
  

 تا�يخ �ير�� همو��� محل تالقى نير�ها� مختلف 
سياسى بو�� كه هر كد�� مشر�عيت خو� �� �� طريقى 
بدست ����� � �� صحنه عمل� تال� كر�� �ند تا �� 
مقايسه با قد�� ها � نير�ها� �يگر� موقعيت خويش �� 
حفظ كنند. تو��� �ين نير�ها به لحا� منبع مشر�عيت � 
قد��� � نيز عقل � ���يت �نها �� برخو�� با �يگر��� 
�� عامل مهم �� شكل �هى به ��ضا� سياسى جامعه ما 
بو�� �ست. �ين ��ضا�� گا� همر�� با تنش � ��گير� � 
گا� �� ���مش ���گا� �� سپر� مى كر�� �ست. �� ميا� 
نير�ها� سياسى موجو�� نير�ها� مذهبى با هد�يت 
��حانيو� � بر محو� �نها� خاستگا� �يژ� خو� �� ��شته 
� با �ستفا�� �� نفو� معنو� � �ينى� � �� پنا� با��ها� 
نشأ� گرفته �� متو� �ينى� سعى كر�� �ند تا �� مو��نه 
قد��� سهم خو� �� ��شته � تأثير بر ��يد��ها � ��ضا� 

سياسى ��شته باشند. 
��ستا� �ين مو��نه� �� �ما� تشكيل ��لت صفو�� 

��ستا� �يژ� خو� �� ����. شا�� نير�ها� 
قزلبا� � ��حانيو�� ��كا� �صلى ��لت 
صفو� بو�ند كه �� تو�فق با يكديگر �� 
يك مو��نه مثبت� با ��� � ستد� كه با 
يكديگر ��شتند� �ير�� �� ����� مى كر�ند. 
��ستى ��حانيو� با نير�ها� �يگر كه 
�يشه �� با�� همه �نها به مذهب �� يك 
سو� � مقابله با �شمنا� خا�جى �� سو� 
�يگر ��شت� يكى �� �صلى ترين عو�مل 

���� �نها �� صحنه سياست �ير�� بو�. �ين مو��نه� �� 
���� نا��شا� به هم �يخت � �ين به هم �يختگى تا عصر 
�نديه ���مه ياف���ت. �� ���� قاجا�يه� ضمن با�توليد 
�� �ضع� نوعى بيگانگى بين ��لت � ملت يا هما� 
��حانيو�� �� كنا� يگانگى � تنيد� �� ��� تا حد��� 

��ضا� �� بحر�نى مى كر�. 
بحر�� مو��نه �� نير�� سلطنت � ��حانيت� �� 
جريا� تنباكو � مشر�طه� �شكا� شد � �ين �� حالى 
بو� كه نير�� سومى كه تا �� �ما� سهمى �� قد�� 
ند�شت� ظهو� كر�� بو� كه �� هم سبب �ختال� بيشتر 
�� برهم ��� تو��� بو�. �ين نير�� ��شنفكر�� بو�ند كه 
مبانى �يگر�� جد�� �� سلطنت � ��حانيت ��شتند. 

پير��� �ضا ش���ا� �� عرصه سياسى� به معنا� 
پير��� ��ش���نفكر��� با تفسير تا�� �� �� سلطنت به 
معنا� �ستبد�� مد�� بو�. �ما بيش �� �ين� مهم ترين مسأله� 
جد� شد� كامل سلطنت � ��حانيت بو�. با سقو� �ضا 
شا�� � �� غيا� شخصيت � نفو� �ستبد��گونه ��� با� 

�يگر ��حانيت به صحنه برگشت � طبعا� � بر �سا� 
سنت قديم�  با توجه به منابع مشر�عيت � قد�تى كه �� 
ميا� مر�� � مريد�� خو� ��شت� خو�ستا� �يجا� مو��نه 
تا�� � به �سميت شناخته شد� قد�� خو� بو�. ��شن 
بو� كه �شمنى عميقى بين �ين سه نير�� يعنى سلطنت� 

��حانيت � ��شنفكر�� �جو� ��شت. 
��ضا� سياس���ى �ير�� �� �هه بيست تا پنجا�� 
با�تابى �� �ين �شمنى � منا�عه بو�. هما� طو� كه خو� 
��شنفكر�� نيز چپ � ��ست ��شتند� ��حانيو� نيز  
�� برخو�� با سلطنت � نيز ��شتن �يدگا� ها� متفا�� 
��با�� سهم � نقش � نفو� خو� �� ��ضا�� � نيز ���  
برخو�� با �يگر نير�ها� با هم تفا�� هايى ��شتند. �� 
�ين ميا�� مرجعيت شيعه كه �� ���� �ضاشا� �� عر�� 
متمركز بو�� با �مد� �يت �هللا� بر�جر�� به قم� به �ير�� 
منتقل شد � پانز�� سا� تما�� به نير�يى مؤثر تبديل 
شد� نير�يى كه �� مناقشا� � مسائل مختلف �ين ���� 

نقش ��شت. 
مرجعيت �يت �هللا� بر�جر��� نشانه 
طر� تفكر � ��شى بو� كه مى كوشيد 
با مستحكم كر�� پايگا� سنتى خو�� �� 
�� به عنو�� �هر� فشا�� عليه شا� بر�� 
تعديل ��ضا� به نفع �ين � مذهب � 
مر�� �ستفا�� كند. با �ين حا�� ميانه �� 
با نير�ها� تند��يى كه طالب كشاند� 
�ين �ضع به نوعى جد�� � مبا��� به 
قصد سقو� سلطنت باشند� ند�شت. 
��ضا� �ير�� �� �هه بيس���ت � سى� �� هم با �جو� 
كمونيست ها كه يك نير�� پرخاشگر � ضد سلطنت 
� مذهب بو�ند� �� نظر مرجعيت �قت شيعه� مناسب 
بر�� گستر� تضا� تا�� ميا� سلطنت � ��حانيت نبو�. 
طبعا� ال�� نبو� �� �يد �نا�� سلطنت� �مر مشر�عى باشد� 
�ما �� �� ش���ر�يط � مثل بسيا�� �� ������ تال� �ين 
بو� تا با �يجا� مو��نه قد��� � �� �ست ند��� �ختيا� 
�مو�� �مينه تأثيرگذ��� �يژ� بر ��ند جريانا� � ��ضا� 

سياسى  فر�هم باشد.  
بدين ترتيب� �ين ���� �� مرجعيت كه بد�� شك� 
يكى �� باشكو� ترين ���� ها� مرجعيت �� تا�يخ شيعه 
�� يكى �� قر� گذش���ته �ست� �نباشته �� �نبوهى �� 
مشا�كت ها� سياسى� �خالت �� بسيا�� �� ��يد��ها� 
��گير شد� با بسيا�� �� �شو��� ها بر پايه تو��نى بو� 
كه مى بايست منافع طيف متدين جامعه � ���� ها� 
�ينى �� �� كه �� سو� مرجعيت به �سميت شناخته 

مى شد� تأمين مى كر�....

 

شمس تبريز�

آموزه

 چها�شنبه   28  ���   1397 / ضميمه  فرهنگي ���نامه �طالعا� / سا� نو� � سو� �  شما��  27175 

 �يژ � فرهنگ� تا�يخ � تمد� �ير�� � جها� 

 حاصل �ينكه: �هن �س���ت � تصوير كه �� 
موقعيت ه���ا� گوناگو� پديد مي �يد � به تصوير 
�صل���ي � نهايي بد� مي ش���و� � همين  تصوير 
موقعيت ما �� �� ��تبا� با �شخا� � �شيا� تعيين 
مي كند. همه م���ا �� �ندگي ما� مو��� متعد�� �� 
سر�� ���يم كه به نقش �فريني تصا�ير گوناگو� 

برمي گر��. 
ش���نيد� يك خبر نويدبخش� موجب تغيير 
حا� هر �نس���اني مي ش���و�� همچنانكه شنيد� 
يك خبر تل���خ� غالبا موجب نا��حتي � نا �ميد� 
مي گر��. ���ين قبيل مو���� «خبرخو�» � «خبر 
تلخ» موقعيت هايي هستند كه تصا�ير �هني قبلي 
ما �� منقلب مي كند � تصوير جديد� �� �� �هن 
ما پديد مي ���� كه بسته به نو� �� ��كنش نشا� 

مي �هيم � تلخ � شيرين مي شويم. 
تصوير هايي كه �� �هن م���ا قر�� مي گير�� 
معموال� به لحظه ها� ما شكل مي �هد � با هما� 
لحظه تا�� ش���كل گرفته به ���يابي مي پر���يم: 

���يابي گذشته� ���يابي حا� � ���يابي �يند�.
تجربيا� متعد�� �� �س���ت �ست كه نشا� 
مي �هد هر تصوير� كه �يند� �� بر�� �نسا� تير� 
� تا� كند� بسيا� غم �نگيز � مصيبت با� �ست. �� 
مقابل تصا�ير� كه �يند� ��بر�� �نسا� به صو�تي 
�يباتر � �لخو�� تر نمايا� مي كند� مس���ت كنند� � 
لذ� بخش �ست.��ست �� همين جاست كه �نسا� 
�� �عد� هايي كه �يند� خوبي �� نويد مي �هند � به 
شا�ماني �س���تقبا� مي كند � شا�ماني �� �� پنها� 
نمي كند � �� مقابل� �� مظاهر� كه نشا�  �هند� 
�يند� �� مبهم باش���د� �چا� �ند�� � نا��حتي ها� 
متعد� ��حي � ���ني مي ش���و� كه �لبته مي تو�� 
فر�ت���ر �� �فتا�� �� �ينة �جتما� نيز چگونگي �ين 

حالت �� تشخيص ��� � با�شناسي كر�. 
ح���ا� � ��حيه پد�� كه نس���بت به �يند� 
تحصيلي � شغلي فر�ند� �طمينا� ����� با حا� 
� ��حيه پد�� كه چني���ن �طميناني ند���� بلكه 
بر�سا� شو�هد� چند� مي ��ند كه شر�يط خوبي 
�� �نتظا� نيست� يكسا� نيست � نمي تو�ند يكسا� 

باشد. 
�ين موضو�� پديد �مد� �� �� تصوير �هني 
�ست كه ممكن �س���ت هيچكد�� هم منطبق با 
��قعيت نباش���ند � حتي �گر بر�س���ا� �اليل � 
قو�نيني چنين �نطباقي �جو� ��ش���ته باشد� منطقا� 
نمي تو�ند ثابت � هميشگي باشد بلكه هيچ بعيد 
نيس���ت كه با پديد �مد� يك موقعيت ناشناخته 
� حتي غير قابل پيش بيني كه �ندگي سرش���ا� �� 
�نهاست� �� �س���ا� تغيير � تحو� پذير�. با �ين 
حا�� �نسا� �� تا�يخ �ندگي هز���� ساله خويش 
نشا� ���� �س���ت كه تابع تصا�ير �هني خويش 
�س���ت � هرگز بر خال� منط���ق تصوير �هني 
خويش عمل نكر�� � كا�� صو�� ند��� �ست� تا 

به �� حد كه �گر كسي بگويد :
ما بر خال� تصوي���ر موجو� �� �هنما� نه 
فكر� مي كنيم�نه س���خني بر �با� مي ���يم � نه 
��تباطي برقر�� مي كنيم � حرفي خال� ��قع نز�� 
�س���ت. ���� �ين تصا�ير �هني ماست كه به ما 
ش���كل � حالت مي �هد � ما �� به �نچه كه بايد 

�نجا� بدهيم� �لز�� مي كند.

�هن � تصوير

قلم �ند��

�هل جنگ �� چگونه محر� 
�سر�� كنند� ما�� جنگ هو� 
�ست. هركجا جنگي �يد� �� 

متابعت هو� باشد.
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تدبير ميا� تضا�ها
پانز�� سا� مرجعيت مطلق �يت �هللا� بر�جر��

ویژه فرهنگی ضمیمه اطالعات  امروز�كتر  �سو� جعفريا� صفحه 5

حیوانات سرگردان
زیر چرخ خودروها

گزارش

صفحه 7

مشکالت صنعت 
محصول عملکرد غلط 

در اقتصاد ملی

اقتصادي

صفحه 11

 هوانیروز قهرمان
پشتیبان مطمئن 
نیروهای مسلح

حماسه پايداري
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* برخ�ي ب�راي نمايندگ�ي مجل�س خودش�ان را مي ُكش�ند

 

اگ�ر چنانچ�ه راه پي�دا نكنند به هر دليلي ي�ا مثاًل فرض كنيد 
صالحيت�ش را تأيي�د نكنند يا رأي نياورد و غيره، خودش را 

به آب و آتش و در و ديوار مي زند كه چرا نشد
 * درس�ت اين اس�ت اگر چنانچه تكليفي وجود ندارد و واجب

بر انسان نيست، به سراغ رياست نرود و آنرا دنبال نكند
* در دوره دوم رياس�ت جمهوري گفت�م م�ن قطع�اً نام�زد

 

نمي شوم،  امام فرمودند بر تو هم واجب عيني است هم واجب 
تعييني

 حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح 
دی���روز در ابتدای درس خارج فقه 
به ش���رح حدیثی از پیامبر اعظم 
صلوات اهلل  علیه و  آله درباره  »تبعات 

اخروی ریاست« پرداختند. 
پایگاه اطالع رسانی دفترحفظ و 
نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمي 
 )KHAMENEI.IR( خامنه اي
مت���ن و فیلم ش���رح این حدیث 
توس���ط رهبر انقالب اسالمی را 

منتشر كرد:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

الحمدهلل رّب العالمین و الّصالة 

و الّس���الم علی سیّدنا محّمد و آله 
الّطاهری���ن و لعنة اهلل علی اعدائهم 

اجمعین.
عن النّب���ّی صلهَّی  اهللهَّ علیه و 
آله قال: ال یَُؤمهَُّر َرُجٌل َعلی َعَش���َرةٍ 
َفم���ا َفوَقُهم  ااِّل ِجی َء بِهِ یَوَم القیاَمِة 
َمغلولًَة یَُدُه اِلی ُعنُقِه َفاِن كاَن ُمحِسنًا 
ُفکهَّ َعنُه َو اِن كاَن ُمس���یئاً زیَد ِغاّلً 

اِلی ِغلِّهِ. )1( 
ال یَُؤمهَُّر َرُجٌل َعلی َعَشَرةٍ َفما 
َفوَقُهم  ااِّل ِجی َء بِهِ یَوَم القیاَمةِ َمغلولًَة 

یَُدُه اِلی ُعنُقِه
بقیه در صفحه 2

صفحه2صفحه2

حضور روحاني در نشست شوراي روابط راهبردي
ایران و تركیه در آنکارا

نشست كمیته قانون اساسي سوریه در ژنو 
تشکیل مي شود

   * ايده تشكيل شوراي عالي روابط راهبردي تهران � آنكارا نتيجه اولين سفر دكتر روحاني 
به تركيه در  دولت يازدهم بود

* در اين سفر اسناد مهمي در حوزه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي به امضا مي رسد

* وزراي خارجه ايران،  روسيه و تركيه به عنوان ضامنين فرمت آستانه نشستي سه جانبه 
را با »ديميستورا« برگزار و در پايان بيانيه اي صادر كردند

* طبق بيانيه فعاليت كميته قانون اساسي بايد در فضاي مصالحه و مشاركت  صورت گيرد

دنبال ریاست بودن
مطابق عقل و تدبیر نیست

رهبر معظم انقالب:

 * وقت�ي ك�ه برون س�پاري تحقيق�ات به درس�تي مديري�ت نمي ش�ود، واس�طه گري و البي گ�ري
بالي عرصه آموزش و پژوهش خواهند بود 

* تا زماني كه به نيازهاي اوليه پاسخ داده نشود، نمي توانيم وارد حوزه علوم انساني شويم

دكتر لعيا جنيدي معاون حقوقي رئيس جمهوري:

در 8 سال معادل80 سال دانشگاه تأسیس كردیم!

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6

حجت االسالم  و المسلمين
 دكتر محمد مسجدجامعی 

فرصت ها و چالش های 
توسعه ای افریقا

* جيمز جفري نماينده ويژه آمريكا در امور سوريه در يك عقب نشيني آشكار اعالم كرد كشورش 
ديگر به دنبال سرنگون كردن اسد نيست

* خواست ما براي حكومت متفاوت در سوريه به معناي »تغيير رژيم« نيست
* آمريكا مي پذيرد تهران نقش هاي ديپلماتيك را در سوريه حفظ كند

* وزير دفاع روسيه: گروه هاي تروريستي نفت سوريه را با حمايت آمريكا به تركيه قاچاق مي كنند
* ماهواره هاي روسي تصاوير كاروان تانكرهاي قاچاق نفت سوريه به تركيه را ثبت كرده اند

واشنگتن: ديگر به دنبال براندازي
حكومت اسد نيستيم

صفحه16

در يك عقب نشيني آشكار

حقوق صنفي
و تشکلهاي كارگري

صفحه 2
سيد مسعود رضوي

يادداشت

دولت كف خیابان!
صفحه2

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- نام و نشانى مناقصه گزار: شركت آلوميناى ايران وابسته به سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران.
2- مهلت خريد و دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ درج آگهى نوبت دوم( 29/ 97/09) بمدت 7 روز كارى  مى باشد.

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

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

روابط عمومى شركت آلوميناى ايران  شناسه آگهى : 319915

نوبتآگهى تجديد مناقصه شركت آلوميناى ايران 
 دوم

آگهي فراخوان مشاركت ساخت 
  نوبت دوم درج

ــتناد ماده  ــي و به اس در اجراي اصل 44 قانون اساس
27 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي 

ــكي شيراز در نظر دارد نسبت  ــگاه علوم پزش از مقررات مالي دولت، دانش
ــاركت در عمليات احداث، راه اندازي و بهره برداري (مدت معين)  به مش
ــره(س) ميانرود با  ــي حضرت صديقه طاه ــتان 750 تخت خواب بيمارس
سرمايه گذار بخش غيردولتي اقدام نمايد؛ لذا از متقاضيان واجد شرايط 
ــب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد و شرايط  ــود جهت كس دعوت مي ش
مربوطه ظرف مدت 15 روز از تاريخ انتشار آگهي به مديريت پروژه حضرت 
محمد رسول اله(ص) واقع در مديريت مركز آموزشي درماني نمازي شيراز 

مراجعه نمايند.
مديريت برنامه ريزي  ، بودجه و پايش عملكرد

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

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

www.ketabettelaat.com : آدرس سايت فروشگاه اينترنتي *

فلسفـه اقتصـاد 
جهان به مثابه خانـوار

نوشتة سرگئي بولگاكف                ترجمه محمدحسين �قا�
قطع وزيري ، چاپ اول ، 320 صفحه

ــه موجب «تعجب» فلسفي مؤلف در قبال گذشته  حقيقت اقتصاد هميش
خود بوده و حقيقت فلسفه اقتصادـ  مسئله انسان در طبيعت و طبيعت در 
انسانـ  هيچگاه از افق روحي او دور نشده است. به نظر مؤلف، تالش اوليه 
ــتخراج معني از اين حقيقت، همان نظريه ماده گرايي اقتصادي با  براي اس

اصالحات انتقادي متعدد است.
در پژوهش حاضر، مسئله اقتصاد همزمان در سه بعد مدنظر نويسنده قرار 
گرفته است: ابعاد علمي تجربي، فراباشنده انتقادي، و مابعدالطبيعي، و اين 
ــن نمي گردد، بلكه بر مبناي همان  ــر پايه هوي و هوس او تعيي ــش ب پژوه
ــود؛ زيرا همان چيزي كه در حوزه تجربي،  ــنهاد مي ش جوهر موضوع پيش
ــائلي را براي علم مطرح مي سازد،  ــكيل مي دهد و مس عين «تجربه» را تش

وقتي از منظر اشكال شناختي ديده شود، ساخت «ذهن فراباشنده» را تشكيل مي دهد و با توجه به ريشه هاي تحقيق 
عمق بيشتري مي يابد.

اين كتاب در نه فصل زير سامان يافته است: مسئله فلسفه اقتصاد، مباني نظريه اقتصاد از منظر فلسفه طبيعي، اهميت 
كاركردهاي بنيادين اقتصاد، در باب موضوع فراباشنده اقتصاد، ماهيت علم، اقتصاد به مثابه هم نهاد آزاري و نياز، حدود 

جبرگرايي اجتماعي، پديدارشناسي اقتصاد، ماده گرايي اقتصادي به مثابه فلسفه اقتصاد.

معرفي كتاب هاي انتشارات اطالعات

معاونت آماد و پشتيبانى ناجا

آگهى مناقصه عمومى
شما��    97/100/6

شر� �� صفحه 12

 ��تش جمهو�� �سالمي �ير��
نير�� �ميني

تجديد 
آگهي مناقصه عمومي
دو مرحله اي شماره 324

ول
ت ا

نوب

فرماندهي آماد و پشـتيباني مركز نيروي زميني ارتش جمهوري 
اسالمي ايران در نظر دارد نيازمندي خود را به شرح جدول ذيل از طريق 
برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد. لذا از كليه توليدكنندگان عمده 
دعوت به عمل مي آيد از تاريخ 97/09/28 لغايت مورخه 97/10/10 با در 
ــتن معرفي نامه كتبي و واريز مبلغ 300/000 ريال به حساب  ــت داش دس
شماره 6158800178505 نزد بانك سپه به نام غيرقابل برگشت عوايد 
ــرايط و  ــش مركز نزاجا به آدرس زير مراجعه و برگ ش ــي ف آمادوپ داخل

مشخصات مربوطه را اخذ نمايند.
تعداد نيازمنديرديف

ــازيره پوتين سربازي1  پ  90/000
ــاچرم گاوي جور يك2 پ  135/000
ــاچرم اشبالت دستكي جور يك3 پ  315/000
ــاچرم اشبالت برگه ايي4 پ  37/500
ــهكيسه خواب5 تخت  2/000
ــهچادر انفرادي6 تخت  2/000

ــيهـ  ابتداي بزرگراه ارتشـ  پادگان فرماندهي  آدرس: تهرانـ  اقدس
آماد و پشتيباني مركز نزاجا(پيروان واليت)ـ مديريت خريد و پيمان.

تلفن: 22292414

آگهي مناقصه عمومي 
يك مرحله اي

97/09/27 -3/185/345 
1ـ مناقصه گزار: مجتمع دخانيات مازندران

ــاب كاركنان مجتمع  ــاب و ذه ــرويس اي 2ـ موضـوع: تامين س
دخانيات مازندران

3ـ شرايط متقاضيان: كليه داوطلبان واجد شرايط
ــغ  4ـ نـوع و مبلـغ تضميـن شـركت در مناقصـه: مبل
401/294/750 ريال واريز به حساب جاري جام 1551070444 
بانك ملت شعبه مركزي ساري به نام مجتمع دخانيات مازندران يا 

ضمانت نامه بانكي سه ماهه
ــاريـ  خيابان  5ـ محل دريافت و تحويل اسـناد: مازندرانـ  س
ــهيد پور ابراهيمي(دخانيات)ـ اداره بازرگاني مجتمع دخانيات  ش
مازندرانـ  واحد قراردادها و مناقصات و يا سايت ملي مناقصات به 

http://iets.mporg.ir :آدرس
ــاب  ــماره حس 6ـ قيمت اسـناد: 100/000 ريال واريز نقدي به ش
1551070444 جام نزد بانك ملت به نام مجتمع دخانيات مازندران
7ـ مهلت فروش اسناد: از تاريخ 97/09/28 لغايت 97/10/08 مي باشد.
8ـ مهلت تحويل اسناد: تا ساعت 14:30 مورخ 97/10/18 مي باشد.

9ـ  هزينه چاپ آگهي: برعهده برنده مناقصه مي باشد.
ــماره تلفن 011-33233021  ــب اطالعات بيشتر با ش جهت كس

اداره بازرگاني مجتمع دخانيات مازندران تماس حاصل فرمائيد.
مجتمع دخانيات مازندران در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.

شركت  �خانيا� �ير�� 
مجتمع �خانيا� ما�ند���

سى دى  روزنامه اطالعات
 فروردين  تـا  آذر 

 سـال 1323

قيمت هر  CD  70/000  ريال

آگهي مناقصه شماره 
7-97-907-208

ــتگاه تراكتور  شـركت كشـت و صنعت كارون در نظر دارد: يك دس
ــابه با قدرت 150 اسب بخار واجد شرايط را  ــنگين والترا، نيوهلند و مش س
ــتگاه ترنر كود كمپوست اجاره نمايد متقاضيان جهت دريافت  جهت دس
اسناد مناقصه و اطالعات بيشتر مي توانند از تاريخ درج آگهي، به جز ايام 
تعطيل به يكي از مراكز زير مراجعه و پاكت  پيشنهاد قيمت خود را به همراه 
چك تضمين بانكي يا ضمانت نامه بانكي در وجه شركت كشت و صنعت 
ــنبه مورخه  ــاعت 14 روز دوش ــه مبلغ 50/000/000 ريال تا س كارون ب
97/10/10 منحصراً به مركز شركت تحويل نمايند كليه پيشنهادها رأس 
ساعت 14:30 همان روز در مركز شركت بازگشايي و قرائت خواهند شد؛ 
ــد،  ــي مناقصه در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باش ــه درج آگه هزين

شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.
آدرس مركز شركت: شوشتر، كيلومتر 17 جاده قديم دزفولـ  شركت 

كشت و صنعت كارون، حوزه مديريت بازرگاني(امور قراردادها)
تلفن: 72و 36222071ـ061(داخلي 2362) فاكس: 0613-6227306

دفتر اهواز: امانيه، خيابان سقراط، بين عارف و لقمان، تلفن: 3335850 
و 3338222ـ0613

دفتر تهران: خيابان كردستان شمالي، شيراز جنوبي بن بست موسوي 
پالك يك. تلفن: 88063691ـ021

شركت كشت و صنعت كارون

��� �هن جمهو�� �سالمي �ير�� �  ����� كل ��� �هن شر� نوبت ��� 

آگهي تجديد دعوت به ارزيابي كيفي 
فراخوان عمومي نخست مناقصه شماره 0897ـ  شـ  06 

اداره كل راه آهن شرق در نظر دارد بنابر آئين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون 
برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران واجد شرايط براي دعوت 

به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد. 
1ـ  شرح مختصر موضوع مناقصه: حمل فرآورده هاي نفتي (نفت گاز) از يزد به طبس 

2ـ  برآورده اوليه اجراي كار:15/646/680/000 ريال
ــناد  ــرا: مدت انجام كار 12 ماه بوده و محل اجرا مطابق اس ــل اج ــدت و مح 3ـ  م

مناقصه مي باشد. 
4ـ  نوع اعتبار: جاري 

ــايت  ــبت به ثبت نام در س ــركت در مناقصه نس 5ـ  مناقصه گران موظفند براي ش
http://setadiran.ir و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي اقدام نمايند. الزم به 
ذكر است كليه مراحل برگزاري مناقصه، از فراخوان ارزيابي كيفي تا انتخاب برنده 

از طريق سايت مزبور انجام مي گردد. 
شايان ذكر است دريافت اسناد مي بايست فقط از طريق سامانه تداركات الكترونيك 
ــامانه فوق ثبت نام كرده باشند  ــركت هايي كه در س دولت صورت پذيرد. ضمناً ش

مجاز به دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري خواهند بود. 
ــان جنوبيـ  شهرستان طبس  ــتان خراس ــناد: اس 6ـ  محل دريافت و تحويل اس
ــرقـ  اداره تداركات و  ــتگاه راه آهنـ  اداره كل راه آهن ش ـ ميدان امامزادهـ  ايس

پشتيبانيـ  امور قراردادها 
7ـ  مهلت دريافت اسناد: لغايت97/10/08
8ـ  مهلت تحويل اسناد: لغايت 97/10/24 

ــاي 32813286ـ  056 يا  ــا تلفن ه ــتر مي توانيد ب ــب اطالعات بيش جهت كس
32812299ـ  056 تماس حاصل نمايند.

هزينه دو نوبت نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 
اداره كل راه آهن شرق

استعالم خريد 
كود حيواني مرغوب (گاوي)
شركت كشا���� سيرجا� بنيا�

رجوع به صفحه 11 

فراخوان مناقصه عمومي 
يك مرحله اي دونوبته

8757028
موضوع: تأمين خدمات پشتيباني تأسيسات منطقه يك 

مدت قرارداد: 365 روز شمسي
ــناد مناقصه و كاربرگ استعالم  زمان توزيع اسـناد مناقصه: توزيع اس
ارزيابي كيفي بين مناقصه گران از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم در روزنامه 

كثيراالنتشار به مدت 5 روز كاري خواهد بود.
رشته: ارائه گواهي صالحيت انجام كار در امور بهره برداري از تأسيسات از 

سوي اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي
نظر به اينكه جهت انعقاد قرارداد ، داشتن تأييد صالحيت ايمني صادره از 
ــت لذا پيمانكاران مي بايست در  اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي الزامي اس

روز گشايش پاكت هاي مالي تأييد صالحيت مزبور را ارائه نمايند.
نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:

مبلغ 3/083/878/087 ريال ضمانت نامه بانكي مطابق با آيين نامه تضمين 
معامالت دولتي به شماره 123402/ت50659 هـ تاريخ 1394/9/22(واريز 
وجه نقد به حساب سيبا بانك ملي به شماره حساب 2174632211009 و 

در وجه شركت انتقال گاز ايرانـ  منطقه يك انجام گيرد).
تلفن امور پيمان ها منطقه يك: 061-52654511

ــايت منطقه 1 عمليات انتقال گاز به  ــتر به س ــب اطالعات بيش جهت كس
آدرس: www.nigc-zone1 مراجعه فرماييد.

روابط عمومي منطقه يك عمليات انتقال گاز
����: خو�س�تا� � �ميديه �     ميانكو� �   شركت �نتقا� گا� �ير��   منطقه يك

نوبت اول: 1397/9/28     نوبت دوم: 1397/10/4
شماره مجوز: 4941 . 1397 

ول
ت ا

نوب

ما �� ��    �� پد��نما� به ��� نبر�� �يم بلكه �� فر�ند�نما� به �مانت گرفته �يم 

آگهي ارزيابي كيفي انتخاب مشاور 
شـركت آب و فاضالب روسـتايي استان سيسـتان و بلوچستان 
ــاوره به  ــتناد بند الف ماده 7 آئين نامه خريد خدمات مش درنظر دارد به اس
شماره 193542/ ت 42986 ك مورخ 88/10/01 نسبت به ارزيابي كيفي 
ــاور داراي صالحيت فني و تجربه مفيد و  ــاوران به منظور انتخاب مش مش

مرتبط جهت انجام خدمات مهندسي بند 2 آگهي اقدام نمايد. 
ــتان سيستان  ــتايي اس ــركت آب و فاضالب روس ــاني كارفرما: ش 1ـ  نام و نش
ــت 13  ــش بهداش ــتـ  نب ــوار بهداش ــدانـ  بل ــهر زاه ــتانـ  ش و بلوچس
ــتي:  ــس: 33445056 - 054 كد پس ــن: 18 - 33426312 - 054 فاك  تلف

 9816913137
ــاني به  ــاوره: انجام مطالعات مرحله دوم طرح آبرس 2ـ  موضوع خدمات مش

روستاهاي مجتمع الشار در شهرستان نيكشهر 
3ـ  تاريخ دريافت اسناد ارزيابي كيفي: از تاريخ 97/09/28 الي 97/10/01 
4ـ  تاريخ آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه: ساعت 14 مورخ 97/10/18 
5ـ  ساعت و تاريخ بازگشايي پاكت هاي ارزيابي كيفي: ساعت 10 مورخ 97/10/19

6ـ  محل و نحوه دريافت اسناد: سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) 
 www.setadiran.ir به آدرس

ــده: بارگذاري بر روي سامانه ستاد و تحويل  ــليم اسناد تكميل ش 7ـ  محل تس
به صورت فيزيكي به دبيرخانه شركت آب و فاضالب روستايي استان س و ب.

8ـ  شرايط مشاوران: 
ـ داشتن حداقل پايه 2 و باالتر در تخصص تأسيسات آب و فاضالب 

ـ سابقه حداقل 2 پروژه مشابه (روستايي) 
ـ دارا بودن  ظرفيت مجاز كاري 

ــور به  ــاني مناقصات كش 9ـ  آگهي و دعوتنامه فوق در پايگاه ملي اطال ع رس
آدرس http://iets.mporg.ir درج خواهد شد. 

تذكر: به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مخدوش، ناقص و پيشنهادهايي كه پس 
از مهلت مقرر ارسال شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

تلفن تماس: 33426312 - 054 داخلي120
نمابر: 33445056 -054 

امور قراردادهاي 
شركت آب و فاضالب روستايي استان سيستان و بلوچستان

صفحه3
وزيرعلوم: علوم انساني بايد در همه بخش هاي سياست گذاري و اجرا حاضر باشد

در آيين بزرگداشت هفته پژوهش در سازمان سمت، از خانواده مرحوم دكتر احمداحمدی مؤسس و مدير اين سازمان تجليل شد/ عكس: محمد نجفی -  اطالعات

 نشان عالی یونسکو به استاد محمد علی موحد
 اهدا  شد
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رهبر معظم انقالب: دنبال رياست بودن 
مطابق عقل و تدبير نيست

 نشست كميته قانون اساسي سوريه 
در ژنو تشكيل مي شود

 رئیس دیوان محاسبات کل کش���ور با بیان این که 
هر گاه در کش���ور شوک های ارزی داشته ایم، بالفاصله اثر 
آن در بورس اقتصادی ظهور پیدا کرده است، گفت:امسال 
۸۷ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه به پنج فرآورده نفتی 
اختصاص می یابد، در ش���رایطی که یارانه نقدی ۴۸ هزار 
میلیارد تومان است؛ یعنی دو برابر یارانه نقدی به پنج فرآورده 

نفتی یارانه اختصاص داده می شود.
  عادل آذر در جلس���ه علنی دیروز مجلس   به ارائه 
توضیحاتی درباره اقتضائات و الزامات   بودجه س���ال ۹۸ 
 پرداخت و گفت: هر گاه ش���وک های ارزی را در کشور 
داش���ته ایم بالفاصله اثر جدی آن در رشد اقتصادی ظهور 
پیدا کرده است. مثال در سال ۹۰ بعد از شوک ارزی، رشد 
اقتصادی به منفی ۷.۴ درصد رس���ید. اکنون هم در شرایط 
جدید ش���وک بابت نرخ ارز این انتظار می رود که شاهد 
تحوالتی در رش���د اقتصادی در پایان امسال و سال آینده 

باشیم.
رئیس دیوان محاس���بات کل کشور در ادامه با اشاره 
به این ک���ه طبق گزارش عملکرد هش���ت ماهه بودجه، 
عملکرد نسبت به پیش بینی ها ۵۸.۷ درصد بوده است، گفت: 
واگذاری دارایی های مالی ۷۷.۵ درصد  و تحقق منابع هم 
۸۵ درصد بوده  که بخشی از آن مربوط به قرض از خزانه 
و بانک مرکزی اس���ت. در این مدت نزدیک به ۸۰ درصد 
تحقق مالیاتی داشتیم که جای خوشحالی دارد. درآمد نفتی 
هم ۱۲۵ درصد و اوراق مالی - اسالمی ۸۶ درصد تحقق 

یافته است.
وی ادام���ه  داد: عملکرد   بودجه  نش���ان می دهد   
همچنان بخش هزینه ای نسبت به پیش بینی ها ۸۳ درصد و 
تملک دارایی ها نسبت به پیش بینی ها ۷۳ درصد تحقق یافته 
است، اگر چه در اینجا درصد تملک دارایی سرمایه ای باال  
ست، اما نسبت هزینه های عمرانی و هزینه های انجام شده 

عدد ناچیزی است  و حتی نرخ منفی را نشان می دهند.
عادل آذر خاطرنشان کرد: طبق الزام برنامه باید سهم 
درآمدهای مالیاتی ۴۵ درصد باشد، اما عملکرد هشت ماهه 
امس���ال می گوید که ۳۲ درصد بوده است و شاید تا پایان 
سال به ۳۶ درصد برس���د، اما بیشتر نمی شود. اینها همه 
مربوط به معافیت های مالیاتی در بودجه است. مثال در سال 
۹۴ معافیت های مالیاتی هزار میلی���ارد تومان بوده  ، اما با 
قوانین و احکام و خارج از بودجه، معافیت های مالیاتی به 
حدود ۴۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ لذا باید 
در حوزه معافیت های مالیاتی و گمرکی دقت بیشتری شود 
چون آنچه که ش���ما در بودجه می نویسید با آنچه که در 
واقعیت رخ می دهد ۴۶۸ برابر متفاوت است. معلوم است که 
در تدوین احکام و بودجه مشکالتی داریم که باید به طور 
جدی قوانین بودجه متناسب با شرایط اقتصادی نوشته شود.
آذر با اشاره به این که دست اندازی به صندوق توسعه برای 
تامین هزینه ها رخ می دهد، گفت: حدود پنج هزار میلیارد 
ریال به صندوق توسعه بدهکار هستیم که بدهکاری ارزی 

هم وجود دارد.
وی با بیان این که هزینه ها در بودجه متناسب با منابع 
نیست، گفت: در سال ۹۰ ردیف فاقد عملکرد داشتیم که 
این تعداد در سال ۹۶ به ۲۱ ردیف با عملکرد صفر رسید، 
در حالی که باید تناسب هزینه وجود داشته باشد. به معنای 
دیگر به دولت وظایفی دادیم که درآمدی برای آن ندارد. الزم 
است مجلس   در این باره فکری کند. نمونه آن واگذاری 
برخی طرح های تملک دارایی در س���ال گذشته است که 

عملکرد صفر بوده است.
رئیس دیوان محاسبات کل کش���ور، با بیان این که   
فرصت طالیی در کش���ور داریم، توضیح داد: بر اساس 
برآوردهای ما منابع خوب، ارزشمند و قابل اتکا از جمله 

دارایی های دولت داریم ک���ه می تواند مبنای برنامه ریزی 
باش���د. طبق اعالم صورت گرفته در سامانه "سادا" حدود 
یک میلیون و ۸۸۷ هزار میلیارد تومان دارایی های ثبت شده 
از دولت وج���ود دارد که برخی می گویند این طرح ها ۲۵ 
درصد از دارایی های دولت است. لذا با انضباط در بودجه 
می توان دارایی ها را ارزش گذاری کرد که پشتوانه ای برای 

کشور باشد.
وی گفت: باید فکری برای درآمدهای اقتصادی کرد 

که نظارت آنچنانی بر نحوه هزینه کرد این درآمدها نیست. 
دس���تگاه ها هم آن را بر اساس پروتکل داخلی خود هزینه 
می کنند. ما می گوییم منابع کم است، اما چنین چیزی هایی 
را هم می بینیم. م���ا برای همه اینها الزامات و راهکارهای 
پیش بینی شده ای داریم که کامال قابل عملیاتی شدن است.  
رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به الزامات 
بودجه ۹۸ در بخش مصارف، گفت: باید اولویت برداشت 
و هزینه را به تمل���ک دارایی ها داد. اکنون حدود ۲۵ هزار 
پروژه  در کشور تعیین تکلیف نشده است و دولت برنامه ای 
برای صندوق ها و رفع نابرابری در تخصیص اعتبارات ندارد. 
همچنین شاهد اختصاص اعتباراتی برای کمک به اشخاص 
حقیقی و حقوقی بدون عنوان مصرف هستیم. از طرف دیگر 
موضوع مربوط به اعتبارات تملک دارایی و هزینه ای بسیار 
باال رفته، اما اعتبارات عمرانی ثابت باقی مانده است بماند 
که ارزش ریالی همین مق���دار کم برای اعتبارات عمرانی 
نسبت به س���ال ۹۶ چه مقدار بوده است. مجلس شورای 

اسالمی می تواند مانع این اتفاق شود.
وی با اش���اره به موضوع هدفمندی، گفت: در زمان 
تصویب قانون هدفمندی قرار بود  قیمت ها واقعی شود و 
از منابع استفاده نکنیم، اما  مجلس   در سال ۹۶ حدود ۱۴ 
هزار میلیارد تومان از منابع عمومی برای یارانه ها گذاشت. 
قرار بود طرح هدفمندی اجرا شود که دیگر یارانه به پنج 
فرآورده نفتی داده نشود، اما این اتفاق رخ نداد. در سال ۸۸ 
یارانه داده شده به پنج فرآورده نفتی ۳۴ هزار میلیارد تومان 
بود که این میزان در س���ال ۹۷ به ۸۷ هزار میلیارد تومان به 

عنوان یارانه به پنج فرآورده نفتی می رسد.  
وی با بیان این که مجموع پروژه  های رها شده ۲۴ هزار 
پروژه  است، گفت:  مازندران، خوزستان و اصفهان باالترین 

تعداد پروژه  های نیمه تمام و راکد را دارند.
علی الریجانی، رئیس مجلس  هم اظهار داشت: نکات 
مهمی در این گزارش مطرح شدلذا از نمایندگان می خواهم 
که گزارش   را مطالعه کنند تا در بودجه س���ال آینده مورد 

توجه قرار  گیرد.
نرخ بنزین و یارانه تغییر نمی کند

 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با تشریح 

موارد اصالحی الیحه بودجه س���ال ۹۸ تاکید کرد که رقم 
یارانه های نقدی و نرخ بنزین در بودجه سال آینده تغییری 

نخواهد کرد.
غالمرضا تاجگردون در گفتگو با ایسنا، اظهار داشت: 
عمده دیدگاه مقام معظم رهبری و سران قوا این است که 
در شرایط فعلی کشور نباید بودجه عادی ببندیم بلکه باید 
مشخص باشد در دو سال آینده می خواهیم چگونه عمل 

کنیم و چه بودجه ای   ببندیم.

وی افزود: دولت با این نگاه بودجه را مورد بازنگری 
قرار داد و قرار اس���ت راهبردی را تنظیم کند که مشخص 
باشد در دو س���ال آینده چطور می خواهیم بودجه را جلو 
ببریم. البته اگر مواردی درباره راهبردها وجود داشته باشد 

سران قوا آنها را پیشنهاد می دهند .
رئیس کمیس���یون برنامه و بودج���ه مجلس درباره 
اصالحات بودجه ۹۸ خاطرنشان کرد: قاعدتا عددها خیلی 
کاهش پیدا خواهد کرد. دولت مش���ورتی گرفت و خیلی 
جاه���ا هزینه ها را کاهش دادند. س���ران قوا هم گفتند از 
هزینه های در اختیار ما کاسته شود تا بقیه هم متوجه باشند 
که نیازمند کاهش هزینه هستیم. در واقع انضباط بیشتری در 

بودجه اعمال خواهد شد.
۲۵۰۰ گرین کارت صحت ندارد

خبر دیگر این که  وزیر اطالعات با تاکید بر این که 
موضوع اعطای ۲۵۰۰ گرین کارت به مقامات کشور صحت 
ندارد، گفت: وزارت اطالعات بر روند مذاکرات هسته ای 
چه مذاکرات عمومی و چه خصوصی اشراف داشته است، 
لذا انتظار می رفت که وقتی کانالی دروغ پرداز و ضد انقالبی 
مطلب���ی دروغ را مطرح می کند عزیزان ما در نقل آن تامل 
بیشتری داشته باشند که مشخص شود آن موضوع صحت 

دارد یا خیر.
  سیدمحمود علوی در جلسه علنی دیروز مجلس به 
ارائه توضیحاتی درباره سئوال جاللی، نماینده تهران پرداخت 
مبنی بر این که موضوع اعطای حق شهروندی به مقامات  

ایران و فرزندان آنها در پیوست برجام چیست.
وزیر اطالعات در پاسخ   گفت: موضوعی که درباره 
اعطای ۲۵۰۰ گرین کارت مطرح شد، ذهنیت ها را به خود 
مشغول کرد. مساله ای که اگر واقعیت داشت بسیار خدشه آور 
و مشمئز کننده و نازیبا بود و هر کسی که آن را پذیرفته است 

باید به عنوان خائن شناخته شود و محاکمه شود.
 وی افزود: وقتی گوین���ده ای مطلبی را ادعا می کند، 
او ست که باید برای صحت مطلب خود دلیلی را ارائه کند که 
چنین اتفاقی رخ نداده است. هیچ جای دنیا این رویه نیست 
که موضوعی را ثابت کنند که حقیقت نداشته است. گوینده 
باید مدرک بدهد نه این که اعالم کند که در صورت لزوم 

ارائه می کند.   پنج سال گذشته   و مدرکی ارائه نشده است. 
این یعنی اصال دلیل و مدرکی وجود ندارد.

وزیر اطالعات تاکید کرد: ما در وزارت اطالعات بر 
روند مذاکرات هس���ته ای  ) عمومی و   خصوصی( اشراف 
کامل داشتیم و  تمامی موارد مذاکرات و حواشی آن را در 
اسرع وقت به استحضار  مقامات عالی نظام رسانده ایم. حتی 
آنجا که آقای عراقچی، قلم به سمت وزیر خارجه آمریکا 
پرتاب می کرد هم آن حاش���یه و صحنه گزارش شد، لذا 
این موضوع که ۲۵۰۰ گرین کارت به مقامات کشور داده 
شده است که به نوه و نتیجه هایشان بدهند وجود نداشته و 
صحت ندارد. نمایندگان از پاسخ های وزیر اطالعات در این 

موضوع  قانع شدند.
 همسان سازی حقوق بازنشستگان  

در جلس���ه علنی دیروز همچنین اکب���ر رنجبرزاده 
عضو هیات رئیسه مجلس  بیانیه ۲۰۴ نماینده مجلس به 
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری 

کشورمان را قرائت کرد. 
در این بیانیه آمده است: با عنایت به تصویب قانون 
مدیریت خدمات کشوری از سوی مجلس شورای اسالمی و 
تایید این قانون توسط شورای نگهبان به منظور همسان سازی 
حقوق شاغالن و بازنشستگان، این مصوبه به صورت ناقص، 
اجرایی شد و موجب اعتراض شدید قشر عزیز و ضعیف 
بازنشسته شد. در قانون یاد شده اختالف حقوق شاغالن 
و بازنشستگان حداکثر ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است 
در حالی که با توجه به افزایش حقوق ش���اغالن به دالیل 
گوناگون سازمانی و ش���غلی گاهی این اختالف به بیش 
از ۱۰۰ درصد هم می رسد و باعث عقب افتادگی حقوق 
بازنشستگان نسبت به حقوق ش���اغالن شده و اعتراض 
بازنشس���تگان را در پی داشته است که مسئوالن دولتی در 
پاس���خ اعالم کردند »به علت بار مالی زیاد قادر به جبران 
عقب ماندگی نیستند« و ساالنه فقط افزایش حداقلی سنواتی 

را اعمال می کنند که آن هم با نرخ تورم همخوانی ندارد.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم با اشاره به 
تغییر تیم اقتصادی دولت  گفت: آن تیم را تغییر دادیم تا با 
اتخاذ سیاست های اقتصادی درست مرهمی بر دردها باشد، 
اما با انتصاباتی خارج از شایسته س���االری ، نه فقط دردی 

درمان نشد که سوهانی بر روح مردم شد.
  سیده فاطمه ذوالقدر در نطق میان دستور جلسه علنی 
گفت: مردم صبور انقالب اسالمی امروز بیش از هر زمان 
دیگری تحت فشار هستند و علیرغم اقدامات خوبی که با 
تدابیر مقام معظم رهبری و هماهنگی و پیگیری سران سه قوه 
صورت پذیرفته اس���ت، مردم و خصوصا اقشار کم درآمد 
ش���دیدا در تنگنای گذران امور زندگی هستند. درآمدها 
افزایش نیافته، بی���کاری رواج یافته و هزینه های زندگی 

چندین برابر شده است.
نماینده مردم تهران، ری و اسالمشهر ادامه داد: چه طور 
ممکن است که امروزه با این درآمدهای کم یک میلیونی 
و دو میلیونی خانواده ای بتواند گوش���ت کیلویی ۷۰ هزار 
تومان یا مرغ کیلویی ۱۲ – ۱۳ تومان بخرند و هزینه مدرسه، 
دانشگاه و سایر هزینه های بهداشتی و درمانی سرسام آور را 

هم بپردازند؟
محمدرضا صباغیان بافق���ی، نماینده مردم مهریز در 
مجلس هم اظهار داش���ت: اگر در این شرایط اقتصادی 
نمی توانیم برای مردم کاری انجام دهیم ما مسئوالن ۳۰ تا 
۵۰ درصد حقوق خود را کاهش دهیم. سران قوا و رئیس 
مجلس در این کار پیش���قدم شوند. این جانب این کار را 
انجام می دهم تا زمانی که شاهد بهبود وضع  اقتصادی کشور 
باش���یم. این موضوع را به مجلس شورای اسالمی اطالع 

خواهم داد.

 رئیس ش���ورای شهر تهران در تذکری 
به شهرداری تهران گفت: برگزاری جلسات 
و همایش های مدیریت ش���هری در هتل ها و 
تاالرهای خارج از مجموعه شهرداری که هزینه 

سنگینی را به همراه دارد، قابل قبول نیست.
به گزارش مهر، محسن هاشمی در ابتدای 
یکصدو هشتمین جلسه شورای شهر تهران در 
تذکری به برگزاری جلسات و همایش های 
مدیریت شهری در هتل ها و تاالرهای خارج 
از مجموعه شهرداری که هزینه سنگینی را به 

همراه دارد، انتقاد کرد.
وي بابیان این که با توجه به سالن ها و 
امکانات مناسب شهرداری تهران براي برگزاری 
جلس���ات و اقامت مهمانان گفت: برگزاری 
جلس���ات و همایش های مدیریت شهری در 
هتل ها و تاالرهای خارج از مجموعه شهرداری 
که هزینه سنگینی را به همراه دارد، قابل قبول 
نیست و انتظار داریم از هزینه های غیرضروری 
اینگونه برنامه ها جلوگیری و از امکانات داخلی 

شهرداری استفاده شود.
هاشمي در ادامه ضمن تسلیت به مناسبت 
سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه )س( 

گفت: ایش���ان از پاکترین و واالترین فرزندان 
ائمه محسوب می شوند و تنها غیرمعصومی 
هس���تند که امام معصوم زیارت نامه ایشان را 

انشا کرده اند.
 رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: 
همچنین امروز به مناس���بت سالروز شهادت 
دکتر مفتح روز وحدت حوزه و دانش���گاه 
نامگذاری ش���ده است، امروز روز بازگشایی 
دانش���گاه ها پس از انقالب فرهنگی است که 
مصادف با روز جهان عاری از خش���ونت و 

افراطی گری است.
وی با اش���اره به این که انقالب اسالمی 
ب���ه عنوان انقالبی نرم و فرهنگی، با کمترین 
خشونت و خونریزی در مقایسه با انقالب های 
مشابه در قرن بیستم به پیروزی رسید، افزود: 
اما جریان���ات افراطی رهبران این انقالب را 
هدف حمالت تروریستی و اقدامات خشونت 

آمیز قرار دادند.
هاش���می ادامه داد: ترور شهید مفتح که 
یک صاحبنظر برجسته علوم اسالمی و انسانی 
بود در دانشکده الهیات دانشگاه تهران، توسط 
گروهک فرقان که تحت تاثیر برداش���ت های 

التقاطی، انحرافی و افراطی از اسالم بودند که 
متاسفانه توسط برخی از چهره های انقالبی هم 
 ارائه می شد، موجب آسیب دیدن سرمایه های
 انقالب و دامن زدن به خش���ونت و افراطی 

گری در جامعه شد.
  رئیس شورای شهر تهران افزود: به همین 
جهت، این روز به عنوان نماد وحدت، نزدیکی، 
گفتگو و تفاهم حوزه و دانشگاه نامگذاری شد 
و مساله وحدت حوزه و دانشگاه که به معنای 
همگرایی، هم افزایی و روابط علمی میان این 
دونهاد تاثیرگذار جامعه اس���ت بارها از سوی 
ام���ام خمینی )ره( و رهبرمعظم انقالب مورد 

تاکید قرار گرفت.
هاشمی همچنین پس از سخنان حجت 
نظری در باره افتتاح دوچرخه های اش���تراکی 
در منطقه ۲ شهرداری تهران اظهار داشت: البته 
امیدواریم در کنار این توجهی که به دوچرخه 
می شود به حمل و نقل عمومی هم توجه و 

خطوط مترو هم تکمیل شود.
 مخالفت با الیحه شناسنامه تک باغات 

و اراضی مشجر
در ادامه جلسه دیروز،سخنگوی شورای 

 شهر تهران، گفت: مطالعات الیحه شناسنامه 
تک باغات و اراضی مشجر کافی نیست.

  علی اعطا در جریان بررس���ی الیحه 
شناسنامه تک باغات و اراضی مشجر درمخالفت 
ب���ا تصویب کلیات ای���ن الیحه، گفت: این 

مطالعات از دقت کافی برخوردار نیست.
وی افزود: نکته بعدی این است که اراضی 
مش���جر الزاماً با باغات همپوشانی ندارد زیرا 
باغ هایی وجود دارند که اراضی مشجر نیستند 
و البته اراضی مش���جری هم وجود دارد که 
باغ نیستند و درواقع ما به جای باغ به اراضی 

مشجر رأی می دهیم.
سخنگوی شورای شهرتهران همچنین به 
خطاهای دیگری در این الیحه اش���اره کرد و 
گفت: در ماده یک این الیحه به آیین نامه اصالح 
قانون حفظ و گس���ترش فضای سبز مصوب 
سال ۸۹ اشاره شده است درصورتی که آخرین 
ویرایش این آیین نامه مربوط به سال ۹۴ است 

که برخی رویه ها در آن تغییر کرده است.
در ادامه بررسی الیحه، اعطا حذف تبصره 
یک ماده دو را به عنوان پیش���نهاد مطرح کرد 
و اظهار داش���ت: الیحه برج باغ ها در شورای 

شهر مطرح است و منتظر آن هستیم تا برای 
بررسی به صحن شورای شهر بیاید و این در 
حالی است که در این ماده به شهرداری شش 
ماه فرصت داده ش���ده است تا الیحه ای را در 

این زمینه به صحن بیاورد.
 در ادامه،این پیش���نهاد به رأی گذاشته 
ش���د و با ۱۵ موافق و ۴ مخالف به تصویب 

رسید.
تهی��ه دس��تورالعمل اجرایی بودجه 

معاونت ها و سازمان ها
   سخنگوی شورای شهر تهران همچنین 
در حاشیه جلسه دیروز در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: در این جلسه یک فوریت طرح 
دستورالعمل اجرایی بند الف تبصره ۲۶ مصوب 
بودجه ۹۷ تصویب ش���د. ما در بودجه سال 
۹۷ که ش���ورا تصویب کرده است مقرر کرده 
بودی���م ۳/۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی 
سرمایه ای معاونت ها، موسسات و سازمان ها و 
شرکت های تابعه در حوزه وظایف خودشان 
در زمین���ه فرهنگی، اجتماعی و هنری مطرح 
شود اما برای این مصرف دستورالعمل اجرایی 

وجود نداشت.

دولت كف خيابان!
این روزها خبر فراگیر براي مردم و حتي براي دولت،  گراني است. 
تا آنجا که یكي از روزنامه هاي صبح تهران این تیترِ »معماي دالر ارزان، 
کاالي گران« را براي صفحه اول خود انتخاب کرده است و در شرح آن 
مي نویسد: »کارشناسان مي گویند نا اطمیناني نسبت به آینده قیمت دالر و 
تثبیت نشدن دالر در یک نرخ ثابت، عامل اصلي کاهش نیافتن قیمت ها 
در بازار کاال و خدمات اس��ت. قیمت هر دالر آمریكا از چهارم مهرماه 
تاکنون ۵۰ درصد کاهش یافت��ه و از 19 هزار و ۵۰۰ تومان به محدوده 
1۰ هزار تومان رسیده است. با این حال تغییر چنداني در قیمت کاال ها و 
خدمات رخ نداده است. مردم مي پرسند چرا با وجود کاهش قیمت دالر، 

قیمت محصوالت کاهش نیافته است؟«
از نگاه کارشناسان اقتصادي چند عامل موجب گراني قیمت کاال در 

بازارها و در کف خیابان است که عبارتند از: 
1 � نداشتن اطمینان نسبت به آینده قیمت دالر. اغلب تولید کنندگان و 
فروشندگان عمده هنوز در انتظار منفي به سر مي برند و همچنان قیمت دالر 
را در نوسان مي بینند. بخش عمده اي از تولید کننده ها و صنوف گوناگون 
عرضه کننده کاالهاي مورد احتیاج مردم درست یا غلط، بر این پندارند که 
قیمت دالر پایدار نخواهد بود و بازگشت مجدد به کانال افزایشي قیمت 
محتمل است. آنها تصور مي کنند همانگونه که قیمت باالي دالر حباب 
خوانده شد، قیمت پایین آن نیز موقتي و حباب است! بخش عمده اي از 
تولید کننده ها به دلیل این که تولید خود را با دالرهاي گران قیمت انجام 

داده اند، در برابر کاهش قیمت)فوري( مقاومت مي کنند. 
۲ � منحني گراني به صورت طوفاني باال مي رود زیرا از نوسان هاي 
بازار و به هم ریختگي اقتصادي به سرعت تأثیر مي پذیرد و قیمت گذاري ها 
از تعادل خارج مي شوند. اما با فروکش کردن امواج طوفان و پیدا شدن 
دورنماي نسبي تعادل، به خصوص برنامه ریزي و کنترل مدیریتي، جهت 
منحني گراني به کندي س��یر نزولي مي یابد و مرحله به مرحله به حالت 
تعادل مي رسد. کنترل مدیریتي عامل مهم دیگر در عبور از بلبشوي مالي و 
قیمت گذاري  به سمت و سوي تعادلي است که روال عرضه و تقاضا در 

بازار به صورت طبیعي تنظیم خواهد کرد. 
3� از دیگر عواملي که موجب شده است قیمت کاالها کاهش پیدا 
نكند، تفاوت قیمت باال براي تهیه مواد اولیه از س��وي تولید کنندگان و 

مخارج مسیر تولید تا ارائه کاال است.
دایره تولید تا مص��رف چرخه اي پیچیده در بازار اقتصادي و مالي 
ایران داشته و دارد. معایب آن در تولیدات کشاورزي، غذایي و مایحتاج 
عمومي مردم سالهاست ادامه دارد. حتي در آن زمان که شرایط عمومي 
اقتصاد عادي بود و ایران در طرح »تحریم  اقتصادي« آمریكا قرار نداشت 
همواره گراني موضوع روز در کش��ور بود. اکنون با تحریم  اقتصادي از 
سوي ترامپ، بخصوص نوسان  قیمت ها در تهیه مواد اولیه، تعادل قیمت ها 

در بازار بهم ریخته است و گراني  شاخص اخبار روز شده است. 
4� بس��یاري از کارشناسان اقتصادي در ردیف شمارش علت ها و 
دالیل گراني به »پیش بیني ناپذیر بودن اقتصاد ایران« تاکید دارند. مضاعف 
بر آن برنامه هاي دولت)قوه مجریه و مقننه( مدام تبصره مي خورد و تغییر 

مي یابد.
در یک کالم، با چنین تفسیري، اطمینان نداشتن به وعده هاي دولت 
از سوي مردم، کلید واژه ناپایداري شده است. بخصوص که اکنون ایران 
در طرح تحریم ، مدام در فضاي جنگ رواني با تشدید خبرهاي منفي از 
انواع و اقس��ام آن قراردارد. هدف جنگ رواني، ناامیدي از آینده است. 
در چنین فضایي از جنگ رواني موضوع گراني سوژه هر روز رسانه هاي 

بیگانه فارسي زبان شده است.
۵� ضعف در دستگاه هاي نظارتي و فقدان نظارت و کنترل مستمر و 
پایدار، خود از عوامل مهم در چرخش منحني گراني است. مردم مي گویند، 
دولت در کف خیابان حضور ندارد و منظور از دولت را تنها وزارتخانه ها 
نمي شمارند. منظورشان همه دستگاه هاي مسئول نظارت بر کشور است. 
تاکنون از شوراي شهر، چند گزارش کاري درباره گراني و تالش 
براي مهار آن دیده یا ش��نیده اید؟به همین سیاق از انجمن هاي صنفي یا 
سندیكاها و اطاق هاي بازرگاني؟ مگر گزارش هاي خبري از نشست ها و 

نقدهاي بدون ارائه چاره کار!
البته بسیاري گفته اند و مي گویند، مبارزه با گراني نیازمند عزم ملي 

است.
عزم ملي، دولت و مردم را در کنار هم مي خواهد. اگر هم  برنامه ریزي 
همه جانبه و خوبي انجام گرفته باشد، اجراي آن نیازمند چند پیش نیاز 
اس��ت. اول، دولت در کنار حضور شیک در صداوسیما و یا روزنامه ها، 
در کف خیابان حاضر و ناظر باشد. مردم دولت کف خیابان مي خواهند 
که نظارت و کنترل آن پایدار و مس��تمر باشد. دوم، تثبیت قیمت دالر و 
بخصوص چرخه مطلوب اجرایي براي باال رفتن ارزش پول ملي. سوم، 
هر روز ساز یک برنامه جدید و البته متفاوت و گاهي متضاد را به صدا در 
نیاورید. حداقل در محدوده یک تا دو سال آینده به مردم نشان دهید که 
نكاتي از طراحي اقتصاد کالن و بخصوص موارد اصلي و عمده در چرخه 
معیشت عمومي )اقتصاد معیشتي( سمت و سوي تعادل و ثبات مطلوب را 
دارد. متأسفانه سوژه سازي هاي منفي و تخریبي در بستر تقابل هاي سیاسي 
بسیار ضربه زننده است، که البته در این بخش مهارت بسیار دیده مي شود. 
تا آنجا که به جاي سیاست ورزي، باید »التهاب آفریني« را به کار گرفت 
که این روزها خوراك اغلب رسانه هاي بیگانه فارسي زبان شده است، و 
ایضاً خوراك برخي از همین رسانه هاي داخلي خودمان که صد البته ضد 

رسانه هاي خارجي هم هستند!

يادداشت

حقوق صنفي و تشكلهاي كارگري

ماجراهاي مربوط به کارگران فوالد و ش��رکت هفت تپه را در 
خوزس��تان باید از زوایاي گوناگون مورد بررسي قرار داد. زیرا نه 
فقط این دو شرکت، نماد حضور انبوه کارگران شریف و زحمتكش 
صنعتي و کشاورزي میهن است، که خوزستان نیز مظهر دالوري و 
ایستادگي در مقابل هجوم بي ترحِم دشمن بعثي بوده و خاطره دفاع و 

آزادگي را در اذهان زنده مي کند. 
  اما پیچیدگ��ي قضیه عمدتاً به عامالن واگذاري غیرش��فاف 
و مدیریت نادرس��ت اصل 44 باز مي گ��ردد. در حقیقت به جاي 
گره گش��ایي و شكوفایي اقتصادي، یک رشته ورشكستگي ها به جا 
مانده و به جاي مس��ئولیتي که باید برعه��ده خریداران هفت تپه و 
مدیریت فوالد اهواز نهاده شود و پاسخگوي صدمات و مشكالت 
باشند، این دولت و کارگران هستند که در یک دوراهي سخت قرار 
گرفته اند. انگار ماج��راي صندوق هاي بي اعتبار و خیل طلبداران و 
طلبكارانشان تكرار شده است که هستي خود را گرو نهاده و به مشتي 

مفسده جو باخته بودند! 
متأسفانه تش��كل هاي صنفي کارگري در کشور ما مجال رشد 
مطلوب را نیافت تا بتوان به صورت سراس��ري و بر اساس قوانین 
و مراجع مش��خص درباره گرفتاري و اعتراضات و درخواست هاي 
قانوني و به حق، یا حتي فراقانوني و اش��تباه مذاکره کرد و دولت 
و نمایندگان س��ندیكاها به نتیجهاي برد � برد در چنین عرصه هایي 
برسند. سندیكا و شوراهاي کارگري را دست کم گرفتیم و به جاي 
سپردن امور به این نوع تشكل ها که از درون یک مجموعه مي توانند 
مكانیسم هاي درمانگر ایجاد کنند، برخورد سخت افزاري را ترجیح 
دادیم. اما ممكن است صدمه و بازتاب این برخوردها به هیچ وجه 

سودبخش نباشد. 
در اینجا بدون جانبداري از هیچ جریان سیاسي و گروه و جناح 
ذینفع، درباره کارگران و خانواده هایش��ان سخن مي گوییم و توجه 
مسئوالن را به این نكته جلب مي کنیم که در وضع بغرنج و اقتصاد 
شكننده زندگي در دهكهاي حقوق بگیر در سطوح پایین جامعه، و 
حتي اعضاي میاني طبقه متوسط، باید حداقل امكان معیشت فراهم 
ش��ود و این افزونتر از آب و غذایي است که براي زنده ماندن الزم 
اس��ت. کودکان و آموزش و پرورش، ازدواج، مس��كن، پرداخت 
قبوض آب و برق و تلفن و ایاب و ذهاب و هزینه درمان و البس��ه 
و صدها مورد دیگر را شامل مي شود که همه ضروري و اورژانسي 

محسوب مي شوند.  
این امور با دو یا س��ه شغل موازي به سختي براي بعضي قابل 
تأدیه بوده و هست، پس چگونه کارگري که ماههاست حقوق نگرفته 
قادر است خانواده و معیشتش را تأمین و ادامه زندگیشان را تضمین 
کند؟ این توصیف و استفهام را یک شعار و حرف ساده تلقي نكنید، 
بلكه در محیط زندگي کارگران شرافتمند و نجیب هموطنمان، محاسبه 
آبروداري و سرشكس��تگي و گاهي حتي در فاصله مرگ و زندگي 

قلمداد کنید. 
اعتراض و انتقاد در ذات زندگي اجتماعي و مجتمع هاي صنعتي 
و اقتصادي است. هیچگاه متوقف نخواهد شد، اما سازوکارهایي نظیر 
خصوصي سازي براي بهكرد مدیریت و پیشگیري از فساد و کرختي 
دیوانس��االري و بوروکراسي دولتي پیشنهاد و اجرا شده است. اگر 
نتیجه عكس داده است باید ببینید کجاي کار خطاست؟ وقت تنگ 

است و هشدار دلسوزان جدي است.  
مذاکره و حل مشكل ممكن است شكیب و پیچیدگي افزونتر 
طلب کند اما در نهایت نشان مي دهد که کارگران چه ارج و اعتباري 
دارند و دولت و نظام نیز در پي حفاظت از حقوق صنفي و قانوني 
تک تک آنهاست. خصولتي هایي که امروز فرافكني مي کنند و در زیر 

برف سرها را پنهان کرده اند نمي توانند مدت زیادي ادامه دهند.  
حرف آخ��ر اینكه این یک آزمون بزرگ و تاریخي اس��ت و 
راهنم��اي موّدت و مدارا با کارگر و کارمند و معلم و دانش��جو و 
کشاورز و دیگر اصناف زحمتكش و سربلند ایران عزیز...؛ شرایط را 
همه مي دانند و دشواري هاي آشكار و نهان را همه مي دانند، نیاز به 
تكرار و قلم فرسایي نیست. ختم به خیر و زیبایي مي کنم این کالم را 
به فرمایش و توصیف شاعر داناي پارسي گوي، رودکي سمرقندي، 
که گویي تصویر سختي ها و ناهمواري هاي کنوني و همیشه ماست: 

اي آنك��ه غمگن��ّي و س��زاواري
ون��در نه��ان سرش��ک هم��ي باري

رف��ت آن که رف��ت و آمد آنک آمد
ب��ود آنك��ه بود، خیره چ��ه غم داري

هم��وار ک��رد خواه��ي گیت��ي را؟
گیت��ي اس��ت کِي پذی��رد همواري؟

آزار بی��ش بین��ي زی��ن گ��ردون
گ��ر ت��و به ه��ر بهان��ه بی��ازاري

فرم��ان کنّ��ي و ی��ا نكني ترس��م
ب��ر خویش��تن ظف��ر ندهي ب��اري! 

ان��در ب��الي س��خت پدی��د آی��د
فض��ل و بزرگم��ردي و س��االري

سيد مسعود رضوي
 وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه به عنوان ضامنین فرمت آستانه نشستی 

سه جانبه را با دیمیستورا برگزار و در پایان بیانیه ای صادر کردند.
به گزارش مهر، وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، فدراسیون روسیه 
و جمهوری ترکیه به عنوان ضامنین فرمت آستانه، نشستی سه جانبه و مشورتی را با   
استفان دیمیستورا فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه در ژنو 

مورخ ۱۸دسامبر ۲۰۱۸ ) ۲۷آذر ۱۳۹۷( برگزار کردند وزراء.براساس این بیانیه ؛
۱- نتایج مثبت رایزنی هایشان با طرف های سوری درباره ترکیب کمیته قانون 

اساسی را ارائه کردند.
۲- اراده خود را برای تسهیل  آغاز به کار کمیته قانون اساسی از طریق تشریح 
اصول کلی و راهبردی آن به واسطه تعامل با طرف های سوری و نماینده دبیرکل 
سازمان ملل در امور سوریه مورد تاکید مجدد قرار دادند که بر مبنای آن یک آیین 
کار به منظور تضمین فعالیت موثر و پایدار کمیته تدوین خواهد شد. فعالیت کمیته 
قانون اساسی باید در فضایی همراه با مصالحه و مشارکت سازنده با هدف دسترسی 
به توافق کلی میان اعضای آن صورت پذیرد، به نحوی که نتایج آن بتواند حداکثر 

حمایت ممکن مردم سوریه را کسب کند.
۳- توافق کردند برای تشکیل اولین نشست کمیته قانون اساسی اوایل سال 

آینده میالدی در ژنو تالش کنند.  
 ۴- بر این باور تصریح کردند که این گام ها به آغاز یک فرایند سیاسی پایدار 
و ماندگار سوری-سوری با تسهیل سازمان ملل در چارچوب تصمیمات کنگره 
گفتگوی ملی سوریه در سوچی و قطعنامه ۲۲۵۴شورای امنیت منجر خواهد شد.

۵- تعهد قوی خود را نسبت به حاکمیت، استقالل،  وحدت و تمامیت ارضی 
جمهوری عربی سوریه مورد تاکید مجدد قرار دادند و تصدیق کردند که این اصول 

باید توسط همه طرفها مورد احترام قرار گیرد.
ابراز امیدواری ظریف از دستیابی  به توافق  در مساله سوریه

وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در نشستی با همتایان روسی و 
ترکی خود به ژنو سفر کرده است، از دست یافتن به توافق بر سر مساله سوریه ابراز 

امیدواری کرد.
ظریف همچنین  در واکنش به توییت نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره 
آنچه موش���ک های تهاجمی این رژیم خواند، گفت: نتانیاهو خیلی راحت درباره 

موشک های تهاجمی خود به گزاف الف می زند.
به گزارش ایس���نا،  وی در صفحه توییترش نوشت: " ابتدا نتانیاهو می آید و 
کنار کارخانه ساخت بمب اتمی می ایستد و ایران را تهدید به نابودی می کند. حاال 
هم خیلی راحت درباره موشک های تهاجمی خود به گزاف الف می زند که برد آن 
می تواند به هر جایی برسد. با این وجود هنوز هم دارد درباره موشک های بازدارنده 
و دفاعی ایران آه و ناله سر می دهد و غربی ها هم طوطی وار نگرانی هایش را تکرار 

می کنند. "
وزیر امور خارجه همچنین با انتش���ار بخشی از گفتگوی خود در نشست 
بین المللی دوحه، توهمات دوازده گانه مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا رابرای 

مذاکره با ایران   یادآور شد و بار دیگر نسبت به آن واکنش نشان داد.
 ظریف  در پیامی توییتری، نوشت: این آمریکاست که در امور منطقه دخالت 
می کند؛ چراکه ما خود در منطقه حضور داریم. این منطقه خودمان است. هر آنجا که 
ما در آن نیرو یا مشاوران نظامی داریم، به دعوت دولت خود آن کشور صورت گرفته 
است. آیا آمریکا هم می تواند چنین ادعایی کند؟ما قطعا با هرکس که "دوازده شرط 
برای مذاکره" تعیین کند – آن هم پس از نقض قطعنامه  شورای امنیتی که خودشان 
حامی آن بوده اند - مذاکره نمی کنیم. اگر قرار باشد برای طرفی شرط تعیین شود، 
این آنها هستند؛ چراکه باید کمتر قانون شکنی کنند. از آنها نمی خواهم قانونمند شوند، 

چراکه این امری غیرممکن است. تنها می خواهم کمتر قانون شکن باشند.

رئيس ديوان محاسبات: شوک های ارزی   اثر جدی   بر رشد اقتصادی  داشته است

رئيس شورای شهر: شهرداری تهران از هزينه های غيرضروری پرهيز كند

حضور روحاني  در نشست شوراي روابط راهبردي ايران و تركيه در آنكارا
  رئیس جمهوری به دعوت 
رسمی رجب طیب اردوغان رئیس 
جمهوری ترکیه و برای شرکت در 
پنجمین جلسه شورای عالی روابط 
راهبردی دو کشور به آنکارا سفر 

می کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری، معاون ارتباطات 
و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهوری 

درمورد این س���فر اظهارداشت: 
حجت االسالم و المسلمین دکتر 
حسن روحانی در صدر یک هیات 
بلند پایه سیاسی و اقتصادی دولت 
عصر امروز برای سفری دو روزه 
عازم پایتخت ترکیه می شود. پرویز 
اسماعیلی برگزاری پنجمین جلسه 
ش���ورای عالی راهبردی ایران و 
ترکیه به ریاست رؤسای جمهوری 

دو کشور را از مهمترین برنامه های 
این س���فر بیان کرد و یادآور شد: 
ایده تشکیل شورای عالی روابط 
راهبردی ته���ران - آنکارا نتیجه 
اولین سفر دکتر روحانی به ترکیه 
در دولت یازدهم بود و بر اساس 
آن رؤسای جمهوری اسالمی ایران 
و ترکیه روابط ۳۰ میلیارد دالری را 

هدفگذاری کردند.

وی افزود: در این سفر اسناد 
مهمی در حوزه های سیاس���ی، 
اقتص���ادی و فرهنگی در حضور 
رؤس���ای جمهوری دو کشور به 

امضا می رسد.
معاون ارتباط���ات و اطالع 
رسانی دفتر رئیس جمهوری یادآور 
ش���د: دکتر روحانی عصر فردا از 

آنکارا به تهران بازمی گردد.

رئیس جمهوري در حکمی 
ناصر  والمسلمین  حجت االسالم 
نقویان را به عنوان »دبیر هیأت عالی 

گزینش کشور« منصوب کرد.
متن حکم حجت االسالم و 
المسلمین دکتر حسن روحانی به 

این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

حجت االس���الم والمسلمین 
جناب آقای ناصر نقویان

در اجرای م���اده ۵ آیین نامه 
اجرایی قانون گزینش کش���ور و 
براس���اس پیش���نهاد هیأت عالی 
گزینش، به موجب این حکم جناب 
عالی را که فردی آگاه، متعهد، دارای 
تجربیات ارزنده و مش���ی و منش 
اعتدالی هستید با تفویض وظایف 
مقرر در تبصره ۲ ماده ۵ قانون، به 

عنوان »دبی���ر هیأت عالی گزینش 
کشور« منصوب می نمایم.

انتظار دارد بر اس���اس فرمان 
حکومتی حضرت امام خمینی)ره( 
و رهنمودهای رهبر معظم انقالب 
)مدظله العالی(، قانون و آیین نامه 
اجرایی گزینش، نسبت به روزآمدی 
معیارها، بهبود روش ها، پرهیز از 
نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای 
در راس���تای جذب نیروی انسانی 
توانمند، متعهد و شایس���ته اقدام 
الزم معمول دارید.توفیق ش���ما را 
در انجام وظایف محوله با رعایت 
اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و 
منشور اخالقی دولت تدبیر و امید 
از خداوند بزرگ مسألت می نمایم.

حسن روحانی 
رئیس جمهوری اسالمی ایران

 حجت االسالم ناصر نقويان 
دبير هيأت عالی گزينش كشور شد

جهت گيری ها و شاخص های كالن 
بودجه 98 تصويب شد

 ش���ورای عالی هماهنگی اقتصادی عصر س���ه ش���نبه به ریاست 
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری و با حضور 

رؤسای قوای مقننه و قضائیه تشکیل جلسه داد. 
رئیس س���ازمان برنامه و بودجه در این جلسه گزارشی از اصالحات 
انجام شده در پیش نویس بودجه سال ۹۸ که براساس رهنمودهای مقام معظم 

رهبری تدوین شده است، ارائه داد .
ویرایش تکمیل یافته بودجه که به مجلس تسلیم خواهد شد، با توجه 
ب���ه پیش بینی درآمدها و نیاز به انضباط بودجه ای و کاهش هزینه ها تنظیم 
شده و بر حمایت از معیشت مردم، ارائه خدمات ضروری اجتماعی از جمله 
در زمینه امنیت، سالمت، آموزش و حفظ تولید و اشتغال و افزایش شفافیت 

تاکید دارد .
این جهت گیری ها و ش���اخص های کالن بودجه ۹۸ ، پس از بحث و 

بررسی مورد تائید شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفت.
همچنین نقشه راه و برنامه کلی اصالح ساختار بودجه عمومی در افق 
۹۹-۹۸ که توسط س���ازمان برنامه و بودجه تهیه شده است، در این جلسه 

ارائه شد.
اصالح ساختار بودجه شامل حمایت از تولید و اشتغال، ساماندهی و 
هدفمندس���ازی یارانه ها، افزایش درآمدهای پایدار، اصالح ساختاری رابطه 
درآمدهای نفتی و بودجه، افزایش ش���فافیت و انضباط بودجه ای، تقویت 
نظارت و اصالح ساختار شرکت های دولتی و کوچک سازی دولت است که 

تهیه برنامه اجرایی آن در دستور کار دستگاه های مختلف قرار گرفته است.
همچنین وزیر نفت در این جلسه با ارائه گزارشی از اجرای مصوبه قبلی 
ش���ورای عالی در خصوص فروش نفت در بورس انرژی، راهکارهای آن 
وزارت در زمینه عرضه گس���ترده تر نفت در بورس انرژی را مطرح کرد که 

مورد تصویب قرار گرفت.

اخبار كوتاه

تش�ييع پيكر همس�ر  مرحوم مهندس بازرگان
ایرنا �  مراسم تشییع پیکر مرحوم خانم ملک طباطبایی همسر 
مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت روز سه شنبه در 
لواس���ان با حضور جمعي ا ز یاران مهندس بازرگان و اهالي منطقه 

برگزار شد.
همچنین خانواده بازرگان اعالم کرد آیین نکوداشت نیز در روز 
جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷ از س���اعت ۱۵ در مجتمع آموزشی نیکوکاری 
رعد در ش���هرک غرب )فاز ۲، خیابان هرم���زان، پیروزان( برگزار 

می شود.
خانم ملک طباطبایی روز یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ به دلیل کهولت 

سن درگذشت.
 ايران   به نقض حقوق بش�ر متهم ش�د

مجمع عمومی س���ازمان ملل در قطعنامه ای که دوشنبه شب به 
تصویب رس���اند ایران را به آنچه نقض حقوق بشر بیان شده است، 

متهم کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از العالم، این قطعنامه با ۸۴رأی موافق، 

۳۰رأی مخالف و ۶۷رأی ممتنع به تصویب رسید. 
افغانستان، ارمنستان، بالروس، بولیوی، برونئی، کامبوج، بروندی، 
چین، کوبا، کره شمالی، اریتره، هند، اندونزی، ایران، عراق، قزاقستان، 
قزقیزستان، لبنان، نیکاراگوئه، عمان، پاکستان، روسیه، آفریقای جنوبی، 
صربستان، سوریه، ترکمنستان، ازبکستان، ونزوئال، ویتنام و زیمبابوه 

کشورهایی بودند که با این قطعنامه مخالفت کردند.
اس�تيضاح وزير آموزش و پرورش از حد نصاب افتاد

عضو هیات رئیس���ه مجلس   گفت: استیضاح وزیر آموزش و 
پرورش به دلیل کاهش امضا، از حد نصاب افتاد.

به گزارش ایرنا، علی اصغر یوس���ف ن���ژاد اعالم کرد: تعداد 
امضاهای استیضاح وزیر آموزش و پرورش ۳۵ امضا بود که به زیر 

۱۰ امضا رسیده است.
وی افزود: رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نامه ای 
به هیات رئیسه مجلس اعالم کرد که استیضاح وزیر آموزش و پرورش از 
 حد نصاب افتاده از این رو این طرح استیضاح دیگر در کمیسیون بررسی 

نمی شود.
   طرح استیضاح »سید محمد بطحایی« وزیر آموزش و پرورش با 
۲۰ امضا و ۳۲ محور، ۱۴ آذرماه تقدیم هیات رئیس���ه مجلس شده 

بود.
تفاهمنامه حج 98  امضا ش�د

  تفاهمنامه برپایی حج ۹۸ بین علیرضا رشیدیان رئیس سازمان 
حج و زیارت و وزیر حج و عمره عربستان سعودی امضا شد.

به گزارش فارس،کارشناس���ان در جلس���ه نخست در مورد 
موضوعات اجرایی حج  به بحث و تبادل نظر پرداختند که نتیجه آن 
برای مذاکرات میان رئیس سازمان حج و زیارت و وزیر حج و عمره 

عربستان سعودی آماده شد.
در جلسه مسئوالن حج دو کشور، رئیس سازمان حج و زیارت 
کشورمان فهرستی از مشکالت حج سال ۹۷ را ارائه و پیشنهاداتی را 

برای حج پیش رو مطرح کرد.
وزیر حج و عمره عربستان سعودی هم نظرات خود را نسبت 
به موضوعات مطروحه بیان و به منظور رفع مش���کالت گذشته و 
برنامه ریزی برای بهبود آنها در حج سال ۹۸ قول مساعد داد که منجر 

به امضای تفاهمنامه حج آینده شد. 
به موجب این تفاهمنامه که میان طرفین به امضا رس���ید، تعداد 
حجاج و عوامل اجرایی ایران در موسم حج تمتع پیش رو ۸۶ هزار 

و ۵۰۰ نفر تعیین شد.

بقیه از صفحه اول
این حدیث درباره بنده و امثال بنده است؛ 
]رس���ول اکرم صلهّی اهللهّ علی���ه و آله[ فرمود که 
هیچ کس نیست که بر ۱۰ نفر یا بیشتر ریاست و 
امارت داش���ته باشد � هر کسی که بر ۱۰ نفر، نه 
حاال بر ۸۰ میلیون نفر امارت و ریاس���ت داشته 
باش���د �� »ااِلهّ جی َء بِهِ یَوَم القیاَمِة َمغلولًَة یَُدُه اِلی 
ُعنُقِه «، ]مگر اینکه[ این آدمِ رئیس را که این قدر 
در دنیا محترم است و رئیس است و مدیر است، 
 چنین آدمی را در روز قیامت وقتی که می آورند، 
دست او را به گردنش بسته اند؛ یعنی دست بسته 
او را وارد محشر می کنند، آن هم به این شکل که 
دستش به گردنش بسته است. نْفس این مسئولیهّت 
و آمریهّت و ریاست، یک تبعاتی دارد که ایجاب 

می کند این را. 
در آن حوزه ِ مأموریهّت که ما آنجا رئیس���یم، 
مدیریم، یک کاره ای هس���تیم، بعضی از کارها 
انجام می گیرد که ما می توانستیم مانع آن بشویم 
و نش���دیم؛ حاال یا غفلت کردیم ]وارد[ نشدیم، 
یا از روی تنبلی وارد نش���دیم؛ این کار خالف، 
زیر نظر ما و در پُس���ت نگهبانی ما انجام گرفت 
�� پُس���ت نگهبانی ما است دیگر �� یا بعضی از 
کارها باید انجام می گرفت در حوزه  مأموریهّت ما 
که انجام نگرفت؛ یا به خاطر این که ما نفهمیدیم، 
دقهّت نکردیم، تعقیب نکردیم، مشورت نکردیم، 
پرس و جو نکردیم و ندانس���تیم، یا نه، دانستیم، 
تنبلی کردیم، امروز و فردا کردیم، ]گفتیم[ حاال 
انش���اءاهللهّ بعداً، فردا  و ضایع شد، فوت شد. اگر 
ماها عقل داشته باشیم، باید دنبال ریاست ندویم؛ 
واقعاً این جوری است. باید دنبال ریاست نرویم؛ 
ریاست این تبعات را دارد. بعضی می دوند دنبال 

ریاس���ت، نمی فهمند که نْف���س این آمریهّت و 
ریاس���ت، این خطرات را دارد که روز قیامت 
وقتی او را بیاورند، مغلوالً )۲( می آورند؛ این چیز 
ی است. مغلوالً می آورند او را در پای  خیلی مهمهّ

محاسبه  الهی.
َفاِن کاَن ُمحِسناً ُفکَّ َعنه

اگر چنانچه او آدم خوبی بود، درس���تکار 
بود، در آنچه انجام گرفته بود تقصیری و گناهی 
���ه او نبود، اینجا رها می کنند او را. باالخره  متوجهّ
س و پروردگار عالم موازینی دارد؛  ش���ارع مقدهّ
یک جاهایی ممکن اس���ت که انسان َمعفوهّ باشد 
به دلیل���ی؛ قصورش قصورِ عن تقصیرٍ نباش���د 

 

� گاهی ما قاصریم، جاهلیم امهّا جهلمان عن تقصیٍر 
است. گاهی نه، واقعاً تالش خودمان را کرده ایم، 
 زحمتمان را کشیده ایم، آخرش این ]نتیجه[ درآمده � 
این ]قصور[، اینجا مورد عفو الهی است. پس اگر 

»محسن« باشد این آمر و این رئیس، ُفکَّ َعنه.
ً اِلی ِغلِّه َو اِن کاَن ُمسیئاً زیَد ِغالهّ

امهّا اگر نه، انسان نیکوکاری نبوده است در 
دنیا، خودش هم آدم بدکار و بدعملی بوده است 
�� هرجور بدعملی ای که فرض کنید �� اینجا آن 
گرفتاری و آن غل و زنجیری که به او بسته شده 

است، افزایش پیدا می کند.
اینها را باید ما بفهمیم؛ اینها را باید بفهمیم. 
دنبال کرسی های ریاست ]بودن[ �� چه ریاست 
اجرائی، چه ریاست تقنینی؛ می بینید برای نمایندگی 
مجلس بعضی خودشان را می ُکشند، اگر چنانچه 
راه پیدا نکنند به ه���ر دلیلی یا مثاًل فرض کنید 
صالحیهّتش را تأیید نکنند یا رأی نیاورد و غیره، 
خودش را به آب و آتش و در و دیوار می زند که 
چرا نشد �� عقل نیست، تدبیر نیست. مالحظه 

کردید؟ اگر چنانچه این ریاست، مایه  یک چنین 
دغدغه ای اس���ت، خب انسان رها کند؛ مگر این 
ه انسان بشود و واجب باشد برای  که واقعاً متوجهّ

انسان؛ آن ]جا[ بله ]الزم است[.
م ریاست جمهوری، قطعاً عازم )۳( بنده دوره  دوهّ

 

  بودم به این که نامزد ریاس���ت جمهوری نشوم 
� حاال دوره  اوهّل که تحمیل شد بر ما، هیچ � دوره  
م دیگر یقیناً گفتم من قطعاً نامزد نمی ش���وم؛  دوهّ
امام به من فرمودند بر تو واجب عینی و تعیینی 
است � هر دو را گفتند � گفتند: هم واجب عینی 
است، هم واجب تعیینی است؛ خب بنده هم بر 
خالف میل خودم قبول کردم و رفتم. درس���ت 
این اس���ت که اگر چنانچه تکلیفی وجود ندارد، 
واجب بر انس���ان نیست، انسان نرود به سراغش 
و دنبال نکند آن را. بله، اگر چنانچه ناچار ش���د، 
ناگزیر شد، به گردن انس���ان گذاشته شد، آنجا 
ة«؛ )۴( بایستی با قوهّت انسان دنبال بکند.  »ُخذها بُِقوَّ

)صفحه   ۲۶۴(

۱- امالی طوس���ی، مجلس دهم، ص ۲۴۶؛ 
»پیامبر اکرم )ص( می فرماید: هیچ کس نیست که 
 بر ۱۰ نفر یا بیشتر،  ریاست و امارت داشته باشد ،
مگر این که او را روز قیامت در حالی می آورند 
که دستش به گردنش بسته است؛ پس اگر چنانچه 
ه او نبود، او  آدم درستکاری بود و تقصیری متوجهّ
را رها می کنند و اگر چنانچه بدکار و گناهکار بود، 

غل و زنجیرش افزایش پیدا می کند.«
۲- دست بسته

۳- کسی که اراده  قطعی به انجام کاری کند
۴- سوره   اعراف، بخشی از آیه   ۱۴۵؛ »... آن 

را به جد و جهد بگیر ...«



�� ��ستا� گستر� �قد�ما� قر��گا� محر�ميت ���يي
� حمايتها� �جتماعي بانك �نصا� صو�� گرفت: 

افتتاح مدارس و خانه بهداشت
در روستاهاي خراسان جنوبي

بانك �نصا� �� مد�س���ه �� ��س���تاها� «خونيك با�» شهر ��ميا� 
� «لخش���ك» نهبن���د�� � يك خانه بهد�ش���ت �� ��س���تا� «فنو�» 
��شهرمو�(سربيشه) �حد�� � تحويل ����� كل نوسا�� � توسعه � تجهيز 

مد��� � ��نشگا� علو� پزشكي �ستا� خر�سا� جنوبي ���.
به گز��� ����� كل ���بط  عمومي  � تبليغا�� قر��گا� محر�ميت ���يي � 
حمايت ها� �جتماعي بانك �نصا� �� ��ستا� �جر�يي كر�� سياست ها� 
محر�ميت ���يي � كمك به مناطق محر�� � مساعد� به �قشا� �سيب پذير 
�قد�� به س���اخت مد��� � خانه ها� بهد�شت �� �ستا� ها� كم برخو���� 
كر�� � �� �ستا� خر�س���ا� جنوبي چها� طر� ساخت مد��� � سه با� 

خانه ها� بهد�شت �� �� حا� �جر� ����.
بر�س���ا� �ين گز���� هر يك �� �ين مد��� با �ير بنا� 55 متر مربع 
ساختما� �مو�ش���ي � �عتبا�� بالغ بر 600 ميليو� �يا� �حد�� شد� �ند� 
��حالي كه پيش �� �ين� ��نش �مو��� �ين �� ��س���تا �� مد��� كانكسي 
مستقر بو�ند � مشكال� فصلي �� فر�يند �مو�شي �نا� تأثير بسيا� منفي  
��شت � همچنين مر�� ��ستا� فنو� � ��ستاها� �طر�� �� با مشكال� 

بهد�شتي ��بر� بو�ند. 
همچنين يكي �يگر �� پر��� ها� �� حا� ساخت بانك� خانه بهد�شت 
با �ير بنا� 110 متر مربع � با �عتبا� 120 ميليو� توما� �� ��س���تا� فنو� 

�� شهرستا� سربيشه �فتتا� شد.
شايا� �كر �ست �س���تا� ها� خر�سا� جنوبي � سيستا� � بلوچستا� 
به �ليل موقعيت ها� خا� جغر�فيايي � مش���كال� معيشتي� �مو�شي � 
بهد�ش���تي� �� �جر�� سياست ها� محر�ميت ���يي بانك �نصا� �� جايگا� 
�يژ� �� برخو����ند � طي س���الها� گذشته بر�� بهبو� �ضعيت مر�� �ين 
�ستا� ها �� ها مد�سه � خانه بهد�شت به �يژ� �� مناطق ��ستايي ساخته 
شد� � بسته ها� حمايتي به مر�� ��ستاها� �ين �ستا� ���ئه شد� �ست.

�هد�� جايز� ملى يا�گير� �لكتر�نيكى به بيمه  كوثر
جايز� ملى يا�گير� �لكتر�نيكى �� بخش سا�ما� برتر ��سو� سا�ما� يونسكو 

� با حضو� ��ير علو� � تحقيقا� به بيمه  كوثر �هد� شد. 
به گز��� ���بط عمومى ش���ركت بيمه  كوثر� پ���س �� ���يابى به عمل �مد� �� 
سو� مميز�� كرسى �مو�� � يا�گير� �لكتر�نيكى يونسكو �ين جايز� به شركت 

�هد�شد.
�ين برنامه با هد� فرهنگ س���ا�� �� �مينه �مو�� � يا�گير� �لكتر�نيكى� 
شناسايى � تش���ويق �فر�� � سا�ما� ها� موثر �� توسعه � ��تقا� جايگا� يا�گير� 
�لكتر�نيك���ى � معرفى برگزيدگا� حو�� يا�گير� �لكتر�نيكى به جامعه � با حضو� 
��ير علو� �تحقيقا� � س���ا�ما� ها � ش���ركت ها� معتبر �� سالن همايش ها� 

بين �لمللى سا�ما� مركز �سنا� �كتابخانه ملى �ير�� برگز�� شد.    
كا�كنا� بخش مديريت �مو�� � پژ�هش با ���يه مستند�� بر�سا� شاخص ها� 
���يابى �� قبيل تد�ين �س���تر�تژ� يا�گير� �لكتر�نيكى� �جو� متولى يا��هى � 
يا�گير� �لكتر�نيكى� گستر�گى �� س���ا�ما�� تأثير بر عملكر� سا�ما�� تأمين � 

تربيت نير�� �نسانى� �طال� �سانى �� سا�ما� �� �ين مر�سم شركت كر�ند.

آگهي مزايده عمومي 
اول

ش�ركت توليد فيبر �ير�� (س�هامي عا�) �� نظر ���� شش ��نگ عرصه � عيا� يك ساختما� با �مكانا� كامل مشتمل بر سه ��حد 
�پا�تما� هر كد�� ����� س���ند ����� مجز� ����� پال� ثبتي ��قع �� تهر��� خيابا� بيهقي� ميد�� ����نتين �� به طو� كامل � يكجا �� 

�ضعيت موجو� � به صو�� نقد� �� طريق مز�يد� عمومي به فر�� برساند.
متقاضيا� مي تو�نند بر�� كسب �طالعا� بيشتر� با��يد � ��يافت �سنا� مز�يد� �� تا�يخ �نتشا� �گهي تا تا�يخ 97/10/5 �� ساعت 9صبح 
لغايت 14 عصر به ���� تهر��� خيابا� كريمخا� �ند� خيابا� ش���هيد عض���د� (�با� جنوبي)� پال�28� ��حد1 تلفن 88733090 
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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

48/50 دالر 
58/20 دالر 
 58/24 دالر      
1249/26 دالر    

 3200000 تومان
3380000 تومان
1750000 تومان
1030000  تومان
620000 تومان
301500 تومان

4200 تومان 
9930/1 تومان
9920 تومان
4768/1 تومان
11775/1 تومان
11750  تومان
5303/5  تومان
12375/6 تومان
12400  تومان
1143/7  تومان
2298  تومان
2300  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(

طرح جهاد روشنایی از دیروز با مشارکت 
گسترده بسیجیان سراسر کشور برای کمک به 
کاهش مصرف برق و افزایش بهره وری در این 

حوزه آغاز شد.
به گزارش خبرنگارما، بس���یجیان وزارت 
نیرو دی���روز در یک گردهمایی که با حضور 
سردارس���رتیپ غالمحسین غیب پور فرمانده 
بس���یج مستضعفین و دکتر رضا اردکانیان وزیر 
نیرو در تهران برگزار شد، هم پیمان شدند که 
نقش فعاالنه تری در اجرای برنامه های اقتصاد 
مقاومتی ایفا کرده و به اصالح الگوی مصرف 

عمومی آب و برق کمک کنند.
داوود طارمی فرمانده مرکز مقاومت بسیج 
وزارت  نی���رو در این گردهمایی اعالم کرد: با 
استفاده از ظرفیت تمامی اقشار بسیج طرح جهاد 
روشنایی به منظور نصب 3 هزار پنل خورشیدی 
خانگی )پنج کیلوواتی( در 200 نقطه از مناطق 

محروم کشور آغاز شده است.
وی گفت: بر اس���اس این طرح مشکل 
رشد روز افزون مهاجرت روستاییان به شهر ها 
به دلیل درآمد کم و ناپایدار، نیاز روز افزون به 
توسعه تولید برق تجدید پذیر با مشارکت بخش 
خصوصی و همچنین نیاز به منابع مالی و مشاغلی 
با سرمایه گذاری کم و درآمد مطلوب و مستمر 
برای مناطق کم برخوردار از مس���ائلی است که 
در این حوزه مطرح و راه حل های مربوط به آن 
طراحی شده است تا بتوان از طریق آن همزمان 

برای حل مشکالت فوق اقدام کرد. 
فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت  نیرو 
تصریح کرد: بر اساس این طرح که تبلور همدلی 
و همکاری چند نهاد در س���طح ملی از جمله 
وزارت نیرو، س���ازمان بسیج، بانک های عامل 
و... برای حل مش���کالت فوق است، راهکاری 

اندیش���یده ش���ده که در قالب آن با استفاده از 
وام های توسعه روستایی که از طریق بانک های 
عامل فراهم خواهد ش���د، می توان نسبت به 
احداث نیروگاه های کوچک در منازل مسکونی 
روس���تاییان در مناطق کم برخوردار و محروم 

اقدام کرد.
وی تاکید کرد: در این صورت روستاییان 
با اشتغال به نیروگاه داری و فروش برق تولیدی 
نیرو گاه ه���ای خود در قالب طرح تش���ویقی 
وزارت نیرو در خصوص خرید تضمینی برق 
تجدید پذیر برای مدت 20 س���ال، ضمن باز 
پرداخت تس���هیالت از محل فروش برق، از 
یک درآمد نسبتاً خوب و مستمر بهره مند شده 
و با عزت به فعالیت بیش���تر در محیط روستا 
می پردازند ت���ا زندگی بهتری را برای خود و 

فرزندانشان رقم بزنند.
سردار سرتیپ غالمحسین غیب پرور رئیس 

سازمان بسیج مستضعفین هم در این گردهمایی 
با اشاره به اس���تعدادهای اقلیمی، اقتصادی و 
اجتماعی ایران از همه نیروهای بسیجی خواست 
تا در اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی و خنثی کردن 

توطئه های دشمن فعاالنه عمل کنند. 
وی ب���ا انتقاد از نادیده گرفتن محدودیت 
بارندگی ها و مصرف باالی آب و برق در کشور 
گفت: ذخایر آبی ایران به واسطه همین مصرف 
غیر اصولی مورد تهدید قرار گرفته و ادامه این 

وضع به نفع کشورمان نیست. 
 س���ردار غیب پرور گفت: بهانه مقابله با 
برنامه های های هس���ته ای و موشکی ایران 
فقط داستان است و دشمنان ما جز به نابودی 
کشورمان قانع نیستند. چرا که جمهوری اسالمی 
ایران پرچم آزادگی و اس���تقالل را برافراشته و 
هزینه این استقالل طلبی را هم پرداخته است.

وی ادامه داد: در این برهه حساس، اقتصاد 

مقاومتی باید به مطالبه عمومی تبدیل ش���ود و 
هم���ه افراد در اجرای آن همت کنند. از طرف 
دیگر تکلیف بسیج به مشارکت در اجرای اقتصاد 
مقاومتی باید به برنامه تبدیل شود و توانمندی 
نیروهای نخبه بسیج در ادارات برای اجرای آن 

به کار گرفته شود. 
دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو هم در این 
گردهمایی با اشاره به وابستگی کامل ایران در 
۴0 سال گذشته به توان خارجی برای ساخت 
نیروگاه افزود: ۴0 سال پیش هر نیروگاهی در 
کش���ور به دست یک شرکت خارجی ساخته 
ش���ده بود به نحوی که اگر نیروگاهی دچار 
آسیب می شد، امکان استفاده از تجهیزات دیگر 
نیروگاه ها در واحد دچار آسیب وجود نداشت، 
درحالی که امروز ایران در س���طحی قرار دارد 
که عالوه برخودکفایی در تجهیزات آب و برق، 
صادر کننده این تجهیزات به دیگر کش���ور ها 

هست.
ب���ه گفته وی، تخصص ما در این حوزه 
بقدری باال رفته که اینکه روسیه متقاضی انتقال 
تکنولوژی توربین های گازی س���اخت ایران 

شده است.
وزیر نیرو  با بیان اینکه مس���یر طی شده 
هموار و کوچک نبوده اس���ت، گفت: تحریم ها 
فرصتی ایجاد کرده  تا ما با تکیه برتوان داخل،  در 
مسیر پیش رو و فرصت ایجاد شده از انرژی های 
تجدید پذیر و نیروی انسانی خود استفاده کنیم 

و روی پای خود بایستیم. 
وی ب���ا تاکید برمدیریت مصرف و تولید 
ادامه داد: کش���ور ما در ش���رایطی است که 
اگر فکر عاجلی برای آن نش���ود با مشکالت 
عدیده ای در خصوص تامین آب و برق مواجه 

خواهیم شد.

وزارت جهاد کش���اورزی و وزارت نیرو 
برای بهینه سازی مدیریت تقاضای مصرف آب 

در کشور همکاری می کنند.
 ای���ن مطلب دی���روز در جریان برپایی 
دومین کنفرانس دوساالنه اقتصاد آب در تهران 

اعالم شد.
به گزارش خبرنگارما، دکتر محمد نهاوندیان 
معاون اقتصادی رئیس جمهوری در این کنفرانس 
با اشاره به برخی تصمیم گیری های اشتباه و 
بدون رایزنی با بخش خصوصی گفت: با قوانینی 
که قباًل تصویب شده بود یکباره میزان چاه های 

کشور در فاصله ۵0 سال چندین برابر شد.
وی گفت: با کمال تاسف گاهی مسائل آب 
در کشور به دلیل اینکه به ریشه های اقتصادی و 
اجتماعی آن نپرداخته ایم، شکل سیاسی به خود 
می گیرد و در برخی از اس���تان ها به منازعات 

هم منجر می شود. 
معاون اقتصادی رئیس جمهوری با اشاره 
به اینکه راه حل مس���ئله آب اقتصادی است و 
اگر این موضوع اقتصادی شود، مسائل سیاسی 
و اجتماع���ی هم فروکش می کند و قابل حل 
است، ادامه داد: باید سرمایه گذاری در بخش آب 
توجیه اقتصادی داشته باشد که در این صورت 
مش���ارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی 

بیشتر می شود.
وی اف���زود: برای مدیریت آب در طرف 
عرضه، توزیع بهینه آب و طرح های انتقال آب 
مورد توجه قرار گرفته، اما عمده مسئله طرف 
تقاضاست؛ در طرف تقاضا نمی توانیم به بخش 
کشاورزی بی توجه باشیم و به درآمد کشاورزان 
توجه نکنیم. به هر حال این مسئله اجتماعی ما 
است و بخش قابل توجهی از اشتغال در جامعه 

ما در این بخش رخ می دهد.
نهاوندیان گفت: راه حل همه این ها توجه 
به افزایش بهره وری آب اس���ت. دولت هم در 
این چند سال اخیر سیاست استقبال از حضور 
بخش خصوصی را در طرح های مدیریت بهینه 
آب در پیش گرفته اس���ت. دولت همچنین در 
طرح های آب و فاضالب از سرمایه گذاری بخش 
خصوصی اس���تقبال کرده و مشوق های الزم را 

تامین کرده است.
وی با تاکید بر اینکه آگاهی عمومی نسبت 
آب باید افزایش یابد، گفت: در گزارش���ی که 
ب���ه من دادند 3۵ قرارداد به روش بی او تی و 
آر او ت���ی به ارزش ۱۷۹0 میلیارد تومان و در 
روش بی���ع متقابل 32 قرارداد به ارزش ۴۱۴۱ 
میلیارد تومان امضا شده ضمن اینکه در اجرای 
تبصره ۱۹ بودجه، ۴۶ قرارداد به ارزش 2۴3 هزار 
میلیارد تومان معرفی شده برای سرمایه گذاری 
بخش خصوصی امضا شده و مشوق های الزم 

دیده شده است.
مهن���دس محمود حجت���ی وزیر جهاد 
کش���اورزی هم در این کنفرانس گفت: با یک 
شیوه و فرمول از مرکز نمی توان موضوع تعادل 
بخشی آب را حل و فصل کرد، زیرا ۶۱0 دشت 
در کش���ور داریم که دشت به دشت با جوامع، 
بزرگان، مسئوالن محلی و دستگاه های ذیربط 

مختلف مواجهیم.
وی ب���ا بیان اینکه حیاتی ترین کار، تغذیه 
سفره های آب زیرزمینی و در غیر این صورت 
مهار آب اس���ت، تاکید کرد: تغذیه سفره های 
آب زیرزمین���ی حیاتی ترین و بهترین ش���یوه 
مدیریت منابع آب است که از طریق شیوه هایی 
همچون آبخوان داری، پخش س���یالب و غیره 

انجام می شود.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در سال های 
گذشته برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی 
تعادل س���فره ها را بره���م زده به طوری که 
همواره مصرف آب از تغذیه آب در س���فره ها 

بیشتر بوده است.
وی یادآور شد: ملت ایران یکی از بهترین 
بهره برداران از آب در طول تاریخ بوده و موضوع 
قنات از افتخارات ایرانیان است، اما در چند دهه 

اخیر این نظام بهره برداری را برهم زده ایم.
این عضو کابینه دولت به سفر اخیر خود 
به منطقه سرایان در استان خراسان جنوبی اشاره 
ک���رد که مردم و بهره ب���رداران از آب در این 
منطقه، همگی بیش از نیمی از حقابه هایشان را 
کاهش دادند یا تفاهم کردند که در مدت سه ماه 
همه افراد چاه های مورد بهره برداری دش���ت 
را مسدود کنند و تاکید کرد: باید هر چه بیشتر 
سفره های آب زیرزمینی را مدیریت کرده، آب 
را در داخل سفره ها ذخیره کرده، پوشش گیاهی 
سفره ها را افزایش داده و از تبخیر اضافی آب 

جلوگیری کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین مصرف آب 
کش���ور در بخش کشاورزی است بطوری که 
متوسط مصرف آن در جهان ۷0 درصد اما در 
کشورمان از این میزان بیشتر است که یک دلیل 
آن گرم و خشک بودن طبیعت کشور است. 

حجتی با اظهار اینکه در سال های گذشته 
به طور متوسط ساالنه 2 درصد راندمان آبیاری 
و انتقال آب به پای بوته و درخت در کش���ور 
افزایش یافته است، اظهار داشت: مهمتر از این 
مساله، موضوع بهره وری آب است، یعنی اینکه 
آب را به چه گیاهی برسانیم که ارزش اقتصادی 
باالتری داشته و درآمد و ثروت بیشتری برای 

کشور به همراه داشته باشد.
وی گفت: جهت گی���ری وزارت جهاد 
کش���اورزی در سال های گذشته به طور عمده 
بر واردات محصوالتی بوده که به آب تابستانه 
بیشتری نیاز داشته باشد، زیرا بیشترین تبخیر را 
در این فصل داشته و محدودیت های بیشتری 
در تابستان داریم.  همچنین برخی محصوالت که 
در بهار کشت و در پاییز برداشت می شدند را با 
جهت گیری جدید در پاییز کشت کردیم که از 

جمله آنها می توان به ذرت اشاره کرد. 
وزیر جهاد کشاورزی گفت: توسعه کشت 
نش���ایی که 2۵ ت���ا 30 درصد مصرف آب را 
کاهش می دهد به سرعت در حال گسترش است.  
همچنین توسعه کشت گلخانه ای از سوی این 
وزارتخانه در دستور کار است و امید می رود 
محدودی���ت تخصیص آب به گلخانه ها رفع 
ش���ود. این ش���یوه میزان بهره وری آب را در 
برخی محصوالت جالیزی تا ۱0 برابر افزایش 
داده اس���ت و امسال برای نخستین بار در نیمه 
نخس���ت سال، یک هزار و ۴00 هکتار توسعه 
کشت گلخانه ای به میزان 2 برابر پارسال ثبت 
ش���ده است؛ بدین ترتیب می توان محصوالت 
غی���ر فصل که ارزش اقتصادی باالیی دارند را 

هم به راحتی تولید کنیم.
وی گف���ت: آمار ارقام واردات و صادرات 
غذا در هشت ماهه امسال حاکی از بهبود یک 
میلیارد دالری آن در مقایسه با پارسال است که 
یکی از دالیل آن کشت محصوالت کم آب بر 

و دارای ارزش اقتصادی باالتر است.
دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو هم در واکنش 
به س���خنان وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران 
پنجمین کشور جهان از نظر سطح زیر کشت 
آبی اس���ت، اما در شاخص تولید محصوالت 

آبی، در رتبه س���ی ام قرار دارد؛ این به معنای 
عمل نکردن سازوکارهای اقتصاد آب در بخش 

کشاورزی است.
وی گف���ت: باید پذیرفت که دیگر زمان 
دسترس���ی به منابع آب فراوان برای توسعه با 
هزینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 
اندک گذشته است و بسیاری از کشورهای جهان 
در حال ورود به مرحله مدیریت منابع آب بر 
اس���اس اقتصاد آب رو به رشد هستند که بر 
پای���ه رقابت روزافزون برای افزایش بهره وری 

آب استوار است.
وزیر نی���رو گفت: هم اکنون با توجه به 
میزان مصارف آب و س���رانه مصرف، ایران در 
گروه کشورهای مواجه با کمبود آب قرار دارد 
که ضرورت توجه بیشتر به مقوله اقتصاد آب 
را نشان می دهد. این در حالی است که حتی 
صرفنظر از میزان کارایی سیاست های آبی کنونی، 
این سیاست ها برای پاسخگویی به چالش های 

آتی فراروی آب مناسب نیستند. 
وی اضافه کرد: آمارها نش���ان می دهد در 
شرایطی که فقط ۱2 درصد مساحت ایران زیر 
کشت می رود، بیش از ۹0 درصد آب در بخش 
کش���اورزی به طور ناخالص مصرف می شود 
که بازدهی کمتر از ۴0 درصد متوس���ط جهانی 
تولید محصول خش���ک به ازای هر مترمکعب 

آب مصرفی را دارد.
اردکانیان با بیان اینکه سطح زیر کشت آبی 
کشور به 8/8 میلیون هکتار رسیده است، یادآور 
شد: این در حالی است که فقط ۱۱ درصد تولید 
ناخالص ملی کشور از راه کشاورزی به دست 
می آید و تنها ۱۷ درصد نیروی کار کشور در 

این بخش مشغول به فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه بخش عمده کش���اورزی 
ایران معیشتی است، گفت: نزدیک به ۹2 درصد 
از زمین ها در روستاها خرده مالکی و متوسط 
است و بیش از ۹۴ درصد از اقتصاد روستایی 
در ایران وابس���ته به کش���اورزی و دامپروری 
س���نتی و به طور عمده معیش���تی است که با 
معیارهای اقتصادی و صنعتی امروز دنیا فاصله 

بسیاری دارد.
وزیر نیرو اظهار داش���ت: از سوی دیگر 
تحمیل بار اشتغال زایی به بخش آب و کشاورزی 
با سیستم فعلی، عالوه بر آسیب جدی به منابع 
آبی، در اش���تغال زایی هم چندان موفق عمل 

نکرده است.
وی اف���زود: در حالی که در دنیای امروز 
بس���یاری از کشورها مسیر توسعه را از تقویت 
اقتصاد غیر کشاورزی روستایی آغاز کرده اند، در 
روستاهای کشور ما هم این قابلیت وجود دارد 
که از طریق صنایع تبدیلی و کوچک، گردشگری 
و صنایع دستی و بسیاری از خدمات دیگر سهم 
اقتصاد غیر کشاورزی ارتقا یابد که مصرف آب 

در آنها کمتر است.
این مقام مس���ئول گف���ت: در این رابطه 
گلخانه های صنعتی از جمله مواردی هستند که 
با آنها می توان وضعیت اقتصاد روستاها را ارتقا 
بخش���ید؛ چنانکه به طور متوسط ارزش افزوده 
تولید صنعتی گلخانه ای نس���بت به کشاورزی 
سنتی چهل به یک و مصرف آب آن یک دهم 

و نسبت اشتغال زایی آن بسیار بیشتر است.
وی با اش���اره به اینکه هم اکنون قیمت 
دریافتی بابت تامین آب بهای کشاورزی از آب 
زیرزمینی به عنوان یکی از نهاده های کشاورزی 
تقریبا رایگان و در مورد آب س���طحی حداکثر 
سه درصد هزینه تامین آن است، اظهار داشت: 

در بخش شرب هم برای بخش شهری حدود 
۴۷ درصد و در روستاها تنها 2۴ درصد هزینه 
تمام شده تامین آب از مصرف کننده دریافت 

می شود. 
اردکانیان ادامه داد: اختصاص یارانه به بخش 
کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان امری 
معمول اس���ت اما مدیریت مقدار و چگونگی 
تخصیص آن مس���اله بس���یار مهمی است که 
بخص���وص باید از منظر اقتصادی مورد توجه 

قرار گیرد.
وی با بیان اینکه مفاهیم اصالح قیمت آب 
و واقعی کردن قیمت آن متفاوت است، افزود: 
در اصالح قیمت، وضع موجود پذیرفته شده و بر 
اساس سیاست های دولت تغییراتی در آن اعمال 
می ش���ود، اما در واقعی کردن قیمت، اصالح 
س���اختار اقتصاد آب مدنظر است.البته اصالح 
ساختار فقط منحصر و محدود به وزارت نیرو 
نیست، بلکه باید آب، محیط زیست، خاک و 
منابع طبیعی با هم و در کنار یکدیگر دیده شوند 

تا بهترین نتیجه برای کشور حاصل آید.
وزیر نیرو گفت: از س���وی دیگر وزارت 
جهاد کشاورزی با ورود به مقوله آب مجازی، 
کشت های فرا سرزمینی مشروط به وارد کردن 
محصوالت به کش���ور و تنظیم سیاست های 
صادرات و واردات محصوالت کشاورزی، افق 
روشن تری را برای اصالح مشکالت و ورود 

بخش خصوصی فراهم کرده است.
وی افزود: بسیاری از دولت ها به دلیل 
هزینه های س���نگین طرح های توسعه منابع 
آب، س���اخت، بهره برداری و نگهداری از 
تاسیسات آبی، مدیریت و گاهی حتی مالکیت 
این سیستم ها را به بخش خصوصی واگذار 
ک���رده اند.البته قضاوت در مورد گرایش به 
خصوصی سازی و کاالسازی آب زود است، 
اما دالیل زیادی برای پیگیری آن وجود دارد، 
ول���ی در کنار این مقوله باید به جنبه کاالی 
اجتماع���ی بودن آب هم توجه کرد. بنابراین 
بای���د پذیرفت آب یک مقوله » اقتصادی - 

اجتماعی« است.
نامبرده افزود: از آنجایی که ارزش اقتصادی 
واقعی آب در مصارف مختلف بسیار متفاوت 
است، نهاد بازار به تنهایی قادر به لحاظ کردن 
همه هزینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و زیس���ت محیطی در برقراری پاسخگویی به 
نیازها و حل مس���ائل نیست؛ بنابراین هرگونه 
تصمیم گیری در این خصوص، ضرورت همدلی 

و هماهنگی در اقدامات جمعی را می طلبد.
وی با اظهار اینکه تحمیل بار سیاست های 
خودکفایی غذایی و اشتغال زایی به بخش آب 
و کش���اورزی نتایج خوبی به بار نیاورده است، 
اضافه کرد: تجدیدنظر در این سیاست ها برای 
برون رفت از وضعیت پسابرجام و تحریم های 
ظالمانه بسیار حیاتی است. الگوهای توسعه در 
ایران باید متناسب با ظرفیت منابع آبی و بحران 
آن و طبیعت خشک و نیمه خشک کشور برای 
مناطق مختلف با زیست بوم های متنوع از معتدل 

تا خشک و گرم انتخاب شود.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه هم اکنون در 
ای���ران، واردات آب مجازی حدود ۴0 میلیارد 
مترمکعب و ص���ادرات آب مجازی حدود ۷ 
میلیارد مترمکعب اس���ت، گفت: امنیت غذایی 
لزوماً به مفهوم خودکفایی داخلی نیست و باید 
سیاست خوداتکایی در محصوالت استراتژیک، 
همزمان با امنیت آبی در چارچوب امنیت ملی 

و ظرفیت های تولیدی تبیین شود.

 تأس���یس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه 
مدیری���ت اطالعات بالی���ا در تهران پس از یک 
دهه تالش جمهوری اسالمی درکنار سایر اعضای 

اسکاپ به ثمر نشست.
به گزارش خبرگزاری صداوس���یما، حمید 
پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و 
بودجه س���ازمان برنامه و بودجه کشور در اجالس 
عال���ی تخصصی - مش���ورتی در زمینه مدیریت 
اطالعات بالیا افزود: با عملیاتی ش���دن مقّر اپدیم 
ش���اهد رویداد های بسیار مهم و به یادماندنی در 
زمینه انعطاف پذیری و مقاومت در برابر بالیا در 
کشور های عضو اسکاپ از طریق ازمیان برداشتن 
شکاف های اطالعاتی و تقویت دانش برای کاهش 

مخاطرات بالیا خواهیم بود.
وی با اش���اره به اینکه راه اندازی مرکز اپدیم 
می تواند نقطه ش���روع مناسبی در توسعه و تحقق 
همکاری های جنوب در فضای بین المللی باش���د، 
افزود: جمهوری اسالمی ایران آمادگی خود را برای 
مشارکت در اهداف فوق با برگزاری کارگاه آموزشی 
دو روزه در زمینه بالیا و گردوغبار در بم و همچنین 
نشس���ت تخصصی - مشورتی در زمینه همکاری 

منطقه ای برای تاب آوری در برابر حوادث تدریجی 
مانند طوفان، گرد وغبار و مدیریت اطالعات بالیا 

در تهران اعالم می کند. 
معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه 
س���ازمان برنامه و بودجه کشور گفت: امیدواریم با 
تکیه بر تجربه، تخصص و خرد جمعی کشور های 
عضو اسکاپ بتوانیم نهاد منطقه اپدیم را در تهیه 
و هدای���ت قدرتمند برنامه های راهبردی آن یاری 
کنیم. وی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری نشست 
مش���ورتی - تخصصی مدیریت اطالعات بالیا و 
س���ومین جلسه ش���ورای حکام اپدیم در تهران، 
اب���راز امیدواری کرد اپدیم بتواند در تحقق اهداف 
توس���عه پایدار و اهداف حیطه کاهش مخاطرات 
بالیا برای همه کش���ور های منطقه اسکاپ مفید و 

عملیاتی باشد.
پورمحمدی همچنین در حاش���یه این مراسم 
گفت: الیحه بودجه سال ۹8 در اسرع وقت تقدیم 
مجلس می ش���ود و تغییرات این الیحه اساس���ی 

نیست.
وی افزود: س���ازمان برنامه و بودجه کشور 
با همکاری همه دس���تگاه ها پیش نویس الیحه 

بودجه س���ال ۹8 را آماده کرده و چون س���ران قوا 
مالحظاتی در آن داش���تند باید براساس اقتضائات 
زمان���ی و موقعیتی که ایران در آن قرار دارد، مورد 

توجه جدی قرار بگیرد.
معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه 
سازمان برنامه و بودجه گفت: کشور ما با توجه به 
تنگنا ها و شرایط تحریمی باید خود و بودجه کشور 
را چابک کند تا بتواند به همه موضوعات احتمالی 

و فضای اقتصادی پاسخگو باشد.
وی درب���اره میزان تغییرات در بودجه گفت: 
این تغییرات اساسی نیست، مطالب مهم در برخی 
حوزه ها از قبل دیده ش���ده بود و در برخی دیگر 
هم در مرحله بازنگری اس���ت.پورمحمدی درباره 
اختصاص ارز برای 2۵ قلم کاال های اساسی گفت: 
معیش���ت مردم متکی به این کاال های اساسی مانند 
خوراک، دارو و تجهیزات پزشکی، نهاده های دامی 
و کشاورزی است که این اقالم مورد حمایت دولت 
بوده و حدود ۱۴ میلیارد دالر از ارز دولت به نرخ 
۴ هزار و 200 تومان به این کاال ها اختصاص یافته 
اس���ت که در این بخش از الیحه بودجه اختالف 

نظری وجود ندارد و تغییری نخواهد داشت. 

سخنگوی ش���رکت پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی درباره اظهار 
نظر برخی نمایندگان مجلس که از آغاز 
الزامی شدن استفاده از کارت سوخت 
در اواسط دی خبر داده بودند گفت: 
هنوز زمان الزامی شدن استفاده از کارت 

سوخت مشخص نیست. 
زیبا اس���ماعیلی درگفتگو با 
خبرگزاری صداو سیما اظهار داشت: 
زمان استفاده رسمی از کارت سوخت 
هنوز ابالغ نشده است و تاریخ هایی 
را که مطرح ش���ده، هیچ منبع رسمی 

تایید نکرده است.
وی افزود: مهلت ثبت نام کارت 
سوخت المثنی برای آن دسته از مالکان 
خودرو و موتورسیکلت فاقد کارت که 
از مرحله نخست ثبت نام جا مانده اند تا 
شنبه اول دی تمدید شده است وقطعا 
پس از پایان ثبت نام درباره زمان آغاز 
الزامی شدن استفاده از کارت سوخت 

تصمیم گیری خواهد شد. 
سخنگوی ش����رکت پاالیش 

و پخ����ش فرآورده های نفتی بابیان 
اینک����ه تاکنون 2 میلی����ون و 300 
هزار نفر اق����دام به ثبت نام کارت 
س����وخت المثنی کرده اند، گفت: در 
صورت الزامی شدن استفاده از کارت 
سوخت، سوخت گیری خودرو ها و 
موتورسیکلت ها فقط با استفاده از این 
کارت ها انجام می شود که اجرای آن 
جلوی سوء استفاده ها به ویژه قاچاق 
را می گی����رد.وی بابیان اینکه امکان 
ویرای���ش اطالعات ثبت نام کارت 
س���وخت در سامانه های اعالم شده 
فراهم است و متوقف نمی شود، اضافه 
ک���رد: در صورتی که فردی خودرو 
خریده باش���د، اما کارت سوخت به 
نام مالک قبلی است، نیازی به ثبت 
نام دوباره ندارد و همچنان می تواند 

از آن استفاده کند.    
 درهمین حال  ش���رکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران اعالم 
کرد: مالکان خودرو وموتور سیکلت 
نوشماره برای پیگیری کارت سوخت 

خود به سایت شرکت پست مراجعه 
کنند. دراین اطالعیه آمده است، مالکان 
خودرو و موتورسیکلت های شماره 
گذاری شده سال های ۱3۹3 تا ۱3۹۷ 
ک���ه پیش از این کارت آنها ازجانب 
پست توزیع و برگشت خورده، برای 
پیگیری کارت سوخت خود می توانند 
به س���ایت اینترنتی شرکت پست به 
  )WWW.POST.IR(  نش���انی

مراجعه کنند.
مالکان وسایل نقلیه مذکور پس 
ازمراجعه به س���ایت پست و با درج 
شماره وین خودرو در بخش پیگیری 
کارت س���وخت درسامانه »پیگیری 
مرسوالت سازمانی« از آخرین وضعیت 
نحوه دریافت کارت س���وخت خود 
مطلع خواهندشد .این اطالعیه تاکید 
دارد: مال���کان این خودرو ها نیاز به 
ثبت نام برای کارت س���وخت المثنی 
ندارند و کارت سوخت آن ها در اسرع 
وقت از طریق شرکت پست برای آن ها 

ارسال خواهد شد. 

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه 
و سبزی ضمن اعالم نرخ میوه های 
شب یلدا، از مردم خواست هرگونه 
گران فروشی را به این اتحادیه گزارش 

کنند تا با آن برخورد شود.
اس���داهلل کارگ���ر دراین باره 
به ایس���نا گفت: قیمت  میوه ویژه 
ش���ب یلدا مشخص شده و از مردم 
می خواهیم تا اگر در میوه فروش���ی 
شاهد گران فروشی یا تخلف دیگری 
بودند با شماره تلفن 02۱۵۵۶۶2380 
این اتحادیه که ش���ماره رسیدگی به 
شکایات مردمی است، تماس بگیرند 
تا در سریع ترین زمان به این موارد 

رسیدگی کنیم.
وی افزود: قیمت عمده فروشی 
انواع میوه و تره بار یکش���نبه هفته 
جاری کشف شده و مردم میوه های 
مورد نیازش���ان را برای ش���ب یلدا 

می توانن���د با این نرخ به اضافه ۱۵ 
تا حداکثر 3۵ درصد س���ود منطقی 
خرده فروشی تامین کنند و هیچ واحد 
صنفی فروشنده میوه حق ندارد میوه 
را گران ت���ر از ای���ن نرخ ها به مردم 

بفروشد.
کارگر ادامه داد: برای تسهیل بازار 
میوه و تره بار، قیمت های کشف شده 
دارای انواع کف، میانگین و س���قف 
است تا براساس کیفیت، نرخ گذاری 
انجام شود و مردم هم باید بر همین 
اساس میوه های خوب یا دارای کیفیت 
پایین را از یکدیگر تشخیص داده و 
مواظب باشند تا برخی سودجویان 
در این بازار که اتفاقا مجوز رس���می 
هم از اتحادیه ندارند، هر میوه ای را 

به آن ها قالب نکنند .
براین اس���اس ، حداکثر قیمت 
خرده فروشی میوه های ویژه شب یلدا 

که بیشترین تقاضا را در بازار دارند ، 
توسط اتحادیه یادشده اعالم شد.

براین اس���اس، حداکثر قیمت 
خرده فروشي هر کیلوگرم انار۷۴2۵ 
توم���ان، هرکیلوگرم هندوانه 33۷۵ 
توم���ان، هرکیلوگرم پرتقال جنوب 
۹۴۵0 تومان، هرکیلوگرم پرتقال شمال 
33۷۵ تومان، هرکیلوگرم نارنگی پیج 
۵۴00 توم���ان، هرکیلوگرم نارنگی 
یافا۶0۷۵ تومان، هرکیلوگرم نارنگی 
انشو۵۴00 تومان، هرکیلوگرم سیب 
زرد۹۴۵0 تومان، هرکیلوگرم سیب 
قرمز۹۴۵0 تومان، هرکیلوگرم انگور 
بی دانه زرد8۱00 تومان، هرکیلوگرم 
انگور بی دان���ه قرمز۹۴۵0 تومان، 
هرکیلوگرم انگور ش���اهرودی۶0۷۵ 
تومان، هرکیلوگرم کیوي 8۱00 تومان 
و هرکیلوگرم موز۱282۵ تومان قیمت 

دارد.

 مشکل اسکان برای مسافران ناوگان حمل و نقل 
ریلی در شهرهای گردشگری برطرف شد.

 بر اساس طرح جدیدی که از سوی شرکت حمل 
ونقل ریلی رجاء به مسافران ناوگان ریلی ارائه می شود، از 
این پس امکان خرید همزمان بلیت قطار و رزرو هتل در 

سامانه  فروش بلیت قطارهای رجا فراهم شده است.
 روابط عمومی و امور بین الملل ش���رکت رجا با 
اعالم این خبر افزود: باتوجه به همکاري با مراکز اقامتي 
در شهرهاي مشهد مقدس، شیراز، بندرعباس، تبریز، یزد، 
ساری و گرگان، این امکان برای مسیرهاي یاد شده در نظر 

گرفته شده است. انتخاب این مراکز با بررسی طیف های 
وسیعی از مجموعه های اقامتی صورت گرفته تا با بهترین 

قیمت و کیفیت در اختیار مسافران قرار گیرد.
  همچنین هتل های موجود بدون واسطه با این شرکت 
همکاری داشته و بهترین قیمت ممکن را به متقاضیان ارایه  
می دهند. متقاضیان بهره گیری از این تسهیالت می توانند 
با مراجعه به سایت رجا به نشانی www.raja.irقسمت 
»بسته سفر« و تمام دفاتر فروش بلیت سطح کشور برای 

تهیه این نوع بلیت ها اقدام کنند.

آغاز نصب 3 هزار نیروگاه خورشیدی خانگی در 200 منطقه محروم کشور   زمان الزامی شدن استفاده از کارت سوخت هنوز مشخص نیست

تسهیالت جدید اسکان به مسافران ریلی

قیمت میوه های شب یلدا اعالم شد

فروش 39/8 هزار میلیارد ریال انواع 
اوراق مشارکت

طبق آمار بانک مرکزی در پایان دوره هفت ماهه ابتدایی امسال 3۹/8 هزار 
میلیارد ریال اوراق مشارکت از سوی سرمایه گذاران خریداری شده است.

بر اس���اس آخرین آماری که بانک مرکزی ایران در بخش بازار س���رمایه 
»اوراق مش���ارکت« که برای دوره هفت ماهه ابتدایی س���ال ۹۷ منتشر کردده 
است، در این مدت به میزان ۵۱ هزارمیلیارد ریال انواع اوراق مشارکت »دولت، 
دولتی- بودجه ای، وزرات اقتصاد، شهرداری تهران، شهرداری اصفهان، شهرداری 
اهواز، شهرداری مشهد، شهرداری های قم و اصفهان« با مدت چهار ساله و 
نرخ س���ود علی الحس���اب ۱۵ و 20 درصد منتشر شده که 3۹/8 هزار میلیارد 

ریال این اوراق از سوی سرمایه گذاران خریداری شده است.
نگاهی به اطالعات منتشر شده مشخص می کند تا پایان دوره هفت ماهه 
ابتدایی سال ۹۷، اوراق مشارکت دولت به میزان 20 هزار میلیارد ریال منتشر شده 
که ۱۷/8 هزار میلیارد ریال آن از سوی سرمایه گذاران خریداری شده است.

همچنین آمار های بانک مرکزی نشان می دهد بر اساس بند »ب« تبصره 
پنج قانون بودجه ۱3۹۶ بر مبنای طرح های دولتی از 2۶ اس���فند ۹۶ تا پایان 
مهر سال ۹۷ به میزان 20 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت چهار ساله با نرخ 
س���ود علی الحس���اب ۱۵ درصد از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی منتشر 
ش���ده که تا انتهای دوره هفت ماهه ابتدایی امس���ال ۱۷/8 هزار میلیارد ریال از 

این اوراق خریداري شده است.
از س���وی دیگر جدول آماری وضع انتش���ار اوراق مشارکت منتشر شده 
نشان مي دهد که سهم شهرداری ها از انتشار اوراق مشارکت در این دوره مالی 
3۱ ه���زار میلی���ارد ریال بوده که از این حجم اوراق، تقریبا بیش از ۷0 درصد 
آن از س���وی س���رمایه گذاران خریداری شده به گونه ای که 2۱/۹ هزار میلیارد 

ریال آن به فروش رفته است.

ایجاد کریدورهای جدید ترانزیتی 
در اطراف ایران که کشورهای همسایه 
را بدون اس���تفاده از خاک کشورمان 
به یکدیگر متصل می کند، دولت را 
برآن داشته تا از ظرفیت های موجود 
ترانزیتی در جنوب و ش���رق ایران 

حمایت کند.
مهندس محمد اسالمی  دیروز 
در مراسم اختتامیه سومین نمایشگاه 
حمل و نقل و صنایع وابس���ته در 
واکنش به ایجاد کریدورهای جدید 
در اطراف ای���ران گفت: جریانات 
اس���تکباری تالش زیادی می کنند 
ت���ا ایران از ظرفیت بزرگ ترانزیت 
محروم شود، اما نباید اجازه دهیم که 
این اتفاق بیفتد و کشورمان از ظرفیت 
ارزشمند اقتصادی ترانزیت محروم 
شود.وی گفت: برای این اتفاق باید 
از ت���وان و کمک بخش خصوصی 
استفاده کنیم و بخش خصوصی باید 
در هم���ه بخش ها و الیه ها حضور 

فعال داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید 
ب���ر اینکه امضای قرارداد های خرید 
لکوموتیو و واگن های مختلف باری 
و مسافری باید هر چه سریعتر اتفاق 

بیفتد، افزود: بخش خصوصی موتور 
محرک ما در تمام فعالیت های حمل 
و نقل���ی و امور دیگر وزارت راه و 

شهرسازی است.
وی تغییر ماهیت معاونت حمل 
و نقل این وزارتخانه را خواستار شد 
و گف���ت: معاونت حمل و نقل باید 
مرجع باالدستی برای راهبری تغییرات 
صنعت حمل و نقل باشد و به همین 
دلیل تالش کردیم تغییرات گسترده ای 

در این معاونت بوجود آید. 
اس���المی افزود: سیاست های 
اقتصادی این بخش باید به طور دائم 
غربال شود و همچنین سیاست ها به 
گونه ای تنظیم شود که ما را به اهداف 
خود برسانند؛ چرا که جهت و اهداف 
ما بر اساس سیاست  های کلی نظام 
و احکام دائمی برنامه ششم توسعه 

روشن و مشخص است.
وی گفت: باید تصور ما از کسب 
و کار با این سیاس���ت ها به گونه ای 
تغیی���ر یابد که جذابیت برای بخش 
خصوصی برای فعالیت و س���رمایه 
گذاری در صنعت ریلی افزایش یابد 
 و به���ره وری و ظرفیت این بخش 

باال رود.

وزیر راه و شهرسازی همچنین 
خواه���ان تنظیم مق���ررات و تغییر 
تعرفه ها به گونه ای ش���د که برای 
س���رمایه گذار جذاب باشد و افزود: 
تغیی���ر تعرفه ها باید با جذاب کردن 
سرویس ها توجیه پذیر شود و کسانی 
که می خواهند از صنعت ریلی استفاده 

کنند نباید سرخورده شوند.
وی گفت: س���هم ریل باید در 
حمل بار و مسافر افزایش یابد و در 
چند س���ال گذشته که رکود، صنایع 
داخلی را دربر گرفته بود، مشکالت 
زیادی برای این بخش ایجاد ش���د 
ک���ه باید تالش کنیم از محل منابع 
صندوق توس���عه ملی رونق گذشته 
بازگش���ته و نشاط در بهره وری و 

تولید ایجاد شود.
اس���المی با اش���اره به جلسه 
اخیرخود با س���رمایه گذاران و بیان 
این مطلب که ۱۵ هزار تن بار ریلی 
آن ها زمین مانده است، اظهار داشت: 
در انتظار گذاشتن سرمایه گذاران برای 
دریافت سرویس، قابل قبول نیست و 
این امر باعث سرخوردگی در آن ها 

می شود.
وی ادامه داد: باید در س���اخت 

زیربناهای مختلف ش���تاب بیشتری 
داشت تا توانمندی های ما هم  افزایش 
یابد زیرا پیری ناوگان باعث کاهش 
خدمات شده همچنین از طرفی حجم 
بار به دلیل رکود در صنایع داخلی هم 

کاهش یافته است.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید 
بر اینکه باید از ظرفیت های صندوق 
توس���عه ملی برای توسعه صنعت 
ریلی بهره برداری کامل صورت گیرد، 
افزود: عالوه بر صندوق توسعه ملی 
در قان���ون بودجه س���ال ۹۶ و ۹۷  
ظرفیت ها و منابع���ی برای ارتقای 
صنعت حمل ونقل در نظر گرفته شده 
که باید از آن ها اس���تفاده شود تا هم 
در حوزه بهره برداری و هم در حوزه 
تولیدات در صنعت حمل ونقل نشاط 

ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه باید در روند 
انعقاد قراردادهای خرید لکوموتیو و 
واگن اعم از باری و مسافری تسریع 
شود، تصریح کرد: به این منظور به 
معاونت حمل ونق���ل وزارت راه و 
شهرسازی به عنوان مرجع باالدستی 
این حوزه برای پاالیش دستورالعمل ها 
و مق���ررات در الیحه های گوناگون 

دستورات الزم داده شده است تا این 
حوزه تسریع شود. 

در این مراس���م همچنین از دو 
سامانه یادگیری همراه تعاملی راه آهن 
و طرح رتبه بندی قطار های مسافری 
که انتخاب راحت تر را به مس���افران 
داده و ضامن احترام به حقوق مصرف 

کننده است، رونمایی شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت 
همچنین در حاشیه شورای گفتگوی 
دولت و بخ���ش خصوصی تعیین 
اولوی���ت برای واردات از محل ارز 

حاصل از صادرات را رد کرد.
به گزارش ایرنا، رضا رحمانی 
گفت:  موضوع قیمت فروش خودرو 
ب���ه کمت���ر از ۵ درصد قیمت بازار 
هم اکنون مطرح نیس���ت. بنا است  
فاصله ای که بین فروش خودروساز 
و ب���ازار آزاد بوده را بتوان رفع کرد، 
به طوری که اگر با قیمتی کمتر از ۵ 
درصد بازار عرضه کردند بتوانند در 
مرحل���ه بعد تا ۵ درصد قیمت ها را 
هم پایین بیاورند. هدف این بوده که 
قیمت باال را پایین بیاورند، در حدی 
که متعادل شود، نه به قیمتی که پیش 

فروش می کرده اند.

اسالمی: ظرفیت های ترانزیتی کشور مورد حمایت دولت قرار می گیرد

کارگروه���ی برای تعیین تکلیف رویکرد دولت در 
قبال تعهدات ارزی واردکنندگان تش���کیل شده است که 
هفته آینده گزارش خود را به کمیسیون اقتصادی دولت 

ارایه می کند.
به گزارش ایرنا، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و 
دارایی در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی در جمع خبرنگاران افزود: بحث تعهدات ارزی 
واردات پیش از این در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح 
شد اما به واسطه اینکه ابهام ها و پرسش های بی پاسخ 
وجود داشت، این مساله به کارگروهی ارجاع داده شد تا 
هفته آینده نتیجه به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه شود.

وی با اش���اره به اینکه در چهار دهه اخیر حداقل 
سه بار به سبب جهش های نرخ ارز با این مساله روبه رو 

بوده ایم، تاکید کرد: به سمت سازوکارهایی باید برویم که 
فعاالن اقتصادی با پیش بینی آینده، طرح هایی برای خود 

تعریف کنند که در این شرایط قرار نگیرند.
 دژپسند در ادامه با اظهار اینکه فروش اموال مازاد 
بانک ها به صورت منظم در حال انجام است ، تصریح 
کرد: برنامه های بانک ها برای فروش اموال مازاد تامین 
کننده خواسته های ما نبود، به همین سبب برنامه برای آنها 

ارجاع شد که نسبت به آن تجدید نظر کنند.
وی با بیان اینکه برنامه بانک ها قرار است تا پایان 
هفته تکمیل و به وزارت اقتصاد ارسال شود، گفت: عرضه 
اموال بانک ها در بورس و همچنین برخی اعتراض های 
مخالفان واگذاری اموال بانک ها، نشان می دهد که این 

برنامه در شبکه ای گسترده در حال انجام است.

وزیر اقتصاد: تکلیف تعهدات ارزی واردکنندگان 
هفته آینده مشخص می شود

افتتاح مرکز مدیریت اطالعات بالیاي آسیا و اقیانوسیه در تهران

 بر اس���اس بررسی ها به ازای 
ه���ر واگذاری فن���اوری به بخش 
خصوصی،2 میلیارد دالر سرمایه به 
کشاورزی بازمی گردد. همچنین هر 
یک فناوری ۱۴2 ش���غل در کشور 

ایجاد می کند.
ب���ه گزارش خبرگزاری صدا و 
س���یما، کاظم خاوازی معاون وزیر 
جهاد کشاورزی در مراسم تجلیل  از 
پژوهشگران و فناوران برتر وزارت 

جه���اد کش���اورزی و رونمایی از 
دستاورد های تحقیقاتی با بیان اینکه 
در طول 20 سال ۴3 رقم گندم آبی 
معرفی و در اختیار کش���اورزان قرار 
گرفته است، گفت: ۱2 هزار میلیارد 
تومان تنها از محل درآمد معرفی این 
ارقام گندم به اقتصاد کشور برگشته 
اس���ت.رئیس س���ازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزی  با اشاره 
ب���ه اینکه در حال حاضر 8۹ درصد 

گندم آبی که در کشور کشت می شود، 
از ارقام معرفی شده است، گفت: از 
اجرای کش���ت ۴3 رقم گندم آبی در 
این مدت ۶00 میلیارد تومان سرمایه به 

کشور برگشت داده شده است.
 خاوازی ب���ه برنامه های این 
سازمان اشاره کرد و گفت: به دنبال آن 
هستیم که تعدادی مگاپروژه تعریف 
کنیم تا اثرات آن در بخش کشاورزی، 

کامل و به وضوح دیده شود .

 معاون وزیر جهاد کشاورزی 
همچنین در حاشیه این مراسم با اظهار 
اینکه   پنبه تراریخته مجوز تولید از 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کش���اورزی نگرفته است،  افزود: ما 
منتظر نظر وزارت بهداشت هستیم و 
در صورتی که این وزارتخانه مجوزی 
درخصوص استفاده از پنبه تراریخته 
در مصارف خوراکی بدهد، به وزارت 
جهاد کشاورزی ارسال خواهد شد.

تولید پنبه تراریخته هنوز مجوزی نگرفته است 

سردار سرتیپ غیب پرور خواستار کمک بسیجیان برای اصالح الگوی مصرف آب و برق شد

نهاوندیان: باید از سیاسي شدن مشکل کم  آبي پیشگیري کنیم 



نزديكي پارك چيتگر رهگذري فرياد 
مي كند: «داداش، اگر خواستي بروي تو، حتما 
خودرو ببر و آرام بران مبادا ســـگ ها را زير 
كني!» از ســـخنان اش نمي دانم دلسوزي به 

خودم را برداشت كنم يا به سگ ها را؟ 
به سبب نزديك  شدن خانه ام به جنگل 
چيتگر (غرب تهران) گاهـــي از دور (هنوز 
دليري رفتن به درون جنگل را ندارم) گله هاي 
ســـگ هاي ولگرد را از توي خودرو تماشا 
مي كنم؛ بيشترشان گوشـــواره پالستيكي به 
گوش دارند كه شايد نشانگان نازايي ست؛ 
ولي از وجود توله ها روشـــن است كه همه 

سترون نشده اند. 
پيش تر براي پياده روي به پارك نيلوفر يا 
جمشيديه مي رفتم كه در آن جا هم گله هاي 
چندتايي پرســـه مي زدند؛ برخي آرام و با 
چشمان زيباي خود مهربانانه نگاه مي كردند 
ولي برخـــي ديگر مي غريدنـــد و يورش 
مي آوردند و مو بر بدن پارك روندگان سيخ 
مي كردند؛ به ويژه زنان و كودكان و سالمندان 

مي هراسيدند.
با ديدن  اين سگ ها هميشه اين پرسش 
بزرگ در انديشه ام باد مي كند و كم كم بزرگ 
مي شود كه چرا فضاهاي سبز با هزينه سنگين 
ماليات شهروندان ساخته مي شود ولي ناامن و 
ناايمن است (به سبب وجود خوي كردگان به 
مواد) و اينك كه دگرديس به كنام سگ هاي 
ولگرد شده است. چند بار كوشيدم از سامانه 
137 شهرداري، ناايمني بوستان ها را پي گير 
 شوم ولي پس از چندين بار تماس، بي هيچ 

برآيندي وا دادم. 

ناايمني جنگل شهري
آيا من هم از آســـيب سگ هاي ولگرد 
ايمن نخواهم ماند؟ گفته مي شود هركس غذا 
ندهد سگ گزيده مي شود! و من امروز غذايي 

به همراه ندارم. 
براي پياده روي براي نخســـت بار وارد 
جنگل چيتگر مي شـــوم (چقدر سگ!) و 
گله  هاي گوناگون ســـگ ها را مي بينم كه به 
اين سو و آن سو مي دوند؛ ولي با بودن مردم 
ســـواره و پياده، دچار هراس نمي شوم و به 
مســـير خويش در خيابان ادامه مي دهم؛ با 
نزديك شدن به نخســـتين ميدان، يك دختر 
15 ساله در كنار خودرو و رو به روي يك 
گله سگ ولگرد ايستاده و گاهي دستي بر سر 
برخي از آن ها مي كشد كه روشن است مهاجم 
نيستند و همين آسودگِي خياِل بيش تري برايم 
به همراه مي آورد؛ ولي هنگامي كه 100 متر 
دور مي شوم، يك گله سگ  از دور به سويم 
مي آيند و مي غرنـــد؛ مي دانم دويدن و فرار 
كارساز نيست؛ پس بي هيچ جنبشي مي ايستم 

بلكه آرام شوند؛ ولي آنان خشمگين تر مي شوند 
و گوشواره به گوش به سويم گام بردارند؛ 
برخي براي به دندان گرفتن پره پيراهن ام پوزه 
خود را پيش مي آ ورنـــد؛ ولي پيراهن ام را از 
دسترس  شان دور مي كنم؛ سرانجام يكي از 
آن ها كه سنگين وزن است از پشت سر، پشت 
ساق پايم را گاز مي گيرد و زخمي مي كند و 
خون بيرون مي زند؛ فرياد مي زنم. لحظه اي 
نمي گذرد يك خودرو با شنيدن فريادم، خود 
را بوق زنان و به سرعت به من مي رساند و 
با چند ويراژ ســـگ هاي ولگرد را مي تاراند؛ 
مرد پياده مي شـــود و كمك ام مي كند سوار 
شوم و گاز مي دهد و از آن جا دور مي شويم. 
مي انديشم به راستي جنگل هاي طبيعي شمال، 

ايمن تر از بوستان هاي داخل شهر  نيستند؟

كمك هاي اورژانسي ناياب پايتخت
راننده جوانمرد مرا با خودروي خود به 
بيرون پارك جنگلي مي برد جايي كه سگي 
پيدا نيست  تا بتوانم لنگ لنگان خود را به خانه 
برسانم و زخم ها را با آب و صابون بشويم 
بلكه جلوي رخنـــه ميكروب ها و باكتري ها 
و ويروس هاري را بگيرم؛ پس از نفســـي 
تازه كردن راه مي افتم و براي تزريق واكسن  
هاري به نزديك ترين مركز بهداشتي مي روم؛ 
اما مي گويند واكسن هاري نداريم! (به همين 
آساني.) با بيمارستان تريتا تماس مي گيرم اما 
آن ها نيز از خدمات واكســـن  هاري پوزش 
مي خواهند؛ به يك كلينيك خصوصي مي روم 
به اين اميد كه با راهنمايي پزشـــك گرامي، 
بتوانم از داروخانه اي يا جايي واكســـن تهيه 
كنم؛ پزشك مي گويد فقط مي توانم با رفتن 
به انستيتو پاســـتور، به واكسن  هاري برسم. 
پس به ناچار و بـــا وجود درد پا، خيابان هاي 
زيادي را در ترافيك سنگين مركز شهر پشت 
 ســـر مي گذارم و خود را به انستيتو پاستور 

مي رسانم و سرانجام واكسن مي زنم. 
پـــس از آن كه كمـــي آرام مي گيرم، 
واكســـيناتور مي گويد: «از بس كه از جنگل 
چيتگـــر و  دارآباد و كاشـــانك شـــمالي، 
آسيب ديدگان ســـگ گزيده نزد ما مي آيند، 
خسته شده ام و افزون بر خستگي، با توجه 
به گراني واكسن هاري، هزينه سنگيني هم به 

انستيتو پاستور بار مي شود!»  

جانور دوستي آسيب زا
هنوز هم نوازش سگ از سوي آن دختر 
15 ساله جلوي ديدگانم به نمايش مي آيد؛ 
با ته مانده غذايي كه دور و برش ريخته بود، 
روشن بود به سگ هاي گرسنه غذا داده است. 
اما اين پرسش پيش مي آيد كه غذا دادن به آن 

 سگ ها چه پيامدهايي دارد؟ 

پيش تر نيز در بوستان ها ديده ام كه جوانان 
جانوردوســـت و غذا در دست مي گردند و 
هرجا سگي به كسي يورش مي برد، مي كوشند 
با غذا دادن دســـتي، آن ها را آرام و رام كنند. 
اما آيا اين راهكار درستي است؟ شايد جاي 
اميدواري باشـــد كه از سنگ پرت كردن به 
سوي سگ هاي ولگرد در گذشته، اينك به 
غذا دادن به آن ها رسيده ايم اما اين كار بايد در 
جايگاه هاي نگهداري از سگ   ها انجام گيرد، نه 

در بوستان ها و خيابان ها و كوچه ها. 
آيا اكنون بخشي از انسان هاي جامعه ما 
وارد گونه اي جانوردوستي آسيب زا نشده اند؟ 
البته جانوردوستي يك ارزش انساني است 
ولي در كنارش بايد انسان دوستي در اولويت 
باشد؛ زيرا غذادهي به سگ ها پيامدش اين 
است كه اگر كســـي در پارك هاي جنگلي 
غذايي به همراه نبرد از سوي سگ هاي گرسنه 

آسيب مي بيند.
آموزه هاي فرهنگي ما وادارمان مي كند به 
جانوران به ويژه سگ (نماد وفا) كه به درازناي 
تاريخ، هميشـــه همراه و نگهبان انسان بوده 
است، تا جايي كه مي توانيم برسيم؛ پس از اين 
لحاظ، اختالفي ميان ما ايرانيان نيست بلكه 
آن چه ميان مان گسل ايجاد مي كند، جايگاه و 
چگونگي مهرباني به سگ هاي بي پناه است! 

هريك از شهروندان بايد به دور از هيجان 
جانوردوستي، در پي راهكارهاي بنيادي باشد 
هم براي رهايي جانوران از ولگردي و هم 
براي پيشـــگيري از آســـيب مردم از آن ها. 

پرسش هاي زيادي در اين مورد وجود دارد 
كه جا دارد همه جانوردوستان بسيار ژرف به 
آن ها بينديشند و در پي پاسخ   ها برآيند و با 
هم در مورد جانوران بي پناه شهري به گفت  و 

شنودهاي سازنده بپردازند. 
چگونه بايد از جانوران ولگرد مانند سگ 
و گربه در يك جامعه هـــواداري كرد؛ آيا 
در روش جانوردوســـتي خود، به حقوق و 
ايمني تني و رواني انسان ها هم مي انديشيم 
يا شـــايد نگاه مان در اين مورد بسته است؟ 
آيا هرگونه كه دل مان گواهي مي دهد (بي نگاه 
به پيامدهاي اجتماعي و بهداشتِي رفتارمان) 
مي توانيم به مهرورزي به جانوران ادامه دهيم؟ 
آيا در يك نـــگاه كالن علمي، با رفتارهايي 
مانند غذا دادن در بوســـتان ها و مكان هاي 
شهري به سگ ها و گربه ها آن ها را بيش تر 
 به خود وابسته نمي كنيم و با مهرباني به آن ها 

آسيب نمي زنيم؟ آيا در پذيرايي از آن ها به 
آسيبي كه به  محيط زيست مي زنيم، آگاه ايم؟ 
آيا مي دانيم چه آسيبي از راه كمك كردن ما 
به جانوران، به اكوسيستم مي رسد؟ آيا اگر 
بدانيم كمك كردن ما خوبي هايش بسيار كم تر 
از بدي هايش اســـت باز ادامه خواهيم داد؟ 
رهاسازي بيشتر موادغذايي در گوشه وكنار 
بوســـتان ها مساوي ســـت با انتشار بيشتر 
پيخاله سگ هاي ولگرد و انتشار بوي بد در 
شهر. خوب اســـت در هر گامي كه در راه 
جانوردوستي بر مي داريم، به موردهايي كه 

برشمرده شده نيز بينديشيم. 

شـــهرداري ها در برخورد با جانوران 
ولگرد، هميشه يكســـويه رفته اند. گاهي به 
كشت وكشتار جانوران دست زده و گاه در 
برابر هياهوي انجمن هاي هوادار جانوران، گام 
پس كشيده اند، بي آن كه در راستاي آگاهي دادن 
به جامعه، كار فرهنگي و كارشناســـي كرده 
باشـــند؛ اميد كه با نـــگاه خردمندانه (و نه 
احساس گرايانه) گفت وگوي كارشناسي و 

مردمي در اين مورد آغاز شود. 
هنگامي كه دلســـوزان براي سگ هاي 
ولگرد گوشت يا مرغ تهيه مي كنند  يا پسماند 
مواد غذايي خانه را مي آورند و در پارك ها 
مي ريزند، به ظاهـــر كاري نيكوكارانه انجام 
مي دهند اما پيامدهـــاي منفي اش به مراتب 
بيش تر اســـت. هرگز هيچ مشكلي با رفتار 
احساسي، ريشه كن نشده كه اين يكي بشود. 
ســـگ ها و گربه ها اگر به آماده خوري خو 

بگيرند، مهارت هاي غريزي خود را از دست 
مي دهند و نقش مفيد آن ها در كنترل ديگر 
موجودات طبيعت از ميان مي رود در نتيجه 
اكوسيستم شهري آسيب مي بيند؛ كه يكي اش 
افزايش شمارِ موش هاي پايتخت است كه با 
برخورداري از پسماند مواد غذايي فراوان، 

پروار مي شوند.
بد عادت شدن سگ هاي ولگرد از سوي 
جوانان كيسه غذا به دســـت، موجب شده 
سگ ها به همه كساني كه براي اندكي آسايش 
و گردش با خانواده به پارك ها مي آيند، نزديك 
شوند و مزاحمت ايجاد كنند به ويژه اگر در 

دست كسي كيسه نايلوني ببينند. 
حتي پرســـه زدن و نزديك  شـــدن 
(نه يورش) اين جانوران براي بســـياري از 
مردم و بانوان و كودكان و ســـالمندان توام 
با هراس و خشـــم است و آســـايش را از 
آنان مي گيرد و استرس مي بخشد و آرامش 
خوش كنار خانواده  بودن را نيست مي كند. 
افزون بر اين، رهاسازي گوشت و مواد غذايي 
سبب ناپاكيزگي سايبان درختان، چمن ها و 
سنگدال ها مي شود كه نماهاي بدمنظري ايجاد 

مي كند.
بخشي از مردم گرايش به پارك  رفتن 
خود را از دست داده اند. غذا دادن به سگ و 
گربه ولگرد در پارك هـــا، اين مكان ها را به 
كانون جذابي براي ســـگ ها در مي آورد كه 
پرســـه بزنند و دم بجنبانند و غذا بخورند و 
آميزش كنند و توله بياورند و زياد شوند و 

كم كم انسان ها را از پارك ها بيرون برانند. 
همان گونه كه گفته شد گردآمدن و ازدياد 
سگ ها در گستره اي مانند پارك ها و جنگل ها، 
سبب افزايش پشگل در گستره پارك شده و 
بوي ناخوشايند، جايگزين بوي خوش ُگل و 
واش و برگ و درختان و چمن مي شود. براي 
نمونه فصل پاييز، فضاي آسماني شهرهاي 
ايتاليا ســـياه و تيره از پرندگان مهاجر است 
كه گورستان ها و بوســـتان هاي داراي آبگير 
شهر ُرم را براي آشيان سازي و تخم گذاري 
بر مي گزينند؛ ولي مردم ايتاليا دل  خوشي از 
ده ها هزار پرنده مهاجر ندارند و دلخورند از 

بدبويي پيخاله و ميكروب هاي واگيري كه 
مي پراكنند. 

ســـگ ها و گربه ها هم سهم بزرگي در 
بوهاي ناخوشايند شهر تهران دارند. داشتن 
گوشـــواره برگوش برخي ســـگ ها نشانه 
سالمت آن ها نيســـت و به سبب رهابودن 
و همه چيزخواري و خوردن غذاهاي فاسد 
و آلوده ممكن است، هر يك از آن ها داراي 

انگل و ميكروب و ويروس  زيادي باشند. 
آسيب هاي تمام  ناشدني سگ هاي ولگرد

سگ ها افزايش ُشـــمار خود را وام دار 
كساني هستند كه همه گونه به آن ها مي رسند. 
آن ها آزادانه به همه جا (كوچه، خيابان، پارك، 
حياط و مهتابي خانه و خرابه ها) گام مي نهند 
و بخشندگان هم سيرشان مي كنند؛ با اين همه 
سگ ها به مردم دندان نشان مي دهند و به روح 

و جسم شان آسيب مي رسانند. 
بپنداريد كه اگر در آينده، رويدادي رخ 
دهد (ســـيل، توفان، زلزله) و مردم كاشانه و 
سرپناه خود را از دست بدهند و ناچار شوند 
در چادر بسر ببرند، فاجعه دوم چه خواهد 
بود؟ سگ هاي ولگردِ پرشمار و رها و گرسنه 
و عصبي و بي يوغ (قـــالده) پديدآورندگان 
فاجعه اي ديگر خواهند بود؛ شوربختانه اين كه 
در پلن مديريت بحران تهران، جنگل چيتگر 
(بازداري «قرق» شـــده از سوي سگ هاي 
ولگرد) يكي از كانون هاي مهم اسكان فوري 

مردم در زمان بحران تعريف شده است.
فريادرسي نيست

براي پيگيري قانونـــي، چندين بار با 

سامانه 137 شهرداريـ  كه براي دادخواست 
مردم راه اندازي شدهـ  تماس مي گيرم ولي 
پاسخي دريافت نمي كنم؛ از همسايگان وازده 
از سگ هاي ولگرد هم كه مي پرسم، بسياري 
مي گويند حتي با تهيه تومار و گواهي مردم 
كوي و برزن و دستينه و امضاگرفتن هم راه به 

جايي نبرده اند. 
احساس نگراني و ناايمني در چشمان 
زنان و كودكاني كه براي ورزش و گردش و 
خوش گذراني سالم به پارك چيتگر مي آيند، 
موج مي زند؛ همين به وجدانم تلنگر مي زند 
كه در پِي راهكارهاي ديگري براي اين چالش 
باشم؛ شايد يكي از ســـبب هاي بي كنشي 
شـــهرداري همين پيگير نبودن انسان هاي 
آسيب ديده است؛ اگر همه شهروندان، آسان 
و گذرا از اين چالـــش نگذرند و كمي از 
اعصاب و زمان خود مايه بگذارند و پيگير 
چالش موجود باشند، شايد گشايشي پديد 
آيد؛ براي نمونه يكي از شـــهروندان كه از 

امكان مالي برخوردار است نه براي خود بلكه
براي آسايش كودكاني كه به جنگل چيتگر
مي روند، وكيل گرفته است تا بلكه شهرداري
را وادارد ايمني و بهداشت فرزندان مردم را

برآورده كند. 
با وجود بي كنشي شهرداري در زمينه
رو  به رو شدن با چالش سگ هاي ولگرد، اگر
آواهاي مردم از هر ســـو بلند شود، گونه اي
همكاري ميـــان هواخواهـــان جانوران و
شهرداري به وجود خواهد آمد و براي سگ ها
پناهگاه   هايي فراهم خواهد آمد؛ اين گونه براي
شهرداري بهانه اي نخواهد ماند كه هواداران
جانوران، سد راه هر برنامه سگ زدايي از شهر
هستند؛ اين گونه راه مبارزه بنيادي با جانوران

موذي شهر هم باز خواهد شد. 
هم اكنون برخي شهروندان و همچنين
برخي مردم نهادها (ان. جي. او)ها، پيشـــگام
پشتيباني از سگ هاي ولگردند و در برنامه هاي
خود توانسته اند احساس دلسوزي دهك هايي
از جامعه را نسبت به اين جانوران برانگيزند و
با خود همراه كنند. همين  جاست كه شهرداري
(سازمان مسئول) مي تواند به جاي پاك  كردن
مسئله، خردمندانه از توانايي هاي موجود خود
بهره برد و به كمك مردم و ســـازمان ها و
انسان هاي نيكوكار، زمينه را براي ايجاد پناهگاه
و مركزهاي نگهداري از ســـگ هاي ولگرد
فراهم ســـازد؛ تا هم جانوران آسيب نبينند
و هم انسان هاي دوســـتدار تغذيه جانوران،
غذاهاي خود را به پناهگاه ببرند بي آن كه به

محيط زيست آسيب وارد كنند.

راهكار اقتصادي
افزون بـــر اســـتفاده از ظرفيت هاي
نيكوكاري جامعه، گزينه هاي ديگري نيز (مانند
ويژگي اقتصادي) وجـــود دارد كه مي تواند
درآمدزا باشد مانند تربيت سگ هاي ولگرد
و فروش آن ها به كساني كه نيازمند خدمات

هستند. 
با استخدام جوانان مســـتعد مي توان
ســـگ هاي نژاده را از سگ هاي ديگر غربال
كرد و آن ها را براي كارهاي نگهباني، امداد و
نجات، مواد مخدر ياب، راهنمايي روشندالن و
كمك گر سالمندان آموزش داد. اين گونه افزون
بر كاهش برخي از چالش ها و پيشگيري از
برخي آسيب ها، ايجاد شغل هم خواهد شد و
شهرداري و سازمان هاي مردم نهاد نيز درآمدي
كسب خواهند كرد. هرآينه بايد نگاه مسئوالنه
به كار افتد و بســـترهاي بايسته براي چنين

برنامه هايي فراهم آيد.  
عباس سبزواريـ  ع.درويشي

55چهار شنبه  28  آذر  1397 ـ   11 ربيع الثانى 1440ـ   19 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27175 گزارش

حيوانات سرگردان زير چرخ خودروها

* آيا اكنون بخشي از انسان هاي جامعه ما وارد گونه اي جانوردوستي 
آسيب زا نشده اند؟

* جانوردوستي يك ارزش انساني است اما در كنارش بايد انسان دوستي هم 
جايي داشته باشد؛ زيرا اگر كسي در پارك هاي جنگلي غذايي به همراه نبرد از 

سوي سگ هاي گرسنه آسيب مي بيند
* آموزه  هاي فرهنگي ما وادارمان مي كند به جانوران به ويژه سگ (نماد وفا) 
كه به درازناي تاريخ، همراه و نگهبان انسان بوده است، تا جايي كه مي توانيم 

برسيم اما در جا و مكان ويژه
* چگونه  بايد از جانوران ولگرد مانند سگ و گربه پشتيباني كرد؛ آيا در روش 

جانوردوستي خود به ايمني تني و رواني انسان ها هم مي انديشيم؟

* واكسيناتور پاستور: از جنگل چيتگر و نيز دارآباد و كاشانك شمالي، 
آسيب ديدگان زيادي نزد ما مي آيند كه با توجه به گراني واكسن  هاري، 

هزينه سنگيني به انستيتو پاستور بار مي شود
* هرجا  سگي به كسي يورش مي برد جوانان مي كوشند با غذا دادن دستي، 

آن ها را آرام كنند اما اين راهكار درستي نيست
* شايد جاي اميدواري باشد كه از سنگ پرتاب كردن به سوي سگ هاي ولگرد 
در گذشته، اينك به غذادادن به آن ها رسيده ايم اما اين كار بايد در جايگاه هاي 

نگهداري از سگ   ها انجام گيرد نه در بوستان و خيابان 

آگهي مزايده  (نوبت دوم) 
شـهرداري سـاوه در نظر دارد كمپ مسافري خود را از طريق مزايده 
عمومي به پيمانكار واگذار نمايد. لذا داوطلبان واجد شـــرايط مي توانند 
از تاريـــخ 97/9/28 تا 97/10/9، ضمن اخذ شـــرايط مناقصه از دبير 
كميسيون معامالت شهرداري پيشـــنهاد خود را در پاكت ممهور شده 
سربسته تا تاريخ 97/10/10 تحويل دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد 

دريافت نمايند. 
1ـ قيمت برآورد اوليه مبلغ 52/000/000 ريال ماهيانه مي باشد. 

2ـ مبلغ سپرده شركت در مناقصه 31/200/000 ريال است كه بايد به 
حساب شماره 0111711289001 نزد بانك ملي شعبه مركزي ساوه 
واريز يا ضمانتنامه بانكي در وجه شـــهرداري ساوه باشد. (اصل فيش يا 

ضمانتنامه پيوست پيشنهاد الزامي است.) 
3ـ تاريخ بازگشايي و قرائت پيشنهادهاي رسيده97/10/11 رأس ساعت 

10 صبح در محل دبيرخانه كميسيون معامالت شهرداري خواهد بود. 
4ـ برندگان اول و دوم و ســـوم مزايده بـــه ترتيب هرگاه حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد شد. 
5ـ شهرداري ساوه در رد يك يا كليه پيشنهادهاي رسيده مختار است. 
6ـ ســـاير اطالعات و جزئيات مربوط، در اســـناد مزايده مندرج است و 
در صورت نياز متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 42222820ـ  086 

تماس حاصل نمايند. 
سيدمهدي حسيني  - شهردار ساوه 

مناقصه گزار: شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس(سهامي عام) 
موضوع مناقصه: واگذاري اجـــراي عمليات تحكيم مقطع فوقاني تونل 
در بعضي مقاطع همراه با قابگذاري در پروژه آزاد راه تهرانـ  شمال قطعه 

B2-4
روش دريافت اســـناد مناقصه: متقاضيان با در دســـت داشـــتن فيش 
واريـــز مبلـــغ 500/000 (پانصـــد هزار) ريال به حســـاب ســـيبا 
 بانك ملي شـــعبه مركـــزي كرج بـــه شـــماره 0191309130006 
شبا IR91017000000 (كد شعبه 2621) به نام شركت توسعه خدمات 

مهندسي آب و خاك پارس به شركت مراجعه نمايند.
محـل فروش اسـناد: كرج، ابتداي جاده محمدشـــهر، روبروي شهرك 
اصالح بذر، شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس، واحد امور 

بازرگاني، تلفن 36703653ـ026
پيشنهادها بايســـتي حداكثر تا ســـاعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 
97/10/5 به دبيرخانه دفتر مركزي واقع در آدرس فوق با اخذ رسيد تحويل 
شود. جلسه بازگشايي پيشنهادها همان روز رأس ساعت 14:00 در محل 

دفتر مركزي شركت برگزار خواهد شد.
شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس

تاسيس 1370

آگهي مناقصه 
شماره 6ـ97

شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ در نظر دارد اجراى عمليات تهيه ، نصب و راه اندازى پكيج هوايى يكپارچه ساختمان منطقه برق بهمن خود را به 
پيمانكار واجد شرايط پس از ارزيابى كيفى از طريق فرآيند مناقصه واگذار نمايد. 

شرح مختصري از كار:

محل اجراءتعداد ( دستگاه )شرح موضوعرديف
ساختمان ادارى منطقه برق بهمن5تهيه ، نصب و راه اندازى پكيج هوايى يكپارچه 1

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اى نوبت دوم
شماره 971710671

مبلغ و نوع سـپرده شـركت در مناقصه: مبلغ تضمين شركت در مناقصه  
320,000,000  ريال مي باشـــد كه مناقصه گران مي بايست مبلغ تضمين را  
بصورت  ضمانت نامه بانكي  و يا چك تضمين شده بانكي  يا واريز وجه بحساب 
جارى شماره 0101801171004 بنام شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ 

بانك صادرات شعبه مالصدرا ارائه نمايند
به پيشـــنهادهاي فاقد امضاء ، مشـــروط ، مخدوش وپيشنهادهايي كه بعد از 
انقضاى مدت مقرر درفراخوان واصل شـــود وهمچنين به پيشنهادهاي  فاقد 
سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي 

و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
مهلـت و محـل و مبلـغ فـروش اسـناد: از تاريـــخ درج آگهى نوبت دوم 
روزچهارشـــنبه مورخ  97/09/28  لغايت دوشنبه مورخ 97/10/03 به مدت 

5 روزكاري 
مبلغ 1,500,000ريال بصـــورت الكترونيكي  صرفاً از طريق درگاه پرداخت 
-  http://moamelat.tbtb.ir  اينترنتي ســـايت شـــركت به نشـــاني 

 بنر ثبت نام مناقصه و مزايده اقدام به خريد اسناد نمايند.
مهلت و محل تحويل وبازگشـايي اسـناد مناقصه: آخرين مهلت تحويل 
اســـناد مناقصه تا ســـاعت 16:15روز دوشـــنبه مورخ 97/10/17 و زمان 

بازگشائى ساعت 10 صبح روزچهارشنبه مورخ 97/10/19 مى باشد.

به نشاني  تهران - ميدان بهمن - ابتداي خيابان دارابي - دبيرخانه منطقه برق  
بهمنـ  محل بازگشائى سالن جلسات منطقه 

 شـــرايط مناقصه گران جهت شركت در مناقصه ، دارا بودن يكى از شرايط هاى 
ذيل الزامى ميباشد : 

1- مناقصه گر سازنده دستگاه ها بوده و داراى پروانه توليد محصول باشد.
2- مناقصه گر داراي نمايندگي رسمي معتبر از سوي سازنده اصلى بوده و نامه 

نمايندگى معتبر از سوى سازنده اصلى را ارائه نمايد.
3- مناقصه گر داراى گواهينامه صالحيت پيمانكاري دررشـــته تاسيســـات 
ازمعاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري (سازمان مديريت 

وبرنامه ريزي) باشد.
- هزينه درج دو نوبت آگهى در روزنامه بعهده برنده مناقصه مى باشد .

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

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

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

شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ در نظر دارد اجراى عمليات جامع بهره برداري ، نگهداري ، تعميرات و مديريت شبكه هاي  توزيع نيروي برق در محدوده 
عملياتي منطقه برق نياوران  خود را پس از ارزيابى كيفى از طريق فرآيند مناقصه در قالب قرارداد سه ساله به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد . 

شرح مختصري از كار:
بخش اول  : انجام فعاليتهاي مديريت بهره بردارى شبكه

 بخش دوم  :انجام عمليات فوريتهاي برق ، عيب يابى و تعمير و نگهدارى
PM بخش سوم  : تعميرات پيشگيرانه 

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه ( فرآيند ارجاع كار ): مبلغ 4,645,000,000 ريال بصورت  ضمانت نامه بانكي  و يا چك تضمين شده بانكي  يا واريز 
وجه بحساب جارى شماره 0101801171004 به نام شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ بانك صادرات شعبه مالصدرا و يا مطالبات ثبت و تاييد شده نزد امور 

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

مهلت و محل و مبلغ فروش اسناد: از تاريخ درج آگهى نوبت دوم روز چهارشنبه مورخ  1397/09/28  لغايت دوشنبه مورخ 1397/10/03  به مدت 5 روزكاري 
مبلغ 1,500,000  ريال بصورت الكترونيكي  صرفاً از طريق درگاه پرداخت اينترنتي ســـايت شـــركت به نشاني  http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نام 

مناقصه و مزايده اقدام به خريد اسناد نمايند.
مهلت و محل تحويل وبازگشـايي اسـناد مناقصه: آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه ســـاعت 16:15 روز دوشنبه مورخ 1397/10/17 و  زمان بازگشائى 

ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/10/19  مى باشد.
تهران –پاسداران –چهار راه فرمانيه – خيابان جهانبخش نژاد-نارنجستان 7- منطقه برق نياوران -اداره دبيرخانه و محل بازگشايي سالن جلسات منطقه برق نياوران .

به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش وپيشنهادهايي كه بعد از انقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل مي شود ، مطلقا ” ترتيب اثر داده نخواهد شد.
شرايط متقاضيان جهت شركت در مناقصه : 

1-داشتن گواهينامه صالحيت پيمانكاري  با حداقل پايه 4  دررشته نيرو ازسازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور الزامى مى باشد. 
2- داشتن گواهينامه صالحيت ايمنى از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى نيز الزامى مى باشد.

- هزينه درج دو نوبت آگهى در روزنامه اطالعات بعهده برنده مناقصه مى باشد .
ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

نشاني هاي كسب اطالعات بيشتر :
    www.tavanir.org.ir:سايت شبكه اطالع رساني معامالت شركت توانير  

 http://iets.mporg.ir  :سايت پايگاه ملى مناقصات
      http://moamelat.tbtb. ir : سايت شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

روابط عمومي شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ ( سهامي خاص )

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى  نوبت دوم
شماره 972310677

23567جدول
طراح: غالمحسين باغبان
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افـقـى: 
  1 - كنايه ازرفاقت بى ثبات و جاهالنه !

 2 - فرياد تشــويق - علمى كه به بررسى جنبه هاى 
فيزيكى فرآيندهاى حياتى مى پردازد

 3 - پاســخ منفى - تكيــه گاه – تكرار اولين حرف 
- فروشنده

 4 - دسته پيستون اتومبيل - بلد - خويشاوندى
 5 - لقب حضرت على«ع» - هر جهت - به اتفاق 

 6 - مــاده ســاخت شــمع - عقيــده ، اعتقاد - 
قسمتى از پا - هنوز التين

  7 - درخت زبان گنجشك - پيش از موعد - سحاب - 
حالل رنگ

 8 - كنايه از اخم نمودن
 9 - مقابل فرعى - آزاد - ريسمان دلو آب - موجود نامرئى

  10 - پســوند اســامى بلغارى - پيشوند يكدهم - 
ازنو و دوباره - موسيقى سياهان

 11 - بسيار بخشنده - هر طبقه از ديوار گلى - درس مذهبى 
12 - همچنين - از ابعاد هندسى - انس گرفته

 13 - كوشش كننده - كشيدن - فرياد - نصف صورت 
14 - آشوب طلب - سرگرد سابق

 15 - از شاخص ترين داستان هاى حماسى شاهنامه
عـمـودى:

 1 - آينده سازان سنگر علم و دانش - درودگر 
2 - صحرا - سلسله تاريخى

  3 - عدد حركت - گروه ورزشــى - زائو ترســان -
 شكوفه ها

 4 - غده - همسر هارون الرشيد - عبرت و پند 
5 - كاشــف ميكروب طاعون - مو طاليى - دروازه 

بسكتبال - پراكندگى 
6 - رئيس ايل - گداى سمج - لقب شيطان 

7 - جايى كه بتوان از آن بيرون رفت - آخر - نوعى 
پيچ گوشتى 

8 - عضوى در صورت - مرموز - لنگه
 9 - جار و جنجال - پنج آذرى - استخوان شرط بندى

 10 - زنده چشــم از دنيا بسته - فرمانده تبهكاران - 
زمين پر آب و علف

11 - تاقچه باال - سود حرام - نمو - وسط
 12 - سلطان ميوه ها - پيروى كردن - پيامبر خوش صوت

  13 - خــرج زندگى - پول آســيايى - ماشــين 
پنبه پاك كنى - شهر زيارتى

 14 - گلى زيبا و درشت - حيوان
 15 - از احجام هندسى - قطعه كوچك الكترونيكى 

ساخته شده از عناصر نيمه هادى

آگهي مزايده عمومي انواع ضايعات
شـركت داروسازي شهيد قاضي(سهامي عام) درنظر دارد نسبت به فروش 

انواع ضايعات به شرح ذيل اقدام نمايد:
1ـ  نوع ضايعات: پلي اتيلني، پلي پروپيلني، گوني پالســـتيكي، پاكت خالي 
دكستروز، پالستيكي لفافه پالت، مخلوط گرانول و مواد آسيابي، پالت پالستيكي 
مشكي، مواد آسيابي و پري فرم بطري GF، سر بطري با درپوش و رابر پالستيكي، 

پلي پروپيلن نمونه و ...
2ـ مهلت دريافت اسناد مزايده: از تاريخ انتشار آگهي لغايت 97/10/5 (بجز 

تعطيلي رسمي)
3ـ تاريخ و ساعت بازديد: همه روزه از ساعت 10الي 12 (بجز تعطيلي رسمي)

4ـ آخرين مهلت پذيرش پيشنهادها: پايان وقت اداري 97/10/9
5ـ محل دريافت اســناد مزايده: كيلومتر 10 جــــاده تبريز به طرف تهرانـ  
روبروي مركز آموزش جهاد كشاورزيـ  خيابان سرمداروـ  واحد حقوقي شركت.

ضمنــــــاً اسنــــاد مزايده در ســـــــــايت اينترنتي شركت بــه آدرس 
www.sgco-infusion.com نيز قابل مشاهده مي باشد.

آگهى تغييرات 
شركت سرمايه گذارى مسكن شمال سهامى خاص

 به شماره ثبت 6725 و شناسه ملى 10760342612 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/28 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: 1- آقاى على رأس الحســـينى به شماره ملى 2062958560 بجاى آقاى 
سيد يونس حسينى بخشى به شـــماره ملى 6269591708 به عنوان نماينده 
شركت گروه ســـرمايه گذارى مسكن سهامى عام به شـــماره ثبت 78828 و 
شناســـه ملى 10101236571 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و مديرعامل 
براى بقيـــه دوره تصدى اعضاى هيئت مديره تا تاريـــخ 1397/10/12 انتخاب 
گرديد. 2- كليه اوراق و اســـناد بهادار و تعهدآور از قبيل چك، سفته، بروات و 
قراردادها با امضاى ثابت مديرعامل و يكـــى از اعضاى هيئت مديره و در غياب 
مديرعامل با امضاى دو عضو هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود 
و اوراق عادى و ادارى با امضاى منفرد مديرعامل همراه با مهر شـــركت معتبر 
مى باشد. 3- اختيارات مديرعامل به شرح صورتجلسه تعيين و تفويض گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سارى (309727) 

آگهى تغييرات
 شركت خزر درناى كاسپين شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 2029 و شناسه ملى 10720149898 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/04/25 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1 -فعاليت شركت به شرح ذيل تغيير يافت 
ودر نتيجه ماده مربوطه در اساســـنامه اصالح گرديد: واردات دام زنده 
و فرآورده هاى دامى، نهاده هاى خوراك دام، داروى دامى و تجهيزات 
مربوطه- صادرات و واردات كليه كاالهاى مجاز و دردر صورت ضرورت 
قانونى انجام موضوع فعاليت پس از اخذ مجوز هاى الزم با قيد به اينكه 

ثبت موضوع فعاليت به منزله اخذ وصدور پروانه فعاليت نمى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بندر انزلى (309406) 
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صادق هدايت به روايت 
اِنَجوي شيرازي

گلستان به زبان ساده

*بخش اصلى افريقا در زير خط صحراى 
دارد. شـرايط آبوهوايـى،  قـرار  افريقـا 
بهويـژه آبوهـواى اسـتوايى و طبيعـت 
زمين و رسـتنىهايش، فرهنگ و تاريخ و 
بلكه جوامع اين منطقه را به گونهاى كامًال
متفاوت شـكل داده اسـت. ايـن تفاوتها، 
توسـعهاى  چالشهـاى  و  فرصتهـا 
ايـن سـه منطقـه را بـه سـهگونه مختلف 

درآورده است



7 اقتصادى
توليد ملى كه به ســـبب مشكالت 
سيستم بانكى، مالياتى، بيمه اى، گمركى و 
سياستهاى غلط صنعتى با خطر كاهش 
اشـــتغال و تعطيلى بنگاه هاى اقتصادى 
روبروست، در سال هاى اخير برخالف 
تصور از نامديريتى و بى مسئوليتى بخش هاى

داخلى بيشتر از جفاى رقباى خارجى ضربه 
خورده است.

دســـتگاه هاى دولتى كه منطقاً بايد 
سياست گذار و بسترساز توسعه صنعتى 
كشورباشـــند و از توليـــد ملى در برابر 
تهديدات داخلى و خارجى حمايت كنند، 
بر خالف آنچه كه تبليغ مى كنند ظرف سه 
دهه گذشته با مداخالت تصدى گرايانه و 
تصميم گيرى هاى ناصواب، موانع متعددى 
را پيـــش روى خطوط توليد بنگاه هاى 
اقتصادى گذاشته اند تا خواسته يا ناخواسته 
از قدرت توليد آنها كاســـته شده و زمينه 
براى رونق واردات كاالهاى مشابه توليد 

داخل فراهم شود.
حجت االسالم و المسلمين محمد 
گل محمدى كه سابقه طوالنى در مبارزات 
سياسى پيش از انقالب و حضور مديريتى 
در صحنه هاى مختلف دوران دفاع مقدس 
دارد، اينـــك در كســـوت مدير يكى از 
واحدهاى بزرگ صنعتى از مشـــكالت 
فراروى بنگاه هاى توليدى كشـــور براى 
حفظ  اشـــتغال موجـــود و مقاومت در 
برابر هجوم واردات محصوالت خارجى 
گاليه مى كند و معتقد اســـت كه بخش 
زيادى از مشـــكالت امروز صنعت ايران 
مرهـــون عملكرد غلط دولت در اقتصاد 

ملى است.
به گفتـــه وى، اصلى ترين چالش 
صنايع ايران، ناآشنايى مديران دستگاه هاى 
دولتى با شرايط كار در واحدهاى صنعتى 
است. در واقع امروزه كسانى براى صنعت 
ايـــران تصميم گيرى مى كنند كه هرگز 
تجربـــه فعاليت در يك بنگاه صنعتى و 
مســـئوليت خطير حفظ ظرفيت توليد و 
اشتغال را در كارنامه سوابق اجرايى خود 
ندارند و بديهى است در چنين فضايى به 
بهانه حمايت از توليد، تصميماتى اتخاذ 
مى شـــود كه ريشـــه توليد كشور را به 

خشكى مى كشد.
در ذيل مشـــروح اين گفتگو را كه 
درددل خيلي از صنعتگران و توليدكنندگان 

است، مى خوانيم:
*اطالعات:دولت ودســتگاه هاي 
دولتي درهمه جاي جهان وظيفه حمايت 
ازتوليد براي ايجاد ارزش افزوده وشغل 
را برعهده دارند.دركشورمان اين وظايف 

چگونه انجام مي شود؟
*مسئله ما اين است كه اصٌال مديران 
مرتبط، به توليد وصنعت چندان اهميتي 
نمي دهند. فقط حرف هاي زيبا مي زنند 
ووعده هاي سرخرمن مي دهند.اين چنين 
است كه مثال اسم شهرك هاى صنعتى را 
گورستان هاى صنعتى نامگذارى كردهايم. 
االن وضع به گونه اي اســـت كه در هر 
كارخانه يك  آدم مفيد، مبتكر، خالِق و 

دلسوز دفن شده است. 
اگر من به عنوان يك طلبه به خارج 
بروم، كشورهاى ديگر براى اينكه در آنجا 
روان حركت كنم، زير پاى من اســـكى 
خواهند گذاشت. زماني به سازمان تامين 
اجتماعـــى رفته بودم، در آنجا با يكى از 
مديران راجع به همين مســـائل صحبت 

مى كرديم، ايشان گفتند يكى از بستگانشان 
كـــه در ايران و همچنين آلمان كارخانه 
دارد، مدتـــى پيش به ايران آمده بود. از 
ايشان ســـوال كردم كه شما در ايران و 
آلمان كارخانه دارى كرده ايد، تفاوت اين 

دو چيست؟ 
وى عنـــوان كرد كـــه در ايران كار 
صنعـــت مانند باتالق مى ماند. پاي اول 
خـــود را از باتالق بيرون نكشـــيده ايد، 
دومين پاي شما بيشتر فرو خواهد رفت. 
اما در آلمان زير پاي من سرسره و اسكى 
گذاشـــته اند و به صورت روان به سمت 

جلو حركت مى كنم. 
تعريـــف مي كرد كه از اداره دارايى 
آنجا براى تهيه گزارش به كارخانه ايشان 
رفته وسوال كرده بودند چند كارگر دارد. 
ايشان مي گفت با وجودي كه 120كارگر 
در سه شيفت داشتم به رسم ايران، به آنها 
گفتم كه 40 كارگر دارم كه اگر بعد از من 
سوال كردند كه چرا تعداد كارگران را چهل 
نفر عنوان كردم، به آنها بگويم كه من تعداد 
يك شيفت را گفته ام و شما تعداد همه 

شيفت ها را سوال نكرده بوديد.
 آنها گزارش خود را نوشتند و رفتند. 
من دچار شـــك و ترديد شدم. به فكر 
افتادم كه مبادا اين خالف گويي براى من 
دردسرساز بشود. به آنها مراجعه و عنوان 
كـــردم كه تعداد چهل نفر كارگر مربوط 
به يك شـــيفت است و اين تعداد تعلق 
به سه شيفت من ندارد و تعداد كارگران 

من 120نفر است. 
آنها گفتند كه اين را مى دانند! سوال 
كـــردم چرا به من يـــادآورى نكرده اند، 
گفتند چرا بايد به شـــما يادآورى كنيم؟ 
شـــما از كشور ديگرى به اينجا آمده ايد، 
120 نفر را مشغول به كار كرده ايد، كار 
و توليد مى كنيد، چرا بايد با شما برخورد 
نامناسب داشته باشيم؟ اين حكايت من را 
به اين نتيجه رساند كه صنعت بايد در هر 
رشته و بخشى كفيل خاصى داشته باشد. 
يعنى من بدانم در برابر اداره برق و محيط 
زيست و امثالهم حامى من وزارت صنعت 
است و آنها بايد مسائل من را با يكديگر 
حل كنند. من به تنهايى نمى توانم مثال به 

جنگ اداره محيط زيست بروم. 
براى احـــداث يك واحد صنعتى 
در جنوب خراســـان در شهرك صنعتى 
فردوس كه در آنجا اســـيد سولفوريك 
توليـــد مى كنيم، براى دريافت مجوز در 
مشـــهد به من گفتند كه بايد كميسيون 
تشـــكيل شـــود و در آنجـــا از توليدم 

دفاع كنم. 
دركميسيون مربوطه آنها يك دفاع 
دانشـــگاهى از من گرفتند. پنج شش نفر 
در آنجا نشســـته و سواالت زيادى از من 
كردند. فردى كه در محيط  زيست است، 
بايد تخصص در اين كار را داشته باشد. 
بايد ســـواالتى مانند اينكه در صنعت آيا 
شما جذب گاز سوم را داريد يا نداريد؟ 

آيا گاز خود را شستشو مى دهيد يا خير؟ 
از من بپرســـند نه اينكه در آنجا از من 
اطالعات كســـب كنند. گرفتارى هاى ما 
اينها هستند. صنعت بايد كفيل داشته باشد. 
به اين معنا كه من به آن فرد مراجعه كنم 
و بگويم كه دراينجا مانع سر راه من مى 
گذارند و او بايد اين مانع را از پيش پاي 

من بردارد.
*اطالعات:يعني االن دستگاه ها به 
جاي روان ســازي توليد مانع سرراه آن 

مي گذارند؟
*دقيقـــاً. درمصاحبه اي كه با آقاي 

ماهاتيرمحمد نخست وزير مالزي در ايران 
انجام شد،از ايشان سوال شدكه شما چگونه 
توانســـتيد در طول مدتى كه مسئوليت 
داشتيد، كشـــورتان را كه 70درصد زير 
خـــط فقر بود، به چهار درصد زير خط 
فقر در زمان پايان دولت تان برســـانيد؟ 
ايشان در پاسخ مى گويد كه اين مطلب 
را براى كارمندان دولت بيان كرده كه اگر 
مـــى خواهيد خوب زندگى كنيد، بايد به 
بخش خصوصى خدمات خوب بدهيد، 
آنها خوب كار كنند، من هم از آنها ماليات 
خوب مى گيرم و به شـــما خواهم داد. 
اگر آنها خـــوب كار نكنند، بايد از چه 
كســـى ماليات گرفته شود؟ اما در حال 
حاضر وبا روشي كه دولت ماليات دريافت 
مـــى كند، قطعاٌ مـــال حرام وارد حقوق 
كارمندان دولت مى شود. قبل از انقالب 
به كارمندان دولت گفته مى شد كه بايد 
حقوق خـــود را «تَخليس» كنند، يعنى 
خمس آن را بپردازند. چرا؟ به دليل اينكه 

رژيم پهلوي مال مخلوط به حرام به آنها 
مي داد. يادم مي آيد كارمندان وقتي علت 
را مى پرسيدند، در پاسخ مى گفتيم براى 
اينكه دولت از كارخانجات آبجو سازى 
و امثالهم ماليات مى گيرد و اين پول را 
به خزانه واريز مى كند و از همان خزانه 
حقوق هاى شما را مى دهد؛ لذا درصدى 

از حقوق شما آلوده است.
 پس بايد خمس آن را پرداخت  كنيد. 
خيلى از كارمندان اين كار رابه واسطه من 
انجـــام مى دادند و من به قم مى آمدم و 
در آنجـــا اين خمس را تحويل آيت اهللا 

العظمى مرعشى نجفى مى دادم يا اينكه 
تحويل آقاى گلپايگانى داده مىشـــد و 
كارمندان به اين طريق مال خود را حالل 

مى كردند. 
در حال حاضرهم به راه ديگري پول 
حرام وارد مال بيت المال مى شـــود. از 
روزى كه وارد كار صنعت شده ايم تا االن 
يك ريال سود نكرده ايم؛ اما به زور مبالغ 
زيادي بابت ماليات از ما دريافت كرده اند. 
اداره ماليات براى شما برگه اى را صادر 
مـــى كند كه اين مقدار ماليات مربوط به 
شـــما است. سوال كه مى كنيم رقم اين 
ماليات بر چه اساسى محاسبه شده است، 
مى گويند بر اساس دفاتر و اسناد است. 
براى اعتراض بايد كميسيون گرفته شود. 
به كميسيون هم كه اعتراض مى كنيد فقط 
20 درصـــد آن را كم مى كند و لذا هر 
مقدار كه ماليات معين كرده باشند، اصٌال

به آن رسيدگى نمى شود. مشكل ما اين ها 
است.

 به عبارتى اگر بخواهيم تيتري براي 
اين گفتگو انتخـــاب كنيم بايد بگوييم 
بزرگترين مانع برسر راه توليد، بدنه اجرايى 

دولت است.
*اطالعــات: و ايــن همان بي 
سرپرستي بخش توليد وصنعت دركشور 

است؟ 
*بلـــه. البته منظور من از دولت به 
صورت كالن دولت نيســـت، بلكه بدنه 
اجرايى و مربوط به كســـانى است كه با 
صنعت سر و كار دارند، منظور اينها هستند. 
بخش دوم عرض بنده اين بود كه اگر من 

زير پوشـــش وزارت صنعت هستم، اين 
وزارتخانه كفيل من باشـــد و آب، برق و 

گاز من را تامين كند.
 بـــه دليل عدم پرداخت چهار پنج 
ميليون تومان پول گاز، اين حامل انرژى را 
در كارخانه قطع مى كنند و در نتيجه كار 
متوقف و تمام كارگران بيكار مى شوند و تازه 
مىگويند به آنها ارتباطى ندارد. من مي توانم

آمار تعداد زيادى از كارخانه ها رابه شما 
بدهـــم كه گاز آنها به دليل اين موضوع 

بدهي عقب افتاده قطع شده است.
 دادگسترى با من همراهى نمى كند 
كـــه پول خود را از فرد بدهكار دريافت 
كنـــم؛ ضمن اينكه فرد بدهكار هم مانند 
من گرفتار اســـت. او هم در اين شرايط 
و اوضاع و احوال درآمدى ندارد. مشكل 
دارد و طلـــب خود را نمى تواند وصول 
كند. لذا پول من را نمى دهد و من هم 

نميتوانم پول اداره گاز را  بدهم.
 در چنين شرايطى بايد اداره برق، گاز، 

آب و محيط زيست كار را به طور طبيعى 
انجام دهند. يعني اگر وزارت صنعت در 
آنجا كفيل من باشـــد، با رئيس اداره گاز 
تفاهـــم مى كند كه اگر اين كارخانه پول 
گاز خود را پرداخت نكرد، وزارت صنعت 
متقبل مي شـــود و اعالم مي كند كه من 
مبلـــغ را پرداخت مى كنم تا توليد كننده 
در آينده و با رونق بخشي فروشش  اين 
مبلغ را به وزارتخانه برگرداند. به هر حال 
كار من دست اين وزارتخانه است و اگر 
پول را پرداخت نكنيم ، پروانه كار ما را 

باطل مى كنند.

 اما بايد از اداره صنعت شهرســـتان 
واقعاٌ بيايند و مشـــاهده كنند كه آيا من 
صنعتگرتوان پرداخت چنين مبلغى را دارم 
و پرداخت نمى كنم؟ يا اينكه توان ندارم ؟
پرسنلى كه در امثال اين سازمان ها هستند 
و در دفاترشـــان مستقرند، ستادىاند و 
ميدانى و عملياتى نيســـتند. اينها مسائل، 
مشـــكالت و گرفتـــارى هـــا را درك 
نمى كنند. در حال حاضر كسى كه مديريت 
يك كارخانه توليدى  را دارد، به نظر من 
جهاد او از كسى كه در جبهه بوده، خيلى 

باالتر است. 
من اولين طلبه اى بودم كه رسماٌ به 
جبهه و سپاه رفته ام. من با مرحوم كالهدوز 
با هم به ســـپاه رفتيم. من كامٌال جنگ را 
احســـاس مى كنم. جنگ واقعا دربرابر 
صنعتگري راحت بود. اما اينجا درصنعت 
واقعا جنگيدن دارد. با كارگرى كه كار را 
متوجه نيست بايد بجنگيد. سفارشى كه

مى دهيد، بايد بجنگيد. بارها ســـفارش 

كردهام كه كار بدون كيفيت متعلق به من 
است و به بيرون ارسال نشود، زيرا آبروى 
من اســـت و پول خود را هم نمىتوانم 
وصـــول كنم. اما باز مشـــاهده مى كنم 
كااليى را به بيرون ارســـال كرده اند كه 
كنترل كيفيت نشده ومن بايد همه اينها را 

پاسخگو باشم. . 
* اطالعــات:  مشــكالتى را كه 
شما نام برديد و بر سر راه توليد كننده 
مانع ايجــاد مي كنند را چرا دولت به 
عنــوان هيات حاكمه تصميم گير براى 

توليد كننده ازبين نمي برد؟
*براي پاســـخ ،خاطره اى را براى 
شـــما نقل مى كنم. مقام معظم رهبرى 
بازديدى را از نمايشگاهي داشتند. آقاى 
ربيعى وزير وقت رفاه در كنار ايشان بودند 
و تلويزيـــون هم آن را پخش كرد.دراين 
نمايشگاه يك توليدكننده كريستال هايى را 

توليد كرده بودند. 
آقا از ايشـــان سوال كردند كه چه 
مشـــكالتى داريد؟ در پاسخ گفته بودند 
مشـــكل آنها واردات است. آقا به آقاى 
ربيعى گفتند كه اگر به جاى ايشـــان در 
هيـــات دولت بودند، يقـــه خود را پاره 
مى كردند. حال در وزارت صنعت، وزيرى 
كه براى من صنعتگر وتوليد كننده يقه پاره 
نمى كند، وزير نيست. او بايد مانند مرغى 
از جوجه هاى خود حمايت كند؛ توان يك 
مرغ در مقابل گربه چقدراست؟ اما او با 
همان توان اندك خود، از جوجه هايش دفاع

مى كند و جان خود را به خطر مى اندازد. 
وزيـــر هم اين گونه بايد از من و صنايع 
كشورخود دفاع كند. شهرك هاى صنعتى 
را مشاهده كنيد، همه به گورستان تبديل 
شده اند. چندى پيش در شهرك البرز بودم، 
ماشين هاى سوارى به تعداد خيلى كم در 
آنجا رفت و آمد داشـــتند. زمانى در اين 
شهرك اتوبوس هاى زيادى رفت و آمد 

داشتند و راه ها بسته مى شد.
 ســـاعت دو كـــه كارگران تعطيل
مى شدند، ترافيك زيادى بود. اول صبح 
هم براى شـــروع كار ترافيك بود. همه 
اين مســـائل ناشى از بى پولى نيست. ما 
مشـــكالت و داليل ديگرى هم داريم كه 

ناشى از سوء مديريت است.
كه به نجف  هنگام تحويل سال 95
مشرف شده بودم، آقاى سيف(رئيس كل 
وقت بانك مركزي) و همكارانشـــان به 
هتل ما آمدند. بعد از ســـالم و عليك به 
آقاى سيف گفتم كه من تجربه كارى دارم 
كه راهگشاست. با يكى از معاونت هاى 
خود هماهنگ كن تا حرف من را بشوند. 
همان جا با مهندس يعقوبى كه مدير كل 
بين الملل ايشـــان بود، هماهنگ كردند. 
بعد از تماس هاى متعدد، با ايشـــان قرار 
نشستى را گذاشتيم . به ايشان گفتم چرا 
اجازه نمى دهيد بانك ها به صنايع پول 
بدهند؟ گفتند به دليل اينكه چك برگشتى 
يا قســـط معوقه دارند. بانك ها بخشنامه 

دارند كه اگر كسى چك برگشتى يا قسط 
معوقه داشته باشد، تسهيالت جديد نگيرد. 
به ايشـــان گفتم فردى كه االن به بانك
مراجعه مي كنـــد و اين موارد را ندارد، 
فرد صفر كيلومترى است كه با صنعت، 
بازار، دســـتگاه، مبداء و خروجى آشنايى 
ندارد. اين فردتازه در دو يا سه سال آينده 
به يك صنعتگرتبديل خواهد شد و تازه 
تجربه بدســـت مى آورد. اما آن صنعتگر 
بدهكار، همه اين مسير را طى كرده است. 
برق، آب، گاز، كارگر، دســـتگاه، تجربه، 
مبداء خريد وهمه را دارد. ايشان گفت كه 
بانك ها نگران اين هستند كه تسهيالت 
بدهند و مانند سايرين به آنها بازپس داده 
نشود. به ايشان يادآور شدم كه اين موضوع 
راه دارد و بـــه قول بانكىها وثيقه جديد 
سهلالبيع از آنها بگيريد. آقاى كارخانه دار 
ممكن است كه خانه اش هنوز در رهن 
بانك نباشد، خانه او را در رهن بگيريد.
خود و كار خودش را مى شناســـد. اگر 
هم خودش نداشته باشد، اين آبرو را دارد 
كه از شما خواهش كند، خانه شما را در 
رهن بانك بگذارد، پول بگيرد و كارخانه 
راه اندازى شود. سرانجام 20 ارديبهشت 
سال 95 اين پيشنهاد ما به بانك مركزى به 
صورت بخشنامه درآمد اما مجدداٌ طرح را 

به صورت ناقص عمل كردند.
*اطالعات: چرا ناقص؟

*به آنها گفتم اكنون كه مى خواهيد 
اين كار را انجام دهيد ، بعد از روشـــن 
شدن توجيه اقتصادى طرح ها، رسيدگي 
به اين تسهيالت به بانك سپرده نشود بلكه 
ادارات صنعت به آن رسيدگى كنند. اينكه 
فردي دستگاهي الزم دارد و اين دستگاه 
فعال است و مثال 500 ميليون تومان وام 
نياز دارد، تشـــخيص آن به عهده ادارات 
صنعت باشـــد. دراين رابطه بانك وظيفه 
دارد وثيقه را دريافت كند و پول بپردازد. 
چراكه وقتى كار را به بانك مى سپاريد، 
تازه مصيبت ما شروع مى شود. اما وقتي 
كار دست بانك ها ماند به علت مشكالت 
ذاتي سيستم بانكي درتخصيص ها ناقص 
اجرا شـــد. جالب است بدانيد من از اين 
پيشنهاد خودم نتوانستم استفاده كنم. چون 
از من وثيقه نمى گرفتند و ترس داشتند. به 

همين دليل به من پولى داده نشد. 
من هم ديگر حوصله جنگيدن با آنها 
را نداشـــتم. ما راه را در اين ادارات ياد 
گرفته ايم. بيست و پنج شش سال است 
كه كار صنعتى انجام مى دهم. بســـيارى 
از مكان ها است كه من به آنجا مراجعه 
نمى كنم. اگر به آنجا بروم، پاســـخ منفى 
است. به گونه اى با من برخورد مى كنند 
و قانون براى من پياده مى شود. در حالى 
كـــه در آن طرف قضيه اگر فرد ديگرى 
برود و گوشه چشمى هم نشان دهد، گونه 
ديگرى با او برخورد خواهند كرد. در هر 
حـــال وزارت صنعت بايد به اصطالح 
پنجره واحد بشـــود. يعنى من صنعتگر 

فقط اينجا را بشناسم و جاى ديگر با من
كار نداشته باشد. اگر اداره برق با من كار
دارد، در آنجا يك نماينده قرار داده شود.
اين پيشنهاد را من در مشهد به صنايع و
محيط زيست خراسان رضوي دادم. رئيس
حفاظت محيط زيست آنجا خيلى صادقانه
به من گفت با اين پيشنهاد شما در آينده

اينجا را بايد تعطيل كنيم. 
يعنـــى پس مـــا در اينجا چه كاره
خواهيم بود؟ يادم مي آيد مسجد شاه كه
اكنون مسجد امام خمينى (ره) شده است،
در گذشته لوله كشى آب نبود و از آفتابه
اســـتفاده مى كردند. آفتابه ها به صورت
رديف گذاشته شده بود. فردى از سمت
ديگرى آفتابه برداشت، يك نفر به او گفت
از آن طرف آفتابه برداريد، مى گويد چه
تفاوتـــى دارد از كدام طرف بردارم، به او
مىگويد پس من اينجا چه كاره ام؟ ! خيلي
از مراحل اداري براي صنعتگران دركشور

اين گونه است..
* اطالعات: براى بخش خصوصى
در قانون يك مدافع ديده شــده است.
تشكيالتي كه قرار است سخنگو، مدافع
و نماينده توليد كننده در مواجهه با دولت
باشد. كاركرداتاق بازرگاني دراين باره

چگونه بوده است؟.
*بدليل گرفتـــارى هاى زيادى كه
دربخش توليد بـــراى افراد وجود دارد،
آنها نتوانســـته اند از بسيارى از امكانات
و ُفرجههـــاى قانونى كه مى توانند از آن
اســـتفاده كنند، بهره ببرند. دراين راستا ما
نتوانستيم از اتاق بازرگانى استفاده كنيم.

ضمن اينكه اتاق بازرگانى هم علتى بر
علت هاى ديگر است. يعنى يك گرفتارى
جديد است. براى اينكه من در آنجا بتوانم
كارت بازرگانى دريافت كنم، مسير زيادى
را طى كردم. مدارك زيادى از من خواسته
شـــد. در نهايت هم اين كارت بازرگانى
براى من هيچ خاصيتى ندارد. اين كارت
هيچ امتيازى براى من نداشت. من با كارت
بازرگانى با فرد قاچاقچى نمى توانم رقابت
كنم. اتاق بازرگانى به معناى حقيقى كه بايد

اتاق بازرگانى باشد، نيست.
*اطالعات: يعني بيشــتر نماينده

دولت است؟
*اين يك بخش قضيه است. فردى
كه در اتاق بازرگانى اســـت، شجاعت
مىخواهد كه بايد از منافع خود بگذرد كه
بتواند از صنعتگردفاع كند. يكى از مسائلى
كه نياز جامعه و بخش صنعت اســـت،
مطبوعات آزاد است. اگر شرايط آزاد باشد
و من در اينجا بتوانم صحبت كنم وبگويم
كه بزرگترين مانع صنعت، وزارت صنعت

است،خيلي مسايل حل خواهدشد.
 وزارت صنعـــت يا بايد من را به
سالبه بكشـــاند يا اينكه از من توضيح
بخواهد كه علت اين حرفى را كه گفتهام
چه بوده است. اگر من دفاع نداشته باشم،
مقصر خواهم بـــود. اما اگر حرف من
صحيح باشد بايد خود را اصالح كنند. به
عالوه در بخش صنعت بايد اطالعات به
صورت خاص وجود داشته باشد. اطالع
رسانى گسترده اى داشته باشد. افراد هم به
صورت جسورانه مطالب و مشكالت خود
را عنوان كنند. و منعكس بشود. انعكاس
ضعف ها باعث مى شـــود كه افراد هم

بهتر كار كنند.
ادامه دارد

مشكالت صنعت محصول عملكرد غلط در اقتصاد ملى
گفتگوى  اطالعات  با  حجت  االسالم  و  المسلمين  محمد  گل  محمدى    روحاني  صنعتگر :

چهارشنبه28 آذر 1397ـ  11 ربيعالثانى 1440ـ   19 دسامبر 2018ـ  سال نود و سومـ  شماره 27175

 –  –  –  –  –

آگهى فراخوان مناقصه عمومى نوبت دوم
 ( دو مرحله اى )

شركت تعاوني اعتبار كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارائي
آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده نوبت سوم

مناقصه عمومى (يك مرحله اى) 
شماره  97/162

200-FM

 –
–

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده (نوبت اول) شركت تعاونى مسكن 
مهر 4 منطقه 13 (درحال تصفيه )(شماره ثبت 327903)انتشار آگهى1397/09/28

WWW KHCCO COM

آگهي مناقصه عمومي دو مرحلهاي
 خريد 125/000 تن سنگ گچ

آگهى به كارگيرى نيروى راننده 
در شركت كاروتأمين

شـركت كاروتأمين

WWW kartamin ir

آگهي تجديد مناقصه عمومي (نوبت دوم)

دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت سرمايه گذارى
 و توسعه خوزستان (سهامي عام)شماره ثبت : 7068شناسه ملي : 10860736052

دعوت به مجمع عمومي فوق العاده 
صاحبان سهام شركت سرمايه گذارى و توسعه خوزستان 
(سهامي عام) شماره ثبت : 7068شناسه ملي : 10860736052

آگهي دعوت از سهامداران
 شركت فني و مهندسي فوالدپايا (سهامي خاص)

 نوبت اول

اصالحيه

مبلغ تضمين شركت در مناقصه  (به ريال)شرح مختصر خدماتشماره مناقصهرديف

19731409/120DIFFERENT       SIZE       OF       INDUSTRIAL        PRESSURE     GAUGE,
STAINLESS       STEEL      DUAL       SCALE      LIQUID      FILLED18/091/800

 " "
www NDCo ir

www ndco ir

T&C committe@ndco ir

 (آگهى فراخوان جهت شناسايى پيمانكار)
موضوع: مناقصه عمومي يك مرحله اي به شماره 9731409/120معحش در خصوص خريد 

INDUSTRIAL     PRESSURE     GAUGE,  STAINLES S      STEEL      DUAL     SCALE شركت حفاري شمال
(سهامى عام)

آگهى مناقصه عمومي يك مرحله اى

آگهى تغييرات شركت باريت فالت ايران سهامى خاص
به شماره ثبت 90866 و شناسه ملى 10101352043

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293349)



8 اقتصادى

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

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات
داروپخش(هلدينگ)

س.صنايعشيمياييايران
كمباينسازيايران

شكرشاهرود
فرآوردههايتزريقيايران

تراكتورسازيايران
معدنيدماوند

ماشينسازينيرومحركه
سيمانكرمان

آسان پرداخت پرشين
نوردوقطعاتفوالدي

نيروكلر
به پرداخت ملت

نفتبهران
بينالملليتوسعهساختمان

سرمايه گذاري اعتبارايران
سختآژند

كويرتاير
موتوژن

داروييرازك
سرمايه گذاري شفادارو

شيرپاستوريزهپگاهخراسان
گروهصنايعبهشهرايران

پارسدارو
سيمانشاهرود
سيمانهگمتان

شيشهوگاز
فوالدخراسان

گروه پتروشيمي س.ايرانيان
گروه صنعتي پاكشو

پرداخت الكترونيك سامان كيش
فوالدكاوه جنوب كيش

گروه دارويي بركت
سرمايه گذاري پرديس

پتروشيميشيراز
سيمانسپاهان

سرمايهگذاريشاهد
فوالدمباركهاصفهان

جامدارو
بانكپارسيان

سامانگستراصفهان
سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي

سرمايهگذاريبوعلي
كشتوصنعتچينچين

مخابرات ايران
فنرسازيخاور

بيمه پارسيان
پتروشيميشيراز

داروسازيسينا
معدنيوصنعتيچادرملو

پتروشيميخارك
سازهپويش

سرمايهگذاريبهمن
كارت اعتباري ايران كيش

پستبانك ايران
سيمان خوزستان

سيمانفارسوخوزستان
صنايع پتروشيمي خليج فارس

بيسكويتگرجي
گلتاش

كارخانجاتقندقزوين
سرمايهگذاريمليايران

سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
توريستي ورفاهي آبادگران ايران

سيمانشمال
سيمانبهبهان

البرزدارو
سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)

س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
آلومينيومايران

معادنمنگنزايران
داروسازياسوه

فوالدآلياژي ايران
ليزينگايرانيان

سيمان كردستان
فروسيليسايران

سرمايهگذاريمسكن
سيمانشرق
قندهكمتان

آلومراد
باما

گروه مپنا(سهامي عام)
بيمه آسيا
بيمه البرز

صنايعجوشكابيزد
سيماناروميه

پتروشيمي پارس
كنترلخوردگيتكينكو

سيمانخاش
ايراندارو

سرمايهگذاري صنعتنفت  
لبنياتكالبر

پتروشيمي پرديس
سيمانغرب

توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)
پارسخزر

سيمانسفيدنيريز
توليدي چدن سازان

كارخانجات توليدي شهيدقندي
توليدمحورخودرو

كارخانجاتتوليديشيشهرازي
صنعتيآما

فنرسازيخاور
قنداصفهان

شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
پارسسرام

ليزينگصنعتومعدن
سرمايهگذاريصنعتبيمه

قندلرستان
كشاورزيودامپروريمگسال

فرآوردههاينسوزپارس
لبنياتپاك

صنايعخاكچينيايران
تكنوتار

صنعتيبهشهر
مسشهيدباهنر

بانك صادرات ايران
شيشههمدان

قندثابتخراسان
سيمانبجنورد
ايرانترانسفو

صنايعشيمياييسينا
بيمه ملت

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
صنايعكاشيوسراميكسينا

نيروترانس
بانك تجارت

ريختهگريتراكتورسازيايران
پاكسان

عمرانوتوسعهفارس
بانك خاورميانه

داروسازياكسير
توسعهمعادنرويايران

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
كشاورزيودامپروريمگسال

سرمايه گذاري دارويي تامين
سرمايه گذاري پارستوشه

فوالدخوزستان
فراوردههاينسوزايران

كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
پتروشيمي فجر

بانكاقتصادنوين
نوردآلومينيوم

قندمرودشت
نفتپارس

سرمايهگذاريآتيهدماوند
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

مارگارين
بانك ملت

داروسازيفارابي
كالسيمين

سبحان دارو
تجارت الكترونيك پارسيان

كربنايران
توليديكاشيتكسرام

معدني وصنعتي گلگهر
نفت سپاهان

داده گسترعصرنوين-هايوب
تايدواترخاورميانه

سيمانصوفيان
مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

شركت ارتباطات سيارايران
حمل ونقل بين المللي خليج فارس

داروسازيزهراوي
فرآوردههاينسوزآذر

كاشيپارس
دودهصنعتيپارس

داروييلقمان
گسترش نفت وگازپارسيان

افست
شهد

سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)
سرمايهگذاريصنعتومعدن

تامين سرمايه اميد
سرمايهگذاريسپه

پشمشيشهايران
گروه توسعه صنعتي ايران

معدنيامالحايران
گروهصنعتيسپاهان

دشتمرغاب
آهنگريتراكتورسازيايران

سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
گروه دارويي سبحان

سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)
توسعهمعادنوفلزات

پتروشيمي مبين
سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

سالمين
همكاران سيستم

سرمايهگذاريتوسعهملي
بانك سينا

گروهصنعتيملي(هلدينگ)
سيماناصفهان

پارسسويچ
سيمانقائن

بهنوشايران
خدماتانفورماتيك

فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر
شيميداروئيداروپخش

لنتترمزايران
بانككارآفرين

سيمانداراب
كارخانجاتداروپخش

داروسازيجابرابنحيان

سرماآفرين
ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس

پتروشيمي فناوران
سايپاشيشه

حمل ونقل پتروشيمي(سهاميعام)
واسپاري ملت

بيمه دانا
پااليش نفت بندرعباس

پرداخت الكترونيك سامان كيش
پتروشيمي شازند

كيميدارو
گروهبهمن

سرمايه گذاري خوارزمي
سيمانايالم

پتروشيمي مبين
پارسالكتريك

پمپسازيايران
پااليش نفت اصفهان
داروسازيروزدارو

سراميكهايصنعتياردكان
توليدمواداوليهداروپخش

سيمانمازندران
داروسازيامين

پااليش نفت تهران
صنايع پتروشيمي كرمانشاه

كابلالبرز
كشتوصنعتپياذر

نوسازيوساختمانتهران
مليسربورويايران

سيمانخزر
ايرانياساتايرورابر

كاشيسعدي
لولهوماشينسازيايران

گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
سيمان فارس نو

سرمايهگذاريسايپا
سيمانتهران

قطعاتاتومبيلايران
پگاهآذربايجانغربي

ليزينگخودروغدير
سيماندورود

دادهپردازيايران
صنايعشيمياييفارس

حفاري شمال
سرمايهگذارينيرو
گروهصنعتيبوتان

سايپا
حملونقلتوكا

كمكفنرايندامين
ليزينگايران

سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)
توسعهشهريتوسگستر

داروسازي زاگرس فارمدپارس
مهركامپارس

سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)
سپنتا

سرمايه گذاري ساختمان ايران
پارسخودرو

ايرانارقام
ليزينگ رايانسايپا

قندنيشابور
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

بينالملليمحصوالتپارس
كارتنايران

لعابيران
فرآوريموادمعدنيايران

ايركاپارت صنعت
چرخشگر

پالسكوكار
بيمه ما

موتورسازانتراكتورسازيايران
پتروشيميآبادان
ماشينسازياراك

كاشيالوند
صنايعالستيكيسهند

رادياتورايران
داروسازيابوريحان

صنايعآذرآب
محورسازانايرانخودرو

زامياد
صنايعريختهگريايران

فنرسازيزر
ايرانخودرو

آهنگريتراكتورسازيايران
المپپارسشهاب

تامينماسهريختهگري
توسعه معدني وصنعتي صبانور

رينگسازيمشهد
داروسازيكوثر

ايرانمرينوس
نيرومحركه

ايرانتاير
سايپاآذين
گلوكوزان

الكتريكخودروشرق
صنايعكاغذسازيكاوه

آبسال
خوراكدامپارس

موتورسازانتراكتورسازيايران
سرمايهگذارينيرو

داروسازيابوريحان

2655
6600

43698
2817
2700
1138
2080

10490
15500

4199
3212
1049
949

3599
7690

5884
2490
7040
1980

2965
5193
1610

2733
4880
5505
2145

4427
2651
3940
2870
2406
2107
4102
4200
5660

860
1495
1744
2189
1460
1100

3187
2717
2631

1090
8599
1247
1670
1420

930
870

2095
8819
1901
1500

36003
2719

908
3270
1309

4230
3658
3205
9599
2219

28200
1661

1567
1080

1587
3809
4213
1126

3300
2808
2529
6915

2345
4193
1015

1594
1186

2539
4645
4745
4589
4300
2165
1900

8130
2084
3517
3910

11300
1810

2508
2994
7400
2080

135
5502

-50
-171

-2298
-124

0
-19

-73
-475
-299
-64

-165
-31
-22
-56

-286
-67
-61

-244
-93
-97

-104
-48
-78

-185
-218
-86
-43
-121
-118
-110
-82
-43

-178
-36
-56
-34
-42
-56
-39
-46

-4
-118

-81
-68
-43

-113
-50
-66
-34
-38
-30
-110

-361
-88
-53

-1356
-140
-44
-116
-52

-142
-150
-161

-371
-100

-1280
-86
-66
-56
-39

-183
-221
-46
-121
-129
-69

-363
-109

-148
-51

-83
-56

-125
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آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

دوازدهمين نمايشگاه بينالمللى بورس، بانك و بيمه با شعار «مشاركت 
بيشـــتر، اقتصاد بهتر» از اول تا چهارم ارديبهشـــت سال 98 برگزار خواهد 

شد.
ياسر فالح مديرعامل شركت اطالع رسانى و خدمات بورس ، در گفتگو 
با پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)، در باره اهميت برگزارى نمايشگاه هاى
مالى توضيح داد. وى در ابتدا با اشـــاره به اهميت صنايع مالى در اقتصاد 
هر كشـــور گفت: به زعم بســـيارى  از اقتصادانان، صنايع پولى و مالى در 
هر كشور پايه گذار، زيربنا و مبناى قدرت آن كشور به شمار مى روند در 
واقع شكوفايى در اين صنايع، عمال تضمينكننده پيشرفته بودن آن كشور 

به شمار مى رود.
وي به اهميت برگزارى نمايشـــگاه، در شكوفايى اقتصادى اشاره كرد 
و گفت: نمايشـــگاه، همواره به عنوان ابزارى جهت مواجه عمومى افراد 
در زمينه ها مختلف مطرح است تجربه نشان داده در نمايشگاه، دسترسى 
مردم به مجموعهاى از محتواها، ديدگاهها، نوآورىها و مسئوالن با سهولت 

بيشترى انجام مى گيرد.
وى تصريح كرد: اين رويداد در بخش بين المللى هم موفق عمل كرده 
و در سطح خاورميانه هم مورد توجه سازمان ملل قرار گرفت؛ به نحوى 
كه در سال 2012 جايزه عملكرد جهانى شايسته از سوى برنامه اسكان بشر 
سازمان ملل متحد به سازمان بورس و اوراق بهادار، به دليل برگزارى موفق 
نمايشگاه بينالمللى بورس، بانك و بيمه و اثرگذارى بر كيفيت زندگى عموم 

مردم اهـداء شده است.
ياســـر فالح همچنين در باره جزييات برگزارى دوازدهمين دوره اين 
نمايشـــگاه توضيحاتى ارائه داد و گفت: دوازدهمين نمايشـــگاه بينالمللى 
بورس، بانك و بيمه با شعار «مشاركت بيشتر، اقتصاد بهتر» از اول تا چهارم 

ارديبهشت سال 98 برگزار خواهد شد.
وى افزود: طى دو سال اخير شوراى عالى سياست گذارى اين نمايشگاه 
با حضور نمايندگان سه بخش بورس، بانك و بيمه جلساتى را برگزار كرده 
و در همانديشى و همافزايى رويدادها نقش قابل توجهى ايفا كرده است.

به عالوه در راه هر چه بهتر برگزار شـــدن اين رويداد، ســـتاد اجرايى 
نمايشگاه تشكيل شده و برنامههاى متنوعى در نظر گرفته شده است.

مديرعامل شركت اطالع رسانى و خدمات بورس همچنين بيان كرد: 
2019 برپايى تاالر فرهنگ،غرفه  Finex از جملـــه مهمترين رويدادهـــاى
كودك، مســـابقه فينتك دانشآموزى، مسابقه بورسكاپ، برنامه انگيزشى 
ICMTALK، انعقاد تفاهمنامهها، برپايى همايشهاى جانبى و رويدادهاى 
بينالمللى است.همچنين سال آينده طى روزهاى برگزارى نمايشگاه، يك 
بازى در تلفن هاى هوشـــمند اجرا مى شـــود، تا ضمن ارتقاء سطح دانش 
بازديدكنندگان، از طريق اهداى جوايز ارزنده انگيزه بيشترى براى توجه به 

حوزه بورس، بانك و بيمه ايجاد شود.
وى در ادامه اظهار داشت: در اين دوره، به منظور راهنمايى افرادى كه 

قصد بازديد از نمايشگاه را دارند، اپليكيشن نمايشگاه فعال خواهد شد.
اين برنامه كاربردى تلفن همراه، نه تنها امكانات نمايشگاه، محل غرفهها 
و برنامهها را به مخاطبان عرضه مى كند بلكه مىتواند براى تنظيم جلسات 

و قرارهاى كارى استفاده شود.
ياســـر فالح در باره فعاليت رســـانه ها در دوازدهمين دوره نمايشگاه 
بورس، بانك و بيمه، گفت: پوشش رسانهاى اين رويداد از طريق خبرنگاران 
كه همواره در ايفاى رسالت اطالعرسانى نقش كليدى دارند، صورت خواهد 
گرفت.به عالوه پوشش تصويرى و مصاحبه با مسئوالن هم توسط فاينكس 
تىوى انجام خواهد شد كه درصدد هستيم با تجربه دو سال اخير، تغييراتى 

در حال و هواى اين برنامه ايجاد كنيم.
وى بيان كرد: رويكرد اصلى اين نمايشگاه توسعه فرهنگ سرمايهگذارى 
در دارايىهاى مالى است و از اين رو، به همه شركتهاى فعال در صنعت 
مالى پيشـــنهاد مىكنيم از اين فرصت چهار روزه براى تعامل با مخاطبان 
و مشـــتريان خود، دريافت نظرات آنها، ارائه نوآورىها، ارائه آموزشهاى 

كاربردى، پاسخگويى و جذب مشتريان جديد استفاده كنند.

ارديبهشت 98 با فاينكس2019

عضو هيات نماينــــدگان اتاق 
بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى 
تهران، صنايع پتروشيمى و فوالد را از 
جمله صنايع برتر در بورس در سه ماه 

پايانى سال ذكر كرد.
عباس آرگون در گفتگو با پايگاه 
خبرى بازار سرمايه (سنا) اظهار داشت: 
به نظر مى رســــد با توجه به افزايش 
قابل مالحظه نرخ ارز در سال جارى، 
رتبه صنايع برتر به شــــركت هايى كه 
تــــوان بااليى در صــــادرات دارند از 
جمله صنايع پتروشــــيمى و فوالدى 

تعلق بگيرد.
وى در پاســــخ به سوالى در باره 
برآيند كلى از بازار سرمايه در چند ماه 
اخير گفت: سال 97 سال پر تالطمى 

در اقتصاد كشــــورمان بود و به علت 
خروج آمريكا از برجام و بازگشــــت 
تحريــــم ها، نگرانى از منظر روانى بر 
اقتصاد كشــــور موثر بوده و موجبات 
تحوالت در اقتصاد و افزايش نرخ ارز 
شده است.آرگون ادامه داد: به تبع آن 
بازار ســــرمايه هم از منظر سود آورى 
(به ويژه شركت هاى صادرات محور) 
و ارزش جايگزينى شــــركت ها متأثر 
شــــده و شاخص بورس به رغم فراز 
و نشــــيب ها طى سال جارى تاكنون 
به رشــــدى بيش از 70 درصد نائل 
شــــده است.كارشناس بازار سرمايه با 
اشاره به نوسانات نفت و نقش آن در 
روند قيمتى سهام شركت هاى مختلف 
بورسى گفت: با توجه به اينكه اقتصاد 
كشــــورمان مبتنى بر درآمدهاى نفتى 
است، نوسانات قيمت نفت در اقتصاد 
كشور به صورت عام و شركت هاى 
فعال در اين حوزه به صورت خاص 
تاثير گذار خواهد بود و با نظر به اينكه 
شــــركت هاى گروه هاى پااليشى و 
پتروشيمى سهم بااليى در بورس اوراق 
بهادار دارند، مسلما از روند نوسانات 

قيمت نفت تأثير مى پذيرد.

آرگون همچنين در پاسخ به اين 
ســــوال كه چگونه مى توان بورس را 
گزينه اول ســــرمايه گذارى و محل 
جذب نقدينگى ها كرد، توضيح داد: 
براى تبديــــل بورس به عنوان گزينه 
اول ســــرمايه گذارى و محل جذب 
نقدينگى ها در كشور نيازمند اقدامات 
متعددى در درون بازار سرمايه از يك 
ســــو و خارج از بازارسرمايه از سوى 
ديگر هستيم.وى افزود: در اين زمينه 
مى توان به آگاهى بخشى و آموزش، 
توسعه زير ساخت هاى بازار، افزايش 
قدرت نقدشوندگى سهام شركت ها،
نبود دخالت در بازار و تصميم گيرى هاى 
خلق الساعه، افزايش قدرت پيش بينى 
پذيرى ســــود آورى شركت ها، رفع 
قوانيــــن مزاحم و مخــــل و ورود با 
تحليل و رويكرد بلندمدت به بازار و 
پرهيز از رفتارهاى هيجانى و توده وار

اشــــاره كرد.خبر ديگر اينكه شركت 
فوالد كاوه جنوب كيش اطالعات و 
صورت هاى مالى مياندوره اى شش 
ماهه نخست سال مالى منتهى به 29
اســــفند 97 را به صورت حسابرسى 

شده منتشر كرد.

اساسا در بازارهاى كاهشى براى 
مصون ماندن از زيان، دو اســــتراتژى 
اصلى اســــتفاده مى شود، استراتژى 
نخست، نقد كردن موقت دارايى ها و 
سرمايهگذارى در اوراق با درآمد ثابت 
است و مورد دوم استفاده از قرارداد آتى 
روى سبد سهام و كسب بازدهى حدودا 
معادل نرخ بازده بدون ريسك اما بدون 

نقد كردن دارايى ها است.
سعيد فالح پور معاونت نظارت 
بر نهادهاى مالى ســــازمان بورس و 
اوراق بهادار در گفتگو با پايگاه خبرى 
بازار سرمايه (سنا)، يكى از مهمترين 
مزيت هاى ابزار آتى روى سبد سهام 
را كاهش ريســــك در سرمايه گذارى 
دانســــت و گفت: قرارداد آتى روى 
سبد سهام، يكى از مهمترين ابزارهاى 
پوشش ريســــك براى صندوقهاى 
سرمايهگذارى در بازارهاى سرمايه به 
شمار مى رود با استفاده از اين ابزار، 
مديران سرمايهگذارى اين امكان را دارند 
كه بتاى پرتفوى خود را به صفر نزديك 
كنند.وى در ادامه گفت: در ســــال ها
گذشته خأل چنين ابزارى به خوبى در 
بازار سهام محسوس بود، به طوريكه 
مديران سرمايهگذارى تاكنون روشى 
اثرگذار و كارا براى مديريت ريسك 

نوسانات در اختيار نداشتند.
فالح پور در پاسخ به چگونگى 
اســــتفاده از اين ابزار در صندوقهاى 
سرمايهگذارى در جهت كنترل ريسك 
گفت:صندوق هاى سرمايه گذارى به 
دليل محدوديتهــــاى زيادى كه در 
روش اول وجود دارد، نمى توانند از آن 
استفاده كنند از جمله اين محدوديتها 
مىتوان به حجــــم باالى دارايىهاى 
صندوقها اشاره كرد كه نقد كردن اين 

دارايىها، ممكن است روند كاهشى 
بازار و رفتار هيجانى را تشــــديد كند. 
موضوع دوم الزام صندوقها به رعايت 
نصابهاى مشخص شده از طرف نهاد 
ناظر است كه در هر زمان بايد رعايت 
شود.معاون نظارت بر نهادهاى مالى 
سازمان بورس و اوراق بهادار، ارزش 
باالى سهام پرتفوى ها را دليل ديگرى 
دانست كه باعث مى شود صندوق هاى 
سرمايه گذارى نتوانند دارايى خود را 

موقتاً نقد كنند. 
وى در ايــــن زمينه توضيح داد: 
ارزشمند بودن سهام موجود در پرتفوى 
باعث مى شــــود كه در مسير فروش 
سهام، صندوق ها نتواند با همان حجم 
و قيمت دلخواه، مجدداً و پس از اتمام 
روند كاهشى، آن را خريدارى كنند.

فالح پور افزود: از سوى ديگر، 
در اســــتراتژى اول يعنى نقد كردن و 
خريد مجــــدد، هزينه معامالت براى 
فروش ســــهام موجود، خريد اوراق 
و ســــپس پس از اتمام روند كاهشى، 
فروش اوراق و خريد مجدد سهام را 

هم بايد در نظر گرفت.
معاون نظارت بر نهادهاى مالى 
سازمان بورس و اوراق بهادار در باره 
اســــتراتژى دوم توضيح داد: در روش 
دوم، يعنى پوشش ريسك با استفاده از 
قرارداد آتى روى سبد سهام، مىتوان 
بــــدون نقد كردن پرتفوى موجود در 
زمان روند نزولى، از زيان در امان ماند.
به عنوان مثال، در صورتى كه همبستگى 
پرتفوى صندوق با سبد پايه در قرارداد 
آتى، مثبت باشــــد، با اخذ موقعيت 
فروش در قرارداد آتى، از زيان ناشى از 
روند كاهشى، مى توان در امان ماند.وى 
همچنين توضيح داد: در اين زمينه كافى 

است صندوق، متناسب با نسبت بهينه 
پوشش ريسك، نسبت به اخذ موقعيت 
فــــروش اقدام كند به اين ترتيب، نه 
فقط زيان ناشــــى از روند كاهشــــى 
بازار با ســــود حاصل از قرارداد آتى 
جبران مىشود، بلكه در صورت تنظيم 
صحيــــح، بازدهى حدوداً معادل بازده 
بدون ريسك نصيب صندوق خواهد 
شد.در اين حالت، مدير سرمايهگذارى 
ضمن حفظ ســــهام ارزشمند خود در 
پرتفوى، مىتواند به وظايف مقرراتى 
خود مبنى بر رعايت نصابها نيز عمل 
كند و همچنين، در هزينههاى معامالتى 

هم صرفهجويى كند.
معاون نظارت بر نهادهاى مالى 
سازمان بورس و اوراق بهادار شرايط 
معامله بعــــد از اتمام روند نزولى را 
اينچنين توضيح داد: پس از اتمام روند 
كاهشــــى بازار و آغاز روند صعودى، 
مدير مىتواند با اخذ موقعيت معكوس 
و بســــتن موقعيت فروش قبلى، از 
ســــودآورى روند صعودى بهرهمند 
شود.همچنين تمامي فعاالن حقيقى و 
حقوقى سرمايهگذار در سهام مى توانند  
فارغ از اينكه يك سهم داشته باشند يا 
يك پرتفوى، از اين استراتژى پوشش 
ريسك، متناسب با نسبت بهينه پوشش 

ريسك، استفاده كنند.

صنايع برتر بورسى در سه ماهه پايانى امسال

مهمترين مزيت هاى ابزار آتى در سبد سهام

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (سه شنبه 97/9/27)
مجموع حجم معامالت
مجموع ارزش معامالت
جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  1/053
ميليون ريال 3/346/832
92/774 معامله 

ميليارد ريال   6/041/004

بازار در يك نگاه
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آگهى تغييرات
 شركت آذرخش نيرو آروين شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 19664 و شناسه ملى 14005743838

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرمانشاه (307051) 

آگهى تغييرات 
شركت آذرخش نيرو آروين شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 19664 و شناسه ملى 14005743838

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرمانشاه (307049) 

آگهى تغييرات
 شركت صحرا باف خزر سهامى خاص

 به شماره ثبت 671 و شناسه ملى 10861667913

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گلستان 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى آق قال (307012) 

آگهى تغييرات
 شركت پتروشيمى دماوند شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 1654 و شناسه ملى 10101910607

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كنگان (307541) 

آگهى تغييرات شركت صنايع فوالد كوهپايه سهامى خاص
 به شماره ثبت 47384 و شناسه ملى 10103236363

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اصفهان (308180) 

آگهى تغييرات
 شركت ذوب روى اصفهان سهامى خاص

 به شماره ثبت 667 و شناسه ملى 10260124447

 –

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى فالورجان (308429) 

آگهى تغييرات
 شركت ريسندگى و بافندگى كاشان سهامى عام 

به شماره ثبت 5 و شناسه ملى 10260001755

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كاشان (308425) 

آگهى تغييرات
 شركت نساجى كاشان شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 196 و شناسه ملى 10260049615

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كاشان (308303) 

آگهى تغييرات
 شركت تحقيقاتى خدماتى بهداشتى و توليدى پسوك

 شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 24657 و شناسه ملى 10101506090

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرج (308751) 

آگهى تغييرات شركت صنايع ذوب گستر قم سهامى خاص
 به شماره ثبت 10821 و شناسه ملى 10590026831

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قم
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قم (308485) 

آگهى تغييرات شركت صنايع چسب نوين گام سهامى خاص
 به شماره ثبت 3670 و شناسه ملى 10102136376

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قم
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قم (308486) 

آگهى تغييرات شركت صفا بست ساز سهامى خاص
 به شماره ثبت 1608 و شناسه ملى 10862136152

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قم
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قم (308487) 

آگهى تغييرات
 شركت ارشاد ترابر پارس شركت با مسئوليت محدود

 به شماره ثبت 47337 و شناسه ملى 14005477023

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان شرقى
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تبريز (309973) 

آگهى تغييرات 
شركت كود شيميايى اوره لردگان سهامى عام

 به شماره ثبت 7603 و شناسه ملى 10861207150

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال وبختيارى
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شهركرد (309085) 

آگهى تغييرات
 شركت مهندسى سيمان فارس وآذربايجان شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 915 و شناسه ملى 10200199722

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان شرقى 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شبستر (309891) 

آگهى تغييرات
 شركت ارشاد ترابر پارس شركت با مسئوليت محدود

 به شماره ثبت 47337 و شناسه ملى 14005477023

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان شرقى
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تبريز (309911) 

آگهى تغييرات 
شركت ارشاد ترابر پارس شركت با مسئوليت محدود

 به شماره ثبت 47337 و شناسه ملى 14005477023

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان شرقى
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تبريز (309972) 

آگهى تغييرات
 شركت ارشاد ترابر پارس شركت با مسئوليت محدود

 به شماره ثبت 47337 و شناسه ملى 14005477023

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان شرقى
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تبريز (309971) 

آگهى تغييرات شركت كارخانجات قند قزوين (سهامى عام)
 به شماره ثبت 11 و شناسه ملى 10861402562

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى آبيك (309212) 

آگهى تغييرات شركت توليد نيروى برق بندرعباس شركت سهامى عام 
به شماره ثبت 16510 و شناسه ملى 14005690977

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان هرمزگان
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بندرعباس (309205) 

آگهى تغييرات شركت سپيدار وثوق آرام پاشا شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 42150 و شناسه ملى 14005716233

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان شرقى
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تبريز (309300) 

آگهى تغييرات
 شركت كارخانجات قند قزوين (سهامى عام) 

به شماره ثبت 11 و شناسه ملى 10861402562

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى آبيك (309213) 



99 اخبار شهرستانها

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: استاندار 
سيستان و بلوچســـتان با بيان اينكه سند 
آمايش هر ســـرزمين راه توسعه آن منطقه 
است، افزود: با عنايت به اين كه تاكنون سند 
آمايش ســـرزمين در اين استان نداشته ايم،
اين ســـند بايد با همكاري دســـتگاه هاي 
دســـت اندر كار هر چه ســـريعتر آماده

 شود. 

  احمد علي موهبتـــي در كار گروه 
آمايش ســـرزمين، محيط زيست و توسعه 
پايدار سيستان و بلوچستان اظهار داشت: 
سند آمايش سرزميني نشان دهنده هويت و 
ظرفيت هاي هر منطقه در جهت ايجاد توسعه 

پايدار است. 
وي با بيان اين كه سند آمايش سرزمين 
در سيســـتان و بلوچستان متاسفانه تاكنون 

مورد كم توجهي قرار گرفته است كه بزودي 
مشكل تدوين اين سند رفع خواهد شد،افزود: 
توجه نداشتن به سند آمايش سرزمين سبب 
آسيب به استان و كشور خواهد شد چرا كه 
افق پيشرفت و توسعه هر سرزميني وابسته به 

اين سند است. 
موهبتي اظهار داشـــت: گزارش ارائه 
شـــده در اين نشست داراي نقايصي است 

كه مشاور مربوطه با همكاري دستگاه هاي 
اجرايي مرتبط بايد هر چه ســـريعتر اين 
مشكالت را رفع و گزارش سند را تا 40 روز 

ديگر آماده و ارائه كنند. 
وي با تاكيد بر اين كه همه دستگاه ها 
بايد بدون اغماض و با همفكري و مشاوره 
به يك سند جامع دست پيدا كنند،افزود: تا 
زماني كه اين سند در دست نباشد نمي توان 

چشم اندازي از توســـعه براي سيستان و 
بلوچستان در نظر داشـــت چرا كه پايه و 

اساس توسعه بر اين سند استوار است. 
استاندار سيستان و بلوچستان خطاب به 
مديران گفت: همه افرادي كه در نشست هاي 
استانداري حضور مي يابند حتما درباره آن 
جلسه يا نشست مطالعه داشته باشند تا به 

جمع بندي مطلوب برسند.

آستان قدس رضوي در نيشابور مجتمع سند آمايش سيستان و بلوچستان تهيه مي شود
فرهنگي، درماني و خدماتي مي سازد 

نيشابور- خبرنگار اطالعات :   معاون هماهنگي امور عمراني معاونت 
استانداري و فرماندار ويژه نيشابور گفت: آستان قدس رضوي با ادارات شهرستان 
به ويژه شهرداري نيشابور توافق كرده است كه در اراضي معروف به گودكوره 
مجتمع فرهنگي، درماني، خدماتي، اقامتي، ورزشي، پارك زائر و سالن همايش 

بسازد .
 عبدالناصر عرب پور با بيان اين كه آنها منتظر نقشه هاي شهرداري هستند و 
آغاز اين پروژه به نامه دكتر مظفري فرماندار وقت و ديدار مســـئوالن نيشابور با 
توليت آستان قدس رضوي برمي گردد، افزود: امسال 121 جلسه در شوراهاي 
هفت نقطه شهري شهرستان برگزار شده است كه 451 مصوبه داشتند كه ما 399 

مصوبه آن را پذيرفتيم و تائيد كرديم .
 دبير هيات تطبيق مصوبات شوراهاي اسالمي نيشابور با قوانين كشور تاكيد 
كرد: 12 مصوبه شوراهاي شهري نيشابور به خاطر مغايرت قانوني مورد اعتراض 
ما قرار گرفت و 29 مصوبه به خاطر ابهام عودت داده شد كه البته هفت مصوبه 

ابهام زدايي شد و مورد تائيد قرار گرفت .
 نماينده وزارت كشـــور در كميسيون ماده 99 نيشـــابور (صدور پروانه 
ساختماني غير از مسكوني خارج از محدوده ها) گفت: در پنج جلسه 150 مصوبه 
داشـــته ايم كه از بين 150 پرونده ارجاعي براي 82 مورد آن راي صادر شـــد و 
همچنين براي 43 مورد جريمه، 10 مورد قلع بنا و 29 مورد تلفيقي جريمه و قلع 

بنا صادر و از اين ميان 760ميليون ريال عوارض به خزانه واريز شد .
 جانشـــين رئيس اجرايي خدمات سفر نيشابور گفت: امسال 80 هزار زائر 
از اين شهرســـتان در قالب 300 كاروان در ايام دهه آخر صفر به مشهد مقدس 
مشرف شدند كه 239 كاروان آن متعلق به خراسان رضوي، 40 كاروان از ساير 
استان ها و 21 كاروان فاقد مجوز بودند  . جانشين ستاد شوراي هماهنگي مديريت 
بحران نيشـــابور گفت: مهم ترين برنامه ما جمع كردن منطقه سيلزده اردسمان 
است كه در اين رابطه براي 30 خانوار تسهيالت مسكن 300ميليون ريالي، براي 
هر 21 خانوار وديعه مســـكن 40ميليون ريالي، براي 30 خانوار وام معيشتي به 

مبلغ30ميليون ريال و 23 فقره تسهيالت تعميري 80ميليارد ريال پرداخت شد .
 عرب پور تاكيد كرد: 1000 متر شـــبكه آبرساني به مبلغ دو ميليون ريال 
نوســـازي و 500 متر جدول به مبلغ يك ميليارد ريال، جدولگذاري و همچنين 

شبكه هاي برق، گاز و مخابرات اصالح شد. 
پتروشيمي خراسان براي هشتمين سال 

صادركننده برتر شناخته شد
مشهد- خبرنگار اطالعات: شركت پتروشيمي خراسان براي هشتمين 

سال متوالي به عنوان صادر كننده برتر خراسان شمالي انتخاب شد  .
  در آيين تجليل از صادركنندگان برتر استان از مهندس حسين شفيعي به 
عنوان مديرعامل شركت بزرگترين صادر كننده استان تجليل به عمل آمد . در اين 
مراسم كه با حضور معاونان استاندار، مدير سازمان هاي منطقه اي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و جمعي از مسئوالن برگزار شد، معاون اقتصادي استاندار در 
سخناني بر رفع مشكالت صادر كنندگان در استان تاكيد كرد . دكتر پورعيسي با 
بيان اينكه اكثر مشكالت حوزه صادرات كشوري است، افزود: هر گونه مشكلي 

كه در زمره اختيارات استان باشد حل خواهيم كرد .
 وي با اشـــاره به ضرورت تغيير رويكردها و نگاه هاي حاكم در حوزه 
صادرات، خواستار برخورد علمي با مسايل عرضه و تقاضا در حوزه بازرگاني 
استان شد  . معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري خراسان شمالي گفت: با 
برگزاري و تشكيل كارگروه هاي علمي و كارشناسي صادرات در زير مجموعه 
شوراي گفتگوي دولت با بخش خصوصي امكان تغيير نگاه ها از سنتي به مدرن 
و علمي مهيا خواهد شـــد. حدود 75 درصد از حجم صادرات استان خراسان 

شمالي توسط پتروشيمي خراسان به 11 كشور دنيا صادر مي شود  . 
هرمزگان، قهرمان مسابقات 

دوچرخه سواري پيشكسوتان كشور
بندرعباس ـ خبرنگار اطالعات: تيم دوچرخه ســـواري پيشكسوتان 
هرمزگان در مسابقات قهرماني كشور با كسب 7 مدال رنگارنگ بر سكوي 

نخست ايستاد.
در اين رقابت 2 روزه به ميزباني مازندران دوچرخه سواران كشور در 2 

بخش استقامت و تايم تريل جاده با هم به رقابت پرداختند.
مجيد ربيعي يك طال و يك نقره، جمشيد حمدملكي يك نقره، وحيد 
لطفي و بيژن اميرآخوري هركدام يك نقره و يك برنز را براي تيم هرمزگان 

كسب كردند.
تيم استان در مجموع تيمي با كســـب 176 امتياز باالتر از تيم هاي 

مازندران و آذربايجان شرقي در جايگاه نخست ايستاد.

درخواست امام جمعه گلستان 
براي حل مشكالت معلمان

بهارستانـ  خبرنگار اطالعات: امام جمعه گلستان در جلسه فصلي 
مديران آموزش و پرورش اين شهرستان، از مسئولين خواست كه براي حل 

مشكل دريافتي معلمان، تالش و چاره انديشي كنند.
حجت االسالم محمود نورپور گفت: مديران، باغبانان نظام آموزش 
جمهوري اسالمي ايران هستند و اميدان آينده اين جامعه به عنوان امانت بر 

دستان آنان رشد و پرورش پيدا مي كند.
وي با بيان اين كه در امانت نبايد خيانت كرد، گفت: با روحيه جهادي 
بايد براي پيشـــگيري از آسيب هاي اجتماعي و فراگيري آموزه هاي ديني 

تالش كنيم.
امام جمعه گلســـتان با اشاره به مشـــكالت معلمان در حوزه هاي 
گوناگون، گفت: امروزه معلمان و مديران با توجه به اوضاع اقتصادي كشور 
از دريافتي هاي پايين و برخي از ديگر مشكالت رنج مي برند و مسئولين بايد 

براي رفع اين مشكالت تالش كنند. 
تجديد موفقيت

 براي سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي  
اروميـــهـ  خبرنـــگار اطالعـــات: ســـازمان صنعـــت، معدن 
و تجـــارت آذربايجان غربـــي بـــراي دومين ســـال متوالـــي رتبه 
نخســـت پژوهش و فناوري كشـــور از ســـوي وزارتخانه متبوع را

 كسب كرد  .
 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي اين خبر را 
اعالم كرد و افزود: يكي از داليل اين موفقيت، انجام فعاليت هاي پژوهشي 
و مطالعاتي در راستاي رفع مسائل مبتال به بخش صنعت، معدن و تجارت 

استان بوده است .
 جعفرصادق اســـكندري اضافه كرد: عالوه بر آن، ايجاد هماهنگي و 
ارتباط ميان واحدهاي فني مهندسي و تشكل هاي مربوطه با بخش صنعت، 
معدن و تجارت با توجه به زمينه ها و رشـــته هاي تخصصي و حمايت از 
توسعه شركت هاي خدمات فني مهندسي از ساير اقدامات اين اداره براي 

كسب رتبه برتر كشوري بوده است  .
 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربايجان غربي افزود: 
اين اداره اقدام به راه اندازي واحدهاي تحقيق و توســـعه و برنامه ريزي 
در راســـتاي تقويت واحدهاي تحقيق و توسعه تشكيل دفاتر كار آفريني 
تخصصي در دانشـــگاه ها كرده و حتي به رتبه نخست كشوري در زمينه 

تحقيق و توسعه دست يافته است .
 وي با اشـــاره به ارتباط صنعت با دانشگاه با انعقاد قرارداد تحقيقاتي 
بين دانشگاه هاي استان و واحدهاي صنعتي مستقر در آذربايجان غربي در 
راستاي اجراي بند س ماده 31 قانون رفع موانع توليد بيان كرد: همچنين 
شناخت عارضه ها و مشكالت موجود در بخش در دستور كار قرار گرفته و 
اين استان در زمينه اجراي بند س ماده 31 قانون رفع موانع توليد در كشور، 

پيشرو بوده است .
4 ميليارد ريال براي ايتام و مددجويان بافق هزينه شد

بافقـ  خبرنگار اطالعات: در هشـــت ماهه گذشته 4 ميليارد ريال از 
محل كمك هاي مردمي براي ايتام و نيازمندان طرح محسنين كميته امداد 

بافق هزينه شده است .
 رئيس كميته امداد امام خميني(ره) شهرســـتان بافق با بيان اين خبر، 
افزود: اين كمك ها در قالب نقدي و غير نقدي در زمينه معيشـــت, لوازم 
تحرير،پوشاك, جهيزيه, هزينه درمان, جشن تولد و اردوهاي زيارتي مشهد 

مقدس هزينه و پرداخت شده است .
 سيد رضا  هاشمي پور شمار ايتام زير پوشش كميته امداد شهرستان 
بافق را 32 نفر اعـــالم كرد و افزود: اين افـــراد زير چتر حمايتي 214 
حامي قرار دارند  . وي با بيان اينكه شـــمار فرزندان نيازمند طرح محسنين 
شهرستان بافق 169 نفر است، افزود: نيازمندان اين طرح توسط 627 حامي

 حمايت مي شوند  .
 هاشمي پور اضافه كرد: طرح محسنين شامل خانواده هاي نيازمند از 

قبيل زنان مطلقه، متاركه، سرپرست بيمار و سرپرست زنداني مي شود  .
او يادآور شـــد: «طرح محسنين» از سال 90 به صورت آزمايشي در

 5 استان كشور با هدف حمايت مالي از كودكان با سرپرست ناتوان شروع 
شد و حدود 110 هزار كودك در قالب اين طرح از كمك هاي مادي مردم 

خير و نيكوكار كشورمان بهره مند مي شوند  .   
 700  نفـــر در قالـــب 357 خانوار زير پوشـــش كميتـــه امداد 
بافق هســـتند و از مســـتمري و كمك هاي تك خدمتي و چند خدمتي

 استفاده مي كنند  . 
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بنياد پروفسور گنجي در بيرجند تأسيس مي شود
ســـرويس شهرســـتان ها: رئيس دانشگاه 
بيرجند گفـــت: بـــراي معرفي پروفســـور 
گنجي، پدر علم جغرافياي ايـــران، راه اندازي 
«بنياد پروفســـورگنجي» در پرديس شـــهداي 
دانشـــگاه بيرجند ازجمله برنامه هاي آينده اين

 دانشگاه است. 
  احمد خامســـان با بيان اينكه پروفســـور 
گنجي، نمونه اي از يك انســـان فرهيخته است 
و اين انســـان بزرگوار سختي ها را تحمل كرد و 
زماني كه ميهن به او نياز داشـــت در كشور ماند 
و خدمت كرد، افزود: اين نكوداشـــت با هدف 
آشنايي نسل جوان با اين انسان فرهيخته برگزار 
شـــد و اميدواريم بتوانيم راه و منش پروفسور 
گنجي را در زندگي شـــخصي خـــود به كار 

گيريم. 
رئيس دانشگاه بيرجند گفت: مشكالتي در 
كشور وجود دارد، اما اگر بخواهيم به اين بهانه 
از خدمت به كشور خودداري كنيم، كار درستي 

نيست و اين درسي است كه از زندگي پروفسور 
گنجي مي گيريم. 

  وي با اشـــاره به اينكه در شهر بيرجند نيز 
نسبت به معرفي دكتر گنجي به عنوان پدر علم 

جغرافياي ايران بي مهري شده است، يادآور شد: 
براي آشنايي دانشجويان نيز با اين انسان بزرگوار، 
تالش مي كنيم ســـال آينده بلوار اصلي دانشگاه 
بيرجند را به نام پروفسور گنجي نام گذاري كنيم.

قم-خبرنگار اطالعات: شهرداري قم 90 
دوربين نظارتي در شهر دارد و تا 6 ماه آينده 110 
دوربين نظارتي ديگر در شهر قم فعال مي شود تا 
تعداد دوربين هاي نظارتي شهرداري قم به 200 

دستگاه برسد.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري قم 
در نشســـت خبري با اصحاب رسانه استان قم 
با بيان مطلب فوق و با اشاره به وضع شهر قم 
اظهار كرد: اين شهر از لحاظ خطوط راهنمايي و 
رانندگي ضعف دارد، بايد خط  كشي ها در شهر 
قم براســـاس طرح و الگو و با توجه به ضوابط 

راهنمايي و رانندگي باشد.
عباس ذاكريان ادامه داد: شهر قم يك شهر 
زائر پذير اســـت و به دليل سفر باالي مردم به 
اين شـــهر تدوين طرح جامع مسافر شهر قم 
ضروري بود، خروجـــي اين طرح در ماه هاي 
آينده نهايي خواهد شد، طرح از سال قبل آغاز 
شـــد و بر مبناي افق پانزده ساله حمل و نقل 
در شهر قم در حال تدوين طرح جامع مسافر

 هستيم.
وي گفت: براي اينكه يك سند باال دستي 
در زمينه حمل بار در شهر قم داشته باشيم، طرح 
مطالعات حمل بار در اين شـــهر شروع شد كه 
اين طرح در مراحل پاياني قرار دارد، همچنين 
براي از بين بردن به  هم  ريختگي هاي هندسي 
در شهر قم طرح مطالعات 6 تقاطع مهم اين شهر 

انجام شد.
ذاكريان تهيه نقشه هوشمند براي شهر قم 
را از اقدامات شـــهرداري اين شهر دانست و 
تصريح كرد: تدوين اين نقشه با هدف مسيريابي 
حمل و نقل عمومي و خصوصي در شـــهر 

صورت گرفـــت و در آن كاربري هاي مختلف 
سطح شهر ديده شد.

 او ادامه داد: پنج هزار و 700 تاكســـي در 
شـــهر قم داريم و ميانگين عمر اين تاكسي ها 
حدود پنج سال است، در دو سال گذشته شاهد 
نوسازي هزار و 500 تاكسي در شهر قم بوديم.

معاون حمل و نقل و ترافيك شـــهرداري 
قم افزود: در دانشگاه علمي كاربردي شهرداري 
رشته كارداني تاكسيراني راه اندازي شده است 
و از ميان تاكســـي داران شهر قم در اين رشته 
با سرفصل هاي مختلف جذب دانشجو انجام 

مي گيرد.
ذاكريان با اشـــاره به سرفصل هاي رشته 
كارداني تاكســـيراني اظهار كرد: از جمله اين 
مباحث و سرفصل ها مي توان به نحوه اخالق 
حرفه اي، آشنايي با زبان رايج مسافران و تكريم 

آن ها اشاره كرد.
وي ادامه داد: شـــهرداري قم 90 دوربين 
نظارتي در شـــهر دارد و تا 6 مـــاه آينده 110 
دوربين نظارتي ديگر در شهر قم فعال مي شود 
تا تعداد دوربين هاي نظارتي شـــهرداري قم 
به 200 دوربين برســـد، تا يـــك ماه آينده هم 
سامانه هاي تردد شمار در شهر قم به بهره برداري 

خواهد رسيد.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري قم 
افزود: از جمله تخلف هايي كه توسط دوربين هاي 
نظارتي شـــهرداري ثبت مي شود، سرعت باال، 
عبور از چراغ قرمز، عبور از خطوط ويژه اتوبوس 

و گردش به راست است.
ذاكريان با اشـــاره به توزيع الستيك بين 
تاكسيرانان قمي اظهار كرد: در بين اين رانندگان 

تاكسي حواله چهار هزار حلقه الستيك توزيع 
شده، قيمت لوازم جانبي مورد نياز تاكسي ها و 
اتوبوس ها به شـــدت افزايش پيدا كرده و هزار 
حلقه الستيك هم بين اتوبوس هاي درون شهري 

قم توزيع شده است.
وي اضافه كرد: دولت از ده ســـال پيش 
تاكنون هيچ اتوبوســـي را به قيمت يارانه اي به 

شهرداري قم واگذار نكرده است.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار قم 
گفت: خطوط اتوبوسراني منتهي به پرديسان به 
درخواست شهروندان تغيير كرد كه اجراي طرح 
جديد موجب كاهش زمان و صرفه جويي زمان 

مي شود.
ذاكريان اظهار كرد: 26ذرماه يادآور رشادت 
رانندگاني است كه به فرمان امام خميني(ره) براي 
كمك به تخليه كشتي هايي كه اقالم مورد نظر 
مردم را آورده بودند به بنادر جنوبي شتافتند تا 
دست دشمنان به اقالم اساسي مورد نياز مردم 

نرسد.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار قم 
ادامه داد: تمام اتوبوس ها از مسيرهاي ذكر شده 
به پايانه شهروند مي روند ولي تردد در دو خط 
از آن ها در مســـير بلوار غدير و دو خط ديگر 
در مسير بلوار آيت اهللا بروجردي(ره) صورت 

مي گيرد.
ذاكريان تأكيد كـــرد: خط پايانه پاركينگ 
شرقي در مســـير بلوار پيامبر اعظم(ص)، بلوار 
حضرت خديجه(س)، ميدان مرجعيت، بلوار 
آيت اهللا بروجردي و پرديســـان را به صورت 
سريع السير طي مي كند كه تنها در يك ايستگاه 

توقف دارد.

تكميل كمربند سبز خرم آبادفعال سازي 110 دوربين نظارتي در قم تا 6 ماه آينده
 از اولويت هاي شهرداري است

گردنه طرزم 
در آذربايجان شرقي بازگشايي شد

خرم آباد- خبر نگار اطالعات: در ادامه طرح توســـعه كمربند سبز خرم آباد، 
فاز دوم پروژه 85 هكتاري بوســـتان بلوط پشته حسين آباد با حضور شهردار و 
دادستان خرم آباد و به همت سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهرداري خرم آباد 

كليد خورد. 
شهردار خرم آباد در اين آيين با اشاره به برنامه هاي شهرداري براي گسترش 
فضاي سبز گفت: امروزه توسعه فضاي سبز از حياتي ترين نيازهاي زندگي شهري 
است و همه تالش ما اين است كه سرانه فضاي سبز شهري خرم آباد را به حد قابل 

قبولي برسانيم. 
 رشيدي افزود: توسعه كمربند سبز خرم آباد از اهداف مهم مديريت شهري 
است و البته در اين راستا نياز به همكاري ديگر دستگاه ها مانند دستگاه قضايي و 

ادارات خدماتي در مباحثي چون تملك ها و يا تامين آب داريم. 
وي با اشاره به پروژه 85 هكتاري بوستان بلوط پشته خاطرنشان كرد: كاشت 
گسترده درختان بومي بلوط در بوستان 85 هكتاري پشته عالوه بر كمك به تكميل 
كمربند سبز خرم آباد، گامي موثر در راستاي توسعه فضاي سبز شهري، كاهش دما 

و آلودگي هوا و همچنين توسعه محله محروم و قديمي پشته است.
شهردار خرم آباد در پايان با اظهار رضايت از روند پروژه بوستان بلوط پشته، 
از همه دست اندركاران و حاميان اين طرح بويژه رازاني دادستان و همچنين مهندس 

افشار پدر بلوط لرستان قدرداني كرد. 
  سعيد رازاني دادستان خرم آباد نيز در ادامه با تاكيد بر لزوم توسعه فضاي سبز 
و تقدير از خدمات شـــهرداري در اين راستا گفت: بهترين راه براي پيشگيري از 

حاشيه نشيني و معضالت ناشي از آن ايجاد كمربند سبز و فضاي سبز است. 
وي افزود: توســـعه فضاي ســـبز عالوه بر پيشـــگيري از ساخت و ساز 
غير مجاز، تاثير بســـزايي در زيباسازي شـــهر دارد و ما بر ادامه اجراي اينگونه

 طرحها تاكيد داريم.  
  مظفر افشار پدر بلوط ايران نيز در ادامه طرح توسعه كمربند سبز خرم آباد را 
براي مقابله با پديده هاي چون سيل و ريزگردها ضروري دانست و گفت: از اقدامات 
شـــهرداري خرم آباد و سازمان فضاي سبز در جهت توسعه فضاي سبز خرم آباد
 قدرداني مي كنيم اگرچه مي دانيم شهردار خرم آباد جهت پيشبرد برنامه هاي خود 
در اين راســـتا با مشكالت مالي مواجه است و حل اين مسأله كمك و مساعدت 

مسئولين خصوصا استاندار لرستان را مي طلبد.

تبريزـ  خبرنگاراطالعات: مســـئول هماهنگي برف روبي راه هاي 
آذربايجان شرقي گفت: گردنه «طرزم» در محور شبسترـ  خاروانا بازگشايي 

شد.
غالمرضـــا رســـول زاده افـــزود: ايـــن گردنه بر اثـــر كوالك 
بســـته شـــده بود كه يكشـــنبه گذشـــته با تالش ماموران راهداري 

بازگشايي شد.
وي بـــا اعالم اينكه هم اكنون تمامي راه هاي اســـتان باز اســـت و 
تردد در آن ها در جريان اســـت دارد، اظهار داشـــت: ماموران راهداري 
با استفاده از 2 دســـتگاه لودر و كمپرسي تيغه دار براي بازگشايي گردنه 
«طرزم» حـــدود 3 كيلومتر و به عمق نيم متر، بـــرف روبي انجام دادند 
و در صورت وقوع كوالك دوباره در اين منطقه و بســـته شـــدن گردنه، 
دســـتگاه برف روب در محل مستقر مي شـــود و اقدام به بازگشايي آن 

خواهد كرد.
رســـول زاده از راننـــدگان خواســـت براي رفت و آمـــد در اين 
محـــور، خودرو خـــود را به زنجير چرخ مجهز و ســـرعت مطمئنه را 

رعايت كنند.

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

كليه مدارك ذيل مربوط به اينجانب محمد انسان نجيب فرزند 
اكبر به شماره شناســـنامه 910 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
1ـ كارت خودرو ال90 مدل 90 به شماره پالك 553ژ 12ـ ايران11

2ـ كارت ملي به شماره 4591101411
3ـ كارت ايثارگري

4ـ كارت پرسنلي بيمارستان كودكان حضرت علي اصغر(ع)

آگهي فقدان مدرك تحصيلي (نوبت دّوم)
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب احمـــد ولي پور فرزند ابراهيم 
شماره شناســـنامه 852 صادره از تنكابن در مقطع: كارشناسي 
ارشد رشـــته: مديريت آموزشـــي صادره از واحد دانشگاهي 
تنكابن با شـــمارة 482ـ1788159 مفقود گرديده است و فاقد 
اعتبار مي باشد از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به نشاني 
تنكابن ولي آباد صندوق پســـتي 4684161167 دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد تنكابن ارسال نمايد.

آگهي مفقودي كارت هوشمند راننده باري
اصل كارت هوشمند راننده باري به شماره 2877128 صادره از 
شيراز متعلق به اينجانب ابراهيم جعفري فرزند فتحعلي به ش ش 
427 متولد 1360/6/30 فســـا و به شماره ملي 2571759299 و 
به شـــماره گواهينامه 9381803926 پايه يك صادره از شيراز 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
(فسا)

كليه مدارك و شناسنامه سواري پيكان 
مدل 75 پالك 497ق84ايران44 موتور 
1127554285 شاسي 75554260 

مفقود شده و اعتبار ندارد.

جواز سالح شكاري 5 تير گلوله زني 8/57 ساخت 
ايران شماره جواز 2196759 ش اسلحه 

15CUC00014 به نام سيد مجيد تاجران مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

مجوز حمل سالح شكاري گلوله زني برنو ساخت ايران 
به شماره بدنه چ5013374 به نام جمال فرهمند 
هارمي به شماره ملي 2063327270 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط گرديده است. (ساري)

شناسنامه خودرو سواري پرايد جي تي ايكس به رنگ سفيد 
روغني مدل 88 پالك 48 ـ  864 ب97 شماره شاسي: 

S1412288323218 شماره موتور: 3102512 متعلق به 
شيث قاسمي مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

سند كمپاني و سند مالكيت پرايد مدل 1380 به شماره 
پالك 62ـ  421د82 و شماره موتور 00222766 و 

شماره شاسي S1412280695591 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط گرديده است. (ساري) 

نوبت دوم  سند كمپاني و كارت شهرباني موتور سيكلت ساوين 200 به 
شماره شهرباني 524 43184 به شماره موتور 5130570 و شماره 

شاسي 8902309 به رنگ مشكي به نام آقاي حسين كاظم پور دو دانگه 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد مدل 1389

برگ سبز و كمپاني پژو 405 پ57ـ  673ب16 
ش موتور 124K0808386 ش شاسي 

NAAM11VE3GK451861 مفقود شده 
فاقد اعتبار است. قلهك 

شناسنامه و سند كارخانه پژو 405 به ش شاسي 
NAAM01CA6AR518431 و ش موتور 

12489062536 به ش پالك 258د14 ايران 75 به 
مالكيت عليرضا موسي روش مفقود و فاقد اعتبار است. 

برگ سبز خودرو وانت مزدا به ش شهرباني 295ل47 
ايران 73 به نام رضا زارع به ش موتور FE105186 به 
ش شاسي NAJAPX2PC18D08830 رنگ نقره اي 

آبي مفقود و فاقد اعتبار است. 

دانشنامه اينجانب بهناز حبيب پناه 
به شماره 81485815 صادره از 

دانشگاه آزاد مهاباد مفقود گرديده و 
فاقد اعتبار مي باشد.

كارت هوشمند راننده متعلق به اينجانب اسماعيل 
نجفي اميري فرزند باقر به كدملي 2181485331 

و شماره كارت هوشمند 2910701 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت هوشمند كاميون به شماره كارت 2909539 
شماره پرونده 417308882 به شماره شهرباني 
33ع712 ايران48 مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. ملكانـ  عينالو

برگ سبز خودرو سواري پرايد جي تي ايكس آي مدل: 
1383 به شماره شاسي s1412283401126 به 

شماره پالك: 13 ايران561ب97 به نام مريم قرباني 
فيل آبادي مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

پروانه بهره برداري گلخانه به 
شماره 175/4/310 به نام 

آقاي علي سياه منصوري مفقود و 
فاقد اعتبار مي باشد. ورامين

دفترچه ثبت ساعت پايه دوم اينجانب 
اسماعيل نجفي اميري فرزند باقر به 

كدملي 2181485331 و شماره سريال 
439979 مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

 125CC-CDl برگ كمپاني موتورسيكلت هيرمن
 N2P***125C9219836 :مدل:1392 به شماره تنه

به شماره موتور: 156FMI*32400420* مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

مدرك تحصيلي اينجانب ميرجعفر 
باقري اقدم فرزند ميريحيي به شماره 
ملي 1378433866 صادره از تبريز 
در مقطع ليسانس رشته حسابداري 
صادره از واحد دانشگاهي تبريز به 
شماره 148610203097 و تاريخ 
87/02/24 مفقود گرديده است و 
فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا 
مي شود اصل مدرك را به دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد تبريز واقع در دو 
كيلومتري جاده تبريزـ  تهران، مجتمع 

آموزشيـ  دانشگاه آزاد اسالمي 
تبريزـ  ساختمان اداريـ  اداره امور  

فارغ التحصيالن ارسال نمايد.

اينجانب: محمد صيادي صاحب خودرو: 
پژو 405 سواري مدل: 1383 به 

شماره شهرباني: 25ـ215د16 و شماره 
شاسي: 83061803 و شماره موتور: 

12483144492 به علت فقدان اسناد 
فروش، تقاضاي رونوشت المثني اسناد 

مذكور را نموده است؛ لذا چنانچه هركس 
ادعايي در مورد خودرو مذكور دارد ظرف 

10 روز به دفتر حقوقي شركت ايران 
خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص 
تهرانـ  كرج، شهرك پيكان شهر، ساختمان 

سمند، طبقه اول مراجعه نمايد. بديهي 
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر، اقدام خواهد شد.

اينجانب هاشم جواهري مالك خودرو 
پژو 405GLX شماره انتظامي 

129د56ـ ايران19 با شماره بدنه 
NAAM11CA9BR461011 و شماره 

موتور 12489226600 مدل1389 
به علت فقدان اسناد فروش سند 

كمپاني تقاضاي رونوشت اسناد مذكور 
را نموده ام لذا چنانچه هركس ادعايي در 

مورد خودروي مذكور دارد ظرف 10روز از 
نشر آگهي به دفتر حقوقي سازمان فروش 
شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر 

ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است 
پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.

چون آقاي ستار سياه كمري مالك خودرو 
كاميون باري چوبي بنز ال 52/1921 
شماره انتظامي 739ع82 ـ ايران19 
با شماره شاسي 55025299 شماره 
موتور 00293466 مدل1362 به 

علت فقدان سند تقاضاي صدور سند 
المثني نموده لذا هر ادعايي در مورد 
خودروي مذكور هست ظرف 15 روز 
از نشر آگهي با مدارك كافي به دفتر 

فروش شركت ايران خودرو ديزل در 
تهران كيلومتر8 جاده ساوه مراجعه 
نمايد. همچنين شناسنامه مالكيت 

خودرو (برگ سبز) اين خودرو مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط است.

كارت هوشمند خودرو 
به شماره 1379284 
 FM مربوط به خودرو

مدل 1382 
به شماره انتظامي 

335ع58ـ ايران83 و 
شماره موتور 008894 

و شماره شاسي 
X4T839733 به نام 

فرشيد روستائي مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط 

است.

اصل پروانه سبز 
گمركي به شماره كوتاژ 

1064974A و كدثبت 
سفارش 82437308 

و شماره اعتبار 
اسنادي 87706986 
موضوع ورود 66 نگله 

ماشين آالت صنعت چوب 
متعلق به آقاي داريوش 
نيكويي مقدم به كدملي 
0052311392 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار 
است.

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
سواري پرايد صبا GTXi مدل 

1387 به رنگ نقره ايـ  متاليك به 
شماره شهرباني

 ايران73ـ724 ـ قـ 61 به شماره 
موتور: 2374538 و شماره شاسي: 
S1412287456549 به نام شبنم 

بهرامي مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. حسينيـ  آباده 

برگ سبز (شناسنامه مالكيت) 
 125CDI متعلق به موتورسيكلت
سيستم زمرد كارخانه زمرد كوير 

مدل 1390 رنگ نقره اي شماره پالك 
ايران568ـ87987 شماره موتور 
ZKC1251602398 شماره تنه 
N2Z***125Z9006145 بنام 
اسحاق ممبيني مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

شناسنامه مالكيت پژو405 
مدل1394 به شماره انتظامي 
947د52 ـ ايران71 و شماره 

 139B0080387 موتور
و شماره شاسي 

 NAAM31FC1FK702997
مفقود گرديده اعتبار ندارد. 

(شهركرد)

سند كمپاني و شناسنامه 
مالكيت پرايد مدل1385 

به شماره انتظامي 
842د58 ـ ايران71 و 

شماره موتور 1508194 
و شماره شاسي 

 S1412285834461
مفقود گرديده اعتبار 

ندارند. (شهركرد)

آگهي مفقودي نوبت دوم
شناسنامه مالكيت خودروي پژو 
پارس تيپ EU7 رنگ خاكستري 
مدل1396 به شماره انتظامي 

ايران55ـ843د97 و شماره موتور 
124K1075866 و شماره شاسي 
NAAN01CE0HH835122 به 

نام آقاي محمد شيخان مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني و شناسنامه 
مالكيت پژو آردي 

مدل1384 به شماره 
انتظامي 275ج25ـ 

ايران81 و شماره شاسي 
13425165 و شماره 

موتور 11784023024 
مفقود گرديده اعتبار 

ندارند. (شهركرد)

آگهي مفقودي نوبت دوم
برگ سبز خودروي سواري پژو206      

TU5  مدل1382 
رنگ نقره اي متاليك به شماره 
انتظامي ايران88ـ123و93 و 

 10FX4H1815781 شماره موتور
و شماره شاسي 0082675253 

به نام محمد خان محمدي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

«گمشده»
كارت ماشين سواري سايپا تيپ 

131SL مدل 1391 به شماره پالك 
69ـ ايران527م21 به شماره 
موتور: 4645737 به شماره 

 S3412291446669 :شاسي
مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
شهرستان آق قال

سند كمپاني و برگ سبز پژو 
405 مدل 94 نقره اي متاليك 

شماره پالك ايران83ـ593و55 
شماره شاسي 252123 شماره 

موتور 0742447 به نام 
سيروس احمدي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط است.
(مرودشت)

سند كمپاني سواري سمند 
رنگ سفيد روغني مدل 97 

پالك 69ـ777ق11 ش موتور 
147H0415388 شاسي 

 NAAC11JE3JF421471
به نام قره كمي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

(بندر گز)

بدينوسيله به اطالع 
مي رساند كارت تردد شهر 
فرودگاهي امام خميني(ره) 

اينجانب حسن زواره به 
شماره 3839 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. از يابنده تقاضا 
مي شود آن را به صندوق 

پست بيندازد.

 L90 برگ سبز سواري رنو لوگان
مدل 1396 به شماره انتظامي 

243د29ـ  ايران79 
با شماره موتور

 W183827-K4MA690 
و شماره شاسي 

 NAPLSRALDH1342094
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (قزوين)

پروانه دامداري كوچك و 
روستايي گاو دورگ شيري 

20 رأس مساحت زمين 208 
مترمربع واقع در روستاي باغو 
بخش مركزي شهرستان بندر 
گز به نام محمدرضا منوچهر 

فرزند كريم مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

(بندرگز)

برگ سبز كاميونت ون 
نيسان رنگ آبي معمولي 

مدل 77 پالك 69ـ413ق15 
موتور 00122872 شاسي 
00C23676 به نام: شركت 

تعاوني مصرف فرهنگيان بندر 
گز مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
(بندر گز)

مفقودي پروانه بهره برداري شركت 
شيمي پااليش صدف (سهامي خاص) 
به شماره ثبت 259954 و شناسه 

ملي 10103000566
بدينوسيله اعالم مي گردد پروانه بهره برداري 
اين شركت در زمينه ذوب و بسته بندي قير به 
شماره 119/15074 و تاريخ 1389/10/07 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
هيات مديره شركت شيمي پااليش صدف

سند كمپاني و برگ سبز 
سواري سمند مدل 1389 به 

شماره انتظامي 298ب13 
ايران 89 با شماره موتور 

 12489198469
و شماره شاسي 

 NAACA1CB2BF229998
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (قزوين) 

سند كمپاني يا فاكتور 
فروش كارخانه پژو 

پرشيا به شماره پالك 
461ج13 ايران 44 موتور 
12487171100 شاسي 
 NAAN01CA39E742424
به نام علي محمد شريف 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است. 

برگ كمپاني و سند مالكيت خودرو و 
برگ فك رهن شركت جيران موتور تيپ 

سواري جيلي امگراند7 رنگ مشكيـ  
روغني مدل 2013 به شماره انتظامي 
633ب45 ايران 16 شماره موتور 
JLY4G18D6NB06693 شماره 

 L6T784459DN036323 شاسي
به مالكيت رضا كاردان مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز و سندكمپاني 
خودرو سواري پرايد صبا مدل 

1383 به شماره پالك 17ـ  
598ب79 و شماره شاسي 
S1412283257337 و 

شماره موتور 00725455 
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 
اروميهـ  ارشد ابراهيمي كهريز 

آگهي مفقودي
سند كمپاني برگ سبز كاميون كشنده سيستم 

ولوو تيپ FH12 مدل 1383 به رنگ 
سفيد به شماره انتظامي 54ـ181ع13 و به 
شماره موتور 454278 و به شماره شاسي 
YV2AN60D65T851484 متعلق به 
كوچكعلي حيدري مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
«يزد»

برگ كمپاني خودرو سواري هاچ بك 
تيپ TIGGO5FL رنگ سفيدـ 

روغني مدل1396 به شماره انتظامي 
886م56ـ ايران38 شماره موتور 

MVM484FTAH022536 شماره 
 NATGBATL6H1019136 شاسي

به مالكيت ابراهيم فالح نژاد تفتي 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني كاميون كمپرسي 
آميكو مدل1389 به شماره 
پالك 45ـ516ع87و شماره 
 1510C011304موتور

و شماره شاسي 
 NA2F3LLD6AA002553
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. 
كرمان

برگ سبز (سند مالكيت) خودرو 
 SE131 سواري پرايد سايپا تيپ

مدل 1395 به شماره پالك 
ايران43ـ783ل79 به شماره موتور
M13/5671569 به شماره شاسي 

NAS411100G1244125 به 
نام مژگان خسروي كردشامي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. اصفهان

آگهي مفقودي
برگ سبز و كارت موتور سيكلت 
سيستم آزما تيپ CC150 مدل 

1394 به رنگ آبي به شماره 
انتظامي 32233/128 و به شماره 

موتور0149NBD803593 و به شماره 
 NBD***150Y9400499 شناسائي

متعلق به داود حقيقي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. ((يزد))

برگ سبز سواري پژو405 
مدل1390 به شماره پالك

 65ـ283 ق52 
و به شماره شاسي 

 NAAM01CA3BE224654
و شماره موتور12490061675 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است. 
كرمان

كارت هوشمند كاميون 
كمپرسي بنز ال 

52/2624 مدل1975 
به شماره پالك 231ع32 
ايران86 به شماره كارت 

هوشمند 2266610 
مفقود گرديده و از اعتبار 

ساقط مي باشد. 
شاهرود

آگهي مفقودي
برگ سبز خودرو سواري پژو تيپ405 
جي ال ايكس به رنگ نقره اي ـ متاليك 

مدل1389 به شماره انتظامي 
54ـ966ط35 و به شماره موتور 

12489033638 و به شماره شاسي 
NAAM01CA3AE867021 متعلق به 
محمدرضا احمدزاده هـ دش مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. «يزد»

برگ سبز سواري 
نيسان پاترول 4درب 

مدل1374 به شماره پالك 
45ـ687ص89 و شماره 

 PNV35P420179 شاسي
و شماره موتور 

P0521115Z مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان

سند كمپاني خودرو سواري پژو 
GLXI مدل1391 به شماره 
پالك 739ص84 ايران96 به 

شماره موتور 12490293602 
و شماره شاسي 

 NAAM11CA0CE297821
مفقود گرديده و از اعتبار ساقط 

مي باشد.
 شاهرود

برگ سبز پژو405 
مدل1387 به شماره پالك 

45ـ824د73 و شماره شاسي 
 NAAM11CA69K956379

و شماره موتور 
12487230072 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
كرمان

سند كمپاني و برگ سبز و بنچاق سند 
 GXR4500 خودرو سواري كار تويوتا
لندكروز مدل 2007 به شماره پالك 
ايران13ـ635ط82 به شماره موتور 
FEX0727566 به شماره شاسي 

j175161316 به نام سرور خسرويان 
چمپيري مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
اصفهان

جواز حمل و نگهداري اسلحه 
شكاري دولول ساچمه زني 

ته پُر مدل كوسه و كاليبر12 
ساخت روسيه به شماره 

اسلحه A-18214 متعلق 
به اينجانب عباس مشيري 
ش ش 237ـ بم مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است. 

كرمان

پالكت سيني پژو206 مدل89 
رنگ سفيد روغني شماره پالك 

167ط54ـ ايران93 شماره موتور 
14189041007 شماره شاسي 
 NAAP03EDXAJ144446
به نام نازي زارع مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط است. 

(مرودشت)

 ادامه در صفحه 10

رش آگهي روزنامه اطالعات در  تهران و ساير مراكز استانها دفاتر رسمي پذ
(با يك تماس تلفني به گسترده ترين شبكه توزيع مطبوعات كشور بپيونديد)

آذربايجان شرقي
35552590-041تبريز

آذربايجان غربي
32224743-044اروميه

اردبيــــل
33243346-045اردبيل

اصفهــــان
3-32224001-031اصفهان

البـــــرز
2222500-0263كرج

ايـــــالم
3332442-0841ايالم

بـــوشهــر
33536630-077بوشهر

چهار محال و بختياري
32222727-038شهركرد

خراسان جنوبي
32222700-056بيرجند

خراسان رضوي
38419595-051مشهد

خراسان شمالي
32226006-058بجنورد

خوزستــان
33386152-33388047-061اهواز

زنجــــان
33365045-024زنجان

سمنــــان
33332440-023سمنان

سيستان و بلوچستان
33220243-054زاهدان

فـــــارس
32334494-071شيراز

قــــزوين
33222974-028قزوين

قــــــم
37703534-025قم

كردستـــان
33236487-087سنندج

كرمــــان
32223936-034كرمان

كرمانشــاه
38359172-083كرمانشاه

كهگيلويه و بويراحمد
33223939-074ياسوج

گلستــــان
32222123-017گرگان

گيـــــالن
33324511-013رشت

لرستــــان
33302200-066خرم آباد

مازنـــدران
33322206-011ساري

مركــــزي
32226966-086اراك

هــرمـزگان
32227800-076بندرعباس

همـــدان
5-38271814-081همدان

يـــــزد
37256027-035يزد

پذيرش آگهي براي روزنامه اطالعات و مجله اطالعات هفتگي

agahi.ettelaat@yahoo.comايميل پذيرش آگهي ها:
sazeman@ostan.org

ا تان اكزا اي ا ت هاطالعاتد زنا اشآگ پذ

اعتماد مردم،
 پشتوانه92 سال انتشار بي وقفه روزنامه اطالعات

تهــــران

دفتر مركزي
 (ميرداماد)

  22258014-17
        22223694
       29994509

29994249

3311241109124370268الله زار65150071مارليك
6646728509191576254ابوريحان6670761009121886934ولي عصر

66935043آزادي509123198085-77136720نارمك
88720001091231909306693998609192098997يوسف آباد6650270709123970324شهر آرا
3374206409127707311بهشت زهرا2260589109122567663قلهك5590219909123830830شهر ري
76504088رودهن2286669109385164151سيدخندان2271218909121787843شميران

 ثبت شركت تغييرات، عالئم تجاري، 
جواز تأسيس، كارت بازرگاني

66914497_66904568
09124494202

نوبت دوم
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب خديجه صالحـــي كووزاني فرزند محمد 
به شماره شناســـنامه 752 صادره از تهران در مقطع كارشناسي (ليسانس) 
رشته علوم اجتماعي شـــاخه ارتباطات اجتماعي صادره از واحد دانشگاهي 
تهران مركزي با شـــماره 32320/42 و تاريخ 1371/11/12 مفقود گرديده 
اســـت، از يابنده تقاضا مي گردد اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
تهران مركزي به نشاني: تهرانـ  خ آزاديـ  خ اسكندري شماليـ  خ فرصت 

شيرازيـ  پالك 136 صندوق پستي 13185/768 ارسال نمايد.  

پروانه اشتغال به كار مهندسي اينجانب نورالدين 
صابري به شماره پروانه 00578ـ  380ـ  10 تاريخ 

صدور 80/5/18 پايه سهـ  صادره از نظام مهندسي 
ساختمان تهران مفقود و فاقد اعتبار است. 

پروانه بهره برداري دامداري 
روستايي به شماره 105/6/12767 

به نام آقاي پرويز ميرزائي مفقود و 
فاقد اعتبار مي باشد. ورامين 

پروانه مطب به شماره 
2523ـ61940ـ280 

مورخ 1390/11/12 به 
نام دكتر سيدمحمدحسن 

حسيني به شماره نظام 
پزشكي 61940 در شهر 
شيراز مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط است. 

(شيراز)

برگ سبز سواري رانا 
مدل 1394 به شماره پالك 

ايران 15ـ687ي36 
163 B0188458 و شماره موتور
و شماره شاسي 114449 

به نام خدا شكر يوسفي بيله سوار 
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است. 
(تبريز)

چون اينجانب اصغـــر ايرانمنش مالك خودرو مزدا دوكابين شـــماره 
شهرباني 45ـ472ب47 شماره موتور 495014 و شماره شاسي 41678 
مدل1384 به رنگ نقره  آبي متاليك به علت فقدان سند خودرو و برگ 
ســـبز و كارت تقاضاي صدور المثني سند مذكور را نموده ام لذا چنانچه 
هركس ادعايي در مـــورد خودرو مذكور دارد ظـــرف ده روز به اداره 
فروش گروه بهمن (ايران  وانت سابق) واقع در تهران ـ جاده مخصوص 
كرج كيلومتر 13 مقابل ايساكو سايت2 گروه بهمن مراجعه نمايد بدهي 
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرره اقدام خواهد شد.



همدانـ  خبرنگار اطالعات: رئيس هيأت مديره نظام 
صنفي كشاورزي استان همدان گفت: در سرفصل هاي بيمه، 
نامي از محصوالت كشاورزي برده نشده است و عملكرد 
بيمه براي كشاورزان مقبول نيست، چرا كه در مورد پرداخت 

حق بيمه كوتاهي مي كنند.
ابوالقاسم سوزنچي در جمع خبرنگاران گفت: هر سال 
درخصوص خودكفايـــي در توليد گندم تبليغاتي صورت 
مي گيرد كه در آن بايد منافع كشـــاورزان هم لحاظ شود، 
دولت هر ســـال تضمين مي دهد كه اگر كشاورز نتواند 
محصول خود را به قيمت اعالم شده بفروشد، محصول را به 

قيمت اعالم شده مي خرد.
وي درباره قيمت  خريد هاي تضميني اظهار داشت: 
قيمت خريد تضميني حداقل 15 روز قبل از آغاز سال زراعي 
اعالم مي شود كه اول مهر، آغاز اين سال است اما چندين 
ســـال است كه اين نرخ اعالم نشـــده و براساس مصوبه  
مجلس هر ساله بايد مطابق با نرخ تورم، نرخ هاي تضميني 
به روز اعالم شـــود. امسال هم با گذشت حدود دو ماه اين 
نرخ با افزايش 13درصدي نســـبت به سال اعالم شد البته 
رئيس جمهوري اين نرخ را اصالح كردند هر چند دولت 
هنگامي اين نرخ را اعالم كرد كه كشاورزان محصوالت خود 
را برداشت كرده بودند، در حالي كه بايد قبل از سال زراعي 
اعالم مي شد.وي تاكيد كرد: براساس آمار اعالم شده صدور 
گندم و آرد آغاز شده است و اگر دولت چاره اي نينديشد، 

سال آينده حداقل بايد 5 ميليون تن گندم وارد كند.
ســـوزنچي درباره نرخ خريد تضميني سيب زميني 
گفت: نرخ اعالم شده براي سيب زميني كيلويي، 400 تومان 
است و متعلق به 5 ســـال گذشته است. نخود هم گياهي 

استراتژيك است كه نرخ خريد تضميني آن 3 هزار و200 
تومان است و كشاورزان براي اصالح الگوي كشت بايد در 

برنامه خود، كشت اين محصول را قرار دهند.
وي اضافه كرد: دولت گندم را به عنوان پايلوت اعالم 
كرده اســـت و درخصوص بيمه، تمامي مناطق رتبه بندي 
شـــده اند؛ به عنوان مثال در همدان، منطقه قهاوند ميانگين 
برداشـــت گندم به ازاي هر هكتـــار 700 كيلوگرم و در 
كبودرآهنگ 900كيلوگرم بـــوده و حق بيمه پرداختي در 
قهاونـــد نيز هكتاري 3 و 200 تومـــان و در كبودرآهنگ 
4 هزار تومان تعيين و  صندوق بيمه متعهد به پرداخت آن 
شده است.همچنين كارگزاران موظف شده اند از كشت در 
چندين نوبت ديدن كنند و اگر اين قانون عملي شود كه تا 
حدي رضايت كشاورزان جلب مي شود، اما به دليل اقدامات 
بدي كه بيمه داشته است، كشاورزان تمايلي به همكاري با 

آن را ندارند.
وي با اشـــاره به بررسي هاي تحليلي كه نظام صنفي 
انجام داده است، گفت: با توجه به تحليلي كه هيأت مديره از 
وضعيت كشت ديم استان همدان داشته، امسال بارندگي هاي 
مطلوبي داشتيم و كشـــت خوب بوده است، اما به دليل 
گرماي نابهنگام، سرعت رشد محصوالت افزايش يافته است 
و با سرماي ســـختي كه در پيش خواهيم داشت، احتمال 

سرمازدگي محصوالت بسيار زياد است.
وي به كشاورزان هشـــدار داد محصوالت خود را 
بيمه كنند، طبق آخرين آمار اراضي تحت پوشش بيمه در 
سطح استان همدان حدود 20 هزار هكتار است، درحالي 
كه حدود 300هزار  هكتار فقط كشت ديم در سطح استان 

وجود دارد. 

هشدار در مورد بيمه محصوالت كشاورزي در برابر سرمازدگي
قزويــــنـ  خبرنگار اطالعات: 
عدم اجراي تعهــــدات بيمه اي در 
ســــال هاي گذشته،كشاورزان استان 
قزوين را نســــبت بــــه اين صنعت

بي اعتماد كرده است. استاندار قزوين با 
بيان اين مطلب در نشست تشكل هاي 
بخش كشاورزي استان، بر لزوم توجه 
بيشــــتر به تعهدات صنعت بيمه به 
بخش كشاورزي تاكيد كرد و افزود: با 
توجه به اتفاقات رخ داده در سال هاي 
گذشته در موضوع بيمه محصوالت 
كشاورزي از جمله عدم بهره مندي از 
خدمات بيمه اي يا عدم اقدام به موقع 
براي پرداخت خسارت محصوالت 
بيمه شده، كشاورزان نسبت به صنعت 

بيمه بي اعتمادي شده اند. 
عبدالمحمد زاهدي گفت: شمار 
زيادي از كشاورزان عالقه اي به بيمه 
كردن محصوالت خــــود ندارند و 
نياز اســــت تا صنعت بيمه در بخش 
كشاورزي بيش از گذشته نقش آفرين 

باشد. 
وي در ادامه به فعاليت صندوق 
حمايت از بخش كشاورزي استان 
اشــــاره كرد و افزود: در اين زمينه با 
تفاهمنامه منعقد شده، دولت هم با 
فعاالن اين بخش مشاركت مي كند 

و با اين كار حس مالكيت در فعاالن 
صندوق ايجاد مي شود. 

 * فعاليت صندوق كشمش 
زاهدي اظهار داشت:صندوق 
كشمش در اســــتان فعال است و با 
توجه به وجود 7000 هكتار باغ زيتون 
در استان نياز است تا صندوق زيتون 
هم براي حمايت از باغداران زيتون 

تشكيل شود. 
اســــتاندار قزويــــن همچنين 
خواستار تامين به موقع نهاده هاي دامي 
استان و تامين ميوه شب عيد از طريق 
وزارت جهاد كشاورزي شد و گفت: 
با توجه به شرايط فعلي بازارو روند 
افزايش قيمت ها، تامين ميوه شب عيد 

از طريق استان كار دشواري است. 
رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
استان قزوين هم با اشاره به فعاليت 
صندوق حمايت از بخش كشاورزي 
در استان افزود: اين صندوق از سال 
1385 با هدف تزريق منابع مالي به 
بخش كشاورزي در استان تشكيل 
شده و با  27 ميليارد و 700 ميليون 
تومان سرمايه، 16 هزار بهره بردار را 

زير پوشش قرار داده است. 
فاطمه خمســــه پور گفت: اين 
صندوق به عنوان تنهــــا نهاد مالي 

اعتباري غير دولتي با حمايت دولت و 
مشاركت توليد كنندگان وبهره برداران 
در حمايت و ساماندهي نظام مالي 
و اعتباري بخش كشــــاورزي براي 
اجــــراي زنجيره هاي توليد در تامين 
نهاده هاي مورد نياز و بازار محصوالت 

كشاورزي نقش موثري دارد. 
وي خواســــتار پيگيــــري و 
تخصيص اعتبار بخش دولتي براي 
افزايش سرمايه صندوق حمايت از 

توسعه بخش كشاورزي استان شد. 
بازدار مديــــر عامل صندوق 
توســــعه بخش كشــــاورزي استان 
قزوين هم بــــه پرداخت 200 هزار 
ميليارد تومان تســــهيالت از طريق 
اين صندوق به كشاورزان اشاره كرد 
و افزود: 16 تشــــكل در قالب اين 
صندوق در اســــتان فعال هستند و 
سرمايه تشكل ها معادل 14 ميليارد 

تومان است. 
وي بــــا بيان اين كه ســــرمايه 
صندوق حمايت از كشــــاورزان در 
بخش دولتي از ســــال 94 تا كنون 
افزايش نيافته اســــت، تاكيد كرد: 
براي امســــال پيش بينــــي افزايش 
100 ميليارد تومان سرمايه را در اين 

صندوق داريم.

كشاورزان قزويني اعتمادي به بيمه ندارند

1010اخبار شهرستانها
آغاز طرح نرخ كرايه حمل بار

 برحسب تن بر كيلومتر در آذربايجان شرقي  
تبريزـ  خبرنگاراطالعات: مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
آذربايجان شرقي در نشست خبري به مناسبت هفته حمل و نقل،رانندگان و 
راهداري در جمع خبرنگاران اظهارداشت: از 25 آذر ماه  نرخ تن بر كيلومتر 

شروع شده است و عملكرد اخذ كرايه بر اين اساس خواهد بود.  
اروجعلي عليزاده گفت: قبال نرخ بر حســـب توافقي بود كه برخي 
ابهامات را به دنبال داشت، ولي منبعد نرخ ها بر حسب تن كيلومتر خواهد 

بود.
وي با تاكيد بر اينكه تصادفات جاده اي معضل بزرگ كشور است و 
ساالنه افراد زيادي جان خود را دراين حوادث از دست مي دهند، گفت: 
تعداد كشته شـــدگان جاده اي آذربايجان شرقي در سال گذشته، 365 نفر 
بود كه ميزان در سال جاري 18 درصد افزايش يافته و به 458 نفر رسيده 

است.  
عليزاده با اشاره به وســـعت 22 هزار كيلومتري آذربايجان شرقي و 
موقعيت جغرافيايي و مرزي آن گفت كرد: مرز هاي سرو و رازي در اين 
نوار قرار گرفته است و حمل و نقل بيشتري در اين محدوده انجام مي گيرد؛ 
از اين رو جايگاه حمل و نقل در آذربايجان شرقي به مراتب باالتر از ساير 

استان هاست و از جايگاه ممتازي برخوردار است.  
همچنين30 هزار راننده خودروهـــاي باري و 5 هزار و 977 راننده 
در 14 پايانه مسافربري فعاليت مي كنند و استان از   2 پايانه مرزي جلفا و 

نوردوز نيز بهره مند شده است.  
وي ادامه داد: 58 شـــركت حمل و نقل در استان فعالند كه در كنار 
آن ها، 22 تشكل صنفي حمل و نقل براي سازماندهي حوزه حمل و نقل 

ايفاي نقش مي كنند.  
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي آذربايجان شـــرقي، ميزان 
جابه جايي كاال در 8 ماه سال جاري از طريق جاده و كاميون را 13 ميليون 
تن اعالم كرد و گفت: اين رقم در مقايسه با سال هاي قبل 6/7 درصد رشد 

داشته است.
وي با تاكيد بر اينكه سن ناوگان استان در مقايسه معمول با كشوري 
باال است، اظهارداشت:  بر حسب نظرات كارشناسي، سن تعيين شده براي 
ناوگان فرسوده، 25 ســـال به باال تعيين شده است كه بايد از رده خارج 
شوند. متوسط سن ناوگان حمل و نقل كاال در آذربايجان شرقي 20 سال 
است، ولي نسبت به كشور عقب هستيم چراكه سن ميانگين كشوري 17 

سال است و اميدواريم خود را به متوسط كشوري برسانيم.  
وي با بيـــان اينكه 734 دســـتگاه اتوبوس در 14 پايانه اســـتان 
آذربايجان شرقي فعاليت مي كنند، افزود: يك هزار و 778 ميني بوس حمل 
و نقل عمومي را در استان انجام مي دهند و دركنار آن، تعداد خودروهاي 
سواري كه از طريق سازمان مجوز فعاليت گرفته اند، 710 دستگاه است و 
در مجموع 2 هزار و 616 دستگاه در استان به حمل و نقل عمومي مشغولند 

كه 4 درصد كشوري را به خود اختصاص داده است.  
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان با اشاره به اينكه 627 
هزار سفر در سال جاري انجام گرفته است، در 8 ماهه سال جاري 3ميليون 

و 779 هزار و 167 مسافر در آذربايجان شرقي جابه جا شده اند.   
پيشرفت 56درصدي فاز 2 فوالد كاوه جنوب كيش

بندرعباس - خبرنگار اطالعات: معاون طرح و توسعه شركت فوالد 
كاوه جنوب كيش از پيشـــرفت فيزيكي فاز 2 فوالدسازي اين شركت به 

56/6 درصد خبر داد.
حميدرضا سلماسي با اشاره به اين كه تجهيزات موردنياز فاز 2 نيز 
همانند فاز يك از شركت سارايه اسپانيا تامين شده است، افزود: برنامه ريزي 

شده است كه نصب تجهيزات اين پروژه تا اواخر 98 به اتمام برسد.
  نخستين جشن اهالي فرهنگ و هنر بابلسر 

برگزار مي شود
بابلســـر – خبرنگار اطالعات: رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي 
بابلسر گفت: براي نخستين بار جشن اهالي فرهنگ و هنر شهرستان بابلسر 

برگزار مي شود.
قدرت اهللا يوســـفي افزود: فردا نخستين جشن اهالي فرهنگ و هنر 
شهرستان بابلسر با عنوان «چله» با حضور شخصيت هاي فرهنگي و هنري 
و مسئولين شهرســـتان در مجتمع فرهنگي هنري امام خميني(ره) اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمي بابلسر برگزار خواهد شد.
به گفته يوســـفي؛ اين جشـــن با هدف دورهمي و ديدار صميمي 
اهالي فرهنگ و هنر شهرستان با اجراي برنامه هاي متنوع، ساعت 18/30 

پنجشنبه 29 آذر جاري برگزار مي شود. 

  جشنواره كشت بادام كوهي
 در «برزك» كاشان برگزار شد

  كاشانـ  خبرنگاراطالعات:نخســـتين  جشنواره كشت بادام كوهي 
با شعار (كاشان را سرســـبز كنيم)، با حضور جمعي از مسئوالن كشوري و 

شهرستاني در برزك كاشان برگزار شد. 
معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كشور در حاشيه اين جشنواره به خبرنگاران گفت: عرصه هاي مرتعي كشور 
براي كشـــت بادام كوهي بسيار مســـتعد و قيمت بذر آن هم بين 120 تا 
140 هزار ريال اســـت. خليل آقايي با اشاره به امكان برداشت اين گونه پس 
از هفت ســـال افزود: اگر بادام كوهي فرآوري شود به 600 تا 700 هزار ريال

 به فروش مي رسد. وي بيان كرد: بذر بادام كوهي اثر مثبتي براي حفاظت خاك، 
جلوگيري از روان آب و پوشش هاي گياهي دارد و با باران اندك هم مي تواند 
رشد كند. رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور اضافه كرد: سطح 
زير كشت اين گونه گياهي در كشور مشخص نيست اما به طور تقريبي 150 تا 

200 هزار هكتار مرتع زير كشت بادام كوهي داريم. 
وي در ادامه به تهيه نقشه كاداستر 14 ميليون هكتار از مراتع و جنگل هاي 
كشـــور اشاره كرد و گفت: تا كنون براي 32 ميليون هكتار از زمين هاي منابع 

طبيعي نقشه كاداستر تهيه شده است. 
محمدمهدي شـــريفي رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان 
كاشـــان نيز گفت: نزديك به 2 هزار نفر از بسيجيان، طالب، دانش آموزان، 

دانشجويان و ساير قشرها در جشنواره كشت بادام كوهي شركت كردند. 
برگزاري جشنواره تخفيف زمستاني 

با محوريت گردشگري در مشهد  
مشهدـ  خبرنگار اطالعات: مدير كل هماهنگي امور رفاهي زائران 
استانداري خراسان رضوي از برگزاري جشنواره تخفيف زمستاني با محوريت 

گردشگري از 10تا 30 دي ماه در مشهد خبر داد  .
  مهدي فروزان گفت: بر اين اســـاس، در بازه زماني ياد شـــده، براي

استفاده كنندگان از تمامي مراكز اقامتي، هتل ها، هتل آپارتمان ها، اماكن تاريخي 
و گردشگري تخفيفات قابل مالحظه اي لحاظ مي شود  .

 وي افزود: خدماتي از قبيل بليت هواپيما، قطار و اتوبوس به مشهد مقدس، 
تاكسي داخل شهري، مترو، اتوبوسراني هم شامل اِعمال اين تخفيفات مي شود  .  

17 ميليارد ريال
 براي ارتقاي دانشكده علوم پزشكي خلخال هزينه شد 
اردبيلـ  خبرنگار اطالعات: رئيس دانشكده علوم پزشكي و خدمات 
بهداشتي درماني شهرستان خلخال در آيين گراميداشت روز دانشجو گفت: 
امسال براي ارتقاي سطح علمي اين دانشكده بيش از 17 ميليارد ريال هزينه 

شده و اعضاي هيات علمي دانشكده نيز به 20 نفر افزايش يافته است. 
علي اكبر شـــكارچي افزود: پس از استقالل دانشكده علوم پزشكي 
خلخال از دانشگاه علوم پزشكي استان اردبيل ميزان اعتبارات ملي آن نيز 

40 درصد افزايش يافته است. 
وي بيان كرد: امســـال 350 دانشجو در رشته هاي مامايي، پرستاري، 
كارشناسي بهداشت محيط  و بهداشت عمومي در حال تحصيل هستند و 

رشته هاي جديدي نيز به مجموع اين رشته ها افزوده خواهد شد. 
وي همچنين از هزينه 40 ميليارد ريالي در حوزه سالمت روستايي 
خبرداد و گفت: 13 مركز بهداشـــتي و 63 خانه بهداشت روستايي براي 
ارائه خدمات سالمت روستايي تالش مي كنند و در ارتقاي سطح سالمت 

روستائيان تاثيرگذار هستند. 
معرفي  مديركل جديد اداره كل راه آهن شرق كشور

طبسـ  خبرنگار اطالعات: مديركل راه آهن شرق كشور با حضور 
معاون راه آهن جمهوري اسالمي ايران و نماينده مردم شهرستان هاي طبس، 

فردوس، بشرويه و سرايان در مجلس شوراي اسالمي، معرفي شد.
در اين مراسم    حجت االسالم محمدي امام جمعه طبس بر پرهيز از 
سياسي كاري مديران در مورد ارائه خدمات ارزنده به مردم منطقه تأكيد كرد 
و سپس مهندس طاليي مقدم، معاون استاندار خراسان جنوبي و فرمانده 
ويژه طبس با تقدير و تشكر از خدمات مهندس ماسوري، براي مدير كل 

جديد راه آهن شرق كشور آرزوي موفقيت كرد. 
مهندس علوي معاون عمراني و هماهنگي استانداري خراسان جنوبي   
 هم  به ضرورت داشتن روحيه جهادي تأكيد كرد و مهندس نصرت نظامي 
معاون توسعه مديريت و منابع شركت راه آهن جمهوري اسالمي نيز پيرامون 
برنامه ريزي هاي مستمر  سخن گفت و براي مديران قبلي و فعلي راه آهن 
شرق كشـــور  آرزوي موفقيت كرد.  در اين مراسم مهندس محمدرضا 

چنگاني به عنوان مديركل جديد راه آهن شرق كشور معرفي شد. 
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كرمانـ  خبرنـــگار اطالعات: نهمين 
جلسه شوراي اداري استان كرمان با حضور 
اســـتاندار  و نماينده ولي فقيه و امام جمعه 

كرمان درمحل استانداري برگزار شد  . 
    حجت االســـالم والمسلمين حسن 
عليدادي  سليماني امام جمعه كرمان در اين 
جلسه گفت:  از خداوند متعال خواستارم   
انتصاب استاندار جديد براي مردم كرمان 
با بركت باشد و براي استاندار جديد استان 

كرمان هم موفقيت آرزو دارم . 
وي افزود: پيامبر(ص) مي فرمايند: هر 
كس سه ويژگي نداشته باشد، از ما نيست و 
در پيشگاه خداوند هم جايگاهي ندارد. به 
گفته ايشان نخستين ويژگي اين است كه 
پيرو ما بايد حلمي داشته باشد كه به وسيله آن 

جهل انسان هاي جاهل را درك كند  . 
نماينده ولي فقيه در استان كرمان با بيان 
اينكه حسن خلق ويژگي دوم است و انسان 
بايد اخالقش به گونه اي باشـــد كه بتواند با 
مردم زندگي كنـــد، تاكيد كرد: پيامبر(ص) 
ويژگي سوم را پارسايي اعالم مي كنند كه 
جلو گناه كردن را بگيرد و فردي كه پارسايي 
او نتواند جلو گناه كردنش را بگيرد از رهروان 
پيامبر(ص) نيست .   وي مديران را به داشتن 
سه ويژگي ياد شـــده توصيه كرد و گفت:  
مديران ســـه ويژگي حلم، حسن خلق و 
دوري از گناه را در درون خود تقويت كنند . 

در ادامه اســـتاندار كرمان در سخناني 
توسعه و رضايتمندي مردم را از مهمترين 
ويژگي كاركرد مفيد سيســـتم هاي اداري 
برشـــمرد و گفت: پاسخگويي صحيح و 
بموقع سيستم هاي اداري رضايتمندي مردم 

را در هر شرايطي ايجاد مي كند  . 

دكتر محمد جواد فدايي افزود: يكي از  
پيش بيني هاي دولت براي جلب رضايت 
مردم ارائه ميز خدمت اســـت و معناي ميز 
خدمت در دنيا اين است كه مراجعه كننده به 
دستگاه دولتي به يك نفر مراجعه كند و ساز 
و كار ارائه خدمات ميز خدمت در ادارات به 

طور واقعي اجرايي شود . 
استاندار كرمان گفت:  زمانبندي براي 
ارباب رجوع در سيســـتم هاي اداري بايد 
مشخص باشـــد تا كارمند به موقع كار را 
انجام دهد و  برخي از مديران به ويژه مديران 
غيربومي كارهاي اداري را جدي نمي گيرند 

كه با اين رويه استان به توسعه نمي رسد   . 
فدايي افزود: اختالفات بين دستگاه هاي 

اجرايي بايد در شـــوراي رفع اختالفات 
استانداري ارائه و حل شود و اگر مشكل رفع 

نشد به دستگاه قضايي مراجعه كنند  . 
در ادامه جلسه كمالي پورنماينده مردم 
جيرفت و عنبر آباد در مجلس گفت: حال 
اســـتان كرمان زياد خوب نيست و جزو 
مشكل دارترين استان ها به لحاظ آب است 
كه مديريت ناصحيح آبي در ادوار مختلف 
منظومه اي از چاه هاي غيرمجاز را ايجاد و 
بحران به وجـــود آورد به نحوي كه كنترل 
منابع آب از دست متوليان خارج شده است . 

وي با تاكيد بر اين كه در حوزه خاك و 
مسائل زيست محيطي استان كرمان شرايط 
خوبي را تجربـــه نمي كند، افزود:  آلودگي 

خاك و خشكيدگي تاالب ها زنگ خطري 
را به صدا درآورده است و متوليان امر بايد 
كاري بكنند.اكنون دومين استان ريزگردي 

كشور هستيم و مردم خاك تنفس مي كنند  . 
كمالي  پور گفت: به  رغم همه تالش ها 
در حوزه امنيت، امروز در استان كرمان قاچاق 
مواد مخدر، افاغنه، دام و سوخت را شاهديم 
و امنيت غذايي ما جـــزو رتبه بندي هاي 
نامناسب معرفي شده است،همچنين با رشد 
بيكاري 11/5درصدي مواجهيم و اينها در 
كنار ديگر مسائل، پازلي را تشكيل مي دهند 
كه استان كرمان خيلي خوب جلوه نمي كند. 

وي افزود: 80 درصد مناطق روستايي 
شهرســـتان هاي جيرفت و عنبرآباد فاقد 

پوشش ارتباطي هستند و 1200 راه روستايي 
فاقد دسترسي و آسفالت و امكان رساندن 

امكاناتي همچون كامپيوتر است. 
در ادامه شهباز حسن پور نماينده مردم 
سيرجان و بردسير با بيان اين كه  رويكرد 
بودجه ســـال 98 رفع فقر مطلق از جامعه 
اســـت، افزود: 12 درصد در هزينه ها و 20 
درصد در حقوق ها رشد داريم كه البته در 
مورد حقوق بايد پلكاني باشد و در وضع 
بازنشســـتگان و يكسان سازي حقوق آنها 

اقدامات نسبتا خوبي داريم . 
نماينده مردم ســـيرجان و بردسير در 
مجلس گفت: رتبه فضاي كســـب و كار 
استان كرمان زيبنده مردم و مسئوالن نيست و 
شرايط اسفبار تر از آن است كه فكر مي كنيم . 

در پايان مديرعامل شركت توزيع برق 
شمال استان كرمان گفت:  از محل فروش 
انرژي و وصول مطالبات خدمات وزارت 
نيرو ارائه مي شود. در سال 97 با احتساب 
بدهي ابتداي دوره،افزايش 30 درصدي ميزان 
بدهي دستگاه هاي اداري استان در بحث برق 
را شاهد هستيم. شهباز با بيان اينكه وصول 
مطالبات برق در استان كرمان بايد با جديت 
پيگيري شود،تاكيد كرد:  33 ميليارد تومان 
بدهي ابتداي سال دستگاه هاي استان بوده 
كه افزايش پيدا كرده است و اكنون 44 ميليارد 
تومان بدهي دستگاه هاي اداري شمال استان 

به اداره برق است  . 
وي با بيان اينكه در جنوب اســـتان 
هم دســـتگاه هاي اجرايي25 ميليارد تومان 
بدهكارند افزود: دستگاه هاي اداري استان 
از هشت ميليون تا هشت ميليارد تومان به 

شركت توزيع برق بدهي دارند. 

دغدغه هاي مسئوالن از شرايط نامناسب زيست محيطي كرمان  

نيازمنديها تلفني آگهي مي پذيرد021-22225333
شماره  نمابر نيازمنديها 22224963-22224886

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 

آگهي فراخوان عمومي  نوبت دوم شماره: 20ـ97
فراخوان گزار: شركت عمران شهر جديد عاليشهر  

موضوع فراخوان: شـــركت عمران شهر جديد عاليشـــهر درنظر دارد، تعداد 25 قطعه زمين با كاربري هاي مختلف واقع در فازهاي 1،2،3،4 به شماره 
200970596200001 طبق جداول ذيل از طريق فراخوان عمومي به صورت نقد و اقساط با دريافت پنجاه درصد مبلغ كل پيشنهادي برنده به صورت نقد 

و مابقي به صورت اقساط30 ماهه به متقاضيان واجدشرايط از طريق سامانه تدارك الكترونيك دولت  (setadiran.ir) به فروش برساند. 
فراخوان عمومى 25 قطعه زمين با كاربرى هاى مختلف واقع در فاز 1،2،3،4شهر جديد عاليشهر

نوع ضمانتنامه شــركت در فراخوان: ضمانتنامه بانكي در وجه شركت سهامي عمران شهر جديد عاليشهر (اعتبار ضمانتنامه بانكي حداقل بايد سه ماه 
باشـــد) يا واريز وجه نقد به حساب سپرده شركت سهامي عمران شهر جديد عاليشـــهر به شماره حساب IR 460 100004 001 102 706 375 891   نزد 

بانك ملي يا بانك سپه
 محل اجرا و دريافت اســناد فراخوان: استان بوشهرـ  بزرگراه خليج فارسـ  شـــهر جديد عاليشهرـ  بلوار زيتونـ  شركت عمران شهر جديد عاليشهرـ  

واحد امور قراردادها  
مهلت دريافت اسناد فراخوان: از تاريخ درج آگهي نوبت دوم حداكثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 97/10/12 به مدت 14 روز مي باشد. 

مهلت تحويل اســناد فراخوان: حداكثر تا پايان ساعت 15 روز چهارشـــنبه 97/10/12 مي باشد.تاريخ بازگشايي پيشنهادهاي فراخوان: ساعت 9 صبح 
روابط عمومي شركت سهامي عمران شهر جديد عاليشهر  روز شنبه مورخ 97/10/15 مي باشد.

«آگهي دعوت به جلسه مجمع فوق العاده (نوبت دوم) 
كانون بازنشستگان بانك مسكن» به شماره ثبت 7672

با عنايت به اينكه مجمع فوق العاده نوبت اول كانون بازنشســـتگان كه 
در تاريخ  1397/9/24 برگزار گرديد، به حد نصاب نرسيد، بدينوسيله از 
كليه اعضاي كانون دعوت مي شـــود كه در جلسه مجمع فوق العاده نوبت 
دوم كه در روز دوشنبه مورخ 97/10/10   از ساعت 15 لغايت 17:30 در 
محل كانون بازنشستگان بانك مسكن به نشاني تهرانـ  خيابان فردوسي 
ـ خيابان كوشـــك مصريـ  روبروي هتل فردوسيـ  پالك7ـ  طبقه اول 

تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

تغيير محل كانون (اصالح اساسنامه كانون)
هيأت مديره كانون بازنشستگان بانك مسكن

آگهي مزايده عمومي مرحله دوم نوبت اول
شهرداري ميانه به استناد بند4صورتجلسه شـــماره 111مورخه 97/8/30 
شـــوراي محترم اسالمي شـــهرميانه درنظر دارد نســـبت به واگذاري به اجاره 
جايگاه سي ان جي شماره3شـــهرداري واقع در جنب كشـــتارگاه صنعتي به 
صورت ماهيانه به مدت يكسال باقيمت پايه ماهيانه50/000/000ريال ازطريق 
آگهي مزايده عمومي به شـــركت هاي  واجد شرايط اقدام نمايد.شركتهاي واجد 
شرايط(موردتائيدشـــركت نفت ) مي توانند ازتاريخ انتشـــار اين آگهي نسبت 
به دريافت مدارك وشـــرايط مزايده وارائه پيشـــنهاد قيمت به شهرداري ميانه 
مراجعه نمايند.ضمناً، هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزايده بوده وشـــهرداري 
 ميانـــه درهريك ازمراحل مزايده حق رد يك ياكليه پيشـــنهادها را داشـــته و
شـــركت كنندگان حق هيچگونه اعتراضي نخواهند داشـــت، آخرين مهلت 

دريافت پيشنهاد قيمت تا آخر وقت اداري  مورخه 97/10/15مي باشد. 
   ميرزاييـ  شهردارميانه

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت صنايع شيميايي بهاباد (سهامي خاص)

شماره ثبت 238117 تهران و شناسه ملي 10102789842
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت صنايع شيميايي بهاباد دعوت مي شود 
كه در جلســـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت كه رأس ساعت 
10صبح روز چهارشـــنبه 97/10/12 تشكيل مي گردد و جلسه هيئت مديره 
شركت صنايع شيميايي بهاباد كه متعاقب آن رأس ساعت 11 روز چهارشنبه 

97/10/12 تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند.
محل تشكيل جلســه: تهران ـ خيابان شـــهيد مطهري ـ خيابان 

ميرعماد ـ كوچه چهارم ـ ساختمان اتحاد (پالك12) ـ واحد11
دستور جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده:

انتخاب اعضاء هيئت مديره
دستور كار جلسه هيئت مديره:

1ـ تعيين و انتخاب مديرعامل
2ـ تعيين سمت اعضاء هيئت مديره

3ـ تعيين وضعيت حق امضاء اسناد و اوراق بهادار
هيئت مديره شركت

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت اول) 
و مجمع عمومي فوق العاده شركت تعاوني توليدكنندگان 

صنعتي فرآورده هاي لبني سراسري به شماره ثبت 144614
بدينوسيله به اطالع اعضاي محترم مي رساند: با توجه به عدم فعاليت اقتصادي 
شـــركت تعاوني در طي ســـال هاي پس از ثبت و الزام به فعال شـــدن شركت 
تعاوني و برگزاري مجمع عمومي فوق العاده جهت طرح و تصويب اساســـنامه 
جديد پيشـــنهادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براســـاس نامه شماره 
972/15/240445 مورخ 97/9/13 بدينوســـيله به اطالع مي رساند مجمع 
عمومي فوق العاده رأس ســـاعت 9:30 صبح و مجمع عمومي عادي ســـاليانه 
ســـاعت 10:30 صبح روز سه شـــنبه 97/10/18 در محل دفتر تعاوني واقع در 
بزرگراه جالل آل احمد نبش خيابان شهرآرا، ســـاختمان گلزار، طبقه پنجم، 
شماره 505 تشـــكيل مي گردد، لذا از تمامي اعضا (سهامداران) دعوت مي شود 
رأس ساعت مذكور با در دســـت داشـــتن معرفينامه كتبي در جلسه مجمع 
عمومي و كانديداتوري هيات مديره و بازرس ( شـــخصاً يا نماينده تام االختيار) 
حضور به هم رسانند. دسـتور جلسـه مجمع عمومي فوق العـاده: ـ  طرح 
 و تصويب اساســـنامه جديد پيشـــنهادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  
 دسـتور جلسـه مجمع عمومي عـادي 1ـ اســـتماع گزارش هيأت مديره 
2ـ استماع گزارش بازرس و طرح و تصويب صورت هاي مالي منتهي به سال هاي 

89 الي 96    3ـ انتخاب هيأت مديره و بازرس
هيأت مديره شركت تعاوني

تاريخ انتشار 1397/09/28
شركت تعاوني مسكن مهر3 منطقه7 در حال تصفيه

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول
بدينوسيله از كليه اعضاي محترم شركت تعاوني در حال تصفيه دعوت 
مي شـــود تا در مجمع عمومي عادي نوبت اول كه رأس ساعت 16 روز 

Qسه شنبه مورخ 1397/10/11 در محل شهر جديد پرند فاز6 قطعه 
 پروژه 560 واحدي گلها تشـــكيل مي گردد، حضور به هم رســـانند.  
يادآوري مي شـود:  اگر حضور عضوي در مجمع ميسر نبود مي تواند 
وكالتاً حق  اعمال راي را به غير بدهد و هر عضو مي تواند وكالت ســـه نفر 
و غيرعضو وكالت يك نفـــر را بپذيرد. حضور وكيل و موكل همزمان در 
تعاوني الزامي اســـت و زمان بررسي و تائيد وكالتنامه ها روزهاي شنبه 
تا چهارشنبه از ساعت 9:00 تا 14:00 در دفتر تعاوني صورت مي پذيرد 
همچنين برگه هاي نمايندگي مزبور بـــا امضاي هيات تصفيه معتبر 
خواهد بود. ـ  مصوبات مجمع عمومي در صورت رســـميت يافتن و عدم 
مغايرت با ضوابط قانوني براي كليه اعضـــاء اعم از حاضر و غايب  نافذ و 
معتبر خواهد بود.  دسـتور جلسـه:  1ـ استماع گزارش هيأت تصفيه 
و ناظر  2ـ انتخاب 3نفر به عنوان هيات تصفيه و انتخاب ناظر  3ـ تمديد 
مدت تصفيه و محل تصفيه  4ـ طرح و تصويب صورت هاي مالي 1394 
و 1395 و 1396 تعيين بودجه ســـال1397  5ـ تعيين خط مشـــي 
هيات تصفيه پايان دادن بـــه امر تصفيه  6ـ طرح و تصويب حق الزحمه 

هيات تصفيه
هيات تصفيه

«توضيح و تصحيح»
بدينوســـيله به اطالع كليه صاحبان سهام شــركت پليكان ايران 
(سهامي خاص) به شــماره ثبت 5913 مي رساند، در آگهي دعوت 
مجمـــع عمومي عادي به طـــور فوق العاده كه در روز يكشـــنبه مورخ 
97/8/27 در صفحه12 روزنامه اطالعات چاپ شـــده، شماره شناسه 
ملي شركت 10100435675 صحيح مي باشد، كه ضمن عرض پوزش 

هيئت مديره شركتتصحيح مي گردد.

بدينوســـيله از كليه صاحبان ســـهام يا نمايندگان قانونى آنها دعوت بعمل مى آيد  در مجمع عمومى عادي ســـاليانه صاحبان سهام اين شركت كه ساعت 10 روز چهارشنبه  مورخ  
1397/10/12 واقع در اســـتان چهار محال وبختيارى- شهركرد- گودال چشمه – بلوار 13 آبان- جنب باشگاه رفاه كارگران- سالن سازمان دانش آموزى استان برگزار خواهد شد، 

با به همراه داشتن كارت شناسايى معتبرشركت فرمائيد.
دستور جلسه:

1.استماع گزارش هيأت مديره در مورد عملكرد سال مالي منتهي به 1397/06/31  
2. استماع گزارش بازرس قانوني شركت در خصوص عملكرد سال مالى منتهى به 1397/6/31

3. تصويب صورتهاي مالي (تراز نامه وصورت سود وزيان و جريان وجوه نقد) و اتخاذ تصميم نسبت به نحوه تقسيم سود سال مالي منتهي به 1397/6/31. 
4.انتخاب بازرس اصلى وعلى البدل و حسابرس مستقل وتعيين حق الزحمه ايشان

5. تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت  درج آگهي هاى  شركت. 
6. انتخابات اعضاى هيات مديره 

7. ساير مواردي كه در اختيار اين مجمع باشد .
از آن دسته از  سهامدارانى كه نمى توانند شخصا" در جلسه شركت نمايند  تقاضا مي شود فرم وكالتنامه زير يا وكالت كتبى مبنى بر تفويض اعمال رأي به ديگران را با پست پيشتاز 
به نشانى شركت : استان چهار محال وبختيارى ، شهركرد ، خيابان حافظ ، حد فاصل ميدان انقالب و چهارراه سعدي ، مجتمع پارسيان طبقه دوم وسوم ارسال فرمايند ويا درصورت 

هئيت مديره شركت سرمايه گذارى توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختيارى(سهامى عام) نياز با شماره تلفن هاى 5 الى 32244293-038 تماس حاصل فرمايند.
وكـــــالتـــنامــه

اينجانب ......................... به شماره شناسنامه .............. داراي ................ سهم با كد سهامداري ..................... از شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهارمحال 
و بختياري (سهامي عام) چون در مورخ 1397/10/12 نمي توانم شخصاً در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه آن شركت حاضر شوم، كليه اختيارات خود را در جلسه 

امضاء سهامداريادشده به .................... يا مديرعامل يا رئيس هيأت مديره شركت تفويض مي نمايم.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهارمحال و بختياري (سهامي عام)

شماره ثبت: 2586 شناسه ملي: 10680033968

دانشنامه مهندسي مكانيك و 
كشتي سازي دانشگاه اميركبير به 
نام ميالد الماسيان مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز وانت مزدا تيپ B2000i2 مدل 1383 رنگ 
نوك مدادي متاليك شماره موتور 473069 و شماره شاسي 

83NDPE01415 به شماره انتظامي 57ـ897ص25 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. «دليجان»

برگه سبز وانت پيكان 92 سفيد به 
ش پالك 651ط32ايران21 و ش 
موتور 39758 به نام احمد رحيمي 

مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

سند كمپاني پژو 405 مدل 89 رنگ خاكستري پالك 
ايران24ـ564ي73 موتور 12489195944 
شاسي NAAM11CA6BE0533489 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

كارت هوشمند كاميون كمپرسي 
اتكوش 2902263 مدل 84 زرد 
روغني پالك 47ـ767ع67 مفقود 

شده فاقد اعتبار است. قلهك

سند پرايد مدل 83 پالك 
57ـ571ل25 ش موتور 01004205 

 S1412283386833 ش شاسي
مفقود شده فاقد اعتبار است. قلهك

برگ سبز سايپا سواري تيپ 131SE مدل 1397 رنگ 
سفيد روغني شماره پالك 34ـ788هـ22 شماره موتور 

 NAS411100J3423073 شماره شاسي M13/6067373
مفقود گرديده و فاقد اعتبار است.

اينجانب شهره ميربلوك بهمبري 
مالك خودرو: سواري پژو 206 مدل 
1385 رنگ خاكستري متاليك شماره 
شاسي: 10869375 و شماره موتور: 

13085044229 به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذكور را نموده ام. لذا چنانچه هركسي 

ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 
ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو 
واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران 
كرج، شهرك پيكانشهر، ساختمان سمند، 
طبقه 1 مراجعه نمايد. بديهي است پس 
از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

برگ كمپاني (سند فروش) سواريـ  
هاچ بك پژو TU5 206 مدل 1393 

رنگ مشكيـ  متاليك به شماره 
پالك 61ـ126د73 شماره موتور 

163B0010821 و شماره شاسي 
NAAP13FE9EJ468609 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
بانه

كارت و بيمه خودرو رنو 
داستر به شماره شاسي 

 VF1HSRCH7HA539559
و شماره موتور 

F4RE412C054919 پالك 
ايران10ـ244و75 به نام 

شركت دهلرايرانيان مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است.

شناسنامه (برگ سبز) 
خودرو نيسان ون مدل 

1389 به شماره انتظامي 
221د14ايران83 به شماره 

موتور 541108 به شماره شاسي 
NAZPL140T1N247644 به 
نام الهام ميرزايي مفقود گرديده 

از درجه اعتبار ساقط است.
(شيراز)

سند كمپاني و اسناد مالكيت و 
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) 
و كارت شناسايي سواري پرايد 
صبا مدل 1389 به شماره پالك 

863هـ19ايران43 و شماره موتور 
3696005 و شماره شاسي (بدنه) 
S1412289648017 به نام جعفر 
كريمي مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است. (زرين شهر)

سند كمپاني و برگ سبز 
خودرو سمند مدل LX به ش 

پالك 23ـ428ط29 ش م 
12490055215 ش ش 

 NAAC91CC2BF861836
به نام قاسم قاسم پور مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط 

است.
بادرود

برگ سبز (شناسنامه مالكيت) 
و كارت شناسايي وسيله نقليه 

خودرو سواري پيكان تيپ 1600 
رنگ سفيد مدل 1382 شماره 

پالك 14ـ647ج37 شماره موتور 
11158291706 شماره شاسي 
0082480643 به نام عبدالرضا 
گودرزي زاده مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

سند مالكيت سواري 
پرايد به رنگ سفيد مدل 

1379 به شماره پالك 
83ـ931ن46 و شماره موتور 
00203359 و شماره شاسي 
S1412279675979 به نام 

مصطفي خدمتي مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كازرون

سند فروش كارخانه 
سمند مدل 1393 

به شماره موتور 
 124K30309156
شماره پالك انتظامي 

88ـ418ي63 بنام امير 
رهبر صومعه سرايي 
مفقود و فاقد اعتبار 

مي باشد.

مفقودي كارت مهمات (نوبت دوم)
كارت مهمات مربوط به 

اسلحه كاليبر 12 به شماره 
سالح 7800474 مدل 

دو لول ته پر كوسه ساخت 
ايران مربوط به آقاي 

محمدتقي رزاقي به شماره 
شناسنامه 2407 مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط است.

پروانه مسئول فني شركت تبريد 
محاسب به نام آقاي مهدي كهكي 

فرزند غالم نبي به شماره شناسنامه 
113و كد ملي 1861227116 به 
شماره پروانه مسئول فني 12622 

به شماره 94/15/6692 تاريخ 
94/12/1 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 
آبادان 

آگهي مفقودي
برگ سبز خودروي سواري هاچ بك 
ليفان تيپ X60 به رنگ سفيدـ  

روغني مدل1395 به شماره انتظامي 
54ـ618ب62 و به شماره موتور

LFB479Q150105252 شماره 
 NAKSG4318GB135933 شاسي
متعلق به عباس اخضر مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. ((يزد))

آگهي تغيير مكان
بدينوسيله اعالم مي شود كه 
بازرگاني اكبر جليلي نيا متعلق 

به آقاي اكبر جليلي نيا به كد ملي 
1502077272 از آدرس منطقه 

آزاد ارس (جلفا) به شهرستان 
تبريز، چهارراه آبرسان ـ  ساختمان 
 B8 اسكانـ  طبقه هشتمـ  واحد

انتقال يافته است.
اين آگهي جهت ارائه به اداره 

دارايي جلفا و تبريز براي انتقال 
پرونده مالياتي از آن شهرستان 
به اداره دارايي تبريز منتشر 

مي شود.

آگهى تغييرات صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك سهامى خاص
 به شماره ثبت 156122 و شناسه ملى 10101988678 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1396/06/28 و به موجب مجوز شماره 
17902 مورخ 1397/07/09 ســـازمان خصوصى سازى تصميمات ذيل اتخاذ شد : روزنامه هاى 
كثيراالنتشـــار اطالعات و ابرار اقتصادى جهت درج آگهى هاى شـــركت تعيين شد. ترازنامه و 

حساب سود و زيان شركت منتهى به سال مالى 95/12/30 به تصويب رسيد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(293344)

آگهى تغييرات شركت تاسيساتى ايران مشعل سهامى خاص
به شماره ثبت 43614 و شناسه ملى 10100889740

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/07/14 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : ترازنامه و حســـاب ســـود و زيان ســـال مالى 96 بتصويب رسيد. موسسه 
 آگاه گر تراز با شناســـه ملى 10100536180 به ســـمت بازرس اصلى و مســـعود منصورى 
با كد ملى 5309842225 به سمت على البدل شركت براى يك سال مالى انتخاب شدند. روزنامه 

كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293343)

آگهى تغييرات شركت رهام گاز شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 87833 و شناسه ملى 10101322415 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مـــورخ 1396/12/20 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : موسســـه حسابرســـى آرمان آروين پارس به شناسه ملى 
10103538953 بعنوان بازرس اصلى و موسســـه آرمان نوين رسيدگى به شناسه ملى 

10103013428 بعنوان بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293350)

تاسيس موسسه غير تجارى بنياد غير دولتى توسعه گردشگرى پايدار 
درتاريخ 1397/02/03 به شماره ثبت 44519 به شناسه ملى 

14007543612 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده 
كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد

موضوع : فعاليتهاى غير سياســـى و غير انتفاعى غيـــر دولتى بوده و در 
موضوع گردشـــگرى با رعايت كامل قوانين ومقررات جمهورى اســـالمى 
ايران شماره مجوز 195622 تاريخ مجوز 1396/11/24 مرجع صادركننده 
سازمان امور اجتماعى وزارت كشور مدت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 
مركز اصلى : اســـتان تهران - شهرســـتان تهران - بخش مركزى - شهر 
تهران-ونك-خيابان صائب تبريزى شـــرقى-خيابان شهيد حجت االسالم 
عباس شيرازى-پالك -172طبقه دوم- كدپستى 1991734863 سرمايه 
شـــخصيت حقوقى : 1,000,000 ريال مى باشد. اســـامى و ميزان سهم 
الشركه شركا : آقاى سيدحســـن قدمگاهى به شماره ملى 0037112465 
دارنده 20,000 ريال سهم الشـــركه آقاى غالمحيدر ابراهيم باى سالمى 
به شـــماره ملى 0769591531 دارنده 940,000 ريال سهم الشركه آقاى 
مهدى اديبان به شـــماره ملى 1060381257 دارنده 20,000 ريال سهم 
الشركه آقاى محمدرضا رضوانى به شـــماره ملى 4590258234 دارنده 
20,000 ريال سهم الشـــركه اولين مديران : آقاى سيدحسن قدمگاهى به 
شـــماره ملى 0037112465 و به سمت مديرعامل و به سمت عضو هيئت 
مديره به مدت 2 سال آقاى نصراله مستوفى به شماره ملى 0039347834 
و به ســـمت عضو هيئت مديره - عضو على البدل به مدت 2 ســـال آقاى 
مهرناز شفيعيان به شـــماره ملى 0068490550 و به سمت عضو هيئت 
مديره به مدت 2 ســـال آقاى غالمحيدر ابراهيم باى سالمى به شماره ملى 
0769591531 و به ســـمت رئيس هيئت مديره و به سمت عضو هيئت 
مديره به مدت 2 ســـال آقاى مهدى اديبان به شماره ملى 1060381257 
و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 ســـال آقاى على اصغر شالبافيان 
حســـين آبادى به شـــماره ملى 1289136637 و به سمت عضو هيئت 
مديره - عضو على البدل به مدت 2 سال آقاى محمدرضا رضوانى به شماره 
ملى 4590258234 و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : كليه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور با امضاى مديرعامل 
و خزانه دار و در غياب خزانه دار با امضاى رئيس هيئت مديره و مهر موسسه 

معتبر خواهد بود اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293354)

آگهى تغييرات شركت توسعه آينده پارس سهامى خاص 
به شماره ثبت 319075 و شناسه ملى 10103591458 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/06/31 تصميمات ذيل اتخاذ 
شـــد : - ماده 36 اساسنامه موضوع اختيارات مجمع عمومى فوق العاده به شرح ذيل تغيير يافت: 
 هرگونه تغيير در مواد اساســـنامه يا ميزان سرمايه شـــركت يا انحالل شركت و يا ادغام شركت

( خواه با حفظ موجوديت يا با امحاء موجوديت شـــركت) منحصراً در صالحيت مجمع عمومى 
فوق العاده مى باشد. 

 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293347)
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پس از پيروزى انقالب اسالمى، برخى 
شـــعار انحالل ارتش را سر داده بودند و 
ازطرفى با كاهش مدت سربازى از 2 سال 
به يك سال و نيز كاهش سطح انضباط و 
آموزش و انتقال نامناســـب كاركنان، توان 
رزمى واحدهاى ارتش كاهش چشمگيرى 
پيـــدا كرده بود. اما تنها واحدى كه تقريبًا
دستنخورده و ســـالم باقى مانده و 80

درصد كاركنان و تجهيزات خود را حفظ 
كرده بود، هوانيروز ارتش جمهورى اسالمى 

ايران بود.
در زمانى كه سازمان هوانيروز تشكيل 
شد، بالغ بر3000  مستشار آمريكايى در اين 
سازمان مشغول فعاليت بودند. با پيروزى 
انقالب اسالمى تمامى مستشاران خارجى 
مجبور به ترك كشـــور شدند. آنها فكر 
مىكردند كه با خروجشان از كشور، كليه 
بالگردهاى هوانيروز زمينگير خواهد شد 
و هوانيروز دچار ضربه عظيمى شده و از 
ادامه فعاليت باز خواهد ماند. ولى در طول 
دفـــاع مقدس و پس از آن دوران طاليى، 
بـــا توجه به توانمندىهاى جوانان ايرانى، 
هوانيروز كامال روى پاى خود با صالبت 
و اقتدار ايستاد و تهديدات، محدوديتها 
و مشكالت پيشروى را تبديل به فرصت و 
در رفع نيازهاى فنى و تخصصى هوانيروز 

اقدام كردند.
حوادث كردستان

در اســـفندماه ســـال 1357 و اوايل 
ســـال 1358، منطقه كردستان از راه زمين 
غيرقابل دسترس و جادههاي مواصالتي در 
كنتـــرل عناصر تجزيهطلب و ضد انقالب 
بود. شهرها يكي پس از ديگري به اشغال 
گروهك ها درميآمد؛ اولين شهر سنندج، 

مركز استان بود.
افراد مسلح پس از تصرف شهر و نقاط 
حساس آن، درصدد تصرف پادگان لشگر 
28 پياده سنندج برآمدند.پادگان و باشگاه 
افسران محاصره شد، و نيرويهاي موجود 
بـــه تعداد كافي نبودند تا بتوانند از هجوم 
افراد مسلح جلوگيري كنند. لذا ضرورت 
ايجاد مي كرد كه نيروهاي كمكي از راه هوا 
به سنندج ترابري شوند، و اين مأموريت 

خطير به هوانيروز واگذار شد.
هوانيروز با هليبرن نيروهاي نيروي 
زميني ارتش و ســـپاه پاسداران از پايگاه 
كرمانشاه به پادگان سنندج، و پوشش هوايي 
بالگردهاي كبرا در اجراي آتش مستقيم عليه 
مواضع و كمينگاههاي دشمن، محاصره 
پادگان را خنثي و شـــهر سنندج پاكسازي 

و امنيت برقرار گرديد.در حوادث اشـــغال 
و پاكســـازي سنندج كه در دو مرحله در 
اسفندماه57 و فروردين ماه سال 59 انجام 
شـــد، سه تن از خلبانان سرافراز شهيد و 

تعدادي نيز مجروح شدند.
شـــهر پاوه در مردادماه سال 1358 به 
دســـت گروهك هاي مسلح ضد انقالب 
قرار گرفـــت و نيروهاى ارتش به همراه 
شهيد چمران در حال مقاومت بودند .در 
اجراي صدور فرمان تاريخي حضرت امام 
راحـــل(ره) در مورد رهايي پاوه در تاريخ 
26 مرداد 58، هوانيروز با پوشـــش هوايي 
بالگردهاي شكاري كبرا، يگانهايي از ارتش 
و ســـپاه پاسداران را از پايگاه كرمانشاه به 
آنجا ترابري كرد، ضمن اينكه اين شـــهر 
از اشغال افراد مسلح رهايي يافت، شهيد 
چمـــران و نيروهايش در آخرين لحظات 
مقاومت نجات يافتند.در اين رابطه از اولين 
روز حادثـــه تا پايان آن دو نفر از بهترين 
خلبانان هوانيروز به شـــهادت رسيدند.در 
اين عمليات، در هر ســـورتي پرواز بين 
10 تا 12 فروند بالگرد 214 و شنوك به 
همراهي چهار فروند بالگرد كبرا نيروها را 

هليبرن ميكردند. 
شهر سردشت و جادههاي مواصالتي 
آن تقريباً به مدت 2سال (1357تا1360) از 
امنيت كافى برخوردار نبود و مورد تاخت 
و تاز گروهك هاي ضد انقالب قرار داشت، 
و تردد نيروهاي زميني ناممكن شده بود، 
و تنها راه تداركات پادگان سردشـــت از 

طريـــق هوا و بالگردهاي هوانيروز بود كه 
از طريق پادگان مراغه و تيپ سقز توسط 
بالگردهاي ترابري214 و شنوك و اسكورت 

شكاريهاي كبرا انجام ميگرفت.
ســـرانجام با همت خلبانان هوانيروز 
در پشتيباني از يگانهاي زميني، شهرهاي 
مريوان، ســـقز، بانه، سردشت، مهاباد و 
پيرانشهر از اشغال و سيطره گروهك هاي 
ضد انقالب رهايي يافت، در اين مأموريت 
بزرگ و سرنوشتساز، هوانيروز با 60 هزار 
ساعت پرواز و تقديم شهدا، افتخارى ديگر 
آفريد. به قول فرماندهي وقت نيروي زميني 
شهيد سرلشگر فالحي: «اگر هوانيروز نبود 

كردستان هم نبود».
هوانيروز در 8 سال دفاع مقدس

هوانيروز در طي8 سال دفاع مقدس 
در تمامى عمليات هاى بزرگ و كوچك، 
مأموريتهاى مهمى را اعم از شناسايى، انهدام 
سامانههاى زرهى دشمن، انتقال مجروحان، 
انتقال ادوات، اسكورت كاروان كشتيهاى 
تجاري و هلىبرن نيروهادر عملياتهاى 
دفاع مقدس بر عهده داشت.كمترعملياتي 
بود كه بدون حضور بالگردهاى هوانيروز 
انجام شود، زيرا ابزاري سريع، كارا و مطمئن 
در دست فرماندهان و طراحان عملياتهاى 

دفاع مقدس بود.
هوانيروز توانست در روزهاى آغازين 
جنگ با حضور به موقع در مناطق جنگى 
و تمام محورهاى جنوب و غرب، پروازهاى 
عملياتى بر عليه دشـــمن را شروع كند و 

سد مستحكمى را در مقابل نيروهاى عراقى 
بهوجود بياورد. همچنين خلبانان بالگردهاى 
كبرا، بهعنوان يك يگان آفندى در خط مقدم 
همراه با ساير نيروهاى مسلح و مردمى در 
متوقف كردن دشمن و وادار كردن آنها به 
ايجاد خاكريز و زمينگير شـــدن، نقش به 

سزايى داشتند.
بالگردهاي ترابري هوانيروز در تمامي 
شـــرايط آفندي و پدافندي در جابجايي 
فرماندهـــان، حمل تـــداركات و نيرو در 
دشتهاي وسيع خوزستان تا مناطق صعب
العبور غرب و شمال غرب نقشي ماندگار 
ايفا كردند كه بيان هر يك از آنها در اين 
مجال امكان پذير نيست، و به همين دليل 
تنها به چند عمليات برجسته و گوشهاي از 
فعاليتهاي اين نيروى قهرمان و سرافراز 

اشاره مىكنيم.
روز سي و يكم شهريورماه سال 1359، 
دقايقي پس از بمباران فرودگاههاي كشور 
و آغاز رســـمي نبرد 8 ساله توسط رژيم 
بعثى صدام، برابر دســـتور ستاد فرماندهي 
هوانيروز، آمادگي كامل و حضور ســـريع 
بالگردهاي شـــكاري و هجومي در مناطق 
مـــرزي و عملياتي به پايگاههاي هوانيروز 
ابالغ شـــد.با توجه به حضور گســـترده 
بالگردهاي هوانيروز در مناطق شمال غرب 
در مبـــارزه با گروهك هاي ضد انقالب و 
جداييطلب، و سركوبي اشرار در مرزهاي 
شرقي كشور، شـــرايط آمادگي رزمي به 
گونهاي بود كه الزم بود همواره بالگردها و 
خلبانان و كاركنان فني در آمادگي مناسبي 

قرار داشته باشند.
 بنابراين حضور ســـريع 30 فروند از 
انواع بالگردها در پادگان لشگر 92 زرهي 
اهواز و 28 فروند در پايگاه هوايي دزفول، 
15فروند در پادگان تيپ ســـرپل ذهاب، 
9فروند در گيالنغرب، 8 فروند در سومار، 
12 فروند در ايالم در هفته اول جنگ از 
تواناييهاي بالقوه هوانيروز بود كه به منصه 
ظهور رســـانيد.هجوم سنگين و سراسري 
نيروهاي عراقي و سرعت پيشروي آنها كه 
بـــا يگانهاي زرهي و پياده مكانيزه همراه 
بود، اقدام ســـريع هوانيروز را مىطلبيد. 
به همين دليـــل بالگردهاي هوانيروز در 
دستههاي پروازي به صورت مستقل وارد 
عمل ميشـــدند و با انجام شناسايي، در 
هر مكاني كه با نيروهاي دشـــمن روبرو 
ميشدند، با شليك راكت و موشك آنها را 

نابود مي كردند.
ادامه دارد

سينه ستبر تاريخ، ماالمال از خاطرات 
حيـــات و ممات مردان مردي اســـت كه 
روحشان فراتر از زمان و عرصه فراخ زمين 
تنگتر از قلب سرشـــار از عشقشان بوده 
است. عشق به يگانه هستيبخش كه اشتياق 
لقاي او آرام از جسم و جان آنها گرفته و 
سر سوداييشان را همواره بر آستان داشته 
است. از جمله آنها امير سرافراز ارتش اسالم، 
سرلشكر خلبان چراغعلي امجديان است. 
بزرگمردي از قافله مردان آسمان، قهرمان 
قصههاي نانوشته و غزلهاي ناسروده، مردي 
كه همچون آذرخشي از تبار نور، سوار بر 
راهوار آهنينبال خويش، با نبردي شجاعانه، 
خواب پريشـــان دشمن را به كابوسي تلخ 
مبدل كرد و خود با پروازي بيبازگشـــت، 
به افتخار شهادت نائل آمد تا ميهمان حريم 

عشق باشد.
او در سيزدهم فروردين1335 در شهر 
كرمانشاه (محله چهارراه سيلو) در خانوادهاي 
مستضعف متولد شد. پدرش حسينعلي نيز 
مردي زحمتكش از اهالي روستاي سهنله 
از توابع شهرستان سنقركليايي؛ فردي مؤمن 
و مقيد به احكام نوراني اسالم و كارگري 

ساده بود.
پدر و مادر اين شـــهيد بزرگوار در 
تربيت و پرورش فرزندشان از هيچ كوششي 
فروگـــذار نكردند، به گونهاي كه تربيت و 
هوشـــمندي او در طول دوران تحصيل، 
همواره توجه معلمان و مسئوالن مدارسي 
را كـــه او در آنها تحصيل ميكرد، جلب 
ميكرد. او از همان دوران كودكي در حين 
تحصيل كار ميكرد و همه درآمدش را در 
اختيار خانوادهش ميگذاشت، سختكوشي 
و جوهـــر مردانگي از همان دوران در وي 
ظهور يافته بود و همواره تالش ميكرد كه 

سختترين كارها را انجام دهد.
شـــهيد امجديان پس از طي دوران 
طفوليت، پاي به مدرســـه نهاد و پس از 
گذراندن دوران ابتدايي، به دبيرســـتان راه 
يافت و تحصيالت متوسطه را در دبيرستان 
رازي كرمانشاه (رشته طبيعي) با پشتكار و 
جديت تمام به پايان رساند. وي همزمان با 
تحصيل و از آنجا كه صوت زيبايي داشت 

به تالوت كالماهللا مجيد ميپرداخت.
علـــي پس از اخذ ديپلم و قبولي در 
آزمون ورودي دانشـــكده خلباني، در يكم 
آذر1353 به استخدام نيروي هوايي ارتش 
درآمـــد و پس از طي آموزشهاي نظامي 
و موفقيت در آزمونهاي زبان انگليسي و 
مهارتهـــاي فني و تخصصي و همچنين 
گذراندن دورههاي دانشـــگاهي و پرواز 
مقدماتي با هواپيماهاي ســـبك، به اتفاق 
همرزمانش به منظور تكميل دوره خلباني 
و دانش پرواز با هواپيماهاي پيشرفته جت 
شكاري، در سال 1355 عازم كشور ايالت 

متحده آمريكا شد.
AFBlack او ابتدا در پايگاه هوايي 
land (الك لند) تكزاس در نزديكي خليج 
مكزيك زبان انگليسي را فرا گرفت. سپس 

بـــه پايگاه هوايي AFBHondo (هندو) 
جهت آموزش با هواپيماي تيـ41 و پس از 
AFBSheppard آموزش در پايگاه هوايي
(شپارد) و پرواز با هواپيماي جت تيـ38
مفتخر به درجه ستواندومي و نشان خلباني 
Laughin شد و سرانجام در پايگاه هوايي
AFB (الفلين) پرواز با هواپيماي تيـ38

را به اتمام رساند.
شهيد امجديان پس از طي دورههاي 
مذكور، در تاريـــخ 1357/2/18 به ميهن 
بازگشت و طبق امريه ستاد فرماندهي نيروي 
هوايي، به پايگاه ششـــم شكاري بوشهر 
منتقل شد و به جمع  تيزپروازان هواپيماي 
شـــكاري بمبافكن افـ4 پيوست. وي با 

آغـــاز دوره خدمت، در هيچ برههاي تدبير 
و شجاعت را كنار نگذاشت.شهيد امجديان 
در سيزدهم ارديبهشت1358 با سركار خانم 
اكرم طاليـــي (از همافران نيروي هوايي) 
ازدواج كرد كه ثمره اين ازدواج، دو فرزند 
به نامهاي مريم (متولد 1359) و سارا (متولد 

1361) است.
شهيد امجديان در دوران دفاع مقدس 
با ايثار و از خودگذشـــتگي همه روزه با 
انجام پروازهاي گشت و شناسايي، به حفظ 
و حراست از مرزهاي هوايي ميپرداخت 
كه براســـاس گزارشهاي موجود، در يك
مأموريت برونمرزي با بمباران تأسيسات 
هوايي دشمن در كركوك، تلفات و ضايعات 
قابل توجهي به دشمن بعثي وارد كرد و مورد 
تشويق قرار گرفت و در پرونده خدمتي وي 
درج شد. او در كنار همرزمان شجاع خود 
همچون حسين خلعتبري، حسين دلحامد، 
حسن طالبمهر، كيومرث حيدريان، عبداهللا 
كاشانيفرد، منوچهر شيرآقايي و علياصغر 
خسروشاهي در مقابل آزموني سخت قرار 

گرفت.
روايت اجراي عمليات شبح3 در اولين 
ســـاعات صبح روز شانزدهم ارديبهشت 
1361، بعـــد از توجيه و گرفتن تجهيزات 

پروازي رهسپار آشيانه هواپيماها شدند.
 اين عمليات با نام «شـــبح3» يكي از 
عملياتهاي نيروي هوايي در راستاي تحقق 
پيـــروزي در عمليات بيتالمقدس بود كه 
ســـرانجام منجر به آزادسازي خرمشهر در 
ســـوم خرداد1361 شد و قرار بر اين بود 
كه اين عمليات بهصورت هشت فروندي 
انجام شود. مأموريت مذكور در ساعت 3

بامداد مورخه 1361/2/16 از ستاد عمليات 
جنوب به پايگاه ششم شكاري جهت اجرا 

واگذار شد.
قبل از طلوع آفتاب، با سوارشـــدن به 
هواپيماها و حركت به سمت باند؛ لحظاتي 
بعد خلبانان اسكادران عشق در دل آسمان 

جاي گرفتند. طبق برنامه قرار بود عمليات 
جنگي با حضور علي انجام شـــود، آيا او 
ميدانست كه اين مأموريتي بيبازگشت است 
و بالهاي آهنين جنگنده به بالهايي تبديل 
خواهد شد تا وي را تا عرش الهي همراهي

كنند؟! 
گويي به او الهام شده بود به گونهاي 
كه در آخرين درخواست حالليت، همه را 

ناخودآگاه آماده شهادت خود كرده بود.
سرانجام دو يار سفركرده، ستوانيكم 
خلبان علي امجديان (خلبان كابين عقب) 
به همراه خلبان شـــجاع ســـروان حسن 
طالبمهر (كابين جلو) در گروه 8فروندي، 
به خلباني 16 نفر از برجستهترين خلبانان 
با هدف ســـرنگوني مراكز تجمع نيروهاي 
دشـــمن و پايگاههاي فرماندهي و مواضع 
توپخانه آن، پس از انجام امور اوليه پرواز و 
هماهنگيهاي الزم با عوامل دستاندركار، 
در ساعت 6بامداد پايگاه هوايي بوشهر را به 
قصد انهدام مركز تجمع دشمن، يكي پس 
از ديگري باند را به فرماندهي سرهنگ دوم 

كردند. خلبان فرجاهللا براتپور ترك
فانتومها با قدرت، آسمان را شكافته و 
مسير پروازي طرحشده را برابر توجيه نقشه 
پروازي طي كرده و برابر هماهنگيهاي اوليه 

در نزديكي فرودگاه اهواز هواپيماي افـ14
جهت حفاظت، به دسته پروازي ملحق شد. 
هواپيماها در دو دسته چهارفروندي مسير 
را بـــه طرف هـــدف ادامه دادند و پس از 
رسيدن به حوالي پايگاه چهارم، به سمت 
منطقه فكه تغيير سمت داده و پس از گرفتن 
آرايش رزمي پروازي الزم در حدود 5مايلي؛ 
در يك رويارويي هوايي، در آسمان چنانه 
ناگهان مركب آهنين شماره3 دسته دوم مورد  
اصابت موشـــك هوا به هواي ميراژ خصم 
زبون قرار گرفت. بهطوري كه زبانههاي آتش 
از ناحيه دم پرنده شعلهور شد؛ اما با توكل 
به خدا و مدد از حضرت ابوالفضلالعباس 
عليهالسالم، علي و همرزمش گردشي كرده 
و سمت وطن را پيش گرفتند كه نگذارند 
حتي الشـــه عقبشان به دست كركسهاي 
بعثي بيفتد. آتش لحظه به لحظه زبانههاي 
بلندتـــري به خود ميگرفت، هر دو خلبان 
با توجـــه به از بين رفتن مقدار زيادي از 
سطوح كنترل دم و همچنين نداشتن فشار 
هيدروليك، با تمام قدرت ســـعي داشتند 
جنگنده را در حالت پروازي نگهدارند. با 
تالش و همت ســـتودني هر دو  خلبان، 
جنگنده فانتوم به نخستين نقطه نشانه زميني 
سرزمينهاي تحت كنترل نيروهاي خودي 

كه همان چنانه بود، رسيدند.
كابين   گرماي ســـوزان شعلهها اينك
عقب را كامًال آماج ضربات خود قرار داده 
بود و ماندن در هواپيما ديگر به صالح نبود. 
در لحظهاي هر دو خلبان تصميم به خروج 
اضطراري از جنگنده گرفتند و ســـرانجام 
ســـروان خلبان شهيد حسن طالبمهر و 
ستوان يكم خلبان شهيد چراغعلي امجديان 
كردند و هر دو با  هواپيماي خود را ترك
گلولههاي پدافند زمين به هواي دشمن به 

شهادت رسيدند.
تشييع جنازه بسيار با شكوهي با حضور 
ملت انقالبي كرمانشاه براي شهيد امجديان 
برگزار شد. پدر شهيد هنگام شهادت علي 
گفت: امانتي بود دست ما كه خداوند آن را 
پس گرفت.شهدا هرچند به ظاهر كالمشان 
قطع شـــد، اما پيامشان همواره در گوش 
همرزمان و دوستانشان طنينانداز است كه 
ميگفتند: «اسالم عزيز، برترين دينهاست، 
بايـــد همواره با جـــان و مال از حريم آن 
دفاع كنيم؛ چرا كه از آموزگار شهادت، امام 
حسين عليهالسالم آموختهايم و ديدهايم كه 
چگونه ســـرور آزادگان جهان تمام هستي 
خود را فداي اســـالم عزيز كرد».روحشان 

شاد و راهشان پررهرو باد

منبع:ماهنامه صف

تيزپرواز عمليات شبح3
سرهنگ ستادـ عليرضا امجديان

«روايتي از زندگي و رشادتهاي شهيد سرلشكر خلبان چراغعلي امجديان»
  هوانيروز قهرمان

پشتيبان مطمئن نيروهاى مسلح 
 تهيه و  تنظيم: سرهنگ ستاد قاسم اكبرىمقدم

نيروي هوايي ارتش به منظور تســريع در هماهنگيهاي مورد نياز و پشــتيباني هوايي 
از عملياتها، ســتاد ويژه عمليات جنوب را در دزفول تشــكيل داد. اين نيرو براي پشــتيباني 
هوايي از عمليات بيتالمقدس، طرح موســوم به «شــبح3» را تهيه كرد كه براســاس آن براي 
عملياتهاي آفندي، 30سورتي و براي وضعيتهاي پدافندي، 8سورتي پرواز پشتيباني نزديك 

هوايي پيشبيني شده بود.
 البته نيروي هوايي آمادگي داشت تا در مواقع بحراني با تعداد پرواز بيشتري به يگانهاي 
تكور پاسخ دهد. در اين طرح همچنين براي عكسبرداري هوايي، پوشش هوايي منطقه، حمل 

آماد و نيرو و تخليه مجروحان پيشبينيهاي الزم به عمل آمده بود.
دو هفته قبل از عمليات بيتالمقدس، نيروي هوايي فعاليتهاي شناسايي و عكسبرداري 
از منطقه را شروع و تا 10 روز پس از خاتمه مأموريت و آزادي خرمشهر ادامه داد. سپس در 
روزهاي 11 و 12 ارديبهشت1361 نيروي هوايي از عمليات قرارگاه قدس در جنوب كرخه 
كور و جفير، پشــتيباني مؤثرتري به عمل آورد و در نوزدهم همان ماه طي چند ســاعت و با 
استفاده از هواپيماهاي سنگين حمل و نقل، حدود 6هزار نفر از افراد بسيجي را از مشهد مقدس 
به منطقه حمل كرد كه با توجه به بُعد مســافت و تعداد افراد و زمان، در نوع خود بينظير

 اســت.همچنين ســامانه پدافند موشــكي ايــن نيرو و ســاير يگانهــاي پدافند هوايي 
حــدود 60فرونــد از هواپيماهــاي جنگــي ارتش عراق را ســرنگون كردنــد. از جمله 
خلبانــان دليــر حاضــر در آن عمليات، «سرلشــكر خلبان شــهيد چراغعلــي امجديان» و 
«سرلشــكر خلبان حســن طالبمهر»، شــهداي نيــروي هوايي در عمليــات بيتالمقدس 

بودند.

شركت خدمات فنى ومهندسى وطن نيروى پارس ، سهامى خاص(درحال تصفيه) 
آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده شماره ثبت6638كرج ، شناسه ملى10100310107(نوبت سوم)

شركت سيم و كابل ابهر (سهامي خاص) 
شماره ثبت 1044 شناسه ملي 10460039587

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بهطورفوقالعاده
شركت سيم و كابل ابهر (سهامي خاص) 

شماره ثبت 1044 شناسه ملي 10460039587

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده نوبت دوم 
شركت تعاوني خدماتي و مديريتي فرهيختگان دانش و فن

آگهي دعوت
مجمع عمومي عادي ساالنه شركت توليدي پارس دكور (سهامي خاص)

 –  –
 –  –

آگهى مزايده 
شركت سمند ريل 
(سهامى خاص)

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده
شركت سهامي پتروشيمي اروميه (سهامي عام)

بشماره ثبت 407428
وشماره شناسه 10220079472

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده 
شركت صبا نيرو 

آگهي احضار 

رونوشت آگهي حصر وراثت 

آگهي دعوت  آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه
 شركت كارگزارى سهم يار(سهامى خاص)

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده (نوبت اول) 
شركت تعاوني اعتبار كاركنان

 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور
شماره ثبت 312653 شناسه ملي 10100016555

آگهى تغييرات شركت گروه توليدى بازرگانى وصال تجارت شرق
 سهامى خاص به شماره ثبت 10620 و شناسه ملى 10590024483

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قم
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قم (309530) 

آگهي مزايده مال غيرمنقول 

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول شركت تعاوني مسكن شهرداري منطقه 5
آگهي دعوت سهامداران شركت كارگزاري نهايت نگر (سهاميخاص) 

ثبت شده به شماره 157478 و شناسهملي 10102002047
جهت تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه 

آگهي دعوت شركت پااليش پارسيان سپهر سهاميخاص 
به شماره ثبت 389021 و شناسه ملي 10320393136

آگهي مناقصه عمومي 

Web www pistschio Tooka com

استعالم خريد كود حيواني مرغوب (گاوي) 
شركت كشاورزي سيرجان بنياد

آگهي ثبت انتخابات انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات پخش فيلم سينمايي استان تهران
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يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

فصل شصت و يكم
مشكالت با سنگاپور

روابط با "سنگاپور" همواره يكى از جنبههاى پر از چالش سياست 
خارجى "مالزى" بوده اســـت. شايد اشتباه كنم ولى ترديد دارم كه "لى 
كوان يو" هرگز خيال نخستوزيرى "مالزى" در سر نپرورانده باشد زيرا 
"سنگاپور" در آن زمان بســـى كوچكتر از گستره استعدادهاى بزرگ او 
به شمار مىرفت. اگر مىتوانست سنگاپور را با اكثريت جمعيت چينى 
آن، بخشى از "مالزى" دموكراتيك كند، فرصت زيادى براى برخوردارى 
از حمايت اكثريت به دســـت مىآورد و نخست وزير انتخابى مى شد. 
حوادث ثابت كرده كه مااليايىها مىتوانند شديداً پراكنده باشند و اينكه 
اكثريت را تشكيل مىدهند مانع از سر سپردن آنها به حكومت ديگران 
نيست. ولى هنگامى كه "تونكو عبدالرحمان" عمًال فعاليتهاى حزب "لى 
كوان" يعنى "حزب كار خلق" را منحصر به "سنگاپور" كرد، اميدهاى او 
را بر باد داد و آن را تبديل به حزب اپوزيسيون كرد. در چالش با چنين 
اقدامى، "حزب كار خلق" در انتخابات عمومى سال 1964م. با نامزدهاى 
"حزب چينى مالزى" به رقابت پرداخت ولى عملكرد آن بسيار ضعيف 
بود زيرا تنها يك كرسى به دست آورد و با جايگزين شدن اين يكى به 
در ائتالف حاكم، تمامى اميدهاى "لى كوان"  عنوان شريك اصلى "امنو" 
را متقاعد ساخت كه رسيدن به تفاهم  بر باد رفت. اين چالش، "تونكو" 
غير ممكن است و به همين دليل در سال 1965م.  با "حزب كار خلق" 
اقدام به طرد "ســـنگاپور" كرد. پس از آنكه "ســـنگاپور" به يك كشور 
مستقل تبديل شد تجديد نظر جّدى در روابط ميان دو كشور الزامى شد. 
جدايى اجبارى [ســـنگاپور از مالزى] پايانى بر رؤياهاى "لىكوان" بود 
زيرا هنگامى كه خبر در تلويزيون اعالم شد فريادش بلند شد و هرگز 
و مرا نيز  "تونكو" را نبخشيد. در عين حال كينه "سيد جعفر حسن البار" 
ـ كه جدايى را به  به دليل درگيرىهاى چينىـ  مااليايى در "سنگاپور" 

يك ضرورت تبديل كردـ  براى هميشه به دل گرفت.240
توصيف كرد. او اين  هم او بود كه مرا به عنوان "مااليايى افراطى" 
جدايى و اخراج را با رفتار و رؤياهاى آشكار خود مرتبط نمىدانست و 
به جاى آن بيشتر اعتقاد داشت كه ما دو نفر در آن سوى تصميم "تونكو" 
قرار داشـــتيم. هنگامى كه "تونكو" تصميم به جدا شـــدن گرفت مطمئنًا

متوجه شد كه با قرار دادن "سنگاپور" به عنوان بخشى از "مالزى"، چينىها 
تبديل به اكثريت كلى اين كشور مىشوند و با اين اكثريت، قادر به تأمين 
كرسىهاى پارلمانى الزم براى تشكيل دولت مىشوند. زمانى كه هر دوى 
ما عضو پارلمان بوديم در جلســـات پارلمان در فاصله ســـالهاى 1964 و 
1965م. بارها با يكديگر مالقات و برخورد داشتيم. اندرزهاى طوالنى در 
اين مورد كه "مالزى" چه بايد بكند يا چگونه باشد را گوش نمىدادم. او با 
توجه به تلخى جدايى دردناك [سنگاپور از مالزى] مااليايى ها را به عنوان 
"اعراب فاسد" توصيف كرد و آنان را به اعراب صحرانشينى تشبيه كرد كه 
ظاهراً نظر خوبى در مورد آنان نداشته است ولى ترديد دارم كه هنوز هم 
در جذب سرمايه گذاران  چنين نظرى داشته باشد زيرا امروزه "سنگاپور" 
است و در واقع خود و مشاورانش  خاورميانهاى خيلى فعالتر از "مالزى" 

الگويى براى منطقه در موارد توسعهاى به شمار مىروند.
ادامه دارد

پينوشت:
240 - در ســـال 1964م. يك سلســـله آشـــوبهاى نژادى در 
"ســـنگاپور" ميان چينىها و مااليايىها صورت گرفت. اولين حادثه در 
ژوئيه و زمانى اتفاق افتاد كه حدود 25هزار مااليايى در مراسم جشن 
ميالد پيامبر اكرم(ص) گردهم آمده بودند كه جنبه خشونتآميزى به 
خود گرفت و به كشته شدن 31 نفر انجاميد. پس از آن نيز اقداماتى 
هرج و مرجطلبانه در سپتامبر همان سال در پى مرگ يك گاريچىـ 

كه در سطح وسيعى چنين تصور شد كه قربانى جنايت قتل يك گروه 
از چينىها شده بودـ  به وقوع پيوست.

درگيـــرى نظامى مختصر بين 
نيروى دريايى روســـيه و اوكراين در 
تنگه كرچ در درياى آزوف، بهانهاى 
براى تبـــادل اتهامات دوجانبه بين 
مقامات مســـكو و كيف شده و در 
اين بين غرب نيز آشكارا از مواضع 
اوكراين جانبدارى مىكند.به گزارش 
گروه بينالملل خبرگزارى تســـنيم ، 
در سواحل شبهجزيره كريمه درگيرى 
بين كشـــتىهاى نظامى روســـى و 
اوكراينى درگرفت كه در نتيجه روسيه 
كشتىهاى اوكراينى را توقيف كرد. اين 
حادثه روز دوشنبه در مسكو، كىيف 
و ساير پايتختهاى جهان در مركز 
توجه و در رأس اخبار قرار داشـــت.
قضيـــه بدين صورت رخ داد كه در 
تاريخ 25 نوامبر  ســـه كشتى نيروى 
دريايى اوكراين به آبهاى ساحلى 
روسيه وارد شده بهسمت تنگه كرچ 
پيش رفتند.براساس اطالعات سرويس 
امنيت فدرال شبهجزيره كريمه، طرف 
اوكراينى هيچگونه درخواستى براى 
عبـــور ناوگان خود از اين تنگه ارائه 
نكرد. كشتىهاى اوكراينى به عالئم 
هشدار دهنده مرزبانان روسى توجه 
نكرده و اقـــدام به انجام مانورهاى 
خطرناك كردنـــد.در واكنش به اين 
اقدامات تحريكآميز، قايقهاى نظامى 
روسى و يك كشتى بارى اين كشور 
مانع از ورود آنها به خليج كرچ شدند. 
نيروهاى مرزبانى روسيه براى متوقف 
كردن كشـــتىهاى نظامى اوكراينى 
متوسل به استفاده از سالح شدند و 
هر سه كشتى در آبهاى ساحلى روسيه 
توقيف شدند. در جريان اين حادثه سه 
نظامى اوكراينى زخمى شدند كه در 
حال حاضر در بيمارستان بندر كرچ 
بســـترى بوده و جراحات آنها جدى 
نيســـت. در اين ماجرا 24 نفر خدمه 
كشتىهاى اوكراينى بازداشت شدهاند.
ســـرويس امنيت فدرال روسيه اقدام 
كشتىهاى اوكراينى در نقض حريم 
دريايى روسيه را غيرقانونى و مغاير 
با كنوانسيون حقوق دريايى سازمان 
ملل ناميد، اين در حالى اســـت كه 
طرف اوكراينى معتقد است كه اقدامات 
مرزبانان روســـيه غيرقانونى بوده و 
توافقنامه دريايى بين روسيه و اوكراين، 
آزادى آمدوشـــد كشتىها در درياى 
آزوف و تنگه كرچ را تضمين كرده 
است.سرويس امنيت فدرال روسيه 
اعالم كرده كه بر اساس اعتراف برخى 
ملوانان اوكراينى، كشتىهاى نيروى 
دريايى اين كشور، بهدستور مستقيم 
مقامات كىيف وارد آبهاى ساحلى 
روسيه شدند و اين اقدام تحريكآميز 
در هماهنگى با سازمان امنيت اوكراين 
انجام گرفته است.در پى اين حادثه، 
شـــوراى امنيت ملى و دفاع اوكراين 
بالفاصله نشستى فوقالعاده تشكيل داد 
و در جريان آن تصميم گرفته شد تا 
براى مدت 60 روز وضعيت نظامى 
در كشور اعالم شود. "پيتر پروشنكو" 
رئيس جمهورى اوكراين از نمايندگان 
پارلمان خواست تا در نشستى غيرعلنى 
اين مسئله را بررسى كنند.چند ساعت 
بعد وزارت دفاع اوكراين اعالم كرد، 
با توجه به تصميم شـــوراى امنيت 

ملى و دفـــاع اوكراين درباره اعالم 
وضعيت نظامى، ارتش اين كشور به 
حالـــت آمادگى رزمى كامل در آمده 
اســـت.عالوه بر اين، سازمان امنيت 
اوكراين نيز به حالت آمادگى نظامى 
در آمـــده و در ايـــن رابطه اقدامات 
ضداطالعاتى براى ممانعت از ديگر 
اقدامات تحريكآميز سرويس امنيتى 
روسيه در جهت بىثبات كردن اوضاع 
داخلى در اين كشور تقويت خواهد 

شد.وزارت امور خارجه اوكراين نيز 
با انتشار بيانيهاى از روسيه خواست تا 
خدمه كشتىهاى نيروى دريايى اين 
كشور را كه توسط مرزبانان روسى در 
منطقه درياى آزوف بازداشت شدهاند، 

آزاد كند.
از سوى ديگر روسيه خواستار 
نشســـت فورى شـــوراى امنيت 
ســـازمان ملل براى بررسى وضعيت 
بهوجودآمده در درياى آزوف شـــد. 
"ديميترى پوليانسكى" معاون نماينده 
دائم روســـيه در ســـازمان ملل به 
خبرنـــگاران اعالم كرد كه در رابطه 
با توسعه خطرناك اوضاع در درياى 
آزوف و رويدادهاى متعاقب آن، اين 
كشور خواستار برگزارى نشست فورى 
اعضاى شوراى امنيت در روز دوشنبه 
براى بررسى وضعيت بهوجودآمده در 
اين منطقه شده است.همان شب در 
پايتخت اوكراين اعتراضات خيابانى 
روبهروى ســـفارت روسيه رخ داد 
و عدهاى افراد تندرو با اســـتفاده از 
بمبهـــاى دودزا و مواد منفجره به 
سفارت روســـيه در كىيف حمله 
كردند. يك ماشين نمره ديپلماتيك 
نيز در نزديكى سفارت بهآتش كشيده 
شد. نيروهاى انتظامى وزارت كشور 
اوكراين تالش كردند امنيت سفارت 
روسيه را تأمين كنند.در پى اين وقايع 
"ماريا زاخارووا" سخنگوى وزارت 
امور خارجه روسيه اعالم كرد: مسكو 
از دولت اوكراين توقع دارد تا بدون 
معطلى تمامى اقدامات الزم براى تأمين 
امنيت ديپلماتهاى روسى و همچنين 
اجتناب از وارد شدن آسيب جدى به 
ساختمان سفارت روسيه را انجام دهد.

زاخارووا تأكيد كرد، كشورهاى غربى 
كه بر مقامات كيف نفوذ دارند، بايد 
عالئم الزم را ارســـال كنند تا آنها از 
اقدامات تحريكآميز خود عليه روسيه 
دست بردارند. بهگفته وى، روسيه به 
كىيف هشدار داده بود كه هر گونه 
اقـــدام تحريكآميز در درياى آزوف 
غيرقابل قبول خواهد بود و اين مسئله 
را به شـــركاى غربى خود نيز گفته 
است.همچنين "سرگئى الوروف" وزير 
امور خارجه روسيه نيز در كنفرانس 
مطبوعاتى اعالم كرد كه اين كشـــور 
نگرانـــى از امكان اعمال تحريمهاى 

جديد بهخاطر اوضاع بهوجودآمده در 
تنگه كـــرچ ندارد.الوروف گفت: ما 
مدتهاست ديگر نگران اين مسائل 
نيستيم. مسلماً تحريمها هميشه بد 
هستند، ولى زمانى كه بهخاطر حادثهاى 
مانند اتفاق ديروز، طرفى كه حاكميت 
ارضىاش نقض شده، بايد منتظر باشد 
كه ممكن است بهعنوان هدف اعمال 
تحريمهاى بيشتر محسوب شود. البته 
تفسير چنين سياستى براى ما مشكل 

است. ما بهسختى مىتوانيم اميدوار 
باشـــيم كه بتوانيم بهروى افرادى كه 
بهدنبال يافتـــن بهانههاى جديد و 
جديدتر براى اعمال فشار بر روسيه 
هستند، تأثيرگذار باشيم.بهگفته وى، 
طـــرف اوكراينى احتماالً روى منافع 
مضاعـــف اين اقدام تحريكآميز، از 
جمله روى اين مســـئله كه آمريكا 
و اروپا كه همـــواره طرفدار چنين 
تحريكات ضدروسى هستند، پايشان 
به اين مسئله باز خواهد شد، حساب 

كرده است.
وزير خارجه روسيه از حاميان 
غربى مقامات كيف نيز خواســـت تا 
افرادى را كه تالش مىكنند در آستانه 
انتخابات رياست جمهورى در اوكراين 
با استفاده از اين قبيل اقدامات، امتيازات 
سياسى خاصى به دست آورند، آرام 
سخنگوى  كنند."ديميترى پسكوف" 
كاخ كرملين هم اعالم كرد كه والديمير 
پوتين بهطور مرتب گزارشهاى مربوط 
به اوضاع در درياى آزوف و تنگه كرچ 
را از همان دقايق اوليه كه كشتىهاى 
اوكراينـــى وارد آبهاى بيطرف در 
نزديكى شـــبهجزيره كريمه شدند 

دريافت مىكند.وى همچنين گفت: 
«تصميم مقامات كيف درباره اعالم 
وضعيت نظامى در اوكراين در آستانه 
انتخابات رياست جمهورى در اين 
كشور نشان مىدهد كه تالش مىشود 
تا روى نظر رأىدهندگان اوكراينى تأثير 
گذاشته شود و اين اقدام با باال بردن 
پرچم جنگ صورت گرفته اســـت، 
در حالى كه چنين تصميماتى از ديد 
مسكو اقدامى بسيار خطرناك است».

وزارت امور خارجه روسيه نيز در 
بيانيهاى اعالم كرد اقدامات تحريكآميز 
طـــرف اوكراينى در خليج كرچ در 
درياى آزوف كه در هماهنگى با آمريكا 
و اتحاديه اروپا صورت گرفته، عواقب 
جدى خواهد داشت، چرا كه مسكو 
با هرگونه تحركات كه تهديدى براى 
تماميت ارضى و امنيت روسيه باشد 
با شديدترين شكل مقابله خواهد كرد.

در اين رابطه "والديمير پوتين" رئيس 
جمهورى روســـيه نيز در مذاكرات 
تلفنى با "آنگال مركل" صدراعظم آلمان 
حادثـــه در تنگه كرچ درياى آزوف 
را محكوم كـــرده و اقدامات طرف 
اوكراينى را تحريكآميز ناميد. رئيس 
جمهورى روسيه ابراز اميدوارى كرد 
كه مقامات برلين از نفوذ خود بر دولت 
اوكراين استفاده كرده تا مانع از ادامه 
چنين اقدامات غيرمنطقى شوند.پوتين 
همچنين نگرانى جدى خود در رابطه با 
تصميم مقامات كىيف درباره آمادگى 
رزمى كامل نيروهاى مسلح اين كشور 
را اعالم و تأكيد كرد كه مســـئوليت 
كامل هر گونـــه درگيرى نظامى و 
وخامت اوضاع در منطقه تنها بهعهده 

رهبـــران اوكراين خواهد بود.اين در 
حالى است كه اعضاى شوراى امنيت 
با دستوركار پيشنهادى روسيه براى 
بررسى حادثه رخداده در درياى آزوف 
مخالفت كرده و حتى آمريكا و برخى 
كشورهاى اروپايى از مواضع اوكراين 
در اين باره حمايت كردند. چهار كشور 
عضو شوراى امنيت با اين ابتكار عمل 
روسيه موافقت كردند، هفت كشور با 
آن مخالفت و چهار كشور نيز به آن 

رأى ممتنع دادند."نيكى هيلى" نماينده 
دائم آمريكا در ســـازمان ملل در اين 
نشست گفت، اياالت متحده و متحدان 
اروپايى اين كشور در شوراى امنيت، 
نگران حادثه پيشآمده در خليج كرچ 
هستند و از تماميت ارضى اوكراين 
حمايت مىكنند.وى همچنين روسيه 
را به اقدامات تحريكآميز عليه اوكراين 
متهم كرده يادآور شـــد: «اين عقيده 
تنها از طـــرف آمريكا نبوده، بلكه 
نمايندگان كشورهاى فرانسه، هلند 
لهستان، سوئد و انگليس نيز در اين 
باره با ما همعقيده هستند»."ديميترى 
پوليانسكى" معاون نماينده دائم روسيه 
در ســـازمان ملل بعد از اين نشست، 
تأكيد كرد بىتفاوتى اعضاى شوراى 
امنيت به اين حادثه، مىتواند تشويق 
كننده رهبران اوكراين بوده و به آنها 
براى ادامه اقدامات تحريكآميز خود 
عليه روســـيه چراغ سبز نشان دهد.
سخنگوى وزارت خارجه روسيه نيز 
از تصميم شوراى امنيت در ممانعت 
از بررسى حادثه رخداده ابراز تأسف 
كرد و يادآور شد كه اعضاى شوراى 
امنيت مسلماً با اعمال نفوذ آمريكا به 

نقض آشـــكار حريم دريايى روسيه 
از سوى اوكراين بىتوجهى كردهاند. 
ماريا زاخارووا همچنين هشدار داد كه 
بعد از حادثه 25 نوامبر، امكان اقدامات 
تحريكآميز جديد از طرف اوكراين 

در درياى سياه بعيد نيست.
ارزيابى رسانههاى غربى از تنش 

روسيه و اوكراين
تحليل رسانههاى غربى حكايت 
از آن دارد كـــه هدف دولت اوكراين 

از دامن زدن به تنش با روسيه ريشه 
در تحوالت داخلى اين كشـــور دارد 
امـــا ورود بازيگران خارجى به ويژه 
ايـــاالت متحده به موضوع مى تواند 
شـــرايط را به نحو خطرناكى تغيير 
دهد.به گزارش گروه تحليل، تفسير و 
پژوهشهاى خبرى ايرنا، ورود چند 
ناوچه كوچك اوكراينى به ســـواحل 
اطـــراف جزيره كريمه و متعاقب آن 
شـــليك گلوله و توقيف كشتىها به 
همراه خدمهها، از سوى نيروى دريايى 
روسيه باعث شد تا آتش تنش ميان 
روسيه با اوكراين بار ديگر شعله ور 
شود. «پترو پروشنكو» رئيس جمهورى 
اوكراين تحوالت اخير را قرار گرفتن 
كيف در آستانه يك جنگ تمام عيار 
با مســـكو ارزيابى و در اين كشور به 
مـــدت يك ماه مقررات نظامى ويژه 
اعالم كرد. از ســـوى ديگر «والديمير 
پوتين» نيز اقدامات همتاى اوكراينى 
خود را با اهداف سياسى توصيف كرد  
و عنوان داشت كه پروشنكو به دنبال 
آن است تا با صحنه سازىهاى برنامه 
ريزى شده پيش از انتخابات رياست 
جمهورى اين كشـــور در سال آينده، 

به احساســـات ضدروسى دامن بزند 
و بـــر محبوبيت خود بيافزايد. رئيس 
جمهورى روسيه اعتقاد دارد غرب از 
پروشنكو به اين دليل حمايت مىكند 
كه خوراك تبليغاتى مناسب عليه روسيه 
را فراهم مى كند. دامنه اين تنش حتى 
از دو كشـــور روسيه و اوكراين هم 
فراتر رفت و به نوعى باعث درگيرى 
كاخ كرملين با كشورهاى غربى هم 
شد. رئيس جمهورى اوكراين هم به 

رغم آنكه كى يف عضو ناتو نيست 
خواستار اقدام و همراهى اين سازمان 
براى مقابله با روســـيه شد. دبير كل 
ناتو هم باتوجه به اين كه الحاق شبه 
جزيره كريمه به روسيه را به رسميت 
نمى شناســـد در بيانيه اى اعالم كرد 
درگيرىها در آبهاى ساحلى اوكراين 
اتفاق افتاده است. بنابر اين اظهارنظر 
ناتو جانـــب اوكراين را گرفت و از 
حق حاكميت سرزمينى كى يف در 
اين قضيه حمايت كرد. مســـكو هم 
در واكنـــش به تحوالت اخير عنوان 
داشـــت كه به زودى سامانه جديد 
ضدموشكى اس 400 را در شبه جزيره 
كريمه مســـتقر مى سازد. در طرف 
مقابل دفتر رئيس جمهورى آمريكا نيز 
تهديد كرد ممكن است به علت اين 
اقدام مسكو ديدار با پوتين در بوينس 
آيرس را لغو كند. روزنامه «واشنگتن 
پست» در گزارش خود تحليل پوتين 
در زمينه داليل سياسى-داخلى دولت 
اوكراين را به صورت تلويحى تاييد 
كرد و آورد رئيس جمهورى اوكراين 
همزمان تنش با روســـيه چالشهاى 
سياســـى را در داخل اين كشور دارد. 
وى در داخل كشـــورش به شدت 
نامحبوب است و برخى منتقدان اعتقاد 
دارند اين اقدامات وى براى تقويت 
موقعيت در انتخاباتى صورت مى گيرد 
كه قرار اســـت در آينده نزديك در 
اوكراين برگزار شود. پروشنكو خواستار 
برقـــرارى دو ماه حكومت نظامى در 
اوكراين بود اما داليل سياسى و داخلى 
باعث شدند تا سياستگذاران اين كشور 
حالت فوقالعاده را تنها براى 30 روز 
در 10 اســـتان اين كشور به تصويب 
برســـانند. آنها تالش كردند تا زمان 
وضعيت فـــوق العاده نظامى با روز 
انتخابات آتى اوكراين در 31 مارس 
آينده تداخل نداشته باشد. نكته جالب 
اينجاست چهار سال قبل كه تنشهاى 
عميقى ميان مسكو و كيف حادث شد 
و حتى به جدايى يك طرفه كريمه از 
اوكراين انجاميد، مردم اين كشور به 
شدت به دنبال اعالم حكومت نظامى 
بودند اما پروشـــنكو در آن زمان با 
آن مخالفت كرد.«ماكسيم اريستاوى» 
تحليلگر انديشكده شوراى آتالنتيك در 
يك ارزيابى مشابه تاكيد دارد: پروشنكو 

در واقع رقابتهاى انتخاباتى را از االن
آغاز كرده است و مى خواهد از قدرت
خود به عنوان فرمانده نيروى نظامى
اوكراين براى اين منظور استفاده كند؛
وى به همين دليل لباس نظامى برتن
مى كند تا نشان دهد تنها فردى است

كه اوضاع را در كنترل دارد.
با اين حال تشديد تنش بين دو
كشور نگرانى  هايى را در مورد افزايش
دامنه منازعه از دريا به خشـــكى و
ورود جدايى طلبان شرق اوكراين به
تحوالت به وجود آورده است. تكرار
مسائل سال 2014 مى تواند بار ديگر
يك بحران بين المللى را در شرق اروپا
موجب شود. شبكه خبرى سى.ان.ان
بر اين اعتقاد اســـت با وجود ظاهر
جنگى اوكراين، اين كشـــور به هيچ
وجه آماده رويارويى با روسيه نيست.
اين گزارش مدعى شد كه روسيه در
چند ماه گذشته بر تحركات خود در
درياى سياه افزود و حتى به بازرسى از
برخى كشتىهاى تجارى مى پرداخت.
از نگاه تحليلگر اين شـــبكه خبرى
آمريكايى چنين برخوردهايى در واقع
اقدام جنگى محســـوب مى شوند و
اوكراين نتوانست واكنشى را در مقابل
آن انجام دهد. به همين دليل ناتو بايد
حضور پررنگ دريايى را در اين منطقه
داشته باشد و از اوكراين حمايت كند
زيرا نيروى دريايى اوكراين در بهترين
حالت نمايشـــى و تنها براى تزئين
به كار مى رود. اين شـــبكه خبرى
آمريكايى اعتقاد دارد مهمترين اقدامى
را كه رئيس جمهور اوكراين انجام داد
اعالم حالت فوق العاده و درخواست
براى افزايش تحريمها عليه مســـكو
بود. با وجود همه موضعگيرىهاى
تندى كه در غرب عليه روسيه گرفته
شد اما احتمال اقدامات تنبيهى بيشتر
عليه مســـكو حتى از سوى اياالت
متحده اندك به نظر مى رســـد. اما
در طـــرف مقابل تندروها در اياالت
متحده خواستار اقدامات تعيين كننده از
سوى كاخ سفيد هستند. تارنماى نشريه
«تايم» بر اين اعتقاد است كه در اين
شرايط اگر ترامپ واكنش جدى نشان
ندهد و براى روسيه خط قرمزى را در
اوكراين تعيين نكند، مسكو جسورتر
مى شود و به اقدامات تندترى دست
مى زند. ترامپ تاكنون بيانيه رسمى
منتشـــر نكرده و تنها از لغو ديدار با
پوتين در نشست جى20 سخن گفته
است. تحليل اين نشريه مطرح آورده
است: اگر چنين رويه اى ادامه داشته
باشد اين پيام اشتباه را براى مسكو به
همراه دارد. اگرچه احتمال گسترش
اين تنش در درياى آزوف به شـــبه
جزيره كريمه جدى نيســـت اما اين
وقايع بخشى از تالشهاى گسترده تر
اما آهسته روسيه ارزيابى مى شوند تا
كنترل اين كشور را بر بخشهايى از
قلمروى آبى و خاكى اوكراين تثبيت
كند. در صورتى كه پاسخى از سوى
كاخ سفيد صادر نشود دامنه حضور
و نفوذ روسيه در درياى سياه تحكيم
مى شود؛ اين شبيه همان رفتارى است
كه چين در درياى جنوبى به آن دست

زده است.

روسيه و اوكراين در آستانه درگيرى نظامى قرار دارند؟
بخش دوم و پايانيتنش در درياى آزوف؛روسيه و اوكراين چه مى خواهند؟
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ایمیل  خط ارتباطي :

 پيکر سردار منصوري در زادگاهش 
به خاک سپرده شد 

سرويس شهرستانها: پيکر سردارقدرت اهلل منصوري، فرمانده فقيد 
قرارگاه ثامن االئمه )ع( نيروي زميني س���پاه در شهرس���تان ايذه استان 

خوزستان تشييع و به خاک سپرده شد . 
به گزارش مهر، پيکر سردار منصوري صبح پريروز از مقابل مهديه 
مشهد به سمت حرم مطهر رضوي تشييع و در بارگاه امام هشتم)ع( 
طواف داده و سپس از طريق فرودگاه اهواز وارد استان خوزستان شد 
و صبح ديروز پس از تشييع، با حضور جمعي از مسئوالن و مردم در 

زادگاهش روستاي »تکاب« شهرستان ايذه آرام گرفت. 
فرمانده فقيد قرارگاه ثامن االئمه)ع( نيروي زميني سپاه، چند روز 
قبل هنگام بررس���ي و تنظيف سالح انفرادي خود از ناحيه سر دچار 

سانحه شد و به لقاءاهلل پيوست . 
او در دوران دف���اع مق���دس ايثارگران���ه در جبهه هاي حق عليه 
باطل حضور يافت و پس از دوران 8 ساله مقاومت و ايستادگي هم 
مسئوليت هاي خطيري را در فرماندهي تيپ 21 امام رضا)ع(، فرماندهي 
لشکر 5 نصر و فرماندهي قرارگاه قدس برعهده داشت و از سال 1393 
با حکم فرمانده کل س���پاه به سمت فرماندهي قرارگاه ثامن االئمه)ع( 

نيروي زميني سپاه منصوب شده بود .

شبي با شهدا در مصالي بزرگ ايالم
سرويس شهرستانها: پيکرهاي مطهر 46 شهيد دوران دفاع مقدس 
پس از س���ال ها دوري از وطن، در س���الروز وفات بانوي کريمه اهل 
بيت )ع( فاطمه معصومه )س ( با انجام تشريفات قانوني از مرز مهران 
وارد کشور شد و به ميهن اسالمي بازگشت. مراسم استقبال از پيکرهاي 
شهداي افتخارآفرين دوران دفاع مقدس با اجراي مراسم ويژه در نقطه 

صفر مرزي انجام شد. 
کار تفحص اين شهدا در منطقه زرباطيه و مندلي عراق مهر امسال 
آغاز شد که در نتيجه اين تفحص ها، پيکر مطهر 46 شهيد کشف شد.  
اين ش���هدا در عمليات مختلفي همچون کربالي 6، والفجر 3 و نيز 
عاشوراي 2 حضور داشته اند.  از ميان اين شهدا يگان هاي مختلفي از 
جمله 88 زاهدان، 16زرهي قزوين، نيروي زميني ارتش و نيز لشکر نثر 
5، 21 امام رضا )ع( و نيز لشکر 17 علي بن ابي طالب )ع( و لشکر 

41 ثاراهلل از سپاه بوده است. 
پيکرهاي مطهرديشب در آييني با عنوان »شبي با شهدا« در مصالي 
بزرگ شهر ايالم ميهمان مردم شهيدپروربودند. پس از برگزاري مراسم 
وداع، پيکرهاي پاک شهدا به منظور استمرار کار شناسايي و در نهايت 

تشييع و تدفين به تهران منتقل شد. 

 تاييد نهايي اسناد رسمي تنظيم شده با اثر 
انگشت سردفتران  

س���رويس خبر:رئيس س���ازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت: 
از ابتداي امس���ال تأئيد نهايي اسناد رسمي تنظيم شده در دفاتر اسناد 
رسمي با اثر انگشت سردفتران در سيستم الکترونيک اسناد انجام خواهد 
گرفت و اين اقدام سبب پيشگيري از خدشه احتمالي به اعتبار اسناد 

رسمي خواهد شد. 
احمد تويسرکاني تأکيد کرد: متعاقب تکاليف قانوني جهت استقرار 
سيستم هاي الکترونيک، اجراي پروژه ثبت الکترونيک اسناد و اتخاذ شيوه 
مناس���ب براي احراز صحت و تماميت اعتبار اسناد رسمي و در ادامه 
تکامل اين پروژه، به لحاظ پيشگيري از آسيب هاي احتمالي موجود در 
استفاده از توکن و امضاي الکترونيک که با سپردن آن به غير، اعتبار 
سند تنظيمي را مخدوش مي کند، از اول دي ماه 97 تائيد نهايي اسناد 
رسمي تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي با اثر انگشت سردفتران انجام 
خواهد گرفت.  وي با اشاره به اين که اين پروژه چندين ماه تحت بررسي 
کارشناسي بوده و نرم افزار الزم تهيه شده است افزود: حدود يک ماه 
است که پروژه مذکور ابتدا در 40 دفترخانه و در حال حاضر در 760 
دفترخانه سراسر کشور به صورت پايلوت در حال اجراست و تا کنون 

بيش از 80 هزار سند در همين سيستم صادر شده است. 
رئيس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت: اکثريت سردفتران 
مهياي انجام کار با سيستم جديد هستند و 4 هزار و 500 نفر از مجموع 
7 هزار و 100 س���ردفتر کش���ور با مراجعه به ادارات ثبت و ذخيره اثر 

انگشت آماده استفاده از سيستم جديد هستند.  

راه اندازي سامانه سنام با هدف اعمال 
نظارت کارآمد در حوزه ترجمه رسمي  

سرويس خبر: معاون حقوقي قوه قضائيه ازراه اندازي سامانه سنام 
با هدف اعمال نظارت کارآمد در حوزه ترجمه رسمي خبرداد.  

ذبيح اهلل خدائيان در تشريح وظايف اداره کل امور اسناد و امور 
مترجمان رس���مي پرداخت و گفت: از ابتداي تشکيل اداره کل اسناد 
و امور مترجمان رسمي قوه قضائيه در کل کشور   700 نفر مترجم 
رسمي وجود داشت که در نتيجه آزمون برگزار شده در سال 94 شمار 
آن به يکهزار نفر رس���يده اس���ت.  او با اشاره به اين که اگر مترجمي، 
رسمي نباشد، قوه قضائيه ترجمه انجام شده توسط وي را تأييد نمي کند 
گفت: مترجمان رسمي عالوه بر اين که بايد از سواد و علم کافي و به 
روز برخوردار باشند، بايد مورد تاييد و گزينش قرار گيرند و بر فعاليت 

آن ها از سوي قوه قضائيه نظارت کارآمد اعمال شود. 

قدرداني از مأمور پاکدست مبارزه با 
جرائم اقتصادي  

سرويس خبر: رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ از صحت عمل مأمور 
وظيفه شناس اداره برخورد با جرائم اقتصادي که در جريان رسيدگي به 
پرونده اي با رد رشوه چند ده ميليوني ) 15 سکه طال( وظيفه قانوني 

خود را انجام داد، قدرداني کرد. 
يکي از مأموران وظيفه شناس اداره برخورد با جرائم اقتصادي پليس 
آگاهي فاتب در جريان رسيدگي به پرونده اي که شماري از افراد اقدام 
به خريد و فروش غيرمجاز ارز در قالب صرافي هاي مجاز مي کردند 
با رد رشوه پيشنهادي 15 سکه تمام بهار آزادي، آن را ضميمه پرونده 
کرده وگزارش داد.  س���ردار عليرضا لطفي رئيس پليس آگاهي تهران 
بزرگ با اهداي لوح تقدير و هديه نقدي از صحت عمل »ستوان يکم 
رستگار« مامور وظيفه شناس اداره جرائم اقتصادي پليس آگاهي تهران 

بزرگ و رد رشوه چند ده ميليوني تشکر و قدرداني کرد. 

واژگوني اتوبوس در گرمسار با 2 کشته  
سرويس شهرستانها: رئيس پليس راه ناجا گفت: براثر واژگوني يک 
اتوبوس در گرمسار استان سمنان، 2 تن کشته و 34 تن مجروح شدند. 

س���ردار محمد حسين حميدي اظهار داشت: يک اتوبوس با 36 
سرنشين از تهران در حال حرکت به سمت مشهد مقدس بود که در 

کيلومتر 15 محور آرادان � سرخه استان سمنان واژگون شد. 

پاسخ مسئوالن

  پاسخ سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر تهران 
درباره رسيدگي به تخلفات رانندگان

ب���ا احترام، عطف به مطلب مندرج در آن روزنامه وزين مورخه 
97/9/11 با عنوان »به وضعيت اين تاکسي رسيدگي کنند،« خواهشمند 

است توضيحات زير را براي تنوير افکار عمومي چاپ فرماييد.
با تشکر از تماس شهروند محترم به آگاهي مي رساند، با عنايت 
به مطلب عنوان شده، از طريق دفتر تاکسيراني منطقه2 عوامل گشت و 
نظارت به آدرس اعالمي اعزام و در محل يادشده و خيابان هاي اطراف 
و کوچه هاي منش���عب تاکسي متوقف مشاهده نگرديد. لذا شهروندان 
گرامي در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با ذکر شماره کامل 
پالک تاکسي به سامانه تلفن1888 و يا سامانه ثبت تخلفات در سايت 
1888 به آدرس http://1888.tehran.ir منعکس و اين سازمان را در 

امر نظارت هر چه بهتر ياري فرمايند.
مرادعلي امين وندـ  مدير روابط عمومي

چرا پزشکان در مطب هايشان کارتخوان نصب نمي کنند؟
 در شرايطي که با کوچکترين تخلف هاي صنفي برخورد و گاهي 
در صدا و سيما آن را در بوق و کرنا مي کنند، بسياري از پزشکان در 
مطب هايش���ان کارتخوان بانکي ندارند و وقتي هم اعتراض مي کني، با 
بيماران رفتار توهين آميزي دارند، از جمله در مراجعه به 2 پزش���ک 
کارديوپراتيک با ويزيت هاي 160 و 200 هزارتوماني با من همين رفتار 
را داشتند که به نظر مي رسد دليل خودداري آنان از نصب کارتخوان در 

مطب ها، نپرداختن ماليات بردرآمد است.
تلفن به خط ارتباطي

گفتگوي دکتر صديقي با محمدرضا پهلوي منتشر شود
با تشکر از آقاي عليرضا خاني به دليل نگارش مقاله دکتر غالمحسين 
صديقي و پايان يک غربت تاريخي »در ضميمه فرهنگي 14آذر97 روزنامه 
اطالعات« پيشنهاد مي شود گفتگوهاي ايشان با محمدرضا پهلوي و رد 
پيشنهاد شاه در مورد نخست وزير شدن او و همچنين صحبت هاي دکتر 
صديقي با دکتر اميني و عبداهلل انتظام در آن دوران تهيه و بدون سانسور 
از صدا و سيما پخش شود تا ضمن روشن شدن زواياي تاريک تاريخ 
قبل از انقالب، مورد استفاده هموطنان و بخصوص جوانان قرار گيرد.
كارشناس حقوق و علوم سياسي

همه بايد قدردان خدمات دکتر پزشکيان باشيم 
براي آن گروه از دانشجويان دانشگاه تبريز که به آقاي دکتر مسعود 
پزشکيان اهانت و در سخنراني ايشان اخالل ايجاد کردند، بسيار متاسفم 
و اقدام ضد دانشجويي آنان را محکوم مي کنم. آنان چگونه به خود اجازه 
مي دهند به يک ش���خصيت دانشمند و خدمتگزار با سابقه انقالبي که 
منتخب مردم و نايب رئيس اول مجلس شوراي اسالمي است، اين گونه 
بي احترامي کنند؟ امثال دکتر پزشکيان سرمايه هاي معنوي کشور و انقالب 

هستند که همه بايد قدردان آنان باشيم. 
دانشجويي از تهران

ماهم بايد از سبد حمايتي دولت بهره مند باشيم
بازنشسته تامين اجتماعي با 3 ميليون و 200 هزار تومان مستمري 
و 6 سرعائله و فرزندان بيکار هستم، آيا ما به دليل دريافت مستمري 
بيش از 3 ميليون تومان در ماه بايد از سبد هاي حمايتي دولت محروم 

باشيم؟
بازنشسته تامين اجتماعي

سؤال درباره پرداخت مطالبات سپرده گذاران 
براساس اخبار رسانه ها سهم هر ايراني از پرداخت بدهي مؤسسه هاي 
غيرمجاز مالي اعتباري به سپرده گذاران 3 ميليون تومان بوده است که بايد 
پرسيد در اين اوضاع اقتصادي چرا بايد از بيت المال چنين خسارت هايي 
پرداخت ش���ود و آيا از آنچه که پرداخت ش���ده است، چيزي به خزانه  

دولت باز مي گردد؟
خواننده روزنامه اطالعات

خط ارتباطي:  براس���اس آراي دادگاه ها بخش قابل توجهي از اموال 
و دارايي هاي موسسه هاي غيرمجاز مالي و اعتباري مصادره شده است و 
درآمدهاي ناشي از فروش آن ها به خزانه  دولت و بيت المال باز مي گردد.

قدرداني از نويسنده مقاله گراميداشت رشديه
از آق���اي رضا بابايي به دليل نگارش مقاله »به ياد ميرزاحس���ن 
رشديه، بنيانگذار مدارس جديد در ايران«، روزنامه اطالعات 22 آذرماه 

سپاسگزارم.
خانم شهروند از تهران 

گران فروشي مايحتاج زندانيان!
زنداني بازداشتگاه... هستم، در اينجا مايحتاج زندانيان خيلي گران 
است و از جمله شامپوي 3 هزار توماني را 9 هزار تومان و خيار کيلويي 

هزار تومان را 3 هزار تومان مي فروشند!
مددجوي بازداشتگاه...

خط ارتباطي: متاس���فانه نام بازداشتگاه مورد نظر اين مددجو در 
پيامي که داد، نامفهوم است.

اقدام بانك مرکزي کارساز است
اقدام بانک مرکزي در محدودسازي تراکنش با دستگاه »پز« و شفاف سازي 
حساب هاي رمزدار و چک هاي بين بانکي تصميم درست و موثري در زمينه 
مبارزه با پولشويي و کاهش نرخ ارز محسوب مي شود که اميدواريم مسئوالن 
بانک مرکزي تحت تاثير مخالفان قرار نگيرند و ضمن استمرار برنامه ياد 

شده، برنظارت هاي بانک بر عملکرد صرافي ها بيفزايند.
كارشناس اقتصادي

ازدواج موقت فقط براي جوانان مجرد مجاز باشد
تجربه ثابت کرده است که تحميل برخي عقايد و تصميم ها به مردم 
در بلند مدت بي فايده است و حتي سبب مقاومت هاي منفي مي شود و 
بر مشکالت دولت و ملت مي افزايد. تالش دولتمردان بايد در جهت 
سالم سازي و سالم نگه داشتن نهاد خانواده ها براي حفظ جامعه اي سالم 
باش���د که يکي از راهکارهاي آن هم ممنوع کردن چند همسري براي 
آقايان و مجاز داشتن ازدواج هاي موقت فقط براي افراد جوان و مجرد 

و آن هم براي مدت زمان محدود است.
خانم حقوقدان و پژوهشگر

اجراي طرح هاي نيمه  تمام در اولويت شهرداري باشد
به ش���هردار جديد تهران پيشنهاد مي کنم قبل از اجراي طرح هاي 
جديد، طرح هاي نيمه تمام شهري را اجرا کنند. در حال حاضر برخي 
از س���اختمان هاي با عمر باالي 50 س���ال را براي نوسازي و تعريض 
خيابان ها تخريب و نيم ديگر آن ها را به صورت مخروبه رها کرده اند 
که خطرناک است. شهرداري اگر مالکان اين قبيل بناها را به همکاري 
فراخواند مي توانند کارچاق کن ها و کساني را که در راه نوسازي شهر  

سنگ مي اندازند معرفي کنند!
شهروند تهراني 

اين برجام که مي گويند، يعني چه؟!
با اين که ش���هروند تحصيلکرده اي هستم، معناي واژه »برجام« را 
که اين همه در رسانه هاي گروهي به کار مي رود نمي دانم. لطفاً به بيان 

ساده آن را برايم توضيح دهيد.
خواننده روزنامه اطالعات

خط ارتباطي: »برجام« مخفف عبارت »برنامه جامع اقدام مشترک 
در مورد پرونده هسته اي ايران« است که ابتدا توسط 6 کشور آمريکا، 
انگلستان، فرانسه، آلمان، روسيه و چين امضاء و به 1+5 معروف شد 
که با کناره گيري ترامپ و دولت آمريکا از آن، در حال حاضر توافق نامه 

1+4 ناميده مي شود.
ضرورت تسريع در تصويب اليحه پولشويي

از نمايندگان محترم مجلس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت 
نظام انتظار مي رود اليحه پولشويي را زودتر تصويب کنند و اين موضوع 
را ازياد نبرند که هرچه اين اليحه ديرتر تصويب و اجرا شود، بيشتر 

به ضرر ملت ايران است.
محمدعلي نامداريـ  همدان 

از تنظيم خيلي خوب پيام  ها سپاسگزارم 
با تش���کر از آقايان عليرضا خاني، سيد  مسعود رضوي، ابوالقاسم 
قاس���م زاده، دکتر فياض بخش، فتح اهلل آملي و ديگر نويسندگان ارجمند 
روزنامه اطالعات به دليل نگارش مقاله هاي خواندني و مفيد و کارساز، 
از خط ارتباطي روزنامه اطالعات هم به دليل تنظيم و ويراستاري خيلي 
خوب پيام ها قدرداني مي کنم. خط ارتباطي دقيقاً مفهوم پيام هاي مرا دريافته 

و آنچه را که منظورم بوده، به خوبي منعکس کرده است. 
خواننده روزنامه اطالعات 

تكرار »شين آباد« در زاهدان ؛  آتش به جان دانش آموزان افتاد

س���رويس حوادث: استفاده از 
چراغ نفتي در مدارس، بارديگر فاجعه 
غمناکي را در کش���ورمان رقم زد و 
اي���ن بار دو دانش آموز دختر قرباني 

شعله هاي آتش شدند . 
به گزارش خبرنگار ما، اين حادثه 
دردناک صبح ديروز در واحد آموزشي 
پيش دبستاني اسوه حسنه شهر زاهدان 
اتف���اق افتاد و دو دختر 6 س���اله به 
طرز دلخراشي در ميان شعله هاي آتش 
س���وختند  و دو دخت���ر ديگر هم به 
ش���دت دچار سوختگي شدند. نظير 
اين حادثه 15 آذرماه 91 در روس���تاي 
»شين آباد« پيرانشهر آذربايجان غربي 

اتفاق افتاده بود. 
***

س���اعت 8 صبح است و پدران 
و مادراني در ش���هر زاهدان با هدف 
تربيت دختران و پس���ران معصوم در 
محيط امن تعليم و تربيت، آنها را تا 
مقابل مرکز پيش دبستاني اسوه حسنه 

بدرقه مي کنند . 
دختران و پسران 6 سال دارند و 
دست در دست والدين خود تا مقابل 

در مدرسه مي روند   . 
مادر براي آخرين بار نگاهي به 
چهره دخترک معصوش مي اندازد و 
با بوس���ه اي، او را وارد حياط مدرسه 

مي کند . 
دخترک نگاه���ش را به طرف 
همکالسي هايش مي اندازد و به طرف 
آنها مي دود ولي مادر در همان دقايق 
خداحافظي هم نگاه از دخترش برنمي 
دارد و سرانجام در انتظار ديدن مجدد 

او به آسمان خيره مي شود.
***

کالس درس ب���ا ورود دانش 

آموزان، آغاز مي شود اما گرماي وجود 
اين دخت���ران معصوم هم جوابگوي 

سرماي زمستان نيست .
داخل هر کالس يک چراغ نفتي 
براي گرم شدن گذاشته اند تا به وسيله 
آن بتوانن���د گرم���ا را در اين محيط 
آموزشي براي دانش آموزان فراهم کنند 
غافل از اين که همين وسايل ابتدايي 
و منس���وخ شده براي توليد گرما، به 
بالي جان دانش آموزان تبديل مي شود 
و بدن نحي���ف آنها را در کام مرگ 

فرو مي برد . 
دقايقي از تشکيل کالس و حضور 
دانش آموزان نمي گذرد که ناگهان با 
برافروخته شدن شعله هاي آتش، صداي 
ش���يون و زاري بچه ها هم به آسمان 
مي رود و به سرعت حريق مدرسه را 

به تسخير در مي آورد . 
دختران و پسران معصوم هر کدام 
به طرفي مي دوند تا بتوانند از مهلکه 
جان س���الم به در برند ولي انگار دود 
غليظ ناش���ي از سوختن وسايل هم 
به مدد آتش آمده اس���ت تا بار ديگر 
مظلوميت اين بچه ها را فرياد بزند و 
عمق بي توجهي مسئوالن در فراهم 
کردن يک فضاي آموزش���ي امن را به 

تصوير بکشند . 
تمامي راه هاي فرار بسته است 
و هرلحظه بر ش���دت حريق افزوده 
مي ش���ود، اکنون نفس بچه ها هم به 
ش���ماره افتاده است و بدن آنها هم 
رفته رفته گرماي شديد آتش را تجربه 
مي کن���د .  فرياد و فغان بچه ها فضا را 
پرمي کند و در انتظار فريادرسي، شيون 
مي کنند اما دريغ از وجود سيس���تم 
اطفاي حريق در مدرسه تا بتواند آنها 

را نجات دهد . 

از مي���ان اين بچه هاي معصوم، 
چهار دخت���ر در کانون آتش گرفتار 
شده اند و ضجه هاي دلخراش آنها حتي 

دل آتش را هم به درد مي آورد . 
شعله هاي آتش در يک لحظه اين 
چهار فرشته را محاصره و در آغوش 

سوزان خود گرفتار مي کند . 

***
اکنون والدين و ماموران آتش نشان 
در محل حاضر ش���ده اند که با تالش 
آنها، 55 کودک از ميان شعله هاي آتش و 
دود به بيرون منتقل مي شوند ولي چهار 
دخترک معصوم به خاطر س���وختگي 
زياد،به بيمارستان منتقل مي شوند تا شايد 
اقدامات پزشکي، نجات بخش آنها شود 
ولي گويا تقدير بر اين اس���ت که دو 
فرشته به سوي آسمان پربزنند و خاطره 
تلخ ديگري از قصور مديران آموزشي 

کشور در تاريخ  ثبت شود. 

اظهارات مسئوالن 
عليرضا نخعي مدير کل آموزش 
و پرورش سيستان و بلوچستان درباره 
اي���ن حادثه گفت: صبح ديروز يک 
واحد آموزشي پيش دبستاني و دبستان 
در خيابان مصطفي خميني 23 زاهدان 
طعمه حريق شد. در اين حادثه متاسفانه 

چهار دانش آموز اين مدرسه دخترانه به 
نام هاي مونا خسروپرست، صبا عربي، 
مريم نوکندي و يکتا ميرشکار دچار 
سوختگي باالي 90 درصد شدند  .  وي 
در گفتگو با ايرنا افزود: دربررسي هاي 
اوليه از سانحه، قصور و کوتاهي بعضي 

همکاران ما مشخص شده است . 
همچنين علي نجفي زاده مدير 
روابط عمومي آتش نش���اني زاهدان 
در گفتگ���و با خبرنگار ما درباره اين 
حادثه گفت: ساعت 9 و 2 دقيقه صبح 
ديروز با اعالم وقوع حريق به س���تاد 

فرماندهي آتش نشاني زاهدان در واحد 
آموزشي اسوه حسنه، بالفاصله ماموران 
دو ايس���تگاه به محل اعزام شدندکه 
با توجه به وس���عت شعله هاي آتش، 
ماموران يک ايستگاه ديگر هم به محل 
فراخوانده شدند.  وي افزود: ماموران 
پس از حض���ور در محل، با انجام 
اقدام���ات اوليه، نجات کودکان را در 
دستور کار قرار دادند و توانستند 55 نفر 
از آنها را از ميان شعله هاي آتش نجات 
دهند ولي چهار دانش آموز دختر که 
دچار سوختگي شديد شده بودند، به 
بيمارستان علي بن ابيطالب)ع( زاهدان 
منتقل شدند.   به گفته او علت وقوع 
حادثه توس���ط کارشناسان در دست 

بررسي است.  
استعفاي يک مدير  

مدير آموزش و پرورش ناحيه 
2 زاهدان در پي اين حادثه از سمت 
خود استعفا کرد.  به گزارش خبرنگار 
ما از زاهدان، علي مرادي، مدير روابط 
عمومي اداره کل آموزش و پرورش 
سيستان و بلوچستان با اعالم اين خبر 
اظهار داشت: ملک محمد سنجراني 
بعد از وقوع حادثه استعفاي خود را 
از مديريت آموزش و پرورش ناحيه 2 
زاهدان به مدير کل آموزش و پرورش 
اس���تان ارائه کرد که استعفاي وي در 

دست بررسي است. 
بازداشــت مدير و مربي آموزشي 
   در پي اين حادثه دردناک، دادس���تان 
عمومي و انقالب زاهدان و بازپرس 
ويژه قتل در محل حاضر شدند و به 

بررسي هاي الزم پرداختند. 
مدي���ر روابط عمومي اداره کل 
آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان 
در اين باره در گفتگو با ايرنا گفت: در 

بررسي هاي حجت االسالم موحدي 
راد دادستان عمومي و انقالب زاهدان 
و بازپرس ويژه قتل در محل، قصور 
مدير و مربي آموزشي محرز و  دستور 

بازداشت آنان صادر شد. 
آخرين خبر در اين باره حاکي 
است که اين دو مدير در پي دستور 
قضايي صادره، عصر ديروز بازداشت 

شدند و تحقيقات از آنها ادامه دارد. 
اظهارات دادستان

دادستان عمومي و انقالب مرکز 
استان سيستان و بلوچستان در گفتگو 
با ميزان، گفت: با بررس���ي هاي انجام 
گرفته قصور مدير و مربي آموزشي 
محرز شده اس���ت و در اين رابطه 
دستور بازداشت آن ها صادر شد  . وي با 
انتقاد از عملکرد آموزش و پرورش و 
ساير دستگاه هاي نظارتي درباره عدم 
استانداردسازي اين محيط آموزشي 
گفت: متاسفانه استاندارد هاي الزم و 
نکات ايمني در اين مدرس���ه رعايت 
نشده بود و قطعا پس از وصول نظريه 
کارشناسي چنانچه ساير اشخاص و 
دستگاه ها در اين رابطه مقصر شناخته 
ش���وند، طبق قانون با آن ها برخورد 

خواهد شد . 
موحدي راد با اشاره به صدور 
دس���توري مبني بر اينکه آموزش و 
پ���رورش و بهزيس���تي مکلفند از 
همه م���دارس و مهدهاي کودک  با 
توجه به فصل س���رما بازديد به عمل 
آوردند، افزود: اين نهادها بايد هر چه 
سريعتر گزارش مدارسي که حداقل 
اس���تاندارد هاي قانوني در آن رعايت 
نشده است را به دادستاني ارسال کنند تا 
نسبت به تعطيلي يا انتقال دانش آموزان 

به مکان مناسب تر اقدام شود . 

وسايلسوختهبهجاماندهدانشآموزان

بخاريمورداستفادهدرمحلحادثه
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مهلت ��يافت �س�نا� حد�كثر تا تا�يخ 97/10/06 مهلت قبو� پيش���نها�ها 

حد�كثر تا مو�� 97/10/08 � با�گشايي پاكت ها مو�� 97/10/09 مي باشد.
* سپر�� شركت �� مز�يد� بر�بر با مبلغ �� ميليا�� � سيصد ميليو� (2/300/000/000) �يا� مي باشد. 

* شهر���� �� �� يا قبو� يك يا كليه پيشنها�ها مختا� �ست.
شهر��� كاشا� � سعيد �بريشمي ���تلفاكس: 55465858(031)

نوبت دوم آگهي ارزيابي كيفي و مناقصه جهت برگزاري 
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره: 97/19

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

شركت �� � فاضال� ��ستايي �ستا� سيستا� � بلوچستا� �� نظر ���� طرح مخازن 
ناحيه اول و ايستگاه پمپاژ بهارشاه مجتمع روستايي دشت سراوان �� �� طريق برگز��� 
مناقصه عمومي تأمين نمايد. لذ� �� كليه پيمانكا��� ����� �تبه 5 � باالتر� �� �شته �� �عو� به 

عمل مي �يد تا بر�سا� �طالعا� �عال� شد� �يل �قد�� به خريد �سنا� نمايند. 
1) محل �جر�� كا�: شهرستا� سر����

2) مبلغ بر���� ��ليه 35233 ميليو� �يا� (بر�سا� فهرست بها� سا� 1397)
3) �ما� فر�� �سنا� ���يابي � مناقصه �� تا�يخ 97/9/27 لغايت 97/10/4

4) �خرين مهلت تحويل �س���نا� ���ياب���ي � مناقصه: پايا� �ق���ت ����� مو�� 97/10/16 
مي باشد. 

5) تا�يخ � ساعت با�گشايي پاكت ها� ���يابي كيفي: ساعت 10 مو�� 97/10/17 مي باشد.
6) تا�يخ � ساعت با�گشايي پاكت ها� مناقصه: ساعت 10 مو�� 97/10/18 مي باشد. 

7) شركت كنندگاني كه �متيا� ال�� �� ���يابي كيفي مذكو� �� ��يافت نمايند پاكت ها� شركت 
�� مناقصه عمومي يك مرحله �نا� با� خو�هد گر�يد. 

قيمت �سنا� مناقصه: 500,000 �يا� 
تذكر مهم: به �س���تنا� بند 2 بخش���نامه 30593 مو�� 94/5/3 موضو� �ستو��لعمل مبلغ 
ظرفيت مجا� پيمانكا��� بر�� ش���ركت �� مناقصه ���يابي كيفي � ��جا� كا�� مبلغ ظرفيت 
���� پيمانكا��� �� پايگا� �طال� �س���اني sajar �� س���و� كا�فرما كنتر� � مال� عمل قر�� 

خو�هد گرفت. 
لذ� پيمانكا��� مي بايست با �طمينا� �� ظرفيت كا�� مجا� (مبلغ ظرفيت ����) برحسب تعد�� 
� مبلغ پيما� ها� �� �ست �جر�� خو� �قد�� به خريد �سنا� ���يابي كيفي نمايند. �� غير �ين 
صو�� مطابق �س���تو��لعمل �سيدگي به تخلفا� ناشي �� عد� �عايت ضو�بط ��جا� كا� با �� 

شركت �فتا� خو�هد گر�يد. 
8) محل ��يافت �سنا�:

www.setadiran.ir ���� سامانه تد��كا� �لكتر�نيك ��لت (ستا�) به
9) محل تسليم �سنا� تكميل ش���د�: با�گذ��� بر ��� سامانه ستا� � تحويل پاكت ها� �لف 
(تضمين) � ���يابي كيفي به صو�� فيزيكي به �بيرخانه ش���ركت �� � فاضال� ��س���تايي 

�ستا� � � �.
تذكر: ضمنا� كليه ش���ركت كنندگا� ملز� به با�گذ��� پاكت ها� مناقصه � ���يابي كيفي بر 
��� سامانه ستا� مي باشند �� غير �ين صو�� پاكت ها� �نها تحويل � با�گشايي نخو�هد شد. 

تلفن تما�: 33426312� 054 ��خلي 120
نمابر: 33445056 � 054

�مو� قر�����ها�
شركت �� � فاضال� ��ستايي �ستا� سيستا� � بلوچستا� 

آگهي مناقصه جهت برگزاري ارزيابي كيفي و 
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره: 97/30

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

شركت �� � فاضال� ��س�تايي �ستا� سيستا� � بلوچستا� �� نظر ���� عمليات 
اجرايي شـبكه هاي توزيع و خطوط انتقال آب روسـتاهاي گرگ حيدرآباد 
شهرسـتان زاهـدان �� �� طريق برگز��� مناقصه عمومي تأمي���ن نمايد. لذ� �� كليه 
پيمانكا��� ����� �تبه 5 � باالتر� �� �شته �� �عو� به عمل مي �يد تا بر�سا� �طالعا� 

�عال� شد� �يل �قد�� به خريد �سنا� نمايند. 
1) محل �جر�� كا�: شهرستا� ��هد��

2) مبلغ بر���� ��ليه 11644 ميليو� �يا� (بر�سا� فهرست بها� سا� 1397)
3) �ما� فر�� �سنا� مناقصه �� تا�يخ 97/9/27 لغايت 97/10/3

4) �خرين مهلت تحويل �سنا� مناقصه: پايا� �قت ����� مو�� 97/10/15 مي باشد. 
5) تا�يخ � ساعت با�گشايي پاكت ها� ���يابي كيفي: ساعت 10 مو�� 97/10/16 مي باشد.
6) تا�يخ � ساعت با�گشايي پاكت ها� مناقصه: ساعت 10 مو�� 97/10/17 مي باشد. 

خريد �سنا� �� طريق سامانه ستا� مقد�� مي باشد.
تذكر مهم: به �س���تنا� بند 2 بخش���نامه 30593 مو�� 94/5/3 موضو� �ستو��لعمل 
مبلغ ظرفيت مجا� پيمانكا��� بر�� ش���ركت �� مناقصه � ��جا� كا�� مبلغ ظرفيت ���� 
پيمانكا��� �� پايگا� �طال� �س���اني sajar �� س���و� كا�فرما كنتر� � مال� عمل قر�� 

خو�هد گرفت. 
لذ� پيمانكا��� مي بايست با �طمينا� �� ظرفيت كا�� مجا� (مبلغ ظرفيت ����) برحسب 
تعد�� � مبلغ پيما� ها� �� �س���ت �جر�� خو� �قد�� به خريد �سنا� نمايند. �� غير �ين 
صو�� مطابق �ستو��لعمل �سيدگي به تخلفا� ناشي �� عد� �عايت ضو�بط ��جا� كا� با 

�� شركت �فتا� خو�هد گر�يد. 
7) محل ��يافت �سنا�:

www.setadiran.ir ���� سامانه تد��كا� �لكتر�نيك ��لت (ستا�) به
8) محل تسليم �سنا� تكميل شد�: با�گذ��� كليه پاكت ها بر ��� سامانه ستا� � تحويل 
پاكت �س���نا� ���يابي كيفي � پاكت تضمين (�لف) به صو�� فيزيكي به �بيرخانه شركت 

�� � فاضال� ��ستايي �ستا� � � �.
تذك�ر: ضمنا� كليه شركت كنندگا� ملز� به با�گذ��� پاكت ها� مناقصه بر ��� سامانه 

ستا� مي باشند �� غير �ين صو�� پاكت ها� �نها با�گشايي نمي گر��. 
تلفن تما�: 33426312� 054 ��خلي 120

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

آگهي تسليم سند مالكيت
بر�بر س����ند �نتقا� 34379�97/8/28 �فتر 76 بانه� تمامي سهم �قا� كريم �حماني 
�� پ����ال� 94 فرعي �� 65 فرعي �� 8 � �صل����ي به صال� �حماني � محمد �حماني � �بوبكر 
�حماني �نتقا� �جر�يي گر�يد� �ست � با توجه به �ينكه قبال� سند به نا� شما صا�� � تسليم 
گر�يد� �ست� لذ� بدينوس����يله �خطا� مي گر�� ظر� مهلت 10 ��� �� تا�يخ �نتشا� �گهي� 
�صل س����ند مالكيت ��ليه �� جهت �بطا� به �ين ����� �عا�� فرمائيد. عد� ���ئه مانع �� ���مه 

عمليا� ثبتي به نا� متعامل نخو�هد بو�.
كامر�� تا� � �ئيس ثبت �سنا� � �مال� شهرستا� بانه

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
شركت ماشين سازي آرش جوان كوشا سهامي خاص به شماره ثبت 705 

بدينوسيله �� كليه س���هامد���� شركت ماشين س���ا�� ��� جو�� كوشا سهامي خا� 
�عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� بطو� فو� �لعا�� كه ��تا�يخ97/10/11 
 ��� ساعت 10 صبح �� محل شركت ��قع �� محل شركت منعقد �ست حضو� به هم �سانند. 
�ستو�جلسه:  1� �نتخا� �عضا� هيئت مدير� بر�� مد� �� سا�. 2� �نتخا� با��سا� �صلي 

� علي �لبد� بر�� مد� يكسا�. 3� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�. 
هيئت مدير� شركت ماشين سا�� ��� جو�� كوشا سهامي خا�

آگهي مزايده اقالم مازاد 
 ش�ركت س�يما� �نج�ا� (س�هامي خا�) �� نظ���ر ����
�قال� ما��� بر نيا� �يل �� �� طريق مز�يد� عمومي به فر�� برساند 

شر� �قال� ��يف 

مشعل ها� ��گانه سو� (گا��ئيل � گا�) � �لكتر�موتو� فلنجي � �كچويتر 1

�نو�� لد� (ladder) � سيني كابل � �تصاال� مربوطه 2

�نو�� لوله � �تصاال� (فوال�� � چدني � گالو�نيز� � �ستيل) 3

�نو�� شير�ال�� صافي� ��يچه با��يد� �يافر�گم بوستر � �نو�� بست � پايه 4

سر� سا�ماني نر� 5

كليه متقاضيا� جهت ��يافت �سنا� مز�يد� طي ���ها� 97/09/28 لغايت 
97/10/08 �� ساعت 8 لغايت 15/30 به ���� ها� �يل مر�جعه نمايند: 

1� �فتر تهر�� � �نتها� يوس���ف �با� � خيابا� 72 � پال� 2 �  طبقه س���و� � 
��حد 8 

 www.zanjancement.com 2� ���� �ينترنتي
3� كا�خانه � �نجا� � خد�بند� � كيلومتر 12 جا�� قيد�� به سلطانيه � كا�خانه 

سيما� �نجا� � ��حد �مو� قر�����ها 
كلي���ه متقاضيا� جهت با��يد �قال� ما��� به ���� كا�خانه مر�جعه نمايند � 
بر�� كسب �طالعا� بيش���تر با شما�� تلفن     5 � 02434338371 ��خلي 

1101 تما� حاصل فرمايند. 
شركت سيما� �نجا� (سهامي خا�) 

آگهي دعوت از سهامداران شركت بين المللي توسعه صنايع چوب گلستان
�� كليه س���هامد���� �عو� مي شو� كه �� تا�يخ 97/10/9 ساعت 9 صبح �� جلسه 
عا�� به طو� فو� �لعا�� � فو� �لعا�� شركت به نشاني تهر�� � خيابا� طالقاني بعد �� 

مفتح پال� 180 طبقه پنجم حضو� به هم �سانيد.
�س��تو� جلس��ه:1� �نتخا� با���2� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�3� تغيير نا� 
ش���ركت � ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عا�� به طو� فو� �لعا�� � فو� �لعا�� 

مي باشد.
هيئت مدير�

  سرويس خبر: مديرعامل سازمان آتش نشاني 
و خدمات ايمني شهرداري تهران با اشاره به اين 
که تهران داراي 130 ايس���تگاه آتش نشاني و 5 
هزار نيروي آتش نشان است گفت: اين امکانات 

پاسخگوي نياز اين کالنشهر نيست.
مه���دي داوري در آيين امضاي تفاهمنامه 
سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني با سازمان 
بسيج شهرداري تهران افزود: اين تعداد ايستگاه 
آتش نش���اني براي شهر تهران کافي نيست.البته 
با کمک هايي که در يک س���ال اخير انجام شده 
توانس���تيم امکانات زيادي را به اين مجموعه 

تزريق کنيم.
به گفته داوري، ايمني س���اختمان ها يک 
مس���اله مهم است که بايد ضوابط آن به درستي 

رعايت شود.
او با تأکيد بر اين که تفاهمنامه اي امضا شده 
که در قالب آن تمامي ساختمان ها مشمول اين 
ضوابط ش���وند اظهارداشت: بيشترين حريق در 

ساختمان هاي کمتر از 6 طبقه اتفاق مي افتد.
وي افزود: براي افزايش توان، رشته مهندسي 
حريق براي نخستين بار تاسيس شد و ايران جزو 

5 کشور داراي اين رشته شد.
داوري با اش���اره به اين که فعاليت آتش 
نشاني ش���بانه روزي است گفت: روزانه 700 
حادثه در شهر تهران اتفاق مي افتد که 70 مورد 

آن حريق است.
مديرعامل سازمان آتش نشاني تهران بهترين 
راه مديريت بحران را محله محور کردن و آموزش 

مردم دانست واضافه کرد: اطمينان داريم مي توان 
از ظرفيت بسيجيان براي فرهنگ سازي در ميان 

مردم اقدام کرد.
وي گفت: با تفاهمنامه انجام گرفته 3500 
نفر از بسيجيان شهر تهران آموزش هاي الزم در 
خصوص مواقع بحراني را فرا خواهند گرفت.

او گفت: بسيج به عنوان پتانسيل بزرگ و 
داوطلبي هميش���ه هنگام حوادث به موقع عمل 
کرده و در40 س���ال گذشته در شرايط سخت 

هميشه پاي کار بوده است.
داوري گفت: اين تفکر و اعتقاد در ما وجود 
دارد که بسيجيان و آتش نشانان در روزهاي سخت 
کمک هم هستند و از اين پتانسيل بزرگ مي توان 

استفاده کرد.

   رزمايش مشترک طرح زمستاني 97 روزانه  700حادثه درتهران رخ مي دهد  
پليس راهور تهران وشهرداري

س���رويس خبر: رزمايش مش���ترک طرح زمستاني پليس راهنمايي و 
رانندگي تهران بزرگ با مشارکت ارگان هاي مرتبط شهري و سازمان هاي 

خدمات رسان فردا در بوستان واليت برگزار مي شود.
س���ردار محمدرضا مهماندار رئيس پليس راهور تهران بزرگ، هدف 
ازبرگزاري اين رزمايش را ايجاد آمادگي در سازمان هاي خدمات رسان اعالم 
کردو اظهار داشت: شهروندان مطمئن باشند که هنگام بارش نزوالت جوي 
همچون برف، پليس و ساير سازمان هاي خدمات رسان در راستاي تسريع 
عبور و مرور و روان سازي جريان ترافيک خصوصاً در محورهاي شرياني و 
بزرگراهي اقداماتي کارساز انجام مي دهند.وي اظهاراميدواري کرد: با مشارکت 
و همکاري سازمان ها وشهروندان هنگام بارش نزوالت جوي به ويژه برف، 
ترافيک تهران روان باشد و شهروندان بتوانند در زمان مقرر به مقصد خود 
برس���ند. رئيس پليس راهورتهران اضافه کرد: سازمان هاي خدمات رسان با 

حدود 300 خودرو در اين رزمايش مشارکت خواهند داشت. 

سرويس حوادث: سارقان مسلح گروگانگيري که 98 روز پيش از يک 
ساختمان مسکوني در غرب تهران سرقت کرده بودند، همچنان فراري هستند 

و پليس آگاهي ازشهروندان خواست آنها را شناسايي کنند. 
  تحقيقات و بررسي هاي پليس براي شناسايي و دستگيري متهمان در 
جريان است.  اين 2 متهم ظهر دوشنبه 20 شهريور امسال با ورود به يک 
مجتمع مسکوني که همه آنها از اعضاي يک خانواده بودند، با تهديد سالح 
بيش از 70 ميليون تومان پول و طال را سرقت کرده و بعد از حبس کردن 

اعضاي اين خانواده از محل گريختند.
مرکز اطالع رساني پليس تهران بزرگ با اعالم اين مطلب که دستور 
انتشار تصاوير متهمان از سوي قاضي صادر شده است، از شهرونداني که 
موفق به شناسايي تصاوير متهمان شده اند درخواست کرد اطالعات خود 
را از طريق شماره هاي 51055501 و 55381036 در اختيار کارآگاهان اداره 

يکم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار دهند.

سارقان 70ميليون طال و جواهر را 
شناسايي کنيد    سرويس خبر:رئيس سازمان امداد 

و نجات هالل احمر از امدادرس���اني 
به سرنشينان 201خودرو گرفتار شده 
دربرف وکوالک در محورهاي 8 استان 

کشور خبر داد.
مرتضي س���ليمي در اين باره 
اظهار داشت: 28 محور کوهستاني در 
استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان 
غربي، البرز، زنجان، سمنان، قزوين، 
کردستان و کرمانشاه 24 ساعت متأثر 
از برف و کوالک بودند که توس���ط 
114 نفر از نيروهاي هالل احمر در 

قالب 33 تيم امدادرساني شدند.
وي درب���اره جزئي���ات اين 
امدادرساني افزود: 1267  نفر توسط 
نيروهاي هالل امدادرساني شدند و 
201 خودرو درگير برف نيز توسط 
نيروهاي امدادي رهاس���ازي شدند. 
همچنين يک نفر از ش���هروندان به 
مرکز درماني منتقل ش���د و سه نفر 

اسکان اضطراري يافتند.
س���ليمي از هموطنان خواست 
در صورت ق���رار گرفتن در وضع  
اضط���راري عمومي و پيچيده انواع 
ح���وادث ب���ا ش���ماره 112 مرکز 
پاسخگويي اضطراري به انواع حوادث 

جمعيت هالل احمر در سراسر کشور 
تماس بگيرند.

رئيس مرکز مديريت راه هاي اداره 
کل راه���داري، حمل و نقل جاده اي 
کردستان گفت: راهداران کردستان در 
شهرستان سروآباد دو مادر باردار را از 
ميان برف و کوالک نجات دادند و آنان 

را به مرکز درماني منتقل کردند.
دانش زندي اظهار داش���ت: دو 
مادر باردار ساعت دو بامداد از شهر 
هورامان تخت توسط پرسنل راهداري 
و حمل و نقل جاده اي س���روآباد به 

روستايي درکي منتقل شدند.
وي با اش���اره به اين که بارش 
برف از ظهر دوشنبه در مناطق مختلف 
استان کردس���تان آغاز شده است ، 
افزود: در اين مدت با بهره گيري از 
توان 223 نيروي راهداري شيفت و 
128 دس���تگاه ادوات خودرويي يک 
هزار و 898 کيلومتر از راه ها برف روبي 
ش���د.زندي تاکيد کرد: در محورهاي 
س���قز - مريوان، سنندج - همدان، 
سنندج - مريوان، سروآباد - اورامانات 
و س���نندج - کامياران بارش برف 
گزارش شده که شدت آن در گردنه ها 
و محور س���روآباد - اورامان بيشتر 

از س���اير مناطق است ضمن اين که 
تردد در گردنه ها فقط با زنجير چرخ 

امکانپذير است.
س���رهنگ نادر رحماني رئيس 
مرکز اطالع���ات و کنترل ترافيک 
پليس راهور ناجا گفت: در استان هاي 
آذربايجان شرقي و غربي، چهارمحال 
و بختياري و زنجان در اکثر جاده ها، 
مازندران در ارتفاعات جاده هراز و 
کندوان، اصفهان در جاده هاي داران- 
اليگودرز، موته- گلپايگان، خوانسار، 
عسگران و فريدونشهر بارش برف 
گزارش شده است. وي از شهروندان 
خواس���ت در صورت تردد از اين 
استان ها با توجه به ناپايداري جوي، 
حتما زنجير چرخ و ساير تجهيزات 
زمس���تاني به همراه داشته باشند. او 
افزود: در اس���تان هاي خوزس���تان، 
مرکزي، مازندران، لرس���تان، گيالن، 
کرمانش���اه، البرز، قم، قزوين، تهران، 
ايالم در بيش���تر جاده ها، اصفهان در 
جاده هاي کاشان- قم و ميمه- دليجان 
بارش باران گزارش شده است. وي 
گفت: در اس���تان هاي اردبيل در اکثر 
جاده ها، خراسان رضوي در جاده هاي 
مشهد- امام تقي و مشهد - فريمان و 

در جاده کرج- چالوس در محدوده 
هزار چم نيز مه گرفتگي با کاهش ديد 
گزارش شده است. رحماني خواست 
در ص���ورت تردد در اين جاده ها با 
سرعت مطمئنه و رعايت فاصله طولي 

رانندگي کنند.
همچنين مديرکل مديريت بحران 
استان زنجان گفت:راه ارتباطي 122 
روستاي اين استان در سه شهرستان 
به دليل بارش برف سنگين بسته شده 
است. علي باقري افزود: بارش برف 
که از ظهر دوشنبه در مناطق مختلف 
استان آغاز شده است، همچنان ادامه 
دارد. به گفته وي، راه هاي روستايي 
بسته شده در استان شامل 68 راه در 
شهرستان زنجان، 45 راه در شهرستان 
ماهنش���ان و 9 راه روستاي نيز در 

شهرستان سلطانيه است.
معاون عمليات س���ازمان امداد 
و نج���ات هالل احم���ر از تصادف 
زنجيره اي 20 خودرو در محور کرج- 
قزوين خبر داد. شاهين فتحي افزود: 
بام���داد ديروز تصادف زنجيره اي در 
محور ک���رج - قزوين الين جنوبي 
روبروي پاي���گاه، اتفاق افتاد و 20 

خودرو با يکديگر برخورد کردند.

رهاسازي 201 خودرو گرفتار در برف و کوالک



آگهي مناقصه عمومي شماره 12 -97                                
صنايع ش�هيد مس�لمي �� نظر ���� خريد مو���  �يل �� �� طريق برگز��� مناقصه عمومي به طو� جد�گانه به پيمانكا��� ��جد ش���ر�يط ��گذ�� نمايد . ال�� به �كر �ست جهت ��يافت �سنا� مناقصه 
��ش���تن ���مه ش���ركت � معرفي نامه �لز�مي �ست � تنها �� صو�تي �سنا� مناقصه به نمايند� شركت ���ئه مي گر�� كه ���مه مو�� تاييد صنايع ��قع گر�� . �� كليه متقاضيا� ��جد شر�يط � �عو� مي 
ش���و� �� تا�يخ ��� �گهي جهت ��يافت �س���نا� مناقصه � پيوست فني به نشاني تهر�� كيلومتر 35 جا�� خا���� بعد �� شهر پاكدشت ميد�� پا�چين جا�� �ختصاصي پا�چين صنايع شهيد مسلمي 
معا�نت با��گاني  (جهت ��يافت �س���نا� مناقصه با ش���ما�� تلفن ها� �كر شد� حتما� هماهنگ ش���و� :  36076253 � 36076248-021 ) مر�جعه نمايند . مهلت ��يافت �سنا� مناقصه �� تا�يخ  
1397/09/28  لغايت 1397/10/10�� ساعت 8 صبح �لي 11:30 � �� ساعت13:15 لغايت 15:30 خو�هد بو� � �سنا� مناقصه �� مي بايست تا پايا� �قت ����� ��� ��شنبه مو�خه 1397/10/10  به 
���� مذكو� تحويل نمايند . �ستعال� ها� ��صله ��جد شر�يط �� ��� سه شنبه مو�خه 1397/10/11  ��� ساعت9 صبح با�گشايي � بر�سي خو�هد شد . به پيشنها�ها� فاقد �مضا � مهر يا سپر�� 

معتبر �  مخد�� � مشر�� � پيشنها�ها� ��صله بعد �� مهلت مقر� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
پر��خت هزينه �گهي مناقصه به عهد� برندگا� مناقصه مي باشد .

هر شركت كنند� جهت حضو� �� يك يا چند موضو� مناقصه مختا� مي باشد .

   1)خريد ميلگر� �لومينيومي قطر 106 با كد 02302120  به مقد�� 
10/000 كيلوگر� 

    2) سو��خكا�� قطعه با كد 0032-01 به تعد�� 100/000 عد� 
  3)  خريد ��� سربي ضخامت 2 با كد 05200110  به مقد�� 6/000 

كيلوگر� 
    4) مونتا� مجموعه با كد 560-01-173 به تعد�� 25/000 عد� 

    5) مونتا� مجموعه با كد 5020-01 به تعد�� 100/000 عد� 
   6)  تز�يق قطعه با كد3020-01-154 به تعد�� 30/000 عد� 

   7)  مونتا� مجموعه با كد 610-01-173 به تعد�� 25/000 عد� 
8)    مونتا� مجموعه با كد 590-01-173 به تعد�� 25/000 عد� 
    9) مونتا� مجموعه با كد 510-01-173 به تعد�� 25/000 عد� 

 10) مونتا� مجموعه با كد 0-120-141 به تعد�� 150/000 عد� 
 11)   فو�� قطعه با كد 3600350  به تعد�� 3/000 عد� 

 12)خري�د كا�� �كي�و� جن�س VCI با ك�د 290050  ب�ه تعد�� 
60/000 عد� 

 13) ماش�ينكا�� قطعه با ك�د 00430-01-154 به تعد�� 40/000 
عد� 

14)  تز�ي�ق مجموعه قطعه با ك�د70-01-40 به تع�د�� 40/000 
عد� 

 15) خدما� �نگ كا�� � �صال� جعبه به تعد�� 3/500 عد� 
16) توليد جعبه به همر�� پالت با كد 154-01-005-0 � 00510-

01-154 به تعد�� 20/000 عد� 
 17)فلوفر� قطعه با كد 0170-01-173 به تعد�� 15/000 عد� 

 18)پيمانس�پا�� كنتر� قطعا� � مو�� ��ليه بر�نس�پا�� به مد� 
يك سا� 

19)  ماشينكا�� قطعه با كد 120-27-239 به تعد�� 27/000 عد� 
20) خريد چمبر EX سر� � گر� 250 ليتر� با كد 00910 به تعد�� 

3 �ستگا�

21)  خري�د پكيج ��� تا� يكپا�چه ب�ا ظرفيت هو��هي23000 
CFM با كد (02650250 ) به تعد�� 1 �ستگا� 

22)  خري�د پكيج ��� تا� يكپا�چه ب�ا ظرفيت هو��هي81000 
CFM با كد (02650240 ) به تعد�� 1 �ستگا� 

23) مونتا� مجموعه با كد 310-141 به تعد�� 150/000 عد� 
24) ماش�ينكا�� قطعه با كد 00280-01-154 ب�ه تعد�� 50/000 

عد� 
25) خريد مو�� با كد 0600220 به مقد�� 5/000 كيلوگر� 

26) توليد ميز با كد 302500620 به تعد�� 5 عد� 
27) توليد باكس با كد1000040 به تعد�� 5/000 �ستگا� 

28) توليد پالت با كد0051-01-154 به تعد�� 1/000 عد� 
29) خريد تس�مه مس�ي 86×3 با كد 36001510  به تعد�� 40/000 

كيلوگر� 
30) خري�د ميلگر� فوال��3000×14,5 با ك�د011010 به مقد�� 

9/000 كيلوگر� 
31) خري�د ميلگ�ر� ف�وال��3000×4 با ك�د011020 ب�ه مقد�� 

2/000 كيلوگر� 
32) توليد قطع�ا� با ك�د 01-001-01 به تع�د�� 150/000 عد� 
� 001-01 ب�ه تع�د�� 500/000 ع�د� � 02-001- 01 ب�ه تع�د�� 

150/000 عد�
33)خريد باكاليت �ليا� ��� 30% به مقد�� 6/500 كيلوگر� 

34)خريد لوله فوال��42×34 �.� به مقد�� 20/000 كيلوگر� 
35)خري�د باكالي�ت �لي�ا� ��� 43 �ل�ي60% ب�ه مق�د�� 15/000 

كيلوگر� 
36)خري�د لول�ه ف�وال�� 114/5×128 ب�ه مق�د�� 2/100/000 

كيلوگر� 
37)خري�د لول�ه ف�وال�� 114/5×125 ب�ه مق�د�� 680/000 

كيلوگر� 

38)خريد ميلگر� فوال�� قطر110 با كد7220 به مقد�� 450/000 
كيلوگر� 

39)�ير�نينگ سر� � ماش�ينكا�� پريفو�� قطعه با كد 0210012  
به تعد�� 30/000 عد� 

40)خريد ��گن با كد 0150213 به تعد�� 1 �ست 
 41))خري�د �س�تگا� �لكتر�ش�و� ب�ا ك�د 020004 ب�ه تع�د��

 1 �ستگا� 
42)ماشينكا�� قطعه با كد 002200-01 به تعد�� 50/000 عد� 

43)�نج�ا� تس�ت UT � تاييديه گو�هينامه ماتري�ا� خا� � صد�� 
گو�هينام�ه ترخي�ص ميلگ�ر� �لومينيوم�ي ب�ه مق�د�� 15/000 

كيلوگر� 
44)ف�و�� � فل�و � عملي�ا� حر��ت�ي � ماش�ينكا�� قطع�ه ب�ا كد 

010000-100 به تعد�� 15/000 عد� 
45)خري�د گا�� حمل مجموعه قطعه با ك�د 0150023 به تعد�� 

20 عد� 
46)تولي�د پالت فلز� حمل قطع�ه با ك�د 007200051  به تعد�� 

100 عد� 
47)خريد كفي كانتينر بر سه محو� با كد 602777  به تعد��  1 �ستگا� 

48)پيمانسپا�� خدما� س�ايزينگ لوله فوال�� به ��� كشش 
سر� به مقد�� 3/000/000 كيلوگر�  

49)پرسكا�� قطعه با كد 0015-01-154 به تعد�� 30/000 عد� 
50)�يمن سا�� � ترميم �نبا� 

51)خريد لوله فوال�� مانيس�ما� ب�د�� ��� 28,6×30 به مقد�� 
18/000 كيلوگر�

52)خري�د لول�ه ف�وال�� قط�ر 127,6×3 ب�ه مق�د�� 17/000 
كيلوگر� 

53)فو�جكا�� قطعه با كد 001001 به تعد�� 100/000 عد� 

3389- � �لف

شركت كشت � صنعت � ��مپر��� ���نگين �� نظر ���� نسبت 
به فر�� ��� به شر� �ير �قد�� نمايد:

1� نو� مز�يد�: فر�� گا��بستن ��شتي� گا�غير�بستن كشتا�گاهي � 
گوساله نر پر����

2� ��يافت شر�يط مز�يد�: �� تا�يخ �نتشا� �گهي لغايت 1397/10/09(به 
جز تعطيال� �سمي)

3� تا�يخ� محل � ساعت مز�يد�: مز�يد� �� تا�يخ 1397/10/09 ساعت 
11 صبح �� ���� تبريز � خسر�ش���ا� � بعد �� ��ستا� تا�� كند � محل 

��مپر��� شركت ���نگين برگز�� مي گر��.
4� شركت �� �� يا قبو� هر يك �� پيشنها�ها مختا� �ست.

5� هزينه ��� �گهي � كا�شناسي بر عهد� برند� مز�يد� مي باشد.
6� ساير �طالعا� مز�يد� �� متن شر�يط مز�يد� موجو� مي باشد.

7� قيم���ت پايه بر�� هر يك �� ��� ها� ��م���ي �� ��� مز�يد� � �� فر� 
عمومي شركت �� مز�يد� به پيشنها� �هندگا� �عال� مي گر��.

تلفن: 19�32431417�041 � فاكس: 32431420�041
همر��: 09371102977 � 09141154277

آگهي مزايده فروش 

�لف: مناقصه گز��: بانك ملت
�: موض�و� مناقصه: خريد � گا��نتي � پش���تيباني تعد�� 1500 

�ستگا� چاپگر ليز��
�: سپر�� شركت �� مناقصه:

س���پر�� ش���ركت �� مناقصه 2/875/000/000 �يا� به صو�� 
ضمانتنامه بانكي(غير �� بانك مل���ت) �� �جه بانك ملت � يا فيش 
نقد� ���يز� به حس���ا� جا�� جا� به شما�� 2024013595 به 
شناسه ���يز 13971750020157184 �� �جه ����� كل �مو� مالي 
نز� شعبه چها���� �ليعصر(قابل پر��خت �� كليه شعب بانك ملت)

�: م�د��� م�و�� نيا� جه�ت ��يافت �س�نا� مناقص�ه: ���ئه 
معرفينامه � فيش 200/000 �يالي ���يز� به حس���ا� جا�� جا� 
شما�� 2024010265 با شناسه 13971750020157269 قابل 

پر��خت �� كليه شعب بانك ملت.
ه��: مح�ل ��ياف�ت �س�نا� مناقصه: ته���ر�� � طالقاني مقابل 
ساختما� ����� نفت � س���اختما� شما�� 380 طبقه ششم � ����� 

معامال� � قر�����ها
�: متقاضيا� مي تو�نند متن �گهي � �س���نا� مناقصه مربوطه �� �� 

سايت http://iets.mporg.ir مالحظه نمايند.
جد�� تمديد �ماني �نجا� مناقصه

تا ساعت: 14:00 مو�� 97/10/03مهلت ��سا� مد��� مناقصه
��� ساعت 9 مو�� 97/10/04تا�يخ با�گشايي پاكت ها

اداره كل تداركات
اداره معامالت و قراردادها

آگهي تمديد مدت زمان
 مناقصه عمومي شماره 97/157

�لف: مناقصه گز��: بانك ملت
�: موض�و� مناقصه: خريد� نصب � ��� �ند��� � گا��نتي تجهيز�� 

EMC ��خير� سا�
�: سپر�� شركت �� مناقصه:

س���پر�� ش���ركت �� مناقصه 7/500/000/000 �يا� به صو�� 
ضمانتنامه بانكي(غير �� بانك مل���ت) �� �جه بانك ملت � يا فيش 
نقد� ���يز� به حس���ا� جا�� جا� به شما�� 2024013595 به 
شناسه ���يز 13971750020163138 �� �جه ����� كل �مو� مالي 
نز� شعبه چها���� �ليعصر(قابل پر��خت �� كليه شعب بانك ملت)

�: م�د��� م�و�� نيا� جه�ت ��يافت �س�نا� مناقص�ه: ���ئه 
معرفينامه � فيش 200/000 �يالي ���يز� به حس���ا� جا�� جا� 
شما�� 2024010265 با شناسه 13971750020163223 قابل 

پر��خت �� كليه شعب بانك ملت.
ه��: مح�ل ��ياف�ت �س�نا� مناقصه: ته���ر�� � طالقاني مقابل 
ساختما� ����� نفت � س���اختما� شما�� 380 طبقه ششم � ����� 

معامال� � قر�����ها
�: متقاضيا� مي تو�نند متن �گهي � �س���نا� مناقصه مربوطه �� �� 

سايت http://iets.mporg.ir مالحظه نمايند.
جد�� �ماني �نجا� مناقصه

�� ساعت: 8:00 مو�� 97/09/28شر�� تو�يع ����� مناقصه
تا ساعت: 14:00 مو�� 97/10/10مهلت ��سا� مد��� مناقصه

��� ساعت 8:30 مو�� 97/10/11تا�يخ با�گشايي پاكت ها

اداره كل تداركات
اداره معامالت و قراردادها

آگهي مناقصه عمومي 
شماره 97/163

�لف: مناقصه گز��: بانك ملت
�: موض�و� مناقصه: خريد� نصب � ��� �ند��� � گا��نتي تجهيز�� 

پر���شي � �خير� سا�� 
�: سپر�� شركت �� مناقصه:

س����پر�� ش����ركت �� مناقصه 30/000/000/000 �يا� به صو�� 
ضمانتنامه بانكي(غير �� بانك ملت) �� �جه بانك ملت � يا فيش نقد� 
���يز� به حسا� جا�� جا� به ش����ما�� 2024013595 به شناسه 
���يز 13971750020164185 �� �جه ����� كل �مو� مالي نز� شعبه 

چها���� �ليعصر(قابل پر��خت �� كليه شعب بانك ملت)
�: م�د��� م�و�� نيا� جه�ت ��يافت �س�نا� مناقص�ه: ���ئه 
معرفينامه � فيش 200/000 �يالي ���يز� به حس���ا� جا�� جا� 
شما�� 2024010265 با شناسه 13971750020164270 قابل 

پر��خت �� كليه شعب بانك ملت.
ه��: مح�ل ��ياف�ت �س�نا� مناقصه: ته���ر�� � طالقاني مقابل 
ساختما� ����� نفت � س���اختما� شما��380 طبقه ششم � ����� 

معامال� � قر�����ها
�: متقاضيا� مي تو�نند متن �گهي � �س���نا� مناقصه مربوطه �� �� 

سايت http://iets.mporg.ir مالحظه نمايند.
جد�� �ماني �نجا� مناقصه

�� ساعت 8:00 مو�� 97/09/28شر�� تو�يع ����� مناقصه
تا ساعت: 14:00 مو�� 97/10/10مهلت ��سا� مد��� مناقصه

��� ساعت 8:30 مو�� 97/10/11تا�يخ با�گشايي پاكت ها

اداره كل تداركات
اداره معامالت و قراردادها

آگهي مناقصه عمومي 
شماره 97/164

قهرمان���ی و نای���ب قهرمانی 
رقابت های بخش بلیتس )برق آسا( 
آسیا به نمایندگان شطرنج ایران رسید.به 
گزارش خبرگزاری فارس، رقابت های 
بخش بلیتس )شطرنج برق آسا( در 
ماکاتی فیلیپین برگزار شد و نمایندگان 
کش���ورمان صاحب یک مدال طال و 
یک مدال نقره شدند.علیرضا فیروزجا 
در رقابت های بلیتس )برق آسا( بدون 
باخت )6 پیروزی و 3 تس���اوی( با 
7.5 امتی���از مقتدرانه به مقام قهرمانی 
رس���ید. پدیده شطرنج ایران در دور 
هشتم لی کوانگ لیم ویتنامی بخت 
نخست قهرمانی با ریتینگ 2749 را 
شکس���ت داد.محمد امین طباطبایی 
دیگر نماینده ایران هم با وجود باخت 

غیرمنتظره دور نخست با 7 امتیاز نایب 
قهرمان شد. احسان قائم مقامی و پرهام 
مقصودل���و نیز در رقابت های بلیتس 
)برق آسا( حضور داشتند، اما در نهایت 

به جایگاه 14 و 21 بسنده کردند.
طباطبایی نایب قهرمان شد

محمد امین طباطبایي با تکرار 

موفقیت 15 سال قبل شطرنج ایران ، 
نایب قهرمانی مسابقات انفرادی آسیا 

را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، دور 
پایانی رقابت های انفرادی قهرمانی 
آسیا در ماکاتی فیلیپین برگزار شد و 
در نهایت نفرات برتر این مسابقات 

مشخص شدند.
در یکی از مهمترین مسابقات 
محم���د امین طباطبایی برابر وی یی 
چینی با ریتینگ 2728 به تس���اوی 
رسید.  سیدمحمد امین طباطبایی با 
 این تس���اوی ضمن کسب 6.5 امتیاز
)هم امتیاز با قهرمان( و ایستادن در دوم 
مسابقات انفرادی آسیا ، مجوز حضور 
در جام جهانی را کسب کرد.این بهترین 

عنوان ش���طرنج ایران در رقابت های 
انفرادی آسیا است. پیش از این یکبار 
در سال 2٠٠3 )قطر( احسان قائم مقامی 
توانس���ته بود عنوان نایب قهرمانی را 
از آن خود کند. طباطبایی با کس���ب 
عنوان نایب قهرمانی صاحب جایزه 
73٠٠ دالری شد.ش���طرنج بازان مرد 
ایران تا به امروز موفق به کسب عنوان 
قهرمانی مسابقات انفرادی آسیا نشده اند 
اما در رده بانوان آتوسا پورکاشیان و 
میترا حجازی پور سابقه کسب عنوان 
قهرمانی در رقابت های انفرادی آسیا 

را دارا هستند. 
 پرهام مقصودل���و هم در برابر 
ویدیت با ریتینگ 27٠1 به تس���اوی 
رس���ید. با این تساوی مقصودلو با 6 

امتیاز و ایستادن در رده هفتم آسیا به کار 
خود در این رویداد پایان داد. مقصودلو 
پیش از این با قهرمانی در مس���ابقات 
قهرمانی جوانان جهان مجوز حضور در 
جام جهانی را کسب کرده بود. احسان 
قائم مقامی و علیرضا فیروزجا نیز در 
دور پایانی برابر حریفان خود صاحب 

برتری ش���دند تا به ترتیب مجموع 
امتیازات خود را به عدد 5.5 برسانند. در 
پایان این مسابقات فیروز جا شانزدهم 

و قائم مقامی نوزدهم شد.
در بخش مردان عنوان قهرمانی 
به شطرنج باز چینی رسید و نماینده 
ویتنام نیز سوم شد.مبینا علی نسب در 
دور آخر برابر نماینده فیلیپین به تساوی 
رسید تا با کسب 4 امتیاز در رده بیست 
و پنجم آس���یا قرار گیرد. در قسمت 
بانوان روت پادمینی )هند( اول شد، 
عنوان نایب قهرمانی به گون کیانیون 
)سنگاپور( رسید و فام لی تائو نیوین 
)ویتنام( سوم شد.این برای دهمین بار 
است که یک هندی قهرمان شطرنج 

بانوان آسیا شد.

14 چهار شنبه  28  آذر  1397 ـ   11 ربیع الثانی 1440ـ   19 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27175
ورزشي

پايان متفاوت نيم فصل واليبال با معرفي ستاره ها و محک عيار مربيان اخبار کوتاهاخبار کوتاه داخلی

بیرانوند و جهانبخش نامزد توپ طال آسیا ۲۰۱۸

تیتان اسپورت چین فهرست 24 نفره بهترین بازیکن سال 2٠18 در قاره 
آسیا را عالم کرد.به گزارش ایسنا به نقل از فاکس اسپورت، بر این اساس  
فهرست اولیه 24 نفره سال 2٠18 که با نظر تیم کارشناسی تهیه شده، منتشر 
شد که در آن نام علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس 
و علیرضا جهانبخش هافبک تیم ملی فوتبال ایران و برایتون دیده می شود.
بهترین بازیکن سال 2٠18 در هفته پایانی این سال اعالم و توپ طال را به 
دست خواهد آورد.البته نفرات شاخصی چون بغداد بونجاح، سون هیونگ 
مین، آرون موی و تاکاشی اینوی در این فهرست حضور دارند.سون هیونگ 

مین برنده سه دوره این جایزه بوده  است تا در این زمینه رکورددار باشد.
مالقات کوالکوویچ و دستیارانش با غفور

سرمربی تیم ملی و دستیاران او با امیر 
غفور دیدار کردند.به گزارش خبرگزاری 
فارس و به نقل از سایت فدراسیون والیبال  
ایگور کوالکوویچ، سرمربی تیم ملی والیبال 
ایران به همراه دراگان کوبیلسکی و دنیل 
میشیچ دستیاران خود به مالقات امیر غفور 
رفت.غفور که در فصل جاری در لیگ 
سری آ ایتالیا و در تیم مونزا حضور دارد  

از جمله ملی پوشان موفق ایران است که سرمربی تیم ملی در فرصت تعطیالت 
تیم های ملی و برگزاری لیگ های داخلی به مالقات او رفت.

چه کسی جانشین مورینیو می شود؟

رسانه های انگلیسی از 3 گزینه به عنوان جدی ترین نامزدهای جانشینی 
مورینیو یاد کردند.به گزارش ایسنا، بعد از برکناری مورینیو از هدایت یونایتد و 
حضور کریک به عنوان مربی موقت تا پایان فصل، تالش مسئوالن این باشگاه 
برای جانش���ینی مربی پرتغالی آغاز ش���د. در این بین یک نام بیش از هر کس 
دیگری شنیده می شود و آن هم زین الدین زیدان است. این مربی به صورت 
تلویحی آمادگی خودش را برای حضور در یونایتد به عنوان سرمربی اعالم کرده  
است. مائوریسیو پوچتینو یکی دیگر از گزینه هایی است که با توجه به حضور در 
لیگ برتر می تواند گزینه خوبی برای یونایتد باشد. آنتونیو کونته نیز که با چلسی 
توانست قهرمان لیگ برتر شود یکی دیگر از گزینه هایی است که این باشگاه در 
نظر خواهد داشت.همچنین فرانس فوتبال از رایان گیگز، مایکل کریک، لورن بالن، 

زیدان و پوچتینو به عنوان گزینه های جانشینی مورینیو خبر داده است.
هیوستون عذر ژوکي  را خواست

تیم بسکتبال هیوستون راکتس بازیکن چینی 
خ���ود را آزاد اع���الم کرد.به گزارش خبرنگار 
 ورزش���ی خبرگزاری ف���ارس، ژو کی بازیکن 
22 ساله و 2 متر و 17 سانتی متری چینی که 
در سال 2٠16 در چهل و سومین انتخاب به تیم 
هیوستون راکتس پیوست، به پایان کار خود در 
این تیم حاضر در NBAرسید.ژوکی در فصل 
گذش���ته تنها در 18 بازی فرصت حضور برای 
 )NBA هیوستون پیدا کرد و بیشتر اوقات در جی لیگ )یک رده پایینتر از
به میدان رفت.او فصل گذشته میانگین 1.2 امتیاز و 1.2 ریباند را به نام خود 
ثبت کرد.ژو کی در فینال بازی های آسیایی جاکارتا هم در ترکیب چین قرار 

داشت و مقابل ایران به میدان رفت.

3 تیم ایرانی در مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: سه تیم از ایران در پنجمین 
دوره رقابت های کش���تی فرنگی جام باش���گاه های جهان شرکت می کنند.
بهرام آقاخانی در گفت وگو با ایرنا، افزود: تیم کشتی بیمه رازی اردبیل، تیم 
شهدای مدافع حرم اردبیل و تیم کشتی سینا صنعت ایذه سه نماینده کشورمان 
در پنجمین دوره رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان دراردبیل 
حضور خواهند داش���ت.وی اظهار داش���ت: 6 تیم خارجی نیز از کشورهای 
ترکیه، روسیه، گرجستان، اوکراین، صربستان و قرقیزستان در این رقابت ها 
شرکت می کنند. این مسابقات روزهای پنجشنبه و جمعه در ورزشگاه رضازاده 

اردبیل برگزار می شود.
سقوط مالیی در رنکینگ المپیکی جودو

نماین���ده وزن 81- کیلوگرم جودوی ایران 
جایگاه نخست خود در رنکینگ المپیکی جودو 
را از دس���ت داد و به رده چهارم سقوط کرد.به 
گزارش ایسنا،  پس از نمایش ضعیف سعید مالیی 
شاخص ترین جودوکار ایران در رقابت های مسترز 
چین و حذف از این رقابت ها در دور نخس���ت   
مالیی در جدیدترین رنکینگ فدراسیون جهانی 
جودو با کسب 6394 امتیاز همچنان صدرنشین 
است اما در رنکینگ المپیک با سه پله سقوط، صدرنشینی خود را از  دست 

داد و با کسب 1283 امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفت.
کفاشیان استعفا کرد
رییس کمیته فوتسال از سمت خود استعفا 
کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از سایت رسمی 
فدراسیون فوتبال، به دنبال استعفای علی کفاشیان 
از کمیته فوتسال، مهدی تاج، رییس فدراسیون 
فوتبال ضمن تقدیر از زحمات ایش���ان در این 
مسئولیت در حکمی، داوود پرهیزکار را به عنوان 
سرپرست کمیته فوتسال منصوب کرد.پرهیزکار 
از سال 1376 در فدراسیون فوتبال در سمت های 

مختلف به ایفای مسئولیت پرداخته است.هم چنین در  حکمی از سوی رییس 
فدراسیون فوتبال، دکتر جمشید نورشرق به عنوان سرپرست کمیته وضعیت 
بازیکنان فدراسیون فوتبال منصوب شد.وی که عضو هیات علمی دانشگاه آزاد 

اسالمی است؛ سابقه عضویت در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال را دارد.
بانوی محجبه دوچرخه سواری ایران به لیگ هلند پیوست

نماینده بانوان ایران در بازیهای آس���یایی 
2٠18 جاکارتا با تیم مکس واترزلی هلند قرارداد 

امضا کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، ماندانا دهقان 
نماینده 27 ساله کشورمان در بازی های آسیایی 
2٠18 جاکارتا که به عنوان اولین بانوی کورسی 
سوار حاضر در بازی های آسیایی امسال شرکت 
کرده بود از پیوس���تن خود به تیم بین المللی 
مکس واترزلی هلند خبر داد.بانوی لژیونر دوچرخه سواری کشورمان در این 
خصوص گفت: مدتی پیش توسط یکی از دوستان موفق به برقراری ارتباط 
با سرپرست تیم بین المللی مکس واترزلی هلند شدم و پس از مذاکرات اولیه 
پروفایل مسابقات و تمرینات خود را برای این تیم ارسال کردم. با بررسی های 
انجام گرفته از سوی سرپرست این تیم من به عنوان دومین ورزشکار خانم 
آسیایی به این تیم دعوت شدم و از ماه مارچ سال 2٠19 تا پایان سال 2٠19 

به عضویت این تیم بین المللی درآمده ام.
شنبه آغاز ثبت نام کاندیداهای ریاست کاراته

فدراس���یون کاراته برنامه زمانبندی 
ثبت نام از کاندیداهای ریاست این فدراسیون 
را اعالم کرد.به گزارش خبرگزاری مهر و 
به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، 
با ارسال نامه ای به فدراسیون کاراته، زمان 
آغاز ثبت نام از کاندیداهای احراز پست 
ریاست فدراسیون کاراته را از روز شنبه 
اول دی ماه به مدت 1٠ روز کاری تا 12 

دی ماه از ساعت 9 صبح الی 15 اعالم کرد.محمدرضا صدرایی کاشانی، دبیر 
مجمع انتخاباتی فدراسیون کاراته است.محمد صادق فرجی براساس قانون منع 
بکارگیری بازنشسته ها از سمت خود استعفا داد و از سوی وزارت ورزش 

محسن آشوری به عنوان سرپرست فدراسیون انتخاب شد.

اگرچه ضیایي رئیس س����ابق 
فدراس����یون والیبال هنوز از سمت 
خود استعفا نداده است اما، وزارت 
ورزش، داوري را به عنوان سرپرست 
فدراسیون معرفي کرد تا امورات را 
تا انتخاب����ات پیش ببرد هرچند که 
ضیایي در صدد اس����ت تا از سوي 
مراجع ذیصالح، مجوزهاي الزم براي 
بازگشت به فدراسیون را، دریافت کند. 
مجوزهایي که طبق اظهارنظر وزارت 
ورزش و جوان����ان باید تا 15آذرماه 
ارائه مي شد و چون نشده پس منتفي 
است اما از آنجا که مهدي تاج رئیس 
فدارسیون فوتبال طبق اعالم فدراسیون 
متبوع و همچنین اعالم وزارت ورزش 
توانسته به  کار ادامه دهد � البته هنوز 
س����ند مکتوبي از سوي هیچکدام از 
این دو مرجع ارائه نش����ده که نشان 
بده����د تاج این مجوزها را تا تاریخ 
15 آذرماه یعني آخرین مهلت اعالم 
شده ارائه داده باشد � شاید ضیایي هم 
امیدوار باشد که هر زمان این مجوزها 
را دریاف����ت کند، مي تواند به والیبال 
بازگردد، هرچند که شرایط او با تاج 
از جنبه اي دیگر هم متفاوت است. 
ضیایي که در فدارس����یون داورزني 
حضور داشت پس از رفتن داورزني 
به وزارت ورزش، رئیس فدراسیون 
والیبال ش����د در حالي که بسیاري از 
اهالي والیبال معتقد بودند همسوبودن 
او با داورزني و حمایت هاي ضمني  
باعث شده که ضیایي رئیس فدراسیون 
شود. گمانه زني هایي که نمي توانست 
خیلي هم دور از واقعیت باش����د. 
ام����ا وقتي ضیایي آمد و یکي یکي 
مهره هاي داورزني را کنار گذاش����ت 
مي شد برداشت کرد که چنین ماجرایي 
خوشایند داورزني نباشد. ماجرایي که 
با مطرح شدن قانون منع به کارگیري 
بازنشس����تگان، مقدمات کنار رفتن 
ضیایي را فراهم کرد. رفتني که قاعدتًا 
اگر روزنة امیدي هم براي بقاء وجود 
مي داشت، قطع به یقین، حمایت هاي 
یکي از تأثیرگذارترین مدیران، یعني 
داورزن����ي را همراه خود نمي دید و 

همین هم کافي اس����ت تا ضیایي، 
شرایطي مشابه تاج نداشته باشد! با این 
وجود افشین داوري برخالف بسیاري 
از سرپرستان فدارسیون هاي دیگر که 
دخالت چنداني در امورات فدراسیون 
نمي کنند و با ادامه برنامه هاي جاري  
مقدمات برگزاري انتخابات را فراهم 
مي کنند، به یکي از بزرگترین تغییرات 
ممکن یعني کنارگذاشتن دبیر ضیایي 
دس����ت زد و در کنار آن جلسه اي با 
اعضاي کمیته هاي فدراسیون و نشستي 
صمیمي با رؤساي هیئت هاي استاني 
قبل از مجمع سالیانه والیبال داشت 
تا مشخص ش����ود که با مأموریتي 
خاص به میدان آمده و قرار نیس����ت 
ادامه دهنده راه ضیایي باشد و برکناري 
او کامالً جدي است هرچند که به هر 
نحو ممکن، از هیچ تالشي، کوتاهي 

نکند!
برگزاري سریع مجمع سالیانه 
فدارس����یون والیبال ه����م مي تواند 
در همین راس����تا باشد چون حکم 
برکناري ضیایي اگر از سوي مجمع 
باشد مشروعیت پیدا کرده و برکناري 
محسوب نمي شود که بتواند تعلیق 

والیبال ایران را در پي داشته باشد.
در همین شرایط اما لیگ برتر 
والیبال به نیم فصل رس����ید. لیگي 
که به واس����طه مهاجرت بسیاري از 

تعیین کننده ترین ملي پوشان و تقسیم 
سایر مهره ها در تیم ها، انتظار مي رفت 
نزدیک، حساس،  جذاب و البته بدون 
حاشیه باشد که همه این ویژگي ها به 
استثناء بدون حاشیه بودن را داشت. 
حاشیه ها و تنش هایي که همیشه به دلیل 
اعتراض به نحوه قضاوت داوران رخ 
مي داد و عموماً مرتبط مي شد به رفتار 
ناپسند بعضي از ملي پوشاني که با تکیه 
بر مصونیت هایي که داشتند، همواره 
عامل اصلي آن بودند اما لیگ امسال 
ثابت کرد که چنان اظهارنظري، چندان 
منصفانه نبوده است چون در نبود آن 
دسته از ملي پوشان، باز هم اعتراضات 

به داوري ها به وفور یافت شد.
اعتراضات����ي که پس از احضار 
ناظ����ران و داوران یکي از بازي ها به 
کمیته داوران مشخص شد،  چندان هم 
بي پایه نیست هرچند نباید این شائبه 
پیش بیاید که همه این اعتراضات، به 

حق بوده است.
ماجراي ویدئوچک، موضوعي 
ب����ود  و  البته هس����ت که در لیگ 
س����ال جاري مي توانست و مي تواند 
اشتباهات داوري را به حداقل برساند و 
علي رغم اینکه در هفته سوم نیم فصل 
اول از آن رونمایي شد و دبیر سابق 
فدراسیون استفاده از این تکنولوژي را 
در راستاي حمایت از کاالي ملي و 

وطني، ستود اما تا پایان نیم فصل مورد 
استفاده قرار نگرفت، حتي در خانه 
والیبال و در میزباني تیم هاي تهراني تا 
این شائبه در پایان نیم فصل براي برخي 
از تیم ها پیش بیاید که به درخواست 
 تیم ه����اي تهراني، ای����ن اتفاق رخ 
داده است. البته هزینه باالي استفاده از 
ای����ن تکنولوژي از دیگر دالیل عدم 

به کارگیري ویدئوچک اس����ت که با 
توجه به همین شرایط هم، قرار بود 
در تهران مورد اس����تفاده قرار بگیرد 

که نگرفت.
اما تنش ها و حاش����یه ها را که 
کنار بگذاریم بواقع لیگ والیبال امسال 
خیلي جذاب تر از سال هاي گذشته 
بود نه فقط به دلیل نزدیکي و هیجانات 

مس����ابقات بلکه این رقابت نزدیک، 
پیش از هر سال دیگري، عیار مربیان 
را آشکار کرد. پیش از این در سال هاي 
قبل به واسطه حضور مهره هاي توانمند  
تیم هایي به روي س����کو مي رفتند و 
طبیعي بود که قابلیت هاي مربیان آنان 
هم منحصر به فرد ارزیابي   و حساب 
آنان از س����ایر مربیان جدا شود. اما 
حاضر نبودن ملي پوش����ان شاخص 
در تیم ه����اي لیگ برتر و در مقابل، 
قرارگرفتن تیم هایي بدون مهره و با 
کمترین امکانات مادي در بین مدعیان 
و پشت سرگذاشتن تیم هاي با عقبه 
و پرمهره، عیار واقعي مربیان، امسال 
مش����خص   شد. واقعاً چه کسي بود 
که پیش بیني چنین درخششي را از 
تیم هاي کم مهره و بي ادعایي چون پیام 
خراسان یا شهروند اراك داشته باشد. 
پیامي که تا همین یکي دو هفته قبل 
در رتبه س����وم جدول رده بندي بود 
و نهایتاً شاگردان قوچان نژاد با 8 برد 
و با کسب رتبه چهارم در نیم فصل 
کار را به پایان بردند. در نیم فصلي که 
فاصله تیم پنجم با تیم دوم، فقط دو 

باخت است.
ش����هروند اراك هم اگرچه با 
مش����کالت عدم حمایت از سوي 
مس����ئوالن باشگاه روبرو بود با تکیه 
ب����ر بازیکنان بومي با 7 پیروزي در 
مکان ششم قرار گرفت و شاگردان 
خداوردي که بدون پشتوانه به لیگ 
برتر آمده بودند، بدون حمایت به این 

مرحله هم رسیده اند.
شهرداري تبریز هم اگرچه در 
اواخ����ر نیم فصل راه افتاد اما با بازي 
مقابل سایپاي پرمهره و با شکستي 
که بیشترین اعتراضات به داوري را 
به همراه داشت، بیش از حد انتظار 
ظاهر ش����د تا آنجا که یک هفته به 
پایان نیم فصل براي اثبات قابلیت هاي 
باالي خود، پیکان رده دومي مدعي 
را برد و این تیم را موقتاً به رتبه سوم 
فرستاد هرچند که پیکاني ها در هفته 

آخر، به رتبه دوم بازگشتند.
اما به همان اندازه که تیم هایي 
چون پیام خراس����ان و شهروند اراك 
در نیم فصل همه را سورپرایز کردند 
تیمي چون سایپا هم سورپرایز بود 
اما از جنبة منفي عدم نتیجه گیري به 
تناسب ستاره هایي که در اختیار دارد.
یاران اکبري فقط ش����ش برد کسب 
کردند و در مکان هفتم قرار گرفتند 
که فرهاد سال افزون پاسور تیم هم در 
اواسط نیم فصل این تیم را ترك کرد 
و شاید در نیم فصل دوم، باز هم این 
اتفاق براي سایپایي ها بیفتد. شهرداري 
گنب����د هم از دیگر تیمهایي بود که 
نسبت به داشته ها، خوب ظاهر شد 
و در مکان پنجم جدول قرار گرفت 
و ضعیف تری����ن عملکرد مربوط به 
ارومیه اي ها بود که شهرداري پس از 
تغییر و تحول در رأس هرم باشگاه 
و تیم، باز هم طرفي نبست و با دو 
ب����رد در رتبه دوازدهم قرار گرفت و 
اوضاع دورنا از همشهري خود هم 
بدتر است و بدون برد رتبه 13 را در 
اختیار دارد. اما نباید از خاتم اردکان 
هم غافل شد که با 9 پیروزي خود را 
به مکان سوم جدول در پایان نیم فصل 
رس����اند و جاي پیامي ها را گرفت. 
تیم هاي فوالد سیرجان، کاله مازندران  
ش����هرداري تبریز و نهاجا عقاب هم 
در رتبه هاي هش����تم تا یازدهم قرار 
گرفتند، در حالي که لیگ امسال این 
قابلی����ت را دارد که در نیم فصل دوم 

هم سورپرایزهایي را رو کند.
قاسم کیانی

 شهردار تهران گفت:در مقابله با زلزله ما 
دو راه در پی���ش رو داریم؛ یا باید خود را به 
دست سرنوشت بسپاریم یا این که فرض کنیم 
زلزله در بدترین شرایط آمده است و به دنبال 

راهکار مقابله با آن باشیم.
به گزارش مه���ر، پیروز حناچی صبح 
دیروز در مراس���م امضای تفاهمنامه همکاری 
سازمان بسیج شهرداری با سازمان آتش نشانی 
ضمن تس���لیت به مناسبت رحلت حضرت 
معصومه )س( گفت: در ش���هری زندگی می 
کنیم که یک کالنشهر با پیشینه طوالنی است 
و هم���واره باید آمادگی مقابله با بحران ها را 

داشته باشیم.
وی با بیان این که در حفاری های جنوب 
تهران گاهی در عمق 9 متری آجر یافت می شود 

که نشان می دهد این شهر چند بار زیر و رو 
شده است، ادامه داد: ایران جزء 1٠ کشور بحران 
خیز جهان است و باید بپذیریم که زلزله در 
تهران جزئی از زندگی ماست. بر این اساس 
ه���م باید نحوه مقابله با آن را بیاموزیم و به 

شهروندان آموزش دهیم. 
حناچی با بیان این که مشکل ما در مقابله 
با بحران ها در هوشمند بودن یا نبودن سازمان 
ذیربط اس���ت، بیان کرد: این که سازمان های 
مسئول چقدر بتوانند با سرعت به محل حادثه 
برسند و در زمان طالیی به امداد رسانی بپردازند، 
نکته بسیار مهمی است. شهردار تهران ادامه داد: 
در حوادثی که در کشور ما اتفاق می افتد، با 
هجوم افرادی مواجه هستیم که قصدشان کمک 
به آسیب دیدگان است، اما آموزش های الزم را 

ندیده اند و گاهی حضور این افراد برای سایر 
امدادرسانان دردسرآفرین می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: تجربه ساختمان 
پالسکو برای ما تجربه نادری بود و امیدوارم 
دیگر تکرار نشود، البته باید بدانیم در تهران 9٠٠ 
ساختمان باالی 12 طبقه داریم که 2٠٠ ساختمان 
از این تعداد در معابری قرار دارد که سازه های 
عظیم امدادرسانی نمی توانند به آن وارد شوند.
دراین  صورت ضرورت آموزش ساکنان این 
برج ها خود را نشان می دهد تا بدانند در برابر 

آتش سوزی چگونه باید رفتار کنند. 
شهردار تهران به آتش سوزی ساختمان 
وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: تجربه پالسکو 
در مهار آتش سوزی کمک بسیاری به نیروهای 
ما در آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو کرد، 

اما ما همچنان با مشکالت دیگری مواجه بودیم 
که یکی از آن ها نداشتن نقشه ساختمان بود. 
در حالی که در کشورهای توسعه یافته زمانی 
که ساختمانی آسیب می بیند معمار و سازنده 
آن ساختمان هم با تمام مدارك ساختمان در 
اتاق بحران حاضر می شوند. به گفته حناچی، 
خوشبختانه در پرتال شهرداری تهران هم اکنون 
مدارك س���اختمان هایی که ساخته می شوند 
نگهداری می شود، اما در مورد ساختمان های 

قدیمی چنین چیزی وجود ندارد.
 شهردار تهران یادآور شد: ژاپنی ها در دهه 
7٠ در مورد زلزله تهران مطالعاتی را انجام دادند 
که در دسترس است. یکی از بحران هایی که 
ما در صورت وقوع زلزله در تهران با آن رو به 
رو خواهیم شد شبکه گازرسانی در معابر است 

که اگر ایمنی الزم و تجهیزات قطع گاز در آن 
وجود نداشته باشد بحرانی به مراتب بزرگتر از 

تخریب ساختمان ها خواهد داشت.
قول هم��کاری رئیس جمهوري براي 

تکمیل نمایشگاه جنوبی
شهردار تهران همچنین گفت:نمایشگاهی 
در جنوب تهران ایجاد شده که البته یک دهم 
آن ساخته شده است و مابقی اش می تواند توسط 
بخش خصوصی انجام شود؛ رئیس جمهوري 

هم قول همکاری در این موضوع را دادند.
  حناچی در اولین اجالس فصلی معرفی 
فرصت های س���رمایه گذاری شهر تهران که 
میزبان سرمایه گذاران داخلی و خارجی، فعاالن 
حوزه اقتصادی و تعدادی از اعضای ش���ورا و 

مدیران شهری بود، حضور یافت.

مشارکت های مردمی برای بهزیستی افزایش یافت
 معاون مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی، از افزایش مشارکت های 
مردمی طی 9 ماهه امسال خبر داد و گفت: به رغم مشکالت میزان مشارکت 

مردم نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
محمدعلی کوزه گر در گفتگو با مهر به طرح پویش لبخند مهر با هدف 
تامین لباس گرم برای کودکان مناطق محروم اشاره کرد و افزود: این پویش از 

19 آذر  آغاز شد  و تا 19 دی  ادامه خواهد داشت.

فیروزجا   قهرمان  شطرنج برق آسای آسیا

تله کابین فرحزاد تا امامزاده داوود )ع( ساخته مي شود
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اناهلل و انا اليه راجعون
 ب��ا نهاي��ت تأس��ف و تأثر درگذش��ت س�ركار خانم
 مل�ك طباطبائي همس��ر مرحوم مهن��دس مهدي 
بازرگان فقيد را به خانواده محترم آن مرحومه و س��اير 
بازماندگان، دوس��تان و آشنايان تسليت عرض نموده، 
براي آن مرحومه رحمت و غفران الهي و براي بازماندگان 
سالمتي، شكيبائي و اجر جزيل از درگاه خداوند متعال 

مسئلت داريم.
مجلس ترحيم و بزرگداش��ت آن مرحومه در روز جمعه 
97/9/30 از س��اعت 15 الي 16:30 در س��الن مجتمع 
آموزش��ي نيكوكاري رعد واقع در ش��هرك غرب فاز2، 
خياب��ان هرمزان، خيابان پي��روزان جنوبي، پالك74 

برگزار مي گردد.
هيئت مدي�ره، مديرعامل، مدي�ران، معاونين و 

پرسنل شركت و هنرستان هاي كارآموز

هوالباقي
با نهايت تأثر و تأس��ف درگذشت والده همكار گرامي 
جناب آقاي دكتر محمد محمدي كارشناس محترم 
رس��مي دادگستري رشته كشاورزي و منابع طبيعي را 

به اطالع همكاران مي رساند.
ب��ه همين مناس��بت مجلس ترحيم��ي در روز جمعه 
1397/9/30 از س��اعت 13:30 الي 15:30 در مسجد 

نور واقع در ميدان فاطمي برگزار مي گردد.
حضور همكاران گرامي باعث تس��لي خاطر بازماندگان 

خواهد شد.
كانون كارشناسان رسمي دادگستري

ای نفس پاک منزل خاک ات خجسته باد
تنها نه بر تو جور و جفای زمان برفت

دانند عاقالن به حقيقت كه مرغ روح
وقتی خالص يافت كزين آشيان برفت

 با تاسف فراوان خبر درگذشت مادر گراميمان، بانو ملک 
طباطبايی) بازرگان( را به اطالع عموم می رسانيم. 

مراسم نكوداشت
 جمعه 30 آذر ساعت 15 تا 16:30 سالن مجتمع آموزشی 
نيكوكاري رعد واقع در شهرك غرب )قدس( فاز 2، خيابان 

هرمزان،  خيابان پيروزان جنوبی، پالك 74
 خانواده ه�ای ب�ازرگان، طباطباي�ی، محقق�ی، 

بنی اسدی، حجازی، مظاهری و اشفاق

كل من عليها فان 
و يبقي وجه ربك  ذوالجالل و االكرام 

با اندوه فراوان درگذش��ت بانوی فرهيخته خانم ملك 
طباطباي�ي همس��ر فداكار زنده ي��اد مهندس مهدی 
بازرگان را به خانواده محترم، ياران و دوستداران ايشان 

تسليت می گوييم.
ف��داكاری و صب��وری  اي��ن بانوی موم��ن در ابتالهای 
سال هاي قبل و بعد از انقالب و پشتيبانی از مجاهدت های 
راهبردی همس��ر فرزانه خود و ياران ايش��ان و تربيت 
فرزندان برومند و فرهيخته در ش��رايط س��خت دوران 
زندگي، نمودار خلوص ايماني و توكل ويژه ايشان بوده 

و همواره الگويی برای بسياری از خانواده ها بوده اند.  
نهضت ملی ايران 
ياران و همفكران مهندس بازرگان

۲۶ آذر ۱۳۹۷ 

انا هلل وانا اليه راجعون
خانم ملك طباطبابی همسر ارجمند زنده ياد مهندس 
 مه��دی بازرگان صب��ح روز يک ش��نبه 25 آذر 1397 

دار فانی را وداع گفت وبه همسرگران قدرش پيوست.
بني��اد فرهنگ��ی مهندس مهدی ب��ازرگان اين ضايعه 
بزرگ را به خانواده ه��ای ارجمند بازرگان وطباطبايی 
تس��ليت گفثه و برايش��ان صبر وس��المتی از ايزد منان 

خواستار است.
مراسم نكوداشت ايشان روز جمعه 30 آذرماه 1397 از 
ساعت 15 تا 16:30 در مجتمع آموزشی نيكوكاری رعد 
به نش��انی شهرك غرب )قدس( فاز 2، خيابان هرمزان،  

خيابان پيروزان جنوبی، پالك 74 برگزار می شود.

هوالحی
ضايعه درگذش��ت س�ركار خانم ملك�ه طباطبايي 
همسر محترم مرحوم مهندس بازرگان را خدمت آقای 
مهندس عبدالعلی بازرگان و خانوادهاي معزز بازرگان 
و طباطبايي تس��ليت ع��رض نموده و براي آن مرحومه 

مغفرت و رحمت الهي می طلبيم.
از اعضا و دوس��تان دعوت می كنيم در مراس��م يادبود 
ايشان روز جمعه 30 آذر ساعت 15 تا 16:30 در موسسه 

نيكوكاری رعد شركت نمايند.
انجمن اسالمي مهندسين

اناهلل  وانا اليه راجعون
كدام دانه فرورفت درزمين كه نرست؟

چرا به دانه انسانت اين گمان باشد؟!
بانهايت تأس��ف و تأثر درگذشت سركارخانم »ملك 
طباطبايی«،همس��ر و همراه صديق و گرامی زنده ياد 

»مهندس مهدی بازرگان« را اعالم می دارد.
ب��ا آرزوی رحمت و مغفرت برای اي��ن بانوی گرانقدر و 
صبوری و س��المتی ب��رای بازماندگان،به اطالع عموم 
می رساند مراسم نكوداشت ايشان روزجمعه 30 آذرماه 
1397 ازس��اعت 15 ت��ا 16:30 در مجتمع آموزش��ی 
 نيكوكاری رعد به نش��انی ش��هرك غرب )قدس( فاز 2،

خياب��ان هرمزان، خيابان پي��روزان جنوبی،پالك 74 
برگزارمی شود.

ابوطال�ب آدينه ون�د، رض�ا آقاخان�ي، خس�رو 
آذربايجان�ی، اميرآريازند، حس�ن  اس�كندري، 
اميرابراهيمی،  لقااردالن،فرشيدافش�ار،فرهاد 
اله�ه اميرانتظام،فريد اس�دی دهدزی،حس�ن 
امين،حس�ين اعرابی،عبداهلل ازدجينی،حميد 
آصفی،حميداح�راري، باب�ك امي�ری، عليرضا 
اكب�رزادگان، ج�الل اقت�داری، عل�ی اكرم�ی، 
محم�د آزادی، وحيد احمدی، محمود احمديان، 
احمدرضا اخوت، ابوالفضل بازرگان، عمادالدين 
باقی، عماد به�اور، فرهاد بهبهانی، صفا بيطرف، 
حمي�ده بيط�رف، اكب�ر بدي�ع زادگان، ج�الل 
بيگدلی، مهدی بيگدلی، حميد بهش�تی،منصور 
بذرپ�ور، مخت�ار باطولی،ج�الل بهرامی، مهدی 
بس�ته نگار، مهرن�وش بس�ته نگار، رضابابائ�ی، 
اكبربهش�تی، جهانش�اه برومن�د ،پوراندخ�ت 
برومن�د، ش�هريار برومن�د، مرتض�ی بديع�ی، 
فرهادبيش�ه ای، محمدعل�ی بهمن�ی قاج�ار، 
فاطم�ه پيمان )راضی(، بهرام پاكزاد، هوش�نگ 
پاك�زاد، س�عيد پورس�ينا، عب�اس پوراظهري، 

همسرم، پدرم
دوازده سال است كه يلداي ما تيره تر از هر يلدايي است، 

صبح مي شود ولي روشن نه...
دوازده سال اس��ت كه آخر پاييز، زمستان مي آيد، ولي 

نمي رود...
دوازده س��ال اس��ت كه بيهوده منتظريم آن خاك كه 
مي گويند سرد است، عادتمان دهد به فراق، ولي عادت 

نمي كنيم...
دوازده سال است كه يک آغوش فراخ و پرمهر همه ما را 

يكجا در برنمي كشد...
سوگ شادروان محمدباقر كريمي امسال دوازده ساله 

مي شود ولي كهنه نه...
همسرت شهناز و دخترانت نغمه و خاطره

جناب آقاي دكتر عباسيون
استاد بزرگوار 

درگذشت برادر عزيزتان را از صميم قلب تسليت عرض 
نموده از خداوند متعال براي آن مرحوم ش��ادي روح و 

براي بازماندگان صبر و سالمتي مسئلت داريم.
* گروه جراحي اعصاب بيمارستان الله

دكت�ر س�يدعلي فخ�ر طباطباي�ي � دكت�ر 
س�يدمجتبي مي�ري � دكتر س�يدمحمد برقعي 
 � دكت�ر مس�عود خدي�وي � دكت�ر مه�دي
  پوست فروش تهراني � دكتر هوشنگ صابري �
 دكت�ر حس�ام عبدالحس�ين پور � دكت�ر حميد 

خردمند � دكتر فريد كاظمي

جناب آقاي دكتر كاظم عباسيون
همكار محترم

با كمال تأسف مصيبت وارده را تسليت مي گوييم.
گروه جراحي مغز و اعصاب بيمارستان پاسارگاد:

دكت�ر محمود عالم � دكت�ر مجتبي ميري � دكتر 
عبدالرضا شيخ رضائي � دكتر وحيد زرآزوند

استاد عاليقدر
جناب آقاي دكتر عباسيون

مصيبت وارده را حضورتان تسليت مي گويم.
دكتر هوشنگ مومن زاده

جناب آقايان منوچهر و هوشنگ مجلسي
با نهايت تأس��ف و تأثر درگذشت خواهر گراميتان را به 
ش��ما عزيزان تس��ليت عرض نموده و از خداوند متعال 
براي آن مرحومه رحمت و غفران و براي شما و خانواده 

محترم سالمتي و طول عمر مسئلت داريم.
شركت سوبرارزين

خانواده محترم مجلسي
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت خواهر گراميتان را به شما 
و خان��واده محترمتان تس��ليت عرض نموده و از خداوند 
متع��ال ب��راي آن مرحومه رحمت و غفران و براي ش��ما 

خانواده محترم سالمتي و طول عمر مسئلت داريم.
يوسف نوري گشتي
مديرعامل شركت سوبرارزين

همكار محترم جناب آقاي دكتر عباسيون
با نهايت تأس��ف مصيبت وارده را به آن جناب و خانواده 
محترمت��ان تس��ليت عرض نموده و ب��راي جنابعالي و 
خان��واده محترم صبر و ش��كيبايي و ب��راي آن مرحوم 

غفران و رحمت الهي آرزو دارم.
دكتر محمدحسين جدبابائي � اهواز

هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق

هجدهمين س��ال درگذش��ت پدر عزيزمان سرهنگ 
مرتضي جوزاني را گرامي مي داريم.

خانواده هاي: جوزاني، ش�هي بيگي، تك منش و 
برجسته

در كمال تألم و تأسف از خبر درگذشت اندوهبار
 بانوي بزرگوار 

همسر و يار وفادار شادروان

مطلع گش��تيم. ايش��ان و خانواده گران سنگ ش��ان با 
حمايت بي دريغ و بذل همواره مهري خالصانه همچون 
س��توني استوار پش��تيبان و تكيه گاه امن من و همسر 
بزرگ��وارم ماناياد مهندس عباس اميرانتظام در تمامي 
طول دوران رنج و س��ختي ها بودند، اكنون با زخمي كه 
هن��وز التيام نيافته، بيش از هر زم��ان ديگري نيازمند 
حضور گرمابخش ايشان در زندگيم بودم، اما دريغا اين 

نيز ميسر نگرديد.
چگونگي تاب آوردن نبودشان را فقط در معجزه اي ديگر 

از سوي پروردگارم خواهم جست.
ضم��ن ع��رض تس��ليت خالصان��ه خدم��ت فرزندان 

برومندشان 

 و نيز خاندان هاي محترم طباطبايي، بازرگان، حجازي، 
بني اس��دي و محقق��ي، اعضاي محت��رم نهضت ملی و 
يكايک ياران و دوس��تداران خان��دان جليل بازرگان و 
باورمن��دان راه آنه��ا، كه همانا راه آزادگي و س��ربلندي 
ايران و ايرانيس��ت، از خداوند متعال آرزومند آمرزش و 
آرامش براي روح اين بانوي بزرگوار و نيز صبر و سالمتي 

براي يكايک بازماندگان مي باشم.

تهران � ۲۶آذرماه هزاروسيصدو نودوهفت

حبي�ب اهلل پيم�ان، مس�عودپدرام، رض�ا باوفا، 
غالمعباس توسلی، محمد توسلی، سارا توسلی، 
لي�ال توس�لی، مرتض�ی توكل،مس�عودتوانگر، 
مصطف�ی ت�اج زاده، فرزي�ا ثابت�ی، حميدرض�ا 
جاليی پ�ور، مجيد جابری، اميرحس�ين جهانی، 
ج�الل  مازيارجمش�يدی،  جانفش�ان،  بي�ژن 
جالل�ی زاده، فران�ك چ�االک، س�جاد چوپانی، 
حكيم�ی،  عبدالكري�م  حكيم�ی،  ابوالفض�ل 
فخرالدين حكيمی، مجي�د حكيمی،محمدرضا 
حمس�ی، مهدی حمسی، جمش�يد حقگو، رضا 
حاج�ی، يون�س حاج�ی زاده، به�زاد حق پناه، 
مه�دی حس�ينی،علی ح�اج قاس�معلی،بهمن 
حافظ�ی، اس�ماعيل خ�وش محمدی،مجتب�ی 
خن�دان، امي�ر خ�رم، محم�د خطيب�ی، پويان 
فخراي�ی، هوش�نگ خيراندي�ش، ناهيدخاكی 
پور، اميرخس�رو دليرثانی ، هوتن دولتی،  محمد 
مهدی دانشيان، اكبر دلداده، شهريار دبيرزاده، 
محمد حس�ن داوودی،س�عيددرودي، معصومه 
دهق�ان، عليرضارجايي،رض�ا رييس طوس�ي، 
حس�ين رفيعي، بهمن رضاخان�ي، احد رضايی، 
محم�د رضايی،  محم�د صادق رس�ولی، محمد 
جواد رجاييان، حس�ين روشن، نيلوفر رافتيان، 
روح اهلل رحيم پور،حس�ين رياحی،زه�را ربانی 
املشی، محترم رحمانی، محسن زمانی،مرتضی 
زندی،پرويز زندی نيا، احمدزيدآبادي، عبدالفتاح 
سلطانی ، حامدسحابي، فريدون سحابی ،محمد 
س�رچمی، بيوک س�عيدی ،علی سلطانی، فرزاد 
س�اجد اردبيل�ی، صديق�ه س�راييان، طاه�ره 
س�راييان، مرتضی س�لطانيه، احمد س�لطانيه، 
رضا سپهری،پرستوسرمدی، احسان شريعتي، 
تقی ش�امخی، اصالن شاملو، علی شاملو، مجيد 
ش�يعه علی، اهلل وردی شمبوری، عباس شايسته 
مه�ر، خديجه شريعتی،محمدرضاش�فيع زاده، 
محمودرضا شاه حسينی، جوادشرف الدين،امير 
شيخ االس�الم، رض�ا ص�در، هاش�م صباغي�ان، 
وحي�د صباغي�ان، س�عيد صحبت�ی، فضل اهلل 
صلواتی، محم�د صابر،مسعودصالحی،يوس�ف 
صحف�ی، مس�عود صفاريان،پيام صفی پورش�اه 
منصوری، كيوان صميم�ی، فيروزه صابر، جليل 
ضرابی،مجيدضيائی،عطا ضميری، سوران طليعه، 
حس�ام طالقان�ی، محمد فريد طاهری، يوس�ف 
طاهری قزوينی، علی اكبر طاهری قزوينی،اعظم 
طالقاني، طاهره طالقانی )بسته نگار(،اميرطيراني، 
محم�د باق�ر عل�وی ، طاه�ره عليزاده،حس�ين 
عزت زاده، محمود عمرانی، ساجده عرب سرخی، 
زهرا عليجانی، علی اصغر غروی، عليرضا غروی، 
ماجد غروی، مس�يح غروی، علی غفرانی، سعيد 
غف�ارزاده، فري�ده غي�رت، باقرفتحعلی بيگی، 
غفار فرزدی،  حس�ن فرح آبادی، پويان فخرايی، 
فاطم�ه فرهنگ خواه، فريدون فتوحی، ش�هناز 
فخري�ان، ش�هين فرزين پ�ژوه، محبوبه فياض، 
ناصرفربد، اصغرفنی پور، محس�ن فرش�اديكتا، 
محمودفيض پ�ور، ابوالقاس�م فروزان،كيومرث 
فرجاد،ابراهيم فيروزآبادی، حسن قديانی،امير 
نظام الدي�ن قه�اری، باقرقدي�ری اصلی،حجت 
قياسی، مصطفی قهرمانی، فاطمه كمالی سرايی، 
محمد كيان�وش راد،امير حس�ين كاظمی، علی 
كرمی، مرضيه كرباس�ی زاده، علی گرجی، بيژن 
گل اف�را، فرش�ته گيوه چی، علی اصغ�ر گواهی، 
جعف�ر گنجی،رض�اگل نراقی، فاطم�ه گوارايی، 
احم�د منتظری،علی مه�رداد، لطف اهلل ميثمی، 
آذر منصوری، سعيد محمدی، مصطفی مسكين، 
متي�ن مس�كين، مس�عود مس�كين، مه�دی 
معتمدی مهر، رضا مسموعی،خسرو منصوريان، 
محم�د م�رادی، ج�واد مظف�ر، امي�ر ميرخانی، 
ليلی مصطف�وی، كاظم ملك�ی، محمود مؤمنی، 
عل�ی مؤمن�ی، محمد مصلحی، مس�عود مانيان، 
رضا موس�وی س�عادتلو،ايمان ميرزازاده،حميد 
ميرزايی، پريچهر مبش�ری ،حس�ين موسويان، 
منوچهرمل�ك قاس�می، ابراهي�م منتص�ری، 
حسين مجتهدی،يوسف مواليي ،علی محمدی، 
مصطفی محب كيا، بيژن ملك احمدی،حميدرضا 
مسيبيان، جمشيد ميرعمادی، محمد ملك خانی، 
ضياءمصباح، صادق مسرت،آذين موحد، پژمان 
ميركريم�ی زراس�وند، محمدمحمدي اردهالي، 
س�عيدمدني،  لنگ�رودی،  مرتاض�ی  مرضي�ه 
فخرالس�ادات محتش�می پور، اله�ه مج�ردی، 
مه�دی محمودي�ان، مه�دی نوربخ�ش، احمد 
نعم�ت زاده، آرش نجباي�ی، فري�ده نقش�ينه، 
حس�ن نباتچيان،مجتب�ی نيك نژاد،ابوالفض�ل 
نيماوری،حس�ين نصيری،سياوش نصيری،علی 
نظری، حس�ين نورانی ن�ژاد، صديقه وس�مقی، 
رس�ول ورپايی،جمش�يدوحيدا، احمد هادوي، 
محم�د امي�ن ه�ادوي ،محمدهادی ه�ادی زاده 
يزدی، ناصر هاشمی، عليرضا هندی، رحيم ياوری 
شكراهلل يوسفی،حبيب يكتا، زهره يوسفی، ناهيد 

يوسفی، مينا يزدی، يوسف يزدی

با اندوه فراوان درگذش��ت 
همس��ر و م��ادر عزيزمان 
بانو س�وري مجلس�ي را 
به اطالع فاميل و دوس��تان 
مي رس��ان�ي�م. م��راس��م 
بزرگداش��ت آن شادروان 
در خارج از كش��ور برگزار و 
هزينه هاي ديگر صرف امور 

خيريه خواهد شد.
همسر: فيروز سعيدي

فرزندان: فرهود � بابك � بهارک
داماد: مهيار صمدزاده

عروس: ندا ثابتي
نواده ها: الينا � آرش � آرميتا و نيوشا

با نهايت تأس��ف و تأثر درگذشت خواهر عزيز و مهربان 
شادروان سوري مجلسي معلم بازنشسته آموزش و 
پرورش را در خارج از كشور به اطالع بستگان و آشنايان 

مي رساند.
مراس��م بزرگداش��ت آن مرحوم��ه از س��اعت 10:30 
 صب��ح الي 12روز پنج ش��نبه 97/09/29 در مس��جد

 بقيه اهلل االعظم )عج( واقع در خيابان ش��يخ بهايي ضلع 
جنوبي مالصدرا برگزار خواهد شد. شركت شما موجب 
 آرام��ش روح آن مرحومه و تس��لي خاط��ر بازماندگان 

خواهد شد.
برادران: منوچهر مجلسي � هوشنگ مجلسي � 
دكتر شاهرخ مجلسي � مهندس فرخ مجلسي � 

فرهاد مجلسي
خواهران: فريده مجلسي � فتحيه مجلسي

خانواده ه�اي: س�عيدي � مجلس�ي � صديق � 
آل ياسين � الماسي � فتوره چی � خوشنويسان 
� ازگم�ي � مجاب�ي � ياس�ري � مهري و س�اير 

وابستگان

او مهر علي داشت در اين دار مكافات
با مهر علي شاه واليت ز جهان رفت

او عشق حسين داشت به دل در همه ايام
با عشق حسين ابن علي، او به جنان رفت!

آخري��ن روز پاييزي، ده س��الي اس��ت كه م��ا را به ياد 
لحظاتي مي اندازد كه پدري مهربان و دلسوز شادروان 
حاج  ابراهيم جهانشاهي كه عمري را در راه خدمت 
به اهل بيت عليه السالم سپري كرده و در اين راه فرزند 
برومندش شهيد نادر جهانشاهي را تقديم مواليش 
سيدالش��هدا عليه السالم كرده بود مي اندازد. پدر شهيد 
نادر جهانشاهي ده سال پيش از ميان ما رخت بربست 
و به جوار حق پيوس��ت و هر س��ال در آخرين روز آذرماه 
به ياد اين عزيز از دست رفته در آرامگاه ابديش به ياد او 

گردهم مي آئيم و ياد و نامش را گرامي مي داريم.
از طرف خانواده جهانشاهي

بدينوسيله چهارش��نبه، 28 آذرماه، هفتمين سالگرد 
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
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واشنگتن: ديگر به دنبال براندازي  
حکومت اسد نيستيم

سرویس خارجی: نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه اذعان کرد 
که کش���ورش دیگر به دنبال سرنگون کردن نظام بشار اسد در سوریه 
نیست.جیمز جفری اظهار داشت: ما می خواهیم شاهد حکومتی باشیم 
که اساس���اً متفاوت باش���د و این به معنی »تغییر رژیم« نیس���ت و ما 
نمی خواهیم از دست اسد رها شویم.وی در عین حال هشدار داد تا 
زمانی که حکومت سوریه تغییرات اساسی نداشته باشد، واشنگتن از 

روند بازسازی، پشتیبانی مالی نخواهد کرد.
 نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه ادعا کرد، از آنجایی که اسد 
هنوز در جنگ داخلی هفت ساله پیروز نشده است، باید سازش کند.
وی با طرح این برآورد که بازسازی سوریه به ۳۰۰تا ۴۰۰میلیارد دالر 
هزینه نیاز دارد، هشدار داد، قدرت های غربی و نهادهای بین المللی مالی 

بدون تغییر در سوریه کمک مالی به این کشور ارائه نخواهند کرد.
جفری بیان کرد: این آمادگی از س���وی کشورهای غربی وجود 
دارد که هزینه ای برای بازسازی سوریه جمع آوری نشود مگر این که 
ما شاهد این باشیم که دولت دمشق آماده سازش باشد و در سال های 
آتی وحشت جدیدی ایجاد نکند.او در ادامه خواستار خروج نیروهای 
ایرانی از سوریه شد و افزود که آمریکا می پذیرد تهران برخی نقش های 

دیپلماتیک را در سوریه حفظ کند.
در این حال وزیر دفاع روسیه اعالم کرد که بخش اصلی نیروهای 
روس���ی بعد از آزادی ۹۶درصد خاک سوریه از وجود تروریسم، این 

کشور را ترک کردند. 
سرگئی شویگو گفت: عقب نشینی بخش اصلی نیروهای ما تکمیل 
شده است و تعداد نیروهای روسی در سوریه بعد از پایان عملیاتشان 
به تعداد مقرر رس���یده است و سورتی های پرواز نیروی هوایی ما در 
سوریه از ۱۱۰سورتی به دو تا چهار سورتی پرواز در هفته کاهش یافته 
است. از سویی روسیه اعالم کرد که گروه های تروریستی نفت سوریه 

را با حمایت آمریکا به ترکیه و عراق قاچاق می کنند. 
ماهواره ها و هواپیماهای شناس���ایی روسیه عکس هایی از کاروان 
تانکرهای گروه های تروریستی در شرق رود فرات گرفته اند که نشان 
می دهد آنها درحال قاچاق نفت س���وریه به ترکیه و عراق با حمایت 

ائتالف آمریکا هستند. 
در این حال روس���یه این ادعای اس���رائیل را که زیرساخت های 
تاسیسات هسته ای سوریه در پایگاه الکبر را در سال ۲۰۰۷بمباران کرده 
است تکذیب کرد. »میخائیل اولیانوف« نماینده دائم روسیه در سازمان های 
بین المللی گفت که زیرس���اخت توسعه برنامه  هسته ای در سوریه به 

هیچ وجه وجود نداشته و این داستان کاماًل ساختگی است.
خبر دیگر اینکه وزیر امور خارجه س���وریه گفت که اولویت ما 
اکنون آزادی اس���تان ادلب از وجود تروریس���ت هاست و هماهنگی 
با روس���یه در این باره ادامه خواهد یافت.ولید المعلم افزود: رهبری 
سوریه گفت و گوهای سیاسی را به منظور رهایی استان ادلب از وجود 
تروریست  ها ترجیح می دهد و تصمیم نهایی آزادسازی کامل خاک 
سوریه است.در این حال دیدبان حقوق بشر سوریه از پرواز هواپیماهای 
شناسایی ترکیه بر فراز نوار مرزی مناطق شرق فرات سوریه خبر داد. 
هواپیماهای شناس���ایی ترکیه بر فراز مناطق اطراف "کوبانی" تا منطقه 

"تل  ابیض" واقع در حومه "رقه" به پرواز شناسایی دست زدند.

تقويم اطالعات
چهار شنبه 28 آذر  1397

11 ربيع الثانی 1440ـ  19  دسامبر   2018
ظهر شرعي

غروب آفتاب
اذان مغرب

نيمه شب شرعي )پايان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(
طلوع آفتاب )فردا(

12 و 01 دقيقه
16 و54 دقيقه 
17 و 14 دقيقه
23 و 17 دقيقه
5 و 39  دقيقه
7 و 10  دقيقه

سرویس خارجی: امیر کویت 
بر عالقه مندی کشورش به توسعه 
روابط و گس���ترش مناس���بات و 
همکاری های س���ودمند با ایران 

تاکید کرد.
»محمد ایرانی«، سفیر جدید 
کش���ورمان در مراسمی رسمی در 
کاخ »البیان«، اس���توارنامه خود را 
به ش���یخ »صباح االحمد الجابر 
الصباح«، امیر کویت تقدیم کرد.در 
این مراسم شیخ »الصباح االحمد« 
ضمن تبریک آغاز رسمی ماموریت 
س���فیر کشورمان در کویت گفت: 
ایران را به عنوان همسایه خود در 
منطقه می دانیم و به توسعه روابط 
و گسترش همکاری های سودمند 

با تهران عالقه مند هستیم.
سفیر کش���ورمان در کویت 
نیز پس از تقدیم استوارنامه خود 
ضمن ابالغ سالم ریاست جمهوری 
اسالمی ایران به شیخ صباح االحمد، 
روابط دو کش���ور را دوس���تانه و 
برادرانه توصیف کرد.»محمد ایرانی« 
یادآورش���د: ثبات و امنیت منطقه 
از اهمیت ف���وق العاده ای برای 
جمهوری اسالمی ایران برخوردار 
اس���ت و تحقق ای���ن امر بدون 
همکاری کشورهای منطقه امکان 
پذیر نیست.سفیر کشورمان تاکید 
ک���رد: تهران ایمان دارد که امنیت 
و ثبات کشور ارتباط تنگاتنگی با 
ثب���ات منطقه به خصوص امنیت 
کشورهای همسایه دارد.در همین 
حال، هفته نامه انگلیسی زبان »عرب 
ویکل���ی « در تحلیلی به ائتالف 

قطر با ای���ران و ترکیه و اهداف 
مش���ترک آنها در منطقه اشاره کرد 
و نوش���ت: »دوحه«، ائتالفی را با 

»ته���ران« و»آنکارا« در منطقه علیه 
عربستان ایجاد کرده است.

در چنین ش���رایطی، مجلس 
مش���ورتی عربس���تان )پارلمان( 
قطعنامه اخیر مجلس سنای آمریکا 

علیه ریاض و ولیعهد این کش���ور 
را محک���وم کرد. روزنامه »عکاظ« 
سعودی در گزارشی نوشت، ریاض 

پنج  پیام ش���دیداللحن به مجلس 
»سنا« در ایاالت متحده ارسال کرد .
بر اساس این گزارش، عدم مداخله 
در امور داخلی عربس���تان ،عدم 
هرگونه تعرض به مقامات ارشد و 

رهبری سعودی ها،عدم آسیب زدن 
ب���ه حاکمیت و جایگاه ریاض در 
منطقه و عدم تاثیر گذاشتن به نقش 

رهب���ری )!( منطقه ای و بین المللی 
عربستان، از جمله پیام های ریاض 

به واشنگتن است.
از طرفی،  بحرین نیز همانند 
گذش���ته و در راستای همبستگی 

با عربستان ، قطعنامه های مجلس 
سنای آمریکا علیه ولیعهد سعودی و 
نیز در زمینه پایان حمایت از جنگ 

یمن را محکوم کرد. کنگره آمریکا 
اما بار دیگر در اقدامی ضد سعودی، 
خواستار نظارت و نقش بیشتر خود 
در توافق های هسته ای واشنگتن با 

عربستان شد.

به گفت���ه منابع خبری، طرح 
دولت آمریکا برای فروش فناوری 
هس���ته ای به عربستان ، در حال 
تبدیل شدن به میدان نبرد بعدی بین 
کاخ سفید و کنگره در زمینه سیاست 
واش���نگتن در قبال ریاض در پی 
قتل »جمال خاشقجی«، روزنامه نگار 
منتقد و میانه روی عربستانی شده 
اس���ت. به گزارش »وال استریت 
ژورنال«، اعضای کنگره آمریکا از هر 
دو حزب دموکرات و جمهوریخواه 
تاکید می کنند که توافق برای فروش 
فناوری صلح آمیز هس���ته ای به 
عربستان باید براساس کنترل های 

شدید استوار باشد.
در خب���ر دیگ���ری، »محمد 
الحلبوسی«، رئیس پارلمان عراق 
در ادامه س���فر خود به عربستان 
سعودی با ش���اه،  وزیر خارجه و 
رئیس مجلس شورای این کشور 
به گفتگو پرداخت و درباره روابط 
دو جانب���ه و تحوالت منطقه ای و 

عربی بحث و تبادل نظر شد.
برخی مناب���ع گزارش دادند: 
الحلبوس���ی بر ع���زم عراق برای 
گسترش روابط با کشورهای عربی 
و منطقه ای و نیز اهمیت عربستان 
سعودی در پرونده بازسازی عراق 
تأکید کرده است.به گفته این منابع، 
»ملک س���لمان « نیز  در دیدار با 
وی اب���زار امیدواری کرد که عراق 
پس از پیروزی بر تروریس���م ، به 
نقش بارزش در منطقه بازگردد و 
در ادامه بر حمایت ریاض از بغداد 

تأکید کرد.

امير کويت: خواستار تقويت روابط و مناسبات با ايران هستيم

ديدار امير كويت با »محمد ايرانی« سفير جديد ايران 

س���رویس خارجی:وزیر دفاع 
ترکیه در س���خنانی ب���ا بیان اینکه 
کش���ورش اج���ازه نمی دهد گروه 
تروریستی »پ.ک.ک« پایگاه جدیدی 

در »س���نجار« ایج���اد کند، گفت: 
عملی���ات نظامی در خاک عراق تا 
نابودی آخرین تروریست »پ.ک.ک« 
ادامه می یابد.»خلوس���ی آکار«، وزیر 
دفاع ترکیه اع���الم کرد: عملیات 

ضد تروریستی علیه » پ.ک.ک« در 
خاک عراق تا زمان نابودی آخرین 
عضو آنها ادامه خواهد داشت. وی 
طی سخنرانی در صحن علنی پارلمان 

ترکیه با موضوع بودجه دفاعی این 
کشور، گفت: از دولت عراق انتظار 
داری���م تا با م���ا درخصوص پایان 
دادن به حضور گروه تروریس���تی و 
جدایی طلب »پ.ک.ک« در خاک این 

کشور همکاری کند.»خلوسی آکار« 
با بیان اینکه ترکیه به تمامیت ارضی 
عراق، سوریه و دیگر همسایگانش 
احترام می گذارد، در عین حال تاکید 

کرد: اجازه نمی دهند منطقه »سنجار« 
در ش���مال عراق به پایگاه جدید 

»پ.ک.ک« تبدیل شود.
وزیر دف���اع ترکیه در این باره 
توضیح داد: برای امنیت کش���ور و 

ملت خود، عملی���ات  نظامی را تا 
زمان شکست کامل گروه تروریستی 
»پ.ک.ک« در »تمامی« مناطق عراق 
ادامه می دهی���م و اجازه نمی دهیم 
سنجار به )کوهستان( »قندیل« دوم 
تبدیل ش���ود. وی با تکرار اظهارات 
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهوری 
کشورش مبنی بر نابود کردن تمامی 
یگان های ُکرد گفت: وقتی زمانش 
برسد، تروریست های منطقه را در 
خندق های���ی که حفر کرده اند، دفن 

می کنیم.
در خبر دیگری، »هایکو ماس«، 
وزیر خارجه آلمان که به عراق سفر 
کرده است، در سخنانی از پیروزی 
ب���ر داعش به عنوان موفقیتی بزرگ 
در عراق یاد کرد و نسبت به قدرت 
گرفتن مجدد این گروه تروریستی 
هش���دار داد. وی افزود: آلمان در 
بازسازی عراق شرکت فعال خواهد 

داشت.
»محمد علی حکیم«، وزیر خارجه 
عراق نیز در دیدار با دو هیات از آلمان 
و اتحادیه اروپا، خواستار مشارکت 
فعال کشورهای اروپایی در عملیات 
بازسازی مناطق جنگ زده ناشی از 
هجوم گروه تکفیری - تروریستی 
داعش شد. در تحولی دیگر، پس از 
اینکه دادگاه فدرال عراق اواخر مهر ماه 
حکم »حیدرالعبادی«، نخست وزیر 
پیشین این کشور برای برکناری »فالح 
الفیاض« از همه سمت هایش را لغو 
کرد، دادگاه عالی اداری این کشور نیز 

این حکم را ملغی اعالم کرد.

وزير دفاع ترکيه: عمليات نظامی در خاک عراق تا نابودی کامل »پ.ک.ک« ادامه می يابد

س���رویس خارجی: شماری 
از کارمن���دان بخش های دولتی و 
خصوصی مغرب پس از اعتراض 
»جلیقه زرد ها« در تونس، با پوشیدن 
جلیقه ه���ای زرد به خیابان های 
این کشور آمدند و خواستار بهبود 
وضعیت معیشتی و افزایش حقوق 
خود ش���دند.به گفته منابع خبری،  
شماری از کارمندان وزارتخانه ها 
و نهاده���ای دولتی و خصوصی 
مغرب به تأس���ی از فرانسوی ها و 

تونسی ها، با پوشیدن جلیقه های 
زرد به خیابان ها آمدند و خواستار 
بهبود وضعیت معیشتی و افزایش 

حقوق شان شدند. 
 این منابع افزودند: اعتراض ها 
در اماکن  اداری و کاری با پوشیدن 
جلیقه های زرد آغاز ش���ده است 
و این روند همچنان ادامه خواهد 

داشت.  
برخی منابع مغربی گفتند:  این 
اعت���راض ها به دنبال آن صورت 

می گی���رد که تالش س���ندیکای 
کارمندان برای گفتگو با دولت بر سر 
بهبود اوضاع کاری، بی نتیجه ماند. 
دولت مغرب تاکنون واکنشی درباره 
این اعتراض ها نشان نداده است.
این منابع تصریح کردند: کارمندان 
مغربی قرار اس���ت روزهای ۱۹ و 
۲۰ ماه جاری )چهارشنبه و پنجشنبه 
هفته ج���اری( برای بهبود اوضاع 
معیش���تی خود دست به اعتصاب 

ملی بزنند.

* لیبی
جنبش »ماندالی لیبی« با انجام 
یک نظرسنجی درخصوص انتخاب 
»سیف االس���الم القذافی« به عنوان 
رئیس جمهوری لیبی، مدعی شد 
که درصد باالیی از مردم این کشور 
به ریاست او رای مثبت داده اند.این 
جنبش که توسط هواداران »معمر 
قذافی«، دیکتاتور پیشین لیبی ایجاد 
ش���ده و در واقع بخشی از کمپین 
انتخاباتی پسر او محسوب می شود، 
اعالم کرد: در نظر سنجی که انجام 
داده بیش از ۹۰درصد از رای دهندگان 
، »سیف االسالم القذافی«، پسر »معمر 
قذافی« را به عنوان رئیس جمهوری 

قبول دارند.
س���والی که این جنبش در 
نظرسنجی مطرح کرد، این بود: » 
آیا مهندس سیف االسالم القذافی، 
رئیس بازسازی و تکمیل پروژه های 
لیبی می شود؟ «طبق نتایجی که این 
جنبش منتشر کرده، ۷۱هزار و ۶۵تن 
در این رای گیری شرکت کردند و 
۹۱.۶۴درصد به سیف االسالم رای 
مثبت و ۸.۳۶  درصد به او رای منفی 
دادند. پیشتر سیف االسالم القذافی با 
توزیع مجله ای تحت عنوان »ماندالی 
لیبی« تبلیغات خود برای انتخابات را 
آغاز کرده بود. سیف االسالم در ماه 
مارس گذشته از کاندید شدن خود 
در انتخابات ریاست جمهوری لیبی 

خبر داده بود.

دامنه اعتراضات »جليقه زردها« در شمال آفريقا از تونس به مغرب رسيد 

ديدار نخست وزير عراق با سيد »عمار حکيم« در بغداد
»عادل عبدالمهدی«، نخست وزیر عراق با حضور 
در دفتر جریان حکمت ملی با سید عمار حکیم، رهبر 
این جریان و رئیس ائتالف »اصالح و س���ازندگی« 
دیدار و گفت وگو کرد.به گفته منابع خبری، سید »عمار 
حکیم« در دیدار با »عادل عبدالمهدی« اعالم کرد: عراق 

باید سیاست درهای باز را در قبال کشورهای عربی و 
منطقه ای در پیش بگیرد.طرفین در این دیدار همچنین  
ضمن گفتگو درباره تازه ترین تحوالت عرصه سیاسی 
عراق، در خصوص پرونده تکمیل کابینه و اولویت های 
مرحله کنونی و آتی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 س���رویس خارجی: روزنامه 
آمریکایی »وال استریت ژورنال« از 
سفرهای محرمانه مشاوران نزدیک 
ولیعهد عربستان سعودی به تل آویو 
و رایزنی های مخفیانه ریاض با رژیم 
صهیونیستی خبر داد؛ رایزنی هایی 
که آمریکا به شدت حامی آن بوده 

است .
»وال استریت ژورنال« به نقل 
از منابع مطلع، از تحرکات مخفیانه 
عربستان س���عودی برای برقراری 
رواب���ط با رژیم صهیونیس���تی و 
همچنین سفرهای مکرر مشاوران 
نزدیک »محمد بن س���لمان« به 

تل آویو خبر داد. 
این روزنامه در گزارش خود 
به نقل از منابع مطلع، از تحرکات 
فش���رده دو مشاور نزدیک ولیعهد 
عربستان س���عودی برای برقراری 
روابط با رژیم صهیونیس���تی پرده 

برداشت.
 در ابت���دای گ���زارش آمده 

است: بعد از آشکار شدن همدستی 
ولیعهد عربستان سعودی و دو تن 
از مش���اوران نزدیک او در کشتن 
)جمال خاش���قجی( روزنامه نگار، 
طرح محرمانه مورد حمایت آمریکا 
ب���رای ایجاد روابط نزدیک تر بین 
عربستان س���عودی و اسرائیل با 

موانعی مواجه شده است.
 طبق گزارش وال اس���تریت 
ژورنال، »محمد بن سلمان« رهبری 
تالش ها برای ایجاد روابط نزدیک  
بین عربستان س���عودی و رژیم 

اشغالگر قدس را برعهده داشت.
 مناب���ع مطلع به این روزنامه 
آمریکایی خبر دادند که »س���عود 
القحطانی« و ژنرال »احمد العسیری« 
دو تن از چهره های بسیار نزدیک 
به ولیعهد عربستان سعودی نقش 
کلیدی در تحرکات محرمانه برای 
برق���راری روابط ریاض و تل آویو 

ایفا کرده اند.
القحطانی مشاور سابق دیوان 

س���لطنتی عربس���تان سعودی و 
العسیری معاون سابق رئیس سازمان 
اطالعات عربستان سعودی بودند که 
در نتیجه آشکار شدن دست داشتن 
آنها در قتل خاشقجی در کنسولگری 
عربستان سعودی در استانبول، از 

سمت خود برکنار شدند.
در چنین ش���رایطی سایت 
اعالم کرد،  آمریکایی "اینترسپت" 
گ���روه البی یهودی تالش می کند 
نمایندگان آمریکا را به حمایت از 
طرح برنامه بودجه واشنگتن برای 
پاکسازی نژادی در کرانه باختری 
ترغیب کن���د، هدف از این اقدام 
تالش برای تغییر جمعیتی این منطقه 
و وادار کردن فلسطینیان برای ترک 

خاکشان است.
 در خبری دیگر منابع فلسطینی 
از ورود نماینده سازمان ملل متحد 
در امور خاورمیانه به نوار غزه خبر 
دادند. نیکالی مالدینوف هماهنگ 
کننده ویژه س���ازمان ملل در روند 

به اصطالح صلح خاورمیانه دیروز 
وارد نوار غزه شد.

 مالدینوف از طریق گذرگاه 
بیت حانون وارد غزه شده است.

 گزارش ها می گویند تحرکات 
سازمان ملل و کشورهای عربی و 
غی���ر عربی با هدف پایان دادن به 
محاصره نوارغزه به لطف فشارهای 
ناشی از راهپیمایی های گسترده مردم 
تحت محاصره نوار غزه همچنان 

ادامه دارد.
 خبر دیگر اینکه نخس���ت 
وزیر رژیم صهیونیستی که در حال 
حاضر سه پست کابینه خود را بر 
عهده دارد، وزارت جنگ این رژیم 
را نی���ز در اختیار گرفت. در پی 
استعفای »آویگدور لیبرمن« وزیر 
جنگ پیشین رژیم صهیونیستی این 
پست براساس قوانین این رژیم بر 
عه���ده نتانیاهو قرار گرفت اما وی 
باید تا سه ماه وزیر پیشنهادی خود 

را معرفی می کرد.

وال استريت ژورنال از سفر محرمانه مشاوران بن سلمان به تل آويو پرده برداشت
س���رویس خارجی: آتش بس مورد توافق 
در »س���وئد« میان گروه های یمنی از س���اعت 
۰۰:۰۱بامداد سه ش���نبه به وقت محلی در استان 
»الحدیده«، واقع در غرب این کشور آغاز شد.

توافق آتش بس بین دولت مستعفی یمن و 
جنبش انصاراهلل در ش���هر »الحدیده«، در غرب 
یمن که اخیرا در »استکهلم« سوئد میان آنها به 
امضا رسیده بود، وارد فاز اجرایی شد. به گفته 
منابع خبری، »محمد المقدشی«، وزیر دفاع دولت 
مستعفی یمن دس���توراتی را به فرمانده منطقه 
نظامی چه���ارم و فرمانده محور »الحدیده« در 
زمینه توقف درگیری در استان مذکور از ساعت 

۱۲بامداد سه شنبه داد.
 دولت مس���تعفی یمن در این راستا اعالم 
کرد: آتش بس در شهر الحدیده از روز سه شنبه 
شروع و شامل استان »الحدیده«، بنادر آن یعنی 
»الحدیده«، »الصلیف« و »راس عیسی« می شود.در 
همین حال، فرماندهی وزارت دفاع و ریاست ستاد 
مش���ترک ارتش وابسته به انصاراهلل یمن از آغاز 

آتش بس در استان الحدیده استقبال کرد.
ام���ا همزمان با آغاز این آتش بس، برخی 
منابع از وقوع درگیری هایی محدود بین دو طرف 
درگیری در ش���رق و غرب »الحدیده« در سایه 
آرامش ش���کننده ای که این شهر را فرا گرفته ، 
خبر دادند.یک منبع نظامی به خبرگزاری آناتولی 
گفت: درگیری ها در الحدیده دو ساعت بعد از 
اجرایی شدن توافق آتش بس به مدت ۱۵دقیقه 
روی داد اما فورا متوقف شد. خبرگزاری فرانسه 
نیز به نقل از یک منبع  در دولت مستعفی یمن 
گزارش داد: درگیری های پراکنده و کوتاهی کمی 
بعد از اجرایی شدن آتش بس در شرق الحدیده 
و همچنین در غرب و در سواحل دریای سرخ 

میان طرف های درگیر روی داد.
ش���بکه المسیره نیز از پرواز جنگنده های 
س���عودی بر فراز شهر الحدیده و برخی مناطق 
این استان ، تنها ساعاتی پس از اعالن آتش بس 
خبر دادند. برخی مقامات انصاراهلل گفتند: اقدامات 
تجاوزکارانه و تحریک آمیز متجاوزان نشان می دهد 

که آنها همانند دوره های گذشته به هیچ یک از 
تعهدات و توافقات خود پایبند نیستند.

در همی���ن حال، برخی منابع اعالم کردند: 
همزمان با آغاز اجرای آتش بس در یمن، شورای 
امنیت پیش نویس قطعنامه ای را بررسی می کند 
که از دبیرکل سازمان ملل می خواهد پیشنهاداتی 
درباره چگونگی نظ���ارت بر آتش بس را ارائه 
کند. موع���د رأی گیری درباره این پیش نویس 
مشخص نیست. این قطعنامه نیاز به ۹رأی موافق 
دارد و کش���ورهای عضو دائم شورا نباید آن را 

وتو کنند.
در تحوالت میدانی نیز، منابع نظامی یمن از 
شلیک و اصابت چهار فروند موشک بالستیک 
»زلزال-۱« به مواضع ائتالف سعودی در »جیزان«، 
واقع در جنوب عربس���تان خبر دادند.ارتش و 
کمیته های مردمی یمن همچنین تالش مزدوران 
س���عودی برای نفوذ به مناطقی در شهر مرزی 
»عسیر« را ناکام گذاشتند و شماری از آنها را به 

هالکت رساندند.

آغاز آتش بس شکننده در» الحديده« يمن

فراخوان برای اعتصاب سراسری 
پليس  فرانسه 

 س���رویس خارجی: همزمان با ادامه اعتراض ها به سیاست های 
اقتصادی دولت فرانس���ه، اتحادیه پلیس این کشور هم در اعتراض به 
بودجه موردنظر برای نهادهای مجری قانون، برای امروز چهارش���نبه 

فراخوان اعتصاب داد.
اتحادیه پلیس فرانس���ه در اعتراض به قانونی که بودجه نهادهای 
اجراکننده قانون را کاهش می دهد، خواستار اعتصاب سراسری نیروهای 
پلیس شد.در بیانیه ای که به این منظور منتشر شده، آمده است: در نخستین 
روز از اعتص���اب، مأم���وران پلیس در محل کار خود حضور خواهند 
داشت و فقط به موارد اورژانسی رسیدگی خواهند کرد. گفت وگوها 
درباره بودجه نهادهای مجری قانون در فرانسه فردا پنجشنبه به بحث 
گذاشته خواهد شد. رقم پیشنهادی بودجه، ۶۲ میلیون یورو )۷۰ میلیون 
دالر( است که در مقایسه با گذشته کاهش یافته است و ضربه ای دیگر 
به شرایط کاری محسوب می شود. اتحادیه پلیس با تأکید بر اینکه در 
بودجه باید مدرن کردن ساختار هم لحاظ شود، از قانونگذاران خواسته 
تا این مس���ئله را مدنظر داش���ته باشند. این اقدام در شرایطی صورت 
می گیرد که اعتراض���ات مردمی تحت عنوان »جلیقه زردها« همچنان 

فروکش نکرده است.
 *مجارستان

چند هزار معترض دیشب را در دمای زیر صفر درجه برای پنجمین 
روز اعتراضات علیه دولت جناح راس���ت نخست وزیر مجارستان در 
مقابل س���اختمان تلویزیون دولتی سپری کردند. قانونگذاران از تمامی 
احزاب اپوزیسیون مجارستان اعالم کردند تا زمانی که به آنها اجازه داده 
نشود درخواست هایشان را در تلویزیون دولتی اعالم کنند به اعتراضات 
ادامه خواهند داد. معترضان خواستار پاکسازی فساد از کشور، ایجاد یک 

قوه قضائیه مستقل و تضمین رسانه  دولتی بی طرف شده اند.

سرویس خارجی: روزنامه واشنگتن پست با 
انتشاریادداشتی با کنایه به ترامپ اعالم کرد: یک 
کودک کاخ سفید را در دست دارد و جهان این 
را می داند. واشنگتن پست نوشت: برای رئیس 
جمهوری آمریکا بودن، یک نقش سرپرستی ذاتی 
وجود دارد. کسی که دفتر ریاست جمهوری را 
مدیریت می کند باید بیش ازهمه درباره خطرهایی 
که کش���ور و جهان با آنها روبه رو هستند بداند 
و برای س���پردن تصمیم گیری های مناسب به او 
ب���ه منظور حفظ امنی���ت  ایاالت متحده مورد 

اعتماد باشد. 
رئیس جمهوری بای���د آمریکا را از زوال 
حف���ظ کند اما وقتی رئیس جمهوری بزرگترین 
کودکی باشد که در این اتاق به چشم می خورد، 
نظم طبیعی مس���ائل به هم می ریزد، همانطور 

ک���ه اگر والدین یک کودک مثل بچه ها قهر و 
دع���وا و از جایگاه فرد درجه دو صحبت کنند، 
همه چیز وارونه می ش���ود.در این یاداداشت آمده 
اس���ت:مطمئن نیستیم که آمریکا به طور کامل 
آس���یبی را که یک رئیس جمهوری با رفتارهای 
نامناسب مکرر خود به  این کشور وارد می کند 

درک کرده باشد.
 وقتی او این رفتارهای نامناس���ب را دارد، 
به تیتر اخبار تبدیل می شود.  به گفته واشنگتن 
پس���ت،آمریکا در سطح جهان قدرت، احساس 
جدی���ت و قاطعیت خود را که زمانی حاکمان 
مس���تبد را پیش از قرار گرفتن در مقابلمان به 
تردید می انداخت از دست داده  و حاال کشوری 
اس���ت  که به نظر می رسد نمی تواند در مقابل 
حاکمی که دستور قتل و مثله کردن مخالف خود 

را صادر می کند، بایستد.نشریه »فارن پالیسی« نیز 
در گزارشی با انتقاد از بهانه تراشی های واشنگتن 
برای اقدام نظامی علیه دیگر کش���ورها، نوشت: 
مفهوم دفاع از امنیت ملی به توجیهی برای جنگ 

افروزی های آمریکا بدل شده است. 
در این حال،اندیش���کده شورای آتالنتیک 
نوشت: روسیه در موضعی قرار دارد که می تواند 
س���ریعا نیروهای خط مقدم  آمریکا و ناتو را 
شکست دهد و پیش از این که نیروهای کمکی 
برای پش���تیبانی برسند سرزمین های زیادی را از 
کنترل آنها خارج کرده و به کنترل خود در بیاورد. 
در چنین شرایطی، رئیس جمهوری روسیه اعالم 
کرد: اگر آمریکا از پیمان  موشکی هسته ای خارج 
ش���ود، مسکو نیز اقدامات الزم را برای تقویت 

امنیت خود انجام خواهد داد.

کنايه واشنگتن پست به ترامپ:يک کودک کاخ سفيد را در دست دارد!

س����رویس خارجی: کاخ سفید  اعالم کرد: رئیس جمهوری آمریکا  هیچ 
برنامه ای برای  استرداد فتح اهلل گولن که متهم به طراحی کودتای نافرجام ۲۰۱۶ 
در ترکیه است ،به آنکارا ندارد.یک مقام ارشد کاخ سفید اعالم کرد: دونالد ترامپ 
در دیدار دوجانبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در حاش����یه 
اجالس »جی ۲۰« در آرژآنتین، قول نداده  است که فتح اهلل گولن را به آنکارا 
تحویل دهد.  از سویی،» مولود چاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه در ارتباط با 
استرداد گولن گفت:عملیات »اف بی  آی« علیه جریان گولن در ۱۵ ایالت آمریکا 

آغاز شده است و در آینده  نیز شاهد ادامه این روند خواهیم بود. 
 در تحولی دیگر،دادستانی استانبول ترکیه اعالم کرد: در چارچوب تحقیقات 
صورت گرفته از عناصر مش����کوک به ارتباط با جریان فتح اهلل گولن در بین 

نظامیان این کشور، ۱۹۱ سرباز بازداشت شدند.

کاخ سفيد: ترامپ برنامه ای برای 
استرداد گولن به ترکيه ندارد

سرویس خارجی: وزیر کشور ترکیه  که به پاکستان سفر کرده است در 
دیدار با نخست وزیر این کشور ، در راستای مبارزه مشترک علیه تروریسم 

به توافق رسید. 
»سلیمان سویلو« وعمران خان توافق کردند که همکاری های دوجانبه میان 
آنکارا  و اسالم آباد را در زمینه مبارزه با تروریسم و پولشویی افزایش دهند. 
وزیر کشور ترکیه گفت:آنکارا هرگونه تالشی را برای کمک به اسالم آباد در 
مبارزه با پولشویی انجام خواهد داد.همچنین سویلو و عمران خان در این 
دیدار بر گسترش همکاری های دو جانبه در زمینه  امنیت، مدیریت مرزی، 

مهاجرت ، مبارزه با تروریسم وصلح منطقه ای  تاکید کردند.
وزیر کش���ور ترکیه  همچنین از عمران خان، نخس���ت وزیر پاکستان 

دعوت کرد که به آنکارا سفر کند.

توافق آنکارا- اسالم آبادبر سر مبارزه 
مشترک عليه تروريسم

سرویس خارجی:مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای علیه 
پیونگ یانگ، نقض سیستماتیک و گسترده  حقوق بشر در کره شمالی را به باد 
انتقادگرفت.سازمان ملل با تصویب این قطعنامه نقض سیستماتیک حقوق بشر 
در کره شمالی و استفاده از منابع فراوان این کشور برای ساخت تسلیحات اتمی 
و موشکی به جای هزینه در مسیر رفاه مردم را مورد انتقاد قرار داد  و درباره 
سوءتغذیه بیش از ۱۰ میلیون تن از مردم کره شمالی  ابراز نگرانی کرد.در قطعنامه 
مجمع عمومی س���ازمان ملل علیه پیونگ یانگ  از شکنجه، بازداشت، تجاوز، 
اعدام های عمومی،  مجازات مرگ، نبود قوانین حقوقی و مجازات خانوادگی در 

کره شمالی به شدت ابراز نگرانی شده است.

سرویس خارجی: نماینده ویژه 
دبیرکل سازمان ملل درامور افغانستان  
از نزدیک ش����دن ب����ه پایان جنگ 
خانمانسوز در این  کشور خبر داد.

یاماموت����و«،  »تادامیچ����ی 
گفت،هیچگاه دورنمای پایان جنگ 
۱۷ ساله در افغانستان از طریق مذاکره 
واقعیتر از  زمان کنونی نبوده است.

 وی با اش����اره به تالش های 
ج����اری برای پایان دادن به جنگ در 
افغانستان از جمله طرح صلح اشرف 
غنی رئیس جمهوری این کش����ور، 
خاطر نش����ان کرد: درک می کنیم که 

افغان ها در مرحله حساسی هستند و 
باید در این مرحله فضای سیاس����ی 
برای بازیگران اصلی مهیا ش����ود تا 
آنها مواضعش����ان را ارائه کرده و به 
تحوالت اخیر واکنش نش����ان دهند.

در این حال،»لیندسی گراهام« سناتور 
ارش����د آمریکایی در دیدار با رئیس 
اجرایی افغانستان ضمن قدردانی از 
سران دولت کابل به دلیل پیشرفت های 
به دست آمده در راستای ایجاد صلح 
در این کشور، بر ادامه حضور ایاالت 
متحده و همکاری های مشترک میان 

دو کشور تاکید کرد. 

سازمان ملل: پايان جنگ در افغانستان 
نزديک است

انتقاد سازمان ملل از نقض سيستماتيک 
حقوق بشر در کره شمالی

سفير سابق انگليس: لندن به جای موشکهای ايران، نگران 
موشکهای عربستان و اسرائيل باشد 

مهر: نماینده سابق انگلیس در سازمان 
ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی با ارائه 
دالیلی مستند، دولت لندن را به نفاق و اتخاذ 

رویکرد دوگانه در قبال ایران متهم کرد.
»پیتر جنکینز« در مطلبی که در نشریه 
»لوبالگ« منتش���ر شد، دولت های غربی به 
ویژه لندن را به دلیل اتخاذ سیاس���ت های 
دوگانه در قبال برنامه موش���کی ایران، به 

دو رویی متهم کرد .
وی ادعاهای لندن درباره برنامه موشکی 
ایران را دورویی تلقی کرد و گفت: اسرائیل 

موشک هایی دارد که بُرد آنها به مراتب بیشتر از موشک های ایران است، 
پس با این حس���اب، طبق چه اس���تداللی ایران حق موازنه قوا را ندارد؟ 
وی افزود: عالوه بر این، سهم عربستان سعودی که به لطف حمایت های 
غرب، از انواع تس���لیحات پیش���رفته برخوردار است در ثبات زدایی از 

خاورمیانه چیست؟ 
پيمان مهاجرتی سازمان ملل با اکثريت آراء به تصويب رسيد

مهر: پیمان مهاجرتی سازمان ملل پس از ماهها بحث و گفتگو، با 
۱۸۱ رای مثبت اعضای سازمان به تصویب رسید.

 کشورهای آمریکا، مجارستان، جمهوری دومینیکن، اریتره و لیبی به 
این پیمان رای منفی دادند. »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا اولین 
مخالف پیمان مهاجرتی س���ازمان ملل بود که چندی پیش کناره گیری 

واشنگتن از این پیمان را اعالم کرد. 
سند ۳۴ صفحه ای پیمان مهاجرتی سازمان ملل اگر چه به لحاظ 
قانونی الزام آور نیست اما می تواند در سایه همکاری کشورها در زمینه 

مهاجرت، امنیت و ثبات را برای کشورها به ارمغان بیاورد. 
پوتين: تسليحات سه گانه هسته ای روسيه مانعی در برابر 

مهاجمان است
فارس: رئیس جمهوری روسیه تأکید 
کرد که آمریکا مسکو را به نقض پیمان منع 
موشک های میان برد هسته ای متهم کرده در 
حالی که واشنگتن مدت ها پیش این پیمان 

را نقض کرده بود.
»والدیمیر پوتین« تأکید کرد، تسلیحات 
جدید روسیه باعث خواهد شد کسانی که 
لفاظی های تهاجمی علیه روسیه دارند، اندکی 
بیشتر بیاندیشند. پوتین تصریح کرد، در حال 
حاضر قوای هسته ای سه گانه روسیه به طرز 
قابل توجهی تقویت شده و حدود ۸2 درصد 

از تجهیزات نظامی ارتش روسیه مدرن  شده است. 
افغانستان، مرگبارترين کشور برای خبرنگاران

ایسنا: سازمان خبرنگاران بدون مرز اعالم کرد که افغانستان مرگبارترین 
کش���ور جهان برای خبرنگاران شناخته شده است زیرا ۱۵ خبرنگار در 
سال 2۰۱۸ در آن کشته شدند. در رده های بعدی سوریه با ۱۱ کشته و 

مکزیک با ۹ کشته قرار دارند.
 سازمان خبرنگاران بدون مرز افزود: نفرتی که سیاستمداران بی دغدغه  
به آن دامن زده اند منجر به افزایش شوک آور تعداد خبرنگاران به قتل 
رسیده در سال 2۰۱۸ شده است. این سازمان اعالم کرد در سال جاری 
میالدی ۸۰ خبرنگار در سراسر جهان کشته شده اند که برجسته ترین آنها 
جمال خاشقجی، ستون نویس عربستانی روزنامه  واشنگتن پست بود. 

اعتراض لبنانی ها به فارغ التحصيلی فرزند حريری از 
دانشکده نظامی انگليس

ابنا: »سعد حریری« نخست وزیر لبنان در مراسم جشن فارغ التحصیلی 
فرزندش "حسام" از دانشکده نظامی انگلیس، شرکت کرد. حضور حریری 
در این مراسم در حالی که خندان است و فرزندش را برای تحصیل به 
دانشگاهی بیگانه روانه کرده و فرزندش با لباس نظامی انگلیس و نه لبنان 
در تصاویر ظاهر شده است، باعث واکنش های منفی کاربران شبکه های 

اجتماعی در لبنان شد. 
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی مقایسه جالبی بین سید حسن 
نصراهلل و س���عد حریری کرده اند و گفته اند که س���ید حسن نصراهلل 
فرزندش را به جای انتصاب به وزارت یا پس���ت مهم دیگر، به میدان 
شهادت می فرستد. یا کاربر دیگری نوشته است: نخست وزیر لبنان، اهل 
کش���ور عربستان است و فرزندش افسر ارتش انگلیس، اما سید حسن 

نصراهلل لبنانی است. 
چين فروش پهپاد در خاورميانه را از کنترل آمريکا خارج کرد
ایرنا: چین با فروش پهپادهای مجهز و ارزان قیمت خود، بازار فروش 
این پرنده بدون سرنشین در منطقه خاورمیانه را از نفوذ و کنترل آمریکا 
خارج کرد.استفاده از پهپادهای چینی در کشورهای خاورمیانه به خصوص 
در کش���ورهایی مانند اردن، عراق، عربس���تان و امارات به وفور مشاهده 
می ش���ود. بر اس���اس گزارش موسسه خدمات رویال یونایتد، به غیر از 
کشورهای ایران و ترکیه و همچنین رژیم صهیونیستی در خاورمیانه بقیه 
کشورهای این منطقه برای مصارف خود به واردات پهپاد از کشورهای 

دیگر اقدام می کنند. 
بنياد کره جنوبی، جايزه سوچی را پس گرفت

ایسنا: یکی از گروه های حقوق بشری 
بزرگ کره جنوبی جایزه س���ال 2۰۰۴ آنگ 
سان سوچی را به علت بی تفاوتی این رهبر 
دوفاکتوی میانمار به قساوت های ضد اقلیت 
مسلمان روهینگیایی پس گرفت. سخنگوی 
بنیاد حقوق بش���ری گوآنگجو اعالم کرد: 
بی تفاوتی س���وچی به قساوت های ضد 
روهینگیایی ه���ا همچنان با ارزش هایی که 
این جایزه روی آن بنا ش���ده است، شامل 
حفاظت و تقویت حقوق بش���ر، مغایرت 
دارد؛ از همین رو، ریاست این بنیاد تصمیم 

گرفت جایزه او را پس بگیرد.
 گفتنی است با وجود اینکه حزب سوچی در میانمار روی کار است 
و این برنده جایزه صلح نوبل سمت مشاور دولت را دارد، به بی تفاوتی 

یا همدستی در بحران روهنیگیایی ها متهم است. 
مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ضد روسی تصويب کرد

ایرنا: مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای علیه روسیه تصویب 
کرد که در آن نظامی س���ازی ش���به جزیره کریمه، آبهای آزوف و دریای 

سیاه توسط مسکو محکوم شده است.
مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی اوکراین علیه روسیه 
پیرامون حضور نظامی مسکو در شبه جزیره کریمه و دریای آزوف را 
تصویب کرد. این قطعنامه حضور نظامی روسیه در شبه جزیره کریمه را 
ناقض حاکمیت ملی، استقالل سیاسی و تمامیت ارضی اوکراین دانسته 
اس���ت. تنش میان مسکو و کی یف از ماه گذشته میالدی که سه کشتی 
اوکراینی حین عبور از تنگه کرچ در ورودی دریای آزوف توسط نیروهای 
دریایی روسیه توقیف شدند، تشدید و سبب اعالم حکومت نظامی در 

اوکراین شده است. 
گابريل:  بن سلمان خود را فراتر از قانون می داند

ایسنا: وزیر امور خارجه سابق آلمان 
گفت: محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی 
درباره جایگاهش در این منطقه اغراق کرده 
اس���ت و شاید تصور می کرد هر کاری که 
انجام دهد تحت حمایت کاخ سفید است. 
زیگمار گابریل افزود: این نشان می دهد که 
آنها حس می کنند هیچ قانونی وجود ندارد 
که آنها تبعیت کنند و این خطرناک است. 
گابریل افزود: در اروپا همه فکر می کنند که 
نوعی مسئولیت ولیعهد سعودی در کشتن 

خاشقجی وجود دارد.
 وی گفت: کش���تن آقای خاشقجی فاجعه است. وی درباره نقش 
آمریکا در جهان هم گفت: فکر می کنم آمریکا هرگز کشوری که سابق 
بود، نشود چون جهان در حال تغییر است و شاید داریم به جهان جدید 

میان چین و آمریکا به عنوان دو ضد قطب وارد می شویم.

كوتاه از سراسر جهان در يك عقب نشيني آشكار



  

 تاریخ ایران همواره محل تالقی نیروهای مختلف 
سیاسی بوده که هر کدام مشروعیت خود را از طریقی 
بدست آورده و در صحنه عمل، تالش کرده اند تا در 
مقایسه با قدرت ها و نیروهای دیگر، موقعیت خویش را 
حفظ کنند. توازن این نیروها به لحاظ منبع مشروعیت و 
قدرت، و نیز عقل و درایت آنها در برخورد با دیگران، 
دو عامل مهم در شکل دهی به اوضاع سیاسی جامعه ما 
بوده است. این اوضاع، گاه همراه با تنش و درگیری و 
گاه در آرامش روزگار را سپری می کرده است. در میان 
نیروهای سیاسی موجود، نیروهای مذهبی با هدایت 
روحانیون و بر محور آنها، خاستگاه ویژه خود را داشته 
و با استفاده از نفوذ معنوی و دینی، و در پناه باورهای 
نشأت گرفته از متون دینی، سعی کرده اند تا در موازنه 
قدرت، سهم خود را داشته و تأثیر بر رویدادها و اوضاع 

سیاسی داشته باشند. 
داستان این موازنه، از زمان تشکیل دولت صفوی، 

داستان ویژه خود را دارد. شاه، نیروهای 
قزلباش و روحانیون، ارکان اصلی دولت 
صفوی بودند که در توافق با یکدیگر در 
یک موازنه مثبت، با داد و ستدی که با 
یکدیگر داشتند، ایران را اداره می کردند. 
دوستی روحانیون با نیروهای دیگر که 
ریشه در باور همه آنها به مذهب از یک 
سو، و مقابله با دشمنان خارجی از سوی 
دیگر داشت، یکی از اصلی ترین عوامل 

دوام آنها در صحنه سیاست ایران بود. این موازنه، در 
دوره نادرشاه به هم ریخت و این به هم ریختگی تا عصر 
زندیه ادامه یاف���ت. در دوره قاجاریه، ضمن بازتولید 
آن وضع، نوعی بیگانگی بین دولت و ملت یا همان 
روحانیون، در کنار یگانگی و تنیده در آن، تا حدودی 

اوضاع را بحرانی می کرد. 
بحران موازنه دو نیروی سلطنت و روحانیت، در 
جریان تنباکو و مشروطه، آشکار شد و این در حالی 
بود که نیروی سومی که تا آن زمان سهمی در قدرت 
نداشت، ظهور کرده بود که آن هم سبب اختالف بیشتر 
در برهم زدن توازن بود. این نیرو، روشنفکران بودند که 
مبانی دیگری، جدای از سلطنت و روحانیت داشتند. 

پیروزی رضا ش���اه در عرصه سیاسی، به معنای 
پیروزی روش���نفکران، با تفسیر تازه ای از سلطنت به 
معنای استبداد مدرن بود. اما بیش از این، مهم ترین مسأله، 
جدا شدن کامل سلطنت و روحانیت بود. با سقوط رضا 
شاه، و در غیاب شخصیت و نفوذ استبدادگونه او، بار 

دیگر روحانیت به صحنه برگشت و طبعاً و بر اساس 
سنت قدیم،  با توجه به منابع مشروعیت و قدرتی که در 
میان مردم و مریدان خود داشت، خواستار ایجاد موازنه 
تازه و به رسمیت شناخته شدن قدرت خود بود. روشن 
بود که دشمنی عمیقی بین این سه نیرو، یعنی سلطنت، 

روحانیت و روشنفکران وجود داشت. 
اوضاع سیاس���ی ایران در دهه بیست تا پنجاه، 
بازتابی از این دشمنی و منازعه بود. همان طور که خود 
روشنفکران نیز چپ و راست داشتند، روحانیون نیز  
در برخورد با سلطنت و نیز داشتن دیدگاه های متفاوت 
درباره سهم و نقش و نفوذ خود در اوضاع، و نیز روش  
برخورد با دیگر نیروها، با هم تفاوت هایی داشتند. در 
این میان، مرجعیت شیعه که در دوره رضاشاه در عراق 
متمرکز بود، با آمدن آیت اللهّ بروجردی به قم، به ایران 
منتقل شد و پانزده سال تمام، به نیرویی مؤثر تبدیل 
شد، نیرویی که در مناقشات و مسائل مختلف این دوره 

نقش داشت. 
مرجعیت آیت اللهّ بروجردی، نشانه 
طرز تفکر و روشی بود که می کوشید 
با مستحکم کردن پایگاه سنتی خود، از 
آن به عنوان اهرم فشاری علیه شاه برای 
تعدیل اوضاع به نفع دین و مذهب و 
مردم استفاده کند. با این حال، میانه ای 
با نیروهای تندرویی که طالب کشاندن 
این وضع به نوعی جدال و مبارزه به 
قصد سقوط سلطنت باشند، نداشت. 
اوضاع ایران در دهه بیس���ت و سی، آن هم با وجود 
کمونیست ها که یک نیروی پرخاشگر و ضد سلطنت 
و مذهب بودند، از نظر مرجعیت وقت شیعه، مناسب 
برای گسترش تضاد تازه میان سلطنت و روحانیت نبود. 
طبعاً الزم نبود از دید آنان، سلطنت، امر مشروعی باشد، 
اما در آن ش���رایط و مثل بسیاری از ادوار، تالش این 
بود تا با ایجاد موازنه قدرت، و از دست ندادن اختیار 
امور، زمینه تأثیرگذاری ویژه بر روند جریانات و اوضاع 

سیاسی  فراهم باشد.  
بدین ترتیب، این دوره از مرجعیت که بدون شک، 
یکی از باشکوه ترین دوره های مرجعیت در تاریخ شیعه 
در یکی دو قرن گذش���ته است، انباشته از انبوهی از 
مشارکت های سیاسی، دخالت در بسیاری از رویدادها، 
درگیر شدن با بسیاری از دشواری ها بر پایه توازنی بود 
که می بایست منافع طیف متدین جامعه و ارزش های 
دینی آن را که از سوی مرجعیت به رسمیت شناخته 

می شد، تأمین می کرد....

 

شمس تبريزي

آموزه
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 حاصل اینکه: ذهن اس���ت و تصویر که از 
موقعیت ه���اي گوناگون پدید مي آید و به تصویر 
اصل���ي و نهایي بدل مي ش���ود و همین  تصویر 
موقعیت ما را در ارتباط با اشخاص و اشیاء تعیین 
مي کند. همه م���ا در زندگي مان موارد متعددي را 
سراغ داریم که به نقش آفریني تصاویر گوناگون 

برمي گردد. 
ش���نیدن یک خبر نویدبخش، موجب تغییر 
حال هر انس���اني مي ش���ود، همچنانکه شنیدن 
یک خبر تل���خ، غالبا موجب ناراحتي و نا امیدي 
مي گردد. دراین قبیل موارد، »خبرخوب« و »خبر 
تلخ« موقعیت هایي هستند که تصاویر ذهني قبلي 
ما را منقلب مي کند و تصویر جدیدي را در ذهن 
ما پدید مي آورد که بسته به نوع آن واکنش نشان 

مي دهیم و تلخ و شیرین مي شویم. 
تصویر هایي که در ذهن م���ا قرار مي گیرد، 
معموالً به لحظه هاي ما شکل مي دهد و با همان 
لحظه تازه ش���کل گرفته به ارزیابي مي پردازیم: 

ارزیابي گذشته، ارزیابي حال و ارزیابي آینده.
تجربیات متعددي در دس���ت است که نشان 
مي دهد هر تصویري که آینده را براي انسان تیره 
و تار کند، بسیار غم انگیز و مصیبت بار است. در 
مقابل تصاویري که آینده رابراي انسان به صورتي 
زیباتر و دلخواه تر نمایان مي کند، مس���ت کننده و 
لذت بخش است.درست از همین جاست که انسان 
از وعده هایي که آینده خوبي را نوید مي دهند ، به 
شادماني اس���تقبال مي کند و شادماني اش را پنهان 
نمي کند و در مقابل، از مظاهري که نشان  دهنده 
آینده اي مبهم باش���د، دچار اندوه و ناراحتي هاي 
متعدد روحي و رواني مي ش���ود که البته مي توان 
فرات���ر از رفتار، در آینة اجتماع نیز چگونگي این 

حالت را تشخیص داد و بازشناسي کرد. 
ح���ال و روحیه پدري که نس���بت به آینده 
تحصیلي و شغلي فرزندش اطمینان دارد، با حال 
و روحیه پدري که چنی���ن اطمیناني ندارد، بلکه 
براساس شواهدي چند، مي داند که شرایط خوبي 
در انتظار نیست، یکسان نیست و نمي تواند یکسان 

باشد. 
این موضوع، پدید آمده از دو تصویر ذهني 
است که ممکن اس���ت هیچکدام هم منطبق با 
واقعیت نباش���ند و حتي اگر براس���اس دالیل و 
قوانیني چنین انطباقي وجود داش���ته باشد، منطقًا 
نمي تواند ثابت و همیشگي باشد بلکه هیچ بعید 
نیس���ت که با پدید آمدن یک موقعیت ناشناخته 
و حتي غیر قابل پیش بیني که زندگي سرش���ار از 
آنهاست، از اس���اس تغییر و تحول پذیرد. با این 
حال، انسان در تاریخ زندگي هزاران ساله خویش 
نشان داده اس���ت که تابع تصاویر ذهني خویش 
اس���ت و هرگز بر خالف منط���ق تصویر ذهني 
خویش عمل نکرده ، کاري صورت نداده است، تا 

به آن حد که اگر کسي بگوید :
ما بر خالف تصوی���ر موجود در ذهنمان نه 
فکري مي کنیم،نه س���خني بر زبان مي آوریم و نه 
ارتباطي برقرار مي کنیم ، حرفي خالف واقع نزده 
اس���ت. آري، این تصاویر ذهني ماست که به ما 
ش���کل و حالت مي دهد و ما را به آنچه که باید 

انجام بدهیم، الزام مي کند.

ذهن و تصوير
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اهل جنگ را چگونه محرم 
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در روزنامه اطالعات واقعاً مطالب ارزش مندي را چاپ مي كنيد 
مانند قسمت فرهنگي و خاطرات. بنده هم مي خواهم يك خاطره عرض 

كنم كه خدا مي داند عين واقع است. 
در سال 1337 من ساكن روستايي در فاصله 10كيلومتري ورزقان 
و اهر آذربايجان شرقي بودم و مانند ساير روستاييان به كار كشاورزي و 
دامداري مشغول بوديم. در آن سالها هنوز نظام ارباب رعيتي در سرتاسر 

ايران برقرار بود. 
بعد از بيرون رفتن ارتش شوروي از ايران، مالكان در آذربايجان 
شمشير را از رو بسته بودند و از هيچ گونه ظلم و سخت گيري در حق 
كشاورزان و روستاييان خودداري نمي كردند. ضمن برداشت خالصانه 
از محصوالت جمع آوري ش���ده از زمين مانند گندم و جو و يونجه و 
س���يب زميني و ميوه جات درختي و عدس و نخود و هر چيزي كه از 
زمين برويد در بعضي روستاها يك سوم و بعضي روستاها يك  چهارم 
بطور خالص ارباب برداش���ت مي كرد، غير از برداشت از محصوالت 
كشاورزي اقالم زير را هم از رعيت بيچاره مي گرفتند كه عبارت بود هر 

خانواده كشاورز كه 10 كيلو 
كره خال���ص، 6 و يا 8 عدد 
مرغ  و  خ���روس، در فصل 
پاييز 20 الي 30 دانه تخم مرغ 
در فصل زمستان از 3 روز الي 
يك هفته شير تمام گوسفندان 
روستا در بعضي از روستاها 
هر خان���وار 10 كيلو زغال 
جهت س���ماور ارباب و يك 
طناب 10متري جهت نگهداري 
اسب هاي ارباب و 2 بار االغ 
يا قاطر هيزم جهت بخاري هاي 
ارباب، حمل غالت بهره گرفته 
شده به طور مجاني به تبريز و 
هر جايي كه ارباب مي خواسته 
از هر خانوار يك نفر به مدت 
يك هفته بي���گاري جهت 
كارهاي شخصي ارباب از هر 
خانواده روستايي يك جفت 

جوراب پشمي 3  نخه، يك رأس گوسفند پرواري جهت عيد ديدني ارباب 
و چيزهاي ديگري كه البته به دليل گذشت زمان فراموش شده است، 

مانند نان شيرمال بالعوض و آش رشته و پلو و غيره. 
روستاييان حق نداش���تند از دولت احداث مدرسه درخواست 
كنند! در بخش ورزقان كه حدود 85 پارچه آبادي داشت، تنها چهار 
روستا مدرس���ه دولتي داشتند. يك باب مدرسه در خود ورزقان بود 
كه در آن زمان پرجمعيت بود و مركز بخشي بود و ديگري روستاي 
آق بوالق كه باالي 500 خانوار بود، يك باب مدرسه هم در روستاي 
آقاباباي فرامرزي، كه يك باب مدرس���ه هم در روستاي كاسانخ بود. 
بقيه روستاهاي بخش ورزقان مانند ساير روستاهاي آذربايجان شرقي 
از داشتن دبستان و مدرسه محروم بودند و فقط حق داشتند به مدت 
3 و 4 ماه در فصل زمستان مكتبخانه داير نمايند كه آن هم فقط درس 

قرآن بود.  
زماني كه خان روستاي ما به ده ما مي آمد، نوكر و آشپز همراه خود 
مي آورد. هر يك هم مسلح به تفنگ برنو و تفنگ سه لول شكاري بودند 

هميشه 3 قالده سگ شكاري هم داشتند. 
خان روستاي ما ساكن چند روستا آن طرف تر بود، ولي اگر مالك 
روستاي ساكن آن روستا بود، آن روستا براي روستائيان بدتر از زندان بود. 
خوب است بدانيد اگر كسي از روستاييان پسر خود را مي خواست داماد 
كند، بايد هديه اي به ارباب تقديم مي كرد! اگر دختر خود را شوهر مي داد، 
باي���د هديه اي به ارباب تقديم مي كرد. هم چنين براي رفتن به زيارت 
كربال يا مشهد بايد از ارباب اجازه مي گرفت و هديه مي داد مانند زمان 

ناصرالدين شاه قاجار. خان فقط از كسان مرد گان پول قبر نمي گرفت!
 در واقع رعيت در تمام س���ال براي مالك كار مي كردند. مالك 
روستاي ما »ببن خان« مدت حدود سه ماه در زمان برداشت محصوالت 
كشاورزي و خرمن كوبي ساكن ده ما مي شد. او، غذاي پخت روستاييان 
لب نمي زند و همراه خودش آشپز و مهتر براي رسيدگي به اسب هايش 
مي آورد. البته مخارج را از روستاييان دريافت مي كردند مانندنان روغني، 
جوجه، مرغ و بّره و يونجه و جو و براي اس���ب ها، خالصه وضعيت 
ارباب رعيتي بسيار وحشتناك بود و باور كردني نيست اما خدا مي داند 

واقعيت داشت. 

بنده در آن س���ال ها يعني 1337 كه 12 و 13 ساله بودم، به اتفاق 
خانواده خودمان به كار كش���اورزي مشغول بوديم. بعضي مواقع هم با 
دريافت مزدي اندك به بعضي خانواده هايي كه احشام زيادي داشتند، 
كمك مي كرديم. همان س���ال به عنوان نوكر كوچك به مدت يك سال 
كارگر كوچك يك خانواده مشغول به كار بودم. آن خانواده يك نوكر 
بزرگ هم داش���ت كه داراي زن و بچه اي در حدود 25 ساله بود و با 
4 رأس گاو نر ش���خم مي زد. آن زمان حتي يك تراكتور هم در بخش 
ورزقان نبود و تمام كشاورزان با چهارگاو نر و يا با دو گاو نر زمين ها 
را ش���خم مي كردند و ارباب هم داراي 10 و 15 رأس احشام و چهارپا 
بود: چهارگاو نر و 2 گاو ش���يرده و دو رأس گاوميش و چند رأس هم 

گوساله هاي كوچك و چند رأس هم اسب و االغ و غيره.
 نزديك به يكصد رأس هم گوسفند داشت و تمام گوسفندان ده 
را چوپانان روستا مي چرانيدند. ولي ساير چهارپايان مانند گاوها و غيره 
را بچه هاي هم سن و سال بنده به چرا و صحرا مي بردند. من چهارپايان 
ارباب خودم را جهت چرانيدن به صحرا مي بردم و عصر به خانه ارباب 
مي آوردم و به س���اير كارهاي سبك خانواده كمك مي كردم، از جمله 

نگهداري گوسفندان موقع شيردوشي ...
زن ارباب ما يك زن سخت گير و خسيس بود و تمام افراد خانواده 
حتي شوهر و پسر و عروس 
و نوه هايش از او حس���اب 
مي بردند و مي ترسيدند حتي 

خود بنده!
نيمه خردادماه  تقريباً 
گوسفندان ش���ير خوبي 
مي دادند. در همان زمان يك 
گربه عارض ش���يرهاي زن 
ارباب ما ش���د به طوري كه 
ش���بانه از هر جا وارد خانه 
مي ش���د و درب ديگها را 
با س���ركنار مي زد و از شير 
تقريباً نيم استكان مي خورد 
و مي رفت! مادربزرگ خانه 
هرچه تقاّل مي كند كه گربه را 
فراري دهد تا ديگر وارد خانه 
نشده و شير نخورد، موفق 
نمي شود و حيوان زبان بسته از 

رو نمي رود!
يك روز عصر كه چهارپاي���ان را از صحرا به خانه آوردم، ديدم 
مادربزرگ، خانه گربه را گير انداخته ضمن كتك، انداخته به چاه گوشه 
حياط كه تقريباً 4 � 5 متر عمق داشت و پاييز در آن چاه ها تخم بذر بهاره 
دفن مي كردند. وقتي من رسيدم گربه ميوميو مي كرد. مادربزرگ خانواده 
به همه اخطار كرد كه: كسي حق ندارد گربه را از ته چاه نجات دهد. 

خالصه فردا كه ب���از از صحرا آمدم، ديدم گربه هم چنان ميوميو 
مي كند. از نان خودم، دور از چشم مادربزرگ خانه در تاريكي تكه ناني 
بردم و انداختم توي چاه. باز فردا كه از صحرا آمدم،  دور از چش���م آن 
زن رفتم، ديدم گربه نان را نخورده است و هم چنان ميو ميو مي كند ولي 

صدايش بسيار ضعيف شده است.
دلم سوخت و نتوانس���تم طاقت بياورم. نيمه هاي شب به بهانه 
دست شويي رفتم بيرون، توكل به خدا كردم و گفتم: اگر مادربزرگ مرا 

كتك هم بزند، بايد اين گربه را از ته چاه نجات دهم.
در گوشه حياط چند چوب خشك وجود داشت. يك چوب بلند 
خشك حدود 6 متري را برداشتم و به صورت 45 درجه دراز كردم ته 
چ���اه و رفتم خوابيدم. صبح زود رفتم ديدم گربه از چاه درآمده و رفته 
است. زود چوب را كشيدم بيرون و گذاشتم جاي قبلي خودش گربه هم 

ديگر به آن طرف خانه نيامد.
 از آن تاريخ س���الها گذشته و تحوالت بزرگي در كشور ما روي 
داده است از جمله پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي ايران. بنده هم 
كارهاي زيادي در طول 60 سال گذشته انجام داده ام، از جمله احداث 
يك باب مسجد در روستاي خودم و احداث چهارباب مدرسه 3 كالسه 
در روستاهاي محروم بخش خواجه و ورزقان و آب رساني به 3 روستا 
و احداث منبع ذخيره آب مشروب روستايي، تهيه جهيزيه براي ده ها 
نوعروس  خانواده هاي بي بضاعت در روستاها و احداث راه روستاها به 
طول 800 متر و لوله كشي گاز به چند خانوار بي بضاعت در حاشيه و 
داخل كالنشهر تبريز و اهداي صدها بسته خوراكي مانند برنج و روغن و 

غيره و ديگر كارهاي خداپسندانه.
اگر كارهاي فوق من براي رضاي خدا بوده و اندك ثوابي داشته 
باش���د، من خودم نجات آن گربه  از ته چاه در بهار سال 1337 را صد 

برابر باالتر مي دانم. 
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هرمان  كرتيشمار
ترجمه: شهرام تقي زاده انصاري
شايد اين مسأله مهم ترين مسأله اي باشد كه براي قابل فهم كردن 
تصوير جديد جهان ضروري است، چون فقط ماديگرايان نيستند كه 
اخيراً مخالف مذهب هستند و اميدوارند كه همه مسائل را از نظر علمي 

حل كنند.
ماكس پالنك بسيار مفصل مشغول مطالعه درباره اين موضوع شد 
و يك توضيح اساسي براي آن طرح كرد كه شايد در مبارزه جهانبيني ها 
نقش مهمي ايفا كند. او ابتدا تأكيد كرد كه بايد اختالفات معيني مورد 
توجه قرار گيرد،  حتي اگر واقعاً هيچ تضادي ميان علم و دين نباشد كه 

براي بسياري از انسانها قابل شناخت نيست.
هر دوي مذهب و علم در مسئله يك قدرت حاكم بر جهان، بهم 
مي رسند؛ چون اعتراف در اين مسئله وجود دارد كه يك نظام جهاني 
مستقل از انسان وجود دارد و ديگر آنكه ذات آنها هرگز به طور مستقيم 
قابل شناخت نيستند، بلكه به طور غيرمستقيم قابل درك است يا به 

عبارت ديگر مي توان از آن اطالعي بدست آورد.
هر دو براي آن،  داراي اصطالحي مخصوص به خود هستند. به 
اين ترتيب مذهب براي آن داراي نماد خاصي اس����ت و در مقابل آن، 
علوم طبيعي داراي اندازه گيري هاي مستدل بر اساس ادراكات حواس 
ما مي باشد و دانشمندان علوم انساني هم مفاهيم خاص خود را دارا 
هستند. پالنك بر اين عقيده است كه هيچ مسئله اي مانع نمي شود كه هر 
دوي مذهب و علم همه جا مؤثر باشند و هر دو قدرت اسرارآميز بوده و 
بنابراين نظام جهان علوم طبيعي و خداوند مذهب قابل شناخت نباشند. 
خدائيتي كه انسان مذهبي با نمادهاي قابل ديدش در جستجوي نزديك تر 
شدن به آن است و نظام جهان با قدرت قانون طبيعي  اش حتي ذاتًا  شبيه 
هم هستند. حاال فقط تناقض احساس شده ميان آن دو توسط بسياري از 
انسانها اشاره به يك اختالف اساسي دارد كه بهرحال اين تساوي ذات به 

هيچ وجه دوباره رفع نمي شود. حال ببينيم اين اختالف در چيست؟
براي انس����ان مذهبي، خداوند به طور مستقيم و ابتدايي معلوم 
است. اگر هم او با قوه فاهمه قابل شناخت نباشد، با نمادهاي مذهبي 
در بينش به طور مستقيم درك  شده و به وسيله پيام مقدس به جان هاي 
كساني كه به او ايمان دارند، وارد مي شود. در مقابل آن، براي دانشمند 
محض، تنها چيز ابتدايي و معلوم، محتواي ادراكات حواس پنجگانه 
و اندازه گيري هاي اخذ شده از آنها و مفاهيم فرموله شده مي باشد. از 
آنجا او در راه تحقيق استقرايي در جستجوي نظام جهاني خداوند است 
كه مي خواهد حتي االمكان تا آنجايي كه ممكن است به هدف غيرقابل 

دسترس جاويدان، نزديك شود.
از اينجا معلوم مي شود كه هر دوي مذهب و علم براي تأييد خود 
به ايمان به خداوند احتياج دارند. فقط خداوند براي مذهب در ابتدا قرار 
دارد و براي علم در پايان هم تفكرات. با اينكه همان طور كه پالنك زماني 
گفته بود: براي يكي، ايمان به خداوند،  اساس است و براي ديگري تاج 

ساختمان هر نگريستن مبني بر جهان بيني است.
اما اختالف چيز ديگري است: انسان براي شناخت احتياج به علم 
دارد، در مقابل، انس����ان براي عمل كردن احتياج به مذهب دارد. براي 
شناخت، ادراكات حواس ما تنها نقطه ورودي محكم را تشكيل مي دهد، 
چون شرط يك نظام جهاني قانوني در اينجا فقط به عنوان پيش شرط 
فرموله كردن سئوال كردن هاي پربار كمك مي كند. ديگري در مقابل، 
هنگام عمل كردن؛ چون ما نمي  توانيم با تصميم هاي ارادي مان آنقدر 
انتظار بكشيم تا شناخت كامل شود و تا موقعي كه ما همگي عالم شويم. 
اكثريت مردم مشغول زندگي هستند و بايد تصميمات فوري اتخاد كنند 
و يا طبق عقايدي عمل كنند. براي گرفتن تصميم صحيح، تفكر طوالني 
هيچ كمكي به ما نمي كند،  بلكه، فقط حكم روشن معيني را مي دهد 
كه ما از رابطه مستقيم با وجدان مان بدست مي آوريم. اين رابطه فقط 
قدرت دارد براي ما استحكام دروني و همچنين صلح رواني ممتد ما را 
تضمين كند كه ما آن را به عنوان عالي ترين كاالي زميني براي زندگي 

احتياج داريم!
و پالنك اين اعتراف را با نتيجه عالي ذيل تكميل مي كند: اگر ما 
عالوه بر قدرت و علم مطلق خداوند، صفات نيكي و عشق را هم به او 
نسبت دهيم، آن وقت، پناه بردن به او، انسان در جستجوي تسلي را بسيار 

مطمئن كرده و به او احساس خوشبختي مي بخشد.
ضمنًا  اين يقين هم به وجود مي آيد كه آزادي اراده ديگر داراي 
مسئله اي نيس����ت و وحدت علوم هم آن جايي وارد آگاهي انسان ها 
مي شود كه دنبال رابطه دروني هستيم و امروزه اين مسئله خيلي شفاف 
مشاهده مي شود كه علوم و مذهب با هم اشتراك دارند. اين تصوير جهان 
جديد ماكس پالنك است. حاال بستگي به ما دارد كه قدرت فكري او را 

براي انسانها قابل استفاده كنيم.
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عقربة  بزرگ سياه هنوز ايستاده است، اما در آستانة  
تكاني است كه هر دقيقه يك بار به خودش مي دهد. اين 
تكان جهش مانند دنيا را به حركت درمي آورد. ساعت 
آرام آرام رويش را برخواه����د گرداند، آكنده از يأس، 
بيزاري و كالفگي، و ستون هاي آهني يكي يكي راه شان 
را خواهند كش����يد و خواهند رفت و مثل اطلس هاي 
سرخميده، تاق ايستگاه را هم با خود خواهند برد. سكو 
به راه خواهد افتاد و ته سيگارها، بليت هاي باطل شده 
و لكه هاي آفتاب و تف را با خود به س����فري نامعلوم 

خواهد برد.
گاري باربري با چرخ هاي بي حركت عبور خواهد 
كرد، و به دنبالش دكة روزنامه فروشي، كه همه جايش 
جلدهاي فريبندة مجله ها آويزان است � عكس هايي از 
زيبارويان به رنگ خاكستري صدفي و آدم ها،آدم هايي 
روي س����كويي كه دارد حركت مي كند، آدم هايي كه 
پاي شان را تكان مي دهند اما باز سر جاي شان ايستاده اند، 
آدم هايي كه به جلو ق����دم برمي دارند اما عقب عقب 
مي روند، مثل رؤياي عذاب آوري پر از تقالي وحشتناك، 
دل به هم خوردگي، شل شدن ساق پا، همه به عقب خيز 

برخواهند داشت و شايد هم تاقباز خواهند افتاد.
به روال معمول همة خداحافظي ها، زن ها بيشتر از 
مردها بودند. خواهر فرانتس هنوز رنگ پريدگي صبح 
زود روي گونه هاي الغرش ديده مي شد. بوي بد شكم 
خالي مي داد و ش����نل چهارخانه اي روي دوشش بود 
كه هرگز نمي شد تن دخترهاي شهري ديد. مادرش، 
ريزه و خپل، سرتاپا قهوه اي پوشيده بود و شبيه راهب 
كوچولوي جمع و جوري شده بود. دستمال ها را ببينيد 

كه تكان تكان مي خورند.
نه تنها اين دو نفر با آن دو لبخند به عقب لغزيدند؛ 
نه تنها ايستگاه راه افتاد و دكة  روزنامه فروشي و گاري 
باربري اش را برد، و همين طور يك فروشندة ساندويچ 
و ميوه را، با آن توت فرنگي هاي خوشگل، تپل، آبدار، 
براق، قرمز، كه داد مي زدند آدم  گازشان بگيرد و با دهان 
بسته مي فهماندند قوم و خويش پرز زبان آدميزادند اما 
حيف كه ديگر رفته اند؛ نه تنها همة اين ها ماندند پشت 
سر؛ بلكه كل آن شهر هم با غبار گلگون صبح پاييزي اش 

به حركت درآمد:
 هرتس����وگ )معادل آلماني لقب اشرافي دوك( 
سنگي بزرگ توي ميدان، كليساي سياه رنگ، عالمت 
مغازه ها � كاله سيلندر،  ماهي، لگن مسي سلماني. حاال 
ديگر هيچ چيز جلودار دنيا نبود. خانه ها با ابهت تمام 

رد مي شوند. 
پردة پنجره هاي باز خانة او تكان تكان مي خورد، 
كف خانه كمي مي لرزيد، ديوارها غژغژ مي كنند، مادر 
و خواهرش دارند قهوة صبح شان را به يك جرعه سر 
مي كشند، اسباب و اثاث از تلق تلق هايي كه دم به دم 
تندتر مي شود به لرزه مي افتند، و خانه ها، كليسا، ميدان، 
خيابان ها، همه و همه هرچه سريع تر و اسرارآميزتر سفر 
مي كنند. تا اين جا مزرعه هاي بيل خورده مدتي بود داشتند 
پشت پنجرة قطار هاشورهاي شان را باز مي كردند، اما 
فرانتس هنوز عقبگرد اين شهر كوچك را كه بيست 
سال در آن زندگي كرده بود تا مغز استخوان خودش 

احساس مي كرد.
غير از فرانتس، توي كوپة درجه س����ه اش كه 
نيمكت  هاي چوبي داشت كسان ديگري هم بودند: دو 
خانم پير با لباس هاي، مخمل كبريتي؛ يك زن چاق كه 
طبق معمول لپ هايش قرمز بود و باز هم طبق معمول 
س����بد تخم مرغ توي دامنش بود؛ يك جوان موبور با 
شلوارك خرمايي، توپر و بدقواره، خيلي شبيه كوله پشتي 
خود فرانتس كه حسابي آن را تپانده بودندو انگار از 

سنگ زرد تراشيده شده بود: 
اين كوله پشتي را با هر جور بدبختي كه بود از 
دوشش باز كرده بود و به زور فرستاده بود باالي رف. 
روي صندلي كنار در، روبه روي فرانتس، مجله اي افتاده 
بود با تصوير دختري كه نفس آدم را بند مي آورد. كنار 
پنجرة توي راهرو، مرد چهارشانه اي با پالتوي مشكي 

پشت به كوپه ايستاده بود.
حاال ديگر قطار شتاب گرفته بود. فرانتس ناگهان 
چنگ زد پهلويش و خشكش زد كه مبادا كيف پولش 
را با آن همه چيز گم كرده باشد: بليت سفت كوچك، 
كارت ويزي����ت يك غريبه با يك آدرس خيلي مهم، 
و درس����ت خرج يك ماه زندگي به مارك. كيف پول 

صحيح و سالم و گرم و نرم سر جايش بود.
خانم هاي پير شروع كردند به تقال و خش خش، 

و ساندويچ شان را باز كردند. مرد توي راهرو برگشت، 
كمي تلو تلو خورد، نيم قدم عقب رفت و بعد كه حريق 

تكان قطار شد به كوپه آمد.
بيشتر دماغش يا آب رفته بود يا از اول در نيامده 
بود. به همين چيزي كه از پل دماغش باقي مانده بود، 
پوست سفيدي شبيه كاغذ پوستي چسبيده بود، آن قدر 
هم محكم كه حال آدم به هم مي خورد. سوراخ هاي 
دماغش تمام حجب و حيايش را از دست داده بود و 
روبه روي هر بينندة وحشت زده اي كه قرار مي گرفت 
ناگهان عين دو حفره مي ش����د كه تاريك و غيرقرينه 

بودند. 
گونه ها و پيشاني اش محدودة جغرافيايي رنگ هاي 
مختلف بود� انواع رنگ هاي زرد و صورتي، و خيلي 
هم براق. اين ماس����ك ارثي بود؟ اگر ارثي نبود، چه 
مرضي، چه انفجاري، چه اسيدي، او را از ريخت انداخته 
بود؟ دهانش اصالً لب نداشت. چون مژه هم نداشت، 
چشم هاي آبي اش حالت بهت زده اي پيدا كرده بود. با 
اين حال، لباس مرتبي تنش بود، سر و وضع آراسته اي 
داش����ت و هيكلش بد نبود. زير پالتوي كلفتش كت 
چهاردكمه  پوشيده بود. مويش مثل كاله گيس صاف 
و نرم بود. با حوصله زانوي شلوارش را كشيد باال و 
نشست، و با دست هايش كه دستكش خاكستري داشت 

مجله اي را باز كرد كه روي صندلي اش گذاشته بود.
رعش����ه اي كه بين دو كتف فرانتس دويده بود 
حاال محدود مي شد به احساس عجيب و غريبي توي 
دهانش. زبانش بدجور زنده به نظر مي رسيد. سقف 
دهانش خيِس كثيف بود. حافظه اش دهليزي از انواع 
مجسمه هاي مومي گشود و فرانتس مي دانست، بله، 
مي دانست كه توي اين دهليز، آن تهِ ته، يك جايي، نوعي 
سالن وحشت در انتظار اوست. ياد سگي افتاد كه توي 

درگاه يك قصابي استفراغ كرده بود.
 ياد بچه اي افتاد كه تازه تاتي تاتي مي كرد و در آن 
سن و سال به زحمت دوال شده بود و با سماجت چيز 
كثيفي شبيه پستانك را برداشته بود و وسِط لب هايش 
گذاشته بود. ياد پيرمرد سرماخورده اي افتاد كه توي تراموا 
سرفه كرده بود و يك تكه خلطش توي دست بليت 

جمع كن افتاده بود. 
اين ها تصويرهايي بودند كه فرانتس بيشتر وقت ها 
پس شان مي زد اما هميشه در پس زمينة زندگي اش وول 

مي خوردند و با اسپاسم ِ هيستريك شان به هر عالمت 
و منظرة جديدي كه شبيه ش����ان بود ملحق مي شدند. 
روزهاي اول، هر بار اين طوري اذيت مي ش����د، دمر 
روي تختخوابش مي افتاد و س����عي مي كرد دل به هم 

خوردگي اش را بخواباند.
 در خاطراِت مدرسه اش نيز هميشه طفره مي رفت 
از تماس هاي ممكن و غيرممكن با پوست كثيف و 
جوش زده و ليز همكالس����ي ها كه به فرانتس اصرار 

مي كردند قاتي بازي شان بشود يا دل شان مي خواست 
اسرار تُف تَُفكي شان را حتماً به او بگويند.

مرد مجل����ه را ورق مي زد و مجاورت صورتش 
با جلد هوس انگيزِ مجله آن قدر ناجور بود كه نمي شد 
تحمل كرد. زِن ملوِس س����رخ و سفيد هم كنار اين 
موجود عجيب الخلقه نشسته بود و شانة خواب آلودش 
به او مي خورد. كوله پشتي جوان به كيف نرم مشكي او 

مي ساييد كه پر از لكه هاي برچسب بود. 
و از همه بدتر، خانم هاي پير به كلي بغل دستي 
تهوع آورش����ان را نديد گرفته بودند و با س����روصدا 
ساندويچ شان را گاز مي زدند و قسمت  هاي كرك دار 
پرتقال را مي ليس����يدند و پوستش را الي كاغذ باطله 
مي پيچيدند و خيلي باس����ليقه تند تند زير صندلي 
مي انداختند. اما وقتي مرد مجله اش را پايين گذاشت 
و همان طور با دستكش شروع كرد به خوردن كلوچه 
و پني����ر و نگاه چندش آوري هم به اطرافش انداخت، 

فرانتس ديگر نتوانست طاقت بياورد.
 تند از جايش بلند ش����د، مثل شكنجه شده ها 
صورت رنگ پريده اش را گرفت باال، چمدان ناقابلش 
را كمي تكان تكان داد و كشيد پايين، باراني و كالهش 
را برداشت، چمدانش را بي هوا زد به درِ كوپه، و فرار 

كرد به راهرو.
اين واگن را در يكي از ايستگاه هاي قبلي به قطار 
وصل كرده بودن����د و هوايش هنوز تازه بود. فرانتس 
بالفاصله احساس آسودگي كرد، اما گيجي و منگي اش 
هنوز خوب برطرف نشده بود. ديواره اي از درخت هاي 
راش، پشت پنجره، با تناوب خال خالي آفتاب و سايه 
داشت خاموش روشن مي شد. با احتياط توي راهرو 
جلو رفت. دستگيره ها و وسايل را محكم گرفته بود و به 
كوپه ها سرك مي كشيد. فقط يكي از كوپه ها يك صندلي 

خالي داشت.
 اين پ����ا و آن پا كرد و به راهش ادامه داد و منظرة 
دو بچة زردنبو با دست هاي خاكي را از ذهنش تكاند 
كه قوز كرده بودند و منتظر بودند مادرشان بزند درست 
پس گردن شان، چون يواش يواش از صندلي شان ُسر 
مي خوردند پايين تا وسط كاغذپاره هاي چرب و چيلي 
كف كوپه، كه اصالً حرفش را نمي شد زد، پايين پاي 
مسافرها بازي كنند. فرانتس رسيد به آخر واگن، ايستاد، 

و فكربكري به ذهنش رسيد. 

آن قدر فكر جالب و جسورانه و مهيجي بود كه 
مجبور شد عينكش را از چشم بردارد و پاك كند. زيرلب 
گفت: »نه، نمي شود، حرفش را هم نبايد زد.« اما در عين 
حال مي دانست كه نمي تواند بر اين وسوسه غلبه كند. 
بعد با انگشت شست و نشانه گره كراواتش را صاف 
كرد و وسط تلق تلق ها و دنگ دنگ ها از روي ورق هاي 
فلزي و ُشلي كه دو واگن را به هم وصل مي كرد رد شد. 
احساس كرد وسط معده اش يكباره ريخت پايين، و بعد 

وارد واگن شد.
واگن اشنلتسوِگ )به آلماني يعني »سريع السير«( 
درجه دو بود، و براي فرانتس درجه دو معني اش خيلي 
خيلي جذاب بود، حتي كمي بوي گناه مي داد، با طعم تند 
و تيز و خوشمزة چيزهاي كامالً تجملي، مثل چند قطره 
ليكور غليظ سفيد، يا آن گريپ فروت زرد گندة شبيه 
كله كه يك بار سر راه مدرسه اش خريده بود، درجه يك 
كه اصالً خوابش را هم نمي شد ديد؛ مال ديپلومات ها و 
ژنرال ها و ستاره هاي سينما بود كه ديگر جاي شان روي 
زمين نبود! درجه دو هم البته... درجه دو... كاش جرئت 

پيدا مي كرد. 
مي گفتند پدر مرحومش )يك محضردار بي پول( 
يك بار خيلي وقت پيش، قبل از جنگ، با درجه دو 
س����فر كرده بود. فرانتس هنوز دودل بود. اول راهرو 
ايستاد، كنار اعالميه اي كه فهرست اسباب و وسايل 
قطار روي آن نوشته ش����ده بود. حاال ديگر خبري از 
آن جنگل شبيه پرچين نبود كه تندتند رد مي شد، بلكه 
چمنزارهاي وسيعي با نهايت وقار مي خراميدند، و آن 
دورترها، موازي خط آهن، شاهراهي امتداد داشت كه 
اتومبيل فسقلي و ريزه ميزه اي درست عين فشفشه در آن 

حركت مي كرد.
همين موقع مأمور قطار كه مي گشت و سركشي 
مي كرد از بالتكليفي نجاتش داد. فرانتس مابه التفاوت داد 
و بليتش را يك درجه برد باالتر. تونل كوتاهي با تاريكي 
پرسروصدايش گوشش را كرد كرد. باز همه جا روشن 

شد اما مأمور قطار غيب شده بود.
توي كوپه اي كه فرانتس واردش ش����د و تعظيم 
بي سروصدايي هم كرد كه كسي نفهميد، فقط دو نفر 
نشسته بودند � خانم خوشگلي كه چشم هايش برق 
مي زد، و مرد ميانسالي كه سبيل تر و تميز زرد مايل به 
قهوه اي داش����ت. فرانتس باراني اش را آويزان كرد و با 
احتياط نشست. صندلي نرمِ نرم بود، برآمدگِي نيم دايرة 
نرم و راحتي هم به محاذات شقيقة آدم صندلي را از 
صندلي بغلي جدا مي كرد، و عكس هاي روي ديوار هم 
حسابي رمانتيك بودند: يك گله گوسفند، يك صليب 

باالي صخره، يك آبشار. 
فرانتس آرام آرام پاه����اي درازش را كش داد و 
خيلي آهسته روزنامه تا شده اي از جيبش در آورد. ولي 
نمي توانست بخواند. مات و مبهوت چيزهاي لوكس 
و مجلل بود. روزنامه را همان طور باز نگه داشت و از 
باالي روزنامه رفت توي نخ همسفرهايش. اوه، جذاب 
بودند! خانم كت دامن مشكي پوشيده بود و كاله مشكي 
جمع و جوري با يك چلچه كوچولوي الماس سرش 
بود. قيافه اش جدي بود، نگاهش سرد، و بفهمي نفهمي 
پشت لب بااليي اش كرك تيره اي داشت كه خب، نشانة 

گرم مزاجي بود.
 باريكه اي از آفتاب افتاده بود روي پوست شيري 
رنگ گلويش كه دو چين ظريف عرضي داشت كه 
انگار باناخن كشيده بودند، يكي باالي ديگري: به قول 
يكي از همكالسي هايش كه از متخصص هاي زودرس 
بود، همين خودش نشانة انواع معجزات بود. مرد احتماال 
خارجي بود، چون يقه  نرم و لباس پشمي پيچازي اش 

اين طور نشان مي داد. البته فرانتس اشتباه مي كرد.
خانم با لحن ناراضي گفت: »من تشنه ام شده، چه 
بد كه خبري از ميوه نيست. آن توت فرنگي ها واقعا جان 

مي دادند براي خوردن.«
خانم با لحن ناراضي گفت: »تقصير خودت است.« 
كمي بعد هم اضافه كرد:  »هنوز باورم نمي شود... عجب 

كار احمقانه اي بود.«
دراير نگاهش را گرفت طرف آسمان خيالي، و 

جوابي نداد.
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بنای جامعه ها روی س���نگی بنا می شود و باال 
می رود. جامعه ای که س���نگ بنایش کج و معیوب 
باشد، کج رفتنش خطا نیست، خطا این است که انتظار 

داشته باشیم آن جامعه معیوب نباشد.

ذهن مجرای روح اس���ت. جهان از ذهن عبور 
می کند و به روح می رسد. از این روست که از ذهن 

مسدود، چیزی به سمت روح حرکت نمی کند.

چیزی که می تواند غرب���ت عالم را برای روح 
کم و س���بک کند، عقل است. به نظر می رسد عقل 
اگر به یاری روح نشتابد، غربت روح شدیدتر از آن 

خواهد  بود که بتواند تحمل کند.

انس���ان بین روح و عقل 
ایستاده اس���ت. عقل به زمین 
می کش���د و روح به آسمان. 
نوسان ش���دید و تناقض مدام 

آدمی از اینجاست.

هیچ چیز ب���ه اندازه جامعه 
نامتوازن اح���واالت آدمی را 
متالطم نمی کن���د. جامعه های 
ناسالم ش���دت عقل را زیاد و 
حضور روح را بسیار کم می کنند!

عقل آنجا که نتواند با روح س���ازگاری کند، 
روح را از کشور تن به گوش���ه ای تبعید می کند. 
کمتر روحی را می توان یافت که به دست عقل تبعید 

نشده باشد.

»دین نخستین چیزی است که آسیب می بیند«، 
این نکته قرنهاست که از دید متولیان دینی پنهان مانده 

است.

کس���انی که در اخالق افراط می کنند، خیرشان 
تا دوردست ها می رود و می رسد اما به نزدیکانشان 
چیزی جز شر نمی رسد. دلیل موضوع روشن است: 
خیر و ش���ر مالزمند. آنکه خیر دارد، شر هم دارد و 

افراط جای خیر و شر را عوض می کند.

میان ذه���ن و جامعه ارتباطی جدی وجود دارد، 
آنقدر جدی که می توان گفت: ذهن موجودی اجتماعی 

است. ذهن آرام در جامعه ناآرام بی معنی است.

کسانی که در جامعه دست می برند، در ذهن دست 
می برند، از این رو که جامعه گوشه ای از ذهن است.

ملکوت بازتاب خداوند اس���ت: آرام، صبور و 
وسیع. کسی که وس���عت از ملکوت بگیرد، چیزی  

نمي  تواند صبر و قرارش را برهم زند.

جامعه  هاي آمیخته با سیاس���ت بازي، به میزان 
آمیختگی  ش���ان از دو چیز فاصله می گیرند: هنر و 
ملکوت. هنر وج���ه زمینی ملکوت و ملکوت وجه 
آسمانی هنر است و هر دو به یک میزان مغضوب و 

مطرود سیاست بازان اند.

آنگاه که درهای معنا را به روی خود می بندیم، 
زندگی افقهایش را جمع می کند و رنگها رو به تیرگی 
می گذراند. کس���ی چه می داند چه سری است میان 

زندگی و معنا و چه رازی است میان نوع نگاه و رنگ 
افق. آیا آنچه ما از زندگی می دانیم بیشتر از دانسته های 

یک شن از خاک یا یک برگ از درخت است؟

هنر و قدرت ناسازگارند. هنر می سازد و قدرت 
تخریب می کند. چه باید کرد تا سیاس���ت سازنده 

شود؟

در مشرق زمین تخریب ها اجتماعی و بازسازی ها 
فردی است. به همین جهت، هرکس در شرق خود 
را هر روز بازسازی نکند، هر روز هزار بار تخریب 

می شود.

چه باید کرد؟ چه باید کرد 
وقتی دوریم از خویشتن؟ چه 
باید گفت وقتی شهر وجودمان 
زیر آواری از غفلت دفن شده 

است؟

جامعه ای که انسانیت در 
آن بمیرد، س���گ های هارش 
رانده می شوند و سگهایی هار 
از جنس انسان را وارد میان و 

میدان می کند.

در جامعه ای که انس���انیت مرده باشد، جسد و 
جنازه و نعش مومیایی شده انسانیت با باالترین قیمت 

خرید و فروش خواهد شد.

هزینه زندگی تابعی از هزینه سیاس���ت است. 
هرچه زندگی گران باشد، ناکامی سیاست بیشتر است.

قضایا در میان ما پیوس���ته در دوراهی اعتال و 
ابتذال قرار می گیرند و غالبا به ابتذال منتهی می شوند.

جهان به انتظار طوفان���ی عظیم و بادی مهیب 
و سیلی بزرگ نشسته است تا از آنچه رویش حک 
کرده اند پاک شود و شسته شود. آری، جهان در انتظار 

پاک شدن است از آنچه هست.

زندگی پیوسته و پیوستگی است؛ پیوستگی آب به 
خاک و خاک به زمین و زمین به سنگ و انسان به انسان.

زندگی ماج����را در ماجرا پیش می رود بی آنکه 
بدانیم چرا می رود و به کجا می رود. ما حلقه ای از یک 

زنجیر بی پایانیم، با کمترین توان و بیشترین آرزو.

تلخ و ش���یرین انس���ان را گیج کرده است با 
رایحه  ای که آدمی یا چش���یده یا وصفش را شنیده 
است. منطق انسان متاثر از همین تلخ و شیرین در لوح 

زندگی نوشته شده است.

سیاس���ت بازي را مقدس معنی کردن ظلم به 
تقدس اس���ت. در کنه سیاست بازي بی رحمی و 
دفع غیر نهفته است و این دو کوچک ترین نسبتی 

با تقدس ندارد.

هیچ فکری صدا ن���دارد. آنچه صدا دارد، فکر 
نیست وهم است.

جناب شمس، تبریزی نیست، خورشیدی است.
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هنر  و  ملكوت

دكتر س�يروس برادران ش�كوهي كريم فيضي
   

کتاب مجموعه ش����عر حسن نیک منش را همین 
که باز مي کني تا ش����روع به خواندن نمایي، پایت از 
این دنیاي فاني و جنگ هفتاد و دو مّلت و س����رد و 
گرم غرب و شرق و ش����مال و جنوب رها مي شود 
و خود را در فضایي مي یابي که سراس����ر جان است 
و روح، و س����رود است و سرور، دنیاي جان جانان، 
پهنة خیال و آمال، ماالم����ال از کوه هایي که برف و 
چشمه سارهاي پرآب و دشت هاي پرعلف. دنیایي به 
س����فیدي برف و به بلوري یخ و کوه هایي به بلنداي 
قاف. آنچه مي خواني و مي بیني کوه است و کوهنورد، 
َچستي است و چاالکي،  فرزانگي و مردانگي، مردي 
اس����ت و جوانمردي و امید است و امیدواري، فراز 
است و فرازها، هیچ نش����اني از نشانه هاي شهرها، 
کالن ش����هرهاي امروزي را نمي یابي چون: طبقات 
بلند و آس����مانخراش ها، گره ترافیک و آلودگي هوا، 
داالن هاي تنگ و باریک به نام زیرگذر و تونل هاي 
زیرزمیني و مترو، نقطیع و پي آمدهاي ناهنجار تحدید 
باغات و بوستان ها دشواري و دشواري ها، دویدن و 
دویدن ها را، و آن نومیدي ها و نابه ساماني هاي اینان 

را هم. 
در بزم سرخوشان کوه  خود را در کوچه باغ ها 
و تپه و دره هاي خوش منظ����ر و خانه باغچه هاي 
س����ال هاي نه چندان دور، دورة کودکي و نوجواني 
خودمان مي یابي و مي بیني که تا چشم مي گرداندي 
بین اطاق هاي تو در تو با اُرسي هاي بلند و شیشه هاي 
الوان رنگي رنگارنگ که ن����ور را با هزار رنگ در 
اطاق ها و طنبي پخش مي ک����رد. در چنین محیط و 
فضایي دلت باز و حالت خوش بود. حیاط اندروني 
با درخت هاي نارن����ج،  بهارخواب با عطر یاس هاي 
باغچه، حوض بزرگ مستطیلي و دایره اي وسط حیاط 
با تلمبه اي در کنار آن، با منظر آب چاه که در گوشة 
حیاط با چند متر عمق در حال جاري، در طاقچه هاي 
تعبیه ش����ده در کناره هاي چاه و چشمه با بوي تند 
کوزه هاي ترشي و ُخم هاي پر از سوسات ساالنه و 
ماهانه و حتي روزانه از هر نوع خوردني و نوشیدني 
چنان که در رف هاي اطاق ها و پستوها آویزهاي فلفل 
و س����یر و به و انار، و خوشه هاي انگور آویخته در 
دیرک هاي پستوها همه و همه به صورت پرده هاي 
زندگي جاري نشأت گرفته و منبعث از کتاب ) در 
بزم سرخوشان کوه( حسن نیک منش متبادر مي شود. 
نوستالژي نش����ئه آور که خواننده را در خلسة خوش 
و خرم خود ف����رو مي برد او را از یاد کوه ها و یال ها 
شادان و امیدوار مي سازد. این چنین است که کتاب 
را که اخیراً توس����ط انتشاراتي اِسلیم رویان واقع در 
خیابان شاهپور )آرتش جنوبي(، طبقه همکف بنیاد 
پژوهشکده شهریار، در 145 صفحه و به قیمت 8000 
تومان منتشر ش����ده؛ مشتاقانه تهیه مي کني و پیش از 
اینکه بخواهي در چند و چون آن به س����خن پردازي 
الزم است ولو گذرا خود شاعر و سراینده مجموعه 
را بشناسي چرا که اگر به متن سروده ها وارد شوي 
سخت اس����ت دل از خواندن آن کندن و چشم از 
محتواي آن برداش����تن، لذا بهتر است ابتدا شاعر این 
مجموعه شیرین و نویدبخش را شناخت که دیوان 

خود خواندني و دانستني دیگري است. 
   حس����ن نیک من����ش، را از ده ها س����ال پیش 
مي شناس����م، آن س����ال ها که آموزگار مدارس مرند 
بود توسط دوست مشترکمان جناب جمشید هدایي 
برادر بزرگ شادروان ساعد هدایي معاون شایسته و 
بایسته اس����بق میراث فرهنگي، جمشید هدایي خود 
اهل قلم و کتاب و مطالعه هست. هنوز هم یاد شبي 
که در اوایل انقالب 57، در منزل مشترکش����ان در 
مرند به س����حر رساندیم، خوش دارم و هم نوبتي را 
که در معیّت زنده یاد حاج محمدآقا نیک مهر )شاطر 
اصلي( که حالي داشت و احوالي و یار شاطر جمع 
آن س����ال هاي خوش ما بود در اهر میهمان مرحوم 
اصغر نیک منش)میرزاي شاعر(، پدر حسن آقا بودیم 

نیازي خود داراي طبع شعر و صاحب مجموعه شعر 
� بي نشاني ها � ست.  

نیکو
دیگر این خانه جاي من نیست!

دیگر توان ماندن ندارم.
بماند که شبم بي چراغ است و بي فردا

بماند که دریایم بي ساحل است و ماهي
اما نیکو

پر از باران هاي بهاریم.
عبور مرا به سوي همدلي ها تضمیني نیست
که شب پره ها خبر از روشني فردا ندارند.

هفت روز است که بي خورشیدم
و با شب هایش مي شود صد قرن!

پس کجاست فانوس هاي روز مبادا؟
آه نیکو، نیکو، نیکو

به من از طراوت نیلوفرهاي آبي بگو
با من از سیر آبي ماهي ها

از راز اقاقي ها بگو، حرف بزن
دیگر این خانه، خانة من نیست.

مرا با خود به ابدیت یک دل خوش همسفر کن
رو کن از هر چه اندوه تیره است

مرا یکرنگ آن هفت رنگ بینایي کن
دیگ����ر از چهره هاي کذایي واگی����ردار به تنگ 

آمده ام
مرا ببر نیکو

مرا با خود ببر
مهتاب یادگاریم شبي شاید به ما خندید...

   و بعد نیک من����ش کوتاه و متواضعانه صحبت 
کرد و صادقان����ه از حضور حاضرین قدرداني نمود. 
بعد چنان که رس����م چنین مجالس و نشست هاست 
سوت و کور نشس����تیم. در این لحظه هاي گذرا یاد 
مرند و شبي را که در کنارش سحر کردیم و زندگي 
ساده و بي غل و غش امروزي اش به سان پردة سینما 
از فکر و ذهنم گذشتند بي اختیار گفتم مي خواهم دو 
س����ه کلمه اي صحبت کنم! حسن آقا استقبال کرد و 
حضار هم دقیق شدند. گفتم: قرار نبود در این مراسم 
صحبتي کنم اما وقتي از خانه به منظور شرکت در این 
مراسم حرکت کردم، هواي مه آلود و کوالک و سوز 
و سرما و یخبندان کوچه، مرا را به یاد شعر � زمستان 

� اخوان ثالث انداخت.
سالمت را نمي خواهند پاسخ گفت،
    

سرها در گریبان ست.

   صبح هم مقالة مبس����وطي را که استاد ارجمند 
ما جناب دکتر محمود نوالي اس����تاد فرهیخته فلسفه 
در مورد چند و چون شعر که تألیف کرده اند مطالعه 
مي کردم که در آن از س����وز و گداز، نوش و نیش، 
فراز و فرود، جوش و خروش،  کنش و واکنش، تند 
و تیز و به ده ها موضوعات فلس����في و اجتماعي و 
سیاسي و عرفاني و عاشقانه آن نظر انداخته  اند. اینجا، 
حضور شما عزیزان و محل مناسب کتابفروشي و نام 

زیباي � شهریار � در ساختمان بنیاد پژوهشي شهریار 
و صحبت هاي از دل برآم����ده آقاي نیازي مدیریت 
و ناش����ر محترم و جناب نیک منش دوست عزیز ما، 
تصدیق مي فرمائید که با این حال و هوي، نشس����تن 
و لب فرو بستن شرط انصاف نباشد چنانکه گفتم با 
وجود نبود برنامه براي صحبت من ولي چه کنم که 
حساب دل با خداست. لذا خواستم که صحبتي کنم 
چرا که حسن آقا را از سال هاي دیرین مي شناسم. با 
مرحوم پدرش دوس����ت بودم با خود ایشان همکار 
و هر دو آموزگاریم او در روس����تاهاي مرند و من 
در ده����ات ارونق. او در عهد و عالقه خود به کوه و 
دشت و طبیعت باقي ماند و پاي فشرد و در گوشه اي 
از مرند ماند که ماند اما من راهم دگر ش����د با اینکه 
س����ال ها دور از هم بودیم اما در دوستي هرگز نشد 
خلل ز دوري،2 حسن آقا در مرند ماند و به دشت و 
دمن و کوه و تپه و دره و دامنة آن عشق ورزید این 
همه خود شعر نیست پس چیست؟ چهره خندان و 
استقبال گرم ش����اعر از دوستان و مقاالت و مطالبي 
را که هر از گاهي اینجا و آنجا به چاپ مي رس����اند 
این ها نیز شعرند آري او در دریاي شعر که بي ساحل 
است همراه دیگر قایقرانان شعر همچنان مي راند و 
مي سراید، رویا و خیال و اندیشه آدمي را هم حّدي 
نیست. از این رو ضمن مسئلت توفیق براي جناب 
نیازي و جاري بودن پیوسته آب زالل شعر از چشمه 
اصلي که ح����ال و احوال جناب نیک منش را باید و 
ش����اید، خود را در ساحت شعر و شاعري و فنون و 

صنایع آن با این مصراع خاتمه مي دهم.  
مي نداند حال پخته هیچ خام/ پس سخن کوتاه 

باید والسالم
   آنگاه براي هر یک از مدعوین نسخه اي از "در 
بزم سرخوش����ان کوه" هدیه شد که به قول شهریار: 

لطف شما زیاد.
   مجموعه را چون سر فرصت مطالعه کردم بر 

حیرتم افزود، عجبا!
   باورم نمي شد که حسن آقا چنین طبع منسجم 

شبي که کاش سحر نداشت و چون اصحاب کهف 
سیصد و نه س����ال در چنان حال و خواب خوشي 
فرو مي خفتیم. ش����بي از شب هاي سرد زمستان بود 
و برف و س����رما، س����رمایي که زنده یاد اخوان را با 
س����رودة جاودانة � زمستان � اش آرزو مي کردیم که 

پاسخگویان سالمت اینجاست! 
زمستان است.

سالمت را نمي خواهند پاسخ گفت،
سرها در گریبان ست.

کسي سر برنیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران 
را

نگه جز پیش پا را دید نتواند
که ره تاریک و لغزان است

و گر دست محبت س����وي کسي یازي، به اکراه 
آورد دست از

بغل بیرون؛ که سرما سخت سوزان است.
   چنان سوزان که در بازگشت به تبریز در گردنه 
»گویجه بِْل« دچار برف و بوران شدیم و ما به چشم 
خود دیدیم که: نگه جز پی����ش پا را دید، نتواند. به 
ناچار مرحوم نیک مهر و جناب بهمن پیر نیاکان براي 
تهیه زنجیر چرخ به اهر بازگشتند و تازه بعد از تهیة 
آن و آمادگي هاي الزم به سوي تبریز راه افتادیم و تنها 
دیروقتي از ش����ب گذشته توانستیم به خانه ها رسیم. 
دیگر با شاعر در بزم سرخوشان کوه آشنا و دوست 
بودیم. علیرغم بعد مکان و مسافت و دیدارهاي بسیار 
دور و دیر، هرگز خلل����ي در مهر و محبت ما پیش 
نیامد. در دیدار مدام ما و صحبت با جناب هدایي یاد 
و نامي هم از � نیک منش � به میان مي آمد و اینکه در 
مرند هست و مشغول دبیري و همچنان رهرو کوه ها 

و دشت هاي آن محال و محاالت دیگر. 
   نیک منش، برخالف قریب به اتفاق فرهنگیان 
غیربومي که تالش در بازگشت به شهر و دیار خود 
و کالن شهرها و پایتخت دارند همچنان مشتاقانه در 
مرند ماند و در گوشه اي از باغات تخریب و تضریب 
شده آن شهر با صفا و در واقع شهر باغ هاي گذشته 
در گوش����ه و نبش یکي از چهارراه هاي خیابان هاي 
جدیداالحداث زمیني خرید و خانه اي س����اخت و 
صاحب خانواده و داماد و حتي پدربزرگ هم ش����د. 
علیرغم گذش����ت جواني و بازنشستگي همچنان در 
عهد و قرار خود با کوه و دشت پاي فشرد و استوار 
باقي ماند و خود نیز روز به روز به سان کوه، روشن 
و پاک و بي آالیش و باال و باالتر ش����د و حالیا در 
سنین باالتر از شصت همچنان مي نویسد و مي سراید 
و در س����تیغ کوه ها و در نرم نرما دره ها مي خرامد و 

مي خواند: 
بر این قله، بر این اوج

جایي براي همه تواند بود
چه مرداني که پیش از ما بر این کوه و کتل
سبکبار برآمدند و خسته و سنگین بار رفتند

چه راه جویاني که بعد از ما
به آییني نو، از مسیري که در امکان و فکرت ما 

نمي گنجد
راه بر قّله هاي ناشناخته مي گشاید...

   در تابستان 94، همراه جناب هدایي، دیداري در 
خانه اش دست داد. با شوق و ذوق همراه گشته راهي 
کوه ها و آبشار »گول آخیر« شدیم. به مانند چهل سال 
قبل سبکبال و خوش خیال و نرم و گرم، راهنمایي و 
میزباني مي کرد خوش بود که آن: »کوه بوزداغ« است 
و پشت آن »سلطان س����نجر«، آن دو... »قانلي« و آن 

دوردورها »کیامکي« و »ایالن داغي« و...
   چندي از ای����ن دیدار نگذش����ته بود باخبر 
شدیم که کتاب ش����عر در بزم سرخوشان کوه � که 
در مرحله چاپ و اجازه انتشار بود روز یکشنبه 29 
آذر 94 رونمایي خواهد شد. کساني از مدعوین در 
کتابفروش����ي � اسلیم رویان � حضور یافتند، افرادي 
از خانواده و اهل کتاب و قل����م، جناب امیر نیازي 
)صادق زاده نیازي( ناش����ر مجموعه با سخنان کوتاه 
خود حضور حضار را خیرمقدم گفت و دامنه سخن 
و مجلس را به نیک من����ش و حضار وا گذارد. امیر 

و موزوني داشته باشد.
   ل����ذا مجموعه را کنار نهادم و دیگر بار س����ر 
فرصت دوباره خواندمش این بار کش����ش مجموعه 
به قدري بود که مش����تاقانه سروده را مورد به مورد 
از جهات مختل����ف در مصرع، مصرع، بیت بیت، با 

تفکیک موارد ناب و بدیع باز خواندم.  
   شاعر خود در شعر: به هیبت کوه و شکوه رود، 
به وجود استعاره � و � تشبیهات � و موارد حماسي 

و تاریخي اشاره دارد. 
 ... نمي سازم ات

به زندان استعاره و تشبیه  
به هیأت کمان ابرو و َشبَق گیسو.

   علیرغم این خواسته و نظر، به مقتضاي حال و 
احوال و تحت تأثیر طبیعت و زیبایي هاي حیرت آور 
طبیع����ت که گفته اند زیبایي باالت����ر از زیبایي خود 
طبیعت متصور نیس����ت عالوه از � استعاره و تشبیه 
و موارد حماسي و اسطوره، کلمات بدیعي را نیز به 
جا و به زیبایي در مجموعه استفاده مي نماید چنانکه 

مي نمائیم.  
   كلمات بديع و نو

   کلماتي چون: چکاد، افش����ره،  خون چاله دل، 
مادینه جان خود، منت����ر، هندوبار، پاتاوه، این فصل 
ارتفاع، دیجور، گلسنگ، شوال، کورسوي چراغ، فصل 
مرگ، کوزر، گرزه مار،  ورزا، ش����رنگ، نُه توي هاي 
 رنگین، نرمانرم، جوشن خالي،  هروله،  تلماسه، بوي نا،

 ش����ماطه دار، کندوي نور، پوزار، کتوال، آتش بیز، 
تیلسان زرد، غلیظان شداد، بُرغو، آبسالي و... 

 چنان این کلم����ات را زیبا و دیب����ا و به جا و 
متناس����ب و در قالب خود و ب����ا مالحظه صنایع 
و فنون ش����عري در بیت بیت س����روده جا انداخته 
که »ش����رنگ« مزة »نوش دارو« مي دهد و »تلماسه«، 
»زرماس����ه«، را مي ماند و »گرزه مار«، به » گرزه نار«، 
»گلس����نگ« با »بایرام چیچکي« بار دیگر مجموعه را 
از بعد اس����تعاره هاي تاریخي و به کارگیري آنها که 
بسیارش����ان را به قول جناب پیرنیاکان که خود اهل 
بحث و فحص مي باش����د، حتي بسیاري از صاحبان 
مدارک عالیه امروزي دانشگاهي ما، به طور دقیق از 
سیر تاریخي و علت استعاره و حماسه بودن آن غافل 

و ناآگاهند چون:  
   قاف � فالت عش����ق/ ص 16؛ سیمرغ بودن و 
� س����یمرغ � شدن/ 16؛ هفت خان/ 17؛ صلح الهي/ 
25؛ عجوزه پیري/ 27؛ ایوب/ 27؛ منتر، تموزه، باطل 

السحر/ 28؛ نسیم مسیحا دم/ 28؛ قارون/ 30 و... 
   شاعر چون داناي تاریخ و اسطوره شناس آنها را 
در سروده هاي خود به جا و به مناسبت به کار برده، 
فکر خواننده را از فراز تاریخ امروز و دیروز به دور 
دورها چون کوه هاي ناپیدا سوق مي دهد و در خیال 
و رویاها به سرانجام امیدبخش و کامکار مي رساند 
و مي نشاند چنین است استعاره هاي: قالیچه سلیمان/ 
46؛ عهد دقیانوس/ 54؛ گیلگمیش/ 69؛ آب حیات/ 
70؛ اژدهاي هفت سر/ 83؛ آرش/ 94؛ دیو سفید/ 94؛ 
معراج/ 95؛ چشم اسفندیار/ 95؛ چشمه حیوان/ 97؛ 
قفل هفت جوش/ 101؛ پرومته/ 102؛ گرزه مار و... 

تشبيها ت
   نیک منش در � »بزم سرخوشان کوه نشینان «اش 

تشبیهات زیبایي به کار مي گیرد، مانند: 
هاللک انگشتانت، 

دوست دارم خاک را به خاطر تملک دستانت، 
دوست دارم خار را به خاطر هاللک انگشتانت،

اي شاهکار هستي/ 24
وین دست هاي پینه بسته که خالي ست/ 38

گرزه مار/ 62
تا دوردست هاي دشت
داس ها و دسته ها را...

اما در گوشه اي از این بیکرانه
کنار خرمن کوزر

گرزه ماري
ورزاي پیر و خسته دهقان را

داغ شرنگ مرگ بر رگ نهاده است
   در شعر »بر جزیره مرجانیم«/ 41 

   نیک منش با بهره گیري از داس����تان کریستفرو 
نامگذاري سیاهپوس����ت نجات یافته جمعه روزي 
از نش����ئه! س����وزاندن در آتش جمع وحش دستة 

سیاهپوستان آفریقا به نام »جمعه« مي سراید:
در غرب����ت این جزیره بمانم اگر/ مرا به صحبت 
انساني جز تو نیاز نیست/ و اگر، از این دریاي هول 
توانم گذش����ت/ »چوبین آوندي« بایدم باشد/ که تو 

کشتي بان آني.
   در شعر: بر زندان تنگ اطاقم/ 45 مي سراید:

... پر و پروازم نیست/ دل و دماغ آوازم نیست/ 
قالیچه سلیمانم نیست/ سمند تیزپاي سوارانم نیست/ 
اما آهوي گریزپاي خیالم هنوز/ بر آبشخور آبشاران و 

طرف چمن زاران مي خرامد.
در ملتقاي آسمان و زمین...

خواهي اگر بر ع����ارض پاکش نظر کني/ چون 
عاش����قان عهد کهن باید/ بر راهوار طلب بنشیني/ با 
کوله بار پر از عش����ق/ از هفت خوان خود و خویش 
بگذري/ آن����گاه، در پاي کوه/ رنگ و ریا و دروغ و 
غرور را/ از خود جدا کني و س����بکبال/ با گام هاي 
استوار باال روي/ و آنگاه اگر به قله رسیدي/ در انتظار 

نام و نان نماني/ بي امید نوري بر روزني . 
   در ش����عر:  تا یال ها/ 64، یال ها را به زیبایي به 

رودهاي معلق، تشبیه مي کند.
تا یال ها

این رودهاي معلق
رو سوي قله

� به دلتاي واژگونه دریا � فرو شوند
من با خیل کوهیان

به جانب دریا روانه ام.
   خاطره کویر/ 76
غبار شامگاهي مه را
ابر شبانه پنداشتم

و چشم بر آسمان دوختیم
اما، آب از دست آسمان نچکید.

   خوشا/ 79
خوشا اسبي بودن.

وحشي و یَله
بر شیب پرعلف کوه

خوشا پروانه اي بودن یا یکي زنبور:
سبکبال و پرکشان به کندوي نور.

   در شعر: بر مسیر پاي کوب کوه/ 49 
س����نگ چیني از اج����اق کور/ با ی����اد نیما و 
"اجاق  سردش"/ بر مس����یر پاي کوب کوه/ مانده بر 
جا س����نگ چیني از اجاقي کور/  آتش خردي نهان، 
اما/ در دل خاکستر سردش: همچنانکه در درون من/ 

کورسویي از امیدي دور.
   در ش����عر: تابس����تان/ 61، اصطالح � قیلوله 
اطلسي ها � را به زیبایي در قالب خود نشان مي دهد:

اگر نبود این همه کار/ این همه بار/ این همه رنج/ 
این همه تاب این همه تب/ تابستان به کسالت قیلوله 

اطلسي ها مي گذشت.
   در شعر: "قاف" 

 ... و رو مي آوری����م به س����وي "قاف" در فالت 
عشق/ تا تجربه کنیم/ س����ي مرغ بودن و "سیمرغ" 

شدن را.
   در شعر:  آن کوه دوردست/ 17؛ اشاره به "هفت 

خوان" دارد. 
   اسطوره ها

  هفت خوان رس����تم: هفت آفت بزرگ که در 
راه رس����تم آمد هنگامي که براي نجات کیکاوس به 
مازندران رفت. آن هفت عبارتند از: 1 � خوان اول، 
کشتن رخش ش����یري را 2 � غلبه تشنگي بسیار بر 
رستم و رفع تشنگي 3 � کشتن رستم اژدهایي را 4  � 
کشته ش����دن زن ساحر به دست رستم 5 � گرفتاري 
� اوالد � به دست رس����تم 6 � جنگ با ارژنگ دیو 

7  �  کشتن رستم دیو سفید را.

در بزم سرخوشان كوه
درباره مجموعه شعر حسن نيك منش
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بنای جامعه ها روی س���نگی بنا می شود و باال 
می رود. جامعه ای که س���نگ بنایش کج و معیوب 
باشد، کج رفتنش خطا نیست، خطا این است که انتظار 

داشته باشیم آن جامعه معیوب نباشد.

ذهن مجرای روح اس���ت. جهان از ذهن عبور 
می کند و به روح می رسد. از این روست که از ذهن 

مسدود، چیزی به سمت روح حرکت نمی کند.

چیزی که می تواند غرب���ت عالم را برای روح 
کم و س���بک کند، عقل است. به نظر می رسد عقل 
اگر به یاری روح نشتابد، غربت روح شدیدتر از آن 

خواهد  بود که بتواند تحمل کند.

انس���ان بین روح و عقل 
ایستاده اس���ت. عقل به زمین 
می کش���د و روح به آسمان. 
نوسان ش���دید و تناقض مدام 

آدمی از اینجاست.

هیچ چیز ب���ه اندازه جامعه 
نامتوازن اح���واالت آدمی را 
متالطم نمی کن���د. جامعه های 
ناسالم ش���دت عقل را زیاد و 
حضور روح را بسیار کم می کنند!

عقل آنجا که نتواند با روح س���ازگاری کند، 
روح را از کشور تن به گوش���ه ای تبعید می کند. 
کمتر روحی را می توان یافت که به دست عقل تبعید 

نشده باشد.

»دین نخستین چیزی است که آسیب می بیند«، 
این نکته قرنهاست که از دید متولیان دینی پنهان مانده 

است.

کس���انی که در اخالق افراط می کنند، خیرشان 
تا دوردست ها می رود و می رسد اما به نزدیکانشان 
چیزی جز شر نمی رسد. دلیل موضوع روشن است: 
خیر و ش���ر مالزمند. آنکه خیر دارد، شر هم دارد و 

افراط جای خیر و شر را عوض می کند.

میان ذه���ن و جامعه ارتباطی جدی وجود دارد، 
آنقدر جدی که می توان گفت: ذهن موجودی اجتماعی 

است. ذهن آرام در جامعه ناآرام بی معنی است.

کسانی که در جامعه دست می برند، در ذهن دست 
می برند، از این رو که جامعه گوشه ای از ذهن است.

ملکوت بازتاب خداوند اس���ت: آرام، صبور و 
وسیع. کسی که وس���عت از ملکوت بگیرد، چیزی  

نمي  تواند صبر و قرارش را برهم زند.

جامعه  هاي آمیخته با سیاس���ت بازي، به میزان 
آمیختگی  ش���ان از دو چیز فاصله می گیرند: هنر و 
ملکوت. هنر وج���ه زمینی ملکوت و ملکوت وجه 
آسمانی هنر است و هر دو به یک میزان مغضوب و 

مطرود سیاست بازان اند.

آنگاه که درهای معنا را به روی خود می بندیم، 
زندگی افقهایش را جمع می کند و رنگها رو به تیرگی 
می گذراند. کس���ی چه می داند چه سری است میان 

زندگی و معنا و چه رازی است میان نوع نگاه و رنگ 
افق. آیا آنچه ما از زندگی می دانیم بیشتر از دانسته های 

یک شن از خاک یا یک برگ از درخت است؟

هنر و قدرت ناسازگارند. هنر می سازد و قدرت 
تخریب می کند. چه باید کرد تا سیاس���ت سازنده 

شود؟

در مشرق زمین تخریب ها اجتماعی و بازسازی ها 
فردی است. به همین جهت، هرکس در شرق خود 
را هر روز بازسازی نکند، هر روز هزار بار تخریب 

می شود.

چه باید کرد؟ چه باید کرد 
وقتی دوریم از خویشتن؟ چه 
باید گفت وقتی شهر وجودمان 
زیر آواری از غفلت دفن شده 

است؟

جامعه ای که انسانیت در 
آن بمیرد، س���گ های هارش 
رانده می شوند و سگهایی هار 
از جنس انسان را وارد میان و 

میدان می کند.

در جامعه ای که انس���انیت مرده باشد، جسد و 
جنازه و نعش مومیایی شده انسانیت با باالترین قیمت 

خرید و فروش خواهد شد.

هزینه زندگی تابعی از هزینه سیاس���ت است. 
هرچه زندگی گران باشد، ناکامی سیاست بیشتر است.

قضایا در میان ما پیوس���ته در دوراهی اعتال و 
ابتذال قرار می گیرند و غالبا به ابتذال منتهی می شوند.

جهان به انتظار طوفان���ی عظیم و بادی مهیب 
و سیلی بزرگ نشسته است تا از آنچه رویش حک 
کرده اند پاک شود و شسته شود. آری، جهان در انتظار 

پاک شدن است از آنچه هست.

زندگی پیوسته و پیوستگی است؛ پیوستگی آب به 
خاک و خاک به زمین و زمین به سنگ و انسان به انسان.

زندگی ماج����را در ماجرا پیش می رود بی آنکه 
بدانیم چرا می رود و به کجا می رود. ما حلقه ای از یک 

زنجیر بی پایانیم، با کمترین توان و بیشترین آرزو.

تلخ و ش���یرین انس���ان را گیج کرده است با 
رایحه  ای که آدمی یا چش���یده یا وصفش را شنیده 
است. منطق انسان متاثر از همین تلخ و شیرین در لوح 

زندگی نوشته شده است.

سیاس���ت بازي را مقدس معنی کردن ظلم به 
تقدس اس���ت. در کنه سیاست بازي بی رحمی و 
دفع غیر نهفته است و این دو کوچک ترین نسبتی 

با تقدس ندارد.

هیچ فکری صدا ن���دارد. آنچه صدا دارد، فکر 
نیست وهم است.

جناب شمس، تبریزی نیست، خورشیدی است.
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هنر  و  ملكوت

دكتر س�يروس برادران ش�كوهي كريم فيضي
   

کتاب مجموعه ش����عر حسن نیک منش را همین 
که باز مي کني تا ش����روع به خواندن نمایي، پایت از 
این دنیاي فاني و جنگ هفتاد و دو مّلت و س����رد و 
گرم غرب و شرق و ش����مال و جنوب رها مي شود 
و خود را در فضایي مي یابي که سراس����ر جان است 
و روح، و س����رود است و سرور، دنیاي جان جانان، 
پهنة خیال و آمال، ماالم����ال از کوه هایي که برف و 
چشمه سارهاي پرآب و دشت هاي پرعلف. دنیایي به 
س����فیدي برف و به بلوري یخ و کوه هایي به بلنداي 
قاف. آنچه مي خواني و مي بیني کوه است و کوهنورد، 
َچستي است و چاالکي،  فرزانگي و مردانگي، مردي 
اس����ت و جوانمردي و امید است و امیدواري، فراز 
است و فرازها، هیچ نش����اني از نشانه هاي شهرها، 
کالن ش����هرهاي امروزي را نمي یابي چون: طبقات 
بلند و آس����مانخراش ها، گره ترافیک و آلودگي هوا، 
داالن هاي تنگ و باریک به نام زیرگذر و تونل هاي 
زیرزمیني و مترو، نقطیع و پي آمدهاي ناهنجار تحدید 
باغات و بوستان ها دشواري و دشواري ها، دویدن و 
دویدن ها را، و آن نومیدي ها و نابه ساماني هاي اینان 

را هم. 
در بزم سرخوشان کوه  خود را در کوچه باغ ها 
و تپه و دره هاي خوش منظ����ر و خانه باغچه هاي 
س����ال هاي نه چندان دور، دورة کودکي و نوجواني 
خودمان مي یابي و مي بیني که تا چشم مي گرداندي 
بین اطاق هاي تو در تو با اُرسي هاي بلند و شیشه هاي 
الوان رنگي رنگارنگ که ن����ور را با هزار رنگ در 
اطاق ها و طنبي پخش مي ک����رد. در چنین محیط و 
فضایي دلت باز و حالت خوش بود. حیاط اندروني 
با درخت هاي نارن����ج،  بهارخواب با عطر یاس هاي 
باغچه، حوض بزرگ مستطیلي و دایره اي وسط حیاط 
با تلمبه اي در کنار آن، با منظر آب چاه که در گوشة 
حیاط با چند متر عمق در حال جاري، در طاقچه هاي 
تعبیه ش����ده در کناره هاي چاه و چشمه با بوي تند 
کوزه هاي ترشي و ُخم هاي پر از سوسات ساالنه و 
ماهانه و حتي روزانه از هر نوع خوردني و نوشیدني 
چنان که در رف هاي اطاق ها و پستوها آویزهاي فلفل 
و س����یر و به و انار، و خوشه هاي انگور آویخته در 
دیرک هاي پستوها همه و همه به صورت پرده هاي 
زندگي جاري نشأت گرفته و منبعث از کتاب ) در 
بزم سرخوشان کوه( حسن نیک منش متبادر مي شود. 
نوستالژي نش����ئه آور که خواننده را در خلسة خوش 
و خرم خود ف����رو مي برد او را از یاد کوه ها و یال ها 
شادان و امیدوار مي سازد. این چنین است که کتاب 
را که اخیراً توس����ط انتشاراتي اِسلیم رویان واقع در 
خیابان شاهپور )آرتش جنوبي(، طبقه همکف بنیاد 
پژوهشکده شهریار، در 145 صفحه و به قیمت 8000 
تومان منتشر ش����ده؛ مشتاقانه تهیه مي کني و پیش از 
اینکه بخواهي در چند و چون آن به س����خن پردازي 
الزم است ولو گذرا خود شاعر و سراینده مجموعه 
را بشناسي چرا که اگر به متن سروده ها وارد شوي 
سخت اس����ت دل از خواندن آن کندن و چشم از 
محتواي آن برداش����تن، لذا بهتر است ابتدا شاعر این 
مجموعه شیرین و نویدبخش را شناخت که دیوان 

خود خواندني و دانستني دیگري است. 
   حس����ن نیک من����ش، را از ده ها س����ال پیش 
مي شناس����م، آن س����ال ها که آموزگار مدارس مرند 
بود توسط دوست مشترکمان جناب جمشید هدایي 
برادر بزرگ شادروان ساعد هدایي معاون شایسته و 
بایسته اس����بق میراث فرهنگي، جمشید هدایي خود 
اهل قلم و کتاب و مطالعه هست. هنوز هم یاد شبي 
که در اوایل انقالب 57، در منزل مشترکش����ان در 
مرند به س����حر رساندیم، خوش دارم و هم نوبتي را 
که در معیّت زنده یاد حاج محمدآقا نیک مهر )شاطر 
اصلي( که حالي داشت و احوالي و یار شاطر جمع 
آن س����ال هاي خوش ما بود در اهر میهمان مرحوم 
اصغر نیک منش)میرزاي شاعر(، پدر حسن آقا بودیم 

نیازي خود داراي طبع شعر و صاحب مجموعه شعر 
� بي نشاني ها � ست.  

نیکو
دیگر این خانه جاي من نیست!

دیگر توان ماندن ندارم.
بماند که شبم بي چراغ است و بي فردا

بماند که دریایم بي ساحل است و ماهي
اما نیکو

پر از باران هاي بهاریم.
عبور مرا به سوي همدلي ها تضمیني نیست
که شب پره ها خبر از روشني فردا ندارند.

هفت روز است که بي خورشیدم
و با شب هایش مي شود صد قرن!

پس کجاست فانوس هاي روز مبادا؟
آه نیکو، نیکو، نیکو

به من از طراوت نیلوفرهاي آبي بگو
با من از سیر آبي ماهي ها

از راز اقاقي ها بگو، حرف بزن
دیگر این خانه، خانة من نیست.

مرا با خود به ابدیت یک دل خوش همسفر کن
رو کن از هر چه اندوه تیره است

مرا یکرنگ آن هفت رنگ بینایي کن
دیگ����ر از چهره هاي کذایي واگی����ردار به تنگ 

آمده ام
مرا ببر نیکو

مرا با خود ببر
مهتاب یادگاریم شبي شاید به ما خندید...

   و بعد نیک من����ش کوتاه و متواضعانه صحبت 
کرد و صادقان����ه از حضور حاضرین قدرداني نمود. 
بعد چنان که رس����م چنین مجالس و نشست هاست 
سوت و کور نشس����تیم. در این لحظه هاي گذرا یاد 
مرند و شبي را که در کنارش سحر کردیم و زندگي 
ساده و بي غل و غش امروزي اش به سان پردة سینما 
از فکر و ذهنم گذشتند بي اختیار گفتم مي خواهم دو 
س����ه کلمه اي صحبت کنم! حسن آقا استقبال کرد و 
حضار هم دقیق شدند. گفتم: قرار نبود در این مراسم 
صحبتي کنم اما وقتي از خانه به منظور شرکت در این 
مراسم حرکت کردم، هواي مه آلود و کوالک و سوز 
و سرما و یخبندان کوچه، مرا را به یاد شعر � زمستان 

� اخوان ثالث انداخت.
سالمت را نمي خواهند پاسخ گفت،
    

سرها در گریبان ست.

   صبح هم مقالة مبس����وطي را که استاد ارجمند 
ما جناب دکتر محمود نوالي اس����تاد فرهیخته فلسفه 
در مورد چند و چون شعر که تألیف کرده اند مطالعه 
مي کردم که در آن از س����وز و گداز، نوش و نیش، 
فراز و فرود، جوش و خروش،  کنش و واکنش، تند 
و تیز و به ده ها موضوعات فلس����في و اجتماعي و 
سیاسي و عرفاني و عاشقانه آن نظر انداخته  اند. اینجا، 
حضور شما عزیزان و محل مناسب کتابفروشي و نام 

زیباي � شهریار � در ساختمان بنیاد پژوهشي شهریار 
و صحبت هاي از دل برآم����ده آقاي نیازي مدیریت 
و ناش����ر محترم و جناب نیک منش دوست عزیز ما، 
تصدیق مي فرمائید که با این حال و هوي، نشس����تن 
و لب فرو بستن شرط انصاف نباشد چنانکه گفتم با 
وجود نبود برنامه براي صحبت من ولي چه کنم که 
حساب دل با خداست. لذا خواستم که صحبتي کنم 
چرا که حسن آقا را از سال هاي دیرین مي شناسم. با 
مرحوم پدرش دوس����ت بودم با خود ایشان همکار 
و هر دو آموزگاریم او در روس����تاهاي مرند و من 
در ده����ات ارونق. او در عهد و عالقه خود به کوه و 
دشت و طبیعت باقي ماند و پاي فشرد و در گوشه اي 
از مرند ماند که ماند اما من راهم دگر ش����د با اینکه 
س����ال ها دور از هم بودیم اما در دوستي هرگز نشد 
خلل ز دوري،2 حسن آقا در مرند ماند و به دشت و 
دمن و کوه و تپه و دره و دامنة آن عشق ورزید این 
همه خود شعر نیست پس چیست؟ چهره خندان و 
استقبال گرم ش����اعر از دوستان و مقاالت و مطالبي 
را که هر از گاهي اینجا و آنجا به چاپ مي رس����اند 
این ها نیز شعرند آري او در دریاي شعر که بي ساحل 
است همراه دیگر قایقرانان شعر همچنان مي راند و 
مي سراید، رویا و خیال و اندیشه آدمي را هم حّدي 
نیست. از این رو ضمن مسئلت توفیق براي جناب 
نیازي و جاري بودن پیوسته آب زالل شعر از چشمه 
اصلي که ح����ال و احوال جناب نیک منش را باید و 
ش����اید، خود را در ساحت شعر و شاعري و فنون و 

صنایع آن با این مصراع خاتمه مي دهم.  
مي نداند حال پخته هیچ خام/ پس سخن کوتاه 

باید والسالم
   آنگاه براي هر یک از مدعوین نسخه اي از "در 
بزم سرخوش����ان کوه" هدیه شد که به قول شهریار: 

لطف شما زیاد.
   مجموعه را چون سر فرصت مطالعه کردم بر 

حیرتم افزود، عجبا!
   باورم نمي شد که حسن آقا چنین طبع منسجم 

شبي که کاش سحر نداشت و چون اصحاب کهف 
سیصد و نه س����ال در چنان حال و خواب خوشي 
فرو مي خفتیم. ش����بي از شب هاي سرد زمستان بود 
و برف و س����رما، س����رمایي که زنده یاد اخوان را با 
س����رودة جاودانة � زمستان � اش آرزو مي کردیم که 

پاسخگویان سالمت اینجاست! 
زمستان است.

سالمت را نمي خواهند پاسخ گفت،
سرها در گریبان ست.

کسي سر برنیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران 
را

نگه جز پیش پا را دید نتواند
که ره تاریک و لغزان است

و گر دست محبت س����وي کسي یازي، به اکراه 
آورد دست از

بغل بیرون؛ که سرما سخت سوزان است.
   چنان سوزان که در بازگشت به تبریز در گردنه 
»گویجه بِْل« دچار برف و بوران شدیم و ما به چشم 
خود دیدیم که: نگه جز پی����ش پا را دید، نتواند. به 
ناچار مرحوم نیک مهر و جناب بهمن پیر نیاکان براي 
تهیه زنجیر چرخ به اهر بازگشتند و تازه بعد از تهیة 
آن و آمادگي هاي الزم به سوي تبریز راه افتادیم و تنها 
دیروقتي از ش����ب گذشته توانستیم به خانه ها رسیم. 
دیگر با شاعر در بزم سرخوشان کوه آشنا و دوست 
بودیم. علیرغم بعد مکان و مسافت و دیدارهاي بسیار 
دور و دیر، هرگز خلل����ي در مهر و محبت ما پیش 
نیامد. در دیدار مدام ما و صحبت با جناب هدایي یاد 
و نامي هم از � نیک منش � به میان مي آمد و اینکه در 
مرند هست و مشغول دبیري و همچنان رهرو کوه ها 

و دشت هاي آن محال و محاالت دیگر. 
   نیک منش، برخالف قریب به اتفاق فرهنگیان 
غیربومي که تالش در بازگشت به شهر و دیار خود 
و کالن شهرها و پایتخت دارند همچنان مشتاقانه در 
مرند ماند و در گوشه اي از باغات تخریب و تضریب 
شده آن شهر با صفا و در واقع شهر باغ هاي گذشته 
در گوش����ه و نبش یکي از چهارراه هاي خیابان هاي 
جدیداالحداث زمیني خرید و خانه اي س����اخت و 
صاحب خانواده و داماد و حتي پدربزرگ هم ش����د. 
علیرغم گذش����ت جواني و بازنشستگي همچنان در 
عهد و قرار خود با کوه و دشت پاي فشرد و استوار 
باقي ماند و خود نیز روز به روز به سان کوه، روشن 
و پاک و بي آالیش و باال و باالتر ش����د و حالیا در 
سنین باالتر از شصت همچنان مي نویسد و مي سراید 
و در س����تیغ کوه ها و در نرم نرما دره ها مي خرامد و 

مي خواند: 
بر این قله، بر این اوج

جایي براي همه تواند بود
چه مرداني که پیش از ما بر این کوه و کتل
سبکبار برآمدند و خسته و سنگین بار رفتند

چه راه جویاني که بعد از ما
به آییني نو، از مسیري که در امکان و فکرت ما 

نمي گنجد
راه بر قّله هاي ناشناخته مي گشاید...

   در تابستان 94، همراه جناب هدایي، دیداري در 
خانه اش دست داد. با شوق و ذوق همراه گشته راهي 
کوه ها و آبشار »گول آخیر« شدیم. به مانند چهل سال 
قبل سبکبال و خوش خیال و نرم و گرم، راهنمایي و 
میزباني مي کرد خوش بود که آن: »کوه بوزداغ« است 
و پشت آن »سلطان س����نجر«، آن دو... »قانلي« و آن 

دوردورها »کیامکي« و »ایالن داغي« و...
   چندي از ای����ن دیدار نگذش����ته بود باخبر 
شدیم که کتاب ش����عر در بزم سرخوشان کوه � که 
در مرحله چاپ و اجازه انتشار بود روز یکشنبه 29 
آذر 94 رونمایي خواهد شد. کساني از مدعوین در 
کتابفروش����ي � اسلیم رویان � حضور یافتند، افرادي 
از خانواده و اهل کتاب و قل����م، جناب امیر نیازي 
)صادق زاده نیازي( ناش����ر مجموعه با سخنان کوتاه 
خود حضور حضار را خیرمقدم گفت و دامنه سخن 
و مجلس را به نیک من����ش و حضار وا گذارد. امیر 

و موزوني داشته باشد.
   ل����ذا مجموعه را کنار نهادم و دیگر بار س����ر 
فرصت دوباره خواندمش این بار کش����ش مجموعه 
به قدري بود که مش����تاقانه سروده را مورد به مورد 
از جهات مختل����ف در مصرع، مصرع، بیت بیت، با 

تفکیک موارد ناب و بدیع باز خواندم.  
   شاعر خود در شعر: به هیبت کوه و شکوه رود، 
به وجود استعاره � و � تشبیهات � و موارد حماسي 

و تاریخي اشاره دارد. 
 ... نمي سازم ات

به زندان استعاره و تشبیه  
به هیأت کمان ابرو و َشبَق گیسو.

   علیرغم این خواسته و نظر، به مقتضاي حال و 
احوال و تحت تأثیر طبیعت و زیبایي هاي حیرت آور 
طبیع����ت که گفته اند زیبایي باالت����ر از زیبایي خود 
طبیعت متصور نیس����ت عالوه از � استعاره و تشبیه 
و موارد حماسي و اسطوره، کلمات بدیعي را نیز به 
جا و به زیبایي در مجموعه استفاده مي نماید چنانکه 

مي نمائیم.  
   كلمات بديع و نو

   کلماتي چون: چکاد، افش����ره،  خون چاله دل، 
مادینه جان خود، منت����ر، هندوبار، پاتاوه، این فصل 
ارتفاع، دیجور، گلسنگ، شوال، کورسوي چراغ، فصل 
مرگ، کوزر، گرزه مار،  ورزا، ش����رنگ، نُه توي هاي 
 رنگین، نرمانرم، جوشن خالي،  هروله،  تلماسه، بوي نا،

 ش����ماطه دار، کندوي نور، پوزار، کتوال، آتش بیز، 
تیلسان زرد، غلیظان شداد، بُرغو، آبسالي و... 

 چنان این کلم����ات را زیبا و دیب����ا و به جا و 
متناس����ب و در قالب خود و ب����ا مالحظه صنایع 
و فنون ش����عري در بیت بیت س����روده جا انداخته 
که »ش����رنگ« مزة »نوش دارو« مي دهد و »تلماسه«، 
»زرماس����ه«، را مي ماند و »گرزه مار«، به » گرزه نار«، 
»گلس����نگ« با »بایرام چیچکي« بار دیگر مجموعه را 
از بعد اس����تعاره هاي تاریخي و به کارگیري آنها که 
بسیارش����ان را به قول جناب پیرنیاکان که خود اهل 
بحث و فحص مي باش����د، حتي بسیاري از صاحبان 
مدارک عالیه امروزي دانشگاهي ما، به طور دقیق از 
سیر تاریخي و علت استعاره و حماسه بودن آن غافل 

و ناآگاهند چون:  
   قاف � فالت عش����ق/ ص 16؛ سیمرغ بودن و 
� س����یمرغ � شدن/ 16؛ هفت خان/ 17؛ صلح الهي/ 
25؛ عجوزه پیري/ 27؛ ایوب/ 27؛ منتر، تموزه، باطل 

السحر/ 28؛ نسیم مسیحا دم/ 28؛ قارون/ 30 و... 
   شاعر چون داناي تاریخ و اسطوره شناس آنها را 
در سروده هاي خود به جا و به مناسبت به کار برده، 
فکر خواننده را از فراز تاریخ امروز و دیروز به دور 
دورها چون کوه هاي ناپیدا سوق مي دهد و در خیال 
و رویاها به سرانجام امیدبخش و کامکار مي رساند 
و مي نشاند چنین است استعاره هاي: قالیچه سلیمان/ 
46؛ عهد دقیانوس/ 54؛ گیلگمیش/ 69؛ آب حیات/ 
70؛ اژدهاي هفت سر/ 83؛ آرش/ 94؛ دیو سفید/ 94؛ 
معراج/ 95؛ چشم اسفندیار/ 95؛ چشمه حیوان/ 97؛ 
قفل هفت جوش/ 101؛ پرومته/ 102؛ گرزه مار و... 

تشبيها ت
   نیک منش در � »بزم سرخوشان کوه نشینان «اش 

تشبیهات زیبایي به کار مي گیرد، مانند: 
هاللک انگشتانت، 

دوست دارم خاک را به خاطر تملک دستانت، 
دوست دارم خار را به خاطر هاللک انگشتانت،

اي شاهکار هستي/ 24
وین دست هاي پینه بسته که خالي ست/ 38

گرزه مار/ 62
تا دوردست هاي دشت
داس ها و دسته ها را...

اما در گوشه اي از این بیکرانه
کنار خرمن کوزر

گرزه ماري
ورزاي پیر و خسته دهقان را

داغ شرنگ مرگ بر رگ نهاده است
   در شعر »بر جزیره مرجانیم«/ 41 

   نیک منش با بهره گیري از داس����تان کریستفرو 
نامگذاري سیاهپوس����ت نجات یافته جمعه روزي 
از نش����ئه! س����وزاندن در آتش جمع وحش دستة 

سیاهپوستان آفریقا به نام »جمعه« مي سراید:
در غرب����ت این جزیره بمانم اگر/ مرا به صحبت 
انساني جز تو نیاز نیست/ و اگر، از این دریاي هول 
توانم گذش����ت/ »چوبین آوندي« بایدم باشد/ که تو 

کشتي بان آني.
   در شعر: بر زندان تنگ اطاقم/ 45 مي سراید:

... پر و پروازم نیست/ دل و دماغ آوازم نیست/ 
قالیچه سلیمانم نیست/ سمند تیزپاي سوارانم نیست/ 
اما آهوي گریزپاي خیالم هنوز/ بر آبشخور آبشاران و 

طرف چمن زاران مي خرامد.
در ملتقاي آسمان و زمین...

خواهي اگر بر ع����ارض پاکش نظر کني/ چون 
عاش����قان عهد کهن باید/ بر راهوار طلب بنشیني/ با 
کوله بار پر از عش����ق/ از هفت خوان خود و خویش 
بگذري/ آن����گاه، در پاي کوه/ رنگ و ریا و دروغ و 
غرور را/ از خود جدا کني و س����بکبال/ با گام هاي 
استوار باال روي/ و آنگاه اگر به قله رسیدي/ در انتظار 

نام و نان نماني/ بي امید نوري بر روزني . 
   در ش����عر:  تا یال ها/ 64، یال ها را به زیبایي به 

رودهاي معلق، تشبیه مي کند.
تا یال ها

این رودهاي معلق
رو سوي قله

� به دلتاي واژگونه دریا � فرو شوند
من با خیل کوهیان

به جانب دریا روانه ام.
   خاطره کویر/ 76
غبار شامگاهي مه را
ابر شبانه پنداشتم

و چشم بر آسمان دوختیم
اما، آب از دست آسمان نچکید.

   خوشا/ 79
خوشا اسبي بودن.

وحشي و یَله
بر شیب پرعلف کوه

خوشا پروانه اي بودن یا یکي زنبور:
سبکبال و پرکشان به کندوي نور.

   در شعر: بر مسیر پاي کوب کوه/ 49 
س����نگ چیني از اج����اق کور/ با ی����اد نیما و 
"اجاق  سردش"/ بر مس����یر پاي کوب کوه/ مانده بر 
جا س����نگ چیني از اجاقي کور/  آتش خردي نهان، 
اما/ در دل خاکستر سردش: همچنانکه در درون من/ 

کورسویي از امیدي دور.
   در ش����عر: تابس����تان/ 61، اصطالح � قیلوله 
اطلسي ها � را به زیبایي در قالب خود نشان مي دهد:

اگر نبود این همه کار/ این همه بار/ این همه رنج/ 
این همه تاب این همه تب/ تابستان به کسالت قیلوله 

اطلسي ها مي گذشت.
   در شعر: "قاف" 

 ... و رو مي آوری����م به س����وي "قاف" در فالت 
عشق/ تا تجربه کنیم/ س����ي مرغ بودن و "سیمرغ" 

شدن را.
   در شعر:  آن کوه دوردست/ 17؛ اشاره به "هفت 

خوان" دارد. 
   اسطوره ها

  هفت خوان رس����تم: هفت آفت بزرگ که در 
راه رس����تم آمد هنگامي که براي نجات کیکاوس به 
مازندران رفت. آن هفت عبارتند از: 1 � خوان اول، 
کشتن رخش ش����یري را 2 � غلبه تشنگي بسیار بر 
رستم و رفع تشنگي 3 � کشتن رستم اژدهایي را 4  � 
کشته ش����دن زن ساحر به دست رستم 5 � گرفتاري 
� اوالد � به دست رس����تم 6 � جنگ با ارژنگ دیو 

7  �  کشتن رستم دیو سفید را.

در بزم سرخوشان كوه
درباره مجموعه شعر حسن نيك منش
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اشاره: آنچه كه مي خوانيد، ادامة گفتگو با 
استاد احمد بيرشك است كه شمارة نخست آن 
در هفته گذشته تقديم شما عالقمندان گرديد. 
در اين شماره استاد فقيد به پرسش هاي مربوط 
به آثار و تأليفات و ترجمه هاي خودش پاسخ 

مي دهد.
مهم ترين اثر جنابعالي چيست و چه نكاتي 

اين كتاب را برجسته كرده است؟
 شاه بيت كتاب هاي بنده با اين كه خيلي هم 
مفصل نيست »گاهنامه تطبيقي سه هزار ساله« 
ـ در حقيقت 3260ـ  سالهـ  است. گاهنامه هاي 
تطبيقي يا صد ساله يا صدر و پنج  ساله و يا صد و 
بيست ساله بودند و بر اساس تقويم هاي موجود 
تطبيق آنها با هم، نوشته مي شدند. يك روز متوجه 
عيب بزرگ آن شدم و تصميم گرفتم كه تقويم 
را از آنچه كه بود بهتر كنم و اين كتاب را شروع 

كردم. 
بعضي از آن اصول موجد به هم خوردن 
نظم كار مي شد؛ مثالً فكر مي كردند روز اول 
فروردين سال اول هجري مقارن 27 مارس 
بوده، اين محاسبه، كار را خراب كرد. آن را 
كنار گذاشتم و تاريخ را در پي  اين كه چه روزي 
به طور قطع اول فروردين با 21 مارس مطابق 
بوده است، مطالعه كردم و پي بردم كه سال 325 
ميالدي خورشيد بر نقطه اعتدال گذاشته بود؛ 
يعني اول فروردين بود. تاريخ را از آنجا شروع 

كردم و كار را ادامه دادم. 
بعد 3260 سال از 1260 قبل از هجرت تا 
سال 2000 تاريخ هاي ايراني، ميالدي و قمري 
را براي 2000 سال با هم تطبيق دادم. روز و 
هفته وقوع هر رويداد را هم مي توان در آن پيدا 
كرد. جدول هايي هست كه مي توان از آن ها 
كمك گرفت. مثالً نادرشاه 27 ذي قعده 1310 
تاج گذاري كرده است. در آن جدول ها مي توان 
درآورد كه در چه روزي از هفته بود است. اما 
كاري كه از اين نتيجه شد و خيلي جالب تر از اين 
مواردي بود كه گفتم، اين است كه تقويم ما از 

تقويم ميالدي 800 بار دقيق تر است. 
براي اينكه تقويم را به خارجي ها معرفي 
كنم، به انگليسي ترجمه كردم و در آمريكا چاپ 
شد. درباره بقيه كتاب ها بس مي كنم، به دليل 
اينكه اوالً زياد صحبت كردم و ثانياً خيلي دوست 
ندارم درباره كتاب ها بيشتر از اين صحبت كنم. 
خوشبختانه كتاب نويس زياد داريم. يك مساله  
اساسي كه يادم رفت اين است كه من تمام 

كتاب ها را تا دهـ  دوازده سال پيش از اين نوشتم. 
از آن زمان تمام وقتم صرف تهيه زندگينامه 
دانشوران شده است. كه در يازده جلد 1100 
صفحه اي بايد منتشر شود. جلد سوم منتشر شد 
و جلد چهارم در دست تهيه است. براي تهيه آن 
نهايت كوششم را كرده ام و خوشبختانه ايرادي بر 

آن وارد نبوده است.

ترجمه ويژگي ها و مميزات خاصي دارد 
كه اغلب مترجمان فاقد آنند، جنابعالي چه 

روشي را براي ترجمه پيشنهاد مي كنيد؟
درباره روش ترجمه از همه مترجمان محترم 
تقاضا مي كنم به عرايضم گوش كنند، شايد 
برايشان مفيد واقع شود. مترجم زايد داريم ولي 

مترجم دقيق كم داريم.
باري ترجمه قبل از هر چيز بايد به دو زبان 
مسلط بود؛ زبان مبدأ و زبان مقصد. اين دو زبان 
كامالً مستقل هستند. قواعد دستوري يكي بر 
ديگري صادق نيست. نمي توان متن انگليسي را 
با همان ساختار به فارسي ترجمه كرد. به همين 
ترتيب مترجم حتماً بايد به هر دو زبان مسلط 
باشد. به عالوه هر زبان ظرايف و نكاتي دارد كه 
اگر ساده از آنان بگذريم ترجمه غلطي به مخاطب 

عرضه مي شود. يكي از نويسندگان نوشته بود 
امان از ترجمه اول. وقتي شما يك لغتي را از 
فرهنگ بر مي گيريد در برابرش اغلب نزديك به ده 
ـ دوازده معادل نوشته شده است. افرادي كه زياد 
دقيق نيستند اولين معادل را بر مي گزينند و ترجمه 

چيز مضحكي از آب درمي آيد.
نام شما در اغلب كتب درسي رياضيات چند 

دهه، براي دانش آموزان آشناست. رشته رياضيات 
را چگونه معرفي مي كنيد؟

رياضيات با منطق رابطه تنگاتنگ دارد. 
منطق يعني عقل، و رياضيات هم يعني منطق. 
ما در رياضيات هيچ چيز را بدون استدالل عقلي 

نمي توانيم بيان كنيم يا بپذيريم.
يكي از دوستانم كه معلم رياضي بود مي گفت 
ما معلمان رياضي مردمان بدبختي هستم. پرسيدم 
چرا؟ گفت براي اينكه راست مي گوييم، ولي بايد 

آن راست را براي بچه ثابت كنيم.
رياضيات اولين علمي است كه بشر به آن 
آگاه شد، زيرا نجوم و اخترشناسي، نگاه كردن به 
آسمان، ديدن ستاره ها اولين چيزي بود كه توجه 
بشر را جلب كرد. انسان آسمان شب به اين زيبايي 
را ديد، كنجكاو شد و حركت سياره ها را رصد 

كرد. بنابر اين رياضيات از آنجا آغاز شد. اما اخيراً 
اخترشناسي به فيزيك منتقل شده است، ولي با 

وجود اين در رياضيات تأثير زيادي دارد.
شما به تشكيل موسسه هدف اشاره كرديد 

چه ضرورتي براي اين موسسه ديديد؟
مدرسه ملي در مملكت ما خيلي جلوتر از 
مدرسه دولتي بود. اصالً زماني كه مدرسه نبود 
در سال 1373 عده اي از بزرگان به فرنگ رفته 
بودند و مدرسه ديده بودند، جمع شدند و تصميم 
گرفتند كه مدرسه نوين درست كنند. كار كردند و 

مدرسه درست كردند.
مدت ها طول كشيد تا مشروطيت داده شد. 
بعد از مشروطيت هم مدت ها طول كشيد تا 
دولت تأسيس مدرسه را شروع كرد. آن وقت 
مدرسه ملي بود، اما عمر اين مدرسه ملي هم 
كوتاه بود. مثالً اگر مؤسس آن مي مرد، مدرسه 
تعطيل مي شد، اگر موسسش ارتقا درجه يا تغيير 
شغل مي داد مدرسه تعطيل مي شد. سال 1314 به 
فكر افتاديم كه چاره اي براي اين مشكل پيدا كنيم. 
با گروهي نشستيم و طرح نوشتيم، بدين مضمون 
كه بهتر است عده اي جمع شوند و مدرسه درست 
كنند تا در صورت به وجود آمدن مشكلي براي 

يكي از آنها مدرسه تعطيل نشود.
اما هيچ كدام از نامه ها به مقصد نرسيده بود. 
شهرباني مرا احضار كرد كاغذها روي ميز بود 
از من پرسيد اينها چيست؟ گفتم مي بينيد كه چه 
هست. بلند شد دستي برشانه من زد و گفت 
شما جماعت خوبي هستيد، اما دستگاه با اين 
كار موافق نيست. گفت اين دفعه از تقصيرتان 
مي گذريم. گفتم واقعاً عجب تقصيري! باري فكر 
از بين نرفت. سال 1318 دوباره شروع كرديم و 
نشد. سال 1320 بازهم نشد و سال 1327 باالخره 

»هدف« را تأسيس كرديم.
در پايان براي جوانان امروز چه پيام و 

توصيه اي داريد؟
خطاب من به جوانان كشورمان، نوباوگان 
ديروز، جوانان امروز، مديران و گردانندگان فرداي 

اجتماع و اميدهاي آينده ايران است.
فرزندان گوش كنيد، بايد حركت كرد، بايد 

جنبيد
خيزيم كه وقت كوشش ماست
هنگام خروش و جوشش ماست

خيزيم كه آفت نشستن
ماند به ره نجات بستن

خيزيم كه راه كار باز است
خيزيم و كنيم آنچه بايد

از همت و جهد آنچه شايد
خدا هم با كساني است كه بر مي خيزند.

عمرم را تلف نكرده ام
با استاد احمد بيرشك گفتگو 
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 احمد نكويي 
                                  
سوم شـــهريور 1320 نيروهاي 
انگليسي از جنوب و شوروي از شمال 
به ايران حمله نمودند. رضا شاه غافل گير 
و ســـرگردان روانه اصفهان شد و با 
واسطه گري محمدعلي فروغي مجبور به 
استعفا شد و محمدرضا شاه به سلطنت 

انتخاب شد. 
رضا شاه قبل از سردار شدن سواد 
نداشت وقتي سلطنت را در يك قدمي 
ديد نزد اديب السلطنه شروع به فراگيري 
خواندن و نوشتن ابتدايي كرد. با فراگيري 
اوليه نوشتن و خواندن اغلب لغات را 
غلط مي نوشت! محمدرضا هم سواد 
دانشگاهي نداشـــت. البته به دو زبان 
انگليسي و كمي فرانسه آشنايي داشت. 
محمدرضا تا 14سالگي در ايران فقط چند جلسه 
دبستان تازه  تأسيس  نظام رفت و بعد تحت نظر 

معلم در كاخ به فراگيري درس در منزل شـــد. در 
14سالگي به سوئيس رفت. در سوئيس بنا به نوشته 
فردوســـت اوقات خود را بيشتر به بازي فوتبال و 
بازي و كلفت بازي سرگرم بود. در سوئيس با پسر 
باغبان به نام ارنست پرون آشنا شد و بيشتر اوقات 

در كنار او بود.
مي گويند: مباشرين و هم نشينان او بيشتر مريض 
حال بودند. كســـاني كه دكتر حاجبي را ديده اند، 
مي دانند او يك بيماري و انحراف جنسي داشت! 
تمام مريض هاي او متوجه وضع ظاهر او بودند. او 
دكتر مخصوص و هم بازي قمار شاه بود در بيشتر 

شب هاي مهماني شاه حضور داشت.
دكتر ايادي كه در همســـايگي ما بود زن و 
فرزند نداشت. او تنها زندگي مي كرد. گماشتگان او 
حرف هايي مي زنند كه قابل گفتن و نوشتن نيست. 

ما همسايه ديوار به ديوار او بوديم. اطاق من 
پنجره اش به سمت حياط او بود و من روابط او را 
با گماشتگان مي ديدم. هويدا نخست وزير كار را به 
جايي رسانده بود كه سوژه روزنامه  ها مخصوصًا 

روزنامه »توفيق« بود. كاريكاتوري داشت كه هويدا 
از گرفتاري خود شكوه داشت! توفيق به او مي گويد: 
تمام گرفتگي هاي تو از يك امر است. جهانشاهي 
وزير هويدا در مهماني ها لباس زنانه مي پوشيده، با 
توالت زنانه، رقاصي مي  كرد. بين هنرمندان سينما 
حسيني دانشور معروف به حسيني سالكي در مجالس 

خاص دربار، معروف به هم جنس گرايي بود. 
جواني را به وسيله فاميل اش ديدم كه از قوچان 
آمده بود. بسيار زيبا و خوش سيما بود. مدتي در تهران 
بيكار بود تا آنكه به مصباح زاده مدير كيهان معرفي 
شد. براي او اطاق مخصوص با سكلتر مكاني تدارك 
ديدند به نام حسن قريشي. بعداً او را به دربار معرفي 
و در آنجا جزء اقمار شاه شد و خيلي افراد ديگر از 
جمله حسن امامي مديركل بانك كشاورزي برادر 
جمال امامي به  دربار معرفي شده بود و از خاصان 
دربار گرديد و از كاركنان پالژ بابلسر. عاقبت او در 

لواسان بعد از انقالب به مرض ايدز فوت كرد. 
ننگ ترين عمل شاه اعدام دكتر فاطمي وزير امور 
خارجه بود كه دكتر مصدق درباره او گفت: ملي شدن 

صنعت نفت و خلعيت انگليسي از منابع نفتي اگر 
خدمت باشد، بايد از دكتر فاطمي سپاسگزار باشيم كه 
به من پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت را كرد و پي گير 
بود تا انجام گرفت.دكتر فاطمي را روي برانكارد با تني 

كه تب دار و مجروح برد، به چوبه اعدام سپردند. 
يكي ديگر از اشتباهات شاه سپردن دكتر مصدق 
به مردي بي سواد كه براي خوش آمد شاه به هر جنايتي 
دست مي زد به نام آزموده كه نامه هاي او را به وسيله 
يك نماينده مجلس نوشته شده بود و به غلط تلفظ 
مي كرد. مصدق اغلب غلط گرايي او را اعالم  مي كرد. 
دكتر مصدق به لحاظ اينكه در زندان انفرادي 
رنج مي برد درخواســـت كرد كه مرا به بند زندان 
عمومي انتقال دهيد تا در كنار هموطنانم باشم. به دنبال 
حرف مصدق دادستان آزموده مردي ديوانه را كه 
مرتكب قتل شده بود، به سلول مصدق انتقال داد. 
مصدق در جلسه بعد دادگاه گفت: چند شب است 
من از ترس اين شخص نخوابيده ام. غلط كردم! او 
را از نزد من ببريد آزموده گفت آقاي مصدق اينجا 

زندان است نه هتل.
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قديسان را بايد همواره گنهكار شمرد، مگر آنكه 
بي گناهي ش��ان ثابت ش��ود! البته معيارهايي كه بايد به 
آنان اعمال نمود، در همه موارد يكسان نيست. در مورد 
گاندي س��وال هايي كه به طور طبيعي مطرح مي شود از 

اين قرار است: 
غرور و نخ��وت � يعني آگاهي از خ��ود به عنوان 
پيرمردي فروتن و برهنه كه بر سجاده مي نشست و صرفا 
با روحانيتش لرزه بر پيكر امپراتوري ها مي افكند � تا چه 
حد سائقه رفتار گاندي بود؟ و با ورود به جهان سياست، 
كه به اقتض��اي طبيعت��ش از زورگوي��ي و حيله گيري 
جدايي پذير نيس��ت، گاندي تا چه ميزان بر س��ر اصول 
خود معامله كرد؟ پاس��خ قطعي به اين پرسش ها نيازمند 
تأمل و تفحص در اعمال و نوشته هاي گاندي است، زيرا 
مجموعه گاندي )داس��تان برخوردهاي من با حقيقت(، 
به قل��م ماهاتم��ا گاندي، ترجم��ه از زب��ان گوجاراتي 
توسط ماهادودس��اي. كه تا سال هاي دهه1920 را در بر 
مي گيرد، دليلي است محكم به نفع او، بيشتر بدين سبب 
كه شامل آن چيزهايي اس��ت كه خود گاندي شايد آن 
را بخش تعال��ي نيافته زندگيش مي نامي��د و يادآور اين 
نكته است كه درون اين قديس، و يا نيمه قديس، فردي 
زيرك و توانا نهفته بود كه اگر مي خواست، مي توانست 

وكيل يا مدير و يا شايد هم كاسبي بسيار موفق باشد.
به خاطر دارم كه در همان اول انتش��ار زندگي نامه 
گان��دي فصل ه��اي نخس��تينش را در صفح��ات يك 
روزنامه هندي كه چاپ بدي هم داش��ت، خواندم. آن 
بخش از كتاب در من اثر مطلوب بخش��يد، حال آنكه از 

گاندي در آن زمان خوشم نمي آمد. 
مقوالتي كه گاندي را در ذه��ن تداعي مي كرد، 
از قبيل پارچه وطني، »ق��درت روحاني« و گياهخواري 
جاذبه اي نداشت و برنامه قرون وسطايي اش در كشوري 
عقب افتاده و گرس��نه و پرجمعيت، مس��لماً عملي نبود. 
نيز آش��كار بود كه انگليسي ها از او استفاده مي كنند و يا 

تصور مي كردند كه از او استفاده مي كنند. 
گان��دي به عنوان ي��ك ملي گرا، ب��ه معني اخص 
كلمه دش��من شمرده مي ش��د و ليكن از آنجا كه در هر 
بحراني تالش به جلوگيري از خش��ونت داشت � البته از 
نظر انگليس��ي ها، اين كار به معني جلوگيري از هر نوع 
اقدام موثر ب��ود � مي ش��د او را خودي تلق��ي كرد � در 
محافل خصوصي اين طرز تلقي گهگاه با كنايه تصديق 

مي شد. نحوه تلقي ميليونرهاي هند نيز مشابه بود. 
گاندي آنان را به توبه  دعوت مي كرد و طبيعتاً آنان 
نيز گاندي را به سوسياليس��ت ها يا كمونيست ها ترجيح 
مي دادند، چرا كه اين گروه، اگر فرصت مي يافتند عماًل 
ث��روت ميليونرها را تصاحب مي كردن��د، در اينكه اين 
محاس��بات در درازمدت تا چه حد قابل اعتماد اس��ت، 
اطميناني نيس��ت؛ چنان كه خود گان��دي مي گويد: »در 
پايان كار، فريبكاران تنها خ��ود را مي فريبند«؛ اما به هر 
تقدير، نرمش و ماليمتي همواره در قبال گاندي نش��ان 
داده مي ش��د بعضاً معلول اين احس��اس ب��ود كه او آدم 
مفيدي اس��ت. اعضاي حزب محافظه كار انگليس تنها 
هنگامي واقعا از گاندي به خش��م مي آمدند كه او عدم 
خشونتش را عمال عليه ديگر فاتحان نيز تجويز مي كرد، 

همان طور كه در سال1942 چنين كرده بود.
اما حتي در آن زمان م��ن دريافته بودم كه مقامات 
انگليسي گرچه با آميزه اي از مزاح و عدم رضايت راجع 
ب��ه گاندي صحبت مي كردن��د، اما در عي��ن حال واقعا 
دوستش داش��تند و تحسينش مي كردند. هيچ گاه كسي 
گاندي را فاسد و يا بلندپروازي مبتذل نخواند و يا انگيزه 

اعمالش را ترس يا خباثت نپنداشت. 
در قضاوت راجع به انس��اني چون گاندي، غريزتاً 
معياره��ا و ضوابط��ي واال به كار مي رود ب��ه طوري كه 
بعضي از فضايل اين مرد تقريباً از نظر دورمانده اس��ت. 
في المثل، حت��ي از خ��الل زندگي نامه خود نوش��ت او 

شجاعت نفساني و ذاتي اش واقعا بارز بود: نحوه مرگش 
بعدها اين نكته را  مسلم نمود، زيرا هر چهره سياسي كه 
اندك ارزشي براي جان خود قائل بود خواستار مراقبت 
بيش��تري از خود مي بود. در اين مورد نيز از قرار گاندي 
كام��ال فارغ  از س��وء ظن جنون آميزي بود ك��ه ئي.  ام. 
فارس��تر در گذر از هند به درس��تي، رذيلت هميش��گي 
هندي��ان مي نامد، چنان كه »س��الوس و ري��ا« رذيلت ما 

انگليس��ي جماعت اس��ت. گرچه ترديدي نيس��ت كه 
گاندي آن قدر زيرك بود كه عدم صداقت اش��خاص 
را دريابد، اما ظاهرا حتي الم��كان معتقد بود كه مردم با 
حسن نيت عمل مي كنند و سرش��ت بهتري دارند كه از 

آن طريق مي توان به دل آنان راه يافت.
 و اگرچه گاندي از خانواده طبقه متوسط و فقيري 
برخاس��ته، زندگي را در ش��رايط تقريبا دشواري آغاز 
كرده بود و احتمال شكل و شمايل چندان رغبت انگيزي 
هم نداشت، اما دچار حس��د و يا احساس حقارت نشد. 
حس تفاوت رنگ كه اولين بار گاندي با بدترين شكل 
آن در آفريقاي جنوبي مواجه ش��د، ظاهراً بيش از آنكه 

احساس حقارت در او برانگيزد وي را متحير ساخت.  
حتي زماني كه گاندي س��رگرم پي��كاري بود كه 
عمال جن��گ تفاوت رنگ بود، به آدم ه��ا از ديد نژاد يا 
مق��ام يا منزلت نمي انديش��يد. فرماندار ايال��ت، ميليونر 
صاح��ب كارخانه نس��اجي، فعله دراويدي گرس��نه و 
بي رمق و سرباز ساده انگليس��ي از نظر او همگي به يك 
اندازه انس��ان بودند و با آن كم و بيش يكس��ان برخورد 
مي شد. قابل ذكر اس��ت كه در بدترين اوضاع و احوال، 
مثال در آفريق��اي جنوبي كه گاندي ب��ه عنوان قهرمان 
جماعت هنديان براي خود بدنامي مي خريد، دوس��ت 

اروپايي كم نداشت.
زندگي نامه گاندي ك��ه در بخش هاي كوتاهي و 
براي پاورقي روزنامه نگارش يافته، شاهكار ادبي نيست، 
اما دقيقا ب��ه دليل پيش پاافتاده بودن بس��ياري مطالبش، 

بيشتر جالب توجه است.
ناگفته نماند كه گاندي زندگي را با جاه طلبي هاي 
معمولي يك دانشجوي جوان هندي آغاز كرد و نظرات 
افراطي اش را به تدريج و در مواردي نيز با بي ميلي اتخاذ 
نمود. آگاهي از اين نكته جالب است كه گاندي زماني 
كاله س��يلندري بر س��ر مي نهاد، رقصيدن مي آموخت، 
زبان هاي فرانس��ه و التين فرا مي گرف��ت، به ديدن برج 
ايف��ل مي رف��ت و حتي مي كوش��يد كه نواخت��ن ويلن 
بياموزد و اين همه به اين مقصود بود كه تمدن اروپايي را 

هر چه كامل تر در خود جذب كند. 

گاندي يكي از قديسان نبود كه از كودكي به بعد 
به زهد و تق��وي خارق العاده، نمايان مي ش��وند و نيز از 
قماش قديساني نبود كه بعد از هرزگي و عياشي فراوان 
ت��رك دنيا مي كنند. به كج روي ه��اي ايام جواني خود 
تمام و كمال اقرار مي كند، اما به راس��تي چندان مطلبي 

براي اقرار ندارد. 
صفحه اول زندگي گاندي حاوي عكس��ي است 

از دار و ن��دارش در زمان مرگ همه بس��اطش را به پنج 
لي��ره مي ت��وان خريد و گناهانش دس��ت ك��م گناهان 
نفس��اني اش، اگر جمع بسته شود ظاهري به همين شكل 

خواهد داشت.
همه گناهانش منحصر مي ش��ود به كش��يدن چند 
سيگار، خوردن چند لقمه گوشت، دزديدن چند شاهي 
پ��ول از خدمتكار منزل در كودكي، دوبار سركش��يدن 
به فاحش��ه خانه )و ه��ر دوبار »بي آنك��ه كاري صورت 
دهد«، خارج مي ش��ود(، يك بار پيش رفتن تا مرز روي 
هم ريختن با خانم صاحبخان��ه در پيلوت و يكبار هم به 
خشم آمدن، تقريبا از كودكي به بعد عميقا جدي بود، و 
اين خصيصه، بيش��تر صبغه اخالقي داشت تا مذهبي، اما 
تاحدود سي سالگي راهش چندان مشخص نبود. اولين 
قدم وي به آن چه كه شايد بتوان فعاليت اجتماعي ناميد، 

به واسطه گياهخواري بود. 
در پس خصوصيات غيرمعمولش هميشه مي توان 
سايه كاسب متوس��ط الحال تمام عياري را كه خرقه آباء 
و اجدادي اش بود، مشاهده كرد. تو گويي گاندي حتي 
پس از ت��رك اميال و آرزوهاي ش��خصي، قطعاً وكيل 
ب��ا تدبير و پرتوان، و س��ازنده سياس��ي يك دنده  اي بود 
كه در خرج امس��اك مي نمود، جلس��ات كميته ها را با 
مهارت اداره مي كرد، و به نحو خستگي ناپذيري پيگير 

جمع آوري حق عضويت بود. 
سرشت گاندي، آميزه اي عجيب و استثنايي بود، 
اما چيزي كه بتوان بر آن انگشت نهاد و آن را بد ناميد در 
سرش��ت وي نبود و من متقدم كه حتي بدترين دشمنان 
گاندي تصديق مي كنند كه او انساني جالب و غيرعادي 
بود كه صرفاً با زنده بودن خود جهان را بارور و سرش��ار 
س��اخت. هرگز به قطع و يقين نمي ت��وان گفت كه آيا 
گاندي انس��اني دوست داش��تني نيز بود يا ن��ه و يا اينكه 
تعليمات او براي كس��اني كه اعتقادات مذهبي پايه آن 

تعليمات را باور ندارند، واجد چندان ارزشي باشد.
راجع به سال هاي بعد زندگي گاندي، مرسوم بوده 
كه آن چنان درباره وي صحبت ش��ود كه گويي او تنها 
هوادار جنبش جناح چ��پ در غرب، بلكه خود نيز جزء 

اليتج��زاي آن بود. علي الخصوص ه��رج و مرج طلبان 
و صلح طلبان، ك��ه گاندي را متعلق به خود دانس��ته اند، 
تنها به اي��ن نكته توج��ه كرده اند كه گان��دي مخالف 
مركز مداري و خشونت حكومت بود؛ ولي تعلق خاطر 
به آن جهان و ضد انس��ان باوري را در اصول عقايد وي 

ناديده گرفته اند. 
اما تصور مي كنم بايد توجه داش��ت كه تعليمات 
گاندي را نمي توان ب��ا اعتقادات��ي از اين گونه وفق داد 
كه بش��ر معيار همه چيز اس��ت و يا وظيفه ما قابل زيست 
كردن زندگي در اين جهان است كه تنها جهان متعلق به 
ما اس��ت و بس. تعليمات گاندي تنها براساس اين فرض 
واجد معني مي ش��ود كه خدا وجود دارد و جهان اشياء 

ملموس، و هم پنداري است كه بايد از آن گريخت. 
نكت��ه قابل توجه س��خت گيري و رياضتي اس��ت 
كه گاندي بر خود تحميل كرد � گرچه ش��ايد خود وي 
اصرار نداشت كه يكايك پيروانش بي كم و كاست، به 
آن تن در دهند � اما به نظر وي، اگر انس��ان بخواهد كمر 
خدمت به خدا يا بش��ر ببندد، چنين رياضتي گريزناپذير 
است. نخست، اجتناب از گوشت خواري، و در صورت 
امكان پرهيز از هرگونه غذاي حيواني )خود گاندي، به 
خاطر رعايت س��المتش مجبور ش��د به نوشيدن شير تن 

دهد، اما ظاهراً اين كار را كاهلي و لغزش مي شمرد(.
 اجتناب از مس��كرات ي��ا دخاني��ات و ادويه و يا 
چاش��ني، حتي از نوع گياهي، چرا كه غذا را نبايد براي 
نفس غذا، بلكه صرف��اً براي قوت گرفت��ن بايد خورد. 
دوم اينكه در ص��ورت امكان، اجتناب كامل از آميزش 
جنس��ي، و اگر چاره اي جز آميزش جنسي نباشد در آن 
صورت باي��د تنها به قص��د توالد و آن ه��م احتماالً در 
فواصل طوالني صورت گيرد. خود گاندي در اواس��ط 
سنين سي تا چهل سالگي س��وگند براماهچاريا ياد كرد 
كه نه تنه��ا به معني عفت و پاكدامني كامل بلكه به معني 

حذف ميل جنسي است. 
به نظر مي رس��د كه عمل به چنين سوگندي بدون 
پرهي��ز مخصوص غذاي��ي و روزه داري مكرر دش��وار 
باشد. يكي از خطرات نوشيدن شير اين است كه احتمال 
دارد ميل جنسي را برانگيزد. و باالخره � نكته اساسي در 
اينجاست � براي كسي كه طالب نيكي است،  هيچ گونه 
دوس��تي صميمانه و عش��ق انحصاري به هر شكل نبايد 

مطرح باشد.
صميمان��ه  دوس��تي هاي  مي گوي��د  گان��دي 
خطرناكند، چرا كه »دوستان بر يكديگر اثر مي گذارند« 
و با وفاداري به دوس��ت، انس��ان ممكن است به راه خطا 
افتد. اين گفته بي چون و چرا درست است. به عالوه، اگر 
قرار بر دوست داش��تن خدا و يا كل بشريت است، پس 
انس��ان نمي تواند فرد خاصي را بر ديگري ارجح شمرد. 
اين گفته نيز درست اس��ت، و نمودار مرزي است كه از 
آن به بعد انسان باوري قابل جمع با اعتقاد مذهبي نيست. 
از نظر يك انسان عادي، عشق مفهومي جز اين ندارد كه 

شخص بعضي را بيشتر از ديگران دوست بدارد. 
در زندگي نامه گاندي اين نكت��ه مبهم باقي مانده 
اس��ت كه آيا وي نسبت به همس��ر و فرزندانش بي اعتنا 
بود؟ اما در هر حال روشن است كه گاندي در سه مورد 
آماده بود كه شاهد مرگ همس��ر يا يكي از فرزندانش 
باش��د، اما غذاي حيواني كه پزشك تجويز كرده بود به 
آن��ان نخوراند. البته مرگي كه خط��ر وقوعش مي رفت 
هيچ گاه اتفاق نيفتاد. اين نيز درس��ت است كه گاندي � 
)از ق��رار معلوم، تحت فش��ار اخالقي ش��ديد در جهت 
مخالفت � هميشه به بيمار اين حق انتخاب را مي داد كه به 
بهاي ارتكاب به گناه زنده بماند، با اين حال اگر تصميم 
با خود گاندي بود، غذاي حيوان��ي را ممنوع مي كرد و 

نگران خطرات احتمالي ممنوعيت نبود. 
گاندي مي گويد در آن چه ك��ه آدمي براي زنده 
ماندن مي كند بايد حد و حدودي وجود داش��ته باشد و 
س��وپ مرغ به احتمال زياد آن س��وي اين حد مي شود. 
اين طرز تفكر شايد ش��رافتمندانه باشد، اما در مفهومي 
كه � تصور مي كن��م � اغلب مردم براي اي��ن واژه قايلند 

غيرانساني است. 
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سيري در احوال گاندي
گاندي به روايت جورج اورول/1

 ادامه دارد
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امروز در تاريخ قاب امروز

 سرایه

پاییز هزار رنگ گلستان /عکس از: محمد مهیمنی

28آذر
*براثر پرتاب بمب دس���ت ساز به منزل 
مسكوني يكي از درجه داران ژاندارمري در بهشهر 

شيشه هاي خانه مزبور شكسته شد . 
* افراد ناشناس در يزد دو بمب دست ساز 
به منزل دوتن از ماموران انتظامي اين شهر پرتاب 

و متواري شدند.
*دونفر ناشناس مسلح در ساعت 8:30 صبح 
به شعبه بانك ملي نيروگاه اتمي در بوشهر وارد و 
با تهديد كارمندان مبلغ23 ميليون و 700هزار ريال 
موجودي آن را سرقت و با اتومبيل رئيس شعبه از 

محل دور شدند.  
* بنا به گزارش ساواك مازندران در اين روز 
كليه مراكز آموزشي در شهرهاي استان تعطيل و 

كاركنان در اعتصاب بودند.
* بنا به گزارش ساواك گيالن كليه مدارس 
در دوره هاي مختلف در شهرهاي رشت، فومن، 
صومعه س���را، رودبار، منجي���ل ، كوچصفهان 
الهيجان، لنگرود،ماسال،  رودسر و بخش هاي 

تابعه آنها تعطيل است.
 * به دنبال قطع برق در برخي نقاط ش���هر
 اهواز ، فردناشناسي يك بمب دست ساز از باالي 
در ورودي به داخل ساختمان سازمان اطالعات و 

امنيت )ساواك( شهر پرتاب كرد . 
* به گزارش اداره س���اواك در قزوين چند 
بمب دست ساز وبطري هاي  آتش زا به خانه چند 
نفرو ازجمله چند ارتشي در اين شهر پرتاب شد 

كه خسارات مالي و جاني نداشت . 
* بنابه گزارش س���اواك از تبريز ، مقامات 
امنيتي از تهيه خبر توسط سه خبرنگار خبرگزاري 
آسوشيتدپرس از حوادث شهر ممانعت كردند. در 
اين روز عده زيادي از مردم شهر تبريز در بازار و 

خيابان كورش شهر تظاهرات كردند.  
*به گزارش ساواك:  رئيس بانك ملي شعبه 
قصر فيروزه تهران از پرداخت حقوق درجه داران 
گارد شاهنشاهي خودداري و به آنها اظهار داشته 
برويد از تيمس���ار ازهاري حقوقتان را دريافت 

كنيد . 
* بنا به گزارش س���اواك تهران، پزشكان و 
كاركنان بيمارستان رضاپهلوي) شهداي فعلي( در 
محل آمفي تئاتر دانشگاه جمع شدند و حمايت  
خود را از اعتصاب كاركنان بيمارستان شاهرضاي 

مشهد اعالم داشتند .
* به گزارش ساواك 15 نفر از كاركنان دانشگاه 
صنعتي اميركبير شامل نگهبان ، باغبان وتلفنچي به 
دستور دكتر هوشنگ مهدوي سرپرست دانشگاه از 

تاريخ 57/10/1  اخراج شدند . 
* بنا به گزارش س���اواك در دزفول عده اي 
از مردم در دسته هاي چند نفري در نقاط مختلف 
شهر تظاهرات كرده و با آتش زدن الستيك چهار 
 بمب دست ساز به طرف ماموران انتظامي پرتاب 

كردند.
 تظاهركنندگان ب���ا تيران���دازي ماموران 
 متفرق وچند تن نيز مجروح وبه بيمارستان اعزام

 شده اند. 
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سوار بي همتاجواب پشتك

رفع محاصره دريايي ايران از سوي دولت انگلستان
چهارماه پس از براندازي 28 اُمرداد، بيس���ت و نهم آذر 
1332 نشست شركت هاي نفتي و كارشناسان مربوط كه در 
لندن براي بررسي سرنوشت نفت ايران برگزار شده بود! به كار 
خود پايان داد و از دولت انگلستان خواست: اينك كه دولت 
دكتر مصدق ساقط ش���ده و مّليون ايران قدرت را از دست

 

 داده اند الزم است كه انگلستان به محاصره دريايي ايران پايان 
دهد تا بتوان كار صدور نفت را از سر گرفت.چند ساعت پس 
از اعالم اين خواست دولت انگلستان به محاصره دريايي دو 

سال و نيمه ايران پايان داد.
درگذشت ابوالحسن صبا استاد موسيقي

استاد ابوالحسن صبا موسيقيدان نامدار ايران زمين 28 
آذر ماه سال 1336 خورشيدي درگذشت. وي در 1281 به دنيا 
آمده بود. استاد صبا مدرس هنرستان موسيقي ايران در همه 
رشته هاي موس���يقي مهارت و نبوغ داشت. او يك موسيقي 
شناس برجسته بود و روي موسيقي ملي و محلي �� قديم و 
جديد �� ايران كار كرد. اس���تاد صبا مقدمات كار جمع آوري 
ترانه هاي محلي ايران را فراهم ساخته بود كه عمر پربارش به 
پايان رسيد و پس از او كسي ديگر اين كار را دنبال نكرد و ميهن 
 ما از معدود كشورهاي جهان است كه ترانه هاي محلي آن كه
 پاره اي قدمت چند صد ساله دارند جمع آوري نشده اند.  

نخستين ديدار حكمران بحرين از ايران
براي نخستين بار پس از انصراف شاه از تعقيب دعاوي 
ايران نسبت به بحرين در اين روز در سال 1349حكمران اين 
جزيره در تهران با مق���ام هاي دولت وقت ايران وارد مذاكره 
ش���د. وي روز پيش از اين وارد تهران شده بود.  به تصويب 
 مجلس شورا، بحرين عنوان اس���تان 14 ايران گرفته بود كه

 سال ها بعد ناگهان شاه در جريان ديدار از هند! در يك مصاحبه 
مطبوعاتي پذيرفت كه سرنوشت بحرين از راه انجام رفراندم 
تعيين شود، ولي اين رفراندم تنها در بحرين انجام گرفت! و نظر 

ملت ايران استعالم نشد.
نبرد هوايی عراق و ايران در آذرماه 1353

28 آذرماه 1353 بارديگر در مرز ايران و عراق يك نبرد 
هوايی ميان جنگنده هاي دو كش���ور روی داد و دولت وقت 
بالفاصله به ارتش غرب كشور آماده باش داد و پاسگاه های 
مرزی را كه در دس���ت ژاندارمری بود با اعزام سرباز تقويت 
كرد. اين زد و خورده���ا و ناآرامي هاي مرزي پس از الغاي 
سلطنت در عراق در سال 1958 ميالدي هرچند وقت يكبار 
صورت می گرفت كه به رغم س���ازش الجزاير در 1975، در 
سپتامبر سال 1980 منجر به يك جنگ هشت ساله تمام عيار 

ميان دو كشور شد.

ای چرخ مرا دلی ست بيداد پسند
بيمم دهی از س���نگ حوادث تا چند

من شيشه نيم كه بشكند سنگ توام
م���رغ قفس���م كه گش���تم آزاد ز بند
وحشی بافقی

پند بزرگان
* ف���ردا و دي���روز با هم دس���ت به يكی 
 ك���رده، ديروز با خاطراتش مرا فريب داد. فردا با 
وعده هايش مرا خواب كرد. وقتی چش���م گشودم 

امروز گذشته بود.

آلبر کامو

از 15 آب��ان تا 16 بهم��ن 1357 به دلیل 
 اعتصاب روزنام��ه ن��گاران در همراهی با

 انقالب ، روزنامه اطالعات منتشر نشد.

وقایع انقالب اسالمی که  درستون زیر از 
نظرتان میگذرد از منابع معتبر خارج از روزنامه 

تهیه و ارائه شده است.


