کرده  بود روزی یک بار رو به آسمان به 

خداوند می گویم برای ترامپ از تو متشکرم. 
شکایت روسیه از بی بی سی به خاطر تهیه اخبار جعلی

ایرنا: سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعالم کرد که این کشور به 
دلیل تالش های بی بی سی برای انتشار اخبار جعلی درخصوص روسیه از این 
رسانه شکایت خواهد کرد. »ماریا زاخارووا« در موضعی رسمی اعالم کرد که 
رسانه انگلیسی بی بی سی در تالش است روسیه را به دخالت در اعتراضات 
اخیر در فرانسه متهم کند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه گفت: روسیه 
در خصوص تهیه خبرهای جعلی از س���وی س���رویس خبری بی بی سی به 
سازمان های مربوطه شکایت خواهد کرد و روز دوشنبه در همین رابطه خواستار 

توجه سازمان امنیت و همکاری اروپا به این مساله خواهد شد. 
الوروف: اقدامات تحریک آمیز اوکراین را قاطعانه پاسخ می دهیم

فارس: وزیر خارجه روس���یه گفت که مسکو 
ب���ه هیچ عنوان به دنبال آغاز یک نبرد نظامی علیه 
اوکراین نیس���ت اما رئیس جمهور اوکراین در حال 
طراحی یک رویداد تحریک آمیز در پایان ماه جاری 
میالدی است.»سرگئی الوروف« تأکید کرد، علیرغم 
اقدامات تحریک آمیز کی یف، مسکو به دنبال آغاز 
جنگ با اوکراین نیس���ت. رئیس دستگاه دیپلماسی 
روسیه گفت: متعهد می شویم در صورتی که اوکراین 

طرح های تحریک آمیز خود را پیش ببرد، با واکنش س���خت و قاطع روسیه 
مواجه خواهد شد. 

بوکوحرام یک روستا را در نیجریه به آتش کشید
تس���نیم: اعضای گروه تروریستی تکفیری بوکوحرام در جنایتی جدید، 
روستایی را در نیجریه به آتش کشیدند که به آواره شدن صدها نفر از مردم 
این روستا منجر شد.تروریست های بوکوحرام منازل صدها شهروند نیجریه ای 
را در روستایی در نزدیکی شهر مایدوگوری در شمال شرقی نیجریه به آتش 
کشیدند. ساکنان گفتند اعضای بوکوحرام با چندین کامیون به روستای آنها در 
پنج کیلومتری مایدوگوری یورش بردند و به صورت بی هدف به سوی مردم 

آتش گشودند و منازل آنها را به آتش کشیدند. 
رئیس جمهوری جدید گرجستان در میان اعتراضات 

مخالفان، سوگند یاد کرد
ایسنا: سالومه زورابیشویلی، رئیس جمهوری 
منتخب گرجستان در جریان مراسم سوگند ریاست 
جمهوری در حالی وعده وحدت در کش���ور را 
داد که معترضان علیه وی دس���ت به راهپیمایی 
زدند. زورابیش���ویلی که متولد فرانس���ه و مورد 
است،  حمایت حزب حاکم "آرزوی گرجستانی" 
با ۵۹.۵درصد آرا موفق شد در دور دوم انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور که ماه گذشته میالدی 
برگزار شد، پیروز شود اما اپوزیسیون می گویند این انتخابات با تقلب همراه 
بود و ناظران بین المللی نیز می گویند وی از منابع دولتی به صورت ناعادالنه 

استفاده کرده است.
ترودو: پوتین مشکل ساز و ترامپ غیرقابل پیش بینی است

ایسنا: نخست وزیر کانادا در گفتگویی در پاسخ به سوالی برای توصیف 
رهبران جهان در یک کلمه گفت: والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه را 
مشکل ساز و دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا را غیر قابل پیش بینی 
می بینم. جاستین ترودو، درباره توئیت های دونالد ترامپ علیه وی گفت: این 
توئیت ها جزئی از ارتباطات کاخ سفید است. نخست وزیر کانادا پیشتر گفته 

بود کارکردن با رییس جمهوری آمریکا همیشه آسان نیست.

كوتاه از سراسر جهان تقویم اطالعات
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سرویس خارجی: وزیر خارجه 
قطر در سخنانی با بیان اینکه کشورش 
با تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران 
مخالف است، گفت : »دوحه« معتقد 
است که باید با ایران تعامل کرد چراکه 
ایران جزئی از منطقه ما است و اعراب 
خلی���ج فارس چاره ای جز تعامل با 

تهران ندارند.
»شیخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثانی« وزیر خارجه قطر  در مصاحبه ای 
که از ش���بکه »سی.ان.بی.سی« آمریکا 
پخش شد در س���خنانی با انتقاد از 
تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران 
گفت : ایران جزئی از منطقه غرب آسیا 
است چه با سیاست های این کشور 
موافق باشیم یا نباشیم  ، اعراب خلیج 
ف���ارس چاره ای جز تعامل با تهران 
ندارند ، آنها باید با ایران تعامل داشته 
باش���ند.  آل ثانی تأکید کرد: اگر یک 
چارچوب همکاری منطقه ای وجود 
نداشته باشد و کشورها با هم در مورد 
دغدغه ها و نیازهایشان صحبت نکنند، 
به راه حلی نخواهیم رسید.وی در مورد 
تحریم های آمریکا علیه ایران نیز گفت: 
ما تحریم یکجانبه علیه هیچ کشوری 
را تشویق نمی کنیم ، تحریم راهی برای 
حرکت به سمت حل مسئله نیست ، ما 
ایاالت متحده را به بازگشت به مذاکره 
و راهکار دیپلماتیک با ایران تشویق 
می کنیم چراکه تاب و تحمل یک تنش 
دیگر در منطقه را نداریم.آل ثانی ادامه 
داد:  تصورش را هم نمی توانید کنید که 
قطر که بین ایران و عربستان سعودی 
است و هر دو هم با هم رقیب هستند 
در چه وضعیتی قرار دارد ، همین وضع 
در م���ورد ایران و ایاالت متحده هم 
هست و ایاالت متحده روابط بسیار 
قدرتمندی با قطر دارد ، این موضوع 
ما را در وضعیت معذبی قرار می دهد.
وزیر خارجه قطر در ادامه ، بی ثباتی های 
موجود در منطقه را نتیجه سیاست های 
چند کشور از جمله عربستان خواند و 

گفت: ما االن با عربستان سعودی که 
قطر را محاصره کرده ،  به جنگ بی دلیل 
علیه یمن ادامه می دهد، و آنگونه »سعد 
الحریری«، نخست وزیر لبنان را ربود، 
اختالف نظر داریم. وی افزود: سیاست 

قطر کامال با سیاست  امارات هم فرق 
دارد به طوری که ابوظبی از کودتاهای 
نظامی در لیبی و سازمان های وحشی 
حمایت می کنند و حامی بی ثباتی در 
سومالی و گروه های مسلح و اختالفات 
در یمن است از این رو این سیاست 

باعث بی ثباتی در منطقه می ش���ود.او 
اظهار  داشت: امارات و عربستان صدها 
مزدور و شورشی و اعضای گروه های 
تروریستی را در صفوف ائتالف ضد 
یمن وارد کرده اند ، امارات در س���ال 

۲۰۱۷به گروه های مس���لح در لیبی از 
طریق هوایی س���الح داد و با هدف 
تغذیه درگیری ها در س���ومالی از شبه 
حمایت  نظامیان منطقه "سومالی لند" 
می کند.  آل ثانی به حمایت سعودی ها 
و اماراتی ها از تروریسم هم اشاره کرد 

و از پرداخت پول توسط این کشورها 
به القاعده در یمن برای به دست گرفتن 
اراضی تحت کنترل این گروه ها، پرده 

برداشت.
در چنین ش���رایطی، رهبر گروه 

مزدوران فرانس���وی جزئیات طرح 
سعودی-اماراتی برای یورش به قطر و 
اشغال آن در سال ۱۹۹۶را افشا کرد.

»پل باریل« در گفتگو با الجزیره در 
این رابطه اعالم کرد: امارات حمایت های 
زیادی برای اجرای عملیات حمله به 

قطر به عمل آورد و مسئوالن امارات 
او و تیم���ش را در هتل اینترکنتیننتال 
ابوظبی اقامت دادند ، جایی که سالح 
زیادی در آن ذخیره شده بود.به گفته 
او، ام���ارات همچنین به وی و تیمش 

گذرنامه های رسمی اماراتی اعطا کرده 
ب���ود تا آزادانه تردد کنند.باریل درباره 
طرح یورش نیز گفت: س���الح های 
سنگین از مصر آورده شده و نیروها از 
جمله افسران و نظامیان فراری قطری به 
امارات برای اجرای عملیات آماده شده 

بودند و عالوه بر آن ، عربستان سعودی 
شبه نظامیان قبیله ای را آماده کرده بود 
و بحرین نیز به عنوان ایستگاهی برای 
وی و تیمش جهت مدیریت تماس ها 
و ش���نود تمامی اتفاقاتی که در دوحه 

روی می داد، تعیین شده بود.
وی همچنین به مأموریت شناسایی 
خاص و محرمانه ای که ش���خصا در 
اوایل سال ۱۹۹۶انجام داده بود، اشاره 
کرد و گفت : از طریق دریا وارد دوحه 
شده و اقدام به تصویربرداری از مناطق 
مورد ه���دف اعم از خانه امیر قطر، 
ساختمان رادیو و تلویزیون و مقرهای 
امنیتی کرده است.باریل افزود: عربستان 
موفق ش���ده بود تا سه  هزار نظامی از 
چاد را با اعطای مبلغ ۲۰میلیون دالر 
به »ادریس دبی« رئیس جمهوری این 
کشور جذب و آنها را برای مشارکت 
در این عملیات آماده کند.به گفته وی 
هزینه کل ت���دارک برای اجرای این 
عملیات مجموعا حدود یکصد میلیون 
دالر بود.وی ادامه داد : شخص »ژاک 
شیراک« رئیس جمهوری وقت فرانسه با 
او تماس گرفته و از او خواسته است 
تا دست از ارتکاب هر گونه حماقتی 
بردارند اما در نهایت آنچه باعث توقف 
عملیات یورش شد، تصمیم »خلیفه بن 
حمد آل ثانی«، امیر پیشین و از موسسان 
قط���ر، بود و پس از آنکه باریل به او 
ابالغ کرد که در صورت یورش به قطر 
شمار کشته ها به یک هزار نفر خواهد 
رسید، خلیفه بن حمد تصمیم به توقف 
این عملیات گرفت.به گفته باریل اگر 
این عملیات اجرا می شد »کشتاری« در 

قطر رخ می داد.
باریل در مصاحبه با الجزیره افزود : 
تیم ویژه او مأمور تأمین امنیت »خلیفه 
بن حمد« و دستگیری »حمد بن خلیفه 
آل ثانی« امیر وقت قطر و نابودی »حمد 
بن جاس���م« وزیر خارجه وقت این 
کش���ور و تعدادی دیگر از چهره های 

برجسته و خاندان حاکم قطر بودند.

قطر: اعراب خليج فارس چاره ای جز تعامل با ايران ندارند

دیدار وزرای خارجه ایران ، ترکیه و قطر در حاشیه اجالس »دوحه«
وزرای خارجه ایران ، ترکیه و قطر در حاش���یه اجالس »دوحه« 
با  یکدیگر دیدار و در باره تحوالت منطقه گفتگو کرند. به گفته منابع 
خبری، دکتر ظریف ، »چاووش اوغلو « و »عبدالرحمان آل ثانی« دیدار 
دوستانه و صمیمانه ای با هم در حاشیه این نشست داشتند. روابط سه 

کش���ور ایران، ترکیه و قطر طی چند سال گذشته روند روبه رشدی را 
تجربه کرده و در جریان محاصره اقتصادی و سیاسی قطر نیز، ایران و 
ترکیه کمک های قابل توجهی را به قطر در راستای شکست محاصره و 

ارسال کاالها و موادغذایی الزم به این کشور دنبال کردند.

 سرویس خارجی: یک رسانه انگلیسی از آماده شدن 
پلیس فرانسه برای استفاده از گازهای شیمیایی برای مقابله با 

جلیقه زردها خبر داد.
دیلی میل با اعالم این خبر افزود: پلیس فرانسه برای 
جلوگیری از وارد آمدن آسیب و خسارت به ساختمان های 
مهم پاریس در جریان اعتراضات جلیقه زردها قصد استفاده 
از گازهای شیمیایی را دارد. قرار است تجهیزات مربوط به این 
تسلیحات در اطراف ساختمان های مهم فرانسه مستقر شوند. 
به گفته افسران ارشد پلیس فرانسه، این تجهیزات وسایلی 
هستند که می توانند تنها در ظرف ۱۰ثانیه منطقه ای به وسعت 

شش زمین فوتبال را پر از گازهای شیمیایی کنند.
 بر اس���اس گفته های این افراد، در اعتراضات روز 
شنبه هفته جاری )پنجمین شنبه سیاه( در ۱۴خودروی زرهی 
حاضر در خیابان های پاریس، این تجهیزات وجود داشت. به 
نوشته دیلی میل، توسل به گازهای شیمیایی آخرین راهکار 
پلیس فرانسه برای دور نگه داشتن معترضان از ساختمان های 
کلیدی پاریس است. اعتراضات مردم فرانسه موسوم به جنبش 
جلیقه زردها وارد ششمین هفته خود شده و روز شنبه هفته 
جاری معترضان پنجمین شنبه سیاه را در این کشور رقم زدند. 
در همین رابطه »ادوارد فیلیپ« نخست وزیر فرانسه اظهار 
داشت که دولت اشتباهاتی مرتکب شده و به قدر کافی به 
مردم فرانسه گوش نکرده و کوتاهی کرده است. وی افزود 
بحث هایی درباره برگزاری همه پرسی به منظور کمک به 
سیاستگذاری در دولت در جریان است. نخست وزیر فرانسه 
با اشاره به جنبش جلیقه زردها در این کشور اظهار داشت: 
اقدامات دولت در جهت آرام کردن این جنبش مردمی هزینه 

غیرمترقبه ای را برای دولت در پی داشته است. 
*آلمان

ش���هر مونیخ آلمان در همبس���تگی با جلیقه زردهای 
فرانسوی شاهد اعتراضات مشابه بود.در آلمان نیز اعتراضات 
جلیقه زردها در همبستگی با معترضان فرانسوی برگزار شد. 
ائتالفی از ط���رف حزب چپ آلمان برای برگزاری چنین 
تظاهراتی فراخوان داده بود. به گفته پلیس آلمان در مونیخ 
حدود صد نفر در همبستگی با معترضان جلیقه زرد در فرانسه 
به خیابان ها آمدند. برگزار کنندگان این تظاهرات از حدود 
۲۰۰ شرکت کننده از سراسر بایرن و همچنین اولین تظاهرات 
همبستگی بزرگ با جلیقه زردهای فرانسوی سخن گفتند. 

*مجارستان
هزاران نفر از مردم مجارستان برای نشان دادن مخالفت 
خود با سیاستهای دولت، در مقابل مقر تلویزیون دولتی این 
کش���ور در بوداپست تجمع کردند. برخی خبرنگاران غربی 
حاضر در صحنه می گویند که تلویزیون مجارستان بدون توجه 
به چنین تظاهرات گسترده ای، در حال پخش گزارش درباره 
مسائل مهاجرتی در مرز مکزیک-آمریکا وهمچنین مشکالت 
مهاجرتی در آلمان بود. تعدادی از نمایندگان معترضان وارد 
اس���تودیوی عمومی این تلویزیون ش���ده و اقدام به بحث 
ومشاجره با نیروهای امنیتی کردند. تقاضای آنها این است که 
خواسته هایشان به صورت مستقیم از تلویزیون توسط خود 

آنها خوانده و پخش شود. 
*یونان

خبرگ���زاری آتن از انفجار بمب مقابل دفتر تلویزیون 
اسکای تی وی یونان در شهر آتن خبر داد.این انفجار تلفات 
نداش���ت اما خساراتی را به ساختمان این شبکه وارد کرد. 
»الکسیس سیپراس« نخست وزیر یونان این انفجار را اقدامی 
بزدالنه و علیه دموکراسی خواند که عامل یا عامالن آن به 

اهداف خود نخواهند رسید. 

دیلی میل: پلیس فرانسه برای مقابله با اعتراضات، استفاده از 
گازهای شیمیایی را در دستورکار قرار داد

 سرویس خارجی: »عمر حسن  
البش���یر« رئیس جمهوری سودان در 
سفری غیرمنتظره برای دیدار با مقام  های 
س���وریه وارد فرودگاه دمشق شد و 
مورد استقبال شخص بشار اسد همتای 

سوری خود قرار گرفت. 
روسای جمهوری دو کشور در کاخ 
الشعب دمشق درباره آخرین تحوالت 
سوریه و منطقه گفت وگو کردند.رهبران 
دو کش���ور خواستار فعال شدن تمام 
توانایی های بالقوه کشورهای عرب به 
نفع شهروندان جهان عرب شدند.رئیس 
جمهور سودان گفت تضعیف سوریه 
به تضعیف جهان عرب منجر می شود.
البشیر در این دیدار بر همبستگی ملی 
و اشتباه بودن شرط بندی روی روابط 

با آمریکا تاکید کرد.
 بشار اسد هم خواستار  از  سرگیری 
و عادی س���ازی روابط دوجانبه مانند 
سال های قبل از جنگ داخلی در سوریه 
شد.رئیس جمهور سوریه گفت: سفر 
رئیس جمهور سودان به سوریه باعث 
می شود روابط ما با این کشور به روال 
عادی بازگردد.دیدار البشیر از سوریه، 
نخستین دیدار رهبر یک کشور عضو 
اتحادیه عرب از سوریه طی هفت سال 
گذش���ته و از زمان آغاز ناآرامی های 
سوریه به شمار می رود. البشیر به وسیله 

یک هواپیمای روس���ی و به صورت 
کامال محرمانه به سوریه رفت. برخی 
تحلیلگران مسائل منطقه ای این دیدار را 
به مثابه یک دگرگونی در روابط جهان 
عرب گزارش کرده اند.»منذر ماخوس« 
نماینده گروه موس���وم به ائتالف ملی 
معارضان س���وری در فرانسه نیز در 
واکنش به س���فر غیر منتظره رئیس 
جمهور سودان به سوریه و دیدارش 
با بشار اسد گفت سفر عمر البشیر به 
سوریه ناامید کننده بود زیرا راه را برای 
سفر مقامات سایر کشورها به سوریه 

باز کرد و کشورهای دیگری نیز وجود 
دارند که مقامات آنها آماده هستند به 

سوریه سفر کنند.
در این حال رئیس جمهور سوریه 
در دیدار با دس���تیار ارشد وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران در امور 
ویژه سیاس���ی تأکید کرد که تهران در 
خصوص تشکیل کمیته قانون اساسی 
سوریه تالش زیادی انجام داده است. 
»حسین جابری انصاری« دستیار ارشد 
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در امور ویژه سیاسی پس از سفر 

به سوریه با بشار اسد رئیس جمهور این 
کشور دیدار و گفت وگو کرد.

 طرفی���ن در جریان این دیدار 
آخرین تحوالت س���وریه و منطقه و 
مسائل مربوط به کمیته قانون اساسی 
این کش���ور را بررسی کردند. اسد در 
جریان این دیدار از تالش���هایی که 
جمهوری اسالمی ایران برای تشکیل 
کمیته قانون اساسی سوریه انجام داده 
است، قدردانی کرد؛ هر چند کشورهای 
حامی تروریسم بر سر راه تشکیل این 

کمیته موانع بسیاری ایجاد کردند.

 وی همچنین بر اهمیت تالشهایی 
تأکید کرد که کشورهای همپیمان و 
دوست سوریه به ویژه ایران و روسیه 
برای توقف مداخله برخی کشورهای 
غربی در روند سیاسی و تثبیت فرآیند 
سیاسی انجام دادند تا مردم سوریه به 
دور از هر گونه مداخله خارجی رهبری 
آن را بر عهده داش���ته باشند. جابری 
انصاری نیز بش���ار اسد را در جریان 
مقدمات برگزاری نشست کشورهای 
ضامن آتش بس )ایران، روسیه و ترکیه( 
قرار داد که قرار است طی دو روز آتی 
در ژنو برگزار شود؛ به ویژه اینکه بر سر 
فرمت نهایی کمیته قانون اساسی سوریه 

نیز توافق صورت گرفته است.
در رویدادی دیگر منابع سوری 
از انفجار خودرو بمبگذاری شده در 
ش���هری در شمال غرب سوریه خبر 
دادند. بر اثر انفجارخودرو بمبگذاری 
ش���ده در بازار تره بار شهر عفرین در 
شمال غرب سوریه ۹ نفر کشته شدند. 
این خودرو در نزدیکی یک بازار شلوغ 
در ش���هر عفرین منفجر شد. عفرین 
تحت کنترل گروههای مسلح سوری 
وابس���ته به ترکیه است. این در حالی 
است که رجب طیب اردوغان رئیس 
جمهور ترکیه از عملیات قریب الوقوع 

در شرق فرات خبر داده است.

عمر البشیر در سفری غیرمنتظره  به دیدار اسد رفت

 س���رویس خارجی: شش وزیر 
کابینه رژیم صهیونیستی در تظاهرات 
یهودیان قدس اشغالی علیه سیاست های 
بنیامین نتانیاهو در کرانه باختری، شرکت 

کردند.
صدها نفر از یهودیان س���اکن 
قدس اشغالی مقابل اقامتگاه »بنیامین 
نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
تظاهرات کردند و خواس���تار واکنش 
سخت کابینه علیه فلسطینی ها در کرانه 
باختری ش���دند. نکته قابل توجه این 
تظاهرات حضور شش تن از وزیران 
کابینه نتانیاهو در این تظاهرات علیه 
سیاس���ت ها و تدابیر امنیتی او بود. 
صهیونیست ها با تجمع مقابل اقامتگاه 
نخست وزیر، خیابان های اصلی قدس 
اشغالی را مسدود کرده و شعارهای ضد 
فلسطینی و ضد مقاومت سر دادند. آنها 
همچنین خواستار مکانیزم بازدارندگی 
موثرتر علیه عملیات های استشهادی، 
تدابیر امنیتی شدیدتر و افزایش حضور 
نظامیان در کرانه باختری شدند. شش 
وزیر کابینه رژیم صهیونیستی شامل 
»نفتالی بن���ت« وزیر آموزش، »آیلت 
شاکد« وزیر دادگستری، »یواف گاالنت« 
وزیر ساخت وس���از، »اوری آریل« 
وزیر کش���اورزی، »یارین لِوین« وزیر 
گردشگری و »زئیو الکین« وزیر محیط 
زیست بودند که در این تظاهرات علیه 

نتانیاهو شرکت کردند.
خبر دیگر اینکه اتحادیه عرب 
برای بررس���ی اقدامات اخیر ارتش 
اسرائیل در کرانه باختری نشستی برگزار 

خواهد کرد و قرار است فلسطین در 
این نشست پیش نویس قطعنامه ای را 
در این باره ارائه دهد. وزارت خارجه 
فلسطین در بیانیه ای اعالم کرد، اتحادیه 
عرب امروز س���ه شنبه به درخواست 

فلسطین نشستی برای بررسی تشدید 
تنش اسرائیل در کرانه باختری در سطح 

نمایندگان دائمی برگزار می کند. 
ری���اض المالکی، وزیر خارجه 

فلس���طین در بیانیه مطبوعاتی گفت، 
اتحادیه عرب با این درخواست برای 
بررسی اقدامات اسرائیل در حق ملت 
فلس���طین و رهبری آن موافقت کرده 
است. در چنین شرایطی نخست وزیر 

رژیم صهیونیستی با نیازمند خواندن 
کش���ورهای عربی ب���ه فناوری های 
اس���رائیلی، مدعی شد بدون حضور 
فلسطینی ها س���ازش با جهان عرب 

را پی���ش می برد. »بنیامین نتانیاهو« از 
بهبود روابط تل آویو با کش���ورهای 
عربی، بدون پیش برد توافق سازش با 
فلسطینی ها صحبت کرد و گفت: چیزی 
که هم اکنون رخ می دهد این اس���ت 

که ما در روند عادی س���ازی مناسبات 
با جهان عرب هس���تیم، بدون آنکه 
پیشرفتی در فرایند دیپلماتیک )سازش( 

با فلسطینی ها حاصل شده باشد.

 وی با بیان اینکه سازش اعراب 
با تل آویو، بدون فلس���طینی ها شانس 
بیشتری دارد، مدعی شد که سیاست 
»ابتدا صلح با کش���ورهای عربی« و 
بعد از آن با فلس���طینی ها نشان داده 
که تفکر غالب مبنی بر لزوم س���ازش 
با فلس���طینی ها برای حصول صلح با 
جهان عرب، عقیده ای اش���تباه است. 
نخس���ت وزیر رژیم صهیونیستی در 
این باره توضیح داد: امروز ما در حال 
رسیدن به آن نقطه )سازش با اعراب( 
هستیم، بدون آنکه فلسطینی ها در آن 

نقشی داشته باشند.
در خبری دیگر نیروهای رژیم 
صهیونیس���تی منزل عامل عملیات 
در  استشهادی در ش���هرک "برکان" 
کرانه باختری را منهدم کردند. اشرف 
نعالوه، جوان فلسطینی که متهم به انجام 
عملیات تیراندازی در شهرک برکان 
کرانه باختری در ماه اکتبر شده بود، هفته 
گذشته به ضرب گلوله نیروهای رژیم 

صهیونیستی به شهادت رسید.
 نیروهای رژیم صهیونیستی صبح 
دیروزمنزل این ش���هید را در شهرک 
"شویکه" در طولکرم منهدم کردند. از 
سویی مردم نیجریه با برگزاری تظاهرات 
از سازمان ملل خواستند کشور فلسطین 
در  را به رسمیت بشناسد. شهر "ایو" 
ایالت "اوسون" واقع در جنوب غرب 
نیجریه، شاهد برگزاری راهپیمایی بود 
که ده ها تن از ش���هروندان این کشور 
برای حمایت از ملت فلسطین در آن 

حضور داشتند.

۶  وزیر دولت اسرائیل در تظاهرات علیه نتانیاهو شرکت کردند

حماس پهپادهای غنیمتی از رژیم صهیونیستی را به پرواز درآورد
گردان های القس���ام شاخه نظامی حماس از به 
پرواز درآوردن پهپادهای غنیمت گرفته شده از رژیم 
صهیونیستی خبر داد. گردان های شهید عز الدین القسام 

در سی و یکمین سالروز تاسیس جنبش حماس اعالم 
کرد که تعدادی از پهپادهایی را که از رژیم صهیونیستی 

به غنیمت گرفته به پرواز در آورده است.

 سرویس خارجی: رئیس رژیم 
صهیونیستی با بیان اینکه دولت لبنان 
را مسئول تونل های ادعایی حزب اهلل 
در مرز ش���مالی فلسطین اشغالی 
می داند، این کشور را به ویرانی کامل 

تهدید کرد.
»رووی���ن ریولین« از عملیات 
ارت���ش این رژیم ب���رای تخریب 
تونل های ادعایی حزب اهلل در مرز 
شمالی فلسطین اشغالی بازدید و لبنان 
را تهدید کرد. ریولین با ادعای اینکه 
تونل های حزب اهلل که از روستاهای 
جنوبی لبنان به مناطق شمالی فلسطین 
اشغالی حفر شده اند، اسرائیل را به 
جنگ با این کشور می کشاند گفت 
ک���ه این نبرد نهایتا منجر به نابودی 

لبنان می شود.
 وی در دی���دار ب���ا نظامیان 
صهیونیست در مرز لبنان افزود: ما 
دولت لبنان را مسئول اتفاقاتی که در 
خاک این کشور رخ می دهد، می دانیم. 
رئیس رژیم صهیونیستی مدعی شد: 
به حزب اهلل هشدار می دهیم که دستور 
کار ای���ران را در لبنان اجرا نکند و 
از لبنان به عنوان وسیله ای برای حمله 
به اس���رائیل بهره نجوید زیرا ارتش 
اسرائیل آماده پاسخ به هر سناریویی 

است. ریولین در ادامه ادعاهای خود 
ب���ا بیان اینکه اقدامات حزب اهلل به 
لبنان صدمه می زند، افزود: تونل های 
تهاجمی حزب اهلل، نقض آش���کار 
حاکمیت اس���رائیل است و جامعه 
بین المللی باید درک کند که اسرائیل 
نیز هرکاری برای دفاع از خود نیاز 

باشد انجام می دهد.
در این حال عضو شورای مرکزی 
حزب اهلل بر قوی تر ش���دن لبنان در 
برابر تهدیدات صهیونیست ها به سبب 
معادله »ارتش، مردم و مقاومت« تأکید 
کرد. »ش���یخ نبیل قاووق« افزود این 
معادله باعث شد دشمن محاصره  شده، 
امروز اسیر غافلگیری ها و معادالت 
باش���د و با بحران روبه رو شود به 
نحوی که قبل از هر تجاوزی به لبنان 
هزار بار این موضوع را مورد بررسی 
قرار دهد. خبر دیگر اینکه منابع لبنانی 
از آماده باش ارتش این کش���ور به 
دنبال تحرکات جدید نظامیان رژیم 
صهیونیستی در نزدیکی مرز لبنان 
با فلس���طین اشغالی خبر دادند. در 
رویدادی دیگر بیش از 5۰۰۰ معترض 
در بیروت، پایتخت لبنان در اعتراض 
به وضعیت موجود و فساد در این 

کشور دست به تظاهرات زدند.

 رئیس رژیم صهیونیستی تهدید
 به نابودی لبنان کرد

سرویس خارجی: فرمانده نیروهای راهبردی موشکی روسیه  
اعالم کرد:  سامانه های دفاع موشکی آمریکا در اروپا در تیررس 

ما هستند.
ژنرال »سرگئی کاراکایف«، فرمانده نیروهای راهبردی موشکی 
روس���یه اظهارداشت: تاسیسات دفاع موشکی آمریکا در اروپا در 
محدوده عملیات نیروهای تهاجمی موثر روسیه قرار گرفته اند.وی 
گفت: نباید فراموش کنیم که تاسیسات دفاع موشکی اروپا در تیررس 
دیگر ابزارهای تهاجمی »غیر هسته ای« موثر نیروهای مسلح  روسیه 
هستند.از سویی، اندیشکده آمریکایی »مرکز راهبردی و ارزیابی های 
بودجه« در تازه ترین گزارش خود نوش���ت، ناوگان دریایی ایاالت 

متحده در نبرد برابر روسیه و چین با مشکل مواجه می شود و حتی 
مناسب مقابله با قابلیت های دریایی بهبود یافته کشورهایی مانند ایران و 
کره شمالی نیست. در تحولی دیگر، روزنامه »واشنگتن پست« با انتشار 
یادداشتی به تشدید نگرانی ها درایاالت متحده درباره آینده قدرت این 
کشور در جهان پرداخت ونوشت: ریاست جمهوری ترامپ، آینده 

قدرت آمریکا را در معرض تردید قرار داده است. 
همچنین روزنامه واش���نگتن پس���ت از آماده شدن گزارشی 
جدید در س���نای آمریکادر خصوص دخالت روسیه در انتخابات 
۲۰۱۶ به نفع »دونالد ترامپ« خبر داد.در این حال،»رودی جولیانی« 
وکیل رئیس جمهوری آمریکا احتمال گفتگوی مستقیم»رابرت مولر« 

بازرس پرونده دخالت ادعایی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۲۰۱۶ با ترامپ را رد کرد وگفت:این اتفاق تنها در صورتی 
می افتد که از روی نعش من رد ش���وند.  این در حالی اس���ت که 
نتایج  نظرسنجی جدید »ان بی سی« و وال استریت ژورنال نشان 
می دهد که ۶۲ درصد از آمریکایی ها معتقدند »دونالد ترامپ« در 
تحقیقات مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶آمریکا 
و تبانی احتمالی تیم انتخاباتی خود با مسکو، صداقت را رعایت 
نکرده است. همچنین بر اساس این نظر سنجی،محبوبیت ترامپ 
در میان مردم آمریکا به ۴۳ درصد رسیده است که کمترین سطح 

در هفت ماه گذشته است.

مسکو: سامانه هاي دفاع موشکي آمریکا در اروپا در تیررس روسیه قرار دارند

س���رویس خارجی: تروریست ها با انجام دو حمله 
جداگانه به شرق »العریش« و غرب »رفح« در شبه جزیره 
»سینا«، چهار نفر از نیروهای ارتش مصر را کشتند و پنج نفر 
دیگر را زخمی کردند.به گفته منابع خبری، تروریست ها در 
ادامه اقدامات خود علیه ارتش و نیروهای امنیتی مصر، دو 
حمله جداگانه به منطقه ای در شرق شهر »العریش« و غرب 
شهر»رفح« در منطقه »سینا« انجام دادند که در این حمالت، 
چهار نفر از نیروهای ارتش مصر کشته و پنج نفر دیگر زخمی 
شدند. به گزارش الجزیره، حمالت تروریستی در صحرای 
»سینا« پس از عزل »محمد مرسی« از ریاست جمهوری مصر 

افزایش پیدا کرده است و همچنان ادامه دارد.
* لیبی

ارتش لیبی تحت فرماندهی ژنرال » خلیفه حفتر « از 
وقوع درگیری های شدید با افراد مسلح در شهر» درنه« خبر 
داد.تارنمای روزنامه »المتوسط« لیبی به نقل از »المنذرعمر 
الخرطوش« مسئول دفتر اطالع رسانی تیپ ۷۳ پیاده ارتش 
لیبی نوش���ت، درگیری های شدیدی میان نیروهای ارتش 
و افراد مس���لح در این ش���هر روی داد.وی افزود: یکی از 
نیروهای تیپ ۷۳ ارتش در این درگیری ها کش���ته و دو 

نیروی دیگر نیز زخمی شدند.

کشته شدن ۴نظامی ارتش مصر در حمله تروریست ها به »سینا«

 سرویس خارجی:نشریه  نشنال اینترست در گزارشی اعالم کرد:درگیری 
نظامی آمریکا با کره شمالی  عالوه بر تحمیل هزینه های مالی  بسیار زیادی برای  
واشنگتن و متحدانش ،میلیون ها کشته بر جا خواهد گذاشت.نشنال اینترست 
نوشت:باید به این واقعیت توجه داشت که پیونگ یانگ اکنون خود را یک کشور 
هسته ای می داند که دارای دست کم ۲۰ موشک هسته ای  بوده و همچنین دارای 
زرادخانه عظیم تسلیحات شیمیایی است که با توجه به استقرار در منطقه غیرنظامی 
شده، با توجه به فاصله کم ۳5 مایلی، به سادگی امکان شلیک آنها به پایتخت کره 
جنوبی وجود دارد.به گفته این نشریه با تمامی این سوابق بعید به نظر می رسد 
کره شمالی توانایی حمله به خاک آمریکا را داشته باشد اما در مقابل دست کم 
قادر به حمله به نیروهای آمریکایی در خاک کره جنوبی و آمریکا و پایگاه های 
واشنگتن در گوام است، آمریکا  اکنون ۲8 هزار نیرو در کره جنوبی مستقر کرده 

که به آنها هزاران نفر از اعضای خانواده نظامیان را باید اضافه کرد.

نشنال اینترست:جنگ احتمالی  آمریکا با 
کره شمالی میلیون ها کشته دارد

هالکت ۲8دستیار ارشد »ابوبکر بغدادی« 
در حمله هوایی عراق به مواضع داعش

س���رویس خارجی: وزارت کش���ور عراق از هالکت ۲8معاون و دستیار 
ارش���د »ابوبکر بغدادی«، س���رکرده اصلی گروه تروریستی داعش در حمالت 
هوایی جنگنده های اف ۱۶ این کش���ور به مواضع تروریس���ت ها در خاک 

سوریه خبر داد.
ی���ک فرمان���ده عراقی در این وزارتخانه اعالم کرد : ۲8تن از معاونان  و 
دستیاران ارشد »ابوبکر بغدادی«، سرکرده اصلی داعش در دو حمله  جنگنده های 
اف ۱۶  ارتش عراق به محل نشست آنها در منطقه »سوسه« در خاک سوریه 
کشته شدند.به گفته این فرمانده، مهمترین سرکرده های داعش که در حمله 
نخست جنگنده های عراقی به هالکت رسیدند  ۱۶ تن بودند که مهمترین آنها 
عبارتند از:  »مشتاق عناد هرم المحمدی«، وزیر جنگ داعش و مسئول والیت 
فرات میانه،  »سجاد علی حسین االحسناوی«، معاون ابوبکر بغدادی و ناظر بر 
اجرای انفجارهای اخیر منطقه الکراده، »عبد الحمید نمضحی السلمانی«، مسئول 
انتقال عامالن انتحاری از سوریه به عراق، »عمر عبد سلمان الفهداوی«، مسئول 
اتاق عملیات داعش، »شاکر الحردانی«، مسئول برنامه مهندسی ساخت موشک، 
»ابوصالح العبیدی«، مس���ئول امنیتی داعش  و »ابوحمزه الیمنی«، رهبر عامالن 
انتحاری در سوریه .این مقام وزارت کشور عراق در ادامه  افزود: دومین حمله 
هوایی نیز علیه یکی از مقرهای داعش در مرزهای سوریه انجام شد که این 
حمله نیز به کشته شدن ۱۲عامل انتحاری منجر شد. او افزود:  این ۱۲تروریست 
قصد داشتند از مسیر صحرایی برای عملیات تروریستی در »بغداد«، »کربال«، 

»سامرا« و »کرکوک« وارد عراق شوند.
در تحولی دیگر، »محمد حلبوس���ی «، رئیس پارلمان عراق در س���فر به 
کردستان عراق گفت: باید موضوع گروه هایی که ترکیه و ایران آنها را دشمنان 
خویش می دانند و در شمال عراق مستقر هستند حل و فصل شود.وی افزود: 

اقلیم کردستان عراق نباید محل اقدام مسلحانه علیه همسایگان باشد.

س���رویس خارج���ی: ارتش و 
کمیته های مردمی یمن طی عملیاتی 
ضربتی در ش���هر م���رزی »نجران« 
عربس���تان، موفق شدند شماری از 
نظامیان ارتش سعودی را به هالکت 

برسانند.
بر اساس گزارش منابع خبری، 
نیروهای یمنی به پایگاه نظامی »الحماد« 
ارتش س���عودی در استان »نجران« 
عربس���تان حمله کردند که به دنبال 
آن، شماری از عناصر متجاوز کشته 
و ش���مار دیگری نیز زخمی شدند. 

به گفت���ه این منابع، نیروهای یمنی 
همچنین توانستند انواع سالح ها را از 
این پایگاه سعودی به  غنیمت ببرند.
از طرفی،  در منطقه شرق »الخوبه«، 
واقع در استان »عسیر« عربستان هم 
ش���ماری از مزدوران ارتش سعودی 
در پی پاتک سنگین نیروهای یمنی 
به هالکت رسیدند و بقیه پا به فرار 
گذاشتند. ارتش و کمیته های مردمی 
یمن همچنین توانستند در عملیاتی 
در استان »مأرب« یمن، خسارت های 
سنگینی را به صفوف مزدوران سعودی 

وارد کنند.در چنین شرایطی، »مارتین 
گریفیتس«، فرس���تاده ویژه سازمان 
مل���ل در یمن از طرف های درگیر 
خواس���ت تا به توافق های »سوئد« 
و آتش بس در اس���تان »الحدیده« 
پایبند باش���ند. همزمان،موسس���ه 
غیر دولتی) ACLED( نیز اعالم کرد:  
شمار قربانیان در یمن بیشتر ازآماری 
اس���ت که رسانه ها اعالم کرده اند و 
این رقم فقط از ژانویه دو سال پیش 
ت���ا کنون به بی���ش از ۶۰ هزار نفر 

رسیده است.

هالکت چندین نظامی سعودی در حمالت نیروهای یمنی 
به جنوب عربستان 

س���رویس خارجی:طالبان در 
ادامه اقدام���ات خود علیه نیروهای 
دولتی افغانس���تان با حمله به مواضع  
نظامیان این کشور در والیات بادغیس 
وجوزجان ۱5 نفر را کشت. در همین 
رابطه، مقام���ات افغان اعالم کردند: 
براثرحمله طالبان به نیروهای دولتی 
در منطقه  »ملمنجی«  والیت بادغیس 
هشت سرباز ارتش این کشور کشته 
و ۱۰ تن زخمی شدند. همچنین حمله 
طالبان به دو پاسگاه  مرزی در والیت 

جوزجان افغانستان، منجر به کشته شدن 
هفت نظامی افغان و زخمی ش���دن  
شش نفرشد.از سویی،مقامات افغان  
از کش���ته شدن پنج نفر بر اثر حمله 
ی���ک عامل نفوذی به نیروهای پلیس 
در شهرستان»میوند«والیت قندهارخبر 
دادند.در چنین شرایطی،دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا بعد از انتشار 
بیانیه ارتش آمریکا مبنی بر پذیرفتن اتهام 
قتل یکی از شهروندان غیرنظامی افغان 
توسط »متیو گلستین« افسر آمریکایی 

پس از هشت سال، در پیامی توئیتری 
این افس���ر را قهرمان ارتش آمریکا 
خواند.در چنین شرایطی،»محمد فیصل« 
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با 
انتش���ار توئیتی  برگزاری گفتگوهای 
مستقیم نمایندگان طالبان و آمریکا در 
امارات را تایید کرد.این در حالی است 
که پیش از این »عمران خان« نخست 
وزیر پاکس���تان  گفته بود که نشست 
مستقیم  میان طالبان و آمریکا  به میزبانی 

دولت اسالم آباد برگزار خواهد شد.

حمله طالبان به نیروهای دولتی افغان در »بادغیس« 
و»جوزجان« با 15 کشته 

سرویس خارجی:وزیر امور خارجه پاکستان گفت:برخی 
عناصر وجود دارند که دوست ندارند روابط خوب و قابل 

پیشرفت میان اسالم آباد و تهران را ببینند.
»شاه محمود قریشی« در پاسخ به سوالی مبنی بر این 
که مرزهای پاکس���تان و ایران از س���وی سران عالیرتبه دو 
کش���ور مرز دوس���تی و آرامش و ثبات خوانده شده و آیا 
عامل سومی برای تنش زایی روابط دو کشور برنامه ریزی 
نمی کند، گفت:ما نمی توانیم عناصری را که تمایلی ندارند تا 
مرز ایران و پاکستان، همچنان مرز صلح و آرامش باقی بماند 
را نادیده بگیریم. وی گفت:از این واقعیت آگاهی داریم که 

عناصری وجود دارند که مایل نیس���تند، روابط خوب ایران 
و پاکستان را ببینید و بدیهی است که آنها سعی در ایجاد 
سوء تفاهم دارند. قریشی با بیان این که ایران و پاکستان به 
عنوان دو همسایه مرزهای مشترک طوالنی دارند، افزود: دولت  
اسالم آباد عالقمند به داشتن مرزهای با ثبات و صلح آمیز 
با ایران بوده و تهران نیز خواهان برقراری روابط صلح آمیز 
با پاکستان است.از سویی،عمران خان نخست وزیر پاکستان 
نیز با محکوم کردن کشته شدن شهروندان کشمیری توسط 
سربازان هندی تهدید کرد که این مساله را در سازمان ملل 

مطرح می کند. 

 اسالم آباد:برخی چشم دیدن روابط خوب پاکستان 
و ایران را ندارند



شـــايد چالش بزرگ تلويزيون به عنوان 
بزرگترين رســـانه تصويرى در هر كشورى، 
چالش نســـبت مخاطب با اين جعبه جادو 
باشـــد. اين كه مواجهه مخاطب با تلويزيون 
را در چه مدل و الگـــوى ارتباطى مى توان 
تنظيم و صورت بندى كرد و اساساً مخاطبان چگونه با 

تلويزيون ارتباط برقرار مى كنند.
 زمانى تلويزيون به عنوان رســـانه اى با قدرت 
مطلقه شناخته مى شود كه مطابق با نظريه گلوله طاليى 
هر پيامى كه از آن صادر مى شد، به قلب و مغز مخاطب 
مى نشست و مخاطب در مقابل اين هيوالى ديجيتالى 
منفعل و تسليم بود. برخى آزمايش هاي تجربى شايعه 
پراكنى از سوى تلويزيون درباره زلزله  اى كه شهر را 

فرا مى گيرد، باعث گريختن مردم از خانه ها شد.
 اما بعدها با گســـترش وسايل ارتباط جمعى، از 
جمله پيشرفت هايى كه خود تلويزيون به عنوان يك 
مديـــدوم از حيث فنى و تكنيكى و تاثيرات اجتماعى 
يافت، نظريه هاى ديگرى مثل نظريه تاثيرات محدود 
و ارتباطات دو مرحله اى ظهور كرد كه ثابت مى كرد 
تلويزيون نمى تواند همچون اسلحه اى قدرتمند باشد 
كه پيام را به مغز مخاطب شليك مى كنند؛ بلكه برخى 
رســـانه ها يا مراجع فكرى، واسطه اى قرار دارند كه 
پيام تلويزيون بايد از فيلتر آنها بگذرد تا به پذيرش و 
دريافت مخاطب برسد و گاه نيز شاهد پس خوردهاى 
رسانه اى بوديم كه با برخورد به بن بست مخاطب به 
منبع پيام كه تلويزيون بود بازگشت مى كرد. اما هيچ 

وقت تاثير موثر تلويزيون 
انكار نشد.

واقعيت اين اســـت 
كه تحقيقات گســـترده اى 
درباره رابطـــه مخاطب و 
تلويزيـــون در يك دوره 
تاريخى صد و چند ساله به 
ويژه در كشورهاى صاحب 

تكنولوژى تلويزيونى صورت گرفته و صاحب نظران 
علوم ارتباطى و اجتماعى، به تحقيقات مختلفى درباره 
آن پرداختـــه اند. اگر بخواهيم به شـــكل خالصه و 
اجمالـــى حاصل اين مطالعات را در رابطه مخاطب و 
تلويزيون خالصه كنيم، بايد بگوييم كه به طور كلى سه 
گرايش عمده بين بينندگان تلويزيون قابل رديابى است 
كه هر كدام به تناسب مدل ارتباطى خود از تلويزيون 
تاثير مى پذيرند تا به عبارت ديگر تاثيرات تلويزيون 
بر مخاطب را در سه مدل و الگوى ارتباطى مى توان 

رديابى كرد:
1- پذيرش2 انتقاد3 همسازى.

 در واقع يك پيـــام تلويزيونى يا مورد پذيرش 
مخاطب قرار مى گيرد كه اين مســـتلزم همسويى و 
اتفاق نظر مخاطب با تلويزيون است؛يا در رويكردى 
انتقادى پس زده مى شود و پيام نمى تواند در مخاطب 
و افكار عمومى نفوذ كند كه اين خود البته اشـــكال 
مختلفى دارد، از جمله مقاومـــت در برابر هژمونى 
رســـانه اى كه غالباً در ميان مخاطبان روشنفكر و گاه 
ضد تلويزيونى رخ مى دهد كه اساســـاً تلويزيون را 
رسانه  اى عاميانه و حتى عوامانه مى دانند كه مخاطبان 
منفعل و كم ســـواد را جلب كرده و آنها را به افرادى 

سطحى نگر بدل مى كند.

نمايشـــگاه  روز جمعـــه9 آذر 97 
«شـــيما مطلبي»،هنرمند نقاش،بـــا نام«گنج 
حضور»درگالري«فرهنگ و هنر گويا»گشايش 
يافت و به مدت يك هفته، 14 اثر از تازه ترين 
كارهاي اين نقاش در نگاه مخاطبان قرار گرفت.

 در مراسم افتتاح و اختتاميه اين نمايشگاه، 
هنرمندان و استادان ارجمندي همچون: دكتر 
حسين الهي قمشه اي، محمود د ولت آبادي، علي 
مرادخاني،هادي سيف،كامبيز درمبخش،حسين 
محجوبي،حميد عجمي،حجت اهللا شكيبا،سعيد 
نقاشيان،علي رستميان،جواد بختياري، رسول 
مرادي، يعقوب عمامه پيچ، محمود اســـعدي، 
نادر ســـيحون، رضا محيط طباطبايي، هادي 
فدوي، حجت اماني، داود شـــهيدي، حسين 
نوروزي، خســـرو قرباني، رسول خجسته، 
ضياءالدين غالمي، خليـــل كوئيكي،محمد 
فرنود،محمد سلماني،مجيد مالنوروزي،حسين 
پرنيا،اسرافيل شيرچي،فاضل جمشيدي،ميترا 
فراتـــي، رضا رفيع، عباس ســـجادي، داوود 
حيدري،علي دهكردي،مسعودفروتن،معصومه 
كريمي، بهزاد اويسي، غالمرضا رضايي،داود 
قنبري،ناصـــر ميرباقري،احســـان ميرباقري، 
حسينعلي  ماچياني  و... هنرمنداني ديگر حضور 
داشـــتند كه هر يك با طرح ديدگاه هاي خود، 
آثار هنري اين نقاش را مورد نقد و بررســـي 

قرار دادند.

آثاري برگرفته از شـــكوه زيبايي، جوهر 
رنگ، طرح و نقش. و بدين ســـان  است كه 
عشـــق، صورت معنايي آثار اوست. و عشق، 
صورت جبر نيز هست؛ و بي صبر، به سر نشود. 
و عشق، جبري است كه با سرمايه بي صبري، 

راست نيايد. و در آفرينش اثر، دانستن حقيقت 
عشق را دو مقام است. مقام اول، مجاهدت است 

و مقام دوم، مشاهدت.
و عاشـــق حقيقت، صاحب رنج است و 
رنج انسان، صورت گنج است و سيرت رنج. 
همان گنج حضور عاشق است.و او مي كوشد تا 
در پي سيراب شدن از حقيقت ازلي، تجسمي 
بســـازد. با رنگ و طرح، از حقيقتي كه هرچه 
«بوده» است، از «بود»اوست. و هرچه«هست» نيز 

از«هستي» اوست.
تك نگاره هاي شـــيما مطلبـــي، چون 
تك نُت هاي موســـيقيايي، هر كدام تجسمي 
هســـتند، نه عيني؛كه ذهني و از ويژگي هاي 
آثارش همگرايي معنايي رنگ در بيان محتوا 
با طرح اســـت. آنچه موجب قوام بخشيدن به 
جهان بيني عارفانة   نقاش است، اُركستراسيون 
فرم و طرح و رنگ در آفرينش آثار اســـت كه 

نقاش از مبدأ ذات بدان انديشيده است.
 و هنري «اين چنين»،دو جنبة   فرهنگي و 
هنري دارد كه، جامعيت را در آثار نقاش عيان 
مي كند و موجب آن اســـت تا آثار تك بعدي 

و برگرفته از نگاهي يك سويه نباشند. ارتباط 
ميان مخاطب و نقاش، بزرگترين تأثير معنايي 
اين كارهاســـت كه از عالم خيال نقاش است 
كه در عالم خيال مخاطب، تجســـم و ادراك 
معنايي، صورت مي پذيرد. و همواره تأثيرگذاري 
از جملة  ماندگارترين تأثيرات در تبادل نظرهاي 

هنرمندانه است.
گوشه هايي از اين نقش ها به غايت، تعلق به 
مقامات اهل نظر دارد و بياني دلنشين از جوهر 
رنگ و تكلف معناســـت كه  صورت و قالب 
نكويي هستند.از معشوق رخ بخشيده به عاشق. 
و صورت محبت در غالب نقش ها، «حضرت 
عشق» را در «فراق» و «جدايي» از معشوق. و 
در عالم شـــيدايي و بينوايي ديده است كه اين 
نگاه، در اصل، همان صورت عالم وصل است 

و مجرد و پاك.
و اين بيان، همان معناي آزاد بودن از همة   
رنگ هاســـت كه بي رنگي را در بيان حقيقتي 

بزرگ، رنگ جان بخشيده است.
به نظر اين قلم، ثمر معنايي نقاشـــي هاي 
«شيما مطلبي»، مبتني بر معناي هنر نابي  است 
كه در آن، معشـــوق، همان ديدن صورت و 
فرم هاي نويني از احساس انسان امروز است 
كه «رضا عباســـي» و «آقاميرك اصفهاني» در 
سده هاي پيشين و دهها هنرمند بزرگ ديگر هم، 
آن را جستجو كرده اندو به آن، شكل هاي منطبق 
با معناي ادراك خويش را بخشيده اند. و شايد 
قياســـي مع الفارق نباشد اگر بگويم كه در اين 
جستجوها، «رنوار» و «رافائل» هم سهمي بس 

عظيم داشته اند!
و اين، اتفاقي اســـت كه پيوسته و همواره، 
جســـتجوهايي نو در عالم خيال با نقش و رنگ، 
حتي در مكتب تبريز و يا دورة «رنســـانس» هم 
پديدارشناسان معنايي از مفهوم خط و رنگ، در آثار 
خويش داشته اند. پس، جستجو در هنر و رسيدن 
به حقيقت ذات، در آفرينش هاي هنرمندانه، خالقيتي 
بزرگ و ضرورتي اجتناب ناپذير است كه در اين آثار، 
راهي و اثري از اين جستجو را مي توان در پيوند نگاه 

مخاطب و نقاش جستجو كرد.
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به پيوست

گنج حضور ؛ بياني دلنشين از   رنگ و معنا
پذيرش،انتقاد و همسازى

با زلف تو قصه اى است ما را مشكل          
                                                         همچون شب يلدا به درازى مشهور

«عبيد زاكانى»
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سراسر مشـــاجره و التهاب، و در نهايت 
رســـتگارى در اوج تهيدستى و فالكت را شايد 
بتوان مضمون اصلى فيلم مغزهاى كوچك زنگ 

زده دانست. 
فيلمى به غايت شفاف و بلورين از سيماى 
مردم فلـــك زده و نگون بختى كه نه از آداب و 
معاشرت شهرى چيزى مى دانند و مى فهمند و نه 

برايشان انسانيت و اخالق مهم است...

نگاهى به فيلم مغزهاى كوچك  زنگ زده

اوباش بى مغز

  صفحه 5

ادامه در صفحه 4

ادامه در صفحه 2

                                           نگاهي به نمايشگاه نقاشي«شيما مطلبي» همراه با گفتگويي با  وي  در خانه فرهنگ و هنر گويا  
درباره نسبت مخاطب و تلويزيون

سهراب هادي
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 در اين رويكرد، شاهد انتقاد يا نفى پيام هاى تلويزيونى از سوى مخاطب 
همراه هستيم كه البته طيف مخاطب اين گروه يكسان و يك شكل نيستند؛ چون 
جنس نقد آنها ممكن است با هم تفاوت داشته باشد. اما نگرش يا گرايش سوم، 
الگوى همسازى است كه نظريه هايي مثل نظريه رضايت و خرسندى  و نظريه 
استحكام به آن نزديك است. هم به اين معنى كه مخاطبان، نه به شكل دربست، 
پيام تلويزيونى را مى پذيرند و نه مطلقاً آن را رد مى كنند؛ بلكه به شكل گزينشى 
با آن دسته از پيام هايى كه به نظر آنها نزديك تر است، همسويى يافته و در برابر 

پيام هاى مخالف، مقاومت مى كنند.
اما اين همسازى، سويه معنايى ديگرى هم دارد. بدين معنا كه اساساً پيام از 
تعامل و گفتگوى بين مخاطب و تلويزيون ساخته مى شود و لزوماً قرار نيست 
كه پيامى از پيش تعيين شده و آماده از سوى تلويزيون توليد و از طرف مخاطب 
مصرف شود. اگرچه اين امكان، پيش از توسعه تكنولوژى هاى ارتباطى ميسر 
نبود و مخاطب نمى توانست نقشى در توليد پيام داشته باشد؛ اما اكنون به واسطه 
رشد تلفن هاى همراه و امكان ارسال پيامك به برنامه ها و به طور كلى تسهيل 
ارتباط مخاطب با تلويزيون و عوامل آن، اين فرصت نسبت به گذشته فراهم 
تر اســـت و تلويزيون نيز رقيبان ديگرى يافته كه اگر  نخواهد به خواسته  ها 

و نيازهاى مخاطب توجه كند، هم مشروعيت خودرا از دست مى دهد وهم 
مخاطب خود را. لذا در شرايط كنونى و با شبكه اى و ارتباطى شدن ساختار 
و نظام اجتماعى، الگوى سوم يعنى همسازى بين مخاطب و تلويزيون از اين 
منظر مى تواند مورد توجه قرار بگيرد كه در نهايت به افزايش رضايت مخاطب 
و افزايش مخاطب تلويزيون بيانجامد كه يك توافق و ارتباط برد- برد براى هر 

دو طرف تعامل باشد.
بر همين مبنا نگارنده پيشنهاد مى كند تا مديران و سياستگذاران رسانه ملى و 
متخصصان و كارشناسان علوم ارتباطات، در يك هم انديشى درباره الگوى سوم 
يعنى همسازى به جاى الگوى دو قطبى پذيرش – انتقاد تامل بيشترى كرده و 
راهكارها و تمهيداتى كه مى تواند به تقويت اين الگو و بازشناسى روشهايى كه 
به همسازى مخاطب و تلويزيون منجر مى شود را مطالعه كرده و زمينه اجرايى 
شدن آن را فراهم كنند.  قطعا تحقق الگوى سوم به بى اعتمادى احتمالى مخاطب 
و تلويزيون هم كمك كرده و  تعامل اين دو را به تفاهمى دوسويه بدل مى كند 
كه فرستنده و گيرنده پيام به توليد كننده پيامى بدل شود كه قرار است خودش آن 
را مصرف كند. در اين صورت مخاطب خود را مولد پيام تلويزيون مى داند، نه 

فقط مقلد يا مصرف كننده آن. همين!

تأملي در سمفونى پاستورال بتهوون  

موسيقي

زيباترين نقاشى نغمات

 نيا
رح

د ف
عما

اين اولين بيت «مثنوي» معنوي است كه موالنا سخن 
عالمگير كتاب جاودانه اش را با آن آغاز كرده است. در 
بحث از «مثنوي» نمي توان از موالنا سخن نگفت، اما 
چون ما قبًالً در كتاب «شعاع شمس» درباره حضرت 
خداوندگار موالنا بحث كرده ايم، لزومي ندارد كه در 
اينجا دوباره درباره او سخن بگوييم، هرچند چه بخواهيم 
و چه نخواهيم درباره شخص و شخصيت موالنا هم 

سخن به ميان خواهد آمد كه طبيعي است.
تصور من اين است كه ما به طور طبيعي نمي توانيم تمام 
«مثنوي» را مورد بحث و بررسي قرار دهيم، چون اين 
كار نيازمند فرصتي طوالني است و حاصل آن نيز چندين 
جلد كتاب خواهد شد كه در شرايط فعلي از بضاعت من 
خارج است، بنابراين ناگزير، بخشي از مثنوي را مي توانيم 

تفسير كنيم كه مي تواند به دو صورت باشد:
1ـ ابيات منتخب، به خصوص ابياتي كه داراي معاني 

حكمي و فلسفي و عرفاني اند.
2ـ انتخاب برخي از داستانهاي مثنوي. نظر شما را 
نمي دانم، ولي گمان مي كنم ابيات منتخب سودمندتر 
خواهد بود و با سليقه مخاطبان اين نوع كارها هماهنگ تر 
است. اما در هر صورت، «ني نامه» را بايد به صورت 
كامل و حتي مفصل بحث و تفسير كنيم، چرا كه اوالً 
روح «مثنوي» در همين هجده بيت «ني نامه» مندرج 
است، ثانياً حق عظيم «ني نامه» تا امروز توسط هيچ شارح 
و مفسري به درستي ادا نشده  است. ظواهر و قراين 
نشان مي دهد كه بناي همه اين بوده است كه از «ني نامه» 
بگذرند و به «مثنوي» برسند! حال آنكه اصل «مثنوي»، 
«ني نامه» است و بقيه حواشي و فروع اين هجده بيت به 
شمار مي رود. مع الوصف، روشن است كه ما حتي اگر 
موفق شويم كه صرفاً «ني نامه» را آنچنانكه شايسته است 
تفسير كنيم، توفيقي بزرگ كسب كرده ايم و شايد ديگر 
ضرورتي نباشد كه به بيش از «ني نامه» فكر كنيم. آيا با 

اين مطالب موافقيد؟
بله، با شما موافقم و موافقتم صد درصد است! بيان شما 
را تصديق و تحسين مي كنم. به حسن انتخاب شما باور 
دارم و فكر مي كنم بارها به اين موضوع اشاره كرده ام 
و امتحانم را داده ام. قطعاً روح سخن موالنا در «مثنوي» 
همان است كه در «ني  نامه» متمركز است و سخن بيش 
از «ني نامه» نيست، هرچند كه به قول شما حق آن به 
درستي ادا نشده و شارحان از آن عبور كرده اند. اگر چنين 
باشدـ  كه چنين استـ  بايد گفت كه اشتباه بزرگي روي 
داده است و خسارت بزرگي است كه بدون امعان نظر 
به «ني نامه»، اشخاص بخواهند به روح «مثنوي» دست 

پيدا كنند.
بدون شك پيام  اصلي «مثنوي معنوي»، همان است 
كه در «ني نامه» ذكر شده و دفترهاي شش گانه مثنوي، 
شرحي است كه موالنا خودش بر «مثنوي» نوشته است 
و انصاف بايد داد كه بهترين شرح ممكن بر «ني نامه» 
همان  است كه موالنا گفته و  نوشته است. تصور نمي كنم 
كه بدون مالحظه «ني نامه» و بدون در نظر گرفتن آن به 
عنوان روح كلي و متن اصلي، درك، دريافت و برداشت 
درستي بتوان از «مثنوي» داشت. اگر اين موضوع به عنوان 
پيش فرض ما درباره «مثنوي» مسلم باشد، ما مي توانيم 
سخنمان را آغاز كنيم و وارد تفسير اين ابيات شامخ و 
متعالي بشويم كه با «بشنو» آغاز مي شود. بدون خطبه و 
تحميد؛ يعني بدون بر زبان آوردن نام خداوند و صلوات 
بر پيامبر اسالم(ص) كه از گذشته تا امروز، سنت آغاز 
هر سخني و هر كتابي بوده است. پرسش اين است كه 
موالنا چرا سخن را با نام و ياد خداوند و خطبه و تحميد 
شروع نكرده و بي هيچ سخني، سراغ اصل مطلب رفته 

و گفته است:
بشنو اين ني چون شكايت مي كند

وز جـدايـي هـا حكايـت مـي كند

با دكتر ديناني در جهان موالنا

گفتگو از: كريم فيضي

كيمياي عشق
9

ادامه دارد

طبيعت يعنى آنچه مصنوع تغييرات و 
ساخته انسان نبوده،طى تمامى تاريخ 
مهمترين بخش آفرينش هنرى و بويژه 
در نقاشى و پيكرتراشى و حتى الفباى 
تمدن هاى باستانى،غالب ترين عنصر 
پردازش هنرى بوده. در ميان هزاران 
اثر هنرى، بويژه از عصر رنسانس تا 
دوران كنونى،از نقاشى هاى آلبرشت 
دورر، و هالس و ...تا امپرسيونيست هاى 
فرانســـوى قرن نوزدهـــم،از عصر 
توصيفات چيره دستانه اديبانى چون 
گوگول و تامس هاردى از طبيعت؛اما 
سمفونى ششم بتهوون، قصه ديگرى 

است. 
روايتى چنان بـــى نظى،دقيق،موثر و 
شـــخصى از مردى كه در اوج دوران 
روشنگرى پا به عرصه حيات گذارده 
بود و در دوران ســـيطره ناپلئون بر 
قاره اروپا شـــكفته شده بود و دوران 
رومانتيسم هنر و فلسفه را شاهد بود 
و در 1827 از جهان رخت بربست. 
سمفونى ششم بتهوون، اثرى است به 
غايت كمال هنرى هر چند واژه كمال 
در خصوص اثر هنرى چندان گويا 

نيست).
اثرى كه به نام جانبى «سمفونى پاستورال» 
شناخته مى شود و اشاره به همين معنا 
يعنى روستايى و ملهم از طبيعت، قلب 
تپنده اى است كه شاعرانه ترين اثر، 
بتهوونى را در دوره دوم حيات هنرى 
او رقم زده كه ديگر سمفونى هاى او 
بويژه سمفونى هاى شماره 3و5و7 و 
سمفونى شماره 9 كورال آثارى هستند 
بسيار عظيم و به تعبير فرانتس شوبرت 

با مقياسى غول آساى.
سمفونى ششم اما اثرى است كامآل 
برآمده از احساسات خاص و شاعرانه 
مردى در چهارمين دهه عمر كه هم 

خالقيت از هزارگوشه آن مى تراود و 
هم نوعى خستگى از آنچه در اجتماع 
انسانى و زمانه معاصر خويش و عجز 
اروپاى خرد شده زير سم اسبان ناپلئون 
بنا پارت حس مى كرد. و بتهوون، تنها 
هنرمند اروپاى غربى است كه در همين 
دوران، حتى به امپراطور كبير،بدون 
كمترين احساس ضعف و كرنش،با تيغ 

تيز هنرش سرفرازانه  باج نمى دهد.
ســـمفونى پاســـتورال اوپـــوس 
(68)،نخســـتين و واپسين سمفونى 
بتهوون در5 موومان است و دومين 
سمفونى او كه فيناله(بخش پايانى)
اثر بدون انقطاع از موومان پيشـــين 
وارد فيناله اثر مى شـــود. و اين خود 
از شگفتى هاى روش پردازش خالقه 
استاد آلمانى است. در بخش آغازين 
مقدمه اى اجرامى شود كه بعدها هكتور 
برليوز،خوانشى به حقيقت صحيح و 
زيبا از كل اين اثر ارائه داد؛ به نحوى 
كه شنونده كامآل وارد فضايى مى شود 
كه گويى پس از عبور از دامنه تپه  اى 
در مدخل يك روستا،اولين چشم انداز 
را از كل يك روستاى كوچك و زيباى 
مراتع سرسبز(اروپاى آغاز قرن نوزدهم)

مى بيند.
خانه هاى كوچك و رديف نامنظم 
كلبه  ها و شـــيروانى هـــا و حيات 
جـــارى در زندگى مردمى كه دور از 
شهرهاى بزرگ و فتانه زمان، همچون 
پاريس،لندن،وين و مسكو و سپس 
برلين،در قلب حيات خويش با ساعت 
صعود و فـــرود تيغ آفتاب زندگى و 
نبض حياتشان كوك شده است را نشان 

مى دهد.
مسافرى كه گويى خود بتهوون و همه 
آدميان پس از او در اين تاريخ اند. اين 
چشم انداز ساده اما در اوج آرامش و 
زيبايى را درمى يابند كه سازهاى بادى 
را در رنگ آميـــزى فضايى كه قرار 
است چنان صميمى و زيبا باشد، نشان 
مى  دهد. و ملودى زيبا و خاطره انگيزى 
كه مرور مى شود تا شما پاى در دل 
روستا و در عين حال به بيان وسيع تر به 

خود طبيعت بگذاريد.
در موومان دوم، كه آهسته تر روايتگرى 
مى كند، از همان آغاز شگفتى آفرينى 

بتهـــوون، خود را نشـــان مى دهد.
گروه سازهاى زهى(ويلون هاى اول 
ودوم و آلتـــو و چلـــو و كنترباس)
ملودى زيبا و حيرت انگيزى كه در 
آن چلو(ويلون  ســـل ) و كنترباس، 
برجستگى خاص دارد. فضايى سرشار 
از وقار و طمĤنينه دارد و مدام در هر 
فرصتى صداى يكى از پرندگان توسط 
سازها بازآفرينى مى شود. آنهم چنان زيبا 
و موثر كه باورپذير نيست كه صداى 
قرقاول هاى آلپ چگونه توسط ساز 
زهى بازآفرينى مى شود و ملودى كه 
ميل به باال رفتنى بى انتها تا ابديت دارد. 
و برليوز اين موومان را به «ايستادن روى 

پل روستايى» تشبيه كرده است.

موومان سوم، يك آلگرو بى نظير است 
كه سازهاى بادى پررنگ و برجسته تر 
خودنمايى مى كند و در حقيت آغاز 
يك جشن براى روستانشينان است. 
سازهاى بادى آواز زيبا،پرنشاط، فريبا 
و سرشار از زندگى را روايت مى كنند 
كه كامآل  تابلويى دقيق از رقص انسان 
و رهايى در طبيعت است. ريتم تند و 
جاندار و پويايى كه هر بار زواياى پنهان 

مانده خود را بيشتر متجلى مى كند.
موومان چهارم، با يك گره افكنى روايت 
مى شود و فضاى تعليقى كه مخاطب 
را نشان دهد اتفاق ناخوشايندى در 
راه است و گروه سازهاى زهى نقش 
بسزايى در ايجاد اين فضا دارند. چنين 
نيز مى شـــود. رعد و طوفان در راه 
است و آسمان مى تپد. ابرهاى تيره 
 فراگيرمى شـــوند و تندر و باران از 
 پى هم اين شادمانى را پراكنده و منتظر 

مى گـــذارد....و 
اوج كار روايت 

استاد استادان آغاز مى شود. 
در پايان اين بخش، آخرين صداى رعد 
كه اين بار ضعيف و دور شده به گوش 
مى رسد،هرچه در آغاز اين بخش، 
نقش اصلى را گروه ويلون ها و طبل به 
عهده داشتند، در آغاز موومان پنجم اما 
آسمان شاهد بارقه هاى نفسانى و زيباى 
خورشيد است كه از البه الى اين ابرها 
اولين فروغ هاى آن بر تن پرندگان،چشم 
كودكان روستا،مرغزارهاى خيس و بوى 

نمناك سبزه ها مى رقصد.
آنگاه ملودى فراتر از شاهكار بتهوون از 
دل اين واپسين صداى تبل هاى دور 
شده خود را با نخستين صداى سازهاى 
ابوآ و كالرينت و ســـپس شيپورهاى 
فرانسوى كه هماره از دوردست ها به 
گوش مى رسند،خود را نشان مى  دهد 
و شـــما را به شنيدن پرشكوه ترين و 
زيباترين شعر هستى دعوت مى كند. 
رقص زيباى زهى ها و سازهاى بادى در 
كنار هم كه هريك پاسخ يكديگر را به 
طنازى و شيدايى فوق تصورزيبايى مى 
دهند.چنان زيبايى ظريف و ژرفى كه در 
تمام تاريخ هيچ هنرمندى حتى در نقاشى 
به اين پايه از زيبايى تصوير شده، آنهم از 

زبان موسيقى، حتى نزديك هم نشد!
 ملودى زيبايى كه بتهوون به دقت هر 
چه تمامتر آن را براى پايان سمفونى 
شـــاعرانه اش پرداخت، زيباترين 
روايت ممكن از طبيعتى بود كه از 
زمان مرگ او تاكنون،آدمى اينســـان 
مغرورانه و طماع، كمر به نابودى آن 
بست. شكوهى كه او برساخت، تا ابد 
فريبنده ترين تصوير از همان واقعيات 
ساده زندگى آدمى را نشان داد كه ما 
هرروز و هر ســـال ساده از كنار آن 

گذشتيم و خواهيم گذشت.
روايت عاشقانه مردى كه تا پايان عمر 
مجرد زيست،اما عاشقانه ترين حيات 
را داشت و عشـــق را ژرف تر از 
هر آدمى ديگرى مى فهميد.مردى كه 
بخش اعظم حياتش با كم شنوايى 
شديد همراه بود، شنواترين خرد و 
حس را براى شنيدن واژگان هستى 

داشت.

درباره نسبت مخاطب و تلويزيون بقيه از صفحه اول
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در سه قسمت گذشته، برايتان برخي فراز 
و نشيب هاي زندگي  فريدون فروغي و بخش 
تورج شعبانخاني،آهنگساز و  اول مصاحبه 
دوست و دمساز او را درباره فروغي آوردم. 
اودراين مصاحبه، بسياري از زواياي پنهان مانده 
فروغي را مطرح كرده و درباره اين كه:«چه شد 
كه ترانه هاى فيلم آدمك را براى خواندن به 

فريدون فروغى سپرديد؟»گفته است: 
در ابتدا آقاى خسرو هريتاش،كارگردان 
فيلم آدمك، كه كار مرا ديده بود، از من خواست 
كارها را خودم بخوانم.اما من عازم سربازى 
بودم و خواهرم به من گفت:«خواندن اين كارها 
درست زمانى كه بالفاصله به سربازى مى روى، 
فايده چندانى ندارد. كارها را به كسى بده كه 
بتواند بعد از اين فيلم هم از اين موقعيت، بدون 

هيچ وقفه اى استفاده كند.» 
من هم خواندن ترانه ها را به فريدون 
را  فريدون  و  هريتاش،فرهاد  سپردم(البته 
مى  شناخت، اما كار را به من پيشنهاد كرده بود). 
در حقيقت، فريدون كار را زنده كرد؛ زيرا اين 
ترانه ها صداى بلند و پرحجم نياز داشتند و من 

معتقدم كه نه تنها خواننده، بلكه مِن آهنگساز 
هم با اين آثار رو آمدم. 

به هرحال مخاطب، نام آهنگساز را هم 
روى صفحه مى ديد. بنابراين ما به صورت 
حرفه اى و رسمى، موسيقى و شهرت را در كنار 
هم آغاز كرديم. يادم مى آيد كه بعد از اكران 
آدمك، «عباس مهرپويا» كه در حضور او نيز 
ترانه ها را اجرا كرده بودم، در مصاحبه اى با 
يكى از مجالت آن زمان، از كارهاى من تعريف 
كرد. اين كارها تغييرى در سبك آهنگسازِى 

رايج آن زمان ايجاد كرد.
شعبانخاني در اين باره كه بعد از آدمك، 

رابطه شما با فريدون چگونه بود؟ گفته است:
«فريدون براى اجرا به جاهاى مختلف 
دعوت مى شد كه در آن زمان اين اجراها معادل 
پول در آوردن بود. بعد از آن ديگر سرش شلوغ 
شد و متاسفانه عده اى از شهرت او و خوش 

قلبى اش سوءاستفاده مى كردند. 
فريدون پروژه هاى خوب زيادى داشت كه 
اگر با من همراه مى شد، شدنى بودند. مثال قرار 
بود روى غزليات «شوريده شيرازى» كار كند. 
مدتى شروع برنامه هايش با ترانه «دوتا چشم 
سياه دارى» بود. ترانه اى كه گرچه تِم سنتى 
داشت و آن را با گيتار مى نواخت، اما طورى آن 
را مى خواند كه به زيبايى و دلنشينى با صدايش 

هماهنگ مى شد. 
«بيژن مفيد» اين كار را در ريتم شش و 
هشت مى خواند، اما فريدون در اجرايش، ترانه 
را رومنس اجرا مى كرد و فضايى متفاوت به آن 
مى داد كه براى مخاطب نيز جذاب بود. از اينرو 
مى دانست كه مى تواند در فضاى سنتى هم 
اشعار كالسيك فارسى را به شكلى تازه، جذاب 
و متفاوت بخواند و برنامه هاى بسيارى براى 

اين كار داشت.»

فروغي،  فريدون  آدمك  ترانه  درباره 
شبهاتي وجود دارد؛ازجمله اين كه مي گويند 
خانم «لعبت واال» (شاعره و ترانه سرا) معتقد 
است كه ترانه آدمك، سروده اوست و البته 
روى بسيارى از صفحه هاى قديمى موجود نيز 
نام ايشان به عنوان ترانه سرا درج شده است.

تورج شعبانخاني در اين مورد هم چنين گفته 
است:«خانم لعبت واال، شاعر برجسته اى است. 
وقتى اين سخن شان را شنيدم، بسيار ناراحت 
شدم. نمى گويم خالف واقع مى گويند، اما 

معتقدم دچار اشتباه شده اند.»
 ونيز درباره اين كه تنظيم ترانه هاى «آدمك» 
و «پروانه من» را چه كسى انجام داد؟ آيا شما 
سِر ضبط آنها حضور داشتيد؟ گفته است:«تنظيم 
ها كار خودم است. در ضبط كارها هم از 
آنجايى كه من و فريدون با موسيقى به صورت 
حرفه اى آشنا بوديم، به او اعتماد كامل داشتم و 
مى دانستم درست مى خواند؛ از اين رو با توجه 
به مشغله زياد، نيازى به حضورم در استوديو 

براى نظارت بر خواندن فريدون نمى ديدم.»
*آيا ترانه هاى ديگرى هم با فريدون 

فروغى كار كرده ايد؟
«فرهنگ  از  بله، روى سروده هايى   -
قاسمى» آهنگ ساخته بودم و قرار بود فريدون 
بخواند، اما نمى دانم چرا نشد. شايد تنبل شده 

بوديم. افسوس!
*ترانه «كاكلى» سروده «فرهاد شيبانى» 
با استناد به مدارك موجود در نشريات آن 
 دوره، در سال 1352 توسط فريدون اجرا 

مى شده است؛ از اين اجرا اطالعى داريد؟
- نه، اما خودم چند سال پيش در محفلى 
آن را خواندم و نسخه اى از اين اجرا موجود 

است.

 

 نقدينه

 محبوب صالح عال
55

دلنوشته هاى آهان آهان دار

ادامه دارد ادامه دارد

هيچكس تصادفاً  عاشق نمي شود!
محبوب من! اين روزها به جاي من خوشبخت 
باشيد. خودتان را مالقات كنيد و از فرط شادي 
به جاي من گريه كنيد. رازي را به شما بگويم: 
هنگامي كه حرف هاي كسي را مي شنويد، مراقب 
كلماتي كه تكرار مي كند باشيد. اگر در يك جمله 
يك اسم را بيشتر از سه، چهار بار تكراركرد، 

بدانيد صاحب آن اسم را دوست مي دارد. 
اگر در هر جمله اي فعلي را بارها تكرار كرد، 
بدانيد او تصميم خودش را گرفته و مي خواهد 
هرطور كه شده آن كار را انجام دهد. اگر در يك 
جمله چند بار گفت مي خوانم، مطمئن باشيد او 
تصميم دارد كتاب بخواند. و اگر در حرف هايش 
ديديد كه دوست داشتن را بارها و بارها تكرار 

مي كند، مطمئن باشيد او شما را دوست دارد.

محبوب من! در پياده رو قدم مي زنم. به 
صنوبرها نگاه مي كنم و اندوهگين مي شوم. به 
ياد مي آورم چيزي را كه بهتر بود فراموش كرده 
باشم. خودم خواستم اينجا بمانم، به آسمان نگاه 
كنم و از ياد نبرم ماه اين شب ها را. شمعداني ها 
آشيانه هاي  به  پرندگان  ريشه هاي شان،  به 
كهن شان باز مي گردند و كسي نمي داند اين 

برگ هاي زرد ريخته چه مي شوند!
غروب تنهايي به گلگشت مي روم. همه جا، 
همان غروب پاييزي است و من به شما فكر 
مي كنم. امروز پنجشنبه است. از غروب پا بيرون 
مي گذارم. به فردا، جمعه فكر مي كنم. نمي دانم 
هنوز منتظر باشم؟ شما مي آييد؟ كاش دنيا 

هميشه اين چنين مي ماند. 
در خيابان خلوت، پسربچه اي دستش را 
از دست مادرش بيرون مي كشد به سمت 
بستني فروشي مي رود. مادر فرياد مي كند: «اِ... 
اينطور كه نمي شود كه تو هرچه را كه مي بيني، 
مي خواهي.» ياد خودم مي افتم. از دور شما را 

ديدم و بي محابا دويدم تا شما، تا هميشه.
محبوب من! مردي كه دو دل دارد، يك 
دلش تنها به شما اشتغال دارد و دل ديگرش 
به وظايف اندام وار خود مي پردازد. هيچ كس 
تصادفًا  عاشق نمي شود. مي روم شهري كه در 
شعرش نمي گويند كبوتر با كبوتر، باز با باز. 

مي روم جايي كه بازش با كبوتر مي كند پرواز.
محبوب من!  دلم ُقُرق شماست. حرف هاي 
زيادي است براي با شما گفتن. همه جا در پي 
شمايم. اين سر و آن سر مي دوم. پاهايم نيست. 
با همين قلبم كه هم اكنون در سينه ام مي تپد. در 

رابطة ما پاي سوسن و زنبق باز شده.
محبوب من! ما گردباد شديم. درون مان را 
خالي كرديم و پر از خوب شديم. سرشار از 
جذابيت براي عشق. يادم باشد كه خود عشق 
پديده اي است پر از جذابيت. يعني خود عشق 
بالقّوه دست كمي از درون خالي گردباد ندارد 

كه خود عشق گردبادي است.

د 
زمن

فرا
ن 

س
  ح

حاال سكوت مي كنم و الل مي شوماكبر اكسير
 معرفي مجموعه غزل«فنون دلبري»/ حسين شيردل/ نشر فصل پنجم / 1397

غزل، شعر ملي ماست. آلياژي از عرفان و 
درد و هوش ايراني. آيينه اي اســــت هزارتو كه 
اگر چشم بصيرت داشــــته باشي، آنچه ناديدني 
اســــت آن بيني ... از عهد آدم و حوا بوده است 
و خواهد بود. در مراسم تدفين هابيل در حمله 
مغول. روزي كه سرها بريده ديدي، بي جرم و 
بي جنايت. در پيروزي نوروز در جشــــن تولد 
اميد، گونه هاي مختلف غزل ما را همراهي كرده 

است.
 غزل را به هر لهجه اي كه بخواني، دلپذير 
و گواراست. غزل برترين ميراث نياكان ماست. 
مثل قاليچه كرمان، كاشيكاري اصفهان، موسيقي 
ملي و محلي و نمايش تعزيه ... مثل يك قاچ از 
هندوانه دشت مغان در ظهر عطش تابستان مثل 
يك كاسه كله پاچه در صبح يخبندان زمستان. 
مثل يك پياده رو بــــرگ زرد پائيزي. مثل يك 
دشت پر از ترانه بلدرچين در گردنه حيران. مثل 
نگارستان هزار رنگ بهار فندق لو و مثل هزاران 
لذت وصف ناپذيــــر ذوق ايراني در پرده هاي 
مينياتور و قاب هاي منبت و تذهيب و خطوط 

نستعليق مي چسبد.
 غزل پرچم هوشــــياري ماست در مواجهه 
با رياكاري و فساد و ظلم. غزل را عزيز بداريم؛ 
مثل دعاي چشــــم زخم مادران در گردن آويز 
كودكان. بيائيم به جاي گيردادن به وزن و قافيه 
و قيافه شــــاعر به آموزش راز و رمز ماندگاري 
غزل برخيزيم و بگوئيم اگر حافظ نبود، زندگي 
قابل تحمل نمي شد، مرگ اين همه آسان نبود و 
اميد تا امروز زنده نمي ماند. از غزل گفتم، دهانم 
آب افتاد. انگار در انارستان آستارا، انار ترشي از 
البالي خار تمشك و قره گيله، تو را به ضيافت 
ملس كودكانه ترين روزهاي باران بي شــــكيب 

موسمي كشانده باشــــد. خواندن يك مجموعه 
غزل از غزلپرداز جوان، جناب حســــين شيردل 

مي چسبد:

بر سهروردي بدنت بال مي شوم 
 امشب شبيه شيخ نمدمال مي شوم

با هر تكان زلف تو بر باد مي روم
 با هر تكان دست تو غربال مي شوم

شيرين اگر نبود چه حاجت به بيستون؟ 
 الهور را به من بده اقبال مي شوم!

يك بار با تو حرف زدن بي نتيجه بود 
 حاال سكوت مي كنم و الل مي شوم

مي خواستي غرور من اين بار نشكند
 گفتي من از سكوت تو خوشحال مي شوم

چاپ دوم مجموعه«فنون دلبري»از حسين 
شيردل، توسط نشر فصل پنجم به چاپ رسيده 
اســــت. مجموعه اي دلپذير از غزل ايراني كه 
عارفي سي و چهار ساله آن را مديريت مي كند. 
حاال كه غزال، غزل رام دستان جوانان غزل پرداز 
است،پيران خردمند بايد دست از سرودن بكشند. 
ديگر اميدي به حافظ و سعدي پير نيست. اجازه 
بدهيم جوانان جوالن بدهند تا غزل ايراني دوباره 
بال و پر بگيرد و با تشويق بزرگان، گنجينه هاي 

ادبي سرشار از غزل غزل هاي سليمان شود.
 از ناشر و شــــاعر دردانديش، بيگي حبيب 
آبادي عزيز هم متشــــكريم كه به جوانان مجال 
پرواز مي دهد تا پا به پاي شعر امروز غزل فارسي 
اوج بگيرد. غزل هاي حسين شيردل، از نوع غزل 
هاي ميانه معتدل اســــت.اودر كِشت قافيه استاد 
اســــت و اگر قافيه بكر و مورد نظر در دسترس 
نباشد، غزل را در همان جا در سه بيت تعطيل مي 
كند. بر خالف گروه بي شماري از غزل سازان 
مقاطعه كار كه از هر كلمه قافيه مي  ســــازند و 
زود قيافه را مي بازند! غزالك ديگري از شيردل 

حسين:
سنگ تيپا خورده را مي مانم اما ننگ نيست 

 سنگ تا وقتي كه زير پا نباشد سنگ نيست
من به اميــد شكــار شـاه ماهـي زنــده ام 

 گرچه در حوض حقير ما به جز خرچنگ نيست
فرق بين خير و شر را ذات روشن مي كند 

 اي بسا مردي كه تيمور است و پايش لنگ نيست
نكته: بر جوانان غزل نژاد، واجب و ضروري 
اســــت كه در حين غزل راني، به تمام جوانب 
صنايع ادبي و ظرايف بديعي توجه نموده و از 
چيدن عمودي قافيه خودداري كرده و اتومبيل 

غزل خود را به زنجير چرخ مجهز نمايند.

شبهاتي دربارة ترانه آدمك
                                           مروري بر زندگي و آثار فريدون فروغي – بخش چهارم

واكاوي ترانه هاي قديمي
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در بــــدو ورود بــــه نمايشــــگاه «گنج 
حضور»،بي هيچ سؤال و پرسشي از نقاش، نوشته 
اي موجز و مفيد از او كه بر ديوار نصب شــــده 
است،شما را با دنياي ذهن و ضمير وي آشنا مي 
كند. حكم دريچه اي را دارد كه به سمت و سوي 
دنياي او باز مي شود. شيما مطلبي،اينگونه لدي 

الورود، بــــه تعريف دنياي فكري و 
هنري خود مي نشيند:

«منم، هماني كه از ديرباز، خود 
نمي دانستم كه اعتاليم در گنجي است 
كه در حضور، ايجاد و مرا در خود 
محبوس مي سازد. حسي كه در آن 
عشق را از دريچه ديگري نظاره گر 
باشم.آن وادي كه جنبشي را در من 
بيدار و تعهــــدي واقع گرايانه را در 

رگهايم جاري مي سازد.
من همانــــم كــــه در خود، 
گمگشته اي را يافتم كه مرا سخت  در 
خود به تفكري عميق وادار مي سازد. 

دياري كه در آن نبوغي نيســــت،جز حضور در 
فضايي كه مرا از خودستايي، غرور، هوسراني و 
خودبزرگ بيني دور گردانيده و از «منيت ها» رهايم 
مي ســــازد.حضوري ناب، كه در آن چيزي جز 

«عشق» يافت نمي شود.
تقديرم آن اســــت كه تصويرگر  دردانه ي 
ايران زمين باشم و به پاس قدرداني از اين گنج، 
حضوري پابرجا و مستمر داشته و با عزمي راسخ 
در جهت اعتالي سرزمينم «ايران عزيز»، گامهايي 

را هرچند پرفراز و نشيب بپيمايم.
دليل انتســــاب نام «گنج حضور» براي اين 
نمايشگاه، آشنايي و آميختگي با اشعار موالنا و 

استاد عزيزم آقاي دكتر هادي سيف است.
تالش و همت استادم در معرفي و ستايش 
نگارگري ايران زمين، مرا از خود بي خود ساخته 
و اكنون آماده ام تا با تعهد و ايمان و با مطالعه اي 
مســــتمر، به عنوان يك هنرمند نقاش، با عزمي 
راسخ در جهت جبران سالها تالش مستمر استاد 
عزيزم و اســــاتيد بزرگواري كه همچون ايشان 
در معرفــــي تاريخ و تمدن ايران زمين و ارتقاي 
فرهنگ غني كشــــورم همت گماشته اند؛ سهم 

اندكي داشته باشم.
 همچنين از همراهي صميمانه استاد عزيزم 
آقاي ســــهراب هادي عزيز نيز نهايت تشكر و 
قدرداني را دارم كه با عشــــقي از عمق جان، مرا 
همراه بودند و به من آموختند كه قطره كوچكي 
از درياي بيكراني هستم كه آن را پاياني نيست.

قطره،درياســــت اگر با درياست/ورنه او قطره و 
دريا درياست.در خاتمه نيزكالمم را با يك بيت 

شعر زيبا از حضرت موالنا به پايان مي رسانم:
اي كه ز يك تابش تو كوه احد پاره شود

چه عجب ار مشت گلي عاشق و بيچاره شود»
 آنچه در پي مي آيد، گفت وگويي كوتاه با خانم 
«شيما مطلبي» است كه در حاشيه اين نمايشگاه به 
عمل آمد و به مصداق «خيرالكالم، ماقّل و دْل»، با 
همين چند جمله گفت و شنود مختصر، مي توان به 
اهداف،افكار و انديشه هاي معنوي و هنري اين نقاش 

كمال گرا و جستجوگر پي برد. 
* اولين بار كه كارها را ديدم، اين ذهنيت 
در من به وجود آمــد كه آغاز پيدايش مفهوم 
نقاشي در ذهن شما از كجا شكل گرفته است؟

ـ از آغاز،پيش زمينه اي داشتم و در آن زمان 
حسي به وجود آمد كه تأثير گرفته از آثار موالنا 
و آشنايي با استاد هادي سيف، فلسفه و آغازي 
بود در شروع نقاشي كردن براي من و ارتباط و 
همسويي آنها همراه با خودشناسي، من را به اين 

سمت و سو ترغيب كرد. 
*  ارزيابي شما در حسن ختام اين نمايشگاه 
براي شما در مجموع چه بود و تأثيرگذاري آن 

براي مخاطب را چگونه مي بينيد؟
ـ با توجه به تحسين ها و انتقادها، نتيجه گيري 
من اين است كه به دنبال راههاي جديدتري براي 
به وجود آوردن جرياني نو و متفاوت از گذشته 

بروم و آنچه ديدم و شنيدم، مرا به سوي پيامي با 
تأثيرگذاري خاص تر و ممتازتري ترغيب خواهد 
كرد. اين اتفاق مبارك كه حاصل رودررويي من 
و مخاطبان آثارم در اين نمايشگاه بود را مغتنم 

شمرده و پاس مي دارم.
* اين دو نوع تفاوت را در دوره اي از آثار 
گذشته شما و اين مجموعة جديد كه مبتني بر آثار 
موالناست، چگونه بررسي مي كنيد و وجود چند 
اثر كه برگرفته از طبيعت است را در نمايشگاه بر 
چه مبنايي توصيف مي كنيد و آيا اين مسأله در 
شما اين سؤال را ايجاد نكرد كه اين تناقض در 
چند اثر موجود در نمايشگاه، نگاهي متفاوت و يا 

متناقض را براي بيننده ايجاد كند؟
ـ اولين چالش و ســـبك كاري من، نگاه به 
طبيعت بود. زماني كه در جستجوي آن بودم تا 
بياني از نگاه هاي تازه را در آثارم خلق كنم، تصميم 
به تلفيق اين دو سبك گرفتم و قدمي استوار را در 

ايجاد مشي نوي در خلق آثارم برداشتم.
من به عنوان يك هنرمند نقاش، عقيده بر آن 
دارم كه تنها يك راه و يك روش را دنبال نكنم. 
آثار گذشته نگاهي از ديروزهاي من و آثار تازه ام، 
برگرفته از نگاهي از اكنون من است و يقيناً در 

آينده نيز نگاهي نو را تجربه خواهم كرد. 

* شما به عنوان يك هنرمند نقاش، تمايل 
به اين نكته داريد كه تغزلي باشــيد يا ســيال 
يا تجريدي و يا اين كــه داراي قدرت ايجاز 

باشيد؟
ـ هر سه اين اركان در هنر، هر يك، ركني 

اساسي هستند. 
اما من تغزلي هستم.

* آيا ادامه اين راه با توجه به اينكه به يك 
فرم تغزلي دســت پيدا كرده ايد مي تواند براي 
شما راههاي بيكران بيشتري را به همراه داشته 
باشد، يا اينكه تصور مي كنيد به پايان اين راه 

رسيده ايد؟
ـ من فكر مي كنم كه پايان اين دفتر رسيده ام 
ولي به پايان آن هدفي كه به دنبال آن هســـتم 
نرســـيده ام چرا كه راههايي كه دنبال 
مي كنم پاياني نخواهد داشـــت و هر 
لحظه و هر زمان احساس مي كنم كه در 

آغاز راه هستم.
از نگاه استاد هادي سيف

عمده دغدغه و انتظار من در نگاه به 
نگارگري معاصر ايران دردانه ام، بي گزافه 
و اغراق به يافت و دريافت آشتي از سر 
مهر و شـــوق و همت نگارگران نسل 
وارثي اســـت با كهن ميراث نگارگري 
ايران زمين؛ آن هم نه به معناي تقليد و 
مشق نثار ذوق و تبار عاشق دلشان در 
گذشته هاي دور و نزديك، كه در باورم، امانتداري 
و تداوم آرمان هايي است كه در گذر قرن هاي قرن، 
سبب ساز استقالل ذوق و اعتبار نقاشي ايران در 
عرصه هاي گوناگون نزد عالميان دوستدار نقاشي 

ايراني شده است.
هم بر اين اســـاس، گاه ايام كه تماشاگر 
مي شـــوم، مراتب همدلي ها و همرهي ها را در 
خالقيت نگارگر يا كه نگارگراني نام آشنا و گمنام 
در ايران خاك نقش و رنگ دل اميدوار مي شوم 

در انجام بازگشتي سرشار از غرور.
سخن كوتاه؛ مثال مي آورم نقش آفريني هاي 
«شـــيما مطلبي» را كه بي هيچ ادعايي، به يقين 
از ســـر عشـــق و ارادت به گران ميراث هنر 
و فرهنگ ايراني، دل و ذوق ســـپرده اســـت 
در رهروي مباني عرفاني و بســـا همدلي با 
زيبايي هاي ايران زيبا و آدم هاي دل آينه اي كه 
پنداري در چرخش قلم موي نقاشي اش اغلب 
يكي شده اند با جالل و شكوه دشت و كوه و 

جنگل آب و خاكشان.
ناگفته نگذارم كه هرچند آنچه را تماشاگرم 
در تابلوهاي نقاش، غايـــت و نهايت انتظارم 
نيست، اما فاش مي نويسم كه آغازي مبارك است 

و سزاوار تحسين.

  

شاعر ايده آليست ماترياليست نما!
در نامه مورخ27/11/20 سهراب مي نويسد: 
«شاعر ايده آليست ماترياليســـت نما سالم دارد»! 
اشاره سهراب به زنده ياد منوچهر شيباني است. اين 
اصطالح را من در نامه ام براي سهراب نوشته بودم. 
منوچهر شيباني، نقاش، شاعر و فعال اجتماعي، نقش 
مهمي در كار هنري سهراب داشته است و اين نكته 

را در يادداشت هاي من خواهيد خواند.
شـــيباني تمايالت چپ داشـــت و كوشش 
مي كرد سهراب را هم به آن سو بكشاند، اما سهراب 
بي توجه به تبليغات و گفتگوهاي دوستانش، همچنان 
به راه خود مي رفت و به مقولـــه «هنر براي هنر» 

مي انديشيد.

و آن دو شعر كه سهراب فرستاد
در نامه مورخ 28/4/11 ســـپهري مي نويسد 
كه: «همراه با نامه دو شعر مي فرستم تا برايم شعر 
بفرستي». آن دو شعر يك قطعه از نيما يوشيج بود 
با عنوان «ققنوس» كه سهراب اين شعر را دوست 
مي داشت و ديگري شعري از خودش بود با عنوان 
«خيال پدر». پيش از آن كه به اين شعر او اشاره اي 

داشته باشم، الزم است مطلبي را بازگو كنم:
چهل سال قبل كه در قزوين به كار طبابت 
اشتغال داشتم، با همكاري دوستان هنرمند، انجمني 
هنري به نام «آوار» برپا نموديم كه در رشته هاي 
گوناگون هنري (نقاشي، شعر و ادب، موسيقي، 
خوشنويسي و تئاتر) فعاليت داشت. بخش شعر 
و ادب را شخصاً سرپرستي مي كردم كه هفته اي 
يكبار جلسه شعرخواني برگزار مي شد و هر ماه 
هم يك جلســـه عمومي با دعوت از دوستداران 

شعر و ادب پارسي داشتيم.
گاهي هم از نام آوران شـــعر و ادب دعوت 
مي كرديـــم تا بـــه قزوين بيايند و در جلســـه 
شعرخواني شركت داشته باشند كه از آن جمله 
در اين جلســـه ها زنده يادان نصرت رحماني و 
مشـــفق كاشاني شـــركت نمودند. گاهي هم به 
شهرســـتان هاي ديگر مي رفتيم و مجلس شعر و 

ادب برپا مي داشتيم.
در اين جلسات شـــعر و ادب، شاعراني با 
نگرش به قالب هاي گوناگون شعر، سروده هايي از 
خود ارائه مي نمودند. آن روزها، بحث بر سر مقوله 
شـــعر با قالب هاي نو و كهن باال گرفته بود و هر 
كدام عالقه مندان و طرفداراني براي خود داشت. 
پيشنهاد كردم به جاي اصطالح «شعر نو»، اصطالح 
«شعر آزاد» گذاشته شود، زيرا واژه «نو» مدت زمان 

خاصي را در بر مي گيرد و سپس كهنه مي شود.
قالب شعري كه نيما يوشيج بنيان گذار آن بود، 
در حقيقت گسستن و آزاد شدن از قيود عروضي 
بود. بنابراين پس از گذشـــت پنجاه سال، ديگر 
قالب مقوله نوي نبود و بهتر بود كه برآن اصطالح 

«شعر آزاد» گذاشته شود.
مفاهيم مشابه آن در ادبيات زبان هاي ديگر هم 
ديده مي شود چنانكه در عربي «شعر الُحّر» و در 
 Free rerse و در انگليسي «Vers libre» فرانسوي
به كار برده شده اســـت، بنابراين ما در عالم شعر 

ايران دوقالب عمده داريم:
1ـ قالب شعر سنتي(كالسيك يارسمي)

2ـ قالب شعر آزاد
همچنان كه قالب شعر سنتي داراي انواع و 
اقسامي است(مثنوي، دوبيتي، رباعي، غزل، قصيده، 
قطعه، مخمس و...)، قالب شـــعر آزاد هم انواع 
گوناگوني دارد كه بايد توسط استادان فن ترسيم و 

معرفي گردد. اين كار هنوز انجام نشده است.
وقتي قالب شـــعر آزاد توسط نيما معرفي 
شد، گروهي از شـــعرا و ادبا عليه آن داد سخن 
دادند و آن را نوعي تخريب و انحراف در شعر 
پارسي خواندند. درست در همان زمان ها بود كه 
سپهري در پرداخت شـــعر آزاد گام هاي بلندي 

بر مي داشت.

هنرهاي تجسمي

نگاهي به نمايشگاه نقاشي«شيما مطلبي» در خانه فرهنگ و هنر گويا   دوستاني بهتر از آب روان
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ادامه دارد

فرمانروا كيست؟
كانال هاي بي شمار رسانه هاي تصويري جهان در 
 (NON STOP) 24 ساعت شبانه روز، بدون توقف
موسيقي ديسكوتكي را با صداهاي گوش خراش 
و اعصاب خردكن، توأم با نمايش هايي عصبي و 
مظاهري از سكس و جنون، زشت و ناهنجار با 
وسائل و تكنولوژي مدرن و دور از هرگونه سالمت 
و اصول شناخته شدة زيبائي پخش مي كنند و روح 
و روان كودكان و جوانان معصوم را مي آاليند و 
آنان را به وادي زشتي ها و تيره روزي و نابودي 

مي كشانند.
سؤال اين است كه اين كليپ ها با آن تصاوير و 
حركات چشم آزار و مخرب اعصاب، از كدام مركز 
فرماندهي هنري، يا بهتر بگوييم «بي هنري» هدايت 
مي شوند؟ فرمانروا و قانونگذار كيست؟ قافله ساالران 
اين كژراهة خطرآفرين كدامند؟ و اين چه دنياي زشت 
و پليدي است كه پيش چشم خلق اهللا به تصوير 

درمي آورند؟ و به گفتة اخوان ثالث:
هان كجاست؟ 

پايتخت اين دژآئين قرن پرآشوب؟
قرن شكلك چهر 

بر گذشته از مدار ماه ليك بس دور از قرار مهر 
قرن خون آشام

قرن وحشتناكتر پيغام؟
پايتخت اين چنين قرني، كو؟
بر كدامين بي نشان قله است

در كدامين سو؟...
از سالها پيش يك رسانة تلويزيوني منسوب به 
ايرانيان كه از سرزمين آلمان پخش مي شود و تغذيه 
آن در ايران فراهم مي گردد،  راه افتاده و از همه آنان كه 
دلشان براي خوانندگي لك زده، دعوت كرده اند كه 
تشريف بياورند و كارها و به عبارتي «شاهكارهاي!» 
خودشان را براي پخش در اين رسانه ارائه نمايند. 

آنطور كه معلوم است، اين رسانه ظاهراً قصد 
دارد رقابت تنگاتنگي با هنرمندان موسيقي مقيم 
لوس آنجلس و با تقليد از شيوة آنان به عمل آورده و 
در مقابل آنان قد علم كند، اما فعًال از لحاظ محدوديتي 
كه در نشان دادن غيراسالمي بانوان بي حجاب كه چه 
عرض كنمـ  نيمه عريانـ  با حركات و رقص هاي 
آنچناني دارد، نمي تواند آن طور كه بايد، در مقابل 
لوس آنجلسي هاي محترم و محترمه عرض اندام كند.

اين است كه در حال حاضر در كليپ هايي كه 
مي سازد، ضمن اجراي موسيقي مردانه(!) خانمي را 
هم با يك روسري كه كمي موهاي مشاراليها از زير 
آن پيداست، با آن كليپ جور مي كنند و صد البته 
اگر اين روال ادامه يابد، طبق قانون «تكامل» يواش 
يواش با فوت و فن هاي خاص و زيركانه، حتي از 

لوس آنجلسي ها هم جلو خواهد زد:
بـاش تـا صبـح دولتـش بـدمـد

كاين هنوز از نتايج سحر اسـت!
و چنين است كه وقتي همه راهها به بن بست 
مي رسد و ديگر كسي به اندرزها و راهنمائي هاي 
مسالمت آميز مصلحين اجتماعي گوش فرا نمي دهد و 
دنياي هنر ملعبة دست سودجويان و فريبكاران ضد 
اخالق قرار مي گيرد و مظاهر به اصطالح هنري در 
اسفل السافلين انحطاط و ابتذال سقوط مي كند؛ بايستي 
در انتظار يك ُمنجي خيرانديش و يك صالح آگاه و 
كارا نشست تا بيايد و بساط شارالتانيزم و هنر قالبي و 
مبتذل را برچيده و شبه هنرمندان را تار و مار كند. اگرچه 
احتماالً خشك و تر هم با هم بسوزد!... و مگر در همه 
انقالبات اجتماعي و سياسي جهان، اقليتي كوچك يا 

بزرگ قرباني نشده اند؟«نادعلي» مي گويد:
همتي كو كه در اين حلقه به پا داردمان

بركند دستي و زين خلسه به هوش آردمان
دمي اي روح مسيحا به كرامت برخيز 

تا َدد و ديو چنين مرده نپنداردمان

مشاجره  سراسر 
و التهاب، و در نهايت 
رســـتگارى در اوج 
تهيدستى و فالكت را 
شـــايد بتوان مضمون 
اصلـــى فيلم مغزهاى 
كوچك زنگ زده دانست. فيلمى 
به غايت شفاف و بلورين از سيماى 
مردم فلك زده و نگون بختى كه نه 
از آداب و معاشرت شهرى چيزى 
مى دانند و مى فهمند و نه برايشان 

انسانيت و اخالق مهم است. 
زيســـت آنها پر از قساوت و 
ســـنگدلى و تبهكارى است. چنين 
افرادى را در هر جامعه اى مى توان 
يافت، فرقى نمى كند در كامبوج و 
برزيل باشـــد يا در حومه پاريس و 
اطراف استانبول. اما آنچه فيلم مغزهاى 
كوچك زنگ زده را براى مخاطبان 
امروزى ما جذاب كرده اگرچه بتوان 
در فيلم نامه آن و حتى بازيگرانى كه 
توانستند از عهده نقششان به خوبى 
دربيايند، مشاهده كرد اما آنچه كه بايد 
به آن توجه داشت دوگانه سازى خير 
و شـــر در اوج قساوت است. فيلم 
پر از صحنه هاى درد و مصيبت و 
سنگدلى است كه مخاطب مى تواند 
با آنها نه تنها هم آوايى كند بلكه گاها 
تمايل پيدا مى كنـــد كه خود را در 
نقش يكى از آنها بيابد. از بچه هاى 
سر راهى كه براى تبه كارى آموزش 
مى بينند تا دختركانى كه به ســـنى 
رسيده اند كه عشق براى آنها معنايى 
جز سكس نمى يابد. و در اين ميان 
كسانى كه خود در اوج رذالت هستند 

صحبت از ناموس و شرف مى كنند. 
مغزهاى كوچك زنگ زده نه تنها 
توانسته تصاوير سنگدالنه اوباش 
بى شـــرف را به خوبى نشان دهد 
بلكه با فريادى رسا اعالم مى  كند 
كه در مانيفست اين افراد شرف در 
بى شرفى خالصه شده و نمى توان 
از اين مجموعه تبه كار چيزى فهميد 
و يا انتظار داشت. اين منظومه سياه 
و تباهى دست مايه فيلمى شده كه 
اين روزها توانسته مخاطبان سر در 
گم سينماى تجارى ايران را به خود 
جذب كند و براى ســـاعتى آنها را 

از دل ســـياهى هاى واقعى جامعه 
به ســـياهى ديگرى راهنمايى كند. 
صراحت دوربيـــن فيلم مغزهاى 
كوچك زنگ زده چنان فضا را براى 
مخاطب شكننده كرده كه هر گونه 
اظهار نظر درباره وجود چنين افرادى 
از جامعه را مى توان نمودى آشكار 
از بى منطقى روشنفكرى در فضاى 

پيچيده نابسامانى هاى جامعه دانست. 
اگرچه بايد اذعان داشت اين فيلم 
نه داعيه كالبد شكافى وضعيت و يا 
برشى از جامعه را دارد و نه توانايى 
اين را دارد كه بخواهد چنين كارى 

را انجام دهد. 
منطق فهم فيلـــم مغزهاى 
كوچـــك زنـــگ زده را بايد در 
التهاب و قساوت آن دانست. و اال 
كيست كه نداند كه بزهكارى ها و 
جنايت ها در گوشه گوشه شهرها 
انجام نمى شـــود! لذا فيلم توانسته 
با اســـتفاده از در حال گذر بودن 

روايتهاى رخ داده و جنجالهاى آن 
نه تنها تلنگرى به برخى از مفاهيم 
كه بعضا بار اخالقى دارند بزند شايد 
توانسته اضمحالل و فروريختن بار 
مفاهيمى چون غيرت و ناموس را 
كه سالها در كالبد سينماى ايران رخ 
نمايى مى كرد را نشـــان دهد. اين 
موقعيت را نمى توان سرســـرى از 

دست داد. چراكه موقعيتى منحصر 
به  فرد اســـت. مغزهاى كوچك 
زنگ زده در عيـــن اينكه فيلمى 
تجارى و يكبار مصرف اســـت اما 
توانسته با پرسه زدن در پيرامون و 
كانون حوادثى كه سالها با آن رو به 
رو بوديم واقعيت پيرامونى اطراف 
زندگى ما را به صراحت رسوا كند. 
صراحتى كه نشان از گسست از ميل 

سركوب شده است. 
كارگردان با زيركى تمام اين 
اليه ها را شناسايى كرده و با كنار هم 
قرار دادن پازلهاى مختلف تصاويرى 
را به مخاطب القا مى كند كه نه تنها 
در اصـــل آن نمى توان ترديد كرد 
بلكه مى توان آن را به جامعه در حال 
گذار ما نسبت داد و حتى براى آن 
عموميت بخشيد. بر همين اساس 
است كه مخاطب ضمن تماشاى 
فيلم از تصاويـــر رنج هم مى برد. 
رنجى كه فرهنگ مردســـاالرى را 
هم ســـنگ تبه كارى و با برون داد 
قساوت مى توان يكى برشمرد. و 
يا عقده هاى فرو خفته و سركوب 
شده اى كه بســـيارى آن را سالها 
تحت واژه هاى مختلف به خورد 
مخاطب دادند مى توانيم در فيلم به 
شكل زنگ زده اى ببينيم كه چگونه 
زنگارهاى آن را مى توان از بين برد 
و پوسيدگى آن را به تماشا نشست. 
فرجام سخن آنكه فيلم مغزهاى 
كوچك زنگ زده در عين جذابيت و 
خوش ساخت بودن توانسته روزگار 
ما را بازجويى كرده و به سئواالت ما 
بيش از گذشته افزوده و ابهامات ما 

را از نگون بختى بيش كرده است.
مغزهـــاى كوچك زنگ زده 
فيلمى به كارگردانى و نويسندگى 
هومن سيدى و تهيه كنندگى سعيد 
سعدى است. اين فيلم به سبك 
درام (اجتماعى) در فضايى تلخ و 
اكشن مى باشد. نويد محمدزاده و 
فرهاد اصالنى در نقش دو برادر، 
شخصيت هاى اصلى اين فيلم را 
برعهده دارند. تعدادى از بازيگران 
اين فيلم از بين 15هزار ويديوى 
ارســـالى فراخـــوان بازيگرى و 
شاگردان كالس هاى هومن سيدى 

انتخاب شده اند.

نگاهى به فيلم مغزهاى كوچك  زنگ زده

اوباش بى مغز

منوچهر دين پرست
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در اواخر هفته اي كه گذشت، «منصور 
خورشيدي»شاعر و منتقد مازندراني، چشم 
از جهان فروبست. خورشيدى، متولد 1329 
است و چاپ شعرهاى خود را از دهه، 

پنجاه آغاز كرد. 
از اين شاعر و منتقد شعر حجم، مقاالت 
بسيارى در داخل و خارج كشور منتشر شده 
و همچنين چند مجموعه شعر از وي در 
دسترس عالقه مندان شعر سپيد قرار گرفته 

است. كتاب هاي او عبارتند از:
«از فكرهاى با تو »، «خطابه هاى كهنسال 
كودكى»، «آبى ناگهان»، «تاج ريزى خاكستر» 

و «سجاده روى ماه بينداز».

 در اين مجال اندك، با خواندن چند 
شعر از منصور خورشيدي، ياد او را گرامي 

مي داريم:
تمناى موج هاى جهنده
اندكى آسمان زير باران

اندوه آفتاب را شماره مى كند
كنار صدف هاى خاكسترى

مرواريد درشت دريا
كه زخم الماس در سينه دارد

به تمناى موج هاى جهنده
تن نمى دهد

تا گردنبندى از بلور
نثار تنديس ها كند

همين دقيقه
كه زخم كهن ترينِ  درد

در ذهن تو ورق مى خورد
شكوه ساده اى دارد

دلتاى روشن اين نقشه
كه تنگ در آغوش آب
به سراب طعنه مى زند

***
زمزمه  آب

اينك كه قطره هاى حيات
در سرخى رگان تو

پرتاب مى شود
دل به تبسم ساده مى سپارى

جنب نيلوفرانى كه
با زمزمه ى آب

از خواب برخاسته اند
***

پرسه هاي مدام
ديوانه عشق را

عصر سياه زمستان
وقتى تمام خيابان

با اوست
به دوست مى دهد!

نيمرخ
به سايه ى ماه دارد
اين مرد رايگان

با آسمان خالى از ستاره
كه سراسيمه مى رود
پشت پرسه هاى مدام

زير نظر: عبدالصابر كاكايي

درنگي در شعر زنده ياد مهدي اخوان ثالث(م . اميد)

سبزينه

مهدى اخوان ثالث كه پدرش به على نامبردار 
بوده است، يكى از سه برادرى بود كه در فهرج 
در استان يزد به مشهد مهاجرت نمودند و به گفته 
ُعقالى ادب به همين خاطر نام خانوادگى او را 
اخوان ثالث، به معنى برادران سه گانه  خوانده اند. 
 وى را شاعر پر آوازه و موسيقى پژوه ايرانى ناميده اند
 و در تخلص «م. اميد» را براى او برگزيده اند. 
ما ملت ايران رابطه مناسب و خوبى با حيات و 
حضورهنرمندان و اُدبا در جامعه نداشته ايم ويا 
حداقل تاريخ اين را نشان نمى دهد، اما بعد از 
مرگ آنها ُمَعِرّف خوبى در جهت نيل به تعريفى 

همه جانبه براى اشخاص بوده ايم!
نه زنده پرستى را ياد گرفته ايم و نه مرده پرستى 
را، بلكه نوعى ميان شكافى را براى شخصيت و تفكر 
هنرمند و يا اديب برگزيده ايم و اين فرآيند فكرى 
را نمى توان يك فرهنگ فرآورنده قلمداد كرد، 
بلكه نوعى بد فرهنگى است كه آسيب هايى جامعه 
شناسانه را در جامعه به ثمر نشانده است و بى گمان 

اين آسيب ها نيازِ به آسيب شناسى دارند .
 عقالى دانش و ادب هم خوب مى دانند كه 
اخوان ثالث چه دردهايى كشيد و فكر مى كنم هنر 
و دانش را كسى فهم و درك مى كند كه همسايه 
فقر باشد. فقر به ما همه چيز را مى آموزد؛ حتي 
از بزرگترين دانشگاه هاى جهان هم پربارتر و 
پر دردانه دردانه سازتر است. من اخوان ثالث را 
نه فرزند فقر، بلكه پدر فقر مى دانم كه در حق 

فرزندانش كه جامعه بودند، فرزندى كرد.
 از اينرو، برخى ها وى را شاعري پر آوازه 
خوانده اند و بعضى هم او را موسيقى پژوه 
پنداشته  اند كه به نظر مى رسد پرآوازگى اخوان در 
شعر است، نه موسيقى و چنان ادعاهايى را هم خودِ 
اخوان به گمانم نداشته؛ بلكه ديگران اين القاب را 
براى وى ساخته اند كه مى تواند از جوانبى درست 

باشد و در زوايايى هم ساختگى.
 تحقيق و پژوهش در موسيقى، يك پروسه 
زمانبر است و فكر نمى كنم ايشان موسيقى پژوه 
به معنى اخص كلمه باشد. زيرا كه تئورى هاى 
جامعه پذير و تعميم پذيرى از اين شاعر معاصر 
در راستاى موسيقى ديده نمى شود و اگر فهم و 
دركى از موسيقى را در شعر و يا نواختن و يا 
ديدگاه هاى اين شاعر مشاهده مى كنيم، اين به 

منزله موسيقى پژوهى نيست. 
با اين تعابير، پارادايم يا الگوى فكرى اين 
شاعر را مى توان بر بنياد شعر و نگرش هاى ادبى 
بنيان نهاد. آنتولوژى يا هستى شناسى شعر اخوان، 
نياز به دامنه تحقيق  و پژوهش فراوانى دارد و شعر 
آن را مى توان يك «آريان شعر» ناميد. او با تاريخ 
باستان و زبان هاى باستان و متون تاريخى- ادبى 
آشنايى دارد و عالقه و علقه  بسامدى هم به تاريخ 
باستان و به ويژه مذهب زردشت ، مانى و مزدك 

از خود نشان داده است.
 پنداشت اين است كه  در ابعادى، شعر اخوان 
بر محور نمادها و نمودهايى اهورايى در حركت 
است كه البته درد و رنج جامعه كنون را هم به 
تصوير مى كشد؛ اما اين شعر خبرى از آينده ندارد 
و با اين كه از اين شاعر، هم شعر كالسيك برجا 
مانده و هم شعر نيمايى؛ اما نوعى آنتى تز را مى 
توان در تفكر ادبى آن دريافت كرد كه فكر نمى كنم 
شعر اخوان از آبشخور ادبيات تطبيقى (  كالسيك 
و نو) تزريق كرده باشد، بلكه نوعى ميان شكاف 
است كه خود را در بين سنت و تجدد آن زمان 
پيدا مى كند و اين پيدايى مرتبط با زيست بوم 

اخوان هم هست.
 نظر و منظر اخوان در بخشى از زمان و مكان، 
با بويه ها و سويه هاى مشهد كالف مى خورد و 

در بخشى ديگر تهران را برمى گزيند . يك تجربه 
ناب هنگام كه وى را از شعر كالسيك موطن خود 
به دامان شعر نو ايرانى(نيمايى) پرتاب مى كند. به 
قول آلبركامو:«خيلى  زود ياد گرفتم كه توپ از 

طرفى كه فكر مى كنيد نمى آيد.»
 من فكر مى كنم اخوان ثالث، يك شاعر ميان 
شكاف است كه وزن و قافيه هميشه او را در منظوم 
بودن در كار كمك مى كنند و رهايى از وزن نيما 
هم در ساختار شعرشان ديده نمى شود، بلكه نوعى 
همگرايى است كه كانسپت هايى تازه را در زباِن 
شعر نو مى آفريند. لذا تصور بر اين است كه اين 

ميان شكافى شعرِ اخوان، نياز به بازآفرينى دارد.
 هر شاعر يا هنرمندى، شعرش به تاريخ 
مى  پيوندد و باز آفرينى شعر او را طرفداران شاعر 
با مؤلفه هايى جديد دنبال مى كنند كه در اين راستا 
كمتر به شعر اخوان توجه شده است. بازيابى زمانى 
و بازپرورى مفاهيم و مصاديق مكانى و عقيدتى، 
چند الگوى شعرى را در جامعه برجسته نموده كه 
يكى شعر سهراب سپهرى بود و آن ديگر شعر 
احمد شاملو و شوربختانه به شعر اخوان حتي كمتر 

از شعر فروغ التفات شده است.
 ادبيات و شعر نو را مى توان بر سه بنياد: 
باب شدن، مد شدن و انديشه شدن، پايه گذارى 
كرد كه شعر اخوان بر بنياد «انديشه شدن» است 
و چون جامعه آن زمان به سمت مدرنيته و بعداً 
پست  مدرن در حركت است و مهم ترين تقابل با 
ادبيات انديشه، معناگريزى و انديشه گريزى است؛ 
بنابراين داشته هاى اخوان دچار يك ايستايى مى 
شوند كه تا به حال بازآفرينى خود را به دست 
نياورده اند. شايد بتوان گفت كه يك جايگزينى 
زود هنگام و يك هم نشينى نا به هنگام به سرعت 
جاى ادبيات پايه و بومى را گرفت كه ارزش هاى 

ادبى موطن خويش از يادها برفتند. 
 پرسش از حاميان اين پارادايم فكرى اين 
است كه اگر چيره دستى اخوان در شعر حماسى 
است، پس چرا پارامترهاى آن در جامعه مشخص 
نشده است؟ اگر پلى را بين شعر كالسيك و نو 
زده است با درونمايه هايى اجتماعى و تاريخى، 
پس جنبه هاى علمى و پژوهشى آن كجاست؟ 
اگر به نوعى نبوت و پيام آورى رسيده است، پس 
اين آميزه هاى پيامبرى از چه عقيده اى سرچشمه 
مى  گيرند و كدام هدف معين را در تاريخ ايران 

باستان و آراى عدالت خواهانه  دنبال مى كنند؟
 اگر ايشان داراى لحنى حماسى آميخته 
با صالبت و سنگينى شعر خراسانى است و 
تركيبات نو و تازه اى را خلق كرده است؛ پس 
چرا شعرشان تنها در دو دهه(0 3 و 40) در جامعه 
داوم پيدا مى كند؟ خودِ اخوان، قافيه را دو كفه 
ترازو مى داند كه خواستار عدل است و هرگز با 
سلطه بودن را پذيرا نيست، بلكه بر سلطه بودن 

را گزينش مى كند.
 پس مانيفست جهان شمول اين گفتمان 
عدالت خواهى كجاست و يا چرا به طور عمده 
نگاشته نشده است؟ اگر ايشان يك شاعر ليبرتى 
و ايرانى تبار است و جنبه هاى زبانى- تاريخى 
و باستانى  و شايد روح تاريخ ايران در شعرش 
نمادين  است؛ پس چرا بسيارى از روشنفكران و 
هنرمندان امروزى به نگرش تازه اى از شعر آن 

نرسيده اند؟
 فكر مى كنم اين اگرها همه پرسش هايى 
است كه هر هنرمند و شاعر بايستى از خويشتِن خود 
داشته باشد تا الگوهاى ادبى ما بهتر شناخته شوند. 
پرسش ديگرِ گفتار، ميان شكافى شعر اخوان است 
كه در زوايايى به آن اشاره شد؛ اما مهم ترين موضوع 
قابل بحث اين است كه زبان در شكل  گيرى شعر 

شاعر، نقش مهمى را بازى مى كند و فكر مى كنم 
كه شعر اخوان، داراى دوگانگى زبان است و همين 
دوگانگى زبان، خود عاملى است كه شعر اخوان 

را به جلو پرتاب نمى كند.

 شعر اخوان يك گام در پس دارد و گامى 
در پيش كه اين گامِ در پيش هم، وابسته و همبسته 
به شعر نيمايى است. به نظر مى آيد كه اغلب 
قياس  هايى كه فى مابين شعر اخوان ثالث با 
سايرين مى شود و حتي شعر او را با باباطاهر و 
خيام هم نسبت داده اند و هم قياس مى كنند، غلط 
باشد. نگاه اين است كه رويكردهاى اخوان ثالث 
با منوچهرآتشى، همگرايى بيشترى را به تصوير و 

اثبات مى رساند.
فرق بين آتشى و اخوان در اين است كه آتشى 
يك بوم گراست، اما اخوان يك باستان  گراست. 
به گونه اى كه آتشى منظرهاى بومى و تاريخى 
مناسب و مرتبط و محدودترى را براى ُسرايش 
انتخاب مى كند، اما گستره فكرى اخوان و تعلق 
خاطر آن به تاريخ باستان و شعر كالسيك و 
شعر نو، بيشتر از آتشى است و ميان شكافى شعِر 
اخوان در همين جاست. ميان شكافى در شعر، 
در چند حالت خود را نشان مى دهد: يا پلى را 
بين گذشته و حال مى زند و يا گذشته و حال را 
به دو شق مى كند و خود در ميان اين دو قرار 
مى گيرد كه يك چشم به گذشته دارد و چشم 

ديگربه حال مى نگرد.
 و در اين ميان هم، آينده كار معين و مشخص 
نيست  و من فكر مى كنم شعرِ اخوان از نوع 
و حالت دوم از ميان شكافى باشد. البته نوعى 
ميان  شكافى هم هست كه به معنى جدايى است و 
شاعر يكى از دو شق را انتخاب مى كند كه شاملو 
به اين حالت نزديكتر است. از اينرو، بهترين لقبى كه 
امروزه براى شعر ايران مى توان داشت، اين است 

كه شعر ايران:«فرزنِد هيچ بن هيچ است».
 زيرا كه هر شاعرى كه در زمان و مكان 
خارج مى شود و به تاريخ مى پيوندد، نوستالژى 
 و آركائيك و تعابيرى از اين دست خوانده 
مى شود. بدون اين كه فلسفه مفاهيم و اصطالحات 
را بدانيم و اين تيشه بر ريشه خود زدن و به بيانى 
ديگر، اين بنيان  افكنى ها، خود عاملى است كه 
وجود و آن همگى ها را از فرهنگ و ادب  ما 
ستانده است. يكى با داشته هاى تازه خود مى رود 
و آن ديگرى با داشته هايى تازه تر مى آيد و اين 
پديدارشناسى شعر، رويكردهايى تازه تر  و حالتى 
ذاتى و نابه هنگام دارد. پس هم از ذات شعرصيانت 
كنيم و هم نابه هنگامى ها و به هنگامى هاى شعر 
راپرورش دهيم. اخوان ناشناخته اى شناخته است، 
نه شناخته اى ناشناخته و من فكر مى كنم خيلى از 

شناخته هاى اخوان، نياز به بازبينى دارد.

با شاعران امروز

پىازشكاف تا ميان شكافى شعر
ن پا

دي
عاب

اندوه آفتاب
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خواجه شمس الدين محّمد شيرازى 
متخّلص به حافظ و ملّقب به لسان الغيب را 
ملت همگي مي شناسند. پس الزم نيست 
در اين وانفساي كمبود و گراني كاغذ، بيشتر 
توضيح بدهيم. در آستانة شب يلدا كه مردم 
به ديوان ايشان تفĤل مي زنند، بد نديديم 
گفت  و گويى كوتاه با نامبرده داشته باشيم كه 
داشتيم و ذيالً تقديم حضورتان مى گردد: 
 * با سالم و احترام خدمت شما. 
ـ سالمى چو بوى خوِش آشنايى 

خوب  است؟  چطور  *حالتان 
هستيد؟ 

ـ كارم به كام است، الحمُد هللا 
ببخشيد،  شكر.  را  خدا  *خب، 
مى توانم چند دقيقه وقتتان را بگيرم؟ براى 

مصاحبه و گفت و گو آمده ام. 
ـ رواق منظر چشم من آشيانه  توست/ 

كرم نما و فرود آ كه خانه خانه  توست 
* سپاسگزارم،اگر در ابتدا خودتان را 

معرفى كنيد؟ 
ـ از نام چه پرسى كه مرا ننگ ز نام 

است.
* اين چه حرفى است قربان؟.... 
البته شما نياز به معرفى نداريد. بگذريم... 
بعضى ها مى گويند حافظ صرفاً تقليدكار 
است و ابتكارى در شعرهاى او ديده نمى 
شود. او مضامين اشعار پيشينيان را تكرار 
كرده است. نظر شما در اين باره چيست؟ 
ـ گر بدى گفت حسودى و رفيقى 
رنجيد/ گو تو خوش باش كه ما گوش به 

احمق نكنيم.
كسى گيرد خطا بر نظم حافظ/ كه 
هيچش لطف در گوهر نباشد. تو پندارى 
كه بد گو رفت و جان برد؟/ حسابش با 

كرام الكاتبين است. 
در  خرمشاهى  بهاءالدين  *استاد 
حافظ نامه  خود با استناد به ديوان ديگر 
شاعران، اغلب شعر هاى شما را متأثر 
از آنها مى داند. نظرتان درباره  كار ايشان 

چيست؟ 
ـ آفرين بر نظر پاك خطا پوشش باد. 

چشم دارم كه سالمى برسانى ز َمنَش.
* البته ابتكار شما در غزل هايتان 
مشهود است. ادبيات ايران و جهان به شما 

و شعرهاى زيبايتان افتخار مى كند. 
ـ چه كنم؟ حرف دگر ياد نداد 

استادم.) 
* خدا شما را بيامرزد. 

ـ هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به 
عشق/ ثبت است بر جريده  عالم دوام ما.

* زنده باد... نظرتان درباره  استاد 
همشهريتان؛ جناب سعدى بزرگ چيست؟ 
ـ اين َقَدر دانم كه از شعر تََرش خون 

مى چكيد.
* واقعأ از شعرهاى متنوع و زيباى 
سعدى لذت مى برم. اشعار ايشان بى نظير 

است. 

ـ وليكن گفته  حافظ از آن بِه.
*عجب!... راستى خواجوى كرمانى 
از دوستان بسيار نزديك شما بود. از ايشان 

خبرى داريد؟ 
ـ ما به او محتاج بوديم، او به ما 
مشتاق بود. هر كجا هست خدايا به سالمت 

دارش.
* مى توانيد عشق را تعريف كنيد؟ 

همان كه محركه  ذهن و خيال شماست. 
ـ سخن عشق، نه آن است كه آيد به 

زباِن. دردا كه اين معّما شرح بيان ندارد.
* به نظر شما در آينده، شاعر ديگرى 
هم مى تواند به مقام كنونى شما برسد؟ آيا 

حافظ ديگرى پيدا خواهد شد؟ 
ـ آرى شود، وليك به خون جگر شود.

* شما امير مبارزالدين محمد را 
مى  شناسيد؟ 

ـ ما شيخ و واعظ كمتر شناسيم. 
من  هاى:«كه  مصراع  *ببخشيد 
نمى شنوم بوى خير از اين اوضاع» و «بوى 
بهبود ز اوضاع جهان مى شنوم» از شما 
با هم منافات و تناقض دارند. اين طور 

نيست؟ 
ـ چو بشنوى سخن اهل دل مگو كه 
خطاست/ سخن شناس نئى جان من، خطا 

اينجاست.
* ببخشيد اگر گستاخى كردم، از 
شما پوزش مى خواهم. يك سؤال ديگر 
ذهن مرا مشغول كرده، مى توانم بپرسم؟ 

ـ بعد از اداى خدمت و عرض دعا 
بگو.

* شما گفته ايد كه:«خود پسندى 
جان من، برهان نادانى بود»، ولى خودتان 
در بعضى از غزل هايتان از خودتان تعريف 
كرده ايد؛ مثل: «منم آن شاعرِ ساحر كه 
به افسون سخن/ از نى كلك همه قند و 
شكر مى بارم»يا:«ز چنگ زهره شنيدم كه 
صبحدم مى گفت:/ غالمِ حافِظ خوش 
لهجه ى خوش آوازم»و.... اين مسأله را 

چگونه توجيه مى كنيد؟

ـ نكته ناسنجيده گفتم، 
دلبرا معذور دار.

*خواهش مى كنم. 
البته اين خودستايى هاى شما كامالً درست 
و بجاست. در كتاب ها خوانده ام كه «شاه 
شيخ ابواسحاق» با شما به نيكى و مهربانى 
رفتار مى كرد. نظر شما درباره  ايشان 

چيست؟ 
دولت  ولى  درخشيد،  خوش  ـ 

مستعجل بود.
*شما در جايى گفته ايد كه:«اى دل 
طريق رندى، از محتسب بياموز/ مست 
است و در حق او، كس اين گمان ندارد». 

از گفته خود مطمئن هستيد؟ 
ـ َگَرت باور بَُود ور نه، سخن اين بود 

و ما گفتيم.
*چشم، ولى داريد پشت سر اين 
محتسب عزيز غيبت مى كنيد. اين كار 

درستى نيست... 
ـ واعظ ما بوى حق نشنيد بشنو اين 
سخن/ در حضورش نيز مى گويم، نه غيبت 

مى كنم.
*پس حق با شماست. ببخشيد، 
منظور خودتان را از مى و مستى و جام 
و باده و شراب و پياله، روشن و واضح 

بگوييد. 
ـ هر سخن وقتى و هر نكته مكانى دارد.
*پس يادتان باشد بعداً به خود من 
بگوييد. من در كل به اين نتيجه رسيده ام 
كه شما متين، آرام، راستگو، گوشه گير و 

انسان خوبى هستيد. 
ـ اين همه از نظر لطف شما مى بينم.

* خواهش مى كنم. مى توانم بپرسم 
چرا اينقدر گوشه گير هستيد؟ 

ـ تا حريفان دغا را به جهان كم بينم.
* شما سؤالى از من نداريد؟ 

ـ ارباب حاجتيم و زبان سؤال نيست.
* كارى از دست من برمى آيد كه 

در اين دنيا براى شما انجام دهم؟ 
ـ مشكلى دارم ز دانشمند مجلس 
بازپرس/ توبه فرمايان چرا خود توبه كم تر 

مى كنند؟ 
اين سؤال  اتفاقاً  حتماً.  *چشم، 
شخصى خود من هم هست. توصيه، انتقاد 

يا پيشنهادى اگر داريد، بفرماييد. 
ـ ز كار ها كه كنى، شعر حافظ از 

بر كن.
*به روى چشم، با كمال ميل. 
سپاسگزارم كه من را همراهى كرديد. 
سالم من را به تك تك شاعران و 
نويسندگان متعهد زبان فارسى برسانيد. 

خدانگهدار شما. 
ـ ز خوف هجرم ايمن كن اگر اميد 
آن دارى/ كه از چشم بد انديشان خدايت 

در امان دارد.
ــــــــــــــــــــــــــ

تصويرسازي از: رضا حدادى

طنزستان

           از فرمايشات ما

جمعه شب پيش روي، با اينكه كل مملكت تعطيل است، ليكن 
شب يلدا تعطيل نيست؛يعني تعطيل بردار نيست. وگرنه سالها پيش بعضي 
دانشمندان نابغه،مي خواستند آن را تعطيل كنند. اما قسمت نشد. اين است 

اهميت آريايي و باستاني قضيه!...افتاد؟!
باري؛ شب يلدا به روايتي همان شب عاشقان بيدل است كه به قول 
حافظ شبى دراز باشد. عاشقان بيدلى كه كانون گرم خانواده را با دور هم جمع 
و جور شدن در شب يلدا حسابى داغ و تنورى نگه مى دارند؛ چندان كه به 
آن مى شود شب «يلداغ» نيز گفت. (محض اطالع عرض شود كه ما خودمان 

يك پا فرهنگستان سياريم!اين طورى نگاهمان نكنيد.) 
ـ .....تو بيا كز اول شب در خانه باز باشد.(اين مطلب را يك پدربزرگ 
چشم به راهى خطاب به تنها فرزند آخرش گفت كه مى دانست از همان 

بچگى هندوانه را خيلى دوست داشت.)

شب يلدا از همان دورة اجداد اوليه و زير خط فقر ما يعنى انسان هاى 
شريف نخستين كه آتش و تخمه و هندوانه را كشف كردند،همواره گرامى 
داشته مى شد. سنگ اولية هدية شب چله اى خانوادة داماد براى خانوادة 
عروس هم از همين دوران پارينه سنگى بود كه در آداب و رسوم ما كار 
گذاشته شد و الى يومنا هذا ادامه دارد.(قابل توجه خانواده هاى محترم داماد و 

ساير وابستگان عزيز كه حواسشان پرت بود.)
شب يلدا تا مدت هاى مديد كمى مشكوك بود و بعضى ها همچين 
خيال مى كردند كه كار استكبار جهانى است؛ اما يك مقدار كه بيشتر دقت 
كرديم، ديديم كه نه، مثل اين كه كار خودمان است. و آنگاه پى برديم كه ما چه 
كارهاى خوبى مى كنيم و چه چيزهاى خوبى داريم و نمى دانيم.اين شد كه 
اآلن در شب اول زمستان هر سال با شكوه هرچه تمامتر برگزارش مى كنيم و 
چنان كانون خانواده ها را گرم مى كنيم كه مجبور مى شويم درزگيرهاى در و 

پنجره هاى منزل را از بيخ در آوريم.
توصيه هاى يلدايى: از آنجا كه شب يلدا نقش سازنده اى در استحكام 
بافت قرص و محكم خانواده دارد،به خاطر تجربيات و مطالعات يلداشناسانه 
ارزنده اى كه داريم، دريغمان  آمد از اين فرصت مفت پيش رو استفادة بهينه 
ننماييم وچند سفارش و توصيه در اين راستا از خودمان در نفرماييم.پس 

بفرماييد:
1ـ پرهيز از سخنرانى: شب يلدا بلندترين شب سال است. اگر اطرافيان 
خود را دوست داريد، از اين شب براى سخنرانى استفاده نفرماييد. اگر مالحظه 
مى كنيد كه حضور خلوت انس است و دوستان جمعند؛ به عوض فرمايش، 

و ان يكاد بخوانيد و در فراز كنيد. شب هاى ديگر هم روز خداست.
2ـ هندوانه خانواده: بعضى از هندوانه ها طورى خلق شده اند كه 
داراى خط هايى موازى بر گرداگرد خود هستند. پاره اى از هندوانه شناسان 
خبره  بر اين باورند كه اين گونه هندوانه هاى خط دار را به جهت مالحظة 
خانواده هاى عيالوارو گرفرزند و در راساى تسهيل در تقسيم عادالنة آن به 
قاچ هاى متساوى الساقين درست كرده اند كه شب يلدايى بر سر تقسيم 
هندوانه ميان اعضاى گرم يك كانون خانواده دعوا و زد و خوردى پيش نيايد 

خداى نكرده. 
3ـ تخمه داخلى: از آنجا كه داخل هندوانه تخم دارد، براى كم 
كردن از فشار خريد آجيل گران،مى توانيد هر سال تخم هندوانة خود را در 
بياوريدخشكش كنيد و شب يلداى سال بعد از همين تخمة خشكيده و تف 
داده شده براى پر رنگ شدن آجيل خانواده استفاده بهينه نماييد. تا تخمة داخلى 

هست، چرا تخمة ژاپنى؟....اگر هوس بود،همان فيلم اوشين شان بس بود.
4ـ تفأل بى دردسر: اگر شب يلدا قصد تفأل زدن به ديوان جناب 
حافظ را داريد، اشكال ندارد اما غزلى را انتخاب كنيد كه از قبل در چهارچوب 
مصالح خانواه انتخاب شده است. در غير اين صورت ممكن است وقتى 
ناغافل الى ديوان را باز مى كنيد يك غزل شبهه ناك و مساله دارى بيايد كه 
تا صبح مجبور باشيد به انواع سواالت سياسى،اجتماعى،اقتصادى ....وغيرة تك 

تك اعضاى گرامى خانواده جواب پس بدهيد.
پس سرى را كه درد نمى كند، شب يلدا دستمال نبنديد. مطمئن باشيد 
كه بقيه اعضاى خانواده هم شما را درك مى كنند و به خاطر يك دستمال 
ناقابل، قيطريه(قيصرية سابق)را به آتش نمى كشند. به هر حال، آنها هم از 
خودشان خانواده دارند و دنبال درد سر نمى گردند. مگر مسأله دار باشند كه 

بعيد است باشند.

رهنمودهايى براى شب يلدا
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سعيد صادقى

تبسم و تفكر

ـ متولد 1353 در شهرستان جهرم 
ـ داراى ليسانس نقاشى 

ـ دبير مقطع متوسطه اول «هنر»
ـ كسب بيش از 90 جايزه ملى و بين المللى در مسابقات
(آخرين جايزه بين المللى در جشنواره وردپرس كارتون 

2013 پرتغال)
ـ  حائز رتبه دوم جشنواره بين المللى كارتون غزهـ  2014 

مصاحبه با حافظ در آستانة شب يلدا
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 سرايه
مسابقات كشورى پرش با اسب در كرمان  /عكس از:  ابوذر احمديزاده

 27 آذر
* آيت اهللا منتظري براي ديدار با حضرت 

امام عازم پاريس شد.
* اتحاديه انجمنهاي اسالمي دانشجويان در 
اروپا به مناسبت ورود آيت اهللا منتظري به پاريس، 

پيامي منتشر كرد.
*  به مناسبت اعالم عزاي عمومي از سوي 
حضرت امام، كشور يكسره تعطيل بود و مردم 
نقاط مختلف، مخصوصاً نجف آباد، اصفهان و 

مشهد، در عزاي شهيدان خود سوگوار بودند.
* سراسر شـــهر تبريز به مناسبت هفتم 
شهداي اخير، مخصوصاً شهداي اصفهان، كامًال 
تعطيل بود. اجتماع عظيمي كه از مردم تشكيل 
شده بود، مورد هجوم مامورين رژيم قرار گرفت 
و در نتيجه، هفت نفر به شهادت رسيدند، و چهار 

نفر مجروح شدند.
* ســـربازاني كه فرياد مي زدند ما به شما 
شليك نمي كنيم، به جمع تظاهرات مردم تبريز 

پيوستند.
* خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد كه 
به نشانة عزاي عمومي، بسياري از كارمندان به 

سركار نرفتند.
* سه كشور نفت خير آمادگي خود را براي 
فروش نفت سفيد به ايران اعالم كردند. روماني، 
نيز اعالم كرد كه سيصد و پنجاه هزار تن گازوئيل 

به ايران مي فروشد.
 * آيـــت اهللا منتظري به پاريس رفت و در 
آنجا يك كنفرانس مطبوعاتي داد و گفت ملت 
ايران خواهان رژيـــم و دولتي زيرنظر آيت اهللا 

خميني است.
 * در يك ديدار بين شاه و دكتر غالمحسين 
صديقي، شاه به وي تكليف قبول نخست وزيري 
نمود صديقي براي قبول چنين سمتي يك هفته 

مهلت خواست.
 * لوله نفت گچساران به خارك منفجر شد.

 * جامعه معلمان كشور رفتن به كالس را 
تحريم كردند.

 * درپي اخراج چند تن از خلبانان و افراد 
فني شركت هواپيمايي ملي ايران كه روز گذشته 
دســـت به اعتصاب زده بودند، امروز پنجاه تن 
از خلبانان اين شركت اقدام به استعفاي جمعي 
كردند سي نفر از مهندسين پرواز نيز استعفاي 

خود را تسليم نمودند.
* حدود چهارصد نفر در بخش اشتهارد 
كرج در جاده اصلي تظاهرات و به سردادن شعار 

عليه رژيم پرداختند . 
* بيش از پنجهزار نفـــر در تبريز بعد از 
تظاهرات عليه رژيم در خيابان هاي شـــهر به 
سمت نظاميان مستقر در خيابان ها رفته و آنها را 
بوسيده و بر سر دست گرفتند .اين تظاهرات 
از ســـاعت 12 ظهر تا 9 شب ادامه داشته است 
بنا به گزارش ســـاواك سرهنگ امير احمدي 
فرمانده نيروهاي نظامي با مشاهده وضعيت براي 
تظاهركنندگان سخنراني و با آنها ابراز همدردي 
مي كند .در اين تظاهرات چهار نفرشـــهيد و 

تعدادى مجروح شدند.
* تظاهـــرات مـــردم در شـــهر مرند با 
تيراندازي ماموران به خون كشـــيده شـــد . در 
 تظاهرات مرند يك نفر شهيد و عده اي مجروح

 شدند. 
* بنا به گزارش ساواك استان آذربايجان شرقي 
از اردبيل بازار و برخي مغازه هاي شهر وهمچنين 
 شعب بانكهاي شهر اردبيل در اعتصاب و تعطيلي

 هستند . 
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2  شكست نظامي هند از ايران
18 دسامبر ســـال 1650 ميالدي نيروهاي اعزامي «شاه 
جهان» امپراتور گوركانى هند به قندهار از سربازان ايراني مستقر 
در پادگان اين شهر شكست خوردند و دست به فرار زدند. اين 
دومين شكست هنديان در قندهار از ارتش ايران بود. سال پيش 
از آن شاه عباس دوم شخصا با سپاه اصفهان براي بيرون راندن 
هنديان از قندهار به اين منطقه رفته و پيروز شـــده بود. سران 
دهلي از ديرزمان چشم طمع به قندهار دوخته بودند كه گوشه 

اي از ايران خاورى بود.
 تالش هاي بي نتيجه سران دهلي در سالهاي 1652 و 
1653 ادامه يافت و اين چهار لشكر كشي براي آنان 120 ميليون 

روپيه طال هزينه داشت.
شكايت انگلستان از ايران در جامعه ملل

جامعه ملل از 18 دســـامبر ســـال 1932 رسيدگي به 
شكايت انگلستان از ايران كه يكجانبه امتيازنامه نفت (امتياز 
سال 1901 دارسي) را القاء كرده بود سه روز پس از دريافت 
آن آغاز كرد و 50 روز بعد، از طرفين خواست كه يك بار ديگر 
با هم مذاكره كنند و اگر موفق به حل اختالف نشوند، آن وقت 
جامعه ملل تصميم خواهد گرفت.«تاريخ» نشان داد كه اين 
كارها نوعي بازي براي تمديد قرارداد 60 ساله به 90 سال و چند 

برابر كردن منطقه قرارداد بود. 
بازي هاي قوام السلطنه

پس از چند بار استعفاء و ابقاء و ترميم كابينه و ده ها بازي 
ديگر، در اين روز در آذر ماه 1326ابراهيم حكيمي جاي قوام 

السلطنه را گرفت و نخست وزير شد. 
در جريان اين بازي ها كه حوصله مردم را سر برده بود، 
محمد مسعود ناشـــر روزنامه «مرد امروز» در يك شماره اين 
روزنامه نوشت كه به هركس كه قوام را ترور كند يكصد هزار 
تومان پـــاداش خواهد داد و در اين زمينه تعهدنامه محضري 
هم تنظيم كرده بود. روابط قوام با مطبوعات در طول ســـال 

1326 بسيار بد بود.
اين بازي ها كه با اعتراض دولت شوروي به رّد قرارداد 
نفت شمال از سوي مجلس كه قوام وعده آن را به مسكو داده 

بود تا نيروهايش را از ايران خارج كند شدت يافته بود !
آغاز به كار صنعت هواپيما سازي

بـــرادران رايت 18 دســـامبر1903، و يك روز پس از 
نخستين پرواز كه پيروزمندانه بود، از دولت آمريكا خواستند 
كه اختراع آنان را خريداري كند. وزارت جنگ آمريكا مامور 
بررسي اين درخواست شد و پس از مذاكره و مشاهده اختراع، 
تصميم گرفت براداران رايت را به خدمت بگيرد و كمك مالي 

به تكميل اين صنعت بكند .

ساقى دميد صبح، عالج خمار كن
خورشـــيد را ز پرده شب آشكار كن

رنگ شكسته مى شكند شيشه در جگر
از مـــى خزان چهره مـــا را بهار كن

فيض صبوح پا به ركاب است، زينهار
اين ســـيل را به رطل گران پايدار كن

شرم از حضور مرده دالن جهان مدار
ايـــن قوم را تصور ســـنگ مزار كن

درد پيالـــه اى به گريبان خاك ريز
ســـنگ و سفال را چو عقيق آبدار كن

خود را شكفته   دار به هر حالتى كه هست
خونى كه مى خورى به دل روزگار كن

شبنم زيان نكرد ز سوداى آفتاب
در پـــاى يار گوهر جـــان را نثار كن

تا كى توان به مصلحت عقل كار كرد؟
يك چند هم به مصلحت عشق كار كن
صائب تبريزى


