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*وزير صنعت: قیمت لوازم خانگي 10 درصد كاهش مي يابد 
* رحماني در نشس�ت با تولید كنندگان و تش�كل هاي حوزه 
لوازم خانگ�ي: ب�ا برنامه ري�زي انج�ام ش�ده دالل ه�ا ح�ذف 

مي شوند 
* بهاي مواد اولیه لوازم خانگي مانند فوالد و پتروشیمي هم 

حتماً كاهش مي يابد 
* با كاهش قیمتها رونق به بازار لوازم خانگي باز مي گردد 

* طحان پور، ريیس اتحاديه لوازم خانگي: با كاهش قیمت دالر 
مردم انتظار دارند قیمت كاالها و لوازم خانگي كاهش يابد 

* نايب رئیس انجمن تولید كنندگان فوالد: بهاي فوالد به دلیل 
افزاي�ش عرض�ه و كاه�ش صادرات نس�بت به ماه گذش�ته 

30 درصد كاهش يافت 
* بهاي 14 محصول لبني پر مصرف كاهش يافت 

* قیمت انواع شیر  از 2600 تا 5700 تومان تعیین شد 
* رئیس اتحاديه صنف نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو 
ته�ران از كاه�ش يك تا 8 میلیون تومان�ي قیمت خودروهاي 

تولید داخل خبرداد 
* قیم�ت خودروه�اي واردات�ي كمت�ر از 600 میلیون تومان 
8 درصد و باالتر از اين رقم تا 33 درصد كاهش داشته است 

* دبی�ر كل كان�ون صراف�ان ايرانی�ان: ب�ا ادام�ه تمهی�دات 
 بانك  مرك�زي، ام�كان بیش�تر كاه�ش قیم�ت ارز در ب�ازار

وجود دارد

روزنامه انگلیسی فایننش���ال تایمز گزارش داد: 
سوییس در آستانه راه اندازی مکانیسمی است که هدف 
آن مجاز کردن فروش غذا، دارو و کاالهای پزشکی 

از طریق شرکت های این کشور است .
به گزارش تس���نیم ، فایننشال تایمز گزارش داده 
طرح »برن« برای تأمین کاالهای انسانی با ایران در حالی 

است که کشورهای اتحادیه اروپا گفته اند قصد دارند 
در هفته های آینده کانال ویژه ای برای تسهیل گسترده تر 
تجارت با ایران راه اندازی کنند. راه اندازی این کانال یکی 
از وعده هایی است که کشورهای اروپایی بعد از خروج 
آمریکا از برجام برای حفظ این توافق به ایران داده اند.
بقیه در صفحه 2

صفحه16صفحه2

دکتر روحاني: آمریکا قادر نیست از هزاران کیلومتر
آن سوتر براي منطقه نسخه پیچي کند

ترامپ فرمان خروج نظامیان آمریکایي
از سوریه را صادرکرد

 * مواضع تركیه و شخص اردوغان در ماه هاي اخیر در برابر توطئه تحريم آمريكا علیه ايران
خوب و قاطع بوده است

* تركیه اهمیت خاصي براي ما دارد

* رس�انه هاي س�ي ان ان، فاكس  نیوز و وال اس�تريت ژورنال از قصد آمريكا براي خروج همه 
نیروهايش از سوريه خبردادند 

* سناتور گراهام: خروج نظامیان آمريكايي از سوريه پیروزي بزرگ براي ايران و بشار اسد است

کاهش قیمت لوازم خانگي، لبنّیات
فوالد و خودرو در بازار

 * روزنامه انگلیس�ي فايننش�ال تايمز: س�ويیس در آس�تانه راه اندازي مكانیسمي است
كه هدف آن مجاز كردن فروش غذا، دارو و كاالهاي پزشكي از طريق شركت هاي اين كشور 

است
* هند اعالم كرد پول نفت خريداري ش�ده از ايران را در حس�اب هاي تضمیني در 5 بانك 

واريز مي كند
* رئی�س كمیت�ه رواب�ط خارج�ي مجلس از پیش�نهاد جديد كش�ورهاي اروپايي مبني بر 

استقرار سازوكار SPV در يك نهاد قضايي در يكي از كشورهاي اروپايي خبر داد
* سید كمال خرازي: ايران در قبال نقض تعهدات برجامي ساكت نخواهد نشست

* Cft ابزارهاي بین المللي اس�ت و اگر بخواهیم در روابط بین الملل پیش�رفت داش�ته 
باشیم بايد در قالب اين ابزارها كار كنیم

سوييس آماده راه اندازي 
كانال ويژه مالي با ايران است

صفحه3صفحه4

* آذري جهرم�ي در بازدي�د از دس�تاوردهاي 
فضاي�ي دانش�گاه عل�م و صنع�ت: ماه�واره 
امیركبی�ر به زودي تحويل مي ش�ود تا بتوانیم 
اولین ماهواره كشور را در مدار داشته باشیم 

* سازمان و پژوهشگاه فضايي وارد اليه كاربرد 
فضايي شده اند و برخي دستگاه ها هم استفاده 

از دانش فضايي را آغاز كرده اند

* دكتر نیلي احمدآبادي: اين مراكز كه اغلب 
شاخص ها و كیفیت الزم را ندارند، آموزش 

عالي را با چالش مواجه مي كند
* برخ�ي دانش�گاه  هاي شهرس�تانها بايد 
زيرپوش�ش دانش�گاه هاي ب�زرگ و م�ادر 

قرار گیرند

وزیر ارتباطات: چرخه
فناوري فضایي درکشور
به تکامل رسیده است

رئيس دانشگاه تهران: 
مراكز آموزش عالي

بايد تجميع شوند

وادي ادبیات

صفحه 6
سميه باقری

یلدا و پیوند آن
با ادبیات کهن

پس از سير نزولي بهاي ارز و طال اتفاق افتاد

مشق شب
این هفته!

دکتر محمد علی فياض بخش 
صفحه 2

كاخ نیاوران / عكس: محمد نجفی - اطالعات

برگزاری جشنواره انار در آستانه شب يلدا
آرامش

در فصل سرد

صفحه 2
سيد مسعود رضوي

يادداشت

اصول تمرينات شنا
128 ��� �� شن��ا

نوشتة روبن گزمن        ترجمة محسن زروار
قطع وزيري ، 296 صفحه ، چاپ دوم 

ــنا به عنوان ورزشي جامع و كامل مورد توجه جدي قرار گرفته است،  ش
ــماني را تقويت  ــه با تمرينات آن مي توان كليه قابليت هاي جس ــرا ك چ
ــالم و با طراوت و از نظر  ــنا از جمله ورزش هاي س نمود. ورزش مفرح ش
بيولوژيكي جزء بهترين ورزش هاي موجود است. آموزش و يادگيري شنا 

ــان تلقي نمود.  را بايد به عنوان يك ضرورت يا نياز حياتي براي هر انس
ــنا به حدي است كه امروزه در كشورهاي پيشرفته  اهميت يادگيري ش
ــه افراد جامعه با  ــراي كودكان الزم و براي كلي ــوزش آن را ب ــان، آم جه
ــنا در بُعد همگاني، اين ورزش از  ــت مي دانند. عالوه بر اهميت ش اهمي
نظر مدال در رقابت هاي بين المللي و المپيك كم نظير است و همچنين 
ــوب مي شود. از اينرو در  ــاير ورزش هاي آبي محس به عنوان پيش نياز س
ــورهاي پيشرفته، سرمايه گذاري وسيعي براي توسعه كيفي و  اكثر كش

كمي آن انجام مي دهند.
اين كتاب با آموزش علمي 128 روش شنا و ده ها نكته جانبي الزم براي 
انجام شناي دقيق و كامل، راهنماي جامعي است در زمينه آموزش شنا 

براي مربيان، ورزشكاران و همه عالقه مندان اين رشته ورزشي.

� منتشر كر� : 
� �طالعا

�نتشا��

 ��تش جمهو�� �سالمي �ير��
نير�� �ميني

تجـديـد 
آگهي مناقصه عمومي
دو مرحله اي شماره 324

وم
ت د

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

وم
ت د

نوب 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���

وم
ت د

نوب

��� �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

آگهـي مناقصـه
شما�� مناقصه : 97/13
شما�� مجو� : 1397/4956

عنو�� �گهى:  خريد لوله ها� فوال��

1 �
قال

شر� � مشخصا� كاال�
تعد�� 4��حد 23

Line pipe ,API 5l grade B E.R.W
  black   line  pipe  API  gradeB,ERW  black  beveled  ends,double 
  random  length  of  12  meters  for  2”  and  larger,and  square  end
  single  random  length  of  6 meter  for  1 ½”  and  smaller   material
manufacturing,dimensions

13/4”           od(in):1.05             wt(in-mm):0.133”MT250
22”              wt(0.141”)              sch:20MT1100
34”              wt(0.172”)              sch:20MT1100
46”              wt(0.172”)              sch:20MT30000
58”              wt(0.188”)              sch:20MT30000

*با توجه به اينكه اجناس مذكور جز فهرست ممنوعيت خريد كاالى خارجى داراى توليد 
مشابه مى باشند ،كليه مناقصه گران موظف به رعايت اين موضوع مى باشند.

*حدنصاب تعيين شده براى تعداد مناقصه گران در اين مناقصه ،دو مناقصه گر مى باشد.
*نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: يزد – بلوار آزادگان(بلوار فرودگاه)- جنب مدرسه عالى 

شهيد مطهرى- انبارهاى شركت گاز استان يزد
ــركت گاز استان يزد و  ــايت ش ــال مدارك ارزيابى كيفى: مراجعه به س *نحوه دريافت و ارس
ــى شده سال 95 يا 96، مدارك ثبتى،  ــال اعالم آمادگى كتبى،صورتهاى مالى حسابرس ارس
استانداردهاى توليد مدارك الزم طبق آيتمهاى اعالمى جهت ارزيابى كيفى (آيتمهاى اعالم 
ــايت شركت گاز استان يزد جهت مناقصه فوق) وگواهينامه مربوط به تضمين و  ــده در س ش
خدمات پس از فروش محصوالت (حداقل زمان تضمين محصوالت 2 سال پس از تحويل)
ارسال حداكثر تا پايان وقت ادارى  14 روز كارى پس از انتشار آگهى نوبت دوم به انبارهاى 

شركت گاز استان يزد.
*ارزيابى كيفى پيشنهادها: 97/10/18 لغايت 97/11/07

*اسناد مناقصه،شرح كامل فنى و اطالعات دقيق خريد پس از انجام مراحل ارزيابى كيفى 
توسط شركت گاز استان يزد به شركتهاى مورد تاييد ارسال خواهد گرديد.

*مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : -/2/991/350/000ريال، ضمانتنامه بانكى يا وجه 
نقد و... طبق آيين نامه تضمين معامالت دولتى مورخ 94/9/22 هيات محترم وزيران

*آخرين مهلت عودت اسناد مناقصه (پاكت هاى الف- ب- ج):  97/12/07
*تاريخ اولين جلسه گشايش پاكت ها:  97/12/07

ــايت شركت گاز استان يزد به  ــتر به س ــب اطالعات بيش مناقصه گران مى توانند جهت كس
ــايت www.shana.ir  مراجعه و  آدرس:www.nigc-yazd.ir (بخش مناقصه ها) و س

يا با شماره تلفن 03537212188 (شماره داخلى 3) تماس حاصل فرمايند.
روابط عمومي

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

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
شماره : 52393804

مناقصه گز��: شركت فوال� خو�ستا�
ش��ر� مناقصه: �جا�� 4 �ستگا� ماشين �ال� س���نگين شامل بكهو� 220� 

كاميونت 6 تن � ليفتر�� 3 تن � جرثقيل 25 تن 
نو� مناقصه: عمومي يك مرحله ��

مد� �ما�: 3 سا�
 مهلت �عال� �ما�گي: تا پايا� �ق���ت ����� ��� جمعه مو�� 1397/10/07 

(با ��سا� �يميل به نشاني �ير)
���طلبا� ش���ركت �� مناقصه با مر�جعه به �بس���ايت www.ksc.ir منو� 
مديريت خريد � تامين كنندگا�� ضمن ثبت نا� � ��� كليه �طالعا� عمومي � 

تكميلي خو�� مستند�� � مد��� ال�� خو� �� پيوست نمايند.
��يافت �س���نا� مناقصه (پس �� تائيد ��ح���د ���يابي تامين كنندگا�) �� تا�يخ 
1397/10/09 به مد� �� ��� �� قبا� ���ئه �صل �س���يد ���يز مبلغ 200,000 

�يا� (غير قابل �ستر���) �� �جه شركت فوال� خو�ستا�
تا�يخ تحويل پيشنها���: ��� ��شنبه مو�� 1397/10/17

تا�يخ گشايش پاكا� پيشنها� قيمت/ فني: ��� سه شنبه مو�� 1397/10/18 
مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: 90,000,000 �يا�

ن��و� تضمين: 1) ضمانتنامه معتبر بانكي 2) چ���ك تضميني � يا ���يز مبلغ 
�� �جه شركت فوال� خو�ستا� 3) �نجا� بلوكه مالي �� مطالبا� شركت كنند� 

نز� فوال� خو�ستا�
شما�� حسا� ���يز �جه:

�لف) حسا� س���پهر 0100304453001 بانك صا���� شعبه مجتمع فوال� 
�هو�� كد 3882

�) حسا� سيبا 0102513186002 بانك ملي شعبه مجتمع فوال� �هو�� كد 6532
نشاني شركت:  �هو�� � كيلومتر 10 جا�� �هو�� بند� �ما�� شركت فوال� خو�ستا�� 

مديريت: خريد خدما� � قر�����ها
 كا�ش���نا�: س���يد ناصر موس���و� فرجا� تلفن :98-61-3213-6432+ 

 N.MOSAVIFARJAM@KSC.IR :يميل�
روابط عمومى شركت فوالد خوزستان

شركت فوال� خو�ستا�
 KHOUZESTAN  STEEL CO

ومسهامي عا� 
ت د

نوب

 * فر�شگا� مركز� : تهر�� بز�گر�� حقاني� ��بر�� �يستگا� متر�� ساختما� ���نامه �طالعا�� تلفن : 29993686 

صفحه4
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ظریف: بیانات رهبری در موضوع همسایگان، فصل جدیدی در سیاست خارجی گشوده است

بازنگری در ارقام کلی منابع و مصارف الیحه بودجه سال  آینده

ظریف در پیامی به همایش تبیین سیاست 
همس���ایگی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم 
رهبری اعالم کرد:دقت و اهمیت بیانات رهبری 
در موضوع همس���ایگان، فصل جدیدی را در 

سیاست خارجی گشوده است.
در این پیام آمده است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

حضور اس���اتید، پژوهشگران و شرکت 
کنندگان محترم در همایش" تبیین سیاس���ت 
همس���ایگی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم 
رهبری " را گرامی داشته مراتب خشنودی خود و 
وزرات امور خارجه جمهوری اسالمی ایران را از 
توجه شما بزرگان به یکی از موضوعات اساسی 

سیاست خارجی کشور اعالم می دارم.
امس���ال در اولین روز سال نو مقام معظم 
رهبری در ش���هر مقدس مشهد و در کنار بقعه 
مطهر و مبارک ثامن الحجج ام���ام رضا ) ع ( 
موضوعات راهبردی کش���ور را در عرصه های 
مختلف داخلی و بین المللی با عموم مردم در 

میان گذاشتند.
در موضوع سیاس���ت خارجی معظم له 
عنایت ویژه ای به موضوع اهمیت همسایگان 
 در سیاست خارجی کشور کرده و اظهار داشتند :

 " وسعت سرزمین کش���ور ما و همسایگی با 
آب های بین المللی آزاد، از فرصت های این کشور 
است؛ ما از اینها به طور کامل استفاده نمی کنیم؛ 
یکی از دو حاشیه خلیج فارس متعلق به ماست، 

بخش عمده ای از دریای عمان متعلق به ماست. 
همسایگان متعدد ؛ با 15 کشور همسایه هستیم 
و این یک امکان و یک ظرفیت بسیار مهم برای 
کشور ماست. کشور ما از لحاظ جغرافیایی در 
جای حساسی قرار گرفته و نقطه اتصال شرق 
و غرب و شمال و جنوب است و این از لحاظ 

جغرافیای مهم است."
دقت و اهمیت بیانات مقام معظم رهبری 
در موضوع همسایگان در سیاست خارجی فصل 
جدیدی را در توجه خاص به این موضوع هم 
در عرصه اجرا و هم درعرصه تحقیق و پژوهش 
گشوده است. برگزاری همایش حاضر یکی از 
موارد مهم در مباحث علمی – پژوهشی مربوط 
به آن است که نتایج آن می تواند به اجرای بهتر 

سیاست خارجی در این عرصه کمک کند.
انتظار می رود این همایش و دیگر ابتکارات 
مشابه توسط دانشگاه ها و اندیشکده های مختلف 
کش���ورمان بتواند مبانی و مفاهیم پایه سیاست 
همسایگی جمهوری اسالمی ایران را بهتر تبیین 
کند و راهکارهای مناسب را برای بسط و توسعه 
همکاری های منطقه ای به ویژه  با همسایگان 

پیشنهاد کند.
با آرزوی موفقیت برای تمامی ش���رکت 
کنندگان در این همایش، ازموسس���ه مطالعات 
آسیای مرکزی و افغانستان ) ایران شرقی ( که 
ابتکار برگزاری این همایش مهم را داشته اند تقدیر 

و تشکر می کنم.

وزیر خارجه همچنین پس از نشس���ت 
مشورتی کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو طی 
مطلبی در فضای مج���ازی تاکید کرد: در کنار 
همتایان روس و ترک خود به منظور پیش���برد 
کمیته قانون اساسی سوریه برای حل بحران این 
کشور در ژنو هستم.ما همیشه بر یک راه حل 
سیاسی که سوری باشد و توسط خود سوری ها 
هدایت شود تاکید کردیم. غربی ها حاال مجبور 
شده اند این روش را بپذیرند؛ اما الزمه آن تسهیل 
کردن به جای دیکته کردن است.خبردیگراین 
که سخنگوی وزارت امور خارجه  با تاکید بر 
این که »وزیر امور خارجه فردی فراجناحی و 
ملی است«، گفت: آقای ظریف گرایش حزبی 
و جناحی ندارد و به دنبال اهداف خاصی برای 

انتخابات ریاست جمهوری آینده نیست.
 بهرام قاسمی، در گفتگو با ایسنا، در پاسخ به 
سئوالی مبنی بر این که به دنبال حضور وزیر امور 
خارجه در نشست حزب »ندای ایرانیان« برخی 
از رسانه ها و منتقدان این اقدام وزیر امور خارجه 
را حزبی و جناحی قلمداد کرده اند و بعضا مدعی 
شده اند  که ظریف به دنبال اهدافی خاصی برای 
انتخابات ریاست جمهوری سال  1۴۰۰است، 
تصریح کرد : آقای ظریف یک شخصیت برجسته 
در عرصه سیاست خارجی و بین الملل است و 
چون وزیر امور خارجه هستند  با دعوت های  
زیادی در داخل و خارج کشور مواجهند که ایشان 
نیز براساس موقعیت و فرصتی که در اختیار دارند 

در برخی از این نشست ها  شرکت می کنند.
وی با بی���ان این که »آقای ظریف گرایش 
حزبی و جناحی ندارد«، ادامه داد : چندی پیش 
دبیرکل حزب ندای ایرانیان از ایشان دعوت کرده 
بودند که در جمع  اعضای این حزب  در مورد 
سیاست خارجی ایران و مهمترین اولویت ها و 
چالش های پیش رو ، سخنرانی کنند و ایشان نیز 
به همین دلیل در این نشست حضور پیدا کردند، 
چنان که در سال ۹۴در مراسم گرامیداشت یاد 
شهدای  حزب موتلفه حضور پیدا کردند و به 

ایراد سخنرانی پرداختند.
وی با بی���ان این که »این حضور به معنای 
عضویت در یک حزب، حمایت از آن حزب و 
یا فعالیت حزبی نیست«، تاکید کرد : آقای ظریف 
به دنبال اهداف خاصی برای انتخابات ریاست 

جمهوری آینده نبوده و نیست.
این دیپلمات ارشد کش���ورمان در ادامه 
گفتگوی خود با ایس���نا در پاسخ به این سئوال 
که برخی از منتقدان به  سخنان ظریف در این 
نشست  انتقاداتی وارد  و آن را حزبی و جناحی 
اعالم کرده اند، خاطر نشان کرد : نمی توان انتظار 
داشت وزیر امور خارجه در جایگاه عالی ترین 
مقام دستگاه دیپلماسی کشور، در برابر هجمه ها، 
انتقادات و گاه بی انصافی های سیاسی و جناحی 
که بعضا  به کارکنان این وزارتخانه انجام می شود، 
به صورت کامل سکوت کند. ایشان هیچ وقت 
و شاید بتوان گفت به ندرت به صورت مستقیم 

نقدهای صنفی را پاسخ می دهند، ولی آنجایی که 
این انتقادات که بعضا همراه با بی انصافی است، 
به نوع نگاه و رویکرد افراد و جریان های سیاسی 
به پدیده های جاری و ساری در سیاست خارجی 
بر  می گردد، قطعا ایشان بر خود وظیفه می داند 
که به تبیین دیدگاه های خود و اصول فکری که   

سیاست خارجی بر آن استوار است، بپردازد. 
وی  افزود: آقای ظریف عالوه بر بیش از 
۳۰سال تجربه مستقیم و  حضور بدون انقطاع در 
عرصه سیاست خارجی  و روابط بین الملل، از 
اساتید برجسته دانشگاه در این رشته هم هست   
و در مورد تحوالت منطقه ای و روندهای جهانی 
دارای نظری���ه و دیدگاه علمی و آکادمیک خود 
است و همواره  تالش کرد   در چارچوب اصول 
خدشه ناپذیر سیاست خارجی نظام، آنها را در 
زندگی حرفه ای خود به کار گیرد و متناس���ب 
با نیازمندی ها و ضرورت های راهبردی کشور، 
آنها را در سیاس���ت خارجی کشور ترجمه و 

عملی کند.
 قاس���می در پایان با تاکید بر این که »  به 
اذعان بسیاری از کارشناسان ،صاحبنظران و حتی 
منتقدان دلس���وز ،آقای ظریف  از  سرمایه های 
اجتماعی ایران است«  گفت : متاسفانه  گهگاه 
شاهد برخورد غیر منصفانه با شخصیت های موثر 
نظام  از دیر باز و بعد انقالب بوده ایم  که قطعا  
این موضوع خس���ارات های زیادی را به کشور 

تحمیل می کند .

 اعضای هیات وزیران در جلسه 
دیروز به ریاس����ت حجت االسالم 
والمس����لمین دکتر حسن روحانی 
رئیس جمهوری، ارقام کلی منابع و 
مصارف الیحه بودجه سال 1۳۹8 کل 
کشور را با هدف صرفه جویی بیشتر 
و الحاق چند تبصره به آن، بازنگری 

کردند.
صندوق ه����ای  موض����وع 
بازنشستگی، خرید خدمت آموزشی 
توسط آموزش و پرورش از بخش 
غیردولتی، منوط کردن برخورداری 
از معافیت مالیاتی و جایزه و مشوق 
صادراتی صادرکنند گان به حصول 
اطمینان از برگش����ت ارز حاصل از 
صادرات کاال و خدمات به چرخه 
اقتصادی کشور، از جمله تبصره های 
الحاقی به الیحه بودجه سال 1۳۹8 

کل کشور بود.
هیات وزیران با توجه به اهمیت 
توسعه س����واحل مکران، به بررسی 
گزارش کمیسیون امور اجتماعی و 
دولت الکترونیک درباره مجموعه 
تدابیر الزم برای تس����ریع در فرآیند 
توسعه این سواحل و تأمین شرایط 
مناسب براي جذب سرمایه داخلی و 
خارجی پرداخت و تصمیماتی را در 

این زمینه اتخاذ کرد.
دول����ت در ادامه، صورت های 
مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره 
سازمان های مناطق آزاد اروند، ارس، 
ماکو، انزلی، کیش، ارس و قشم را 

مورد بررسی و تصویب قرار داد.
همچنین ب����ا تصویب دولت، 
طرح های جامع منطقه آزاد تجاری - 
صنعتی اروند و منطقه ویژه اقتصادی 

صنایع انرژی بر پارسیان تعیین شد.
  تثبیت قیمت کاالها

رئیس دفت����ر رئیس جمهوری 
در حاشیه جلس����ه هیات دولت در 
جمع خبرنگاران با تاکید بر کاهش 
هزینه های بودجه به جز پرداختی ها به 
کمیته امداد امام خمینی)ره( ، سازمان 
بهزیستی، بازنشس����تگان و حقوق 
بگیران، در توضیح آخرین تالش های 
دولت برای کاهش قیمت اجناس که 
علی رغم کاهش قیمت ارز  همچنان 
کاهش قیمتی ندارند، گفت: در دولت 
بحث بسته تثبیت قیمت کاالها مطرح 

شده و رئیس جمهوري از وزارت 
صنعت خواسته است   هر چه زودتر 

این بسته را به دولت ارائه کند.
به گزارش خبرنگار ما، محمود 
واعظ����ی درباره کاه����ش بودجه 
هزینه های جاری در بودجه سال آینده  
و تاکید مق����ام معظم رهبری در این 
باره، گفت:   هزینه ها در بخش های 
مختلف را از بیشتر دستگاه هایی که 
در گذش����ته ردیف بودجه برای آنها 
تدوین کرده بودیم، کاهش دادیم.  

وي درباره اظهارات جهانگیری 
که بودجه را گوشت قربانی نامیده 
بود، گفت: در طول 1۰۰ سال گذشته 
بودجه به یک ش����کل تدوین شده 
و اس����تمرار یافته است و برای همه 
دس����تگاه ها حق ایجاد شده است و 
اکنون که با محدودیت های بودجه 
مواجهیم همه دستگاه ها چه دولتی 
و چه غیر دولتی بودجه را حق خود 
می دانند و از این باب فشار زیادی به 

دولت وارد می شود.
واعظی در ادامه با اشاره به بررسی 
حادثه مدرسه زاهدان در جلسه هیات 
دولت، گفت: همه اعضای دولت از 
این حادثه ابراز تاسف کردند، ما به 
خانواده دانش آموزان جانباخته در این 

حادثه تسلیت عرض می کنیم.
نماین����دگان  اف����زود:  وی 
وزارتخانه های بهداشت و آموزش 
و پ����رورش در محل حادثه حضور 
دارند و در حال بررس����ی و پیگیری 
علل و عوامل این حادثه هس����تند تا 
این حوادث تکرار نشود و همچنین 
اقدامات الزم را برای رس����یدگی به 
خانواده آس����یب دیدگان هم انجام 
می دهند. رئیس دفتر رئیس جمهوری 
درباره انتصاب داماد رئیس جمهوري 
در پست معاونت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ه����م گفت: دکتر  
روحانی در جریان این انتصاب نبوده 
و هیچگاه کسی را توصیه نکرده است 

و  نمی کند.
 عرض��ه س��االنه 500 هزار 

واحد مسکونی
محمد اس����المی، وزیر راه و 
شهرس����ازی هم درباره برنامه های 
این وزارتخانه برای ساخت مسکن 
ارزان قیمت گفت: هفته قبل با حضور 

رئیس جمه����وری در وزارت راه و 
شهرسازی برنامه احداث ۴۰۰ هزار 
واحد مسکونی در سطح کشور برای 
جامعه متقاضی که اقشار متوسط و کم 

درآمد هستند، اعالم شد.
وی افزود: این پروژه ها توسط 
توسعه گران و انبوه سازان کشور در 
دست اجرا قرار خواهد گرفت. قرار 
است 2۰۰ هزار واحد مسکونی در 
21 شهر جدید و 1۰۰ هزار واحد در 
شهرهای با جمعیت زیر 5۰ هزار نفر 
و همچنین 1۰۰ هزار واحد مسکونی 
در مناطقی که دارای بافت فرسوده 
هستند ساخته شود. این برنامه در کنار 
تکمیل و تحوی����ل 5۰۰ هزار واحد 
مس����کونی که متعلق به مسکن مهر 
اس����ت، از برنامه های تولید مسکن 
است که در س����ال 1۳۹8 و 1۳۹۹ 

اجرا می شود.
اسالمی با بیان این که حداقل 
ساالنه 5۰۰ هزار واحد مسکونی باید 
در کش����ور عرضه شود تا به تعادل 
سازی در نرخ مسکن برسیم، درباره 
سرنوشت مسکن اجتماعی گفت: من 
بارها گفته ام که این طرح مس����کن 
ویژه اقشار متوسط و کم درآمد است 
و وظیفه دولت آن است که به لحاظ 
قانونی این تکلی����ف را انجام دهد. 
وزارت راه و شهرسازی موظف است 
که با فعال سازی جریان تولید مسکن 
متعادل سازی عرضه و تقاضای مسکن 

را فراهم کند.
کمپین برچیده ش��دن وسایل 

گرمایشی خطرآفرین
س����ید محمد بطحایی، وزیر 
آموزش و پرورش هم ضمن تسلیت 
به خانواده های دانش آموزان آسیب 
دیده در حادثه آتش س����وزی اخیر 
زاهدان، پیش����نهاد ک����رد به منظور 
جلوگیری از حوادث ناگوار، کمپین 
برچیده شدن وس����ایل گرمایشی 

خطرآفرین در مدارس ایجاد شود.
  وی ب����ا بیان این که اکنون دو 
تیم در کنار مقامات قضایی مشغول 
بررسی دالیل حادثه هستند، گفت: 
ابتدا باید س����هم قصور در بروز این 
 اتفاق را مشخص کنیم، البته بخاری اي

 که در کالس اس����تفاده می شده و 
ساختمانی که برای پیش دبستانی این 

مدرسه غیردولتی اختصاص پیدا کرده 
است از حیث اداری ابهاماتی دارد که 
هیات اعزامی تا پنجشنبه گزارش آن را 
به من خواهد داد که آیا این ساختمان 
مورد تائید قرار گرفته بود یا عوامل 
مدرسه بدون اجازه به این ساختمان 

نقل مکان کرده اند.
وزیر آموزش و پرورش ادامه 
داد: این واقعیت تل����خ وجود دارد 
که به دلیل کافی نب����ودن اعتبارات 
تخصیصی هنوز مدارسی داریم که 
از وسایل گرمایشی غیراستاندارد و 
خطرآفرین استفاده می کنند و البته این 
نکته هم حائز اهمیت است که برخی 
بخاری های نفتی با وجود استاندارد 
بودن وج����ودش در کالس درس و 
مدرسه به دلیل شیطنت بچه ها مناسب 

نیست.
بطحایی بیان ک����رد: دولت و 
آموزش و پرورش تمامی تالش خود 
را به کار گرفته اند تا در ش����رایط 
س����خت اقتصادی اعتبارات الزم را 
تخصیص دهند، اما از نمایندگان هم 
درخواس����ت داریم در فصل بودجه 
۹8 نهضت و کمپینی برای برچیده 
شدن وسایل گرمایشی خطرآفرین در 
مدارس ایجاد کنند در غیر این صورت 
روندی که اکن����ون برای اختصاص 
اعتبارات آموزش و پرورش وجود 
دارد سال های آینده هم امکان جمع 
کردن این وسایل گرمایشی غیرایمن 
را به ما نمی دهد و همواره باید تنمان 
بلرزد و نگران باش����یم از 1۰5 هزار 
مدرسه ای که در کشور داریم اتفاقی 

مثل حادثه زاهدان بروز نکند.
وي ادامه داد: در دو هفته گذشته 
جلسات متعددی داشتیم برای این که 
بخشی از اوراق صکوک که در اختیار 
این وزارتخانه قرار گرفته بود را از 
طریق مراجع ذیربط نقد کنیم و به 
وسایل گرمایشی اختصاص دهیم، اما 
میزان این اعتبارات در حدی نیست 
که بتوانیم در یک برنامه کوتاه مدت 
دو ساله خیال همه را راحت کنیم که 
مدرسه ای نداشته باشیم از بخاری 
غیرایمن استفاده کند،لذا اقتضا می کند 
که در یک توجه عملیاتی و جدی 
یک بار برای همیشه اعتبارات کافی 
اختصاص یابد و ما در مدت یکي دو 

سال این معضل ناراحت کننده را از 
مدارس برچینیم.

بطحای����ی یادآورش����د: حتی 
اگر وسایل گرمایش����ی ایمن برای 
تمامی مدارس بگذاریم باید منتظر 
باشیم که سوء مدیریت و تدبیر در 
این مساله چقدر دخیل بوده است، 
کسانی که قصور داشتند با شدیدترین 
برخورد اداری با آنها رفتار خواهد 

شد.
وی در باره حواشی حذف مشق 
شب اظهار داشت: در این مورد به 
هیچ عنوان موضع من تغییر نکرده 
است. مشق ش����ب به تعبیری که از 
گذشته داش����ته ایم یک آفت بزرگ 
برای رش����د و تربیت بچه هاست و 
آموزش و پرورش همچنان مصرانه 
به دنبال این است که ماهیت تکالیف 
منازل باید تغییر کند و بچه ها در منزل 
باید به س����مت تمرین مهارت های 
زندگی، اجتماعی، بهداشتی و محیط 

زیست بروند.
بطحایي در رابط����ه با ادعای 
برخی ناشران کتب کمک آموزشی 
مبنی بر این که وقت مالقات با وزیر 
آموزش و پرورش به آنها داده نشده 
است به س����راغ مراجع تقلید در قم 
رفته اند، گفت: من یادم نمی آید کسی 
وقت خواسته باشد و من نداده باشم، 
اما در هر صورت سیاست وزارتخانه 
مشخص است، دیگران باید خود را با 

این سیاست ها تطبیق دهند.
برخورد با نماینده سراوان و 

کارمند گمرک
حسینعلی امیری، معاون امور 
مجلس ریاست جمهوری با اشاره به 
انتشار فیلمی از درگیری نماینده مردم 
سراوان در مجلس شورای اسالمی در 
گمرک گفت: پخش این کلیپ ناقص 
در فضای مجازی سوء تفاهم هایی 
را در جامع����ه و مجلس ایجاد کرده 

است.
وی به اختصاص ۴5 دقیقه از 
وقت جلسه دو روز گذشته مجلس 
شورای اسالمی به صورت غیر علنی 
به این مساله اشاره کرد و گفت: رئیس 
مجلس تصمیم گرفتند که هیاتی با 
مسئولیت پزش����کیان نایب رئیس 
مجلس شورای اسالمی و با حضور 

اعضای ناظر بر رفتار نمایندگان، وزیر 
اقتص����اد و دارایی، نماینده مذکور و 
معاون پارلمانی رئیس جمهوری به 

موضوع رسیدگی کند.
وی افزود: بر اساس بررسی های 
هیات مذکور، در فیلم کامل ماجرا، 
نماینده س����راوان به گمرک مراجعه 
می کند و برای انجام هماهنگی های 
الزم معطل و به بخش پذیرش وارد 
می شود و سپس اتفاقاتی که در کلیپ 

مشاهده شد رخ می دهد.
وی اف����زود: در نهایت تصمیم 
گرفته شد نحوه برخورد کارمند در 
هیات رس����یدگی به تخلفات اداری 
مورد بررس����ی قرار گیرد و نماینده 
سراوان نس����بت به اهانت یکی از 
ارباب رجوع ها در دستگاه قضایی 
شکایت کند و مش����کالت حوزه 
انتخابی درازهی در رابطه با مسائل 
گمرکی توسط معاون وزارت اقتصاد 
و دارایی و رئیس کل گمرک حل و 

فصل شود.
امیری تاکید کرد: از نمایندگان 
مجل����س تقاضا داری����م که پیش 
از ورود ب����ه ادارات و وزارتخانه ها 

هماهنگی های الزم را انجام دهند.
 مقص��ران اصل��ی آلودگی 

هوای تهران
پیروز حناچی، شهردار تهران 
هم با اشاره به راهکارهای شهرداری 
در کاهش آلودگی ه����وای تهران 
گفت: بیشتر آلودگی های کالنشهرها 
در اثر خودروها و وس����ایل نقلیه ای 
است که س����وخت فسیلی مصرف 
می کنند،بنابراین آن ها باید هدف تغییر 
قرار گیرند، مخصوصاً در آن بخشی 
که به شکل شخصی استفاده می شود.

وی درباره راهکار ش����هرداری 
برای جلوگیری از بلندمرتبه سازی در 
تهران گفت: ما یک برنامه میان مدت 
را به شورای شهر دادیم، جایگزینی 
منابع مالی پایدار به جای منابع ناپایدار 
و البته کاهش هزینه های جاری در 
کنار آن دو مسیری است که به شکل 
میان مدت در کنارهم تعقیب می کنیم 
و دامن زدن به اداره امور ش����هر از 
طریق ساخت و ساز راه حل قضیه 
نیست اما نمی توان به صورت آنی هم 

آن را قطع کرد.

بقیه از صفحه اول
یک نماینده وزارت دارایی س����وییس 
به این روزنامه گفت این کش����ور آماده 
ایجاد این کانال ویژه پرداخت در »اسرع 
وقت« است، اما نمی تواند درباره زمان 
راه اندازی آن موعدی ارائه دهد. این منبع 
گفت: »رایزنی ها با مقام های آمریکایی، 
ایرانی و شرکت های سوییسی هنوز در 

جریان است .«
سوییس از آن رو که عضو اتحادیه 
اروپا نیس����ت، نقش گس����ترده ای در 
داروسازی دارد و به سنت بی طرفی در 
مناقشات سیاسی پایبند و از امتیازهای 
ویژه ای برای میزبانی چنین ساختاری 

برخوردار است.
 شرکت داروس����ازی »هوفمان-
ال روش« هم گفت از رایزنی ها بر س����ر 
راه ان����دازی یک کانال مالی برای مبادله 
کاالهای انسانی با ایران برخوردار است، 

اما قادر به اظهارنظر بیشتر در این باره 
نیست. این شرکت گفت: »حسب اطالع 
ما، هنوز هیچ طرح ملموسی ارائه نشده 

است.«
فایننشال تایمز مدعی شده وزارت 
خارجه آمریکا به تلویح گفته مشکلی با 

راه اندازی چنین کانالی ندارد.
درهمین حال هند اعالم کرد :پول 
نفت خریداری ش����ده از ایران را در 
حساب های تضمینی در پنج بانک واریز 

می کند.
به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ،  
دو کشور در مورد یک مکانیسم پرداخت 
برای دور زدن تحریم های آمریکا توافق 
کرده اند.ایران بخشی از این پول را برای 
خرید کاالهای اساسی از هند و تامین 
هزینه های مأموریت های دیپلماتیک خود 
در این کش����ور هزینه می کند. تمام این 

پرداخت ها به روپیه هند است.

این درحالي است که ادامه عرضه 
نفت ایران برای هند ضروری است و 
این کشور حدود 8۰ درصد نیاز ساالنه 
نفت خود را وارد می کند. تهران نسبت 
به سایر تولیدکنندگان نفت خاورمیانه 
شرایط بهتری پیشنهاد داده است و در 
گذشته هم به جای دالر آمریکا روپیه 
هند را قبول می کرد. هند در سال مالی 
منتهی به ۳1 مارس ۹ میلیارد دالر نفت 

از ایران خریداری کرد.
این مکانیزم پرداخت به هند اجازه 
می دهد به خرید نفت از ایران علی رغم 
تحریم های آمری����کا ادامه دهد . هدف 
این تحریم ها مس����دود کردن پرداخت 
مس����تقیم پول به ایران است. واشنگتن 
تضمین کرده است هند از تحریم هاي 
ایران معاف شود. پاالیشگاه هایی مثل 
شرکت نفت هند و شرکت پتروشیمی و 
پاالیشگاهی مانگالور پرداخت های خود 

را پس از رسمی شدن این مکانیسم انجام 
خواهند داد.

پرداخت پول به چندین حس����اب 
تضمینی ریسک بسته شدن حساب های 
ایران را در ص����ورت تحریم بانکهای 

بیشتری از ایران کاهش می دهد.
ایران و هند قبال هم در تحریم های 
سال 2۰12 آمریکا،  از مکانیزم مشابهی 
اس����تفاده کرده بودند. در آن زمان ۴5 
درصد پول خرید نفت در حساب های 
تضمینی بانک های ایران در هند واریز 
می شد و بقیه به صورت یورو در یک 

بانک خارج از کشور می ماند.
طب����ق معافیت هایی که آمریکا ماه 
گذشته به هند داد، این کشور می تواند 
۳۰۰ هزار بشکه در روز نفت ایران را تا 
18۰ روز وارد کند. این مقدار کمتر از 
صادرات 5۴۰ هزار بشکه ای ایران به 
هند در سال جاری و ۴5۰ هزار بشکه 

در 2۰17 است.
   SPVپیشنهاد اروپا برای اجرای
دراین حال رئی����س کمیته روابط 
خارجی مجلس ش����ورای اسالمی از 
پیشنهاد جدید کشورهای اروپایی مبنی 
بر استقرار سازوکار SPV در یک نهاد 
قضایی در یکی از کشورهای اروپایی 

خبر داد.
مرتضی صف����اری نطنزی نماینده 
نطن����ز در گفتگو با   مهر در باره تاخیر 
اروپا در اجرای سازوکارSPV گفت: 
واقعیت این است که اروپایی ها تالش 
دارند   این س����ازوکار اجرایی شود، اما 
در هر مرحله آمریکایی ها به ش����کلی 
ورود می کنند  و فشار می آورند که این 
کار را سخت می کند.رئیس کمیته روابط 
خارجی مجلس ادامه داد: پیش از این، 
دو کشور پذیرفته بودند که دفترSPV در 
آنجا مستقر شود، اما آمریکایی ها ورود 

کرده و بانک مربوطه را تهدید کردند، لذا 
آنها مجبور به عقب نشینی شدند.

نماینده مردم نطنز اظهار داش����ت: 
پیشنهاد جدیدی مطرح شده است که 
س����ازوکارSPV در درون نهاد قضایی 
یکی از کشورهای اروپایی مستقر شود تا 
آمریکایی ها نتوانند مزاحم شوند. اگر این 
امر عملیاتی شود، به زودی این سازوکار 

اجرایی خواهد شد.
ای��ران در قبال نق��ض تعهدات 

ساکت نخواهد نشست
ازس����وی دیگر،رئیس ش����ورای 
راهبردی روابط خارجی کشورمان در 
پاسخ به این که برخی از منتقدان معتقدند 
دولت عم����ال کار را رها کرده و منتظر 
اس����ت تا اروپایی ها کاری انجام دهند، 
گفت: نخیر، دولت تالش خود را انجام 
می دهد تا به سهم خود معیشت مردم 
را تامین کند. این گونه نیست که دست 

روی دست گذاشته باشد.
س����ید کمال خرازی در گفتگو با 
ایس����نا درباره این که با توجه به وعده 
اروپایی ها تا چه اندازه امکان عملیاتی 
 )SPV(شدن یا نشدن س����ازوکار مالی
وجود دارد، اظهارنظر کرد: عملی شدن 
ساز و کار بس����تگی به اراده اروپایی ها 
دارد. آنها تا به حال گام هایی را برداشتند 
و در صحنه گفتمان و اقدامات سیاسی 
کارهای خوبی را انجام داده اند، منتهی 
موقعی این  کارها قابل توجه است که 

اجرا شود.
وی تصریح ک����رد:   طبق آخرین 
گفتگوهایی که انجام ش����ده است، آنها 
قول دادند تا پایان سال جاری میالدی 
این سازوکار را اجرا کنند؛ لذا باید صبر 
کرد و دید ک����ه واقعا چقدر این کار را 

انجام خواهند داد.
بقیه در صفحه 1۴

دستیار پیشین رئیس جمهوری در 
امور حقوق شهروندی گفت: برنامه ملی 
آموزش حقوق شهروندی با تاکید بر 
تقسیم کار ملی و تعیین نقش هر یک 
از دستگاه ها و نهادها در آموزش حقوق 
ش���هروندی تهیه شده است و مراحل 

پایانی را برای اجرا می گذراند.
 شهیندخت موالوردی در آستانه 
س���الروز رونمایی از منشور حقوق 
شهروندی در گفتگو با ایرنا، افزود: در 
زمینه چیستی و چگونگی تحقق حقوق 
شهروندی در یک سال اخیر تالش های 
بسیار و گام های امیدوارکننده ای برداشته 
شده است.وی افزود: به موازات منشور، 
تصویب نامه حقوق ش���هروندی در 
نظام اداری توسط شورای عالی اداری 
آموزش حقوق شهروندی برای مدیران 
و کارکنان دول���ت را برعهده دارد و 
این افراد دوره های آموزشی 1۴ ساعته 
برای حقوق شهروندی را در یک دوره 

آموزشی فرا می گیرند.
دستیار پیشین رئیس جمهوری 
اظهار داشت: موازی کاری های بسیاری 
در سایر نهادها و دیگر قوا برای پیگیری 
حقوق شهروندی وجود دارد که چالش 
جدی در مسیر تحقق حقوق شهروندی 
اس���ت از این رو، دولت پیگیر الیحه 
تاسیس نهاد ملی حقوق بشر و حقوق 
شهروندی است که در کنار نقش پیگیری 

و نظارت، نقش عمده ای در ترویج و 
آموزش حقوق ش���هروندی خواهد 
داشت.موالوردی به فعالیت جامعه مدنی 
و سازمان های مردم نهاد اشاره کرد و 
گفت: در دو سال گذشته شاهد توسعه 
کمی و کیفی س���من ها و انجمن ها در 
حوزه حقوق ش���هروندی بوده ایم که 
عمده فعالی���ت آنها ترویج، آموزش و 
جریان سازی حقوق شهروندی است 
و در شهرستان ها استقبال عمومی برای 

حقوق شهروندی وجود داشته است.
وی اظهار داش���ت: برای نهادینه 
سازی حقوق شهروندی بیش از آنکه 
توجه به آموزش حقوق شهروندی داشته 
باشیم باید برنامه های عملی، کارشناسی 
و مس���تمر برای تربیت شهروندی را 
مد نظر ق���رار دهیم. زیرا آموزش ماده 
به ماده منش���ور در دوره های آموزشی 
کافی نیست بلکه مردم باید مهارت های 
شهروندی را یاد بگیرند تا مطالبه گر، 

فعال، پرسشگر و مسئول تر باشند.
موالوردی افزود: منشور حقوق 
شهروندی یادآور حقوق اساسی ملت 
ایران است زیرا همه حقوق درج شده 
در منش���ور به غیر از یک یا دو مورد 
مانند حق دسترسی به فضای مجازی، 
سایر حقوق در قانون اساسی به رسمیت 

شناخته شده است.
بقیه در صفحه 1۴

 اقامه نماز جمعه تهران به امامت 
آیت اهلل امامي کاشاني

نماز عبادي – سیاس���ي جمعه این هفته تهران به امامت آیت اهلل امامي 
کاشاني اقامه مي شود.

به گزارش روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهران ،در این مراسم که از 
ساعت 1۰ و ۴۰ دقیقه در مصالي امام خمیني )ره(برگزار مي شود،سعداهلل 
زارعي کارشناس مسایل منطقه با موضوع »بررسي و تحلیل آخرین رویدادهاي 

منطقه غرب آسیا«پیش از خطبه ها سخنراني مي کند.

مکتوب هفته

مشق شب این هفته!

در هفته اي که گذش��ت، فضاي مجازي و حقیقي آکنده بود از 
گفتارها و نوشتارها پیرامون مشق شب و فرصت جویي و غنیمت گیري 
برخي بانیان و ناشران کتب کمک درسي. هریک از گفته ها و نوشته ها از 
زاویه خاصي نظر کرده بود و برآیند همه آنها تقریباً واکنشي معترضانه 
به این ماجرا بود. اما این ماجرا دو  وجهه میمون و نامیمون داش��ت. 
وجه مبارکش آن بود که مشخص شد، هنوز و همچنان، چشم و گوش 
مردمان و بلکه نخبگان به اظه��ارات و بیانات بزرگان دین و مراجع 
است و اینگونه نیست که در میان مردم التفاتي به مواضع این بزرگان 
نباش��د. اگر فردي مورد اقبال و سندیّت مردم نباشد، سخنانش، چه 
مقبول و چه نامقبول، مورد توجه قرار نمي گیرد؛ که حرف زیاد است 
و گوینده و نویسنده فراوان؛ اما کالم الملوک است که ُملک و ملتي را 
متوجه خود  مي کند، و این وجهه مثبت و مبارک این واقعه بود. اما رویه 
نامیمون این ماجرا آن بود، که کساني هم از آب گل آلود ماهي ستاندند 
و عقده گش��ودند و تیغ زبان به بي مهري آختند، بلکه غیظ تاریخي 
خود را عیان کنند و ش��أن مرجعیت را به چالش کشند. این گروه چه 
بسا همان کساني اند که عوامانه هر سخني را از هر »یاردان قلي  بیگي« 
در فضاي مجازي بازنش��ر مي دهند و حکمت ها)!( را منسوب و غیر 
منس��وب، زبان به زبان مي پراکنند، که مثال فالن صوفي قونیه نشین و 
یا نوعارفي ظهور ک��رده در برزیل و آرژانتین، ببینید چه گفته و چه ها 
س��روده! پاي مي کوبند و دست مي افشانند که: اي آدمیان! شنیدید که 

چه گفت؟ آري:
اگر باران به کوهستان نبارد

به کوهستان نباریده ست باران!
و جلّ الخالق از این همه کلمه حکمت!

باري؛ این قلم نیز در وقت خود و به هنگام، در جایي و  ش��اید 
زودتر از همگان بر این ماجرا واکنش نش��ان داد و س��هل است، که 
صاح��ب این قلم در یک دهه گذش��ته جز ء اولی��ن نفراتي بود که 
هشدارهایش را بر چنین روزي با گفتار و نوشتار به دفعات عیان کرد 
و البته اصال خوش��حال نیست که پیش بیني هاي ناخوشایندش امروز 

نمایان شده است.
غیرمستقیم از سوي بزرگ این جماعت، یعني ناشران کمک درسي 
به این حقیر پیامي رسید بدین مضمون، که در زماني که در بسیاري 
از شهرهاي نابرخوردار، معلم و کتاب درسي درست و درماني وجود 
ندارد، کتب کمک درسي جبراني ست بر این نقیصه، تا بچه هاي محروم 
و نابرخ��وردار در مناطق بي بهره از عدالت آموزش��ي از حضور در 
دانش��گاه وانمانند و عزیزان ناشر به رسالت عدالت گستري آموزشي 

خود عمل کرده باشند.
مرا نمي رسد که در مورد نیت کس��ان قضاوتي آورم و یا ذهن 
آدمیان را بخوانم و یا از موج  جنجال هاي ژورنالیستي سواري بگیرم. 
نیت بانیان بین خودشان و خدایشان و وجدانشان؛ قضاوت در مورد 
شخص ایشان نیز با هرکه باشد، قطعا در عهده من نیست. آنچه رسالت 
معلمي کوچک اما تجربه اندوخته همچو من اس��ت، دیدن و ارزیابي 
نتایج آن نیت هاس��ت، که نیت، گیرم خیر بوده، نتایجش نه تنها خیر 

نبوده، که شرورش به وضوح غالب بوده است.
محرومیت دانش آموز سراواني و بشاگردي و  برازجاني، هرچند 
ناگوار اس��ت، اما چاره اش در اس��تخوان گذاري الي زخم نیست. 
دانش آموزي که معلم ندارد و  از کتاب درسي رسمي نمي تواند استفاده 
کند، به طریق اولي از کمک درسي نیز طرفي نمي بندد؛ جز آن که در 
فشار رواني و استرس زایي، کتاب را مي خرد و بهره اش را هم نمي برد. 
وانگهي، انصاف دهند: چه تیراژي از این کتب به دست آن سراوانیان 
و  برازجانیان مي رسد؟ و چه تیراژي در پایتخت و استان هاي برخوردار 

توزیع و فروش مي شود؟
تازه، اس��تدالل فوق- پرکردن خأل معلم با کتب کمک آموزشي 
� زماني مي تواند مسموع افتد، که اصل رویکرد »حل المسائل گرایي« 
در آموزش را بپذیریم و بر این روش به لحاظ پژوهشي و تخصصي 

صحه بگذاریم.
القصه، جریان دم خروس تجارت آموزشي در دو دهه اخیر عیان تر 
از آن است که بتوان قسم هاي حضرت عباس را به راحتي هضم و باور 
کرد؛ هرچند � تأکید میکنم- بیش از آن که دلمشغول نیت بانیان این 
ماجرا باشم، جداً نگران نتایج این روند هستم، که از قضا این نتایج، هم 
در صحنه مدارس و هم ساحت دانشگاه ها عیان است و بیش حاجت 

به بیان نیست.

دكتر محمدعلي فياض بخش

دکتر روحاني: آمریكا  قادر نيست از هزاران کيلومتر آن سوتر براي منطقه نسخه پيچي کند
 رئیس جمهوری پیش از عزیمت 
به ترکیه گفت: مواضع ترکیه و شخص 
اردوغان در ماه های اخیر در برابر توطئه 
تحریم آمریکا علیه ایران، خوب و قاطع 

بوده است.
به گزارش ایرنا، حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی عصر دیروز 
پیش از عزیمت ب���ه ترکیه در جمع 
خبرنگاران افزود: این سفر به دعوت 
رسمی رئیس جمهوری ترکیه و برای 
شرکت در پنجمین شورای عالی روابط 

راهبردی دو کشور انجام شد.
وی ادامه داد: در این سفر به غیر 
از جلسه شورای عالی روابط راهبردی 
طرفین جلسه مشترکی با حضور روسای 
جمهوري و وزرا و همتایانشان خواهند 

داشت.
رئیس جمهوری بیان کرد: ترکیه 
اهمیت خاصی برای ما دارد و به عنوان 
کشور دوس���ت و مهم و تاثیرگذار در 
منطقه دارای اشتراکات زیاد فرهنگی و 

تاریخی و دینی هستیم.
روحاني اظهار داشت: همسایگان 
ما و بیشتر آنها با بیان صریحی به آمریکا 
اعالم کردند ک���ه دوران دیکته کردن 
سیاست ها به دیگران به سر آمده است 
و آمریکا قادر نیست از هزاران کیلومتر 
فاصله برای منطقه و روابط کش���ورها 
و ملت های بزرگ منطقه نسخه پیچی 

کند.
وي گفت: در این سفر مباحث 
دوجانبه، منطقه ای، جهانی و بین المللی 
را خواهیم داشت و عمده مباحث مرتبط 

با همکاری های اقتصادی بین دو کشور 
از قبیل بانکی، تجاری، مسائل انرژی، 
نفت و گاز خواهد بود که در این زمینه 

اسنادی هم به امضا خواهد رسید.

رئیس جمهوری بیان کرد: در این 
سفر همچنین تجار و بازرگانان حضور 
دارن���د و   همایش اقتصادی در آنکارا 
برگزار خواهد شد که با حضور روسای 
جمهوری و شرکت های خصوصی دو 

کشور خواهد بود.
روحانی اضافه کرد: زمینه خوبی 
برای توس���عه روابط وجود دارد و در 
2 - ۳ سال اخیر دو کشور بر آن تاکید 
داشتند. البته حجم روابط   حدود 1۰ 
میلیارد دالر اس���ت که رقم پایینی به 

ش���مارمی رود و طرفین بر رسیدن به 
حجم   ۳۰ میلیارد دالر تاکید دارند.

وي ادامه داد: در این سفر بر همین 
موضوع تاکید خواهد شد و اگر موانعی 

در زمینه روابط دوجانبه اعم از گمرکات 
و صنعتی وجود داشته باشد، بامذاکره و 

حل و فصل خواهد شد.
 رئیس جمه���وری گفت: ترکیه 
به غیر از روابط دوجانبه، در مس���ائل 
ترانزیت هم برای ما مهم اس���ت و در 
راه های مواصالتی جنوب به شمال و 
غرب به شرق، ترکیه یکی از کشورهایی 
است که برای اتصال به کشورهای غربی 

و شرقی مورد نظر است.
 روحان���ي بیان ک���رد: در زمینه 

راه آهن هم خط جدیدی در دس���ت 
بررسی و توافق است و   قطار تا دریاچه 
وان می رسد و واگن ها به صورت کشتی 
منتقل می ش���وند و خطی از شمال به 

صورت مستقیم به اروپا متصل می شود 
که به دریای سیاه وصل است  .

وي یادآور شد: مذاکرات با ترکیه 
و روسیه،  در باره سوریه است که   ادامه 
دارد و اخیرا هم در ژنو وزرای سه کشور 
مذاکراتی داشتند که به مراحل حساسی 

رسیدیم.
رئیس جمهوری با اشاره به این که 
مذاکرات سه جانبه دو هدف مهم را در  
باره سوریه دنبال می کند، گفت: یکی از 
آنها امنیت و بازگشت مردم سوریه به 

وطنشان است و مساله دوم این است 
که سرنوشت سوریه باید در اختیار مردم 

این کشور باشد.
روحانی خاطرنشان کرد: در این 
س���فر در زمینه امنیت منطقه و مبارزه 
با تروریس���م که جزو مسائل مهم دو 
کشور اس���ت و اقدامات خوبی در 
مرزهای دو کشور صورت گرفته است 
و همچنین در زمینه همکاری در مباحث 
مهاجرین مذاکره خواهد ش���د.وي  با  
 اشاره به این که  مساله محیط زیست

  از دیگ���ر موضوعات مه���م برای 
ما ست، افزود: نیاز داریم در این زمینه با   

ترکیه گفتگو داشته باشیم.  
بر اساس این گزارش،  روحانی با 
بدرقه  والیتی، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام،   جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهوری و تعدادی از اعضای 
دولت در ص���در یک هیات بلند پایه 
سیاسی و اقتصادی دولت  عازم پایتخت 
ترکیه شد. در این سفر محمود واعظی 
رئیس دفتر رئیس جمهوری، محمد 
جواد ظریف وزیر امور خارجه، بیژن 
زنگنه وزیر نفت ، رضا رحمانی وزیر 
صنعت، معدن وتجارت، فرهاد دژپسند 
وزیر امور اقتص���ادی و دارایی، رضا 
اردکانیان وزیر نیرو و غالمحسین شافعی 
رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و 
کش���اورزی ایران، رئیس جمهوری را 
همراهی مي کنند و قرار اس���ت اسناد 
مهمی در حوزه های سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگی در حضور رؤسای جمهوری 

دو کشور به امضا برسد.

 طرح استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی 
با ۴۴ امضا در جلس���ه علنی   چهارشنبه   مجلس   اعالم 

وصول شد.
به گزارش  ایرنا، علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات 
رئیسه، طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را در جلسه 

علنی دیروز قرائت کرد.
وی اظهارداشت: طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی 
طی گزارش ش���ماره 81۹72 مورخ 27 آذر ۹7 کمیسیون 
کش���اورزی،آب و منابع طبیعی پس از بررسی های الزم 
مطابق ماده 221 آیین نامه داخلی با ۴۴ امضا تقدیم هیات 

رئیسه شد که اعالم وصول می شود. 
وی ادامه داد: این وزیر طی 1۰ روز موظف به حضور 

در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی است. 
همچنین نمایندگان مجلس   با یک فوریت طرحی 
برای مجازات افرادی که به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام و 
فرهنگ، زبان و آداب و رسوم ایرانی اهانت کنند، موافقت 

کردند.
  نمایندگان در ادامه جلسه علنی   با 11۴ رای موافق، 
۳6 رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع 1۹۴ نماینده 
حاضر به یک فوریت طرح الحاق موادی به کتاب پنجم 
قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات های بازدارنده( 
در باره اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی رای 
مثبت دادند.در این طرح که به امضای 82 نفر از نمایندگان   
رسیده، آمده است: هر کس علنا نسبت به ادیان و مذاهب 
قانونی و مقدسات مسلم آنها ، اقوام ایرانی و فرهنگ، زبان 
و آداب و رسوم مشروع و قانونی آنان توهین کند، حسب 

مورد به سه ماه تا سه سال حبس محکوم می شود.
براساس تبصره این ماده و درصورت تصویب نهایی، 
ارائه مباحث علمی در نفی یا اثبات حقانیت هر کدام از موارد 
مذکور و طرح مباحث و مستندات تاریخی، توهین تلقی 

نمی شود.
 نمایندگان  همچنین  مقرر کردند: مودیان مالیاتی باید 
طی 1۰ روز تعطیلی واحد کسب و کار خود را به سازمان 

امور مالیاتی اعالم کنند.
نمایندگان در این ماده، اشخاص مشمول را مکلف 
کردند در صورتی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی 
به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا 
پایان روز اداری بعد از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان 
یا به هر طریق دیگری که سازمان امور مالیاتی اعالم کند؛ 

گزارش دهند.
با تصویب نمایندگان مجلس، حسب مورد به سازمان 
یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعالم کنند و 
تا زمان امکانپذیرشدن صدور صورتحساب الکترونیکی، 
فروش های خ���ود را به ترتیبی که س���ازمان به موجب 
دستورالعملی مقرر می کند، ثبت و صورتحساب های صادره 
را به این س���ازمان ارسال کنند.همچنین حکم این ماده در 
صورتی که امکان ثبت در سامانه موضوع ماده )16۹( قانون 

مالیات های مستقیم فراهم نباشد جاری است.
نمایندگان مجل���س در ادامه ماده 1۳ این الیحه را با 
1۳8 رای موافق، هش���ت رای مخالف و سه رای ممتنع 
از مجموع 1۹6 نماینده حاضر تصویب کردند که بر این 
اساس، در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی )موقت 
یا دائم( یا انحالل واحد کسب و کار، بهره برداری از پایانه 
فروشگاهی به طور موقت یا دائم متوقف شود، اشخاص 
مش���مول مکلفند مراتب را ظرف مدت 1۰ روز از توقف 
بهره برداری از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان حسب 
مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی 

اعالم کنند.
مجلسی ها ماده 1۴ این طرح را با 1۴۰ رای موافق، 1۰ 
رای مخالف و 8 رای ممتنع از 1۹7 نماینده حاضر تصویب 
کردند که بر این اس���اس اشخاص مشمولی که نسبت به 
تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد 
کسب و کار اقدام می کند مکلفند طی 1۰ روز تغییرات انجام 
ش���ده را از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان حسب 
مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی 

اعالم کنند.

استيضاح وزیر جهادکشاورزی اعالم وصول شد

يادداشت

آرامش در فصل سرد

ابتدا درباره موضوع کارگران فوالد اهواز و تدبیرهاي مفید وزیر کار 
سخن بگویم که بهترین شیوه براي تعامل با صنف کارگران را درپیش 
گرفته و مي تواند سرمشقي براي تأدیه حقوق صنفي کارگران تلقي شود. 
اما اگر برخي تصور مي کنند مي توان همزمان هم تشنج و برخورد داشت 
و هم خواهان آرامش ش��د، راه خطا را برگزیده اند. به گمانم کس��اني 
هستند که نه براي تهدید کارگران، بلکه براي عدم موفقیت وزیر کار و 
شیوه هاي مسالمت جویانه مي کوشند. برخورد و تهدید، تدبیرهاي مذاکره 
و بازگشت به کار را تباه مي کند و بهانه اي براي تداوم مخالفت و تشنج 
به دست آشوبگران و بدخواهان مي دهد. امنیت با صبر و مدارا و تعقل 
نسبت مستقیم دارد. هر تهدیدي لزوماً موجب توقف و بازگشت نخواهد 
شد.  اي بسا مذاکره و استدالل، آرامشي پایدار و مشروعیت و احترامي 
استوار براي طرفین مذاکره فراهم سازد. اما بعد از این تذکر کوتاه به سراغ 

موضوع غمباري که دیروز رخ داد مي روم:
فاجعه اندوهباري براي فرزندان معصوممان در یکي از دبستان هاي 
سیستان و بلوچس��تان رخ داده است. این دختران که با شادي و لبخند 
راهي کالس و درس شده بودند، قرباني مصیبت و حادثه اي شدند که 
یا محصول توطئه اي بوده، یا نتیج��ه بي عدالتي و عدم توزیع امکانات 
ضروري اس��ت و یا درپي بي کفایتي و فقدان صالحیت در بسیاري از 

مراکز و منصب هاي آموزشي در کشور ما رخ داده است. 
باید گزارش و بازرسي دقیق و کارشناسانه اي صورت گیرد و نتیجه 
به صورت شفاف به افکار عمومي ابالغ شود. هنوز داغ مصیبت دخترکان 
شیرین و نازنین ما در ش��ین آباد از خاطر نرفته است که خاطره حزین 

تازه اي بر آن افزوده شد و قلب ما را از درد آکنده ساخت!
در این گیرودار در یکي از شبکه هاي اجتماعي دیدم به وزیر آموزش 
و پرورش بابت موضوع مشق شب و درگیري با مافیاي کتاب هاي شبه 
درسي و چهارجوابي و ضدعلم و اندیشه سوز حمله شده بود. خواستار 
برکناري او شده و او را به بي کفایتي متهم کرده بودند. اما یادشان رفته 
بود بپرس��ند این چه ربطي به آن موضوع دارد؟ به نظرم در زمان حاضر 
نه فقط کارشناسان و دلس��وزان آموزش و پرورش، بلکه خانواده هاي 
دانش آموزان هم باید شرط کنند که فرزندانشان تنها در صورت خروج 
از مدار این نوع بازي هاي پول محور و ضد آموزشي به مدرسه خواهند 
رفت و باید این هزینه هاي زاید از دوش مردم برداشته شود. دیر یا زود 
باید سوداگري و کنکوربازي را دفن کرد تا فشار نامعقول جنگ رواني با 

کودکان و نوجوانان در این سرزمین خاتمه یابد.
اما ازین که بگذریم، ماجراي س��وختن کودکان و ساختن مردم با 
این فقر و فاقه در مدارس کپري و بالامکانات و فرسوده چنان دردناک 
هست که اگر آتش س��وزي هم نباشد و قرباني هم نداشته باشیم، باید 
خون گریه کنیم. چگونه در برخي مراکز چلچراغ هاي میلیاردي از چک 
و ایتالیا سفارش مي دهند و چوب سندروس ده میلیاردي از هندوستان 
و قالي هاي دس��ت باف با بهاي باورنکردني پهن مي شود؛ اما مدرسه 
و بچه هاي نازنین با والور و گردس��وز و بخاري نفتي هاي دهه چهل و 
نیمکت هایي که دشمن ستون فقرات است باید با کتب شبه درسي گران 
قیمت و تست هاي مضحک کنکوري عذاب بکشند؟! بي خود نیست که 
بس��یاري از دانش آموزان براي تعطیالت هورا مي کشند و افسردگي به 

امري شایع بدل مي شود.
وزیر و مسئوالن آموزش و پرورش، همراه با نیروهاي انتظامي باید 
مسببان واقعي را بیابند و منصفانه مجازات و تأدیب کنند. اما در کنار آن 
به افشاي ریشه هاي دردناک نیز بپردازند و کمبودها و بي عدالتي ها را بیان 
کنند تا راه براي حل مشکالت هموار شود. بخش عظیمي از مشکالت 
ما، مربوط به گزینش و تثبیت افراد بي کفایت و نابلد مي شود و این مسئله 
در آموزش و پرورش ریشه اي دیرین دارد. یکي دیگر از مشکالت هم 
جماعتي است که فکر مي کنند هرگونه شادي و خنده و بازي و دلنوازي 
کودکانه، مخّل باور و ایمان است. جماعتي که کشمکشي به راه انداختند 
و حصاري تیره و تار از سختگیري و ظاهرگرایي را بر دانش آموز کودک 
و نوجوان تحمیل کردند. در نتیجه رشد کیفي متوقف شد و جز عده اي از 
متمولین و پولدارهاي خارج نشین، بقیه مردم وارد چرخه خطرناکي به نام 
درس و کنکور و رقابت و نمره بازي و رد و بدل کردن پول و تخصیص 
معلمان خصوصي و التجا به موسسات کمک درسي و غیره و غیره شدند 
و از اصل بازماندند. اصل همان بازي و شادي بود، و آموزش بنیان هاي 
اندیشه، عالقه به دانش، خالقیت و بهره بردن از عمر و تجلي اخالق...، 

اینها کجا و آنچه مي بینیم کجا؟
باري، ضمن تسلیت به خانواده دانش آموزان و ملت ایران، دست 
طلب به سوي ایزد مهربان دراز مي کنیم تا چنین مصایبي را از ما و دیگر 

خانواده ها و تمام کودکان جهان دور فرماید. آمین  

سيد مسعود رضوي

سوئيس آماده راه اندازي کانال ویژه مالي با ایران است

 الیحه قانون جامع انتخابات 
بازنگری شد

  سخنگوی وزارت کشور از بازنگری الیحه قانون جامع انتخابات با حضور 
برخی وزرا و معاونین رئیس جمهوری خبر داد و گفت: سعی وزارت کشور تصویب 

هر چه سریعتر این الیحه و ارسال آن به مجلس است. 
به گزارش   دفتر اطالع رسانی سخنگوی وزارت کشور، سید سلمان سامانی 
درباره سرانجام الیحه قانون جامع انتخابات اظهار داشت: وزارت کشور با تشکیل 
شورای راهبردی و کارگروه تخصصی اصالح قوانین انتخابات با حضور صاحبنظران، 
اساتید دانشگاه، مدیران ارشد و کارشناسان خبره و طی بیش از یکهزار نفر ساعت کار 
الیحه قانون جامع انتخابات را تدوین و در   ۳شهریور   ۹5به معاون اول محترم رئیس 
جمهوری ارسال کرد که بالفاصله با فوریت در دستور کار کمیسیون سیاسی و دفاعی 

دولت قرار گرفت. 
وی در ادامه افزود: همزمان با ابالغ سیاست های کلی انتخابات ابالغی مقام معظم 
رهبری نیز وزیر کشور ضمن تشکیل جلسه با حضور برخی از وزرا و معاونین رئیس 
جمهوری و کارشناسان خبره مجدد الیحه قانون جامع انتخابات را از حیث تطابق با 

سیاست های کلی انتخابات با حساسیت ویژه مورد بازنگری و اصالح قرار دادند.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: الیحه تدوین شده حاصل تجربیات بیش 
از ۳۰دوره برگزاری انتخابات و نقطه نظر  صاحبنظران و  منطبق با سیاست های کلی 
انتخابات ابالغی مقام معظم رهبری است. همچنین از نکات متمایز این الیحه می توان 
به جامعیت، فراگیری، شفافیت هزینه های انتخاباتی، برگزاری انتخابات الکترونیک و 

تدوین مجازات های متناسب با جرائم انتخاباتی اشاره داشت.
سامانی بیان کرد: الیحه قانون جامع انتخابات تاکنون در 28جلسه کمیسیون 
سیاسی دفاعی دولت با حضور وزیر کشور و سایر وزرای عضو کمیسیون و معاونین 
رئیس جمهور و همچنین در 16جلسه کارگروه تخصصی کمیسیون سیاسی دفاعی با 
حضور کارشناسان خبره وزارتخانه های ذیربط از ابعاد مختلف مورد بررسی و دقت 
نظر قرار گرفته و بیش از 11۰ماده از الیحه در کمیسیون مذکور   تصویب   شده است. 
وی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای تصویب این الیحه و ارسال آن به مجلس   
گفت: در سال جاری الیحه جامع انتخابات در هیات دولت مطرح و مقرر شد توسط 
کارگروهی مرکب از برخی وزرا و معاونین رئیس جمهوری مورد بازنگری قرار گیرد 
که این مهم طی ماه های تیر و مرداد ۹7انجام گرفت و نسخه بازنگری شده   27مرداد    

برای هیات دولت ارسال شده و در دستور کار قرار گرفته است.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: سعی وزارتخانه   بر این است تا این 
الیحه هر چه سریعتر در دولت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و برای سیر مراحل 

قانونی به مجلس شورای اسالمی تقدیم شود.

موالوردی: برنامه ملی آموزش حقوق 
شهروندی در آستانه اجر است



مدی����ر کل ثبت آثار و حف����ظ و احیاء میراث 
معنوی و طبیع����ی از ثبت »آِگر نوروژی؛ آیین آتش 
نوروزِی شب چله« در فهرست ملی میراث ناملموس 

 

خبر داد .
فرهاد نظری در گفت وگو با ایس����نا، در این باره 
بیان کرد: یکی از آیین های باستانی ایرانی که هنوز در 
میان مردم قوم لک حفظ ش����ده آیین »آگر نوروژی« 
است. مردم لک در شبی که با نام شو چله )شب چله( 
معروف است آتش بزرگی برپا کرده و در گرداگرد آن 

به پایکوبی و شادی می پردازند.
او ادامه داد: شب چله در واقع مطابق با آغاز ماه 
نوروژ در تقویم لکی است. بنابراین آتشی که در این 
ش����ب برافروخته می شود به آگر نوروژ و به مراسمی 
که در کنار این آتش گرفته می شود رسم آگر نوروژی 

شو چله می گویند.
مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی 
و طبیعی افزود: فلسفه برپایی این آتش به این صورت 

است که مردم لک شب چله را که بلندترین، سردترین 
و تاریکترین شب سال است به عنوان شب زایش میر 
یا مهر می دانند. مهر نماد گرما، نور و جانبخشی است و 

با زایش او تاریکی و سردی رو به زوال می گذارد.
وی اعالم کرد: برپایی آتش در این شب از یک 
طرف برای مراقبت از مهر تازه به دنیا آمده اس����ت 
و از ط����رف دیگر نمادی اس����ت از خود مهر. مردم 
لک معموال با نواختن ساز و ُدهل و اجرای مقامات 
موس����یقی و ترانه ها و رقص های لکی شادی خود را 

بروز می دهند.
نظری گفت: متاسفانه آیین آگر نوروژی در میان 
لک ها تا حد زیادی به فراموش����ی سپرده شده و تنها 
در مناطقی چون محل س����کونت ایل کاکاوند در حد 
فاصل دلفان و هرسین هنوز به شکل چشمگیری اجرا 
می شود. بی شک ثبت آئین آگر نوروژی احترام به تمام 
فرهنگ های ایرانی است که در گذر زمان شکل گرفته اند 

و تالشی برای احیاء این سنت دیرینه است.

3 اخبار داخلي
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ثبت ملی آیین آتش نوروزِی یلدا 

كوتاه آموزشي

رئيس دانشگاه تهران: مراكز آموزش عالي بايد تجميع شوند
رئیس دانشگاه تهران تجمیع و ساماندهی مراکز آموزش عالی از جمله 
مراک���ز دولت���ی را ضروری و الزم عنوان کرد و گفت: وجود این مراکز که 
اغلب شاخص ها و کیفیت الزم را ندارند آموزش عالی را با چالش مواجه 

خواهد کرد.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی در گفت وگو با ایس���نا، ضمن بیان این 
مطلب سیاست های وزارت علوم در خصوص تجمیع مراکز آموزش عالی 
کشور اعم از دانشگاه های دولتی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: یک اتفاق 
تقریبا اشتباهی در این زمینه افتاده است که براساس آن تعداد دانشگاه ها در 
شهرستان ها بیش از حد رشد کمی پیدا کرده است و این موضوع کیفیت این 
مراکز را تحت تاثیر قرار داده و با اخالل مواجه نموده است، ضمن این که 
منابع مالی این مراکز نیز محدود شده است، بنابراین به نظر من این مراکز 

باید تحت پوشش دانشگاه های بزرگ و مادر قرار گیرند.
وی در ادامه تصریح کرد: در گذشته نیز اگردرشهرستان ها دانشگاه ایجاد 
می شد این مراکز در ذیل دانشگاه های اصلی کشور تشکیل می شدند و عقبه 
علمی و تجربه دانشگاه های بزرگ و مادر پشتوانه این مراکز قرار می گرفت. 
این در حالی است که طی سالیان اخیر ما به طور ناگهانی و بدون ارزیابی 
دانشگاهی را در یک منطقه ای تاسیس کرده ایم، بدون آن که آن واحد دانشگاهی 

شاخص های الزم را داشته باشد.
رییس دانش���گاه تهران خاطر نشان کرد: ادامه فعالیت مراکز علمی که 
شاخص ها و توانمندی های الزم را نداشته باشند، آموزش عالی کشور را با 
چالش مواجه می کند، بنابراین بهترین راهکار برای این امر تجمیع این دانشگاه ها 

یا قرار دادن این مراکز در ذیل دانشگاه های مادر است.
احتمال ادغام واحدهای كوچک علمی كاربردی و پيام نور

وزیر علوم گفت: براساس طرح ساماندهی مراکز آموزشی احتمال ادغام 
واحدهای کوچک در واحدهای بزرگ دانشگاه های علمی کاربردی و پیام 

نور وجود دارد.
منصور غالمی در گفتگو با مهر گفت: در وزارت علوم طرح ساماندهی 
مراکز آموزش���ی در دست اجرا است که در این طرح ماموریت گرا سازی 

آموزش عالی مدنظر است.
وی افزود: در این طرح ارتباط سیستماتیک میان مراکز کوچک آموزشی 
با مراکز بزرگتر مورد توجه است که در این راستا حمایت ها از کیفی سازی 

صورت می گیرد.
وزیر علوم خاطرنشان کرد: همچنین در این طرح نظارت نیز بر مراکز 

آموزشی بیشتر خواهد شد.
غالمی تاکید کرد: براس���اس ساماندهی مراکز آموزشی اگر ضرورت 
ایجاب کند، ادغام به این معنی که چند واحد کوچک در کنار هم قرار گیرند، 
صورت می گیرد به این ترتیب که به جای داش���تن چند دانشکده متفرق، 

یک دانشگاه ایجاد شود.
وی اظهار داشت: همچنین در این راستا برخی واحدهای دانشگاه های 
پیام نور و علمی کاربردی ممکن است به دلیل کاهش جمعیت دانشجویی 

از برخی شهرهای کوچک به مراکز بزرگتر مهاجرت کنند.
 آغاز ثبت نام در آزمون پذيرش پزشکی از كارشناسی از اول دی

جزئیات دوازدهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی 
سال تحصیلی ۹۹-۹۸دانشگاه علوم پزشکی تهران اعالم شد.

به گزارش مهر، ثبت نام دوازدهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی 
از مقطع کارشناس���ی سال تحصیلی ۹۹-۹۸دانشگاه علوم پزشکی تهران از 
روز شنبه اول دی ماه ۱۳۹۷آغاز می شود و تا پایان روز دوشنبه اول بهمن 

ماه ۹۷ ادامه دارد.
این ثبت نام به صورت اینترنتی صورت می گیرد و داوطلبان با مراجعه 
به س���ایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و اسکن مدارک 
مش���روحه می توانند نس���بت به ثبت نام خود اقدام کنند. هرگونه مغایرت 
مدارک ارائه شده با دستورالعمل موجب کان لم یکن تلقی شدن ثبت نام از 

طرف دانشگاه خواهد شد. 
 فراخوان همکاری های تحقيقاتی مشترک بين ايران و آلمان

اولین فراخوان مشترک همکاری های پژوهشی تحقیقاتی میان استادان 
و پژوهشگران ایرانی و آلمانی برای سال ۲۰۱۸از ۱۸دسامبر انتشار یافته و به 

مدت دو سال قابل اجرا خواهد بود.
 ب���ه گزارش مه���ر به نقل ازوزارت علوم، اولین فراخوان مش���ترک 
همکاری های پژوهش���ی تحقیقاتی میان اس���تادان و پژوهشگران ایرانی و 
آلمانی در چارچوب همکاری های بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
جمهوری اس���المی ایران و وزارت آموزش و تحقیقات جمهوری فدرال 
آلمان  )BMBF(، برای سال ۲۰۱۸از ۱۸دسامبر منتشر شد و به مدت دو 

سال قابل اجرا خواهد بود.
اولویت های تحقیقاتی پیشنهادی به شرح زیر تعیین شده اند:

تنوع زیستی، اقتصادبیولوژیک )از جمله امنیت غذایی(، محیط زیست 
)از جمله آب و تغییرات آب و هوایی( و سالمت. 

پروژه هایی که حوزه فنی حرفه ای را نیز در بر می گیرند، در اولویت 
انتخاب داوران این فراخوان خواهند بود.

تبادل محققان، توسعه کنسرسیوم تحقیقاتی، تهیه طرح های تحقیقاتی 
کامل و کاربرد آنها؛ هماهنگی همکاری دوجانبه بین همکاران ایرانی و آلمانی؛ 
و آماده سازی و اجرای رویدادهای دو جانبه مانند کنفرانس ها، کارگاه ها یا 

کمپین های میدانی، از اهداف این فراخوان مشترک است.
  اعضای هیئت علمی و پژوهشگران و متقاضیان واجد شرایط به شرح 
مندرج در متن پیوست می توانند پروپوزال های خود را به زبان انگلیسی تا 
تاریخ ۱۵آوریل ۲۰۱۹مطابق با ۲۶فروردین ۹۸برای مرکز همکاری های علمی 

بین المللی به ایمیلa_kouhian@msrt.ir ارسال کنند .

يادداشت

هاشور

حافظ و قرآن 

يلدا آموزگار مهربانی و همدلی

شب یلدا یا شب چله یکي از کهن ترین جشن هاي ایراني است. یکي 
از سنت هاي رایج در مهماني هاي این شب حافظ خواني است. 

دکتر ناصر مهدوي در پیشگفتار این اثر چنین آورده: غزل هاي حافظ 
قرآن گونه اند و حافظ یک جهان حرف و حکمت معنا را در یک غزل چند 
بیتي گنجانده و به تعبیر خودش »لطایف حکمي را با نکات قرآني« جمع 
کرده است. به اعتقاد وي حافظ آن همه حرف را فقط به شرطي و در هیاتي 
مي توانسته بازگو کند که شیوه قرآني در پیش گیرد، یعني بتواند در هر بیت یا 
هر چند بیت از یک غزل، ساز و سرودي دیگر سر کند و از مسائل گوناگون 
چون؛ عشق و رندي و رند، زهد و ریا، وعظ و واعظ،  خرابات و میکده، 
صومعه و خانقاه، پیر مغان و جام جم و همانند آن، سخن در میان آورد. از 
این جهت باید اذعان داشت که حافظ به اندازه وسع خود و طاقت بشري 
خویش همسایه حقیقت بوده و این مرکب تیزرو و چابک سرنوشت، او را 

به سرنوشت همه زمان ها، به ویژه زمانه ما دوخته است. 
ولي پرسش این است که، چه کیمیایي در شعر حافظ پنهان شده است 
و او چه رازي را نمایان کرده که قرن ها از دوره حیات حافظ مي گذرد ولي 

او در جان ما زندگي مي کند. 
به گمان وي رازي که سبب شده حافظ گمشده زمانه ما باشد، تصویري 
است که او از زندگي ارائه مي دهد و حیات دنیوي انسانها را گرامي مي دارد. 
شاید یکي از بلندترین صداها که زندگي را ستایش کرده و از آدم ها خواسته 
که مهلت زندگي در روي این کره خاکي را مغتنم شمارند و بدون غم و 
اندوه و غوطه ور شدن در جنگ و نزاع  هاي بي حاصل از فرصت زندگي لذت 
ببرند شعر و اندیشه و شخصیت حافظ شیرازي است. او به نکته دیگري که 
حافظ را در جان و روان ما تاکنون زنده نگه داشته است اشاره دارد و آن 
تاکید حافظ بر زندگي اخالقي است، دوري از تحاصم و کشمکش و نقد 

ریاکاري و سالوس و تملق و چاپلوسي است. 
جناب آقاي اصغر حیدري  منفرد احیاگر این کتاب با کمال فروتني و 
تواضع حق معنوي این اثر یعني حافظ و قرآن به قلم مرحوم مرتضي ضرغامفر 
حفظ نموده و انتش���ارات دس���تان آنرا در ۲۶4 صفحه سال ۱۳۹۶ به حافظ 
دوستان تقدیم نموده است براي جناب اصغر حیدري منفرد و همفکرانش 

آرزوي موفقیت داریم. 
پي نويس: 

۱� کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسالمي، کارشناس گروه ایران شناسي 
و اسالم شناسي سازمان اسناد و کتابخانه ملي ایران 

یلدا، آیین مهربانی اس���ت. شب 
گردهمای���ی دل ها و افروختن چراغ 
انس در دیرپاترین ش���ب سال است. 
در تالطم روزمرگی های بیهوده، یلدا 
یادآور زندگی و هم بستگی های بی ریا 
اس���ت. روح خانواده در این شب به 
کالبد خانه بازمی گردد تا پیر و نوجوان 
را گرد ه���م آورد و دیدارها را تازه 

کند. 
یلدا، آموزگار امیدواری به روزهای 
روشن از پی شب های دراز است. نوید 

مهربانی آفتاب با زمین پژمرده اس���ت؛ پیروزی امید بر دیو افس���ردگی 
اس���ت؛ پرچم ایرانیان در جنگ با اهریمن دروغ و ریا است؛ پیوندگاه 
دل ها بر گرد س���فرۀ ش���ادی و شیدایی است؛ آموزگار زندگی است و 
درس او شیوۀ دوستی و مهربانی در میان سردی ها و در دل تاریکی ها 
اس���ت. آنگاه که گرد هم می آییم و غزل و دوبیتی می خوانیم و چراغ 
انار می افروزیم و سفره هندوانه می گستریم، غم های سنگین به گوشه ای 

می خزند و دردهای ناسور آرام می گیرند.
یلدا، بلندترین ش���ب س���ال را کوتاه  می کند؛ همچون کوتاهی آن 
راه که به خانه محبوب می رس���د. بلندترین و سردترین شب سال، در 
سایۀ یلدا گرم و صمیمی می شود و ایرانیان در این شب شاد و شیدا 
می آموزن���د که برای کوتاه کردن راه ها و گرم کردن خانه   ها راهی بهتر 
از هم نش���ینی و خنده رویی با یاران همدل و خویشان  هم خون نیست. 
در این ش���ب روشن، زندگی را به یک دیگر تعارف می کنیم و چونان 
علی مرتضی)ع(، بهترین زندگی را آن می دانیم که در خدمت دیگران 

است)غررالحکم، ح۱۰۱۶۶(.
یلدا نوید روزهای بلندتر و ش���ب های ارجمندتر اس���ت؛ معجزه 
هم نش���ینی و دلگش���ایی در شکنجه گاه دنیا است؛ پیوند ما با زمان، و 
میثاق دوباره آسمان با زمین است. از غروب آفتاب آخرین روز پاییز 
تا نخستین صبح زمستان، یلدا است؛ اما هر گاه که سردی را با گرمی، 
و سرس���ختی را با مهربانی، و س���رکه را با انگبین پاسخ دادی، یلدا به 

روی تو می خندد. 
ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت

کار چراغ خلوتیان باز درگرفت
آن شمع سرگرفته، دگر چهره برفروخت

وین پیر سالخورده، جوانی ز سر گرفت
کدام ش���رارت، نحس تر از تفرقه اس���ت و کدام شب یا روز سال 
همچون یلدا، دشمن دوری و پراکندگی است؟ در این شب بلند است 
که فرشتۀ همدلی بر اهریمن جدایی و تنهایی پیروز می شود. یلدا چراغ 
محبت را بر سقف آسمان می آویزد و به معجزۀ دیدار، ایمان به مهربانی 
را به میان خانه ها می آورد، تا انسان ایرانی بداند که زندگی تنها دویدن و 
نرسیدن نیست. یلدا می آید تا ما را دمی از رنج و مرارت برهاند. دست 
غم و پای اندوه را از گلوی انس���ان رنجور بردارد. یلدا نوید مهربانی 
اس���ت و میراث او همدلی با هر جنبده ای اس���ت که جان دارد و نفس 
می کشد. یلدا می آید که سهم ما را از شادی و سرزندگی، کنار را جام 
بگذارد. جهانیان، ایران را به نوروز و یلدا می شناسند و خوشا ملتی که 
در شناسنامۀ او چنان روزی و چنین شبی است. مردمی که سال را با 
نوروز می آغازند و در بلندترین ش���ب سال، چراغ مهربانی می افروزند، 

سزاوار شادی و خرسندی اند. تا باد چنین بادا.

  حسين روحاني صدر1 

 رضا بابایی

يادداشت

يلدا

یلدا، واژه اي س���ریاني، به معناي 
میالد/تولد/ والدت. س���ریاني هم مانند 
عربي از خانواده زبان هاي سامي است. 
ولد، یلد، والده، پیوند لفظي � معنایي این 
کلمه در عربي را با یلداي سریاني نشان 
مي دهد. اینکه مش���هور است یلدا شب 
تولد حضرت عیس���ي مسیح)ع( است، 
دقت تاریخ���ي ندارد و منابع و مراجع 
دین پژوهي این نکته را روش���ن کرده اند 
که  در اینجا به اختصار بیان مي ش���ود. 
در دانشنامه دانشگستر چنین آمده است: 

»یلدا در رومي ناتالیس آنویکتوس �  به معناي روز تولّد مهر شکست ناپذیر� 
درازترین شب سال، یعني شب اول زمستان؛ در تقویم ایراني شب اول دي  
ماه. در اصطالح عموم، شب چّله یا شب چّله بزرگ؛ در باور، شبي اهریمني 
است که با پیروزي مهر)آفتاب/خورشید( و برآمدن روز به پایان مي رسد.« 
)جلد هجدهم، ذیل یلدا(. مهرپرستي با آنکه منشأ کهن ایراني دارد و رد پاي 
تاریخي آن را تا زمان مادها س���پس هخامنشیان و سپس اشکانیان مي توان 
یافت، اما ابتدا حامي و س���پس گویي رقیب نیرومندي چون دین زردشت 
داشت. با آنکه در اوستا، در یشت ها،  در مهریشت نیایشي براي مهر و تلویحًا 
 تأیید مهرپرس���تي دارد، س���رانجام باعث شد که آیین مهر از خاستگاه خود 
ایران، به آسیاي صغیر و کشورهاي حاشیه مدیترانه کوچ کند و تا آنجا پیش 
برود که دین رسمي امپراتوري روم بشود. مهرپرستي نزدیک به چهار قرن با 
رقیب نیرومند دیگري یعني مسیحیت روبرو شد و سرانجام مسیحیت آن را 
خاموش کرد و بعضي شعائر و آداب و مراسم مهري/ میترایي را از آن خود 

کرد که شاید آخرین آنها یلدا بوده است. 
مسیحیان این رسم کهن مهري را براي خود مصادره کردند و آن را که 
شب تولد مهر/ خورشید بود با شب میالد حضرت عیسي)ع( تطبیق دادند. 
یعني با شب ۲۱ دسامبر برابر با شب اول دي)آغاز زمستان(. البته بعدها به 
خاطر اختالف تقویم ها و مسامحه در محاسبه کبیسه ها، جاي این شب به 
۲4 و ۲۵ دسامبر و حتي سوم/ششم ژانویه تغییر یافت. پس شب یلدا اصاًل 
مهري است. سپس با مهاجرت عده اي از مسیحیان سریاني به ایران دیگر 
با کریسمس)به فرانسه نوئل( مترادف شد و با تحول معنایي که پیدا کرد از 
شبي شوم و اهریمني که مهریان به نیاز و نیایش مي گذراندند و گویي نگران 
بودند که آیا خورشید باز هم طالع خواهد شد و تا طلوع خورشید دعاخواني 
مي کردند، چون نیک انجام بود در ایران از پیش از ظهور اسالم معناي جشن 
پیدا کرد، که اغلب مردم آن ش���ب را به ش���ادي مي گذرانند و تنّقالت و به 

ویژه هندوانه و انار مي خوردند.
آیین مهر پس از مواجهه با سرکوب چهارقرني مسیحیت دیگر سربلند 
نکرد، و اینکه عده اي از محققان، حتي حافظ پژوهان برجسته نظیر شادروان 
حسینعلي هروي، حافظ را داراي گرایش هاي مهري مي دانند و به چند بیت 
او استناد مي کنند، امکان تاریخي ندارد، مگر در حد ایهام و اشاره. حافظ یک 

بار به شب یلدا تصریح کرده است:
صحبت حّکام،  ظلمت شب یلداست

نور ز خورشید جوي بو که برآید
او شب یلدا یا تاریکي/ ظلمت دیرپاي آن را � که بلندترین شب سال 
اس���ت � در زمینه اي منفي به کار برده. گویي از ش���وم بودن کهن این شب 
در آیین مهر خبر داشته است و دیگر تعبیر کل مصراع دوم است: »نور ز 
خورشید جوي بو که برآید« نیز همان فحوا را دارد. معناي صریح � یعني 
تفسیري، نه تأویلي بیت، مدح گریزي حافظ را نشان مي دهد. اگرچه مدح گرایي 

او در سراسر دیوان آشکار است. مدح گریزي حافظ.
منابع: دانشنامه دين، ويراسته ميرچاالياده)به انگليسي، در 16 جلد( جلد 
نهم، مقاله Mithraism, Mith؛ دانشنامه دانش گستر، ج18، مقاله يلدا.
دانشنامه حافظ و حافظ پژوهي

  اس�تاد بهاء الدین خرمش�اهي

برندگان جايزه جشن منتقدان و نويسندگان سينمايی مشخص شد

فیلم هومن سیدی بیشترین جوایز دوازدهمین جشن 
بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران را به خود 

اختصاص داد.
به گزارش هنرآنالین، دوازدهمین جش���ن بزرگ 
منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران عصر روز سه شنبه 
۲۷ آذرماه با حضور هنرمندان، منتقدان و اصحاب رسانه 

در تاالر ایوان شمس برگزار شد.
آغازگر مراس���م یادی از درگذش���تگان یک سال 
س���ینمای ایران بود. س���پس جعفر گودرزی دبیر این 
جشن ضمن خوشامدگویی طی سخنانی گفت: سینمای 
 ایران با در نظرگرفتن همه مولفه ها وزیرس���اخت های

 سخت افزاری، اهمیت اجتماعی، ترکیب نیروی انسانی 
صنعت و رسانه سینما نیازمند  و ماهیت پیچیده هنر – 
رصد و مراقبت است.در ادامه این مراسم نوبت به بخش 
سینمای کودک رسید که به مناسبت چهل سال سینمای 
کودک و نوجوان برگزار شد و بهترین فیلمنامه به فیلم 
"باش���وغریبه کوچک" به نویسندگی و کارگردانی بهرام 
بیضایی رسید.همچنین تندیس بهترین کارگردان سینمای 
کودک به کیومرث پوراحمد رس���ید.در ادامه تندیس 
بهترین بازیگر نوجوان این س���ال ها به مهدی باقربیگی 
مجید "قصه های مجید" رسید. همچنین تندیس بهترین 
بازیگر نوجوان به ترانه علیدوس���تی رسید که پدرش 
حمید علیدوستی تندیس او را دریافت کرد.تندیس بهترین 
بازیگر کودک به فرخ هاش���میان بازیگر فیلم "بچه های 
آسمان" مجید مجیدی رسید. همچنین آیدا محمدخانی 
نیز برای فیلم "بادکنک س���فید" این تندیس را دریافت 
کرد. تندیس بهترین فیلم کودک به فیلم سینمایی "خانه 
دوس���ت کجاست" اثر عباس کیارستمی رسید که نگار 
اس���کندرفر به نمایندگی از بهمن کیارستمی تندیس او 
را دریافت کرد.تندیس بهترین فیلم نوجوان نیز به فیلم 
"باش���و غریبه کوچک" رسید که علیرضا کریمی صارمی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این تندیس را 

به نمایندگی از بهرام بیضایی دریافت کرد.
 در ادامه این مراسم نوبت به بزرگداشت اسحاق 
خانزادی رس���ید که با پخش کلیپی همراه بود. سپس 
محمود سماک باشی،حسین دلپاک و رضا درستکار به 
روی صحن���ه آمدند تا از مرد صدای ایران تقدیر کنند.

خانزادی نیز طی سخنانی گفت: من ۶۰سال با میکروفن 
کار کردم و با آنها بسیار دوست هستم، اما هیچ وقت 
به من اجازه نمی دهند که با آنها برای دیگران صحبت 
کنم. در ادامه بخش نخست جوایز اختصاص یافت به 

بخش خالقیت و استعداد درخشان که از میان فیلم های 
"درساژ" بادکوبه،"خجالت نکش" مقصودی،"امیر" نیما 
اقلیما، تندیس این بخش به فیلم "امیر" ساخته نیما اقلیما 
رس���ید.در ادامه تندیس بهترین چهره پردازی به سعید 
ملکان برای "تنگه ابوقریب" اهدا ش���د.تندیس بهترین 
طراحی صحنه و لباس نیز به محمدرضا شجاعی برای 
فیلم "تنگه ابوقریب" اهدا شد.در ادامه این مراسم نوبت 
به تقدیر از سعید عقیقی رسید که دومین بزرگداشت را 
به خود اختصاص داد.در ادامه و در بخش بهترین موسیقی 
فیلم تندیس این بخش به سهراب پورناظری برای فیلم 
"شعله ور" رسید.در بخش بهترین مهندسی صدا تندیس 
به طاهر پیشوایی و علیرضا علویان برای" به وقت شام" 
اهدا شد.همچنین تندیس بهترین تدوین نیز به مهدی 
 س���عدی و هومن سیدی برای فیلم "مغزهای کوچک 
زنگ زده" اهدا شد.و تندیس بهترین فیلمبرداری به حمید 
خضوعی ابیانه برای فیلم "تنگه ابوقریب" تعلق گرفت.

در ادامه بزرگداش���ت اصغر رفیعی جم فیلمبردار 
پیشکسوت برگزار شد که با نمایش کلیپی از او همراه 
بود و پیام صوتی که بهرام بیضایی برای بزرگداش���ت 

او ارسال کرد.
پ���س از این بخش نوبت به اهدای جوایز بهترین 
بازیگر رسید. تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل مرد به 
فرهاد اصالنی برای فیلم "مغزهای کوچک زنگ زده" 
اهدا ش���د.و تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل زن به 
سحر دولتشاهی برای "عرق سرد" تعلق گرفت.در ادامه 
دیپل���م افتخار بهترین بازیگر نقش اول به امین حیایی 
برای فیلم "ش���عله ور" تعلق گرفت و تندیس بهترین 
بازیگر نقش اول مرد نیز به نوید محمدزاده برای فیلم 
"مغزهای کوچک زنگ زده" تعلق گرفت. همچنین دیپلم 
افتخار بهترین بازیگر نقش اول زن به باران کوثری برای 
"عرق س���رد" اهدا ش���د و تندیس بهترین بازیگر نقش 
تعلق  اول زن نیز به سارا بهرامی برای فیلم "دارکوب" 
 گرفت.در ادامه دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه به حمید 
نعمت اله و هادی مقدم دوست برای فیلم "شعله ور" 
اهدا شد. تندیس این بخش نیز به هومن سیدی برای 

تعلق گرفت. فیلم "مغزهای کوچک زنگ زده" 
پایان بخش این مراسم نیز اهدای تندیس بهترین 
کارگردانی به هومن سیدی برای فیلم "مغزهای کوچک 
بود و در نهایت اهدای تندیس بهترین فیلم  زنگ زده" 
دوازدهمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینما 

که به فیلم "مغزهای کوچک زنگ زده"اهدا شد.

مشاور رئيس جمهوری : ايران بايد توسط جوانان ايرانی 
اصالح   شود

اس���تاد دانش���گاه تهران با بیان اینکه شاهد دو 
موج جدید در آموزش و پژوهش هس���تیم، گفت: در 
حوزه آموزش به واس���طه اهمیت پیدا کردن حوزه های 
 Interdisciplinary &(وابس���ته به چند رشته علمی
Multidisciplinary( که به هم پیوستگی شدیدی در 
رش���ته های مختلف ایجاد کرده؛ شاهد از میان برداشته 
ش���دن مرز تش���کیالتی بین دپارتمان ها و دانشکده ها 
هستیم. همچنین در حوزه پژوهش، عرضه پژوهش ها 

در کنفرانس های موضوعی را می بینیم.
به گزارش ایسنا دکتر فرجی دانا دیروز در پنجمین 
کنفرانس موج های میلی متری و تراهرتز که در دانشگاه 
امیرکبیر برگزار شد، با اشاره به دو موج جدید در حوزه 
آموزش و پژوهش، اظهار کرد: در بخش آموزش هرچه 
جلوت���ر می رویم، کمتر می توان گفت یک فرد به کدام 
دپارتمان تعلق دارد. من وقتی به فعالیت های خودم در 
دانشگاه تهران دقت می کردم، با خود می گفتم اگر یک 
بار دیگر توفیق پیدا کنم، این افراز)جدا کردن ( تشکیالتی 
در حد دانشکده ها را هیچگاه انجام نمی دهم، چون گذر 
زمان و افق های جدیدی که در عرصه علم و فناوری باز 
شد، نشان داد که این افراز تا حد رشته های تخصصی 
که ما گرایش ها را به بخش یا دانشکده تبدیل کردیم، 

افراز درستی نبوده است. 
مش���اور رئیس جمهوری در امور علمی آموزشی 
افزود: در حال حاضر شاهد هضم این افراز جزئی در 
حد رشته های تخصصی برای پرداختن به مقوله آموزش 
و پیش بردن دانش���گاه از لحاظ آموزشی هستیم و این 
 virtual(افراز جزئی جای خود را به گروه های مجازی

 )virtual faculties(و دانشکده های مجازی )groups
می دهد، در حوزه نانو به طور مشخص ما هیچ دپارتمانی 
ایجاد نکردیم، صرفا یک هویت مجازی ایجاد کردیم که 
میان همه  کسانی که در این حوزه در علوم و مهندسی 
کار می کردن���د، ارتب���اط برقرار کردیم و به این ترتیب 
هزینه تشکیالتی ایجاد نشد و هم به مفهوم بین رشته ای 

کارکردن نائل شدیم.
وزیر س���ابق علوم گفت: در مقابل این موج در 
آموزش و پژوهش خیلی تخصصی شدن را شاهدیم و 
در کنفرانس های موضوعی عرضه پژوهش ها را شاهد 
هستیم. کنفرانس های کلی جای خود را به کنفرانس های 
تخصصی داده اند و در این کنفرانس ها به موضوعات به 
صورت ریز پرداخته می شود و راه برای کنارهم جمع 
شدن افرادی که به صورت خاص روی موضوعی کار 
کرده اند، فراهم شده است. شاید این دو روند در آموزش 
و پژوهش در خالف جهت هم به نظر بیایند، ولی هر 
دو به یک موضوع توجه دارند و آن بازدهی بیشتر در 

ساختار آموزش و پژوهش حاکم است.
فرجی دانا در پایان با بیان اینکه باید به نظام های 
جدید آموزشی و پژوهشی فکر کنیم، افزود: باید با این 
تفک���ر و ایجاد تغییر به جوانانی که دارند کار را از ما 
تحویل می گیرند، امید القا کنیم. یکی از وظایف سیستم، 
امیدوار نگهداشتن افرادی است که در آن سیستم باید 
منش���أ تحوالت بعدی باشند. بعید است برای اصالح 
کش���ور چش���م خود را به افرادی خارج از مرزهای 
جغرافیایی دوخته باشیم، ایران ما توسط جوانان ایرانی 

اصالح می شود.  

تنديس بهترين بازيگر نقش اول مرد نیز به نويد محمدزاده برای فیلم "مغزهای كوچک زنگ زده" تعلق گرفت 

بدره ای: كتابخانه ملی را از هيچ به درجه افتخار رساندم
 رئیس اس���بق کتابخانه ملی با اش���اره به 
تالش های انجام گرفته برای ارتقای این مرکز، 
گفت: کتابخانه ملی را از هیچ و بدون کمترین 

امکاناتی به درجه ای از افتخار رساندم.
به گزارش ایرنا ، فریدون بدره ای در مراسم 
شب بدره ای با تشریح روند شکل گیری کتابخانه 
مل���ی از ابتدا تا مدت ها بعد از راه اندازی آن، 
افزود: بس���یار تالش بعمل آمد تا کتابخانه ملی 
از آن حالت بی حسی و بی امکاناتی درآید تا 
ام���روز افتخارآمیز و به جایگاه واقعی خود به 

عنوان کتابخانه ملی برسد.
این مولف و مترجم همچنین با اش���اره به 
برخی فعالیت ها و کارهای انجام گرفته در این 
مرکز ،گفت: زمانیکه متصدی کتابخانه ملی شدم 
هیچ نیرویی، جای کافی و حتی مکان مناسب 

شرایط یک کتابخانه ملی وجود نداشت.
وی ادامه داد: این مش���کالت را به وزیران 
وقت منتقل کردم، همان زمان نهادی در وزارت 
علوم به تدریس و آموزش کتابداری مش���غول 
بودند درحالی که این کار به کتابخانه ملی مربوط 

می شد ولی بازم هم نیرو ندادند.
بدره ای همچنین از بدقولی هایی که روی 

داده بود سخن به میان آورد و افزود: قرار شد 
یکی از قصرهای نزدیک کتابخانه ملی در خیابان 
سی تیر فعلی را به این سازمان بدهند که متاسفانه 

این وعده هم محقق و عملی نشد.
رئیس اسبق کتابخانه ملی به طرح سازمان 
شدن این مرکز اشاره کرد و گفت: این مهم نیز 
بعدها به ثمر نشس���ته و تصویب شد که امروز 

شاهد شکل گیری آن هستیم.
بدره ای همچنین انتقال کتابخانه پهلوی به 
کتابخانه ملی را پرزحمت دانست و افزود: این 
ط���رح زمانی اتفاق می افتاد که متوجه برچیده 
شدن کتابخانه پهلوی شدیم لذا سریع به مهندس 
بازرگان نامه ای ارائه ش���د که بالفاصله آثار آن 
فقط باید به کتابخانه ملی منتقل شود که او نیز 
پذیرفت و با تالش بسیار کتابخانه پهلوی را به 

این کتابخانه منتقل کردیم.
عبداهلل انوار درباره فریدون بدره ای گفت: 
ایش���ان با همه توان شان در وضع کتابخانه ملی 
تغییر ایجاد کردند، تغییرات ایش���ان به قدری 
محسوس بود که باید همه ما تا عمر داریم از 
ایشان ممنون باشیم. از نظر کار ترجمه شان هم 
باید بگویم که کارشان بسیار عمیق است، این 

روزها هرکس ۲ کلمه بلد اس���ت فکر می کند 
می تواند مترجم باشد و اختالفات عدیده که در 
ترجمه آثار فلسفی به وجود می آید را ساماندهی 
کند اما در کار او هیچ اختالف عقیده به وجود 
نمی آید چرا که ایشان فلسفه را می شناسند و 

مطالعه می کنند.
سید صادق سجادی به کیفیت ترجمه های 
بدره ای اش���اره کرد و گفت: ترجمه در ایجاد 
فرهنگ و تحول تمدن اهمیت دارد و یکی از 
مهم ترین آثار فرهنگی، ترجمه است مترجمان 
بزرگی در ابتدای اسالم داشته ایم که آثار پزشکی، 
فلسفه، هندسه، مکانیک و فیزیک را وارد ایران 
کردند. همین ترجمه بود که باعث تجدید حیات 
علم در اروپا شد یگانه راه اطالعی که اروپاییان 
از آثار افالطون داشتند ترجمه عربی آن بود، آنچه 
از فلسفه یونانی به اروپا رسیده در دوره رنسانس 
از ترجمه عربی آن آثار بوده و مترجمانی بودند 
ک���ه از عربی به التین ترجمه می کردند، از این 

نظر ترجمه و تالیف تقدم دارد.
این مراسم با اهدای لوح تقدیر پیام اشرف 
بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی 

به پایان رسید.

ماهنامه ستاره كرمان منتشر شد
ماهنامه  دوازهم  شماره 
اجتماعی و فرهنگی س���تاره 
کرمان در ۱۲۸ صفحه منتشر 

شد.
ای���ن ماهنامه که تمرکز 
جدی بر گردشگری در کرمان 
دارد به موضوعات مختلف در 
این مورد پرداخته است. سردبیر 
در یادداش���ت خود با عنوان 
رونق گردشگری در گرو تدبیر 
مدیران نوشته است: قرارمان این 
 است در نشریه ستاره کرمان 
توانمندی ها، زیبایی ها، آداب و 
رسوم و فرهنگ مناطق مختلف 
اس���تان کرمان را هر چه بهتر 
معرفی کنیم، این که گفته اند 
کرمان را هر چه بهتر معرفی 

کنیم این که گفته اند کرمان اس���تانی چهار فصل اس���ت به هیچ عنوان اغراقی 
نیست به واقع تنوع آب و هوای آن همه را شگفت زده می کند، باید رفت و 
دید و شناخت، شاید پیامد این شناخت و معرفت آغاز یک حرکت رو به جلو 
برای اقتصاد استان و مناطق محروم آن باشد چراکه ما تنها در همین عرصه می 
توانیم عرض اندام کنیم، از همین طریق است که می توان اشتغال زایی کرد، 
شاید بتوان از این چرخه بسیار مفید راهی برای کسب درآمد و بهبود زندگی 

مردم پیدا کرد.
در بخش گردش���گری گزارش س���فر به قلعه گنج با عکسهای مصور و 
متنوع منتش���ر ش���ده است. در بخش گردشگری موسیقی گفت و گو با شهرام 
میرزایی نوازنده قیچک، گفت و گو با کریم بیانی نوازنده سرنا و مطلبی با عنوان 
نگاهی به موسیقی نواحی سیرجان منتشر شده است. همچنین در بخش صنایع 
دستی گفت و گو با مهران رضا پور استاد نگارگری و قلمزنی و گفت و گو با 
نسرین یعقوبی طراح گرافیک منتشر شده است. در بخش گردشگری فرهنگی 
مطلبی با عنوان خشت ها در کوره خاطرات که درباره خانه های خشتی استان 
کرمان منتشر شده است. این ماهنامه به مدیرمسئولی و سردبیری بتول ایزدپناه 

راوری منتشر می شود. 

 برگزاری جشنواره قصه گويی با يادی  
از عباس كيارستمی و مرتضی مميز

مراسم بزرگداشت احترام برومند در جشنواره قصه گویی 
برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در مراسم نکوداشت احترام برومند 
که در سومین روز  بیست ویکمین جشنواره قصه گویی در 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد رضا 
بابک در سخنانی درباره این چهره پیشکسوت اظهار کرد: ما 
باید با احترام نام احترام برومند را به زبان بیاوریم؛ نه فقط 
خانم احترام برومند بلکه خانواده برومند. وقتی به زندگی 
داوود رشیدی نگاه می کنم انگار او مانند چراغی روشن بود 
و اطرافیانش مانند شاپرک به دورش می چرخیدند و او سعی 

می کرد به خانواده اش نور بدهد.
این بازیگر و نویسنده افزود: احترام برومند با حضورش 
در صداوسیمای آن زمان محبوبیت خاصی در میان خانواده ها 
پیدا کرده بود، زیرا حضور او صادقانه و مهربانانه بود. او از 

طریق صدا و سیما توانسته بود با خانواده ها ارتباط برقرار کند 
و در کنار قصه گویی اگر پندی می داد واقعا تاثیر بسزایی در 
جامعه داشت.رضا بابک با اشاره به آشنایی و همکاری اش با 
مرضیه برومند - کارگردان و خواهر احترام برومند - گفت: 
ما زمانی که در کانون پرورش فکری با هم کار می کردیم 
چند نمایشنامه از بیژن مفید به اجرا درآوردیم و زمانی که 
برای ما مشکلی پیش آمد و از کانون بیرون آمدیم احترام 
برومند با آقای رش���یدی صحبت کرده بود و در تلویزیون 
واحد نمایش را برای کودک و نوجوان تش���کیل دادند. در 
آن زمان به همت احترام برومند گروهی را تشکیل دادیم و 
تله تئاتر برای نوجوانان کار می کردیم.او در پایان خاطرنشان 
کرد: خانواده رشیدی و برومند خدمات بزرگی به هنر کرده اند 
و برای بچه ها قدم های بزرگی برداشته اند. دست همه آن ها را 

می بوسم و به احترام شان کاله از سر برمی دارم.
سپس کلیپی از احترام برومند برای حاضران پخش شد 

که در آن او قصه زندگی خود را تعریف کرد.
در ادامه برنامه منصور ضابطیان در سخنانی گفت: معموال 
در مراسم  نکوداشت می گویند صحبت کردن درباره کسی 
سخت است، اما این موضوع برای من سخت نیست، زیرا 

سال هاست با آن زندگی کرده ام و همیشه با من است. چیزی 
که برای من  سخت است این است که به بچه های حاضر 
در مراسم چطور بگویم درباره چه کسی صحبت می کنم.این 
مجری و نویسنده در ادامه خاطره ای از فرستادن نقاشی اش 
به تلویزیون و دریافت کارتی از احترام برومند تعریف کرد و 
گفت: من همه جا با این کارت پز می دادم که خانم احترام 
برومند برای من کارت فرستاده و فکر می کردم این کارت را 
فقط برای من فرستاده است. با آن کارت، تلویزیون رویای 
کودکی من شد و امروز من با آن رویا زندگی می کنم. اگر 
من در تلویزیون هستم و اگر نویسنده شدم به خاطر رویایی 
است که شما برای من ساختید خانم برومند. خوشحالم این 

فرصت به من داده شد تا از این رویا تشکر کنم.
در بخش دیگری از این مراسم، نکوداشت احترام برومند 
با حضور مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 

محمدرضا زمردیان معاون کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان، رضا بابک، مرضیه برومند و لیلی رشیدی بازیگر 
و دختر احترام برومند  برگزار شد و اولین نشان جشنواره 

بین المللی قصه گویی به احترام برومند تقدیم شد.
احترام برومند نیز در سخنانی کوتاه  با بیان خاطره ای 
از کس���ی که می خواست با او مصاحبه داشته باشد گفت: 
هیچ گاه ناراحت نبودم که دیگر در تلویزیون حضور ندارم. 
دوباره به تلویزیون آمدم، اگرچه شما بچه ها آن را ندیدید 
اما می خواهم بگویم من همه شما را دوست دارم.او سپس 
گفت: من از کانون خاطره های خیلی خوبی دارم. امروز یکی 
از آن خاطره های خوب است. باید یادی کنیم از بزرگانی که 
در کانون رشد کردند و جهانی شدند؛ یادی کنیم از عباس 

کیارستمی و مرتضی ممیز.
مرضیه برومند نیز در سخنانی کوتاه گفت: خواهر من 
راه گشای ما بود و راه را به ما نشان داد. ما پا جای پای او 
گذاشتیم. درود می فرستم به روح بزرگ داوود رشیدی که 

اکنون در میان ماست.
در پایان مراس���م نیز قصه ای به مناس���بت شب یلدا 

اجرا شد.  

 لغو امتحانات روز شنبه  مدارس 
به جز نهايی ها

همه امتحانات مدارس )به جز امتحانات نهایی( در روز ش���نبه، یکم 
دی ماه به دلیل پاسداشت سنت باستانی شب یلدا لغو شد.

به گزارش  مهر، ش���اپور محمدزاده،مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و 
پرورش در بخش���نامه ای خطاب به مدیران کل آموزش و پرورش استان ها 
اعالم کرد: نظر به اینکه روز شنبه، اول دی ماه، آغاز فصل زمستان و شب 
برگزاری یکی از س���نت های باس���تانی و دیرینه ایرانیان )شب چله( است، 
به منظور حفظ و پاسداش���ت کانون گرم خانواده  و به جای آوردن س���نت 
حسنه صله ارحام و نیز بهره مندی دانش آموزان از والدین و لذت بردن از 
همنشینی با خانواده های خود، مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایید امتحانات 
کلیه دوره های تحصیلی به جز امتحانات نهایی روز شنبه اول دی ماه سال 

جاری لغو و به تاریخی دیگر موکول شوند.

تالش برای توزيع عادالنه امکانات پژوهشی
 محمد جوهرچی گفت: در سال جدید، با هدف افزایش شفافیت، زدودن 
تمرکز در صرف بودجه پژوهش���ی، ایجاد عدالت در فرصت های پژوهشی، 
تصمیم بر آن شد تا طی فراخوانی از پژوهشگران برای ارائه طرح های خود 

در قالب پیشنهاده، دعوت شود.
به گزارش ایلنا، محمد جوهرچی )مدیرکل پژوهش نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور( درباره فراخوان دعوت از جامعه علمی کشور برای مشارکت 
در طرح های پژوهشی نهاد، اظهار کرد: جوامعی که به سمت توسعه و ارتقای 
اجتماعی و خدمات مربوط به آن گام برداش���ته اند، توجه ویژه ای به مس���ئله 
تحقیق و توس���عه یا R&D  داش���ته اند و سهم بودجه پژوهشی را از درآمد 
ناخالص ملی یا داخلی به خوبی ادا کرده اند. وی افزود: در کش���ور ما نیز 
براساس اسناد باالدستی جمهوری اسالمی و سیاست های مدنظر مقام معظم 
رهبری و همچنین احکام ساالنه بودجه، تمام دستگاه ها درصدی از بودجه 
خود را به پژوهش و توسعه اختصاص دهند. در این جهت نهاد کتابخانه های 
عمومی کش���ور طی چند س���ال اخیر به این حکم قانونی و برنامه توسعه ای 
کشور، با اشتیاق گردن نهاده و بودجه پژوهشی خود را به طرح هایی که به 
خدمت رسانی و یا اصالح رویه های خدمتی مربوط می شود، اختصاص داده 
است. مدیرکل پژوهش نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اشاره به فضای 
ایجاد شده برای مشارکت پژوهشگران در فعالیت های پژوهشی نهاد، گفت: بر 
این اساس در سال جدید، با هدف افزایش شفافیت، زدودن تمرکز در صرف 
بودجه پژوهشی، ایجاد عدالت در فرصت های پژوهشی، انعقاد قرارداد با گستره 
بیشتری از پژوهشگران و ترغیب ایجاد فضای مناسب برای رقابت میان آنان، 
تصمیم بر آن شد تا پس از اعالم نیازها و اولویت های نهاد، طی فراخوانی از 

پژوهشگران برای ارائه طرح های خود در قالب پیشنهاده، دعوت شود.

نمايشگاه جريان های معاصر سراميک ايران »انبساط « در خانه هنرمندان
 نمایش����گاه انبساط زیر نظر هیئت مدیره 
انجمن هنرمندان سفالگر و با حمایت اداره کل 
هنرهای تجس����می با حضور چهار کیوریتور و 
تعدادی از هنرمندان در خانه هنرمندان برگزار 

می شود.
 به گزارش ایلنا، نمایشگاه ساالنه  آثار انجمن 
هنرمندان سفالگر با عنوان  »انبساط« با حمایت و 
همکاری اداره هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی  روز جمعه سی ام آذر ماه در 
خانه  هنرمندان افتتاح می شود. این نمایشگاه به 
کیوریتوری بهزاد اژدری، رجحانه حسینی، مجید 
ضیایی و امید قجریان به صورت مس����تقل در 
چهار گالری پاییز، زمس����تان، ممیز و میرمیران 

برگزار خواهد شد.
 ف����رزاد فرجی )مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره انجمن هنرمندان سفالگر( درباره نمایشگاه 
جریان های معاصر س����رامیک ایران گفت: در 
سال جاری ما نگاه متفاوتی به نمایشگاه سالیانه 
انجمن داریم. در این نمایشگاه از دیدگاه چهار 
کیوریتور که در دهه اخیر جامعه هنری زیادی را 
با خودشان هم مسیر کردند و هر چهار نفر هم 
سرامیست هستند، دعوت کردیم .هدف ما این 
است که می خواهیم وضعیت موجود سرامیک 
را در دهه اخیر نشان دهیم و با کنار هم قرار 
دادن این جریان ها در یک فضای مشترک و در 
یک زمان خاص و صحبت در مورد هر کدام 

از این ها به نوعی سیاست های برنامه های بعدی 
را پیش بینی کنیم.

 او ادام����ه داد: مظفری به عنوان مدیرکل 
هنرهای تجسمی، نخست از ما برنامه اجرایی 
خواستند و برپایی این نمایشگاه جزو برنامه های 
اصل����ی ما بود. او از برگزاری این نمایش����گاه 
حمای����ت کرد. در واقع تمامی بودجه برگزاری 
این نمایشگاه و برنامه های حاشیه نمایشگاه اعم 
از نشس����ت های کیوریتورها، کنفرانس خبری، 
دعوت از منتقدان، جمع آوری نظریه های متنی 
از منتق����دان و چاپ کتاب از طرف اداره کل 
هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تامین شده است.
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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

46/45 دالر 
56/24 دالر 
 56/08 دالر    
1250 دالر    

 3250000 تومان
3480000 تومان
1770000 تومان
1040000  تومان
625000 تومان
305000 تومان

4200 تومان 
9897/2 تومان
9970 تومان
4782/6 تومان
11640/6 تومان
11650  تومان
5321  تومان
12341/5 تومان
12400  تومان
1143/7  تومان
2524/2  تومان
2800  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(

دولت با هدف توسعه ساخت 
مسکن، ش���رایط ایجاد 400 هزار 
واحد مس���کونی را در شهرهای 
جدی���د، بافت های فرس���وده و 

شهرهای کوچک ایجاد می کند.
مهندس محمد اسالمی وزیر 
راه و شهرسازی با بیان اینکه نقش 
وزارت راه و شهرس���ازی در این 
برنامه صرفا تسهیل گری و در برخی 
 نقاط عرضه زمین اس���ت، گفت: 
۲00 هزار واحد از این برنامه توسط 
 توس���عه گران در شهرهای جدید، 
۱00 هزار واحد در ش���هرهای زیر 
۵0 هزار نفر و ۱00 هزار واحد در 
بافت های فرسوده احداث خواهد 

شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
وی با اشاره به هدف گذاری کمی 
بخش تأمین مسکن اقشار متوسط 
در برنامه شش���م توسعه بیان کرد: 
طبق این برنامه قرار است ساالنه ۹00 
هزار واحد مسکونی در بخش های 
ش���هری و روستایی ساخته شده و 
شرایط عرضه آن ها برای خانه  اولی ها 
یا افرادی که در این زمان به توانایی 
خانه دار شدن رسیده اند، فراهم شود.
اسالمی در این زمینه اضافه کرد: با 
توجه به برنامه ارائه شده به رئیس 
جمهوری که هفته گذشته صورت 
گرفت، نخستین برنامه عملیاتی در 
ای���ن دوره از مدیریت وزارت راه 
و شهرس���ازی در دستور کار قرار 
گرفت که تکمیل ۵00 هزار واحد 
مسکن مهر باقی مانده و تحویل آن 
به متقاضیان و همچنین س���اخت 
400 هزار واحد مسکونی با کمک 
حضور توسعه گران از جمله آن ها 

به شمار می رود.
وی در ادامه برنامه مذکور را 
یک هدف اجرایی ۲ ساله اعالم کرد 
و افزود: نکته ای که برای ما بسیار 
حائز اهمیت بوده و جامعه در حال 
حاضر به آن نیاز دارد تس���ریع و 
تسهیل امر خانه دار شدن خصوصا 
برای قش���ر متوسط است تا ضمن 
عملیاتی کردن جریان تولید مسکن 
این اطمینان را به مردم بدهد که یک 
گونه جریان پایدار در این مسیر به 

وجود آمده است.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید 

براینکه تالش داریم تا از این طریق 
نوعی تع���ادل در بخش عرضه و 
تقاضا در بازار مس���کن کشور به 
وجود آوریم، گف���ت: فعالیت و 
س���رمایه گذاری در طرح عایدی 
مسکن هم نشان دهنده تالش برای 
جلوگیری از رکود سرمایه در این 
حوزه است که سعی دارد به نحوی 
این سرمایه و خانه های خالی را در 
م���دار بهره برداری برای مردم قرار 
دهد.  وی در پایان خاطرنشان کرد: 
در این ط���رح هم مانند هر گونه 
فعالیت اقتصادی دیگر که مالیات 
برایش تعریف شده است، وضعیت 

باید به همین نحوه دنبال شود.
مشارکت بخش خصوصی در 

بازسازی سوریه 
خبر دیگري حاکي اس���ت 
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع 
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت 
س���رمایه گذاران بخش خصوصی 
ایران کشور س���وریه را بازسازی 

می کنند. 
امیر امینی با بیان اینکه بخش 
خصوصی کش���ور وارد بازار 600 
میلیارد دالری س���رمایه گذاری در 
پروژه های بازس���ازی سوریه شده 
اس���ت، به ایلنا گفت: دولت ایران 
قرار نیست منابعی را به پروژه های 
عمرانی این کشورها اختصاص دهد 
اما تضمین این سرمایه گذاری ها را 

از طریق بانک مرکزی می پذیرد.
وی گفت: قوانین س���رمایه 
گذاری در کش���ورهای خارجی 
متفاوت از قوانین س���رمایه گذاری 
در ایران اس���ت و سرمایه گذاران 
باید براساس قوانین آن کشور نسبت 
به س���رمایه گذاری در بخش های 

مختلف اقدام کنند. 
معاون برنامه ریزی و مدیریت 
منابع وزیر راه و شهرسازی  با بیان 
اینکه بخش خصوصی کشورمان در 
حال سرمایه گذاری در حوزه های 
فسفات و تامین مصالح ساختمانی به 
ویژه سیمان در کشور سوریه است، 
ادامه داد: فرصت های سرمایه گذاری 
خوبی در سوریه وجود دارد و تنها 
مشکل این است که کانال ارتباطی 
س���رمایه گذاران با دولت سوریه 

ضعیف است.   

وی اف���زود: البته پیمانکاران 
ایران���ی وارد بازاره���ای عراق و 
ترکمنس���تان هم شده اند و چندین 
پروژه در بخش های حمل و نقلی در 
این کشورها توسط سرمایه گذاری 
ایرانی ها در مرحله عملیات اجرایی 

قرار دارد. 
امینی تاکید ک���رد: البته این 
سرمایه گذاری ها مستقل از دولت 
است و قرار نیست از منابع دولت 
ایران در این پروژه ها استفاده شود. 
پروتکل های���ی را فراهم کرده ایم و 
تفاهمنامه راهب���ردی بلندمدتی با 
دولت سوریه در حال انعقاد است 
که بخش خصوصی کشورمان از آن 
مجرا بتواند در سوریه سرمایه گذاری 

کند. 
وی ب���ا بیان اینکه راه را برای 
بخش خصوصی در خصوص ورود 
به کشورهای همسایه باز کرده ایم،  
ادامه داد: دولت ایران قرار نیس���ت 
منابعی را به پروژه های عمرانی این 
کشورها اختصاص دهد اما تضمین 
این س���رمایه گذاری ها را از طریق 
بانک مرکزی می پذیرد که این خود 
بار س���نگینی برای دولت خواهد 

داشت. 
معاون وزیر راه وشهرسازی با 
بیان اینکه روس ها هم در س���وریه 
برای سرمایه گذاری در پروژه های 
عمران���ی حضور دارند، گفت: هر 
چند روسیه هم در این بازار حضور 
دارد اما تمایل سوریه به سمت ایران 
است چرا که قرابت مذهبی و فکری 

با ایران دارد.     
وی با تاکید بر اینکه برآوردهای 
انجام شده نشان می دهد بازسازی 
سوریه یک بازار 600 میلیارد دالری 
اس���ت، گفت: ۱۵0 میلیارد دالر از 
این عدد مربوط به بازسازی مساکن 
عمومی اس���ت.  امینی ادامه داد: 
دولت ایران بخش خصوصی کشور 
را به دولت سوریه معرفی می کند 
و در چند س���فر اخیر دولت ایران 
به سوریه هم سرمایه گذاران همراه 
دولت حضور داش���تند. وی درباره 
ورود قرارگاه خاتم االنبیا به بازسازی 
س���وریه هم گفت: قرارگاه خاتم 
االنبیاء هم وارد سرمایه گذاری در 

سوریه شده است.

دبی���ر کل اتاق اصناف ایران گفت: در تامین آجیل، 
ش���یرینی و برخی از میوه های این فصل برای شب یلدا 

مشکلی نداریم.
علی عوض پور در مصاحبه باخبرگزاری صداوسیما 
افزود: اتاق های اصناف سراسر کشور براساس دستور العملی 
که ابالغ شده موظف به تشدید بازرسی ها و رصد بازار 
برای چند کاالی اساس���ی این روز ها یعنی آجیل، میوه و 
ش���یرینی هستند.وی گفت: البته وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و سازمان تعزیرات هم در این باره مسئول است که 
با جلسات خاص و هماهنگی های الزم اتحادیه های صنفی 

و مراجع قانونی تمهیدات الزم را اندیشیده اند.
دبیر کل اتاق اصناف ایران ادامه داد: با وجود اینکه از 
ابتدای سال با افزایش قیمت ها در اکثر کاال ها مواجه بودیم، 
اما درباره آجیل، شیرینی و میوه برای شب یلدا هیچگونه 
افزایش قیمتی نخواهیم داشت و به تمام اتحادیه ها ابالغ 
شده که فروشندگان از نرخ مصوب سازمان حمایت فراتر 

نروند و حداقل سود ممکن را در فروش کاال ها دریافت 
کنند.وی ادامه داد: بازرسی ها در تمام استان ها به صورت 
ویژه و با نام مانور شب یلدا اجرا خواهد شد و هموطنان 
اگر تخلفی مشاهده کردند حتماً با اتاق اصناف استان خود 

در تماس باشند. یا با شماره " ۱۲4" 
عوض پور گفت: از مردم و خریداران خواهشمندیم 
تا حتماً از واحد های صنفی با هویت و دارای پروانه کسب 
خرید کنند تا بتوانیم اگر تخلفی مش���اهده شد، برخورد 
الزم را انجام دهیم.زیرا  برای برخورد با دستفروشانی که 
گران فروشی و تخلف می کنند، هیچ ابزار قانونی نداریم .

وی افزود: قیمت گذاری کاال ها براس���اس کیفیت و 
وضع منطقه ای آن است و قیمت هر کاال در استان های 

مختلف با مرکز کشور و پایتخت متفاوت است.
دبی���ر کل اتاق اصن���اف ایران گفت: قیمت گذاری 
آجیل بدلیل اینکه جزو اقالم ضروری نیس���ت، بصورت 

ارشادی است . 

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: 
طی توافق با تولیدکنندگان لوازم خانگی قیمت ها 

حداقل ۱0 درصد کاهش خواهند داشت . 
به گزارش شاتا، رضا رحمانی در نشست 
مشترک با تولید کنندگان و تشکل های صنفی 
حوزه لوازم خانگی با اشاره به باال رفتن قیمت مواد 
اولیه تولید افزود: با برنامه ریزی انجام شده دالل ها 
حذف می شوند و قیمت فوالد و پتروشیمی و 

... هم حتما کاهش می یابد.
وي تاکید کرد:  تنها کسانی که دارای پروانه 
بهره برداری هستند مجاز به خرید مواد اولیه اند و 
در این زمینه روسای سازمان های صنعت ، معدن 

و تجارت استان ها هم مسئولیت دارند.
وزیر صنعت با اش���اره به پتاتس���یل های 
موجود در صنعت لوازم خانگی و برنامه ریزی 
برای توسعه تولیدات این صنعت تصریح کرد: 
هماهنگی های خوبی انجام شده است و امیدوارم با 

کاهش قیمت ها شاهد رونق در بازار باشیم.
در این نشست مشترک نمایندگانی از اتحادیه 
لوازم خانگی واتاق بازرگانی و همچنین تعدادی 
از فعاالن صنعتی هم حضور داشتند که به بیان 
دغدغه ها و مش���کالت موجود در این صنعت 

پرداختند .
فعاالن صنعتی با استقبال از نشست مشترک با 
وزیرصنعت، معدن وتجارت و توجه به مشکالت 
و چالش های صنعت لوازم خانگی گزارشی از 
ظرفیت ها و توانمندی های تولیدکنندگان این 
صنعت را ارایه کردند. همچنین شرکت کنندگان 
بر کاهش قیمت برای افزایش تقاضا در بازار لوازم 

خانگی تاکید کردند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی کش���ور هم با 
اش���اره به فعالیت واحدهای صنفی بدون مجوز 
گفت: توصیه می کنم که مردم  از فروشگاه های 

دارای پروانه و مجوز خرید کنند.
محمد طحان پور در گفتگو با شاتا افزود: 
با مش���کالت تولید آشنا هستیم و می دانیم که 
تولیدکنندگان با مشکل تامین مواد اولیه با قیمت 
مناسب مواجهند. زیرا قیمت مواد اولیه آلومینیوم 
و آهن و پتروش���یمی که اجزای تشکیل دهنده 
کاال هس���تند، باالست و نهایتا قیمت نهایی کاال 

را باال می برند .
وي تصریح ک���رد: با کاهش قیمت دالر 
مردم انتظاردارند که قیمت ها هم کاهش یابد و 
خوشبختانه طی جلسه با وزیر صنعت ، معدن و 
تجارت، تولید کنندگان با کاهش قیمت موافقت 

کردند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی کشورادامه داد: با 
کاهش ۱۵ درصدی یک تولید کننده خارجی انتظار 
داریم که تولید کنندگان داخلی هم همراه شوند؛ 
البته با توافق صورت گرفته این نوید را می دهم 

که قیمت های لوازم خانگی کاهش می یابد.
 کاه��ش قیمت خودروه��ای داخلی و 

وارداتی
خبر دیگري حاکي اس���ت  رئیس اتحادیه 
صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران 
از کاهش ی���ک تا ۸ میلیون تومانی قیمت در 

خودروهای تولید داخل خبر داد. 
می���زان کاهش قیمت خودروهای وارداتی 
در م���ورد خودروهای زیر 600 میلیون تومان تا 
۸ درصد و خودروهای باالتر از این رقم تا ۳۳ 

درصد است.
سعید موتمنی با بیان اینکه در خودروهای 
داخلی  یک تا ۳ میلیون تومان کاهش قیمت در 
بازار را شاهد هستیم ،ادامه داد: این کاهش قیمت 
در مورد خودروهای مونتاژی مانند هایما، سراتو ، 

اکسنت و .. بین ۵ تا ۸ میلیون تومان است.

وی ادامه داد: هم اکنون قیمت خودرو پژو 
۲00۸ از ۲4۵ میلیون تومان به ۲۳۲ میلیون تومان ، 
سراتوی سایپا از ۲۱۲ میلیون تومان به ۲00 میلیون 
تومان ، هیوندا اکسنت کرمان موتور از ۲0۵ به 
۱۹۲ میلیون تومان ، هایمای اس 7از ۲0۵ میلیون 
به ۱۹۸ میلیون تومان وهایمای s۵از ۱۳۲ به ۱۲۸ 

میلیون تومان کاهش یافته است.
مواردي چون کاهش قیمت ارز، فروش های 
روزهای گذش���ته خودرو سازان و نبود خرید و 
فروش خودرو در بازار در روزهای گذش���ته از 
جمله دالیل کاهش قیمت بود که از سوی رئیس 

اتحادیه خودرو عنوان شد.
موتمن���ی در ادامه با بیان اینکه دالالن هم 
طی روزهای گذشته و به دلیل جلوگیری از زیان  
خودروهای خود را روانه بازار فروش کرده اند، 
گفت: دالالن مدت ها خودروهای خود را به بازار 
عرضه نکرده بودند که هم اکنون و برای جلوگیری 
از ضرر اقدام به عرضه خودروها در بازار کرده اند 
که این موضوع  به همراه نبود مشتری از دالیل 

کاهش قیمت خودرو در بازار است. 
بهاي فوالد ایران ۳۰ درصد کاهش یافت

در همی���ن حال نای���ب رئیس انجمن 
تولیدکنن���دگان فوالد ای���ران هم  از کاهش ۳0 
درص���دی قیمت فوالد خب���ر داد و علت آن را 
افزای���ش عرضه فوالد و محصوالت آن در اثر 

کاهش صادرات عنوان کرد.
بهادر احرامیان در گفتگو با ایسنا از ریزش 
قیمت فوالد در سه هفته گذشته خبر داد و گفت: 
روند کاهش قیمت فوالد در دو ماه گذشته ثابت 
شده بود اما در سه هفته گذشته این روند تسریع 
شد و در حال حاضر قیمت فوالد نسبت به ماه 

گذشته ۳0 درصد کاهش یافته است.
به گفته وی، مقایسه ساالنه قیمت های فوالد 
درس���ت نیست، چرا که قیمت ها باید نسبت به 
قیمت های جهانی سنجیده شوند که آن ها دائم در 

حال تغییر هستند.
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
ادام���ه داد: در حال حاضر قیمت محصوالت 
فوالدی ایران، همچون میلگرد از قیمت جهانی 
قراضه پایین تر است که این موضوع نشان دهنده 
افت س���قف قیمت ها و قرار گرفتن بازار فوالد 

ایران در فاز عقبگرد است.
وی علت این کاهش قیمت را مش���کالت 
صادراتی و در نتیجه وجود مازاد مصرف در بازار 
عنوان کرد و گفت: میزان تولید فوالد حدود ۲۵ 
میلیون تن و مصرف داخل حدود ۱۲ میلیون تن 
است که در صورت کاهش یا توقف صادرات، 
وجود م���ازاد مصرف در بازار منجر به کاهش 
قیمت ها می شود. احرامیان  همچنین کاهش قیمت 

فوالد را زنگ خطر بزرگی برای اقتصاد خواند و 
تصریح کرد: در حال حاضر مشکالت و ابهاماتی 
بر سر راه صادرات وجود دارد که منجر به کاهش 

صادرات شده است.
وی ب���ا بیان اینک���ه وجود مازاد تولید در 
بازار و عدم تناس���ب عرضه و تقاضا مانع رشد 
قیمت فوالد ش���د، اظهار کرد: در اوج التهابات 
بازار ارز، فوالد در مقایسه با بازار جهانی با دالر 
۸000 تومان عرضه ش���د و در حال حاضر نیز 
ای���ن محصوالت با دالر ۵000 تومان به فروش 
می رس���د و این در حالی است که هزینه تولید 
محصوالت ف���والدی در بهترین حالت با دالر 

۹000 تومان تامین می شود.
 نای���ب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران گفت: ممکن است کاهش قیمت فوالد در 
کوتاه مدت برای سیاست گذاران مطلوب باشد، 
اما ضربه های جبران ناپذیری به این صنعت وارد 

خواهد کرد.
کاهش 1۰۰۰ تومانی قیمت هر کیلو آهن 

و میلگرد 
 از سوي دیگر رئیس اتحادیه فروشندگان 
آهن از کاهش هزار تومانی قیمت هر کیلو آهن 
و میلگرد در هفته جاری خبر داد .محمد آزاد در 
گفتگو با تسنیم ضمن اشاره به اینکه همزمان با 
روند کاهشی قیمت ارز، آهن هم در بازار ارزان 
شده است، اظهار داشت: هفته گذشته هرکیلو تیر 
آهن با قیمت 4۱00 تومان به فروش می رسید اما 
در حال حاضر قیمت هر کیلو تیرآهن به ۳۱00 
تومان رسیده که بنابراین کاهش ۲4 درصدی داشته 
اس���ت.وی تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل 
افت صادرات و رکود ساخت و سازها، عرضه 
آهن بیش از تقاضا در بازار اس���ت که در این 
رابطه باید تصمیم مناسبی برای مدیریت قیمت ها 
اتخاذ شود چراکه کاهش بیشتر قیمت ها به نفع 

تولیدکنندگان نیست.
اعالم بهای 14 محصول لبنی پرمصرف

درپی ابالغ قیمت جدید شیرخام توسط 
س���تاد تنظیم ب���ازار، بهای ۱4 محصول لبنی 

پرمصرف اعالم شد.
به گزارش ایرنا، با تصمیم اعضای ستاد 
تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم ش���یر خام با 
مشخصات ۳/۲ درصد چربی و بار میکروبی 
کمت���ر از ۱00 هزار ب���ه منظور ایجاد انگیزه 
حداکث���ری در تولید، مع���ادل ۲ هزار تومان 
مص���وب و برای همه دامداری ها الزم االجرا 

شد.
برپایه این گزارش، به ازای هر یک دهم 
درصد افزایش ی���ا کاهش چربی معادل ۲0 
ریال به قیمت مصوب اضافه یا کم می شود. 

این رقم بر اس���اس پیشنهاد سازمان حمایت 
از تولی���د کنندگان و مصرف کنندگان تعیین 

شده است .
بر این اس���اس قیمت انواع شیر بسته به 
نوع آن از ۲ هزار و 600 تا پنج هزار و 700 
تومان و قیمت ۹00 گرمی ماست از 4 هزار و 

۳۵0 تا 4 هزار و 7۵0 تومان تعیین شد.
این گزارش حاکیس���ت: حداکثر قیمت 
مصرف کننده برای هر بطری شیر کم چرب 
۱/۵ درص���د ۹46 سی.س���ی 4 هزار و ۱00 
تومان، هر بطری شیر نیم چرب ۲ درصد ۹46 
سی.سی 4 هزار و ۲00 تومان، هر بطری شیر 
۳ درصد ۹46 سی.سی 4 هزار و 4۵0 تومان، 
هر بطری شیر کامل ۳/۲ درصد ۹46 سی.سی 
4 هزار و ۵00 تومان، هر شیر نایلون ۱/۵درصد 
۹00 گرمی ۲ هزار و 600 تومان، شیر استریل 
ی���ک لیتری پاکتی ۱/۵درصد ۵ هزار و ۵00 
تومان و ش���یر استریل یک لیتری پاکتی سه 

درصد ۵ هزار و 700 تومان مشخص شد.
همچنی���ن حداکثر قیمت مصرف کننده 
برای هر ماس���ت دبه ای ۲/۵ کیلوگرمی کم 
چرب ۱0 هزار و ۹00 تومان، ماست دبه ای 
۲/۵ کیلوگرمی پرچرب ۱۱ هزار و 700 تومان، 
ماس���ت لیوانی ۹00 گرمی پرچرب 4 هزار و 
۳۵0 تومان و ماس���ت لیوانی ۹00 گرمی کم 

چرب 4 هزار و ۵00 تومان تعیین شد.
حداکث���ر قیمت مصرف کننده برای پنیر 
۲۱0 گرمی تترایک 4 هزار و ۵00 تومان، پنیر 
۵۲0 گرمی تترایک ۱0 هزار و ۱00 تومان و 
پنیر 400 گرمی UF   6 هزار و ۹00 تومان 

تعیین شد.
استمرار روند کاهش قیمت ارز

 همچنی���ن به گفته دبیرکل کانون صرافان 
ایرانیان اگر کارهایی که بانک مرکزی انجام می دهد 
گسترش یابد و اشکاالت باقی مانده نیز مرتفع 
شود، همچنین روابط بانکی با همسایگان تسهیل 
شود، بازار ما ثبات خواهد داشت و حتی امکان 

دارد باز هم شاهد کاهش قیمت ها باشیم. 
رضا ترکاش���وند در گفتگو با ایرنا درباره 
کاهش نرخ ارز می گوید: مجموعه ای از عوامل 
در کاهش نرخ ارز نقش داشته اند؛ از جمله این 
که انتقال ارز از کشورهای دیگر تسهیل شده و 
همچنین تقاضا در حوزه تجاری و مصارف داخلی 

مدیریت شده است.
ترکاشوند عامل مهم دیگر را اصالح سامانه 
سنا می داند، به گونه ای که از فعالیت های سفته بازی 
و داللی جلوگیری کرده و می گوید: دیگر کسی 
نمی تواند به صورت تکراری ارز دریافت کند و 
تقاضای کاذب کنترل شده است.وی می افزاید: 
همچنین به صادرکنندگان خرد اجازه داده شده 
که ارز خود را به صراف ها بفروش���ند افزون بر 
این ، احساس اطمینان خاطر و آرامش در جامعه 
ایجاد شده که رسانه ها در آن نقش مهمی داشته اند 
مجموعه این عوامل باعث شده که بازار آرامی 

داشته باشیم.
دبی���رکل کانون صرافان ایرانیان در تحلیل 
عوامل اثرگذار بر ثبات نرخ ارز می افزاید: بانک 
مرکزی قوانین و مقرراتی را که مانع واردات ارز 
بوده، اصالح کرده و ورود شمش طال و ارز به 
کشور آزاد شده و همچنین مالیات ورود آن را 
برداشته اند.وی این گونه نتیجه می گیرد که کاهش 
التهاب در بازار، یعنی مردم نسبت به ثبات ارزش 
پول ملی احساس امنیت کرده و تمایل آن ها به 
فروش ارز خود بیشتر می شود با افزایش عرضه 

نیز شاهد کاهش قیمت ها هستیم.

دومین گردهمایی سراس����ری 
هیات رئیس����ه شوراهای هماهنگی 

بیمه های استانی برگزار شد.
به گ����زارش روابط عمومی 
سندیکای بیمه گران ایران، غالمرضا 
س����لیمانی رئیس کل بیمه مرکزی 
در ای����ن گردهمایی با اعالم اینکه 
عوامل بیرونی بر صنعت بیمه اثرگذار 
است، اظهارداشت: اگر جلوی این 
کار گرفته نش����ود، امروز عوارضی 
به این صنعت تحمیل می ش����ود و 
ف����ردا عوارض دیگر یا حتی در این 
رابطه قانون تصویب می  شود تا از 
موضوعاتی دیگر عوارض بگیرند.وی 
خواستار رفع مشکالت صنعت بیمه 
از طریق رایزنی سندیکای بیمه گران 
ایران شد و گفت: برای بودجه سال 
آینده تبصره هایی پیشنهاد شده است 
و پیگیری هایی می شود تا مبادا دیگر 
دستگاه ها تبصره های ضد بیمه نداشته 

باشند.
رئیس شورای عالی بیمه گفت: 
باید مساله عوارض از صنعت بیمه 

را به طور کامل حذف کنیم.
وی با ابراز امیدواری نس����بت 
به اینکه صنعت بیمه در خدمتی که 
ب����ه مردم ارایه می دهد، دعای مردم 
را هم پش����ت سر خود داشته باشد، 
تصریح کرد: در ش����وراهای استانی 
سندیکای بیمه گران مباحث بسیار 
مهم و اساسی مطرح شده است که 
نش����ان می دهد شعب استانی بیمه 
ها در سراس����ر کشور با مشکالت 
صنعت بیمه آشنا هستند.رئیس کل 
بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه بخشی 
از مشکالت این صنعت را می توان 
در سندیکای بیمه حل کرد و بخشی 
ه����م با کمک بیمه مرکزی به عنوان 

نهاد ناظر قابل حل اس����ت، گفت: 
شرکت های بیمه در تهران باید بدانند 
ک����ه کار اصلی را ش����عب بیمه در 
استان ها انجام می دهند و این شعبه 
ها هم از طریق نمایندگی ها امور را 

به انجام می رسانند. 
وی افراد فعال در نمایندگی های 
بیمه سراس����ر کشور را حدود ۱40 
ه����زار نفر برآورد کرد و گفت: اگر 
می خواهیم ضریب نفوذ صنعت بیمه 
را در کشور افزایش دهیم باید افراد 
شاغل در سطح نمایندگی ها به یک 

میلیون نفر افزایش یابد.
س����لیمانی همچنین خواستار 
ارتباط مستمر بیمه گذار و بیمه گر 
ش����د و گفت: در شرایط کنونی در 
مدت اجرای بیمه نامه، بین شرکت 
بیمه و بیمه گذار ارتباط وجود ندارد 
یا کم اس����ت؛ اگ����ر بتوانیم با بیمه 
گذاران ارتباط مستمر داشته باشیم و 
از نزدی����ک در جریان امور آنها قرار 
بگیریم، می توانیم قراردادها را سال 
های متمادی ادامه دهیم.وی یادآور 
شد: اینکه بیمه گذاران به دنبال تغییر 
بیمه گران خود هستند، نشان دهنده 
نبود ارتباط مستمر با آنهاست که در 
این زمینه باید نمایندگی های صنعت 

بیمه نقش اثرگذاری داشته باشند.
وی درباره حضور بیمه مرکزی 
در ح����وزه بیمه های اتکایی اظهار 
داش����ت: بیمه مرکزی خواهان اداره 
بیمه اتکایی نیست زیرا به دنبال سود 
نبوده و حتی عالقه دارد این سود به 
شرکت های بیمه بازگردد. افتخاری 
برای بیمه مرکزی نیس����ت که سود 
بخش خاصی را افزایش دهد چون 
باید این س����ود را به دولت بدهد و 
دولت هم به دنبال این سود نیست. 

بیش از ۸ هزار میلیارد تومان از 
مطالبات پیمانکاران و تولیدکنندگان 
غی���ر دولتی آب و برق تس���ویه و 

تهاتر شد.
محسن بختیار معاون برنامه ریزی 
و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان این 
مطلب گفت: عمده اعتبارات وزارت 
نی���رو فصول انرژی منابع آب و آب 
و فاضالب در پیوس���ت شماره )۱( 
قانون بودجه سال جاری مصوب و 

ابالغ شده است.
وی ادامه داد: بر این اس���اس 
جمعاً مبل���غ 4۳00 میلیارد تومان 
اعتبارات طرح های تملک دارایی های 
س���رمایه ای در فصول یادشده در 
چارچوب قانون بودجه سال جاری 
به دس���تگاه های اجرایی ابالغ شده 
است که تاکنون در حدود ۹0درصد 
اعتبارات فوق به میزان ۳۸00میلیارد 

تومان تخصیص پیدا کرده است.
بختیار اف���زود: عالوه بر این 
مبل���غ ۸00 میلیارد تومان دیگر در 
چارچوب اوراق مشارکت اسالمی 
در فصل منابع آب و مبلغ 700میلیارد 
تومان س���ایر اوراق مالی اسالمی در 
فصل آب و فاضالب خارج از سقف 
اعتبارات ابالغی س���ال در مرحله 

تخصیص است.
وی با اش���اره به اینکه به طور 

میانگی���ن اعتبارات تخصیص یافته 
۲۵درصد باالتر از س���قف اعتبارات 
ابالغ���ی خواهد بود، در خصوص 
مهمترین دستاوردهای وزارت نیرو 
در تأمی���ن مالی صنعت آب و برق 
در قانون بودجه امسال  گفت: عالوه 
بر اعتبارات یاد شده در سال جاری 
با اس���تفاده از ظرفیت های بند )و( 
تبصره ۵ قانون بودجه س���ال جاری، 
بیش از ۸ ه���زار میلیارد تومان از 
مطالبات پیمانکاران و تولید کنندگان 
غیردولتی آب و برق از شرکت های 
زی���ر مجموعه وزارت نیرو تهاتر و 
تسویه شده و تسویه حساب نهایی 
حدود 7هزار میلیارد تومان دیگر در 

دست پیگیری است.
مع���اون برنامه ری���زی و امور 
اقتصادی وزیر نیرو در زمینه تأمین 
اعتبارات پرداخت های پرسنلی اضافه 
کرد: در این زمینه اعتبارات مورد نیاز 
پرداخت حقوق و مزایا و رفاهیات 
پرسنل در هماهنگی با سازمان برنامه 
و بودجه به طور کامل تا پایان امسال 
در ستاد وزارت نیرو و شرکت های 
زیرمجموعه تأمین ش���ده است. در 
الیحه بودجه سال آینده هم اعتبارات 
مورد نیاز برای پرداخت های پرسنلی 
تقویت و به میزان کافی لحاظ شده 

است.

رئیس سازمان اموال تملیکی 
با بیان اینکه سامانه نوین انبارداری 
می���زان تعیین تکلی���ف یا امانی 
نگه داش���تن کاالها را مشخص می 
کند، گفت: در صورت تامین مالی، 
 این سامانه تا پایان سال به سرانجام

 می رسد.
جمشید قسوریان جهرمی در 
گفتگو با مهر درباره س���امانه نوین 
انبارداری اظهار داشت: سامانه نوین 

انبارداری را با همکاری ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز عملیاتی خواهیم 
کرد.رئیس س���ازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی افزود: برنامه 
نویس���ی این سامانه در حال انجام 
اس���ت و مقرر شده این سامانه به 
س���امانه گمرک و تعزیرات لینک 

شود. 
زمانی که این س���امانه نهایی 
شود میزان تعیین تکلیف کاالها یا 

امانی نگه داش���تن کاالها مشخص 
می شود. 

به گفته وی، در صورت تامین 
مالی، سامانه نوین انبارداری تا پایان 

سال به سرانجام می رسد.
گفتنی است: هدف از راه اندازی 
سامانه نوین انبارداری حفظ اصالت 
و امنیت کاال و س���رعت بخشیدن 
به فرآیند تعیین و تکلیف کاالهای 

ضبطی، قاچاق و متروکه است.

عرضه نفت خام دربورس انرژي
 گسترده تر مي شود

 مدیرعامل بورس انرژی با اش���اره به مصوبه اخیر ش���ورای عالی 
هماهنگی اقتصادی با حضور س���ران سه قوه گفت: راهکارهای پیشنهادی 
وزارت نفت در زمینه عرضه گسترده تر نفت خام در بورس انرژی در این 

شورا تصویب شد .
سیدعلی حسینی در گفتگو با فارس پیرامون آخرین اقدام ها برای آغاز دور 
جدید عرضه نفت خام در این بازار افزود: خوشبختانه پیشنهادهای اصالحی 
در اطالعیه جدید عرضه نفت خام در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 
س���ه قوه مطرح ش���د و در پی آن راهکارهای وزارت نفت در زمینه عرضه 

گسترده تر نفت خام در بورس انرژی مورد تصویب قرار گرفت.
وی با بیان اینکه هنوز این مصوبه و جزئیات آن به شرکت ملی نفت 
ابالغ نشده است، اظهار داشت: با توجه به لزوم تأیید نهایی مصوبات شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی، تالش می شود تا فرایند زمانی ابالغ مصوبه مذکور 

در کوتاه ترین زمان ممکن محقق شود. 
مدیرعامل بورس انرژی عنوان کرد: انتظار می رود با اعالم جزئیات این 
مصوبه و سازوکارهای پیشنهادی وزارت نفت بتوان در کوتاه ترین زمان ممکن، 

دور جدید عرضه نفت خام در بورس انرژی را آغاز کرد.

 روزانه ۱۱/۵ میلیون لیتر سوخت از ایران قاچاق 
می شود که از این رقم ۸۵ درصد آن نفت گاز و 

بقیه نفت سفید، نفت کوره و بنزین است.
حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با 
قاچ����اق کاال و ارز در برنامه گفتگوی ویژه خبری 
شبکه دو سیما ضمن اعالم این مطلب با اشاره به 
اینکه آنچه که نقش مهمی در قاچاق س����وخت ایفا 
می کند، نفت گاز اس����ت، ادامه داد: قیمت هر لیتر 
سوخت بر اساس فوب خلیج فارس ۵0 تا 60 سنت 
اس����ت که بر اساس نرخ دالر می توان ارزش این 

مقدار قاچاق سوخت را مشخص کرد.
وی با بیان اینکه کش����فیات قاچاق سوخت در 
6 ماهه س����ال ۹7 نسبت به 6 ماهه سال ۹6 حدود 
6۲ درصد رشد داشت، اضافه کرد: بر اساس قیمت 
فوب خلیج فارس حدود ۵/۵ میلیون دالر در روز 

قاچاق سوخت انجام می شود.
مدیرکل نظارت بر س����امانه های الکترونیکی 
س����تاد مبارزه با قاچ����اق کاال و ارز با اظهار اینکه 

۱۸0 هزار کارت سوخت مهاجر در استان کردستان 
سوزانده شد، افزود: تفاوت فاحش قیمت سوخت 
داخل و کش����ورهای همس����ایه از علل مهم قاچاق 

سوخت است .
وی با بیان اینکه سامانه بارنامه برخط سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای و س����امانه رسید 
حواله و س����امانه حواله های بارگیری شرکت نفت 
راه اندازی ش����ده اس����ت، اقدامات ستاد را موجب 
کنترل و کاهش قاچاق س����وخت دانست و افزود: 
۳۳/۵ میلیارد لیتر در سال نفت گاز تولید می کنیم 
که از این میزان ۳۱ میلیارد لیتر را توزیع می کند و 

بقیه صادر می شود. 
دهقانی نیا با اش����اره به اینکه بیش����تر حجم 
قاچاق س����وخت مربوط به استان های سیستان و 
بلوچستان و هرمزگان در حوزه خشکی و دریاست، 
گفت: برخی اوقات زیرس����اخت های جلوگیری از 
 قاچاق س����وخت نیاز به هزینه هایی دارد که انجام

 نمی شود.

اسامی بانک های مشمول تسویه بدهی 
اوراق تسویه خزانه

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کش���ور وزارت امور اقتصادی 
و دارایی در نامه ای به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان های این 
وزارتخانه، اس���امی بانک های مجاز مشمول تسویه بدهی از طریق صدور 

اوراق تسویه خزانه نوع دوم را اعالم کرد.
به گزارش شادا، بر اساس این ابالغیه، در اجرای آیین نامه اجرایی بند 
)و( تبصره ۵ قانون بودجه س���ال ۱۳۹7 کل کش���ور و با توجه به نامه بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در مورد افزایش سقف مجاز تسویه بدهی 
بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۹۵ 
از طریق صدور اوراق تس���ویه خزانه نوع دوم، بانک های مجاز مش���مول 
ملی ایران، سپه، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه 
ص���ادرات، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، قوامین، خاورمیانه، 
دی، انصار، آینده، گردشگری، پارسیان، ایران زمین، سرمایه، پاسارگاد، شهر، 
قرض الحسنه رسالت، پست بانک، سینا، موسسه های اعتباری ملل و کوثر 

بر اساس آخرین اطالعات اعالم شده است.
این ابالغیه می افزاید: در صورت اتمام ظرفیت یا اعالم هرگونه تغییرات 

از سوی بانک مرکزی مراتب مجددا اطالع رسانی خواهد شد. 

وزیر ارتباط���ات و فناوری 
اطالع���ات اظهار داش���ت: ثمره 
فعالیت های فضایی ایران بزودی 

نمایان می شود. 
مهن���دس محمدجواد آذری 
جهرمی در بازدید از دستاوردهای 
فضایی دانش���گاه علم و صنعت 
با بیان این مطلب دس���تاوردهای 
ماهواره های سنجش���ی کشور را 
برای بهبود ش���یوه های مدیریتی 
و بهبود نظام پایشی کشور بسیار 

اساسی عنوان کرد.
وی با اش���اره ب���ه اهمیت 
ساخت ماهواره "ظفر"، گفت: این 
ماهواره به لحاظ سنجشی دقتی دو 
برابر دستاوردهای فضایی گذشته 
دارد و کش���ور هم اکنون به چنین 

ظرفیت هایی بسیار نیاز دارد.
وزیر ارتباط���ات و فناوری 
اطالعات با اش���اره به اینکه در 
تمرکز بر روی  ماهواره "نوی���د" 
قدرت س���اخت ماهواره مکعبی 
ب���ود، افزود: اما هم اکنون چرخه 
فناوری فضایی در کشور به تکامل 
رس���یده اس���ت و مطابق با سند 
توس���عه فضایی در ایستگاه های 

زمینی دریافت اطالعات ماهواره ای 
سرمایه گذاری ها بیشتر و تقویت 

شده است.
وی با اشاره به گزارش هایی 
که به وزرای جهاد کش���اورزی و 
نیرو از پایش س���ازمان فضایی در 
استان فارس ارائه شده است، گفت: 
بر اساس پایش سطح کشت برنج 
در اس���تان فارس که بر اس���اس 
اطالعات تصویری کش���ورهای 
دیگر تهیه ش���ده، ۲۵ هزار هکتار 
در این استان زیر کشت برنج رفته 
است، این در حالی است که استان 
فارس به شدت درگیر خشکسالی 
است.با این وجود ۵۸0 میلیون متر 
مکع���ب آب برای این حجم زیر 
کش���ت برنج مصرف شده و ۱7۳ 
میلی���ون متر مکعب از این حجم 

آب تبخیر شده است.
آذری جهرمی با اش���اره به 
کاشت ساالنه محصوالت کشاورزی 
و ضرر و زیان کشاوزران از حجم 
ب���اال و قیمت پایین محصوالت، 
افزود: آیا این مش���کالت به غیر 
از بهره گیری از علم فضایی حل 
می شود؟ سطوح زیر کشت و منابع 

آبی کش���ور به صورت دائم باید 
پایش و گزارش ش���ود و این کار 
خدمات صنعت فضایی به مدیریت 

کشور است.
وی با اشاره به فعالیت های 
انجام ش���ده در این حوزه، گفت: 
مراحل آماده س���ازی ماهواره امیر 
کبیر از یک ماه گذش���ته به اتمام 
رس���یده و در همین هفته تحویل 
می ش���ود تا بتوانیم اولین ماهواره 
کش���ور را در مدار داشته باشیم و 
تصاویر مربوط به ماهواره خود را 

در مراکز پردازشی استفاده کنیم.
وزیر ارتباط���ات و فناوری 
اطالعات با اشاره به اینکه ماهواره 

ظفر هم باید با سرعت آماده شود، 
افزود: ماهواره پیام امیرکبیر دقتی 
برابر 4۵ متر و طول عمر سه سال 
دارد ام���ا دقت ماهواره ظفر ۲۲/۵ 
مت���ر و در مکان هایی هم تا ۱۵ 
متر می رس���د که باید تالش شود 
طول عمری بین ۲/۵ تا ۳ س���ال 
داشته باشد، البته باید تالش کرد 
در سال ۱40۱ دقت ماهواره های 
ما به زیر یک متر برسد چرا که این 
ماهواره ها برای بهبود نظام های 
پایش���ی کشور از نیازهای اساسی 
اس���ت که در صنعت و اقتصاد ما 

تاثیر بسیاری دارد.
وی با اش���اره ب���ه اینکه از 
ابتدای دولت دوازدهم س���اخت 
الیه کارب���رد فضایی مورد تاکید 
بوده اس���ت، گفت: س���ازمان و 
پژوهشگاه فضایی وارد الیه کاربرد 
ش���ده اند و برخی دستگاه ها هم 
اس���تفاده از دانش فضایی را آغاز 
کرده اند و برای دریافت اطالعات 
 فضایی درخواست هایی ارائه شده

 است.
آذری جهرمی با اش���اره به 
بازدید خود از مراحل س���اخت 

ماهواره در دانشگاه علم و صنعت، 
افزود: هدف از این بازدید مشاهده 
و بررس���ی مشکالت و نحوه باال 
بردن س���رعت کار و عبور از این 
مرحله و وارد ش���دن به مراحل 

بعدی است.
وی در پایان س���خنان خود 
اظهار امی���دواری کرد که مردم 
ب���ه زودی از فعالیت های حوزه 
فضایی ک���ه در اوج تحریم های 
ظالمانه و ب���دون همکاری های 
 بین المللی انجام ش���ده، استفاده 

کنند.
وزی���ر ارتباطات همچنین به 
پرتاب ماهواره نوید و انتشار پیام 
یا مهدی در فضا اشاره کرد و گفت: 
برخ���ی می گفتند که این کار چه 
ثمره ای برای کشور داشته است 
در صورتی که نتیجه این اس���ت 
که چرخه فضایی ما در کش���ور 
هم اکنون کامل ش���ده و با همین 
تصاویری که این ماهواره ها ارسال 
می کنند، بهبود شیوه های مدیریتی 
و توسعه کسب و کارها را خواهیم 
داشت و این از مزیت پایش های 

فضایی است.

نیاز های ارزی مکانیزاسیون کشاورزی
۲۵۰ میلیون دالر  درسال است 

اجرای طرح آزمایشی بازآفرینی در 3 شهر کشور 

وزیر ارتباطات: چرخه فناوری فضایی در کشور به تکامل رسیده است  تشدید بازرسي ها از اصناف درآستانه شب یلدا

ایجاد سامانه انبارداری در سازمان اموال تملیکی تا پایان سال

کاهش قیمت لوازم خانگي، لبنیات، فوالد و خودرو در بازار 

ساخت 4۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید
بافت های فرسوده و شهرهای کوچک  

دریافت عوارض از صنعت بیمه باید حذف شود

تسویه 8 هزار میلیارد تومان از مطالبات 
پیمانکاران وزارت نیرو

 سه تا چهار هزار متر مکعب آب در هر هکتار از 
اراضی کش���اورزی با استفاده از روش های مکانیزاسیون 

صرفه جویی می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوس���یما، کامبیز عباسی 
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد 
کش���اورزي در نشست خبری افزود: در حال حاضر ۲ 
میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش حفاظتی 
و عملیات کم خاک ورزی و بی خاک ورزی و آبیاری های 

نوین و کم فشار قرار گرفته است.
وی به کش���ت برخی از محصوالت بهاره در پاییز 
اش���اره کرد و گفت: برخی محصوالت بهاره به علت 
اینکه در پاییز بارندگی بیشتری داریم و نیاز به آب کمتر 

است ،کشت می شوند.
عباسی همچنین با اشاره به اینکه در سال چهار تا 
پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر پوشش گلخانه 
قرار می گیرند، گفت: ما به دنبال افزایش بهره وری آب   
هس���تیم. در حال حاضر با یک متر مکعب آب هفت 
دهم کیلوگرم محصول تولید می ش���ود که این رقم باید 

به ۲/۱ کیلوگرم افزایش یابد.
وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۹/۵ درصد گندم آبی 
کش���ور کشت مستقیم می شود، گفت: ۱۵ درصد گندم 
دیم و ۱4 درصد جو دیم کشور و ۳4 درصد از علوفه 
تحت عملیات کم خاک ورزی و بی خاک ورزی قرار 
گرفته اند و پیش بینی می شود تا پایان برنامه ششم 4۵ 
درصد از اراضی کش���اورزی کشور تحت این عملیات 
قرار گیرد.رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی به 
اقدامات در حوزه فناوری های نوین در بخش کشاورزی 
اش���اره کرد و گفت: 600 هزار هکتار از اراضی کشور 
تحت خسارت سرمازدگی و خسارات ناشی از تگرگ 

قرار گرفته و حدود ۱0 هزار میلیارد تومان خس���ارت 
به این اراضی وارد ش���ده است که در صورت استفاده 
از س���امانه ضدتگرگ که هزینه آن ۲00 میلیون تومان 
است می توان با هزینه ۵ میلیون تومانی در هر هکتار از 

خسارت های بعدی جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه ما در پی استفاده از فناوری مقابله 
با سرمازدگی و سامانه ضدتگرگ با امواج صوتی هستیم، 
افزود: بخش کش���اورزی در توس���عه فناوری نوین به 
دستاورد های بسیارخوبی دست یافته است ؛البته سیاست 

ما مبارزه با نامالیمات اقلیمی و نوسانات تولید است.
نامبرده با اشاره به حوزه سیاست های اقتصادی کشور 
گفت: بخشی از ماشین های کشاورزی با توجه به نوسانات 

ارزی مشمول دریافت ارز مبادله ای شدند.
 وی با بیان اینکه نیاز های ارزی ما در س���ال ۲۵0 
میلیون دالر برای مکانیزاس���یون کشاورزی کشور است 
افزود: ماهانه ۱40 تا ۱۵0 میلیارد تومان تس���هیالت در 

بخش مکانیزاسیون کشاورزی جذب می شود.
  عباسی گفت: حوزه صنعت کشور باید به بخش 
الس���تیک ماشین آالت کش���اورزی هم توجه بیشتری 
کند زیرا این بخش ساالنه به ۱00 هزار حلقه الستیک 
برای ماشین آالت نیاز دارد و هرگونه تاخیر در تحویل 
الستیک ها، باعث از دست دادن فصل کشت یا فصل 

برداشت می شود.
وی همچنین با اش���اره به اینکه بخش کشاورزی 
هش���ت درصد کل کشور گازوئیل مصرف می کند که 
از این رقم حدود چهار درصد در حوزه مکانیزاس���یون 
ماشین های کشاورزی مصرف می شود، گفت: 4۵0 هزار 
تراکتور و کمباین در کشور وجود دارد که باید کارت 

سوخت آن ها تامین شود.

۲/۵ میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی
 به زودي بسته حمایتي مي گیرند

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها با بیان اینکه منتظر هستیم 
سایر گروه های هدف از سوی دستگاه های ذی ربط معرفی و نهایتا بسته 
حمایتی را دریافت کنند، تصریح کرد: آخرین گروه هایی که طی روزهای 
آتی مبلغ بسته حمایتی به حسابشان خواهد رفت مربوط به بازنشستگان 
و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی است که ۲ میلیون و ۵00 هزار 

نفر هستند و به زودي  بسته حمایتی را دریافت می کنند.
اکبر ایزدی در گفتگو با فارس با اش���اره به توزیع س���بد حمایتی 
خانوارهای هدف اظهار داش���ت: برای مرحله اول سبد حمایتی ۳ هزار 
میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و تاکنون ۲۵00 میلیارد تومان آن 

پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه پس از آن ۱0 تا ۱۱ میلیون نفر بیمه شدگان 
سازمان تامین اجتماعی مشمول دریافت بسته حمایتی هستند گفت: تامین 
اعتبار این بخش هم صورت گرفته و نامه مربوطه را از وزارت رفاه دریافت 
کردیم و در حال حاضر منتظر جزئیات اطالعات هستیم که طی روزهای 

آتی این تعداد شاغالن نیز بسته حمایتی را دریافت خواهند کرد.
ایزدی تاکید کرد: برخی از شاغالن تامین اجتماعی به دلیل آنکه در 
ادارات دولتی مشغول فعالیت هستند با آمار دستگاه ها همپوشانی دارد که 
پاالیش اطالعات صورت خواهد گرفت. مدیرعامل سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها افزود: مبنای پرداخت بسته نهادهای حمایتی بُعد خانوار بوده که 
از ۱۵0 تا ۳۵0 هزار تومان متغیر است اما بقیه گروه ها ۲00 هزار تومان 
ثابت دریافت می کنند.به گفته ایزدی در حال حاضر کارکنان وزارتخانه ها و 
دستگاه ها و نیروهای مسلح طبق ضوابط و مقررات بسته خود را دریافت 

کردند و آخرین مرحله پرداخت شاغالن تامین اجتماعی هستند.
وی درم���ورد علت تاخیر در برخی پرداخت ها افزود: گاهی اوقات 
روند اداری و اجرایی کار بین دستگا ه ها باعث تاخیر در پرداخت می شود، 
برای مثال برخی دستگاه ها اعالم کردیم که شماره حساب ارائه دهند که 

این فرایند از سوی آن دستگاه ۱0 روز زمان برده است.
ایزدی با تاکید بر اینکه پس از اتمام مرحله اول دو مرحله دیگر هم 
تا پایان س���ال پرداختی خواهیم داشت، گفت: اعتبار در نظر گرفته شده 
برای اجرای س���ه مرحله بسته حمایتی خانوارهای هدف ۹ هزار میلیارد 
تومان تامین ش���ده و با تاکید رئیس جمهوري تا پایان س���ال پرداخت 

خواهد شد.

 ش���هرهای دامغان، نهاوند و سیرجان به عنوان 
۳ ش���هر مهم در طرح آزمایش���ی بازآفرینی شهری 

انتخاب شد.
حبیب خراسانی رئیس مرکز مطالعات کاربردی و 
ارتباطات شرکت بازآفرینی شهری با بیان این مطلب 
افزود: جلسه ستاد بازآفرینی شهری سه شهر سیرجان، 
نهاوند و دامغان دیش���ب برگزار ش���د و شهرداران و 
ش���ورایاران این شهرها اعالم آمادگی کرده اند و به 
زودی برنامه ها، کارهای مقدماتی و ارائه تس���هیالت 

برای شروع طرح به آن ها پرداخت می شود.
وی با تأکید بر اینکه در اجرای این طرح ها از 
هیچ مشاوری استفاده نشده است، گفت: سعی کرده ایم 
در اجرای بازآفرینی این سه شهر از مؤسسه پژوهش 
های فرهنگی که سابقه دیرینه ای در حوزه معماری، 

اجتماعی و شهرسازی دارد، استفاده کنیم. 
خراس���انی افزود: در طراحی این شهرها موضوع 
کالبدی در اولویت بوده و برای آن که مطالعه تبدیل 
به مدل شود، سعی کرده ایم از شهرداران و شورایاران 

در تمامی موضوعات کمک گرفته شود.
وی با بیان اینکه سه شهر دامغان، نهاوند و سیرجان 
مشخصات نزدیک به هم دارد اما هر کدام از آن ها 
دارای ش���رایط اقلیمی متفاوت هستند، گفت: این سه 
شهر تمامی مشخصات بازآفرینی شهری را دارند، به 
طور مثال شهر دامغان در بخش کریدور شرقی و غربی 
جاده ابریشم قرار دارد و همین موضوع باعث شده که 

در بازآفرینی شهری مالک  قرار گرفته شود.
نامبرده افزود: هر یک از این ش���هرها به عنوان 
مدلی در سیاست های بازآفرینی شهری انتخاب شده 
و ما تمامی فعالیت هایی که در این س���ه شهر انجام 
می دهیم در س���ایر شهرها و استان های اطراف این 
شهرها به کار خواهیم گرفت.وی با بیان اینکه امروز 
از ش���هرداران و معاونان شورای اسالمی این شهرها 
دعوت کرده ایم گفت: در این جلس���ه سعی خواهیم 
کرد موانع سد راه طرح بازآفرینی شهری برداشته شود 
و معاونان با نگاه ویژه تری به مسائل مربوط به حوزه 

بازآفرینی شهری نگاه کنند.
رئیس مرکز مطالعات کاربردی و ارتباطات شرکت 

بازآفرینی ش���هری با بیان اینکه بعضی از شهرها طی 
هزاره های گذش���ته چندین ب���ار از بین رفته اند و 
دوباره بازآفرینی شده و زندگی مجدد در آن ها رونق 
گرفته است، افزود: به طور مثال شهر دامغان به عنوان 
ش���هر پارتی ایران شناخته می شود و چندین بار بر 
اثر زلزله و جنگ از بین رفته و دوباره از نو ساخته 

شده است.
وی تصریح کرد: باید مش���خص ش���ود که در 
بازآفرینی شهری دامغان چه مؤلفه هایی وجود داشته 
که باعث شده این شهر چنین درست بازسازی شود 
و از تجربه این ش���هر در تمامی ش���هرها و روستاها 

استفاده کنیم.
خراسانی با اشاره به اینکه باید تالش کنیم ظرفیت 
موجود در حوزه بازآفرینی شهری را با کمک شهرداران 
و کنشگران از بین نبریم، ادامه داد: در ایران ۵4۳ شهر 
درگیر برنامه بازآفرینی شهری هستند که برطبق برنامه 
ری���زی های صورت گرفته باید  ۲ هزار و 700 محله 

در ۱0 سال مورد بازآفرینی شهری قرار گیرد.
وی با اظهار اینکه س���هم ساالنه محالت برای 
بازآفرینی ش���هری ۲70 محله اس���ت که تمامی این 
برنامه ها با  مش���ارکت تمامی دستگاه انجام می شود، 
بیان کرد: تمامی برنامه های بازآفرینی ش���هری باید 
ازجانب دستگاه های ذیربط از جمله وزارت آموزش 
و پرورش، ش���هرداری ها، وزارت بهداشت و درمان 
و سایر دستگاه ها انجام شود و کنشگر اصلی اجرای 
این طرح شهرداران شهرها هستند.رئیس مرکز مطالعات 
کاربردی و ارتباطات شرکت بازآفرینی شهری ادامه داد: 
در شهرستان ها، دبیر ستاد بازآفرینی هماهنگی برنامه 
های بازآفرینی شهری را انجام می دهد و شهرداران به 
عنوان نیروی اصلی، فعالیت ها را اجرایی می کنند.

وي با اش���اره به اینکه طرح اولیه در ۱00 شهر 
اجرا می شود، گفت: سعی خواهیم کرد شهرهای واجد 
شرایط را انتخاب کنیم و از آن ها به عنوان یک راهنمای 

توسعه شهری با رویکرد بازآفرینی بهره ببریم.
وی افزود: در گام اول ش���هرهایی که در حوزه 
های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی دارای پیش���ینه ای 

دیرینه هستند، انتخاب مي شوند.

در نشست تولیدکنندگان با وزیر صنعت کاهش 1۰ درصدي قیمت لوازم خانگی اعالم شد
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ايرانيان نزديك به چندين هزار سال است 
كه شب يلدا آخرين شب پاييز را كه درازترين 
و تاريكترين شب در طول سال است تا سپيده 
دم بيدار مي مانند و در كنار يكديگر خود را 
سرگرم مي كنند. امســـال يلدا را به اين بهانه 
برگزار مي كنيم تا مردمانمان شادي و نيكبختي 
را در آغوش بكشند و بركت و شادماني به 

سرزمينمان برگردد. 
يلدا امسال در حالي از راه مي رسد كه 
مردم با مشـــكالت زيادي دست در گريبان 
هستند به طوري كه بسياري از مردم قادر به 
تهيه نان شب خود هم نيستند. شرايط نامساعد 
اقتصادي باعث شده است كه ديگر از ديد و 
بازديد ها خبري نيست و خانواده هاي ايراني 
چون قادر به تهيه ملزومات اين شب نيستند 
يلدا را به تنهايي سپري خواهند كرد. اما امسال 
همه با هم عليرغم تمام مشكالت دلتنگي ها و 
ناماليمت هايي كه داريم  يلدا را با حداقل ها 
و در كنار دوستانمان برگزار كنيم و تفالي به 
ديوان حافظ بزنيم تا شايد بهترين ها برايمان 
رقم بخورد. امسال يلدا را به حرمت سربلندي 

ايران عزيز برگزار مي كنيم.  

يلدا و تاريخچه آن 
اين شب به زمان بين غروب آفتاب از 30 
آذر (آخرين روز پاييز) تا طلوع آفتاب در اول 
ماه دي (نخستين روز زمستان) ناميده مي شود. 
ايرانيان و بسياري از ديگر اقوام شب يلدا را 
جشن مي گيرند. اين شب در نيم كره شمالي 
با انقالب زمستاني مصادف است و به همين 
دليل از آن زمـــان به بعد طول روز بيش تر و 

طول شب كوتاه تر مي شود.

واژة يلدا ريشة سرياني دارد و به معناي 
والدت و تولد است. منظور از تولد، والدت 
خورشيد (ميترا) است. روميان آن را ناتاليس 
آنايكتوس يعني روز تولد مهر شكست ناپذير 
مي نامند. ابوريحان بيروني از اين جشن با نام 
ميالد اكبر نام برده و منظـــور از آن را ميالد 

خورشيد دانسته است.
يلدا و جشن هايي كه در اين شب برگزار 
مي شود، يك سنت باســـتاني است. مردم 
روزگاران دور و گذشته، كه كشاورزي، بنيان 
زندگي آنان را تشكيل مي داد و در طول سال 
با سپري شـــدن فصل ها و تضادهاي طبيعي 
خوي داشـــتند، بر اثر تجربه و گذشت زمان 
توانستند كارها و فعاليت هاي خود را با گردش 
خورشيد و تغيير فصول و بلندي و كوتاهي 
روز و شب و جهت و حركت و قرار ستارگان 

تنظيم كنند.
آنان مالحظه مي كردند كه در بعضي ايام 
و فصول روزها بسيار بلند مي شود و در نتيجه 
در آن روزها، از روشني و نور خورشيد بيشتر 
مي توانستند استفاده كنند. اين اعتقاد پديد آمد 

كه نور و روشـــنايي و تابش خورشيد نماد 
نيك و موافق بوده و با تاريكي و ظلمت شب 
در نبرد و كشمكش اند.   مردم دوران باستان 
و از جمله اقوام آريايـــي، از هند و ايرانيـ  
هند و اروپايي، دريافتند كه كوتاه ترين روزها، 
آخرين روز پاييز و شب اول زمستان است و 
بالفاصله پس از آن روزها به تدريج بلندتر و 
شب ها كوتاهتر مي شوند، از همين رو آن را 
شب زايش خورشيد ناميده و آن را آغاز سال 
قرار دادند.  بدين سان در دوران كهن فرهنگ 

اوستايي، سال با فصل سرد شروع مي شد.  
   

مراسم شب يلدا
در باور ايرانيان قديم تاريكي نماينده 
اهريمن بود و چون در طوالني ترين شـــب 
سال تاريكي اهريمني بيشتر مي پايد اين شب 
براي ايرانيان نحس بود و چون فرا مي رسيد 
آتـــش مي افروختند تا تاريكـــي و عامالن 
اهريمني و شـــيطاني نابود شده و بگريزند. 
مردم گرد هم جمع شده و شب را با خوردن، 
نوشيدن، شـــادي و پايكوبي و گفتگو به 
سر مي آوردند و خواني ويژه مي گستردند، 
هرآنچه ميوه تازه فصل كه نگاهداري شده 
بود و ميوه هاي خشك در سفره مي نهادند.   
سفره شب يلدا، «ميَزد» نام داشت و شامل 
ميوه هاي تر و خشك، نيز آجيل يا به اصطالح 
زرتشـــتيان، لُرك كه از لوازم اين جشن و 
وليمه بود، به افتخـــار و ويژگي «اورمزد» و 
«مهر» يا خورشيد برگزار مي شد. در آيين هاي 
ايران باستان براي هر مراسم جشن و سرور 
آييني، خواني مي گستردند كه بر آن افزون 
بر آالت و ادوات نيايش، مانند آتشـــدان، 

عطردان، بخوردان، برسم و غيره، برآورده ها 
و فرآورده هاي خوردني فصل و خوراك هاي 
گوناگون، خوراك مقدس مانند «مي زد» نيز 

نهاده مي شد.
ايرانيان گاه شب يلدا را تا دميدن پرتو 
پگاه در دامنة كوه هاي البرز به انتظار باززاييده 
شدن خورشيد مي نشستند. برخي در مهرابه ها 
(نيايشـــگاه هاي پيروان آيين مهر) به نيايش 
مشغول مي شدند تا پيروزي مهر و شكست 
اهريمن را از خداوند طلب كنند و شـــب 
هنگام دعايي به نـــام «ني يد» را مي خوانند 
كه دعاي شـــكرانه نعمت بوده است. روز 
پس از شب يلدا (يكم دي ماه) را خورروز 
(روز خورشـــيد) و دي گان؛ مي خواندند و 
به استراحت مي پرداختند و تعطيل عمومي 
بود (خرمدينان، اين روز را خرم روز يا خره 
روز مي ناميدند). خورروز در ايران باســـتان 
روز برابري انسان ها بود در اين روز همگان 
از جمله پادشـــاه لباس ساده مي پوشيدند تا 
يكسان به نظر آيند و كسي حق دستور دادن 
به ديگري نداشت و كارها داوطلبانه انجام 

مي گرفت نه تحت امـــر. در اين روز جنگ 
كردن و خونريزي حتي كشـــتن گوسفند و 
مرغ هم ممنوع بود اين موضوع را نيروهاي 
متخاصم با ايرانيان نيز مي دانســـتند و در 
جبهه ها رعايت مي كردنـــد و خونريزي به 
طور موقت متوقف مي شـــد و بسيار ديده 
شـــده كه همين قطع موقت جنگ به صلح 
طوالني و صفا تبديل شـــده است.  در اين 
روز بيشتر از اين رو دست از كار مي كشيدند 
كه نمي خواستند احياناً مرتكب بدي شوند 
كه آيين مهر ارتكاب هر كار بد كوچك را 
در روز تولد خورشيد گناهي بسيار بزرگ 
مي شـــمرد.  ايرانيان به سرو به چشم مظهر 
قدرت در برابر تاريكي و سرما مي نگريستند 
و در خور روز در برابر آن مي ايســـتادند و 
عهد مي كردند كه تا سال بعد يك سرو ديگر 

بكارند. 

خوراكي هاي شب يلدا
خوراكي ها و ميوه هايي كه هنگام پذيرايي 
از مهمانان در جشـــن شـــب يلدا صورت 
مي گيرد و از ديگر ملزومات اين شب است. 
آجيل هاي مخصوص شب يلدا كه به آجيل 
مشكل گشا نيز معروف هستند از بادام، تخمه 
و پسته و گردو تشكيل شده است. تهيه اين 
آجيل البته به همراه ســـنجد، توت خشك، 

خرما، انواع برگه و باسلوق چيزي حدود 120 
هزينه در بر دارد كه بهتر است به همان تخمه 
معمولي بسنده كنيم. ميوه هايي كه در اين شب 
استفاده مي شود بايد داراي دانه هاي ريز باشند 
كه نشان از بركت و باروري است و ميوه هايي 
كه رنگ آنها سرخ اســـت نيز به دليل نماد 
سرخي خورشيد است نيز استفاده مي شود 
مانند:  انار، هندوانه، ســـيب قرمز   و   لبو   كه 
مي توان تنها به خريد يك نوع ميوه اكتفا كنيم 
و شامي مختصر تهيه كنيم. مسأله مهم در اين 
شب دور هم بودن و انجام صله رحم است 
كه باعث افزايش صميميت و محبت در نزد 
اعضاي خانواده، رفع كدورت ها و در نتيجه 
ايجاد يك حس و حال مثبت رواني در تك 
تك ما مي شود. پس شب يلدا طوالني ترين 
شب ســـال را در كنارعزيزاني كه دوستشان 

داريم سپري كنيم.  

كمرنگ شدن سنت ها  
دكتر مجيـــد ابهريـ  رفتارشـــناس 
اجتماعي  در مورد كمرنگ شدن سنت ها به 
گزارشگر روزنامه اطالعات مي گويد: فرهنگ، 
مجموعه اي از آداب، رسوم، سنن و تشريفات 
اجتماعي هر جامعه است كه افراد آن با تكيه 
بر باورهاي فرهنگي، ارثيه گران قيمتي را براي 
نســـل هاي آينده برجاي مي گذارند. فرهنگ 

ما نيز از آنجا كه تركيبـــي از باورهاي ديني 
اسالمي و آيين  هاي ايراني است، فرهنگ زيبا 
و ارزشمندي است كه اجراي بسياري از اين 
باورها نه فقط زنده نگه داشتن آداب و رسوم 
و سنت ها است، بلكه هر يك داراي فرآيندها 
و نتايج بسيار ارزشمند روحي، رواني و حتي 

جسمي است. 
وي مي افزايد: يكي از اين رسوم، آداب 
شب چله است كه به مناسبت طوالني ترين 
شب زمستان برگزار مي شـــود و ميوه ها و 
خوراكي ها كه در اين شـــب سر سفره قرار 
مي گيرد، فلسفه خاصي دارد و گردهمايي هاي 
خانوادگي در كنار بـــزرگان و خواندن فال 
حافظ و يـــا گفت وگوهـــاي خانوادگي و 
لذت بخش ، اصلي ترين هسته مركزي اين آيين 
است. همچنان كه رسول اكرم (ص) فرمودند،  
صله رحم باعث طوالني  شـــدن عمر انسان 

مي شـــود و با تكيه بر آيين هاي اسالمي و 
ايراني و سبك زندگي اسالمي ايراني است كه 

مي توان اين سنت ها را پاس داشت. 
 اين رفتارشناس اجتماعي با اشاره به اين 
مطلب كه مراســـم و سنت هاي مختلف كه 
بسياري از آن ها ريشه در صله رحم و ارتباطات 
خانوادگي دارد، نبايد به بوته فراموشي سپرده 
شـــود، يادآوري مي كند: اين موضوع از نظر 

رفتارشناسان جاي صحبت دارد، اما مي توان 
گفت كـــه اصلي ترين دليل كمرنگ شـــدن 
سنت ها در جامعه، ورود تلويزيون و ماهواره 
به زندگي خانواده ها و گرفتن وقت استراحت 
و اوقات فراغتشان است. تازه اگر هم وقتي 
باشد، صرف بازي با گوشي هاي تلفن همراه 
و ورود به شـــبكه هاي اجتماعي مي شود، تا 
آنجا كه ديگر حتي فرصتي براي احوالپرسي با 

اعضاي خانواده باقي نمي ماند. 
وي همچنين مي گويـــد: پژوهش هاي 
ميداني انجام شده نشان داده است كه متوسط 
زمان گفتگو در خانواده هاي ايراني به 17 دقيقه 
كاهش يافته اســـت و حال در اين مدت كم 
چگونه مي توان از مشكالت همسر و فرزندان 
مطلع شد و به آنها در حل و فصل مشكالت 

كمك كرد، جاي سؤال دارد. 
دكتـــر ابهري با بيان ايـــن مطلب كه 

زندگي ماشيني و اتالف وقت در راهبندان 
خيابان ها باعث تغيير سبك زندگي ما شده و 
بيماري هاي روحي و رواني زيادي را براي 
ما به ارمغان آورده اســـت، مي افزايد: براي 
احياي سنت هاي زيبا و انساني كه همگي 
داراي فلسفه هاي اجتماعي، فرهنگي و ديني 
هستند، ابتدا بايد دولت و نهادهاي مردمي 
به فكر باال بردن ســـطح نشاط اجتماعي 

مردم باشند. فرهنگ سازي براي بازگرداندن 
سبك زندگي و مصرف و اشراف زدگي و 
برگشت به سبك زندگي ايراني اسالمي، تنها 
راه نجات اســـت، چرا كه ديگر نمي توانيم 
آن ســـفره هاي بزرگ و پر از عاطفه را در 

خانه هاي مان پهن كنيم.  

آيين برگزاري يلدا در شهرهاي مختلف   
استان آذربايجان (شرقي و غربي) 

در خطة شمال و آذربايجان رسم بر اين 
است كه در اين شب خوانچه اي تزيين شده 
به خانة تازه عروس يا نامزد خانواده بفرستند. 
مردم آذربايجان در سيني خود هندوانه ها را 
تزئين مي كنند و شال هاي قرمزي را اطرافش 
مي گذارند. درحالي كه مردم شمال يك ماهي 
بزرگ را تزئين مي كننـــد و به خانة عروس 

مي برند.

استان مازندران   
در مازندران شب يلدا بسيار با اهميت و 
گرامي داشته مي شود. در اين شب همه مردم به 
خانه پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها رفته و ضمن 
دور هم نشيني و خواندن فال حافظ  و فردوسي 
خواني به خوردن تنقالت و ميوه جات خصوصًا 
انار و هندوانه و ازگيل مي پردازند و با خوردن 
و نوشيدن و شنيدن صحبت ها و داستان هاي 
بزرگترها شب را به صبح مي رسانند و معتقدند 
كه صبح بعد از يلدا روز پيروزي خورشيد بر 

سياهي و تاريكي ها است.

استان  فارس
سفرة مردم شـــيراز مثل سفرة نوروز 
رنگين است. مركبات و هندوانه براي سرد 
مزاج ها و خرما  و رنگينك براي گرم مزاج ها 
موجود است. حافظ خواني جزو جدانشدني 
مراسم اين شب براي شيرازي هاست. البته 
خواندن حافظ در اين شب نه تنها در شيراز 
مرسوم اســـت، بلكه رسم كلي چله نشينان 

شده است.
 

استان همدان
همداني ها فالي مي گيرند با نام فال سوزن. 
همه دور تا دور اتاق مي نشينند و پيرزني به 
طور پياپي شعر مي خواند. دختر بچه اي پس 
از اتمام هر شعر بر يك پارچه نبريده و آب 
نديده سوزن مي زند و مهمان ها بنا به ترتيبي كه 
نشسته اند شعرهاي پيرزن را فال خود مي دانند. 
همچنين در مناطق ديگر همدان تنقالتي كه 
مناسب با آب و هواي آن منطقه است در اين 
شب خورده مي شود. در تويسركان و مالير، 
گردو و كشمش و مِويز نيز خورده مي شود 
كه از معمولترين خوراكي هاي موجود در اين 

استان هاست.

استان خراسان
در شهرهاي خراسان خواندن شاهنامة
فردوسي در اين شب مرسوم است. يكي از
آيين هاي ويژه شب يلدا در استان خراسان
رضوي و خراسان جنوبي برگزاري مراسم 
«كف زدن» است. در اين مراسم ريشه
گياهي به نام چوبـــك را كه در اين ديار به
«بيخ» مشهور است، در آب خيسانده و پس
از چند بار جوشاندن، در ظرف بزرگ سفالي
به نام «تغار» مي ريزند. مردان و جوانان فاميل
با دســـته اي از چوب هاي نازك درخت انار
به نام «دســـته گز» مايع مزبور را آنقدر هم
مي زنند تا به صورت كف درآيد و اين كار
بايد در محيط ســـرد صورت گيرد تا مايع
مزبور كف كند. كف آماده شده با مخلوط
كردن شيره شكر آماده خوردن شده و پس
از تزيين با مغز گردو و پسته  براي پذيرايي
مهمانان برده مي شود. در اين ميان گروهي از
جوانان قبل از شيرين كردن كف ها با پرتاب
آن به سوي همديگر و ماليدن كف به سر و
صورت يكديگر شادي و نشاط را به جمع

مهمانان مي افزايند.

استان اردبيل
در اردبيل رسم است كه خانواده ها شب
يلدا دور هم جمع مي شوند و تا پاسي از شب
با هم شب نشيني مي كنند.  هنداونه، انار، پرتقال،
تخمه، ماهي پلو و ... از جمله خوراكي هايي

است كه در استان اردبيل مرسوم هست.

استان كرمان 
كرمانى ها نيز همانند ساير ايرانيان اين شب
را گرامى مى دارند. مطابق آنچه كه ســـال ها
توسط اجدادشان انجام مى شده در شب يلدا در
خانه بزرگ هر خانواده دور هم جمع مى شوند،
ســـفره اى از پته بر روى قالى كرمانى پهن
مى كنند و دور اتاق را پشتى هاى پته دوز قرار
مى دهند و هندوانه، انار، آجيل، كماچ و كلمپه
و ساير شيرينى هاى محلى، شب يلدا در خانه ها
ديده مى شود. سفره اى شيرين و خوش رنگ كه
دور آن تمام لب ها خندان است و شاد.   مردم
كرمان همچنين بر اين باورند با خوردن هندوانه
در اين شب از گزند حشرات موذى در تابستان
در امان مى مانند و نيز باور دارند كه در اين شب
گنج قارون به وسيله شترى در حركت است
و ممكن است ساربان آن با برخورد با يكى از
اعضاى خانواده مقدارى از آن گنج را به او بدهد
و نيز باور دارند در اين شب بايد هفت نوع ميوه
بخورند چون ممكن است تا سال ديگر ميوه
گيرشان نيايد البته اين مورد امروزه صدق پيدا
نمى كند چون در تمام فصول انواع ميوه ها در

بازار فراوان است.
بيتا مهدوي
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* در باور ايرانيان قديم تاريكي نماينده اهريمن بود و چون در طوالني ترين 
شب سال تاريكي اهريمني بيشتر مي پايد اين شب براي ايرانيان نحس بود و 
چون فرا مي رسيد آتش مي افروختند تا تاريكي و عامالن اهريمني و شيطاني 

نابود شده و بگريزند
* در  اين روز جنگ كردن و خونريزي حتي كشتن گوسفند و مرغ هم ممنوع بود 
اين موضوع را نيروهاي متخاصم با ايرانيان نيز مي دانستند و در جبهه ها 
رعايت مي كردند و خونريزي به طور موقت متوقف مي شد و بسيار ديده شده 

كه همين قطع موقت جنگ به صلح طوالني و صفا تبديل شده است  

يلدا را بر سر سفره مهر بنشانيم

* دكتر مجيد ابهريـ  رفتارشناس  اجتماعي: فرهنگ، مجموعه اي از آداب، 
رسوم، سنن و تشريفات اجتماعي هر جامعه است كه افراد آن با تكيه 
بر باورهاي فرهنگي، ارثيه گران قيمتي را براي نسل هاي آينده برجاي 

مي گذارند
* براي احياي سنت هاي زيبا و انساني كه همگي داراي فلسفه هاي اجتماعي، 
فرهنگي و ديني هستند، ابتدا بايد دولت و نهادهاي مردمي به فكر باال بردن 

سطح نشاط اجتماعي مردم باشند
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افـقـى: 
   1 - آخريــن شــب پاييز در نيمكره شــمالى كه
 طوالنى ترين شب سال است - شرمسار و خجل
 2 - يورش به دشمن - فيلمى از رخشان بنى اعتماد
 3 - تير پيكاندار - چيره دست ، استاد - گروه - افاده

 4 - اطالعات كامپيوترى - نشــانه - ضمير ســوم 
شخص مفرد - باران اندك

 5 - اراده قوى - فورا - زاويه 90 درجه
 6 - اشتياق - درس دهنده ، معلم - آدم خبر چين

 7 - ميدانــى در مركز شــهر تهــران - صميمى و 
متحد - موال و آقا

  8 - نت آخر - نوعى كشــتى جنگى اختراع هالند - 
منقار كوتاه

 9 - بسيار ناراحت - پسر كاوه آهنگر - عقل و معرفت
  10 - از ورزش هاى رزمى - پسر گودرز در شاهنامه - 

چهار چوب عكس
 11 - راست روده - كشور - ميوه هسته درشت

 12 – زمــان ناچيــز - پر گويى - دورى - انگل لوله 
گوارش انسان

 13 - نوعى شيرينى - پيشوا - آرزوها - از ادات تشبيه
 14 - اشرف - پاندول ساعت

15 - حقه باز - شهر بزرگ ژاپن
عـمـودى:

 1 - سدى در خوزستان - از مزه ها
 2 - از پرندگان شكارى - انسان خير

 3 - بله فرنگى - پايتخت سوريه - مقابل پنبه كردن - فتنه
 4 - تخته مشــق - از مناطق انگلستان - تكرار حرف 

سى ام - از القاب اشرافى
 5 - زنگ كاروان - دقيقه ها - دارويى ســياه براى 

حفظ اجساد مردگان
 6 - بيم دادن - برادر لرستانى - عطوفت و مهربانى
 7 - از صفات خداوند - پول امارات - از انجيل ها

 8 – همراه چوپان - نامه اى كه در آن از فرد ، گروه يا 
سازمانى قدردانى مى شود - رود اروپايى

 9 - خرد و كوچك – لبه باريك و نوار مانند در طول 
پارچه - پناهگاه 

 10 - ســيب تركــى - راســتى و محكمــى -
 پايتخت دوم سلسله زنديان

 11 - جداكننده حق و باطل - شايستگى - صدا
 12 - حشــره چســبنده – نفس بلند - شــهرى در 

آلمان - يار بيل
 13 - پاسخ منفى - جمع راس - شهرى در زنجان - امر به گفتن
 14 - بريدن پشم حيوانات - دست و پايى كه بى حركت باشند

 15 - چشــم چران - فيزيكــدان ژاپنى كه وجود 
مزون ها را پيشــگويى كرد ، برنــده نوبل فيزيك 

سال 1949

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 97/3/م
نوبت اول

1ـ  مناقصه گزار: شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه يك
2ـ موضوع مناقصه: عبارت اســـت از خريد 2200 عدد پالت پالســـتيكي 
درخصوص نگهداري كاالهاي اساســـي در شرايط مناسب جهت شركت غله و 

خدمات بازرگاني منطقه يك كشور (تهران،  مركزي و قم)
3ـ مهلــت تســليم اســناد به متقاضيان از تاريخ انتشـــار آگهي نوبت دوم 
(97/10/01) به مدت 7 روز كاري تا مورخ 97/10/10 مي باشد جهت دريافت 
اسناد به نشـــاني: تهران خيابان شهيد رجائي چهارراه چيت سازي سيلو شهيد 
اسداله زاده (ســـيلو تهران) به دبير كميسيون معامالت (جناب آقاي حيدري) 
مراجعه و يا از طريق ســـايت پايگاه ملي اطالع رســـاني مناقصات به نشـــاني 
اينترنتي http://iets.mporg.ir و يا ســـايت www.GTC1.org جهت 

دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
4ـ مهلت قبول پيشــنهادها و تحويل به دبيرخانه اداره كميســيون 
معامــالت بعد از آخرين روز مهلت دريافت اسناد (بند3) به مدت 10 روز كاري 
تا مورخ 97/10/24 به نشاني: تهران خيابان شهيد رجائي چهارراه چيت سازي 
سيلو شهيد اسداله زاده (سيلو تهران) دبيرخانه كميسيون معامالت مي باشد.

5ـ زمان و محل گشــايش پيشنهادها ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 
97/10/25 در محل دفتر مركزي به نشاني: تهران خيابان شهيد رجائي چهارراه 

چيت سازي سيلو شهيد اسداله زاده (سيلو تهران) خواهد بود.
6ـ مبلــغ و نــوع تضميــن شــركت در مناقصــه واريـــز وجـــه نقد 
162/500/000 ريال به عنوان سپرده شـــركت در مناقصه به حساب شماره 
IR 560100004001059153180688 بانـــك مركـــزي تمركز وجوه 
سپرده به نام شـــركت غله و خدمات بازرگاني منطقه يك و يا ارائه ضمانت نامه 

بانكي بال قيد و شرط با تمديد اعتبار 3 ماهه.
در صورت درخواســـت اطالعات بيشتر با شـــماره تلفن هاي 55060243 و 

55060245 تماس حاصل نمايند.
شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه يك (سهامي خاص)

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده و مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده شركت نفت طاهرين (سهامي خاص) 
به شماره ثبت 219237 و شناسه ملي 10102605525

بدينوســـيله از كليه سهامداران يا نمايندگان قانوني آنها دعوت به عمل مي آيد 
تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده و مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شـــركت كه به ترتيب در ســـاعت 8:00 صبح و 9:00 صبح (هر دو مجمع) روز 
چهارشنبه 1397/10/12 در نشاني تهرانـ  خيابان وليعصرـ  خيابان آرامشـ  

پالك 18ـ  طبقه 5ـ  واحد 15 تشكيل مي شود حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: الف) دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده:

1ـ اصالح برخي مواد اساسنامه.
2ـ و هرآنچه در صالحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.

ب) دستور جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده:
1ـ انتخاب مديران. 2ـ انتخاب بازرسين.3ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار.
4ـ و هر آنچه در صالحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده باشد.

هيئت مديره 

آگهى تغييرات صندوق قرض الحسنه صاحب الزمان (عج)
 كاركنان منابع طبيعى خوزستان موسسه غير تجارى
 به شماره ثبت 179 و شناسه ملى 10420032182 

به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/08/12 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: ســـمت اعضاى هيئت مديره به قرار ذيل مقرر گرديد: آقاى كيومرث راوش به 
ســـمت مديرعامل كدملى 1971992143 -آقاى ســـيد محسن موسوى به سمت 
رئيس هيئت مديره كدملى1988816912 -آقاى عبداالمير كوتى عرب به ســـمت 
نائب رئيس هيئت مديره كدملى1971217530 -خســـرو دشـــتى پور به سمت 
عضو اصلى هيئت مديـــره كدملى 1816959243 -امراهللا ممبنى به ســـمت عضو 
اصلى هيئت مديره كدملى 4819601318 -آقاى نادر صفى خانى به ســـمت عضو 
على البدل هيئت مديره كدملى 1910652083 -آقاى اسد رياحى نيا به سمت عضو 
على البدل هيئت مديره كدملى1755546602 -آقاى فرزاد شيشـــه گر به ســـمت 
عضو على البدل هيئت مديره كدملى1840317541. -تمامى اوراق و اسناد بهادر و 
قرارداد هاى تعهد آور با امضاى آقاى مدير عامل و رئيس هيئت مديره يا نايب رئيس 
هيئت مديره ممهور به مهرموسسه معتبر بوده و ساير مكاتبات با امضاى مدير عامل و 

رئيس هيئت مديره يا نايب رئيس هيئت مديره موسسه صادر خواهد شد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خوزستان

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اهواز (310118) 

آگهى تغييرات صندوق قرض الحسنه صاحب الزمان (عج)
 كاركنان منابع طبيعى خوزستان موسسه غير تجارى
 به شماره ثبت 179 و شناسه ملى 10420032182 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/08/12 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: -آقاى كيومـــرث راوش كدملى1971992143 
-آقاى سيد محسن موســـوى كدملى1988816912 -آقاى عبداالمير كوتى 
عرب كدملى1971217530 -آقاى نـــادر صفى خانى كدملى1910652083 
-آقاى اســـد رياحى نيا كدملـــى1755546602 -آقاى فرزاد شيشـــه گر 
كدملى1840317541 -آقاى خســـرو دشـــتى پور كد ملى1816959243 
-امراهللا ممبنى كدملى 4819601318 بعنوان اعضاى هيئت مديره موسســـه 
به مدت 2 ســـال انتخـــاب گرديدند. – آقايـــان فتح اله رشـــيديان كدملى 
1911335650 بازرس اصلى وسيروس كاويانى كدملى 1911486853 بعنوان 
بازرس على البدل براى مدت يكســـال مالى انتخاب شدند. -روز نامه اطالعات 

جهت آگهى هاى موسسه انتخاب گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خوزستان
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اهواز (310119) 

آگهى تغييرات شركت گروه اقتصادى كرمان خودرو سهامى عام 
به شماره ثبت 475561 و شناسه ملى 14005084146

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/05/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل 
شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس اســـتان تهران، بخش مركزى ، شهر تهران، محله 
22بهمن، خيابان پنجاه و هشتم(شـــيرين) ، بلوار ارگ ، پالك 2، طبقه اول ، كد پستى 

1388143913 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293346)

آگهى تغييرات شركت مهندسى و ساخت پارس سازه سهامى خاص 
به شماره ثبت 3673 و شناسه ملى 10861664680 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/05/28 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
جواد ميرزاقلى به كد ملى 0048804940 به نمايندگى از شركت بين المللى توسعه 
ساختمان به شناسه ملى 10101855694 به عنوان رئيس هيئت مديره و على اكبر 
شـــعبانى فرد جهرمى به كد ملى 2470694612 به نمايندگى از شركت آ.س.پ به 
شناسه ملى 10100518071 به عنوان مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره و على 
شـــريف زادگان به كد ملى 0064515486 به نمايندگى از شركت پيمان غدير به 
شناسه ملى 10101158479 به عنوان عضو هيئت مديره انتخاب گرديدند . هيئت 
مديره بر اساس مفاد ماده 44 اساسنامه شركت، اختيارات خود مندرج در بندهاى 1، 
4، 7، 10، 13،14، 15ماده 40 اساسنامه را به مديرعامل تفويض نمودند. حق امضاء 
مكاتبات و اوراق عادى و ادارى با امضاء مديرعامل شـــركت به تنهايى ممهور به مهر 
شركت و امضاء كليه اوراق مالى و اسناد تعهد آور شركت از قبيل چك، سفته، بروات 
اســـنادى و قراردادها با امضاء مديرعامل و يكى از اعضاء هيئت مديره ممهور به مهر 

شركت نافذ و معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(293345)

آگهى تغييرات شركت توسعه تجارت انرژى آريا سهامى خاص
 به شماره ثبت 227966 و شناسه ملى 10102691083 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/04/31 
 تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى منتهى به سال 1395 
مورد تصويب قـــرار گرفت. على اكبر كريميان به كد ملى 0491220741 و ســـيد 
يحيى ميردامادى به كد ملى 1141495015 بعنوان بازرســـين اصلى و على البدل 
براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند. ســـيد علينقى سيد خاموشى به كد ملى 
0038748347 به ســـمت رئيس هيئت مديره - على حاج سيد سليمان به كد ملى 
0038722275 به ســـمت نايب رئيس هيئت مديره - ابراهيم عسگريان دماوندى 
به كد ملى 0043526810 به ســـمت عضو هيئت مديره - عالء ميرمحمدصادقى 
به كد ملى 1280767391 به نمايندگى از شـــركت ارك ميرعالء با شناســـه ملى 
10103969043 به سمت عضو هيئت مديره - سيد مجتبى پورهاشمى به كد ملى 
0075277972 به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب 
گرديدند. كليه اوراق بهادار از قبيل چك- سفته- بروات- قراردادها و عقود اسالمى با 
امضاى مديرعامل و يكى از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شركت و مكاتبات ادارى 

و اوراق عادى با امضاى مديرعامل با مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293342)

آگهى تغييرات شركت توليدى صنايع فاركو شيمى سهامى خاص 
به شماره ثبت 13539 و شناسه ملى 10861985977 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: حمزه شهيدى به كد ملى شـــماره 4898349099 براى بقيه مدت تصدى هيئت 
مديره بعنوان مدير عامل انتخاب گرديد. هيئت مديـــره باتفاق آراء اختيارات ذيل 
 بند هاى1 - 16 ، 2 - 16 ،10 - 16 و22 - 16 ماده 16 اساســـنامه را به مدير عامل 
تفويض نمود. كليه اســـناد مربوط به اسناد فوق با امضاء مدير عامل به تنهائى و مهر 
شركت معتبر است. كليه اســـنادى كه براى شركت ايجاد تعهد و يا از شركت سلب 
حق نمايد منجمله و بدون قيد محدوديت هر نوع و كليه قراردادها و اســـناد رسمى 
و محضرى جهت هر نوع و كليه معامالت و عقود و بهر مبلغ و شـــرط توسط هر دو 
نفر از صاحبان امضاء گروه ”الف“ متفقاً و يا توسط مدير عامل باتفاق احد از صاحبان 
امضاء گروه الف امضاء و به مهر شـــركت ممهور خواهد شد و نيز كليه اسناد مالى 
شـــامل چكها، ســـفته ها و بروات تا مبلغ 70000000000 ريال توسط هر يك از 
صاحبان امضاء گروه ”الف“ باتفاق احد از صاحبـــان امضاء گروه ”ب“ و براى مبالغ 
مازاد بر 70000000000 ريال توســـط هر دو نفر از صاحبـــان امضاء گروه ”الف“ 
متفقاً و يا توســـط مدير عامل باتفاق احد از صاحبان امضاء گروه الف امضاء و به مهر 
شركت ممهور خواهد شـــد. مدير عامل و صاحبان امضاء گروه ”الف“ حق تفويض 
اختيارات و حق امضاء خود را به اشخاص ثالث خواهند داشت. كليه اسناد و مكاتبات 
عادى با امضاء مدير عامل و يا آقاى جرج كاتالين اســـفريجا به تنهائى و مهر شركت 
معتبر اســـت. صاحبان امضاء گروه ”الف“ و گروه ”ب“ بشرح زير ميباشند. صاحبان 
امضاء گروه ”الف“ - آقاى حمزه شهيدى - آقاى جرج كاتالين اسفريجا -آقاى ستار 
شهيدانى صاحبان امضاء گروه ”ب“ - خانم ليال سارنگ - آقاى مهدى صابرى - رضا 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور عزيزپور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293351)
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خلوت انس
 يلدا از آن دست آيينهايى است كه هنوز هم به يمن 
زيبايى و فلسفه درونىاش توانسته از هجوم تكنولوژى 
عبور كند و همچنان با نقل قصههاى كهن و تفأل حافظ 
در كنار خانوادههاى ايرانى باقى بماند. شب چله يا يلدا از 
جمله آيينهاى كهن ايرانى است كه ريشه در قديمىترين 
انديشههاى انســـانى يعنى جنگ نور و تاريكى دارد. بر 
همين اســـاس نيز مىتوان گفت كه شب يلدا به شكلى 
پررنگ و بديهى، نگاهى نمادين و زيبايىشناختى را در 
دل خود مطرح مىكند. نگاهى كه بر اساس آن، گذشتن از 
طوالنىترين شب سال با شبنشينى دوستان و خانوادهها 
و به شـــكلى ناديده گرفتن عمق ظلمات از طريق جشن 

گرفتن، دوستى و عشق تعريف شده است. 
اتحاد انسانى كه در دل اين شب تاريك و بلند، منجر 
به طلوع خورشيد فردا و ورود زمستان مىشود، نگاهى 
بسيار زيبا را به تصوير مىكشـــد كه از دنياى گسترده 
طبيعت نشـــأت گرفته است. نگاهى كه در طول تاريخ با 
افزوده شدن، رســـوم و آيينها بيشتر به سمت و سويى 
خاص سوق پيدا كرده است. از گوش دادن به قصههاى 
كهـــن ايرانى تا حافظخوانى كه بعد از قرن هفتم هجرى 
به اين عرصه افزوده شد، مىتوان به عنوان آيينهايى نام 
برد كه امروز نيز در جنجال فضاى مجازى و تكنولوژى 
توانسته بقا يابد و به راه خود ادامه دهد. البته در نقاطى از 
كشور نظير اقوام بختيارى نيز به جاى حافظخوانى، مرور 

اشعار فردوسى رواج دارد.
 اين نگاه كامًال ادبى به شب طوالنى يلدا در دل آيين 
كهن ايرانى، از جمله جذابيتهايى است كه بسيارى از 
نويسندگان و شعرا را در طول تاريخ به خود جذب كرده 
اســـت به نحوى كه مىتوان روندى مشخص از حضور 
يلدا و اســـتعارههاى آن در اين بخش از ادبيات ديروز تا 

امروز ترسيم كرد.

يلدا تلنگرى براى تفكر در طبيعت
«شمس آقاجانى»، شاعر و منتقد ادبى شب يلدا را از 
جمله اعياد مهم ايرانيان به واسطه نزديك اين مناسبت با 
طبيعت ارزشمند خواند و در اين باره به هنرآنالين گفت: 
شـــب يلدا از جمله اعيادى است كه ارتباط مستقيمى با 
طبيعت دارد. زيرا يكبار در طول سال، ما را از بيگانگى 
با شب دور مىكند و مستقيمًا با اين عنصر مهم در دنياى 

گسترده جهان اطراف رو به رو مىكند.
او ادامه داد: اعيادى نظير يلدا، ريشـــه تفكر را در 
انسانها برمىانگيزد. زيرا همه انديشههاى ما انسانها از 
طبيعت آغاز شده است. لذا اين امر به متعادل شدن جامعه 

و حركت آن به سمت بهترى كمك مىكند.
نويســـنده كتاب«گزارش ناگزيرى» درباره حضور 
شعر در فرهنگ شب يلدا توضيح داد: شعر همواره هنر 
اصلى سرزمين ما بوده كه در اغلب بخشهاى زندگى ما 
ايرانيان وجود داشته است. لذا بعد از دوره حافظ، ديوان 
اين شاعر به شـــب يلدا افزوده شد. به همين خاطر، من 
فكر مىكنم كه اين شـــب فرصت خوبى براى يادآورى 
شـــگفتىهاى شعر فارسى است؛ اما نبايد اجازه دهيم كه 
اين روند به شـــكلى اتوماتيك تبديل شود. از نظر من با 

برنامهريزىهاى مثبت مىتوان نگاه عادت زده به برخورد 
با حافظ بر سر سفره شب يلدا را از بين برد تا با حافظ به 

صورت هستى شناختى برخورد كنيم.
آقاجانى بر لزوم حضور ادبيات در شب يلدا تأكيد 
كرد و گفت: يقينًا يلدا پيشينه قديمىترى نسبت به شعر 
حافظ دارد، اما اين هوشـــمندى مردمان ما بوده است كه 
شـــعر را به اين شب زيبا و نمادين افزودهاند. از اينرو ما 
نيز مىتوانيم فضاى شب يلدا را كه مستعد حضور ادبيات 
است، به شكل گســـتردهترى اجرا كنيم و از شكلهاى 

ادبيات بيشتر در آن بهرهمند شويم.

يلدا شب تولد خورشيد 
«محمد آزرم»، شـــاعر و منتقد ادبى نيز شب يلدا 
را آيينى داراى نگاه ســـمبليك خواند و در اين باره به 
هنرآنالين گفت: شب يلدا، شب تولد خورشيد است. در 

زمانهاى دور، مردم شـــب يلدا را تا سپيده دم در دامنه 
كوه به انتظار تولد خورشيد مىنشستند و يا در نيايشگاه 
دعا مىخواندند و از خداوند پيروزى خورشيد و شكست 

اهريمن را مىخواستند.
او افزود:به مرور در ســـدههاى بعد اين دعاخوانى 
به شعرخوانى تبديل شده اســـت.پس از اين دوره و از 
آنجايى كه مردم ما با ديـــوان حافظ به علت تفأل زدن 
مأنوس بودهاند، مجالســـتى بين شعر حافظ و شب يلدا 

شكل گرفته است.
شاعر مجموعه«الفباى راز»، تصريح كرد: در ديوان 
حافظ بارها به صورت استعارى به شب يلدا اشاره شده؛ 
لذا اگر اين اشـــعار در شب يلدا خوانده شود، معناهايى 
جديد به خود مىگيرد. آزرم، يلدا را فرصت مناسبى براى 
جذب گردشگران خواند و ادامه داد: براى مناسبتهايى 
نظير شب يلدا بايد چنان فضاسازى و امكاناتى مهيا كرد 

كه يلدا هم به عنوان جشـــنى ملى ديده شود و هم باعث 
جذب گردشـــگران ديگر كشورها شـــود. در واقع بايد 
طورى برنامهريزى كرد كه گردشگران خارجى اين ايام 
را براى حضور در ايران در اولويت برنامههاى خود قرار 

دهند و به هيچ نحو نتوانند از آن چشمپوشى كنند.
او تأكيد كرد: يادمان باشـــد اگر زمانى در اين سطح 
براى مراسم شـــب يلدا كارى انجام شود، گردشگران 
خارجى سفير فرهنگى رسوم ديرينه سرزمين ما خواهند 

بود.
انار، ميوه نمادين شب يلدا

«بيــژن ارژن»، شاعر و ترانهسرا، توجه به آيينهايى 
نظير شب يلدا را يك اتفاق خوب دانست و در اين باره 
گفت: شـــب يلدا و توجه به آيينهاى كهن ما ايرانيان 
نزديك به يك دهه است كه با اهتمام رسانههاى مردمى و 

شبكههاى مجازى در مركز توجه قرار گرفته است.
او ادامه داد: يلدا طوالنىترين شـــب سال است كه 
در دل آن به نوعى اتحاد بيـــن خانوادهها و مردم ايجاد 
مىشـــود. در واقع، درون اين شب، مردم كنار يكديگر 
سعى مىكنند از شب تاريك بگذرند و به خورشيد فردا 
دست يابند. لذا مىتوان گفت كه اين شب نمادى از اتحاد 
و گذر از تاريكى به سوى خورشيدى است كه فردا قرار 

است طلوع كند.
شـــاعر كتاب «پيراهنى از آه برايت دارم»، حضور 
پررنگ انار در شـــب يلدا را نمادين خواند و افزود: انار 
سمبل وحدت وجود است. به همين خاطر حضور اين 
ميوه بهشتى در دل مراسم يلدا، فرصتى براى نگاه كردن 
به فرهنگ و انديشهاى كه در پس زمينه اين ميوه خاص 

وجود دارد را به مردم مىبخشد كه بسيار عالى است.
ارژن انار را ســـمبل وحدت وجود خواند و گفت: 
انار ميوهاى اســـت كه هزاران دانه در درون آن حضور 
دارند. لذا همواره اين ميوه بـــه عنوان وحدت در عين 
كثرت شناخته شده است. نكته ديگر اينكه خاستگاه انار 
از كشورهاى فارسى زبان نشأت گرفته است. لذا دنيايى 

از فرهنگ در درون آن نهفته شده است.
او به بخشى از غزل خود كه در آن از يلدا بهرهمند 
شده، اشاره كرد و گفت: يلدا در آثار بسيارى از هنرمندان 
شاعر مورد اســـتفاده نمادين قرار گرفته است. خود من 
نيز در مطلع يكى از غزلهايم از يلدا اينگونه اســـتفاده 

كردهام:
مـــا ايســـتادهايم، ســـپيدار بگـــذرد 

  يلداى برفى از شـــب تكـــرار بگذرد
ماه ســـپيد، چـــادر مه را به ســـر كند

 تا چشـــمههاى برف، پـــرىوار بگذرد

يلدا شب اتحاد خانوادهها
«دكتراسماعيل آذر»، استاد ادبيات دانشگاه نيز شب 
يلدا را به عنوان يكى از آيينهاى مهم ايرانيان نام برد و 
در اين باره گفت: يلدا جشنى است كه از ديرباز توانسته 
خانوادههاى ايرانى را در يك شـــب، دور هم جمع كند. 
شبى كه به مناسبت آن خانواده بيش از پيش به يكديگر 
نزديك مىشوند. لذا مىتوان گفت كه يلدا شب خانواده 
اســـت.او افزود: يلدا اتحادى از يك ملت را به تصوير 
مىكشـــد. اتحادى كه در برابر تاريكى شكل مىگيرد و 
تا طلوع روشـــنايى ادامه پيدا مىكند. در واقع با وجود 
تاريكى عميق و طوالنى شـــب، مردم تا بامداد در كنار 
يكديگر با نقل قصه و ادبيات مىمانند تا اهرمن تاريكى 

سپرى شود و نور اميد بامداد سر برآورد.
يلدا سمبل بركت

«آذر دخت بهرامى»، نويسنده و فيلمنامهنويس، يلدا 
را سمبل بركت دانست و در اين باره گفت: يلداى زيبا و 
باشكوه ما، از زمانهاى قديم، نماد تغيير فصل و سمبل 
بركت و بهانهاى براى دورهم جمع شدن خانوادهها بوده 
اســـت. زيرا در آن زمان كه موبايل، تبلت، تلويزيون و 
فضاى مجازى وجود نداشت، تنها كارى كه مىشد انجام 
داد، جمع شدن به دور كرســـى و گوش دادن به قصه

مادربزرگ و شعرخوانى پدربزرگ بود.
او با انتقاد از كم توجهـــي به اين آيين كهن ايرانى 
گفت: سالهاســـت كه هيچ اقدامى براى اشاعه فرهنگ 
و ســـنن ايرانى تراوش نكرده است. به اين معنا كه ما نه 
شاهد اجراى مراسم بومى و فولكلور هستيم و نه اقداماتى 
در راستاى بها دادن به آيينهاى كهن ايرانى را شاهديم.

نماد جاودانگى زبان فارسى در شعر شب يلدا
«فرياد شيرى»، شـــاعر و منتقد ادبى نيز شب يلدا 
را پيروزى نور بر تاريكى خواند و گفت: شـــب يلدا يا 
شـــب چله در فرهنگ عاميانه ايرانيان، شب پيروزى نور 
و روشنايى بر تاريكى است. شب دوستى و شب زايش 
اســـت. لذا با توجه به اين مفاهيم، مردم شب يلدا  را با 
عناصر و اشـــيا و خوراكىهايى سر مىكنند كه نمادى از 

آن مفاهيم باشد.
او جايگاه شعر را در اين شب آيينى، خاص خواند 
و تصريح كرد: شـــعر همواره جايـــگاه ويژهاى در اين 
شب داشـــته و دارد. چرا كه شعر،هنر ملى ما محسوب 
مىشـــود و از ديرباز در مراسمهاى مردمان ايرانزمين و 
در تمام مراسم و آداب و رسوم  حضورى پررنگ داشته 
است. شـــايد بتوان گفت كه شعر در شب يلدا نمادى از 

جاودانگى زبان فارسى است.
شيرى ادامه داد: شاعران كالسيك ما  در شعرهايشان 
به آداب و رســـوم و مراسم فرهنگى مختلف پرداختهاند 
و «يلدا»در شـــعر شاعران بزرگ ما بسامد بااليى داشته و 
به عنوان اســـتعاره و نماد و.... به كار  گرفته شده است. 
مخصوصًا در شعر حافظ كه مردم  با آن راحتتر ارتباط 
برقرار مىكنند. لذا طبيعى است كه در چنين شبى كه همه 
دور هم جمع مىشوند، تنها شعر زبان دل همگان باشد.

پير صحبـــت كه رهنمودهاي ويـ  به ويژه در باب 
معاشرتـ  براي حافظ و ساير اهل طريقت، همواره در 
خورِ اطاعت بوده است، در سرلوحه رهنمودهاي خود او 

را از همنشيني با «ناجنس» برحذر داشته است:
نخست موعظه پير صحبت اين حرف است 

كـــه از مصاحِب ناجنس احتـــراز كنيد1
حال، نخستين پرسشي كه به ذهن ما خطور ميكند، 
آن است كه «ناجنس» كيست و چه ويژگيهايي دارد كه 
راهنماي حافظ تا اين حـــد پرهيز كردن از مصاحبت با 
او را تأكيد كرده اســـت. در لغتنامه دهخدا كه يكي از 
ارزشـــمندترين لغتنامههاي فارسي است دست كم ده 
واژه مترادف براي اين صفت مركب ذكر شـــده است كه 

عبارتند از:
بدسرشـــت، بدنژاد، بيتربيت (بيادب)، بدكردار، 
غيرمهذب، ِســـفله (پســـت) ناباب، نااهـــل، ناجور، 

ناهمجنس.2
مصاحبت با افرادي كه از لحاظ اخالق و رفتار با ما 
توافقي ندارندـ  به ويژه افراد پســـت و فرومايهـ  عذاب 

روحي دردناكي است:
چاك خواهم زدن اين دلق ريايي چه كنم؟

روح را صحبت ناجنس عذابيســـت اليم3
كند  ضربالمثل قديمي «كبوتر با كبوتر باز با بازـ 
همجنس با همجنس پرواز» كه در زبان فارسي و بسياري 

از زبانهاي ديگر، از جمله زبان انگليسي وجود دارد:
BIRDS OF A FEATHER FLOCK»
TOGETHER» اهميت معاشـــرت با افـــرادي را كه 
با يكديگر ويژگيهاي مشـــتركي دارند، بهخوبي نشان 

ميدهد.
در ادبيات گرانسنگ پارســـي، رهنمودهاي بسيار 
زيادي در زمينه آداب معاشـــرت و ويژگيهاي دوستاني 
كه بايد انتخاب كنيم و با آنان پيوند مودت ببنديم، وجود 

دارد. 
در قطعه شعري منسوب به موالنا نوع دوستاني كه 
مصاحب آدمي هستند، ويژگي ذاتي و نوع رفتار ما با آنان 

به شرح زير بيان شده است:
دال، ياران ســـه قســـم انـــد، ار بداني 

جانـــي و  نانيانـــد  و  زبانيانـــد 
بـــه نانـــي نـــان بـــده از در برانش 

محبـــت كـــن بـــه يـــاران زبانـــي
وليكـــن يـــار جانـــي را نگـــهدار 

به راهـــش جان بـــده گـــر ميتواني
در ايـــن روزگار، يار ناني و زباني مانند مور و ملخ 
فراوان اســـت و يار جاني حكم كيميـــا را دارد و مانند 

سيمرغ بايد در كوه قاف او را جستجو كرد. 
استاد سخن سعدي كه عالوه بر «افصحالمتكلمين»، 
عنوان «اشرف الواعظين» نيز برازنده اوست، باب هشتم 
گلســـتان هميشه سرســـبز و جاودان خود را به «آداب 
صحبت» اختصاص داده اســـت كه اين موضوع نشان 
ميدهد كه آگاهي از راه و رســـم همنشـــين گزيني و 
شناسايي دوستان واقعي از افراد ناباب، دشمنان دوستنما 
يا كساني كه براي نفع شخصي در كسوت دوست ظاهر 
ميشوند، تا چه ميتواند در تعيين مسير زندگي انسان و 
هدايت وي به سمت نيكبختي يا مذلت نقشآفرين باشد. 
برخي از اندرزهاي ســـعدي در زمينه آداب معاشرت به 

شرح زير است: «هر كه با بدان نشيند نيكي نبيند....4
گـــر نشـــيند فرشـــتهاي بـــا ديـــو 

وحشـــت آمـــوزد و خيانـــت و ريو
از بـــدان جـــز بـــدي نيامـــوزي 

دوزي! پوســـتين  گـــرگ  نكنـــد 
***

«فريب دشمن مخور و غرور مداح َمَخر كه اين دام 
َزرق نهادست و آن دامن طمع گشاده. احمق را ستايش 

خوش آيد، چون الشه كه در كجش دمي فربه نمايد.»5
اَال تـــا نشـــنوي مـــدح ســـخنگوي 

كـــه انـــدك مايه نفعـــي از تـــو دارد 
كـــه گـــر روزي مـــرادش برنيـــاري 

دوصـــد چنـــدان عيوبت برشـــمارد 
«به دوستي پادشـــاهان اعتماد نتوان كرد و بر آواز 
خوش كودكان كه آن به خيالي مبدل شود و اين به خوابي 

متغير گردد.»6
معشـــوق هزار دوســـت را دل ندهي 

ور ميدهـــي آن دل بـــه جدايـــي بنهي 
***

دشمن چو از همه حيلتي فرو ماند، سلسله دوستي 

بجنباند، پس آنگه به دوستي كارهايي كند كه هيچ دشمن 
نتواند.7

صائب تبريزي در مورد ضرورت پرهيز از همنشيني 
كه همه ويژگيهاي گفته شده در  با دشمن دوستنماـ 
مورد فرد ناجنس دربـــاره وي صدق ميكندـ  تك بيت 

عبرتآموزي دارد كه با نظر سعدي همخواني دارد:
دشـــمن دوســـتنما را نتوان داد تميز 

شاخه را مرغ چه داند كه قفس خواهد شد؟8
به اعتقـــاد صائب، هنگامي كه طوطي، همســـخن 
يكرنگ و باب طبع خـــود نمييابد، ترجيح ميدهد كه 
از آينه به عنوان همنشـــين يا مخاطب كمك بگيرد تا از 

مصائب مصاحبت با «ناجنس» در امان بماند:
به دست صحبت ناجنس، وقت طوطي خوش 

كه وقت حرف ز تمثال خود طرف دارد9
يادآور ميشود كه رهنمودهاي سعدي در باب فوايد 
يا زيانهاي همنشيني با «همجنس» يا «ناجنس»، محدود 
به موارد پيش گفته نيســـت. در يكـــي از حكايتهاي 
گلستان، سعدي به صراحت، رنجش خاطر يا ناخرسندي 
خود را از دوستان چاپلوس يا رياكاري كه واقعيتها را 
دگرگون جلوهگر ميسازند، نشان ميدهد و براي تقويت 
روحيه انتقادپذيري در مخاطب، به دنبال دشمن بيباك يا 
گستاخي ميگردد كه عيبهاي او را بدانگونه كه هست 

به وي بنمايد(تا درصدد اصالح خود برآيد):
از صحبـــت دوســـتي بـــه رنجـــم

نمايـــد حســـن  بـــدم  كاخـــالق 
بينـــد كمـــال  و  هنـــر  عيبـــم 

نمايـــد ياســـمن  و  گل  خـــارم 
كو دشـــمن شـــوخ چشـــم بيباك؟

تـــا عيـــب مـــرا بـــه مـــن نمايد10

تأثير پذيري افراد از همنشيني، موضوعي است كه 
از قرنها پيش به اثبات رسيده است. مگر فرزند نوح(ع) 
در نتيجه همصحبتي با بـــدان، خاندان نبوت خود را از 
دست نداد؟ مگر سگ اصحاب كهف به سبب دنباله روي 

نيكان، خصلت مردمي نيافت؟
 هنگامي كه جمادات بر اثر آميزش يا همنشـــيني، 
تغييـــر ماهيت ميدهند و ويژگيهاي جديدي كســـب 
ميكنند؛چگونه ميتوان تصور كرد كه آدمي چنين توانايي 
را نداشته باشد. مثال ســـعدي در مورد خاك يا گل سر 
شـــوري كه به دليل قرار گرفتن در مجاورت يك ماده
خوشبو(گالب، مشك، عنبر، عبيرو ...) شاّمه نواز، مستي 

بخش و دالويز شد، شاهد صادقي برين مدعاست:

ِگلـــي خوشـــبوي در حمـــام روزي
رســـيد از دســـت محبوبي به دســـتم

بـــدو گفتـــم كه ُمشـــكي يـــا عبيري
كـــه از بـــوي دالويـــز تـــو مســـتم

بگفتـــا مـــن ِگلـــي ناچيـــز بـــودم
وليكـــن مدتـــي بـــا ُگل نشســـتم

كمـــال همنشـــين در مـــن اثـــر كرد
وگرنه من همـــان خاكم كه هســـتم11

اگر موجودات از همنشـــيني بـــا يكديگر، تاثير 
نميپذيرفتند، شاعر نميسرود كه: 

گر ببندي اســـب تازي را زماني پيِش خر
رنگشان همگون نگردد، طبعشان همگون شود
صائب تبريزي بارها در اشعار خود تاثير پذيري افراد 
يا موجودات را از مصاحبت، همجواري يا مجالســـت با 

يكديگر مورد تاكيد قرار داده است:
نيســـت ممكن نكند صحبت نيكان تاثير

گل به خورشـــيد رسانيد ســـر شبنم را
از صحبت نيكان نشـــود طينت بد، نيك

بـــادام همان تلـــخ برون از شـــكر آيد
صحبت ناجنس آتش را بـــه فرياد آورد

آب در روغن چو باشد ميكند شيون چراغ12
يار بد را از مار بد، بدتر دانستهاند؛ زيرا مار بد كه همان 
مار سمي است، تنها به قصد ربودن جان آدمي به وي نزديك
ميشـــود، در حالي كه يار بد رهزن ايمان آدمي نيز هست.
به همين سبب، رهنمود پير صحبت مبني بر احتراز كردن از 

مصاحب ناجنس، يار بد را نيز در بر ميگيرد:
تـــا توانـــي ميگريـــز از يـــار بـــد

يـــار بـــد، بدتـــر بُـــَود از مـــارِ بد
مـــار بـــد تنهـــا تـــرا برجـــان زند

يـــارِ بد برجـــان و بـــر ايمـــان زند
در مواردي كه از همنشـــين يـــا مصاحبت افراد با 
يكديگر بهرهاي عايدشـــان نشـــود، عزلت گزيني اقدام 
پسنديدهاي به نظر ميرسد و اوقات شريف آدمي را ضايع 

نميكند. بنابراين بايد به «صائب» حق داد كه بگويد:
در اين زمان كه عقيم است جمله صحبتها

كنارهگيـــر و غنيمتشـــمار عزلت را13
اما در ايامي كه دوستان يكرنگ و با صفا از مصاحبت 
با يكديگر لذت ميبرند، به ياري يكديگر ميشـــتابند و 
خويشي  هاي خود را با هم تقسيم ميكنند، مايل نيستند كه 

هيچ رويدادي آنان را از هم جدا كند.
حيات جاودان بيدوستان ،مرگي است پا برجا

به تنهايي مخور چون خضر آب زندگاني را14
«صائب» 

اگر مهر و عطوفت از عالم دوســـتي رخت بر نبندد 
و سرد مهري جانشين آن شـــود، مصاحبت دوستان با 
يكديگر پايدار نخواهد بـــود و همجنس بودن آنان در 
چنين شـــرايطي از جدايي آنان جلوگيري نميكند. و به 
همان سرنوشتي دچار ميشوند كه برگ هاي يك درخت 

در پاييز:
ميشوند از سرد مهري، دوستان از هم جدا

برگها را ميكند فصل خزان از هم جدا15
افراد نادان يا كساني كه عالقهاي ندارند سطح آگاهي 
خود را باال ببرند، مناسب همنشيني نيستند و مصاحبت با 

آنان ماللآور است. 
ابن يمين، شاعر بزرگ اهل سبزوار و معاصر حافظ 
كه نصايح عبرتآموزي دارد و شعر آن كس كه نداند و 
نخواهد كه بداند در جهل مركب ابدالدهر بماند.16 او در 
همه ادوار تاريخ كاربرد دارد همنشيني با نادان را به جامه 
چرمين تشبيه كرده است كه به رغم گراني گرماي الزم را 

به انسان نميبخشد:
چون جامه چرمين شـــمرم صحبت نادان

زيرا كه گران باشـــد و تن گـــرم ندارد
از صحبـــت نـــادان بَتَرت نيـــز بگويم

خويشـــي كه توانگر شـــد و آزرم ندارد
زين هر دو بَتَر دان توشهي را كه در اقليم

بـــا خنجـــر خونريـــز دل نـــرم ندارد
زين هر ســـه بَتِر نيز بگويم كه چه باشد

پيـــري كه جوانـــي كند و شـــرم ندارد
اگر شاعر بزرگ و پرمايهاي مانند صائب از مصاحبت 
با افراد نادان، تهي مغز، ناباب، بيسروپا، نااليق و امثال آن 
دوري ميكند؛ دليل قانع كنندهاي نيز براي اين كار دارد:

اي كه ميپرسي ز صحبتها گريزاي چرا؟
در بساطم وقت ضايع كردني كم مانده است17
همنشيني با افراد بدسرشـــت، زشت كردار، ابليس 
خوي يا ديو صفت، كمترين زيانش آن است كه آدمي را 
از سير به سمت كمال و قرار گرفتن در جايگاه فرشتگان، 
عالم عليا، فلك االفالك يا به قول حكيم ناصر خســـرو 

قبادياني جهان برين باز ميدارد:
بَرنََشـــوي تـــو بـــه جهـــان بَريـــن

تـــات همـــي ديو بُـــَود همنشـــين18
عالوه بر آن، همنشـــيني با بدان به حسن شهرت، 
حيثيت و جايگاه اجتماعي فرد نيز آسيب ميرساند. زيرا 
بســـياري از افراد هنگام قضاوت درباره شخصيت انسان 
ها، به اين نكته توجه ميكنند كه با چه كســـاني نشست 
و برخاســـت، رفت و آمد يا معاشرت دارد. به من بگو 
دوستت كيست تا بگويم كيستي؟.... كمالالدين اسماعيل 

بر اين نكته صحه گذاشته است:
ز سايه تو شده است آفتاب روي شناس

كه همنشين را هركس به همنشين داند19
ناگفته نماند كه برخي از دوســـتان فرد يا كساني كه 
انسان ها با آنها رفت و آمد يا معاشرت داشته و به قولي 
رفيق گرمابه و گلســـتان بودهاند، هنگامي كه به نوايي 
رسيده و منصبي يافتهاند، از جرگه آشنايان خارج شدهاند 

و معاشران ديرين را به طاق نسيان سپردهاند:
هر كه دولت يافت، شست از لوح خاطر نام ما

اوج دولت طاق نســـيان است در ايام ما
از عزيزان جهان هركس به دولت ميرسد

آشنايي ميشـــود از آشـــنايان كم مرا20
«صائب»
افرادي كه نصيحت «پير صحبت» يا راهنماي حافظ 
در خصوص منع معاشرت شامل حال آنان ميشود، طيف 
گستردهاي را تشكيل ميدهند كه از آن جمله ميتوان به 
حكام خطه فارس در قرن هشتم هجري اشاره كرد كه در 

غزل زيبايي به مطلع:
بر ســـر آنم كه گـــر ز دســـت برآيد

دســـت به كاري زنم كه غصه ســـرآيد
حافظ، مصاحبت با آنـــان را به ظلمت ماللآور و 

تاريك شب يلدا تشبيه كرده است:

صحبت حكام، ظلمت شـــب يلداست
نور ز خورشـــيد خواه، بو كـــه برآيد21
در پايان، يادآوري اين نكته را ضروري ميداند كه 
ســـعدي، حافظ، صائب، مولوي و بسياري از سخنوران  
نامي و ارجمند كشور ما معاشـــرت با دوستان همدل، 
همزبان، قابل اعتماد، متجانس و متناسب را ستودهاند و 
بيزاري خود را از انزواگرايي و سر به جيب تنهايي فرو 

بردن نشان دادهاند. 
سعدي، همنشيني با ياران همدم را به بهشت و ديدار 
يار نامتناســـب را به دوزخ تشبيه كرده است. از ديدگاه 
سعدي، رفيق شـــفيق با هيچ ثروت يا لذتي قابل قياس 

نيست:
دنيا خوش است و مال عزيزست و تن شريف 

ليكن رفيق بر همه چيزي مقدم اســـت
يكدل را به كيميايي  صائب، همنشيني با دوســـتاِن
تشبيه كرده است كه مس وجود آدمي را به زرناب تبديل 

ميكند:
مـــرد را هرچند تنهايي كنـــد كامل عيار

صحبت ياران يكدل كيميايي ديگرســـت
و عمري را كه به عزلت بگذرد تلف شـــده تلقي 

ميكند.
حيف باشد كه به عزلت گذراني «صائب»

آنچـــه از عمر به احبـــاب تواني گذراند
و سرانجام حافظ شيرين سخن كه دوست را كيمياي 
سعادت و مصاحبت با رفيق شفيق را كاميابي بزرگي تلقي 
ميكند به ما رهنمود ميدهد كه فرصت را از دست ندهيم 
و همنشيني با دوست را غنيمت شمريم زيرا هنگامي كه 
به منزلگاه ابدي رهســـپار ميشويم ديگر چنين توفيقي 

نصيبمان  نخواهد شد:
فرصت شمار صحبت، كز اين دو راهه منزل

چون بگذريم ديگر نتوان بهم رســـيدن!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ص167 موسسه اميركبير، تهران، 1373
5ـ همان مأخذ، ص165

6ـ گلســـتان ســـعدي، به اهتمام محمدعلي فروغي، موسسه اميركبير، تهران، 
1363، ص173.

7ـ همان مأخذ، ص176
9094189/HTTPS://HAMMIHAN.COM/POST8ـ

9ـ مأخذ شماره 2، همان صفحه
10ـ گلستان سعدي، مأخذ شماره 4، ص107
11ـ گلستان سعدي، مأخذ شماره 6، صفحه30

12ـ گلچين صائب، گردآورنده زينالعابدين مؤتمن، بنگاه مطبوعاتي افشاري، 
تهران، 1333، ص44.

13ـ ديوان اشـــعار صائب، غزل شـــماره 444 به نقـــل از تارنماي گنجور: 
HTTP://GANGOOR.NET

14ـ همان مأخذ، غزل شماره 590، بيت يازدهم
15ـ همان مأخذ، مطلع غزل شماره 9

16ـ به خاطر دارم كه در دهه 1340 هنگامي كه استاد ادبيات ما قطعه شعر «ابن 
يمين» را به شرح زير در كالس قرائت كرد:

آن كـــس كـــه بدانـــد و بدانـــد كـــه بدانـــد
بجهانـــد گـــردون  گنبـــد  از  خـــرد  اســـب 

آن كـــس كـــه بدانـــد و ندانـــد كـــه بدانـــد
بيـــدارش نماييـــد كـــه بـــس خفتـــه نمانـــد

آن كـــس كـــه ندانـــد و بدانـــد كـــه ندانـــد
لنـــگان خـــرك خويـــش بـــه منـــزل برســـاند

آن كـــس كـــه ندانـــد و ندانـــد كـــه ندانـــد
بمانـــد الدهـــر  ابـــد  مركـــب  جهـــل  در 

يكي از همكالســـيهاي ما گفت كه اگر كسي نداند، صرفًا با آگاهي از ناداني 
خود نميتواند به مقصد برســـد؛ مگر آنكه به اندرز سعدي عمل كند:«بپرس 
هرچه نداني كه ذل پرسيدنـ  دليل راه تو باشـــد به عز دانايي». بنابراين بهتر 
بود كه ابنيمين بگويد: آن كـــس كه نداند و بداند كه نداندـ  بايد كه خودش 

را ز جهالت برهاند! 
عالوه بر آن، آخرين مصرع شعر در مورد فرد ناداني صدق ميكند كه عالقهاي 
به رهايي از جهل خود ندارد و بيت آخر به شـــرح زير اصالح شدني است: آن 

كه نداند و نخواهد كه بداندـ  در جهل مركب ابدالدهر بماند! كس
17ـ محمد قهرمان، برگزيده اشـــعار صائب و ديگر شـــعراي معروف سبك

هندي، سازمان تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها، تهران، 1381، ص51
18ـ لغتنامه دهخدا، جلد چهاردهم، ص20827 (ذيل واژه همنشين)

19ـ همان مأخذ، همان صفحه
20ـ ديوان اشعار صائب تبريزي، تك بيتهاي برگزيده، مأخذ شماره 13

21ـ ديوان حافظ شيرازي، نســـخه عالمه قزويني و دكتر غني، انتشارات خط 
هنر، تهران، 1368، ص166

«يلدا» يكي از كهنترين جشنهاي ايرانيان به شمار ميرود و واژهاي سرياني به معني 
«زايش يا ميالد» اســـت. اين واژه از سال 503 قبل از ميالدـ  در زمان داريوش اول 
وارد تقويم ايرانيان شد. از آنجا كه ظلمت يا تيرگي نماد اهريمن است در شب يلدا 
كه طوالنيترين شب سال است براي رهايي از ظلمت آتش ميافروختند و از طريق 

جشن و شادي و گردهمايي خانوادگي شب را به صبح ميرساندند.

حافظ و پرهيز از همنشين ناجنس
محمد علمي (دورودي)

  روايت نويسندگان از آيينهاى فرهنگى در طوالنىترين شب سال

سميه باقرى

 يلدا و پيوند آن با ادبيات كهن 

زيبا انارمن
جبرائيل سراجي علمداري (ساقي)

اي خوشـــگوار و خوشـــمزه زيبـــا انـــار من
هســـتي صفـــاي گلشـــن و بـــاغ ديـــار من

باشـــي بـــه زيـــر پيرهـــن ارشـــاخة درخت
همـــواره خواهمـــت بنشـــيني كنـــار مـــن 

پائيـــز گرچـــه فصـــل خراميـــدن شماســـت
ايـــن فصـــل برگريـــز تو كـــردي بهـــار من 

گـــر در ســـبد برنـــد و پـــا زيـــر پيرهـــن
خواهـــد تـــو را هميشـــه دل بيقـــرار مـــن

هـــر آن شـــبي كـــه پيرهـــن از تـــن درآورد 
جان بخشـــدش بـــه من لـــب لعل نـــگار من 

شـــبنم بشـــويد آن رخ زيبـــا بـــه هر ســـحر 
خـــوش نمايـــد آن لـــب و رخســـار يـــار من

مـــن بوســـه خواســـتم زلبـــش داد از ُرخـــش 
درمانـــده كـــرده مـــاه نـــو تـــازه كار مـــن

دوســـتان  گربفشـــارند  نـــاب  ياقـــوت 
جـــاي انـــار، تـــا روي آيـــد بـــه كار مـــن 

يك عمـــر «ســـاقيا» كـــه ز لعلش بســـوختي 
يلـــدا شـــبان عطـــش بنشـــاند انـــار مـــن

در آرامگاه سعدي 
عبدالرفيع حقيقت (رفيع)
اي پيـــر خـــرد برخيـــز، آســـوده ز نامـــم كن

فـــارغ ز غـــم هســـتي، آزاد ز دامـــم كـــن 
ســـوداي نكونامـــي كام دل خامـــان بـــاد

اي ســـوخته جـــان برخيـــز بيگانـــه ز كامم كن
دردي ز مـــي وحـــدت در جـــام نيـــازم ريـــز

از بـــادة جانبخشـــت رســـواي تمامـــم كـــن 
بردرگهـــت افتـــادم تـــا فيـــض نظريابـــم

از طبـــع گهرزايـــت سرمســـت كالمـــم كـــن
نميبخشـــند آرام  را  ملـــك خردجـــان  در 

بـــا ســـاغري از جانـــان ديوانـــه عامـــم كن
تكـــرار شـــب و روزم افســـر و دل و جـــان را 

آســـوده ز رنـــج روز آزاد ز شـــامم كـــن
خودبينـــي و خودرائـــي خارســـر راهم شـــد

بـــا شـــعلهاي از عشـــقت شايســـتة گامم كن
مائيـــم و غمـــي جانكاه افتـــاده بر ايـــن درگاه

يا جـــان ز تنم بســـتان با بـــاده بـــه جامم كن
داغ دل خونيـــن را جز شـــعر تو مرهم نيســـت

اي شـــعر تـــوأم مرهـــم ُملهـــم بـــه پيامم كن
بيشـــوق و شـــرار عشـــق جان راه فنـــا پويد

بـــاداغ غمـــي جانســـوز، مشـــمول دوامم كن
حيرانـــم و  آشـــفته  زلفـــي  ســـر  دردام 

آشـــفته جاويـــدان حيـــران مدامـــم كـــن
شـــاعر نبـــود هرگز در حســـرت مـــال و جاه

چـــون طبـــع رفيعم هســـت فـــارغ ز مقامم كن 

به مناسبت برگزاري جشنوارههاي متعدد انار در نقاط مختلف كشور

صحبـــت حـــكام، ظلمـــت شـــب يلداســـت 
نـــور ز خورشـــيد خـــواه بـــو كـــه برآيـــد 

هنـــوز بـــا همـــه دردم اميـــد درمـــان اســـت 
كـــه آخـــرى بـــود آخـــر شـــبان يلـــدا را 

شـــب هجرانت اى دلبر، شـــب يلداســـت پندارى 
رخت نـــوروز و ديـــدار تو عيد ماســـت پندارى

تـــو جـــان لطيفـــى و جهـــان جســـم كثيـــف 
تـــو شـــمع فروزنـــده و گيتـــى شـــب يلـــد

چـــون حلقـــه رباينـــد بـــه نيـــزه، تو بـــه نيزه 
خـــال از رخ زنگـــى بربايـــى شـــب يلـــدا 

نـــور رايـــش تيرهشـــب را روز نورانـــى كنـــد 
دود چشـــمش روز روشـــن را شـــب يلـــدا كند 

تـــو ملـــك  صبـــح  خورشـــيد  كـــرده 
يلـــدا شـــب  دشـــمنان  همـــه  روز 

آدينـــه بـــر  تـــو  و  دوشـــنبه  بـــر  او 
يلـــدا  او  و  دارى  قـــدر  ليـــل  تـــو 

ايـــزد دادار، مهـــر و كيـــن تـــو گويـــى 
از شـــب قـــدر آفريـــد و از شـــب يلـــدا 

زآنكـــه بـــه مهـــرت بـــود تقـــرب مؤمـــن 
زآنكـــه بـــه كينـــت بـــود تفاخـــر ترســـا 

بـــه صاحبدولتى پيونـــد اگر نامـــى همى جويى 
كه از يك چاكرى عيســـى چنان معروف شـــد يلدا 

ســـخنم بلندنام از ســـخن تو گشـــت و شـــايد 
كـــه درازنامـــى از نـــام مســـيح يافـــت يلـــدا

  يلدا در شعر شاعران گذشته
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آنچه در پى آمده اســت گفتگويى اســت با 
حجتاالسالم و المسلمين محمد گل محمدى كه به 
عنوان يك صنعتگر به تشريح مسائل و مشكالت اين 
بخش پرداخته است كه بخش اول آن را ديروز مالحظه 
كرديد و اينك بخش دوم و پايانى را مى خوانيد: 

***
* اطالعات: دريك جمع بندي،بزرگترين مشكل 

صنعت كشوررا چه مي دانيد؟. 
كالم بانك ها. متاســـفانه سيستمى كه  * در يك
براى پرداخت تسهيالت بانكي داريم، فراتر از تخصص، 
اطالعات و دقت بانك ها است.زيرا كسى كه در آنجا 
نشسته به اندازه كافى اطالعات ندارد.به همين دليل ابتدا 
بايد او را توجيه كرد. اما مهمتر از آن مسئله و با توجه 
به شرايط جارى كشورمان تا زمان پايان رسيدگى به كار 
كارشناسي پرداخت تسهيالت ، طرح از حيض انتفاع 

خارج شده است.
 تقاضاى وام براي راه اندازي طرح بر اســـاس 
فهرست بهاى امروز داده مى شود. من نمى توانم فهرست 
بهاى دو سال آينده را بنويسم. مثٌال قرار بود دستگاهى را 
از تركيه يا چين وارد كنيم و اين قرارداد را براساس دالر 
هزار تومانى منعقد كرديم و دالر كه سه هزار تومان شد 
نتوانستيم دستگاه را وارد كنيم و در حال حاضر پيش 
پرداخت ما در دســـت چينى ها مانده است. اين اتفاق 
به اين خاطر افتاد كه در بانك يك سال زمان مى برد 
كه وام با طي مراحل كارشناســـي به تصويب برسد و 
اسناد و مدارك آماده شده، قرارداد بسته شود و به اولين 

مرحله پرداخت برسد. 
اما اين پرداخت به درخواســـت متقاضى انجام 
نمىشود.بلكه براساس روش يكنواخت مصوب بانك ها 
انجام خواهد شـــد. مثٌال كارخانه اسيد سولفوريك كه 
مصوبـــه آن را از بانك و با چه مشـــكالتى دريافت 
كردم، به بانك اعالم كردم كه هم زمان با ساختن سازه 

كارخانه،پول ماشين آالت را هم به ما بدهد. 
چراكه مثال امروز قيمت استيل كيلويى هزار تومان 
است اما درآينده قيمت آن افزايش يافته و تغيير خواهد 
كرد. چون بخش عمده اين كارخانه استنلس استيل است. 
اما در پاسخ گفتند روش ما اين است كه شما اول بايد 
سازه را تمام كنيد، اين سازه به رهن برده شود، بعد پول 
مرحله بعد به شما پرداخته شود. ما هم چاره اى نداشتيم 
و كارها را انجام داديم، به آن روز كه رسيديم، قيمت 

استيل 3 هزار تومانى به 12 هزار تومان رسيد. 
در نتيجه طرح ما كه اســـيد ســـولفوريك، اسيد 
فســـفريك و سوپرفســـفات بود، تمام وام تنها صرف 
سولفوريك ها شد و تنها هنرى كه انجام دادم، توانستم با 
اين مقدار پول حداكثر سولفوريك خود را به بهرهبردارى 
برسانم. طرح هاى ديگر هم اين چنين هستند. زمانى 
كه به نتيجه مى رسد، انرژى فرد ديگر به اتمام رسيده 

و ديگر كارى از دست او برنمى آيد. 
آدم در چرخ دنده هاى بانك و اين مســـائل له 
ميشود و وقتى مى خواهد استارت كند، آغاز مشكالت 
و گرفتارى هاى او اســـت.چراكه  سرمايه در گردش 
برابر طرح يك دهم مورد نياز آن در روز افتتاح است. 
زمانى كه ما مى خواســـتيم كارخانه اسيد سولفوريك 
را راه اندازى كنيم، گوگرد كيلويى 25 تومان بود. روز 
راهاندازى و با آن وقت كشي ها به 200 تومان رسيد. 
ســـرمايه در گردش بانك براى من 250 ميليون تومان 
پيش بينى شـــده بود.اما با آن تاخيرهاي طوالني  در 
روز  افتتاح  من مى بايســـتى هشت برابر سرمايه داشته 
باشـــم. آيا اين مبلغ را به من دادند؟ خير. مشـــكالت 

صنعتگران اين مدلي است..
*اطالعــات:  موضوع تامين اجتماعى هم اين 

گونه است؟
*موضـــوع تامين اجتماعى از اين بدتر اســـت. 

خدماتدهى آن خيلى  مشـــكل دارد. نرخى را كه از 
جهت پرداخت براى كارگر تعيين مى كنند، به شـــكل 
سياســـى با قضيه برخورد مى كنند. به نظر من حداقل 
حقوقى كه براى كارگر در نظر مى گيرند، اشتباه است. 
كارگربايد آزاد باشدتا من براى ربودن كارگر با كارخانه 
هاي ديگر رقابت كنم. قيمت كارگر يك ميليون و 500
هزار تومان يا 2 ميليون تومان است. اما بناچار براى من 

يك ميليون و 200 هزارتومان كار مى كند. 
زيرا چاره اى ندارد و بايد بپذيرد يا اينكه برعكس 
كارگـــرى كه بيـــش از 500 هزار تومان كارايى ندارد، 
ناچار هســـتم كه به او يك ميليون و 200 هزار تومان 
حقوق بدهم. آقاى دولت! اگر شـــما مشكل داريد و 
مىخواهيد به اين آقا نان بدهيد، چرا اين را به عهده 
من مى گذاريد؟ اگرآن كارگر بچه اى را به خانواده خود 
اضافه كرد، بايدبخشي از مخارج فرزند او را هم جبران 
كنم. درنتيجه من هم بدنبال كارگرى مي روم كه زن و 
فرزند نداشته باشد و بتوانم هزينه را براى خود سبك تر 
كنم و درنهايت همه متضرر مي شوند يا مثال بازرسان 
تامين اجتماعي به كارخانه مى آيندو بدون اينكه پرسيده 
شود يا دقتى صورت گيرد، تمام كسانى كه در كارخانه 

حضور دارند را به عنوان كارگر مى نويسند. 
مثٌال مهمان يا ارباب رجوع ما را به عنوان كارگر 
كارخانه معرفى مى كنند. به آنها كه اعتراض مى كنيم، 
مى گويند ما مى نويســـيم شما به دفتر بياييد و اعالم 
كنيد كه آنها كارگر شما نيستند و از ليست شما پاك 
مى شود. اما اين كارخانه بعد به سازمان تامين اجتماعى 
بدهكار مى شود. يا ما كه مخالف ربا و بهره هستيم، 

ببينيد تامين اجتماعي چه مي كند.
 ما مبلغى را به ســـازمان تامين اجتماعى بدهكار 
بوديـــم كه در حدود 6تا 7 ميليون تومان بود. صورت 
آن را دريافت كرده ام و ديدم 22 ميليون تومان شـــده 
و بايد پرداخت بشود. البته آنها بدليل خدماتى كه بايد 
ارائه بدهند، دريافت اين هزينه ها اجبارى است و بيمه 

هم بايد باشد وخيلى خوب است.
 اصل اين موضوع درست است. اما راهكار اينكه 
در بخش بيمه من فرار نداشته باشم، اين جريمه هاي 
ربوي نيســـت. بخشى از اين موضوع را بايد دولت به 
عهده بگيرد. اگر دولت در ارتباط با همين بانك و بيمه، 
خدماتى را به عهده بگيرد، كارگران سر كار مىروند. 
اگركارگـــر جديدى را كه به كار مشـــغول مى كنيد، 
50  درصد بيمه اش را دولت پرداخت كند، با اين كار 
تشويق خواهم شد و  كارگران بيشتري استخدام مي كنم 
و دست من بازتر خواهد بود. اما االن شرايطى را براى 
من بوجود آورده اند كه با همه عالقمندى كه دارم و 
مى خواهم نان به كارگر بدهم، مجبورم كارگر حذف 
كنم. اين به دليل باليى است كه بر سر من آورده اند. 
بايد شرايط طوري باشد كه اگر 10 نفر كارگر اضافي 
بياوريد و شـــيفت دوم خود را راه اندازى كنيد، بيمه 

كامل آن را دولت پرداخت كند.
 بابت هر كارگرى كه شـــما مشغول به كار كنيد، 
بايد 10 ميليون تومان تسهيالت به شما پرداخت كنند 
و تا زمانى كه اين كارگران در كارخانه شما مشغول به 
كار هستند، با اين ده ميليون تومان كار نداشته باشند. 
اما اگر بخواهيد اين كارگر را اخراج كنيد، بايد آن 10

ميليون تومان را تسويه كنيد.
با اين كارها مشاهده مى كنيد كه چه تعداد كارگر 
مشـــغول به كار و چه ميزان كارها انجام خواهد شد. 
دشـــمن در مقابل من ايستاده است؛از اين رو شماي 
دولـــت بايد با من همراهى كنيد. ما بايد به هم كمك 
كنيم. دراين شـــرايط بايد سوال كنيد، آقاى دولت به 
كارفرمايى كه كارگر خود را از خيابان جمع مى كند، 
چه مساعدت ويژه اى كرده است؟ متاسفانه هيچ كدام 

از اينها وجود ندارد.

 توليد ملى در مارپيچ مشكالت

شيوه كنونى پرداخت يارانه 
ســـوخت مصداق بى عدالتى به 
شـــمار مى رود زيرا باعث بهره 
مندى دهكهاى ثروتمند جامعه و 
محروميت اقشار نيازمند فاقد خودرو 
از اين يارانه شده، اما بررسى اليحه 
بودجه سال 98 در مجلس، فرصتى 
براى اصـــالح اين رويه و توزيع 

عادالنه يارانههاست.
بـــه گزارش ايرنـــا، حدود 
10ميليون نفـــر جمعيت تحت 
پوشـــش كميته امداد، ســـازمان 
بهزيســـتى و نهادهاى خيريه به 
حمايت هاى مالى نياز دارند؛ اين 
افراد كه فاقد خودرو هستند بهره 
چندانى از يارانه سوخت نمى برند.
در مقابل، ثروتمندان و دهك هاى 
باالى جامعه كه برخى از آنها چندين 
خودرو دارند، بيشترين ميزان يارانه 
ســـوخت را مى گيرند؛آن هم در 
حالى كه مشكلى در پرداخت پول 

بنزين ندارند.
كارشناسان بارها شيوه كنونى 
پرداخـــت يارانه بنزين را مصداق 
بىعدالتى اعالم كرده اند زيرا اقشار 
ثروتمنـــد و مرفه كه خودروهاى 
زيادى دارند، باالترين سود را برده 
و فقيـــران يا افـــرادى كه به هر 
دليلى تمايلى براى داشتن خودرو 
ندارند، كمتريـــن بهره را از اين 

يارانه مىبرند.
براساس آمارهاى اعالم شده، 
سه دهك ثروتمند و مرفه جامعه به 
تنهايى نيمى از يارانه پنهان بنزين را 

به خود اختصاص مى دهند.
مديرعامل شركت بهينهسازى 
مصرف ســـوخت چندى پيش از 
اختصاص نيمـــى از يارانه بنزين 
به ســـه دهكپردرآمد جامعه خبر 
داده و گفته بود: اگر روند مصرف 
به همين شكل ادامه يابد در چند 
سال آينده بخش عمدهبودجه كشور 
بايد به پرداخت يارانه ســـوخت 

اختصاص يابد.
محســـن دالويز تاكيد كرد: 
پرداخـــت ارقام هنگفت به عنوان 
يارانـــه بنزين كـــه نيمى از آن به 
دهكهاى ثروتمند جامعه اختصاص 
مىيابد و همينطور قاچاق بنزين با 
قيمت يارانهاى، هر دو از نمودهاى 

بىعدالتى است.
وى افـــزود: بىشـــك اگر 
براى مردم تبيين شـــود كه قيمت 
كنونى بنزيـــن چگونه در ترويج 
اين بىعدالتى نقش داشته است، 
در اصالح قيمتگذارى سوخت 
همراهى خواهنـــد كرد و از اين 
چالـــش كه تبعات منفى آن رو به 

افزايش است، عبور مىكنيم.
اقتصاددانـــان، جمعيت هر 
جامعه اى را ازنظر درآمد و مصرف 

به 10 رتبه تقسيم بندى مى كنند 
و هريـــك از اين رتبه ها را دهك 
مى نامند. دهك اول نشان دهنده 
درصد از خانوارهايى است كه  10
كمترين هزينه ساالنه را داشتهاند. 
بنابراين مىتوان گفت اين دسته از 
خانوارها جزو فقيرترين قشرهاى 

جامعه محسوب مىشوند.
در نقطـــه مقابل، دهك دهم 
درصد از خانوارهايى را نشان  10
مىدهد كه بيشترين مبلغ را صرف 
هزينه ساالنه خود كردهاند كه اين 
دسته از خانوارها از مرفهترين افراد 

به شمار مى روند.
براساس شيوه كنونى توزيع 
يارانه بنزين، خانواده هاى مرفهى 
كه چند خودرو دارند از 38 سنت 
يارانه (بر مبناى نرخ دالر 12 هزار 
تومانى) كه به صورت يارانه پنهان 
براى هر ليتر بنزين توسط دولت 
پرداخت مى شود، بهره مى گيرند 
و افـــراد فقير و نيازمند كه خودرو 
ندارند، هيچ سود و عايدى از اين 

يارانه نخواند داشت.
بـــا احتســـاب يارانه پنهان 
38سنتى براى يك ليتر، با مصرف 
هـــر ليتر بنزين معادل چهار هزار 
تومـــان عايد مالك خودرو  و560
مىشـــود. بنابرايـــن در صورت 
مصرف روزانـــه 10 ليتر بنزين 
توسط خودرو، دارندگان آنها معادل 
هزار و 600 تومان در روز از  45
يارانه بنزين بهره مند مى شـــوند؛ 
اين در حالى اســـت كه آنها براى 
سوختگيرى 10 ليتر بنزين فقط 
10 هزار تومان پول پرداخت كرده 
اند. در اين ميان، اقشار نيازمندى 
كه فاقد خودرو هســـتند از اين 
يارانه بىبهره مىمانند و به عنوان 
بازندگان اصلـــى پرداخت يارانه 

سوخت محسوب مى شوند.
يارانه پنهانى كه براى بنزين 
پرداخت مى شـــود روزانه به 35
ميليون دالر و ســـاالنه به بيش از 
12/5 ميليارد دالر مى رســـد. البته 
در صـــورت ورود يك ميليون و 
500 هزار دستگاه خودرو جديد 
به جاده هاى كشـــور در سال 98، 
ميزان يارانه پنهان پرداختى به بنزين 
به روزانه 45 ميليون ليتر و ساالنه 
به حدود 16/5 ميليارد دالر افزايش 

خواهد يافت.
يارانه به 2 نوع تقسيم مى شود، 
«يارانه مستقيم» به صورت نقدى به 
افراد پرداخت مى شود اما «يارانه 
پنهان» به صورت غيرنقدى و بدون 
اينكه به مردم اعالم شود براى تامين 
كاالهاى مختلف مانند بنزين توسط 

دولت هزينه مى شود.
بخش هاى مختلف اقتصادى 
در سال هاى اخير به دليل تحريم 

و ساير مسايل، با مشكالت مالى 
دست به گريبان بوده اند به طورى 
كه بسيارى از پروژه هاى ملى چشم 
انتظار دريافت بودجه و منابع مالى 
مانده اند. همچنين به دليل نوسان 
شاخص هاى اقتصادى و افزايش 
قيمت ها در ماه هاى اخير، فشار 
مضاعفى به اقشار فقير و پايين وارد 
شده به طورى كه نيازمند دريافت 
حمايت هاى مالى بيشتر شده اند.

اما اين در حالى است كه در 
كشورمان ساالنه 12/5 ميليارد دالر 
صرف پرداخت يارانه پنهان بنزين 

مى شود كه بخش عمده آن نصيب 
اقشار ثروتمند شده يا صرف قاچاق 
ســـوخت مى شود واقشار دهك 
هاى پايين كه نياز به حمايت مالى 
دارند، بهره چندانى از آن نمى برند. 
براين اساس راهكارهاى مختلفى 
براى اصـــالح اين رويه با هدف 
بهرهمندى عادالنه از يارانه سوخت 

مطرح شده است.
با توجه به انتقادهاى گستردهاى 
كه نســـبت به شيوه كنونى توزيع 
يارانه وجود دارد، بررســـى قانون 
بودجه در مجلس شوراى اسالمى، 
فرصتى براى اصالح اين شيوه و 
توزيع عادالنه يارانه ســـوخت به 

شمار مى رود.
حجت االســـالم حســـن 
روحانى رئيس جمهورى به زودى 
با حضور در جلسه علنى مجلس 
اليحه بودجه سال 1398 كل كشور 
را تقديـــم نمايندگان مى كند و 
بالفاصله پـــس از تقديم اليحه 
بودجه به مجلس كار بررســـى آن 

در كميسيون هاى تخصصى آغاز 
و كميسيون تلفيق بودجه  98هم 
براى بررســـى اين اليحه تشكيل 

مى شود.
انتظار متوليان و كارشناسان 
از نمايندگان مجلس اين اســـت 
كه در بررسى اليحه بودجه، نگاه 
ويژهاى به اين مسايل داشته باشند 
تا يارانهها به كســـانى كه مستحق 
واقعى هســـتند پرداخت شود نه 

دهك هاى ثروتمند.
Top of در هميـــن  زمينه

Formبرخى نمايندگان مجلس 

شـــوراى اسالمى تاكيد مى كنند: 
استفاده از كارت هوشمند سوخت، 
راهكارى مناســـب براى مديريت 
مصرف و سدى برابر قاچاق بنزين 

است.
گفتنى است: ثبت نام كارت 
ســـوخت از پنجم آذر آغاز شده 
و قرار اســـت در آينده استفاده از 
كارت ســـوخت اجبارى شود اما 
هنوز جزييات طرح جديد مديريت 
مصرف ســـوخت و سهميه بندى 

اعالم نشده است.
در طرح هاى جديد مديريت 
مصرف سوخت تالش مى شود 
عالوه بـــر كاهش مصرف، يارانه 
بنزين به شـــكل عادالنه ترى بين 
قشرها و گروه هاى مختلف جامعه 

توزيع شود.
مالكان خودروهاى فاقد كارت 
سوخت طبق جدول زمانبندى تا 
بيست و چهارم آذر مهلت داشتند 
از طريق دفاتر پليس+10، سامانه 
اينترنتى، نرم افزار خدمات دولت 

همراه و وارد كردن كد دســـتورى 
#4* در گوشى تلفن همراه به طور 
رايگان ثبت نام كنند كه اين موعد تا 

اول دى تمديد شده است.
در اين پيونـــد، يك عضو 
كميسيون اقتصادى مجلس شوراى 
اسالمى تاكيد مى كند: جلوگيرى 
از قاچاق ســـوخت به كشورهاى 
همســـايه هدف اصلى استفاده از 

كارت هوشمند سوخت است.
محمد حســـينى مى گويد: 
هـــر ليتر بنزين در ايران با قيمت 
يك هزار تومان عرضه مى شود، 

در حالـــى كه اين رقم در برخى 
كشورهاى همســـايه تا 10 هزار 

تومان مى رساند.
به گفته وى، مجلس به دنبال 
اتخاذ ســـازوكارى براى مقابله با 
قاچاق سوخت و مديريت مصرف 
است و كارت سوخت مى تواند 
براى پايش اطالعات و رصد وضع 

قاچاق استفاده شود.
اين عضو كميسيون اقتصادى 
مجلس مى افزايد: از طريق كارت 
سوخت مشخص مى شود قاچاق 
از چـــه منابع و مراكزى در حال 
انجام است و به اصالح سياست  ها 

كمك خواهد كرد.
يكى از اعضاى كميســـيون 
انرژى مجلس شـــوراى اسالمى 
هـــم اظهار مى دارد: اســـتفاده از 
كارت سوخت، قاچاق سوخت را 
از مرزهاى مختلف كشـــور مهار 

مىكند.
سيدعلى اديانى تاكيد مى كند: 
براى مهار قاچاق سوخت، صاحبان 

خودرو بايد از كارت هوشـــمند 
سوخت استفاده كنند.

وى ادامـــه مى دهد: دولت، 
مسائل، مشكالت و دغدغه هاى 
خـــود در حوزه ســـوخت را با 
نماينـــدگان مطرح كرده اما درباره 
سهميه بندى هنوز موضوعى مطرح 

نشده است.
همچنين نايب رئيس كميسيون 
انرژى مجلس شـــوراى اسالمى 
مىگويد: استفاده از كارت هوشمند 
سوخت به معناى سهميهبندى بنزين 

نيست.

حســـين اميـــرى خامكانى 
مىافزايد: كارت هوشمند سوخت، 
بانكـــى از اطالعات خودروها و 
ميزان مصـــرف آنها براى دولت 
فراهم مىكند و ســـبب مىشود 
آمار و اطالعات مناسب و دقيقى 
درباره ميزان و نحوه مصرف بنزين 
خودروهاى شـــخصى و عمومى 
در اختيـــار وزارت نفـــت قرار 

گيرد.
وى اضافه مى كند: با توجه 
به تفاوت قابل توجه قيمت داخلى 
بنزين با قيمت اين فرآورده نفتى 
در كشورهاى همسايه، استفاده از 
كارت سوخت عالوه بر مديريت 
مصـــرف، از رواج قاچاق بهويژه 
قاچاق سازمان يافته آن جلوگيرى 

مىكند.
از سوى ديگر، سخنگوى هيات 
رئيسه مجلس شوراى اسالمى اظهار 
مى دارد: به دليل اختالف بسيار زياد 
قيمت بنزين در ايران با كشورهاى 
همسايه، بخش زيادى از سوخت 

ما قاچاق مىشود، در حالى كه اين 
منابع متعلق به همه ملت است.

بهروز نعمتى مى گويد: استفاده 
از كارت هوشمند سوخت يكى از 
راهكارهـــاى جلوگيرى از قاچاق 

بنزين بويژه در مرزهاست.
به گفته وى، نظارت و كنترل 
كارتها به جلوگيرى از هرگونه 
سوءاســـتفاده منجر مىشود و در 
شرايط كنونى تحريم ها هم احياى 
اين كارت به مهار تقاضا و مصرف 

كمك مىكند.
نعمتى، افزايش شـــفافيت 
اطالعات در حوزههاى سوخت و 
حمل   و نقل را از مزاياى استفاده از 
كارت هوشمند سوخت برشمرده 
كه بازار عرضه و تقاضاى بنزين را 

هم شفاف مىكند.
در همين حال رئيس كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شوراى اســـالمى مى گويد: اگر 
گزارشهـــاى مركز پژوهشهاى 
مجلس درباره سوخت مطالعه شود 
دو موضوع در اين گزارشها وجود 
دارد. نخست يارانه وسيع سوخت 
كه به صورت نامناسب در كشور 
توزيع مىشـــود و ديگرى بحث 
قاچاق ســـوخت كه بايد از منظر 
توليـــد و مصرف به اين موضوع 

نگاه كرد.
غالمرضا تاجگردون مى افزايد: 
امسال و سال آينده تصميمى براى 
افزايش قيمت بنزين و سهميهبندى 
وجود نـــدارد اما دولت مقدمات 
استفاده از كارت هوشمند سوخت 
را در پيـــش گرفته كه ابزار مهمى 

براى مهار مصرف است.
وى بـــا تاكيد بر اينكه مهار 
مصـــرف به معناى افزايش قيمت 
نيست، اظهار مى دارد: شايد دولت 
تالش براى مصرف بهينه را آغاز 
كند اما ايـــن موضوع به معناى 

افزايش قيمت نيست.
دبير ســـتاد مبارزه با قاچاق 
سوخت بيست و يكم آذر درباره 
زمان اجرايى شدن كارت سوخت 
گفت: در جلسات پيشين از ناحيه 
دولت و بخش مربوط به ستاد مقرر 
شـــد كارت سوخت احيا شود و 
وزارت نفت و حوزه هاى مرتبط 
ديگـــر تالش هاى خوبى در اين 

ارتباط داشتند.
على مويدى خـــرم آبادى 
با اشـــاره به اينكه تاريخ اجرايى 
شدن كارت ســـوخت در آينده 
اعالم مىشود، اضافه كرد: درباره 
سياســـت هاى مرتبط با سوخت، 
شيوه اســـتفاده از كارت سوخت 
و تاريـــخ آغاز آن از طريق دولت 
و مجموعه دســـتگاه هاى مسئول 

تصميم گرفته مى شود.

كارت سوخت، فرصتى براى توزيع عادالنه يارانه سوخت

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت مديريت ساختمان شمسا 

(سهاميخاص) شماره ثبت 128499

هيأت مديره 

نام روزنامه:  اطالعات 
تاريخ درج آگهى نوبت اول 
روزپنج شنبه 1397/9/29

آگهي مناقصه عمومى 

روابط عمومي پتروشيمي مارون
Subject

WWW MPC IR

تضمين شركت در مناقصه نحوه دريافت اسناد 
آخرين مهلت ارسال 

پيشنهادها توسط 
فروشندگان

آخرين مهلت دريافت 
اسناد  شماره تقاضا  شماره 

مناقصه نوع مناقصه  موضوع مناقصه  رديف

 ارائه ضمانت نامه بانكي 
شركت در مناقصه به ارزش 

2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت 
در مناقصه با عنوان شماره تقاضا:   
(  KAS-960999 )        به آدرس   

amarvi@mpc.ir  ايميل

14روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم  

7روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ارائه 

معرفي نامه شركت  
KAS-960999 97-T-233 مناقصه 

عمومى
HEAT   EXCHANGERS
TYPE: DEEX-A-92000 1

 ارائه ضمانت نامه بانكي 
شركت در مناقصه به ارزش 

2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت 
در مناقصه به آدرس ايميل  
mmohebifar@mpc.ir

10روز  پس از درج آگهي 
نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ايميل 
اعالم آمادگى شركت ها 

KAD-953327 97-T-234 مناقصه 
عمومى  XRFدستگاه آناليز فازات 2

 ارائه ضمانت نامه بانكي 
شركت در مناقصه به ارزش 

2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در 
مناقصه با عنوان شماره تقاضا:   

(  KAD-973386 )        به آدرس   
amarvi@mpc.ir  ايميل

14روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم  

7روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ارائه 

معرفي نامه شركت  
KAD-973386 97-T-235 مناقصه 

عمومى  اتصاالت 3

 ارائه ضمانت نامه بانكي 
شركت در مناقصه به ارزش 

2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت 
در مناقصه با عنوان شماره تقاضا:   

(  KAD-973074 )        به آدرس   
amarvi@mpc.ir  ايميل

14روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم  

7روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ارائه 

معرفي نامه شركت  
KAD-973074 97-T-236 مناقصه 

عمومى  foam    afff +foam    fff 4

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

 ثبت شده به شماره 1224 كيش و شناسه ملي 10861528660

آگهي دعوت شركت توسعه تجارت بينالملل غدير (سهامي خاص) 
به شماره ثبت 278060 و شناسه ملي 1026022490

شركت تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه تهران (در حال تصفيه) 14058

شماره شناسنامه/ثبت: نام خانوادگي: نام سهامدار:

تلفن همراه/ثابت: كد بورسي: كد ملي/ شناسه ملي:

كدپستي: نشاني:

شماره شبا: شماره حساب: نام بانك:

اطالعيه درخواست مشخصات سهامداران
شركت نفت پارس (سهامي عام)شماره ثبت: 6388

شناسه ملي: 10100302746

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

شماره شناسه ملي 10100302746

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

شماره شناسه ملي 10100302746

آگهي دعوت از سهامداران شركت راك فرايند پاك(سهامي خاص)
به شماره ثبت 274393 و شناسه ملي 10103010537

آگهى مناقصه پيمانكارى
 تعميرات و تزئينات سينما ساحل اهواز

باشد. شركت در رد يا قبول پيشنهاد ها مختار است.هزينه آگهى به عهده برنده مناقصه مى
تاريخ برگزارى مناقصه روز چهارشنبه مورخ 97/10/19 ساعت 11 خواهد بود.

محمد رضا صابرى -مدير عامل و عضوهيئت مديره



8 اقتصادى

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

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات
سرمايهگذاريآتيهدماوند

سرمايهگذاريمليايران
سرمايهگذاريصنعتبيمه

الكتريكخودروشرق
سيمان كردستان

سرمايه گذاري خوارزمي
صنايعخاكچينيايران

خوراكدامپارس
خدماتانفورماتيك

بانكپارسيان
كشتوصنعتپياذر

سايپا
سيمانقائن
سيمانخزر
نفتپارس

گروهصنايعبهشهرايران
آلومراد

ليزينگ رايانسايپا
سازهپويش
نيروترانس
گروهبهمن

موتوژن
سرمايهگذاريتوسعهملي

سيمانتهران
سرمايهگذاريسايپا

س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
شيشههمدان

صنايع پتروشيمي كرمانشاه
سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

داروسازياكسير
سرمايهگذارينيرو

داروييرازك
بينالملليتوسعهساختمان

معدنيدماوند
پتروشيميشيراز

پاكسان
آهنگريتراكتورسازيايران

فراوردههاينسوزايران
گلتاش

معادنمنگنزايران
سرمايه گذاري پرديس

ليزينگخودروغدير
ليزينگ ايرانيان

سيمانداراب
سيمانشاهرود

سپنتا
پمپسازيايران

نفتبهران
سرمايه گذاري ساختمان ايران

سيمانفارسوخوزستان
پست بانك ايران

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
داده گسترعصرنوين-هايوب

سايپا
بيمه پارسيان
سيمانكرمان

قندنيشابور
ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس

سامانگستراصفهان
توليديكاشيتكسرام

ايرانياساتايرورابر
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

سرمايه گذاري شفادارو
سيمانخاش

داروسازيامين
كاشيسعدي
بهنوشايران

پتروشيمي پرديس
البرزدارو

واسپاري ملت
داروسازيزهراوي

سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)
بيسكويتگرجي

صنايع پتروشيمي خليج فارس
ايرانارقام

نفت سپاهان
سرمايهگذاريسپه

سرمايهگذاريشاهد
كيميدارو

حملونقلتوكا
فوالدخراسان

كاشيالوند
ذغالسنگنگينطبس
قطعاتاتومبيلايران

بيمه ما
پتروشيميخارك

سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
پتروشيمي شازند

آبسال
ماشينسازياراك

سرمايهگذاري صنعتنفت  
گسترش نفت وگازپارسيان

سيماناروميه
گروهصنعتيبارز

ايرانخودرو
كمباينسازيايران

افست
توليدمحورخودرو

مخابرات ايران
كنترلخوردگيتكينكو
فرآوردههاينسوزآذر

لعابيران
كشاورزيودامپروريمگسال

داروسازيابوريحان
سيمانبجنورد

كارتنايران
شهد

قنداصفهان
شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

بانك صادرات ايران
حمل ونقل بين المللي خليج فارس

بانكاقتصادنوين
مهندسينصيرماشين

بانك ملت
تكنوتار

بانك خاورميانه
بانكاقتصادنوين

لولهوماشينسازيايران
سيمانايالم

بيمه ملت
شكرشاهرود

قندثابتخراسان
بيمه دانا

قندهكمتان
مهندسينصيرماشين

پگاهآذربايجانغربي
سختآژند

نيروكلر
فنرسازيزر

داروسازيفارابي
پرداخت الكترونيك سامان كيش

سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
ريختهگريتراكتورسازيايران

پارسخودرو
قندلرستان

گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
گروهصنعتيبوتان

حفاري شمال
بانك سينا

ليزينگصنعتومعدن
كارخانجاتتوليديشيشهرازي

كارخانجاتقندقزوين
سيمانسفيدنيريز

رادياتورايران
الميران

س.صنايعشيمياييايران
پرداخت الكترونيك سامان كيش

صنعتيآما
سرماآفرين

سيماندورود
توليدمواداوليهداروپخش

سايپاشيشه
كارت اعتباري ايران كيش

فنرسازيخاور
فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر

گروهصنعتيسپاهان
ايرانترانسفو

داروسازي زاگرس فارمدپارس
ايرانمرينوس

سرمايه گذاري دارويي تامين
سرمايه گذاري پارستوشه

همكاران سيستم
المپپارسشهاب

پشمشيشهايران
دشتمرغاب

شيميداروئيداروپخش
سرمايه گذاري اعتبارايران

توسعهمعادنوفلزات
پااليش نفت تبريز

داروپخش(هلدينگ)
توليديمهرام

سيمانهگمتان
سيمانهرمزگان

نوردوقطعاتفوالدي
كاشيپارس

بانككارآفرين
سيمانآرتااردبيل

سيمانشمال
زامياد

داروسازيسينا
معدنيامالحايران

سيمانبهبهان
تجارت الكترونيك پارسيان

پارسسويچ
صنايعكاشيوسراميكسينا

سيمانغرب
توريستي ورفاهي آبادگران ايران

به پرداخت ملت
قندمرودشت
سبحان دارو

حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)
كشتوصنعتچينچين

سرمايهگذاريبوعلي
سيمان فارس نو

مارگارين
كارخانجاتداروپخش

داروسازياسوه
آسان پرداخت پرشين

سرمايهگذاريصنعتومعدن
جامدارو

تراكتورسازيايران
شركت ارتباطات سيارايران

فوالداميركبيركاشان
لبنياتكالبر

پارسالكتريك
سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)

داروسازيروزدارو
باما

مهركامپارس
فرآوردههايتزريقيايران

بيمه البرز
فرآوردههايتزريقيايران

كويرتاير
تامين سرمايه اميد

صنعتيبهشهر
پتروشيمي مبين

گروه پتروشيمي س.ايرانيان
آلومينيومايران

گلوكوزان
داروسازيجابرابنحيان

داروسازيابوريحان
پتروشيمي فجر

ايركاپارت صنعت
شيشهوگاز

گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
توسعه معدني وصنعتي صبانور

بيمه آسيا
شيرپاستوريزهپگاهخراسان

صنايعريختهگريايران
سيمانمازندران

پارسخزر
ليزينگايران

صنايعآذرآب
پتروشيمي فناوران

سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)
دادهپردازيايران

نوردآلومينيوم
پالسكوكار

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
نيرومحركه

سيمان خوزستان
سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي

سيمانشرق
كابلالبرز

كمكفنرايندامين
صنايعالستيكيسهند

چرخشگر
ايرانتاير

سرمايهگذاريمسكن
سيمانسپاهان

سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)
مليسربورويايران

كالسيمين
گروه دارويي سبحان

فروسيليسايران
صنايعكاغذسازيكاوه

مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
پتروشيمي پارس

سيمانصوفيان
موتورسازانتراكتورسازيايران

صنايعشيمياييسينا
تايدواترخاورميانه

مسشهيدباهنر
توليدي چدن سازان

لبنياتپاك
بينالملليمحصوالتپارس

معدنيوصنعتيچادرملو
عمرانوتوسعهفارس

ماشينسازينيرومحركه
فوالدآلياژي ايران

پارسسرام
تامينماسهريختهگري

معدني وصنعتي گلگهر
صنايعشيمياييفارس

توسعهمعادنرويايران
رينگسازيمشهد

محورسازانايرانخودرو
گروه صنعتي پاكشو

گروه توسعه صنعتي ايران
كربنايران

فوالدمباركه اصفهان
سرمايهگذاريبهمن

سراميكهايصنعتياردكان
داروسازيكوثر

فوالدكاوه جنوب كيش
گروه مپنا(سهامي عام)

كارخانجات توليدي شهيدقندي
ايراندارو

گروه دارويي بركت
فرآوريموادمعدنيايران

توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)
فوالدخوزستان

پااليش نفت اصفهان
لنتترمزايران

توسعهشهريتوسگستر
فرآوردههاينسوزپارس
نوسازيوساختمانتهران

دودهصنعتيپارس
پااليش نفت تهران

داروييلقمان
صنايعجوشكابيزد

سيماناصفهان
پااليش نفت بندرعباس

سايپاآذين
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

پتروشيميآبادان
سالمين

سرمايهگذارينيرو
موتورسازانتراكتورسازيايران
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0
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2
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آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

رئيس كميســـيون كشاورزى و آب اتاق بازرگانى صنايع، معادن 
و كشـــاورزى استان خراســـان رضوى با بيان اينكه بورس كاال يك 
مســـير براى عرضه زعفران به شـــمار مى رود، تاكيد كرد: بورس 
كاال به عنوان يك ســـاختار اقتصادى منســـجم و پيشرفته مى تواند 
يكى از نيازهاى زعفران را در جهت شـــفافيت، به مرور زمان و با

 مديريت مرتفع كند.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)؛ على شريعتى مقدم 
در گفتگويي اضافه كرد: اينكه پس از ســـال ها بســـترى براى عرضه 
شـــفاف زعفران فراهم شـــده است، جاى تقدير و تشكر دارد و همه 
فعاالن بازار زعفران و مســـئوالن بايد از تقويت معامالت زعفران در 

بورس كاال حمايت كنند.
عضو شـــوراى ملى زعفران در باره معامالت قراردادهاى آتى و 
گواهى سپرده زعفران در بورس گفت: اقدام به عرضه گسترده زعفران 
در بورس كاال آن هم با روش هاى مختلف، نشـــان دهنده آن اســـت 
كه مديران و مســـئوالن بخش كشاورزى به فكر خدمات گسترده تر 
و سبد بزرگترى از همكارى با بخش اقتصادى و تعامل با واحدهاى

 تجارى هستند.
شـــريعتى مقدم توضيـــح داد: زعفران صدهـــا بازيگر جدى 
دارد و بورس كاالى ايران به عنوان بازار رســـمى كاالى كشـــور 
مـــى توانـــد با همكارى نهادهـــاى مرتبط، زمينـــه ارائه خدمات 
و ظرفيـــت هـــاى مطلوب براى همـــه اين بازيگـــران را فراهم 

كند.
وى ادامـــه داد: همچنيـــن بورس كاال مى تواند در تعيين قيمت 
صادرات زعفران نقش مهمى ايفا كند و با برداشتن گامهاى بلندترى، 
عالوه بر ساماندهى قيمت زعفران در بازار سنتى، مرجع قيمت زعفران 
دنيا شود كه اين عوامل بر اشتياق ورود فعاالن بازار زعفران به بورس 

كاال مى افزايد.
شـــريعتى مقدم يكى از ضعف هاى موجود در بازار زعفران را 
نبـــود يـــا كمبود تخصص و دانش در بهبود كيفيت آن بيان و اظهار 
كرد: تمام فعاالن حوزه زعفران بايد عالوه بر فرهنگ ســـازى، در 
سطح كالن هم به دنبال ايجاد دستورالعملى براى عرضه اين محصول 
باشـــند و آموزش و تكميل تخصص را مدنظر قرار دهند از اين رو 
عرضه زعفران اســـتاندارد و باكيفيت هم يكى از مزاياى بورس كاال 

به شمار مى رود. 

ساماندهى بازار زعفران
 با بورس كاال

دبير كميته فقهى سازمان بورس 
و اوراق بهـــادار از تأييـــد كليات 
«وارانت سبد سهام» در كميته فقهى 

اين سازمان خبر داد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار 
سرمايه (سنا)، مجيد پيره،در گفتگويي 
به تشريح جزئيات جلسه اخير اين 
كميته پرداخت و گفت: اين جلسه 
به بررسى ابعاد فقهى «وارانت سبد 

سهام» اختصاص داشت. 
وارانت يكى از انواع قراردادهاى 
مشتقه است كه مشابه قراردادهاى 
اختيار معامله، به دارنده آن اين حق 
را مىدهد تـــا در صورت تمايل 
در مقطـــع معينى در آينده معامله 

مشخصى را انجام دهد.
وى ادامه داد: تفاوت وارانت با 
قرارداد اختيار معامله در اين است كه 
در قرارداد وارانت معموالً فروشنده 
از اشخاصى است كه اعتبار بااليى 
در بازار دارد و نهادهاى مالى معتبر 
مىتوانند در اين قرارداد  فروشنده 
باشند؛ در حالى كه در قرارداد اختيار 
معامله طيف وســـيعى از افراد با 

احراز برخى از صالحيتهاى اوليه 
مىتوانند فروشنده قرارداد باشند.

پيره يادآور شـــد: با توجه به 
اينكه در جلسه قبل كميته فقهى، نظر 
اين كميته درباره وارانتهاى مبتنى 
بر دارايىهاى مشـــخصى همانند 
سهام يا برخى از دارايىهاى فيزيكى 
يا برخى ديگر از انواع دارايىهاى 
مالى بحث و بررسى شده و موضوع 
«وارانت سبد سهام» مورد بحث قرار 
نگرفته بود، در جلسه گذشته اين 
كميته به بررسى ابعاد فقهى وارانت 
ســـبد سهام پرداخت و در نهايت 
همان اســـتداللى را كه قبًال درباره 
«قرارداد اختيار معامله سبد سهام» 
شده بود در مورد اين قرارداد جارى 

دانست و آن را تأييد كرد.
دبير كميته فقهى سازمان بورس 
و اوراق بهادار افـــزود: بنابراين، 
مالحظاتى همانند قابليت تحويل 
و مانند آن، كه قبًال درباره قرارداد 
«اختيار معامله سبد سهام» مطرح 
شـــده بود، در مورد «وارانت سبد 
سهام» هم بايد وجود داشته باشد 

و با اين شرط كليات وارانت سبد 
سهام در اين جلسه بررسى و تأييد 
شد.پيره به دستور دوم اين جلسه 
پرداخـــت و گفت: موضوع ديگر 
بررسى ابعاد فقهى، طرح جديدى 
براى توســـعه اسناد خزانه اسالمى 
در بازار سرمايه ايران بود كه جهت 
تنوعبخشى به انواع الگوهاى انتشار 
اسناد خزانه در اختيار كميته فقهى 
قـــرار گرفته بود و اين كميته بعد 
از انجام برخى بررســـىها درباره 
ساختار آن، مالحظات و شبهاتى 
را از منظر مسائل فقهى مطرح كرد 
و قرار شـــد ادامه بررسى به جلسه 

بعدى موكول شود.

تفاهمنامه همكارى مشـــترك 
ميان شركت اطالعرسانى و خدمات 
بورس و انجمن صنفى خبرنگاران و 

نويسندگان بازار سرمايه امضا شد.
بـــه گزارش پايگاه خبرى بازار 
سرمايه(ســـنا)، مديرعامل شركت 
اطالعرســـانى و خدمات بورس در 

مراسم امضاى اين تفاهمنامه گفت: 
شركت اطالع رسانى و خدمات بورس 
براى بهبود شرايط رسانههاى فعال در 
حوزه بازار سرمايه با تمام توان تالش 
مىكند و اميدواريم اين شركت منشا 

خير در اين زمينه باشد.
ياسر فالح تصريح كرد: امروز 
رسانهها نقش مهمى در ارتقاى سواد 
مالى و آگاهى بخشى ايفا مىكنند و 
اميدوارم با كمك هم در تعميق بيشتر 

بازار سرمايه گام برداريم.
وى افزود: مســـير توسعه بازار 
ســـرمايه از خيابان فرهنگسازى 
عبور مىكند و مهمترين ســـازوكار 

فرهنگسازى هم رسانهها هستند.
رييس هيـــات مديره انجمن 
خبرنگاران و نويسندگان بازار سرمايه 

هم در اين مراســـم با اشاره به اين 
كه وضع و شـــرايط بازار سهام تافته 
جدا بافته از اقتصاد كشـــور نيست 
گفت: بدون شـــك زمانى معامالت 
بازار ســـهام به رونق پايدار مىرسد 
كه اقتصاد كشور از ركود خارج شده 
و شـــاهد رونق صنايع و بنگاههاى 

توليدى باشيم.
البته در اين ميان بدون شـــك 
نقش و رسالت رسانهها و خبرنگاران 
بازار ســـرمايه غيرقابل انكار است، 
آن هم بديـــن معنا كه در صورت 
رونق اقتصاد، براى رســـيدن به رشد 
و رونق پايدار در بازار ســـرمايه بايد 
از ظرفيتهاى رســـانه هم در راه 
فرهنگسازى و اطالعرسانى جامع و 

درست استفاده شود.
مهدى حاجىوند با اشـــاره به 
اين كه حوزه بازار ســـرمايه يكى 
از تخصصىتريـــن حوزهها در ميان 
حوزههاى خبرنگارى در كشور است 
اظهار داشـــت: اين موضوع موجب 
شده تا فعاالن رسانه در بازار سهام، 
عـــالوه بر ايفاى نفش خبرنگارى به 

نوعى، خود به كارشـــناس اقتصادى 
تبديل شوند؛ چرا كه عوامل مختلفى 
بر معامالت بازار سهام اثرگذار است 
و اين موضوع موجب باالرفتن سطح 
ســـواد مالى و اقتصادى خبرنگاران 
اين حوزه نســـبت به ساير حوزهها 

شده است.
رييس هيـــات مديره انجمن 
خبرنگاران و نويسندگان بازار سرمايه 
ادامـــه داد: بر اين اســـاس يكى از 
دغدغههاى اصلـــى راهاندازى اين 
انجمن باال بردن ســـطح ســـواد و 
اطالعات خبرنـــگاران اين حوزه و 
البته افزايش ســـطح رفاه و درآمد 

خبرنگاران بازار سرمايه است.
وى افـــزود: امضاى تفاهمنامه 
ميان انجمن خبرنگاران بازار سرمايه 
و شـــركت اطالعرسانى بورس، گام 
مهمى در مســـير فرهنگسازى و 
حمايت از خبرنگاران بازار سرمايه 

است.
همچنيـــن در جريان امضاى 
اين تفاهمنامه، مديرعامل شـــركت 
اطالعرســـانى و خدمات بورس از 
موافقت رئيس ســـازمان بورس به 
اختصاص دفتر مســـتقلى در محل 
شركت بورس به انجمن خبرنگاران 
و نويسندگان بازار سرمايه خبر داد.

يادآور مى شود هدف از انعقاد 
اين تفاهمنامه ايجاد زمينه هاى مناسب 
براى همكارى بيشـــتر بين طرفين 
در حوزههاى فرهنگى، آموزشـــى، 
مشـــاورهاى، اطالعرسانى، رسانهاى 
و انجام امور تبليغاتى در راســـتاى 
ارتقاى سواد مالى جامعه و فرهنگ 
ســـرمايهگذارى با استفاده از تمامى 
امكانات براى مخاطبين و گروههاى 

هدف است.

تأييد مشروط يك قرارداد در كميته فقهى بورس

رسانهها مهمترين سازوكار فرهنگسازى بورس

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (چهارشنبه 97/9/28)
مجموع حجم معامالت
مجموع ارزش معامالت
جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  1/254
ميليون ريال 9/378/482
101/758 معامله 

ميليارد ريال   5/924/682

بازار در يك نگاه
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رونوشت آگهي حصر وراثت

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوقالعاده شركت فرش گيالن (سهامي خاص)
به شماره ثبت 14350 و شناسه ملي 10100537810

آگهي فراخوان
 ثبتنام عضويت جهت برگزاري مجمع عمومي 

مؤسسين انجمن شركتهاي آب شيرينكن استان تهران

BOT BOO



9 اخبار شهرستانها

شـــهركردـ  خبرنگار اطالعات: عضو 
كميسيون برنامه و بودجه و ديوان محاسبات 
مجلس شـــوراي اســـالمي گفت: تبديل 
وضعيت تعـــدادي از اعضاي هيات علمي 
دانشگاه پيامنور كه پيشتر با مشكل روبهرو 

شده بود، تعيين تكليف شده است. 
علي كاظمي افـــزود: در ديداري كه 
با معاون دانشـــگاه پيام  نور صورت گرفت، 
مشكالت تبديل وضعيت تعدادي از اعضاي 
هياتمديره علمي اين دانشگاه مطرح شد. 

به گفتـــه وي، معاون دانشـــگاه پيام 

نور نيز اعالم كرد كه ايـــن روند در حال 
اجرا اســـت و بهزودي بخشي از اعضاي 
هيـــات علمي دانشـــگاه مزبـــور تبديل

 وضعيت ميشوند. 
نماينده مردم شهرســـتانهاي اردل، 
فارسان، كوهرنگ، كيار و دهستان موگويي 
در مجلس شوراي اسالمي افزود: به احتمال 
فراوان در مرحله نخســـت تبديل وضعيت 
بيش از 400 نفـــر از اعضاي هيات علمي 

دانشگاه پيام نور انجام ميشود. 
كاظمي يادآور شد: اين روند در سفر 

اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
شوراي اســـالمي به چهار  محالوبختياري 
پيگيري و سفر اين اعضا به استان، سرآغاز 

پيگيري اين مساله مهم شد. 
به گفته وي، دانشـــگاه پيام  نور كشور 
همچنين با اختصاص 10ميليارد ريال اعتبار 
براي دانشـــگاه پيام نور شـــهرهاي استان 

چهار  محالوبختياري موافقت شده است. 
پيشتر محمدرضا زماني، رئيس دانشگاه 
پيام نور كشـــور از تعيين تكليف وضعيت 
اســـتخدامي 894 نفر از كاركنان علمي اين 

دانشـــگاه خبر داد و افزود: با مساعدت و 
همراهي مسئوالن وزارت علوم، تحقيقات 
و فنـــاوري و هيات مركزي جذب اعضاي 
هيات علمي، 894 همكار علمي كه از سال 
1384 با عناويني همچون پيماني مشروط، 
دستيار علمي و قراردادي در دانشگاه پيامنور 
جذب شده بودند، در يكسال گذشته تعيين 

تكليف شدند. 
دكتر زماني، ساماندهي نيروي انساني 
را يكي از مهمترين سياســـتهاي دانشگاه 
پيامنور كشور اعالم كرد و در تشريح جزئيات 

وضعيت رسيدگي به پرونده تبديل وضعيت 
كاركنان علمي اين دانشگاه گفت: از مجموع 
894 پرونده متقاضـــي عضويت در هيات 
علمي دانشگاه علمي پيامنور، با پيمانيشدن 
412 متقاضي موافقت و احكام بخش زيادي 
از آنها صادر شده و بقيه نيز در حال صدور 

احكام است. 
دانشـــگاه پيام نور يكي از بزرگترين 
دانشگاههاي كشور اســـت كه در تمامي 
استانهاي ايران مركزي آموزشي و واحدهاي 

دانشگاهي دارد.

تبديل وضعيت شماري از اعضاي هياتهاي علمي دانشگاه پيام نور 

واردات مواد اوليه شركتهاي استان فارس 
به وسيله راهآهن امكانپذير است 

شيرازـ  خبرنگار اطالعات: واردات مواد اوليه وارداتي شركتهاي 
استان فارس از طريق ريل به اين استان امكان پذير است و در اين زمينه با 

چين مذاكراتي صورت گرفته شده است.
مديـــر كل راهآهن فـــارس در اين باره افزود: بخـــش بازرگاني 
بينالملـــل اداره كل راهآهـــن فارس براي ورود مواد اوليه شـــركتها 
و واحدهـــاي صنعتـــي اســـتان فـــارس از چين در حـــال مذاكره 
اســـت و منتظـــر تعيين قيمت حمل به وســـيله كانتينـــر از چين به

 شيراز است. 
غالمحسين ولدي با بيان اينكه حمل اين بار به شكل تركيبي صورت 
خواهد گرفت، گفت: در اين زمينه بايد مجري قيمت را اعالم كند و براي 

احداث خطوط آنتني با شركت مورد نظر به نتيجه الزم برسد. 
وي تاكيد كرد: اداره كل راهآهن فـــارس برنامههاي متعددي براي 
شناسايي بارهاي اين استان در دست اجرا دارد كه با شناسايي بارهاي ريل 
پسند، رايزنيهاي متعددي با صاحبان بار انجام گرفته است كه از جمله 

موارد آن حمل خاك نسوز به وسيله راهآهن است. 
مديركل راه آهن فارس اظهار داشت: ساالنه حدود يك و نيم ميليون 
تن از اين مواد بين شهرهاي آباده، ميبد و اردكان و يزد در حال جابه جايي 
است و تالش خواهد شد براي اولين بار بتوان اين بارها را از طريق ريل 

جابه جا كرد.
وي با بيان اينكه حمل ساالنه بالغ بر 2 ميليون تن بار پتروشيمي از 
شـــيراز به بندرعباس نيز در دستور كار راهآهن فارس قرار دارد وتا پايان 
امسال 100 هزار تن از بار اين پتروشيمي از طريق ريل حمل شود، افزود: 
اگر واگنهاي موردنياز از تركمنســـتان به ايران منتقل شود ميتوان  بار 

پتروشيمي را به آسياي ميانه نيز فرستاد. 
همچنين با احداث سيلوي گندم در ايستگاه راهآهن سيوند، ميتوان 
حدود 250 هزار تن گندم از آنجا به مقاصد يزد، سيســـتان و بلوچستان، 
هشتگرد و اصفهان منتقل كرد. در سال جاري قريب به 25 هزار تن گندم 
جابه جا شـــده و اميد است حداقل معادل سال گذشته جا به جايي گندم 

صورت گيرد. 
وي در مورد عملكرد بخش باري اداره كل راهآهن فارس از ابتداي 
امسال تا پايان آبان ماه گفت :در اين مدت حدود 44 هزار و 463 تن بار 
با 763 دستگاه واگن بارگيري شده است كه اين در مقايسه با مدت مشابه 

سال قبل از افزايش 13 برابري حكايت دارد. 
راه آهن فارس در اين مدت همچنين 38 هزار و 185تن تخليه بار 
داشـــته است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل افزايش 32 درصدي 

دارد.
ولدي يادآور شد: تعداد واگنهاي بارگيري شده در اين اداره كل از 
72 به 763 دستگاه رسيده كه نشان دهنده افزايش تقريبي 10 برابري در 

تعداد واگنها است.
راه اندازي دستگاه توليد نخ از نانو الياف

 در دانشكده هنر بيرجند
 سرويس شهرســـتانها: رئيس دانشكده هنر دانشگاه بيرجند گفت: 
براي اســـتفاده از فناوريهاي نوين و با هدف انجام تحقيقات در توليد و 
كاربرد در حوزههاي مختلف، سامانه الكتروريسي سازههاي نانوليفي در 

دانشكده هنر دانشگاه بيرجند مستقر و راهاندازي شد.
حســـين باراني در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: دستگاه توليد نخ از 
نانو الياف الكتروريسي شده مجهز به پمپهاي تك و دونازله، منبع تغذيه 
ولتاژ باال با توانهاي مختلف، جمع كنندههاي ويژه و سيستم تاب دهنده و 

برداشت نخ است.
وي ادامه داد: اين دســـتگاه امكان تهيه و توليد ساختارهاي مختلف 
نانوليفي همچون اليههاي بي بافت تصادفي با درصد تخلخل كنترل شده، 
نانو الياف موازي و جهت دار، هيبريدي، ساختارهاي سه بعدي، حجيم و 

نخ را دارد.
باراني افزود: نانوالياف به دليل ســـاختار ويژه و سطح تماس بااليي 
كه دارد، بسته به نوع و جنس آن، كاربردهاي متنوع و بي بديلي پيدا كرده 

است.
وي يـــادآور شـــد: توليد منســـوجات هوشـــمند، تجهيزات و 
ادوات ذخيره ســـاز و توليد انرژي مانند باتريهاي ليتيومي، سلولهاي 
خورشـــيدي، پيزوالكتريك ها و موارد گوناگون پزشكي از قبيل مهندسي 
بافت، ترميم زخم و دارو رســـاني، فيلترهاي گاز و مايع، كامپوزيتها و 
حســـگرهاي مختلف، از جمله مواردي از كاربردهاي متنوع اين دسته از

 نانومواد است.

خط توليد انبوه مته حفاري در اهواز راه اندازي شد
ســـرويس شهرســـتانها: خط توليد انبوه مته حفاري ساخت جهاد 
دانشگاهي خوزســـتان با حضور معاون اول رئيسجمهوري به صورت 

ويدئو كنفرانس ديروزدر شهرك صنعتي شماره 3 اهواز افتتاح شد.
اسحاق جهانگيري درمراســـم خط توليد انبوه مته حفاري درشهر 
صنعتي شماره 3 اهواز كه به صورت ويدئو كنفرانس با حضور مسئوالن 
خوزستان برگزار شد،اضافه كرد: خوشحال هستيم كه خط توليد مته حفاري 
به عنوان يككاالي استراتژيك در حوزه نفت امروز بومي سازي شده وبه 

دانش توليد آن در داخل دست يافتيم.
بر اســـاس اطالعات ارائه شده دراين برنامه، در خط توليد انبوه مته 
حفاري سازمان جهاد دانشگاهي خوزستان واحدهاي طراحي، جوشكاري، 

رنگ آميزي، اسنبل، كنترل كيفي و اپراتورهاي ساخت فعال هستند.
مته توليد شده در اين مركز مورد نياز دكلهاي حفاري و دومين متهاي 
است كه وارد چاه ميشود و عمليات حفاري مقدماتي را در درون چاه ادامه 
ميدهد.اين مته كه نياز اوليه همه دكلهاي حفاري است، توسط سازمان 
جهاد دانشگاهي خوزستان بومي سازي شده است كه با حضور معاون اول 

رئيسجمهوري به صورت ويدئو كنفرانس افتتاح شد.
در مراسم افتتاح اين مته حفاري در شهرك صنعتي شماره 3 اهواز، 
ســـيد علي بحريني مقدم معاون امور اقتصادي استاندار خوزستان، سعيد 
طاهري رئيس امور شعب بانك ملي خوزستان و سيد عليرضا علوي رئيس 

سازمان جهاد دانشگاهي خوزستان حضور داشتند.
افتتاح خطوط توليد تجهيزات الكترواپتيكي پيشرفته 

در اصفهان
اصفهانـ  خبرنگار اطالعات:  خطوط توليد تجهيزات الكترواپتيكي 
پيشرفته در اصفهان باحضوروزيردفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در شركت 

صنايع الكترواپتيك وزارت دفاع در اصفهان افتتاح شد.
امير ســـرتيپ حاتمي در بدو ورود با حضـــور در جمع مديران و 
متخصصين صنايع الكترواپتيك شركت صنايع الكترونيك وزارت دفاع با 
تاكيد بر توجه ويژه به نيازها و درخواستهاي تكنولوژيكي نيروهاي مسلح، 
توجه به فرآيندهاي نوآورانه، مهندسي سيستم و مديريت دانش؛ استاندارد 
سازي و تضمينهاي كيفيت را از اولويتهاي پيش برندگي صنعت دفاعي 

در شرايط تحريم دانست.
وي افزود: با توانمندي، ظرفيتهاي فوق العاده و زير ســـاختهاي 
فناورانه در شركت صنايع الكترونيك و صنايع الكترو اپتيك اصفهان خواهيم 
توانســـت به طور جامع نيازهاي به روز نيروهاي مسلح را در حوزههاي 
الكترواپتيكي، ليزري و تجهيزات پزشـــكي بدون نياز به خارج از كشور 

پاسخ دهيم.
وزير دفاع قدرت و اقتدار دفاعي كشور را مرهون آگاهي و بصيرت 
ملت بزرگ ايران اسالمي،تدابير فرمانده معظم كل قوا، حمايتهاي دولت 
خدمتگزار و تالش و مجاهدتهاي رزمندگان نيروهاي مسلح و متخصصان 
صنعت دفاعي دانست و گفت: امروز صنايع دفاعي به عنوان پيشران صنعت 

كشور نماد خود باوري و اتكا به ظرفيتهاي داخلي است.
او پيشـــرفتهاي چشمگير در حوزههاي مختلف بويژه الكترونيك
و اپتيـــك در وزارت دفاع را مرهون تفكر انقالبي، جهادي و جوانگرايي 
دانست و افزود: در آينده خبرهاي بسيار خوبي را از پيشرفتهاي صنايع 
الكترونيك وزارت دفاع به اطالع ملت عزيز و سربلندمان خواهيم رساند.
اهداي اعضاي بدن هنرمند نوجوان شيرازي 

به بيماران
سرويس شهرستانها: پدر و مادر هنرمند نوجوان شيرازي، «مليكا زيبايي نژاد» 

اعضاي بدن او را به بيماران نيازمنداهدا كردند.
مليكا زيبايينژاد كه پدر و مادرش او را باران ميخواندند، يكشنبه 25
آذر جاري به صورتي ناگهاني و ناباورانه بر اثر تداخل دارويي جان سپرد.

اين هنرمند نوجوان كه در عرصه نمايش فارس شناخته شده بود، در 
سن 15 سالگي در حالي پر كشيد كه با رفتنش جامعه هنري شيراز به سوگ 
نشست.او فرزند دو هنرمند عرصه تئاتر، فيروزه باباملك و اصغرزيبايي نژاد 
بود و از سال 1385 با بازي در نمايشهايي همچون فينال ناجوانمردانه، 

دخت دخش، خط خون و زمزمه تائوس شناخته شد.
توانمندي او در اجرا، خوش بياني و شـــور و سرزندگي در چهره او 
موج ميزد. در پي اين اتفاق ناگوار جامعه هنري فارس با ابراز تسليت و 
تعطيلي تماشاخانهها و لغو اجراها تا پايان هفته جاري همدردي خود را 
از فقدان مليكا زيبايينژاد ابراز كردند.پيكر مليكا، ديروز از مقابل اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمي در ميان اندوه بي نهايت خانواده هنري شيراز تا 

آرامگاه ابدياش دارالرحمه شيراز بدرقه شد.
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بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: مدير مزرعه 
كروكوديل نوپك قشم از تكميل  پرورش و پارك
زنجيره تكثير و پرورش اين جانور در منطقه آزاد 

قشم خبر داد.
بهروز ساالروند اعالم كرد: اين برنامه نياز 
بـــه واردات اين جانور از كشـــورهاي جنوب 
شـــرق آســـيا براي پرورش و تكثير را به صفر
رسانده است.وي با اعالم اين كه مزرعه پرورش و 
پارككروكوديل نوپك قشم آماده تامين نياز مراكز 
حيات وحش و ســـاير مزارع پرورشي در نقاط 

مختلف كشور است، افزود: مذاكرات اوليه براي 
تامين كروكوديل مورد نياز دو مركز حيات وحش 

كشور را آغاز كرده ايم.
او همچنين از برنامه صادرات اين جانور تا 
يك ســـال آينده خبر داد و گفت: براي صادرات 
كروكوديلهاي تكثير شـــده در منطقه آزاد قشم 
برنامه ويژه اي تدارك ديده ايم و تا يك سال آينده 
تمساحهاي قشمي به كشورهاي همسايه حاشيه 

خليج فارس صادر مي شود.
وي گفت: 200 ســـر از ايـــن جانور در 

كروكوديل نوپك مزرعه پـــرورش و پـــارك
قشـــم نگهداري مي شـــوند كه 30 سر از آنها 
به عنوان كروكوديلهـــاي مولد داراي ابعاد 2 تا

4 متر هستند.
بهروز ساالروند و همسرش مژگان روستايي 
سال 1386 با دريافت مجوزهاي مورد نياز براي 
احداث مزرعه كروكوديلها از سازمان منطقه آزاد 
قشـــم، كار خود را از سال 1389 با واردات 100

سر كروكوديل از كشور مالزي در جزاير قشم و 
هنگام آغاز كردند.

تكميل زنجيره تكثير و پرورش كروكوديل  در منطقه آزاد قشم

تبريزـ  خبرنگار اطالعات: نماينده ولي فقيه در آذربايجانشـــرقي گفت: 
دانشگاه بايد سياسي باشد، نه سياست باز و دانشجو بايد سياسي باشد، نه سياسي 

كار.
حجتاالسالم والمسلمين ســـيدمحمدعلي آلهاشم در همايش وحدت 
حوزه و دانشگاه در دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرند، با بيان اينكه حضور عالمانه 
روحانيون در دانشگاهها از الزامات وحدت حوزه و دانشگاه است، اظهار داشت: 
انسجام ملي در سايه وحدت حوزه و دانشگاه تحقق مييابد و نيازمند توجه به 
الزامات آن است كه ميتواند زمينه ساز فعاليتهاي موثر و هموارسازي وحدت 

حوزه و دانشگاه باشد.
امام جمعه تبريز افزود: يكي از الزامات وحدت حوزه و دانشـــگاه، تبادل و 
تركيب و تكميل روشهاي علمي حوزه و دانشـــگاه است كه بايد از تجربيات 

يكديگر در اين زمينه استفاده كنند.
رئيس شـــوراي حوزه علميه آذربايجانشرقي بر ضرورت ارتباط مستمر 
روحانيون با دانشـــگاه تاكيد كرد و گفت: حضـــور عالمانه روحانيون موثر در 
دانشگاهها يكي ديگر از الزامات تحقق وحدت اين دو نهاد است كه بايد گسترش 
پيدا كند و ارتباط موثر و منظم متناســـب با نياز حوزه و دانشـــگاه بايد در حد 

ضرورت حفظ شود.
وي ترويج ارزشهاي معنوي و ديني در دانشگاهها را از ديگر الزامات دانست 
و ادامه داد: فضاي دانشگاههاي ما بايد فضاي اسالمي باشد و ظاهر دانشگاهها هم 

بايد نشان دهنده فضاي اسالمي دانشگاهها باشد كه نيست.
امام جمعه تبريز خواستار نقشآفريني دانشگاهها در گفتمان انقالبي شد و 
گفت: رسالت تبيين و آگاهسازي جامعه، فسادستيزي و مطالبه عدالت و ميدان 

داري در جنبش نرم افزاري بايد در سايه وحدت حوزه و دانشگاه دنبال شود.

انسجام ملي در سايه وحدت 
حوزه و دانشگاه تحقق مييابد

آسمان قشم؛ ميزبان دومين جشنواره سقوط آزاد
بندرعبـــاسـ  خبرنـــگار 
اطالعات: رئيـــس هيأت مديره 
و مديرعامل شـــركت توسعه 
و مديريـــت بنـــادر و فرودگاه         
بينالمللي قشم از برگزاري دومين 
جشنواره ســـقوط آزاد قشم در 
سايت روستاي نقاشه در حومه 

فرودگاه اين جزيره خبر داد.
مجتبي شمس نژاد با اعالم اين 
خبر بيان داشت: دومين جشنواره 

سقوط آزاد قشـــم با مشاركت 
سازمان منطقه آزاد قشم و شركت 
توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه 
قشـــم در دو بخش آموزشي و 

تمريني در حال برگزاري است.
وي ادامـــه داد: در بخش 
آموزشـــي اين جشـــنواره، 12

مربي در ســـه  گـــروه پكينگ 
چتـــر، پرشهـــاي گروهي و 
پرش با لباسهـــاي باله دار با نام 

«وينگسوت» به 58 شركت كننده 
آموزش دادند.

رئيـــس هيـــأت مديره و 
مديرعامل شـــركت توسعه و 
مديريت بنادر و فرودگاه بينالمللي 
قشم افزود: بخش تمريني كه با 
حضور برترينهاي كشـــور در 
حوزه ورزشهاي هوايي همراه 
است نيز در ســـه گروه اجراي 
پرشهاي تفريحي تندم، دورههاي 

سقوط آزاد AFF و استاتيك الين، 
برگزار مي شود.

شـــمس نژاد با اشـــاره به 
شـــركت10 بانوي ورزشكار در 
بخش تمرين اين جشنواره اظهار 
كرد: اميدواريم بانوان عالقهمند به 
ورزشهاي هوايي با مشـــاركت 
بيشتر خود به توسعه و گسترش 
ورزشهاي هوايـــي در جزيره 

گردشگري قشم كمككنند.

رشـــتـ  خبرنگار اطالعات: 
مصطفي ساالري، استاندار گيالن 
در حاشيه بازديد از آغاز عمليات 
اليروبـــي آببندانهـــاي بخش 
لشتنشاء شهرستان رشت، در جمع 
خبرنگاران با اشـــاره به اينكه منبع 
اصلي تأمين آب كشاورزي قبل از 
احداث سد منجيل آببندانها بوده 
اســـت، اظهار داشت: در سالهاي 
اخير عليرغم احداث سد، نيازهاي 
آبي در برخي مناطق برطرف نشده 
و رسوبگذاري در بستر اين آب 
بندانها موجب پايين آمدن حجم 
ذخاير آب موجود در اســـتان و 
بروز نگراني براي كشاورزان شده

 است.
وي به تهيه طرح ساماندهي 
آببندانها از اواخر ســـال گذشته 
اشاره و خاطرنشان كرد: در تدوين 
اين طرح تمامي دستگاههاي اجرايي، 
قضايي و نظارتي در شوراي معادن 
و ســـتاد اقتصاد مقاومتي اســـتان 

گيالن با جديت بـــه مدت 8 ماه 
مشـــاركت كردند و هفته گذشته 
شيوهنامه ساماندهي و بهرهبرداري 
چندمنظوره از آببندانهاي استان 

تصويب و ابالغ شده است.
ساالري با اشـــاره به اينكه 
حدود هـــزار و 800 آببندان در 
سطح استان گيالن مشمول اين طرح 
ميشوند گفت: با توسعه ابعاد برخي 
از آببندانها و افزايش عمق آنها، 
ميزان ذخيره آب براي كشاورزي 
بـــه ميزان قابل توجهـــي افزايش

 مييابد.
اســـتاندار گيالن تأمين آب 
كشـــاورزي را اولويت اول اجراي 
طـــرح ســـاماندهي آببندانها 
خوانـــد وافزود: بهرهبـــرداري از 
طرحهاي اشـــتغالزايي، اولويت 
دوم اجراي اين طرح محســـوب

 ميشود.
وي اظهار داشـــت: عمليات 
اليروبـــي عـــالوه بـــر افزايش 

ذخيرهسازي منابع آب كشاورزي، 
توسعه در حوزههاي آبزيپروري، 
پرورش پرندگان آبي، گردشگري 
و فعاليتهـــاي اقتصـــادي بـــا 

سرمايهگذاريهاي بخش خصوصي 
را به دنبال دارد.

ساالري خاطرنشـــان كرد: 
دســـتگاههاي اجرايي ميتوانند 

ســـرمايهگذاران و متقاضيان را با 
اولويت افـــراد بومي معرفي كنند 
تا پس از بررسيهاي اوليه، مجوز 
اليروبي و فعاليتهاي اقتصادي به 

مدت 5 تا 10 سال برايشان صادر 
شود.

اســـتاندار گيـــالن گفت: 
اميدواريم با اختياراتي كه به كارگروه 
شهرستاني درخصوص تصميمگيري 
براي آببندانها تفويض شده است 
بتوانيم شاهد تحولي در ساماندهي 
آنها و افزايش ذخيره آب كشاورزي 
و استفادههاي اقتصادي باشيم كه 
ظرفيتهاي اشـــتغالزايي خوبي را 
در نواحي شهري و روستايي، براي 

مردم ايجاد مي كند.
وي خواستار مشاركت همه 
دســـتگاهها در اجراي صحيح اين 
طرح شـــد و افـــزود: اجراي اين 
طرح نه فقط هيچ عوارض زيست 
محيطي ندارد، بلكه 3 برابر ذخيره 
سد شفارود را كه حدود 100 ميليون 
مترمكعب پيشبيني شده و با هزينه 
سنگيني در حال احداث است، به 
منابع آبي مورد نياز كشاورزي استان 

اضافه ميكند.

افزايش 300ميليون مترمكعبي ذخيره آب كشاورزي با اجراي طرح ساماندهي آببندانهاي گيالن
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برگزاري دوره هاي آموزشي 
در شركت توزيع نيروي برق استان البرز  

كرجـ  خبرنگار اطالعات: با هدف بهبود مستمر عملكرد معاونان، 
مديران و كاركنان، دوره آموزشي s 5  و كايزن براي كاركنان شركت توزيع 

نيروي برق استان البرز برگزار شد.
مدير عامل اين شركت گفت: فلسفه كايزن بهبود مستمر در زندگي 
شغلي و اجتماعي  است  كه در بهبود كيفيت خدمات و افزايش بهره وري، 

موثر است.  
ناصر اسكندري گفت: مدرس اصلي اين دوره پروفسور فوجيتا از 
كشور ژاپن بود كه به همراه 2 استاد ديگر از موسسه  ژاپني  JCCME  و 
با همكاري انجمن صنفي كارفرمايي شركت هاي توزيع برق، اين دوره را 

برگزار كردند.
وي با اشـــاره به ضروري بودن برگزاري ايـــن دوره ها تاكيد كرد: 
روش هاي درست علم كايزن تاثير بسزايي در پيشرفت هاي سازماني دارد و 

به دنبال بهبود مستمر و روان فعاليت هاي سازماني است.  
در اين دوره نمايندگان شركت هاي توزيع برق سراسر كشور با اصول 
اوليه و ضرورت پياده سازي s 5  يا همان «نظام آراستگي محيط كار» آشنا 
شدند. S 5  يا نظام آراستگي منجر به پيشگيري از حوادث و افزايش بهره 
وري مي گردد. اين نظام نخستين بار توسط ژاپني ها به اجرا در آمد. S 5  پيش 
شرط هاي اجراي موفقيت آميز ساير سيستم ها و مدل ها است و مزيت اش 

اين است كه در همه جا قابل پياده سازي است. 
كايزن نيز سيســـتمي ژاپني در مديريت اســـت كـــه براي بهبود 
مستمرعملكرد و افزايش بهره وري و كيفيت به كار مي رود. در اين دوره 
آموزشي كه به ميزباني شركت هاي توزيع نيروي برق البرز و مازندران و 
هرمزگان برگزار، معاونان، مديران و كارشناسان سطوح مختلف شركت 
توزيع نيروي برق استان البرز، شركت توانير و شركت هاي توزيع همجوار 

و ساير مديران استاني شركت كردند. 
تشييع پيكر جانباز شهيد نورعلي مشهدي 

در همدان 
سرويس شهرستانها: پيكر «نورعلي مشـــهدي» جانباز 70 درصد 

همداني از مقابل مسجد جامع اين شهر تشييع و به خاك سپرده شد.
صفدريان، مدير بنياد شهيد وامور ايثارگران شهرستان همدان در اين 
آيين گفت: اين شهيد متولد ســـال 1307 بود كه 16 فروردين 1367 در 
بمباران منطقه جواديه از ناحيه دو چشم،سر، صورت ودست و پابه شدت 

مجروح شد. 
اين معلم شهيد با وجود نابينايي، نماد صبر واستقامت بود وسرانجام 
پس از 30 سال تحمل رنج وناراحتي ناشي از جانبازي بامداد 25 آذر در 
بيمارستان به جمع شهدا پيوست.مراسم يادبود اين شهيد در مسجد مهديه 

همدان برگزارشد. 
برخورد جرثقيل با تيرچراغ برق در زاهدان

 به قطع آب منجر شد
زاهـــدانـ  خبرنگار اطالعات: برخورد يك جرثقيل با تير برق خط 
اختصاصي انتقال آب از «چاه نيمه» به زاهدان، به قطع جريان و عدم انتقال 

آب به اين شهر منجر شد  . 
  عليرضا قاسمي سرپرست شركت آب و فاضالب شهري سيستان و 
بلوچستان درباره اين حادثه گفت: اين حادثه سبب افت فشار يا قطع جريان 
آب در خيابان هاي انقالب، فاضلي، تاكسيراني، كوثر، بعثت، ثاراهللا، مزاري، 
امام خميني(ره) غربي، مصطفي غربي، طباطبايي، جمهوري، پرستار، دانش، 
دانشـــجو، جانبازان، قلنبر، دانشگاه، معلم، بزرگمهر، زيباشهر و مهرشهر 
زاهدان شد.  به گفته وي پس از وقوع حادثه، شش تيم از شركت هاي توزيع 
برق و آب و فاضالب اســـتان با حضور در محل اقدامات اوليه براي رفع 

اين مشكل را آغاز كردند.
قاسمي همچنين گفت:در پي اين حادثه 52 تانكر آبرساني سيار براي 
تامين آب آشاميدني برخي از مناطق درگير با قطعي آب در زاهدان به دليل 

اختالل در خط انتقال آب چاه نيمه به اين شهر در نظر گرفته شد. 
مرگ خاموش 3 نفردر سيب و سوران

سرويس شهرستانها: بر اثر مسموميت با گاز منواكسيد كربن سه نفر در 
شهرستان سيب و سوران استان سيستان و بلوچستان فوت كردند.  

مدير مركز حوادث فوريت هاي پزشـــكي زاهـــدان گفت: حادثه 
در يك كارگاه صافكاري رخ داد. راشـــدي افـــزود: در اين كارگاه از 
پيك نيك براي گرمايش استفاده شده و تهويه اي هم براي خروج گاز تعبيه 

نشده بود. 

پژوهشگران، فناوران و دانش آموزان برتر 
استان گلستان معرفي شدند

گرگانـ  خبرنگار اطالعات: نوزدهمين نمايشـــگاه هفته پژوهش و 
فناوري و فن  بازار استان گلستان با حضور استاندار اين استان افتتاح شد.

 نمايشگاه هفته پژوهشى به مدت يك هفته در پرديس دانشگاه علوم 
كشاورزي و منابع طبيعي گرگان واقع در ميدان بسيج داير بود و از پژوهش هاي 

خود آگاه كنند.
دكتر علي نجفي نژاد، رئيس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 
گرگان تأكيد كرد: اگر به دنبال توسعه هستيم، راهي به جز پژوهش و فناوري 
نداريم، هر فعاليت وكسب و كاري كه دانش بنيان بوده و دانش و پژوهش را 

در كنار خود داشته، پايدار بوده است و ارزش افزوده بااليي دارد.
جانشين ستاد هفته پژوهش و فناوري استان گلستان با تأكيد بر اينكه 
بايد توجه بيشتري به پژوهشگران شـــود، خاطرنشان كرد: دستاوردها و 
يافته هاي پژوهشگران بايد در جامعه و دستگاه هاي اجرايي مورد توجه قرار 
گيرد و از آنها براي ايجاد كسب و كارها و شركت هاي دانش بنيان استفاده 
شـــود كه در اين خصوص اگر به پژوهشگران اعتماد كنيم و فرصت هاي 
بيشتري براي آنها فراهم سازيم، مي توانند مشكالت و معضالت جامعه را 

حل كنند.
در پايان مراسم ياد شده از پژوهشگران، فناوران و دانش آموزان برتر 

استان گلستان  به شرح زير تجليل به عمل آمد: 
پژوهشـــگران برتر: دكتر غالمرضا روشندل و دكتر عليجان تبرائي 
از گروه علمي پزشـــكي، پيراپزشكي و دامپزشكي دانشگاه علوم پزشكي 

گلستان. 
دكتر سيد مهدي جعفري، دكتر غالمحسين عبداهللا زاده، دكتر عليرضا 
صادقي ماهونك و مهندس محمدرضا شهركي از گروه كشاوزي و منابع 
طبيعي و دكتر ســـيد علي اكبر هدايتي از گروه علوم پايه دانشگاه علوم 

كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. 
دكتر سيد محمدجواد حسيني كهســـاري از گروه فني و مهندسي 

دانشگاه گلستان. 
فنــاور برتر: شركت داروسازي نياك، مستقر در پارك علم و فناوري 

گلستان. 
دانش آموزان برتر: حســـين رجايي و يونس زنگانه از مدرسه عالمه 
طباطبايي شهرستان علي آباد كتول به دليل كسب رتبه برتر كشوري محور 

پژوهش نوجوان در جشنواره خوارزمي استان گلستان. 
نگار دردي محمدي، طيبه شيرواني و هاديه خواجم سيدي از شهرستان 

گميشان، از برگزيدگان استاني جشنواره جابر بن حيان. 
در نوزدهمين نمايشـــگاه هفته پژوهش و فناوري و فن  بازار استان 

گلستان 22 دستگاه اجرايي، دانشگاه و مركز تحقيقاتي حضور دارند. 
    11هندباليست يزدي در ليست استعدادهاي 

برتر كشور قرار گرفتند
يزدـ  خبرنگار اطالعات:كميته آموزش هاي پايه و اســـتعداديابي 
فدراسيون هندبال، اسامي منتخبين المپياد استعدادهاي برتر سالني دختران 
و پســـران و ساحلي پسران را اعالم كرد كه11 هندباليست يزدي در اين 

فهرست قرار گرفتند. 
بر اساس گزارش كارشناسان استعداديابي اعزامي به المپياد استعدادهاي 
برتر كشور، اسامي منتخبين اين مسابقات در دو بخش سالني و ساحلي 
دختران و پسران اعالم شد. در بخش هندبال سالني پسران مهران رستگار، 
صالح عباســـي، فرهاد فتوحي و محمدعلي علي بيگي و هندبال سالني 
دختران رويا باقيان زارچي، مهيا باقيان زارچي و ريحانه هزار دستان از يزد 
برگزيده شدند. همچنين در هندبال ساحلي محمدسجاد مرتضوي، علي 
كريمان مقدم، اميرمحمد زارع و اميررضا باقرپور در ليست منتخبين قرار 

گرفتند.
درخشش بانوان يزدي در مسابقات كشوري تيراندازي با كمان

بانوان يزدي در مرحله دوم مســـابقات تيراندازي با كمان رنكينگ 
كشوري به يك مقام قهرماني و يك مقام سومي دست يافتند. 

ســـمانه رمضان پور و الهه محمد عليان دو بانوي يزدي در مرحله 
دوم مسابقات تيراندازي با كمان رنكينگ كشوري عنوان قهرماني و سومي 

ريكرو را به خود اختصاص دادند.
 مرحله دوم مسابقات تيراندازي با كمان داخل سالن به ميزباني هيأت 
استان كرمان و در شهر ماهان با عنوان بزرگداشت زهرا نعمتي در دو رشته 

ريكرو و كامپوند با حضور 98 كماندار برگزار شد. 
در بخش هاي ريكـــرو زنان؛ ســـمانه رمضانپور از يزد، ســـارا 
بابايي از تهـــران و الهه محمدعليـــان از يزد به عنـــوان نفرات برتر 

شناخته شدند.

شهركردـ  خبرنگار اطالعات: اولين 
برنامه «عصر كتاب اســـتاني» موسسه 
خانه كتاب در مراســـمي با تجليل از 3 
تن از پيشكســـوتان و مفاخر فرهنگ و 
ادب چهارمحال و بختياري در شهركرد 

برگزار شد. 
در اين آئين كه با همكاري موسسه 
خانه كتاب و اداره كل فرهنگ و ارشـــاد 
اسالمي چهارمحال و بختياري در مجتمع 
فرهنگي و هنري غدير شهركرد برگزار 
شد، از اسفنديار آهنجيده، مريد محمدي و 

عليرحم شايان قدر داني به عمل آمد. 
در اين مراسم، مشاور معاونت امور 
فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
در ســـخناني با اشـــاره به اقدامات اين 
وزارتخانه براي تكريم اهالي قلم، كمبود 
اعتبارات در اختيار را مانعي براي اقدامات 
اساسي تر در قبال اين قشر فرهيخته كشور 
ذكر كرد و گفت: در حالي كه فقط 1200 
ميليارد تومـــان از كل اعتبارات 10 هزار 
ميليارد تومانـــِي حوزه فرهنگ در اختيار 
وزارت ارشاد است، اين وزارتخانه بايد به 
تنهايي پاسخگوي همه معضالت فرهنگي 

كشور باشد. 
داريوش رضواني با اشاره به رشادت هاي 
«بي بي مريم» از زنان مبارز اين خطه در 
عصر مشروطه افزود: اين نويد را مي دهم 
كه كتاب «بي بي مريم» با حمايت معاونت 
امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشـــاد 
اسالمي به زبان هاي روز دنيا ترجمه شده 
است و قبل از عيد نوروز در لندن رونمايي 

مي شود. 
نيكنام حسيني پور، مديرعامل موسسه 
خانه كتاب نيزگفت: استان چهارمحال و 
بختياري و مشخصًا  شهركرد يكي از مراكز 
مهم و تمدن ساز در فالت ايران بوده است 
و كشف سفالينه هايي با قدمت 9000 ساله 
و نيز باقي مانده هايي از عصر اشكانيان و 
ساسانيان نشانگر قدمت تاريخي و اصالت 

خطه چهارمحال و بختياري است. 
حسيني پور افزود: اگر همراهي شيرزني 
همچون «بي بي مريم» بختياري همراه با 
برادران خود نبود، شايد مشروطه خواهي 
و جنبش عدالت خواهي ايرانيان به دست 
دستگاه استبدادي محمد عليشاهي در ايران 
برچيده مي شـــد. چهارمحال و بختياري 
زادگاه بزرگ مرداني مانند عليمردان خان 
بختياري است كه حتي تا پاِي دار در مقابل 

ظلم، سر تعظيم فرو نياورد. 
او ادامه داد: موسســـه خانه كتاب 
همـــواره حامي اصحاب قلـــم بوده و 
در تهران 18 عصر كتـــاب برگزار كرده 
اســـت. عصر كتاب همايش هايي است 
كه خانه كتاب با اندك بضاعتي كه دارد 
در كمال احترام و براســـاس اقتضائات 
موجود از پيشكســـوتان و خدمتگزاران 

دنياي كتـــاب و كتاب خواني قدرداني
 مي كند.  

جواد كارگـــران دهكردي، مديركل 
فرهنگ و ارشاد اسالمي استان چهارمحال 
و بختياري هم گفت: يكي از برنامه هاي 
وزارت ارشـــاد، تكريم مفاخر اين مرز و 
بوم اســـت و ما هم ضروري ديديم كه 
در اين حـــوزه ورود پيدا كنيم كه اولين 
آن، اصحـــاب فرهنگ و ادب و شـــعر

 است. 
او ابراز اميدواري كرد كه مجموعه 
وزارت ارشاد بتواند پاسخگوي دغدغه هاي 
اين قشـــر از جامعه باشد. وي به معرفي 
بخشي از اقدامات صورت گرفته در حوزه 
كتاب و كتابخواني در استان چهارمحال و 
بختياري پرداخت و گفت: در نمايشگاه 
امســـال يك ميليارد و710 ميليون تومان 

كتاب فروش رفت كـــه يك ركورد بود 
و بيـــش از 192 هزار نفـــر از آن ديدن 

كردند. 
  وي همچنين گفت: بيش از70 عنوان 
كتاب در ســـال جاري با تيراژ 85 هزار 
نسخه در اســـتان چهارمحال و بختياري 
چاپ شده و اختصاص 105 ميليون تومان 
براي خريد حمايتي كتاب از ناشران، از 
ديگر برنامه هاي اجرا شده در امسال بوده 

است. 
در ادامه  برنامه و پس از اعطاي لوح 
سپاس به همســـر احمد آذري، شاعر و 
نويسنده فقيد استان چهارمحال و بختياري 
و همچنين عوض مهـــري بابادي، فعال 
عرصه كتاب و كتابخواني و پيشكسوت 
توســـعه و ترويج كتاب در اين استان، 
لوح هاي سپاسي به امضاي محسن جوادي 

معاون امور فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي و نيكنام حسيني پور مديرعامل 
موسســـه خانه كتاب، به عليرحم شايان، 
مريد محمدي و اسفنديار آهنجيده تقديم 

شد. 
عليرحم شـــايان 1315 در روستاي 
«دزك» از توابع شهرســـتان «كيار» استان 
چهارمحال و بختياري اســـت. «پارسي 
ســـرايان بام ايران؛ زندگينامـــه و آثار 
583 تن از شـــعرا»، «پارسي سرايان بام 
ايران؛ آثـــار و زندگينامه210 تن ديگر از 
شعراي چهارمحال و بختياري»، «كالركوه 
بختياري» و «نواي يك شـــاعر: مجموعه 

دوبيتي ها» از جمله آثار اوست. 
مريد محمدي متولد 1322 در شهر 
«گهرو» استان چهارمحال و بختياري است. 
وي از شـــاعران پيشكسوت و برجسته 
بختياري اســـت كه كتاب هاي «ديوان 
مالزلفعلـــي كراني بختيـــاري»، «ديوان 
شـــيدا ميرزا عباس خان چهار محالي 
دهكردي»، «دوستي شايد»، «گلشن ادب» 
و «نامه هاي يك معلم» از وي منتشـــر 

شده است. 
اســـفنديار آهنچيـــده متولد1322 
در روســـتاي «گوچان» اســـتان چهار 
محال و بختياري اســـت. از جمله آثار 
وي مي توان بـــه «از كودتا تـــا كودتا: 
سوم اســـفند 1299 تا 28 مرداد 1332»، 
«ايل بختياري و مشـــروطيت»، «خورد 
انديشـــه هاي قانون خواهي با حكومت 
اســـتبدادي در ايـــران»، «تاريخ و تمدن 
چهارمحال و بختياري»، «جامعه شناسي 
آموزش و پرورش» و «شـــناخت تاريخ 
آموزش و پـــرورش اســـالم و ايران»

 اشاره كرد. 
در اين مراســـم مهندس غالميان 
شهردار شهركرد با اهداي لوح و هدايايي 
از اين 3 پيشكســـوت فرهنگ و ادب 

قدرداني به عمل آورد. 

  تجليل از پيشكسوتان فرهنگ و ادب چهارمحال و بختياري

كاكيـ  خبرنگار اطالعات: نماينده مردم دشــــتي و 
تنگســــتان توليد گوجه فرنگي خارج از فصل را يكي از 
ظرفيت هاي مهم دشتي دانست و گفت: براي رونق فعاليت 

كشاورزي موانع صادرات اين محصول برطرف شود. 
  سيدكمال الدين شــــهرياري نماينده مردم دشتي و 
تنگستان در مجلس شوراي اسالمي در نشست بررسي 
وضعيت طرح هاي اشتغالزايي و تسريع روند پروژه هاي 
عمراني شهرستان دشتي با بيان اينكه اين شهرستان قطب 
توليد محصوالت كشاورزي خارج از فصل استان بوشهر 
اســــت، افزود: دشــــتي از ظرفيت بااليي در بخش هاي 
مختلف به ســــبب تنوع آب و هوايي، هم جواري با دريا، 

كوهستان و دشت وسيع دارد.
وي با تأكيد بر معرفي استعدادهاي سرمايه گذاري 
در بخش هاي مختلف افزود: مواد معدني فســــفات و 
قير طبيعي يكي از ظرفيت هاي معادن دشــــتي است كه 
سازمان ايميدرو براي سرمايه گذاري كارهاي مطالعاتي 

براي اكتشاف از اين معادن آغاز كرده است.
نماينده مردم دشــــتي و تنگستان در مجلس ايجاد 
اشتغال، رونق اقتصادي و توسعه فعاليت هاي صنعتي را 
يكي از برنامه هاي مهم ســــرمايه گذاري در بخش معادن 
فسفات، بيتومين و قير طبيعي در شهرستان دشتي است.

شهرياري با بيان اينكه ظرفيت ياد شده 100 درصد 

اشتغال روستايي و شهري در دشتي را فراهم مي كند تأكيد 
كرد: در كنار اين ظرفيت، بخش كشــــاورزي از قابليت 
مهمي برخوردار است به گونه اي كه دشت پلنگ، كاكي، 
شنبه و طسوج در شهرستان دشتي مركز قطب كشاورزي 

استان بوشهر است.
وي با بيان اينكه شهرســــتان دشــــتي قطب توليد 
محصوالت گلخانه اي استان بوشهر است اظهارداشت: 
عدم بهره وري از فرصت ها و ظرفيت هاي موجود، فقر، 

بيكاري، چالش ها و گله مندي مردم را افزايش مي دهد.
نماينده مردم دشتي و تنگستان در مجلس وضعيت 
نرخ بيكاري در دشتي را مورد اشاره قرار داد و گفت: با 
وجود اين ظرفيت ها بايد دانش آموزان و دانشجويان پس 
از تحصيل اشــــتغال مورد نظر آنها در اين مراكز توليدي 

فراهم شود.
شهرياري با انتقاد از تغيير مستمر قوانين، مقررات و 
سياست ها اظهار داشت تغيير قوانين، مقررات، سياست ها 
سبب مزاحمت در امر توليد، اشتغال و سرمايه گذاري شده 
است به گونه اي كه توليد كننده و سرمايه گذار براي افق 

آينده نمي تواند برنامه ريزي كند.
وي، با تأكيد بر گره گشــــايي مديران دستگاه هاي 
اجرايي از مشكالت سرمايه گذاري در دشتي و تنگستان 
افزود: برخي نقاط داراي زيرســــاخت هاي ناقصي دارند 

كه اين مهم سبب طوالني شدن امر سرمايه گذاريa شده 
است.

نماينده مردم دشــــتي و تنگستان در مجلس با بيان 
اينكه شهرك صنعتي دشتي فاقد گازرساني است تأكيد 
كرد: براي امر ســــرمايه گذاري در شهرك صنعتي دشتي 
بايد زيرساخت هاي اوليه مانند آب، برق، گاز و راه آماده 
باشــــد تا انگيزه الزم  براي سرمايه گذاري در اين عرصه 

فراهم شود.
شــــهرياري با تاكيد بر فراهم شدن زيرساخت هاي 
صادرات در اجراي طرح هاي توليدي و ســــرمايه گذاري 
خاطرنشان كرد: هيچ سرمايه گذاري در هيچ كشوري بدون 

توجه به صادرات موفق نمي شود.
وي توليــــد گوجه فرنگي خارج از فصل را يكي از 
ظرفيت هاي دشتي دانست و تأكيد كرد: توليد اين محصول 
در فصل سرما  در دشتي فراهم است ولي به سبب ممنوع 
شــــدن صادرات گوجه فرنگي انگيزه الزم از كشاورزان 

سلب كرده است.
نماينده مردم دشتي و تنگستان در مجلس با تأكيد بر 
رفع موانع صادرات اين محصول گفت: بين 5 تا 10 درصد 
محصول گوجه فرنگي دشتي صادر مي شود كه رفع موانع 
صادراتي بايد در دســــتور كار وزارت جهاد كشاورزي و 

مسئوالن ذي ربط قرار بگيرد.

شــــهرياري با تأكيد بر تفويض اختيار به استاندار 
بوشــــهر براي تصميم گيري در امر صادرات محصول 
كشــــاورزي افزود: نماينده عالي دولت در استان بوشهر 
بايد بر اســــاس ظرفيت هاي توليدي و كشاورزي براي 
صادرات تصميم گيري كند و موانع صادراتي در اين استان 

برداشته شود.
وي گمرك الور ساحلي در دشتي را از ديگر ظرفيت 
اين شهرستان دانست و اظهارداشت: گمرك الور ساحلي 
تنها گمرك شهرستان دشــــتي است كه با وجود داشتن 
مصوبه فعاليت و توســــعه زيرساخت ها، پارس شمالي 
اجازه  اجراي طرح توسعه آن در 2 هكتار فراهم نمي كند. 
نماينده مردم دشتي و تنگستان در مجلس قدمت گمرك 
الور ساحلي در شهرستان دشــــتي را بيش از يك قرن 
دانست و خاطرنشــــان كرد: پارس شمالي افزون بر 16 
هزار هكتار اراضي ساحلي در شهرستان هاي تنگستان، 
دشتي و دير را تحت نفوذ خود قرار داده و اجازه اجراي 
طرح هاي توسعه اي در گمرك الور ساحلي در مساحت 
2 هكتاري سلب كرده است.شهرياري از استاندار بوشهر 
و مســــئوالن ذي ربط براي فعال شدن گمرك ساحلي در 
راستاي ايجاد اشــــتغال و رونق تجاري منطقه خواست 
نسبت به اجرايي شدن طرح توسعه گمرك الور ساحلي

 اقدام كنند. 

لزوم بررسي موانع صادرات گوجه فرنگي دشتي  

نيازمنديها تلفني آگهي مي پذيرد
021-22225333 

شماره نمابر نيازمنديها
22224963-22224886

«اصالحيه»
احتراماً؛ با توجه به اينكه آگهي مزايده شــركت كشــاورزي و 
دامپروري ياســوج در روزنامـــه اطالعات به تاريخ يكشـــنبه 
1397/09/18 صفحه 10 به شـــماره 27166 چاپ گرديده است، 
بدينوسيله به استحضار مي رساند، تعداد حدود 60 رأس تليسه 

غير آبستن داشتي صحيح مي باشد.

آگهي دعوت 
جلســـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت ياسين شفا غدير 
(سهامي خاص) در تاريخ 97/10/10 از ساعت 9 صبح در محل تهران ميدان 
دوم صادقيه كوچه احسانگر پالك 4 كد پســـتي 1481644771 تشكيل 

مي گردد از كليه سهامداران دعوت مي شود در جلسه شركت نمايند.
دستور جلســه:  1ـ  تصويب ترازنامه و صورت حســـاب هاي مالي و سود و 

زيان سال 96 
هيأت مديره 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
بدينوســـيله از كليه سهامداران شركت كنسرســيوم ساختماني سپيدار 
وانديك (سهامي خاص) به شماره ثبت 28746 و شناسه ملي 10100742068 
دعوت مي شـــود تا در جلســـه مجمع عمومي عادي به طـــور فوق العاده در روز 
چهارشنبه ساعت 8 صبح تاريخ 97/10/12 در محل قانوني اين شركت حضور به 
هم رسانند.  دسـتور جلسـه:  1ـ  تعيين اعضاي هيأت مديره  2ـ  تعيين بازرس 

اصلي و علي البدل  3ـ  تصويب ترازنامه سود و زيان  4- ساير موارد 
هيأت مديره شركت 

برگ سبز سواري سپند مدل 82 به 
ش. پالك 232 ج 24 ايران 82 و 

 PSU68H2015842 ش. شاسي
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

برگه سبز وانت پيكان 92 سفيد به 
ش پالك 977 و 29 ايران 78 به ش 
موتور 38807 به نام سودابه فتاحي 

مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

كارت هوشمند باري به شماره 3212773 
مربوط به كاميون بنز خاور مدل 64 ال پي 

608/36 به شماره پالك ايران42ـ146ع45 
مفقود گرديده و اعتبار ندارد. بروجن

كارت هوشمند كاميون اويكو مدل 89 
به شماره هوشمند 2316103 شماره 
پالك 59ايران853ع62 مفقود و فاقد 

اعتبار مي باشد. (بندرگز)

برگ سبز سواري پرايد صبا GTXi مدل 1386 ش موتور 
2221453 ش شاسي S1412286409460 پالك 
ايران65ـ349ط29 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.(زرند كرمان)

اصل كارت هوشمند مربوط به كاميون 
شش چرخ كمپرسي ان10 مدل 62 به 

شماره پالك 448ع66ـ  ايران91 مفقود 
از درجه اعتبار ساقط است. اردبيل

سند كمپاني خودرو پژوي 206 رنگ مشكيـ  متاليك 
مدل 1388 به شماره موتور 14188013993 و 

شماره شاسي NAAP03ED79J052304 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز خودرو پژو پارس مدل1382 
به شماره پالك 472ط31ايران64 به 

نام علي رضا اميد پناه تيزكي مفقود شده 
و اعتبار ندارد.

سند كمپاني سواري پژو هاچ بك206 مدل1396 به شماره 
 165A0091085انتظامي 346ط 57 ايران79 با شماره موتور
و شماره شاسي NAAP03EE9HJ058577 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است. (قزوين)

برگ سبز خودرو وانت پيكان مدل 82 پالك 
47ـ685ب66 شاسي 0082921119 

موتور 11282022859 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. (اراك)

كارت دانشجويي اميرحسين زارعي 
به شماره 9713090133 دانشگاه 

كردستان رشته كارشناسي علوم كامپيوتر 
مفقود و از اعتبار ساقط است. سنندج 

برگ سبز موتورسيكلت تيز تك كار cc125 قرمز 
زرشكي مدل 1386 شماره موتور 71225072 تنه 

NCV***125A8600930 پالك 694ـ  15418 مالك يوسف 
مختاري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.  الر 

كارت تويوتا سواري تيپـ  كروال 1987 مدل 2015 به رنگ 
سفيد روغني به شماره پالك 983ج47ـ  ايران65 شماره موتور 
 RKLBL9HE4F5240400 3 شماره شاسيZRX511663

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. بم 

شناسنامه پژو سواري تيپ TU3 206 مدل 1381 به 
رنگ آبي متاليك به شماره پالك 874ب85 ـ  ايران45 

شماره موتور 10FSE33958702 شماره شاسي 
81615427 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. بم 

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
نوبت اول

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
يعقوب حيدري فرزند مروت به 

شماره شناسنامه 100078 صادره 
اردبيل در مقطع كارشناسي در 

رشته دبيري زبان و ادبيات فارسي 
صادره از واحد دانشگاهي اردبيل با 
شماره 7038 مفقود گرديده است و 
فاقد اعتبار مي باشد از يابنده تقاضا 
مي شود اصل مدرك را به دانشگاه 

آزاد اسالمي و اردبيل به نشاني 
ميدان بسيج ارسال نمايند.

اردبيل

برگ سبز ماشين سواري 
سيستم سمند مدل 1395 

به شماره انتظامي 524ب44 
ايران19 به شماره موتور 

147H0208216 شماره شاسي 
NAACJ1JW4GF317765 به 
نام شاپور احمديان مفقود گرديده 

از درجه اعتبار ساقط است.
 ابهر 

سند كارخانه و شناسنامه مالكيت 
(برگ سبز) سواري كار سوزوكي گرند 

ويتارا مدل 1388 سفيد روغني 
شماره پالك 10ـ793و75 شماره 

موتور J20A615414 شماره شاسي 
NAAS19KEXAK003876 به 

نام زهرا زين العابدين پور شماره ملي 
2121459553 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. گرگان 

شناسنامه مالكيت خودرو يك 
دستگاه سواري سيستم كيا 
تيپ سراتو مدل 2010 رنگ 
سفيد شماره پالك 25759 
اروند شخصي شماره موتور 

G4FC9H316787 شماره شاسي 
KNAFU4117A5149424 به 
نام سامان زارع مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. آبادان 

كارت موتور يك دستگاه 
موتورسيكلت سيستم 1 تيپ 

135 مدل 1393 به رنگ 
مشكيـ  نوك مدادي شماره پالك     

568ـ  22947 شماره موتور 
NEO13559317076 شماره تنه 
NEO***135H9363916 به نام 

حافظ احمدي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.  آبادان 

سند كمپاني خودرو سواري 
سيستم پژو تيپ پارس اي ال 

ايكس مدل 1384 به شماره پالك 
627 ب 96 ايران 14 شماره 

موتور 12684004620 شماره 
شاسي 11305065 به نام بختيار 
كياني هفت لنگ مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار است.
  بهبهان 

برگ سبز خودرو سواري پژو 
رنگ يشمي روغني 

مدل 84 شماره پالك 43 
ايران 988 ي 52 شماره 

موتور 11784048741 
شماره شاسي 13450784 

به نام قربانعلي محمودي 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 

سند فاكتور فروش از كارخانه 
خودروي سواري پژو 206 

آريان 4، 1 مدل 1387 به رنگ 
خاكستري متاليك شماره پالك 
99ـ  489 د 71 شماره موتور 

14187023762 شماره شاسي 
NAAP31EG29J21298 متعلق 
به خانم ندا احمدي مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) 
خودرو وانت نيسان مدل 1389 
رنگ آبيـ  روغني به شماره پالك 
ايران81ـ245ب41 به شماره 

موتور 555950 و شماره شاسي 
NAZPL140TBN262570 به 

نام شركت زيگورات صنعت سهامي 
خاص مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. بروجن

شناسنامه (برگ سبز) خودرو 
سواري سايپا 131SE مدل 1396 

به رنگ سفيدـ  روغني به شماره 
پالك 84ـ347ب29 شماره موتور 
M13/5871112 شماره شاسي 

 NAS411100H3354149
به نام احسان ديانت خواه مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. (بندرعباس)

اصل شناسنامه مالكيت (برگ 
سبز) و برگ كمپاني وانت مزدا مدل 

1370 رنگ نقره ايـ  متاليك به 
شماره پالك ايران81 669ب83 

به شماره موتور 193597 و شماره 
شاسي 70604994 به نام شركت 

زيگورات صنعت سهامي خاص مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. بروجن

سند و شناسنامه خودرو 
پژو پارس سفيد روغني 
رنگ، مدل 1390، پالك 

ايران85ـ547ب75، شماره 
موتور 12490128636، 

شماره شاسي 
 NAAN01CA9BK106145
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. زاهدان

سند برگ سبز خودرو 
سواري دوو رنگ نقره اي 
مدل 1994 روغني به 

شماره موتور 777032 و 
شماره شاسي 717760 

شماره پالك 63ـ217د44 
به نام عبدالحميد هوشمند 
اردكاني مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

سند كمپاني و برگ سبز پرايد 
GTX خودرو سواري به رنگ سفيد 

شيريـ  روغني مدل 1383 به شماره 
شهرباني ايران11ـ419س17 به 

شماره موتور: 00684017 و شماره 
شاسي: S1412283217450 به 

نام مريم رضي رضوي مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

حسينيـ  آباده

سند كمپاني و برگ سبز خودرو 
پرايد صبا GTX مدل 1379 
بشماره انتظامي 511ق85 
ـ ايران93 بشماره موتور 

00184703 بشماره شاسي 
S1412279657451 بنام 
حامد زارع دولت آبادي مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط 

است. (شيراز)

(مفقودي)
برگ سبز (شناسنامه) سواريـ  هاچ بك 

سيستم سايپا مدل 1396 به رنگ سفيد 
شماره موتور M15841403 شماره 
 NAS821100H1102581 شاسي
شماره پالك 34 ـ  ايران138و25 به نام 

اينجانب جواد عليمرادي فرزند عبدالكريم 
صادره آبدانان مفقود گرديده و از درجه  

اعتبار ساقط مي باشد. (دهلران)

سند كمپاني+ برگ سبز+ 
كارت خودرو وانت نيسان 

مدل1384 رنگ آبي شماره 
پالك 56ـ119ب19 شماره 
شاسي D88728 شماره 

موتور293221 متعلق به اينجانب 
محمد عسكري نام پدر باقر كدملي 
3990295233 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

سند كمپاني خودرو 
MVMX33 مدل1393 پالك 
476ق55ـ  ايران11 شاسي 
 NATJBAX8E10C751

موتور 
MVM484FAFE0C653 به 
نام فرزين منشيا مفقود شده و 

از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

  XU7 اينجانب يزدان درخشان مالك پژو پارس
 NAAN01CA1DH705332:124 ش. شK0073112مدل91 ش. م
به علت فقدان سند سبز مالكيت تقاضاي رونوشت المثني 
سند سبز مالكيت مذكور را نموده ام. لذا چنانچه هركس 
ادعائي در مورد خودرو مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به 

دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر14 جاده 
مخصوص كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند1 مراجعه 
نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.

پروانه اشتغال به كار مهندسي 
به شماره 00143ـ510ـ14 و 

شماره عضويت 00829ـ1ـ5ـ14 
به نام ژاله خليلي  فرزند حسين 

به ش ش 3629 صادره از اروميه 
در رشته مهندسي تأسيسات برق 
ساختمان مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
 اروميهـ  ژاله خليلي

شناسنامه مالكيت (برگ 
سبز) سواري پرايد جي 

تي ايكس آي نوك مدادي 
متاليك مدل1384 شماره 
پالك 59ـ866ب24 شماره 
موتور01077710 شماره 

 S1412284454073 شاسي
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است. گرگان

شناسنامه مالكيت كاميون 
كشنده هوو مدل2007 

به شماره انتظامي 
384ع65 ايران71 و 

شماره موتور50751937 
و شماره شاسي 

87A148320 مفقود 
گرديده اعتبار ندارد. 

(شهركرد)

سند كمپاني و سند مالكيت 
خودرو (برگ سبز) وانت نيسان 
رنگ آبي مدل82 به نام آقاي 
سفيد بخشي فرزند علي نظر 

كدملي3310033147 
شماره موتور218748 شماره 

شاسي:D15357 شماره انتظامي: 
29ـ852ن33 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز سواري كار سوزوكي 
گرندـ  ويتارا سفيد روغني 
مدل 1388 شماره موتور 
J20A-645879 شاسي 

 NAAS09KE09K007644
پالك 63 ـ 637ج35 مالك 

اميررضا توكلي مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط است. 

الرستان 

سند و شناسنامه سواري پژو 
405SLX-TU5 سفيد روغني 

مدل 1392 به شماره موتور 
139B0034374 شاسي 

 NAAM31FC6DK868543
پالك 83ـ383م47 مالك عبداله 
قاسمي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
  الرستان 

كارت هوشمند 
رانندگان باري به شماره 

2259058 به نام 
بهداد مسعودنيا فرزند 

پرويز به شماره ملي 
4322111750 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 
بيرجند

برگ سبز سواري پژو پارس 
مدل 1396 به شماره پالك 

75ـ973ج38 با شماره 
 124K1076154 موتور

و شماره شاسي 
 NAAN01CE7HH835120
به نام مهران سروريان مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
كرمان

برگ سبز سواري رانا 
مدل 1394 به شماره پالك 
65ـ498ص64 به شماره 
 163B0208829 موتور

و شماره شاسي 
 NAAU01FE8FT112779
به نام مهين اميري مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. 
كرمان 

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
نوبت دوم 

مدرك تحصيلي اينجانب نسرين يزداني فرزند عزت اله 
به شماره شناسنامه 212 صادره از فيروزكوه در مقطع 
كارشناسي رشته مديريت بازرگاني صادره از دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد فيروزكوه با شماره 741351007 

مورخ 74/6/26 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 
از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد فيروزكوه ارسال نمايد. 

برگ سبز سواري پژو 405 
جي ال ايكس آي 1 

مدل 1384 به شماره پالك 
15ـ149ي91 و شماره موتور 
12484096491 و شماره 
شاسي 14236072 به نام 
توحيد اكبري خيره مسجدي 
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (ايلخچي)

مفقودي 
برگ سبز وانت پيكان 
مدل 1362 به شماره 

موتور 1516228989 
و شماره شاسي 

14131178 و پالك 
162ع63ايران13 
مفقود گرديده اعتبار 

ندارد. (نايين)

سند كارخانه پرايد به ش ش 
S1412283204641 و ش م 00669453 

شماره پالك 75ايران371د14 به مالكيت 
غالمرضا خادم زاده مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

شناسنامه مالكيت سواري هايما به شماره 
 NAAD19XZ2HY676926 شاسي

شماره پالك 75ايران896د36 به مالكيت 
مريم بيا مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

سند كارخانه و شناسنامه مالكيت پژو پارس به ش ش 
 124K1059175 و ش م NAAN01CE0HH830454
شماره پالك 65ايران713ق68 به مالكيت زهرا بامري رجب 

مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

سند كارخانه و شناسنامه مالكيت وانت مزدابه  
ش ش 7616D01077 و ش م 230294 

شماره پالك 65ايران753ص35 به مالكيت 
مراد ارژنگ مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

سند كارخانه و شناسنامه مالكيت سمند ش ش 
 124K0152739 و ش م NAACN1CM7DF223961
پالك 75ايران258د18 به مالكيت ميالد افشارمنش مفقود 

و فاقد اعتبار مي باشد. 

شناسنامه مالكيت سمند به شماره 
شاسي 83214691 و شماره پالك 

45ايران547ب19 به مالكيت فاطمه اميري 
دربيد مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

شناسنامه مالكيت موتور سيكلت پيشرو به 
شماره شاسي NCR***110H8975401 و 

شماره پالك 812ايران36955 به مالكيت زهرا 
صنعتي راين مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز سواري ال90 بشماره 
شهرباني 359ب94ـ ايران10 و شماره 

 K4MI690-R172605 موتور
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبزـ  سند كمپانيـ  وكالت فروش سواري تيبا2 
مدل 1394 پالك 89ـ651ج55 موتور 8166656 

شاسي NAS821100E1014262 مفقود و 
اعتبار ندارد.

برگ سبز سواري پرايد 1387 
ايران56ـ151م28 موتور 2430215 
شاسي S1412287475729 مفقود 

فاقد اعتبار است. شلمان

برگ سبز سواري سايپا 131 مدل 94 به شماره 
پالك 581ل67ـ ايران25 و موتور 5429388 و 

شاسي NAS411100F3432341 به نام فاطمه 
حيدري مفقود و فاقد اعتبار است. (بناب)

سند مالكيت وسيله نقليه (برگ سبز) كاميون 
كشنده دانك فنك مدل 2007 به شماره پالك 
598ع73ـ ايران43 به نام مهرداد تقي زاده 

مفقود شده اعتبار ندارد. زرين شهر

كارت كيشوند اينجانب طيبه 
ميالد به شماره 138367/01 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت كيشوند اينجانب 
سيد نادر حجازيان به شماره 

131758/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت كيشوند اينجانب راحله 
احمدي فردسرني به شماره 

128451/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

شناسنامه پرايد جي تي ايكس آي سفيد مدل 87 پالك 
48ـ859ب11 شماره موتور 2336752 و شماره شاسي 
S1412287721946 متعلق به سيدمحمد خليل شمس 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت كيشوند اينجانب 
شهناز برزگر شمس به شماره 
158554 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت خودرو لكسوس 
NX300H2500 به شماره 
پالك 10ـ ايران437ج23 به 

 2AR1547899 شماره موتور
و شماره شاسي 

 JTJBJRBZ4G2048974
به نام شركت ارتباطات پژواك 

صفي مفقود گرديده و فاقد 
اعتبار مي باشد.

 J5 برگ سبز سواري جك
مدل 1396 به شماره پالك 

ايران15ـ713ل73 و شماره 
 4G93DDAH035108 موتور

و شماره شاسي 
 NAKNG724XHB139371

به نام راضيه فرخ زاده مفقود شده 
و از درجه اعتبار ساقط است.

(تبريز)

برگ سبز سواري پرايد 
مدل 1382 به شماره پالك 

45ـ698ط58 با شماره 
موتور 00430540 

و شماره شاسي 
S1412282896240 به 
نام اسماعيل كاكويي نژاد 
مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كرمان

برگ سبز و اصل سند كمپاني 
سواري وانت پيكان مدل 1390 
به شماره پالك 65ـ672ج83 به 
شماره موتور 11490097735 

و شماره شاسي 
 NAAA46AA6CG324454
به نام محمد دهقان رحمت آباد 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.  كرمان

كارت و سند مالكيت سواري 
پژو 405 مدل 1394 به شماره 
پالك 45ـ255ص82 به شماره 

 124K0774340 موتور
و شماره شاسي 

 NAAM01CE6FH256712
به نام آقاي حميدرضا جعفري 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است. كرمان

(مفقودي) شناسنامه و سند 
كمپاني وانت سيستم زامياد مدل 
1391 به رنگ آبيـ  روغني شماره 
موتور 624561 شماره شاسي 

NAZPL140TBP340691 شماره 
پالك     98ـ  ايران779ق32 به نام 
اينجانب فرشاد نادري فرزند كاظم 

صادره از دهلران مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. «دهلران»

برگ سبز و كارت ماشين سواري 
سمند LX XU7 رنگ 

مشكي متاليك مدل 94 پالك
 99 ايران799 ق27 شماره 

موتور 124K0761328 شاسي 
 NAAC91CEXFF046837

به نام سيدعلي مصطفوي مفقود و 
فاقد اعتبار مي باشد. 

(بندرگز)

شناسنامه (برگ سبز) خودرو 
كاميونت ون سيستم نيسان تيپ 

2400 رنگ آبي روغني مدل 1388 
شمارة پالك 83ـ991ب31 شمارة 

موتور 489327 شمارة شاسي 
NAZPL140TIL197957 به مالكيت 

گودرز شفيعي فرزند حمزه صادره از 
ممسني مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است. ممسنيـ  احمدي 

كارت هوشمند سيستم 
بنز تيپ 309 به شماره 

كارت 2318872 
سال ساخت 1366 
تاريخ صدور كارت 

1389/9/11 به شماره 
پالك 84 ايران 342ع22 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت هوشمند به شماره 
2335519 مربوط به كاميون 

كشنده البرز 4 × 6 375 
T با شماره پالك 68 ايران 

157 ع 83 و با شماره موتور 
87836857 و شاسي 

 NADG4DV39AH603134
مفقود شده از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. 

آگهى تغييرات شركت ساختمانى سارال سهامى خاص
 به شماره ثبت 7944 و شناسه ملى 10100348661 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/16 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : آقاى عارف امراه نژاد ديزجى به شــــماره ملى 2752647883 به سمت 
مدير عامل و خانم مينا مواليى به شماره ملى 6379651391 به سمت رئيس 
هيئت مديره و آقاى امراه امراه نژاد ديزجى به شــــماره ملى 2741485194 
به ســــمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى كاوه امراه نژاد ديزجى به شــــماره 
ملى 2755648716 به ســــمت عضو هيئت مديره و آقاى حسن اسفنديارى به 
شماره ملى 2268980006 به سمت عضو هيئت مديره انتخاب گرديدند . كليه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقود اسالمى با امضاء مديرعامل همراه با مهر شركت به تنهايى معتبر مى باشد 
و يا با امضاى مشترك رئيس هيئت مديره و نايب رئيس هيئت مديره همراه با 
مهر شركت معتبر ميباشد ضمناَ اوراق عادى و ادارى با امضاى هريك از اعضاى 

هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر ميباشد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293337)

آگهى تغييرات 
شركت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران سهامى خاص 
به شماره ثبت 402157 و شناسه ملى 10320538670 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/14 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : اعضاى هيئت مديره به شـــرح ذيل تعيين شـــدند: آقاى 
شـــهريار دبيرى كدملى 4269424028 بســـمت رئيس هيئت مديره و 
 مديرعامل - آقاى اصغر رياضتى كدملى 1239522274 بعنوان نائب رئيس
هيئت مديره آقاى مهرداد فيضى ماســـوله كدملى 2669136702 بعنوان 
عضو اصلى هيئت مديره - دارندگان حق امضاء كليه اوراق و اســـناد بهادار 
و تعهدآور شركت از قبيل چك، ســـفته، بروات و قراردادها و عقود اسالمى 
 با امضاء ثابت مديرعامل شـــركت و امضاء متغير نمايندگان هيئت مديره 
( معاون مالى و پشتيبانى يا امور مالى) همراه با مهر شركت و مكاتبات ادارى 

با امضاء مديرعامل و مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(293336)

آگهى تغييرات شركت بازرگانى و صنعتى پديد شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 50028 و شناسه ملى 10100951960 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/07/29 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه وصورت حســـاب سود و زيان شركت منتهى به 

1396/12/29 مورد تصويب قرار گرفت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(293338)

آگهى تغييرات شركت پويش گستر صنعت سهامى خاص
به شماره ثبت 127711 و شناسه ملى 10101710978 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/04/20 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : ترازنامه و حساب سود و زيان ســـال مالى منتهى به 96/12/29 به تصويب رسيد. 
موسسه حسابرســـى اصالح گســـتران امين به ش.م 10103751788به عنوان بازرس اصلى و 
آقاى ابوالفضل اويســـى به ك.م 0385395728 بعنوان بازرس على البدل براى يكســـال مالى 

انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293348)

آگهى تغييرات شركت محب گردشگرى سالمت ايرانيان شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 441049 و شناسه ملى 10320884761 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/24 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : به موضوع فعاليت شـــركت يك بند تحت بند 10 الحاق گرديد و 
ماده مربوطه در اساســـنامه اصالح گرديد. : . بند-10 ايجاد و احداث تجهيزات مراكز 
درمانى،بهداشتى بيمارســـتان مديريت و بهره بردارى آنها با رعايت مفاد اساسنامه 
شركت انجام خدمات مديريتى، فنى و مهندســـى در زمينه موضوع شركت ،اقدام و 
مشاركت در زمينه ساخت مراكز فوق االشاره، ارايه خدمات درمانى به بيماران، ارايه 
خدمات درمانى ومراقبت هاى پس از درمان بر اســـاس تعرفه مجرى در بخش هاى 
خصوصى پزشـــكى و درمانى، فعاليت در خصوص خدمات درمانى در جهت جذب 
بيماران خارجى و گردشگران سالمت،ارايه خدمات درمانى و اموزش پزشكى در قالب 
قانون مديريت خدمات كشورى ، هرگونه فعاليت مجاز كه در تحقق اهداف و موضوع 
شركت موثر باشد ،ارتقا كيفيت و بهره بردارى تمام يا قسمتى از بخش هاى درمانى، 
كلينيكى و پاراكلينيكى به منظور ارايه خدمات به بيماران، شركت در نمايشگاه هاى 
داخلى و خارجى اخذ و اعطاى نمايندگى از داخل وخارج كشـــور در صورت ضرورت 

قانونى پس از اخذ مجوزهاى الزم . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293335)

آگهى تغييرات شركت قالبهاى پيشرفته ايران خودرو سهامى خاص 
به شماره ثبت 56793 و شناسه ملى 10101018816 

به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/05/24 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : 
مهرداد امينيان كدملى 0452124824به نمايندگى شـــركت خدمات مشـــاوره اى ايرانيان 
(ســـهامى خاص) به شناســـه ملى 10102950917رئيس هيات مديـــره - على رحيمى 
 كدملى 2219030512به نمايندگى شـــركت توسعه صنعت وگســـترش خدمات ايرانيان 
(سهامى خاص) به شناســـه ملى 10102757716نايب رئيس هيات مديره- شاهين صدرى 
كدملى 0054584531به نمايندگى شـــركت تعاونى خاص كاركنان ايران خودرو به شناسه 
ملى 10101914537 عضو هيات مديره - مجيد پور نجمى ايرانق كدملى 1376571404به 
نمايندگى شـــركت تجارت حامـــى الكترونيك ايرانيان(ســـهامى خاص) به شناســـه ملى 
10103555852عضو هيات مديره - اصغرربيعى كدملى 0051390426به نمايندگى شركت 
حمل ونقل سمند ايرانيان (سهامى خاص) به شناسه ملى10103601926 عضو هيات مديره 
ومديرعامل .امضاء كليه اوراق واســـناد تعهدآور از جمله ، چك،سفته،برات ،قراردادها وغيره 
با امضاء متفق مديرعامل ويكى از اعضاء هيات مديره همراه با مهر شـــركت ويابا امضاء متفق 
دونفراز اعضاء هيات مديره همراه با مهر شـــركت معتبراســـت.اوراق عادى ومراسالت باامضاء 

مديرعامل به تنهائى با مهر شركت معتبراست. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293334)

آگهى تغييرات شركت توسعه فن آورى مدبران خليج فارس سهامى خاص 
به شماره ثبت 327409 و شناسه ملى 10103659998

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســــاليانه مورخ 1397/02/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
ترازنامه و حساب سود و زيان شركت براى ســــال مالى منتهى به 96/12/29 تصويب گرديد. موسسه 
حسابرسى حافظ گام به شناســــه ملى 10100484035 به عنوان بازرس اصلى و موسسه حسابرسى 
آزموده كاران به شماره شناسه ملى 10100468600 به عنوان بازرس على البدل شركت براى 1 سال 

مالى تعيين گرديدند. - روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه كثير االنتشار شركت انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293333)

آگهى تغييرات شركت محب گردشگرى سالمت ايرانيان شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 441049 و شناسه ملى 10320884761 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/24 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
محل شركت به آدرس استان تهران : شهرستان تهران – بخش مركزى - شهرتهران - 
محله كاووسيه خيابان شهيد عقيل خليل زاده پالك 36 طبقه اول واحد1 كدپستى 

1969733531 تغيير يافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293332)

آگهى تغييرات شركت توليد برق خوزستان مپنا سهامى خاص 
به شماره ثبت 404460 و شناسه ملى 10320556017 

 به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/23 تصميمات ذيل اتخاذ شد :
- محل شركت به استان تهران ، شهرســـتان تهران ، بخش مركزى ، شهر تهران، نظامى 
 گنجوى ، خيابان نظامى گنجوى ، كوچه احتشام ، پالك 14 ، طبقه سوم ، واحد 10 كد پستى

1434835364 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293331)
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كرمانـ  خبرنگار اطالعات: پژوهشگران و فناوران 
برتر اســــتان كرمان در مراسمي با حضور استاندار اين 

استان مورد تجليل قرار گرفتند. 
 اســــتاندار كرمان در اين مراســــم با بيان اين كه 
تحقيقات يكي از مصاديق زيربناي توسعه است، افزود: 
براي توســــعه كشور و رســــيدن به رفاه نسبي و رفع 
مشكالت جامعه، چاره اي نداريم جز اينكه با تحقيق و 

پژوهش راه حل ها را پيدا كنيم .
 محمدجواد فدايي اظهار داشــــت: ما به يكسري 
كارهاي تحقيقاتي مختص خودمان نياز داريم و بخشي 
از مشــــكالت حوزه تحقيق و پژوهش به دانشگاه ها، 

استادان و دانشجويان ما مربوط مي شود  .
 معاون پژوهشــــي و فناوري دانشگاه شهيد باهنر 
كرمان هم در ســــخناني با بيان اينكه اين دانشگاه در 
امور آموزشي و پژوهشي در چهار رتبه بندي بين المللي 
رتبه هاي خوبي كسب كرده است، تاكيد كرد: دانشگاه 
شــــهيد باهنر كرمان در حوزه هاي آموزش، كميت و 
كيفيت پژوهش و درآمدهــــاي صنعتي در زمينه هاي 

بين المللي پيشرفت داشته است .
 حســــين نظام آبادي پــــور توليد علــــم را از 
شــــاخص هاي توســــعه يافتگي هر جامعه دانست و 
افزود: در رتبــــه بندي «اليدن» (نظام بين المللي معتبر 
ارزيابي دانشــــگاهي) حائز رتبه 938 جهاني شديم و 
براي نخســــتين بار در جمع هزار دانشگاه برتر دنيا 

قرار گرفتيم .
 در اين رتبه بندي 21 دانشــــگاه از كشور ما حائز 

رتبه شد و دانشگاه شهيد باهنر كرمان رتبه 6 ارتباط با 
صنعت را به دست آورد  .

 وي با اشــــاره به رابطه مثبت و معنادار توليدات 
علمي و توليد ناخالص ملي، اظهار داشت: توليد علم 
و مقاالت ما به شدت باالست اما توليد ناخالص ملي 
رشد همپا و همگامي را ندارد و دليلش اين است كه در 
كشورهاي پيشرفته، علم به سرعت تبديل به فناوري و 

محصول مي شود  .
 به گفته نظام آبادي پور حدود 8 ميليارد تومان به 
تجهيزات آزمايشگاهي تخصيص يافته و امسال هم در 
صورت تاميــــن اعتبار 2/5 ميليارد تومان در اين حوزه 

هزينه خواهد شد .
 وي همچنيــــن از راه اندازي خط ســــراميك 
نســــوز آزمايشــــگاه مركــــزي در دهــــه فجــــر

 امسال خبر داد  .
 همچنين معاون دانشــــگاه شهيد باهنر كرمان در 
اين مراسم با اشــــاره به برگزاري جشنواره تجليل از 
پژوهشگران و فناوران برتر استان كرمان گفت: شيوه نامه 
جشنواره در سال گذشته تدوين و تصويب شد و امروز 
در چهار بخش دانشگاهيان،دانشجويي، مهارت افزايي و 

دستگاه هاي اجرايي برگزيده خواهيم داشت .
 وي افزود: هدف اين است كه پژوهش منجر به 
خلق ثروت بشود و بتوانيم براي آسايش و رفاه جامعه 

خدمت كنيم .
 در اين آيين از 56 پژوهشگر و فن آور برتر استان 

تجليل به عمل آمد . 

دانشگاه شهيد باهنر كرمان به رتبه جهاني دست يافت

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: 
نمايشگاه دســـتاورد هاي علمي 
پژوهشي بسيج هرمزگان با حضور 
معاون آموزشي و پژوهشي ستاد 
كل نيرو هاي مسلح در بندرعباس 

برگزار شد. 
 مســـئول ســـازمان بسيج 
علمـــي، پژوهشـــي و فناوري 
هرمزگان در مراسم برگزاري اين 
نمايشگاه  گفت: نخبگان بسيجي 
هرمزگان  آخرين دســـتاورد هاي 
خود را با 65 طـــرح مختلف در 
23 غرفـــه اين نمايشـــگاه ارائه

 كردند. 
سرهنگ علي اسالمي گفت: 
دستگاه آشكار ســـاز هسته اي، 
هگزاكوپتر و پهپاد بدون سرنشين، 
ربـــات امدادگـــر و محصوالت 
فـــرآوري جلبك هـــاي دريايي 
ازمهمترين طرح هاي ارائه شده در 

اين نمايشگاه است. 
وي افزود: بخشي از طرح هاي 
نخبگان با حمايت بخش خصوصي 
تجاري ســـازي و به توليد انبوه 

رسيده است. 
مسئول سازمان بسيج علمي 
پژوهشي و فناوري هرمزگان گفت: 
نخبگان بســـيجي هرمزگان براي 
توليد محصوالت خود مي توانند 
از تسهيالت بالعوض اين سازمان 
تا ســـقف70 ميليون ريال استفاده

 كنند. 
او گفت: براي طرح هايي كه 
نخبگان آن را به توليد انبوه برسانند 
نيز تســـهيالت300 ميليون ريالي 

بالعوض پرداخت مي شود. 
وي افزود: امسال يك ميليارد 
ريال تســـهيالت براي طرح هاي 
پژوهشگران در هرمزگان اختصاص 

يافته است. 
معاون آموزشي و پژوهشي 
ســـتاد كل نيرو هاي مسلح نيز در 
بازديد از اين نمايشگاه گفت: زير 
ســـاخت هاي الزم براي اجراي 
طرح هاي علميـ  پژوهشـــي با 
همكاري مراكز دانشگاهي در كشور 

ايجاد و تقويت مي شود. 
امير ســـرتيپ محمد حسن 

باقري افزود: جوانان نخبه بسيجي 
در كشـــور با اراده و توان خود و 
با اجراي طرح هـــا و ايده هاي نو 
مي توانند فاصله علمي كشـــور با 

جهان را كاهش دهند. 
 او گفت: هرمزگان ظرفيت هاي 
زيادي در بخش علـــوم دريايي 
دارد و تـــالش مي شـــود از اين 
ظرفيت در آينده استفاده بيشتري

 شود. 
وي افزود: به نتيجه رساندن 
طرح هـــاي پژوهشـــگران براي 
حمايت از نخبگان كشور از اهداف 
اين معاونت در ستاد كل نيرو هاي 

مسلح است. 
در پايـــان اين نمايشـــگاه 
نشست هم انديشي پژوهشگران 
نيرو هاي مسلح با مراكز علمي و 
دانشـــگاهي هرمزگان، پارك علم 
و فناوري، بنيـــاد ملي نخبگان و 
پژوهشكده اكولوژي خليج فارس 
و دريايي عمان براي ارتقاي جايگاه 
علمي پژوهشي در اين استان نيز 

برگزار شد. 

برگزاري نمايشگاه علميـ  پژوهشي بسيج هرمزگان
 در بندرعباس

هانيه به كرمانشاه بازگشت
كرمانشـــاهـ  خبرنگار اطالعات:  هانيه يزدان شناس، دختر فداكار 
سرپل ذهابي كه در زلزله 21 آبان ماه پارسال براي نجات خواهرش جان 
خود را به خطر انداخت و دچار ضايعه نخاعي شـــد، با ســـپري كردن 
بخشي از مراحل درمان و بازتواني در تهران، روي پاهاي خود به كرمانشاه 
بازگشت.هانيه كه هنگام وقوع زلزله بزرگ 7/3 ريشتري آبان سال گذشته 
13 ساله بود، پس از وقوع اين حادثه براي نجات خواهر سه ساله اش از زير 
آوار، به خانه نيمه آوارشان رفت و بعد از نجات خواهرش، بر اثر اصابت 
بر آهني به پشـــتش دچار ضايعه نخاعي شد. در پي مصدوميت هانيه، او 
به مراكز درماني كرمانشاه منتقل شد و اقدامات درماني الزم برايش انجام 
گرفت و در نهايت خرداد امسال با دستور وزير بهداشت، براي تكميل روند 
درمان به تهران اعزام شد و در بيمارستان توانبخشي «رفيده» تحت مداوا 
قرار گرفت. اين دختر فداكار، پس از گذران مراحل درماني در تهران، به 

كرمانشاه بازگشت.  
هانيه در بدو ورود به كرمانشاه، گفت: پس از حادثه زلزله و بستري 
شـــدن و انجام چند عمل جراحي در بيمارســـتان طالقاني كرمانشاه به 
فيزيوتراپي و كاردرماني پرداختم و به مرحله واكر و بريس رســـيدم. او 
افزود: به دستور دكتر هاشمي وزير بهداشت براي ادامه درمان به بيمارستان 
توانبخشي رفيده تهران اعزام شـــدم و در آنجا فيزيوتراپي، كاردرماني و 
بيوفيدبك را به طور مرتب انجام مي دادم و از مرحله واكر و بريس به مرحله 
تك عصايي رســـيدم. هانيه ادامه داد: از وزير بهداشت به پاس پيگيري ها 
و كمك هايشـــان جهت اسكان و درمان رايگان من و خانواده ام در تهران 
به مدت شش ماه تشكر و قدرداني مي كنم. همچنين از زحمات پرسنل 
بيمارستان توانبخشي رفيده كه در اين مدت كارهاي درماني من را پيگيري 

مي كردند، سپاسگزارم.

او افزود: به خاطر شـــرايط خاصي كه داشتم و انجام فيزيوتراپي و 
شرايط اسكان در تهران، امكان تحصيل برايم وجود نداشت، اما امسال قصد 

دارم به ادامه تحصيلم بپردازم.
هيچ روستايي در استان همدان تبديل به شهر نمي شود

همدانـ  خبرنگار اطالعات: مديركل دفتر امور روستايي و عشايري 
اســـتانداري همدان با بيان اينكه امسال برنامه اي براي تبديل روستاها به شهر 
نداريم، گفت: امسال هيچ روستايي در استان همدان به شهر تبديل نمي شود.

ظاهر پورمجاهد با بيان اينكه مجوز تبديل روستاي كرفس رزن به شهر داده 
شده است، تاكيد كرد: اين مجوز از سوي وزارت كشور صادر شده است.وي 
درباره شهر شدن روستاي «چنارسفلي» اسدآباد گفت: شهر شدن اين روستا 
با پيگيري فرمانداري اســـدآباد در دفتر تقسيمات كشوري آغاز شده و ديدار 

كارشناسان وزارت كشور نيز از اين روستا انجام شده است.
پورمجاهد با تأكيد بر اينكه تبديل روستاها به شهر بايد با مطالعه صورت 
گيرد، افزود: روستاهايي كه تناسب جمعيتي و امكانات تبديل شدن به شهر 
را داشته باشند، مي توانند به شهر تبديل شوند، اما اين كار بايد با مطالعه انجام 
شود. پورمجاهد اعالم كرد: برنامه اي براي تبديل روستاها به شهر نداريم، چرا 
كه روستاها امتيازات خوبي در خصوص بيمه و يارانه آرد و ديگر موارد دارند 
كه با تبديل شدن به شهر، اين امتيازات از روستاها گرفته مي شود.وي با تأكيد 
بر ضرورت انجام كارهاي كارشناسي در زمينه روستاها، اضافه كرد: امسال 10 

روستاي استان همدان مجوز تأسيس دهياري اخذ كرده اند. 
مديركل دفتر امور روستايي و عشـــايري استانداري همدان با اشاره به 
اينكه 833 دهيار در اســـتان همدان فعاليت دارند، گفت: در اين استان 875 
دهياري فعال وجود دارد كه 150 دهياري تمام وقت و مابقي نيمه وقت هستند.

وي ادامه داد: نه فقط هيچ روستايي در همدان خالي از سكنه نشده است، بلكه 
تقاضاي بازگشت به روستاها نيز وجود دارد .وي با يادآوري اين كه در سال 
96 و امسال 200 ميليارد تومان تسهيالت اشتغال روستايي پرداخت شده است، 
افزود: بيش از يك هزار طرح به سيستم بانكي در سامانه كارا معرفي شده و 
براي آن ها كه 174 ميليارد تومان عقد قرارداد و 140 ميليارد تومان نيز پرداخت 
شده است.در بانك سينا نيز 60 ميليارد تومان سهميه داشتيم كه نزديك به 75 

ميليارد تومان طرح مصوب شده و 40 ميليارد تومان نيز پرداخت شده است.

168طرح تحقيقاتي امسال در مركز تحقيقات 
كشاورزي آذربايجان غربي اجرا مي شود  

اروميهـ  خبرنگاراطالعات:168 فقره طرح تحقيقاتي در سال زراعي 
جاري توسط محققان اين حوزه در مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي 

استان آذربايجان غربي در حال اجرا است.
رئيس مركز تحقيقات و آموزش جهاد كشـــاورزي و منابع طبيعي 
آذربايجان غربي در مراســـم تجليل از پژوهشگران برتر مركز تحقيقات و 
آموزش كشاورزي استان كه به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش در سالن 
اجتماعات اين مركز برگزار شد، افزود: بخش زيادي از گزارش هاي نهايي 

اين طرح ها ارائه يا در حال اتمام و نهايي شدن است.
عباسعلي روانلو با اشاره به اينكه 10 بخش تحقيقاتي با 68 نفر محقق 
و 46عضو هيات علمي در اين مركز فعال هستند، بيان كرد: ارائه اطالعات و 
طرح هاي نوين براي ارتقاي كشاورزي استان و كشور از اهداف فعاليت اين 
مركز است.وي اضافه كرد: وضعيت توليد دانش فني در اين بخش مطلوب 
است و كشور توانست در سال هاي اخير در رديف 10 كشور برتر در انتشار 

مقاالت با اختصاص 1,18 درصد از كل مقاالت منتشره قرار بگيرد.
روانلو افزود: تحقيقات در اين بخش اندك اســـت و با تحقيقات و 

يافته هاي جديد مي توان مردم را به اين كار تشويق و عالقمند كرد.
او با اشاره به افزايش گازهاي گلخانه اي بيان كرد: با تقويت دانش مردم 
و بهره برداران در دنيا مي توان از بروز بســـياري از مشكالت در اين زمينه 

جلوگيري كرد.
وي با اشـــاره به نقش فناوري اطالعات در بخش كشاورزي گفت: 
فناوري اطالعات به عنوان يكي از مهمترين محورهاي توســـعه در جهان 
به شمار مي آيد و اين فناوري مي تواند توانايي ها و قابليت هاي فراواني را به 
جوامع كشاورزي عرضه كند و در رفع مشكالت موجود در بخش كشاورزي 

و افزايش توليد و تامين امنيت غذايي در جامعه مفيد و موثر است.
رئيس مركز تحقيقات و آموزش جهاد كشـــاورزي و منابع طبيعي 
آذربايجان غربي گفت: تحقيقات اين مركز كامال كاربردي اســـت و نتايج 
حاصل از اين تحقيق ها به صورت مستقيم به دست كشاورزان مي رسد تا در 

راستاي ارتقاي كمي و كيفي توليد در بخش كشاورزي به كار گرفته شود.
در ادامه سپهر رئيس بخش پژوهشي آب و خاك دانشگاه اروميه نيز 
در اين مراسم با تأكيد اينكه وجود بخش اعظمي از نامهرباني هاي موجود 
در طبيعت مربوط به بي توجهي به مقوله پژوهش است، گفت: پويايي علم 
در گرو پژوهش است و اگر فعاليتهاي پژوهشي انجام نگيرد، جامعه رو به 
زوال خواهد گذاشت و در اين راستا افزايش بودجه بخش تحقيقاتي الزم 

و ضروري است.
    در ادامه اين مراسم از 8 نفر از پژوهشگران برتر ملي و استاني در بخش 

كشاورزي با اهداي لوح و هدايايي تجليل به عمل آمد . 
پيشرفت مطلوب پروژه هدايت رودخانه سياه آب 

صالحيه به خارج از شهر
بهارستان ـ  خبرنگار اطالعات: شهردار صالحيه از پيشرفت مطلوب 
پروژه هدايت رودخانه سياه آب صالحيه به خارج از محدوده قانوني شهر 

خبر داد.
مهنـــدس عليرضا قرباني گفت: اين عارضـــه طبيعي در 2600 متر 
طول از ابتداي شـــهر در ناحيه خيابان شهيد كشوري به انتهاي سي متري 

ولي عصر(عج) كشيده شده و در 4 فاز مورد ساماندهي قرار گرفته است.
وي با بيان اين كه رودخانه ســـياه آب ديگر لجنزار و محلي متعفن 
براي ايجاد آسيب هاي مختلف نيست افزود: بخشي ديگر از اين رودخانه 
به طول 70 متر باعث انباشت ضايعات و رواناب هاي سطحي شده بود و 
سيماي ناپسندي را متوجه انتهاي خيابان 9 دي مي كرد كه تصميم گرفتيم 
با اجراي كانال و انجام ســـاير اقدامات فني، رودخانه سياه آب به خارج 
از محدوده قانوني شهر ســـرريز شود.او اضافه كرد:  با احداث بوستان 10 
هكتاري نهج البالغه در بستر رودخانه سياه آب، شاخص هاي زيست پذيري 
در صالحيه رونق گرفته و بر عملكرد شـــهر در ابعاد مختلف اجتماعي، 

فرهنگي، ورزشي و زيستي موثر بوده است.
*نصب عالئم راهنمايي و رانندگي در شهر صالحيه

 براي ايجاد امنيت و كاهش تصادفات، عالئم راهنمايي و رانندگي و 
ابزارهاي ترافيكي به همت سازمان حمل و نقل شهرداري صالحيه در چند 

نقطه از شهر نصب شد.
در فاز نخســـت اجراي اين طرح كه به همت سازمان حمل و نقل 
شـــهرداري صالحيه از دو هفته پيش آغاز شده است، خيابان هاي 9 دي و 
شهيد كشوري با خط كشي و نصب ابزارهاي ترافيكي نظير سرعت گيرهاي 
الستيكي و چشـــم گربه اي و عالئم راهنمايي و رانندگي در بررسي هاي 

كارشناسي و هماهنگي با اداره راهور در نقاط تعيين شده نصب شد.

صنعت گردشگري؛ راهگشاي مطمئن براي ايجاد اشتغال   
 زاهدان ـ خبرنـــگار اطالعات  :رئيس 
سازمان جهاد كشـــاورزي استان سيستان و 
بلوچستان با بيان اين كه بخش كشاورزي 
بيش از70 درصد معيشت مردم را پوشش 
مي دهد، افزود: با توجه به كاهش نزوالت و 
منابع محـــدود آب و كاهش فعاليت بخش 
كشـــاورزي، بايد با توسعه وپيشرفت ساير 
صنايع وبخش ها بار بخش كشـــاورزي را 
كاهش يابد تا اقتصاد مردم از وضع تك بعدي 

خارج شود. 
مجتبي پيري در گردهمايي گراميداشت 
روز جهاني خاك كه به مناسبت هفته ملي 
پژوهش و فناوري در دانشگاه زابل برگزارشد، 
افزود: اكنون كه در شرايط خشكسالي هستيم 
و بخش كشاورزي براي توسعه با محدوديت 
فعاليت مي كند، بهره گيري از ظرفيت هاي 
خاص در تجارت، گردشـــگري ومعدن 
مي تواند راهگشـــاي مطمئني براي ايجاد 
اشـــتغال و درآمد زايي براي مردم سيستان 

وبلوچستان باشد. 
رئيس سازمان جهاد كشاورزي سيستان 
و بلوچســـتان با اشـــاره به توانمندي هاي 
بخش كشـــاورزي در دامپروري، شيالت، 
باغباني و زراعـــت تاكيد كرد: به رغم همه 
مشـــكالت و محدوديت ها، 5 ميليون تن 
محصوالت كشـــاورزي در اســـتان توليد 
مي شـــود كه از 14 تـــوده ژنتيكي موجود 
در كشـــور هفت تـــوده ژنتيكي خاص 

استان است.   
 پيري اظهار داشت: براي استفاده بهينه از 
آب و خاك استان، با همكاري وزارت نيرو 
برنامه ها و طرح هاي شاخصي از جمله طرح 
بزرگ انتقال آب با لوله به دشت سيستان، در 

حال اجرا است. 

رئيس سازمان جهاد كشاورزي سيستان 
و بلوچســـتان گفت: سياست سازمان براي 
اقتصادي كردن كشاورزي، توسعه  طرح هايي 
كه نياز آبي كمتري دارند و توسعه كشت هاي 
كنترل شـــده، اســـت تا دوباره ثروت به 

كشاورزي و كشاورزان بازگردد. 
در پايان اين مراسم، از چند كشاورز و 
دانشجو به عنوان خادمان خاك و محقق با 

اهداي لوح، تقدير به عمل آمد. 
ارتقاي وضع بهداشتي نمازخانه ها و 

مجتمع هاي بين راهي
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه 
منابع استانداري سيستان و بلوچستان با تاكيد 
بر ضرورت استقرار امكانات در نمازخانه ها و 
مجتمع هاي بين راهي استان، گفت: هيچ يك 

از دستگاه هاي اجرايي حق كوتاهي نسبت به 
اين موضوع را ندارد .

 دكتر عليرضا نورا در نخستين نشست 
كارگروه «بررسي وضع اقامه نماز در راه هاي 
مواصالتي استان» با تبريك و گراميداشت 
26 آذر روز صنعت حمل و نقل به تمامي 
كســـاني كه در اين بخش فعاليت مي كنند؛ 
افزود: در دين مبين اسالم بر مساله نظافت و 
بهداشت تاكيد شده و اقامه نماز از واجبات 
دين ما است و از آنجا كه ازدحام جمعيت در 
پايانه ها و مجتمع ها زياد است و مردم نياز به 
استراحت و بهداشت دارند، همه بايد تالش 
كنند تا امكانات مورد نياز به نحو مطلوب 

فراهم شود .
 معاون استاندار سيستان و بلوچستان 

گفت: فاصله شـــهرهاي اســـتان حتي از 
فاصله بين دو استان در برخي از استان هاي 
كشور بيشتر است، لذا ضرورت دارد براي 
رضايتمندي و رفاه حال مردم حداقل امكانات 

را در اين مسيرها فراهم كنيم .
 وي افزود: به رغم اقدامات انجام شده 
براي ايجاد مجتمع هاي خدمات رفاهي در 
اســـتان، اما هنوز هم آمار موجود نسبت به 
ميانگين كشوري بسيار پايين است و نيازمند 

مطالعه و نيازسنجي دقيق است. 
  رئيس شـــوراي فرهنگي استانداري 
اظهار داشت: سه دستگاه مهم حمل و نقل 
هوايي، ريلي و زميني با فعال كردن كارگروه 
نظارتي؛ زمان حركت سامانه هاي سفري را 

مديريت كنند .

 نورا؛ نصب تابلوهاي تبليغاتي در بين 
راه هاي مواصالتي بـــراي ترويج فرهنگ 
اقامه نماز را از ديگر مـــوارد الزم به اجرا 
دانست و گفت: بهســـازي و به روز كردن 
مساجد بين راهي از خواسته هاي مهم مردم 
استان و ميهمانان ما است و بايد مورد نظر 

قرار گيرد .
  وي در ادامه با انتقاد از وضع بهداشتي 
نمازخانـــه بازارچه مرزي كهك تاكيد كرد: 
متاسفانه در بازديد اخير در معيت معاون وزير 
كشور مشاهده شد هيچگونه امكانات رفاهي 

در اين بازارچه وجود ندارد .
 او با تذكر جدي به دستگاه هاي متولي، 
گفت: با توجه به فعاليت روزانه بيش از800 
راننده، كمك راننده و كارگر در اين بازارچه 
الزم اســـت گمركات و بازارچه هاي مرزي 
استان براي ســـاخت سرويس بهداشتي و 
نمازخانه و استقرار امكانات رفاهي در اين 
مكان در اسرع وقت اقدام اساسي را انجام 

دهند .
  به گفته نورا جلسات كارگروه بررسي 
وضع فضاهـــاي عمومي و نماز در راه هاي 
مواصالتي اســـتان هر دو ماه يكبار تشكيل 

خواهد شد .
 وي افزود: تيم بازرسي از وضع مساجد 
و نمازخانه هاي راه هاي مواصالتي بازرسي 
الزم را انجام دهند و نتايج بررســـي ها را 
براي رفع كاســـتي ها در جلسات كارگروه 

ارائه كنند .
 مدير كل حمل و نقـــل و پايانه هاي 
سيستان و بلوچســـتان هم در ابتداي اين 
جلســـه به ارائه گزارشي از شرايط موجود 
نمازخانه ها و مجتمع هاي خدمات رفاهي 

استان پرداخت . 

آگهي دعوت از بستانكاران شركت منحله آلفا صنعت البرز در حال تصفيه سهامي خاص
به شماره ثبت271074 و شناسه ملي 10103101787

(نوبت دوم)
در اجراي ماده 225 اليحه اصالحي قانون تجارت بدين وسيله از كليه بستانكاران شركت منحله آلفا صنعت 
البرز در حال تصفيه ســـهامي خاص به شـــماره ثبت271074 و شناسه ملي 10103101787درخواست 
مي شود در صورت داشتن طلب از شركت فوق با در دست داشتن اسناد معتبر ظرف مدت شش ماه از انتشار 
اولين آگهي به اينجانب فريبا ســـلمان به شـــماره ملي 0051140411 مدير تصفيه شركت فوق به نشاني: 
استان تهرانـ  بخش مركزيـ  شهر تهرانـ  بلوار كشاورزـ  خيابان شهيد سيد رشيد موسوي (16)ـ  پالك50ـ 

مدير تصفيهطبقه دومـ  كدپستي: 1415744574 جهت تسويه حساب مراجعه نمايند.

آگهي مزايده عمومي ملك
(نوبت دوم)

شـركت سـرمايه گذاري سـمند در نظر دارد ششدانگ عرصه و اعيان 
چهار دســـتگاه آپارتمان اداري به پالك هـــاي ثبتي 12348، 12413، 
12555، 13750 فرعـــي، احداثي در قطعه زمين پالك شـــماره 3467 
اصلي به مساحت 546مترمربع (طبق سند) با متعلقات و منضمات موجود و 
قيدشده  درپايان كار واقع در تهران، خيابان شهيد وحيددستگردي (ظفر)، 
نرســـيده به خيابان ولي عصر(عج)، پالك339 را از طريق مزايده عمومي 
به فروش برســـاند. متقاضيان مي توانند از تاريخ چاپ اين آگهي تا پايان 
وقت اداري روزدوشـــنبه مورخ 97/10/03 جهت دريافت و ارسال اسناد 
شـــركت در مزايده و انجام هماهنگي بازديد از ملك به نشـــاني تهران، 
كيلومتر14 اتوبان تهـــرانـ  كرج، بلوار ايران خودرو، درب شـــماره2، 
مديريت امالك و مستغالت گروه صنعتي ايران خودرو مراجعه و يا با تلفن 

7ـ48213206ـ021 تماس حاصل نمايند.

«آگهي دعوت از بستكاران» 
نوبت سوم 

نظر بـــه اينكه شـــعبه شـركت خارجـي فريتـس ورنر 
به شـماره ثبت 2059 و شناسـه ملـي 10100175621 
منحل گرديده اســـت، بدينوســـيله از كليه اشخاص حقيقي و 
حقوقي كه نســـبت به اين شعبه شركت خارجي ادعايي دارند، 
به اســـتناد ماده 225 قانون تجارت، حداكثر ظرف مدت 6 ماه 
ازتاريخ اولين انتشار، با در دست داشتن مدارك ادعايي خود به 
مديرتصفيه به نشاني، تهران خيابان ايرانشهر كوچه حاج جوادي 

پالك 14 كدپستي 1583716315 مراجعه نمايند. 
مدير تصفيه شعبه شركت خارجي فريتس ورنر 
غزال ظروفچي 

آگهي اخطاريه دفترخانه
آقاي سـعيد نـوروزي به موجب دادنامه شماره 960937ـ1397/4/5 شعبه1 دادگاه 
حقوقي دادگســـتري دليجان محكوم  به طالق زوجه خـــود خانم فاطمه كالته ميمري 
فرزند حسنعلي شده ايد، بدينوســـيله به شما ابالغ مي شود ظرف مدت 10روز از تاريخ 
انتشار اين آگهي جهت طالق حاضر شويد. محل حضور دليجان خيابان 17شهريور، دفتر 

طالق2 دليجان، سردفتر نصراهللا نوروززاده
سردفتر طالق2 دليجان
نصراهللا نوروززاده

آگهى دعوت سهامداران به تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
شركت ساختمانى سرو سازان (سهامى خاص)

آگهى دعوت سهامداران شركت سرو سازان(سهامى خاص) ثبت شده به شماره 2216 و شناسه ملى10760241406
بدينوسيله از كليه سهامداران شـــركت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
كه در ساعت 10 مورخ 1397/10/11 در محل شركت به آدرس: سارى_ خيابان قارن_ نبش كوچه مختار_ 
طبقه سوم كدپستى 38734-48186 و تلفن 01133321993 تشكيل مى گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه  1- انتخاب اعضاى هيئت مديره 2- انتخاب بازرسين 3- انتخاب روزنامه كثير االنتشار 

هيئت مديره شركت

اطالعيه پرداخت سود سهام سال 1396
شركت گروه دارويي بركت (سهامي عام)

به اطالع عموم ســــهامداران محترم شــــركت گروه دارويي بركت (سهامي عام) مي رساند 
اين شــــركت در نظر دارد سود سهام اشخاص حقيقي را از طريق كليه شعب بانك پارسيان 
سراسر كشور پرداخت نمايد. از ســــهامداران محترم تقاضا مي گردد جهت دريافت سود 
سهام متعلقه با همراه داشتن كارت ملي و كد بورسي خود از تاريخ 1397/10/01 به شعب 

بانك پارسيان مراجعه فرمايند.
هيأت مديره شركت گروه دارويي بركت (سهامي عام)

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده
 شركت كي بي سي (سهامي عام)

 به شماره ثبت 4345 و شناسه ملي 10861220664
بدينوسيله از كليه ســـهامداران محترم شركت كي بي ســـي (سهامي عام) 
دعوت مي شـــود كه در جلســـه مجمع عمومي فوق العاده كه روز دوشـــنبه 
مورخ1397/10/10 ســـاعت10صبح در محل شركت كي بي سي به آدرس: 
تهرانـ  ميـــدان آرژانتيـــنـ  خيابان الوند، كوچه آويز، پـــالك5 طبقه 5 
برگزارمي گردد، حضور به هم رســـانند. ســـهامداران محترم مي توانند براي 
دريافت برگ ورود به جلسه روز يكشـــنبه مورخ 97/10/9 به آدرس: تهران 
ـ ميدان آرژانتينـ  خيابان احمد قصيـــرـ  كوچه پنجم پالك 11 طبقه اول، 

امورسهام شركت كي بي سي مراجعه نمايند.
دستور جلسه:

1ـ افزايش سرمايه 
2ـ اصالح ماده مربوطه در اساسنامه 

3ـ ساير موارد 
هيأت مديره شركت كي بي سي (سهامي عام)

آگهي مناقصه عمومي دومرحله اي 
شماره: 97/12/9543                      مورخ: 97/9/27

1ـ نام مناقصه گزار: شركت سهامي عام كارخانجات سيمان صوفيان.
2ـ موضوع مناقصه: تأمين نيروي انساني به تعداد 158 نفر طبق شرايط تنظيمي.

3ـ نـوع و مبلغ تضميـن شـركت در مناقصـه: ضمانت نامه بانكي معتبر و 
قابل تمديد (حداقل سه ماهه) يا فيش واريزي نقدي به مبلغ 2,500,000,000 
(دو ميليارد و پانصدميليون) ريال به حساب 6184138246 بانك ملت شعبه 

ابن سينا تبريز به نام شركت سيمان صوفيان.
4ـ مدت اجراي موضوع مناقصه: يك سال تمام شمسي.

5ـ مهلت، محل دريافت و تحويل اسناد و تحويل پيشنهادها:
متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشـــار آگهي بـــه مدت 15 روزدر اوقات اداري 
به نشـــاني: تبريزـ  كيلومتر 33 جـــاده مرند، امور بازرگانـــيـ  پيمان هاي 
شـــركت ســـيمان صوفيان تلفن: 42527156ـ041 و در تهران به نشاني: 
خيابان دكترفاطمي، روبروي وزارت كشور، خيابان چهارم، نبش كوچه رامين، 
پالك 2، طبقه دوم، تلفن: 88953986ـ  021 اسناد مناقصه را تهيه و پيشنهاد 

قيمت نمايند. 
6ـ جلسـه توجيهي و بازديد از محـل: روز يكشنبه تاريخ 97/10/9 ساعت 

11 صبح در محل دفتر فني كارخانجات سيمان صوفيان.
7ـ شرايط الزم جهت شركت در مناقصه:

الفـ  داشـــتن شخصيت حقوقي با فعاليت مرتبط با موضوع مناقصه بـ  ارائه 
پروانه كسب و شناســـه ملي از اتحاديه مربوطه پـ  داشتن تائيد صالحيت از 
اداره كار و امور اجتماعي تـ  ارائه گواهينامه تأييد صالحيت ايمني جـ  داشتن 

سابقه كار مشابه
8ـ اسناد مناقصه با معرفي كتبي اشخاص حقوقي، به نمايندگان معرفي شده 

قابل تحويل خواهد بود. 
9ـ به پيشنهادات ارائه شده خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نشده و شركت 

در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است. 
شركت سهامي عام كارخانجات سيمان صوفيان

شركت سهامي عام كارخانجات
سيمان صوفيان

آگهى پرداخت سود سهام سال مالى 96 
شركت گروه بهمن ( سهامى عام )

بدينوسيله به اطالع سهامداران محترم حقيقى مى رساند:
مطابـق با مصوبه مجمـع عمومى عادى ساليانه صـاحبان سهـام كه بابت سـال مالى 96 
در تاريخ 97/04/25 برگزار گرديد، مقرر شـــد تا مبلغ 200 ريال به ازاء هر سهم تقسيم 
گردد. لذا سود سهام مصوب مجمع عمومى مذكور از طريق تمامى شعب بانك صادرات 

در سراسر كشور مطابق با جدول زمانبندى ذيل پرداخت خواهد شد.

تاريختعداد 
از روز شنبـه  97/10/01از 1 تا 100،000 سهم

از روز دوشنبه  97/11/01از 100،001 سهم به باال  

توجه * همراه داشـــتن اصل كارت ملى و تصوير آن به همراه كد بورسى، جهت مراجعه 
به بانك الزامى اســـت. * سود ســـهامداران محترم حقوقى از تاريخ 97/11/25  پس از 
درخواست مكتوب و اعالم شماره حساب، در وجه ايشان واريز خواهد شد. * سهامداران 
محترم مى توانند جهت كســـب اطالعات بيشـــتر با شماره هاى تماس 48097797 و 

48097485 تماس حاصل فرمايند.
هيأت مديره شركت گروه بهمن ( سهامى عام )

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام
شركت بين المللي ارسا ساختمان (سهامي خاص) 

به شماره ثبت 138807 تهران
شناسه ملي 10860965140

بدينوسيله ازكليه سهامداران شـــركت بين المللي ارسا ساختمان 
سهامي خاص به شماره ثبت 138807 تهران دعوت مي شود در جلسه 
مجمع عمومي فوق العاده كه در تاريخ 1397/10/19 ساعت10صبح 
در محل قانوني شركت به نشـــاني: تهران، خيابان ميرزاي شيرازيـ  

خيابان شهداـ  شماره 17 تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ نقل و انتقال سهام
2ـ ساير موضوعاتي كه در صالحيت مجمع باشد

هيات مديره

خواهان سعيدپور اسداهللا نشاني: خميني شهرـ  بلوار الغديرـ  تيران چيـ  خ قلعه اربابـ  منزل شخصي
خوانده1: حبيب سلماني مجهول المكان 2ـ روح اهللا اصفهاني زاده نشاني: زازرانـ  خ اصليـ  كوي مراديان

خواســـته: تقاضاي صدور حكم شايسته مبني بر الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه 
جهت انتقال سند رسمي يك دستگاه اتومبيل سواري پژو به شماره 276ي96ايران23 
 درخصوص دعـــواي آقاي سـعيد پوراسـداهللا بـــه طرفيت 1ـ حبيب ســـلماني
2ـ روح اهللا اصفهاني زاده به خواسته تقاضاي صدور حكم شايسته مبني بر الزام خواندگان 
به حضور در دفتر خانه به جهت انتقال ســـند رسمي يك دستگاه اتومبيل سواري پژو به 
شـــماره 276ي96ايران23 با توجه به بررسي محتويات پرونده فتوكپي مصدق قولنامه 
اظهارات خواهان و خوانده رديف اول در جلســـه رســـيدگي و باتوجه به استعالم انجام 
گرفته سند و مدارك خودرو به نام خوانده رديف اول مي باشد. لذا شورا خواسته  خواهان 
را وارد و ثابت دانسته و به اســـتناد مواد 237ـ 362 قانون مدني ماده198 قانون آيين 
دادرسي مدني رأي به محكوميت خوانده رديف اول به حضور در دفتر خانه اسناد رسمي 
و انتقال سند يك دستگاه سواري پژو به شماره 96 ي 276 ايران23 به نام خواهان صادر و 
اعالم مي نمايد و درخصوص خوانده رديف دوم قرار رد دعوي صادر مي نمايد رأي صادره 
درخصـــوص خوانده رديف اول غيابي و ظرف مهلـــت20 روز پس از ابالغ واخواهي در 
همين شـــورا مي باشد و 20 روز پس از آن قابل تجديد و نظر خواهي در محاكم عمومي 

فالورجان مي باشد و درخصوص خوانده رديف دوم حضوري مي باشد.

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده شركت صنايع تبديلي گلستان 
(سهامي خاص) به شماره ثبت 5471 شناسه ملي 10700141770

بدين وسيله از كليه سهامداران محترم شــــركت صنايع تبديلي گلستان (سهامي خاص) 
دعوت به عمل مي آيد در جلسه مجمع عمومي فوق العاده اين شركت كه در ساعت11صبح 
روز سه شنبه مورخ 97/10/11 به آدرس: تهرانـ  خيابان قائم مقام فراهاني نبش كوچه چهارم 

ـ پالك143 طبقه5 برگزار مي گردد، حضور به هم رسانيد.
دستور جلسه:ـ  اصالح ماده 40 اساسنامه.

هيئت مديره شركت صنايع تبديلي گلستان

رونوشت آگهي حصر وراثت 
آقاى عليرضا پـاكار داراي شناسنامه شماره 53267 به شرح دادخواست به كالسه 701173/ش97/67 از 
اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عزيز پاكار چونقرالوي 
يـكان به شناســـنامه 655 در تاريخ 97/9/4 اقامتگاه دائمي خود بـــه درود زندگي گفته ورثه آن مرحوم/ 
مرحومه منحصر اســـت به 1ـ محمد 2ـ مرتضي 3ـ طاهره 4ـ ليال  5ـ مريم 6ـ معصومه ( پاكار چونقرالوي 
 يـــكان) 7ـ عليرضا پاكار(همگي فرزندان متوفـــي) 8ـ باغداگل عظيم پور فرزند عين اله همســـر متوفي.

اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبي را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هركســـي اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ  نشر آگهي ظرف يك ماه به 

رئيس شعبه67 شوراي حل اختالف اروميهشورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم پريسـا آقازاده علي آبادي داراي شناســـنامه شماره 2254802886 به شرح دادخواست به كالسه 
201187/ش62 از اين شـــورا درخواســـت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شـادروان 
زلفعلـي آقـازاده علي آبادي به شناســـنامه 1016 در تاريخ 93/6/16 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه  آن مرحوم منحصر اســـت به يك زوجه و ســـه دختر به نام هاي ذيـــل: 1ـ مرال ياري چونقرالوي 
 يكان فرزند يوســـفعلي: زوجه متوفي 2ـ پريســـا 3ـ پريا 4ـ فريبا (آقازاده علي آبـــادي، فرزندان متوفي). 
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبي را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تاهركسي اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا 

رئيس شعبه 67 شوراي حل اختالف اروميهتقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.

آگهي دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجمع عمومي عادى به طور فوق العاده
شركت سرمايه گذاري پس انداز كاركنان گروه توسعه صنايع بهشهر تهران 

(سهامي خاص- در حال تصفيه)
به شماره ثبت 136618 و شناسه ملى 10101797440

بدينوسيله به اطالع صاحبان محترم سهام شـــركت سرمايه گذاري پس انداز كاركنان گروه 
توسعه صنايع بهشـــهر تهران (ســـهامى خاص- درحال تصفيه ) به شماره ثبت 136618  
تهران مي رســـاند، جلســـه مجمع عمومي عادى به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت در 
ساعت9صبح  روز سه شنبه مورخ  18 / 10 / 1397  در محل ساختمان شركت توسعه صنايع 
بهشـــهر واقع در: تهران – خيابان قائم مقام فراهانى –  خيابان 24 – پالك 8  با دستور جلسه 

ذيل تشكيل مي گردد.
ازصاحبان محترم سهام شركت يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شـود جهت دريافت برگ 

ورود به جلسـه تا تاريخ 1397/10/18  به آدرس فوق الذكرمراجعه نمايند.
دسـتور جلسه : 1 ) اســـتماع گزارش مديران تصفيه و ناظر تصفيه درباره عمليات سال مالي 
منتهي به 1393/6/31. 2 ) تصويب حسابهاى سال مالي منتهي به 1393/6/31. 3 ) انتخاب 
ناظر تصفيه و حســـابرس شركت. 4 ) تعيين روزنامه كثير االنتشار جهت درج هر گونه دعوت، 
آگهي و اطالعيه براي صاحبان ســـهام. 5) انتخاب مديران تصفيه. 6 ) ساير موارد قابل طرح 

در مجمع عمومي. 
مديران تصفيه

اداره كل راهداري و حمل ونقل و جاده اي اسـتان لرسـتان در نظر دارد؛ نسبت به واگذاري پروژه اي با مشخصات ذيل 
و ساير شرايط قيد شده در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي اقدام نمايد.

برآورد اوليه صالحيتعنوان پروژهرديف
(مبالغ به ريال)

مبلغ تضمين 
(مبالغ به ريال)

آخرين 
مهلت 

دريافت 
اسناد

آخرين 
مهلت 
تحويل
 پيشنهاد

جلسه بازگشايي 
پاكت ها رأس 
ساعت 10 صبح 
روز چهارشنبه

1
اجراي روكش آسفالت راههاي مناطق گردشگري 

شهرستان خرم آباد (آبشار وارك و نوژيان) 
(مناقصه شماره 54)

رشته راه 
10/195/926/468509/796/32397/10/0897/10/1897/10/19رتبه 5

 * شـــركتهاي داراي حداقل رتبه 5 راه به شـــرط داشـــتن ظرفيت آزاد 
(تعدادي و ريالي) و نيز معتبر بودن اسم شركت در پايگاه ساجار مي توانند در 

اين مناقصه شركت نمايند.
* ميزان سپرده شركت در مناقصه مطابق ستون شماره 4 جدول فوق بايستي 
به صورت تضامين قابل قبول ذكر شده در آيين نامه تضامين دولتي و مطابق با 
عنوان مناقصه مذكور با مدت اعتبار سه ماه و قابل تمديد تا سه ماه ديگر براي 
ضمانت نامه بانكي و يا فيش واريزي به حســـاب شماره 2176374904008 
نزد بانك ملي مركزي شهرســـتان خرم آباد به نام اداره راهداري و حمل ونقل 
جاده اي استان لرستان و شرايط قيد شـــده در قسمت محتويات پاكت الف 
اسناد مناقصه ارائه گردد. به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، 
ســـپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شـــخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده 

نخواهد شد.
* محل و زمان دريافت اســـناد: متقاضيان مي توانند از مورخ 1397/10/01 

حداكثر تا مورخ 1397/10/08 به آدرس هاي ذيل مراجعه نمايند:
 www.setadiran.ir برد عمومي سامانه تداركات الكترونيكي دولت *

* محل تحويل پيشنهادها: سامانه تداركات الكترونيك دولت و پاكت هاي الف 

عالوه بر بارگذاري در ســـامانه مذكور مي بايست به صورت فيزيكي به آدرس 
خرم آبادـ   بلوار بهارستانـ  كيلومتر 3 جاده خرم آباد ـ  انديمشك جنب سيلو 
ـ دبيرخانه كميســـيون معامالت اداره كل راهداري و حمل ونقل و جاده اي 

استان لرستان 
* به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشـــروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد 
 از انقضاي مدت مقرر در فراخوان واصل شـــود ترتيب اثر داده نخواهد شـــد 

(مهر و امضاء كليه اسناد الزاميست).
* ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

تاريخ انتشار نوبت اول آگهي: 1397/09/29
تاريخ انتشار نوبت دوم آگهي: 1397/10/01

آدرس خرم آباد ـ  بلوار بهارستان
كيلومتر 3 جاده خرم آباد انديمشك جنب سيلو 

كدپستي: 13831ـ68196
WWW.LORESTAN.RMTO.IR :پايگاه اينترنتي

LORESTAN@TTO.IR :پست الكترونيكي
سامانه پيام كوتاه: 20001240

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
(به شماره 97/54) نوبت اول

آگهي دعوت سهامداران شركت دريك انرژي (سهامي خاص)
ثبت شده به شماره ثبت 206508 و شناسه ملي 10102481242 

جهت تشكيل مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
بدينوســـيله از كليه سهامداران شركت دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي 
بطور فوق العاده كه در ساعت 10 صبح مورخ 97/10/10 در آدرس تهران خيابان سرافراز 

كوچه هفتم پالك 15 واحد 7 تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 1ـ  افزايش سرمايه 2ـ مسائل مطروحه ديگر

هيأت مديره شركت

آگهي تجديد مناقصه عمومي
سـازمان همياري شـهرداريهاي اسـتان تهران درنظر دارد پروژه هاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. بدينوسيله از اشخاص حقوقي 

واجدشرايط جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد.
سپرده شركت در مناقصه(ريال)مدت اجرامبلغ برآورد (ريال)بهره بردارموضوع قراردادرديف

61/500/000/000 ماه30/000/000/000شهرداري گلستانجدولگذاري خيابان ارغوان غربي و خيابان ابوذر شهرك امام رضا1
62/350/000/000 ماه47/000/000/000شهرداري گلستانزيرسازي و پخش آسفالت شهر گلستان2

پيمانكار مي بايست واجد شرايط مندرج در اسناد شرايط عمومي و خصوصي باشد.
* بديهي است شركت در مناقصه مورد اشاره و ارائه پيشنهاد قيمت به منزله قبول 
شرايط و تكاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان همياري در رد يا قبول يك 

يا كليه پيشنهادها مختار است.
* محل دريافت اسناد مناقصه: تهرانـ  خيابان ستارخانـ  خيابان پاتريس لوموميا 
ـ خيابان ملكوتي شرقيـ  پالك4ـ سازمان همياري شهرداريهاي استان تهرانـ  

طبقه همكفـ  دبيرخانه سازمان
* مهلت خريد اسناد مناقصه تا ساعت 14 مورخ 97/10/11 مي باشد.

* هزينه درج آگهي برعهده برنده مناقصه مي باشد.
* اعتبارات از سوي شهرداري مربوطه و بصورت نقد و غيرنقد مي باشد.

روابط عمومي 
سازمان همياري شهرداريهاي استان تهران

آگهى تغييرات شركت ترغيب صنعت ايران و ايتاليا سهامى خاص
 به شماره ثبت 19307 و شناسه ملى 10100647942 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/06/25 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: شركت ســـرمايه گذارى صنعت و معدن(سهامى عام) با شناسه ملى 10100273586 
-شركت ســـرمايه گذارى ايران و فرانســـه (سهامى خاص) با شناســـه ملى 10100655434 
-شركت نوانديشان دنياى اقتصاد (سهامى خاص) شناسه ملى 10102618161 به سمت اعضا 

هيئت مديره به مدت دو سال انتخاب گرديدند.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295504) 

آگهى تغييرات شركت ترغيب صنعت ايران و ايتاليا سهامى خاص
 به شماره ثبت 19307 و شناسه ملى 10100647942

 به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/07/04 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: ترازنامه و حساب ســـود و زيان ســـال مالى 1397/05/31 بتصويب رسيد. موسسه حسابرسى 
فريوران راهبرد (حسابداران رسمى) به شناسه ملى 10861873119 بعنوان بازرس اصلى و موسسه 
حسابرسى نوين نگر مانا با شناسه ملى 10103520913 بعنوان بازرس على البدل براى يك سال مالى 

انتخاب گرديدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت نشر آگهى هاى شركت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295503) 
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پزشك
در رداى

 نخست وزير
557

يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

هنگامى كه نخست وزير شدم تصميم گرفتم به رغم مشاجرات 
برقرار سازم. اين كار چندان  قديمى، روابط دوســـتانهاى با "سنگاپور" 
دشـــوار نبود زيرا شـــمارى از رهبران ما در مدرسهها و دانشكدهها و 
دانشگاههاى اين كشور تحصيل كرده بودند ولى صحبت كردن از حل 
مشكالت مهم با آنها، خيلى ساده تر از انجام آن بود. مسئله مربوط به 
آب، قديمىترين اين مشكالت به شمار مىرفت. ما در سال هاى 1960

و 1961م. پيش از پيوســـتن "سنگاپور" به "مالزى"، دو توافقنامه امضا 
كرديـــم كه به موجب آنها، جزيره، متعهد به انتقال روزانه 350 ميليون 
بشكه آب در ازاى سه سين [سنت] براى هر 1000 بشكه شد. بر اساس 
همين توافق، "جوهور" به نســـبتى كمتر از 12 درصد از آبهاى خام 
خريدارى شـــده اين كشور، از سنگاپور آب فرآورىشده وارد مىكرد. 
قرار بر اين شده بود كه بهاى آب فرآورى شده 50 سين براى هر 1000
بشكه باشد. مى دانيم كه هزينه فرآورى آب در منطقه به احتمال زياد 
120رينگت براى هر هزار بشكه بود و اين به آن معناست كه "مالزى" 
بايد براى واردات حداكثر 12 درصد از آبهاى واگذارى به "سنگاپور" 
در ازاى خريد آب  به "مالزى"  خيلى بيش از مبلغى كه "ســـنگاپور" 
هيچ عايدى  فرآورى نشده مىدهد، بپردازد و اين يعنى اينكه "مالزى" 
پس از كسر مبلغ پرداختى براى  نخواهد داشت، حال آنكه "سنگاپور" 
آب فرآورى نشده، روزانه 10 هزار و 500 رينگت به دست مىآورد.

عالوه بر اين معادله غيرمنطقى، تغيير در قيمتها نيز جز با توافق 
طرفين امكانپذير نبود ولى اگر "مالزى" خواهان افزايش قيمت آبهاى 
"سنگاپور" نيز خواهان افزايش بيشتر قيمت  فرآورى نشده شود مطمئنًا
آبهاى فرآورى شده مىشد. ما درگير اين مشكل بوديم و مهلت قرارداد 
اوليه در سال 2011م. و دومى در سال 2016م. به پايان مىرسيد ولى 
سنگاپور مى خواست پيش از اين دو تاريخ و دقيقاً در سال 2001م. 
در مورد توافقنامه آبى جديدى براى يكصد ســـال، مذاكره شـــود. اين 
كشور مى خواست سهم خريد روزانه 350 ميليون بشكه آب فرآورى 
نشده خود را در ازاى همان قيمت و طبق همان شرايط خريدارى كند 
باشد زيرا به  و در عين حال آب وارداتىاش نيز از رودخانه "جوهور" 

گفته خودش پاكيزهتر است.
مالزى راهحل را در اين ديد كه پيش از درخواست افزايش قيمت 
آبهاى فرآورى نشده، از فروش آب خوددارى كند. بنابر اين مبلغ 700
اختصاص يافت تا خود تأسيسات  ميليون رينگت به ايالت "جوهور" 
پااليش و تصفيه آب براى تأمين نيازهاى ايالت را بسازد. بناى ايستگاه 
يادشده پيش از استعفاى من ساخته شد و انتظار داشتم دولت "مالزى" 
خواهان تجديدنظر در قيمت آبهاى فرآورى نشده انتقالى به "سنگاپور" 
شود و نگران افزايش قيمت آبهاى فرآورى شده نباشد. اين قيمت 
بايد 30 سنت براى هر 10 هزار بشكه باشد كه بر اساس آن "جوهور" 
روزانـــه نزديـــك به 105هزار رينگت و جمعاً مبلغ 38 ميليون و 325
هزار رينگت در ســـال درآمد خواهد داشت. در اين ميان، "سنگاپور" 
از فروش آب فرآورى شـــده "مالزى" و اختصاص يافته به ســـاكنان 
"ســـنگاپور" يا براى صادرات از طريق كشـــتىها، سودهاى كالنى به 
از هرگونه تعهد فروش آب  دست مىآورد. پس از آزادى "سنگاپور" 
به قيمت حمايت شده، اين كشور توانست  فرآورى شده به "جوهور" 
آبهاى بيشترى بفروشد و سودهاى بيشترى به دست آورد. ما نيز به 
را از آب محروم سازيم ولى  نوبه خود نمىخواستيم مردم "سنگاپور" 
احســـاس كرديم كه اين كشـــور جزيرهاى بايد بهاى منصفانهترى در 
ازاى دريافت آبهاى فرآورى نشده بپردازد. بر اساس توافقنامه 100
كوشيد در مورد آن مذاكره كند، اين كشور  ساله جديد كه "سنگاپور" 
مىخواســـت روزانه 400 ميليون بشـــكه آب فرآورى نشده بيشتر به 
آمادگى تامين چنين حجم آبى را داشت مشروط  دست آورد. "مالزى" 

بر اينكه قيمت مناسبى در ازاى آن دريافت كند. 
ادامه دارد

سياستهاى حكام سعودى به 
ويژه «محمد بن سلمان» به اندازهاى 
بـــه اعتبار اين كشـــور در جهان 
صدمه زده است كه مردم بسيارى 
از كشورهاى منطقه هم حاضر به 
ميزبانى از وى نيستند؛ بنابر اعالم 
رسانهها حتى حضور وى در نشست 
جى20 نيز تحت تاثير سياستهاى 

ضدبشرى رياض قرار گرفت.
به گزارش گروه تحليل، تفسير 
و پژوهشهاى خبرى ايرنا، تحوالتى 
در يكى دومـــاه اخير اتفاق افتاد 
كه عربستان ســـعودى و به ويژه 
«محمدبنســـلمان» وليعهد جوان 
رياض در مركز آن قرار داشـــتند. 
خط مشى حكام سعودى به اندازه 
اى براى جهانيان ناخوشايند بود كه 
موج گسترده نفرت از حكام سعودى 
را در كشورها به راه انداخت. انتقاد 
از سياستهاى پادشاهى عربستان 
باعث شـــد تا محمد بن سلمان 
از ســـوى افكار عمومى جهان به 
عنـــوان مجرى و متهم اصلى اين 
خط مشىهاى منزجر كننده شناخته 
شود. سياستهايى همچون محاصره 
تمام عيار يمن و تحميل بزرگترين 
قحطى و فاجعه انسانى عليه مردم 
اين كشـــور در كنار قتل «جمال 
خاشقچى» روزنامه نگار عربستانى 
كـــه از چندى قبل به منتقد دربار 
و وليعهد رياض تبديل شـــده بود، 
اعتبـــارى را براى اين پادشـــاهى 

ثروتمند به جاى نگذاشت. 
حدود يك سال قبل تارنماى 
شبكه خبرى سى.ان.ان پيش بينى 
كرده بود كه «سياستهاى وليعهد 32

ساله سعودىها به گونهاى طراحى و 
اجرا مى شود كه باعث افزايش بيش 
از حد دشمنان براى اين پادشاهى 
مى گردد». اكنون شاهد آن هستيم 
كه گمانه زنى اين شبكه تلويزيونى 
آمريكايى به اثبات رسيده است. اين 
گزارش بن سلمان را فردى ناشكيبا 
دانســـت و افزود: وى با شتابى تند 
تغييرات ديوانهوارى را با سه هدف 
زير به اجـــرا در مى آورد: حفظ 
قدرت خود، تبديل عربستان به يك 
كشور متفاوت و فشار عليه ايران. اما 
در چند سالى كه وى به عنوان فرزند 
مورد عالقه پادشاه به مقامهاى ارشد 
اين كشور رسيد به تدريج بر دشمنان 
اين خاندان در داخل و خارج از اين 

كشور افزوده شد. 
افزايش نفرت از حكام سعودى

محمد بن سلمان وليعهد خام 
و كم تجربه ســـعودىها در حدود 
دو ماهى كه از قتل خاشـــقچى در 
كنسولگرى رياض در تركيه مىگذرد 
تالش كرد كمتر در مقابل رسانهها 
ظاهر شود تا شايد غبار گذشت زمان 
موجب كم اهميت شدن تصميمهاى 
ضدانســـانى وى شود. اما زمان نيز 
نتوانست از با مسئوليت اين اقدامات 
كم كند. به تازگى وى مجموعهاى 
از ديدار و ســـفر به پايتختهاى 
كشورهاى منطقه و فرامنطقهاى را در 
دستور كار خود قرار داد. بن سلمان 

در چند روز گذشته سفرهايى را به 
پايتختهاى مصر، تونس، موريتانى، 
الجزاير، بحرين، امارات متحده عربى 
و سپس آرژانتين انجام داد. وليعهد 
سعودى تقريبا در همه اين كشورها 
(البتـــه به غير از بحرين و امارات 
كه متحد اصلى رياض به شـــمار 
مىآيند)، با تظاهرات گسترده مردمى 
روبرو شـــد به گونه اى كه برخى 

دولتها حتى براى حفاظت از وى 
تدابير خاص امنيتى تدارك ديدند. 
در مصر، تونس و ديگر كشورهاى 
آفريقايى مردم در اعتراضات خود 
كاريكاتور و مجســـمههايى از وى 
را در نقش يك فرد خونريز حمل 
كردند و عليه وى شعار مى دادند. 
افكارعمومى اين كشورها بن سلمان 
را «ابو/ســـيد المنشار» (پدر/ آقاى 
اّره) ناميدند. مردم اين كشـــورها 
از دولتهـــاى خود كه ميزبانى از 
وليعهد ســـعودى را پذيرفته بودند 
نيز به شـــدت انتقاد كردند. فعاالن 
سياسى و رسانهها در برخى از اين 
كشورها در حركات اعتراضى خود، 
محمدبنسلمان را دشمن آزادى بشر 
و خطرى براى صلح دانستند و وى 
را بـــه انجام جنايات جنگى متهم 
كردند. حتى در آرژانتين نيز شكايت 
ديدبان حقوق بشر عليه محمد بن 

سلمان به جريان افتاد. 
به نوشته روزنامه «گاردين» يك 
دادستان اين كشور درخواست اين 

سازمان حقوق بشرى عليه وليعهد 
ســـعودى را كه براى شركت در 
اجـــالس جى20 در بوينس آيرس 
به سر مى برد، پذيرفته بوده است. 
وى نيز وليعهد سعودى را به انجام 
جرايمى عليه بشـــريت متهم كرده 
بود. شكنجه افراد و جنايات صورت 
گرفته از سوى ارتش اين كشور در 
يمن از جمله محورهايى هستند كه 

عليه بن سلمان اعالم شد. 
كنفرانس جى20 زير سايه قتل 

خاشقجى 
اگرچـــه بر اســـاس عرف 
ديپلماتيك، دادگســـترى آرژانتين 
قادر به انجام اقدامات قضايى عليه 
اين مقام سعودى نيست اما انتشار 
اين خبر نشـــان دهنده حساسيت 
افكار عمومى جهان به سياستهاى 
رياض و فراموش نشدن اقدامات 
آن است. در نشست اقتصادى كه با 
شركت سران 20 كشور بزرگ جهان 
در بوينس آيرس برگزار شد موضوع 
سياستهاى رياض در كنار برخى 
مســـائل مهم اقتصادى جهان مورد 
توجه سران، رسانهها و تحليلگران 

قرار گرفت. 
نشـــريه «تايم» در تحليلى از 
ميزان نفرت از بن سلمان در آرژانتين 
عنوان داشـــت جنايات جنگى در 
يمن و نقش وليعهد اين كشـــور 
در شكنجه شهروندان سعودى از 
جمله اتهاماتى هستند كه عليه اين 

شاهزاده بيان مى شود. دستگاههاى 
اطالعاتى كشورهاى غربى و حتى 
سى.آىاى(CIA) هم به اين نتيجه 
رسيدهاند كه محمدبنسلمان شخصا 
فرمان قتل جمال خاشقجى را صادر 
كرده اســـت. به نوشته اين گزارش 
تنها رهبرانى در بوينس آيرس با بن 
ســـلمان احساس راحتى و آرامش 
كردند كه با رفتارهايى شـــبيه آن 

چيزى كه وى انجام مى دهد مشكلى 
نداشـــتند. وليعهد سعودى هم در 
كنـــار اين رهبران به گونه اى رفتار 
مىكند گويى به هيچ عنوان مرتكب 
قتل يك منتقد نشده است. نشريه 
«آتالنتيك» نيز در گزارشى عنوان 
داشـــت كه قتل خاشقچى حتى بر 

ديدار سران 20 اقتصاد بزرگ جهان 
ســـايه افكنده بود. از اين رو نوع 
برخورد آنها با وليعهد ســـعودى 
به موضوع مهم براى رســـانههاى 
جهان تبديل شده است . اين نشريه 
نوع برخـــورد پوتين و مكرون با 
بنســـلمان را متفاوت ارزيابى كرد 
و در مورد رئيس جمهورى آمريكا 
نيز عنوان داشـــت با وجودى كه 

ترامپ پيشتر از حكومت استبدادى 
عربســـتان حمايت كرده بود اما در 
ابتداى نشســـت جى 20 با وليعهد 
ســـعودى صحبتى نكرد و حتى با 
وى دســـت نداد. از نظر رسانهها 
ايـــن موضوع پيامهاى متناقضى را 

به همراه دارد. 

برخى رســـانهها حتى از به 
حاشيه رانده شدن بن سلمان در اين 
نشست سخن مى گويند و نشانه آن 
را قرار گرفتن وى در حاشيه عكس 
دست جمعى رهبران حاضر در اين 
نشســـت بيان مى كنند. «واشنگتن 
پســـت» عنوان داشت كه برخى از 
رهبران 20 كشور جهان رفتار قاطعى 

با محمد بن سلمان داشتند. 

به نوشته اين روزنامه، رسانهها 
در مـــورد مضمون گفت وگوهاى 
خصوصى ســـران كشورها با بن 
ســـلمان خبرى را منتشر نكردند. 
با اين حال تاكنون تنها اعالم شده 
اســـت كه «امانوئل مكرون» رئيس 
جمهورى فرانسه در ديدار با وى بر 
ضرورت دادن اجازه به كارشناسان 
بين المللى در زمينه تكميل تحقيقات 
قتل خاشقچى تاكيد كرد. مكرون 
اظهار داشت:به شدت از اين موضوع 

نگران است . 
بيزارى اردوغان و بن ســلمان؛ 

چرا و از كجا؟
پرونده قتل «جمال خاشقچى» 
بـــرگ برنده اى طاليى در اختيار 
تركها گذاشته تا وليعهد عربستان 
را تحت شـــديدترين فشارها قرار 
دهند؛ فشـــارهايى كه شايد اگر 
«دونالـــد ترامپ» در كاخ ســـفيد 
حضور نداشت مى توانست زمينه 
ساز سقوط شاهزاده سعودى شود.
به گزارش گروه تحليل، تفسير و 

پژوهشهاى خبرى ايرنا، آغاز به 
كار نشست ســـران گروه 20 در 
پايتخت آرژانتين با حاشـــيههاى 
متعددى همراه بود كه بخشـــى از 
آن بـــه ماجراى قتل روزنامه نگار 
منتقد سعودى به دست ماموران اين 
كشور در تركيه ارتباط مى يافت.
پيش از گشايش اين اجالس در نهم 
آذرماه، مقامات تركيه از درخواست 

«محمد بن سلمان» براى مالقات با 
«رجب طيب اردوغان» خبر دادند. 
با اين حال شدت اختالفات ميان 
رهبـــران رياض و آنكارا تا حدى 
آشكار بود كه اين دو در دورترين 
فاصله عكس يادگارى «جى-20» 
امســـال قرار گرفتند.حاشيهها و 
تصاوير انعكاس يافته از نخستين 
روز اجالس و سايه سنگين پرونده 
قتل خاشقچى بر سر بن سلمان و 
ديدارهاى وى در چارچوب جى-
20، بار ديگر موضوع تقابل تركيه و 
عربستان را برجسته ساخت. شرايط 
كنونى مناسبات دو كشور به شكلى 
است كه برخى ناظران مى گويند، 
تركيه به رغم پيشنهاداتى كه براى 
تنـــش زدايى، حل و فصل پرونده 
خاشـــقچى و رهايى بن سلمان از 
اين مخصمه دريافت داشته به كمتر 
از بركنارى وليعهد سعودى رضايت 

نخواهد داد. 
برخى البته ايـــن ديدگاه را 
اغراقآميز مى خوانند و مى گويند 
تركيه از بازى هوشمندانه اى كه در 
پرونده مزبور در پيش گرفته كسب 
حداكثر امتيازات ممكن از عربستان 
يا آمريكا به عنوان حامى نخست 
آل سعود را دارد و گمانه زنىهاى 
مختلفى هـــم درباره اين «حداكثِر
امتياز» صورت گرفته است.تركيه 
بعد از قتل خاشقچى در كنسولگرى 
عربستان در استانبول كه دقيقا دو 
ماه پيش رخ داد، بارها به صورت 
غيررسمى انگشت اتهام آمريت قتل 
را به ســـوى بن سلمان نشانه رفته 
و عنوان داشـــته در «عالى ترين 
سطوح» رهبرى سياسى رياض البته 
منهاى «سلمانبنعبدالعزيز» پادشاه 
اين تصميم گرفته شده است. انتشار 
مرحله به مرحله و برنامه ريزى شده 
اطالعات از سوى تركها مويد اين 
اتهام است و بسيارى از برگ برنده 
و مستندات تعيين كننده و غيرقابل 
انكارى سخن مىگويند كه در اختيار 
آنكارا قرار دارد و مىتواند مهر نهايى 
بـــر پرونده قتل و ضربه اى مهلك 
براى بنسلمان باشد. نوع بازى تركيه 
در اين ماجرا موجب شده تا چرايى 
و ريشههاى تقابل دو طرف مورد 
توجه ناظران قرار گيرد. بسيارى از 

تحليلگران مىگويند اردوغان اكنون
فرصت را غنيمت دانسته تا حمايت
سعودىها از عوامل كودتاى تيرماه
95 را پاسخ گويد. پس از كودتاى
نافرجام تابســـتان دو سال پيش،
استقبال رســـانههاى سعودى و
اماراتى از اخبار كودتا بشدت سران
حزب حاكم «عدالت و توسعه» را
خشمگين ساخت و پس از آن بود
كه «شيخ حمد بن خليفه» پادشاه
سابق قطر از نقش عربستان در اين

كودتا سخن گفت.
نكته قابـــل تامل اينكه هنوز
برخى رســـانههاى ســـعودى بر
حساســـيت تركها در اين زمينه
انگشت مى گذارند. اواسط تابستان
امسال روزنامه «عكاظ» وقوع كودتا
و بركنارى رهبران كنونى آنكارا را
رخدادى محتوم براى تحوالت تركيه
خواند و پيش بينى كرد اين بار كودتا
كار اردوغان را يكسره خواهد كرد.
در تحليل چرايى ضديت سعودىها
با رهبران آنكارا، بسيارى تحوالت
بهار عربى به ويژه سقوط «حسنى
مبارك» در بهمن ماه 89 را يادآور
شده و آن را نقطه عطفى در افتراق

آنكارا و رياض مى خوانند.
پـــس از ايـــن رخدادها بود
كه آلســـعود هراسناك از جوالن
اخوانىهـــا در منطقه، رو در روى
كشـــورهايى چون تركيه و قطر
قـــرار گرفت و كودتا عليه «محمد
المرسى» رئيس جمهورى اخوانى
مصر اين تقابل را تشـــديد كرد.
حمايت تمام قد تركها از قطر پس
از بحران ديپلماتيك حاشيه جنوبى
خليجفارس در خردادماه امسال، يك
گام ديگر به جلو در تقابل سعودىها
و اخوانىها بود تا جايى كه پارلمان
تركيه پس از تحريم و تهديد نظامى
قطر از سوى عربستان و همپيمانان
رياض، به ســـرعت با گسيل پنج
هـــزار نيروى نظامى به پايگاههاى
تركيه در قطر موافقت كرد.بسيارى
از تحليلگران ضمن يادآورى سابقه
تقابل تركيه و عربستان طى سالهاى
اخير، رقابت دو طرف براى كسب
رهبرى كشـــورهاى منطقه و حتى
جهان اســـالم را دليلى براى اين
ناهمسازى عنوان مى كنند. از نگاه
برخـــى از آنان «نوعثمانى گرايى»
در آنكارا ســـبب شده تا موقعيت
سنتى عربستان در ميان كشورهاى
اسالمى به ويژه ممالكى با اكثريت
سنى مذهب در خاورميانه به خطر
افتاده و حوزه نفوذ فرهنگى، سياسى
و ايدئولوژيك ســـعودى- وهابى
محدودتر شود.برخالف سالهاى
نخســـتين بروز بحران در سوريه
كـــه حمايت از گروههاى مخالف
«بشاراسد» نقطه اشتراكى را براى
اردوغان و سعودىها به وجود آورده
بود، اشتراكات آنكارا و رياض به
حداقل ممكن رسيده و اختالفات
فزاينده آســـمان مناسبات تركيه و

عربستان را تيره كرده است.
ادامه دارد

كاخ پادشاهي سعودى و انزجار افكار عمومى

* سياست هاى حكام سعودى به ويژه «محمد بن سلمان» به 
اندازه اى به اعتبار اين كشـور در جهان صدمه زده اسـت كه 
مردم بسيارى از كشورهاى منطقه هم حاضر به ميزبانى از 

وى نيستند
* برخالف سـال هاى نخسـتين بروز بحران در سـوريه كه 
حمايت از گروه هاى مخالف «بشـار اسـد» نقطه اشتراكى را 
براى اردوغان و سـعودى ها به وجود آورده بود، اشتراكات 
آنـكارا و ريـاض به حداقل ممكن رسـيده و اختالفات فزاينده 

آسمان مناسبات تركيه و عربستان را تيره كرده است
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ایمیل  خط ارتباطي :

حق مناطق جنگي به فرهنگيان بازنشسته هم تعلق گيرد
طرح موسوم به حق مناطق جنگي از سوي وزارت آموزش و پرورش 
از اول شهريورماه امسال با حكم كارگزيني به فرهنگيان شاغل در اهواز 
و برخي از ديگر شهرهاي خوزستان تعلق مي گيرد كه بايد پرسيد چرا به 
معلماني كه در دوران جنگ تحميلي و زمان موشكباران شهرهاي خوزستان 
توسط ارتش رژيم بعث عراق مدارس را تعطيل نكردند و به امر مقدس 
آموزش پرداختند، حق مناطق جنگي تعلق نگرفته است؟ جا دارد وزارت 
آموزش و پرورش ابتدا حق مناطق جنگي بازنشس����تگان فرهنگي امروز 
و رزمندگان ديروز را لحاظ كند و س����پس حق مناطق جنگي فرهنگيان 

شاغل را به اجرا بگذارد.
بيت اله بابادي ـ اهواز

مستقبلين هم از گيت بازرسي فرودگاه ها عبور كنند 
در فرودگاه هاي كشور فقط در ورودي مسافراني كه مي خواهند سوار 
هواپيما شوند، گيت هاي بازرسي )اسكنر( نصب شده است، حال آن كه 
اين وسيله در ابتداي ورود به سالن فرودگاه ها هم بايد نصب شود و تمامي 
مستقبلين و بدرقه كنندگان مسافران هوايي، ملزم به عبور از آن ها باشند، 
چرا كه اين تدبير با توجه به تهديدهاي دشمن، موجب تأمين امنيت بيشتر 

و بهتر مسافران و استقبال و بدرقه كنندگان از آنان مي شود. 
خانم شهروند از اهواز

اكتشافات نظامي را در معرض ديد نگذاريم
عليرغم حساسيت هاي بااليي كه نسبت به تجهيزات نظامي و جنگي 
در هر كشور وجود دارد، در معرض نمايش گذاشتن اختراعات و اكتشافات 
نظامي كش����ورمان و اجازه بازديد عموم از آن ها به نظر من كار مناس����بي 
نيست و بهتر است براي حفاظت و مخفي ماندن اختراعات و تالش هاي 
بي وقفه متخصصان نظامي كش����ورمان، حداقل تجهيزات مهم و اساسي 

جنگي خود را از بازديدهاي عمومي دور نگه داريم.
نظامي عاشق ميهن اسالمي

عالج واقعه قبل از وقوع بايد كرد
دبيرس����تان دخترانه سجاديه با قدمت 70سال در منطقه يوسف آباد، 
تقاطع خيابان بيست و نهم و خيابان آماج داير است، اما متأسفانه سقف 
ساختمان و ديوارهاي آن به دليل قدمت بنا ترك برداشته است و احتمال 
ريزش آوار وجود دارد. چرا با وجود حدود 300 دانش آموز در مدرسه، 
مسئوالن آموزش و پرورش منطقه براي حفظ جان آن ها اقدامي نمي كنند؟ 
چرا هميشه بايد حادثه اي به وقوع بپيوندد تا مسئوالن براي آن چاره انديشي 
كنند؟ از آموزش و پرورش منطقه و مدير دبيرس����تان انتظار مي رود كه 

موضوع را بررسي و مشكل را حل كنند.
از اولياي دانش آموزان دبيرستان

تقسيم يارانه بنزين در ميان آحاد ملت ايران! 
پيشنهاد مي كنم در مرحله اول براي هر ايراني از كل مصرف بنزين 
در كش����ور س����هميه اي در نظر و يارانه تعلق گرفته به آن تعيين شود و 
در اين صورت هر نفر كه خودرو نداشت و يا نخواست از اين بنزين 
س����هميه اي اس����تفاده كند، آن را به متقاضيان بفروشد و يا يارانه اش را از 
دولت بگيرد و در مرحله دوم، س����هميه بنزين دارندگان خودرو 2 برابر 
ديگران تعيين و اعالم شود در اين صورت يارانه اي كه دولت براي بنزين 
مي پردازد، ميان تمامي آحاد ملت به تس����اوي تقسيم و عدالت اقتصادي 

بهتر و بيشتر برقرار مي شود. 
هموطن 

تقاضا از راهنمايي و رانندگي منطقه 7 
از پليس راهنمايي و رانندگي منطقه 7 تهران تقاضا مي شود در مورد 
نصب چراغ راهنما و يا چشمك زن در تقاطع خيابان هاي ابن يمين و سروش 

اقدام كند تا از حوادث رانندگي در اين محل پيشگيري به عمل آيد. 
از اهالي محل 

بيش از اين طاقت تحمل مشكالت را ندارند! 
از ساكنان يكي از شهرهاي اطراف تهران هستم و فقر و محروميت 
بسياري از خانواده هاي ساكن در بيغوله هاي اين مناطق را به عينه مي بينم 
الاقل براي كمك به آنان، مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام به 
دور از هياهوها بايد در اسرع وقت نسبت به تصويب اليحه پولشويي و 

مبارزه با تروريسم اقدام كنند. 
از ساكنان اطراف تهران 

به ياري هموطنان سيستاني و بلوچستاني بشتابيم 
از خواندن خبر فقر و فالكت و خالي از س����كنه ش����دن روستاهاي 
برخي از هموطنان مان در سيس����تان و بلوچس����تان به دليل خشك شدن 
درياچه  هامون بسيار متأسف شدم، پيشنهاد مي كنم هر ايراني شاغل فقط 
يك روز حقوق يا دس����تمزد خود را به حل مش����كالت اين هموطنان و 
غلبه بر خشكسالي اختصاص دهند و من هم به عنوان يك بازنشسته در 

اين كار پيشقدم خواهم بود. 
م، محمديـ  ساري 

با حلوا حلوا كردن دهان شيرين نمي شود 
يكي از خانم هاي مجري تلويزيون با آب و تاب فراوان درباره آداب 
شب يلدا سخن مي گفت كه همان شب آقايي را ديدم كه چون به اندازه 
كافي پول نداشت، از نانوا نصف قرص نان بربري مي خواست، حاال با 
اين وضع و گراني ميوه و آجيل، اين گونه درباره ش����ب يلدا حرف زدن، 
چه فايده اي دارد و آيا به اصطالح با حلوا حلوا كردن، دهان ش����يرين 

مي شود؟ 
هموطن 

شهرداري سگ هاي بيچاره را زجركش نكند! 
شهرداري اهواز براي اتالف سگ هاي ولگرد به وسيله پيمانكاران اش از 
روش هاي نامناسبي استفاده مي كند كه منجر به زجركش شدن اين حيوانات 
بيچاره مي شود. از مسئوالن شهرداري انتظار مي رود در هر حال حقوق 

حيوانات، اين جانداران آفريده خداي مهربان را رعايت كنند. 
تلفن به خط ارتباطي از اهواز 

وزارتخانه بايد بتوانند مستقل سياستگذاري كنند 
بانك مركزي كه امانتدار اموال و دارايي هاي ملي و ازجمله طال و 
جواهرات متعلق به ملت اس����ت، چگونه اجازه داده يك نفر 2 تن سكه 
بخرد و بازار آن را بر هم بريزد؟ اگر افراد نفوذي سبب چنين تخلف هايي 
هستند، منبعد با هوشياري بيشتري بايد جلوي آنان گرفته شود. همچنين 
در روزنامه خوانديم كه 18 س����ازمان و نهاد خارج از وزارت علوم در 
سياستگذاري هاي كلي اين وزارتخانه دخالت دارند كه تعداد آن  ها آنقدر 
باي����د كاهش يابد تا ي����ك وزارتخانه به تنهايي هم بتواند براي خودش 

سياستگذاري و آن را اجرا كند. 
اسكندري 

ماهي مگر گوشت مرغ است كه گران شود؟ 
اگر به فرض ماهي در افغانستان خيلي گران باشد، چون اين كشور 
دريا ندارد، جاي تعجب نيس����ت. اما ماهي در ايران با وجود درياهاي 
بزرگ خزر و عمان و همچنين خليج فارس چرا اينقدر بايد گران باشد 
كه بسياري از مردم قدرت خريد آن را نداشته باشند؟ اگر بگوئيم گوشت 
مرغ به اين دليل گران است كه هزينه خريد جوجه و نهاده ها و دان مرغ 
و كارگر و دامپزش����ك و امثال آن ها را دارد، ماهي اين قبيل هزينه ها را 

ندارد كه دليل گراني قيمت آن باشد. 
شهروندي از تهران 
خــط ارتباطــي: صيد و صيادي هم مثل مرغداري هزينه هاي قابل 
توجهي دارد كه از جمله به خريد يا اجاره لنج هاي ماهيگيري، استخدام 
ماهيگيران، حمل و نگهداري از ماهي در س����ردخانه، فر آوري و توزيع 
گوشت ماهي و امثال آن ها نياز دارد كه هزينه بر است، هر چند كه قيمت 
ماهي هم مثل گوشت مرغ به اندازه اي بايد باشد كه توان مالي اكثريت 

مردم اجازه خريد آن را بدهد. 
قانون خدمات كشوري نيازمند تغيير است

با توجه به مشكالت عديده اي كه اكثريت بازنشستگان بعد از سال ها 
خدمت و كار با آن روبرو هستند، به دولت محترم پيشنهاد مي شود به جاي 
افزايش حقوق و پرداخت سبد كاال، به فكر اصالح قانون خدمات كشوري 
باشند. از نواقصي كه در قانون مزبور بايد مورد بررسي قرار گيرد، شرط 
مدت زمان خدمت در تعيين گروه و رتبه كارمنداني است كه با سال هاي 
ارفاقي بازنشسته شده اند و در آخر هم براي همسان سازي مي توان افزايش 

حقوق عادالنه اي را در نظر گرفت.
بازنشسته كشوريـ   قزوين

وعدة يارانه 900هزارتوماني با چه پشتوانه اي!
آقاي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور سابق كشورمان در اين اوضاع 
نابسامان اقتصادي وعدة پرداخت يارانه 900هزار توماني را در آينده به مردم 
داده اس����ت. س����ؤال من از ايشان اين است كه چرا با وجود فروش نفت 
100دالري در دوران رياست جمهوري خود، پاداش 2ميليون توماني پايان 
خدمت بازنشستگان قبل از سال 80 را به بهانه كمبود بودجه، به صورت 
قطره چكاني پرداختند؟ در حال حاضر كه كشور در تحريم است، انتظار 

داريد چگونه وعده هاي پوچ و غيرقابل تصورتان را باور كنيم؟
اكبر هنرمندـ  بندرانزلي

بندرعباس � خبرنگار اطالعات: رئيس 
مجلس شوراي اس���المي گفت: نسبت به 
»مكران« حساسيت دارم و معتقدم توجه به 
اين منطقه آينده كش���ور را تغيير مي دهد و 

مسير پيشرفت را هموار مي كند  .
 دكتر علي الريجاني ديروز در نشست 
ش���وراي اداري شهرس���تان جاسك استان 
هرمزگان افزود: هم نزد رهبر معظم انقالب 
هم در سياس���تگذاري ها و هم برنامه ششم؛ 
مكران جزو مناطق راهبردي قرار گرفته كه اين 
نشانه آينده نگري نظام براي كشور است  . 

 وي ادام���ه داد: امكاناتي كه براي پرش 
اقتصاد كش���ور در اين منطقه است نشانه 
هوشمندي به كار رفته در خصوص انتخاب 
آن به عنوان نقطه اتكاي پيش���رفت كشور 

است . 
 رئيس مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: 
اينجا )مكران( منطقه بسيار مهمي براي كشور 
اس���ت و مطالبي را كه مطرح شد با دقت 
گوش كردم و لذا قصد داريم در اين سفرها 
سخنان مردم را بشنويم و مشكل ها و ايده ها 

را براي ايده سازي بشناسيم . 
 او با اشاره به وجود تفاوت در بخش هاي 
قديم و جديد جاسك اضافه كرد: نگراني ها و 
ايده هاي خوبي براي پيشرفت منطقه وجود 
دارد كه بايد به هر دو محور توجه شود . 

 رئيس مجلس شوراي اسالمي با اشاره 
به اين كه توجه جدي به مكران وجود دارد، 
گفت: به هيچ وجه نبايد نا اميد بود، نمايندگان 
مجلس فعاالنه كارهاي استان را پيگيري كنند 

و دغدغه ها را بگويند.    
دكتر  الريجاني ادامه داد: در مورد استقرار 
دبيرخانه در جاسك، استقرار بخشي از آن در 
منطقه خوب است ولي بخشي هم در مركز 

باشد تا كارها را پيگيري كند  . 
 وي تاكي���د كرد: بايد بتوان بخش هاي 
مختلف را به كار گرفت تا طرح پيش���رفت 
سواحل مكران به نتيجه برسد و ساختار آن 
هم بايد به نحوي تقويت شود كه بتواند كار 

را با شتاب پيش ببرد . 
استقرار ارتش در جاسك  

رئيس مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: 
استقرار ارتش در جاسك نشانه اهميت منطقه 
است، خود اين سكوي پرش براي اقتصاد و 

فرهنگ منطقه است  . 
 او افزود: طرح هاي بسيار بزرگي مانند 
خط انتقال نفت به اين منطقه با هدف راهبردي 
در حال انجام است و براي ساكنان بسيار سود 
آور خواهد بود، ساخت بزرگترين پايانه نفتي 
در جاسك و ايجاد پااليشگاه ها ظرفيت هاي 

اشتغالزاي زيادي ايجاد مي كند  . 
 وي ادام���ه داد: اين ها مي طلبد تغيير در 
اش���تغال و درآمد سرانه منطقه ايجاد كند، 
نيروگاه سيريك بسيار مهم است و وام آن را 

در مجلس تصويب كرديم   . 
رئيس مجلس شوراي اسالمي همچنين 
خواستار توسعه امكانات رفاهي مردم جاسك 
شد و در اين خصوص به ساخت بيمارستان 

و بازسازي مدرسه اشاره كرد  . 
 الريجاني اضافه كرد: برخي مطالب در 
خصوص مراكز تاريخي كه در مناطق نظامي 
قرار گرفته در صورت امكان انجام مي شود  . 
 وي بيان كرد: جاسك براي تبديل شدن 
به منطقه آزاد ظرفيت هاي خوبي دارد و اين 
موضوع در دس���تور كار مجلس قرار دارد 
ضمن اين كه ش���وراي نگهبان در خصوص 
مناطقي ديگر كه به اين موضوع ضميمه شده 
مالحظه هايي دارد اما بحث منطقه آزاد جاسك 

بايد پيگيري شود  . 
 او در خص���وص مبادالت كااليي نيز 
گفت: موافق انجام اين كار هس���تيم و بايد 
كش���اورزان از مزيت نزديكي به كشورهاي 
ديگر بهره مند شوند و شرط آن اين است كه 

در يك چارچوب اين كار انجام شود . 
 وي تاكيد كرد: در مورد سكونتگاه ها و 
جاهاي���ي كه مردم به صورت بومي زندگي 
مي كنند توجه شود و تضاد ايجاد نشود ضمن 

آنكه نمي خواهيم دو بخش فقير و غني در 
جامعه ايجاد شود، بافت شهرها بايد موزون 

رشد كند . 
 رئي���س مجلس در خص���وص پرواز 
جاسك نيز گفت: بايد در نظر داشت بسياري 
از شركت هاي هواپيمايي بخش خصوصي 
هس���تند، اگر شرايط اقتصادي فعال تر شود 

پروازها راه مي افتد  . 
 او بهره گيري از صاحبنظران بومي براي 
پيشرفت منطقه را منطقي دانست و افزود: از 
مشورت نخبگان محلي براي احداث طرح ها 
اس���تفاده شود زيرا باعث رشد مناطق و هم 

تسهيل كارها مي شود  . 
 رئيس مجلس ش���وراي اسالمي يكي 
از مزيت هاي منطقه جاس���ك را وحدت و 
همزيس���تي اهل سنت با شيعيان دانست و 
اف���زود: امام راحل تاكيد فراواني بر وحدت 
داشتند و نبايد اجازه داد عده اي آن را تخريب 

كنند و موجب سوءتفاهم شد  . 
 او با بيان اين كه برخي كشورهاي دون 
پايه به دنبال بر هم زدن اين همزيستي و تعامل 
هس���تند، يادآور شد: اگر وفاق بين مذاهب 
باشد، عمران و آباداني انجام مي شود و بايد 

قدر آن را دانست . 
 وي گفت: حفظ وحدت به عنوان پايه 
مدنيت انساني بسيار ارزشمند است و برخي 
بي سليقگي ها در طرفين وجود دارد كه آن را 

تخريب مي كند  . 
براساس برنامه اعالم شده، رئيس مجلس 
پس از اتمام برنامه هايش در شهرستان جاسك 
در ش���رق، به بندرخمير در غرب اس���تان 

هرمزگان سفر كرد. 
ساخت فاز 2 بندر چند منظوره خمير

با حضور رئيس  مجلس شوراي اسالمي 
عملي���ات اجرايي فاز دوم بندر چندمنظوره 
خمي���ر آغاز و فاز دوم گازرس���اني به اين 
شهرستان كلنگ زني شد.اسكله چندمنظوره 
بندر خمير در حدود 2 كيلومتري شرق اسكله 

موجود شيالت اين شهرستان قرار دارد.
الريجان���ي در اين آيين با بيان اين كه 
خمير منطقه اي است كه در توسعه آينده كشور 
نقش دارد، افزود: توفيقي بود كه اين منطقه 
را از نزديك ببينيم و با نخبگان و صاحبنظران 
اينجا مش���ورتي در مورد توسعه آينده اينجا 

داشته باشيم.
وي افزود: وفاق بين مس���ئوالن و مردم 
اينجا مثال زدني اس���ت و اين حسن باعث 
مي شود كشمكش ها كمتر باشد و زمينه توسعه 

فراهم تر شود.
طبق برنامه اعالم ش���ده رئيس مجلس 
شوراي اس���المي پس از پايان برنامه ها در 
بندرخمير به بندرلنگه سفر مي كند و نشستي 
با علما و نخبگان در اين شهرستان خواهد 

داشت.   
وي در ادامه سفر به بندرلنگه چند طرح 
را ني���ز افتتاح خواهد كرد و آخرين برنامه 
او ش���ركت در نشست شوراي اداري استان 
هرمزگان ب���ا رويكرد اقتصاد مقاومتي و با 

حضور فعاالن اقتصادي است.  
كار اجرايي مرحله تكميلي بندرگاه چند 
منظوره بندر خمير با حضور رئيس مجلس 

شوراي اسالمي آغاز شد. 
عفيفي پور مديركل بنادر و دريانوردي 
هرمزگان در حاشيه اين آيين گفت: اين طرح 
با اعتبار 360 ميليارد ريال از محل اعتبارات 
داخلي سازمان بنادر و دريانوردي و در مدت 

18 ماه احداث مي شود. 
بازديد هوايي از خط انتقال فرآورده هاي 

نفتي  
رئيس مجلس شوراي اسالمي در دومين 
روز از سفر خود به هرمزگان، پس از حضور 
در نشست شوراي اداري شهرستان جاسك، 
بازديد هوايي از خط انتقال فرآورده هاي نفتي 

بوشهر به جاسك انجام داد. 
فرماندار جاسك در اين زمينه به خبرنگار 
ايرنا گفت: اين خط به طول يك هزار و 100 
كيلومتر نفت خام را از شمال غرب بوشهر به 

مخازني در جاسك منتقل مي كند. 
محمد رادمهر بيان داش���ت: مكران از 
جمله مناطق مهم و راهبردي كشور است و 
براساس قراردادهاي منعقد شده، قرار است 
كه مخازن نفتي به ظرفيت 10 ميليون بشكه 
نفت در مدت سه سال با هزينه 200 ميليون 

يورو در جاسك ساخته شود. 
وي اضافه  كرد: با برنامه هاي در دس���ت 
اجراي دولت تدبير و اميد، جاسك در حال 
تبديل ش���دن به ترمينال دوم صادراتي نفت 

كشور است. 

رئيس مجلس: »مكران« مسير پيشرفت كشور را هموار مي كند  
سرويس شهرستانها: نماينده مقام 
معظم رهبري ودبير ش���وراي عالي 
امنيت ملي كش���ورمان گفت: ايران 
ب���ا راهبرد اقتصاد مقاومتي و اتكا به 
ظرفيت ها و توانمندي هاي بومي در 
مس���ير توسعه ملي گام بر مي دارد و 
با اتكا به توانمندي داخلي، همچون 
زمان رياست جمهوري اوباما، بيني 

ترامپ را به خاك مي مالد. 
امير دريابان علي شمخاني در 
دهمين يادواره ش���هيد تندگويان و 
1055 ش���هيد صنعت نفت دراهواز 
با گراميداشت ياد و خاطره شهداي 
گرانقدر اين صنعت  اظهار داشت: 
شعله هاي فروزان صنعت نفت كشور 
ك���ه امروز گرمابخش خانه هاي فرد 
فرد ما ايرانيان است مرهون از خود 
گذش���تگي شهيدان و انبوه عظيم و 
زحمتكش كارگران صنعت نفت است 
كه در اوج جنگ و تهديد و تحريم 
نگذاشتند لحظه اي اين مشعل هاي 

فروزان خاموش شود. 
وي گفت: امروز نيز در هنگامه 
جن���گ تمام عيار اقتصادي و رواني 
دشمن عليه توسعه و پيشرفت ايران 
همچ���ون دوران دفاع مقدس بايد 
با هوشياري، هوشمندي، فداكاري، 
صبر، مقاومت و پايداري از كيان دين 

و ميهن و ملت دفاع كنيم. 
دبير شوراي عالي امنيت ملي 
كش���ورمان افزود: اردوگاه استكبار 
به س���ركردگي آمري���كا با راهبرد 
مايوس س���ازي و فروپاشي از درون 

خواب س���رنگوني نظام جمهوري 
اس���المي در 40 سالگي اين انقالب 

الهي و نظام مردمي را مي بيند. 
امير ش���مخاني گفت: آمريكا 
با تش���ديد تحريم هاو فشار، به دنبال 
ايجاد ش���كاف در درون حاكميت 
و جدايي مردم از نظام اس���ت، اما 
در عمل بع���د از اين تحريم ها به 
وضوح روشن است كه انسجام بين 
قواي كشور، نيروهاي مسلح و دولت 
بيشتر شده و همبستگي ملي در برابر 
زورگويي آمريكا فزوني يافته است.  
وي اضافه كرد: اين موضوع آن ها را 
عصباني كرده و لذا رفتارهاي خارج 

از منطق و عرف انجام مي دهند. 
او گفت: خ���روج آمريكا از 
برجام  نش���ان داد اين كشور براي 
زير پا گذاشتن قوانين و قطعنامه هاي 
بين المللي حتي اگر بهانه اي نيز نداشته 

باشد، ترديد نمي كند.
وي با اشاره به برگزاري يادواره 
شهيد تندگويان و 1055 شهيد صنعت 
نفت افزود: برگزاري اين مراس���م ها  
جزيي از تشريفات ما نيست، بلكه 
بزرگداشت ياد و نام شهدا موجب  
برجسته سازي مسيري عوامل موفقيت 
و بقاي جمهوري اسالمي است. امير 
شمخاني گفت: ما بايد از فرصت اين 
مراسم براي قياس خود استفاده كنيم و 
اگر احساس كرديم رفتارمان با شهدا 

زاويه دارد، عذرخواهي كنيم.
نماينده مقام معظم رهبري در 
شوراي عالي امنيت ملي با بيان اين كه 

شهيد تندگويان نماد دانش و تخصص 
بومي اس���ت، اضافه كرد: تندگويان 
به عنوان يك���ي از فارغ  التحصيالن 
دانش���كده صنعت نفت آبادان تنها 
يك ماه بعد از وزير شدن  با حضور 
در ميان معركه به خوش نش���يني و 
هدايت از مركز پشت پا زد و منش 
انقالبي و جهادي در صنعت نفت را 

پايه گذاري كرد. 
ش���مخاني ادامه داد: اين شهيد 
با حضور در ميدان جنگ مهمترين 
اولوي���ت خود را به صورت عملي 
به همكارانش معرفي كردو مهمترين 
موض���وع در آن مقطع جنگ بود و 
امروز هم جنگ اقتصادي مهمترين 
اولويت ماس���ت. او  گفت:دفاع از 
انقالب و نظام  محور اصلي گفتار و 
كردار شهيد تندگويان بود و به همين 
دليل اين س���يره و رفتار در صنعت 
نفت نهادينه شد.  وي اظهار داشت: 
نيروهاي نفت در مقطع جنگ پتانسيل 
انقالبي داشتند، هم مي جنگيدند، هم 
نفت تولي���د مي كردند و هم نفت 

صادر مي كردند. 
دبير شوراي عالي امنيت ملي با 
اعالم اين كه  هدف صدام از  حمله 
به پااليشگاه آبادان و ديگر مراكز نفتي 
فلج كردن اقتصاد ايران بود، گفت: اين 
رزمندگان صنعت نفت بودند كه هم 
نفت توليد كردند، هم پااليشگاه ها را 
سرپا نگه داشتند هم مثل مدني زادگان 
و زارعي ها، رزمندگان را در خط اول 

نبرد  فرماندهي مي كردند.  

امير دريابان شمخاني: بايد با هوشمندي، فداكاري و 
پايداري از كيان دين و ميهن دفاع كنيم  

سرويس شهرس����تانها: پيكر مأمور فداكار ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان كرمانشاه كه هنگام 
انجام ماموريت جان باخت، صبح ديروز بر دس����تان 
مردم قدر شناس كرمانشاه تشييع و در باغ فردوس به 

خاك سپرده شد. 
عصر دوشنبه 26 آذر خودرو يك گروه از كاركنان 
اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان كرمانشاه هنگام 

تعقيب يك خ����ودرو حامل كاالي قاچاق در محور 
كرمانش����اه به روانس����ر با يك سواري پرايد برخورد 
ك����رد كه بر اثر آن پويا علي محمدي )39 س����اله( از 
 مأم����وران اداره مب����ارزه با قاچاق كاال و ارز اس����تان 

جان باخت. 
در اين حادثه راننده خودرو نيز به شدت مجروح 

و به يكي از مراكز درماني كرمانشاه منتقل شد. 

تشييع پيكر مأمور فداكار ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 

سرويس حوادث: تراژدي مرگ كودكان 
معصوم در حوادث آتش سوزي در واحدهاي 
آموزشي كشور با ايستادن قلب سومين كودك 
مصدوم حادثه آتش سوزي مدرسه اي در زاهدان، 
روي تخت بيمارس���تان، رنگ تازه اي به خود 
گرفت و قصه تكراري تعطيلي واحد آموزشي 
متخلف بدون در نظر گرفتن اقدامات اثرگذار 
با هدف جلوگيري از تكرار اينگونه سوانح را 

كليد زد. 
به گزارش خبرنگار ما، صبح پريروز و در 
حادثه غمناكي در مركز پيش دبستاني اسوه حسنه 
شهر زاهدان، چهار دانش آموز دختر در پي آتش 
سوزي در اين مركز به دليل استفاده از بخاري 

نفتي، دچار سوختگي شديد شدند. 
شدت سوختگي دو نفر از مصدومان به 
نام هاي مونا خسروپرست و صبا عربي به حدي 
بود كه اين دو فرشته در همان دقايق اوليه انتقال 
به بيمارستان، تسليم مرگ شدند و از سويي ديگر 
ج���دال مرگ و زندگي دو دختر معصوم ديگر 
به نام هاي مريم نوكندي و يكتا ميرشكار ادامه 
يافت تا اين كه بامداد ديروز، يكتا هم آسماني 
شد تا اعضاي خانواده او هم عزادار از دست دادن 
فرشته زندگيشان شوند.  اما مرگ سومين مصدوم 
حادثه آتش سوزي در اين مركز آموزشي كافي 
بود تا بارديگر قصه مواجهه مسئوالن با اينگونه 

حوادث تكرار شود. 
تعطيلي واحد آموزش���ي متخلف،دستور 
برخورد قاطع با مسببان حادثه، دستگيري مديران 
مركز آموزشي، اعمال مجازات هاي سبك براي 
متهمان احتمالي از جمله تكه هاي اين پازل است 
تا با تكميل كردن آن توسط مسئوالن،موضوع 
همانند حوادث مشابه ديگر به راحتي به فراموشي 
سپرده مي ش���ود، بدون اين كه اقدام عاجل و 
اساس���ي براي جلوگيري از تكرار آنها انجام 

شود. 
سوابق آتش سوزي در مراكز آموزشي 

نگاهي به آتش سوزي در مدارس طي20 
سال گذشته نشان مي دهد مسئوالن همواره با 
تكميل كردن پازل ياد ش���ده، فقط در جهت 
فراموش شدن حادثه گام برداشته اند و نسبت به 
انجام اقدام ويژه براي پيشگيري از وقوع حادثه، 

بي تفاوت بوده اند. 
فاجعه در يك مركز آموزش���ي در »شين 
آباد« پيرانشهر آذربايجان غربي نمونه بارز اينگونه 
حوادث اس���ت كه با گذش���ت بيش از شش 
س���ال از وقوع آن، مصدومان آن از درد و رنج 
خالصي نيافته اند.  غير استاندارد بودن بخاري 
نفتي در اين مركز آموزش���ي، به خام سوزي 
نفت و آتش گرفتن كالس درس شين آباد و 
سوختگي 28 دانش آموز و درگذشت يكي از 

آنها منجر شد.  
آتش س���وزي در دبيرستان شبانه روزي 
وابس���ته به دانشگاه چابهار درآبان1390 نمونه 

ديگري است كه مي توان به آن اشاره كرد. 
آتش سوزي در اين مدرسه سبب شد تا 
چهار دانش آموزش جان خود را از دست بدهند. 
مسئوالن دليل آن را اتصال سيم هاي برق خوابگاه 
دانش آموزان دانستند. دانش آموزان اين دبيرستان 
در خواب غافلگير شدند و هراسان هر يك به 
سويي دويدند. نكته تأسفبار اين كه آتش سوزي 
در دبيرستان مخصوص پرورش دانش آموزان 
نخبه چابهار رخ داد و چهار نفر از بهترين دانش 
آموزان اين دبيرستان در آتش بي تدبيري و اهمال 

مسئوالن از دست رفتند. 
در حادث���ه ديگري كه آب���ان 1389 در 
يك خوابگاه ش���بانه روزي در استان سيستان و 
بلوچس���تان رخ داد،يك دانش  آموز جان خود 

را از دست داد. 
آذر 1385 هم مدرس���ه ش���هيد رحيمي 
»درودزن« فارس طعمه حريق شد. دانش آموزان 
كالسي در مدرسه شهر درودزن با يك بخاري 
عالالدين به جدال با سرماي زمستان جان خود 
را از دس���ت دادند. هشت دانش آموز در اين 
حادثه دچار س���وختگي شديد از ناحيه سر و 
دست شدند. اين خبر تا چند روز رسانه اي نشد 
اما رئيس وقت سازمان بازرسي كل كشور در 
جلسه اي با حضور كارشناسان مسئول واحدهاي 
ارزيابي عملكرد و پاس���خگويي به شكايات 
س���ازمان آموزش و پرورش استان  هاي كشور 

پرده از ماجراي آن برداشت.  
همچنين آبان 1383 مدرسه اي در روستاي 
»سفيالن« لردگان طعمه حريق شد. بخاري نفتي 
تنها منبع گرمايشي دانش آموزان روستايي محروم 
در لردگان استان چهارمحال و بختياري بود. با 
آتش گرفتن بخاري نفتي اين كالس، 13 دانش 
آموز در محاصره شعله هاي آتش ماندند. آموزگار 
هراسان بخاري را از كالس به بيرون انداخت 
اما دو گالن پر از نفت در راهرو، بخاري غرق 
آتش را در بر گرفت و شعله هاي آتش به داخل 
كالس زبانه كشيد. 13دانش آموز در اين حادثه 
دچار سوختگي شدند و تمامي وسايل كالسشان 
تبديل به خاكستر شد و يكي از معلمان هم جان 

خود را از دس���ت داد.  بهمن 1376 هم وزش 
باد شديد سبب شد تا بخاري كالس درسي در 
يكي از مدارس شهرس���تان شفت گيالن آتش 
بگيرد. معلم كالس يكي يكي دانش آموزان را 
از كالس به بيرون منتقل كرد اما وقتي خودش 
مي خواس���ت به بيرون برود به دليل اينكه در 
كالس از داخل دستگيره نداشت، داخل كالس 
گير افتاد و دچار سوختگي شديد شد به طوري 

كه ديگر هرگز نتوانست تدريس كند.  
تكرار تراژدي مرگ در مدارس

حوادث يادشده در سطور باال، فقط نمونه اي 
از اتفاقات ناگواري است كه طي سال هاي گذشته 
رسانه اي شده و با بي توجهي مسئوالن آموزشي 
و انجام اقدام الزم براي جلوگيري از تكرار آنها، 

به فراموشي سپرده شده است كه به طور حتم با 
ادامه اين روند، در آينده هم بايد شاهد پرپرشدن 
گل هاي معصوم ديگري در كشورمان باشيم، در 
صورتي كه با استانداردسازي وسايل گرمايشي 
و ترميم مدارس فرسوده و اجراي دستورهاي 
فرمايش���ي روي كاغذ براي تجهيز مدارس به 
سيستم گرمايشي ايمن، مي توان از وقوع حوادث 

مرگبار در مدارس جلوگيري كرد. 
مجوز مدرسه اسوه حسنه تعليق شد

اميرعل���ي نعمت اللهي معاون پارلماني و 
حقوق���ي وزارت آموزش و پرورش از تعليق 
مجوز مدرسه اسوه حسنه خبر داد و اظهار داشت: 
ساير دانش آموزان اين مدرسه بر اساس تدبير 
و عالقه مندي والدين و خانواده ها مي توانند در 
ديگر مدارس ش���هر زاهدان وارد شوند و ادامه 
تحصيل دهند. وي افزود: مدرسه پيش دبستاني و 
دبستان غيردولتي ناحيه 2 زاهدان بدون گواهي 
استحكام بنا از اداره كل تجهيز و نوسازي استان 
سيستان و بلوچستان بود و به نوعي دچار قصور 
و تخلف شده است كه عالوه بر اقدامات قضايي 
توسط دادستان زاهدان، از لحظات اوليه حادثه 
هم حس���ب دستور و پيگيري وزير آموزش و 

پرورش نماينده ويژه وي به منطقه اعزام شد و 
موضوع در دست بررسي است.  

نعمت اللهي تاكيد كرد: اين حادثه بر اثر 
استفاده خارج از رويه و ضابطه از چراغ نفتي 
كه در مدارس ممنوع است و موكتدار بودن كف 
كالس اتفاق افتاد كه با مدير مدرس���ه و معلم 

مربوطه برخورد قضايي شد و همچنين هيات 
تخلف���ات اداري آموزش و پرورش در زاهدان 
هم مأمور شد قصور متخلفان را بررسي كند.   
وي افزود: اين مدرسه يك ماه قبل بدون داشتن 
هر گونه مجوز جابه جا ش���د كه در اين رابطه 
ه���م بايد اقدامات اداري و انتظامي با خاطيان 
انجام شود.   وي از مرگ سومين مصدوم حادثه 
ابراز تأس���ف كرد و بدون اشاره به دليل عدم 
نظارت بر فعاليت مدرسه اسوه حسنه و مدارس 
مش���ابه توسط آموزش و پرورش قبل از وقوع 
حادثه، اظهار داش���ت: عالوه بر آن هياتي هم 
با حضور جمعي از اعضاي كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي و معاونان 
وزارت آموزش و پرورش براي بررسي موضوع 

بزودي به منطقه اعزام مي شود.  
نعم���ت اللهي با بيان اين كه ما از وقوع 
اين حادثه دلخراش عذرخواهي مي كنيم، افزود: 
ب���ه احترام افكار عمومي، رئيس اداره آموزش 
و پرورش ناحيه 2 زاهدان استعفا كرد و نتايج 
نهايي بررسي و موارد تخلف خاطيان اين حادثه 

حدود دو هفته آينده اعالم مي شود. 
اعزام هياتي از مجلس به زاهدان  

نايب رئيس اول مجلس هم به كميسيون 
آموزش و تحقيق���ات مأموريت داد هيأتي را 
براي بررسي حادثه آتش سوزي مدرسه زاهدان 
اعزام كند. مسعود پزشكيان كه رياست جلسه 
ديروز مجلس را برعهده داش���ت، در پاسخ به 
تذكر حسينعلي شهرياري نماينده زاهدان براي 
رسيدگي به حادثه آتش سوزي در مدرسه اسوه 
حسنه زاهدان گفت: رئيس كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس براي بررسي اين موضوع 
بايد هيأتي را به اين منطقه اعزام كند. مجلس 
هم بايد به موضوع آموزش و پرورش اهتمام 

بيشتري كند. 
عيادت از مصدومان  

ب���ه گزارش خبرنگار ما در زاهدان، دكتر 
قديمي مع���اون حوزه اجرايي معاونت درمان 
وزارت بهداش���ت و درمان سه شنبه شب به 
نمايندگي از سوي وزير با سفر به زاهدان بر بالين 
دانش آموزان حادثه ديده آتش سوزي مدرسه 

دخترانه اين شهر حضور يافت. 
احمد علي موهبتي اس���تاندار سيستان و 
بلوچستان هم پريشب با حضور در بيمارستان 
امام علي)ع( از دانش آموزان حادثه ديده آتش 

سوزي مدرسه دخترانه زاهدان عيادت كرد. 
همچنين وزير آموزش و پرورش و مديركل 
آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان در پي 
حادثه آتش سوزي مركز آموزشي اسوه حسنه 
شهر، به طور جداگانه پيام تسليت صادر و اندوه 

خود را از وقوع اين حادثه اعالم كردند. 
پيكرهاي پاك سه فرشته مركز آموزشي 
اسوه حسنه صبح ديروز در ميان اندوه و حزن 

مردم زاهدان، تشييع شد. 

سومين فرشته »اسوه حسنه« هم آسماني شد دادستان تهران: راه براي برخورد با 
گرانفروشي هموارترشد  

سرويس خبر:دادستان تهران گفت: در حوزه ارز 13 نفر ديگر دستگير 
شدند و تاكنون چهل پرونده منجر به صدوركيفرخواست شده است. 

عباس جعفري دولت آبادي درحاشيه نشست آسيب هاي اجتماعي به 
شبهات مطرح شده در خصوص پرونده حميدباقري درمني اشاره كردو ادعاي 
مطرح شده مبني بر اين كه پرونده حميد باقري درمني به شعب ويژه ربط 
داده شده است، گفت: واقعا اينگونه نبوده و از سال 85 تا 97 سه پرونده 
در مورد اين فرد مطرح بوده كه دو پرونده اجرا شده و پرونده سوم كه به 
اعدام محكوم شده سال 90 تشكيل شده است و هشت شاكي دارد و مجموع 
بدهي به دستگاه ها و افرادي كه در اين پرونده هستند يكهزار و صد ميليارد 
تومان است و ارزش قيري كه او گرفته و پول آن ها را نداده به قيمت روز 
900 ميليارد تومان است و بقيه بدهي مربوط به بانك ها و شركت هايي است 
كه در پرونده شكايت كردند. دادستان تهران گفت: اتهام اين فرد افساد في 
االرض اس���ت كه حتي فرض رضايت ش���كات هم، تاثيري در اجرا ندارد. 
وي افزود: افراد مرتبط با باقري درمني تالش كردند به گونه اي وانمود كنند 
كه گويي فرد بيگناهي است در حالي كه هفت سال است به اين پرونده 

رسيدگي كرده ايم و حتي متهم به اطاله دادرسي شده بوديم.
جعفري دولت آبادي درباره برخورد با گرانفروش���ي نيز افزود: رئيس 
قوه قضائيه اخيرا به دادستان ها دستور داده است كه در چارچوب قوانين 
در اين زمينه اقدام كنند و لذا دادس���تاني تهران درمورد برخورد با گراني 
كالن آمادگي دارد و اقدام نيز كرده است، اما در بخش گرانفروشي خرد 
تعزيرات طبق قانون مكلف است كه انجام وظيفه كند و اميدواريم حضور 

قوي تري داشته باشند.
دادستان تهران گفت: پيام جديد رئيس قوه قضائيه راه را براي برخورد با 
گرانفروشي كه از دغدغه هاي مردم به شمار مي رود، هموارتر كرده است. 

وي با تاكيد براين كه دستگاه هاي متولي بايد به وظايفشان به درستي عمل 
كنند، اظهار كرد: نظارت بر اقدامات فرهنگي و اجتماعي مثل مطبوعات، فيلم، 
تئاتر، موسيقي، كنسرت و نظاير آن راسا بر عهده دستگاه هاي فرهنگي مثل 
وزارت ارشاد و سازمان هاي مشابه است كه انتظار مي رود دستگاه هاي فرهنگي 

و متوليان امور اجتماعي در اين گونه امور واقعا به وظايفشان عمل كنند. 
او ادامه داد: حسب گزارش هاي متقن واصله به دادستاني تهران،  بعضا 
فيلم   هايي در كشور اكران مي شود كه مناسب جامعه اسالمي نيست، لذا در 
اين جلسه خالصه اي از اين گزارش به نماينده وزارت ارشاد ارائه شد و 
انتظار مي رود كه اين وزارتخانه در اين زمينه به وظايف ذاتي خود عمل 

كند وگرنه دادستاني در صورت عدم اقدام، اقدام خواهد كرد. 
دادستان تهران با انتقاد از اجراي تئاتري در يكي از هتل هاي تهران، كه بر 
اساس گزارشي كه به اين دادسرا واصل شده متضمن نقض ارزش هاي اسالمي 

است،  به وزارت ارشاد تاكيد كرد كه اين موضوع را فورا پيگيري كند.

زنجان �  خبرنگار اطالعات: 
فرمانده ناجا از دستگيري60 نفر از 
عوامل اصلي اخالل در نظام ارزي 

و اقتصادي كشور خبر داد. 
سردارحسين اشتري در حاشيه 
مراسم تكريم و معارفه فرماندهان 
پيشين و فعلي انتظامي استان زنجان، 
درباره برخورد با مخالن اقتصادي، با 
تاكيد بر اين كه برخورد با مخالن 
اقتصادي همچنان ادامه دارد، اضافه 
كرد: نيروي انتظامي با هر گروه و 
ف���ردي كه مخل نظم و امنيت در 
جامعه باشد، قاطعانه برخورد مي كند 
كه اقدامات خوبي انجام گرفته است 
و اميدواريم دستگاه قضايي نتيجه 
را به اطالع مردم برس���اند تا سبب 

دلگرمي آنان شود. 
او ادام���ه داد: اولويت نيروي 
انتظامي، برخورد با شبكه هاي بزرگ 

ورود مواد مخدر به كشور است و 
در اين رابطه توفيقات خوبي داشته 
اس���ت اما در خصوص ساماندهي 
معتادان متجاهر اميدواريم در ماه هاي 
آينده بتوانيم آنان را جمع آوري و 
تحويل مراكز قانوني دهيم و شاهد 
حضور اين گونه افراد در س���طح 

جامعه نباشيم. 
فرمانده ناجا افزود: اس���تان 
زنج���ان به دليل داش���تن مردمي 
فهيم، واليتمدار، متدين، فرهنگي 
و حسيني جزو امن ترين استان هاي 
كشور است؛ طبق آمار هاي منتشره 
شاهد كاهش چشمگير جرائم در 

اين استان هستيم. 
در اين مراسم سردار علي آزادي 
توديع و سرهنگ رحيم جهانبخش به 
عنوان فرمانده جديد نيروي انتظامي 

استان زنجان معارفه شد.  

 دستگيري 60 عامل اصلي اخالل 
در نظام ارزي و اقتصادي

آگهي مناقصه (نوبت دوم)
س�ا�ما� مديريت پسماند ش�هر���� س�ا�� �� نظر ���� پر��� �يو��كشي با بلو�� 
جهت محصو� كر�� غرفه ها� ش���هر� ضايعا� فر�ش���ا� �� �� طريق مناقصه عمومي 
به پيمان���كا� ��گذ�� نمايد. لذ� ���طلبا� ��جد ش���ر�يط مي تو�نند �� تا�يخ 97/10/1 تا 
تا�يخ 97/10/11 ضمن �خذ ش���ر�يط مناقصه �� �بيرخانه كميسيو� معامال� سا�ما�� 
پيشنها� خو� �� �� پاكت ممهو� شد� سربس���ته تا تا�يخ 97/10/12 تحويل �بيرخانه 

سا�ما� پسماند نمو�� � �سيد ��يافت نمايند.
1�  قيمت بر���� ��ليه مبلغ 6/000/000/000 �يا� مي باشد.

2�  مبلغ س���پر�� ش���ركت �� مناقصه 300/000/000 �يا� �ست كه به حسا� شما�� 
010707948005 نز� بانك ملي ش���عبه مركز� با ضمانت نامه بانكي �� �جه سا�ما� 

پسماند شهر���� سا�� باشد. (�صل فيش با ضمانت نامه �لز�مي �ست).
3� تا�يخ با�گش���ايي � قر�ئت پيش���نها�ها� �سيد� ��� س���اعت 10 صبح مو�خه 

97/10/13 �� �بيرخانه كميسيو� معامال� سا�ما� خو�هد بو�.
4�  �صل فيش ���يز� جهت خريد �س���نا� به مبلغ 150/000 �يا� به حس���ا� شما�� 

0107079337002 نز� بانك ملي شعبه مركز� مي باشد.
5� ساير �طالعا� �� �سنا� مناقصه مند�� مي گر��.

غالمرضا مر��� - سرپرست سا�ما� 

دادنامه
 خو�ها�: حس��ين �لياس��ى نا� پد� كرمعلى نش���انى ��س���تا� عليشاهد�� 

� شهيد غالمرضا �لياسى شاهد2فرعى 1
خو�ند�1- �مير حسين �مانى نا� پد� حسن نشانى كليشا� سو��جا� � مطهر� 
كو� فر��سى2- مجيد ���ش���يا� نا� پد��كبرنشانى تهر�� �نديشه فا�3-محله 3 

� بوستا� بنفشه بن بست 9
خو�س���ته: تقاضا� صد��حكم شايسته مبنى بر�لز�� خو�ند� به �نتقا� يك �ستگا� 
خو��� سو��� پر�يد به شما�� �نتظامى 838�78 �ير��78 ���فترخانه �سنا� �سمى 

با�حتسا� هزينه ها� ����سى مقو� بر51/000/000
�حتر�ما� به �س���تحضا� �� مقا� محتر� مى �س���اند �� مو�� 97/4/5 يك �ستگا� 
خو��� سو��� پر�يد به ش���ما�� �نتظامى 78 �ير��838�78 �� خو�ند� ��يف ��� 
خريد��� نمو�� �� � سند �تومبيل به نا� خو�ند� ��يف ��� مى باشد � بابت خو��� 
هيچگونه بدهى به خو�ند� ند��� كه خو�ن���دگا� تا كنو� هيچگونه �قد�مى جهت 
�نتقا� س���ند �نجا� ند��� �ند عليهذ� با تنظيم �ين ���خو�س���ت �� �� مقا� محتر� 
تقاضا� �لز�� خو�ندگا� به �نتقا� س���ند� حضو� �� �فترخانه جهت �نتقا� �تومبيل 
موصو� با �حتسا� مطلق خسا��� ���� � هزينه ها� ����سى مو�� �ستدعاست.

آگهى تجديد مناقصه
(يك مرحله اي)

شركت معا�� �غالسنگ �لبر� شرقى ��قع �� 
شاهر�� – بلو�� �يت �هللا بهشتى �� نظر ����:

خريد� تحويل �لبس���ه� تجهيز�� �يمنى � حفاظت �نفر��� كا�گر�� معا�� � 
كا�كنا� شركت �� به شر� �سنا� مناقصه� �� طريق مناقصه عمومى به �شخا� 
حقيقى � حقوقى ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد. لذ� �� متقاضيا� شركت �� مناقصه� 
�عو� ميش���و� به منظو� �طال� �� شر�يط ��گذ��� � ��يافت �سنا�مربوطه� به 

سايت شركت به ���� www.eacmco.ir مر�جعه نمايند.
مهلت ��يافت � تحويل �سنا� � پيشنها�ها� متقاضيا�:

1 ) ��يافت �سنا� مناقصه �� مو�خه 1397/09/29 لغايت 1397/10/02
2) �ما� تحويل �سنا� �� مو�خه 1397/10/03 لغايت 1397/10/12

3) ميز�� تضمين ش���ركت �� مناقصه معا�� �� ��ص���د (10%) كل مبلغ 
پيشنها�� همه مو��� � يا هر مو��� كه قصد پيشنها� �هى ���ند.

متقاضيا� مى بايس���ت مبلغ تضمين �� به صو�� ضمانت نامه بانكي � يا نقد�� 
به حسا� شبا به شما��  IR - 100170000000105687922007 � يا به 
شما�� حسا� 0105687922007 نز� بانك ملى �لبر� شاهر�� به نا� شركت 
معا�� �غالسنگ �لبر� شرقي ���يز نمايند. هرگونه ضمانتي به جز مو��� فو�� 

فاقد �عتبا� بو�� � موجب �� پيشنها� متقاضي مي گر��.
متقاضيا� ميتو�نند جهت كس���ب �طالعا� بيشتر همه ���� �� ساعا� ����� 
با ش���ما�� تلفن 32394015 -023 �مو� حقوقى � قر�����ها تما� حاصل 

نمايند.
���بط عمومى شركت معا�� �غالسنگ �لبر� شرقى

آگهي مناقصه جهت برگزاري ارزيابي كيفي و مناقصه  
عمومي يك مرحله اي شماره: 97/31

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

 ش�ركت �� � فاض�ال� ��س�تايي �س�تا� سيس�تا� � بلوچس�تا� �� نظر ���� 
خريد لوله پلي اتيلن اولويت اول �� �� طريق برگز��� مناقصه عمومي تامين نمايد.

1) �ما� فر�� �سنا� ���يابي � مناقصه �� تا�يخ 97/09/29 لغايت 97/09/08
2) �خرين مهلت تحويل �س���نا� ���يابي � مناقصه: پايا� �قت ����� مو�� 97/10/20 

مي باشد.
3) تا�يخ � س���اعت با�گش���ايي پاكت ها� ���يابي كيفي: ساعت 10 مو�� 97/10/22 

مي باشد
4) تا�يخ � ساعت با�گشايي پاكت ها� مناقصه: ساعت 10 مو�� 97/10/23 مي باشد.

 5) ش���ركت كنندگان���ي كه �متي���ا� ال�� �� ���يابي كيفي مذك���و� �� ��يافت نمايد 
پاكت ها�  شركت �� مناقصه عمومي يك مرحله �نا� با� خو�هد گر�يد.

تذك�ر مه�م: به �ستنا� بند 2 بخشنامه 30593 مو�� 94/05/03 موضو� �ستو��لعمل 
مبلغ ظرفيت مجا� پيمانكا��� بر�� شركت �� مناقصه ���يابي كيفي � ��جا� كا�� مبلغ 
ظرفيت ���� پيمانكا��� �� پايگا� �طال� �س���اني sajar �� سو� كا�فرما كنتر� � مال� 

عمل قر�� خو�هد گرفت.
لذ� پيمانكا��� مي بايست با �طمينا� �� ظرفيت كا�� مجا� (مبلغ ظرفيت ����) بر حسب 
تعد�� � مبلغ پيما� ها� �� �ست �جر�� خو� �قد�� به خريد �سنا� ���يابي كيفي نمايند 
�� غير �ين صو�� مطابق �ستو� �لعمل �سيدگي به تخلفا� ناشي �� عد� �عايت ضو�بط 

��جا� كا� با �� شركت �فتا� خو�هد گر�يد.
6) محل ��يافت �سنا�:

www.setadiran.ir ���� سامانه تد��كا� �لكتر�نيك ��لت (ستا�) به
7) محل تسليم �س���نا� تكميل شد�: با�گذ��� بر ��� س���امانه ستا� � تحويل �سنا� 
���يابي كيفي � پاكت �لف(تضمين) به صو�� فيزيكي به �بيرخانه شركت �� � فاضال� 

��ستايي �ستا� � � �.
تذكر: ضمنا� كليه شركت كنندگا� ملز� به با�گذ��� پاكت ها� مناقصه � ���يابي كيفي 
بر ��� سامانه س���تا� مي باشند. �� غير �ين صو�� پاكت ها� �نها با�گشايي نگر�يد� � 

عو�� ���� خو�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: 97/35

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

شركت �� � فاضال� ��ستايي �ستا� سيستا� � بلوچستا� �� نظر ����  عمليات 
اجرايي15 كيلومتر خط اصلي و خطوط فرعي و شبكه هاي روستاها ناحيه اول 
مجتمع دشت سراوان شهرستان سراوان �� �� طريق برگز��� مناقصه عمومي تامين 
نمايد. لذ� �� كليه پيمانكا��� ����� �تبه5 � باالتر� �� �ش���ته �� �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 80372ميليو� �يا�(بر�سا� فهرست بها� سا�1397)
3) �ما� فر�� �سنا� مناقصه �� تا�يخ 97/09/29 لغايت 97/10/05

4) �خرين مهلت تحويل �سنا� مناقصه: پايا� �قت ����� مو�� 97/10/18 مي باشد.
5) تا�يخ � ساعت با�گشايي پاكت ها� ���يابي كيفي: ساعت 10 مو�� 97/10/19 مي باشد
6) تا�يخ  � ساعت با�گشايي پاكت ها� مناقصه: ساعت 10 مو�� 97/10/20 مي باشد.

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

خو�هد گرفت.
لذ� پيمانكا��� مي بايست با �طمينا� �� ظرفيت كا�� مجا� (مبلغ ظرفيت ����) بر حسب 
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� � � �.
تذكر: 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�

معاون اول  رئيس جمهوری در پيامی، جان باختن 
سه دانش آموز در حادثه آتش سوزی مدرسه اسوه حسنه 
زاهدان را تس���ليت گفت و بر لزوم بكارگيري همه 
امكانات پزشكي براي نجات جان مصدوم اين حادثه 
تاكيد كرد. متن پيام دكتر اسحاق جهانگيری به شرح 

زير است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

خبر دردناك و غم انگيز جان باختن س���ه نفر و 
مجروحيت يكي از نونهاالن عزيزم در حادثه آتش سوزي 
در مدرسه اسوه حسنه شهر زاهدان موجب تأسف و تألم 
فراوان گرديد. اين مصيبت اندوهبار كه قلب مردم ايران را جريحه دار كرد را به عموم 
ملت ايران، مردم شريف استان سيستان و بلوچستان و شهر زاهدان به ويژه خانواده هاي 
عزادار از صميم قلب تسليت مي گويم و از خداوند متعال براي مجروح حادثه شفاي 

عاجل و براي خانواده هاي عزادار صبر و اجر مسئلت دارم.
الزم اس���ت وزير محترم آموزش و پرورش، اس���تاندار محترم استان و مسئوالن 
دستگاه هاي ذيربط ضمن بكارگيري كليه امكانات پزشكي براي نجات جان مصدوم عزيز 
حادثه و نيز رسيدگي و ارائه كمك هاي الزم به خانواده هاي ارجمند داغدار، نسبت به 
بررسي دقيق علت وقوع اين حادثه تلخ و برخورد با متخلفين اين اتفاق ناگوار اقدام و 

نتيجه را در اسرع وقت به اطالع مردم بزرگوار ايران برسانند.
اسحاق جهانگيريـ  معاون اول رئيس جمهور

 پيام تسليت معاون اول رئيس جمهوری 
در پی حادثه آتش سوزی مدرسه در زاهدان
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هفته ششم لیگ برتر بسكتبال و حساس ترین رقابت ها در پایین جدول اخبار کوتاهاخبار کوتاه داخلی

سولسشر سرمربی موقت منچستریونایتد شد
با تصمیم مسئوالن باشگاه منچستریونایتد 
»اوله گانر سولسشر« به عنوان سرمربی موقت این 
تیم تا پایان لیگ جزیره انتخاب شد.به گزارش 
ایرنا از یورواسپرت، باشگاه منچستریونایتد با 
انتشار بیانیه ای به صورت رسمی از انتصاب 
اوله گانر سولسشر به عنوان سرمربی موقت این 
تیم تا پایان این فصل از رقابت های لیگ برتر 
انگلیس خبر داد. پیش از این خوزه مورینیو به 

عنوان سرمربی یونایتدها فعالیت می کرد که پس از کسب نتایج ضعیف از 
مسئولیت خود برکنار شد. سولسشر پس از انتصاب به عنوان سرمربی موقت 
منچس���تر اعالم کرد: منچس���تر همیشه در قلب من بوده و بازگشت دوباره 

باعث افتخار من است.
۵ اسطوره غایب در جام ملت ها از نگاه فاكس اسپرت

ش���بکه تلویزیونی فاکس اسپورت آسیا در گزارشی ۵ اسطوره غایب 
در جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ را معرفی کرده که در میان آنها نام سیدجالل 
حسینی هم دیده می شود.به گزارش ایسنا از سایت فاکس اسپورت آسیا این 
۵ بازیکن عبارتند از سیدجالل حسینی، تیم کیهیل، تیسیر الجاسم، کیسوکی 
هوندا و ماکوتو هاسبه.سیدجالل حسینی در ۱۱۶ بازی برای تیم ملی فوتبال 
ایران به میدان رفت و سابقه  کاپیتانی این تیم را نیز دارد. حسینی اکنون برای 
تیم فوتبال پرسپولیس به عنوان مدافع میانی بازی می کند. او در ۱۰ آذر ۱۳۹۷ 

از بازی های ملی خداحافظی کرد.
شوخی خبرنگار اسکای با كی روش 

مطرح شدن صحبت هایی در مورد حضور 
کی روش روی نیمکت منچستریونایتد، سبب 
ش���ده یکی از خبرنگاران انگلیسی به این اخبار 
واکنشی طنزآمیز داشته باشد.به گزارش "ورزش 
سه"، یکی دیگر از چهره ها که عالقمندان فوتبال 
ایران بیش از هر کس���ی با خصوصیات او آشنا 
هستند و برای حضور روی نیمکت منچستریونایتد 
از او نام برده شد، کارلوس کی روش است.مطرح 
شدن نام کی روش اما سبب شده تا اولیور یانگ خبرنگار اسکای اسپورت با 
انتشار عکسی از میالد محمدی در صفحه توئیتر خود به شوخی از حضور 
کی روش روی نیمکت منچستریونایتد استقبال کند.یانگ با اشاره به صحنه 
پرتاب اوت میالد محمدی که یکی از خبرسازترین صحنه های جام جهانی 
روسیه بود، نوشته : » به طور کامل از انتخاب کارلوس کی روش به عنوان 
سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد حمایت می کنم؛ البته اگر انتخاب کی روش 
این معنی را داشته باشد که او این پسر )میالد محمدی( را هم با خود در 

ژانویه به اولدترافورد می آورد.«
یک برد و یک باخت برای نیما عالمیان در لیگ فرانسه

نیما عالمیان در هفته هشتم لیگ 
برتر تنیس روی میز فرانسه یک پیروزی 
و یک باخت برای ویلنووا کس���ب کرد 
اما در نهایت تیمش بازی را واگذار کرد.

به گزارش ایسنا، هفته هشتم لیگ برتر 
تنیس روی میز فرانسه برگزار شد وتیم 
ویلنووا که نیما عالمیان را در اختیار دارد 
باز هم شکست خورد. نمیا عالمیان در 

دیدار ویلنووا برابر چارت ریس دو بازی انجام داد که در  اولین بازی پیروز 
ب���ود ام���ا بازی دوم را واگذار کرد.ویلنووا هم در نهایت ۳ بر ۱ بازی خود را 

واگذار کرد.
ایبراهیموویچ: اولین فصل حضورم در آمریکا، فقط گرم كردن بود

مهاجم باسابقه و س����وئدی لوس آنجلس 
گاالکس����ی هرچند پا به س����ن گذاشته اما دنبال 
درخشش بیشتر در لیگ حرفه ای آمریکا می گردد.
به گزارش خبرگزاری فارس، زالتان ایبراهیموویچ 
قراردادش را با تیم آمریکایی تمدید کرد.وی بعد 
از این اقدام پس����تی در صفحات خود در فضای 
مجازی گذاشت.ایبرا نوشت:اولین فصل حضورم 
در ام.ال. اس، فقط در حکم گرم کردن بود.اما دومین 
فصل حضورم قطعا متفاوت خواهد بود.مهاجم پرسابقه که اکنون ۳۷ ساله شده، 
به هوادارانش روزهای درخشان بیشتری را برهمین اساس وعده داد.او همچنین 
عنوان کرد:از نظر بدنی خودم را در شرایط بهتری می بینم و احساس می کنم.

علی دایی، مهمان بازی افتتاحیه جام ملت های آسیا
آقای گل فوتبال جهان به عنوان مهمان ویژه 
بازی افتتاحیه جام ملت های آسیا به امارات دعوت 
ش����د.به گزارش ایسنا، شنبه ۱۵ دی افتتاحیه جام 
ملت های آسیا و آغاز رسمی این مسابقات با برگزاری 
بازی دو تیم امارات و بحرین انجام خواهد شد.علی 
دایی، آقای گل ملی فوتبال جهان و کاپیتان سابق تیم 
ملی ایران به عنوان مهمان ویژه این بازی به امارات 

دعوت شد تا این بازی را از نزدیک تماشا کند.
جام جهانی بسکتبال 2۵ اسفند قرعه كشی می شود

جام جهانی ۲۰۱۹ بس���کتبال ۲۵ اس���فندماه در شنزن چین قرعه کشی 
خواهد ش���د.به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی پنجره شش���م و پایانی 
انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹ بسکتبال دوم و پنجم اسفند ماه برگزار و تکلیف دیگر 
سهمیه های جهانی مشخص خواهد شد که فدراسیون جهانی زمان قرعه کشی 
مسابقات را اعالم کرد.براین اساس قرار است قرعه کشی ۳۲ تیم راه یافته روز 
۲۵ اسفندماه در شهر شنزن چین برگزار شود.تیم ملی بسکتبال کشورمان ، در 
پنجره ششم میزبان استرالیا و ژاپن خواهد بود.جام جهانی تابستان سال آینده 

در 8 شهر چین برگزار می شود.
آغاز مسابقات كشتی جام باشگاه های آسیا در اردبیل

برنامه مسابقات پنجمین دوره رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های 
جهان با حضور ۹ تیم داخلی و خارجی مشخص شد.به گزارش خبرگزاری 
مهر، پنجمین دوره رقابتهای کش���تی فرنگی جام باشگاه های جهان امروز و 
فردا با حضور ۶ تیم خارجی ترکیه، روسیه، گرجستان، اوکراین، صربستان، 
قرقیزستان و تیم های بیمه رازی اردبیل، سیناصنعت ایذه و شهدای مدافع حرم 
اردبیل در سالن شش هزار نفری حسین رضا زاده اردبیل برگزار می شود.بر 

این اساس برنامه این رقابت ها به شرح زیر است:
پنج شنبه ۲۹ آذرماه:

ساعت ۷:۳۰ تا 8: مراسم وزن کشی
ساعت ۱۰ تا ۱۴: مسابقات مقدماتی )گروه ها(

ساعت ۱۶ تا ۱۶:۳۰: مراسم افتتاحیه
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۱: ادامه مسابقات مقدماتی )گروه ها(

جمعه ۳۰ آذرماه:
ساعت ۷:۳۰ تا 8: وزن کشی مجدد

ساعت ۱۰ تا ۱۴: ادامه مسابقات مقدماتی و مسابقات کسب عنوان های 
هفتم و پنجم

ساعت ۱۶: مسابقات رده بندی و فینال
دیدار مشاور رئیس فدراسیون جهانی شطرنج با پهلوان زاده

بریک بالگابایف مشاور رئیس فدراسیون جهانی شطرنج طی سفر به ایران 
با رئیس فدراسیون شطرنج کشورمان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری 
مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شطرنج، بریک بالگابایف مشاور 
رئیس فدراسیون جهانی شطرنج )فیده( با مهرداد پهلوان زاده رئیس فدراسیون 
شطرنج در تهران دیدار کرد. در این دیدار دو ساعته که در محل فدراسیون 
شطرنج برگزار شد، درباره نحوه همکاری فدراسیون شطرنج ایران و فدراسیون 
جهانی )فیده( بحث و گفت و گو شد. این دیدار در شرایطی صورت گرفت 
که دو هفته قبل و در پی توافق فیده با کنفدراسیون شطرنج آسیا، مقرر گردید 

سه ایرانی به عضویت کمیسیون های فدراسیون جهانی درآیند.
جام بزرگ: امیدوارم به مسابقات كسب سهمیه المپیک برسم

م���ه لقا جام ب���زرگ می گوید که اگر در 
مس���ابقات کسب سهمیه المپیک شرکت نکند 
امتیاز و رنکینگ از دست خواهد داد.به گزارش 
ایسنا، دومین مرحله از اردوهای تیم ملی تفنگ 
جهت حضور در مسابقات جام جهانی دهلی نو 
در حال برگزاری است. مه لقا جام بزرگ دارنده 
مدال برنز تفنگ سه وضعیت بازی های آسیایی 
۲۰۱8 با وجودی که نامش در میان دعوت شدگان 

به اردوی تیم ملی وجود دارد، اما هنوز به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه مچ پا 
نتوانسته به جمع اردونشینان اضافه شود. جام بزرگ در گفت و گو با ایسنا 
در مورد این موضوع، اظهار کرد: هنوز نتوانستم به اردوی تیم ملی بازگردم و 
آسیبم برطرف نشده است.امیدوارم هرچه زودتر بازگردم. چند روزی است که 
فیزیو تراپی و کار درمانی ام را آغاز کرده ام تا بتوانم زودتر تمریناتم را شروع 
کنم و به آمادگی برای مسابقات برسم. تنها دارنده مدال تیراندازی در بازی های 
آسیایی جاکارتا گفت: اگر در اولین مسابقه کسب سهمیه شرکت نکنم امتیاز 

و رنکینگ از دست خواهم داد.

هفته شش���م لیگ برتر بسکتبال امروز در شهرهاي 
مختلف برگزار مي شود در حالیکه با پایان یافتن پنجره پنجم 
انتخابي جام جهاني ۲۰۱۹ چین و تمام شدن تعطیلي یک ماهه   

هنوز مسابقات جهاني سر زبانهاست. 
در پنجره پنجم به استرالیا باختیم، نتیجه اي که با غیبت 
حامد حدادی تعیین کننده ترین بازیکن ایران طي یک دهه اخیر، 
کامالً قابل پیش بیني بود، اما در مقابل فیلیپین به بردي ارزشمند 

دست پیدا کردیم تا بتوانیم مسافر جام جهاني شویم. 
در پنجره پنجم انتخابي چهار بازیکن غایب بودند که 
غیبت حامد حدادي و ارسالن کاظمي سؤال برانگیز بود و 
با صحبتهاي اخیر صمد نیکخواه بهرامي، تأیید شد بدلیل 
اختالفات موجود، ارس���الن، خط خورده اس���ت و حامد 
حدادي هم به حمایت از او در تیم ملي حاضر نشده است. 
موردي که صمد از آن به »خالي کردن پشت حامد و ارسالن 
توسط سایر ملي پوشان« یاد کرده است، اظهارنظري صریح 
و اما واقعي در انتقاد از سایر ملي پوشان که از همبازي خود 

حمایت نکرده اند. 
در هر حال مس���ابقات پنجره ششم در پیش است و 
اگرچه صحبتهاي تلویحي داورزني معاون ورزش قهرماني، 
مبني بر جوان ش���دن تیم و کنار رفتن برخي از پا به س���ن 
گذاشته ها، توجیهي در این زمینه بود اما طبیعي است که 
معاون ورزش قهرماني با توجه به عدم آشنایي مسائل فني 
بسکتبال، نتواند نسبت به قابلیت هاي منحصر به فرد حامد 
حدادي، آگاهي کامل داشته باشد و از استثنایي بودن او خبر 
نداشته باشد، هر چند که به استثناء حامد، اظهارنظرش در 
مورد سایرین، چندان هم غلط نیست. با این وجود علي رغم 
اظهارنظر داورزني، اکثریت قریب به اتفاق جامعه بسکتبال، 
معتقدند تیم ملي باید با تمام پتانسیل ها و مهره ها در مسابقات 
پیش رو شرکت کند چون تیم ملي جاي بهترین هاست و 
بهترین بودن را قابلیت هاي باال، تعیین  مي کند نه جوان بودن. 
با این احوال بعید به نظر مي رسد که براي مرحله ششم 
انتخابي جام جهاني، تیم کامل را در اختیار نداشته باشیم چون 
به تمام مهره ها نیاز داریم تا حداقل به یک برد دیگر برسیم 
و در تهران مسابقات انتخابي جام جهاني را با شادي، تمام 
کنیم. اهمیت مسابقات انتخابي جام جهاني و همچنین تیم 
ملي ایران هم تا آن حد است که همین چند روز قبل سایت 
فدراسیون جهاني بسکتبال با یکي از دو ستاره ایران در بازي 
مقابل فیلیپین گفتگو کرد. گفتگو با بهنام یخچالي که او هم 
ابراز امیدواري کرد بواسطه حضور پورشور تماشاگران ایراني 

بتوانیم در پنجره ششم انتخابي، سربلند باشیم. 
با این احوال از لیگ هم نباید غافل شد. لیگي که بدلیل 
مشکالت اقتصادي سالهاي اخیر، با افتي محسوس روبرو 
بوده و بیشترین افت را امسال شاهد است. لیگي که تکلیف 
یکي دو سه تیم متمول با به خدمت گرفتن مهره  هاي شاخص 
بسکتبال، از همین ابتدا مشخص شده و سایر تیمها اصوالً  
متناسب با قدرت بسکتبال ایران نیستند. پتروشیمي اصلي ترین 

مدعي قهرماني است که هفته گذشته در یک بازي نزدیک 
و در وقت اضافه دیگر مدعي قهرماني در تنها بازي اي که 
مي توانست متناسب با سطح بسکتبال باشد را، شکست داد تا 
به تنهایي به صدر جدول تکیه بزند. پتروشیمي اي که نماینده 
ایران در اولین دوره مسابقات باشگاههاي جهان خواهد بود 
و قاعدتاً تیم موجودش، پاسخگوي آن رقابتها نخواهد بود و 
باید تقویت شود هر چند که هیچ بعید نیست خبر برگزاري 
جام باشگاههاي جهان، مثل گذشته، سرکاري باشد و باز هم 
به اجرا درنیاید چون اولین باري نیست که اعالم شده این 

مسابقات برگزار خواهد شد، اما نشده! 
علي اي  حال پتروشیمي صدرنشین در هفته ششم لیگ 
برتر میهمان ذوب آهن اصفهان اس���ت. دیداري که از هم 
اکنون نتیجه آنرا مي توان به نفع تیم جنوبي نوشت البته اگر 
اتفاق خاصي نیفتد. بهرحال دو تیم از نظر مهره هاي شاخص 
تناس���ب چنداني ندارند و کفه ترازو به شدت به نفع تیم 
جنوبي س���نگیني مي کند. بازي شیمیدر تهران با شهرداري 
گرگان در تهران ازجمله بازي هایي است که مي تواند دیدني 
باشد البته نه به آن دلیل که انتظارات لیگ برتر را بر آورده 
می کن���د بلکه از آن جهت که هر دو تیم بازیکن خارجي 
دارند و خارجي ها عموماً باعث جذابیت بازیها مي شود. در 
این بازي هم کفه ترازو  به جهت مهره ها، کامالً به نفع تیم 

تهراني سنگیني مي کند. 
رعد پدافند خوزستان هم میزبان نفت آبادان است که با 
توجه به مقایسه مهره هاي دو تیم، نفتي ها باید در یک بازي 
بي دغدغه برنده میدان باشند هر چند که نتیجه نزدیک آنان 
مقابل پگاه تازه وارد در هفته گذشته، مي تواند این پیش بیني 
را رد کند. اما حس���اس ترین دیدار این هفته بین دو تیم 

ته جدولي بدون برد، پیش بیني مي شود. جائیکه نیروي زمیني  
میزبان آویژه صنعت مش���هد است و پیش بیني نتیجه این 
دیدار واقعاً سخت است. هر چند که بین ناکام ترین تیمها 

تا این مرحله باشد. 
تمامي بازیهاي این هفته ساعت ۱۶ برگزار مي شود و 
فقط رویارویي دو تیم ش���یمیدر تهران با شهرداري گرگان 
ساعت ۱8 در تاالر بسکتبال آزادي تهران خواهد بود چون 
پیش از این بازي، نیروي زمیني میزبان آویژه صنعت مشهد 

است. پگاه تهران هم در این هفته، استراحت دارد. 
در پای���ان هفته پنجم پتروش���یمي  در صدر جدول 
قرار دارد و ش���یمیدر تهران،  نفت آبادان، شهرداري گرگان، 
ذوب آهن اصفه���ان، پگاه تهران، رعد پدافند خوزس���تان، 
نیروي زمیني و آویژه صنعت مشهد رتبه هاي دوم تا نهم را 
در اختیار گرفته اند. در حالیکه در این هفته باالخره یکي از 

دو تیم قعرنشین، اولین برد را جشن خواهد گرفت.  
فیبا: بسکتبال ایران به دنبال حضور قدرتمند مقابل 

استرالیا و ژاپن است
س���ایت رسمی فدراسیون 
بین المللی بس���کتبال )فیبا( در 
گزارشی به وضعیت تیم ملی ایران 
در مس���یر صعود به جام جهانی 
۲۰۱۹ و رویاروی���ی با ژاپن و 
استرالیا پرداخته و با بهنام یخچالی 
یکی از ستاره های ایران در این باره 

گفت و گو کرده است.
به گزارش ایرنا، فیبا در گزارشی به وضعیت تیم ملی 
بسکتبال ایران پرداخته و در آن با یخچالی یکی از ستاره های 

تیم ملی برابر فیلیپین گفت و گو کرده است. تیم ملی ایران 
اس���فند ماه میزبان دو مسابقه از پنجره ششم انتخابی جام 
جهانی است و در سالن آزادی با استرالیا و ژاپن بازی می 
کند. فیبا در این گزارش به دو مسابقه پیش روی تیم ملی 

اشاره کرده است.
در این گزارش آمده اس���ت:یخچالی امیدوار است با 
حمایت تماشاگران تیم ملی ایران قوی تر از همیشه و با 
قدرت در پنجره ششم انتخابی جام جهانی شرکت کند. بهنام 
یخچالی که یکی از بازیکنان امتیازآور تیم ملی ایران است با 
عملکرد خوب خود نقش زیادی در برد بزرگ ایران برابر 
فیلیپین از پنجره پنجم انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹ ایفا کرد. 
این بازیکن در کنار محمد جمشیدی، توانست نقش رهبری 
تیم ایران را به عهده بگیرد و در مسابقه ای که از فیلیپین 
عقب بودند بعد از دو باخت پیاپی در این مسابقه به برتری 
رسیدند. )تیم ایران در پنجره چهارم برابر ژاپن باخت و در 

پنجره پنجم نیز برابر استرالیا مغلوب شد.(
یخچالی به عملکرد شخصی خودش توجه  زیاد  ندارد، 
اما به خوبی می داند که پیروزی در مانیل شانس تیم ملی 
را برای کسب سهمیه جام جهانی بسیار زیاد کرده است. او 
درباره این حریف گفته است: 'فیلیپین یک تیم بسیار خوب 
در حمله اس���ت. ما می دانستیم اگر امتیازهای این تیم را 
نزدیک به ۷۰ نگه داریم عملکرد دفاعی خوبی داشته ایم. 
ما به عنوان یک تیم خوب کار کردیم و برنده شدیم. این 

برد حاصل عملکرد یک نفر نبود.'
ستاره ۲۳ ساله بسکتبال ایران معتقد است که تیم ملی 
با حمایت تماشاگران قدرت بیشتری خواهد داشت. همان 
طوری که با حمایت ایرانی های حاضر در سالن شهر مانیل 
انگیزه بیش���تری گرفت و جنگید. یخچالی درباره حضور 
تماشاگران ایرانی در سالن شهر مانیل گفت: 'واقعا اتفاق خیلی 
خوبی بود که ایرانی های ساکن این کشور از خانه خارج 
شدند و با حضور در سالن از ما حمایت کردند. حضور 

آنها قدرت و انگیزه ما را بسیار بیشتر کرد.'
حاال بازیکن امتیازآور و ۱۹۱ س���انتی متری بسکتبال 
ایران نگاه به جلو دارد و معتقد است تیم ملی در دو دیدار 
خانگی اش از پنجره ششم انتخابی جام جهانی با حمایت 

بیشتر مردم قدرتمندتر از قبل وارد زمین خواهد شد.
ملی پوش تیم بس���کتبال پتروشیمی درباره دو دیدار 
پیش رو گفت: 'قطعا در این دو دیدار با حمایت بیش���تر 
مردم قدرت تیم ملی بیش���تر می شود و با کسب بهترین 
نتیجه صعودمان را به جام جهانی قطعی خواهیم کرد. ما 
مطمئن هستیم که سهمیه جام جهانی را می گیریم و تمام 
تالش مان این است که با قدرت به میدان برویم و با کسب 

پیروزی به سهمیه برسیم.'
تیم ملی بسکتبال ایران اسفندماه با ژاپن و استرالیا بازی 
خواهد کرد. ملی پوشان کشورمان دوم اسفند میزبان ژاپن 

هستند و پنجم این ماه برابر استرالیا بازی می کنند.

ملی پوش ریک���رو ایران متقاضی در اختیار 
داشتن مربی واحدی است تا تمرینات و اعزام های 
خود در تیم  های تیروکمان و پارا تیروکمان را زیر 

نظر وی انجام دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه زهرا نعمتی 
فعالیت رس���می در ورزش قهرمانی را با ورزش 
جانبازان و معلوالن و رشته پارا تیروکمان آغاز کرد 
و با این تیم نام خود را به عنوان اولین بانویی که 
در سطح بازی های المپیک و پارالمپیک موفق به 
کسب مدال طال شد، به ثبت رساند اما وی چندسالی 
است که در تیروکمان هم فعالیت حرفه ای در سطح 

قهرمانی انجام می دهد.
ورود زه���را نعمتی به تیروکمان از بازی های 
المپی���ک ۲۰۱۶ ریو آغاز ش���د و البته اردوها و 
رویدادهایی که پیش از این بازی ها و برای کسب 
س���همیه، در آنها ش���رکت داشت. بعد از آن زهرا 

نعمتی برای بازی های آسیایی ۲۰۱8 اندونزی هم 
تک سهمیه ریکرو بانوان را به خود اختصاص داد 
تا نشان دهد همزمان مسیر قهرمانی در تیروکمان و 

پاراتیروکمان را طی می کند.
این در حالی است که طی سال های گذشته 

زهرا نعمتی با مش���کل مربی مواجه بود و اینکه 
تمرینات خود در تیم های تیروکمان و پاراتیروکمان 
را زی���ر نظر مربی���ان مربوط به هر یک از تیم ها 
پیگیری می کرد. همین مس���ئله برای این کماندار 
مش���کل ساز شده بود خصوصا هنگام اعزام های 
ب���رون مرزی و اینکه هیچ وقت مربی واحدی را 

کنار خود نداشت.
در همین راستا زهرا نعمتی متقاضی برخورداری 
از یک مربی واح���د برای پیگیری تمریناتش در 
تیروکمان و پاراتیروکمان ش���ده است. وی که این 
روزها به صورت انفرادی و در جزیره کیش پیگیر 
تمریناتش است، درخواست خود را به فدراسیون 
تیروکم���ان و کمیته ملی پارالمپیک اعالم کرده تا 
در ص���ورت امکان بتواند زیر نظر یک مربی برای 
رویدادهای���ی که در ه���ر دو بخش تیروکمان و 
پاراتیروکمان در پیش دارد، تمریناتش را دنبال کند.

قویدل: رئیس فدراسیون قایقراني 
مشخص شود، شرایط بهتر می شود

ملی پوش آبهای آرام کشورمان گفت: رئیس فدراسیون هنوز مشخص نشده 
به همین دلیل تمرینات ما هم آغاز نشده است.

پیمان قویدل ملی پوش آبهای آرام در گفت وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری 
فارس  درباره عدم تشکیل اردوهای ملی بعد از بازی های آسیایی، خاطرنشان کرد: 
تمام کشورهای رقیب در کشورهای مختلف و با تیم های اروپایی اردو می زنند 
اما برای ما هنوز اردو شروع نشده است. البته ورزشکارانی که سطح باالیی دارند 
تقریبا تمرینات خود را انجام می دهند و بدن شان را در سطح باالیی نگه می دارند. 
اگر رئیس مشخص شده بود می توانستیم شرایط بهتری داشته باشیم. چند ماه از 
بازی های آسیایی گذشته و هنوز تمرینات ما آغاز نشده است. ما در نهایت باید 

یک هفته استراحت می کردیم و تمرینات آغاز می شد.
قویدل در پاسخ به این سوال که چرا قایقرانی را انتخاب کرده، عنوان کرد: 
من توسط ایرج اقلیمی داخل استعدادیابی شدم و بعد از ۲ سال به تیم ملی رسیدم. 
چون عالقه و دوست داشتم همین رشته را ادامه دادم. درست است مسئوالن به 

آن نگاهی ندارند اما قایقرانی لذت بخش است و جذابیت های زیادی دارد.

رییس اداره ایدز وزارت بهداشت درباره خدمات مراکز 
مش���اوره بیماری های رفتاری وزارت بهداشت توضیحاتی 

را ارائه کرد.
دکتر پروین افسرکازرونی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
مراکز مشاوره بیماری های رفتاری وزارت بهداشت گفت: در 
حال حاضر ۲۰۰مرکز مشاوره بیماری های رفتاری در سطح 
کش���ور فعال است و خدمات الزم را به مراجعه کنندگان 
ارایه می دهند . وی درباره اقدامات این مراکز افزود: در این 
مراکز کلیه خدمات آموزش، مشاوره، تست اچ آی وی، در 
صورت تشخیص ابتال مراقبت و درمان بیماران، بر اساس 
دستورالعمل های تهیه شده به صورت رایگان و در فضای 

کامال صمیمی و محرمانه انجام می شود.
کازرونی ادامه داد: خدمات مراقبت و درمان افراد مبتال، 
خدمات بررسی وضعیت بالینی، آزمایشگاهی و داروهای 
مورد نظر و همچنین افزایش آگاهی، مشاوره، توانمندسازی 
مبتالیان در جهت پذیرش بیماری، نقش پایبندی و ماندگاری 
بر درمان در ارتقای سالمت فرد وانجام خدمات پیشگیری 
از اچ آی وی به صورت فعال را شامل می شود. وی به افراد 
در معرض خطرHIVو متقاضی دریافت خدمات توصیه 
کرد که برای کس���ب اطالعات آموزشی و آدرس و تلفن 
مراکز مشاوره بیماری های رفتاری در سطح کشور به آدرس
www.HIV-STI.IRمراجعه کنند. به گزارش ایسنا، آدرس 
مراکز مشاوره بیماری های رفتاری وزارت بهداشت در استان 

تهران به شرح زیر است:
مرکز مش���اوره بیماری های رفتاری بیمارستان امام 
خمینی؛ انتهای بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی، جنب 

بخش عفونی ،شماره تلفن: ۶۶۹۱۱۲۹۶
مرکز مش���اوره بیماری های رفت���اری زمزم؛ خیابان 

قلعه مرغی؛ خیابان زمزم، کوچه باغ، مرکز بهداشتی درمانی 
شهید احمدی ، شماره تلفن: ۵۵8۴۱۲۲۲

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری والفجر؛ خیابان آزادی، 
بلوار استاد معین، خیابان شهید دستغیب غربی، مرکز بهداشت 

غرب تهران ، شماره تلفن: ۱ - ۶۶۰۳8۹۲۰
مرکز مش���اوره بیماری های رفتاری تقی نیا؛ خیابان 
ش���هید آیت اهلل س���عیدی، به سمت آزادی، خیابان شهید 
شاه پروری)جرجانی(، روبروی نمایندگی ایران خودرو ،شماره 

تلفن: ۶۶۶8۱۷۱۷
مرکز مش���اوره بیماری های رفت���اری تهران، مرکز 
شمیرانات؛ تجریش، خیابان دربند، نرسیده به میدان سربند 
طبقه دوم، ساختمان شورای حل اختالف، پالک ۲۴، شماره 

تلفن: ۲۲۷۳8۲۶۳
مرکز مشاوره بیماری های رفتاری تهران ، مرکز شمال؛ 
میدان حر، خیابان کمالی، بیمارستان لقمان حکیم، کلینیک 

مشاوره لقمان ، شماره تلفن: ۵۱۰۲۵۵88
مرکز مشاوره بیماری های رفتاری تهران ، شمال؛ خیابان 
رسالت، خیابان کرمان جنوبی، کوچه زرین قبایی، درمانگاه 
دکمه چی، مرکز مشاوره بیماری های رفتاری دکمه چی ، شماره 

تلفن: ۲۲۳۰۳۷۹۲
مرکز مشاوره بیماری های رفتاری تهران  ، مرکز بهداشت 
شرق؛ خیابان دماوند، بعد از میدان امام حسین، خیابان شهید 
منتظری انتهای بلوار اسدی، پشت بیمارستان بوعلی، مرکز 

مشاوره بوعلی ، شماره تلفن: ۳۳۳۳۷۰۰۰
مرکز مشاوره بیماری های رفتاری تهران مرکز بهداشت 
ش���میرانات؛ نیاوران، دارآباد، بیمارستان مسیح دانشوری، 
مرکز مشاوره مسیح دانشوری ، شماره تلفن: ۲۷۱۲۲۵۵۲- 

۰۹۱۰۱8۵۶۵۴۱

مدیر عامل ش����رکت شهر سالم از راه اندازی 
مرکز جامع پیشگیری و تشخیص سرطان ، مراکز 
فوق تخصصي جامع آسم و آلرژي و مرکز جامع طب 

کار و پایش سالمت در تهران  خبر داد.
 ب����ه گزارش خبرنگار ما،دکتر حمید چوبینه 
دیروز در جمع خبرنگاران در تشریح برنامه هاي 
شرکت شهر سالم اظهار داشت: در یک سال گذشته 
اقدامات متعددی در شرکت صورت گرفته که از 
آن جمله می توان به حوزه منابع انسانی در ساختار 

تشکیالتی آن اشاره کرد.
 وی گفت: اصالح و بهبود وضع درمانی در 
درمانگاه ها یکی از اقدامات انجام شده در طول یک 
س����ال  اخیر محسوب می شود که این موضوع در 
همه درمانگاه ها به  ویژه درمناطق کم برخوردار مورد 

توجه قرار گرفته  است.
مدیر عامل شرکت شهر سالم با اشاره به افزایش 
ساعت خدمات و پذیرش برخی از درمانگاه های 
ش����هرداری در تعدادی از مناطق ش����هر تهران از 
راه اندازی دو مرکز ویژه در دو منطقه ۱۱ و ۱8 خبر 
داد و گفت: عالوه بر این یک درمانگاه ویژه هم در 
منطقه ۴ راه اندازی خواهد شد که زمین ساختمان از 

طریق شهردار این منطقه  تامین شده است.

چوبینه   از مش����کالت شرکت شهر سالم را 
بدهی های انباشته شده به بیمارستان ها ذکر کرد و  
اظهار داشت:رقم بدهي ها حدود 8۰ میلیارد تومان 
بوده که طی ۹ ماهه گذشته نزدیک به ۶۰ میلیارد 
تومان از این بدهی ها پرداخت شده است. این روند 
پرداختی ه����ا   ادام����ه دارد و امیدواریم   ماه آینده 

مطالبات بیمارستان ها به صفر برسد.
وي همچنین به پایش سالمت ۱۶ هزار کارگر 
و پاکبان شهرداری در ۹ ماهه گذشته اشاره کرد و 
گفت: طبق مصوبه شورای شهر تهران یک درصد 
از حق الزحمه پیمانکاران به بحث سالمت کارگران 

و پاکبانان خدمات شهری اختصاص مي یابد.
مدیر عامل ش����رکت شهر سالم در ادامه به 
پرداخت مطالبات داروخانه ه����ای طرف قرارداد 
شهرداری تهران اش����اره کرد و گفت: ۵۰ درصد 
از داروخانه های طرف قرارداد ش����هرداری تهران 
مطالباتشان به صفر رسیده است. ضمن این که در 
بحث پرداخت نقدی همکاران شهرداری تهران هم 
بیش از ۵۰ درصد رشد نسبت به سال های گذشته 
داشته ایم. چوبینه ادامه داد: در مراسم پیاده روی اربعین 
حسینی هم شرکت شهر سالم با استقرار در کربال 
و نج����ف و عمود ۷۰۷ اقدامات موثری انجام داد 

و با حضور نیروهای متخصص بیش از ۲۹ هزار 
مراجعه به مراکز درمانی شرکت شهر سالم صورت 

گرفته است.
مدیر عامل ش����رکت ش����هر سالم گفت: بنا 
داریم به زودی و با همکاری سازمان بازنشستگی 
شهرداری تهران ۱۰ مرکز درمانی در مناطق محروم 
راه اندازی کنیم که یکی از بهترین مراکز ما مرکز جامع 
پیشگیری و تشخیص سرطان خواهد بود ضمن این 
که عالوه بر این مرکز، مرکز جامع توانبخشی،مراکز 
فوق تخصصي جامع آسم و آلرژي ومرکز جامع طب 
کار و پایش سالمت هم راه اندازی خواهد شد. وي 
افزود: برای احداث مرکز تش����خیص و پیشگیری 
از سرطان، ساختمانی متعلق به سازمان بازنشستگی 
شهرداری تهران در بلوار کشاورز  معرفی شده است 
که منتظر ارزیابی و تائید برای واگذاری این ساختمان 

به شرکت شهر سالم هستیم.
مدیر عامل شرکت شهر سالم همچنین از اجرای 
طرح ویژه شرکت شهر سالم خبر داد و گفت: بنا 
داریم برای سالخوردگان و بازنشستگان شهرداری 
تهران طرحی را اجرا کنیم که نیاز به حضور این 
افراد در مراکز درمانی نباشد و پزشکان ما به منازل 

آنها مراجعه کنند.

درخواست نعمتی برای داشتن مربی واحد در تیروكمان

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى  نوبت دوم
شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ���� �جر�� عمليا�  �نتقا� نير� � برقرسانى شبكه ها� تو�يع نير�� بر�  �� منطقه بر�  بهمن � 
�جر�� عمليا� �نتقا� نير� � برقرساني �� طريق نصب � �صال� �نشعا� �� منطقه بر� ����� خو� �� به پيمانكا��� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد . 

شر� مختصر� �� كا�:
آزادىبهمننام منطقه برق

971710672971910673شماره مناقصه

اجراى عمليات انتقال نيرو و برقرسانيانتقال نيرو و برقرساني موضوع مناقصه
 از طريق نصب و اصالح انشعاب

7,074,051,8063,969,886,270مبلغ برآورد انجام كار (ريال)
463,000,000324,000,000مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه  ( ريال )

از روز پنجشنبه تاريخ97/09/29 مهلت فروش اسناد
لغايت روز سه شنبه  تاريخ  97/10/04

از روز پنجشنبه تاريخ97/09/29 
لغايت روز سه شنبه  تاريخ  97/10/04

تاريخ دريافت اسناد مناقصه
تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه تاريخ 97/10/17تا ساعت 10روز شنبه تاريخ 97/10/15 از مناقصه گران

ساعت 14 روز سه شنبه  تاريخ 97/10/18ساعت 11 روز شنبه تاريخ 97/10/15تاريخ بازگشائي اسناد مناقصه

تهران - ميدان بهمن - ابتداي خيابان دارابي - دبيرخانه محل تحويل و بازگشايي اسناد
منطقه برق  بهمنـ  محل بازگشائى سالن جلسات منطقه

تهران –  ميدان المپيك -   خيابان 27 – پالك 4 - دبيرخانه منطقه برق 
آزادى اداره دبيرخانه و محل گشايش سالن جلسات منطقه برق آزادى

نو� س�پر�� ش�ركت �� مناقصه: بصو��  ضمانت نامه بانكي  � يا چك تضمين 
شد� بانكي  يا ���يز �جه به حسا� جا�� شما�� 0101801171004 به نا� شركت 
تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� بانك صا���� ش���عبه مالصد�� � يا مطالبا� ثبت � 

تاييد شد� نز� �مو� مالي شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� ���ئه نمايند.
 به پيشنها�ها� فاقد سپر�� � سپر�� ها� مخد�� � سپر�� ها� كمتر �� ميز�� مقر� � 

چك شخصي � نظاير �� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد . 
مبل�غ فر�� �س�نا�: جهت شركت �� مناقصه � مبلغ 1,500,000 �يا� بصو�� 
�لكتر�نيكي  صرفا��� طريق ��گا� پر��خت �ينترنتي س���ايت ش���ركت به نشاني

 

  http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت ن���ا� مناقصه � مز�يد� �قد�� به خريد 
�سنا� نمايند

به پيش���نها�ها� فاقد �مضا� � مشر�� � مخد�� �پيشنها�هايى كه بعد �� �نقضا� 
مد� مقر� ��فر�خو�� ��صل مي شو� � مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

شر�يط متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه : 
- ��شتن گو�هينامه صالحيت پيمانكا�� ���شته نير� ��معا�نت برنامه �يز� �نظا�� 

��هبر�� �ياست جمهو�� (سا�ما� مديريت �برنامه �يز�) �لز�مى مى باشد. 
- هزينه ��� �� نوبت �گه���ى �� ���نامه �طالعا� بعهد� برند� يا برندگا� مناقصه 

مى باشد .
ساير �طالعا� � جزييا� مربوطه �� �سنا� مناقصه مند�� �ست .

نشاني ها� كسب �طالعا� بيشتر :
    www.tavanir.org.ir:سايت شبكه �طال� �ساني معامال� شركت تو�نير  

 http://iets.mporg.ir  :�سايت پايگا� ملى مناقصا
  http://moamelat.tbtb.ir : ��سايت شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز

 ���بط عمومى
   شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز��(سهامى خا�)

س���رویس سیاسي � اجتماعي: 
س���امانه شفافیت شوراي نگهبان در 
مراسمي با حضور آیت اهلل خمیني و 
به مناسبت نکوداشت هفته پژوهش 

آغاز به کار کرد. 
به گزارش خبرنگار ما دبیر شوراي 
نگهب���ان در آیین قدرداني از اقدامات 
پژوهشکده شوراي نگهبان اعالم کرد: 
قبل از تشکیل این پژوهشکده، ما واقعًا 
در مضیقه بودیم، اما اکنون پژوهشکده 
موضوعات را بررسي مي کند و آنها را 

شسته رفته به ما مي دهند. 
وي افزود: پژوهشکده شوراي 
نگهبان را افرادي متعهد، دانشگاه رفته 

و انقالبي اداره مي کنند. 
آیت اهلل جنتي تنظیم مش���روح 
مذاکرات ش���ورا را از اقدامات این 
پژوهشکده خواند و گفت: آغاز کار 
شوراي نگهبان اهتمامي براي ضبط 
مش���روح مذاکرات نبود. پژوهشکده 
همه مذاکراتي که موجود بود را پیاده 
و آن را تنظیم کرده اس���ت و تاکنون 
۱۲ هزار صفحه از مشروح مذاکرات 

تنظیم شده است. 
دبیر شوراي نگهبان همچنین با 
اشاره به اینکه برخي گمان مي برند کار 
شوراي نگهبان منحصر به انتخابات و 
رد صالحیت هاست افزود: اقدامات 

پژوهشکده براي شناساندن وظایف 
شوراي نگهبان خوب است و تحقیقات 
علمي شورا را عرضه مي کنند.  به گفته 
وي، کادرسازي از دیگر ویژگي هاي 
پژوهشکده شوراي نگهبان و محققان 
این شورا به دلیل آشنایي با روندهاي 
قانوني صالحیت بیشتري براي ورود به 

مجلس شوراي اسالمي دارند.
وي مجمع مشورتي فقهي شوراي 
نگهبان را دیگر بازوي این شورا دانست 
و افزود: مجم���ع هم براي اعضاي 
آتي شوراي نگهبان کارسازي مي کند 
و تاکن���ون دو تن از اعضاي مجمع 
مشورتي فقهي به عنوان فقیه وارد شورا 
شده اند. جنتي در فراز دیگري از سخنان 
خود روز وحدت حوزه و دانشگاه را 
گرامي داشت و افزود: قبل از انقالب 
جدایي تلخي میان حوزه و دانشگاه 
وجود  داشت و هر دو طرف، به طرف 
مقابل اتهاماتي را وارد مي کردند. امروز 
این ارتباط میان حوزه و دانشگاه شکل 
گرفته و باید بیشتر شود. سیامک ره پیک، 
عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده 
شوراي نگهبان هم در مراسم آغاز به 
کار نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشکده 
شوراي نگهبان، این مراسم را بهانه اي 
براي ارتباط بیشتر شورا با دانشگاه ها 
خواند و افزود: امید داریم این ارتباطات 

بیشتر شود.
وي با تشریح اقدامات پژوهشکده 
به بازدید روزانه ۱۲ هزار نفر از سامانه 
ش���وراي نگهبان اشاره کرد و گفت: 
از ام���روز و همزمان با رونمایي از 
سامانه شفافیت، مشروح مذاکرات در 
س���امانه بارگذاري مي شود. ره پیک با 
تشریح ساختار حکومت ها گفت: همه 
تصمیم گیري ها در هر نظام سیاسي، بر 
مبناي ارزش هاي آن ساختار است و هر  
نظامي براي پاسداري از ارزش ها نهادي 
دارد. شوراي نگهبان وظیفه پاسداري از 
ارزش هاي نظام را دارد و مسأله بعدي 
تشخیص نسبت سنجي میان اتفاقات 

و قضایا با ارزش هاست.
وي نسبت سنجي را کاري بسیار 
دش���وار و پیچیده خواند و تحلیل و 
پژوهش براي این نس���بت سنجي را 
وظیفه پژوهشکده شوراي نگهبان و 

مجمع مشورتي فقهي اعالم کرد.
رئیس پژوهشکده شوراي نگهبان 
با بیان این که پیش از این ارتباط شورا 
با دانش���گاه ها کمرنگ بود، افزود: در 
ماه هاي اخیر ۹۰ کارگاه آموزشي در 
پژوهشکده شوراي نگهبان برگزار شد 
و ۳ هزار نفر از دانشجویان تحصیالت 
تکمیلي در این کارگاه ها با رویه هاي 

شوراي نگهبان آشنا شدند.

بقیه از صفحه ۲
وی همچنین بیان کرد: اما اتکای  
ما به این چیزها نباید باشد.ما باید به 
توانایی داخلی، منابع داخلی، قدرت 
مردمی، ثبات و امنیتی که داریم، اتکا 
کنیم. راهکارهایی را در داخل کشور 
پیدا کنیم که چگونه در جهت توسعه 
اقتصادی به رغم تمام مشکالتی که 

وجود دارد گام برداریم.
رئیس شورای راهبردی روابط 
خارجی در پاس����خ به این سئوال که 
برخی معتقدند ایران منتظرSPV است؛ 
آیا واقعا این طور است، یا این که کشور 
در ح����ال انجام اقداماتی برای مقابله 
با تحریم ها است؟ گفت: هر دو، در 
این که اروپایی ها قول دادندSPV  را 
اجرا  کنند، طبیعتا باید این کار را انجام 
دهند و اگر نشود،  باز تخلفی از طرف 
اروپایی ها و نقض تعهدات آنها ست 
. وی ابراز کرد: می خواهم بگویم اتکای 
ما نباید به این ابزارها باشد. باید در 
جهت طراحی راهکارهایی در داخل 
کشور گام برداریم تا بتوانیم مشکالت 
تحریم����ی و اقتصادی را حل کنیم و 
دولت هم در این زمینه تالش خود 

را انجام می دهد که چگونه می تواند 
با وجود تمام مشکالت معیشت مردم 
را تامین و توسعه اقتصادی کشور را 
در حد معقول پیگیری کند. وی درباره 
این که اگر به هر دلیلی ساز و کار مالی 
توسط اروپایی ها به نتیجه نرسد،  ایران 
چه تصمیمی را اتخاذ می کند؟ گفت: ما 

کار خودمان را باید ادامه دهیم.
این دیپلمات کشورمان  در پاسخ 
به این که یعنی در این شرایط از برجام 
خارج می شویم؟ تاکید کرد: نه این به 
معنای این نیست که از برجام خارج 
می شویم،  در این صورت، بستگی به 
تصمیم مقامات عالی کشور دارد، در 
ش����رایط خاصی که اروپایی ها کامال 
تعهدات خود را نقض کرده و دنبال 

نکنند ایران چه کاری خواهد کرد.
ای��ران در قبال نقض تعهدات 

ساکت نخواهد نشست
رئیس شورای راهبردی روابط 
خارجی  خاطرنشان کرد: البته در این 
زمینه طراحی هایی را انجام داده اند ، 
بنابراین در قب����ال نقض تعهدات 
ساکت نخواهند نشست، همان طور 
که در قبال نقض تعهد آمریکا ساکت 

ننشستند. وی همچنین بیان کرد: دولت 
باید در اتخاذ سیاست های جدید دقت 
بیش����تری داشته باشد که سیاست ها 
مشکل گشا باشد نه مشکل آفرین و 
این  آگاه����ی در دولت وجود دارد، 
در نتیجه دولت تالش خود را انجام 
می دهد. مردم هم باید از سیاست های 
دولت حمایت کنند تا ان شاءاهلل ثبات 
بیشتری در عرصه اقتصادی  کشور 

به وجود آید.
خرازی افزود: اما اتکای ما باید به 
خودمان باشد و نهایتا باید روی پای 
خودمان بایستیم، منابع، نیروی انسانی 
قوی و همس����ایگان خوبی داریم و 
باید ببینیم چه راهکارهایی می توانیم 
طراحی کنیم تا این دوران پر فش����ار 
حکومت زورگوی آمریکا را بتوانیم 

بگذرانیم.
CFT از ابزارهای بین المللی 

است
رئیس شورای راهبردی روابط 
خارجی کشورمان همچنین درباره 
این که چرا مساله CFT تا این اندازه 
در کشور جریان ساز و یا حاشیه ساز 
شد در حالی که کشورهای دیگر به 

راحتی آن را پذیرفتند، اظهارنظر کرد: 
اینها همه ناشی از ماهیت جمهوری 
اسالمی اس����ت و نمی خواهد زیر بار 
زور و فشار برود. عده ای نگرانی هایی 
دارند و معتقدند نکند این ابزارها در 
آینده مایه فش����ار شود، اما از طرفی 
همه اینها، ابزارهای بین المللی است 
که اگر بخواهیم در روابط بین الملل 
خود توس����عه داشته باشیم در قالب 
این ابزارها باید کار کنیم، لذا اختالف 
نظر در این مساله است که امیدواریم 
زودتر تصمیمات الزم در مجموعه 
گرفته و آنچه که به مصلحت کشور 

است اتخاذ شود.
وی در پایان تصریح کرد: برجام 
مایه امنیت و همکاری بیشتر کشورها 
ست. درست است که کشورها اکنون 
همه تحت فش����ار آمریکا قرار دارند 
و خودش����ان با سیاست های جبارانه 
آمریکا مشکل دارند، اما در عین حال 
استقالل کشورها ایجاب می کند فراتر 
از فشارها و خواست آمریکا بتوانند 
روابط ش����ان را با ایران توسعه دهند 
و خودش����ان هم به این مساله اذعان 

دارند.

سوییس آماده راه اندازي كانال ویژه مالي با ایران است

بانک ها مکلف به استعالم آنالین احراز هویت افراد شدند

بقیه از صفحه ۲
وی گفت: حقوق شهروندی به 
عن���وان یک ای���ده و یک وعده در 
انتخابات س���ال ۹۲ از سوی رئیس 
جمهوری مطرح و این سند حقوقی 
سپس، تدوین شد و پیش نویس آن در 
یک فراخوان عمومی مورد نظرخواهی 

قرار گرفت تا اینکه باالخره منش���ور 
حقوق ش���هروندی شامل ۲۲ حق و 
۱۲۰ ماده به عنوان خط مشی و برنامه 
دولت برای پیش���برد حقوق اساسی 
ملت ایران در اواخر پاییز س���ال ۹۵ 

رونمایی شد.
 همچنین رئی���س جمهوری 

تک تک مواد منش���ور را به عنوان 
ماموریت های دستگاه های اجرایی ابالغ 
کرد.  وی درباره ضمانت اجرایی منشور 
گفت: در بخش پایانی منشور ارجاعات 
قانونی هر یک از مواد آمده اس���ت. 
این مساله نشانگر می دهد که منشور 
حقوق شهروندی سندی است که از 

پشتوانه قانونی و ضمانت اجرایی قوی 
برخوردار است. موالوردی خاطرنشان 
کرد: منشورها از نظر حقوق بین المللی 
و داخلی برای یادآوری و گردآوری 
حقوق پراکنده تنظیم می شوند و این 
سند می تواند هنجارسازی کند و حقوق 

را توسعه بخشد.

موالوردی: برنامه ملی آموزش حقوق شهروندی در آستانه اجرا ست

یکی از اخاللگران اقتصادی دستگیر و به كشور بازگردانده شد
وزیر اطالعات گفت: یک اخاللگر اقتصادی که از کشور گریخته بود، 

با اقدامات پیچیده اطالعاتی دستگیر و به کشور بازگردانده شد.
   حجت االسالم سیدمحمود علوی وزیر اطالعات در باره دستگیری 
یکی از اخاللگران اقتصادی و بازگرداندن وی به کشور، اظهارداشت: متهمه 
»شیرین.ن« سال گذشته معادل 8۰۰میلیارد تومان در قالب ارزهای رایج از 
یکی از بانک های کشور اختالس کرده و به خارج از کشور متواری شده 
بود. وی گفت: این متهمه با تغییر هویت و اخذ پاسپورت یکی از کشورها 
بیش از یک سال از چنگ قانون فراری بود که با اقدامات پیچیده اطالعاتی 

دستگیر و به کشور بازگردانده شد.
نهمین همایش»غزه، نماد مظلومیت« امروز برگزار مي شود

نهمین همایش »غزه، نماد مظلومیت« همزمان با روز پایان جنگ۲۲ روزه 
صبح امروز در محل جمعیت دفاع از فلسطین برگزار مي شود.

به گزارش خانم دکتر زهرا مصطفوي رئیس و دبیرکل جمعیت دفاع از 
فلسطین، این همایش با همکاري معاونت بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمي و با توجه به تحوالتي که پس از جنگ ۲۲ روزه غزه در سال ۱۳8۷)۲۰۰8 
میالدي( در سطح فلسطین و منطقه رخ داد و همچنین تغییرات بسیار جدي و 

گسترده اي که در معادله درگیري اخیر ایجاد شده است، برگزار مي شود.
 آمادگی هالل احمر برای تجهیز مدارس  سیستان  

به تاسیسات  گرمایشی استاندارد
رئیس جمعیت هالل احمر از آمادگی این جمعیت برای تجهیز تمامی 
مراکز دبس���تان و پیش دبستانی سیستان و بلوچستان به سیستم گرمایشی 

استاندارد خبر داد.
  به گزارش پایگاه اطالع رس���انی جمعیت هالل احمر؛ در پی وقوع 
حادثه آتش سوزی در مدرسه ای در زاهدان، رئیس جمعیت هالل احمر، 
دبی���رکل و خزان���ه دارکل این جمعیت را مامور کرد تا با حضور در منطقه 
و بررسی میدانی، عالوه بر هماهنگی با آموزش و پرورش منطقه و دیگر 
دس���تگاه های مسئول استان، مقدمات تجهیز تمامی مراکز دبستان و پیش 
دبستانی فاقد سیستم گرمایشی استاندارد در استان سیستان و بلوچستان را 
به وسایل و تجهیزات الزم فراهم کنند. دکتر علی اصغر پیوندی، همچنین در 
پیامی توییتری اعالم کرد: آتش سوزی در دبستان شهر زاهدان و جان باختن 
تعدادی از کودکان سرزمین مان دردآور است. جمعیت هالل احمر آمادگی 
کامل دارد برای پیشگیری از حوادث مشابه با هماهنگی آموزش و پرورش، 
تمامی مراکز دبستان و پیش دبستانی استان سیستان و بلوچستان را به سیستم 

گرمایشی استاندارد مجهز کند.

اخبار كوتاه

مركز جامع پیشگیری و تشخیص سرطان در تهران   راه اندازي مي شوداگر مشکوک به ایدز هستید، به این مراكز مراجعه كنیدرونمایي از سامانه شفافیت شوراي نگهبان

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: بانک ها یا 
دستگاه هایی که نیازمند بررسی هویت افراد هستند، 
مکلفند به صورت برخط و آنالین از س���ازمان 

ثبت احوال استعالم بگیرند.
سیف اهلل ابوترابی در گفتگو با ایسنا، در پاسخ 
به این س���ؤال که آیا کس���انی که تکمیل ثبت نام 
کارت ملی هوشمند انجام داده اند اما هنوز موفق 
به دریافت کارت ملی هوشمند نشده اند در فرآیند 
کارهای اداری به مشکلی نخواهند خورد، گفت: 
پس از تکمیل ثبت نام، اطالعات افراد در س���امانه 

ثبت احوال ثبت خواهد شد و برگه ای هم به افراد 
پس از تکمیل ثبت نام تحویل داده می شود که نشان 
دهنده این است که فرد تکمیل ثبت نام انجام داده 
است. بنابراین مشکلی برای افراد در انجام کارهای 

اداری ایجاد نخواهد شد.
وی ادامه داد: از طرفی دس���تگاه های اداری 
می توانند از سامانه ثبت احوال برای احراز هویت 
فرد استعالم آنالین و برخط داشته باشند؛ اما گاهی 
اوقات برخی از نهادهای اداری از اطالعات قبلی 
خود بک آپ)رونوش���ت( می گیرند و برای احراز 

هویت افراد به آن مراجعه می کنند. در حقیقت آنها 
استعالم آنالین نمی گیرند که ممکن است اطالعات 

قبلی مغایر با اطالعات فعلی فرد باشد.
سخنگوی سازمان ثبت احوال همچنین اضافه 
کرد: بانک ها مکلفند به صورت آنالین و برخط 
برای احراز هویت افراد اس���تعالم کنند و استعالم 
آفالین معنا ندارد. همچنین سازمان ثبت احوال کشور 
هم آمادگی دارد به صورت آنالین پاسخگو باشد 
زیرا س���ازمان ثبت احوال آخرین تغییرات هویتی 

افراد را دارد.
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ماش�ااهلل پورحس�يني محم�ود آب�ادي پ��در يار 
دبيرس��تاني )سعيد عزيز( بار آخرين سفر خود را بست 
و حس��رت ديداري ديگر را تا ابد بر دل دوس��تدارانش 
نهاد. مراسم يادبود اين معلم فرزانه به شرح ذيل برگزار 

مي شود:
از هي��أت  روز جمع��ه 97/9/30  1� س��اعت 15 

موكب الحسين اردكان به سمت مزار. 
2� س��اعت 15/30 الي 17 روز يكش��نبه 97/10/2 در 
تهران � مس��جد احمديه نارمك � باالتر از 4  راه سرسبز 

� روبروي ايستگاه مترو سرسبز
انجمن دانش آموختگان دبيرس�تان فلس�في �  

تهران �  خ پيروزي )فرح آباد ژاله سابق(

يك سال از درگذشت آقاي غالمعلي فراهانچي
فرزند ارشد مرحوم حاج احمد فراهانچي 

مديرعام��ل و عضو هيئت مديره و يكي از بنيان گذاران 
ش��ركت تولي��دي و صنعتي جهان رك��س را به اطالع 

دوستان و آشنايان مي رساند.
امي��د ك��ه در ج��وار رحمت پ��روردگار آس��وده و آرام 

بيارامد.
ياد آن مرحوم را گرامي مي داريم.

از طرف: خانواده فراهانچي
برادر مهندس محمد فراهانچي و برادرزاده ها 

خانم ه�ا: پريس�ا  � فريب�ا � في�روزه � پرين�از 
فراهانچي

آقاي�ان: عل�ي � رض�ا �  فرامرز � فري�د � بهزاد 
فراهانچي

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

جناب آقاي مهندس فرخ مجلسي
خبر درگذش��ت خواهر گرامي جنابعالي باعث تأس��ف 
و تأل��م  خاطر دوس��تان فارغ التحصيل دانش��كده فني 
دانش��گاه ته��ران گردي��د. بقاي عم��ر حضرتعالي را از 

خداوند منان آرزو داريم.
فارغ التحصيالن 40�41�42

اوست پايدار
جناب آقاي مهندس مجلسي 

و مهندس محمدصادق الماسي و خانواده محترم
ضايعه درگذشت سركار خانم مجلسي را تسليت عرض 
نم��وده، از خداوند متعال ب��راي آن مرحومه رحمت و 
غفران و براي ش��ما و خانواده محترم س��المتي و طول 

عمر مسئلت داريم.
هم دوره اي هاي فارغ التحصيل سال هاي 40 و 41 و 42

دانشكده فني دانشگاه تهران

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

در باورمان نمي گنجد كه ش��ش س��ال از درگذش��ت 
مادر عزيزمان بانو مرضيه پريس�اي و چهار س��ال از 
حي��ات جاودانه پدر بزرگوارمان زنده ياد محمد هادي 
محمودزاده طوسي مي گذرد در حالي كه يادگذشت 

و فداكاري هايشان هميشه باماست، روحشان شاد.
از طرف فرزندان

بسمه تعالی
اذا مات  العالم ثلم في السالم 

ثلمه̈   ال يسدها شيء الي يوم القيامه

با نهايت تأسف و تأثر رحلت عالم رباني، فقيه عالي مقام 
و مدافع حريم اهل بيت عليهم السالم حضرت آيت اهلل 
حاج آق�ای س�يدمحمدعلي روحاني رضوان اهلل 

تعالي عليه را به اطالع مي رساند.
ب��ه همين مناس��بت مراس��م بزرگداش��تي روز جمعه 
 م��ورخ 97/9/30 از س��اعت 15 ال��ي 16/30 مس��جد 
بني هاش��مي واقع در خيابان ش��هيد نامجو )گرگان(، 

ايستگاه معينيه برگزار مي گردد.
ش��ركت علم��اي اعالم، حجج اس��الم و عموم مؤمنين 

موجب تعظيم شعائر خواهد بود.
سيد احمد روحاني

چه بي صدا شكسته شد آينه جوانيت 
نخوانده پاره شد دفتر زندگانيت 

خاطره جان!
س��ي و هفتمين س��الروز پروازت را گرام��ي مي داريم. 

هميشه در قلب ما هستي.
خانواده جالئي 

به مناسبت هفدهمين سالگرد 
درگذشت ناگهاني فرزند ناكامم 

مهندس محمود صادق زاده عراقي 
عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور مركز تهران

او مهر علي داشت در اين دار مكافات 
با مهر علي شاه واليت ز جهان رفت 
پنجه هاي بي رحم روزگار 
غ��دار در س��پيده دم روز 
ناگه��ان   1380/09/29
فرزند 36 ساله ام مهندس 
ص�ادق زاده  محم�ود 
از شاخس��ار  عراق�ي را 
زندگ��ي رب��ود و فاجعه اي 
دردناك و غيرقابل جبران 
ب��راي خان��واده و اق��وام و 
دوس��تان بوجود آورد ولي 
در برابر مش��يت الهي س��ر تعظيم و تكريم فرود آورده و 

راضي به رضاي خداوند متعال خواهيم بود.
محمود عزيزم تو گل زيباي من بودي كه از همه گل ها 
زودت��ر پژمرده و پرپر ش��دي و به مواليت حضرت علي 
عليه السالم پيوستي. اكنون 17 سال است كه سنگيني 
غم نبودنت را با ناتواني بدوش مي كشم از خداوند متعال 
تقاضا دارم تحمل فقدان و محروميت بدون زيس��تن در 

كنار وجود عزيزت را به من عطا بفرمايد.
محم�ود عزي�زم در بيداري با خاطرات ش��يرين و در 
خواب با خودت سرگرم گفتگو هستم انسانيت، تواضع 
و مهربانيت همواره زبانزد اقوام و آش��نايان و دوس��تان 
مي باش��د. محمود جان تو نمرده اي بلكه جس��م تو در 
زير خاك مدفون گرديده و خاطرات وفاداري تو تا زنده 
هستم در قلب رنجورم باقيست. آمرزش و طلب مغفرت 

تو را از درگاه ايزد منان خواستارم.
محمود جان روحت شاد و يادت گرامي باد.

پدر داغدارت محمد حسين صادق زاده عراقي 
تنها برادرت دكتر محسن صادق زاده عراقي 

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

آگهی تغییرات شرکت تولید برق خوزستان مپنا سهامی خاص
به شماره ثبت 404460 و شناسه ملی 10320556017

  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 - آقای حمیدزرگرپور به شماره ملی 1286493978به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری
اعتضاد غدیر به شناسه ملی 10102169938 به سمت رئیس هیئت مدیره. - آقای 
خلیل بهبهانی به ش���ماره ملی1950380688 به نمایندگی از شرکت گروه مپنا به 
شناسه ملی 10101431259به س���مت نایب رئیس هیات مدیره. - آقای محسن 
انوشه پور به شماره ملی0070917892 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری برق 
و انرژی غدیر به شناس���ه ملی10320660538 به سمت عضو هیات مدیره. و آقای 
علی همتی با ش���ماره ملی 4030090907 به س���مت مدیر عامل) خارج از اعضاء( 
 انتخاب شدند. -کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای 
هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر خواهد بود و س���ایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل 
و یا جانشین تعیین ش���ده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. - هیأت 
مدیره اختیارات خود در بندهای 1، 4، 6، 7، 9، 10، 11، 13، 14، 15 و 16 ماده 40 

اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293330(

آگهی تغییرات شرکت ایران رامپ سهامی خاص
 به شماره ثبت 18290 و شناسه ملی 10100628108 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته برات، قراردادها و عقود اسالمی 
به امضاء مش���ترک آقایان محمد بهاءالدین صدیقی با س���مت مدیرعامل و آقای جمال 

صدیقی با سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293328(

آگهی تغییرات شرکت اقامت بتن دز سهامی خاص 
به شماره ثبت 450565 و شناسه ملی 10860616587 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور ف���وق العاده مورخ 
1395/06/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : احمد کریمی بیستگانی بشماره 
ملی 1171026137 بس���مت رئیس هیئت مدیره-علی محمد عنایتی فر 
بشماره ملی 2001007876 بسمت مدیر عامل ونایب رئیس هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته و بروات و قراردادهای عقود اسالمی و 
نامه های عادی و اداری و مکاتبات با س���ازمانها با امضای آقای علی محمد 
عنایتی فر منفرداً همراه با مهر ش���رکت معتبرمی باش���د . کیومرث پیغان 
به ش���ماره ملی 2002532788 بعنوان بازرس اصلی و اکبر ادیب مهر به 
شماره ملی 2000823890 بس���مت بازرس علی البدل شرکت برای مدت 

یکسال مالی منصوب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)293329(

آگهی تغییرات شرکت پیمانکاری ساختمان و نصب ماشین آالت 
فوالد صنعت دارا سهامی خاص 

به شماره ثبت 273716 و شناسه ملی 10103088063
 به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور ف���وق العاده مورخ 
1397/06/22 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : آقای مهدی محمدی با شماره 
ملی 4280987440 به س���مت رئیس هیات مدیره آق���ای علی نعیمی 
قهرودی با شماره ملی 0056702310 به سمت نایب رئیس هیات مدیره 
و آقای هوشنگ صباغ انوری با شماره ملی 0519735986 به عنوان عضو 
هیات مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد 
مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیر عامل به اتفاق امضاء یکی دیگر 
از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر ش���رکت و اوراق عادی و اداری شرکت با 

هریک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)293327(

آگهی تغییرات
شرکت خدمات بیمه ای ثمن آفرین پارسیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 373103 و شناسه ملی 10320233886

 به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدی���ره م���ورخ 1397/04/31ومجوز 
ش���ماره400/154481 - 97/1مورخ 97/6/31بیمه پارسیان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - خانم سپیده طاهریان کدملی 0451284607 به سمت 
رئیس هیات مدیره - خانم نس���یم آصفی کدملی 0055854834 به نایب 
رئیس هیات مدیره - خانم سحر ثقه االس���المی کدملی 0059936061 
بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور ش���رکت به امضاء مش���ترک مدیرعامل و هریک از اعضاء هیات 
مدیره همراه با مهر ش���رکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل 

همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)293323(

آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه دوازدهم شهرتهران سهامی خاص 
به شماره ثبت 346234 و شناسه ملی 10103903931 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
ماده ذیل به عنوان ماده 50 اساسنامه شرکت به مواد قبلی اضافه شود: ماده 50 اساسنامه : شرکت 
مجاز می باشد با رعایت مواد قانونی به عنوان شرکت پذیرنده یا ادغام شونده و یا ایجاد شخصیت 
حقوقی جدید اقدام نماید. “با اضافه ش���دن ماده فوق به عنوان ماده 50 اساسنامه، مفاد مواد 50 

لغایت 51 قبلی تحت شماره های 51 لغایت 52 به قوت خود باقی می باشد.” 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293325(

آگهی تغییرات 
شرکت داده ورزی فرادیس البرز سهامی خاص 

به شماره ثبت 220341 و شناسه ملی 10102616398 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : -آقای عبدالرضا شاکری با ش���ماره ملی 4579303997 به 
نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک با شناسه ملی 10101455520 
به س���مت رئیس هیات مدیره، آقای امیرحس���ین فتاحی با شماره ملی 
0450577716 به نمایندگی از ش���رکت ملی انفورماتیک با شناسه ملی 
10861525594 به س���مت نائ���ب رئیس هیات مدیره ب���ه جای آقای 
مس���عود همایونفر و آقایان: بهرام نجفلی با ش���ماره ملی 0036331856 
به نمایندگی از ش���رکت مدیریت امن الکترونیکی کاش���ف با شناسه ملی 
14003937668 به جای آقای نوذر صوفی لو – علی سیفی با شماره ملی 
0043448771 به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر 
کیش با شناس���ه ملی -10861567216 و سعید ساکی محمدی با شماره 
ملی 0055386660 به نمایندگی از ش���رکت خدمات انفورماتیک کیش با 
شناس���ه ملی 10861525896 به عنوان اعضا هی���ات مدیره و آقای نوذر 
صوفی لو با ش���ماره ملی 2594180726 )خارج از اعضاء هیات مدیره( به 
عنوان مدیر عامل شرکت تا پایان دوره تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. - 
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیر عامل 
و امضاء رئیس هیات مدیره، متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک با 
امضا یک نفر دیگر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد 
بود و نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
)293326(

آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه چهار شهر تهران سهامی خاص 
به شماره ثبت 335839 و شناسه ملی 10103765621 

 به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
عبارت ذیل به عنوان ماده 50 اساس���نامه شرکت به مواد قبلی اساس���نامه الحاق گردید و ماده 50 
اساسنامه : شرکت مجاز می باش���د با رعایت مواد قانونی به عنوان شرکت پذیرنده یا ادغام شونده و یا 
ایجاد شخصیت حقوقی جدید اقدام نماید. با اضافه شدن ماده فوق به عنوان ماده 50 اساسنامه، مفاد 

مواد 50 لغایت 51 قبلی تحت شماره های 51 لغایت 52 به قوت خود باقی می باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293324(

آگهی تغییرات شرکت فنی ومهندسی شاخص اعتماد سهامی خاص 
به شماره ثبت 137258 و شناسه ملی 10101803725 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/10/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : - تعداد اعضاء هیئت مدیره 6 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)293321(

آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای ثمن آفرین پارسیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 373103 و شناسه ملی 10320233886 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/30 
ومج���وز ش���ماره400/154481 - 97/1مورخ 97/6/31بیمه پارس���یان 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : _ اعضاء هیات مدیره عبادتنداز : خانم سحر 
ثقه االسالمی به ش���ماره ملی 0059936061 خانم نسیم آصفی به شماره 
ملی 0055854834 خانم سپیده طاهریان به شماره ملی 0451284607 
که برای دو س���ال انتخاب ش���دند - آقای س���عید ایروانی به شماره ملی 
1816882781 به س���مت بازرس اصلی و خانم زهرا لش���کری به شماره 
ملی 5599645381 به س���مت بازرس علی البدل برای مدت یک س���ال 
مالی انتخاب شدند. _ روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت نشر آگهی های 
شرکت انتخاب شد. -ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به 29 

اسفند 1396 تصویب شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)293322(

آگهی تغییرات شرکت تجارت پویای آبنوس سهامی خاص
 به شماره ثبت 404118 و شناسه ملی 10320552660

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ترازنامه و حس���اب سود و زیان منتهی به س���ال مالی 1396 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و 
خدمات مالی فاطر به شناسه ملی 10100188574 به س���مت بازرس اصلی و موسسه آزمون پرداز 
ایران مشهود به شناسه ملی 10861687625 به س���مت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار اطالعات، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295517( 

آگهی تغییرات شرکت سخت ابزار پارس سهامی خاص
 به شماره ثبت 84789 و شناسه ملی 10101292620

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
به موضوع شرکت “امکان شرکت در مناقصات و انعقاد قرارداد با کارفرمایان و پیمانکاران صنعت 
معدن جهت انجام عملیات حفاری در معادن داخل کش���ور با توجه به استاندارهای موجود ،در 
صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم” اضافه گردید. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گردید. ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295518( 

آگهی تغییرات شرکت سخت ابزار پارس سهامی خاص
 به شماره ثبت 84789 و شناسه ملی 10101292620 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/04/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ترازنامه و حساب س���ودوزیان س���ال مالی 1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی 
وخدمات مالی همیار حساب ) حسابداران رس���می ( به شناسه ملی 10100524321 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای عباس سید علومی به کد ملی 0033930945 بعنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295519( 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی سامان دهندگان آبکار پارسیان
 به شماره ثبت 405366 و شناسه ملی 10320561551

 به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/02/04 وتاییدیه شماره 
972/104/94570مورخ97/4/16اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان اسالمشهرتصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: -سرمایه شرکت تعاونی به مبلغ 2400000000 ریال افزایش یافت
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295520( 

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی صنعتی راد کابل شمال پارس سهامی خاص

 به شماره ثبت 295046 و شناسه ملی 10103325189
 به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/08/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امین حسابرسی افق به شناسه ملی 10100608360 
بسمت بازرس اصلی و خانم س���یده حمیرا یحیی زاده گوراب پسی به شماره 
ملی 2668660970 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 
ش���دند ترازنامه حساب سود و زیان مالی منتهی به س���ال 29 /12/ 1396 به 
تصویب رسید. روزنامه کثیراالنتش���ار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. آقای اصغر وهابی به شماره ملی 2592153837 به سمت عضو 
هیئت مدیره و خانم ماندانا وهابی به شماره ملی 0047627700 به سمت عضو 
هیئت مدیره و آقای سید کاظم فیاضی به شماره ملی 2591100926 به سمت 

عضو هیئت مدیره به سمت هیئت مدیره برای مدت 2 سال اتنخاب گردیدند
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295513( 

آگهی تغییرات شرکت شیبراهه بندر سهامی خاص
 به شماره ثبت 157988 و شناسه ملی 10102006950 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور ف���وق العاده مورخ 
1397/08/20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: -آقایان: سیدعلی لطفی زاده 
به شماره ملی 0053505107 و آرش هاش���می حسینی به شماره ملی 
2295242231 و خانم الهام حس���ن زاده به شماره ملی 0061950130 
به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو س���ال انتخاب شدند. -آقای 
سیدجالل سیدعلی اکبر به ش���ماره ملی 0491179316 به سمت بازرس 
اصلی و آقای علیرضا الله به ش���ماره ملی 0492449392 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک س���ال مالی انتخاب ش���دند. -ترازنامه و حساب 
سود و زیان شرکت مربوط به س���ال مالی 1396 مورد تصویب قرار گرفت. 

-روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295515( 

آگهی تغییرات
 شرکت شیبراهه بندر سهامی خاص

 به شماره ثبت 157988 و شناسه ملی 10102006950 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: -آقای سیدعلی لطفی زاده به شماره ملی 0053505107 به 
س���مت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل � آقای آرش هاشمی حسینی 
به ش���ماره ملی 2295242231 به س���مت نایب رئیس هیئت مدیره 
وخانم الهام حسن زاده به ش���مارملی 0061950130 به سمت عضو 
هیئت مدیره انتخاب شدند. -کلیه اوراق و اس���ناد بهادار و تعهدآور با 
امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود و و اوراق عادی 
و اداری با امض���اء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدی���ره و یا نایب رئیس 

هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295516( 

آگهی تغییرات شرکت سازه توان انرژی سهامی خاص
 به شماره ثبت 339054 و شناسه ملی 10103740535 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/08/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: مرکز ش���رکت به: تهران – نارمک – میدان 71 – کوچه خادمی 
– پالک10 – طبقه س���وم کدپس���تی: 1646958564 انتقال یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295511( 

آگهی تغییرات شرکت گروه پزشکی مهر پاد سهامی خاص
 به شماره ثبت 103098 و شناسه ملی 10101470294 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/05/19 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: -ترازنامه و حساب س���ود وزیان س���ال مالی منتهی به 1396/12/29 به تصویب رسید. 
-سوسن کیانی ایالقی به کد ملی 5279484807 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهداد 
آریا به شماره ثبت 30888 و شناسه ملی 10320849506 به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال 

مالی انتخاب شدند. -روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295512( 

آگهی تغییرات  شرکت پارسیان نیروی صنعت برق ساختمان 
با مسئولیت محدود

 به شماره ثبت 505182 و شناسه ملی 14006544029
 به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/10/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان هادی مشایخی فر به 
کد ملی 0559897340 بس���مت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره خارج 
از ش���رکاء و جعفر بابائی به کد ملی 3340112606 بس���مت رئیس 
هیئت مدیره و مصطفی صدرالدینی به کد ملی0322129850 بسمت 
نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق 
و اسناد بهادار وتعهدآور ش���رکت از قبیل چک برات سفته قراردادها 
وعقود اسالمی واوراق عادی واداری باامضاء رئیس هیئت مدیره و نایب 

رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295507( 

آگهی تغییرات
 شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام

 به شماره ثبت 3833 و شناسه ملی 10861736062 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/11/11 و مجوزهای شماره 
97/153934 مورخ 1397/05/08 بانک مرکزی جمهوری اس���المی ایران 
و 12955 مورخ مورخ 1397/05/22 س���ازمان خصوصی سازی تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: آقای حجت اله صیدی به شماره ملی 4280466920 به 
عن���وان مدیرعامل ) خارج از اعضای هیئت مدی���ره ( انتخاب گردید. کلیه 
اس���ناد تعهد آور و اوراق بهادار بانکی به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهد بود و س���ایر مکاتبات اداری با 

امضای مدیر عامل و مهر بانک معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295509( 

آگهی تغییرات 
شرکت تاپ اونیک پنجره شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 320694 و شناسه ملی 10103578888
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: -سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم فائزه دشتی 
با ش���ماره ملی 0020181795 به نمایندگی از طرف ش���رکت صنایع دارویی 
سالمت بزرگمهر )سهامی خاص( با شناسه ملی 10103464241 بجای) آقای 
مهدی نیل فروش زاده ( در هیئت مدیره شرکت قرار گرفت در نتیجه هیئت مدیره 
و سمت اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل تعیین 
گردیدند: آقای احمد دشتی با ش���ماره ملی 1280289112 به نمایندگی از 
طرف شرکت تدبیر سرمایه جم )سهامی خاص( با شناسه ملی 10320182974 
و شماره ثبت 369072 به سمت رئیس هیئت مدیره. -آقای عباس قناد رضائی 
با ش���ماره ملی 0939414724 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. -خانم فائزه 
دش���تی با ش���ماره ملی 0020181795 به نمایندگی از طرف شرکت صنایع 
دارویی سالمت بزرگمهر )س���هامی خاص( با شناسه ملی 10103464241 و 
شماره ثبت 307732به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهد آور و قراردادها و چک و سفته و برات و غیره با 
امضاء مدیر عامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء دو نفر از اعضاء 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اس���ناد اداری و مراسالت با امضاء 
منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 
هیئت مدی���ره اختیارات موضوع بندهای 4 – 6 – 7 – 12 – 14 – 15 – 17 و 

19 ماده 49 اساسنامه شرکت را به مدیر عامل تفویض نمودند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295510( 

آگهی تغییرات شرکت ارتباطات زیر ساخت سهامی خاص
 به شماره ثبت 18347 و شناسه ملی 10100629190 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/06/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
روزنامه کثیراالنتش���ار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. سازمان حسابرسی 
10101136332 دارای شناس���ه ملی بعنوان بازرس قانونی جهت یکسال مالی انتخاب گردید. 

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 95 بتصویب رسید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295514( 

آگهی تغییرات شرکت صنایع کابل کرمان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 52172 و شناسه ملی 10100973196 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: خداقلی حاجی حسینلوبه ش���ماره ملی 2802949268 با حفظ سمت رئیس 
هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تا پایان مدت تصدی انتخاب گردید. روزنامه اطالعات جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295508( 

آگهی تغییرات شرکت وارسا سهامی خاص
 به شماره ثبت 6841 و شناسه ملی 10100316136 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور ف���وق العاده مورخ 
1396/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: اعضاء هیئت مدیره برای مدت 
2 س���ال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهرام ارشد منصب به کد ملی 
0047668415 )خارج از اعضاء هیئت مدیره( به سمت مدیر عامل و آقای 
مجتبی اش���تری به کد ملی 0043256295 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و خانم آرزو اش���تری به کد ملی 4723219366 به س���مت نایب رئیس 
هیئت مدیره و خانم شهناز بوالوردی نژاد شیرازی به کد ملی 1816846295 
به سمت عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق بهادار تعهد آور شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات و عقود اسالمی با امضاء مدیر عامل و یا یکی از اعضای 

هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295506( 



سال نود  و سوم

سرویس خارجی: وزارت خارجه آمریکا علیرغم تنش با آنکارا بر سر خرید 
پدافندموش���کی »اس-400« روسی ،با فروش 3/5 میلیارد دالر سامانه  موشکی 

پاتریوت به ترکیه موافقت کرد.
وزارت خارجه آمریکا در نامه ای به کنگره این کش���ور از موافقت خود با 
فروش س���امانه پاتریوت و تعدادی از موش���ک های دیگر به ترکیه خبر داد.این 
وزارتخانه به کنگره آمریکا اطالع داد که با فروش 80 سامانه موشکی پاتریوت 

و همچنین 60 موشک دیگر به ترکیه موافقت کرده است .
 از سویی،»دیمیتری پسکوف« سخنگوی  رئیس جمهوری روسیه،اعالم کرد: 
فروش سیس���تم های دفاع موشکی »اس -400« روسی  به ترکیه با وجود تایید 
وزارت خارجه آمریکا برای فروش  پاتریوت به آنکار ادامه می یابد. به گفته وی 
روس���یه اطمینان دارد که طرف ترکیه ای به تعهدات خویش درباره فاش نشدن 
مختصات و ویژگی های سامانه های موشکی اس-400 پایبند مانده و کارشناسان 

آمریکایی به این سامانه دسترسی نخواهند داشت.
در خبر دیگری،نیروهای امنیتی ترکیه ۷0 نفر را به اتهام ارتباط با عامالن 
کودتای نافرجام ۱5 ژوئیه۲0۱6 در مناطق مختلف این کشور بازداشت کردند.

نیروهای سازمان ملل ضمانت آتش بس 
در »الحدیده« یمن را بر عهده می گیرند

سرویس خارجی: »استیون دوجاریک«، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل 
گفت: نیروهای سازمان ملل متحد طی ۲۱ روز آینده در شهر»الحدیده« و بنادر 
آن ش���امل »الصلیف« و »راس عیسی« مستقر خواهند شد و ضمانت اجرای 

توافق آتش بس در این مناطق را بر عهده خواهند گرفت.
»دوجاریک « در یک نشست مطبوعاتی در نیویورک با تاکید بر ضرورت 
پایبندی طرف های یمنی به توافق سوئد، از استقرار نیروهای خود در الحدیده 
و بنادر آن طی ۲۱ روز پس از برقراری آتش بس خبر داد.وی افزود: عملیات 
استقرار نیروهای سازمان ملل در بنادر الحدیده، الصلیف وراس عیسی و مناطقی 
از شهر الحدیده برای ارسال کمک های بشر دوستانه پس از گذشت دو هفته 
از زمان برقراری آتش بس، صورت می گیرد.بر اس���اس این گزارش ، تیم 
سازمان ملل به فرماندهی ژنرال »پاتریک کامرت«، رئیس کارگروه ویژه سازمان 
ملل برای نظارت بر آتش بس در الحدیده ، اواخر هفته جاری نیویورک را به 
مقصد یمن ترک خواهد کرد .در چنین شرایطی و در حالی که جنگ یمن 
پس از مذاکرات صلح »سوئد« و برقراری آتش بس در »الحدیده« در آستانه 
پایان خود قرار گرفته است، »عمر البشیر«، رئیس جمهوری سودان در دیدار با 
رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح عربستان ، بار دیگر در ازای دریافت مبالغی 
پترودالر سعودی بر افزایش مشارکت »خارطوم« و حضور مزدوران کشورش 
در ائتالف عربستان علیه یمن تاکید کرد.در تحوالت میدانی نیز، جنگنده های 
عربستان و امارات مناطق مختلف یمن را بمباران کردند.به گفته منابع خبری، 
در این حمالت، پایگاه هوایی »الدیلمی« در شمال »صنعا«، پایتخت یمن سه 
بار هدف قرار گرفت.جنگنده های رژیم سعودی همچنین در چند نوبت استان 
»حجه« یمن را بمباران کردند.از سوی دیگر نیز منابع امنیتی از عملیات ارتش و 
کمیته های مردمی یمن در »عسیر«عربستان و کشته و زخمی شدن شماری از 
نظامیان سعودی خبر دادند. در عملیات نیروهای یمنی در شهر »صراوح«، واقع 

در استان »مارب« نیز ۱0نفر از مزدوران ائتالف سعودی کشته شدند.

موافقت آمریکا با فروش سامانه 
موشکی »پاتریوت« به ترکیه
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 نماینده معروف پارلمان کویت: کشورهای تابع ریاض
 از التماس های عربستان به ایران خبر ندارند

فارس: »عبدالحمید دشتی« نماینده سابق شیعه 
پارلمان کویت و نماینده کویت در کمیته حقوق بشر 
سازمان ملل در ژنو در گفت وگو با روزنامه لبنانی 
»البناء« در خصوص روابط کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس با ایران گفت که با وجود سردی روابط 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با ایران، همه 
آنها از جمله عربستان به طریقی تابع ایران هستند.

دش���تی که بخاطر مواضع ضد سعودی، در پارلمان 
کویت جنجال س���از شده بود، تصریح کرد: این امر از طریق برخی تماس ها، 
مکالمات و نامه نگاری های شخصیت هایی خاص عرب خلیج فارس با ایرانی ها 
انجام می شود. وی افزود: منظور ما عربستان و ابوظبی است وگرنه بقیه امارات 
تقریبا ذوب در ایران هستند و همچنین سلطنت عمان هم رابطه خوبی با ایران 
دارد؛ البته بحرین هر چه ریاض تصمیم بگیرد اجرا می کند اما این کشورهایی 
ک���ه توصیه ه���ای ریاض را اجرا می کنند از تماس های محرمانه و خواهش و 
التماس های عربستان از ایران در زمینه های مختلف خبر ندارند. دشتی تاکید کرد: 
همه ما مکر و حیله چند سال پیش عربستان را به یاد داریم وقتی که حجاج 
ایرانی را در منا هدف گرفت، اما ایران به گونه ای رفتار کرد که عربستان مجبور 
شد پیکرهای همه حجاجی را که شهید شده بودند تحویل بدهد بدون اینکه 
مقامات ایرانی هیچ گونه اظهارات تهدیدآمیزی به زبان بیاورند. دشتی اظهار داشت: 
ما خیلی اوقات می شنویم که محمد بن سلمان، ایران را تهدید یا مورد شماتت 
قرار می دهد اما مطمئنیم اگر بن سلمان دست به حماقت علیه ایران بزند یا 
حتی یک موشک شلیک کند این امر به فروپاشی آل سعود منجر می شود چون 
ایران ظرف چند ساعت می تواند کل خلیج فارس را به کنترل خود دربیاورد. 
وی تصریح کرد: همه دنیا تسلیم قدرت ایران هستند و آنهایی که با ایران سر 

دشمنی دارند زیان دیده اند. 
تظاهرات مردم لبنان علیه وضعیت معیشتی و فساد

ایرنا: شماری از جوانان لبنانی در بیروت در میان تدابیر شدید امنیتی به 
وضعیت معیشتی، فساد و تشکیل نشدن دولت در این کشور اعتراض کردند.

معترضان خواستار حضور بیشتر مردم این کشور در اعتراض های ضد وضعیت 
معیشتی، فساد و تاخیر در تشکیل دولت جدید شدند. پس از گذشت ماه ها از 

انتخابات لبنان، دولت سعد حریری هنوز تشکیل نشده است. 
انتقاد پاپ از سیاست های غرب در قبال پناهجویان

تسنیم: رهبر کاتولیک های جهان، سیاستمداران 
غرب���ی را ک���ه پناهجویان را مقصر مش���کالت 
کشورهایشان می دانند، محکوم کرد. پاپ 82 ساله 
این اظهارات را در پیامی به مناس���بت روز جهانی 
صلح کلیسای کاتولیک مطرح کرد. در این پیام که به 
رهبران دولت ها و سازمان های جهانی فرستاده شده، 
آمده است: آن دسته از رهبرانی که هر مشکلی را 
به گردن پناهجویان می اندازند غیرقابل قبول هستند 

چون دنیای جهانی شده ما شدیدا به اصل برادری محتاج است. 
دسترسی هکرها به مکاتبات محرمانه اروپایی ها درباره ایران 

روسیه و ترامپ
تسنیم: اسنادی که هکرها از مکاتبات میان دیپلمات های اتحادیه اروپا به 
دست آورده اند نشان می دهد کشورهای اروپایی نگرانی هایی درباره روسیه، ایران 
و ترامپ داشته اند. هکرها به شبکه های ارتباطات دیپلماتیک اتحادیه اروپا نفوذ و 
هزاران پیام رد و بدل شده را دانلود کرده اند. این پیام ها نشان می دهد کشورهای 
اروپایی نگرانی هایی درباره دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جدال هایی 
بر سر تعامل با روسیه و چین و احتمال احیای برنامه هسته ای ایران داشته اند.

كوتاه از سراسر جهان
* پس از نشست هفته گذشته هیأت هاي مذاکره کننده یمني در »استکهلم« 
سوئد که با حضور نماینده و همچنین دبیرکل سازمان ملل صورت گرفت 
و به توافق هایي نیز منتهي شد، این هفته آتش بس هرچند شکننده در استان 
»الحدیده« که در هفته ها و ماه هاي اخیر کانون درگیري ها و جنگ یمن بوده 
است، برقرار شد تا مردم غرب یمن پس از 4 سال، آرامشي نسبي را نیز 
تجربه کنند. ائتالف سعودي اما تحرکات نظامي براي تحریک انصاراهلل جهت 
به شکس���ت کش���اندن این آتش بس را در پیش گرفت که در برخي مناطق 
علیرغم خویشتنداري انصاراهلل به درگیري هاي محدودي نیز منجر شد.  

* سناي آمریکا این هفته با تصویب ۲ قطعنامه ضد سعودي به دلیل 
قتل خاشقجي و جنگ یمن، گام مهمي را در تغییر سیاست هاي منفعالنه 
واشنگتن در برابر اقدامات نسنجیده و غیرحرفه اي حاکمان مستبد عربستان 

برداشت. 
از سوي دیگر مقامات قطري نیز این هفته اقدامات مخرب رژیم سعودي 
در منطقه را عامل اصلي بي ثباتي خاورمیانه عنوان و بر ادامه سیاست هاي 
»دوحه« در نزدیکي با تهران و آنکارا تأکید کردند. این هفته همچنین شبکه 
الجزیره در گزارش���ي، اقدام عربس���تان و امارات و تالش این دو کشور به 
همراه مصر و بحرین را براي اش���غال قطر و انجام کودتا علیه دولت این 

کشور در سال ۱996 با کمک مزدوران فرانسوي افشا کرد. 
* دشمنان سوریه که هفت سال قبل در نخستین روزهاي ناآرامي هاي 
این کش���ور، شمارش معکوس براي سرنگوني حکومت بشاراسد را آغاز 
کرده بودند، اکنون به ابقاي اسد در قدرت اذعان دارند. این هفته آمریکا به 
صراحت اعالم کرد دیگر در تالش براي براندازي نظام اسد نیست. ترکیه هم 
تصریح کرد در صورت پیروزي اسد در انتخاباتي شفاف و آزاد، همکاري با 
وي را از سر مي گیرد. همزمان با این تغییر مواضع آشکار، عمرالبشیر رئیس 
جمهوري سودان نیز به عنوان اولین رهبر عربي از آغاز ناآرامي هاي سوریه، 

این هفته وارد دمشق شد و با اسد دیدار کرد. 
* فرانس���ه که به عنوان یکي از مهدهاي تمدن و دموکراس���ي شناخته 
مي ش���ود، این هفته حمله با گازهاي ممنوعه ش���یمیایي به معترضان را در 
دستور کار قرار داد. نشریه انگلیسي دیلي میل فاش کرد که پلیس فرانسه 
براي حمله با گاز شیمیایي به معترضان جلیقه زرد آماده شده است. همزمان 
پلیس فرانسه در اعتراض به پایین بودن دستمزدها این هفته براي اعتصاب 
نیروهاي خود فراخوان داد. از طرفي ش���ش کشور اتریش، بلژیک، اسپانیا، 
ایتالیا، مجارس���تان و صربس���تان نیز این هفته با الگو از معترضان فرانسوي 

صحنه اعتراضات ضد دولتي بودند.
* جنبش  حماس این هفته با برپایي مراسمي بزرگ و رژه نیروهایش 
در غزه، سي و یکمین سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت . همزمان با 
این رویداد، تل آویو صحنه تظاهرات جلیقه زردهاي اسرائیلي با الگو گرفتن 
از اعتراضات فرانسه، علیه نتانیاهو بود. شش تن از وزیران کابینه نتانیاهو هم 
در این تظاهرات شرکت کردند. این هفته همچنین اخباري درباره تالش هاي 
مخفیانه عربستان و امارات براي عادي سازي روابط با اسرائیل منتشر شد. 

* ارتش ترکیه این هفته رسماً عملیات گسترده اي را علیه »پ.ک.ک« 
در شمال عراق آغاز کرد و در حمالت سنگین هوایي علیه این گروه در 
اطراف »سنجار« شماري از آنها را از پا درآورد. این اقدام ترکیه اما با واکنش 
تند مقامات عراق روبه رو شد و بعدا خواستار پایان حمالت هوایي و زمیني 
ترکیه به این کشور شد. اتحادیه عرب نیز در حمایت از بغداد، این اقدام 
ترکیه را محکوم و بر لزوم احترام آنکارا به حفظ تمامیت ارضي عراق تأکید 
ک���رد. از طرفي، همزمان با این اقدام ترکیه، جنگنده هاي عراقي نیز مواضع 
داعش در خاک سوریه را در چندین نوبت هدف قرار دادند که به هالکت 
دس���ت کم ۲8 معاون و دستیار ارشد »ابوبکر بغدادي«، سرکرده اصلي این 

گروه تروریستي انجامید. 
* روسیه در ادامه تنش با آمریکا بر سر حفظ پیمان موشکي هسته اي، 
این هفته اعالم کرد که مسکو در صورت خروج واشنگتن از این معاهده از 
تمامي تعهدات مشترک با ایاالت متحده خارج خواهد شد. فرمانده نیروهاي 
راهبردي موشکي روسیه نیز اعالم کرد: سامانه هاي دفاع موشکي آمریکا در 

اروپا در تیررس سالح هاي روسیه هستند.  
* کره شمالي در حالي که مذاکرات پیونگ یانگ � واشنگتن براي خلع 
سالح هسته اي شبه جزیره کره در پي تشدید تحریم هاي آمریکا علیه این 
کشور متوقف شده است این هفته در تهدیدي آشکار علیه ایاالت متحده 

اعالم کرد: آماده کنار گذاشتن همیشگي ایده خلع سالح است.  
* جنگنده هاي ناتو که هر از چندگاهي به بهانه مبارزه با طالبان به مواضع 
غیرنظامیان در افغانستان حمله مي کنند این هفته نیز در اقدامي وحشیانه با 
حمله به والیت »کنر« 59 غیرنظامي را کشته و ۱5 تن را زخمي کردند. 

* دامنه اعتراضات ضد دولتي »جلیقه زردها« که پیش���تر از فرانسه به 
شمال آفریقا و تونس رسیده بود، این هفته به خیابان هاي مغرب هم کشیده 
شد و صدها تن از مردم این کشور در برخي شهرها در اعتراض به اوضاع 
بد اقتصاد و معیشتي خود با پوشیدن »جلیقه هاي زرد« به خیابان ها آمدند. 
* وزیر خارجه پاکستان با بیان این که عناصري وجود دارند که تمایلي 
به حفظ آرامش در مرزهاي کشورش با ایران ندارند اعالم کرد که برخي 
چشم دیدن روابط حسنه و قابل پیشرفت میان اسالم آباد و تهران را ندارند. 
»شاه محمود قریشي« گفت: از این واقعیت آگاهي داریم که عناصري وجود 
دارند که مایل نیستند روابط خوب پاکستان و ایران را ببینند و سعي دارند 

سوتفاهم ایجاد کنند.  
* رئیس جمهوري ترکیه در واکنش به فراخوان برخي گروه هاي مخالف 
در این کشور براي راه اندازي تظاهرات ضددولتي اعالم کرد: اپوزیسیون در 

صورت راه اندازي این اعتراضات بهاي سنگیني مي پردازند. 
* درگیري ه���ا و ناآرامي هاي مصر و درگیري ارتش این کش���ور با 
تروریست ها این هفته نیز همچنان ادامه داشت. در این درگیري ها ۲۷ داعشي 
توسط ارتش و نیروهاي امنیتي مصر در منطقه »سینا« کشته شدند و 4 نظامي 

این کشور نیز جان باختند.
در تحولي دیگر، پارلمان اروپا این هفته در نشستي، خواستار توقف 
محاکمه جمعي و اعدام مخالفان در مصر شد. این پارلمان در ادامه خواستار 

احترام دولت »سیسي« به قوانین حقوق بشر شد. 
* سرويس خارجي 

نگاه هفته تقویم اطالعات
پنجشنبه 29 آذر  1397
12 ربیع الثانی  1440 

20  دسامبر   2018 

ظهر شرعي

غروب آفتاب

اذان مغرب
نیمه شب شرعي )پايان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(

طلوع آفتاب )فردا(

12 و 02 دقیقه 

16 و 54  دقیقه

17 و 14 دقیقه 

23 و 17 دقیقه

5 و 40  دقیقه

7 و 10 دقیقه

جمعه30  آذر  1397
13 ربیع الثانی 1440 

  21  دسامبر   2018 

ظهر شرعي

غروب آفتاب

اذان مغرب
نیمه شب شرعي )پايان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح ) شنبه(

طلوع آفتاب )    شنبه(

12 و 02 دقیقه 

16 و 55 دقیقه

  17 و15 دقیقه

23 و 17 دقیقه 

5  و40 دقیقه 

7 و 11 دقیقه

سرویس خارجی: »فالح الفیاض«، 
رئیس سابق الحشد الشعبی عراق به 
دو س���مت رئیس نیروهای الحشد 
الش���عبی و مشاور امنیت ملی »عادل 
عبد المهدی«، نخست وزیر این کشور 

منصوب شد.
» فالح الفیاض«، رئیس س���ابق 
الحشد الش���عبی عراق که در تاریخ 
30  اوت از س���وی »حیدر العبادی«، 
نخست وزیر مکلف به دلیل فعالیت 
سیاسی اش از تمامی سمت هایش خلع 
شده بود  بار دیگر به سمت خود در 
شورای امنیت ملی این کشور بازگشت.
ب���ه گفته منابع خبری، عالوه بر این،  
قرار است پارلمان عراق کاندیداتوری 
الفیاض برای س���مت وزیر کشور را 
نیز بررس���ی کند.این در حالی است 
که فراکسیون سیاسی وابسته به »مقتدا 
ص���در« در پارلمان عراق با انتصاب 
الفی���اض در این وزارتخانه مخالفت 
می کند.در چنین شرایطی،جلس���ه 
رای گیری پارلمان عراق برای تکمیل 
کابینه عادل عبدالمهدی ، نخست وزیر 
این کشور  با انتخاب چهار وزیر دیگر 
برگزار شد اما تکلیف وزارتخانه های 
کشور و دفاع عراق به روز پنجشنبه 

آینده موکول شد.
در خبر دیگری، »تد پو«، سناتور 
تندرو  و طراح الیحه تحریمی علیه 
مقاومت اس���المی »نَُجبا« در کنگره 
آمریکا با انتش���ار یادداشتی در پایگاه 
صهیونیستی »تایمز اسرائیل« خواستار 
فشار بیشتر بر گروه های مقاومت شد. 

وی در این مقاله با اذعان به ناکارآمدی 
تحریم ها در کاستن از قدرت گروه های 
مقاومت مانند »نَُجبا«، از دولت امریکا 
خواست که فش���ار بر این گروه ها 

را افزای���ش دهد.»تد پو«، در ابتدای 
یادداش���ت خود با این ادعا که مقابله 
با زیاده خواهی های ایران به تدابیری 
بیش از تحریم نیاز دارد ، نوشته است: 
به  دلیل إهمال اوباما، بازوهای نیابتی 
جمهوری اسالمی در منطقه از جمله 

گروه نَُجبا آنقدر قدرتمند شده و حضور 
خود را تثبیت کرده اند که به تهدیدی 
جّدی برای آمریکا در خاورمیانه بدل 
گشته اند.عضو جمهوریخواه »سنا« در 

همین زمینه خاطرنشان کرد: نَُجبا به 
نمایندگی از ای���ران، بارها آمریکا و 
متحدان���ش در عراق را هدف حمله 
قرار داده و به عقب نشینی دیپلماتیک 
وادار ساخته است؛ همانگونه که اخیرا 
در بصره ش���اهد بودیم.وی با ابراز 

ناخرسندی عمیق از توفیقات روزافزون 
جنبش های مقاومت اسالمی نظیر نَُجبا 
مدعی شد: گروه های مقاومت عراقی 
با به روزرس���انی تسلیحات نظامی و 

تحکیم س���اختار تشکیالتی خود در 
سطح جامعه  که تحت حمایت ایران 
محقق شده است ، فضای دموکراتیک 
را در منطقه تضعیف می کنند و تمرکز 
آمریکا در نبرد با تروریسم را بر هم 

می زنند !

»فالح الفیاض«، رئیس سابق الحشدالشعبی،  مشاور امنیت ملی عراق شد

دیدار رئیس کمیسیون اروپا با »هادی العامری« در بغداد
»دیوید مک آلیس���تر«، رئیس کمیسیون خارجی 
پارلمان اروپا و هیات همراه او در س���فر به بغداد با 
»هادی العامری«، رئیس ائتالف »الفتح« عراق دیدار و 
گفتگو کرد. بر اساس اطالعیه دفتر العامری ، دو طرف در 
این دیدار درباره روابط دوجانبه بین عراق و کشورهای 

عض���و اتحادیه اروپا بحث و تبادل نظر کردند.»هادی 
العامری« در این دیدار با بیان اینکه عراق نمی خواهد 
طرفی در درگیری بین کشورهای دیگر باشد ، گفت: 
نیاز به نیروهای داوطلب مردمی )الحشدالشعبی( برای 

تامین امنیت کشور همچنان وجود دارد.

 سرویس خارجی: هماهنگ کننده سازمان ملل 
در روند صلح خاورمیانه تأکید کرد که رژیم اسرائیل 
قوانین بین الملل را نقض می کند و کودکان فلسطینی 

را به قتل می رساند.
نیکالی مالدینوف، در جریان جلسه شورای 
امنیت درباره اوضاع فلسطین گفت: اسرائیل قوانین 
بین المللی را نقض می کند و کودکان فلسطینی را 
به قتل می رساند و شهرک سازی را توسعه می دهد. 
وی افزود: اس���رائیل هیچ گونه اقدامی برای توقف 
شهرک س���ازی انجام نداده است که این امر نقض 

قوانین بین المللی است.
 مالدینوف گفت: اسرائیل 40 خانواده فلسطینی 
را با هدف شهرک  سازی از محله سلوان در بخش 
ش���رقی قدس آواره کرده است؛ اسرائیل همچنین 
کودکان و نوجوانان فلسطینی را در جنوب نوار غزه 

به قتل می رساند.
در این حال اتحادیه عرب نیز در نشس���ت 
فوق العاده خود از شورای امنیت خواست اسرائیل 
را برای توقف تجاوزهایش علیه فلسطینیان تحت 
فشار قرار دهد. اتحادیه عرب جنایت های گسترده 
اسرائیل علیه ملت فلسطین را محکوم کرد و آن را 
در تضاد با قوانین بین المللی حقوق بشری دانست. 
در این بیانیه آمده است، این جنایت ها در حال حاضر 

در کرانه باختری با حمالت گس���ترده به شهرها و 
روستاهای فلسطینی، مسدود کردن راه ها با ایست های 
بازرس���ی نظامی، ادامه اعدام میدانی بدون محاکمه، 
حمله به غیرنظامیان و تخریب منازل و دارایی های 
آنها و نیز آزار و اذیت فلسطینیان توسط ارتش رژیم 
صهیونیس���تی و شهرک نشینان تندرو در حال انجام 
است. در همین راستا، منصور العتیبی نماینده کویت 
در سازمان ملل نیز در سخنان خود در جلسه شورای 
امنیت گفت: اسرائیل جنایات جنگی و جنایت علیه 

بشریت در حق فلسطینی ها مرتکب می شود.
 وی بر لزوم این نکته تأکید کرد که شورای 
امنیت در برابر جنایات رژیم اس���رائیل در اراضی 
اشغالی ساکت ننش���یند. العتیبی از رژیم اسرائیل 
به عنوان نیروی اشغالگر خواست همه فعالیت های 
شهرک سازی خود را در اراضی اشغالی متوقف کند. 
نماینده کویت تأکید کرد: ما اقدامات اس���رائیل در 
نقض قوانین و حقوق در اراضی مقدس اسالمی و 

مسیحی را نمی پذیریم.
این درحالی اس���ت که نخس���ت وزیر رژیم 
صهیونیستی در ادامه بی اعتنایی آشکار به قوانین و 
قطعنامه های بین المللی اعالم کرد شهرک سازی را 
به طور بی سابقه ای گسترش خواهد داد. از سویی 
برخی کش���ورهای اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعالم 

کردند که طرح مورد نظر رئیس جمهور آمریکا در 
زمینه حل مسئله میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی 
در صورتی که بر مبنای پارامترهای جهانی نباشد، 

شکست خواهد خورد.
 هش���ت کشور اتحادیه اروپا هشدار دادند که  
برنامه مد نظر دونالد ترامپ موسوم به »معامله قرن« 
برای فلسطین، در صورتی که بر مبنای پارامترهای 
جهانی نباشد، به شکست منتهی خواهد شد. خبر 
دیگر اینکه وزیر خارجه روسیه عصبانیت اسرائیل از 
دعوت مسکو از رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس 

برای سفر به روسیه را مردود دانست. 
»گاری کورین« سفیر اسرائیل در روسیه نامه ای 
رسمی به وزارت خارجه روسیه ارسال کرده بود که 
حاوی اعتراض شدیداللحن تل آویو به دعوت مسکو 
از »اسماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاسی حماس برای 

سفر به روسیه است.
در این حال رژیم صهیونیستی در اقدامی که 
به نظر تالفی جویانه می آید، به قطعنامه ضد روسی 
مجمع عمومی سازمان ملل درباره اوکراین رای مثبت 
داد. رژیم صهیونیستی علیرغم مواضع قبلی اش که 
در موضوع اختالفات روسیه-اوکراین ابراز بی طرفی 
می کرد، این بار صراحتا به مخالفت با مسکو برخاسته 

و با قطعنامه محکومیت روسیه موافقت کرد.

سازمان ملل: اسرائیل با کشتار کودکان فلسطینی، قوانین بین المللی را نقض می کند

سرویس خارجی: منابع رسانه ای 
از درگیری لفظی میان نماینده مغرب و 
نماینده عربستان در جلسه اخیر پارلمان 
عربی درباره موضوع حقوق بشر و 
انتقاد تند نماینده »رباط« از عملکرد 
س���عودی ها در این زمینه خبردادند.
به نوش���ته روزنامه »القدس العربی«، 
رسانه های مغربی از درگیری لفظی 
میان نمایندگان مغرب و عربستان در 
جلسه پارلمان عربی که هفته گذشته در 

»قاهره« برگزار شد، خبر دادند.
براساس این گزارش، دلیل این 
درگیری لفظی، بندی بود که نماینده 
سعودی به بیانیه نهایی این جلسه مبنی 
بر محکوم کردن نقض حقوق بشر در 
اعتراض های جلیقه زردها در فرانسه 
گنجانده بود. »عبداللطیف بن یعقوب«، 
نماین���ده پارلمانی مغرب خطاب به 
»مشعل السلمی« نماینده سعودی گفت: 
جای تعجب است کسی )عربستان( 
که خانه اش از شیشه است نباید به 

مردم سنگ پرتاب کند.
وی اف���زود : در برخ���ی از 
کش���ورهای عربی حق تظاهرات و 
آزادی بیان وجود ندارد و این مساله 
اص���ال به اذهان آنها خطور نمی کند 
چه برس���د به اینکه آن را حمایت 
کنند و برغم آنچه در فرانس���ه روی 
می دهد فاصله حقوق بش���ر در این 
کشور)فرانسه( با این کشورهای عربی ، 

فاصله »زمین« تا »ماه« است. 
در چنین شرایطی، هشت سازمان 
فعال بین المللی در زمینه حقوق بشر 
از عربستان خواستند که به توافقنامه 
سازمان ملل در مخالفت با شکنجه 
زندانیان پایبند باش���د وهمه زندانیان 

عقیدتی را آزاد کند.
در خبری مرتبط، »نیکی هیلی«، 
نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل 
در سخنانی گفت: »بن سلمان«، ولیعهد 
س���عودی باید ماهیت زننده و تکان 

دهنده رفتارهایش را متوقف کند.

نماینده مغرب در پارلمان عربی اوضاع بد 
حقوق بشر در عربستان را به باد انتقاد گرفت

س���رویس خارجی: ناتو ضرب 
االجل���ی دو ماهه برای  روس���یه به 
منظوراجرای پیمان منع موشک های 

هسته ای میانبرد تعیین کرد.
»ینس استولتنبرگ« اعالم کرد: ناتو 
آخرین فرصت را به روسیه به منظور 
اجرای  این معاهده می دهد و مسکو 
60 روز مهل���ت دارد تا از این توافق 
پیروی کند و اگر این کار را انجام ندهد 

آمریکا به وضوح اعالم کرده است که از 
این پیمان خارج خواهد شد.

به گفته دبیر کل ناتو، روسیه این 
قرارداد را نقض کرده ،زیرا موشک های 
جدیدی را تولید کرده است.وی افزود: 
اگر این پیمان به خاطر موش���ک های 
روس���ی لغو ش���ود، طبیعتا ناتو باید 
پاسخ دهد و بحث  نوع پاسخگویی 
این س���ازمان آغاز شده است. در این 

حال،»سرگئی ریابکوف« معاون وزیر 
خارجه روسیه اعالم کرد: بنا بر تأییدیه 
دریافتی از مراجع بلندپایه سیاسی در 
آمریکا، تصمیم واشنگتن برای خروج 
از پیمان »منع موش���ک های هسته ای 
میانبرد« قطعی و نهایی است.وی هشدار 
داد که در صورت استقرار موشک های 
آمریکا در اروپا که تهدیدی علیه امنیت 
روسیه به شمار می رود مسکو تدابیر 

مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.»فدریکا 
موگرینی«، رئیس سیاس���ت خارجی 
اتحادیه اروپا نیز تاکید کرد: کاستی های 
پیمان موشکی هسته ای دلیلی برای از 

بین بردن آن نیست.
از سویی،رئیس جمهوری آمریکا 
دس���تور راه اندازی مرکز فرماندهی 
فضای���ی پنتاگون را با بودجه ای بالغ 

بر800 میلیون دالر صادرکرد.

ضرب االجل 60 روزه ناتو به روسیه برای اجرای پیمان موشکی هسته ای

سرویس خارجی: معاون دبیر شورای امنیت روسیه 
از حضور۲0 س���ازمان تروریستی فعال در افغانستان خبر 

داد.
»الکس���اندر وندیکتوف« اعالم کرد: ۲0 س���ازمان 
تروریس���تی اکنون در افغانستان در امتداد مرز کشورهای 
مستقل همسود فعال هستند و بیش از 50 درصد از خاک 
این کشور در کنترل دولت کابل نیست. وی گفت: وضعیت 
افغانستان رو به وخامت بوده و دولت کابل در کنترل بیش 
از نیمی از اراضی این کشور ناکام مانده و تنش ها میان 
گروه های قومی رو به افزایش است و در چنین شرایطی 
تروریسم تشدید می شود.وندیکتوف همچنین گفت: طالبان 
تنها پس از خروج نیروهای خارجی از افغانس���تان برای 

مذاکرات با دولت کابل آماده خواهد شد.
در تحولی دیگر،شماری ازنمایندگان سنای افغانستان 

با بیان این که آمریکا، پاکس���تان و کشورهای عربی در 
روند صلح این کشور قابل اعتماد نیستند، اعالم کردند: 
اگر کش���ورهای منطقه به ویژه همسایگان  افغانستان در 
روند صلح نادیده گرفته شوند هرگونه توافق احتمالی با 
طالبان نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.از سویی، نمایندگان 
طالبان در نشس���ت با مقامات آمریکا در ابوظبی  اعالم 
کردند که درخواس���ت واشنگتن مبنی بر اعالم آتش بس 
شش ماهه با دولت افغانستان را به شرط این که دراین 
کش���ورحکومت موقت ایجاد شود و ریاست آن به این 

گروه واگذار شود، می پذیرند.
این در حالی است که سخنگوی طالبان اعالم کرد: 
مذاکرات این گروه با آمریکا درباره پایان حضور نیروهای 
خارجی در افغانس���تان بوده ودرباره حکومت موقت و 

آتش بس گفتگویی صورت نگرفته است.

شورای امنیت روسیه: 20 سازمان تروریستی  در افغانستان فعال هستند 

خارجی:مع���اون  س���رویس 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم 
کرد: تحریم های  واشنگتن علیه کره 
ش���مالی تنها بعد ازخلع سالح اتمی 

پیونگ یانگ لغو خواهند شد.
»رابرت پاالدینو« گفت: ترامپ 
به روشنی گفته است که تحریم های 
پیونگ یانگ پس از غیراتمی شدن  کره  
لغو می شود.  وی با بیان این که کره 
شمالی هر چه زودتر سالح های اتمی 

را کنار بگذارد تحریم ها هم سریعتر 
برچیده می شوند، افزود:ارتباطات بین  
واش���نگتن و پیونگ یانگ همچنان 
برقرارب���وده و ایاالت متحده  معتقد 
اس���ت که تعهداتی که ترامپ و »کیم 
جونگ اون« درنشست سنگاپور دادند، 
به فرجام خواهد رسید.در این حال،کره 
شمالی هشدار داد که تحریم های جدید 
آمریکا علیه سه تن از مقامات ارشد 
پیونگ یانگ می تواند مس���یر خلع  

س���الح اتمی در شبه جزیره کره را 
برای همیش���ه مسدود کند و ممکن 
است منجر به بازگشت به »تبادل آتش« 
شود.از سویی،»کوروبشو« نماینده ژاپن 
در س���ازمان ملل با اشاره به این که 
کره ش���مالی هنوز اقدام مشخصی به 
س���مت خلع سالح هسته ای انجام 
نداده است ،تاکید کرد: شورای امنیت 
سازمان ملل باید فشار بر این کشور 

را حفظ کند.

 واشنگتن،لغو تحریم ها علیه پیونگ یانگ را مشروط به 
خلع سالح هسته ای کره شمالی کرد

سرویس خارجی: معترضان جلیقه  
زرد فرانس���وی با اشغال ایست های 
عوارض���ی  و برافروخت���ن آتش در 
بخش هایی از این کشور موجب بروز 
هرج وم���رج در بخش حمل  و نقل 

شدند.
"ونسی اوتوروتس"، بزرگ ترین 
ش���رکت بهره ب���رداری بزرگراه های 

فرانسه اعالم کرد، اعتراضات در حدود 
40نقطه از شبکه راه های تحت پوشش 
این شرکت و تقاطع برخی از بزرگراه ها 
خساراتی را به وجود آورد به ویژه در 
شهرهای توریستی  همچون اوینیون، 
اورانژ، پرپینیان و اگد .شرکت ونسی 
همچنین از به آتش کش���یدن ایست 
عوارضی "باندل" در جنوب ش���رقی 
فرانسه خبر داد که منجر به بسته شدن 
بزرگراه میان مارس���ی و تولون شده 
است.به دنبال این هرج ومرج ها، حدود 

۲0نفر دستگیر شدند.

 شرکت ونسی در بیانیه ای اعالم 
ک���رد: رانندگان باید در هنگام نزدیک  
شدن به عوارضی ها و تقاطع های غیر 
همسطح به دلیل حضور عابران پیاده 
متعدد حداکثر دقت را داشته باشند.گفته 
می شود  در هفته های اخیر، چندین تن 
در حوادت جاده ای در راه بندهای جلیقه 
زردها کشته شده اند.خبر دیگر اینکه 

دولت فرانسه در پاسخ به درخواست 
ارتقای شغلی نیروهای پلیس، پیشنهاد 
پاداش 300یورویی به آن افسرانی را داد 
که در جریان اعتراضات گسترده از ماه 
گذشته مستقر شده اند.امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه ایده حق الزحمه 
اعتراضات را اوایل ماه جاری میالدی 

ارائه کرده بود. 
این پیشنهاد دولت یک روز پس 
از آن مطرح ش���د که دو واحد پلیس 
در اعتراض به تعداد نیروها و مسائل 
مرتبط با بودجه از زمان کارش���ان کم 

کردند. با این حال مشخص نیست که 
آیا این پیش���نهاد مالی از شدت خشم 
نیروه���ای پلیس می کاهد یا خیر. در 
چنین شرایطی رئیس جمهور جوان 
فرانسه که با بزرگترین بحران سیاسی 
دوره زمامداری اش روبرو شده است، 
به دنبال جلب کمک رئیس جمهور 

پیشین این کشور است.

 امانوئل ماکرون رئیس جمهور 
فرانس���ه به دنبال جلب کمک نیکال 
سارکوزی رئیس جمهور سابق است تا 
بلکه بتواند بر بزرگترین بحران سیاسی 
دوره ریاست جمهوری اش غلبه کند. 
تحلیلگران سیاسی بر این باورند که 
نفوذ سارکوزی بر ماکرون رو به افزایش 
اس���ت. منابع آگاه اعالم کرده اند که 
ماکرون اخیرا در کاخ الیزه با سارکوزی 
دیدار کرد. روزنامه فیگارو نوشته است 
ماکرون و س���ارکوزی در این دیدار 
درباره نظم عمومی و همین طور تدابیر 

مالیاتی که رئیس جمهور فرانسه اخیرا 
اعالم کرد، رایزنی داشته اند. 

*ا نگلیس
سه نفر در حمله با سالح سرد 
در لندن زخمی شدند. پلیس انگلیس 
در این خصوص اعالم کرد: این حمله 
در مرکز بهداشتی »استفان« در منطقه 
»تاوِر َهملِت« روی داد. بر اساس اعالم 
پلیس، یک مظنون در این خصوص 

بازداشت شده است. 
در این حال وزیر دفاع انگلیس 
اع���الم کرد، 3500نیروی ارتش برای 
هرگونه احتمال ناآرامی و آش���وب به 
خاطر عدم توافق در خصوص برگزیت 

به حال آماده باش درآمده اند. 
*بلژيک

رسانه ها از استعفای نخست وزیر 
بلژیک به دنبال اقدام دو حزب مطرح 
این کش���ور در سلب رای اعتماد از 
وی خبر دادند. گفته می شود استعفای 
نخس���ت وزیر بلژیک بع���د از آن 
صورت گرفت که دو حزب »سبز« و 
»سوسیالیست« این کشور اعالم کرده اند 

رأی اعتماد به او را سلب کرده اند.
 طی هفته های گذشته، تعدادی 
از شهرهای بلژیک از جمله بروکسل، 
پایتخت این کشور تحت تاثیر تظاهرات 
مردمی در فرانس���ه موسوم به جلیقه 
زردها، شاهد تظاهرات در اعتراض به 

سیاست های اقتصادی دولت بود. 
*اتريش

صدر اعظم اتریش ضمن حمایت 
از سیاست های سختگیرانه خود در 
قب���ال مهاجران گفت که اروپا دوران 
س���خت و پر چالشی را می گذراند. 
سباستین کورتس، خواستار خوش بینی 
بیشتر در بین سیاستمداران اروپایی به 
یکدیگر شد و در این راستا از همتایان 
اروپایی خود انتقاد کرد.وی در این باره 
گفت اروپا در مسئله مهاجرت در سال 

۲0۱5 در مسیر غلطی قرار گرفت.

جلیقه زردها بار دیگر جاده ها و راه های فرانسه را بستند

سرویس خارجی: تنها ۲4 ساعت 
پس از آنکه واشنگتن اذعان کرد دیگر 
برای سرنگونی حکومت بشار اسد 
تالش نخواهد کرد، رئیس جمهوری 
آمری���کا فرمان خروج نیروهای این 

کشور از سوریه را صادر کرد.
رس���انه های آمریکایی گفته اند 
ارتش این کش���ور در تدارک خارج 
کردن نیروهایش از شمال شرق سوریه 
اس���ت. روزنامه وال استریت ژورنال 
نوشت این اقدام موجب خواهد شد 
راهبرد آمری���کا در خاورمیانه دچار 
آش���فتگی شود. این منابع می گویند 
مقام های آمریکایی شرکایشان در شمال 
شرق سوریه را از برنامه های واشنگتن 
ب���رای خارج کردن نیروهای خود از 

این منطقه مطلع کرده اند. 
در حالی که وال استریت ژورنال 
نوشته ارتش آمریکا در تدارک برای 
خارج کردن نیروهای خود از شمال 
شرق سوریه است دیگر رسانه های 
آمریکا گفته اند این کش���ور »خروج 

کامل« از سوریه را بررسی می کند.
شبکه خبری »س���ی ان ان« به 
نقل از منابعی در پنتاگون نوش���ت 
مقدمات خ���روج »فوری« و »کامل« 
نیروهای آمریکایی از سوریه در جریان 
است و این تصمیم توسط شخص 
ترامپ اتخاذ شده است.شبکه خبری 
فاکس نیوز هم گزارش داده که آمریکا 
قصد دارد تمامی ۲000نیروی نظامی 

خود را از سوریه خارج کند. 
از طرفی یک مقام آمریکایی که 
اشاره ای به نامش نشده گفت تمامی 
کارکنان وزارت خارجه این کش���ور 
تا س���اعات آینده و تمامی نیروهای 
آمریکایی ظرف 60 تا ۱00 روز آینده 

از سوریه خواهند رفت.
در این حال »لیندسی گراهام«، 
نماینده جمهوری خواه مجلس سنای 

آمریکا تصمیم دولت این کشور برای 
خ���ارج کردن نیروهای آمریکایی از 
س���وریه را یک پیروزی بزرگ برای 
ایران و بش���ار اسد، رئیس جمهوری 

سوریه توصیف کرد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ 
ش���ده که »رجب طیب اردوغان«، 
رئیس جمهور ترکیه تهدید کرده قصد 
حمله به نیروهای همپیمان آمریکا در 

سوریه را دارد. رئیس جمهور ترکیه 
هفته گذشته اعالم کرد که این کشور 
قصد دارد عملیات خود در شرق رود 
فرات در سوریه را تا چند روز دیگر 
آغاز کند تا ش���رق فرات از حضور 
گروه های تروریس���تی جدایی طلب 
ُکرد آزاد شود. دولت آمریکا از سپتامبر 
۲0۱4، به عنوان بخشی از راهبرد خود 

برای کمک به معارضان س���وری در 
حال جنگ با دولت مرکزی سوریه، 
نیروهای خود را در این کشور مستقر 

کرد.
خبر دیگر اینکه رسانه های عربی 
اعالم کردند برخی کشورهای عربی 
و از جمله الجزایر و تونس در حال 
رایزنی با دیگر کشورها برای بازگشت 

سوریه به اتحادیه عرب هستند .

روزنامه الخبر چاپ الجزایر به نقل 
از یک منبع آگاه در ریاست جمهوری 
تونس که از آن نام نبرد، نوشت: برخی 
کش���ورهای عربی و از جمله تونس 
و الجزای���ر در حال هماهنگی با هم 
هستند تا بار دیگر سوریه به اتحادیه 
عرب بازگردد. خبرگزاری اسپوتنیک 
روسیه نیز به نقل از یک منبع تونسی 

نوشت، »الباجی قائد السبسی « رئیس 
جمهوری تونس طی نشست سران 
عرب در بیروت، مش���ورت هایی با 
مقام ه���ای عرب انجام می دهد تا 
آن ها را قانع کند که بشار اسد رئیس 
جمهوری س���وریه به نشست سران 
عرب در تونس در ماه مارس دعوت 
شود.»خمیس الجهیناوی« وزیر خارجه 
تونس اواخر مهرماه گذشته سوریه را 

کشوری دارای جایگاه خاص در جهان 
عرب دانست و گفت، جهان عرب به 

سوریه یکپارچه نیاز دارد.
روزنامه دولتی »االهرام« مصر نیز 
اواخ���ر مهرماه در مقاله ای با عنوان 
»سوریه چه زمانی به اتحادیه عرب باز 
می گردد« نوشت، حل بحران سوریه 
از طریق سیاسی حتمی است.االهرام 

در ادام���ه تصمیم به تعلیق عضویت 
سوریه را نقطه تحول مهمی در تاریخ 
اتحادیه عرب دانس���ت و نوشت، از 
همان ابتدا تصویب این امر با شبهاتی 
هم���راه بود زیرا با توجه به مخالفت 
لبنان، عراق و الجزایر، برخالف آنچه 
گفته می شد، اجماع در این خصوص 

وجود نداشت.
از سوی دیگر »سامح شکری « 

وزیر خارجه مصر نیز اواسط مهرماه 
هنگام دیدار »عبدالفتاح السیسی « از 
روس���یه در خصوص سوریه گفت، 
مصر امیدوار اس���ت س���وریه پس 
از پای���ان درگیری ها و تحقق اراده 
مردم این کش���ور، به اتحادیه عرب 
بازگردد.»عبدالقادر مس���اهل « وزیر 
خارج���ه الجزایر نیز اوایل مهرماه در 

حاشیه هفتاد و سومین مجمع عمومی 
س���ازمان ملل متحد با »ولید المعلم« 
همتای سوری خود دیدار کرد و گفت 
کش���ورش در کنار دمشق در دفاع از 
حاکمی���ت ملی و حفظ یکپارچگی 

ارضی این کشور می ایستد.
همزمان منابع مطلع از تصمیم 
رئیس جمهور عراق برای س���فر به 
سوریه، برای اولین بار از آغاز بحران 
این کشور خبر دادند. یک منبع مطلع به 
خبرگزاری اسپوتنیک گفت که »برهم 
صالح« رئیس جمهور جدید عراق طی 
چند روز آینده به پایتخت س���وریه 
سفر می کند. اسپوتنیک به نقل از این 
منبع نوشت که صالح در جریان سفر 
به دمشق با »بشار اسد« رئیس جمهور 
س���وریه دیدار و گفت وگو خواهد 

داشت. 
از س���ویی پارلمان اردن میزبان 
کاردار س���وریه در ام���ان بود. ایمن 
علوش، کاردار س���وریه در امان با 
اعضای کمیته امور خارجی پارلمان 
اردن دیدار و درباره روابط دو جانبه و 
راه های تقویت آن در تمامی زمینه ها 
گفت وگو کرد. در چنین شرایطی یک 
هیات نظامی از کشور پرو به همراه 
فرمانده نیروهای حافظ صلح سازمان 
ملل موسوم به »آندوف« به دیدار معاون 
وزیر خارجه س���وریه رفت. فرمانده 
نیروهای حافظ صلح س���ازمان ملل 
موسوم به »آندوف« به همراه این هیات 
پرویی به دیدار »فیصل مقداد« معاون 

وزیر خارجه سوریه رفتند.
در خبری دیگر »اس���تفان دی 
میس���تورا« نماینده ویژه سازمان ملل 
متحد در امور س���وریه با قدردانی از 
تالش های ایران، ترکیه و روسیه برای 
موفقیت امور مربوط به کمیته قانون 
اساسی سوریه، اعالم کرد که این روند 

هنوز تکمیل نشده است. 

ترامپ فرمان خروج نظامیان آمريكايي از سوريه را صادر كرد 

دانش آموزان فرانسوی بار دیگر نسبت به نظام آموزشی اعتراض کردند
دانش آموزان فرانسوی بار دیگر تظاهرات اعتراض 
آمیزی را در مخالفت با سیاست های آموزشی دولت، در 
خیابان های پاریس برپا کردند. در این تظاهرات که از سوی 

اتحادیه های دانش آموزی سازماندهی شده بود، صدها نفر 
از دانش آموزان شرکت کرده و با حرکت به سوی میدان 

جمهوری پاریس شعارهایی علیه ماکرون سردادند.

سرویس خارجی: نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 
سخنانی از تماس ها و رایزنی ها بین این رژیم و عربستان 
سعودی درباره انجام عملیات نظامی در سینای مصر پرده 

برداشت.
»بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی 
سخنانی در کنفرانس سفرای این رژیم در آمریکای التین و 
دو قاره آفریقا و آسیا گفت: ما تالش های امنیتی و نظامی 
ب���رای جلوگیری از حضور داعش و همپیمانش در منطقه 
سینای مصر انجام می دهیم.نتانیاهو تاکید کرد: اسرائیل در این 
راستا مذاکرات و رایزنی هایی را با عربستان سعودی انجام 
داده اس���ت.از طرفی، همزمان با این سخنان نتانیاهو، شبکه 
۱4 رژیم صهیونیستی نیز در گزارشی از سفر چندین باره 
»یوسی کوهن«، رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل ، )موساد( 

به عربس���تان سعودی در سال گذشته میالدی خبر داد. از 
سویی، هیأتی اقتصادی از رژیم صهیونیستی با هدف تقویت 
مبادالت تجاری با مصر به »قاهره«، پایتخت این کشور سفر 
و با مسئوالن مصری دیدار و نشستی با آنان برگزار کرد. در 
این نشست، »اوهاد تسیمیت« وابسته تجاری رژیم صهیونیستی 
و چند نفر از دیپلمات های سفارت آمریکا در »قاهره« نیز 

حضور داشتند.
 به گفته منابع خبری، این هیأت در نشس���ت کمیته 
توجیهی توافقنامه »کویز« نیز ش���رکت کرد و راهکارهای 
تقویت مبادالت تجاری را مورد بررس���ی قرار داد.»کویز«، 
توافقنامه ای اس���ت که در سال ۲004بین »قاهره«، »تل آویو« 
و »واش���نگتن« با هدف گشودن بازارهای آمریکا به روی 

صادرات مصر امضا شد.

نتانیاهو: با سعودی ها برای انجام عملیات در سینای مصر 
رایزنی کرده ایم 

سرویس خارجی: گروه ویژه اقدام 
مالی موس���وم به »اف ای تی اف« با 
ارسال نامه  محرمانه به مسئوالن پاکستان 
اعالم کرد: س���ازمان های اطالعاتی 
خارجی از برخی گروه های تروریستی 
در این کش���ور حمایت می کنند. در 
این نامه آمده است:نیمی از منابع اصلی 
تامین مالی تروریست ها در پاکستان 
از خارج از این کشور تامین می شود. 
گروه ویژه اق���دام مالی گفت:برخی 

سازمان های  اطالعاتی با تامین بودجه 
گروه های تروریس���تی زیرزمینی، به 
تقویت تروریس���م در پاکستان کمک 
می کنند.به گفت���ه این گروه قاچاق 
مواد مخ���در، آدم ربایی برای جبران 
خسارت ها، اخاذی، سرقت از بانک ها 
به عنوان منابع اولیه تامین منبع مالی 
تروریسم در پاکستان شناسایی شده 
اس���ت. این در حالی است که گروه 
وی���ژه اقدام مالی در این نامه محرمانه 

۲۷ مورد از حساس���یت های خود را 
به اطالع دولت پاکس���تان رساند. این 
در حالی است که مقام های پاکستانی  
اعالم کردند: دولت اس���الم آباد تدابیر 
جدیدی را به تصویب رسانده است 
تا وارد فهرست سیاه  گروه ویژه اقدام 
مالی نشود. از سویی وزیر امور خارجه 
پاکستان گفت:خواستار توسعه همکاری 
با همه کشورها به ویژه با قدرت های 

بزرگ و همسایگان هستیم.

گروه ویژه اقدام مالی: سازمان های اطالعاتی خارجی از 
تروریست ها در پاکستان حمایت می کنند
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طوالنى  ترين جشن تولدبرا
سپيده دم اولين روز زمستان به دنيا مى آيد.

سپيد رو و زرين گيسو و گرم و مهربان است.
افراد بسيارى منتظر ميالدش هستند و چشم بر هم 
نمى گذارند و با شادى و مهمانى و دورهمى، لحظات 

انتظار را مى گذرانند.
البته همه از قبل هم نامش را مى دانند هم هديه هاى 
تولدش را شبيه خودش انتخاب مى كنند و پيشاپيش در 

هر خانه روى ميز مى چينند.
جشـــن تولدش، بزرگ تريـــن و طوالنى ترين و 

مردمى ترين جشن تولد سال است.
در همه خانه ها، در همه خانواده ها و در بســـيارى 
كشورها، از قديم تا حاال اين جشن و مراسمش برپا 

بوده است.

درست فهميديد. جشن تولد «خورشيد» يا «مهر» 
را مى گوييم؛ همان شب كه «شب يلدا» يا «شب چله» 
ناميده مى شـــود و هندوانه و انار و پرتقال را به نشانه 
روى زيباى خورشيد، در سينى مى گذاريم و مى خوريم 

و فال حافظ مى گيريم و شاهنامه مى خوانيم.
شب تولدش، طوالنى ترين شب سال است، البته 
فقط چند دقيقه و ثانيه بيشتر از شب هاى قبل است ولى 
همه شادند و منتظر طلوع سپيده و تولد مهر هستند؛ 
فرداى اين شب، آغاز زمستان است اما روزها طوالنى تر 

مى شوند و شب ها كوتاه تر. 
براى اين جشـــن تولد خوشـــرنگ و خوشمزه  

آماده ايد؟
جشن تولد بايد شاد باشد نه مجلل

تا به حال مهمانـــى اى رفته ايد كه 
همه لباس هاى شيك پوشيده باشند 
و خوراكى هاى متنوع و قشنگ برايتان 
تدارك ديده باشند ولى در مجموع آن 
مهمانى خوب نبوده باشـــد؟ يعنى به 

كسى خوش نگذشته يا الاقل به بچه هايى كه در آن 
مهمانى بودند اصال خوش نگذشته باشد و حوصله شان 

سر رفته باشد و دلشان بخواهد زود برگردند خانه. 
مى توانيد دليلش را بگوييد؟

 فكر كنم اگر همه داليلى كه به ذهنتان مى رسد را 
با هم جمع كنيم به يك نتيجه مشترك مى رسيم؛ اين 
كه آن مهمانى شاد نبوده، كسالت آور بوده، جذابيتى 
براى معاشـــرت و تفريح نداشـــته و براى همين از 
نظر شـــما مهمانى خوبى نبوده.اگر اينطور است پس 
منظورتان اين است كه لباس هاى شيك و خوراكى هاى 
خوشمزه نمى توانند باعث شوند كه يك مهمانى شاد 
و خاطره انگيز باشد و آن قدر خوش بگذرد كه دلتان 

نخواهد تمام شود.
فردا شـــب هم همين طور اســـت؛ ظرف ميوه 
پر از ميوه هاى مختلف و ظـــرف آجيل پر از مغزها 
و تخمه هاى متنـــوع يا لباس ها و وســـايل رنگى، 
 باعث نمى شـــوند بخنديد وشـــاد باشيد و خوش

 بگذرد.
مهمانى بايد پر از خنده باشد، پر ازمهربانى باشد، 
باعث خاطرات خوب شـــود، مهمان ها از ديدن هم 
خوشحال شوند، بتوانند با هم حرف بزنند يا بازى كنند؛ 
آن وقت است كه خوش مى گذرد.به همين دليل شب 
يلدا يا شب چله، شب خاطره انگيزى خواهد بود اگر 

شاد برگزار شود. 
مى شود با لبخند و كمى ايستادن كنار كودكانى كه 
در خيابان ساز مى زنند يا آواز مى خوانند، كسانى كه در 
بيمارستان ها تنها هستند، پدربزرگ ها و مادربزرگ هايى 
كه چشـــم انتظارند يا همه عزيزانى كه ممكن است 
در اين شب بساط جشن ندارند، اما مى توانند باعث 

شادمانى شوند، فردا شب را شاد و پرخاطره گذراند.
موافقيد؟

آن د كه هها ه الاقل ا نگذشته ش خ ك
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         اميرحسن ابراهيمى خبير

حسين شادمهر

ترانه اى ساده وصميمى  

يلدا 

چك چك ناودون

شرشر بارون

  هوهوى باد و

خش خش برگ

 ريخته تو ايوون

تيك تيك ساعت

فس فس قورى

 قل قل ِكترى

چهچهه  خوشگل قنارى

جيرجيرخشك پنجره هامون

شلق شلوق شيروونى هامون

ميوميوهاى چند تا گربه

 واق واق سگ هاى چاق و گنده

 با اينكه خيلى خيلى قديمى است،

   ترانه اى  ساده  و  صميمى  است !

مــــهمـــــان نازنــــينــي
دعــوت بــه خانه  ماســت
از شــــــــــوق ديــدن او
در خانه شــور و غوغاست

در يك چنين شــبي خوب
هــر ســال مي رســد او
ســوغات او انــار اســت
او مي رســد  خوشــحال 

مــــــــهمــان خـــانــه  مــا
بــا خــود دو بقچــه دارد
مــن فكــر مــي كنــم كه
در بقچــه او چــه دارد؟

مــا مهـــمــان خانــــــــه  
مــادر بــزرگ، يلداســت
يك بقچــه اش پر از برف
يك بقچه، فصل سرماست

پ

 ريخ

ت
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هوا هنوز ابرى بود ولـــى باران بند آمده بود. باد 
ســـرد روى زمين خيس ليز مى خورد و رقصان و 
پيچان   البالى برگ هـــاى كنار جوى مى چرخيد. 
پوست هندوانه و پوست خربزه و پوست موز گوشه 
ســـطل زباله كنار باغ نزديك هم ولو بودند و براى 

همديگر قصه تعريف مى كردند. 
پوست موز از همه هيجان زده تر بود و با آب و تاب 
 مى گفت: شما يادتان نيست؛ يك قهرمان كشتى بود 
كه در دوران مبارزات ورزشى اش از هيچ كشتى گيرى 
 شكست نخورده بود. طرفدارانش به او «شكست ناپذير» 

مى گفتند. 
شكست ناپذير يك روز در پياده روى خيابانى پايش 
روى پوست موز رفت و ليز خورد و تعادلش را از 
دست داد و بشدت به زمين افتاد و پشتش به خاك 
ماليده شد؛ طورى كه به كمك رهگذران از جا بلند شد 
و خودش را تكانيد و به پوست موز كه گوشه اى افتاده 
بود، زل زد و با صداى لرزان كه ناشـــى از شكستن 
غرورش بود، گفت: اى پوست موز! تو پشت مرا براى 
اولين بار به خاك ماليدى؛ كارى كه حريفان من هرگز 

موفق به انجام آن نشدند. 
تو به من فهماندى كه در اين دنياى بزرگ، هيچ چيز 
را نبايد دستكم گرفت.پوست خربزه و پوست هندوانه 

كه با تعجب به اين قصه گوش مى دادند،گفتند: 

- عجب! خوشـــحالى ات براى چيســـت؟ تو 
اصال كنار پياده رو چه مى كردى؟  شـــانس آوردى 
كه طرف ورزشـــكار بود؛ اگر پيرمـــرد بود حتما 
 استخوان لگنش مى شكســـت و االن خجالت زده 

بودى!
موز از خجالت سياه شد و آمد از خودش دفاع كند 
و بگويد: من خودم كه نرفتم آنجا! يك آدم بى فكر مرا 
انداخت آن گوشه؛ اما يادش آمد چه ذوق زده بود از 

اين كه قهرمان شكست ناپذير را به زمين زده. 
دلش گرفت و لهيده و شـــرمنده يك گوشه كز 

كرد.

قصه پوست موز 
عباس وثوقى الهيجانى 

داداسى!
 اسم خواهر كوچولو ى من «نازى» است. 

نازى تازگ ى ها زبان باز كرده اســـت و نوك زبانى مرا صدا 
مى زند و مى گويد: داداسى. 

مـــن نازى را ناز كردم و با لبخند گفتم: خواهرى به من نگو 
داداسى. بگو داداشى!

نازى كوچولو خنديد و دوباره گفت: داداسى! 
من هم خنديدم و تكرار كردم: داداشى. 

نازى كوچولو چيزى نگفت و پستانكش را به دهانش گذاشت 
و آرام آرام چشمانش را بست و به خواب ناز رفت. 

مهربانانه به او نگاه كردم و به فكر فرو رفتم و با خودم گفتم: 
خيلى زود ياد مى گيرد بگويد داداشى و شيرين زبانى  داداسى گفتن 

تمام مى شود. 
آن وقت با صداى بلند مى خندم و با خوشحالى مى گويم: 

- جان داداشى؟ 
و از اين فكر چه احساس خوبى داشتم!
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از جاده هاى مارپيچ كه يك طرفش را كوه هاى بلند و 
طرف ديگرش را دره هاى عميق احاطه مى كرد، گذشتيم. 
دورنمايى از روستاى ما ديده مى شد. هواى سرد كوهستان 

صورتم را سرخ كرده بود.
 مه غليظى روستا را در آغوش سرد خود مى فشرد تا اينكه 
باالخره به خانه مان رسيديم. شب شده بود و چون خستگى 
راه طوالنى،  هنوز در تن مان بود، زود خوابيديم. شب مثل 
 برق گذشت و صبح از راه رسيد. مه هنوز روستا را درآغوش 

داشت.
 پدرم طبق معمول تبرش را برداشت تا به جنگل برود. 
او معموال وقتى به جنگل مى رفت موقع ظهر برمى گشت 
اما آن روز ساعت از چهار عصر گذشت و از پدر خبرى 
نبود. همه دلواپس بوديم. مادرم خيلى بى تابى مى كرد. از 
جا بلند شد و فورا به خانه همسايه رفت. طولى نكشيد كه 
با اسب همسايه برگشت و گفت: بيا افسار اسب را بگير 

و برو دنبال پدرت.
بالفاصله قبول كردم. خيال اسب سوارى كيفم مى داد 
اما نگران پدر هم بودم. فورا ســـوار اســـب شدم و راه 

افتادم.
روستا غرق در مه بود. از چند تپه گذشتم. دلم به حال 

اسب مى سوخت چون حسابى خسته شده بود. 
نفس ها را كه از بينى بيرون مى داد، بخار مى كرد و با مه 
قاطى مى شد. فراز و نشيب تپه ها به حدى نفسگير بود كه 

زور رستم مى خواست.
به جنگل رسيدم و راه مالرو را درپيش گرفتم. جنگل 
پر از مه بـــود و درختان دور و برم خيس خيس بودند. 
گه گاه كه قطره هاى آب بر روى برگ هاى خشك زمين 
مى نشست، موهاى تنم از ترس سيخ مى شد. رفته رفته 
هوا تاريك تر مى شد. هر درختى انگار 
غولى بود كه كمين كرده باشد. صداى 
پاى اسب كه در زمين گلناك و گل و 
شل فرو مى رفت، ترسم را دوچندان 

مى كرد.
اسب كم كم از مسير خود منحرف 
شـــد و از شـــيب تندى كه به دره 

مى رسيد، گذشت.
هر پرنده اى كه از اين شاخه به 
آن شـــاخه   مى پريد، بند دلم را پاره 
مى كرد. ترس و وحشـــت در من  

شعله مى كشيد.

 براى اينكه بر ترسم غلبه كنم گاهى مثل شيرى نعره 
مى كشـــيدم و صداى نعره هايم در جنگل تاريك و مه 
گرفته  پخش مى شد. با خودم حرف مى زدم تا تنهايى ام 

را احساس نكنم. 
 خدايا ! من براى پيدا كردن پدرم آمدم اما انگار خودم گم 

شدم.
اسب راهى را كه درپيش گرفته بود، ادامه داد. به هر 
طرف كه نگاه مى كردم يكسان به نظر مى رسيد. درست 
 مثل كسى كه وسط دريا باشـــد و ساحل از دور  پيدا 

نباشد. 
درمانده و بالتكليف بودم كه ناگهان به ياد سرگذشت 
عمو سيف اهللا افتادم كه يك روز پدرم آن را براى من تعريف 
كرده بود. هرچند خيلى ترسيده بودم ولى از اسب پياده 
شدم. چند بار اسب را دايره وار گرداندم و بعد به حال خود 
 رهايش كردم. اسب ايستاد و به اطراف نگاه كرد و آهسته راه

 افتاد. 
من هم لـــرز لرزان جلو رفتم و دمش را گرفتم و به 
دنبالش حركت كردم. اسب راه سختى براى عبور درپيش 
گرفت و من هم از روى ناچارى دنبالش افتان و خيزان 

راه افتادم. راه زيادى را پشت سرش رفتم.
 كف دستم خط برداشت و ساق پاهايم زخمى شد. 
با اين حال حاضر نبودم دســـت از دم اسب بردارم. دير 
وقت بود. از وحشت، خستگى راه را احساس نمى كردم. 
قطره هاى ريز مه، گونه هاى سرخم را خيس كرده بود. 

ديگر كامال بريده بودم.
 سرم وســـط شانه هاى برآمده و دست هاى كشيده ام 
خميده بود. اسب مرا به دنبال خود مى كشيد . مأيوسانه 
سرم را بلند كردم. باورم نمى شد. چراغ هاى روستا از دور 

سوسو مى زدند. دستم ديگر جان نداشت. 
دم اسب ناگهان در نسيم سرد كوهستانى رها شد و من 
محكم به زمين افتادم ولى اين بار  درد چه لذتى داشت!  
ازجا بلند شدم و تا خانه دويدم. روى سكو پدر داشت 

چكمه مى پوشيد. با صداى گريان گفتم: پدر! 
 وقتى به او نزديك شدم، خودم را 
درآغوش او انداختـــم و زار زار گريه 

كردم.
 پدر سرم را بوســـيد و با هم 
داخل اتاق رفتيم. همه مردم روستا 
گوش تا گوش اتاق را پر كرده 
بودند. آن وقت نشستيم و من 
عموسيف اهللا  سرگذشت 
را يك بار ديگر تعريف 
كردم. پـــدر هم از 
نحوه گم شدنش 

مى گفت.

عموسيف اهللا
محسن اعال
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اخبار كودكان و نوجوانان
كم    اما   زيبا

كمى خالقيت داشته باشيم مى توان با ميوه هاى كم 
و حتى كمى پالسيده يا ته يخچال مانده، ظرف هاى 
ميوه خوشرنگ براى شب يلدا درست كرد و به جاى 
خريد ميوه هاى زياد و گران، به خوردن ميوه هاى زيبا 

و خوشمزه  مشغول بود و شاد شد.

شب چله براى همه
با همه كودكانى كه در خيابان مى بينيم مهربان 
باشـــيم و اگر نوازنده هستند يا دوست دارند با ما 
شادى كنند، همراهى شان كنيم تا در بلندترين شب 
سال، همه با هم بخنديم و به صبح فردا خوش آمد 

جشن زنگ آب بگوييم.
دانش آموزان دبستان راستى الهيجان به مناسبت 
روز جهانى كوهستان،  دركارگاه آموزشى، مدل 

همتاى كوهستان البرز را ساختند.
همچنين در اين روز جشن زنگ آب و افتتاحيه 
پروژه نخستين واژه در خصوص صرفه جويى در 

مصرف آب را آغاز كردند.

 نهال كارى 
كودكان و نوجوانان روستاى تغلى آل عباد 
رامهرمز  در مكان تعزيه اين روستا پنجاه اصله 

نهال ُكنار كاشتند و زمين را سبز كردند.

روز كوهستان 
دانش آموزان پايه چهارم دبســـتان غير دولتى 
حامى گيالن، به مناســـبت 20 آذرماه مصادف با 
روز جهانى كوهستان،درباره مسائل محيط زيستى، 

آموزش ديدند.
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امسال شب چله، جمعه شب است  و ما بايد 
صبح شـــنبه به مدرسه برويم و من خيلى از اين 
بابت ناراحتم چون مـــادرم مجبورم مى كند زود 
بخوابم.تازه مطمئن هستم كه خانم ظهرابى هم 
بايد شب چله بيدار نماند تا صبح زود سر كالس 
بيايد.كاش همه معلمان شنبه را تعطيل مى كردند تا 
خودشان هم بتوانند شب چله بيدار باشند و به ما و 
 خانواده خودشان و بچه هاى خودشان هم خوش

 بگذرد!
ساينا شريف زاده- 9 ساله

 شب چله 
من درباره شــــب چله از همه دوستانم مى خواهم به فكر 
كودكان كار و خيابان و كودكانى كــــه پدر يا مادر ندارند يا 
فقير هســــتند و نمى  توانند آجيل و ميوه بخرند باشند.يا از 
خوراكى هايمان به آنها بدهيم يا زياد جلوى آنها در اين باره 
حرف نزنيم. مثال هر روز در مدرسه نگوييم  فردا شب با مامان و 
بابا مهمانى مى رويم يا چه چيزهايى خريده ايم. شايد كسى  اين 

چيزها را نداشته باشد و دلش بسوزد.
شب چله همه بايد خوشحال باشند نه اين كه كارى كنيم دل 

صفورا بلورى- 9 سالهبعضى ها بشكند و گريه كنند.

هندوانه شانسى
بازى بزرگ ما شـــب چله اين اســـت كه فال 
مى گيريم. هم با حافـــظ هم با هندوانه.فال حافظ 
را پدربزرگم مى گيرد و فال هندوانه را دايى جواد 
كه ميوه فروشى دارد و متخصص هندوانه شناسى 
اســـت!به نيت خانواده، شيرين ترين و سرخ ترين 
هندوانه  مغازه اش را جدا مى كند و مى آورد و ما همه 

نيت مى كنيم و آن را مى شكند.
اگر تو سرخ نباشد واى به حالش مى شود!

به همه ما عيدى مى دهد و اگر ســـرخ باشـــد 
همه خوشحال مى شويم ولى به دايى جواد عيدى 

نمى دهيم.
 على اكبر مقيمى- 10 ساله

يلداى مهربانى
شب سردى بود. دانه هاى ريز برف، آهسته از آسمان 
مى باريدند. پاييز بايد مى رفت و  جايش را به زمستان 
مى داد. پيرمرد در گوشه پياده رو، جلوى يك ميوه فروشى 
قوز كرده بود و به مردم كه با اشتياق خريد مى كردند، 
خيره شده بود. با خودش فكر مى كرد چه خوب مى شد 
اگر مى توانست انار، هندوانه و ... بخرد و براى بچه هايش 

كه توى خانه بودند ببرد. 
شاگرد ميوه فروشى هم با عجله ميوه را براى مشتريان 
در پاكت مى ريخت و ميوه هاى نارس، خراب و لك دار 
را از سبد ميوه هاى مخصوص شب چله جدا مى كرد. 

پيرمرد همان طور كه به ميوه فروشى و شاگرد مغازه و 
ميوه هاى جدا شده نگاه مى كرد فكرى به ذهنش رسيد. 

بلند شد.
اما تا خودش را به جعبه رسانيد و خم شد، شاگرد 
ميوه فروشى از راه رســــيد و گفت: پدرجان، چه كار 

مى كنى؟ پاشو برو دنبال كارت؛ زودتر بلند شو.
پيرمرد تا  داد و فرياد شاگرد جوان را شنيد، سريع 
بلند شد و سرش را از خجالت جلوى مشتريانى كه او را 
مى ديدند پايين انداخت و با لبخند و دست و پاى لرزان، 
راهش را گرفت و رفت.چند قدمى دور نشده بود كه 

كسى صدايش كرد: پدر جان! پدرجان! 
لطفا صبر كنيد ...

نويد صنعتى- 15 ساله

 بگذرد!
9زاده- 9 ساله ساينا شريف
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 سرايه

تهران،خانه موزه شهيد مدرسـ    چيدمان شب يلداـ    عكس از:على آذر نيا كمارىـ    محمد نجفى

29 آذر
* 65 نفر از استادان دانشگاه تهران در ساختمان 

دبيرخانه متحصن شدند.
* سفير ســـابق آمريكا در تهران و رئيس اسبق 
سازمان سيا گفت: براي رژيم شاه بدلي غير از خود او 
وجود ندارد. بنابراين شاه به هر «اونس» از حمايت  مادي 

و معنوي ما نياز دارد.
* مامورين حكومت نظامي به سوي دانش آموزان 
شركت كننده در تظاهرات بازار آتش گشودند و صدها 
آموزگار، دانشجو و اســـتاد، دست به تحصن نشسته 

زدند.
* دو هزار و پانصد نفر از ايرانيان خارج از كشور 

در هامبورگ عليه رژيم شاه راهپيمايي كردند.
* كاركنان سازمان آب منطقه اي تهران و كارمندان 
گمرك و مخابرات ايران با انتشار اعالميه هايي ضمن 
حمايت از اعتصاب كاركنان شركت نفت، با نهضت 

اسالمي اعالم همبستگي كردند.

30 آذر
* چهارصد زنداني سنندجي پس از آتش زدن 
زندان و غارت اســــلحه خانه از زندان مســــلحانه 

گريختند. 
* در آبادان عده اي كشته و زخمي شدند. 

* امام خمينــــي در جواب به ســــؤال راديو 
لوكزامبورگ كه پرسيد: نمايندگان برخي از مخالفين، 
از جمله صديقي تصميم به سازش با شاه دارند؟ گفتند: 
اينها از طرف ملت نيستند و به هيچ وجه جاي مصالحه 

نيست. 
* دو مامور بلند پايه سيا به نام هاي روبرت بوم، 
رئيس شعبه تحليل و بررســــي ارزيابي هاي سيا و 
سرلشگر تيكه، رئيس اداره جاسوسي وزارت دفاع، 

وارد ايران شدند. 
* اســــاتيد حوزة علميه قم در رابطه با تحصن 
بازاريان اين شــــهر اعالم كردند: پس از باز شدن بازار 
به درخواست اساتيد حوزه علميه، از آنجا كه دشمن 
حيله گر در صدد برآمد تا از آن سوء استفاده نمايد، لذا 
براي نشــــان دادن آگاهي و بيداري كامل به اعتصاب 

مقدس خود ادامه دهيد. 
* نظاميان در برخي از شهرها، سالح خود را به 
زمين انداختند و پس از درآوردن اونيفرمهاي خود، به 

جمع تظاهر كنندگان پيوستند. 
* به دنبال حملة مردم خمين به نهادهاي دولتي، 
شش تن از آنها به شهادت رسيدند. در آبادان نيز ده تن 

به شهادت رسيدند. 
* مهندس بازرگان  گفت: پاية شوراي انقالب 
در آذرماه در مالقات پاريس شــــكل يافت. از ابتداي 
تشكيل اين شورا، اعضا هفته اي يك بار و بعداً دو بار 
به طور نامنظم و غير منضبط دورهم جمع مي شدند و 
در مورد جريانات انقالب، خصوصاً مذاكره با مقامات 
 دولتي و ديپلمات هاي خارجي، مشاوره و هماهنگي

 مي كردند. 
* جبهة ملي با انتشار اطالعيه اي در مورد احتمال 
نخست وزيري دكتر غالمحسين صديقي، اعالم كرد 
كه وي از نيمه سال 1342 با هيچيك از سازمان هاي 
جبهه ملي همكاري نداشته است و جبهه ملي با وجود 
 بقاياي رژيم، با هيچ تركيب حكومتي موافقت نخواهد 

كرد. 
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رود جنوب ايران

دام صياد
بازي هاي سراسري

لبه پايين قبا
لباس رزم

دلدار

وسيله

پولدار

نخست آنكه

گشايش

نشانه

معبر رودخانه

سرخ تيره

اسرارآميز

عزيز عرب

بز كوهي

خدمتكار زن

بخشي از آپارتمان

قعر

اثري از عالمه 
دهخدا

مقابل نظم

 

وسيله روشنايي

بافت اينترنتي

شهر بي قانون!

پشت سر

پسوند
 شباهت

ضمير وزني

چهلچراغ

فيلم محمد 
درمنش

تشبيه چهره 
بسيار زيبا

بافنده

شهري در 
فارس

ا

و جانوران بيابانيجهت
آموزه كارل ماكسخواب كودكانه

نامه امپراتور روم به شاه ايران 
بيستم دسامبر ســـال 69 ميالدى فالويوس وسپاسيان 
فرماندار كل متصرفات روم در شرق و پس از شكست دادن 
نيروهاي ويتليوس وارد رم شد و سناى روم راى به امپراتور 
شدن او داد. وسپاسيان همان روزى كه از سناى روم راى موافق 
گرفت ضمن نامه اى كه براى بالش يكم شـــاه ايران فرستاد 
ضمن تشـــكر از وعده كمك نظامى، نوشت كه به اين كمك 

ديگر نيازى ندارد.
نخستين نيروگاه برق اتمى در جهان 

20دسامبر 1951 نخستين ژنراتور توليد برق با استفاده 
از نيروى اتم در 30 كيلومترى شـــهر «آركو» واقع در ايالت 
كوهســـتانى آيداهو آمريكا آغاز به كار كرد.نام اين نيروگاه را 
«اى. بى. آرـ  1» به معناى نخستين رآكتور تجربى توليد نيروى 

برق گذاردند.
انقالب كشاورزان انگليسي در اوج خود

انقالب كشاورزان انگليسي كه از بزرگترين انقالبات 
قرون وســـطي در اروپا بود در دسامبر ســـال 1381 به اوج 
خود رسيد و كارگران و مردم كم درآمد هم به آنان پيوستند. 
كشاورزان خواستار سهم بيشتري از محصوالت كشاورزي 
و در مورد اراضي استيجاري كشـــاورزي، خواهان كاهش 
 اجاره بهاي اين اراضي بودند، كارگران دســـتمزدي بيشتري

 مي خواستند و طبقه كم درآمد هم خواستار لغو ماليات سرانه و 
تبديل آن به ماليات بر درآمد بود.اين انقالب طوالني شد.

رهبري يك روستازاده در چين
«ژو يووان زانگ» يك روستايي و كشاورز كه چين را بار 
ديگر متحد كرد و سلسله پادشاهي مغوالن را در چين منقرص 
ســـاخت و آنان را به دشت «ُگبي»ـ  همانجايي كه آمده بودند 
فراري داد 20 دســـامبر در سال 1398 ميالدي درگذشت. ژو 

هنگام مرگ 70 ساله بود .
اعدام پرتغالي ها در ژاپن

در دســـامبر سال 1640 ميالدي به تصميم دولت ژاپن، 
61 پرتغالي كه ظاهرا به منظور بازكردن راه تجارت با ژاپن وارد 
اين كشور شده بودند در شهر ناگازاكي در مال عام گردن زده 
شدند. اين عده با دو كشتي و 13 ملوان وارد ژاپن شده بودند كه 
دربار ژاپن به نيت اصلي آنها از اين سفر و به استعمار كشيدن 
ژاپن پي برد و پس از يك محاكمه كوتاه به جالدشان سپرد. اين 
پرتغالي هاي از ماكائو در خاك چين كه مستعمره پرتغال بود 

وارد ژاپن شده بودند.
ديگر رويداد 20 دسامبر

1803: مراســـم خريد منطقه لوئيزيانا از فرانسه براى 
ضميمه شدن به اياالت متحده در شهربندرى نيوارليان برگزار 

شد.

در خانه تو آن چه مرا شايد نيست
بندى ز دل رميده بگشـــايد نيســـت

گويى همه چيز دارم از مال و منال
آرى همه هســـت آنچه مى بايد نيست
مهستى گنجه اى

پند بزرگان
ـ  بى شهامت كسى است كه در جايى 

كه بايد اعتراف كند، خاموش بنشيند. 
آبراهام    لينكلن
ـ   مرد آزاده پيوســـته مى كوشد كه در 
گفتار آهسته و در كردار خود تند و سريع 

باشد. 
كنفسيوس

تظاهرات در اروميه

از 15 آبــان تــا 16 بهمــن 1357 بــه دليــل 
 اعتصــاب روزنامــه نــگاران در همراهــى بــا

 انقالب ،روزنامه اطالعات منتشر نشد.
وقايع انقالب اســالمى كه  درستون زير از نظرتان 
ميگذرد از منابع معتبر خارج از روزنامه تهيه و ارائه شده 

است.

چهل سال


