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* سرلشکر جعفري: اميدواريم دشمنان به توان پاسخگويي 

ما پي برده باشند

 * سرلش�کر رش�يد فرمانده قرارگاه مرکزي خاتم اانبيا)ص(: 

 ق�درت نيروه�اي مس�لح ب�راي مقابل�ه ب�ا هرگون�ه تهدي�د

سازماندهي شده است

 * نيروهاي مسلح ايران از آمادگي رزمي ازم براي استفاده 

از قدرت در مقابله با هر تهديدي برخوردارند

  * ت�اش مي کني�م با همه  همس�ايگان خود رواب�ط برادرانه

و حسنه داشته باشيم

 * ه�ر کش�وري زمين�ه  مداخ�ات قدرت ه�اي اس�تکباري را 

در منطق�ه فراه�م کند، بيش�ترين هزينه را ب�راي رفتارهاي 

تحريک آميز خود پرداخت خواهد کرد

  * مرحله نهايي رزمايش پيامبر اعظم 12 نيروي زميني سپاه

 ب�ا اج�راي عملي�ات هج�وم در س�واحل، در منطق�ه عموم�ي

خليج فارس برگزار شد 

فرمانده س���پاه با اش���اره به 
برگزاری رزمایش پیامبر اعظم 1۲، 
گفت: امیدواریم دش���منان بیش از 
گذش���ته به توان پاسخ ما و پاسخ 
كوبنده به تعقیب بعد از آن پی برده 

باشند.
به گزارش فارس، س���ردار 

محمدعلی جعف���ری فرمانده كل 
سپاه پاسداران در حاشیه برگزاری 
دوازدهمی���ن رزمایش پیامبر اعظم 
نی���روی زمینی س���پاه و در جمع 
خبرن���گاران اظهار داش���ت: این 
رزمایش، پاسخی بود به ادعاهایی
بقیه در صفحه ۲

صفحه16صفحه4

میزان برداشت گاز ایران از پارس جنوبي 

امسال با قطر برابر مي شود

5 شهید و 40 زخمي در سرکوب سي و نهمین

تظاهرات بازگشت فلسطیني ها
 * مديرعام�ل ش�رکت نف�ت و گاز پارس: تمامي طرح هاي توس�عه اي اي�ران در پارس جنوبي

سال آينده تکميل مي شود
* ظرفيت برداشت گاز از ميدان پارس جنوبي به 85 ميليون مترمکعب در روز رسيده است

* نظاميان صهيونيست تظاهرکنندگان در مرز غزه را به گلوله بستند
* 4 تن از زخمي ها نيروهاي امدادگر هستند

* حماس از پيشنهاد روسيه براي آشتي گروههاي فلسطيني استقبال کرد

فرمانده سپاه: توان دفاعي ایران 
بازدارنده است

درگفتگو با هفته نامه لوپوئن فرانسه

 * اروپايي ها بعد ازخروج آمريکا از برجام تاش هايي کرده اند ولي آمادگي اين را ندارند 
که بهاي آن را بپردازند

  * تحريم ه�ا آث�اري زيانب�ار روي زندگ�ي انس�ان ها دارند ولي بس�يار کمت�ر از آن چيزي
بوده که مردم از آن هراس داشتند

 * برنامه توسعه موشکي ما براي حمل کاهک هاي هسته اي نيست  
  * چ�ه موق�ع گفتي�م اس�رائيل را ناب�ود مي کنيم؟ يک نف�ر را پيدا کنيد و به ما نش�ان دهيد

که اين حرف را زده باشد
 * عربستان سعودي تاش دارد با حمايت آمريکا، فرانسه و انگليس، ايران را از خاورميانه 

محو يا حداقل منزوي کند 
   * هي�چ وق�ت به دنب�ال حذف هيچ کش�وري نبوده ايم برعکس، اين س�عودي ها بوده اند

که به دنبال صدمه زدن به ما هستند

ظريف: اروپا مي خواهد شنا كند
اما خيس نشود!

صفحه14صفحه4

 * حجت ااس�ام والمس�لمين منتظري: احياي حقوق عامه
و گسترش عدل و آزادي وظيفه قوه قضائيه است

 * وظيف�ه مدعي العم�وم دفاع حقوق مردم در حفظ جنگل ها
و سواحل از تعرض سودجويان است

* بس�ياري از مفس�دان پرونده ه�اي اقتص�ادي از رانت ها 
استفاده کردند

* آنچه کش�ور را س�امان مي دهد و جامع�ه را پيش مي برد 
اجراي قانون است

 * رئي�س ش�وراي ش�هر 
ته��ران: ش��ورا  ب�رنامه 
جامع�ي براي س�اماندهي 
 وتقويت حمل و نقل عمومي

دارد
 * ياران�ه پيش بيني ش�ده 
در بودجه براي حمل ونقل 
عمومي به مديريت شهري 

پرداخت نشده است
 * مرک�ز آم�ار اع�ام کرد: ن�رخ ت�ورم دوازده ماهه منته�ي به آذر

نسبت به همين اطاع در ماه قبل 2/4  درصد افزايش يافته است

دادستان کل کشور: ایحه
حقوق عامه تدوین مي شود

  محسن هاشمي: 
دستگاه ها به وظايف 

خود در توسعه
حمل و نقل عمومي 

عمل نكردند

نرخ تورم آذر 18 درصد اعام شد

در جریان رزمایش تهاجمي پيامبر اعظم)ص( نيروي زميني سپاه

مسئله
چیست؟

حجت ااسام  و المسلمين
دكتر محمدتقی فرجیدكتر محمد مسجدجامعی صفحه6

تئوکراسی و 

پارادوکس پلورالیسم

نظرها و انديشه ها
واکنش به مستند 

بي بي سي فارسي

با عنوان »بهتان«
صفحه ۲

نگاه

ش�ركت توليد نير�� بر� فا�� (به عنو�� �س���تگا� مناقصه گز��) به �س���تنا� �يين نامه �جر�يي بند «�» ما��12 قانو� برگز��� مناقصا�� ��نظر ���� �� 
بين مناقصه گر�� تو�نمند � با س���ابقه كه تو�نايي خريد لو��� يدكي (قطعا�) ��حدها� GEF5 نير�گا� ها� كنگا� � بوشهر �� ���ند� �� طريق سامانه تد��كا� 
�لكتر�نيكي ��لت به شما�� ثبت ستا�200971324000021 جهت شناسايي � ���يابي كيفي تامين كنندگا� ��جد شر�يط به منظو� تهيه ليست كوتا� �قد�� 
نمايد. لذ� مناقصه گر�� صالحيت ��� �� �مينه موضو� فو� مي تو�نند جهت �خذ �سنا� ���يابي كيفي �� ��� ��شنبه مو�� 1397/10/03 به مد� 3��� كا�� به 
سامانه تد��كا� �لكتر�نيك ��لت به ���� www.setadiran.ir مر�جعه � �سنا� �ستعال� ���يابي مربوطه �� ��يافت نمايند � پس �� تكميل� همر�� با �سنا� � 
مد��� خو�سته شد� �� �ستعال�� حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� چها�شنبه مو�� 1397/10/19 عال�� بر با�گذ��� �� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت� به 
صو�� فيزيكي � مجلد � كالسه بند� شد� به همر�� لو� فشر�� حا�� مو��� فو� نيز �� پاكت سربسته � ال� � مهر شد� به نشاني شير�� � خيابا� ��� � ��� 13 
� فرعي 13/5� �182 (شركت توليد نير�� بر� فا��) ��سا� يا تسليم نمايند. ال�� به �كر �ست مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلي �� سامانه� مر�حل 
ثبت نا� �� س���امانه � ��يافت گو�هي �مضا� �لكتر�نيكي �� جهت ش���ركت �� �ستعال� ���يابي كيفي � مناقصه محقق سا�ند. بديهي �ست به پيشنها�ها� ��صله 
خا�� �� س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت � همچنين به پيشنها�ها� فاقد �مضا� مشر��� مخد�� � نامرتب � كالسه � مجلد نشد� � عد� ��سا� مد��� به 

صو�� فيزيكي � پيشنها�هايي كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� ��صل شو�� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
�ين �گهي به منظو� ���يابي كيفي مناقصه گر�� جهت تهيه ليس���ت كوتا� �نتش���ا� يافته � پس �� ���يابي� �� مناقصه گر�� ��جد شر�يط جهت طي مر�حل بعد� 
��يافت �سنا� مناقصه محد�� �عو� به عمل خو�هد �مد. بديهي �ست ���ئه مد��� ��خو�ستي هيچ گونه حقي �� بر�� متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه �يجا� 

نخو�هد كر�. 
ضمنا� جهت هرگونه پاسخگويي به سو�ال�� مناقصه گر�� مي تو�نند با شما�� تلفن 32250217�071 �قا� مهند� جعفرپو� تما� حاصل نمايند.

� �طالعا� تما� سامانه ستا� جهت �نجا� مر�حل عضويت �� سامانه: تلفن مركز ��هبر� � پشتيباني 41934�021 مي باشد.
� �طالعا� تما� �فاتر ثبت نا� ساير شهرستا� ها� �� سايت سامانه (www.setadiran.ir) بخش «ثبت نا�»/ پر�فايل تامين كنند�/ مناقصه گر» موجو� �ست.

� هزينه ��� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.
شركت توليد نيروي برق فارس www.tpph.ir :سايت �� ����

شركت توليد نير��
 ب��ر� ف��������ا��

آگهي تجديد ارزيابي كيفي مناقصه گران (نوبت دوم ) (سهامي عا�)

ش�ركت توليد نير�� بر� فا�� (به عنو�� �س���تگا� مناقصه گز��) به �ستنا� �يين نامه �جر�يي بند «�» ما��12 قانو� برگز��� مناقصا�� ��نظر ���� �� بين 
مناقصه گر�� تو�نمند � با سابقه كه تو�نايي خريد پر� ها� ثابت � متحر� با لو��� نصب پر� تو�بين ��حد BBC8 � BBC7 نير�گا� گا�� شير�� �� ���ند� �� طريق 
س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت به شما�� ثبت ستا�200971324000020 جهت شناسايي � ���يابي كيفي تامين كنندگا� ��جد شر�يط به منظو� تهيه 
ليس���ت كوتا� �قد�� نمايد. لذ� مناقصه گر�� صالحيت ��� �� �مينه موضو� فو� مي تو�نند جهت �خذ �سنا� ���يابي كيفي �� ��� ��شنبه مو�� 1397/10/03 به 
مد� 3 ��� كا�� به س���امانه تد��كا� �لكتر�نيك ��لت به ���� www.setadiran.ir مر�جعه � �س���نا� �ستعال� ���يابي مربوطه �� ��يافت نمايند � پس �� 
تكميل� همر�� با �سنا� � مد��� خو�سته شد� �� �ستعال�� حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� چها�شنبه مو�� 1397/10/19 عال�� بر با�گذ��� �� سامانه تد��كا� 
�لكتر�نيكي ��لت� به صو�� فيزيكي � مجلد � كالس���ه بند� شد� به همر�� لو� فشر�� حا�� مو��� فو� نيز �� پاكت سربسته � ال� � مهر شد� به نشاني شير�� 
� خيابا� ��� � ��� 13 � فرعي 13/5� �182 (ش���ركت توليد نير�� بر� فا��) ��س���ا� يا تسليم نمايند. ال�� به �كر �ست مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت 
قبلي �� سامانه� مر�حل ثبت نا� �� سامانه � ��يافت گو�هي �مضا� �لكتر�نيكي �� جهت شركت �� �ستعال� ���يابي كيفي � مناقصه محقق سا�ند. بديهي �ست به 
پيشنها�ها� ��صله خا�� �� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت � همچنين به پيشنها�ها� فاقد �مضا�� مشر��� مخد�� � نامرتب � كالسه � مجلد نشد� � عد� 

��سا� مد��� به صو�� فيزيكي � پيشنها�هايي كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� ��صل شو�� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
�ين �گهي به منظو� ���يابي كيفي مناقصه گر�� جهت تهيه ليست كوتا� �نتشا� يافته � پس �� ���يابي� �� مناقصه گر�� ��جد شر�يط جهت طي مر�حل بعد� ��يافت �سنا� 

مناقصه محد�� �عو� به عمل خو�هد �مد. بديهي �ست ���ئه مد��� ��خو�ستي هيچ گونه حقي �� بر�� متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه �يجا� نخو�هد كر�. 
ضمنا� جهت هرگونه پاسخگويي به سو�ال�� مناقصه گر�� مي تو�نند با شما�� تلفن 32251757�071 �قا� مهند� جعفرپو� تما� حاصل نمايند.

� �طالعا� تما� سامانه ستا� جهت �نجا� مر�حل عضويت �� سامانه: تلفن مركز ��هبر� � پشتيباني 41934�021 مي باشد.
� �طالعا� تما� �فاتر ثبت نا� ساير شهرستا� ها� �� سايت سامانه (www.setadiran.ir) بخش «ثبت نا�»/ پر�فايل تامين كنند�/ مناقصه گر» موجو� �ست.

� هزينه ��� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.
شركت توليد نيروي برق فارس www.tpph.ir :سايت �� ����

شركت توليد نير��
 ب��ر� ف��������ا��

 (سهامي عا�)
سى دى  روزنامه اطالعاتآگهي تجديد ارزيابي كيفي مناقصه گران (نوبت دوم )

 فروردين  تـا  آذر 
 سـال 1323
قيمت هر  CD  70/000  ريال

ت دوم
آگهي مناقصه شماره   5-97   نوب

فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه1 غرب نزاجا
مديريت خريد و پيمان

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

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

فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه1 غرب نزاجا

آگهى مناقصه عمومى 
دو مرحله اى شماره  97/29 

ــركت توزيع نيروى برق استان مركزى به نشانى : ــانى : ش ــركت و نش 1- نام ش
ــاس ــن تم ــا تلف ــتيبانى ب ــور پش ــدر، ام ــى ص ــام موس ــان ام  اراك ، خياب
 32226033- 086-08632228038 در نظر دارد كاالهاى زير را از طريق مناقصه عمومى خريدارى نمايد. 

2- شرح مختصرى از كاال
مقدارشرح كاالرديف

3,500 متركابل فشار ضعيف آلومينيومى 95+50*13
10,000 متركابل فشار ضعيف پروتودور مسى 10*24
5,000 متركابل پروتودور مسى 16*34
100,000 متركابل فشار ضعيف پروتودور مسى 6+6*41

3-سپرده شركت در مناقصه مبلغ 903,715,000 ريال مى باشد ، مناقصه گران بايدمبلغ فوق را به صورت 
ضمانت نامه بانكى ،ضمانتنامه موسسات بيمه گر،گواهى خالص مطالبات قطعى تاييد شده توسط امور 
مالى شركت توزيع ،چك تضمين شده بانكى يا واريز وجه به حساب جارى شماره 14005103651 به 

نام شركت توزيع نيروى برق استان مركزى بانك مسكن  شعبه مركزى ارائه نمايند.
4- به پيشنهادهاى فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايى كه بعد از انقضاى مدت مقرردرفراخوان 
واصل شود و هم چنين به پيشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش ، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، 

چك شخصى ونظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5- مهلت فروش اسناد : از تاريخ درج آگهى نوبت دوم  به مدت 10 روز كارى 

مبلغ فروش اسناد : مبلغ 200000 ريال فيش واريزى در وجه سيبا بانك ملى به شماره 0105314217006 
شعبه ميدان دارايى

ــنبه مورخ  ــاعت 13 روز پنجش ــناد مناقصه تا س ــناد مناقصه : مهلت عودت اس ــايى اس 6-مهلت وبازگش
1397/10/27 و زمان بازگشايى ساعت 11 روز  شنبه مورخ  1397/10/29  مى باشد.

7- محل تحويل و بازگشايى: اراك ،ميدان دارايى، خيابان امام موسى صدر، شركت توزيع نيروى برق استان 
مركزى ،واحد دبيرخانه .محل بازگشايى: سالن كنفرانس شركت توزيع نيروى برق استان مركزى.

8- مبلغ برآوردى مناقصه 21,790,500,000 ريال مي باشد.
9-سايراطالعات وجزييات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.

 www.tavanir.org.ir: جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت شبكه اطالع رسانى معامالت شركت توانير
ــتان مركزى: ــركت توزيع نيروى برق اس ــايت ش ــايت پايگاه ملى مناقصات http://iets.mporg.ir و س  س

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

شركت توزيع نيروى برق استان مركزى
زيرمجموعه شركت توانير

ل
او

ت 
وب

ن

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

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

وم
 د

ت
وب

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

مطهرى- انبارهاى شركت گاز استان يزد
*نحوه دريافت و ارسال مدارك ارزيابى كيفى: مراجعه به سايت شركت گاز استان يزد و ارسال 
اعالم آمادگى كتبى،صورتهاى مالى حسابرسى شده سال 95 يا 96، مدارك ثبتى، استانداردهاى 
ــايت  ــده در س توليد مدارك الزم طبق آيتمهاى اعالمى جهت ارزيابى كيفى (آيتمهاى اعالم ش
شركت گاز استان يزد جهت مناقصه فوق) وگواهينامه مربوط به تضمين و 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

ــتان يزد به  ــركت گاز اس ــايت ش ــتر به س ــب اطالعات بيش مناقصه گران مى توانند جهت كس
آدرس:www.nigc-yazd.ir (بخش مناقصه ها) و سايت www.shana.ir  مراجعه و يا با 

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

آگهي مناقصه عمومي  (نوبت اول)
شهر���� ���هن �� نظر ���� به �س���تنا� مجو� شما�� 1/344/787/� مو�� 
96/12/28 ش���و��� �سالمي ش���هر ���هن �قد�� به برگز��� مناقصه عمومي 

�يو��كشي �مين فوتبا� (بر�سا� فهرست بها� ��� � باند سا� 97) نمايد.
 لذ� متقاضيا� پيش���نها� مي تو�نند تا 10 ��� پس �� تا�يخ �نتشا� �گهي نوبت ��� 
���نامه تا پايا� �قت ����� ��� پنجشنبه مو�� 97/10/20 جهت ��يافت � تحويل 

�سنا� مناقصه به ��حد �مو� قر�����ها (76504991-021) مر�جعه نمايند.
1�  موضو� مناقصه: �يو��كشي �مين فوتبا� 

2�     مهلت ��يافت � تس�ليم �س�نا�: �� ��� ��شنبه مو�� 97/10/10 تا پايا� �قت 
����� ��� پنجشنبه مو�� 97/10/20 تا ��� ساعت 13 مي باشد. 

3�    م�د��� مو�� نيا� جهت تحويل �س�نا� مناقص�ه: معرفي نامه ممهو� به مهر � 
�مضا� مجا� شركت به همر�� كا�� شناسايي معتبر.

4�    محل تحويل �سنا�: �بيرخانه شهر���� ���هن مي باشد. 
5�    مبل�غ ب�ر����: 1/500/000/000 �ي���ا� � س���پر�� ش���ركت �� مناقصه به مبلغ 
75/000/000 �يا� به صو�� ضمانت نامه بانكي مو�� قبو� شهر���� يا �جه نقد جهت ���يز 

به حسا� سپر�� 3100002572003 بانك ملي �ير�� شعبه ���هن �قد�� نمايند. 
6� تش���كيل كميس���يو� عالي معامال� ش���هر���� ���هن � با�گشايي پاكت ها� 
پيشنها�� �� ��� شنبه مو�� 97/10/22 ��� ساعت 15 �� �فتر شهر��� مي باشد. 

7� شهر���� �� �� يا قبو� هر يك �� پيشنها�ها مختا� �ست. 
8� به پيش���نها�هايي مبهم� مخد��� فاقد ال� � مهر � س���پر�� � �ناليز قيمت 

پيشنها�� پيمانكا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
9�  برندگا� ��� � ��� � سو� مناقصه هرگا� حاضر به �نعقا� قر����� نشوند سپر�� 

�نا� به ترتيب ضبط خو�هد شد. 
10�  ساير �طالعا� � جزئيا� فني مربو� به معامله �� �سنا� مناقصه قيد گر�يد� �ست. 

11�  هزينه چا� �� نوبت �گهي �� ���نامه به عهد� برند� مناقصه �ست.
مهدي كچويي   ـ      شهردار رودهن 

ش�ركت توليد نير�� بر� فا�� (به عنو�� �س���تگا� مناقصه گز��) به �س���تنا� �يين نامه �جر�يي بند «�» ما��12 قانو� برگز��� مناقصا�� ��نظر ���� �� 
بين مناقصه گر�� تو�نمند � با س���ابقه كه تو�نايي �نجا� خريد �نر�� نير�گا� ها� تحت پوش���ش �� ���ند� �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت به شما�� 
ثبت س���تا�200971324000019 جهت شناسايي � ���يابي كيفي تامين كنندگا� ��جد ش���ر�يط به منظو� تهيه ليست كوتا� �قد�� نمايد. لذ� مناقصه گر�� 
صالحيت ��� �� �مينه موضو� فو� مي تو�نند جهت �خذ �س���نا� ���يابي كيفي �� ��� ��ش���نبه مو�� 1397/10/03 به مد� 3 ��� كا�� به س���امانه تد��كا� 
�لكتر�نيك ��لت به ���� www.setadiran.ir مر�جعه � �س���نا� �س���تعال� ���يابي مربوطه �� ��يافت نمايند � پس �� تكميل� همر�� با �س���نا� � مد��� 
خو�س���ته شد� �� �ستعال�� حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� چها�شنبه مو�� 1397/10/19 عال�� بر با�گذ��� �� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت� به صو�� 
 فيزيكي � مجلد � كالس���ه بند� ش���د� به همر�� لو� فش���ر�� حا�� مو��� فو� نيز �� پاكت سربسته � ال� � مهر شد� به نشاني ش���ير�� � خيابا� ��� � ���
13 � فرعي 13/5� �182 (ش���ركت توليد نير�� بر� فا��) ��س���ا� يا تسليم نمايند. ال�� به �كر �ست مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلي �� سامانه� 
مر�حل ثبت نا� �� س���امانه � ��يافت گو�هي �مضا� �لكتر�نيكي �� جهت شركت �� �ستعال� ���يابي كيفي � مناقصه محقق سا�ند. بديهي �ست به پيشنها�ها� 
��صله خا�� �� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت � همچنين به پيشنها�ها� فاقد �مضا�� مشر��� مخد�� � نامرتب � كالسه � مجلد نشد� � عد� ��سا� مد��� 

به صو�� فيزيكي � پيشنها�هايي كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� ��صل شو�� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
�ين �گهي به منظو� ���يابي كيفي مناقصه گر�� جهت تهيه ليست كوتا� �نتشا� يافته � پس �� ���يابي� �� مناقصه گر�� ��جد شر�يط جهت طي مر�حل بعد� ��يافت 
�س����نا� مناقصه محد�� �عو� به عمل خو�هد �مد. بديهي �ست ���ئه مد��� ��خو�ستي هيچ گونه حقي �� بر�� متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه �يجا� نخو�هد 

كر�. ضمنا� جهت هرگونه پاسخگويي به سو�ال�� مناقصه گر�� مي تو�نند با شما�� تلفن 32251757�071 �قا� مهند� جعفرپو� تما� حاصل نمايند.
� �طالعا� تما� سامانه ستا� جهت �نجا� مر�حل عضويت �� سامانه: تلفن مركز ��هبر� � پشتيباني 41934�021 مي باشد.

� �طالعا� تما� �فاتر ثبت نا� ساير شهرستا� ها� �� سايت سامانه (www.setadiran.ir) بخش «ثبت نا�»/ پر�فايل تامين كنند�/ «مناقصه گر» موجو� �ست.
� هزينه ��� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.

شركت توليد نيروي برق فارس www.tpph.ir :سايت �� ����

شركت توليد نير��
 ب��ر� ف��������ا��

 (سهامي عا�)
آگهي   ارزيابي كيفي مناقصه گران (نوبت دوم)

دوشنبه: سوم دى ماه 1397
ساعت 30 : 15 

تاالر روح  االمينى باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران

ميدان بهارستان ، باالتر از خيابان دانشسرا
خيابان شريعتمدار رفيع ، روبروى خيابان شهيد گودرزى (عالئى)

تحليلي از زندگاني و دوران امام محمدتقي(ع) 
نوشته دكتر فضل اهللا صلواتي 

قطع ��ير� � 599  صفحه � چا� چها��  
ــا و عبرت آموز است، در بررسي زندگي  زندگاني مردان خدا راهگش
آنان متوجه مي شويم كه در راه حق چقدر مشكل وجود دارد و در 

راه باطل همه چيز هموار است. 
آنهايي را مي توان انسان فداكار ناميد كه از همه مشكالت بگذرند، 
ــان. حضرت امام محمدتقي(ع)  ــان و چه با مرگش چه با زندگي ش
ــياري روبرو  ــختي ها و نگراني هاي بس درمدت عمر كوتاه خود، با س

بودند، قدرت هاي مسلط زمانه، دانش اندوختگان بي تقوا، و جامعه 
ناآگاه، همه مانع راه اند. و آن حضرت در چنان محيطي مي خواست 
ــريح و بيان  ــالم را حفظ كند، حقايق آن را تش ــاس حقيقت اس اس
نمايد، از حقوق مردم حمايت كرده و در راه بيداري آنان كوشش به 
عمل آورد، در اين مسير قبل از هر چيز، بايد زجان گذشت كز اين 
زندگي چه سود؟ و او هم مانند پدران بزرگوارش در راه عقيده خود 

جهاد كرد تا شهيد شد. 
به تماشاي رخش ذره صفت رقص كنان

د : تا به سرچشمه خورشيد درخشان بروم
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 * فر�شگا� مركز� : تهر�� بز�گر�� حقاني� ��بر�� �يستگا� متر�� ساختما� ���نامه �طالعا�� تلفن : 29993686 
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 هفتمین جلسه شورای اجتماعی در محضر 

رهبر معظم انقاب برگزار شد

اریجانی: اخبارجنایات رژیم صهیونیستی باید به گوش جهانیان برسد

رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان به ایران می آید

 وزیر کش���ور  در دیدار با فعاان اجتماعی کشور 
با بیان این که تا پیش از آغاز دولت یازدهم، جلس���ات 
 ش���ورای اجتماعی به طور جدی پیگی���ری و برگزار 
نمی شد، گفت: با احیای روند فعالیت شورای اجتماعی 
در ای���ن دوره، همزمان مطالعه دقیق و جامعی در حوزه 
آس���یب های اجتماعی انجام دادیم و آمار و ارقام را به 
صورت واقع بینانه اس���تخراج و گزارشی در این زمینه 
تدوین کردیم که خدمت رئیس جمهوری و رهبری معظم 
انقاب اسامی ارائه شد و در ادامه رهبر معظم انقاب 
دستور پیگیری برای تکمیل این گزارش و برگزاری دوره 
ای نشست آسیب های اجتماعی در حضور خودشان را 

دادند. 
به گزارش ایرن���ا، عبدالرضا رحمانی فضلی ادامه 
داد:در پی صدور دس���تور رهبر معظم انقاب، یک سال 
تمام کار جدی برای تکمیل گزارش انجام ش���د و از آن 
 زمان، جلسات ش���ورای اجتماعی در محضر ایشان هر 
6 ماه برگزار می شود، که اخیراً جلسه هفتم آن   برگزار 

شد.
وزیر کشور عوامل ریشه ای بروز و رشد آسیب های 
اجتماعی  را عدم توازن و تعادل در سطح کشور دانست 

و گفت: در حوزه های مختلف در برخی استانها انباشت 
ثروت، جمعیت، فعالیت، کار و سرمایه و موارد دیگر را 
شاهد یم، در حالی در برخی استان ها هیچ یک از این موارد 
وجود ندارد؛ مثًا در تهران، با انباش���ت ثروت مواجه و 
همزمان بااترین میزان بزهکاری و جرم را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: ریشه عدم توازن و تعادل به وجود آمده در 
 کشور، نوع نظام برنامه ریزی است که  از نظام بودجه ریزی

 کشور ناشی می ش���ود؛ نظام بودجه ریزی که مربوط به 
بیش از 50 س���ال گذشته و محصول طرح اصل ترومن 

است که بر پایه نظام اداری متمرکز تدوین شده است.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه جز نظامات سیاسی 
و دفاعی و امنیتی، هیچ نظام دیگری در کش���ور پس از 
انقاب اس���امی، تغییر نکرده است، گفت:  برونداد این 
گونه نظامات تحول نیافته در کشور،   عدم توازن و تعادل 

موجود است .
وزیر کش���ور با اش���اره به اینکه با اقدامات دقیق 
شورای اجتماعی کشور، گفت:   در همه حوزه های آسیب 
اجتماعی، جلو رشد گرفته شده   و در برخی موارد  این 
 روند کاهشی شده اس���ت؛ با این حال مسائل اقتصادی 

می تواند دوباره بر این روند تاثیرگذار باشد.

 رئیس مجل����س  گفت: اقدامات جنایتکارانه رژیم 
صهیونیس����تی باید به گوش تمام جهانیان برسد و این 
آشکارسازی مسائل، موجب حمایت بیشتر از آرمان های 

فلسطین می شود.
به گزارش خانه ملت، عل����ی اریجانی دیروز در 
دیدار جمعی از اعضای مجلس قانونگذاری فلسطین  بر 
حمایت جمهوری اسامی ایران از فلسطین تأکید کرد و 
اظهار داشت: حمایت از مردم مظلوم فلسطین وظیفه هر 

انسان شرافتمندی است.
وي به جنایات رژیم صهیونیس����تی به ویژه در نوار 
غزه اشاره کرد و افزود: اقدامات جنایتکارانه این رژیم باید 
به گوش تمام جهانیان برسد و این آشکارسازی مسائل 

موجب حمایت بیشتر از آرمان فلسطین می شود.

اریجانی ادامه داد: امیدوارم همه کشورهای منطقه و 
جهان حمایت خود را از جریان مقاومت فلسطین تقویت 

کنند تا این جریان روز به روز تقویت و گسترش یابد.
دعوت ازاریجانی براي سفر به نوار غزه

محمود الزهار رئیس هیات پارلمانی فلسطین هم در 
این دیدار با تقدیر از جمهوری اس����امی ایران گفت: به 
طور حتم مساله قدس تمام آزادیخواهان جهان را گردهم 
م����ی آورد و در اینجا باید از مواضع ایران در قبال مردم 

فلسطین تشکر کنم.
وی ادامه داد: همچنین موضع ایران در سازمان ملل 
در قبال قطعنامه های ضدفلس����طینی آمریکا قابل تقدیر 
است.الزهار از رئیس مجلس به صورت رسمی برای سفر 

به نوار غزه دعوت کرد.

اوقتای اسداف رئیس مجلس 
ملی جمهوری آذربایجان به همراه 
یک هیات پارلمانی سه شنبه این 

هفته به ایران سفر می کند.
به گ���زارش اداره کل اخبار 
 و رس���انه های گروهی مجلس ،
 رئیس مجلس مل���ی جمهوری 

آذربایج���ان بنا ب���ه دعوت علی 
اریجانی رئیس مجلس در سفری 
دو روزه با مقامات عالیرتبه ایران 

دیدار و گفتگو می کند.
رئیس مجلس ملی آذربایجان 
در این سفر عاوه بر دیدار، مذاکره 
و کنفرانس خبری مشترک با رئیس 

مجلس ، با رئیس جمهوری، دبیر 
شورای عالی امنیت ملی و وزیر 
امور خارجه ای���ران ماقات می 

کند.
اوقتای اسداف همچنین قرار 
است در جریان سفر خود به ایران 

به شهر ارومیه هم برود.

بقیه از صفحه اول
که دش���منان دارند و این را باید 
بدانند که ت���وان دفاعی جمهوری 
اس���امی ایران یک توان بازدارنده 
اس���ت و همانگونه که مقام معظم 
رهبری فرمودند اگر بخواهند یکی 

بزنند حتما ١0 تا خواهند خورد.
وی افزود: این توانمندی اینجا 
اثبات شد که جمهوری اسامی و 
رزمندگان ما می توانند چنین کاری 
را انجام دهند. معتقدیم توانمندی ما 

موجب بازدارندگی می شود.
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم 
اانبیا)ص(  هم در رزمایش پیامبر 
اعظم ١۲ اعام کرد: قدرت نیروهای 
مسلح برای مقابله با هرگونه تهدید، 

سازماندهی شده است
سرلشکر غامعلی رشید گفت: 
قدرت دفاعی ایران برای مقابله با 
هرگونه اقدامات تحریک کننده و 
مداخله آمی���ز در منطقه، در دفاع 
از اهداف و آرمان های بلند انقاب 
اسامی و منافع ملی، همواره آماده 

و رو به افزایش است.
به گزارش ایس���نا، وی در 
حاش���یه برگزاری مرحله نهایی 
رزمایش پیامب���ر اعظم ١۲ نیروی 
زمینی سپاه اظهار نظرکرد: نیروهای 
مسلح   ایران با اس���تفاده از همه  
ابزارهای قدرتی ک���ه در اختیار 
دارند، با اشراف اطاعاتی و رصد 
تحرکات دشمن، نه فقط تهدیدات 
را دائم���اً رصد و ارزیابی می کنند، 

بلکه از آمادگ���ی رزمی ازم برای 
اس���تفاده از قدرت در مقابله با هر 

تهدیدی برخوردارند.

 فرمان���ده ق���رارگاه مرکزی 
خاتم اانبیا )ص( ب���ا بیان این که 
تاش می کنیم  با همه  همسایگان 
خود روابط برادرانه و حسنه داشته 
باشیم، اظهار  داش���ت: ما امنیت 
همسایگان را امنیت خود می دانیم، 
اما از این صحنه و میدان رزمایش 
نیروی زمینی سپاه هشدار می دهیم، 
هر کشوری که زمینه های مداخات 
قدرت های استکباری را در منطقه 
فراه���م کند، در تقدم نخس���ت، 

بیشترین هزینه را برای رفتارهای 
غیردوس���تانه و تحریک آمیز خود 

پرداخت خواهد کرد.

اجرای موفقیت آمیز رزمایش
در این ح���ال، مرحله نهایی 
رزمایش پیامب���ر اعظم ١۲نیروی 
زمینی سپاه با اجرای عملیات هجوم 
در سواحل، در منطقه عمومی خلیج 
فارس برگزار ش���د.  این مرحله 
رزمایش با رمز مقدس "یا رسول 
اه)ص(" و اجرای عملیات هجوم 
در سواحل در منطقه عمومی خلیج 

فارس به انجام رسید.
س���ردار سرلش���کر پاسدار 

غامعلی رش���ید فرمانده قرارگاه 
مرکزی خاتم اانبیا)ص(، سردار 
سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری 

فرمانده کل س���پاه، سردار سرتیپ 
پاسدار حسین س���امی جانشین 
فرمانده کل س���پاه، سردار سرتیپ 
پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی 
زمینی سپاه، سردار دریادار پاسدار 
علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی 
دریایی سپاه و جمعی از فرماندهان 
عال���ی رتبه نیروهای مس���لح در 
مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم 

١۲حضور داشتند.
اج���رای عملیات آبی خاکی، 

سرپل گیری در ساحل، هجوم به 
ساحل و دفاع از آن از اجزای اصلی 
مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم 
١۲بود. در این مرحله از رزمایش 
یگان های واکنش سریع، تکاوری، 
واحدهای مکانیزه هوانیروز اعم از 
بالگردهای هجومی و واکنش سریع، 
واحدهای تکاوری ، مکانیزه اعم از 
بالگردهای هجومی و پش���تیبانی، 
پهپاده���ای رزمی و شناس���ایی، 
واحده���ای تخریب مهندس���ی 
و سیس���تم های راداری وکنترل 
فرماندهی، موش���ک های میان برد 
دقیق زنو، ناو تیپ ذوالفقار منطقه 
یکم نیروی دریایی سپاه گوشه ای 
از توان رزمی و عملیاتی خود را به 

نمایش خواهند گذاشت.
در ای���ن رزمای���ش، پس از 
اج���رای کام���ل و موفقیت آمیز 
عملی���ات »تاخ���ت« در مرحله 
نهایی رزمایش پیامبر اعظم ١۲ که 
با انجام غافلگیری و تصرف مواضع 
دش���من فرضی، انهدام اماکن و 
تاسیسات راهبردی، تخریب، خرج 
گذاری، انفجارات و س���پس ترک 
محل صورت گرفت، بخش دوم 
عملیات آغاز شد. در این بخش، 
غواصان زبده و آموزش دیده نیروی 
مخصوص، از عمق دریا عملیات 

بازپس گیری را دنبال کردند.
همزمان با این اقدام، نیروهای 
عمل کننده با آتش سنگین توپخانه 
پشتیبانی می شوند. این مرحله از 

عملیات در ادامه با پشتیبانی هوایی 
بالگردهای هوانیروز و پهپادهای 

رزمی این نیرو دنبال شد.
انتقال نفربرها با شناور و ورود 
آنها به ساحل از بخش های دیگر 
این عملی���ات در رزمایش پیامبر 
اعظم ١۲نیروی زمینی سپاه بود که با 

موفقیت به اجرا درآمد.
در ادامه برگ���زاری مرحله 
نهایی رزمای���ش پیامبر اعظم ١۲، 
بالگردهای هوانیروز س���پاه اقدام 
به بارری���زی در مواضع و اهداف 

تصرف شده کردند.
 در این عملی���ات بارریزی 
انفجاری، کالیب���ری و آمادی در 
مناطق از پیش تعیین شده اجرا شد.
پ���س از اج���رای عملیات 
بارری���زی ، خرج گذاری و انهدام 
اهداف با اجرای آتش ادواتی توسط 
یگان های تخریب و مکانیزه نیروی 

زمینی سپاه انجام گرفت.
در مرحله نهایی این رزمایش 
همچنین پ���س از اجرای عملیات 
غافلگیری تاکتیک���ی و تصرف 
مواضع دش���من فرضی که توسط 
نیروهای تخریب تیپ مخصوص 
صورت گرفت یگان های مهندسی 
و تخری���ب با پش���تیبانی هوایی 
بالگردهای هوانی���روز به اجرای 
عملیات پرداخته و اقدام به خرج 
گذاری در مواضع ساحلی دشمن 

فرضی کردند.
بقیه در صفحه ١4

فرمانده سپاه: توان دفاعي ایران بازدارنده است

 CFT اعام مغایرت های ایحه 
با سیاست های کلی نظام  

  آیت اه محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
ارسال نامه ای به شماره ۹۹00/۹۷١۳۳ در تاریخ ١۲ آبان ماه به آیت اه احمد جنتی، 
دبیر شورای نگهبان، مغایرت های یکی دیگر از لوایح چهارگانه درخواستی  گروه ویژه 
اقدام مالیFATFیعنی ایحه الحاق دولت جمهوری اسامی ایران به کنوانسیون بین 
المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFTبا بند ۲۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
و بند ۸ حوزه خارجی سیاست های کلی امنیت ملی را اعام کرد و درباره تبعات عدم 

اصاح آن هشدار داد.
به گزارش فارس،عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان هم با ارسال 
نامه ای به شماره ۹۷/١0۲/۷4۸۷ در تاریخ ١۳ آبان ماه به علی اریجانی، رئیس مجلس 
شورای اسامی، با اشاره به این نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ایحه الحاق 
دولت جمهوری اسامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، 

نظر این مجمع را در باره ایحه مذکور »جهت اقدام ازم« به مجلس ارسال کرد.
متن کامل نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ایحه الحاق ایران 

به کنوانسیون CFTبه شرح زیر است:
»حضرت آیت ا... جنتی                  

دبیر محترم شورای نگهبان
سام علیکم

در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، اباغیه های 
مورخ ١۳۸4/6/١5  و١۳۹۲/١۲/۲4 مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و در چارچوب 
اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذکور و با توجه به بند یک ماده چهار پیوست 
حکم انتصاب اعضاء دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ١۳۹6/5/۳0، 
نظر هیات عالی نظارت بر حس���ن اجرای سیاست های کلی نظام در جلسه مورخ 
 ١۳۹۷/۸/١۲ در مورد ایحه الحاق دولت جمهوری اس���امی ایران به کنوانسیون 

بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم به شرح زیر اباغ می شود:
حق شرط  های مصوب مجلس شورای اسامی مندرج در بندهای )۲(، )۳(، )4( 
و تبصره ماده واحده ایحه مذکور منطبق با بند )۲۲( سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
و بند )۸( حوزه خارجی سیاست های کلی امنیت ملی تشخیص داده نشد. در صورت 
عدم اصاح آنها، اقتصاد و امنیت ملی کشور در معرض صدمه و آسیب خواهد بود«.

ساز و کار مالی خرید نفتی هند از ایران 
به زودی مشخص می شود

سفیر هند در تهران تاکید کرد: خرید نفتی هند از ایران قطع نشده و ادامه خواهد 
داشت که برای آن هم از مکانیسم روپیه ای استفاده می شود.

س���ؤراب کومار در گفتگو با ایسنا در مورد آخرین مراودات نفتی ایران و هند 
و همچنین ایجاد کانال مالی برای انجام مبادات مالی گفت: خرید نفت هندوستان 
از ایران تا به امروز قطع نشده است و به طور متوسط ماهانه ١.۲5 میلیون تن خرید 
داشته ایم که این امر قطعا ادامه دار خواهد بود.وی افزود: برای این مساله از مکانیسم 
روپیه ای استفاده   و باUCO بانک کار خواهیم کرد که ساز و کار آن تا یکی دو هفته آینده 

مشخص می شود .
مسکو: به همکاری با اروپا در برجام ادامه می دهیم

نماینده روسیه در اتحادیه اروپا هم گفت که مسکو به همکاری و ارتباط گسترده 
خود با اروپا برای اجرای برجام ادامه می دهد.

   وادیمیر چیزوف   با اشاره به توافق هسته ای ایران و گروه موسوم به ١+5 تاکید 
کرد که روسیه ارتباطات گسترده خود با اتحادیه اروپا را درباره اجرای برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( حفظ خواهد کرد.وی تصریح کرد:  با اتحادیه اروپا ارتباط نزدیکی 
)در این زمینه( داریم. بروکسل اکنون در حال بررسی یک سازوکار ویژه است که ادامه 
تجارت با ایران را ممکن می کند. این ارتباطات گسترده ادامه خواهد داشت و ما از یک 
درک مشترک سطح باا برخورداریم.فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا روز ١0 دسامبر گفته بود که در هفته های پیش رو ایران و اتحادیه اروپا سازوکار 

مالی خود برای دور زدن تحریم های آمریکا را نهایی خواهند کرد.

سرویس شهرس���تان ها: آیت اه 
مؤمن در یکي از بیمارس���تان هاي قم 

بستري شد.
یکي از اعضاي دفتر آیت اه مؤمن 
با اشاره به بستري شدن ایشان گفت: 
آیت اه مؤمن از اعضاي مجلس خبرگان 
رهبري و عضو شوراي نگهبان قانون 
اساسي، صبح دیروز به دلیل خونریزي 
مغزي در یکي از بیمارس���تان هاي قم 
بستري  شده که الحمده نسبت به ابتداي 
بستري شدن حال ایشان بهتر شده است. 

وي اضافه کرد: از مردم درخواست داریم 
براي بهبود و سامت آیت اه مومن دعا 
کنند.دکتر ایراني خواه رئیس دانشگاه 
علوم پزشکي قم در باره آخرین وضع 
آیت اه مؤمن گفت: سطح هوشیاري 
ایشان بسیار پایین است و تیم پزشکي 
بیمارستان در تاش براي مداواي ایشان 
هستند. وي افزود: تیم پزشکي ویژه اي 
از تهران براي مداواي آیت اه مؤمن به 
قم آمده است و کار معالجه ایشان را به 

عهده دارد.

بستري شدن آیت اه مؤمن در بیمارستان

وزی����ر خارجه  درگفتگو با هفته نامه لوپوئن 
فرانسه تاکید کرد: ما هیچ وقت به دنبال حذف هیچ 
کشوری نبوده ایم. برعکس، این سعودی ها بوده اند 
که به دنبال صدمه زدن به ما هستند ولی چون موفق 

نمی شوند، ما را به توسعه طلبی متهم می کنند .
به گزارش ایسنا متن مصاحبه محمد جواد 

ظریف با این نشریه به شرح زیراست:
سئوال : آیا امروز می توان از ائتاف جدیدی در 
خاورمیانه بین تهران، دوحه و آنکارا در برابر محوری 

از واشنگتن، تل آویو و ریاض سخن گفت؟
ج: ما هیچ وقت ب����ه دنبال درگیری، با هیچ 
کس نبوده ایم. ایران همواره مدافع همکاری با همه 
کشورهای منطقه خلیج فارس بوده است. برعکس، 
عربستان سعودی بوده که به دنبال درگیری با ایران 
در خاورمیانه است و این کار را با حمله به یمن یا 
محاصره ) اقتصادی ( یمن انجام داده است. وقتی 
 همسایه قطری ما با بسته شدن راه های ارتباطی اش
 مواجه ش����د، تاش کردیم از اینکه مردم قطر از 
نیازهای اولیه شان برای زندگی محروم شوند، مانع 
ش����ویم. این دقیقا همان چیزی است که در سال 
١۹۹0 زمانی که کویت از سوی عراق مورد حمله 
قرار گرفت انجام دادیم. اگر کسی در آینده هم چنین 
اقدامی را  درباره  عربس����تان انجام دهد، واکنش ما 

همین خواهد بود.
سئوال : با تحریم های زمینی، هوایی و دریایی   
قطر توسط محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان به 
دنبال اعمال فشار بر این امیرنشین بود   تا با ایران 
قطع رابطه کن����د. آیا نتیجه این کار برعکس نبوده 

است؟ 
 ج: دقیقا این همان چیزی اس����ت که اتفاق 
افتاده است. 40 سال است که سیاست های عربستان 
سعودی نتایج معکوسی به نسبت آنچه که انتظار 
داش����ته اس����ت، می دهند. به یاد داشته باشید که 
عربس����تان س����عودی    ۷5 میلیارد دار کمک به 
صدام حسین داد. صدام در ادامه چه کرد؟ از همان 
تس����لیحاتی که به او داده شده بود، علیه خود آنها 
استفاده کرد  .این سیاست از همان ریشه اشتباه است ، 
چرا که  شاهدیم  عربستان سعودی در لبنان، سوریه، 
عراق، یمن، افغانس����تان و قطر هم، همان اشتباه را 
تکرار می کند ! این بدین معنا  س����ت که ریاض به 
دلیل خصومت هایش با ایران، سیاست هایی را در باره 
هرکدام از این کشورها دنبال کرده که نتیجه معکوس 

داشته و به سوی خود ریاض برگشته   است.  
سئوال :   تائید می کنید   )با وجود اینکه( قصد 
دارید با همه کشورهای منطقه همکاری کنید لیکن 
رهبران و مردمان این کش����ورها به نوعی احساس 
ترس واقعی درباره نیات توسعه طلبانه   ایران در 

منطقه دارند؟
ج: مشکل منطقه ما عربستان سعودی است 
و تاش دارد با حمایت آمریکا، فرانسه و انگلیس، 
ایران را از خاورمیانه محو یا حداقل منزوی کند . 
عربستان در هر جا  که اقدامی را انجام می دهد فقط 
با انگیزه خصومت با ایران است. در حالی که این 
سیاست هیچ نتیجه ای نداده است. آنچه بر سر منطقه 
آمده است نتیجه اقدامات ما نیست بلکه نتیجه آن 

چیزی است که ریاض انجام می دهد.  
آنچه که به ما مربوط می ش����ود این است که 
مدتها  ست به این نتیجه رسیده ایم    نمی توانیم 
عربستان سعودی را از خاورمیانه حذف کنیم. چون 
بحث بر سر یک قدرت منطقه ای است که نمی تواند  

حذف شود.  
سئوال:   تائید می کنید که هیچ وقت به دنبال 
حذف هیچ کشوری نبوده اید  ولی آیت اه خمینی 
در سال ١۹۷۹ اعام نکرد که"آل سعود" مشروعیت 
خادم الحرمین الشریفین" یعنی مکه و مدینه به عنوان 

دو مکان مقدس اسام را ندارد؟
ج: ببینید امروز این دنیا  ست که این موضوع را 
تائید می کند. امروز کشورهای مختلفی این موضوع 
را بیان می کنند که عربستان سعودی قادر به مدیریت 
مکه نیست. ما اندکی قبل از بقیه جهان این را متوجه 
ش����دیم. در مقابل،  هیچ وقت اقدامی علیه دولت 
عربستان سعودی انجام ندادیم. ایران ساانه ۸0 هزار 

زائر برای حج می فرستد  .
س����ئوال : چند روز پیش ایران تائید کرد که 
آزمایش موشکی جدیدی داشته است که از سوی 

غربی ها محکوم شد. آیا شما نگرانی که این برنامه 
موشکی به وجود می آورد را درک می کنید؟

ج: اول این که برنامه موشکی ایران هیچ چیز 
غیر قانونی در خود ندارد. هیچ چیزی وجود ندارد 
که خاف این را ثابت کند. پیش از این، قطعنامه 
١۹۲۹ از ایران می خواست این فعالیت ها را متوقف 

کند ولی این متن هم دیگر وجود ندارد.

سئوال : برخی تائید می کنند که این موشک ها 
می توانند حامل ساح اتمی باشند و آزمایش هایی که 
 شما انجام می دهید بر خاف" روح توافق هسته ای

 " ایران است؟
 ج: کمی صبر کنید... قطعنامه ۲۲۳١ سازمان 
مل����ل  در هیچ م����وردی از " روح " یا هر چیزی 
دیگری در این باره حرف نمی زند. متن قطعنامه از 
ایران می خواهد  موشک حامل کاهک هسته ای 
نسازد. ما برنامه هسته ای ) نظامی ( نداریم. در عین 
حال، هدف توافق هس����ته ای ایجاد اعتماد       تا 
ایران به ساح اتمی مجهز نشود. در نتیجه، کشوری 
که بمب اتمی نداشته باشد، نمی تواند حامل های این 
بمب ها را هم داشته باشد. چرا که اگر شما به ساخت 
ساح های کشتارجمعی عاقه مند باشید دیگر روی 
موش����ک های دقیق ) نقطه زن ( سرمایه گذاری 
نمی کنید    بنابراین موشکی که ما توسعه می دهیم 

برای حمل کاهک های هسته ای نیستند.
سئوال : امانوئل ماکرون به دفعات نگرانی هایی 
که برنامه موشکی) ایران (  برای غرب ایجاد می کند 
را خاطر نشان کرده و همچنین واهمه کشورهای 
منطقه را نیز بازگو کرده است. وی عاقمند است که 
این موضوع در یک توافق گسترده   با ایران مورد 

بررسی قرار گیرد ؟
ج: فرانسه هر سال میلیاردها دار اسلحه به 
امارات متحده عربی و عربستان سعودی می فروشد. 
فقط آمارهای مربوط به خاورمیانه را ببینید. سال 
گذشته خریدهای تسلیحاتی امارات متحده عربی 
بالغ بر ١4 درص����د کل خریدهای منطقه بوده   و 
خریدهای نظامی عربستان سعودی نیز به ۳١ درصد 
کل خریدهای تسلیحاتی منطقه رسیده است در 
حالی که ایران فقط ی����ک درصد از این خرید ها 
را تش����کیل می دهد !. بعد هم بیایید روی بودجه 
نظامی هر کشور متمرکز شوید. سال گذشته بودجه 
نظامی امارات متحده عربی بالغ بر ۲۲ میلیارد دار 
بوده   در حالی که بودجه نظامی عربس����تان به 6۹ 
میلیارد دار رسیده   و بودجه نظامی ایران زیر ١6 

میلیارد دار است.
خوب اکنون نسبت بودجه نظامی بر اساس 
جمعیت ) سرانه ( را حساب کنید. بااترین میزان 
در منطقه متعلق به امارات است یعنی ۲500 دار 
هزینه نظامی برای هر نفر از جمعیت کشور. این رقم 
برای عربستان بیش از  دو هزار دار برای هر نفر 
است در حالی که در ایران این رقم ١50 دار است!.
این آمارها یعنی چه ؟از منظر درصد بندی خریدهای 
تسلیحاتی یا بودجه نظامی سرانه، کشوری هستیم 
که کمترین رقم ها را به خود اختصاص داده است. 
از بعد بودجه نظامی جهانی  هم در رده کشورهای 
دارای کمترین بودجه نظامی در منطقه خاورمیانه 
هس����تیم و ) اما (   سئوال این است که آیا فرانسه 
آمادگی دارد به ایران هواپیماهایی های پیشرفته ای را 
که به عربستان یا به امارات می دهد،  بفروشد تا ما 
هم بتوانیم از خودمان دفاع کنیم؟ یا شاید هم آقای 
ماکرون به این موضوع خیلی ساده که ما  هم بتوانیم 

از خودمان دفاع کنیم، عاقه ای نداشته باشد؟

سئوال : شاید به این خاطر باشد که کشورهایی 
 که ش����ما نام بردید برای نابودی اسرائیل فراخوان 
نمی دهند... آیا روی برخی از موش����ک های شما 

شعار» مرگ بر اسرائیل« نوشته نشده است ؟
ج: آقای نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که به 
نیروگاه هسته ای"دیمونا" رفته بود یعنی جایی که 
تسلیحات هسته ای  ساخته می شود ، در آنجا اعام 
 کرد که ای����ران را نابود خواهد کرد. وی نگفت که
" کش����ورما باید نابود شود "بلکه گفت" کشور ما را 
نابود خواهد کرد ". چرا آقای ماکرون به این موضوع 
واکنشی نشان نداد؟  چرا هیچ کس در فرانسه در باره 
این سخنان بپا نخاست؟  اما درباره آنچه که به ما 
مربوط می شود... ما چه موقع گفتیم که اسرائیل را 
نابود می کنیم؟ فقط یک نفر را پیدا کنید و به ما نشان 
دهید که این حرف را زده باشد. هیچ کس چنین 

حرفی نزده است.
س����ئوال : رئیس جمهوری سابق ... محمود 

احمدی نژاد در سال ۲00۷؟
ج: نه، وی هم چنین حرفی نزده است. وی 
حرف امام   را یادآوری کرد که گفته بود: " اسرائیل 
از صفحه روزگار محو خواهد شد ". وی نگفته بود 
که " می خواهد آن را نابود کند! ". وی گفته بود که 
اسرائیل با این سیاست هایی که دنبال می کند به این 

سرنوشت مبتا خواهد شد.
سئوال: بسیاری از کارشناسان در باره این که   
ایران در خاورمیانه هیچ وقت تا به این حد قدرتمند 
نبوده است، اتفاق نظر دارند. سپاه پاسداران  به این 
مباهات کرده اند که بر چهار پایتخت عربی ) دمشق، 
بغداد، بیروت و صنعا ( دست گذاشته اند. ) سلطه 

دارند(. آیا این حرف واقعیت دارد؟
ج: این حرف ها اشتباه هستند. این حرف نوعی 
اهانت به کشورهای منطقه است. هرکسی این حرف 
را زده باشد، اشتباه گفته است. یکی از دایلی که 
ایران در منطقه نفوذ دارد دقیقا به همین خاطر است   
به این اطمینان رسیده ایم که این مردم منطقه هستند 
که باید قدرت را به دس����ت بگیرند. دلیل دوم هم 
این است که دیگران هم سیاست های اشتباهی را 

مرتکب شده اند.
ما عاقه ای به کنترل منطقه نداریم. در عراق،  
تاثیر گذارهستیم زیرا که زمانی که صدام بر قدرت 
بود از او حمایتی نکردیم بلکه از مردم عراق حمایت 
کردیم. در س����وریه حضور داریم زیرا به داعش 
نمی خواستیم کمک کنیم.   در لبنان هستیم زیرا این 
ما نبودیم که سعد حریری نخست وزیر لبنان را به 
زندان انداختیم .  در یمن هستیم زیرا ما این نیستیم 
که این کشور را بمباران می کند.   این واقعیت امر 
اس����ت. باید از عامان این اقدامات پرسید که چرا 
چنین سیاست های زیانباری را در خاورمیانه انجام 

می دهند؟
 در باره ایران هم به من بگویید که چه تصمیم 
بدی در منطقه گرفته ایم ؟ آیا این ما هس����تیم که 
از داعش دف����اع کردیم؟ آیا این ما بودیم که جبهه 
النص����ره  را به وجود آوردیم ؟ آیا این ما بودیم که 
سعد حریری را به اسارت گرفتیم؟ کدام یک از این 
اقدامات از س����وی ایران انجام شده است که آقای 
ماکرون اینقدر از ما نگران اس����ت؟ منطقی تر این 
بود که رئیس جمهوری شما دیداری با دوستانشان 
داشته باشند و گوش آنها را بکشند تا رفتار شان را 

عوض کنند.
سئوال : با این همه، ترامپ بر این باور است 
ایران اصلی ترین تهدید منطقه اس����ت و در ماه مه 
گذش����ته از توافق هسته ای بیرون آمد. دور دوم از 
تحریم های آمریکایی علیه صادرات نفتی شما در 
نوامبر به اجرا گذاشته شده است. آیا این تحریم ها به 

اقتصاد ایران ضربه ای زده اند؟
ج:این تحریم ه����ا آثاری زیانبار روی زندگی 
انسان ها دارند  ولی در هر حال، خیلی کمتر از آن 
چیزی بوده است که مردم هراس آن را داشتند. بعد از 
دور دوم تحریم ها، دولت تدابیری را برای باا بردن 
ارزش ریال ایران در برابر دار به کار گرفته که در 
نوع خود یک موفقیت بوده است.   با گذشت زمان 
شاهد موفقیت هایی خواهیم بود.ولی آمریکایی ها 
یک هدف مشخص و دقیق از این تحریم ها دارند. 
یکی از این اهداف، اعمال فشار روی مردم است، 
لذا باید از این که نشان می دهند در کنار مردم ایران 

هستند دست بردارند. هدف دیگر تغییر سیاست های 
ما  ست که به این هدف نخواهند رسید.

س����ئوال : خروج آمریکا از توافق هسته ای 
یک بحران اقتص����ادی و همچنین نارضایتی های 
مردمی برای کشور به وجود آورد. با این حال وقتی 
ما از ایرانی ها می پرسیم که چه کسی مسئول این 
وضع  است آنها رژیم شما را مقصر می دانند. متوجه 

این قضیه هستید ؟
ج: مردم مشکاتی را می بینند که متوجه زندگی 
روزمره آنان است و از خود می پرسند که چرا دولت 
آنها را حل نمی کند؟ این نشاندهنده پختگی مردم 
ما ست که به خود می گویند به رغم سیاست های 
اشتباه آمریکایی ها، این ایرانی ها هستند که خودشان 

مشکاتشان را حل می کنند. 
مردم از دولت انتظارات فراوانی دارند. مردم 
نمی پذیرند دولت همه این مشکات را به گردن 
خارجی ها بیندازند. به نظر من این تغییر مثبت است، 
ولی واقعیت این است که دولت آقای ترامپ تاش 
می کند جمعیت ایران را زیر فشار قرار دهد و مردم 
علیه دولت بپا خیزند ولی این موضوع هیچ وقت 

اتفاق نخواهد افتاد.
سئوال : آیا نظر خود شما هم همین است؟

ج: من فکر می کنم که اروپایی ها تاش هایی 
کرده اند ولی آمادگی این را ندارند که بهای آن را 
بپردازند. آنها می خواهند شنا کنند بی آنکه خیس 

شوند.
سئوال : ورای پرونده هسته ای، روابط  فرانسه 
و ایران، بعد از سوء قصد خنثی شده علیه تجمع 
سازمان مجاهدین خلق ایران در ویل پنت و اتهام به 
ایران که این کار به سفارش آن صورت گرفته   تا 
حد زیادی دچار مشکل شده است. فرانسه در تهران 
سفیر ندارد و هیچ نماینده ای هم از تهران در پاریس 
حضور ندارد. آیا می ت����وان از بحران ) در روابط ( 

سخن گفت ؟
ج: نه، ما روابطم����ان با هیچ بحرانی مواجه 
نیست. دیالوگ خوبی بین دو کشور وجود دارد، اگر 
چه اختاف نظرهایی هم هست. در باره آنچه که 
به ما مربوط می شود، فکر می کنیم   فرانسه نباید به 
عنوان پناهگاه تروریست ها مورد استفاده قرار گیرد. 
کس����انی که بیش از ١۲000 سوء قصد تروریستی 
در خاک ایران انجام داده اند و خون بس����یاری از 
مردم ایران را ب����ه زمین ریخته اند، ولی این را هم 
تکرار می کنم که روابط ما با فرانسه خوب است و 

امیدواریم که بهتر هم خواهد شد .
سئوال : شما دیپلمات بسیار معروف و محبوبی 
هستید که تاش فراوانی را برای به دست آوردن 
توافق هسته ای انجام دادید که اجازه داد کشورشما 
زمانی با" شیطان بزرگ آمریکایی" نزدیکتر شود. ولی 
ایران یک چهره دیگر هم دارد یعنی همان چهره ای 
که نگران کننده تر است یعنی چهره قاسم سلیمانی، 
فرمانده نی����روی خارجی ) عملیات برون مرزی ( 
سپاه پاسداران  که رهبری نیروهای حامی ایران در 
سراسر خاورمیانه را به عهده دارد. تصویر حقیقی 

ایران کدام است؟ 
ج: هر کدام از ما ایران هستیم. ایران یک کشور 
دیکتاتوری نیس����ت که فقط یک نفر به اسم آن 
حرف بزند. ایران کشوری است  چون فرانسه. یک 
دموکراسی است یا جریان های مختلفی که ) می آیند( 
و عبور می کنند و نظرات مختلفی در باره مسائل 
دارند، ولی این مهمترین بخش موضوع نیست. وقتی 
ما توافق هسته ای را مورد مذاکره قرار می دادیم آنها   
می گفتند که   نمی توانیم این   را اجرا کنیم، در حالی 
که سه سال است که ایران به آن احترام گذاشته است 
.افراد بسیاری در کشور ما مخالف متن این توافق 
هستند، افرادی که قدرت هم دارند و صدایشان هم 
شنیده می شود ولی شما می بینید که دولت تا کنون به 
آنچه که در باره آن متعهد شده بود پایبند باقی مانده 
است. به جای مخفی شدن در پشت حرف هایی 
از این نوع، بعضی ها    باید به حرف هایشان پایبند 
باشند  و آن وقتی  سخن بگویند که   به وعده هایمان 

عمل نکرده بودیم. 
س����ئوال : در روز ١5 ژوییه ۲0١5 یعنی در 
فردای امضای توافق هسته ای از شما  چون یک 
قهرمان در تهران استقبال شد. آیا تا کنون به رئیس 

جمهوری شدن در ایران فکر کرده اید؟

ظریف: اروپا مي خواهد شنا کند اما خیس نشود!

کارت های ملی کس���انی که قبل از اسفند سال ۹6 
درخواست صدور کارت هوشمند ملی داده اند و کارت 
آنها هم صادر ش���ده است اما برای دریافت آن مراجعه 
نکرده اند، از هفته آینده سریال کارت  های قدیمی آنها 

باطل خواهد شد.
 به گزارش خبرنگار ما، س���خنگوی سازمان ثبت 
احوال کشور در نشست خبری به مناسبت یکصدمین 
 س���الگرد پایه گذاری ثبت احوال کشور گفت: تاکنون 
4۷ میلیون و ۲00 هزار نفر برای کارت هوش���مند ملی 
ثبت نام خود را تکمیل کرده اند و برای 44 میلیون و500 

هزار نفر کارت صادر شده است.
س���یف اه ابوترابی افزود:  تعدادی کارت هوشمند 
ملی هم صادر شده اما در ادارات ثبت احوال باقی مانده 
اس���ت. ثبت احوال برای حل این مشکل در نظر دارد 
کسانی که برای دریافت کارت هوشمند ملی شان قبل از 
سال ۹6 اقدام کرده اند از هفته آینده همه کارت های نمونه 
قدیم آنها از درجه اعتبار ساقط و سریال کارت هایشان 
 فاقد اعتبار شود. بنابراین این افراد باید به دفاتر پست، 
پیشخوان و ثبت احوالی که برای ثبت نام به آنجا مراجعه 
کرده اند بروند و کارت های جدید خود را دریافت کنند.

ابوترابی با اش���اره به اینکه، کس���انی که امسال 
درخواس���ت کارت هوش���مند ملی کرده اند اما هنوز 
کارت هایشان صادر نشده هم نگران نباشند، خاطرنشان 
کرد: به هموطنان توصیه می کنم با توجه به اینکه تا پایان 
سال ۹۷ تمامی کارت هایی که اعتبارشان بر اساس مصوبه 
هیات وزیران تمدید شده بود، عما باطل خواهد شد و 
سازمان برنامه ای برای تمدید آن ندارد، لذا هموطنان باید 
هر چه سریعتر به دفاتر پست و پیشخوان برای دریافت 
کارت یا تکمیل ثبت نام مراجعه کنند. از سویی، کسانی 
که هنوز ثبت نام نکرده اند زم���ان ثبت نام کارت ملی 
هوشمند را به پایان سال موکول نکنند و در این سه ماه 

پایانی سال نسبت به انجام آن اقدام کنند.
 سخنگوی س���ازمان ثبت احوال کشور از اقدام 
نکردن حدود ١۲ تا ١5 میلیون نفر   برای ثبت نام کارت 
هوشمند ملی خبر داد، گفت: این افراد هم باید هر چه 
سریعتر برای ثبت نام کارت ملی هوشمند مراجعه کنند.

ابوترابی در زمینه هزینه صدور کارت هوشمند ملی 
گفت: تا پایان س���ال ۹۷ رقم های هزینه صدور کارت 
ملی هوشمند ثابت است؛ یعنی از سال ۹4 تا ۹۷ هزینه 

واریزی به حساب خزانه ۲0 هزار تومان است. 
همچنین برای تصویرب���رداری و تکمیل ثبت نام 
حداکثر ۹000 تومان و برای تحویل کارت هوشمند ملی 
به هموطنان حداکثر ۲000 تومان و جمعا ١١ هزار تومان 

برای فرآیند ثبت نام تا تحویل هزینه اخذ می شود.
وی درباره زمان صدور کارت هوش���مند ملی با 
بدنه ایرانی برای متقاضیانی که از ماه  های قبل در انتظار 
کارت خود هستند،  گفت: بحث صدور کارت هوشمند 
ملی تولید داخل بر عهده چاپخانه دولتی است که زیر 
نظر وزارت اقتصاد است. مطالعات اولیه آن سال ها پیش 
انجام شده و امس���ال ثبت احوال آن را جدی پیگیری 

کرده است. 
این کارت ها PVC نیستند بلکه کارت های خاصی 
هستند که در هر چاپخانه ای امکان چاپ ندارند. ما بر 
اس���اس اعام چاپخانه دولتی صدور این کارت ها را 
شهریور قول داده بودیم اما ایراداتی به آن وارد شد و در 
نهایت هفته گذشته به ما اعام شد که اشکاات شکلی و 
محتوایی آن برطرف و قرار شده پیش تولید آن بر اساس 
تراش���ه گذاری آزمایش و برای انجام برخی تست های 

صدور کارت به ثبت احوال تحویل داده شود.
ابوترابی گفت: برخی از س���المندان، معلوان و 
جانبازان که مشکل جسمی و حرکتی دارند، سازمان ثبت 
احوال از طریق ایستگاه های سیار به آنها خدمات ارائه 
می دهد به طوری که تاکنون 66۷ ایس���تگاه سیار برای 
این افراد فعال شده است. سخنگوی سازمان ثبت احوال 
کشور گفت: تا پایان امسال کارت تولید داخل را تحویل 
می دهیم؛ این در حالی است که هر سال یک میلیون و 
400 هزار نفر وارد ١5 سالگی می شوند که نیاز به کارت 

هوشمند دارند و برای آنها مشکلی نداریم.
 ابوترابی اف���زود: به تازگی هیات دولت مصوبه ای
 داش���ت که بر اساس آن دس���تگاه های دیگر کارت 
هوش���مندی را صادر نکنند و فقط از طریق کارت های 
هوشمند ملی ثبت احوال خدمات ارائه شود. همچنین 

بر اساس تفاهمنامه  با برخی بانک ها خدمات از طریق 
کارت هوشمند انجام می ش���ود و  قرار است تمامی 
معامات در دفاتر اس���ناد با کارت هوشمند صورت 

گیرد.
وی در بخ���ش دیگری از س���خنان خود درباره 
کسانی که به   ١۸ سالگی رسیده اند اما شناسنامه ندارند، 
یادآور شد:  اگر فردی باای ١۸ سال باشد و ادعا کند که 
ایرانی است باید به فرمانداری مراجعه کند  و اگر مراجع 
انتظامی هویت وی را تائید کنند، شناسنامه ایرانی برای 
او صادر می ش���ود اما برای کودکانی که حاصل ازدواج 
زن ایرانی با مردان اتباع هس���تند اگر بعد از ١۸ سالگی 
آن فرزند به مدت یک سال از کشور خارج نشود خود 
به خود شهروند ایرانی می شود.  وی در بخش دیگری 

از صحبت هایش به ۲0 نام دخترانه و ۲0 نام پسرانه که 
در س���ال ۹۷ فراوانی داشتند اشاره کرد و گفت:  فاطمه، 
زهرا، حلما، زینب، یسنا، آوا، نازنین زهرا، باران، ریحانه، 
فاطمه زهرا، رها، مرسانا، آیلین، النا، مهرسا، بهار، رقیه، 
آیناز، محیا و مریم بیشترین فراوانی را در اسامی دخترانه 

دارند.
  نام های امیرعلی، محمد، علی، امیرحسین، حسین، 
ابوالفضل، امیرعباس، محمد طاها، محمد حسین، کیان، 
محمدرضا، ماهان، امیرمحمد، س���امیار، آراد، مهدی، 
محمدمهدی، امیررضا، محمدامی���ن و علی اصغرهم   
اسامی پسرانه ای هستند که در ۹ ماهه سال ۹۷ فراوانی 

بسیاری داشتند. 
ابوترابی درباره فراوانی پنج اس���م برتر دختران و 
زنان در ١00 س���ال اخیر  اظهار داشت: از سال ١۲۹۷ 
تاکنون در بین زنان 4 میلیون و ۲۹۲ هزار و ۳۲١ نفر اسم 
فاطمه، ۲ میلیون و ۸۷5 هزار و 4۹۷ نفر نام زهرا، یک 
میلی���ون و۷۷5 هزار و 644 نفر نام مریم، یک میلیون و 
۲4۸ هزار و 5۷4 نفر نام معصومه و ۹6۳ هزار و 4۷0 نفر 

نام زینب را انتخاب کردند. 
وی تصریح کرد: در میان اسامی پسران هم در بازه 
زمانی یکصد ساله اسامی محمد با ۲ میلیون و 5۹4 هزار 
و ۲5۹ مورد، علی با ۲ میلیون و ۳۸4 هزار و ١6۸ مورد، 
حسین با یک میلیون و ۸00 هزار و ١١4 مورد، مهدی با 
یک میلیون و 4١4 هزار و ۲44 مورد و رضا با فراوانی 
یک میلیون و ۸0 هزار ۳۲ مورد بیشترین اسامی در میان 

پسران بوده اند.
وی در زمینه اس���امی منتخب مردان هم گفت: ۲ 
میلی���ون و 5۹4 هزار و ۲5۹ نفر نام محمد، ۲ میلیون و 
۳۸4 هزار و١6۸ نفر نام علی، یک میلیون و ۸00 هزار و 
١١4 نفر نام حسین، یک میلیون و 4١4 هزار و ۲44 نفر 
نام مهدی و رضا با فراوانی یک میلیون و ۸0 هزار، ۳۲ 

مورد بیشترین اسامی در میان پسران بوده اند. 
ابوتراب���ی از 5۷ هزار مورد تقاضای تغییر نام خبر 
داد و افزود: طی ۹ ماهه امس���ال 5۷ هزار و ۸۸۳ مورد 
تقاضای تغییر نام داده اند که این آمار در سال ۹6، ١١۲ 
هزار و 40۲ مورد و در سال ۹5، ۹۷ هزار و ۳۳١ مورد 

بوده است.
در ۹ ماهه امسال ١۳6 هزار و 4۲5 مورد تقاضای 
نام خانوادگی بوده که در سال ۹6 این تعداد ۲۳0 هزار 
و 4۷ مورد و در س���ال ۹5 هم ۲١0 هزار و ۷5۹ مورد 
بوده اس���ت و آمارها نشان می دهد گرایش به تغییر نام 
خانوادگی در مقایسه با سال های قبل بیشتر شده است.

گفتنی است: »فاطمه ایرانی« در تاریخ ۳ دی  ١۲۹۷ 
اولین شناسنامه ایرانی را دریافت کرد و در سال ١۳0۷ 
ادارات ثبت احوال شکل گرفت و در سال ١۳6۸ به هر 
ایرانی شماره ملی اختصاص یافت و کارت ملی قدیمی 

در سال ۷6 صادر شد.

15 میلیون نفر باقیمانده  برای ثبت نام کارت هوشمند ملی 
 مراجعه کنند

 واکنش به مستند بي بي سي فارسي
 با عنوان »بهتان«

شبکه تلویزیوني بي بي سي فارسي اخیراً مستندي را پخش کرد که در آن 
با ارائه فایل هاي صوتي و تصویري، مدعي ش���ده است که امام خمیني و نظام 
جمهوري اسامي انتس���اب ادعاهاي کذب را به مخالفان روا مي دارند و حتي 

توصیه مي کنند. 
در این مستند که در شبکه هاي اجتماعي و شبکه یوتیوب وجود دارد، صداي 
امام خمیني)ره( پخش مي شود که ایشان مي گویند تهمت زدن که از گناهان کبیره 
است گاهي وقت ها جایز مي شود و گاهي وقت ها واجب مي شود... براي حفظ 

اسام ازم باشد دروغ گفتن هم واجب است. شرب خمر هم واجب است.
 و اما اصل ماجرا چه بود؟

امام خمیني در یکي از جلسات ١۳ گانه دروس وایت فقیه در بهمن  ماه 
١۳4۸ در نجف به طیفي از روحانیون تحت عنوان »آخوندهاي درباري« که به 
ش���اه لقب »جل جاله« داده اند، اشاره کرده و مي گویند: »آخوندهاي درباري را 

طرد کنید. 
اینها از فقهاي اسام نیستند و بسیاري از اینها را سازمان امنیت ایران معمم 
کرده تا دعا کنند. مردم اینها را مي شناسند. اینها دین شما را از بین مي برند. عمامه 
این آخوندهایي که به نام فقهاي اسام، به اسم علماي اسام، این طور مفسده در 
جامعه مسلمین ایجاد مي کنند باید برداشته شود« بنابراین نکته مهمي که نباید در 
اینجا دور از نظر داشت این است که به عنوان مثال امام حتي در مورد شخص 
محمدرضا پهلوي که سا ل ها علیه او و رژیمش مبارزه کرد، چنین روشي را نه 
تجویز کرده و نه هیچ گاه به کار بست. در یادداشتي که در سایت جماران متعلق به 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام منتشر شده نیز در همین راستا آمده: »نکته دیگر اینکه 
سید محمود دعایي از یاران نزدیک امام در مورد توصیه امام هنگام راه  اندازي رادیو 
صداي روحانیت مبارز در نجف مي گوید: ایشان دو تذکر دادند: یکي این که سعي 
کنید مبالغه نکنید و دروغ هم نگویید. دوم این که در برنامه ها فحاشي نکنید«.  

پاسخ حوزوي ها به ادعاهاي بي بي سي
در این میان آیت اه سروش محاتي از استادان حوزه علمیه قم که مقاله اي 
با عنوان »تهمت در خدمت دیانت« نیز نوشته، به نقد و بررسي اتهام بي بي سي به 
امام خمیني پرداخت. او در گفتگو با ایرناپاس، در مورد اعتبار سخنان امام خمیني 
در این مستند گفت: »این جمله مربوط به جلسه هفتم این سلسله دروس است. 
به نظر بنده این جمات ایشان که هم  اکنون فایل صوتي آن هم موجود است. 
براي اسثنا دادن این مطلب به ایشان جاي تردید دارد. به دو دلیل: یکي آنکه استناد 
ایشان به روایت »با هتوهم« به شکل بسیار ضعیف انجام شده و به جاي آن که مثل 
بقیه موارد روایت را از لحاظ سند و دالت مورد بررسي قرار داده و سپس از آن 
نتیجه گیري فقهي کنند،  فرموده اند: »در یک روایتي که حاا یادم نیست کجاست« 
و اصاً اشاره به متن روایت هم نمي کنند. یعني از قبل درباره این روایت تأمل 
نکرده بودند و آن را آماده نکرده بودند که بخواهند بخوانند و به آن استناد کنند. 
دوم آنکه در همان س���ال ١۳4۸ کتاب وایت فقیه را در نجف براي چاپ آماده 
کردند. این جمله را درباره »تهمت به اهل بدعت« حذف کردند. در همان کتاب 
»مکاسب محرمه« و »کتاب البیع« هم که امام به قلم خود نوشته اند، این مطلب 
وجود ندارد. او افزود: »این نظریه در حد فتوا در چند قرن اخیر طرفداران جدي 
به ویژه در فضاي غیرسیاس���ي داشته و دارد که به نوعي جواز تهمت را به همه 
مخالفان مذهبي که آنها را اهل ریب و بدعت مي دانند،  تعمیم دادند و با صراحت 
در این مورد بحث کرده و نظر داده   اند«. محاتي اظهار کرد: »تاکنون در آثار فقهي 
و اصولي امام خمیني، بحثي در مورد بهتان زدن به منحرفین ندیده ام«... این استاد 
حوزه گفت: »هیچ کس تاکنون موردي را نشان نداده است که امام خمیني به این 
نظریه در جواز تهمت در زندگي سیاسي خود استناد کرده باشد یا بر اساس آن 

کسي را مورد بهتان قرار داده باشد«.
كدام روایت

اشاره سروش محاتي به روایتي که امام هم به آن اشاره اي داشته، اما نامي از 
آن نبرده و به روایت »باهتوهم« است. در گزارش ایرنا پاس درباره این روایت. 
آن را منسوب به امام صادق)ع( معرفي کرده و در شرح آن نوشته است که به گفته 
امام صادق، »در مواجهه با کساني که در دین شبهه و بدعت ایجاد مي کنند« فرمان 
»باهتوهم« صادر شده است. بنابر این گزارش، برداشت غالب از کلمه »باهتوهم« 
در تاریخ شیعه، »مبهوت کنید« بوده و در واقع این روایت، توصیه به مبهوت کردن 
اهل بدعت با اقامه برهان قوي تلقي مي شده است. اما برخي از روحانیون تفسیر 
جدیدي را از این روایت مطرح کرده و این جمله را »بهتان بزنید« معنا کرده اند. 

معاون امور زنان و خانواده ریاس���ت جمهوری گفت: بر اس���اس برنامه 
ریزی ها و اقداماتی که در تمام استان ها انجام شده است، موضوع اجرا و تحقق 
ش���اخص های عدالت جنسیتی در بودجه سال ۹۸ وزارتخانه ها و دستگاه های 

اجرایی گنجانده شد.
معصومه ابتکار در گفتگو با ایرنا افزود: به همین منظور از دستگاه های اجرایی 
خواسته شده است که در بودجه سال ۹۸ شاخص های عدالت جنسیتی را ببینند 
و امیدواریم سال آینده در بودجه دستگاه ها و بر اساس مطالعاتی که در استان ها 

بوده است، این موضوع مدنظر همه دستگاه ها باشد.
وی اظهار داش���ت: اکنون در این مرحله برای بودجه س���ال ۹۸ چند اتفاق 
افتاده اس���ت؛ به همه اس���تان ها اعام کردیم که برنامه های خود را برای ارتقای 
شاخص های حوزه های زنان و خانواده اعام کنند. ۳١ سند ارتقای وضع زنان و 

خانواده را داریم که آخرین مرحله را می گذارنند.
ابتکار افزود: بر اساس مصوبه ستاد ملی زن و خانواده و اباغ آن توسط 
دولت، کمیسیون هایی با حضور همه دستگاه ها، شورای عالی انقاب فرهنگی و 

معاون قوه قضائیه تشکیل و روی این شاخص ها بحث شد.
وی ادامه داد: نظر همه دستگاه های ذیربط در این زمینه گرفته و دخالت 
داده شد. از این دستگاه ها خواسته شده است روی این موضوع بحث کنند. در 
مرحله اول شاخص های کلی نهایی شده است و همه روی این موضوع اتفاق 

نظر دارند و اقدامات در این زمینه خوب پیش رفته است.
ابتکار با بیان اینکه با مکاتبه رسمی تمام شاخص های عدالت جنسیتی در 
بخش های مختلف اباغ شده است، افزود: وزرا و دستگاه هایی که نماینده داشتند، 
بر اس���اس تقس���یم کار در ستاد ملی زنان و خانواده روی این موضوع صحبت 

کردند، اکنون شاخص ها برای دستگاه های اجرایی اباغ شده است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: به همین منظور هر 
اس���تانی س���ند ارتقای وضع زنان و خانواده را در شورای برنامه ریزی تصویب 
کرده است. برنامه های استانی برای ارتقا و بهبود وضع زنان درحال انجام است 
تا یک حرکت برنامه ای مبتنی بر این ش���اخص ها در س���طح ستاد و استان ها 

داشته باشیم.
وی به برگزاری ستاد ملی زن و خانواده در اسفند پارسال با حضور رئیس 
جمهوری اشاره کرد و گفت: در این ستاد شاخص های عدالت جنسیتی شامل 
آموزش های قبل، حین و بعد از ازدواج و موضوع ورزش و نش���اط دختران با 

١6 محور تصویب و به دولت اباغ شد.
ابتکار خاطرنشان کرد: درباره شاخص های عدالت جنسیتی جلسات مختلفی 
برگزار کردیم که به مجموعه شاخص های ملی و اصلی در این زمینه رسیدیم، چون 
تکلیف ما در برنامه ششم است، این شاخص ها را به طور دقیق در جلسات مختلف 
 نهایی کردیم و بر اساس دستورالعمل و مصوبه دولت شاخص ها برای اعضای دولت 

اباغ شد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: حرکت این معاونت 
بر اس���اس این س���ندها و شاخص های عدالت جنسیتی است، ما یک سازوکار 
اجرایی برای هر استان خواهیم داشت، نمونه ای از شاخص ها در بخش آموزش، 
اشتغال، حقوق، بهداشت و ورزش است و زیرشاخص ها و شاخص های جزیی 
هم پیش بینی شده است که در مراحل بعد ارزیابی می شود. وی اظهار داشت: 
اجرای شاخص های عدالت جنسیتی، فضایی عادانه برای استفاده زنان و مردان 
از تمام امکانات در کشور ایجاد می کند که انتظار می رود همه دستگاه ها برای 

تحقق آن تاش کنند.

ابتکار: شاخص های عدالت جنسیتی در 
بودجه سال 98 دستگاه ها گنجانده شد

وزیر دفاع با حضور در شرکت 
صنایع الکترونی���ک وزارت دفاع)صا 
ایران( از دستاوردهای نوین الکترونیکی، 
مخابراتی و سایبری رونمایی و همزمان 
خطوط تولی���د محصوات ارتباطی 
پیش���رفته دیجیتال و نرم افزار پایه را 

افتتاح کرد.
به گزارش ایس���نا، امیر سرتیپ 
حاتمی در این مراس���م، با تقدیر از 
متخصصین و دانش���مندان پرتاش 
صنایع الکترونیک ایران، دستاوردهای 
نوین الکترونیکی و مخابراتی را مصداق 
ب���ارز اقتصاد مقاومتی و درون زا بودن 
صنعت بومی دفاعی دانست و اظهار  
داشت : امروز مفتخریم که دستاوردهای 
پیشرفته ارتباطی و الکترونیکی صنایع 
الکترونیک در تراز منطقه ای از جایگاه 

ویژه ای برخوردار است و با دستیابی به 
این فناوری های نوین خواهیم توانست 
از یک ش���بکه ارتباطی امن چند ایه 
در بین یگان ه���ای زمینی، هوائی و 
دریایی برخوردار باشیم. وی افزود: این 
قابلیت های مخابراتی و سایبری جدید، 
نیروهای مسلح پرتوان ما را در مواجهه 
با جنگ های الکترونیکی دشمن برتری 
خواهد داد و خواهد توانس���ت تأثیر 
به سزایی در موازنه درگیری های احتمالی 
در صحن���ه رزم ایجاد کند. وزیر دفاع 
گفت: با بهره گیری از این سامانه های 
الکترونیکی، مخابراتی و س���ایبری، 
امکان شناسائی به موقع تهدید، تحلیل 
سناریوهای عملیاتی دشمن، توجه ویژه 
به تهدیدات نوین و اقدام متقابل متناسب 

با تهدیدات فراهم شده است. 

افتتاح خطوط تولید محصوات ارتباطی 
پیشرفته در وزارت دفاع

نگاه



جناب آقاي حسن احمدي جزني
با نهايت تأثر � تأسف ��گذشت مرحو� حا� علي كبير سلطاني 
پد� همسر گر�ميتا� �� به شما � خانو��� محتر� تسليت عر� نمو��� 
بر�� �� مرح���و� طلب �مر�� �لهي � بر�� با�ماندگا� صبر جميل �� 

همكا��� تعا�ني مسكن كا�كنا�خد��ند منا� مسئلت ���يم.
��نشگا� علو� پزشكي تهر��

 نمایشگاه آثار نقاشی، خطاطی، نگارگری و تذهیِب 
هنرمندان افغانس���تانی س���اکن ایران با عنوان »قلم های 
اجورد«، عصر جمعه 30 آذر در گالرِی آرش���یو ملِی 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گشایش یافت.
 به گزارش ایرنا از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 
در آغاز این برنامه، »اش���رف بروجردی«، رئیس سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران سخن گفت. او با اشاره به این 
نکته که »قلم های اجورد«، تاشی برای رابطه فرهنگی 
میان دو ملت ایران و افغانستان است، اظهار داشت: این 
نمایشگاه، محصول کار آنانی است که روح لطیف خود 
را به ودیعه نهاده اند. زیرا از هنر هر ملت، آنچه حرف 
اول را می زند، هنر نقاشی است و حتی در کتیبه ها و 
سنگ نبشته ها، نقش است که مانده و بیانگر دوران زیسته 

مردم در آن روزگار است.
او در ادامه به آیه قرآن که می فرماید »س���وگند به 
قلم و آنچه می نگارند«، اش���اره کرد و گفت: از این رو، 
هرچه از قلم تراوش می کند، می تواند موثر باشد زیرا 
ترس���یم گر لحظاتی از ویژگی های آن دوران اس���ت و 
می توان سرنوشت ملت ها را با قلم رقم زد و به مردم 

یادآوری کرد.
بروجردی س���پس درباره افغان های مهاجر گفت: 
ملت افغانستان روزهای سختی را سپری کردند و شاید 
ما میزبانان خوبی نبودیم. البته ما هم شرایط دشواری را 
پشت سر گذاشتیم؛ جنگ را و اکنون تحریم را و در این 
می���ان، البته بزرگی آنها می تواند بر تک تک ما اثرگذار 
 باش���د و تعامل ش���ان با مردم ایران می تواند برای همه 
درس آموز باش���د. زیرا به تعبیر قرآن، مهاجرت گاهی 
ضروری اس���ت که می فرماید: »َقالُوا فِیَم ُکنْتُْم َقالُوا ُکَنا 
ُمْس���تَْضَعفِیَن فِی اْلَْرِض َقالُوا أَلَْم تَُکْن أَْرُض اَلِ َواِسَعًة 
َفتَُهاِجُروا«، یعنی: می  گویند در چه حال بودید پاسخ می  
دهند ما در زمین از مستضعفان بودیم می  گویند مگر زمین 
خدا وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید. از این جهت، 
مهاج���رت این فرصت را می آفریند که خاقیت ها و 
توانایی ها و استعدادها را در معرض دید و شنید عموم 
قرار داد و باید از نعمت ها اس���تفاده کرد. ما با دوستان 
افغان، در کنار یکدیگر، زندگی کردیم و اهداف بشری 
را پیش بردیم. برای آنان هم این فرصت ایجاد شد که با 
وجود همه کاستی ها، استعدادهایشان بروز یابد. البته شعر 
نیز میان مردم افغان جایگاه رفیعی دارد اما باید ماه ها و 
سال ها کار شود اما امروز، هنر نقاشی و خطاطی توانسته 
برای نسل فردا ذخیره ای ایجاد کند که تصویرگر حقایق 
است که با بیان نمی توان به تصویر کشید. اگر سختی 
گذشته مانع از آن شده تا از ظرفیت وجودی شان بهره 

ببرند اما حاا به منصه ظهور رسیده است.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ادامه داد: 
 مش���کل از جهان امروز اس���ت که مرارت ها را تحمل 
می کنیم و بشریِت امروز باید یاد بگیرد برای حفظ کرامتش 
و نقطه اوج تعالی خودش و سرمایه ای که آیندگان از 
آن بهره ببرند، باید در حوزه علم و دانش و هنر ظهور 
و بروز یابد و در این اثنا، باید قدردان کسانی باشیم که 
هنرشان را در اختیار ما قرار می دهند. ملت ها فارغ از 
سیاست ها، می توانند باهم باشند و برای نجات بشر تاش 
کنند و گام بردارند تا احساس نشاط و شادابی را در جامعه 
تسری بخشند و تجربه آرامِش در کنار هم بودن را فراهم 
کنند. باید همه همدل و هم فکر و هم آوا باشیم تا بتوانیم 

تصاویری خلق کنیم که درس آموز باشد.
سفیر افغانستان در ایران: همکاری ایران و افغانستان 

می تواند محور همگرایی در منطقه باشد
س���خنران بعد، »نصیر احمد نور«، سفیر جمهوری 
اسامی افغانستان در ایران بود. او با ذکر این نکته که نسل 
جوان افغانستان، هرجا که هست، از ناحیه مهارت ها و 
استعدادها زبانزد خاص و عام است، گفت: در سال گذشته 
تحصیلی، جوانان افغان در کش���ورهای مختلف ازجمله 
ایران، روسیه، ترکیه، استرالیا و کشورهای اسکاندیناوی، 
در کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری، حائز رتبه های 

نخست شده اند.
او افزود: امروز به حکم مهاجرت اجباری و الهی، 
ش���هروندان ما در 70 کشور جهان پراکنده هستند و ما 

ش���اهد نسل های دوم و سوم مهاجران هستیم. آنها از 
دانش و اخاق شان در راه تعالی سود می جویند و عضو 
شوراهای محلی و ملی و حتی کابینه برخی کشورها شده 
اند و از این فرصت در گوشه و کنار جهان استفاده کرده 
اند. در ایران اما، به حکم همزبانی و ریشه های مشترک، 
این فرصت خیلی مساعد است. نسل جوان افغانستان، 
باید یک فرصت تلقی شود که شاید دیگر تکرار نشود. 
هرقدر آنها در ایران متخصص تر ش���وند، جایگاه خود 
را در افغانستان بازمی یابند و میان اقران خود، احساس 
سربلندی می کنند. در این میان، آنها برای تعالی دو کشور 
خواهند کوشید و در راستای منافع ملی دو کشور حرکت 

خواهند کرد.
 سفیر دائم ایران در یونسکو: اشتراکات فرهنگِی 

کشورهای منطقه باعث همبستگی است
س���پس، »احمد جالی فراهانی«، نمایندگی دائم 
جمهوری اسامی ایران در یونسکو برای حاضران سخن 
گفت: من بنا به مس���ئولیتم در یونسکو و ازقضا سابقه 
طوانی در این سمت، تاریخچه ای از همکاری کشورها 
در میراث مش���ترک جهانی را در خاطر دارم. نمونه ای 
از آن، به سال 2005 برمی گردد که بنا بر پیشنهاد ایران، 
افغانستان، تاجیکستان و ترکیه مصوب شد، سال 2007، 
در هشتصدمین سال تولد موانا جال الدین محمد بلخی 

رومی، به نام او نامگذاری شود.
او اضاف���ه ک���رد: در آن زمان، من و س���فیر وقت 

ترکیه و افغانس���تان صحبت کردیم و بنا شد مدال جهانی 
موانا تاس���یس ش���ود که نام موانا ماندگارشود. اگرچه 
همیش���ه کسانی هس���تند که نقاط مشترک را رها کنند و 
در قید اختافات بمانند اما در مجمع عمومی یونس���کو 
به تصویب رس���ید و در س���ند آن قید شد: »موانا جال 
الدین بلخی رومی یکی از بزرگترین شاعران، فیلسوفان و 
بشردوستان را که متعلق به کل بشریت است، با این وجود 
 مردم افغانس���تان، ایران و ترکیه او را ش���اعری از آن خود 
می دانند.« و البته چه خوب که نه فقط ما، که همه جهان او 
را از آن خود می دانند و این نقطه قوت است زیرا همین 
موانا کافی اس���ت تا کل منطقه را پیوند دهد. این چهره 
فرهنگی بیان کرد: همه آثار ادبیات کاسیک، با نام خدا آغاز 
می شود اما موانا، آغازگرش با نِی است و بر شنیدن تاکید 
می کنند. گفت و گو کنیم و همدیگر را بشنویم که اگر چنین 

شود، بخشی از مشکات جهان حل خواهد شد.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو: ملتی که دست در 

رنگ دارد، نمی تواند دست در جنگ داشته باشد.
»حجت ال ایوبی«، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- 
ایران، آخرین سخنران این نشست بود. او با یادی از 
دوران مس���ئولیتش در سازمان فرهنگی اکو و برپایی 
نمایشگاهی از هنر افغانستان در اصفهان گفت: آنجا 
دیدم که هنرمندان افغان چه ماهرانه دس���ت در رنگ 
دارن���د و چ���ه آثاری خلق کردند و چهره دیگری از 
افغانستان که جنگ بر آنها تحمیل شد را نشان دادند 
چون ملتی که دست در رنگ دارد، نمی تواند دست 

در جنگ داشته باشد.
او اظهار کرد: همه کش���ورها، هنر شعر و موسیقی 
و نقاش���ی و مجسمه سازی را دارند اما هنر خطاطی و 
خوشنویس���ی خاص دو تمدن ایران و چین اس���ت و 
شناسنامه ما است. عرفان، از ارکان فرهنگ این سرزمین 
اس���ت و هرچه داشتند برای هنر خط ریختند چنانکه 
در همه حراجی های دنیا، بعید اس���ت یک یا چند اثر 
خوشنویسِی ایرانی پیدا نکنید.امیدوارم خوشی و شادی 
به س���رزمین ما و افغانستان که در بلندترین شب سال 
 هم خوش بودند و به جشن می نشستند و یلدا برگزار 
می کنند برگردد و هنرمندان در این خوشی و شادی، نقش 
اصلی را ایفا کنند. این نمایش���گاه که هدف از برگزاری 
آن گسترش تبادات فرهنگی میان دو کشور دوست و 
همسایه؛ ایران و افغانستان عنوان شده است، تا چهارشنبه 5 
دی  در گالرِی ساختمان آرشیو ملی ایران میزبان عاقه مندان 
خواهد ب���ود. در پایان نیز، »رضوان حکیم زاده«، معاون 
آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش نیز گفت: در 
حال حاضر 450 هزار دانش آموز افغانس���تانی در ایران 

تحصیل می کنند. 
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اشرف بروجردی :همدلی فرهنگی ایران و افغانستان درس آموز است

کوتاه آموزشي

وضعیت بورس خارج دانشگاه ها در سال ۹۸مشخص شد

رئیس سازمان امور دانشجویان وضعیت بورس دائم خارج از کشور در 
سال ۹۸را اعام کرد و گفت: اگر دانشگاه ها ضرورت جدی برای اعزام داشته 

باشند، در دفترچه شماره 2ظرفیت بورس دکتری اعام می شود.
مجتبی صدیقی در گفتگو با مهر درباره دلیل عدم اعام ظرفیت بورس 
خارج از کشور در دفترچه یک کنکور دکتری سال ۹۸گفت: در سال های 
قبل نیز تعداد دانشجویانی که به بورس دائم خارج از کشور اعزام می شدند، 

خیلی کم بود.
وی ادامه داد: عما هر ساله 70الی ۱00ظرفیت به بورس دائم خارج از 
کشور اختصاص داده می شود، اما در نهایت تعداد افرادی که پذیرش نهایی 

می شوند کمتر از ظرفیت اختصاص داده شده است.
معاون وزیر علوم افزود: به جهت اینکه در مجموعه رش���ته هایی که 
دانشجوی دکتری تربیت می کنیم نیاز به اعزام دائم نداریم، همان دوره های 

کوتاه مدت در داخل یا خارج را توصیه می کنیم.
وی ادامه داد: فعا در دفترچه ش���ماره یک دکتری با توجه به شرایط 
ارزی کش���ور و عدم نیاز جدی به اعزام، ظرفیت بورس دائم دکتری اعام 
نشده است،  اگر دانشگاه ها ضرورت جدی ای برای اعزام داشته و اعام 

کنند در دفترچه شماره 2ظرفیت بورس دکتری دائم اعام خواهد شد.
ظرفیت پذیرش دستیاری فوق تخصصی اعام شد

ظرفیت دانش���گاه های علوم پزشکی در سی و ششمین دوره آزمون 
پذیرش دستیاری فوق تخصصی سال ۱3۹7اعام شد. داوطلبان تا ۶دی ماه 

فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند .
به گزارش مهر، دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، اهواز، ایران، بابل، 
بقیه ال اعظم، تبریز، تهران، زنجان، شهیدبهشتی، شیراز، کرمان، کرمانشاه، 
گیان، مازندران، مش���هد، یزد و همدان در 25رشته دستیار فوق تخصصی 

می پذیرند.
این رشته ها شامل غدد درون ریز و متابولیسم، روماتولوژی، گوارش 
و کبد بالغین، ریه، نفرولوژی، خون و سرطان بالغین، بیماری های عفونی 
و گرمسیری، بیماری های قلب و عروق، مراقبت های ویژه پزشکی، قلب 
کودکان، طب نوزادی و پیرامون تولد، خون و سرطان کودکان، کلیه کودکان، 
گوارش کودکان، عفونی کودکان، غدد دورن ریز و متابولیسم کودکان، مغز 
و اعصاب کودکان، روماتولوژی کودکان، ریه کودکان، آلرژی و ایمونولوژی 
بالینی، روانپزشک کودک و نوجوان، جراحی پاستیک ترمیمی و سوختگی، 

جراحی توراکس، جراحی کودکان، جراحی قلب و عروق است.
جراحی توراکس در دانش���گاه ایران، روماتولوژی در دانشگاه بقیه ال 
اعظم و طب نوزادی و پیرامون تولد در دانشگاه یزد در صورت تأیید معاونت 

ارزشیابی پذیرش دستیار خواهد داشت.
سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته های فوق تخصصی 

بالینی پزشکی در بهمن ماه ۹7برگزار می شود.

 کشف 2  ساختار جدید ناشناخته
 در پاسارگاد

سرپرست فصل پنجم بررسی های ژئوفیزیکی، باستان شناسی محوطه 
هخامنشی پاسارگاد و دشت مرغاب از کشف دو ساختار جدید ناشناخته 

خبر داد.
به گزارش ایلنا، کوروش محمدخانی )سرپرست فصل پنجم بررسی های 
ژئوفیزیکی، باس���تان شناسی محوطه هخامنشی پاسارگاد و دشت مرغاب( 
با اعام خبر کشف دو ساختار جدید در پاسارگاد، گفت: طرح بررسی ها 
و مطالعات علوم  میان رش���ته  ای در باس���تان شناسی در محوطه و دشت 
پاسارگاد، توسط هیئت مشترک باستان شناسی ایران- فرانسه، با همکاری 
پژوهش���گاه میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده باستان شناسی، گروه 
 باستان شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، پایگاه میراث جهانی پاسارگاد و 
دانشگاه لیون 2- مرکز ملی پژوهش  های علمی فرانسه )CNRS( با مجوز 

رسمی از پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور انجام شد.
وی افزود: این برنامه پنجمین فصل از برنامه پنج ساله تفاهم نامه مشترک 
بین ایران و فرانسه در این محوطه بود که از سال ۱3۹4 آغاز شده است.

محمد خانی، هدف اصلی در مطالعات این هیئت مشترک را شناخت بهتر 
محوطه میراث جهانی پاسارگاد، شناسایی حدود پاسارگاد در دوره هخامنشیان، 
به دست آوردن دید کلی از سیستم احتمالی شهرسازی، پژوهش بر روی 

سیستم مدیریت آب و هیدرولوژی در دوره هخامنشی اعام کرد.
وی از دیگر اهداف این مطالعات به بازس���ازی پوش���ش گیاهی باغ 
پاسارگاد به عنوان یکی از اولین باغ  های باستانی از طریق مطالعات دیرین 
اقلیم شناسی، مطالعه چشم  انداز پاسارگاد در دشت مرغاب و حفاظت بهتر 

از آثار این محوطه اشاره کرد.
به گفته این باستان شناس، برای مطالعات گسترده میان رشته  ای در این 
محوطه از متخصصین مختلفی در علوم تلفیقی باس���تان  شناسی از جمله  
ژئوفیزیک، دیرین اقلیم  شناسی، باستان گیاه  شناسی، زمین باستان  شناسی، 
 هیدرولوژی، س���نجش از دور و عکاس���ی هوایی، نقشه برداری در کنار 

باستان شناسان بهره گرفته شد.
محمد خانی  در ادامه از انجام بررسی  های آرکئوژئوفیزیک با استفاده 
از روش مغناطیس  سنجی و یک روش جدید الکترومغناطیس با استفاده از 

دستگاه  های CMDدر این فصل از پژوهش  ها خبر داد.
او افزود: در این فصل از فعالیت  ها، حدود 30 هکتار از محوطه پاسارگاد 
مورد بررسی آرکئوژئوفیزیکی به روش مغناطیس  سنجی و الکترومغناطیسی 

قرار گرفت.
این باستان شناس با اشاره به تکمیل نقشه مغناطیسی کل محوطه حفاظت 
شده پاسارگاد گفت: در این فصل عاوه بر تکمیل  تر کردن نقشه مغناطیسی 
منطقه باغ پاسارگاد، گسترش بررسی  های مغناطیسی به طرف آرامگاه کورش 
ادامه داده و بررس���ی مغناطیسی تا شمال کاروانسرای مظفری انجام شد و 
بعد از آن به دلیل وجود آلودگی  های شدید مغناطیسی در زیر و روی سطح 

زمین، بررسی مغناطیسی متوقف شد.
وی گفت: نتایج اولیه در این بخش منجر به کشف دو ساختار جدید 
ناشناخته شد که از دوره و چگونگی این ساختارها تا تکمیل شدن مطالعات 

نمی  توان صحبتی به میان آورد.
محمد خانی  افزود: کشف این ساختارهای جدید در این قسمت از 
محوطه پاسارگاد بسیار مهم است چون تاکنون هیچ اطاعاتی از ساختارهای 

موجود در این قسمت به دست نیامده بوده است.
او با اشاره به انجام نمونه  برداری هایی از محوطه پاسارگاد در باغ سلطنتی 
برای  مطالعات گیاه باستان شناسی و گرده شناسی، هدف از این مطالعات 

را بازسازی پوشش گیاهی باغ سلطنتی پاسارگاد اعام کرد.

نقد و بررسی رمان »غروبدار« در شهر کتاب
رمان »غروبدار« نخستین رمان سمیه مکیان است که نشر چشمه آن را منتشر 
کرده. این رمان درباره  مردی است که بعد از غروب آفتاب دچار فراموشی عمیق 
می شود و در آغاز روز بعد حافظه ی جدید خود را به دست می آورد. این اتفاق 
برای ش���خصیت عما دو هویت را رقم می زند. مکیان این داس���تان را بر اساس 

سندرومی واقعی به نام »سندروم غروب« نوشته است. 
نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه شنبه 4 دی ساعت ۱۶:30 به نقد و 
بررسی رمان »غروبدار« اختصاص دارد که با حضور دکتر امیرعلی نجومیان، یوسف 
انصاری و سمیه مکیان در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، 

خیابان شهید احمد قصیر )بخارست(، نبش کوچه سوم برگزار می شود.

سقف مسجد شیخ لطف اه عکس برتر ویکی پدیا  شد

 عکس س����قف مس����جد شیخ
 لطف ال اصفهان که توسط علیرضا 
اخاقی گرفته ش����ده است در مسابقه 
عکاسی جهانی مربوط به وب سایت 
ویکی پدیا به عنوان عکس نخس����ت 

انتخاب شد.
مسایقه عکاسی ویکی پدیا که 
مربوط به یادمان های فرهنگی و بناهای 
تاریخی است در دو مرحله کشوری 
و جهانی برگزار می شود. این عکس 
از مس����جد شیخ لطف ال در مرحله 
کش����وری رتبه چهارم و در مرحله 

جهانی صاحب رتبه نخست شد.
علیرضا اخاقی در توضیح نحوه 
گرفتن این عکس از س����قف مسجد 
شیخ لطف ال در صفحه شخصی خود 
نوشته است: »با مجوز عکاسی حرفه ای 
برای استفاده از سه پایه در زمان اذان 
ظهر وارد مسجد شیخ لطف ال شدم. 
در زمان نماز، مسجد را برای دو ساعت 
تعطی����ل می کردند که نگهبانان وقتی 
اصرار من را دیدند، در این دو ساعت 
من را در مسجد تنها گذاشتند و درها 
را پلمب کردند. دو ساعت وقت داشتم 

ک����ه از همه زوایای ممکن و ناممکن 
مسجد با نور طبیعی و بدون مزاحمت 

نور امپ ها عکاسی کنم.«
این عکاس درباره ش����رایط فنی 
 گرفتن این عکس مس����جد ش����یخ 
لطف ال نیز نوشته است: »این عکس 
را با 2Ý5 ثانیه نوردهی، حساس����یت 
۶4 و گشودگی 5Ý۶ گرفتم. فوکوس 
هم به صورت دستی انجام دادم. این 
تنظیمات باعث شد عمق میدان مناسب 
باشد، حداکثر شارپنس و حداقل نویز 

را هم داشته باشم.«
پیش از ای����ن نیز دو عکس از 
بناهای تاریخی ایران در این مس����ابقه 
عکاسی ویکی پدیا بین ۱5 عکس برتر 
جهان انتخاب شده بودند. سقف مسجد 
ش����یخ لطف ال یکی از جاذبه های 
عکاس����ی بین بناهای تاریخی ایران 
اس����ت و گردشگران زیادی ساعت ها 
 محو تماش����ای زیر گنبد مسجد شیخ 
لطف ال می شوند و عکس های این 
شاهکار معماری و هنر همواره مورد 

توجه قرار می گیرد.

ارامنه همانند دوران دفاع مقدس به جمهوری اسامی وفا دارند
رهبر ارامنه کاتولیک ایران بیان کرد: ما ش���هروندان ارمنی هم صدا با 
دیگر ش���هروندان، وفاداری خویش را به منافع ملی کش���ور و نظام اعام 
می کنیم. ایران زادگاه ماس���ت و با زیس���تن در کنار یکدیگر، ایام خوش و 

ناگوار آن را باهم تقسیم کرده ایم.
به گزارش خبرگزاری فارس، سی وششمین نشست »شنبه های انقاب« 
شنبه، باحضور حجت ااس���ام سیدابوالحسن نواب رئیس دانشگاه ادیان 
و مذاهب، احمدرضا مفتاح عضو هیأت علمی دانش���گاه ادیان و مذاهب، 
مارنرس���ای بنیامین اسقف اعظم کلیسای شرق آشور ایران، اسقف اعظم 
داویدیان رهبر ارامنه کاتولیک ایران، همایون سامه یح رئیس انجمن کلیمیان 
تهران، س���یامک مره صدق نماینده کلیمیان در مجلس ش���ورای اسامی، 
مهندس موبد پدرام س���روش پور عضو انجمن زرتشتیان تهران، تاج گوهر 
خداداد کوچکی رئیس کمیس���یون روابط عمومی و امور اجتماعی انجمن 
زرتشتیان و عنایت رضایی پور دبیر سی وششمین نشست »شنبه های انقاب« 
در محل تاار ایوان شمس معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران 

برگزار شد.
 در این نشست اسقف اعظم سرکیس داویدیان رهبر ارامنه کاتولیک 
ایران گفت: چهل سال قبل در 22 بهمن ۱357 برابر با ۱۹7۹ میادی کل 

جهان نگران و نظاره گر انتشار خبرهایی مبنی بر به وقوع پیوستن رویدادی 
به نام انقاب ضد حکومت وقت ایران بود. همچون شهروندان داخل ایران 
ما ارامنه خارج از ایران نیز به طور اخص با همان نگرانی و اضطراب منتظر 
رسیدن خبرهای خوبی بودیم، زیرا در آن کشور پدران و مادران ارمنی به 

همراه فرزندانشان زندگی کرده و می کردند.
  رهبر ارامنه کاتولیک ایران بیان داش���ت: ما به عنوان رئیس جامعه و 
کلیس���ای ارامنه کاتولیک و هم زمان با ش���هروندان ارمنی جمهوری اسامی 
ایران، دیدگان و صدایمان را با میلیون ها نفر از شهروندان ایرانی جمهوری 
اسامی ایران همسو کرده و وفاداری خویش را به منافع ملی کشور و نظام 
اعام می کنیم. زیرا ایران زادگاه ما بوده و با زیستن و رشد در کنار برادران 
و دوس���تان قابل اعتمادمان ش���ریک یکدیگر در ایام خوش و ناگوار بوده و 

آن را با هم تقسیم کرده ایم.
 وی گفت: به خصوص زمانی که کشور در پی وقوع جنگ تحمیلی و 
یورش دشمن به داخل مرزهای جمهوری اسامی ایران، امنیت و یکپارچگی 
کشور مورد تهدید و خطر قرار گرفته بود. مگر ما می توانستیم در کنار اینچنین 
حوادث مرگبار و هم زمان با داشتن هزاران تن شهید و مجروح که در صف 

آن ها ارامنه نیز قسمتی را تشکیل می دادند بی تفاوت بمانیم.

 داویدیان اظهار داش����ت: مگر ما می توانس����تیم درهایمان را بر روی 
تعداد کثیری از آسیب دیدگان از حمات هوایی و موشکی دشمن که در 
جس����تجوی مأمن و س����رپناه امن بودند، نگشاییم.  همه این ها را با در نظر 
گرفتن داشتن آزادی عقیده و آزاد زیستن در مکانی که آزادی های قومی و 
مذهبی،  آزادی نیایش و عبادت، حق دفاع از حقوق شهروندی و در کار و 
پیشه، امکان تأسیس انجمن ها، مراکز فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی، ورزشی، 
باشگاهی و مذهبی برای اقلیت ها در حد باای خود رعایت می شود، گذر 

ایام کرده  ایم.
 وی افزود: کلمه انقاب برای خیلی ها کلمه ناخوشایندی است و برای 
بسیاری بستر مناسبی برای پیشرفت و ترقی بدون حد و مرز است. جایی 
که شهروند خوشنودی خاصی را بعد از دیدن نتیجه تاش هایش که منجر به 
ایجاد صلح و دوستی درمیان اقوام و ادیان و ملل گذشته احساس می کند.

 رهبر ارامنه کاتولیک ایران تصریح کرد: با در نظر گرفتن این مفاهیم، 
خداون���د روح امام خمینی را قرین رحمت و آرامش بفرماید. کس���ی که 
فص���ل جدی���دی را در تاریخ ایران رقم زد. در جایی که هر کس با قابلیت 
و استعدادهای خاص خود و با خوشحالی دستاوردهای خویش را به نیکی 

ثبت خواهد کرد.

نشست »پناهگاهی به نام قصه در کارنامه 
مرضیه برومند« روز یکشنبه 2دی در کتابخانه 

ملی برگزار می شود.
به گزارش مهر، نشست »پناهگاهی به نام 
قصه در کارنامه مرضیه برومند« روز یکشنبه 2دی 
در مرکز همایش های سازمان اسناد و کتابخانه 

ملی ایران برگزار می شود.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران قصد دارد 
تا سلسله نشست هایی را به منظور مستندنگاری 
و بزرگداش���ت افراد موثر در جامعه و فرهنگ 
برگزار کند که نخستین نشست به مرضیه برومند 

اختصاص پیدا کرده است.
برنامه  سخنرانی ها و برنامه های این نشست  به این ترتیب هستند:

مروری تحلیلی بر خصایص ساختاری و معنایی آثار هنرمند از علی مسعودی نیا، 
نگاهی به تاثیر جامعه و سیاس���ت روی آثار هنرمند و برعکس از س���رگه بارسقیان، 
هویت اجتماعی و هویت فردی هنرمند از امیر اثباتی، تاش فردی در امر صنفی از 
فرهاد توحیدی، کارگردانی، عروسک و بچه های عروسکی از مرجان پورغامحسین 
محمد، نمایش مستند »پناهگاهی به نام قصه«، مقاله  تصویری پوریا عالمی، و چطور 
قصه تعریف کنیم؟ از مرضیه برومند، در حاشیه این نشست از کتاب »پناهگاهی به نام 
قصه« هم رونمایی خواهد شد. این برنامه روز یکشنبه دوم دی  از ساعت ۱۶:30در مرکز 

همایش های سازمان اسناد و کتابخانه ملی واقع در اتوبان حقانی برگزار می شود.

این روزها دوران گسترش ساخت پادکست به زبان فارسی است. بسیاری این 
زمان را دوران طایی پادکست فارسی نام گذاشته اند. علت این نامگذاری عاوه بر 

تعدد پادکست های فارسی، افزایش چشمگیر مخاطبان این رسانه است.
روابط عمومی نشر بیدگل،با بیان مطلب فوق درباره چرایی حمایت از رادیو دیو، 
در ادامه به خبرنگار اطاعات گفت:افزایش مخاطبان پادکست بر حرفه ای شدن این 
رسانه نیز کمک کرده. حاا اغلب سازندگان پادکست وقت زیادی را در ماه صرف تولید 
 Ýمحتوا و ساخت آن می کنند. به این ترتیب لزوم درآمدزایی از آن بیش از پیش دغدغه
سازندگان قرار گرفته تا کیفیت کار خود را بهتر کنند. پادکست با ابزارهای تکنولوژیک، 
مانند گوشی های هوشمند، گره خورده است، پس جای تعجب ندارد که تاکنون اغلب 
حامیان مالی پادکست ها شرکت هایی بوده اند که خدمات اینترنتی ارائه می دهند. اما ما 
در نشر بیدگل نیز تصمیم گرفتیم تا جهت گسترش این شکل از رسانه های مستقل به 
کمک آنها بیاییم. از نکات خوب  پادکست  دیو، صداقتی است که در این رسانه به 
چشم می خورد. سازندگان رادیو دیونشر بیدگل را از میان پیشنهادهای متعدد انتخاب 
کردند. در اینجا هم طیف مخاطبان مشترک دلیل مؤثری بود. ما بسته به برنامه های آینده 

خود، باز هم می کوشیم از رسانه های مستقل فارسی حمایت کنیم. 

همایش مهر موانا برگزار می شود
همایش دوروزه مهر موانا با همکاری سه کشور ایران، ترکیه و افغانستان 

با موضوع صلح از نظرگاه موانا برگزار می شود.
آیین مهرِ موانا عنوان رخدادی است که 
از سال ۱3۹0 هر ساله به مناسبت بزرگداشت 
موان����ا جال الدین محمد بلخی به همت 
موسسه فرهنگی هنری سروش موانا برگزار 

می شود.
امسال این آیین در روزهای ۸ و ۹ دی 
ماه از ساعت ۱5 در کتابخانه ملی ایران برگزار 
می ش����ود و در این همایش مواناشناسانی 
چ����ون محمدعلی موحد، مصطفی ملکیان، 
امی����ر اکرمی، حمیدرض����ا توکلی و مهدی 
سااری نس����ب از ایران، حجابی قرانقیچ، 

عدنان قارا اس����ماعیل اوغلو و علی تمیزال از ترکیه، اس����دال شعور، سرو رسا 
 رفیع زاده، شکوفه اکبرزاده از افغانستان و نورعلی نور اف از تاجیکستان سخنرانی 

خواهند کرد.
نشست »پناهگاهی به نام قصه در کارنامه 

مرضیه برومند« برگزار می شود

حمایت نشر بیدگل از پادکست رادیو دیو 

همایش یادبود »استاد مهدی حائری 

یزدی )ره(« برگزار می شود
 مؤسس����ه پژوهشی حکمت و فلس����فه ایران در نظر دارد با همکاری 
انجم����ن حکم����ت و فلس����فه ایران به مناس����بت چهل و پنجمین س����ال 
فعالیت مؤسس����ه، سلسله نشست های یادبود اس����تادان تأثیرگذار در اعتای 
 علمی � پژوهش����ی مؤسس����ه پژوهشی حکمت و فلس����فه ایران را برگزار
 کند. نخستین نشست از این سلسله نشست ها به تجلیل از مقام علمی و فرهنگی 
حکیم متأله و فیلسوف عالی مقام، استاد »مهدی حائری یزدی«، اختصاص یافته 
است. این همایش دوشنبه 3 دی ماه از ساعت ۱4 تا ۱۸ در مؤسسه پژوهشی 
حکمت و فلس����فه ایران به نشانی خیابان ولی عصر )عج(، خیابان نوفل  

لوشاتو، کوچه آراکلیان، پاک 4 برگزار می شود.



بيمه �لبر� خسا�� �لزله غر� �� كامل پر��خت كر�
شركت بيمه �لبر� كل خسا�� ناشى �� �لزله منطقه غر� كشو� �� كه 

تحت پوشش �ين شركت بو��  به طو� كامل پر��خت كر�.  
ب���ه گز��� ���بط عموم���ي بيمه �لبر�� �� پى حا�ث���ه �لزله �با� 
سا� گذشته � تيرما� س���ا� جا�� �� منطقه غر� كشو�� �ين شركت 
�� مجمو� بيش �� 15 هز�� � 800 فقر� پر�ند� خسا�� تشكيل � مو�� 
بر�سي � با��يد قر�� ��� � كل خسا�� �يا� �يدگانى كه تحت پوشش 

�ين شركت بو�ند ��  پر��خت كر�.
بر �ين �سا�� پس �� �لزله منطقه غر� كشو�� 99 نفر �� كا�شناسا� 
بيمه �لبر� طي يك هز�� � 47 ��� كا�� به غر� كش���و� �عز�� ش���د� 
� پر�ند� ها� خس���ا�� �يا� �يدگا� �ين حا�ثه �� كه بيش���تر مربو� 
به خانو��� ها� ش���هد� � �يثا�گر�� تحت پوش���ش بنيا� شهيد � �مو� 
�يثا�گر�� بو�� مو�� �س���يدگي قر�� ���ند. �� مجمو� �ين شركت مبلغ 

ششصدميليا���يا� بابت خسا�� �ين حا�ثه� پر��خت كر�� �ست.

تعيين با��سا� �صلى � على �لبد� بانك پاسا�گا�
با شما�� ���� سهامد���� �� مجمع عمومى عا�� ساليانه� مؤسسه «��يا�هيافت» 
به عنو�� با��� �صلى بانك پاس���ا�گا�� بر�� س���ا� مالى منتهى به 29 �سفند 1397 

�نتخا� شد. 
به گز��� ���بط عمومى بانك پاس���ا�گا�� خس���ر� �فيعى مشا�� مديرعامل � مدير 
���بط عمومى بانك پاسا�گا� ضمن �عال� �ين خبر گفت: پس �� شما�� ���� سهامد���� 
�� خصو� �نتخا� با��سا� �صلى � على �لبد�� مؤسسه «��يا�هيافت» به عنو�� با��� 
�صلى � مؤسسه «��مو� پر��� �ير�� مشهو�» به عنو�� با��� على �لبد� �نتخا� شدند. 
�� ���مه ���: به �نبا� برگز��� موفق مجمع عمومى عا�� س���اليانه بانك پاسا�گا� 
�� تا�يخ 28 ��� � تصويب مصوبا� مجمع با �كثريت ���� س���هامد����� �ميد��� هستيم 
به ���� � پس �� طى مر�حل قانونى� نما� بانك پاسا�گا� �� بو�� با�گشايى شد� � شاهد 

با�گشت �ين نما� به ���� عا�� باشيم. 
�فيعى ضمن تش���كر �� سهامد���� بانك پاس���ا�گا� به �ليل همر�هى با �ين بانك � 
همچنين حضو� �كثريت �نها �� مجمع تصريح كر�: بانك پاسا�گا� ضمن �عايت كليه � 
قو�نين � مقر��� �ضع ش���د� �� سو� نها�ها� نظا�تى� تما� تال� خو� �� بر�� حفظ � 
تأمين حقو� س���هامد���� به كا� بسته � همچو� گذشته با گا� هايى �ستو�� � پرصالبت 

مسير موفقيت �� طى خو�هد كر�.

4 اخبار داخلی
یکشنبه 2 دی  1397ـ    15 ربيع الثاني  1440ـ   23 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27178

اخبار کوتاه اقتصادی

نفت ، طا ، سكه و ارز

 

هر بشكه نفت سبك آمريكا )وست تگزاس(

هر بشكه نفت درياي شمال )برنت(

متوسط سبد نفت کشورهاي اوپك

هر اونس )31/1 گرم( طا

بازار جهاني

بازار داخلي

45/59 دار 

53/82 دار 

 53/92 دار    

1255/77 دار    

 3230000 تومان

3400000 تومان

1740000 تومان

1040000  تومان

620000 تومان

305000 تومان

4200 تومان 

10256 تومان

9997 تومان

4790/5 تومان

11768 تومان

11640  تومان

5308/6  تومان

12913 تومان

13000  تومان

1143/7  تومان

2763  تومان

2750  تومان

سكه طا طرح قديم )به وزن 8/13 گرم(

سكه طا طرح جديد )به وزن 8/13 گرم(

نيم سكه طا )به وزن 4/06گرم(

ربع سكه طا )به وزن 2/03 گرم(

سكه يك گرمي

هر گرم طاي 18 عيار )بدون مزد ساخت(

دار آمريكا)نرخ سيستم بانكي براي کااهای اساسی(

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

دار آمريكا)نرخ صرافی(

يورو)نرخ سيستم بانكي براي کااهای اساسی(

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

يورو)نرخ صرافی(

پوند انگلستان)نرخ سيستم بانكي براي کااهای اساسی(

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

پوند انگلستان)نرخ صرافی(

درهم امارات )نرخ سيستم بانكي براي کااهای اساسی(

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

درهم امارات )نرخ صرافی(

پاییز امس���ال یکی از پربارش 
ترین دوره ها در 20 سال اخیر بود. 
با این حال پیش بینی های هواشناسی 
نشان می دهد زمستانی که از دیروز 
آغاز شده است، دوره ای نسبتا کم 

بارش خواهد بود.
به گ���زارش روابط عمومی 
وزارت نی���رو، متوس���ط حجم 
بارش های فصل پائیز کش���ور به 
92/1 میلی متر رسید. بر اساس آمار 
بارندگی تجمعی حوضه های آبریز 
درجه یک کشور، میزان بارندگی ها 
طی مدت مشابه سال آبی 9۷-9۶ در 
این حوضه ها 29/4 میلی متر گزارش 

شده است.
این میزان بارش از سال گذشته 
213/3 درصد بیشتر شده و نسبت به 
میانگین بلندمدت ۵0 ساله از 49/3 
درصد رشد برخوردار بوده است.

از 92/1 میلی متر بارندگی ثبت 
شده در فصل پاییز، 42/8 میلی متر 
از اول تا 30 آذر ثبت ش���ده است، 
در حالی که س���ال گذشته آذر در 
همین زمان فقط 14/۷ میلی متر بارش 

داشته ایم. 
بر اساس این گزارش، حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه با 94/۶ میلی متر 
بارش و حوضه مرزی شرق با 1/۵  

میلی متر به ترتیب از بیش���ترین و 
کمترین میزان بارندگی حوضه های 
 آبری���ز درج���ه یک برخ���وردار

 بوده اند.
بر همین اساس، میزان بارندگی 
س���ال آبی جاری در حوضه مرزی 
شرق 38/2 درصد کمتر از متوسط 
بلندمدت ۵0 س���اله گزارش شده 

است.
ایران در دهه گذشته با خشکسالی 
هیدرولوژیکی بسیار شدیدی مواجه 
بوده که جبران این کمبود ها به ویژه 
در بخش آب زیر زمینی نیازمند زمان 

بسیار طوانی است.

مراسم امضا و مبادله تفاهمنامه برنامه تولید 
و اش���تغال در حوزه فرهنگ و هنر با حضور 
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
و رئیس صندوق توسعه ملی در محل سازمان 

برنامه و بودجه کشور برگزار شد.
به گزارش ایرنا، رئیس سازمان برنامه و 
بودجه گفت: امسال برای ایجاد بیش از یک 
میلیون و 33 هزار فرصت شغلی برنامه داشتیم؛ 
ایجاد چنین فرصت شغلی محدود به یک حوزه 
و رسته نیست و باید این میزان فرصت شغلی 

را در بخش های مختلف ایجاد کنیم.
وی با اش���اره به امضای تفاهمنامه هایی 
برای ایجاد اش���تغال در ح���وزه صنعت و 
کش���اورزی در یک ماه گذشته افزود: پیش 
از این برای ایجاد 2۷0 هزار فرصت ش���غلی 
در بخش صنعت و 82 هزار فرصت ش���غلی 
برای بخش کشاورزی تفاهمنامه امضا کردیم 
و حاا برای ایجاد 20 هزار فرصت ش���غلی 
در سه عرصه فرهنگی، هنری و رسانه ای با 

وزارت ارشاد توافق خواهیم کرد.
رئیس س���ازمان برنامه و بودجه توضیح 
داد: در این سه رسته متعهد می شویم 2 هزار 
میلیارد تومان تس���هیات در اختیارشان قرار 
دهیم ک���ه 1۶00 میلیارد تومان برای مناطق 
ش���هری در ازای ایجاد 13 هزار شغل و 400 
میلیارد تومان در مناطق روس���تایی اختصاص 
خواهد یافت.وی افزود: نرخ سود 1۶ درصد 
برای ش���هر و ۶ درصد برای روستا در نظر 
گرفته شده که در این رابطه به میزان 82 میلیارد 

تومان پشتیبانی می شود.
معاون رئیس جمهوری همچنین در باره 
بودجه سال آینده گفت: اصاحات مدنظر در 
ایحه بودجه س���ال آینده برای مقاومت در 
فضای تحریم انجام شده و بار دیگر 14 جلد 

و پیوست را آماده کردیم.
نوبخت افزود: با توجه به محدودیت های 
ناش���ی از تحریم ها، سال آینده سال ویژه ای 
است اما با این حال اشتغال زایی و تولید را 

مدنظر قرار داده ایم.
وی با اشاره همچنین به اینکه بودجه سال 
98 را با بازه زمانی 2 س���ال طراحی کردیم، 
گفت: بودجه سال 98 یکشنبه یا احتماا سه شنبه 

به مجلس تقدیم می شود.

در ادامه این مراسم وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسامی گفت: فرهنگ و هنر روح تاریخ ایران 
است و نمی توان جایی از ایران را به عنوان 
یک سابقه تاریخی دید اما نقشی از فرهنگ و 

هنر نداشته باشد.
س���ید عباس صالحی با اشاره به اینکه 
سرمایه گذاری در فرهنگ و هنر سرمایه گذاری 
در هویت ایران است، اظهارداشت: در گذشته 
بخش عمده ای از تولید ملی ما از عرصه فرهنگ 
و هنر بود و اکنون هم می توان به این حوزه 
ب���ه عنوان اقتصاد مولد نگاه کرد که می تواند 

سرمایه ملی را افزایش دهد.
به گفته وی، ساانه 4۵00 فیلم در حوزه 
سینما تولید و هفت هزار تئاتر اجرا می شود و 
۵0 هزار فعال موسیقی و ۶ هزار نفر در حوزه 
رسانه فعالیت می کنند و استعدادهای بالفعلی 
هستند که با واکاوی آنها به این نتیجه می رسیم 
که باید در بودجه بیشتر به فرصت های شغلی 

در عرصه فرهنگ و هنر پرداخته شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی همچنین 
اب���راز امیدواری کرد با امضای تفاهمنامه میان 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ در 
سال 1398، فرصت های بیشتری برای اقتصاد 

فرهنگی ایجاد شود. 
سیدحمید پورمحمدی معاون اقتصادی 
س���ازمان برنامه و بودجه هم در این مراسم 
گف���ت: 12 هزار و ۶00 فرصت ش���غلی در 
ش���هرها و ۷ هزار فرصت شغلی در روستاها 
در سه رسته »کسب و کار فرهنگی، هنری«، 

»رسانه ای« و »تولید محتوای دیجیتال« ایجاد 
می شود.

وی افزود: برای ایجاد این فرصت های 
شغلی 2 هزار میلیارد تومان تسهیات در نظر 
گرفته شده که از طریق بانک و یارانه سازمان 

برنامه و بودجه اختصاص می یابد. 
پورمحمدی گفت: از 1۶00 میلیارد تومان 
تسهیات بانکی در شهرها با نرخ 18 درصد،به 
میزان 2 درصد توسط سازمان برنامه و بودجه 
پرداخت می ش���ود؛ همچنین 4 هزار میلیارد 
 تومان تس���هیات بانکی در روستاها با نرخ 

۶ درصد پرداخت خواهد شد. 
وی گفت: تغییرات میزان بودجه عمرانی 
در اصاحیه آخر دولت صورت خواهد گرفت 
و بودجه عمرانی به نسبت سال 9۷ کمتر از 

10 درصد رشد خواهد شد.
خبر دیگر اینکه ابوذر ندیمی مش���اور 
س���ازمان برنامه و بودجه در مصاحبه با رادیو 
در باره بررسی و بازنگری اصاحات بودجه 
98 توسط دولت اظهار داشت: به طور طبیعی 
با یک سلس���له امور ثابت در بودجه روبرو 
هس���تیم؛ هزینه هایی مانند حقوق و دستمزد 
و هزینه های جاری اجتناب ناپذیر اس���ت و 
به اندازه کفاف برای بودجه های عمرانی هم 

هدف گذاری خواهد شد.
وی افزود: بعضی اهداف حمایتی مانند 
یارانه ها به طور عرف در بودجه تامین مالی 
می ش���ود و همچنین در حوزه های تولید، 
اشتغال، مسائل مربوط به هزینه های جاری و 

عمرانی رویکردهای شش گانه ای بر اساس 
قانون برنامه و واقع بینی نسبت منابع و مصارف 

درنظر گرفته شده است.
مشاور سازمان برنامه و بودجه گفت: با 
وجود پروژه های اس���تانی و ملی در کشور 
چند رویکرد در بودجه 98 درنظر گرفته شده 
که مجموعه ای از پروژه ها در استان ها که با 
سفرهای استانی رئیس جمهوری شروع شده 
باید به اتمام برس���ند و بخش دیگر که دارای 
توجیه اقتصادی هس���تند مانند سابق عرضه 
خواهند شد و همچنین برای مشارکت های 
مردمی هم فرصت هایی بر اساس قانون برنامه 

تعریف شده است.
وی ادام���ه داد: تغیی���رات میزان بودجه 
عمران���ی در اصاحی���ه آخر دولت صورت 
خواهد گرفت،. یکی از این اصاحات مربوط 
به صندوق توس���عه است که با افزایش میزان 
آن به تبع بودجه پروژه های عمرانی و تولید 
هم افزایش می یابد و به نسبت سال 9۷ کمتر 

از 10 درصد رشد خواهیم داشت.
ندیم���ی بیان کرد: تامین مالی پروژه ها 
در نظام قانونی از بازار س���رمایه، بازار پولی، 
بودجه های عمرانی مندرج در بودجه عمومی 
صورت می گیرد، در حال حاضر ما در کشور 
با بحران فرار سرمایه روبرو هستیم که با چنین 
رویکردی باید به نسبت منابع میزان نقدی و 

اوراق برای پروژه ها درنظر گرفته شود.
وی توضیح داد: به دلیل نبود واقع بینی 
ممکن است در بیشتر موارد منابع پایداری ازم 
را نداشته باشند و از این رو اضافه کردن اعداد 
به پروژه های عمرانی بدون قطعیت منابع به 

کسری بودجه منجر خواهد شد.
مش���اور سازمان برنامه و بودجه تصریح 
کرد: اصل هزینه های قطعی جزو مسائل اصلی 
بودجه اس���ت؛ به این معنا که بودجه بر این 
اساس است که درآمد به گونه ای تعریف شود 

که هزینه های قطعی را پوشش دهد.
وی تاکی���د کرد: در اصاحیه بودجه 98 
رویکرد در سهم مربوط به هزینه های معیشتی، 
دفاعی و صندوق توسعه ملی افزایشی بوده که 
در این راستا باید سهم های دیگر مدیریت شود 
تا این موارد افزایش پیدا کند که میزان مشخص 
آن هم در اصاحیه بودجه هفته آینده توسط 

دولت به مجلس ارائه خواهد شد. 

مدیرعامل ش���رکت نف���ت وگاز پارس به عنوان 
توسعه دهنده و بهره بردار میدان گازي مشترك پارس 
جنوبي ازبرابرشدن میزان برداشت گاز ایران با قطراز این 
میدان دراواخر سال جاري خبرداد و گفت: تقریبا تمام 
طرح هاي توس���عه اي ایران در این میدان مشترك سال 

آینده تکمیل مي شود. 
میدان گازی پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی 
جهان است که در خلیج فارس و در آبهای سرزمینی ایران 
و قطر واقع شده است.مساحت این میدان 9۷00 کیلومتر 
مربع است که 3۷00 کیلومتر مربع آن در آبهای سرزمینی 
ایران و ۶000 کیلومتر مربع آن در آبهای سرزمینی قطر 
قرار دارد.وس���عت این میدان وحجم ذخایرش به حدي 
است که براساس برخي آمارها مي تواندانرژي 10 سال 

کره زمین را تامین کند. 
بااین حال برداشت کمتر ایران از قطر از منابع این 
میدان همواره مورد گایه بوده و برابر شدن این برداشت 
به عنوان یک هدف ملي مطرح بوده که ظاهرا درحال 

محقق شدن است.
به گزارش خبرن���گار اقتصادي اطاعات، محمد 
مشکین فام دیروز درجمع خبرنگاران به مناسبت بیستمین 
سال تاسیس این شرکت گفت: ما در مجموع ۶ میدان 
پارس جنوبی، پارس شمالی، فروزان الف و ب، گلشن 

و فردوسی را برای توسعه در اختیار داریم.
وي میزان گاز درجای این میادین را در مجموع ۶۷3 
تریلیون فوت مکعب عنوان کرد و افزود: 14 تریلیون متر 
مکعب از گاز میدان مشترك پارس جنوبی و شمالی در 
اختیار ما و 2۵ تریلیون متر مکعب متعلق به قطر است. 
همچنین 18 میلیارد متر مکعب میعانات در اختیار ایران 

و 38 میلیارد متر مکعب در اختیار قطر است.
مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس درادامه بااشاره 
به برداشت هاي ایران از پارس جنوبي اظهار داشت: از 
ابتدای توسعه میدان مشترك پارس جنوبی تاکنون یک 
تریلیون و 240 میلیارد مترمکعب گاز غنی برداشت شده 
و ظرفیت برداش���ت گاز از این میدان هم اکنون به 8۵ 

میلیون مترمکعب در روز رسیده است. 
وی از بهره برداری از 4 مخزن ۵00 هزاربشکه ای 
میعانات گازی خبرداد و افزود: با وارد مدار ش���دن این 
مخازن 2 میلیون بش���که به ظرفیت انبار میعانات گازی 
کشورافزوده شد. همچنین  هم اکنون به طور میانگین 
روزانه ۶00 هزار بشکه میعانات گازی از فاز های پارس 

جنوبی تولید می شود.
نامبرده از افزایش بیش از دو برابری تعداد چاه های 
در حال بهره برداری این میدان مش���ترك طی پنج سال 
گذشته خبر داد و تصریح کرد: در سال 92 تعداد چاه های 
در مدار تولید میدان پارس جنوبی 110 حلقه چاه بود 
که هم اکنون این تعداد به 2۵2 حلقه چاه رسیده است، 
همچنین میزان برداشت روزانه گاز ترش از 28۵ میلیون 
مترمکعب در سال 92 به ۶00 میلیون مترمکعب تا پایان 
س���ال 9۷ می رس���د که ازاین نظر میزان برداشت ما با 

قطری ها برابر می شود.
وی افزود: این برابری در حالی است که برداشت 

قطراز پارس جنوبي به صورت ال ان جی اس���ت اما 
برداشت ما بصورت گاز طبیعی است که با خطوط لوله 
منتقل می شود و آمادگی داریم مصرف داخلی را ازمیادین 

مشترك تا هراندازه که نیاز باشد، برداشت کنیم.
به گفته مشکین فام، طی 20 سال گذشته 2۷ سکوی 
گازی در پارس جنوبی نصب و بهره برداری شده است 
که از این میزان 1۶ سکو در ۵ سال گذشته وارد مدار 

تولید شده است.
وی همچنین با اش���اره ب���ه درآمد ایران از پارس 
جنوبي گفت: در 20 س���ال گذشته 80 میلیارد دار در 
پارس جنوبی س���رمایه گذاری کرده ایم و درآمد کشور 
ازمحل استخراج بیش از 1300 میلیارد متر مکعب گاز 
غن���ی از این میدان )اگر ارزش هر 1000 فوت مکعب 
گاز 18 س���نت در نظر گرفته ش���ود( 2۵0 میلیارد دار 

تخمین زده می شود.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس درباره تامین 
کاا های م���ورد نیاز این طرح ها هم گفت: ۶0 درصد 
تجهیزات مورد اس���تفاده در پارس جنوبی تولید داخل 
است و توسعه این میدان دستاورد های خوبی در زمینه 
تجهی���زات نفت وگاز برای پیمانکاران داخلی داش���ته 
است؛ این درحالي است که 20 سال پیش توسعه این 
میدان را با فن���اوری خارجی ها آغاز کردیم، اما اکنون 
درتمامی مراحل توس���عه میادین گازی از حفاری چاه، 
س���کو، خطوط انتقال و پاایشگاه به پیشرفت های قابل 

توجهی دست یافته ایم. 
مشکین فام اظهار داشت: روزی ما حتی قادر نبودیم 
یک کیلومتر خط لوله انتقال گاز در دریا بکشیم، اما امروز 
3000 کیلومتر خطوط انتقال با لوله گذاری در کف دریا 

به دست متخصصان داخلی احداث شده است.
وي درباره زمان پایان طرح هاي توسعه اي پارس 
جنوبي گفت: با پایان عملیات راه اندازی سکوی اقماری 
14 سي و آغاز برداشت گاز ترش از موقعیت مخزنی این 
سکو و تکمیل فاز های دیگر پارس جنوبی، پرونده توسعه 

و تکمیل این میدان در سال آینده بسته خواهد شد.
مش���کین فام با اش���اره به اینکه به جز فاز 11 کار 

توس���عه همه فازهای این میدان گازی انجام شده یا در 
حال اجراس���ت،  گفت: 13 پاایشگاه گازی در پارس 
جنوبی برنامه ریزی ش���ده بود که به جز پاایشگاه فاز 
14، همه آنها تحویل داده ش���ده اند یا مراحل پایان راه 
اندازی آنها در حال انجام است.  پاایشگاه فاز 14 هم 

تا پایان سال 98 راه اندازی خواهد شد.
وی درباره توسعه ایه نفتی پارس جنوبی هم گفت: 
به علت خریداری شرکت »مرسک« توسط توتال، مذاکره 
با این شرکت برای توسعه این ایه نفتی منتفی شده و 

اکنون در حال مذاکره با شرکت های ایرانی هستیم.
مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس افزود: تاکنون 
90 میلیون دار برای توسعه فاز 11 سرمایه گذاری شده 
که 4۵ میلیون دار آن متعلق به توتال بوده است که با 
خروج این شرکت از توسعه این فاز، این سرمایه گذاری 
در ایران باقی می ماند و به توتال بازپرداخت نمی شود. 
اما طبق مفاد قرارداد مس���ئولیت توتال به شرکت چینی 

CNPCمنتقل می شود.
وي ادام���ه داد: قرارداد س���ه جانبه ای بین توتال، 
CNPCو پتروپارس امضا ش���ده و مراحل نهایی خود 
را ط���ی می کند. البت���ه اخباری هم وجود دارد مبنی بر 
این که شرکت چینی قصد دارد قرارداد را ترك کند، اما 
این ش���رکت هنوز به صورت رسمی چیزی به ما اعام 

نکرده است.
این مقام مس���ئول با بیان این که مدارك توتال در 
اختیار این شرکت هم قرار دارد، تصریح کرد: طراحی 
توتال ظرف 1۵ ماه برای تقویت فشار گاز در اختیار ما 
قرار دارد؛ مدارکی که قبل از تیر 9۶ وجود نداشت .لذا 
اگر شرکت چینی هم از قرارداد خارج شود، کار را بر 

اساس مدارك توتال ادامه می دهیم.
وی همچنین با اشاره به توسعه میدان گازی فرزاد، 
گفت: مذاکره با شرکت او ان جی سی هند برای توسعه 
میدان گازی فرزاد بی که MDPآن تکمیل شده، اگرچه 
کند، اما در حال انجام است. البته خودمان هم به صورت 
موازی طرح را دنبال می کنیم و مطالعات تکمیل ش���ده 
اس���ت. البته  گاز فرزاد یا در شبکه سراسري گازکشور 

تزریق می شود یا به میادین نفتی.
بخش دیگري از گفتگوي رسانه اي مشکین فام به 
ماجراي رشوه دهي شرکت توتال اختصاص داشت که 
اخیرا یک دادگاه فرانسوي این شرکت را به جرم پرداخت 
رشوه با هدف کسب قراردادهای نفت و گاز در ایران به 

۵۷3 هزار دار جریمه محکوم کرده است.
وي دراین باره اظهار داشت:ماجرای رشوه توتال به 
مقامات ایرانی مربوط به سال 199۷ میادی است. این 
موضوع مربوط به حضور توتال در فاز دو و سه پارس 
جنوبی است. البته  هنوز مستندی در این باره وجود ندارد 
و کشور فرانسه این موضوع را پیگیری کرده است اما ما 

هنوز به صورت مکتوب چیزی دریافت نکرده ایم.
 تولید ۳۵ حلقه چاه درمیدان آزادگان جنوبی 

خبر دیگری حاکیست: مدیرعامل شرکت مهندسی 
و توس���عه نفت با اشاره به برنامه این شرکت برای راه 
 اندازی واحد فرآورش س���یار در میدان مشترك آزادگان 
جنوبی همزمان با سالروز پیروزی انقاب اسامی گفت: 
به این ترتیب در کمتر از 2 ماه آینده 3۵ حلقه چاه این 

میدان به مدار تولید می آید.
به گزارش شانا، تورج دهقانی افزود: احداث واحد 
فرآورش سیار برای نخستین بار در ایران از جمله مهم ترین 
اقدام های توسعه ای در میدان نفتی آزادگان جنوبی به شمار 
می رود که این پروژه هم اکنون ازس���وی یک شرکت 
خارج���ی در مرحله نصب و راه اندازی قرار دارد و بر 
این اس���اس در دو ماه آینده 3۵ حلقه چاه جدید وارد 

مدار تولید خواهد شد.
وی با بیان این که با بهره برداری از واحد فرآورش 
س���یار و به مدار آمدن چاه های جدید، حدود ۵0 هزار 
بشکه نفت به ظرفیت تولید روزانه آزادگان جنوبی افزوده 
می  شود، ابراز امیدواری کرد که تا پایان امسال ظرفیت 

تولید این میدان به 1۵0 هزار بشکه در روز برسد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت یادآور شد: 
س���ال گذشته هم با تاش همکاران مان در شرکت متن 
توانستیم با به مدار آوردن ۵0 حلقه چاه، ظرفیت تولید 
روزانه را از 30 هزار بش���که به حدود 100 هزار بشکه 
برس���انیم.به گفته وی، طرح توسعه میدان نفتی آزادگان 
جنوبی از جمله بزرگ ترین طرح های توس���عه ای نفتی 
کش���ور به  شمار می رود که از محل منابع داخلی تأمین 
بودجه می شود و پیشرفت  قابل توجه عملیات حفاری در 
این میدان به همت پیمانکاران ایرانی از جمله مهم ترین 

دستاوردهای کار در آزادگان جنوبی است. 
دهقانی در ادامه با اشاره به اینکه احداث دو واحد 
سطح  اارضی تفکیک گر نفت و گاز در ماه های گذشته 
به مراحل پایانی خود رس���یده و دارای پیشرفت حدود 
98 درصد اس���ت، از راهبرد افزایش تولید به صورت 
مرحله ای در این میدان مشترك خبر داد و گفت: به این 
منظور، اقدام  های مهمی صورت گرفته که تنها مربوط به 
راه اندازی واحد فرآورش سیار نیست. به طور نمونه برای 
حمایت از کاای داخلی و استفاده از ظرفیت سازندگان 
و تولیدکنندگان داخلی، قراردادهای تجهیزات س���اخت 

خارج که امکان ساخت داخل داشتند، لغو شد. 

سیاس���ت های بانک مرکزی 
برای تقوی���ت ارزش پول ملی و 
واقعی شدن نرخ ارز برمبنای نظرات 

کارشناسی تداوم می یابد.
ب���ه گ���زارش خبرگزاری 
صداوسیما، عبدالناصر همتی رئیس 
کل بانک مرکزی در صفحه شخصی 
خود در فضای مجازی با اشاره به 
اینکه تس���لط و احاطه بر بازار ارز 
پرقدرت تر از همیشه است، نوشت: 
ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز، 
به همراه تقویت تدریجی ارزش پول 
ملی کش���ور که موجب آرامش در 
میان اقشار مختلف مردم شده است، 
با ترفند هایی از طرف کسانی همراه 
شده که با اهداف مختلف از جمله 
کسب سود از نوسانات بازار، علیه 
ثبات و آرامش اقتصادی کشور جو 

روانی ایجاد می کنند.
وی ادام���ه داد: درج مطالب 
جعلی به نق���ل از اینجانب درباره 
ذخائر ارزی و سرنوشت برخی از 
سپرده های بانکی و کسری بودجه 

و ... و بازنشر آن در فضای مجازی 
و ب���زرگ نمائی برخی اظهارات و 
اخبار بین المللی برای ایجاد نگرانی 
از وضع ارزی کش���ور در بین مردم 

از جمله این موارد است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید 
بر اینکه ذخائر ارزی کش���ور در 
وضع مطلوبی قرار دارد، افزود: ازم 
اس���ت بار دیگر یادآوری کنم که 
بانک مرکزی ضمن صیانت ازم از 
سپرده های مردم در بانک ها، اصاح 
و به روزرسانی نظام بانکی را با دقت 

طراحی و اجرا می کند.
وی ادامه داد: مجموعه بانکی 
تمام ظرفیت خود را برای تقویت 
تولید و رش���د اقتص���ادی به کار 

می گیرد.
خبر دیگر اینکه شاخص بهای 
کاا ها و خدمات مصرفی در هشت 
ماهه ابتدای امس���ال نسبت به دوره 
مش���ابه پارسال معادل 22/8 درصد 

افزایش داشته است.
از سوي دیگر بانک مرکزی در 

بخشنامه ای به مدیران عامل بانک های 
دولتی ، غیر دولتی، شرکت دولتی 
پس���ت بانک، موسسات اعتباری 
غیر بانکی و بانک مشترك ایران – 
ونزوئا آورده اس���ت: این بانک در 
اجرای ماده ) 20( آیین نامه اجرایی 
قانون مبارزه با پولشویی و قوانین و 
مصوبات مختلف از جمله بندهای 
)ال���ف( و ب ماده 18 قانون برنامه 
پنجساله ششم توسعه و همچنین 

اباغیه  
م���ورخ 93/10/1۷ معاون اول 
رئیس جمهوري نسبت به راه اندازی 
سامانه نظام هویت سنجی الکترونیک 
بانکی موسوم به "نهاب" اقدام کرده 

است.
نهاب، پایگاه جامع و یکپارچه 
اطاعات هویتی مشتریان موسسات 
اعتباری به شمار می آید و شناسایی 
کامل مشتریان موسسات مذکور و 
ایجاد کنترل ه���ای ازم بر نحوه 
عملکرد آن ها در شبکه بانکی کشور 

را تسهیل و تسریع می کند.

ثبت جهاني »نظام زراعت زعفران 
مبتنی بر قنات«

»نظام زراعت زعفران مبتنی برقنات« به عنوان پنجاه و پنجمین میراث 
کشاورزی مهم جهان و سومین میراث کشاورزی جهانی از ایران در سازمان 

خواربارملل متحد) فائو( به ثبت رسید.
به گزارش مهر، پیرو توافقات محمود حجتی وزیر جهاد کش���اورزی 
و گرادس���یانو واسیلوا مدیرکل فائو در خصوص گسترش شناسایی جهانی 
پیشینه تاریخی و تنوع زیستی کشاورزی در کشورمان و تکمیل پرونده های 
مربوطه، »نظام زراعت زعفران مبتنی برقنات« به عنوان پنجاه و پنجمین میراث 
کشاورزی مهم جهان و سومین میراث کشاورزی جهانی از ایران در سازمان 

فائو به ثبت رسید.
بنابر اعام فائو، این دس���ت آورد مهم با پذیرش مدارك، مس���تندات و 
دفاعیه های ارائه شده در اجاس اخیر گروه مشاوران علمی )SAG( دبیرخانه 
میراث های مهم کشاورزی جهانی ) GIAHS( در مقر سازمان فائو در شهر 
رم حاصل ش���د. این ثبت با پایلوت روستای "سنو" شهرستان گناباد استان 

خراسان رضوی صورت گرفت.
وزارت جهاد کش���اورزی این ثبت جهانی را به تمامی زعفران کاران، 
فعاان زنجیره ارزش زعفران و جامعه کشاورزی کشور تبریک گفته و آن 
را نشانه ای از پیوند عمیق مردم منطقه با اصول بهره برداری پایدار از منابع 

آب و خاك در گذر تاریخ می داند.
 )GIAHS ( ازم به ذکر است: ثبت میراث های کشاورزی مهم جهانی
ابتکار عمل سازمان فائو است که از سال 2002 آغاز شده است. هدف از این 
ابتکار عمل، شناسایی، معرفی و حفاظت از میراث کشاورزی جهانی است.

هر پرونده که درخواست ثبت در این نظام را دارد باید واجد شرایط 
پنج معیار نقش آن در امنیت غذایی و معیشت خانوارهای روستایی، تنوع 
زیستی کشاورزی، دانش محلی و بومی و سنتی، فرهنگ و نظام های ارزشی 
و سازمان های اجتماعی و چشم اندازهای طبیعی و گردشگری کشاورزی 
باشد و همچنین کشور درخواست کننده باید یک برنامه عمل جامع برای 

حفاظت و صیانت و توسعه آن به فائو را ارائه دهد.
از میان هزاران درخواس���ت واصله از کشورهای مختلف، پیش از این 
فقط ۵4 درخواست در کل جهان موفق به عبور از فرآیند سختگیرانه نظام 
ثبت فائو ش���ده بودند که از کش���ورمان »نظام کشاورزی مبتنی بر قنات در 
کاشان« در سال 1393 و »نظام تولید انگور مایر« در سال 139۷ به عنوان 
اولین و دومین میراث کش���اورزی مهم جهانی از کش���ورمان در میان این 

فهرست قرار دارند. 

نرخ تورم آذر 18 درصد 
اعام شد

پیش بینی بارش پراکنده در شمال غرب از فردا

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، 
گاز و پتروش���یمی گفت: طبقه بندی صادرکنندگان توسط 
بانک مرکزی تنبیه شرکت هایی است که بیش از 10 میلیون 
دار صادرات داشته اند؛ زیرا در صورت صادرات کمتر از 

این مقدار، می توانستند از امتیازاتی برخوردار شوند. 
بانک مرکزی بیست و هشتم آبان امسال در بخشنامه ای 
چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه  اقتصادی 
کشور را اباغ کرد که براساس آن، بر اساس میزان صادرات، 

تکالیفی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شد. 
در این بخش���نامه، چگونگی بازگشت ارز حاصل از 
صادرات برای صادرکنندگانی که مجموع صادرات ساانه 
آنها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا 3 میلیون 
یورو، بیش از 3میلیون یورو تا 10 میلیون یورو و بیش از 

10 میلیون یورو است، تعیین تکلیف شده است.
به گزارش ایرنا، احس���ان باقریان دیروز با انتقاد از 
بخشنامه جدید بانک مرکزی در طبقه بندی صادرکنندگان 
افزود: سیاس���ت های مختلف ارزی باعث کاهش صادرات 
شده است.وی با بیان اینکه متاسفانه بخشنامه بانک مرکزی 
عطف به ماسبق شده که برخاف رویه های جاری است، 
ادامه داد: با وجود اینکه این بخشنامه در آبان امسال اباغ 
ش���ده، بر صادراتی که از 22 فروردین امسال انجام شده، 

تسری یافته است.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، 
گاز و پتروشیمی با اشاره به اینکه این بخشنامه فسادزا بوده 
و می تواند باعث گسترش فساد شود، افزود: روند عرضه 
ارز صادراتی توسط صادرکنندگان محصوات پتروشیمی در 
شرایط مطلوبی بوده بطوری که از ۶/۵ میلیارد دار صادرات 
سال 9۶ حدود 4/۵ میلیارد دار مربوط به پتروشیمی ها بوده 
است؛این در حالی است که صادر کنندگان غیر پتروشیمی 
در آوردن ارزهای حاصل از صادرات به داخل کش���ور با 

مشکاتی مواجه هستند.
وی یادآورشد: صادرکنندگان غیر پتروشیمی هیچگاه 
ارز خود را به نرخ 3800 تومان یا سایر نرخ های دولتی 
دریافت نکردند که بتوان اکنون آنها را مجبور کرد ارز حاصل 

از صادرات را در سامانه نیما عرضه کنند.
نامبرده افزود: این دس���ته از صادرکنندگان خوراك را 
به نرخ بازار آزاد یا سامانه نیما دریافت کرده اند، اما ناچار 
شده اند که درآمد ارزی خود را به نرخ سامانه نیما عرضه 

کنند که عادانه نیست .
وی با اظهار اینکه به علت تحریم هزینه های صادرات 
از جمله در بخش حمل و نقل، بیمه و نقل و انتقال پول 
به شدت باا رفته است، افرود: شیوه و فرآیندهایی که در 
گذش���ته برای صادرات در زمان تحریم مورد استفاده قرار 
می گرفت، امروز دیگر کارایی ندارد و باید به سراغ روش 

ها و بازارهای جدید رفت. 
باقریان ادامه داد: هزینه نقل و انتقال پول هم باا رفته 
است به طوری که در گذشته هزینه نقل و انتقال پول سه تا 

چهار درصد بود، اما اکنون بسیار افزایش یافته است.
وی همچنی���ن با انتق���اد از وضعیت عرضه خوراك 
واحدهای تولید در بورس کاا، لزوم بهبود شرایط عرضه 
خوراك در بورس کاا را مد نظر قرار داد و افزود: برداشته 
ش���دن سقف رقابت خوراك واحدهای تولیدی در بورس 
کاا درست نبوده و افزایش هزینه های واحدهای تولیدی 

را به دنبال داشته است.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز 
و پتروشیمی اضافه کرد: طرحی برای تکمیل زنجیره ارزش 
افزوده صنایع پاایشگاهی و پتروشیمی در دست اجراست 
که بر اساس آن، معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه ای که 

در کشور کاربرد دارد، لغو می شود.
وی با بیان این که نرخ خوراك باید تعدیل ش���ده و 
با شرایط مناسب عرضه شود، اما در مقابل از محصوات 
نهایی تولید شده مالیات اخذ شود،  درباره قاچاق سوخت 
هم گفت: یارانه های پرداختی برای حامل های انرژی باعث 
اختاف قیمت بین داخل و خارج ایران و در نتیجه افزایش 

جذابیت قاچاق می شود.
باقریان ادامه داد: اقدام دیگر برای مقابله با قاچاق سوخت 
باید توقف ارایه یارانه به سوخت هایی مانند نفت سفید و 

نفت کوره باشد که در کشور کاربرد زیادی ندارند.

 مدیرعام���ل ش���رکت ملی 
حفاری ایران گفت: امروز با توجه 
به اینکه صنعت نفت مانند گذشته 
م���ورد تحریم قرار گرفته، باید از 
داشته های داخلی بهره گرفت و 
صنعت حفاری یکی از داشته هایی 
 اس���ت ک���ه باید ب���ه آن توجه

 کرد.
به گزارش ایسنا، سید عبداه 
موس���وی همزمان باسی و نهمین 
س���الگرد تاس���یس شرکت ملی 
حفاری ایران درجمع خبرنگاران 
اظهار داش���ت: در سال ۵8 بود که 
جمع���ی از کارگران فهیم حفاری 
نزد امام )ره( رفتند و کار حفاری 
را برای ایش���ان توضیح دادند و 
امام)ره( با بصیرتی که داشتند فرمان 
تاسیس شرکت ملی حفاری ایران 

را صادر کردند.
وی تصری���ح کرد: صنعت 
حفاری مادر علم نفت اس���ت و 
همه فرآینده���ای نفتی زاییده از 
صنعت حفاری است و هر کسی 
به بحث حفاری تسلط داشته باشد، 
در س���طح اارض هم بهتر عمل 

خواهد کرد.
مدیرعام���ل ش���رکت ملی 
حفاری ایران با اشاره عملکرد این 
ش���رکت در 4 دهه گذشته عنوان 
کرد: حدود 9 میلیون متر حفاری، 

حفر 4۵00 حلقه چاه، ارائه بیش 
از 1۶۵ ه���زار خدمات جانبی و 
فعالیت های ارزنده دیگر از جمله 
اقدام���ات انجام گرفته در 4 دهه 

فعالیت این شرکت بوده است.
وی ادامه داد: قراردادهایی که 
با دانش���گاه های علمی کشور و 
مراکز پژوهشی منعقد شده و توجه 
به توسعه ساخت داخل از جمله 
اقدامات انجام گرفته در راس���تای 
خودکفایی در حوزه صنعت نفت 

بوده است.
موسوی بیان کرد: برنامه ریزی، 

آموزش و بهینه س���ازی هزینه ها 
مهمترین برنامه هایی است که باید 
در درون شرکت اجرایی شوند تا 
بتوانیم بخش���ی از نارسایی های 
ش���رکت را حل و مشکات را 

پشت سر بگذاریم.
وی ادامه داد: افزایش راندمان 
حفاری، بازس���ازی و نوس���ازی 
ن���اوگان حفاری و افزایش میزان 
حفاری از جمله اقداماتی اس���ت 
که برای ادامه راه در دس���تور کار 

ما قرار دارد.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری 

ایران با بیان اینکه باید تناس���بی 
میان درآمد و هزینه های شرکت 
ایج���اد کنیم، گفت: این کار باید 
انج���ام گیرد تا بتوانیم برای دکل 
ها بازاریابی مناسبی را انجام دهیم 
و به مرور به دنبال اجرایی کردن 
این برنامه هستیم . باید در شرایط 
سخت فعلی کار و تاش کنیم و 
از داشته های خودمان استفاده کنیم. 
باید بر همه داش���ته های صنعت 

نفت مدیریت کرد.
وی با اش���اره به وجود ۷2 
دس���تگاه حفاری در این شرکت 

گفت: این دکل ها س���رمایه های 
ملی هستند و اگر مدیریت نشوند 
از بین خواهند رفت. در این زمینه 
باید تاش شود تا بهترین کارایی 

را برای ما داشته باشند .
موس���وی خاطرنشان کرد: 
ب���ا توجه به تحری���م ها، باید از 
داشته های خودمان استفاده کنیم. 
در صنعت نفت بس���یار ضرورت 
 دارد تا از ساختار داخلی استفاده 

کنیم.
وی با بیان اینکه ناوگان ملی 
حفاری فرس���وده است و باید در 
جهت ارتقا ناوگان حفاری تاش 
شود، گفت: مدیریت منابع باید در 
سازمان های اجرایی مانند صنعت 
نفت به صورت ویژه اجرا شود تا 
شاهد عملکرد بسیار بهتری در این 

زمینه داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
ایران بیان کرد: در بخش بازاریابی 
خارجی گام های خوبی برداشته 
شده است و در این زمینه امیدواریم 
ت���ا این تاش ها منجر به قرارداد 
ش���وند. همچنین در بحث بازار 
داخلی باید اعتماد س���ازی انجام 
گیرد تا بتوانیم با ش���رکت های 
داخلی همکاری بیش���تری داشته 
باشیم و قراردادهای پایدار منعقد 

کنیم.

میزان برداشت گاز ايران از پارس جنوبي، امسال با قطر برابر مي شود

پربارش ترین پاییز 20 سال اخیر سپری شد

 مرک���ز آمار ایران اعام کرد: 
ن���رخ تورم دوازده ماهه منتهی به 
آذر 139۷ به 18 درصد رسید که 
نسبت به همین اطاع در ماه قبل 
)1۵/۶درص���د( 2/4 واحد درصد 

افزایش نشان می دهد.
در آذر 139۷ عدد ش���اخص 
کل )100=139۵( به 1۵1/۷ رسید 
که نس���بت به ماه قبل 2/۶ درصد 
افزایش نشان می دهد. در این ماه 
درصد تغییر ش���اخص کل نسبت 
به ماه مشابه پارسال 3۷/4 درصد 
است؛  یعنی خانوارهای کشور به 
طور میانگین 3۷/4 درصد بیشتر 
از آذر 139۶ ب���رای خرید یک 
»مجموعه کاا و خدمات یکسان« 
هزینه کرده اند که نس���بت به این 
اطاع در ماه آبان )34/9 درصد( 
2/۵ واح���د درصد افزایش یافته 

است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی 
به آذر امسال به 18 درصد رسید که 
نسبت به همین اطاع در ماه قبل 
)1۵/۶ درصد( 2/4 واحد درصد 

افزایش نشان می دهد.
ش���اخص قیمت در گروه 
عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« نس���بت به ماه قبل 
4/8 درص���د و در گ���روه عمده 
»کااهای غیر خوراکی و خدمات« 
1/۶ درصد افزایش نشان می دهد. 
درصد تغییرات قیمت در ماه جاری 
نسبت به آذر 139۶ برای این دو 
گروه ب���ه ترتیب ۵3/9 درصد و 

30/9 درصد است.
ش���اخص قیمت کل برای 
خانوارهای شهری کشور در آذر 
139۷ به عدد 1۵1 رسید که نسبت 
به ماه قبل 2/۵ درصد افزایش نشان 
می دهد. درصد تغییر شاخص کل 
نسبت به ماه مشابه پارسال 3۶/9 
درصد است که نسبت به ماه قبل 
)34/۵ درصد( 2/4 واحد درصد 

افزایش داشته است.
همچنین شاخص قیمت کل 
برای خانوارهای روستایی کشور 
در آذر 139۷ ب���ه ع���دد 1۵۵/3 
 رس���ید که نس���بت به ماه قبل 

3 درصد افزایش نش���ان می دهد. 
درصد تغییر ش���اخص کل نسبت 
به ماه مشابه پارسال 39/9 درصد 
است که نسبت به ماه قبل )3۷/3 
درصد( 2/۶ واحد درصد افزایش 

داشته است.
در ماه آذر اکثر بخش های زیر 
مجموعه ش���اخص کل با افزایش 

قیمت همراه بوده اند. 
در گروه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« بیشترین 
افزایش قیمت نسبت به ماه قبل به 
ترتیب مربوط به گروه »گوش���ت« 
)انواع ماهی، گوش���ت گوسفند، 
گوشت گاو و گوشت مرغ(، گروه 
سبزیجات )بادمجان، فلفل دلمه، 
کدو س���بز، پیاز و گوجه فرنگی(، 
گروه »شیر، پنیر و تخم مرغ« )شیر 
پاستوریزه، خامه پاستوریزه(، گروه 
»میوه و خشکبار« )کشمش پلویی، 
خرما، پسته، سیب، انگور، هندوانه(، 
گ���روه »محص���وات خوراکی 
طبقه بندی نش���ده در جای دیگر« 
)سس گوجه فرنگی، سرکه، لیمو 
 عمانی( و گروه »آشامیدنی ها« )قهوه(

 اس���ت. در گروه عمده »کااهای 
غی���ر خوراکی و خدمات«، گروه 
»مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری 
معمول آنها« ،انواع شوینده  ها، گروه 
»پوشاك و کفش« و گروه »حمل و 
نقل« )لوازم یدکی و انواع خودرو( 
بیشترین افزایش قیمت را نسبت 

به ماه قبل داشته اند.
در گروه عمده »خوراکی ها، 
آش���امیدنی ها و دخانیات« نسبت 
به ماه قبل گروه»دخانیات« کاهش 
قیمت داش���ته است و در گروه 
عم���ده »کااهای غیر خوراکی و 
خدم���ات«، اقام گوش���ی تلفن 
همراه، تجهیزات رایانه و طای 18 
 عیار نسبت به ماه قبل کاهش قیمت 

داشته اند.
دامنه تغیی���رات نرخ تورم 
دوازده ماه���ه منتهی به آذر 139۷ 
برای دهک های مختلف هزینه ای 
از 1۷/1 درص���د برای دهک اول 
ت���ا 19/۵ درصد برای دهک دهم 

است.

امضاء تفاهمنامه ایجاد 20 هزار فرصت شغلي در حوزه فرهنگ و هنر

ناوگان ملی حفاری نیازمند توجه وبهینه سازي است

انتقاد بخش خصوصی از طبقه بندی صادرکنندگان توسط بانک مرکزی

همتی: سیاست های تقویت ارزش پول ملی و واقعی شدن 
نرخ ارز تداوم می یابد

براساس تحلیل آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی 
هواشناسی، امروز در اغلب مناطق کشور جو پایدار حاکم 
اس���ت و از بعدازظهر فردا بارش پراکنده در مناطقی از 
شمال غرب کشور پیش بینی می شود.همچنین امروز خلیج 
فارس به ویژه مناطق مرکزی و شرقی آن همچنین تنگه 

هرمز مواج خواهد بود.
آبه گزارش فارس، آسمان تهران هم امروز صاف، 
کمی ابری، همراه با غبار محلی پیش بینی می شود و فردا 

هم همین شرایط حاکم است؛ بیشینه و کمینه دما امروز 
در تهران 9 و یک درجه خواهد بود.امروز بندرعباس با 
بیشینه دمای 2۵درجه باای صفر گرم ترین مرکز استان 
و شهرکرد با کمینه دمای 10درجه زیر صفر سردترین 
مرکز استان خواهد بود. میانگین گرم ترین منطقه میناب در 
استان هرمزگان به میزان 29درجه سلسیوس و سردترین 
منطقه شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری به میزان 

منفی ۷/۷درجه سلسیوس بوده است. 

آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
مهل���ت قانونی ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای عملکرد 

فصل پائیز از اول تا 1۵ دی 9۷ است. 
به گزارش مهر، مودیان مالیاتی که 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده 
از فروش کاای مشمول را از مصرف کننده دریافت کرده اند، تا 1۵ دی 
 فرصت دارند تا از طریق س���ایت س���ازمان امور مالیاتی کشور به نشانی
 www.evat  .ir، عملک���رد مالی���ات ارزش افزوده فصل پائیز را اظهار و 

پرداخت کنند.

هشدار در مورد کاهبرداری از حساب های بانکی
بانک ملی ایران نسبت به هرگونه سوء استفاده افراد کاهبردار از طریق 

تماس تلفنی و گرفتن شماره حساب بانکی هشدار داد.
ب���ه گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، افراد کاهبردار و دارای 
مهارت در فضای مجازی و آگاه به تراکنش و عملیات بانکی تحت عناوین 
رادیو قرآن، سازمان حج و زیارت، همراه اول، ایرانسل، بانک و... مبادرت به 
تماس تلفنی با افراد کرده و اعام می کنند که فرد برنده جایزه شده و باید 

برای هماهنگی های ازم از قبیل واریز وجه به عابر بانک مراجعه کنند.
بدین ترتیب پس از مراجعه مخاطب به عابر بانک و گرفتن شماره 
حس���اب بانکی و میزان موجودی آن، کاهبرداری توس���ط افراد سودجو 
صورت می گیرد.بانک ملی ایران تاکید می کند: برای پیشگیری از هرگونه 
کاهبرداری احتمالی و متضرر شدن، هموطنان به هیچ عنوان اینگونه تماس ها 

را ترتیب اثر نداده و هوشیاری ازم را داشته باشند. 

کارشناسي بیمه نامه هاي معدني دقیق تر مي شود
صندوق بیمه س���رمایه گذاری فعالیت های معدنی و س���ازمان نظام 
مهندسی برای استفاده از خدمات مشترك در خصوص بررسی کارشناسی 
ص���دور بیمه نامه به متقاضیان بیمه نامه های معدنی و نظارت بر اجرای 

بیمه نامه های صادره تفاهمنامه ای منعقد کردند .
به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های 
معدنی،بر اساس این تفاهمنامه ،سازمان نظام مهندسی متعهد شد بر اساس 
درخواست متقاضی یا صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، 
پذیرش یا تکمیل مدارك متقاضیان استفاده از خدمات صندوق را عهده 
دار شده و در پروسه بررسی کارشناسی، از کارشناسان واجد شرایط برای 
بررسی طرح ها و مدارك استفاده کند .همچنین این سازمان متعهد شد که 
بر اجرای بیمه نامه های صادره طبق مقررات مصوب سازمان و صندوق 
بیمه و اجرای ضوابط حرفه ای کارشناسان تعیین شده، بنا به درخواست 

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی نظارت داشته باشد.



در حال حاضر ميليون ها نفر در سراسر 
جهان به بيماري هاي ژنتيكي مبتال هســـتند 
و اين در حالي اســـت كه وراثت و سابقه 
خانوادگي از مهمترين علـــل ابتال به اين 
بيماري اســـت.   بيماري هاي ارثي در هر 
زماني از طول زندگي ممكن است بروز كند 
به طوري كه اگـــر اين بيماري در بدو تولد 
خودش را نشان دهد به آن اختالل مادرزادي 
گفته مي شود و عوامل گوناگوني مي توانند 

باعث بروز اين بيماري شود.  
محققان معتقدند، بيماري هاي ارثي به 
گروهي از بيماري ها گفته مي شـــود كه از 
پدر يا مادر يا هر دو به فرزندان منتقل شود. 
تفاوت اين بيماري ها با بيماري هاي فاميلي 
در اين است كه در فاميلي ها ممكن است پدر 
يا مادر هيچ كدام مبتال نباشند، ولي بيماري 

در ديگر اعضاي فاميل وجود داشته باشد.  
آنان مي گويند، بسياري از بيماري هاي 
ارثي و ژنتيك قابل درمان نيستند از اين رو  
پيشگيري از بروز اين بيماري ها بسيار مهم 
است و به همين علت انجام مشاوره ژنتيك 
بهترين روش پيشگيري است. مشاوره ژنتيك 
عالوه بر رسم شـــجره نامه فاميلي، ميزان 
خطر بروز بيماري هاي ارثي محاســـبه شده 
و راه هاي شناسايي و پيشگيري از آن براي 
مراجعان توضيح داده مي شود و در صورت 
نياز، آزمايشـــات اختصاصي براي مراجعان 

انجام مي شود.  

برگزاري هفتمين ســـمينار كشوري 
«مشـــاوره ژنتيك و نقش آن در  پيشگيري 
از معلوليت هـــا» مـــا را بر آن داشـــت تا 
گفت  و  گويي داشـــته باشيم با پزشكان و 

دست اندركاران كه در پي مي آيد. 

جديدترين اقدامات بهزيستي در حوزه پيشگيري
انوشيروان محســـني بندپي - رئيس 
سازمان بهزيستي كشور مي گويد: طبق مفاهيم 
اساسي نوين، ســـالمت از حقوق اساسي 
همه انسان ها محسوب مي شود، هر دولت 
بايد متناســـب با امكانات موجود بخشي از 
برنامه ريزي هاي اصلي خود را به ســـالمت 
اختصاص دهد چرا كه اساس يك زندگي 
پويا و مولد را ســـالمت شهروندان جامعه 

تأمين مي كند.
وي مي افزايـــد: مســـئوالن وزارت 
بهداشـــت، درمان و آموزش پزشكي معتقد 
هستند20درصد از مســـائل سالمت به اين 
وزارتخانه مربوط اســـت چون ســـالمت، 
امري بين بخشي اســـت و از اين روي همه 
دستگاه هاي كشـــور براي تأمين سالمت تا 
حدي وظيفه دارنداين در حالي اســـت كه 
سالمت يك مسئله جهاني است كه عواملي 
همچون سبك زندگي و اختالالت ژنتيكي 

آن را به مخاطره مي   اندازد. 
رئيس سازمان بهزيستي با بيان اين كه 
ارتقاي دفتر پيشگيري به معاونت، نشان از 
توجه ويژه اين سازمان به مسئله پيشگيري 
از معلوليت دارد، ياد آوري مي كند: سازمان 
بهزيستي با نگاه پيشـــگيرانه و آينده نگرانه 
نسبت به مســـائل ژنتيكي، از 20سال قبل 
غربالگري هاي شنوايي سنجي را شروع كرده 
اســـت. اين غربالگري از بدو تولد انجام 
مي شود و سال به ســـال شاهديم كه تعداد 
كودكان ناشنوا و كم شنوا رو به كاهش است. 
در موضوع تنبلي چشم نيز اين غربالگري ها 
به خوبي انجام شده اســـت تا از نابينايي 
جلوگيري به عمل آيد. اما در ســـال هاي 
گذشته، تعداد معلوالن جسمي و ذهني تحت 
پوشش با عوامل ژنتيكي رو به فزوني نهاد 
به گونه اي كه حتي بـــا خانواده هاي داراي 
چندمعلول، مواجه هســـتيم. به همين دليل 
الزم است مشاوره ژنتيك و غربالگري آن را 

جدي بگيريم.
بندپي با بيـــان اينكه نيروي متخصص 
ژنتيك و تكنيك هاي پزشكي در اين زمينه به 
نقطه مطلوبي رسيده است مي گويد: به دولت 
اعالم كرديم كه مي توانيم از آزمايش ژنتيك 
داوطلبانه فاصله بگيريم و آن را در جامعه 
نهادينه كنيم چراكه تولد 25 تا 30هزار معلول 
رقم بااليي در كشور است. در حال حاضر 
مي توانيم در قالب نظام ســـالمت، آزمايش 

اجباري ژنتيـــك را انجام دهيم كه آيين نامه 
آن تهيه شده و اكنون در دستور كار دولت 

است.

نقش ژنتيك در رفع معلوليت ها 
دكتر مينو رفيعيـ  معاون پيشگيري از 
معلوليت هاي سازمان بهزيستي به گزارشگر 
روزنامه اطالعات مي گويد: ژنتيك در بروز 
بعضي از بيماري ها نقـــش مهمي دارد به 
طوري كه علم پزشكي به اين نتيجه رسيده 
است كه خيلي از بيماري ها ژنتيكي از طريق 

توارث بروز پيدا مي كند.    
وي با بيان اين مطلب كه عوامل ژنتيكي 
نه تنها دربروز عاليم بيماري هاي عفوني نقش 
موثري دارند بلكه باعث تشديد بيماري هاي 
ويروسي هم مي شـــوند مي افزايد: در مورد 
معلوليت ها علل مشخص است و حدود 50 
درصد عقب ماندگي هاي ذهني و نابينايي ها 
ژنتيكي هســـتند و اين در حالي است كه با 
مشاوره ژنتيك مي توان از بروز اين بيماري ها 

پيشگيري كرد. 
معاون پيشـــگيري از معلوليت هاي 
سازمان بهزيستي خاطر نشان مي كند: بايد 
مقوله آزمايش را از مشاوره جدا كرد زيرا كه 
مشاوره ژنتيك از اهميت زيادي برخوردار 

است و فرآيند مشاوره ژنتيك مانند فرآيند 
تشخيص بيماري است كه عالوه بر خود 
بيمار خانواده وي را نيز بررســـي مي كند 
وبعد از بررسي اســـت كه پزشك بيمار را 
براي آزمايش ژنتيك معرفي مي كند. آزمايش 
ژنتيك تنها يك آزمايش نيســـت كه همه 
بيماري هاي ژنتيكي را تشخيص دهد بلكه 
آزمايش هاي ژنتيكي خيلي متعدد و زيادي 
وجود دارند كه باعث شناسايي ژن مربوطه  

مي شود.  
وي در پاســـخ به اين پرسش كه در 
حال حاضر چه تعداد از بيماري هاي ژنتيكي 
شناسايي شده اند مي گويد: حدود 20 هزار 
بيماري ژنتيكي وجود دارند كه ســـرطان ها 
هم در اين دســـته بندي قرار گرفته اند. هر 
چه علم پيشرفت مي كند تعداد بيماري هايي 
ژنتيكي بيشتري شناسايي مي شوند اين در 

حالي است كه كارشناسان سازمان بهزيستي 
در مـــورد بيماري هاي ژنتيكـــي كه باعث 
معلوليت مي شـــود تحقيق مي كنند زيرا كه 
وظيفه بهزيستي پيشـــگيري از معلوليت ها 
اســـت. تا جايي كه توانسته ايم شركت هاي 
بيمه را تشويق كرده ايم كه آزمايشات ژنتيكي 
را بيمه كنند. زيـــرا كه  بخش زيادي از اين 
آزمايشات شامل بيمه نيستند. البته سازمان 
بهزيســـتي كمك هزينه اي را به افرادي كه 
نتوانند هزينه آزمايشات ژنتيكي را پرداخت 
كنند مي پردازد كـــه از صفر تا 100 درصد 

هزينه ها را در بر مي گيرد.  

آزمايش هاي ژنتيك بيمه نيستند
رفيعي مي افزايد: وقتي كودك معلول به 
دنيا مي آيد، بيمه ها بايد هزينه زيادي براي 
اين فرد انجام دهند، امـــا  اگر آزمايش ها و 
خدمات ژنتيك بيمه باشد، در اين هزينه ها 
صرفه جويي شـــده و از به دنيا آمدن اين 
كودكان جلوگيري مي شود.  در مشاوره ژنتيك 
گلوگاه هاي مختلفي وجـــود  دارد و هرچه 
خدمات بيشتر و مناسبت تري در اين بازه هاي 
زماني در اختيار افراد قرار بگيرد، نتايج بهتري 
كسب مي شود. قبال  گلوگاه هاي مشاوره پيش 
از ازدواج، قبل از انتخاب همسر، بعد از به 
دنيا آمدن فرزند معلول نيز وجود داشت، اما 
گلوگاه پيش از  بارداري وجود نداشت، اين 
بخش از كار در اختيار ماماها و مراكز مامايي 

است. 
وي يـــاد آوري مي كند: اگـــر بتوان 

آموزش هـــاي الزم را به ايـــن مراكز براي 
 غربالگري ارائه داد تـــا ماماها بتوانند پيش 
از بارداري، زوج هايي كـــه احتمال به دنيا 
آمدن فرزندشان با معلوليت نسبت به سايرين 
بيشتر  است را شناســـايي كرده و به مراكز 
مشـــاوره ارجاع بدهند، تاثير زيادي خواهد 
داشـــت.    به همين علت، تفاهم نامه اي بين 
سازمان بهزيســـتي و انجمن علمي مامايي 
منعقد شده است و بر اساس اين تفاهم نامه، 
آموزش هاي  گسترده اي به ماماها در اين زمينه 
ارائه مي شود، البته تجربه غربالگري پيش از 
ازدواج وجود دارد و از اين تجربه ها استفاده 

مي شـــود تا  بتوان زوج هاي مورد نظر را به 
موقع به مراكز مشاوره ارجاع داد و از به دنيا 

آمدن فرزند معلول جلوگيري شود. 
ــاي  معلوليت ه از  ــگيري  پيش ــاون  مع
ــور  ــتي درباره وضعيت كش ــازمان بهزيس س
ــرد: در 10  ــان ك ــك بي ــاوره هاي ژنتي در مش
ــيار خوبي در كشور در  سال گذشته رشد بس
ــت.  ــي  ژنتيك اتفاق افتاده اس بحث دانش فن
ــي ها به آزمايشـــگاه هاي تخصصي  دسترس
ژنتيك نسبت به گذشته به مراتب بهتر شده و 
آزمايش هاي تخصصي  در ايران وجود دارد، 
اما اين آزمايش ها نه فقط در ايران، بلكه در 

همه جهان هزينه زيادي دارد. 

بيماري هاي شايع ژنتيكي 
وي با اشاره به اينكه بيماري هاي عصبي 
عضالني بيماري هايي هســـتند كه در دوران 

كودكي شايع بوده و ممكن است به صورت 
ژنتيكي، مادرزادي، اكتســـابي پيشرونده و يا 
ثابت باشند مي گويد: بيماري دوشن از سن 5 
تا3 سالگي بروز مي كند و تا حدود 11 سالگي 
فرد كامال وابسته به ويلچر مي شود مي گويد: 
اين بيماري با مشـــاوره ژنتيك، تشخيص 
جهش ژني مادر و تشخيص قبل از تولد قابل 
پيشگيري است. بيماري دوشن شايع ترين و 
شديدترين نوع ديستروفي عضالني (تحليل 
عضالني) اســـت و يك بيماري ژنتيكي به 
شمار مي رود كه در پســـران بروز مي كند. 
همچنين شيوع بيماري يك در هر 3500 تولد 

است.  گروه كم شايع تر از بيماري هاي عصبي 
عضالني گروه  SMA  اســـت كه تخريب 
بخشي از سلول هاي نخاع محسوب مي شود 
كه منجر به ضعف پيشرونده عضالني خواهد 
شد و شيوع اين بيماري 1 در هر 10هزار تولد 

زنده است.
رئيس هفتمين سمينار كشوري مشاوره 
ژنتيك و نقش آن در  پيشگيري از معلوليت ها با 
بيان اينكه اين بيماري 3 تيپ دارد كه تيپ يك 
آن شايع تر است، خاطرنشان مي كند: اين بيماري 
در صورت انجام مشاوره ژنتيك، تعيين جهش 
ژن و تشخيص قبل از تولد قابل پيشگيري است. 
البته تشخيص افراد ناقل در اين بيماري سخت تر 
از دوشن است كه باعث مي شود پيشگيري از 
بروز آن دشوارتر باشد. همچنين اين بيماري در 
ازدواج هاي فاميلي بيشتر بروز مي كند. در حال 
حاضر حدود 270 مركز مشـــاوره ژنتيك در 

كشور داريم كه اكثر اين مراكز غير دولتي بوده 
و در بيش از 4سال پيش افرادي به اين مراكز 
مراجعه مي كردند كه فرزندان مبتال به اختالالت 
ژنتيكي و معلوليت داشتند ولي امروزه به دليل 
افزايش آگاهي ها، تيم هاي ژنتيك در مراكز پيش 
از ازدواج مستقر شده و مردم از خدمات اين 

افراد بهره مند مي شوند. 
وي مي افزايد: بر اساس ماده 75 قانون 
برنامه ششم توسعه زوجين قبل از ازدواج بايد 
غربالگري اجباري بيماري هاي ژنتيك انجام 
دهند و در صورت شناسايي عوامل پرخطر به 
مشاوره ژنتيك ارجاع مي شوند و در مشاوره 

ژنتيك شرح حال خانوادگي فرد و در واقع 
شجره نامه آن به لحاظ مشكالت ژنتيكي و 
سالمتي بررسي مي شود واين در حالي است 
كه پزشكان در اين زمينه دوره هاي 300ساعته 
تئوري و عملي را  گذرانده اند. در صورتي كه 
پس از مشاوره ژنتيك نياز به انجام آزمايشي 
باشد پزشكان و مشاوران آن را توصيه كرده 
ولي از آنجايي كـــه برخي از اين آزمايش ها 
بسيار گران اســـت در سازمان بهزيستي اگر 
محرز شود فرد توانايي پرداخت آن را ندارد 

كمك هاي مالي به او انجام مي گيرد.
معاون پيشگيري از معلوليت هاي سازمان 
بهزيستي با اشـــاره به اينكه 20هزار بيماري 
ژنتيكي داريم ولي همه اين بيماري ها معلوليت 
ايجاد نمي كند ياد آوري مي كند: ســـازمان 
بهزيستي بخش پيشگيري از معلوليت ها را بر 
عهده دارد و بيماري هايي همچون تاالسمي را 
وزارت بهداشت ورود مي كند چرا كه عقب 

ماندگي ذهني ايجاد نمي كند.

تنوع زياد بيماري هاي ژنتيكي  
دكتر شـــهال فرشيدي - فوق تخصص 
بيماري هاي متابوليك به گزارشگر روز نامه 
اطالعات مي گويد: بيماري هاي ژنتيكي تنوع 
خيلي زيادي در ايران دارند وجزو  بيماري ها 
هستند كه شيوع بااليي دركشور دارند اكثر 
بيماري هاي ژنتيكي معمـــوال در اثر توارث 
مغلوب بوجود مي آيند و عليرغم اينكه والدين 
سالم هستند ولي افراد ناقل هستند وبيماري را 
به فرزندان منتقل مي كنند افراد ناقل معموالً در 
ازدواج هاي خويشاوندي بيماري را به فرزندان 
منتقل مي كنند.  با توجه به شيوع باالي ازدواج 
فاميلي در كشور اين گروه از بيماري ها خيلي 
زياد هستند كه مي توانند شامل بيماري هاي 

متابوليكي و ژنتيكي  هم باشند.  
وي مي افزايد: خوشبختانه از نظر علم 
ژنتيك كشور ما پيشرفت هاي خوبي داشته 
است  و مي توان با يك مشاوره ژنتيك خوب 
قبل از ازدواج و قبـــل از بارداري و گاها در 
حين بارداري بيماري شناسايي شود وهمچنين 
از طريق آزمايش هايي كه وجود دارند مي توان 
مشخص كرد خانواده ناقل بيماري هست يا 

احياناً جنين مبتال وجود دارد يا نه. 
دبير علمي هفتمين ســـمينار كشوري 
مشـــاوره ژنتيك و نقش آن در  پيشگيري از 
معلوليت ها با اشاره به اين مطلب كه هزينه هاي 
ژنتيك را وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشكي ساالنه اعالم مي كند ياد آوري مي كند: 
هزينه مشاوره براي بار اول حدود 70 هزار 
تومان و جلسه هم حدود يك ساعت طول 
مي كشد و بعد از آن بر اساس ويزيت پزشكان 

هزينه آن پرداخت مي شود.  

شايع بودن اختالالت متابوليكي 
فرشيدي مي گويد: يكي از بيماري هاي
ژنتيكي كه خيلي در كشور ما  شايع است
اختالالت متابوليكي اســـت به طوري كه
از1000 كودكي كه بدنيا مي آيد 1 نفر به اين
بيماري مبتال مي شـــوند و خيلي از كودكان
دربدو تولد مي توانند عاليم بيماري را نشان
دهند كه عاليم مي تواند به شكل عفونت و
تشنج باشـــد.  البته خيلي از كودكاني كه به

موقع شناسايي شوند درمان مي شوند.   
وي خاطر نشان مي كند: به  دليل شايع
بودن ازدواج هاي فاميلـــي در ايران، تقريبًا
از هر 1500 تـــا 2000 نوزاد، يك نفر دچار
بيماري هاي متابوليك ارثي مي شود ياد آوري
مي كند: اين كودكان به  دليل عدم تشخيص
به  موقـــع، درآينده با عوارض شـــديدي
روبه رومي شـــوند كه عبارتند از: ضايعات
شديد مغزي، عقب ماندگي ذهني، فلج هاي
عضالني، مشكالت كبدي، سنگ هاي ادراري،
نارسائي هاي چشـــمي  مانند آب مرواريد و

آب سياه و بيماري هاي قلبي. 
دبير علمي هفتمين سمينار كشوري ژنتيك
و نقش آن در پيشگيري از معلوليت هابا اشاره
به اين مطلب كه تأخير در تشخيص و درمان
بسيارخطرناك است زيرابه ازاي هر ماه تأخير
در تشخيص و درمان در بيماري هاي متابوليك
ارثي، ظرفيت ضريب هوشي كودك 5/4واحد
كاهش مي يابد مي گويد: اگر در يك سال اوليه
تولد، بيماري كودك شـــناخته نشده و درمان
آغاز نشود، حدود 50  درصد ظرفيت ضريب
هوشـــي كودك كاهش يافته و درمان وي در
آينده با مشكالت بيشتري روبه رو خواهد شد.
با توجه به اين كه بيماري هاي متابوليك يكي
از موارد شايع نيازمند مشاوره ژنتيك هستند

شايد بهتر باشد تمامي زوجين حتي افرادي كه
با هم فاميل نيستند نيز قبل از ازدواج از خدمات
مشاوره ژنتيك اســـتفاده كنند زيرا كه ازدواج
افراد خويشاوند با يكديگر در هر حالت خطر
خاص خود را از نظر احتمال بروز بيماري هاي
ژنتيكي داشته و فقط مشاورين ژنتيك در اين
زمينه مي توانند خانواده را راهنمايي كنند.  وي
افزايد: در مشـــاوره ژنتيك پس از پرسش در
خصوص بيماري ها و سوابق خانوادگي با كمك
رسم شـــجره نامه ابتدا ميزان ژن مشترك بين
زوجين وسپس نحوه توارث بيماري در خانواده
مشخص مي شود و بيماران مبتال به اختالالت
متابوليك در بدو تولد كامال طبيعي هستند ولي
بسته به نوع بيماري و شدت آن عالئم حاد يا
مزمن نشان مي دهند. پس حتي در موارد اختالل
كبد، چشم، قلب و...در سنين باال تر نيز بايد اين

بيماري ها را در نظر گرفت.  
بيتا مهدوي
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نقش مشاوره ژنتيك در  پيشگيري از معلوليت ها

معلوليت هاي  از  پيشگيري  معاون  ـ  رفيعي  مينو  دكتر   *
سازمان بهزيستي: وقتي كودك معلول به دنيا مي آيد، بيمه ها 
بايد هزينه زيادي براي اين فرد انجام دهند، اما  اگر آزمايش ها و 
خدمات ژنتيك بيمه باشد، در اين هزينه ها صرفه جويي شده و 

از به دنيا آمدن اين كودكان جلوگيري مي شود
* دكتر شهال فرشيدي - فوق تخصص بيماري هاي متابوليك : به  دليل شايع 
بودن ازدواج هاي فاميلي در ايران، تقريباً از هر 1500 تا 2000 نوزاد، يك نفر 

دچار بيماري هاي متابوليك ارثي مي شود

بهزيستي  - رئيس سازمان  بندپي  انوشيروان  محسني   *
كشور: مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
معتقد هستند 20درصد از مسائل سالمت به اين وزارتخانه 
مربوط است چون سالمت، امري بين بخشي است و از اين روي 
همه دستگاه هاي كشور براي تأمين سالمت تا حدي وظيفه 
دارند اين در حالي است كه سالمت يك مسئله جهاني است كه عواملي مانند 

سبك زندگي و اختالالت ژنتيكي آن را به مخاطره مي   اندازد

23570جدول
طراح: غالمحسين باغبان
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افـقـى: 

  1 - دانش بررســى عوارض ســطح زمين ، اقليم ، 
محصوالت ، مردم و مانند آن ها- جشنواره

 2 - زياد كردن - سرزمين
 3 - نوعى عدسى - گريز گاه - گرانمايگى
 4 - چربى - ده هزار متر مربع - آجيدن 

5 - رنگ آسمان - حرف دوم انگليسى - جاى فرش 
كردن - شهرى در آلمان

  6 - يكــى از دو جنس - كنايه از ولخرج - عادت – 
مخفف هستم 

7 - نوعى ريحان كوهى كه دانه آن تخم شربتى ناميده 
مى شود - شهرى در عراق

 8 - گرم و سوزان - تن و بدن - گل و لجن
 9 - تقدير - يار ابسال

10 - دهان - بدن - قفل و كلون - سنگ آسيا 
11 - درخت تسبيح - نزديك مسجد سليمان – عنصر 

شيميايى- همراه چفت
  12 - از پهنه هاى آبى - فراهم سازى - توبه كننده

 13 - همســر حضرت يعقوب ( ع ) - بســتنى به 
كمر - اضافى

 14 - روزها - مايوس
 15 - عالم و فاضل - قوى

عـمـودى:

 1 - ابدى - از رود هاى شمال كشورمان
 2 - آتشگيره - اندرونى سالطين

 3 - فوتبال آمريكايى - پسوند مراقبت - سبزى معطر
 4 - مجازات - خاصيــت انفجارى دارد - بازيگر 

فيلم پنجاه كيلو آلبالو 
 5 - پسوند افزودن - جابجايى هوا - لباسى سنگين -

 عصاى حروف
 6 - شــما به التين - جســم مركب آبدار - اســب 

آذرى - خودم
 7 - مترسك - پست - كالهبردار
 8 - تيم جنوبى ليگ برتر فوتبال 

9 - عطوفت و مهربانى - شيمى كربن - پهلوانان
  10 - خطاى فوتبالى - ترمز چهار پا - ســمبليك - 

حرف ندا
 11 - سوره انجير - فرد و كس - اولين سلسله پادشاهى 

ايران - راه بدست آوردن درآمد و تامين مخارج
 12 - نوعى نارنگى - سرگشته - مذهب فلسفى چين
 13 - پرحرفى - باالى زانو - مرحله دوم عمل تنفس

 14 - كارگردان گفتگو در سايه - قاره پهناور
 15 – اثر برجسته عالمه دهخدا - ديكتاتورى

        در اجراى مفاد ماده 5 اساسنامه شركت در خصوص تاديه مبلغ باقى مانده هر سهم ، بدين وسيله به اطالع كليه سهامداران محترم شركت 
بيمه حكمت صبا (ســـهامى عام) مى رســـاند به موجب مصوبه مورخ 1397/07/10 (جلسه شماره 70) هيات مديره شركت مقرر گرديد 
مبلغ100 ريال ( معادل 20% ســـرمايه تاديه نشـــده )  به ازاى هر سهم ، از سهام داران محترم مطالبه گردد. لذا از سهامداران محترم تقاضا 
مى شـــوداز تاريخ 1397/10/10 لغايت 1397/10/18 نســـبت به واريز بدهى خود به ميزان 100 ريال به ازاى هر سهم به حساب شماره 
109911109910991 ( شماره شبا IR090650109901110991099001  ) نزد بانك حكمت ايرانيان شعبه مركزى كد 1099 يا 
از طريق كليه دستگاه هاى خودپرداز به شماره كارت  3267- 1000-4970-6369 به نام شركت بيمه حكمت صبا اقدام نمايند و رسيد 
واريز وجه را به همراه مشخصات كامل ســـهامدار و اطالعات تماس به دفتر مركزى شركت واقع در تهران، ميدان آرژانتين، خيابان الوند، 
خيابان راشـــل كورى  پالك 6 (شماره تماس 02141395703) ارائه يا به شماره هاى02141395712 يا 02186083138 فكس و يا 

پست الكترونيكى شركت به نشانى   inance@hsinsur.com  ارسال نماييد.
ضمنا توجه ســـهامداران محترم به مفاد مواد 34 تا 38 اليحه قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت مبنى بر تعلق خسارت ديركرد به مبلغ 

مورد مطالبه و اختيار شركت جهت فروش سهام متعلق به سهامدارانى كه نسبت به پرداخت بدهى اقدام ننمايند، جلب مى نمايد.
هيأت مديره شركت بيمه حكمت صبا(سهامى عام)

آگهى شركت بيمه حكمت صبا ( سهامى عام )

با شماره ثبت 504450 و شناسه ملى 14006513174

(( جهت تاديه الباقى سرمايه پرداختى ))

آگهى تغييرات شركت پرسى ايران گاز هرمزگان
 شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 5387 و شناسه ملى 10800081846 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/06/19 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : - هيئت مديره قسمتى از اختيارات خود ، بشرح ذيل و مندرج 
در ماده 40 اساسنامه به مديرعامل تفويض نمود: 1 - نمايندگى شركت در 
برابر اشخاص و كليه ادارات دولتى و موسسات خصوصى. 2 - تهيه و تنظيم 
بودجه ساالنه شـــركت حداكثر تا دو ماه قبل از ابتداى آن سال و پيشنهاد 
آن بـــه مجمع عمومى تصويب. 3 - دريافت مطالبات شـــركت و پرداخت 
ديون آن از اصل و بهره متفرعات. 4 - تعهد، ظهرنويسى، قبولى، پرداخت 
و واخواست اوراق تجارتى. 5 - اقامه هرگونه دعوى و دفاع از هرگونه دعوى 
يا تســـليم به دعوى و انصراف از آن اعم حقوقى و كيفرى با داشتن تمام 
اختيارات مراجعه به امر دادرسى از حق پژوهش، فرجام ، پيشنهاد تعيين 
وكيل، ادعاى جعل نسبت به ســـند طرف و استرداد سند، تعيين داور با يا 
بدون اختيار صلح و بطور اســـتفاده از كليه حقوق و اجراى كليه تكاليف 
ناشيه از قانون داورى، پيشـــنهاد تعيين وكيل براى دادرسى و غيره با يا 
بدون حق توكيل و توكيل در توكيل كراراً، تعيين مصدق و كارشناس، اقرار 
خواه در ماهيت دعوى و خواه به امرى كه كامال قاطع دعوى باشـــد، دعوى 
خسارت، استرداد دعوى، جلب ثالث و دفاع از دعواى ثالث، اقدام به دعواى 
متقابل و دفاع از آن، تامين مدعى به، تقاضاى توقيف اشـــخاص و اموال از 
دادگاهها، درخواســـت صدور برگ اجرائى و تعقيب عمليات اجرايى و اخذ 
محكوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اســـناد. 6 - تعيين 
ميزان اســـتهالك. 7 - تنظيم خالصه صورت دارائى و قروض شركت هر 
ششماره يك بار و دادن آن به بازرس شـــركت. 8 - تنظيم صورت دارايى 
و ديون شركت پس از انقضاى ســـال مالى و همچنين ترازنامه و حساب 
عملكرد و حساب سود و زيان شركت طبق ماده 232 اليحه قانونى اصالح 
قســـمتى از قانون تجارت. 9 - دعوت مجامع عمومى عادى و فوق العاده 
و تعيين دستور جلسه آنها. 10 -پيشـــنهاد هر نوع اندوخته عالوه بر پنج 
درصـــد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 اليحه قانونى اصالح قســـمتى 
از قانون تجارت. 11 - پيشـــنهاد تقسيم ســـود بين صاحبان سهام. 12 - 

پيشنهاد اصالح اساسنامه در مواقعى كه مفيد تشخيص داده شود. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان هرمزگان
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بندرعباس
(314615)

آگهى تغييرات شركت سهامى خاص توليدى رطوبتى 
روف گستر دليجان به شماره ثبت 902 و شناسه ملى 

 10780041660
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/26 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : 1- رضا نوابى به شماره 
ملى 0569439213 و ســـيد محمد رضايى دليجانى به شـــماره 
ملى 0579683516 و ســـيدحميدرضا رضايى به شـــماره ملى 
0052357333 به عنوان اعضاى هيئت مديره براى مدت 2 سال 
انتخاب گرديدند. 2- حامد محمدى به شماره ملى 0579956253 
به ســـمت بازرس اصلـــى و اصغر تفقدى نبويان به شـــماره ملى 
0579754091 به ســـمت بازرس على البدل براى مدت يك سال 

انتخاب شدند.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى دليجان 
(311934)

آگهى تغييرات شركت سهامى خاص توليدى رطوبتى روف گستر دليجان 
به شماره ثبت 902 و شناسه ملى 10780041660 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/08/26 تصميمات ذيل 

اتخاذ شد : 1- رضا نوابى به شـــماره ملى 0569439213 به سمت مدير 

عامل و عضو هيئت مديره و ســـيدمحمد رضايى دليجانى به شماره ملى 

0579683516 به ســـمت رئيس هيئت مديره و سيدحميدرضا رضايى به 

شماره ملى 0052357333 به سمت نائب رئيس هيئت مديره براى مدت 

2 سال انتخاب گرديدند. 2- كليه اسناد و اوراق بهادار تعهد آور شركت از 

قبيل چك ، ســـفته ، بروات، قراردادها، و عقود اسالمى به امضاءمدير عامل 

و رئيس هيئت مديره و يا نائب رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت و 

اوراق عادى با امضاى مدير عامل همراه با مهر شركت معتبر مى باشد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى دليجان 
(311935)

آگهى تغييرات شركت كشاورزى و دامپرورى مگسال  
( سهامى عام ) به شماره ثبت 25 و شناسه ملى 10100534535 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/06/22 و تاييديه شماره 122/38889 مورخ 1397/6/14 
 ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار تصميمات ذيل اتخاذ شـــد :
 1. صورتهاى سود و زيان و جريان وجوه نقد سال مالى منتهى 29 
اسفند 1396 به تصويب رسيد. 2. ســـازمان حسابرسى به شناسه 
ملى 10101136332 بعنوان بازرس قانونى شـــركت براى مدت 
يك سال مالى انتخاب شـــد. 3. روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه 
كثيراالنتشـــار جهت درج آگهى هاى شركت براى مدت يك سال 

تعيين شد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى آبيك 
(315099)

آگهى تغييرات شركت بزرگ كوثر اروميه سهامى خاص
 به شماره ثبت 4005 و شناسه ملى 10220076879 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فـــوق العاده مورخ 
1397/08/23 تصميمـــات ذيل اتخاذ شـــد : 1- آقايان حاج اســـكندر 
اســـكندرى چوبتراش به كد ملى 2751355048 و حاج اكبر اسكندرى 
چوبتراش به كد ملى 2754657851 و حاج محمد اســـكندرى چوبتراش 
به كد ملـــى 2753542740 بعنوان اعضاء اصلـــى هيئت مديره بمدت 
دو ســـال تعيين و انتخاب شـــدند. 2- آقاى جواد يزدى زاده شـــتربانى 
به كد ملى 1371643504 بعنوان بازرس اصلـــى و خانم فريده بدلى به 
كد ملى2754312269بعنوان بازرس على البدل شـــركت بمدت يكسال 
انتخاب شـــدند. 3- روزنامه اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين 

شد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اروميه 
(314854)

آگهى تغييرات شركت كود شيميايى اوره لردگان سهامى عام
 به شماره ثبت 7603 و شناسه ملى 10861207150 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/09/17 منضم به نامه 
شماره -71 428585 / 979 مورخ 1397/09/14 مديريت نظارت بر بازار 
اوليه ســـازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : سرمايه 
شـــركت از مبلغ 5000000000000 ريال به 9000000000000 ريال 
منقســـم به 9000000000 ســـهم عادى يك هزار ريالى با نام ازمحل 
مطالبات حال شـــده ســـهامداران و آورده نقدى افزايش يافته كه مبلغ 
افزايش يافته به ترتيب مبلـــغ 3664612561346 ريال ازمحل مطالبات 
حال شده ســـهامداران و مبلغ 335387438654 ريال كه بصورت نقدى 
برابر گواهى شماره 1329 مورخ 1397/09/14 نزد بانك سپه شعبه ميدان 
هفت تير تهران به جساب شركت واريز گرديد و بدين نحو ماده مربوطه در 

اساسنامه شركت اصالح گرديد . 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال وبختيارى 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شهركرد 
(314926)

آگهى تغييرات شركت كارگزارى بيمه انديشه جويان خوى 
سهامى خاص به شماره ثبت 1804 و شناسه ملى 10861880446 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1396/10/30 و مجوز شماره 
97/403/63689 مورخ 1397/07/28 اداره كل نظارت بر شبكه خدمات 
بيمه اى بيمه مركزى جمهورى اســـالمى ايران تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
1- آقاى شهرام ناصرى بشماره ملى2802539280به سمت رئيس هيأت 
مديره و خانم صغرى سادات پيروزمند بشـــماره ملى 2800472812 به 
سمت نائب رئيس هيأت مديره و خانم ســـيمين احمدى دلجوان بشماره 
ملى 2800289678 به ســـمت عضو هيئت مديره و آقاى شهرام ناصرى 
بشماره ملى 2802539280 به سمت مديرعامل به مدت دو سال انتخاب 
شدند . 2- كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت به امضاء آقاى شهرام 

ناصرى بعنوان مديرعامل همراه با مهر شركت داراى اعتبار مى باشد . 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى خوى 
(315051)

آگهى تغييرات شركت نوآوران صنعت سبز پارس شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 15391 و شناسه ملى 10530276717 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/08/28 تصميمات ذيل اتخاذ شد: - 
 سمت اعضا هئيت مديره به قرار ذيل تعيين گرديد: آقاى سيد محمد على محمدى زاده 
به موجب حكم شـــماره 1/3700 مورخ 97/05/20به نمايندگى از طرف شـــركت 
سيمان فارس نو (ســـهامى عام) بسمت مديرعامل و آقاى شـــهرام خنده رويان به 
موجب حكم شماره 1/3698 مورخ 97/05/20 به نمايندگى از طرف شركت سيمان 
فارس و خوزستان (سهامى عام) بسمت رئيس هيات مديره و آقاى ساسان رحيميان 
به موجب حكم شـــماره 1/3699 مورخ 97/05/20 به نمايندگى از طرف شـــركت 
سيمان فارس (سهامى عام) بســـمت نايب رئيس هيات مديره همگى براى مدت دو 
سال انتخاب گرديدند. - كليه اســـناد و اوراق بانكى و اسناد تعهدآور و قراردادها با 
امضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره متفقاً همراه با مهرشركت و در غياب هر يك 
از آنها با امضاء ديگرى به اتفاق نايب رئيس هيات مديره متفقاً همراه با مهر شـــركت 
معتبر مى باشد. نامه هاى ادارى و قراردادهاى پرســـنلى با امضاء مديرعامل و مهر 
شركت و در غياب ايشـــان با امضاء يكى از اعضاء هيات مديره و مهر شركت معتبر 

مى باشد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان فارس
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شيراز (315059)

آگهى تغييرات شركت كارگزارى بيمه انديشه جويان خوى سهامى خاص
 به شماره ثبت 1804 و شناسه ملى 10861880446 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/06/26 و مجوز 
شـــماره 97/403/63689 مورخ 1397/07/28 اداره كل نظارت بر شبكه خدمات بيمه اى بيمه 
مركزى جمهورى اسالمى ايران تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1- آقاى يونس شوكتلو بشماره ملى 
2802688847 بعنوان بازرس اصلى و آقاى احد اصالنى محله بشـــماره ملى 2802617151 

بعنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب شدند . 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى خوى (315050)

آگهى تغييرات شركت سيلوانا اروم سهامى خاص
 به شماره ثبت 6195 و شناسه ملى 10220103321 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/30 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : 1- تعداد اعضاى هيئت مديره مندرج در ماده 

31 اساسنامه از 2 نفر به 3 افزايش يافت . 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اروميه (310927)

آگهى تغييرات شركت سيلوانا اروم سهامى خاص
 به شماره ثبت 6195 و شناسه ملى 10220103321 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/07/30 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : 1- آقاى عبدالرحيم 
رحيمى كد ملى (2753336075) و خانم معصومه رحيمى كد ملى 
(2754144560) و آقاى مرتضى رحيمى كدملى (3754165983) 
بسمت اعضاى اصلى هيات مديره به مدت دو سال انتخاب شدند . 
2- آقاى مرتضى صحيح المزاج به كد ملى (2754316213) بسمت 
بازرس اصلى و آقاى بيژن امير فـــالح كدملى (2750482607) 
بسمت بازرس على البدل شركت به مدت يك سال انتخاب شدند. 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اروميه 
(310930)
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مركز اسناد و تحقيقات

 دفاع مقدس
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تفسير ساختاري سوره 

حمد
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چاپ اول: 1397ـ 361ص 

پلههاي سنگي
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سروده: دكتر عبدالحسين 
جالليان (جاللي)

نشر يزدان
چاپ اول: 1397

207صـ 30هزار تومان

انسان، جامعه

 و سازندگي

سيدعلي گراميان
شركت چاپ و نشر بازرگاني

چاپ اول: 1397
167 صـ  18 هزار تومان

آموزش در عموم كشورهاى درگير با تروريسم 
تكفيـرى، «حفظمحـور» اسـت. دانشآمـوز و 
دانشـجو بيـش از آنكـه در پـى دريافت عميق 
باشـد، در پـى حفـظ اسـت. درك عالمانـه و 
تحليلى از قوانين مختلف علوم تجربى، نوعى 
بلوغ فكرى و خالقيت ذهنى را موجب مىشود 

و شخصيت فرد را قوام مىبخشد

گفتگوى دينى در صورتى كه از سر حسن نيت 
و روشـمند و عالمانه باشـد، مفيد خواهد بود؛ 
اما مشـكالت واقعى كنونى صرفاً ريشـه دينى 
نـدارد و مىبايـد به ابعـاد مختلف غيـر دينى 
آن و مكانيسـمهاى تحولى آنها توجه داشـت. 
در بسـيارى از مـوارد «هويـت» و نتايـج و 

پيامدهاى آن داراى بيشترين اهميت است



7 اقتصادى

 بيمه گران معتقدند در شرايطى كه به دليل تحريم هاى ظالمانه آمريكا 
استفاده از ظرفيت اتكايى خارجى از صنعت بيمه سلب شده، براى كاهش 
خطرات نگهدارى ريسك در داخل كشور ضرورى است ظرفيت كنسرسيوم 

اتكايى اين صنعت با همكارى دولت و مجلس تقويت شود.
به گزارش ايرنا، در دوره پيشين تحريم ها كه شركت هاى بين المللى 
صنعت بيمه همكارى خود را با ايران قطع كردند، كشـــورمان براى توزيع 
ريسك دو اقدام را در دستور كار قرار داد؛ نخست صندوق ويژه مقابله با 
تحريم ها را دولت ايجاد كرد و ديگرى ظرفيت مشـــترك صنعت بيمه به 

همت شركت هاى بيمه با هدف توزيع بيمه اتكايى انجام گرفت.
هدف اصلى راه اندازى صندوق ويژه مقابله، پوشش ريسك موجود در 
صنعت نفت و حمل و نقل بخصوص صنايع پااليشى و كشتيرانى بود.بيمه 
اتكايى يا بيمه مجدد، با هدف مصون ماندن شركت هاى بيمه از ضررهاى 
احتمالى طراحى شده و شركت هاى بيمه اتكايى، شركت هاى بيمه ديگر 

را بيمه مى كنند تا منافع مشتريان محفوظ بماند.
اين شـــركتها كه افراد و اموال بسيارى را در سطح گستردهاى بيمه 
مىكنند به نوبه خود در مقابل خطرات سنگين يا انبوه تعهداتى قرار مىگيرند 
كه جبران خسارتهاى احتمالى آنها خارج از توان مالى اين شركتهاست 

و نگهدارى اين تعهدات توجيه فنى و اقتصادى ندارد.
شركت هاى بيمه بخشى از تعهدات بيمهاى مازاد بر ظرفيت مالى و 
فنى خود را دوباره نزد شركت يا شركتهاى بيمه ديگر بيمه مى كنند تا 

اين ريسك توزيع شود.
تا پيش از تحريم هاى اوايل دهه 90 شركت هاى ايرانى صنعت بيمه 
با همكاران خود در اقصى نقاط جهان قراردادهاى اتكايى داشتند يعنى اينكه 
يا از شركت هاى ديگر اتكايى مى پذيرفتند يا بخشى از ريسك خود را به 

خارج از كشور واگذار مى كردند.
با اعمال تحريم ها در ســـال هاى 1390 و 1391 اين ارتباط اتكايى 
قطع شد و از آنجا كه نگهدارى همه ريسك هاى احتمالى در داخل كشور 
مخاطراتى ايجاد مى كرد، دست اندركاران صنعت بيمه تالش كردند بخشى 
از اين ريسك را در دو قالب صندوق ويژه تحريم و ظرفيت مشترك صنعت 
بيمه توزيع كنند؛هرچند همكارى با شركت هاى بيمه خارجى كه ارتباطى 

با بازارهاى آمريكا نداشتند هم وجود داشت.
در ايـــن دوره از تحريـــم ها هم صنعت بيمه قصد دارد از همين دو 
ظرفيت موجود براى مقابله با تحريم ها اســـتفاده كنند؛ غالمرضا سليمانى 
رئيس كل بيمه مركزى ايران سيزدهم آذر اعالم كرد: با ورود 14 شركت به 
كنسرسيوم اتكايى صنعت بيمه براى مقابله با تحريم، ظرفيت اين صندوق 

920 ميليارد تومان رشد كرده است.
پيش از اين هشـــت شركت بيمه در كنسرسيوم اتكايى صنعت بيمه 
مشاركت داشتند و با ورود 14 شركت جديد، مى توان گفت كه صنعت بيمه 

ايران به طور كامل براى مقابله با تحريم ها وارد ميدان شده است.
آنگونه كه رئيس كل بيمه مركزى وعده داده، براى توزيع ريســـك و 
پوشش اتكايى، انتشار اوراق ريسك در بازار سرمايه در دستور كار است تا 
بتوان از اين مسير ريسك پروژه هاى بزرگ بويژه در حوزه انرژى و حمل 

و نقل پوشش داده شود.
در اين زمينه  سيدرســـول تاجدار عضو شـــوراى عمومى سنديكاى 
بيمهگران ايران مى گويد: از زمان خروج آمريكا از برجام، صنعت بيمه با 
بازگشت تحريم ها مواجه شد و از اين رو نياز بود كه بار ديگر از ظرفيت 
صندوق ويژه تحريم و كنسرسيوم ظرفيت مشترك صنعت بيمه براى پوشش 

ريسك فعاالن اقتصادى بويژه در طرح هاى بزرگ بهره بردارى شود.
وى بـــا تاكيـــد بر اينكه صنعت بيمه تالش خواهد كرد تا ريســـك 
فعاليتهاى اقتصادى در ماه هاى آينده را پوشش دهد، مى افزايد: از دولت 
هم انتظار مى رود در بودجه ســـال آينده توان صندوق ويژه تحريم را از 

يك ميليارد دالر فعلى به 5 ميليارد دالر افزايش دهد.
اين مدير صنعت بيمه تاكيد مى كند: تقويت صندوق ويژه مقابله با 
تحريم همراهى دولت و مجلس را مى طلبد تا اين بار هم بتوانيم با موفقيت 

دوران تحريم ها را بدون هيچ مشكلى سپرى كنيم.
بـــا وجـــود محدوديت هايى كه در زمينه قبول يا واگذارى اتكايى در 
صنعت بيمه با شركت هاى خارجى بوجود آمده اما نمى توان گفت كه اين 
ارتباطات به طور كامل قطع شده است. هرچند شركت هاى بيمه جهان از 
همان مرحله نخست اعمال تحريم هاى آمريكا، همكارى خود را با ايران 
قطع كردند اما از همان زمان شـــركت هاى بيمه اى ديگر به ميدان آمدند 
زيرا تفاوت اين دوره از تحريم ها در اين است كه فقط تحريم هاى آمريكا 

بازگشته و محدوديتى براى همكارى با ديگر كشورها وجود ندارد.

ضرورت تقويت ظرفيت 

كنسرسيوم اتكايى صنعت بيمه 

وصال اضافه مى كند: در كشـــت گلخانهاى 
ممكن اســـت برداشـــت محصول تا يك سال به 
صورت ممتد ادامه پيدا كند. در شـــرايط ســـنتى 
شايد بوته يك گياه 40 تا 50 سانت بيشتر ارتفاع 
نداشته باشد اما به عنوان مثال در اين شرايط ممكن 
است بوته گوجه فرنگى 7 تا 10 متر، بسته به نوع 

مديريت، رشد كند.
وى ادامه مى دهد: : يكى از معضالت كشت
در فضاى باز اين است كه حتما بايد در آن پايش 
در نظر گرفته شـــود. اين امر از دو جهت اهميت 
دارد؛ يكى از جهت تغذيه بوده و ديگرى بيمارىهاى 
خاكى است. در گلخانهها هم اين مساله وجود دارد؛ 
يكى از مصارف باالى سمى كه در گلخانه ها وجود 
دارد، مربوط به ضدعفونى كردن بستر خاك است. در 
اين شيوه چون بستر كشت مدام در حال تعويض 
و حجم آن هم پايين است، سم استفاده شده در آن 
خيلى محدودتر است و اين قابليت موجب مىشود 

كه مصرف سموم هم كاهش يابد. 
عضو هيات علمى پژوهشـــكده علوم گياهى 
دانشگاه فردوسى مشهد با بيان اينكه زمانى كه به 
خاك مدام كود داده شود، كم كم خاك شور مىشود 
و چارهاى جز تعويض خاك براى گلخانهدار نيست، 
يادآور مى شـــود: هزينه تعويض خاك هم واقعا 
سرســـام آور است. البته در اين شيوه به تعويض 
خاك احتياجى نيست و سطح آفت و بيمارى هاى 

خاك زى در آن بسيار محدود است.
وى تصريح مى كند: يكى از نكاتى كه بر تغذيه 
سالم گياه اثرگذار است، اين است كه اگر يك سرى 
مواد و عناصر به حد كافى در گياه وجود داشـــته 
باشد، گياه كمتر دچار بيمارى هاى گياهى مى شود. 
بنابراين اگر تغذيه خوبى براى گياه وجود داشـــته 

باشد، مصرف سموم هم كاهش خواهد يافت. 
اين كارشـــناس خاطرنشان مى كند: روش 
هيدروپونيك بهبود روش كشت و كار است. همين 
شيوه مبتنى بر دو بخش سيستم باز و بسته است. 
در سيستم بسته به هيچ عنوان آب از سيستم خارج 
نشـــده و موجب كاهش آب مى گردد. در حال 
حاضر هر كس كه سراغ استفاده از گلخانه مىرود، 
داخل خاك كشـــت نمى كند و  اين امر حتى در 

كشور ما هم صادق است. 
وى با اشاره به كيفيت محصوالت گلخانهاى 
بيان مى دارد: بايســـتى قبول كنيم محيط گلخانه 
مرطوب تر بوده و اين امر موجب بزرگتر شـــدن 
ســـلول ها شده و موجب مى شود شيره سلولى 
محصوالت كمتر باشـــد. به همين جهت كيفيت 
محصوالت گلخانه اى از لحاظ طعم و مزه متفاوت 
باشد. اگر بتوان شرايط محيطى را مديريت كرد، اين 
مساله را هم مى توان حل كرد و در نتيجه محصول 

بازار را تحت تاثير قرار مى دهد.
وصال با اشـــاره به جايـــگاه ايران در حوزه 
بهرهگيرى از كشـــت گلخانه اى مى گويد: ما از 
كشورهاى آسياى ميانه در اين زمينه جلوتر هستيم 
چون اين كشـــورها به جهت بحث هاى مرتبط با 
استقالل و استقرار، تازه كار را آغاز كرده اند. همچنين 
اين كشـــورها از مشاوران خارجى مانند ايرانى ها 
اســـتفاده مىكنند. در حقيقت كشور ما به لحاظ 
تكنولوژيكى جلوتر است اما به لحاظ سرمايهگذارى 
و ســـرعت پيشرفت، اين كشورها به نظر جلوتر 
هستند و طى 4 تا 5 سال آينده اين كشورها از ما 
پيشى مى گيرند. اگر اين كار آغاز شود، اين صنعت 
هم اشتغال زا بوده و هم مى تواند بخش زيادى از 

نيازهاى غذايى كشور را پاسخ دهد.
وى بيان مى كند: انشـــقاق جديدى كه امروز 

city farming از هيدروپونيك جدا شده، سيستم
يا vertical cultureكه همان كشـــت عمودى 
در محيط سربسته است كه پايه كار در آن همين 
روش هيدروپونيك اســـت. اين روش به صورت 

آزمايشى در مناطقى كه انبارهاى متروكه وجود دارد، 
در حال اجراســـت و علت بروز اين اتفاق توسعه 
المپهاى LEDاست. در واقع به جهت اينكه اين 
المپها از راندمان توليد نور باالترى برخوردار بوده، 
مصرف برق كمتر داشته و نور خنك ترى دارند، 
در سيســـتمهاى بسته استفاده مى شود و مىتوان 

طى 12 ماه سال توليد را داشت.
عضو هيات علمى دانشـــگاه فردوسى ادامه 
مىدهـــد: حتى گلخانه ها تحت تاثير فصول قرار 
مى گيرند اما در اين روش گلخانه به هيچ عنوان 
تحت تاثيـــر فصول نخواهد بود. در حال حاضر 
بسيارى از محصوالت مانند كاهو و سبزيجات به 

همين شـــيوه در حال توليد است. مصرف آب در 
اين سيســـتم يك درصد شرايط معمولى است. در 
واقع اگر در شرايط معمولى بتوان يك هكتار توليد 
داشت، در اين روش مى توان تا 100 هكتار توليد 

محصول كرد. 
وى تصريح مى كند: اين انشقاق ها در حال رخ 
دادن است و شيوه ها به سمتى مى رود كه مصرف 
آب را فوق العاده كاهش دهد. چنانكه نسل بعدى 

توليد به اين سمت پيش خواهد رفت. 
وصال در خصوص امكان اســـتفاده از اين 
روش در محصوالت سودآور مانند زعفران گفت: 
در حوزه زعفران دو مساله وجود دارد؛ يك مساله 
مربوط به مصرف ساالنه زعفران است. اگر با اين 
روش بتوان توليد 300 تن كنونى را به 1500 تن 
رساند، قطعا قيمت به يك پنجم كاهش مى يابد. 
مگر اينكه بازارهاى موازى ايجاد شود و تحقيق و 
توسعه صورت گيرد و محصوالت ثانويه از زعفران 

گرفته شود. در حقيقت اين مسايل با يكديگر بايد 
اتفاق افتد و به يك باره نمى توان توليد محصول 

را افزايش داد. 
وى اضافه مى كند: جنبه ديگر هم مســـاله 
اكولوژيكى است. به عنوان نمونه برخى كشاورزان با 
توليد اين محصوالت معيشت خود را تامين مىكنند 
و نمىتوان اين مســـاله را فى البداهه دنبال كرد و 
بايستى كارى تدريجى در اين خصوص انجام داد. با 
اين حال اين امر شدنى است و ظرفيت اكولوژيكى 
آن وجـــود دارد. اين روش به عنوان يك تكنيك 
براى گلهاى زينتى هم بكار مى رود.به طورى كه 
هم اكنون در توليد گلهاى شاخه بريده در كشور 

از روش هيدروپونيك استفاده مىشود.
عضو هيات علمى دانشـــگاه فردوسى با بيان 
اينكه يكى ديگر از روش هاى هيدروپونيك، روش 
ســـرگرمى آن است، اظهار مى دارد: اين مساله در 
كشـــورهاى خارجى رواج زيادى داشته است. در 
كشـــور ما اين امر به صورت يك صنعت درآمده 
اســـت اما در آن كشـــورها بسته اى از تجهيزات 
مرتبط با اين روش تهيه كرده اند كه افراد بتوانند 
در خانه خويش برخى محصوالت را توليد كنند. 
اين امر مى تواند به صورت ســـرگرمى خانوادگى 
مورد استفاده قرار گيرد. به عنوان نمونه گل فروشان 
مىتوانند بسته فعاليت هيدروپونيك را در اختيار 
داشته باشند. قشر زيادى از جامعه مى تواند درگير 
اين وضعيت شـــوند و باالترين سطح اشتغال را 

مىتوان در گلخانه ايجاد كرد.
وى تاكيد مى كند: در هر هزار متر 1/3 تا 1/5
كارگر مى تواند مشغول به كار شود. در واقع يك 

گلخانه يك هكتارى مى تواند حداقل 15 نفر را به 
صورت مستقيم را درگير اشتغال كند. 

ايـــن صاحب نظر با اشـــاره به تفاوت هاى 
فعاليت كشاورزى در كشور ما با كشورهاى توسعه 
يافته اضافه مى كند: در چند ســـطح تفاوت بين 
كشاورزان ما با كشاورزان كشورهاى توسعه يافته 

احساس مىشود. 
يك مورد اين است كه كشاورزان كشورهاى 
توسعه يافته از نكات علمى واقعا استفاده مى كنند 
و كشاورز فارغ التحصيل رشته كشاورزى بوده و 
تحصيالت بااليى دارد. اين افراد ارتباطات زيادى با 
دانشگاه داشته و مسايل علمى را به راحتى متوجه 

مى شوند. نكته ديگر اين است كه اين افراد واقعا 
درگير كار كشاورزى هستند و كار مىكنند و پشت 

ميز نيستند. 
وى اضافه مى كند: همچنين اراضى كشاورزى 
در اين كشورها يكپارچه است؛ مثال 200 تا 500
هكتار زمين كشاورزى در اختيار يك خانواده بوده 
و به روش كامال صنعتى فعاليت دارند. از تكنولوژى 
نهايت استفاده را دارند و به لحاظ برخوردارى از 
نهاده هاى باكيفيت و داراى قيمت مناسب، وضعيت 
بسيار مطلوبى وجود دارد. در كشور ما در اين زمينه 
واسطه ها حضور داشته و برخى كار تقلبى كرده و 
برندها را جا به جا مىكنند. اين مسايل به كشاورز 
صدمه مى زند. به طور كلى استفاده از تكنولوژى، 
افزايش سطح زير كشت و ارتباط گسترده با مراكز 

تحقيقاتى و دانشگاهى رمز موفقيت آن هاست.
وصـــال مى گويد: در شـــيوه هيدروپونيك 
خالقيت و ابتكار عمل بســـيار اتفاق مى افتد. اگر 

كشـــاورز به اصول اين كشت تسلط داشته باشد، 
مى توان شيوه هاى جديدى ابداع كرد كه موجب 
افزايش توليد شـــود. در اين كشت، گياه كامال در 
اختيار توليدكننده است و مىتوان آن را مديريت كرد. 
در واقع در اين شيوه اقداماتى را مىتوان انجام داد كه 

در كشت خاكى نمى توان آن را صورت داد.
در اين زمينه محمد شريفى كشاورز جوانى كه 
گلخانهاى را بهصورت هيدروپونيك در شهر كرج 
مديريت كرده و مشـــغول توليد كاهوى فرانسوى 
است هم مىگويد: كشت هيدروپونيك مصرف آب 
را بيش از 80 درصد كاهش مىدهد. اگر از دستگاه 
تسويه آب هم استفاده شود، اين عدد به 90 درصد 

مىرسد. دستگاه ياد شده، امالح را تسويه كرده و 
آب خالص را به چرخه استفاده برمىگرداند.

وى در همين رابطه مىافزايد: با اينكه كشور 
هلند از منابع آبى خوبى برخوردار است، اما اكنون 
كشت هيدروپونيك در اين كشور بهصورت گسترده 
در حال انجام اســـت و كشاورزان آن كشور حتى 
تا هفت مرتبه آب را تسويه كرده و مجدداً از آن 
استفاده مىكنند.اين كشاورز از ديگر فوايد كشت 
هيدروپونيك را آلوده نشـــدن خاك با ســـموم و 
كودهاى شـــيميايى دانسته و مىگويد: در اين نوع 

كشت، كشاورز بايد نقش خاك را هم ايفا كند.
وى درباره مزاياى كشت هيدروپونيك مىگويد: 
آلودگىها قابليت كنترل بيشترى دارد و رشد گياه 

هم سريعتر است.
نامبرده در ادامه اضافه مىكند: در تابستان كه 
هوا گرم اســـت، گاهى در محيط باز هم كشـــت 
هيدروپونيـــك را انجام مىدهند، اما از آنجايى كه 

دماى آب در اين نوع كشـــت از اهميت بسزايى 
برخوردار است، نمىتوان در زمستان اين كشت را 

در محيط باز انجام داد.
وى در هميـــن رابطـــه مىگويد: كشـــت 
هيدروپونيك معموالً در گلخانهها و فضاهاى ايزوله 
انجام مىشود. زيرا اگر آلودگى به آب منتقل شود، 
تمام گياهانى را كه از آن آب استفاده مىكنند، درگير 
مىكنـــد. به همين علت كار را در فضاهاى ايزوله 
انجام داده و تردد افراد را كنترل مىكنند تا آلودگى 

وارد محيط كشت نشود.
شـــريفى مزيت ديگر كشت هيدروپونيك را 
افزايش ســـطح زير كشت در يك زمين مشخص 
دانسته و اظهار مى دارد: مىتوان كشت هيدروپونيك 
را بهصورت طبقاتى هم انجام داد و از يك فضاى 
سه هزار مترى به اندازه يك زمين پنج هزار مترى 

استفاده كرد.
وى درباره دشوارىهاى كشت هيدروپونيك 
هم مىگويد: در كشت هيدروپونيك، آلودگى خيلى 
سريعتر منتقل مىشود، اما اگر شرايط فراهم بوده و 
ابزارها استريل باشد، چنين مشكلى ايجاد نمىشود. 
همچنين اگر فرمول غذايى بهدرستى تنظيم نشود، به 
محصول كشاورزى آسيب مىرساند و اگر عنصرى 
كم يا زياد باشـــد، گياه دچار مسموميت يا كمبود 
يك ماده غذايى خاص مىشود. كنترل اين شرايط 

دشوار است و نياز به تخصص دارد.
اين كشـــاورز درباره هزينه تمامشـــده كاال 
نسبت به كشت خاكى بيان مىكند: هزينه اوليه و 
سرمايهگذارى براى كشت هيدروپونيك نسبت به 
كشـــت خاكى تقريباً سه برابر است، زيرا نياز به 
آمادهسازى بسترها دارد. اما از آنجايى كه سرعت 
رشـــد گياه و بارورى آن بيشتر مىشود، بعد از 
يكى دو ســـال اين هزينه هم جبران مىشود. در 
عين حال توليد محصول نســـبت به شرايط مشابه 
در كشت خاكى بين سه تا چهار برابر خواهد بود. 
البته قيمت محصول هنگامى كه به دست مشترى 
مىرسد، تفاوت زيادى با محصولى كه بهصورت 

خاكى كشت شده، ندارد.
وى درباره اقالمى كه مىتوان آنها را بهشكل 
هيدروپونيك كاشـــت، مىگويد: تمام صيفىجات 
اعـــم از خيار، گوجه، بادمجان، كاهو و... همچنين 
انواع مختلف سبزيجات را مىتوان به اين صورت 
كشت كرد. حتى شاهد بودهام طالبى و هندوانه هم 
بهصورت هيدروپونيك كشت شده، اما فعاليتهاى 

انجام شده در سطح آزمايشى بوده است.
اين توليدكننده با اشـــاره بـــه آببر بودن 
محصوالت ياد شده، مىگويد: اكنون ايران به اين 
نوع كشت احتياج دارد. اگر سبزيجات و صيفىجات 
بهصورت هيدروپونيك كشت شوند، تأثير زيادى در 

كاهش مصرف آب بخش كشاورزى دارد.
وى در خاتمه مى گويد: در ايران افراد مختلفى 
اين كار را انجام مىدهند، اما كســـى اطالعاتش را 
به ديگرى نمىدهد و همه آن را از يكديگر مخفى 
مىكنند. اين در حالى اســـت كه ايران به اين نوع 
كشت نياز دارد و من شخصاً حاضرم اطالعاتم را 
در اختيار ديگران قرار دهم. با اينكه اين اطالعات 
را بهدشـــوارى به دســـت آوردم و با بيش از 50
نفر از متخصصين كشـــاورزى و صاحبان دانش 

گفتگو كردهام.
از گفتههـــا اين طور برمىآيد كه عدم اطالع 
كافى برخى كشـــاورزان و رغبت نداشتن آنها به 
سرمايهگذارى اوليه، دو عامل مهم عدم توسعه كشت 
هيدروپونيك در كشـــور بهشمار مىرود. با عنايت 
به بروز بحران منابع آبى، نياز است با رفع اين دو 
مسأله، گام مؤثرى در حفظ منابع آبى بهعنوان يكى 

از ارزشمندترين نهادههاى توليد برداشته شود.
در تهيه اين مطلب از گزارش هاى
خبرگزارى ايرنا و ايسنا استفاده شده است

«آب كشت» كليد تحول كشاورزى سنتى
هيدروپونيك؛كشاورزى متفاوت

*    در حال حاضر بسيارى از محصوالت 

مانند كاهو و سبزيجات به شيوه 

"هيدروپونيك" در حال توليد است. به 

طورى كه مصرف آب در اين سيستم يك 

درصد شرايط معمولى است و در واقع 

اگر در شرايط معمولى بتوان يك هكتار 

توليد داشت، در اين روش مى توان تا 

100 هكتار توليد محصول بدست آورد. 

*اگر كشاورز به اصول اين كشت 

تسلط داشته باشد، مى توان شيوه هاى 

جديدى ابداع كرد كه موجب افزايش 

توليد شود. در اين كشت، گياه كامال در 

اختيار توليدكننده است و مىتوان آن 

را مديريت كرد. در واقع در اين شيوه 

اقداماتى را مىتوان انجام داد كه در 

كشت خاكى نمى توان آن را صورت داد.
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8 اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

فوالدخراسان
مهركامپارس

سيماناصفهان
فرآوردههاينسوزپارس

داروسازيفارابي
آسان پرداخت پرشين
الكتريكخودروشرق

سيمانداراب
گروهبهمن

سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
توسعه معدني وصنعتي صبانور

ملي كشتوصنعت ودامپروري پارس
ايرانمرينوس

بيمه پارسيان
ايراندارو

فوالدمباركه اصفهان
گروهصنعتيبارز

شركت ارتباطات سيارايران
مخابرات ايران

سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
فنرسازيزر

رادياتورايران
سبحان دارو

گروه صنعتي پاكشو
دشتمرغاب

توسعهشهريتوسگستر
كاشيالوند

ايرانترانسفو
سرمايه گذاري دارويي تامين

كارت اعتباري ايران كيش
تراكتورسازيايران

كاشيپارس
داروسازياكسير

صنايعشيمياييسينا
توسعهمعادنوفلزات

بيسكويتگرجي
به پرداخت ملت

خوراكدامپارس
سرمايه گذاري دارويي تامين

فوالداميركبيركاشان
گروهصنعتيملي(هلدينگ)
سرمايه گذاري اعتبارايران

كمكفنرايندامين
لبنياتكالبر

الميران
سرمايهگذاريبهمن

سيماندورود
صنايع سيمان دشتستان

همكاران سيستم
تايدواترخاورميانه

سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)
توليديمهرام

فراوردههاينسوزايران
سيمانفارس

داروپخش(هلدينگ)
سيمانغرب

مليسربورويايران
سيمانهرمزگان

سرمايهگذاريتوسعهملي
موتوژن

سرمايه گذاري پرديس
داروسازيسينا

جامدارو
پارسدارو

فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر
سيمانخاش

حمل ونقل بين المللي خليج فارس
پتروشيمي فجر

سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)
البرزدارو

قندنيشابور
سيمانتهران

داده گسترعصرنوين-هايوب
سيمانشمال
نفت سپاهان

مارگارين
خدماتانفورماتيك

باما
سيمان فارس نو

رينگسازيمشهد
سرمايهگذاريبوعلي

پرداخت الكترونيك سامان كيش
نوردوقطعاتفوالدي

معدنيامالحايران
سيمانآرتااردبيل

داروييرازك
آلومراد

شيميداروئيداروپخش
سيمانقائن

محورسازانايرانخودرو
پشمشيشهايران

صنايع پتروشيمي كرمانشاه
لنتترمزايران

پمپسازيايران
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

داروسازيجابرابنحيان
سيمانشرق

فوالدكاوه جنوب كيش
سرمايهگذاريمليايران

سازهپويش
فروسيليسايران

سيمانشاهرود
توسعهمعادنرويايران

سيماناروميه

درخشانتهران
كويرتاير

كارتنايران
شهد

نيروكلر
كيميدارو

سيمانبجنورد
بانككارآفرين

بينالملليمحصوالتپارس
پارسمينو

سرمايهگذارينيرو
بانك ملت

بانك صادرات ايران
داروسازي زاگرس فارمدپارس

كارخانجاتقندقزوين
قندهكمتان

صنايعخاكچينيايران
فرآوردههايتزريقيايران
شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

گروه مپنا(سهامي عام)
صنايعكاغذسازيكاوه

ماشينسازياراك
سرمايه گذاري ساختمان ايران

سرمايه گذاري خوارزمي
گروهصنعتيبوتان

بيمه آسيا
پالسكوكار

ريختهگريتراكتورسازيايران
سختآژند
پارسخزر

ايرانياساتايرورابر
عمرانوتوسعهفارس

چرخشگر
حفاري شمال

پارسسرام
صنايعآذرآب

صنايعالستيكيسهند
نوردآلومينيوم

بيمه ما
سيمانسپاهان
سيمانهگمتان

لعابيران
آهنگريتراكتورسازيايران

سرمايهگذاريمسكن
ليزينگخودروغدير

س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
شكرشاهرود

بانك سينا
تامين سرمايه اميد

سايپاشيشه
قنداصفهان

توليدي چدن سازان
پست بانك ايران
بانكاقتصادنوين

زامياد
ايركاپارت صنعت

سايپا
س.صنايعشيمياييايران

پگاهآذربايجانغربي
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

لبنياتپاك
ماشينسازينيرومحركه
لولهوماشينسازيايران

توليدمواداوليهداروپخش
سرمايهگذاريصنعتومعدن

قندمرودشت
سرمايهگذاريسايپا
گروهصنعتيسپاهان
ليزينگ رايانسايپا

شيشههمدان
بانكاقتصادنوين

گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
موتورسازانتراكتورسازيايران

سرمايهگذاريشاهد
سپنتا

قطعاتاتومبيلايران
پتروشيمي شازند

بيمه البرز
حملونقلتوكا
واسپاري ملت
پارسخودرو

فوالدآلياژي ايران
ايرانارقام
شيشهوگاز

توليديكاشيتكسرام
صنعتيبهشهر

قندلرستان
معادنمنگنزايران

ايرانخودرو
فرآوردههايتزريقيايران

كمباينسازيايران
گلتاش

نيرومحركه
كشتوصنعتچينچين

حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)
بانكپارسيان

سرماآفرين
دادهپردازيايران

تامينماسهريختهگري
سيمانصوفيان

گروه توسعه صنعتي ايران
بانك خاورميانه

افست
سرمايه گذاري پارستوشه

گروهصنايعبهشهرايران
داروسازياسوه

سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
كارخانجات توليدي شهيدقندي

داروسازيزهراوي
كارخانجاتداروپخش

سرمايهگذاريآتيهدماوند
پتروشيمي فناوران

كال سيمين
پتروشيمي پرديس

توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)
سيمانسفيدنيريز

نفتپارس
صنايعجوشكابيزد

صنعتيآما
تكنوتار

مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
توليدمحورخودرو

بيمه ملت
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

صنايعكاشيوسراميكسينا
تجارت الكترونيك پارسيان

پتروشيميشيراز
كشاورزيودامپروريمگسال

بيمه دانا
توريستي ورفاهي آبادگران ايران

داروسازيابوريحان
گلوكوزان

قندثابتخراسان
سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)
سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)

سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
سرمايهگذاريسپه

سيمانبهبهان
معدني وصنعتي گلگهر

سرمايه گذاري شفادارو
نيروترانس

ليزينگ ايرانيان
معدني وصنعتي گلگهر

ايرانتاير
صنايعريختهگريايران

پاكسان
كارخانجاتتوليديشيشهرازي

گروهصنعتيملي(هلدينگ)
سيمانفارسوخوزستان

نوسازيوساختمانتهران
پتروشيمي پارس

گروه پتروشيمي س.ايرانيان
كشتوصنعتپياذر

معدنيدماوند
كابلالبرز

گروهمديريت سرمايه گذاري اميد
سايپاآذين

گروه دارويي سبحان
داروييلقمان

پارسالكتريك
پتروشيمي مبين

كنترلخوردگيتكينكو
ليزينگايران

مهندسينصيرماشين
سيمانخزر

فرآوردههاينسوزآذر
صنايع پتروشيمي خليج فارس

سرمايهگذاري صنعتنفت  
معدنيوصنعتيچادرملو

شيرپاستوريزهپگاهخراسان
ليزينگصنعتومعدن

داروسازيكوثر
آلومينيومايران
فوالدخوزستان

سراميكهايصنعتياردكان
سامانگستراصفهان

مسشهيدباهنر
پااليش نفت تبريز

نفتبهران
داروسازيامين

صنايعشيمياييفارس
دودهصنعتيپارس

سيمانمازندران
گروه دارويي بركت

سرمايهگذاريصنعتبيمه
سيمان كردستان
سيمان خوزستان

مهندسينصيرماشين
فرآوريموادمعدنيايران

پااليش نفت اصفهان
سيمانكرمان

ذغالسنگنگينطبس
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

پااليش نفت تهران
پتروشيميآبادان

سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي
پتروشيميخارك

آبسال
گسترش نفت وگازپارسيان

پااليش نفت بندرعباس
كربنايران

سالمين
پااليش نفت بندرعباس

كاشيسعدي
سرمايهگذارينيرو

داروسازيابوريحان
گروه دارويي سبحان  

1506
6479
1310
2601

15244
6592
1713

41900
7013

12431
2100

13900
13255

6750
2480
3599
6769
2569
2485
4025
3920
2442
5054
4352
2124
1887
6700

10600
3800
1849
1595
886

2063
25800

6500
3599
4154
1104

6482
3352

1514
10149
2350

15434
1327
2482

29997
1249
4320
19900
2080

4399
3590
2712
2395
5620

7346
10734

896
3698
2801
1978
4625
4171

4384
3501
1397
1704
2953
8066
2770
1550

7433
13775

13121
2571
2472
7586

1499
1410

6340
954

3870
2331

25659
6448
3690
5562
2078

4467
3837
1734

35488
2794
3952
9717

10961
5225
9717
1958

113
5507
2052

3
-341

-9
-43

65
-345

-10
-2028

-66
-345

-98
-643
-428
-327

-18
-63

122
-132

-89
-91

31
-38

-265
152

-22
-35
-77

-314
-98

-8
-19

0
-45
333
-94

-189
-66
-20

-112
-62
-44

-125
-58

5
30

-89
-596

-32
-21

-496
-28

-136
-138
-115
-95

-183
-264
-502

-13
-63
-85
-27

-141
-190

-229
-174

-72
-89
-86

-424
-93
-67

-391
-605
-690
-134
-130

-376
-74
-51

-221
-50

-144
-153

-1350
-339
-194
-291
-86

-235
-201
-87

-1867
-142
-207
-511

-576
-267
-511
-103

-12
-385
-320

8400
4066

10555
11042
5488
3414
5096
1606

3265
2506
1140

2193
1169

9184
6161

8536
12871

5500
11500
5289
2546
1155

2858
973

8769
1688
1106

3649
2368

14850
2509
1825
1554
2745
8300
2394
2755
2540
1606
879

2615
2210

4748
879

1483
2011

2619
929

1610
2950

12240
4000
1561
2059
1030
1650
1253
3808
2250
3618
1600

1445
4249

5377
1165
5269

865
4667
1308
3321
2000

4209
3765

1130
37343

1726
4185

1000
1683
1124

922
2210

3230
6020

1635
3130
6280

5366
2506
7290
864
9400
2020

10350
2611
1106

2740
3085
4400
2340
3049
2340
4509
2813

512
196
502
525
261
162
242

76
155
119
52

104
55

314
293
406
612

-98
66

183
121
55

136
26

287
80
49
83
95

403
119
64
38
115

393
114
35
85
76
26
75
33
151
26
37
12

87
18

8
51

324
70
21
81
12
19
13

83
62
61
26
50

-15
190
18

188
3

135
8

13
22
63
75
24

1765
12
90
15

34
4

-2
81
30

121
57
19

122
-4
15

183
6

149
-7

353
-39

17
69

-25
18

-31
63
21

47
29

8939
1890
5910

5709
6458
14800

1815
1400
1054
2170

4174
6501

8185
1239
1760
4560

3283
18910
2263

1150
1165
2540

3558
20600

12738
2055
3201
7115

5440
2785
3089
6805
6987

13300
4507
4351
14190
7400
5406

10554
15429
2735
1360
1736
8400
1132
1060

2496
5410

4545
1489

39294
9182
6023

10692
4360
3850
6940
1790

4864
1479

17391
9086

10007
9300
8601

10207
6959
866

4199
4040
1470
6796
1265

24379
3079

11450
8520
5530
2062
1540

15570
8339
19019
6970
9920

4205
3551

9100
3987
4821
5400
4805
2386
2799
4780

824
3264
1898

19149
6100

1470
4151
2760

100
16

264
-46

19
151

7
13

3
6

54
-79
308

8
9

15
0

-14
15
3

-36
45

0
216
606

26
-16

-34
34
-1
20

-164
101
35

7
-227

174
28

0
-553

0
-143

-1
-7
-1

-33
-14

-131
2

-65
37

-2068
3

-316
-562

-20
27

-365
10

-234
-3

-42
-478
-481
-215

-452
-429

-57
-1

6
-108

-12
-30
-42
154

67
-173

-11
-11

-22
-10

-359
-438
-331
-366
-298
-112

-186
-478

8
-1

-142
-252

-83
-24

-135
-8
-6

-43
-491

-25
-8

-115
-66

آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

مدير نظارت بر بورس هاى سازمان بورس و اوراق بهادار، يكى از 
كاركردهاى اصلى ابزارهاى مشتقه از جمله قراردادهاى آتى سبد سهام 

خواند. را "پوشش ريسك" 
محسن خدابخش به پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا) گفت: يكى از 
امكاناتى كه ابزار معامالت آتى سبد سهام فراهم مى كند، اين است كه 
وقتى احساس مى شود قيمت ها رو به پايين است، ورود پيدا كرده و 
براى فروش آتى سبد يا سبد سهامى كه موجود است اقدام مى كنيد و 

اين امكان، كمك مى كند تا افراد پوشش ريسك انجام دهند.
مدير نظارت بر بورس هاى سازمان بورس و اوراق بهادار تصريح 
كرد: به عبارت ديگر با اتكا به اين ابزار، مى توان در يك بازار كامال 
نزولى هم سود كسب كرد. يعنى سودآورى الزاما نياز به بازار صعودى 
ندارد و با به كارگيرى اين ابزار مى توان بخش زيادى از انحراف بين 

بازده و ثروت سرمايه گذاران را رفع كرد. 
خدابخش ســـپس با ذكر مثالى توضيح داد: براى مثال كسانى كه 
سبدى مشابه سبدسهامى كه روى آن آتى منتشر شده است داشته باشند، 
مى توانند از طريق اتخاذ موقعيت فروشى كه در قراردادهاى آتى دارند، 

پوشش ريسك دهند.
مدير نظارت بر بورس هاى سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان 
كرد: هر چه بيشتر، بتوانيم ابزارهاى مالى را براى بورس ها تعريف كنيم 

به نفع بازار و سرمايه گذاران خواهد بود.
خدابخـــش، يكى از ويژگى هاى اساســـى قراردادهاى آتى بازار 
ســـهام را فعاليت دوطرفه اين ابزار خوانـــد و گفت: در قراردادهاى 
آتـــى مـــى توانيد هم موقعيت خريد و هم موقعيت فروش بگيريد و 
تا زمانى كه منجر به سررســـيد نشـــده، نياز به آن نداريد كه سهامى را 

داشته باشيد.
اين مقام مسوول تاكيد كرد: به طور كلى بايد سعى كنيم هم ابزار 
سرمايه گذارى و هم ابزار مديريت ريسك و پوشش ريسك را فراهم 
كنيم؛ يكى از كاركردهاى ابزارهاى مشـــتقه هم همين اســـت كه ما در 
كنار بحث هاى ســـرمايه گذارى بتوانيم امكان مديريت ريسك را هم 

فراهم كنيم.
وى اظهار داشت: باالخره بعضى سرمايه گذاران دنبال آن هستند 
كه با خود شاخص و كليات بازار، ريسك را پوشش دهند يا اقدام به 
سرمايه گذارى كنند؛ يعنى به صورت تك سهم ورود نكنند، چرا كه 
قاعدتا ذات تك ســـهم - زمانى كه دارايى پايه قرار مى گيرد- داراى 
مجموعه اى از ريسك هاست لذا در مديريت مالى هم توصيه مى كنيم 

افراد به صورت سبد سهام به بازار ورود داشته باشند.

پوشش ريسك

هفتمين گردهمايى هم انديشى  با قراردادهاى آتى بورس
فعاالن بازار سرمايه با پيشكسوتان بازار 

مالى كشور برگزار شد.
به گــــزارش پايگاه خبرى بازار 
ســــرمايه (سنا)، دكتر شاپور محمدى 
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار 
در اين گردهمايي گفت: بســــيارى از 
مسايل و مشكالت بازار سرمايه حل 
شده و طى دو سال گذشته  بيش از 
45 اقدام ضرورى با هدف توسعه بازار 

انجام شد ه است.
به عنوان مثال برقرارى حداعتبارى، 

بروز رســــانى سامانه معامالت، ثبت 
سفارش با روش بوك بيلدينگ، نحوه 
بازگشايى و توقف نمادها و كاهش زمان 
فرآيند آن، بهره بردارى از صندوق هاى 
جديد، راه اندازى معامالت آپشن، راه 
اندازى معامالت الگوريتمى، راهاندازى 
معامالت آتى سبد سهام، تدوين اليحه 
بازار ســــرمايه و ارتقاى جايگاه ايران 
در آيسكو از مهمترين اقدامات سازمان 
بورس و اوراق بهادار طى دو ســــال 

اخير است.
دكتــــر محمدى ادامــــه داد: در 
ايــــن مدت اقدامات ديگرى از جمله 
تسهيل دسترسى به قوانين و مقررات،

راه اندازى سامانه رصد با هدف نظارت 
بر عملكرد ســــازمان بورس و كاهش 
زمــــان فرايند اقدامات، تجميع مجوز 
كارگزاران، پيگيرى تخلفات، توقف 
فعاليت برخى از سايت ها و كانال هاى

متخلف فعال در فضاى مجازى، افشاى 
آمار و اطالعات توليد و فروش ماهانه 
شركت ها، ارتقاى سامانه هاى نظارتى، 
اصالح كارمزدها، تقويت بازار بدهى، 
توســــعه ابزارهاى مالى اسالمى مانند 
اوراق وكالت، منفعت، صكوك اجاره 

هم انجام گرفت.
سخنگوى سازمان بورس افزود: 
در حوزه پذيرش شركت هاى جديد 
و همچنين معامــــالت محصوالت 
كشــــاورزى مانند زعفــــران و خريد 
تضمينــــى گندم  در بــــورس كاال

برنامه ريزى صورت گرفت و اجرايى 
شد و امروز شاهد بورس كااليى بزرگ 

و كارآمد هستيم. 
وى خاطرنشــــان كرد: كاهش 
كارمــــزد معامالت (حدود 25 ميليارد 
تومان درآمد ســــازمان كاهش يافت)، 
كاهش ماليات نقل و انتقال سهام  از 
نيم درصد به يك دهم درصد، معافيت 
ماليات افزايش سرمايه شركت ها از 

محل سود، دستور العمل تامين مالى 
جمعى و همچنين اقدامات فرهنگى 
شركت اطالع رسانى و خدمات بورس 
مانند برگزارى ليگ ستارگان بورس، 
برگزارى رقابت معامالت الگوريتمى، 
جشــــنواره بورس و رسانه و فاينكس 
از جمله اقدامات مهم دو سال گذشته 

بود.
رئيس ســــازمان بورس و اوراق 
بهادار ادامه داد: براى توســــعه بازار 
ســــرمايه اقدامات بســــيارى انجام 
مى شــــود اما اگر امروز شركت هاى 

بزرگ بورسى دنيا صد ها ميليون دالر 
ارزش دارند به دليل اين است كه بهره 
ورى و نو آورى را در دســــتور كار 
خود قرار داده اند و ما هم بايد به اين 

موضوع تمركز كنيم.
دكتر محمدى اضافه كرد:تابلوى 
خوب تابلويى اســــت كه در قيمت، 
بهره ورى و نوآورى را نماييش دهد 
اگــــر ما در اين مســــير حركت كنيم 
توسعه بازار سرمايه دائمى خواهد بود 
در غير ايــــن صورت مفهوم آن اين 
اســــت كه رشد بازار در جايى تثبيت 
و يا متوقف مى شــــود و اگر رشدى 
صورت گيرد به واسطه جريان پولى 
است و اميدوارم با كمك همه فعالين و 
پيشكسوتان بازار سرمايه مسير نوآورى 
و بهــــره ورى بخش مولد اقتصاد را 
هموار كنيم تا شاهد رشد مستمر بازار 

سرمايه باشيم.
رئيس سازمان بورس ادامه داد: 
سياستگذارى هاى اقتصادى عامل موثر 
بر توســــعه اقتصادى است به عنوان 
نمونه موضــــوع قيمت گذارى، بازار 
سرمايه و توليد كنندگان را با چالش 
مواجه كرد ما نبايد با سياســــت ها 
به توليد كننده آســــيب وارد كنيم و 
سازمان بورس براى رهايى صنايع از 
قيمت گذارى تالش بسيارى انجام داد 
قيمــــت گذارى غير واقعى مانعى در 

مسير بهره ورى و نوآورى است.
سخنگوى سازمان بورس با تاكيد 
بر اينكه صيانت از حقوق ســــهامدار 
وظيفه ســــازمان بورس است، افزود: 
اميدوارم با كمك مجلس و دولت  نقطه 
تمركز بودجه سال جارى افزايش سود 
آورى بنگاه هاى اقتصادى باشد. البته 
اقدامات توسعه محور شرط الزم است 
اما اگر ميخواهيم شاهد اقتصاد و بازار 
سرمايه پويا باشيم كمك به سودآورى 

بنگاه ها مهمترين اصل است.

دكتــــر محمدى بــــه مهمترين 
ويژگى هاى بازار سرمايه اشاره كرد و 
گفت: تامين مالى كم هزينه مهمترين 
كاركرد بازار ســــرمايه است و همگى 
بايد كمك كنيم هزينه تامين مالى بخش 

مولد اقتصاد را كاهش دهيم.
ياسر فالح مدير امور بين الملل 
ســــازمان بورس و اوراق بهادار هم 
ضمــــن قدردانى از حضور فعالين و 
پيشكسوتان بازار سرمايه در نشست هم 
انديشى سازمان بورس و اوراق بهادار 
از توقف فعاليت شبكه هاى اجتماعى 
و تارنماهــــاى متخلف خبر داد و در 
پاسخ به اين پرسش كه براى ساماندهى 
فعاليت كانال هاى فعال در شبكه هاى 
اجتماعى چه اقداماتى صورت گرفته؟ 
عنوان كرد: هر يك از كانال هاى فعال 
در شبكه هاى اجتماعى يا تارنماهاى 
فضاى مجازى كه از خطوط قرمز بازار 
سرمايه عبور و به اعتماد عمومى آسيب 
وارد كنند قطعا از آنها به مرجع قضايى 

شكايت مى شود.
وي افزود: 35 پرونده قضايى با 
محور تخلف در فضاى مجازى تشكيل 
و برخى از پرونده ها به دادسرا ارجاع 

شده است.
ياسر فالح همچنين با بيان اينكه 
هفته اول ارديبهشت 1398 فاينكس 
دوازدهم برگزار مى شود از فعالين و 
پيشكسوتان بازار سرمايه دعوت كرد 
با حضور فعال در پويايى ويترين بازار 

سرمايه مشاركت كنند.
در ادامه اين گردهمايي حســــن 
اميــــرى معاون نظارت بر بورسها و 
ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار 
با بيان اينكه تعامل با اهالى بازار سرمايه 
همواره مد نظر سازمان است، در پاسخ 
به نقدهاى مطرح شــــده با موضوع 
حذف EPS، گفــــت: همه اقدامات 
اخير ســــازمان بورس و اوراق بهادار 
بر اســــاس كسب نظر از فعالين بازار 
ســــرمايه انجام شده و به عنوان مثال 
تغيير چهار دستور العمل اصلى، دو بار 
مورد بازنگرى قرار گرفت يا موضوع 
جايگزينى گزارش تفسيرى مديريت 
و EPSنيز بر اســــاس نظر اهالى بازار 

سرمايه اصالح شد.
عضو هياتمديره سازمان بورس 
و اوراق بهادار افزود: اكنون هم انتشار 
EPSممنوع نشده بلكه الزام نيست و 

شــــركت ها اختيار آن را دارند تا در 
گزارش هاى تفسيرى به آن اشاره كنند 
ما بايد فضايى ايجاد كنيم تا تصميمات 
در بازار سرمايه بر اساس تحليل اتخاذ 
شــــود و اقدامات اخير هم با همين 
محور انجام شده است. با اين حال اگر 
همچنان نقدى در اين زمينه وجود دارد 

درهاى سازمان گشوده است.
وى ادامــــه داد: يكى از اقدامات 
مهم ديگر كه در دستور كار قرار دارد 
اصالح قوانين و رويه هاى بازار پايه 
اســــت و در اين باره هم آماده شنيدن 

نقد ها و نظرها هستيم.

اجراي 45 اقدام ضرورى براي توسعه بازار سرمايه

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (شنبه 97/10/1)

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  1/229

ميليون ريال 5/411/965

91/411 معامله 

ميليارد ريال   5/866/592

بازار در يك نگاه

يكشنبه2 دى 1397ـ  15ربيعالثانى 1440ـ   23 دسامبر 2018ـ  سال نود و سومـ  شماره 27178

آگهى تغييرات شركت كشت و صنعت خاور دشت سهامى خاص
به شماره ثبت 1287 و شناسه ملى 10700077145

آگهى تغييرات شركت توليدى كشاورزى دامپرورى ران سهامى خاص
به شماره ثبت  11786 و شناسه ملى 10760065410

آگهى تغييرات
 شركت توليدى كشاورزى دامپرورى ران سهامى خاص
به شماره ثبت  11786 و شناسه ملى 10760065410

آگهى تغييرات شركت خدماتى بازرگانى پارس دام البرز سهامى خاص
به شماره ثبت  4294 و شناسه ملى 10860418421

آگهى تغييرات شركت توليدى و صنعتى شير گازصالح صنعت كاوه سهامى خاص
به شماره ثبت  3251 و شناسه ملى 14003551670

آگهى تغييرات شركت سهامى خاص لوله هاى دقيق كاوه
به شماره ثبت  542 و شناسه ملى 10861599380

آگهى تغييرات شركت سهامى خاص فرآيند صنعت كود
به شماره ثبت  2108 و شناسه ملى 10861240815

آگهى تغييرات شركت بنيان توسعه صنعت خودرو سهامى خاص
به شماره ثبت  1699 و شناسه ملى 10861341905

آگهى تغييرات شركت توليدى آرد جنوب سهامى خاص
به شماره ثبت  469 و شناسه ملى 10420073314

آگهى تغييرات شركت توليدى آرد جنوب سهامى خاص
به شماره ثبت  469 و شناسه ملى 10420073314

آگهى تغييرات 
شركت توليدى آرد جنوب سهامى خاص

به شماره ثبت  469 و شناسه ملى 10420073314

آگهى تغييرات 
شركت تعاونى چند منظوره هسايار

به شماره ثبت  15071 و شناسه ملى 10260360537

آگهى تغييرات شركت جستجو گر آب زالل سهامى خاص
به شماره ثبت  9431 و شناسه ملى 10760368771

آگهى تغييرات 
شركت جستجو گر آب زالل سهامى خاص

به شماره ثبت  9431 و شناسه ملى 10760368771

آگهى تغييرات شركت سهند پالست مكرى شركت سهامى خاص
به شماره ثبت  518 و شناسه ملى 14003855110

آگهى تغييرات شركت آب و فاضالب استان گلستان سهامى خاص
به شماره ثبت  1949 و شناسه ملى 10700089842

آگهى تغييرات شركت صنايع سرام آرا ( سهامى عام ) 
به شماره ثبت 63 و شناسه ملى 10861450700

آگهى تغييرات شركت سپهر بام پوشان دليجان سهامى خاص
 به شماره ثبت 717 و شناسه ملى 10780035922



99 اخبار شهرستانها

تبريزـ  خبرنگار اطالعات: دبير 
شوراي اسالمي شهر تبريز با تاكيد بر 
اينكه شهرداري در وضعيتي نيست 
كه بذل و بخشـــش كند، گفت: در 
حال حاضر شهرداري از نظر مالي در 
تنگنا قرار گرفته است در حالي كه 
برخي نهادها به شهرداري به چشم 
عابربانك نـــگاه مي كنند و به جاي 
اينكه در مركز چانه زني و از بودجه 
ملي استفاده كنند، شهرداري را راه 

ميانبر مي دانند تا از آن پول بگيرند.

 فرج محمدقلـــي زاده اظهار 
داشت: ايجاد شـــفافيت يكي از 
بزرگترين كارهايي است كه مي توان 
انجام داد، چـــرا كه بزرگترين قدم 
براي مقابله با فساد، ايجاد شفافيت 

درتمامي ابعاد است.
ايجاد شهرداري شيشه اي نيز 
نمونه همان شـــفافيت است، زيرا 
شهرداري يك نهاد امنيتي نيست و 
مي توان شفافيت را در آن ايجاد كرد.

عضو شوراي شهر تبريزگفت: 
گام اول براي شفافيت در شهرداري 
توسط شوراي پنجم برداشته شده 
و يكي از مصوبـــات آن، قرار دادن 
قراردادها در پرتال شهرداري است.

وي افـــزود: البته قـــراردادن 
قراردادها كافي نيســـت، بلكه بايد 
كل درآمد شـــهرداري، هزينه كرد 
و توافقـــات شـــهرداري و نحوه 
تصميمات، هبه ها و حتي سفرهاي 

انجام گرفته نيزدر پرتال قرار گيرد.

وي با اشاره به وضعيت هبه ها 
توضيح داد: وقتي قانون تشـــكيل 
شهرداري ها تصويب شد، شهرداري 
همه كاره يك شهر بوده و قانون هبه 
براي در راه ماندگان بود، ولي االن 

اين قانون منحرف شده است.
قلي زاده افـــزود: 67 درصد 
مصوبات شـــوراي چهارم تبريز به 
هبه ها مربوط اســـت ولي شوراي 
پنجم كار بزرگـــي كرده و آن را به 
حداقل ممكن رسانده است كه البته 
بازهم روي اين حداقل ممكن حرف 
و حديثي اســـت كه بايد رسيدگي 

شود.
عضو شوراي شهر تبريز گفت: 
از جمله بخش هاي شـــهرداري كه 
بي اندازه توسعه يافته است، مي توان 
از ورود به ورزش هاي قهرماني نام 
برد. شهرداري براي ورود به ورزش 
قهرماني صالحيت قانوني ندارد و 
جز بند 22، مـــاده 55 هيچ قانوني 

براي ورود به بخش ورزش نيست 
كه آن قانون نيز مختص ورزش هاي 
همگاني اســـت و صرفا شهرداري 

وظيفه بسترسازي دارد.
شهرداري از سال هاي گذشته 
ميليارد ها تومان را براي بيش از 23 
تيم حرفه اي در سنين مختلف هزينه 
كرده و بيش از 80ميليارد تومان در 
ورزش فوتبال در طول 4 سال دوره 

چهارم شورا هزينه شده است.
عضو شوراي شـــهر تبريز 
خاطرنشان ساخت: به علت اينكه 
هيچ گونه ساختار و امكان نظارتي در 
مورد ورزش هاي حرفه اي شهرداري 
وجود نـــدارد، عده اي از اين حوزه 

منتفع مي شوند.
قلي زاده تاكيد كرد: جالب ترين 
موضـــوع در ورزش هاي قهرماني 
شهرداري تبريز، وجود تيم فوتبال 
ساحلي شهرداري اين شهر است 
كه بايد ديد اين تيم با كدام فرهنگ، 

گذشـــته و موقعيت جغرافيايي ما 
سازگار اســـت؟ و اگر هزينه اي را 
كه براي تيم داري قهرماني به وسيله 
شهرداري تبريز صرف شده است، به 
مناطق محروم اختصاص مي داديم، 
االن صاحب چندين ميدان ورزشي 

براي محرومان بوديم.
اولين مصوبه اي كه در شوراي 
پنجم تصويب شد، خروج شهرداري 
از مواردي بود كه غيرقانوني وارد 
شـــده بود كه از جمله آنها ورزش 
بود.با اين حال نه فقط كاري براي 
حذف تيم داري به وسيله شهرداري 
نشده بلكه قرارداد 3 فصلي و طوالني 

هم بسته  شده است.  
قلي زاده با تاكيد بر اينكه جايي 
كه شفافيت نباشد، حتما فساد ايجاد 
مي شـــود، گفت: عدم شفافيت، 
نامشخص بودن هزينه ها، قراردادها 
و ترك تشريفات از جمله مشكالت 
شـــوراي چهارم بود كه  در شوراي 

پنجم ترك تشريفات را به حداقل 
ممكن رسانديم.

عضو شوراي شهر تبريز با بيان 
اينكه شورا 2 وظيفه تصويب مقررات 
و نظارت را بر عهده دارد، گفت: اگر 
شـــورا در عزل و نصب ها، ادعاي 
سهم خواهي و در اجرا دخالت كند، 

قطعا فساد ايجاد مي شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه 
شورا معروف به اين شده است كه 
ادعاي سهم خواهي در تعيين مدير در 
زيرمجموعه شهرداري را دارد، گفت: 
اگر بگويند كه شهردار يا مسئول فالن 
منطقه، فرد معرفي شده عضو شوراي 
شهر است، يعني استارت فساد زده 

شده است.
قلي زاده گفـــت: مگر عضو 
شورايي كه سهم بخواهد، مي تواند 
نظارت هم داشته باشد؟ اين واقعا 
يك موضـــوع خطرناك براي يك 

دستگاه است. 

دامغان داراي 80 معدن فعال است  شفافيت ، بزرگترين گام در راه مقابله با فساد است  
  دامغانـ  خبرنگار اطالعات: فرماندار دامغان گفت: افزايش توليد از 
مسير تامين بازار راهبرد اصلي اين شهرستان در اشتغالزايي بخش معدن 

است.
علي اصغر مجدافزود: شهرستان دامغان داراي 127 معدن مجوزدار 
است كه از اين تعداد 80 معدن فعال است، اين شهرستان در حوزه معدن با 

24 نوع ماده معدني، از ظرفيت و توانمندي بااليي برخوردار است.
 وي  اضافه كرد: سولفات ســـديم، باريت، اكسيد، خاك صنعتي، 
زغال ســـنگ، روي، سرب، مس، سنگ آهن و ســـنگ گچ از مهم ترين 

محصوالت و توليدات معادن اين شهرستان محسوب مي شود.
 او ارزش ريالي مواد معدني استخراج  شده از معادن دامغان را بيش 
از پنج هزار ميليارد ريال بيان كرد و افزود: ميزان سرمايه گذاري در معادن 

دامغان حدود پنج هزار و 873 ميليارد ريال است.
وي با بيان اينكه اكنون يك هزار و 471 كارگر در معادن اين شهرستان 
مشغول به كار هستند، اضافه كرد: افزايش توليد، ايجاد بازار فروش دائمي و 
تقويت معادن از جمله برنامه هاي فرمانداري در اين شهرستان است.استان 
سمنان رتبه ششم كشور از نظر ميزان استخراج مواد معدني را دارد، ذخيره 

قطعي معادن شهرستان دامغان 60 ميليون و 92 هزار تن است.   

16حلقه چاه آب غيرمجاز
 در كاشان مسدود شد

كاشانـ  خبرنگاراطالعات: مدير منابع آب كاشان گفت: 16 حلقه 
چاه آب عميق و نيمه عميق غيرمجاز از ابتداي سال جاري تا كنون در اين 

شهرستان مسدود شده است.
حسن جوكاري افزود: ميزان آبدهي اين چاه هاي غير مجاز از يك تا 
2 ليتر بر ثانيه بود كه برخي از آنها به صورت توافقي و برخي نيز با حكم 
قضايي مسدود شـــد.وي همچنين از شناسايي و توقيف هشت دستگاه 

حفاري غيرمجاز چاه آب با حكم قضايي در اين شهرستان خبر داد.
مدير منابع آب كاشـــان با تاكيد بر ترويج فرهنگ صرفه جويي در 
مصرف بيان كرد: 15 حلقه چاه آب نيز امســـال مجهز به كنتور هوشمند 
شدند.به گفته وي، 350 حلقه چاه آب عميق و نيمه عميق با ميزان آبدهي 
از نيم ليتر تا 40 ليتر بر ثانيه در شهرســـتان كاشان فعال است كه تا كنون 
افزون بر 200 حلقه كنتور هوشـــمند نصب شده كه بيش از 20 ميليون 

مترمكعب از منابع آب را كنترل مي كند. 
جوكاري با تاكيد بر لزوم اجراي طرح هاي نوين آبياري اضافه كرد: 
با توجه به كويري بودن بخش هايي از كاشان، كشت محصوالت آب بر 
بايد در اين شهرستان متوقف و با محصوالت نيازمند آب كمتر جايگزين 
شود.مدير منابع آب كاشان همچنين تهيه نقشه حريم و بستر رودخانه هاي 
مهم سوك چم، حيدر و گازرگاه را يادآور شد و گفت: براي اين طرح ها 
2 ميليارد ريال از محل اعتبارهاي شركت آب منطقه اي اصفهان اختصاص 
يافت.وي با اشاره به اجرا و ساخت ديواره رودخانه روستاي مرق در سال 
جاري با هدف مهار سيل افزود: يك ميليارد ريال از محل اعتبارهاي استاني 
نيز براي اين طرح هزينه شد.به گفته جوكاري، 430 حلقه چاه آب عميق 
با مصرف كشاورزي، 92 حلقه چاه آب آشاميدني شهري و 48 حلقه آب 

آشاميدني روستايي در شهرستان كاشان وجود دارد.

  نخستين جشن اهالي فرهنگ و هنر بابلسر 
برگزارشد

بابلســـر – خبرنگار اطالعات: رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي 
بابلسر گفت: براي نخستين بار جشن اهالي فرهنگ و هنر شهرستان بابلسر 

برگزار  شد.
قدرت اهللا يوسفي افزود:  نخستين جشن اهالي فرهنگ و هنر شهرستان 
بابلسر با عنوان «چله» با حضور شخصيت هاي فرهنگي و هنري و مسئولين 
شهرستان در مجتمع فرهنگي هنري امام خميني(ره) اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمي بابلسر برگزار شد.به گفته يوسفي؛ اين جشن با هدف دورهمي و 
ديدار صميمي اهالي فرهنگ و هنر شهرستان با اجراي برنامه هاي متنوع، 

برگزار  شد. 

پيشرفت 56درصدي فاز 2 فوالد كاوه جنوب كيش
بندرعباس - خبرنگار اطالعات: معاون طرح و توسعه شركت فوالد 
كاوه جنوب كيش از پيشـــرفت فيزيكي فاز 2 فوالدسازي اين شركت به 

56/6 درصد خبر داد.
حميدرضا سلماسي با اشاره به اين كه تجهيزات موردنياز فاز 2 نيز 
همانند فاز يك از شركت سارايه اسپانيا تامين شده است، افزود: برنامه ريزي 

شده است كه نصب تجهيزات اين پروژه تا اواخر 98 به اتمام برسد.

تجهيز ناوگان حمل و نقل عمومي يزد

 به تجهيزات تسهيل كننده براي معلوالن  
يزدـ  خبرنگار اطالعات: محمدرضا شفيعي رئيس سازمان حمل و 
نقل بار و مسافر يزد گفت: سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري يزد 
در خصوص تجهيز ناوگان حمل و نقل عمومي تحت نظارت بخصوص 
اتوبوس شهري به تجهيزات تسهيل كننده براي استفاده هر چه بهتر و بيشتر 

معلولين آمادگي خود را اعالم مي كند.  
وي افزود: با توجه به نوسازي 12 دستگاه اتوبوس جديد به ناوگان و 
اضافه شدن 16 دستگاه ميني بوس خريداري شده، جهت رفاه حال معلولين 
يك دستگاه ميني بوس ويژه معلوالن نيز خريداري و به ناوگان حمل و نقل 

شهري اضافه مي شود. 
شفيعي تاكيد كرد: طرح مناسب سازي اتوبوس هاي جديد و نوسازي 
شده به تجهيزات مناسب براي سوار شدن معلولين، كمربند ايمني و نيز 
جايگاه ويژه معلولين به صورت پايلوت آغاز شده و پس از طي تشريفات 
اداري و تصويب شوراي اسالمي شهر يزد براي پياده سازي بر روي همه 

اتوبوس هاي خريداري شده اجرا مي شود.

ساخت  شهرك تخصصي قير در هرمزگان
بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: نخستين نشست تخصصي كشوري 

ميز توسعه صادرات قير در بندرعباس تشكيل شد.
معاون امور اقتصادي و توسعه منابع اســـتانداري هرمزگان در اين 
نشست گفت: براي توليد و صادرات فرآوري هاي نفتي توجه به كيفيت 
محصول در اولويت اســـت.ايرج حيدري افزود: گمرك و راه آهن استان 
هم تسهيالت الزم را براي صادرات محصول قير در دستور كار قرار دهند.

وي اضافه كرد: بنادر اســـتان هرمزگان متعلق به تمام صادر كنندگان 
كشور است و به صورت شبانه روز آماده خدمات رساني به صادركنندگان 
و واردكنندگان است.رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت استان در اين 
نشست گفت: قرار است براي توسعه توليد و صادرات محصول قير شهرك 
تخصصي ايجاد شود.خليل قاســـمي افزود: همچنين افزايش ارز آوري 

محصول قير هم در دستور كار قرار دارد.  

معادن غير فعال هرمزگان به متقاضيان 

واگذار مي شود  
بندرعباسـ  خبرنـــگار اطالعات: معاون امور معادن و صنايع فلزي 
سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: معادن غير فعالي كه امسال 

وارد چرخه توليد نشوند به ديگر معدنكاران واگذار خواهد شد.
به گـــزارش صنعت، معدن وتجارت هرمزگان، ابراهيم ســـعديني 
اظهاركرد: معادن غير فعالي كه امسال وارد چرخه توليد نشوند طبق قانون 
معادن و اطالعيه وزارتخانه براساس ماده 20 به ديگر معدنكاران واگذار 
خواهد شد.وي با بيان اين كه به فعاالن حوزه معدن هرمزگان تسهيالت 
رونق توليد پرداخت مي شـــود، اضافه كرد: معدنكاران متقاضي دريافت 

تسهيالت رونق توليد مي توانند به سامانه بهين ياب مراجعه كنند.
معاون امور معادن و صنايع فلزي سازمان صنعت، معدن و تجارت 
هرمزگان اظهار كرد: سقف پرداخت اين تسهيالت نامحدود و بر اساس 
نياز متقاضيان و سود 18 درصد است.سعديني اعالم  كرد: از ابتداي سال 
تاكنون 76 مورد تقاضاي دريافت تسهيالت اشتغال روستايي با 140 ميليارد 
تومان ثبت شده كه از اين تعداد 36 مورد تصويب شده است.وي گفت: 
از 36 مورد تقاضاي مصـــوب تاكنون به 8 بنگاه معدني 13 ميليارد ريال 

تسهيالت اشتغال روستايي پرداخت شده است.

نوسازي تاكسي هاي فرسوده

 با خودرو هاي پالك منطقه آزاد انزلي
رشتـ  خبرنگار اطالعات:400 دستگاه خودرو جديد با پالك منطقه 

آزاد انزلي به ناوگان تاكسيراني شهر هاي گيالن اضافه مي شود. 
مديرعامل اتحاديه شركت هاي تعاوني تاكسيراني استان گيالن با اعالم 
اين خبر افزود : با اســـتفاده از ظرفيت خودرو هاي منطقه آزاد انزلي و ارز 
دولتي400 دستگاه خودروي جديد تا پايان امسال جايگزين خودرو هاي 

فرسوده مي شود. 
عليدوست افزود: با نظر مساعد رئيس سازمان برنامه و بودجه قرار 
است تاكسي هاي جديد با وام هاي كم بهره در اختيار تاكسي داران گيالن 
قرار بگيرد. براي اجراي اين طرح وام كم بهره تا سقف300 ميليون ريال و 

كمك بالعوض50 ميليون ريالي پرداخت مي شود. 
وي گفت: اعطاي بسته حمايتي سبد كاالي خانوار، بيمه كردن يك 
هزار راننده تاكسي هاي جديد و بيمه تكميلي براي همه تاكسي داران، از 

ديگر مواردي است كه براي حمايت از رانندگان تاكسي انجام مي شود. 
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نيروگاه 1400 مگاواتي سيريك منشا تحول اقتصادي در منطقه مي شود
بندرعباس - خبرنگار اطالعات: جلسه بررسي 
مسائل و روند پيشرفت فيزيكي عمليات نيروگاه 
1400 مگاواتي شهرستان سيريك به رياست مهندس 

پرتابيان فرماندار سيريك برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان 
سيريك ، در اين جلسه به مواردي پيرامون تسريع 
در روند پايان كار مطالعاتي نيروگاه، تسريع در روند 
آغاز عمليات اجرايي نيروگاه، تاكيد و اولويت جهت 
استخدام نيروهاي بومي بويژه تحصيل كرده، رعايت 
عوامل زيست محيطي، استفاده از ظرفيت هاي بومي 
و محلي در روند اجراي عمليات اجرايي نيروگاه 
1400 مگاواتي، كمك به مردم و روستاهاي حاشيه 
محل احداث نيروگاه، تســـريع در روند احداث 
آبشـــيرينكن نيروگاه با هدف كمك به تامين آب 
منطقه برگزار شد.پرتابيان فرماندار سيريك در بازديد 
از اين پروژه گفت: نيـــروگاه 1400 مگا واتي اين 
شهرســـتان با مبلغ حدود 1/5ميليارد يورو در ميان 
نوار ساحلي روستاي كرپان و شهر بندر كوهستك 
شهرستان ســـيريك كلنگ زني شد و از اوايل سال 
جاري عمليات مطالعاتي و تجهيز كار گاه آغاز شده 
اســـت.وي با بيان اين كه قرار است بعد از انجام 
مطالعات، عمليات اجرايي در مدت 55 ماه از زمان 

عقد قرارداد به بهره برداري برســـد افزود: پيمانكار 
اين پروژه شركت فني مهندسي تكنوپروم اكسپرت 
روسيه است. فرماندار سيريك اظهار كرد: 85درصد 
هزينه اين پروژه به مبلغ حدود2/1ميليارد يورو از 
محل وام كشـــور روسيه و 15درصد بقيه از سوي 
شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي 
تامين مي شـــود. او اضافه كرد: در زمان اجراي اين 
پروژه شاهد اشتغال تعداد قابل توجهي نيروي انساني 

متخصص به صورت مستقيم و غير مستقيم در منطقه 
خواهد شـــد و اين نيروگاه ميتواند نقش مهمي در 
توسعه منطقه شرق هرمزگان بويژه شهرستان سيريك 
داشته باشد. وي ادامه داد: دولت برنامه ريزي وسيعي 
براي توسعه منطقه و استقرار صنايع پتروشيمي، فوالد 
و انرژي بر در قالب طرح توسعه سواحل مكران دارد 
و آينده اي درخشان براي مردم نجيب، مومن، دريا دل 

و مرزداران غيور اين خطه كشور دارد. 

  كرجـ  خبرنـــگار اطالعات:
مدير عامل شـــركت گازاســـتان 
البرزگفت:گاز رساني در استان البرز 
از سال 1376 آغاز شد و اكنون داراي 
بيش از 270 هزار علمك و بيش از 
820 هزار مشترك گاز طبيعي هستيم.

مهندس تقي نژاد در آيين پاياني 
«ارزيابي دومين جايزه ســـرآمدي و 
بهبود مستمر شركت ملي گاز ايران» 
در اين اســـتان افزود: با افتتاح اولين 
مركز آمـــوزش نيروهاي پيمانكاري 
(مركز فني و حرفه اي شهيد خدايي) 
براي توانمندسازي نيروها، آموزش 
نيروهاي پيمانـــكاري امداد را اجرا 
كرديم و همچنين در حوزه مسئوليت 

اجتماعي، دريافت لـــوح تقدير از 
جشنواره شهيد رجايي،كسب رتبه 
برتر در نمـــاز ادارات و آموزش در 
مدارس استان بخشي از اقدامات انجام 
شده توسط شركت گاز استان البرز 

است. 
وي با اشاره به رشد 3/2 درصد 
جمعيت دراستان البرز ياد آورشد: ما 
بايد توجه ويژه به توسعه و به طور 
خاص نگهداري شـــبكه گاز داشته 
باشيم. تقي نژاد اظهار داشت: بزودي 
اقدامات بهبود براي تعالي در دستور 
كار تمامي واحدهـــا تابعه گاز قرار 

خواهد گرفت.
 اواضافه كرد:درابتداي شكل گيري

شركت گاز استان البرز، به فرهنگ 
سازماني انديشـــيديم و چون البرز 
استاني است كه داراي قوميت هاي 
مختلف با ويژگي هاي متفاوت است 
پس زبان مشترك «خدمت به مردم» را 

در سازمان خود تعريف كرديم.
وي گفت: اگر ما مشـــكل را 
تبديل به مساله كنيم،آنگاه مي توانيم 

رضايت مشتريان را كسب كنيم.  
به گفته تقي نژاد، مســـئوليت 
اجتماعي يعني اين كه فرد در مقابل 
خود، ديگران و جامعه احســـاس 
مســـئوليت كند و بايد بدانيم اعتماد 

بزرگترين سرمايه اجتماعي است.
مدير عامل شركت گاز استان 

البرز تاكيد كرد: در مسير رسيدن اين 
مجموعه به «نقطه تعالي» ابتدا بايد 
به تعالي خودمان برسيم تا به تعالي 
سازماني فكر كنيم و در اين مسير بايد 
هدف ما خدمت رساني رضايتبخش 

به مشتركين باشد.
وي افزود: بـــه خاطر تحقق 
بخشـــيدن به همين هدف، اجراي 
خطوط انتقـــال باتامين ايمن، پايدار 
و مطلـــوب گاز در ســـه بخش 
خانگي،تجاري و صنعتي را استراتژي 
خود قرار داديم كه نمونه آن اجراي 
خط انتقال جديد بويين زهرا به چهار 
باغ به طول 65 كيلومتر و با نگاهي 

50 ساله بود.

استان البرز 820 مشترك گاز طبيعي دارد  

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: جلســـه هماهنگـــي و برنامه ريزي 
ســـفر معـــاون اول رئيس جمهـــوري به سيســـتان و بلوچســـتان

 برگزار شد. 
سيد ابوالفضل رضوي معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست 
جمهوري در اين جلســـه كه در استانداري برگزارشد، گفت: رويكرد اين 
سفر با سفر هاي ديگر متفاوت است؛ هدف اين سفر اجتماعي، اقتصادي و 
سياسي است و با توجه به اين كه در سفر مقامات معموالً حرف مردم كمتر 
شنيده مي شود، در اين سفر شنيدن حرف مردم و ديدار با كارآفرينان شهري 
و روستايي و بررسي مشكالت و مسائل فرارو كارآفرينان استان و اتخاذ 

تصميمات الزم در اين زمينه در دستور كار است. 
  وي تاكيد كرد: برنامه ريزي شـــده اســـت تا در ايـــن ديدارها 
بيشـــتر وقت جلسه، مردم ســـخن بگويند و مشكالتشان را در حضور 
معـــاون اول رئيس جمهوري بيان كنند و مردم روســـتا و شـــهر هم به 
طور مســـاوي از حق صحبت كـــردن و ارائه مطالب مورد نظرشـــان

 برخوردار باشند. 
رضوي افزود: اين ســـفر بايد براي مردم استان سيستان و بلوچستان 
دستاورد و نتايج مشخصي داشته باشد بدين صورت كه نيازها و پروژه هاي 
اولويتدار و ضروري استان از اكنون مشخص شود تا آنچه مهمتر است و 
ضرورت بيشتري دارد در اولويت قرار گيرد و با تامين اعتبار الزم به مرحله 

اجرا درآيد.
او گفت: زمان حضور مقامات كشـــوري در ســـفر به استان پهناور 
سيستان و بلوچستان با بيش از 11 درصد از مساحت كل كشور بايد دو برابر 
ساير نقاط كشور برنامه ريزي شود تا با حضور عادالنه مسئوالن در همه نقاط 

استان از شمال تا جنوب، هيچگونه شبهه اي براي مردم ايجاد نشود. 
وي با بيان اين كه در ارائه طرح ها و پروژه ها بايد توسعه متوازن همه 
بخش هاي اســـتان مورد نظر باشد، افزود: بحران آب در استان سيستان و 
بلوچستان يك مساله جدي است كه بايد در اين سفر به آن پرداخته شود. 

به گفته رضوي در اين ســـفر چند نفر از وزرا و روساي سازمان هاي 
كشوري معاون اول رئيس جمهوري را همراهي خواهند كرد. 

احمدعلي موهبتي اســـتاندار سيستان و بلوچستان هم در اين جلسه 
گفت: خواسته مهم ما در اين سفر توجه ويژه مقامات كشوري به مساله توليد 
و اشتغال استان است كه اجراي طرح هاي اقتصادي و ارتقاء معيشت مردم 

از اولويت هاي ما در استان است. 
وي تاكيد كرد: اســـتان ما مزيت هاي فراوانـــي از جمله دريا، مرز و 
جاذبه هاي گردشگري و تاريخي دارد كه بايد با ايجاد زيرساخت هاي الزم 
ضمن معرفي اين ظرفيت ها و پتانسيل ها به ساير نقاط كشور؛ زمينه توسعه 

و اشتغال هم فراهم شود. 

معاون اول رئيس جمهوري
 به سيستان و بلوچستان سفر مي كند 

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886
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رش آگهي روزنامه اطالعات در  تهران و ساير مراكز استانها دفاتر رسمي پذ
 

آذربايجان شرقي
35552590-041تبريز

آذربايجان غربي
32224743-044اروميه

اردبيــــل
33243346-045اردبيل

اصفهــــان
3-32224001-031اصفهان

البـــــرز
2222500-0263كرج

ايـــــالم
3332442-0841ايالم

بـــوشهــر
33536630-077بوشهر

چهار محال و بختياري
32222727-038شهركرد

خراسان جنوبي
32222700-056بيرجند

خراسان رضوي
38419595-051مشهد

خراسان شمالي
32226006-058بجنورد

خوزستــان
33386152-33388047-061اهواز

زنجــــان
33365045-024زنجان

سمنــــان
33332440-023سمنان

سيستان و بلوچستان
33220243-054زاهدان

فـــــارس
32334494-071شيراز

قــــزوين
33222974-028قزوين

قــــــم
37703534-025قم

كردستـــان
33236487-087سنندج

كرمــــان
32223936-034كرمان

كرمانشــاه
38359172-083كرمانشاه

كهگيلويه و بويراحمد
33223939-074ياسوج

گلستــــان
32222123-017گرگان

گيـــــالن
33324511-013رشت

لرستــــان
33302200-066خرم آباد

مازنـــدران
33322206-011ساري

مركــــزي
32226966-086اراك

هــرمـزگان
32227800-076بندرعباس

همـــدان
5-38271814-081همدان

يـــــزد
37256027-035يزد

پذيرش آگهي براي روزنامه اطالعات و مجله اطالعات هفتگي
ايميل پذيرش آگهي ها:

agahi.ettelaat@yahoo.com

sazeman@ostan.org

اكزاستانها م انوساي ته وزنامهاطالعاتد ننهاشآگه پذ م

اعتماد مردم،
 پشتوانه92 سال انتشار بي وقفه روزنامه اطالعات

تهــــران

دفتر مركزي

 (ميرداماد)

  22258014-17
        22223694
       29994509

29994249

3311241109124370268الله زار65150071مارليك

6646728509191576254ابوريحان6670761009121886934ولي عصر

509123198085-77136720نارمك
آزادي

66935043

88720001091231909306693998609192098997يوسف آباد6650270709123970324شهر آرا

3374206409127707311بهشت زهرا2260589109122567663قلهك5590219909123830830شهر ري

76504088رودهن2286669109385164151سيدخندان2271218909121787843شميران

اصل برگ قرارداد قطعه شـــماره 3421 متخذه 

از پـــالك 3155/2015 اصلـــي واقـــع در 

بخش 10 فارسـ  فســـا فاز 5 صادره از شركت 

 تعاوني كاركنان دولت مفقـــود و از درجه اعتبار

 ساقط گرديد.                                               (فسا)

كارت كيشوند اينجانب 
زهرا زيباچهره به شماره 

139579/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت شناسايي و سند كمپاني پرايد مدل 
1386 به شماره پالك 62ـ  434س12 و 

شماره موتور 2017178 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط گرديده است. (ساري)

سند و برگ سبز پرايد مدل 85 رنگ نقره اي 
پالك 488ي18ايران24 موتور 1697489 

شاسي S1412285943137 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط است. 

سند كمپاني اتومبيل سمند مدل 95 به شماره پالك ايران 
 NAACR1HWXGF344001 72ـ744ن26 به شماره شاسي

شماره موتور 147H02344001 مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط است. «قائم شهر»

مدرك فارغ التحصيلي اين جانب علي ملك پور فرزند بهمن به 
شماره شناسنامه 2815 صادره از سميرم در مقطع كارشناسي 
رشته الهيات و معارف اسالمي صادره از دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد گچساران مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت هوشمند راننده مهدي متولي 
مشهدسرا  فرزند حسن به شماره 

2203877 مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط است. «قائم شهر»

كارت دانشجويي نازيال درودگر به 
شماره 9611075144 دانشگاه 
كردستان رشته اقتصاد مفقود و 

از اعتبار ساقط است. سنندج 

سند موتورسيكلت ونجر220 به شماره 
شهرباني49541ايران123مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

برگ سبز پرايد پالك 
57ـ928و13ش موتور 1144726 
 S1412284527737 و ش شاسي
مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. (قلهك)

سند مالكيت راهور موتورسيكلت 
با ش پالك 24ع55ـ  ايران122 و 
ش شاسي 84324991 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار است. 

شناسنامه مالكيت سواري رانا به شماره پالك 549د73ـ 
ايران31 شماره موتور163B0224959 شاسي 

NAAU01FE7GT135469 به نام افشار محمودنژاد 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. پلدختر

برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل 1382 به شماره پالك 
ايران 13ـ498و15 به شماره موتور M13583042 به 
شماره شاسي S1412282137337 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز و سند كمپاني خودرو پرايد به 
شماره شهرباني 944س61 و شماره شاسي 

S1442273104205 و شماره موتور 0838989 
مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. (پيشوا)

كارت هوشمند خودرو شماره كارت 
2305976 به نام علي اكبر آقايي 

كدملي2162078503 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است.«قائم شهر»

سند موتورسيكلت كبير تيپ 150KM مدل1395 شماره 
 0149NCV207571شهرباني 376ـ94143 به شماره موتور
به شماره تنه 150A9549981***NCV به نام سيداسالميان 

چراغبدال گم شده از درجه اعتبار ساقط است. بوكان

برگ سبز سواري پژو روآ تاكسي مدل 1390 شماره شهرباني 
472ت51ايران17 به شماره موتور 11890014967 به 

شماره شاسي NAAB41PM9BH365223 به نام عبداناصر 
فقه كريمي مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. (بوكان)

شناسنامه سواري هاچ بك سايپا تيپ تيبا2 مدل 1395 به رنگ 
سفيد روغني به شماره پالك 154ج27ـ ايران75 شماره موتور 

 NAS821100G1043834 8278255 شماره شاسي
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. بم 

سند كمپاني كاميون كمپرسي آميكو مدل 1386 به 
شماره انتظامي 675ب22ايران31 و شماره شاسي 

NA2B2JMD47A002157 و شماره موتور 
00914885 مفقود گرديده و اعتبار ندارد. (شهركرد)

مفقودي برگ سبزـ  سند اصلي وكالت نامه پژو 
مدل 85 به شماره موتور 12485131082 
و شماره شاسي 24234239 به نام اسماء 

هاشمي نژاد مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

سندـ  كارتـ  برگ سبز كمپرسي ليالند مدل 55 
رنگ نارنجي پالك 576ع28 ايران24 موتور 

7514922 شاسي 7660934 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط است. 

كارت ملي و گواهينامه بهنام غالمي فرزند 
ذوالفقار به شماره ملي 1583468005 

به شماره شناسنامه 15 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
سيده صديقه حسيني 

فرزند سيدجواد به شماره 
شناسنامه4252 صادره از 

ميناب در مقطع كارشناسي رشته 
پرستاري صادره از دانشگاه علوم 
پزشكي هرمزگان مفقود گرديده 
است و فاقد اعتبار مي باشد. از 

يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 
را به دانشگاه علوم پزشكي 

هرمزگان، معاونت آموزشي واحد 
امور فارغ التحصيالن به نشاني 

بندرعباس مجتمع آموزشي 
درماني پيامبر اعظم ارسال نمايد.

كارت هوشمند آقاي ميثم 
نصيحت گزار به شماره 
2113781 به كد ملي 

0492215979 و كارت 
هوشمند ميني بوس 

ايويكو به شماره 
2506379 به شماره 

پالك ايران23ـ683ع24 
و دفترچه ثبت ساعت 
به شماره 364934 به 

تاريخ اعتبار 97/10/18 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

كارت پرسنلي 

هواپيمايي ماهان 

به نام محمدرضا مرادي 

كدپرسنلي 931293 

مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار 

ساقط است.

سند كمپاني، برگ سبز، كارت 
ماشين و تسلسل اسناد 

 131SE سواري پرايد تيپ
مدل 1396 به شماره هاي 
پالك 72ـ574ب35 موتور 
M13/5796859 شاسي 

 NAS411100H1297119
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. (آمل)

برگ سبز خودرو سواري 
پرايد 132 سفيد مدل 
87 به شماره شهرباني 

847م94ـ ايران13 و شماره 
موتور 2693590 و شماره 

شاسي 1422287043959 
بنام غالمعلي شمس قرباني 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه (برگ سبز) و تاييديه 
نقل و انتقال كاميون كمپرسي بنز ال كا 
1924 مدل 1379 به رنگ نارنجيـ  
روغني به شماره پالك 84ـ962ع54 

شماره موتور 33593210077458 و 
شماره شاسي 37433316585003 
به نام عيوض حسيني مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشند.
(بندرعباس)

بارنامه هاي به شماره 
710329 تا 710349 

به شماره سريال 97/14 
از شركت حمل و نقل 
نويدبار چهارمحال و 

بختياري خرمشهر مفقود 
شده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

مفقودي
سند كمپاني، برگ سبز و كارت 
تراكتور كشاورزي 285 تك 
ديفرانسيل مدل 1389 به 
شماره انتظامي 517ك11 

ايران18 شماره موتور 
LFW04459W به شماره 

شاسي J02029 مفقود گرديد و 
ار درجه اعتبار ساقط است. ابهر 

آگهي مفقودي
برگ سبز و برگ تعويض پالك 

خودرو سواري سيستم سيتروئن 
تيپ زانتيا مدل 1389 به شماره 
انتظامي 23ـ343م38 و به شماره 

موتور 124583 و به شماره 
 S1512288186965 شاسي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. «يزد»

برگ سبز وانت پيكان مدل1389 
به شماره پالك 84ـ837ج79 با 

شماره موتور 11488082355 
و شماره شاسي 

 NAAA36AAXAG889242
به نام شهروز عالي نژاد مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
كرمان

برگ سبز و سند كمپاني 
و سند محضري سواري 
پرايد مدل1375 به 

شماره انتظامي 115ب32ـ 
ايران89 با شماره موتور 

00009955 و شماره شاسي 
 S1412275515888
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است. (قزوين)

آگهي مفقودي
كارت هوشمند راننده 
به شماره 2146655 
متعلق به حسين علي 

كياست فر فرزند 
عباس به شماره ملي 

4432125713 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. «يزد»

كليه اسناد و بنچاق،
 سند كمپاني و سند مالكيت 
سمند سورن مدل 1387 

به شماره پالك
 62ـ 894ب98 و شماره 

موتور 12486210387 و 
شماره شاسي 70901740 

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

برگ سبز و سند كمپاني 
پژو ROA مدل 1386 

به شماره پالك ايران 68 
ـ432س21 به شماره 

موتور 11686012606 به 
شماره شاسي 61329342 

به نام محمدرضا عظيمي 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري پرايد مدل 1382 به 
شماره پالك 45ـ813ب71 با 
شماره موتور 00624448 

و شماره شاسي 
S1412282172881 به نام 

الهام آرخي مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. كرمان 

«گمشده»
شناسنامه خودروي (برگ سبز) 

 405TU5 سواري پژو تيپ
SLX مدل 1394 شماره پالك 

99ايران765ق15 شماره موتور 
139B0110595 شماره شاسي 
 NAAM31FE9FK729167
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. شهرستان آق قال 

برگ سبز تراكتور كشاورزي 
سيستم اي تي ام مدل 

1391 به شماره انتظامي 
281ك12ايران46 شماره موتور 
LFW09886Y به شماره شاسي 
 N3HKA1CE2TAM10621
به نام سيدحسين واحدي نودهي 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ابهر 

سند مالكيت برگ فروش 
كارخانه مربوط به تراكتور 
دو ديفرانسيل 6 سيلندر 
مدل itm399 به شماره 
سريال D3147A5 و 
 2503p شماره موتور
علي خواجه نيا مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. بيرجند 

آگهي مفقودي
سند، كارت و برگ سبز خودرو سواري 

پژو پارس مدل 1390 به رنگ 
سفيدـ  روغني و به شماره انتظامي 
65ـ162ل35 و به شماره موتور 

12490235000 و به شماره شاسي 
NAAN21CA3CK134387 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. «يزد»

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
پرايد به رنگ نقره اي متاليك 
مدل1385 به شماره شاسي 

S1412285006475 و شماره 
موتور1794111 و شماره 

انتظامي  ايران43ـ976م76 به 
نام مجتبي قيصري نجف آبادي  

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

سند كمپاني و برگ سبز و 
كارت خودرو سواري اپل 
كورسا مدل 1994 به 

شماره پالك 219ب54 
ايران86 به شماره موتور 

19139394 و شماره 
شاسي R4203243 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. شاهرود 

سند كمپاني و برگ سبز خودرو 
 TU5 سواري پژو پارس

مدل 1393 به شماره پالك 
362ص66 ايران96 به شماره 

 139B0075483 موتور
و شماره شاسي 

 MAAN11FCXEK691927
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. شاهرود 

كليه اسناد شامل سند كمپاني، برگ 
سبز و ساير اسناد مالكيت و كارت 

ماشين خودرو سواري پرايد 111 مدل 
1395 به شماره پالك 17ـ257س48 

و شماره موتور 5667563 و شماره 
شاسي 5877416 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
اروميهـ  جمال اسمعيل زاده ساريجالو 

برگ سبز كاميون باري چوبي 
بنز تيپ ال 52/2624 

مدل 1353 رنگ زيتوني 
ـ روغني به شماره انتظامي 

63ـ912ع45 و شماره موتور 
256000 و شماره شاسي 

10507061 به نام علي بابا 
همتي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز خودرو سواري 
L90 مدل 1390 رنگ 
نقره اي شماره موتور 

 7702035322D137367
شماره شاسي 

 NAALSRALDBA073787
شماره پالك 66ـ863ط73 به نام 
حسين اسحاقي مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. (اسحاقي)

شناسنامه خودرو وانت پيكان 
1600 مدل89 به شماره 

انتظامي 781د41ايران73 به 
شماره موتور11489013743 

به شماره شاسي 
 NAAA46AA7AG115107
به نام مصطفي مرادي فرد مفقود 

گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است. داراب

شناسنامه استيشن 
سواري هيونداي سانتافه 
مدل2015 سفيد شماره 

پالك 22127 شاسي 
 KMHST81C6FA341133
موتور G4KEEU368132 به 
مالكيت  فرزاد كاظمي مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي گردد. 

اميديه

پالك موتورسيكلت تيزتك 
CDI 125 به شماره 

838ـ29477 به رنگ نوك 
مدادي مدل 1393 شماره 

 0124NCV140532 موتور
و شماره شاسي 

215A9301158 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.(بندرعباس)

سند كمپاني و فاكتور فروش وسيله 
نقليه و برگ سبز(شناسنامه مالكيت) 

متعلق به خودرو سواري پژو405 جي ال 
ايكس آي 8/1 مدل1388 رنگ نقره اي 
متاليك شماره پالك23ـ262ج55 شماره 
موتور12488105115 شماره شاسي 
NAAM01CA79E109629 به نام 
مرتضي عرب ماركده مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

سند مالكيت
(برگ سبز) كاميون ايسوزو 
NPR70L مدل1386 به 

شماره پالك79ـ511ع14 
موتور511176 شاسي 

 NAG086NPRF05852
به نام مسلم حبيبي مفقود و از 

اعتبار ساقط است. سنندج

برگ سبز(شناسنامه) موتورسيكلت 
شيرو 125CDI مدل1390 رنگ قرمز 

ـ آلبالوئي شماره پالك 581ـ72636 
 N1A91292958شماره موتور

 N1A125S9004816 شماره تنه
متعلق به اينجانب داريوش 
ذوالفقاري نام پدر حبيب ا له 

كدملي2649593210 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز سواري سراتو (كيا) 
مدل 1397 به شماره پالك 

45ـ715س95 با شماره موتور
 G4KD/JH603574 

و شماره شاسي 
NAS621200J1059332 به 
نام مرتضي ملكي مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. كرمان 

اسناد مالكيت و كارت شناسايي 
و شناسنامه مالكيت (برگ سبز) 
و بيمه نامه سواري پرايد تيپ 

جي تي ايكس آي مدل 1385 به شماره 
پالك 543ب35ـ ايران71 و شماره 
موتور 1407976 و شماره شاسي 

(بدنه) S1412285755694 مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط است.

(زرين شهر)

برگ سبز خودرو پرايد 132 
مدل 90 به شماره انتظامي 

652د47ـ ايران73 به 
شماره موتور 4109965 

به شماره شاسي 
S1422290266329 به نام 
زينب رسولي مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط است.

داراب

پروانه تردد موقت متعلق به 
خودرو سواري هيونداي اكسنت 
مدل 2014 رنگ قهوه اي شماره 

پالك 17667ـ اروند شماره موتور 
G4FADU441592 شماره شاسي 
KMHCT41C4EU541987 به 
نام فالح البولغبيش مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

سند كمپاني و سند مالكيت خودرو و 
كارت مشخصات موتورسيكلت نيما 
125 سال ساخت 89 رنگ مشكي 
به نام آقاي عسكر كمانگر فرزند 
حبيب اله ش ش 814 كامياران 

شماره موتور: 2582 شماره 
شاسي: 8906104 شماره انتظامي: 
ايران516ـ26216 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني و شناسنامه مالكيت 
وانت نيسان

 مدل 1390 به شماره 
انتظامي 791د49ـ ايران71 

و شماره شاسي 
 NAZDL104TKA038057

و شماره موتور 80031429 
مفقود گرديده اعتبار ندارند.

(شهركرد)

سند كمپاني يك دستگاه خودروي 
سواري سيستم پژو تيپ 

PaRSTU5 مدل 1395 رنگ 
سفيد روغني و شماره موتور 

139B0124396 شماره شاسي 
 NAAN11FE3GH708176
شماره پالك 34ـ499ق41 به نام 

حسين بالم زادگان مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. آبادان 

برگ سبز 
(شناسنامه مالكيت) سواري 
پژو پارس مدل 1386 رنگ 
نقره ايـ  متاليك به شماره 
پالك 27ـ415و16 شماره 
موتور 12486097461 و 
شماره شاسي 50327124 

مفقود و از درجه اعتبار
ساقط مي باشد. بانه 

سند مادر و برگ سبز موتورسيكلت 
آزما 125 مدل 1397 پالك 
597ـ  29259 شماره موتور 

 0124NBD001469
شماره شاسي 

NBDALCKAAJUD50109 به 
نام نعمت كوهساري ديلمي فرزند 
نورحسن ش ش 770 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است. گرگان 

برگ سبز خودرو سواري 
پرايد مدل 89 به رنگ 

سفيد به شماره شهرباني 
736د64ـ ايران66 به شماره 

موتور 3688458 و شماره 
 S1412289651339 شاسي

بنام قاسم درجزيني مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

برگ سبز (شناسنامه) موتورسيكلت آوا 
BF3-JS125 مدل 1393 رنگ قرمزـ  

زرشكي سير شماره پالك 581ـ92436 
 0124NBD001296 شماره موتور

 125H9300841***NBD شماره تنه
متعلق به اينجانب هادي غالمرضائي تسيه 
نام پدر: گداعلي كدملي: 5188876876 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است. 

دانشنامه مهندسي مكانيك و 
كشتي سازي دانشگاه اميركبير 

به نام ميالد الماسيان مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

سند كمپاني خودرو 
MVMX33 مدل1393 پالك 
476ق55ـ  ايران11 شاسي 
 NATJBAXk8E10C751

موتور 
MVM484FAFE0C653 به 
نام فرزين منشيا مفقود شده و 

از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
ندا ايران دوست آذر فرزند 

محمود به ش شناسنامه 3564 
صادره از مراغه در مقطع كارداني 
رشته معماري صادره از دانشگاه 

آزاد اسالمي واحد مراغه به 
شماره 158514700365 و 

شماره سريال 0301799 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. از 
يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
مراغه به نشاني مراغه، اتوبان 
شهيد درخشي، دانشگاه آزاد 

اسالمي ارسال نمايد.

پروانه كار به سريال 

1120908 متعلق به 

خالد حاجي سواره بوده 

به دليل مفقود شدن از 

اعتبا ساقط است. 

مفقودي برگ سبز و سند كمپاني خودرو سواري پيكان 
مدل1383 به شماره شاسي 11000856 ش موتور 

11383172628 و شماره پالك 73 ايران 399ل21 به 
نام محمد نورسيده مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

مفقودي برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل1387 
به شماره موتور 2508846 ش شاسي 

S1442287195637 و شماره پالك 48 ايران 574ب83 
به نام جمال الدين دشتي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

مفقودي برگ سبز خودرو كاميونت ون نيسان مدل 
1381 به شماره شاسي 00C75486 ش موتور 

00176937 و شماره پالك 83 ايران 512و26 به 
نام فاطمه اتابكي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

مفقودي سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري پژو405 
مدل1385 به شماره شاسي 40300925 ش موتور 
12485207167 و شماره پالك 73 ايران 714ل52 

به نام محمدبني رهنما مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

مفقودي برگ سبز خودرو سواري پژو405 مدل1395 به 
شماره شاسي NAAM01CE7GK401261 ش موتور 
124K0793838 و شماره پالك83 ايران965و58 به 

نام محمدباقر سجاديان مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

مفقودي برگ سبز پرايد مدل84 ش 
ش S1412284532835 ش موتور 

01175955 ش 93 488ص63 به نام 
جاسم زارع مفقود گرديده و فاقد اعتبار است.

مفقودي سند كمپاني خودرو سواري ليفان 620 مدل1393 
به شماره شاسي NAKNF4224EB119001   ش موتور 

LFB479Q140500413 و شماره پالك 83 ايران916و33 
به نام محمدمهدي زارع مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

مفقودي برگ سبز خودرو سواري پژو پارس 
 NAAN01CA59E846932 مدل1388 ش ش
ش پالك 83ـ546و53 ش موتور 12488123203 

به نام حسين محمدزاده مفقود و فاقد اعتبار است.

برگ سبز خودرو تيبا داخلي مدل 1397 
تيبا 2 هاچ بك شاسي 1193275 

انتظامي 56ـ378ل17 گمشده از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. فومن

پروانه وكالت به شماره 
187/22816/م/پ 
مورخ 93/3/31 به نام 
سيد مرتضي موسوي 
فرزند سيد عنايت اله 
و تمبر مصرفي وكال و 

قولنامه في مابين آقايان 
عبدالمجيد سوچي و ناصر 

غوچي تحت پالك ثبتي 
1103 حوزه ثبتي شيراز 

و ساير مدارك مفقود 
گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است. شيراز

برگ سبز و پالك ماشين وانت 
سيستم پيكان مدل1376 

به شماره انتظامي 744ب17ـ 
ايران97 به شماره موتور 
11517606732 شماره 
شاسي 0076916390 به 
نام شعبان خداياري مفقود 

گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است.ابهر

برگ سبز و سند كمپاني 
 ROA خودرو سواري پژو

مدل 1386 به شماره 
شاسي:61209196 به شماره 
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1010اخبار شهرستانها

كرمان - خبرنگار اطالعات: جلسه رفع 
موانع توليد و اقتصاد مقاومتي شهرستان بافت 

با حضور استاندار كرمان برگزار شد.
محمد جواد فدايي استاندار كرمان در 
اين جلســـه گفت: خوشبختانه پروژه هاي 
خوبي در شهرســـتان بافت در حال اجرا 
است و در اين جلسه تالش مي كنيم موانع 
و مشكالت ايجاد شده در مسير اجراي اين 
طرح ها را با مصوباتي كه داريم، رفع كنيم.  

وي با اشـــاره بـــه اشـــتغال 300 
نفري در فاز اول كارخانـــه فوالد افزود: 
فاز نخســـت ايـــن كارخانه بـــزودي به

بهره برداري مي رسد و در صورت تكميل 
فاز دوم كارخانه براي 2000 نفر شغل ايجاد 

خواهد شد. 
در اين جلســـه درباره شش محور 
شامل: توســـعه و تكميل طرح در دست 

اقدام فاز نخســـت باند دوم محور بافت-
ســـيرجان به منظور پوشش ورودي طرح 
فوالد، اجراي خط ريلي سيرجان-بافت- 
كرمان، حل مشكالت مربوط به خط انتقال 
آب و زمين ايستگاه پمپاژ آب طرح فوالد، 
تأمين برق مورد نياز اجراي فاز دوم و واحد 
گندله سازي، توسعه زيرساخت هاي مخابراتي 
نسل سوم و چهارم، تسهيل و تسريع مراحل 
قانوني اخذ اراضي واگذاري به شركت فوالد 
باهدف رفع مشكالت مربوط به موانع توليد 
كارخانه فوالد بافت بحث و تصميمات الزم 

اتخاذ شد. 
همچنين رفع مشكالت مربوط به موانع 
توليد كارخانه كرك با محوريت تســـريع 
و تسهيل در پرداخت تســـهيالت ارزان 
قيمت از موضوعات ديگر اين جلسه بود 
و مقرر شـــد درباره ارائه 5 ميليارد تومان 
تسهيالت روستايي به اين كارخانه؛ بانك 
كشاورزي نسبت به تأمين ميزان اعتبار مورد

 نظر اقدام كند. 
مساعدت در صدور مجوز مرغداري 
براي افزايش ظرفيت واحدهاي مرغداري 
گوشتي و افزايش ظرفيت توليد واحدهاي 
موجود، يكي ديگر از محورهاي جلســـه 
بود و مقرر شـــد از محل ابطال موافقت 
اصولي مواردي كـــه كاري انجام نداده اند 
مجوز 200 هـــزار قطعه به كشـــتارگاه

 داده شود. 

موانع پيش روى سيلوي گندم بافت و 
درخواست اعطاي تسهيالت ارزانقيمت و 
مساعدت در تحويل و ذخيره سازي گندم از 
سوي اداره غله، يكي ديگر از موارد مطرح 
شده در جلسه رفع موانع توليد بود كه در 

مورد آن تصميم گيري شد. 
اعطاي زمين به ســـرمايه گذار فعال 
در حوزه نيروگاه خورشيدي با ظرفيت 10 
مگاوات و با سرمايه گذاري بانك حكمت 
ايرانيان يكي ديگر از مصوبات جلسه رفع 
موانع توليد بود كه مقرر شد زمين در اختيار 
ســـرمايه گذار در بافت و يا يكي ديگر از 

مناطق استان تعلق گيرد. 
تصميم گيري در مورد اعطاي تسهيالت 
ارزانقيمت به واحدهاي دامداري موجود در 
جهت تأمين شـــير مورد نياز كارخانه شير 
بافت و اصالح نژاد دام ها و همچنين بحث 
و تبادل نظر دردرباره حل مجوزهاي الزم 
معدن گهر منگنز، آبرساني به هتل بافت، طرح 
ساماندهي غار جفريز و رسيدگي به مسائل و 
مشكالت محصول گردو در شهرستان بافت 
از ديگر موارد مطرح شده در اين جلسه بود 

كه درباره آن ها تصميم گيري شد. 
  بنا به اين گزارش رئيس ســـازمان 
مديريـــت و برنامه ريزي اســـتان كرمان، 
نماينده مردم بافت، ارزوئيه و رابر در مجلس 
شوراي اسالمي و جمعي از مديران استاني 
و مسئوالن اين شهرستان درباره مسائل و 

مشكالت 17 طرح توليدي بحث و تبادل 
نظر كردند. 

اســـتاندار كرمان همچنين در سفر به 
بافـــت از روند پروژه هـــاي انتقال آب به 
كارخانه فوالد، هتل چهار ســـتاره، نيروگاه 
برق خورشيدي 10 مگاواتي، كارخانه كرك، 
مجتمع خدمات گردشـــگري و كشتارگاه 
طيور، كارخانه فوالد و مجموعه هتل چهار 

ستاره بافت ديدن كرد. 
  هتل چهار ســـتاره بافت در زميني 
به وســـعت 9500 متر مربع در سه طبقه 
به همراه مجموعه 12 ويالي گردشـــگري 
و بخش تفريحي، با ســـرمايه گذاري 32 
ميليارد توماني گروه مالي گردشگري در حال 

ساخت است.  
دكتر فدايي و همراهـــان در ادامه با 
حضور در محل ساخت نيروگاه 10 مگاواتي 
برق خورشيدي از نزديك روند اجراي اين 
پروژه و مراحل پيشرفت كار را جويا شدند. 

اين نيروگاه با هزينه 8 ميليون يورويي 
بانك عامل و شركت تابان گستر، 30هزار 
قطعه پنل خورشيدي را در زميني به مساحت 
20 هكتار براي توليد برق خورشيدي نصب 

خواهد كرد. 
بازديد از كارخانـــه توليد كرك كه با 
هزينه 11 ميليـــارد و 500ميليون توماني 
بخش خصوصي، توليـــد تاپس را تا پايان 
سال 97 انجام مي دهد از ديگر برنامه هاي 

اين سفر بود. 
استاندار كرمان همچنين در مسير بازديد 
از كارخانه فوالد بافت، در محل ســـاخت 
مجموعه تفريحـــي و خدماتي بين راهي
شـــامل محوطه ايجاد جايگاه سوخت و 
مجموعه تفريحي كه با سرمايه يك ميليارد 
و 700ميليون توماني بخش خصوصي در 

حال ساخت است، حضور يافت. 
پيگيري روند ساخت كشتارگاه طيور 
با ظرفيت كشـــتار 4000 قطعه اي طيور در 
ســـاعت و همچنين بازديد از پست برق 
132 كيلوولتي كارخانه فوالد بخش ديگري 
از برنامه فشرده استاندار كرمان در سفر به 

شهرستان بافت بود. 
فدايي همچنين از پروژه هاي اقتصاد 
مقاومتي شهرســـتان بافت بازديد كرد و با 
حضور در كارخانه فـــوالد از نزديك در 

جريان روند ساخت كارخانه قرار گرفت. 
روند ســـاخت كارخانه فوالد از سال 
1396 شروع شده است و پيش بيني مي شود 
با جذب سرمايه 50 ميليارد توماني، تست 

سرد كارخانه تا پايان سال 97 انجام شود. 
طبق گفته مســـئوالن، تاكنون براي 
ساخت اين كارخانه مبلغ 475 ميليارد تومان 
هزينه شـــده اســـت و پس از تكميل فاز 
نخست كارخانه تعداد 300 نفر و با ساخت 
فـــاز دوم 2000 نفر در آن مشـــغول بكار 

خواهد شد. 

تدابير ويژه براي رفع موانع توليد در «بافت»  اجرا  مي شود

نشست تخصصي فناوري و استراتژي هاي 

نوآورانه در اروميه 
اروميهـ  خبرنگار اطالعات: خبرنگار اطالعات: نشست تخصصي 
زيست فناوري و استراتژي هاي نوآورانه به همت مرجع ملي ايمني زيستي، ستاد 
توسعه زيست فناوري، با همكاري دانشگاه اروميه و سازمان جهاد كشاورزي 

آذربايجان غربي در سالن همايش پژوهشكده دانشگاه اروميه برگزار شد. 
رئيس مركز تحقيقات و آموزش كشـــاورزي آذربايجان غربي در اين 
نشست با بيان اينكه زيست فن  آوري يا بيوتكنولوژي مي تواند تاثيرات مهمي در 
دنيا داشته باشد، افزود: بيوتكنولوژي مي تواند هم مفيد باشد و هم براي مقاصد 

ديگري مصرف شود. 
روانلو بيان كرد: محصوالت تراريختـــه اي كه به روش بيوتكنولوژي 
كشاورزي توليد مي شود، محصوالت پربازده اي هستند كه مقاوم به علف هاي 
هرز و آفت ها هستند كه سويا، گندم و برنج و ذرت جزو محصوالتي هستند 
كه در اين بخش همواره در كشـــورها روي آنها تحقيق مي شود. وي اضافه 
كرد: روي 69 درصد از محصوالتي از قبيل ذرت، ســـويا، چغندر قند، يونجه 
و كدو در آمريكا دستكاري ژنتيك در راستاي مقاوم شدن در برابر بيماري ها 
انجام شده كه اين رقم در برزيل 30 درصد و آرژانتين 24 درصد است. او ادامه 
داد: علف كش ها عالوه بر آلوده كردن خاك ها و آب هاي زيرزميني در بهم زدن 
زيســـت بوم و اكولوژي خاك تاثير بسياري دارند و با توليد گياهان مقاوم به 

آفت ها و علف هاي هرز مي توان از مصرف علف كش ها جلوگيري شود. 
مدير هماهنگي ترويج كشـــاورزي آذربايجان  غربي نيز در اين نشست 
تخصصي با ارائه گزارشـــي از دستاوردهاي زيست محيطي پروژه كشاورزي 
پايدار گفت: افزايش بهره وري در واحد سطح جزو اهداف مهم سازمان جهاد 
كشاورزي در استان است، چرا كه به دليل كمبود منابع آب افزايش سطح زير 

كشت محصوالت كشاورزي امكانپذير نيست. 
بيتا احمديان افزود: كار ترويج آگاهي رساني و توانمندسازي بوده كه با 
برگزاري دوره هاي مختلف آموزشـــي، ترويجي و مهارتي در اين راستا گام 
برداشته مي شود. وي ادامه داد: در كنار اين دوره ها و آموزش ها در سال جاري 
استاندارد تشويقي گپ را نيز براي دو محصول كشاورزي در شهرستان اروميه 
و اشـــنويه اخذ كرديم كه شامل انگور در روستاي امامزاده اروميه و سيب در 

اشنويه است. 
احمديان افزود: در زمينه توليد محصوالت ســـالم دوره هاي آموزشي 
و ترويجي متعددي توسط مديريت ترويج برگزار مي شود. مدير هماهنگي 
ترويج كشاورزي استان اضافه كرد: در راستاي كاهش مصرف آب در بخش 
كشاورزي در زير حوضه درياچه اروميه اقدامات وسيعي در حال اجرا است كه 
طرح استقرار كشاورزي پايدار ازجمله مهمترين اين طرح ها است. وي تاكيد 
كرد: تفاهمنامه اي در اين زمينه بين سازمان محيط زيست و جهاد كشاورزي با 
حمايت مالي كشور ژاپن منعقد شد كه در راستاي اجراي اين تفاهمنامه فاز 
پنجم طرح استقرار كشاورزي پايدار در استان در حال اجرا است. وي همچنين 
گفت: كاهش 40 درصدي مصرف آب مهمترين هدف اجراي اين طرح است 
و اين طرح در سطح شهرستان هاي مياندوآب، اروميه، سلماس، نقده، مهاباد 
اجرا مي شود و محصوالتي مانند گندم، ذرت، چغندر، آفتابگردان و ميوه هاي 

هسته دار و انگور زير پوشش اين طرح هستند. 

برگزاري جلسه تدوين سند اجرايي وزارت 

ورزش و سازمان بسيج
بابلسرـ  خبرنگاراطالعات: جلسه تدوين ســـند اجرايي و انعقاد 
تفاهمنامه وزارت ورزش و جوانان و سازمان بسيج مستضعفين در تهران 

برگزار شد.
مسئول سازمان بسيج ورزشكاران سپاه كربالي مازندران در گفتگو با 
اطالعات از برگزاري جلسه تدوين سند اجرايي و انعقاد تفاهمنامه وزارت 

ورزش و جوانان و سازمان بسيج مستضعفين در تهران خبر داد.
سيد جواد حســـينيان افزود: اين تفاهمنامه با هدف توسعه ورزش 
همگاني با رويكرد ارتقاي سالمت جسماني، رواني و اجتماعي، تقويت 
ورزش قهرماني با رويكرد ارتقاي سالمت جسماني، رواني، اجتماعي و 
معنوي، ترويج فرهنگ اسالميـ  ايراني در بخش ورزش و جوانان كشور 
با رويكرد ارتقاي مشاركت ملي، ترويج روحيه بسيجي و كار جهادي در 
ميان جامعه ورزش و جوانان و ترويج معنويات، اخالق و منش پهلواني در 

جامعه ورزش كشور منعقد شد.
در اين نشســـت دكتر احمدي معاون فرهنگي و توســـعه ورزش 
همگاني وزارت ورزش، سردار آذرنوش مسئول سازمان بسيج ورزشكاران، 
حسينيان مسئول سازمان بسيج ورزشـــكاران سپاه كربالي مازندران به 
نمايندگي از استان ها و ساير فرماندهان بسيج و مديران كل ستادي وزارت 

ورزش حضور داشتند.  

  مدد جويان يزدي رهسپار عتبات عاليات شدند
يزدـ  خبرنگار اطالعات:80 نفر از زنان سرپرســـت خانوار تحت 
حمايت كميته امداد استان يزد رهســـپار اردوي زيارتي عتبات عاليات 

شدند.
معاون فرهنگي كميته امداد اســـتان يزد با اعـــالم اينكه اردوهاي 
مددجويي اين نهاد در قالب هاي زيارتي و آموزشـــي برگزار مي شـــود، 
گفت: 80 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت حمايت كميته امداد استان 
يزد رهسپار اردوي زيارتي عتبات عاليات شدند. حجت االسالم علي محمد 
اسالمي منش افزود: در شش ماهه نخست ســـال جاري دو هزار و 871 
مددجوي تحت حمايت به اردوي زيارتي آموزشي مشهد مقدس، قم و 

شيراز و اردوهاي آموزشي درون استاني اعزام شدند.
وي با بيان اينكه تقويت بنيه اعتقادي جامعه هدف تحت حمايت كميته 
امداد ازجمله اهداف اين نهاد در برگزاري اردوهاي زيارتي آموزشي است، 
افزود: در نيمه نخست امسال هزار و 289 مددجو به اردوي زيارتي و هزار 

و 582 مددجو به اردوي آموزشي تربيتي اعزام شدند.
او با اشـــاره به اينكه مادران و دختران تحت حمايت، زنان و مردان 
سرپرست خانوار، سالمندان، دانش آموزان، دانشجويان و طالب علوم ديني 
ازجمله مددجويان بهره مند از برنامه هاي اردويي هســـتند، گفت: هزار و 
519 نفر از مددجويان بهره مند از برنامه هاي اردويي دانش آموز، 201 نفر 
دانشـــجو و طالب علوم ديني، 805 نفر سرپرســـت خانوار (783 زن و 
22 مرد)، 68 نفر جوانان در آســـتانه ازدواج، 118 نفر دختران بازمانده از 
ازدواج، 129 نفر دختران بازمانده از تحصيل و 31 نفر زن سالمند بوده اند. 
اسالمي منش با بيان اينكه دو هزار و 161 نفر از افراد اعزام شده به اردو طي 
شش ماهه نخست امسال زن و 710 نفر مرد بودند، افزود: دو هزار و 326 
نفر از مددجويان اعزامي به اردو ساكن مناطق شهري و 545 نفر در روستا 
ساكن هســـتند. وي ادامه داد: 104 ميليون تومان براي برگزاري اردوهاي 
زيارتي آموزشي در نيمه نخست سال 97 هزينه شد كه 53 درصد از محل 
كمك هاي مردمي و صدقات و 47 درصد از منابع دولتي تأمين شده است.

او افزود: چهار هزار و 36 مددجوي تحت حمايت كميته امداد استان 
يزد سال گذشته به اردوي زيارتي آموزشي عتبات عاليات، مشهد مقدس و 
قم مشرف شدند كه از اين عده 682 مددجو به عتبات عاليات، دو هزار و 

929 نفر به مشهد مقدس و 425 مددجو اردوي قم اعزام شدند. 

پياده  راه هاي همدان

 موجب رونق كسب و كار مي شود 
همدانـ  خبرنگار اطالعات: معاون پارلماني رئيس جمهوري گفت: 
دولت تدبير و اميد در صنعت گردشگري سرمايه گذاري هاي قابل توجهي 

انجام داده و به دنبال توسعه اين صنعت است. 
حسينعلي اميري در حاشيه ديدار از اماكن گردشگري همدان، در جمع 
خبرنگاران گفت: ويژگي هاي منحصر به فرد در حوزه گردشگري باعث شده 
است كه اين صنعت يكي از مهم ترين محورهاي توسعه اين استان باشد. 
همدان جاذبه هاي گردشگري فراواني از جمله تاريخي، طبيعي و فرهنگي 

دارد كه منحصر به فرد است. 
اميري در بازديد از پياده راه اكباتان، خطاب به كسبه اين محل گفت: 
شايد در كوتاه مدت اين پياده راه كسب و كار را كاهش دهد، اما در سال هاي 

آينده با حضور گردشگران در اين مكان، بازار كار رونق مي گيرد. 
معاون پارلماني رئيس جمهوري به همراه اســـتاندار، معاون عمراني، 
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و شهردار همدان از 
پياده راه هاي اكباتان، بوعلي، ارم و همچنين موزه و تبه باستاني هگمتانه 

ديدن كرد.  

رونق اقتصاد روستايي كاهش مهاجرت ها 

را به دنبال دارد
كاكيـ  خبرنگار اطالعات: معاون سياسي، اجتماعي فرماندار دشتي  
گفت: رونق و فعال شدن اقتصاد روســـتايي از جمله عوامل اثرگذار در 

كاهش مهاجرت روستانشينان به شهرهاست. 
احسان رزمي نيا درمراسم اختتاميه نمايشگاه دستاوردها و توانمندي هاي 
روستاييان و عشاير دشتي افزود: توجه به مشاغل روستايي اولويت مهم 
مسئوالن براي توسعه اشتغال پايدار است و تاكيد آنها مبني بر اقتصاد محور 

كردن روستاهاست. 
حميد زارعي، رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي دشتي نيز گفت: 
نمايشگاه توانمندي هاي روستائيان و عشاير يك اتفاق تازه بود و با استقبال 
خوبي از طرف مردم شهرســـتان دشتي و گردشگران مواجه شد. در اين 
نمايشگاه از بخش مركزي روستاهاي محمدآباد، بحيري، بادام زار، وراوي، 
حيدري، مل گل، مل گاودان، فقيه حســـنان، درازي، الورشرقي و احشام 

قائدها شركت داشتند. 

برگزاري  اجالسيه شهدا و ايثارگران روحاني استان اصفهان
اصفهانـ  خبرنگار اطالعات: دهمين اجالســـيه 
شهدا و ايثارگران روحاني استان اصفهان با پيام زعيم 
حوزه علميه اصفهان در حســـينيه همدانيان واقع در 
مجموعه فرهنگي تخت فوالد اصفهان برگزار شـــد. 
آيت اهللا العظمي مظاهري در اين پيام با بيان اينكه قلم و 
بيان ما خاكيان، كوتاه تر از آن است كه بتواند در توصيف 
مجاهدان راه خدا و افالكيان از جان گذشـــته، سخني 
بگويد گفتند: شهيداني كه با درك صحيح از زمانه و 
وظيفه خود، رشـــته همه تعلقات و تمنيات دنيوي و 
ظاهري را گسســـتند و با حضور در ميدان (جهاد في 
 سبيل  اهللا)، حلقه (جهاد علمي) و (جهاد تبليغي) را كامل 
كردند و تمامي سرمايه اين جهاني خود را براي زنده 
نگاه داشـــتن و حفظ ارزش هاي الهي و معنوي، فدا 
كردند و رسالت بزرگ خويش در حراست و صيانت از 
دين و آرمان هاي ديني را در عمل، به اثبات رسانيدند. 
ايشان با اشاره به اينكه شـــهداي روحانيت در 
طول تاريخ پر افتخار حوزه هاي علميه تشيع، همانند 
گوهرهاي درخشاني هستند كه تمام صفحات اين تاريخ 
شكوهمند را روشن ساخته اند و اسوه حسنه ديگران 
بوده اند افزودند: از شهيد اول و شهيد ثاني (قدس سر 
هما) گرفته تا شهداي روحاني معاصر كه در صحنه هاي 
گوناگون قبل و بعد از انقالب اسالمي، خون هاي پاك 
و مطهرشان، مايه حفظ و استمرار و بقاء و تعميق دين 
و معارف ديني گشته اســـت و درس (عمل در كنار 
علم) و (بصيرت) و (شـــناخت وظيفه) را به همه ما 
آموخته اند و از اين  رو مسئوليت سنگين ما در قبال اين 
مجاهدت هاي بي  پايان، اوال شـــناخت و فهم درست 
اين پيام هاي مهمي است كه آن شهيدان و مجاهدان راه 
حق براي همه ما باقي نهاده اند و ثانيا عمل و التزام به 
آن پيام هاي حيات بخش و ثالثا نشر و ترويج و تعليم آن 
پيام هاي ماندگار به خصوص به نسل جوان است. زعيم 

حوزه علميه اصفهان گفتند: اگر ثمره اجالسيه كنوني 
شهداي عزيز روحانيت استان اصفهان، توجه و تدبر در 
اين نكات اساسي باشد، به فضل الهي، به هدف خود، 

دست خواهد يافت.
* دشمن درصدد تخريب روحانيت است

عضو مجلس خبرگان رهبري نيز با تأكيد اينكه 
روحانيت در رزم، جذب، تبليغ و پشـــتيباني از مردم 
هميشه پيشتاز بوده اند گفت: دشمنان در صدد تخريب 
روحانيت است و تالش مي كنند بين مردم و روحانيت 
جدايي ايجاد كنند. آيت اهللا عباس كعبي افزود: دشمنان 
براي اينكه نفوذ اجتماعـــي روحانيت را در اليه هاي 
عميق جامعه را كمرنگ كنند، عليه آنها شبكه سازي 
مي كنند تا نقش هاي تاريخي روحانيت كم رنگ شود. 
او با اشاره به اينكه علماي دين و روحانيون راستين، 

وارثان انبياء هستند، معرفي اسالم ناب محمدي(ص) 
بر پايه آموزه هاي اهل بيت(ع)، ايســـتادگي در مقابل 
بدعتگزاران و منحرفان، بيداري گري مردم، احيا گري 
براي حيات بخشي جامعه، انسجام بخشي و حفظ وحدت 
جامعه، مبارزه با اســـتبداد و استكبار و خدمت رساني 
به فقرا و محرومـــان را مهمترين نقش روحانيت در 
جامعه برشـــمرد و گفت: دنيا طلبي، عافيت طلبي، 
راحت طلبي، تجمل گرايي و همچنين بي تفاوتي نسبت 
به مسائل اجتماعي و سياسي از نقاط ضعف روحانيت 

است. 
نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبري 
با بيان اينكه آمريكا و اسرائيل، دشمنان ايران هستند و 
وظيفه روحانيت، دشمن شناسي و مقابله با آنها است، 
ســـازش با آمريكا را عقب نشيني از آرمان هاي شهدا 

دانست و افزود: به جاي كدخدا بايد خدا را ببينيم.
 آيت اهللا كعبي گفت: اخالص در ارتباط با خدا، 
اطاعت از رهبري و صداقت با مردم عناصر پيشرفت 
و عدالت و حركت رو به جلو روحانيت راســـتين و 
آگاه در مسير شهداست. مسئول نمايندگي ولي فقيه 
در سپاه صاحب الزمان(عج) اصفهان نيز با بيان اينكه 
در دوران دفاع مقدس هزار و 112 روحاني و طلبه از 
استان اصفهان به جبهه ها اعزام شدند گفت:590 نفر 
آنها شـــهيد و 215 نفر نيز جانباز شدند و 22 نفر هم 
از آزادگان هستند. حجت االسالم والمسلمين رحمت 
اهللا صادقي افزود: استان اصفهان با تقديم 590 شهيد 
روحاني و طلبه، رتبه نخســـت را در بين استان هاي 

كشور دارد. 
استان هاي مازندران با تقديم380 شهيد، خراسان 
رضوي و تهران هر كدام با تقديم 354 شـــهيد پس از 
استان اصفهان به ترتيب بيشترين شهيد روحاني و طلبه 
را در كشور دارند. شهرستان هاي اصفهان با 146 شهيد، 
نجف آباد با 103 شهيد، كاشان با 59 شهيد و شهرستان 
آران و بيدگل با تقديم 31 شهيد پس از شهرستان اصفهان 
بيشترين شـــهيد روحاني و طلبه را در استان اصفهان

 دارند.
 شـــهيد حجت االسالم و المسلمين سيد نوراهللا 
طباطبايي نژاد كه در انفجار دفتر حزب جمهوري در 
7 تير سال 1360 به شـــهادت رسيد، به عنوان شهيد 
روحاني شاخص دهمين اجالسيه شهيد و ايثارگر طلبه 

و روحاني استان اصفهان معرفي شد.
 در اين اجالســـيه عالوه بر تجليل از خانواده 
شهيدان قنبري و حســـيني از شهداي روحاني مدافع 
حرم، از40 ايثار روحاني و طلبه سال هاي دفاع مقدس 
اصفهان به مناسبت چهلمين ســـال پيروزي انقالب 

اسالمي تجليل شد. 
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آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 

شركت كوهسار سازه كاسپين (سهامي خاص) 

به شماره ثبت 10954 و شناسه ملي 10760384608
بدينوســـيله از كليه صاحبان سهام شركت يا نمايندگان آنها دعوت مي شود تا در جلسه مجمع 

عمومي عادي به طور فوق العاده كه در رأس ســـاعت 14 روز دوشنبه مورخ 1397/10/17 به 

آدرس ساري ـ كيلومتر5 جاده درياـ جنب شركت پگاه، شركت كوهسار سازه كاسپين تشكيل 

مي گردد حضور به هم رسانيد.

دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني در خصوص عملكرد سال مالي 1396

2ـ تصويب صورتهاي مالي سال منتهي به 96 و اتخاذ تصميم به تقسيم سود

3ـ انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هيئت مديره

4ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج هرگونه آگهي

5ـ انتخاب بازرس اصلي و علي البدل

6ـ ساير موارد قابل طرح در صالحيت مجمع عمومي 

هيئت مديره شركت كوهسار سازه كاسپين

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 

شركت توسعه صنعت روغن موتور آريا (سهامي خاص)

به شماره ثبت 11227 و شناسه ملي 10760387406 
بدينوســـيله از كليه صاحبان سهام شركت يا نمايندگان آنها دعوت مي شود تا در جلسه مجمع 

عمومي عادي به طور فوق العاده كه رأس ساعت14 روز پنجشنبه مورخ 1397/10/20 به آدرس 

ساري ـ كيلومتر5 جاده دريا ـ جنب شركت پگاه ـ  شركت توسعه صنعت روغن موتور آريا تشكيل 

مي گردد حضور به هم رسانيد.

دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني در خصوص عملكرد سال مالي 1396

2ـ تصويب صورتهاي مالي سال منتهي به 96 و اتخاذ تصميم به تقسيم سود

3ـ انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هيئت مديره

4ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج هرگونه آگهي

5ـ انتخاب بازرس اصلي و علي البدل

6ـ ساير موارد قابل طرح در صالحيت مجمع عمومي 

هيئت مديره شركت توسعه صنعت روغن موتور آريا 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت شيمي پااليش نوين شمال(سهامي خاص) 
به شماره ثبت8499 و شناسه ملي 10760358952 

بدينوسيله از كليه صاحبان سهام شركت يا نمايندگان آنها دعوت مي شود تا در جلسه 
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده كه رأس ســـاعت14 روز ســـه شنبه مورخ 
1397/10/18 به آدرس: ســـاريـ  كيلومتر10 جاده درياـ  روبروي دانشگاه سارويهـ  

شركت شيمي پااليش نوين شمال تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانيد.
دسـتور جلسه: 1ـ اســـتماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني درخصوص 

عملكرد ســـال مالي 1396 2ـ تصويب صورت هاي مالي ســـال منتهي به 96 و 
 اتخاذ تصميم به تقســـيم سود 3ـ انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره 
4ـ انتخاب حســـابرس و بازرس قانوني 5ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشـــار جهت 
 درج هرگونـــه آگهي دعوت و آگهي 6ـ ســـاير موارد قابـــل طرح در صالحيت

مجمع عمومي

هيئت مديره شركت شيمي  پااليش نوين شمال

آگهي دعوت
جلســـه مجمع عمومي عـــادي به طور فوق العاده شـــركت خدمـــات زيارتي 
 كانون بازنشســـتگان حج و زيارت (سهامي خاص) به شـــماره ثبت 366112 
و شناســـه ملي 10320164086 در ســـاعت 10 صبح روز چهارشـــنبه مورخ 
 97/10/26 در ســـالن اجتماعات ســـازمان حج و زيارت تشـــكيل مي گردد. 

از كليه سهامداران دعوت مي شود در جلسه مذكور حضور به هم رسانند.
دسـتور جلسـه: 1ـ اســـتماع گـــزارش هيئت مديره و بـــازرس 2ـ تصويب 

 ترازنامه مالي ســـال1396  3ـ انتخاب بازرس 4ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار 
5ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده است.

هيئت مديره

تاريخ انتشار: 97/10/2

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
(نوبت دوم) شركت تعاوني مسكن وحدت 

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 
و كاركنان سازمانهاي وابسته به شماره ثبت 52347

به اطالع كليه اعضاي محترم شـــركت تعاوني مي رساند: جلسه مجمع 
عمومي عادي به طـــور فوق العاده نوبت دوم رأس ســـاعت 14 مورخ 
97/10/16 روز يكشنبه در محل سازمان برنامه و بودجه كشور واقع در 

ميدان بهارستان خيابان دانشسرا تشكيل مي گردد.
دستور جلسه:

1ـ ارائه گزارش عملكرد تعاوني توسط هيئت مديره و بازرس
2ـ ارائه گزارش مالي شركت منتهي به پايان اسفندماه سال96

3ـ انتخاب بازرس
در صورتي كه هر يك از اعضاء نتوانند در جلســـه مجمع عمومي حضور 
يابند مي توانند استفاده از حق رأي خود را براي حضور در جلسه به يك 
نماينده تام االختيار واگذار نمايند. تعداد آراي وكالتي هر عضو حداكثر 

3 رأي خواهد بود.

هيئت مديره

تاريخ انتشار: 97/10/2 
دعوت نامه تشكيل مجمع عمومي عادي 

بطور فوق العاده نوبت اول 
شركت تعاوني مسكن پايگاه ششم شكاري 

جلســـه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت اول شركت تعاوني مسكن 
پايگاه ششم شكاري در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 97/11/09 در محل دفتر 
شركت تعاوني برگزار مي شود. از كليه اعضاء دعوت مي شود تا جهت اتخاذ تصميم 

نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور به هم رسانند. 
دستورجلسه:

1ـ انتخاب بازرس اصلي و علي البدل           2ـ تصويب صورت هاي مالي ســـال 96 
3ـ تصويب بودجه پيشنهادي سال 97 

تذكر 1: در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ممكن نباشد مي تواند نماينده اي 
جهت حضور و اعمال راي در مجمع تعيين نمايد در اين صورت هر عضو مي تواند 
وكالت 3 عضو و هر غير عضو تنها وكالت يك عضو را تقبل نمايد. حضور توام وكيل 

و موكل و بازرس و تاييد وكالتنامه ها توسط بازرس الزامي مي باشد. 
تذكر 2: افراد داوطلب عضويت در بازرسي تعاوني تا يك هفته پس از انتشار آگهي 

دعوت مي توانند جهت ثبت نام به دفتر تعاوني مراجعه نمايند. 
* مكان وكالت نامه: دفتر شـــركت تعاوني * ساعت وكالت نامه: 10ـ  15 صبح و 

عصر * تاريخ تحويل وكالت نامه: 7و97/11/8 

هيأت مديره و مديرعامل

برگ سبز خودرو تيبا داخلي مدل 1397 
تيبا 2 هاچ بك شاسي 1193275 

انتظامي 56ـ378ل17 گمشده از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. فومن

كارت تردد فرودگاه مهرآباد به 
شماره 8095 اينجانب بهنام 
شيرين  پور مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز سواري تيبا 2 مدل 95 رنگ سفيد 
پالك 228م82ايران14 موتور 8261142 
شاسي NAS821100F1038626 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

پروانه بهره برداري تاكسي پرايد مدل 85 تاريخ صدور 
95/9/28 به شماره پرونده 7268/الف/95 به نام 

بخشعلي نوروزي بورخيلي فرزند محمدحسين مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است. «قائم شهر»

سند كارخانه، شناسنامه مالكيت 
(برگ سبز) و كارت شناسايي سواري 
سايپا تيبا مدل 1395 سفيد شماره 
پالك 69ـ118س42 شماره موتور 
M15/8378821 شماره شاسي 
NAS811100G5732539 به 
نام نعمت كوهساري ديلمي فرزند 
نورحسن ش ش 770 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است. گرگان 

برگ سبز خودرو سمند ايكس 
7 مدل 90 به شماره انتظامي 
933و43ايران63 به شماره 

موتور 12490106032 
به شماره شاسي 

 NAACN1CMXBF754598
به نام مجيد نوري مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است. 
داراب 

برگ سبز، سند كمپاني و سندهاي قطعي و عوارض خودرو سواري 
پيكان مدل 82 شماره پالك 53ايران453د35 شماره موتور 
11158232970 شماره شاسي 82512064 به نام سارا 

بهزادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهي مفقودي 

برگ سبز خودروي سواري 

پژو 206 رنگ سفيد روغني 

مدل 1389 به شماره انتظامي 

ايران66ـ454ج23 و به شماره 

موتور 14189046948 

و شماره شاسي 

 NAAP03ED3BJ461549

به نام خانم مريم عاملي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار

 ساقط مي باشد.

سند سفيد موتورسيكلت 
پرواز 125 مدل 1394 

رنگ گوجه اي شماره موتور 
0125N2N405922 شماره 

 N2N***125R9428836 تنه
شماره پالك 13532ايران823 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

 TU5  برگ سبز خودرو سواري رانا تيپ
رنگ سفيدـ  روغني مدل 1394 به 

شماره انتظامي 285س27 ايران99 
شماره موتور 163B0174720 شماره 
 NAAU01FE9FT108143 شاسي

به مالكيت مليحه زارع فرزند قاسم 
متولد 1354 به شماره شناسنامه 11 
و كد ملي 4911120797 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ تردد و شناسنامه مالكيت 
يك دستگاه خودروي كيا اپتيما 

مدل 2014 به رنگ سفيد شماره 
پالك 19956 شماره موتور 

G4KJCH088618 شماره شاسي 
KNAGM4A75D5344807 به 
نام امين مهاوي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. (آبادان)

برگ سبز كاميون باري فلزي 
فوتون مدل1388 به شماره 
پالك 63ـ545ع95 با شماره 
 HC561554PA15 موتور

و شماره شاسي 
 NADV9JE668E073194

به نام حسين قوقي باصري 
مفقود و از درجه اعتبار
 ساقط مي باشد. كرمان

شناسنامه مالكيت خودرو (برگ 
سبز) پرايد صبا جي تي ايكس  

مدل 1383 رنگ مشكي متاليك 
شماره پالك 969ق37 ايران19 

شماره موتور 00947079 شماره 
 S1412283329405 شاسي
به نام آقاي يونس پودات مفقود 

گرديده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

كليه مدارك ماشين: كارت ماشين، 
كارت سوخت، سند،  كارت سبز، سند 
كمپاني،  بيمه نامه خودرو پژو پارس 
TU5 رنگ سفيد مدل 94 شماره 

پالك 96ايران259د54 شماره موتور 
B0084828139 شماره شاسي 

NAAN11FC8FK832723 به نام 
جميله فالحي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

سند خودرو سواري پژو 
405 رنگ نقره اي مدل 
1391 به شماره موتور 

124K0113087 شماره شاسي 
 NAAM01CA1DR592732
شماره پالك 95ايران326ق32 
به نام بهرام پارغ مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 اينجانب مجيد احمديان مالك اتومبيل ســـواري پژو405 با شماره پالك

 64ـ ايـــران994د34 و با شـــماره موتور 12483137291 و شاســـي 

83060964 به علت فقدان ســـند مالكيت و برگ سبز تقاضاي رونوشت 

(المثني) اسناد مذكور را نموده اســـت. لذا چنانچه هركس ادعايي در مورد 

خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10روز به دفتر حقوقي ســـازمان فروش 

شـــركت ايران خودرو واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص تهران ـ كرج ـ 

شهرك پيكانشهرـ ساختمان سمند طبقه1 مراجعه نمايد. بديهي است پس 

از انقضاي مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

اينجانب يوسف شـــجاع قزل احمد مالك اتومبيل سواري پيكان با شماره 

پالك 64ـ ايران 337م11 و با شـــماره موتور 11127785891 و شاسي 

77487535 به علت فقدان ســـند مالكيت و برگ ســـبز و كارت تقاضاي 

رونوشت (المثني) اســـناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هركس ادعايي 

در مورد خودرو مذكور دارد ظرف مدت 10روز به دفتر حقوقي سازمان فروش 

شـــركت ايران خودرو واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص تهران ـ كرج ـ 

شهرك پيكانشهرـ ساختمان ســـمندـ طبقه1 مراجعه نمايد. بديهي است 

پس از انقضاي مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

برگ سبز و سند وانت مزدا تيپ 2000 بي 1991 
ش موتور 192806 ش شاسي 222100 پالك 
ايرانـ  65ـ  792ط23 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. (زرند كرمان)

كارت كيشوند اينجانب صادق 
زماني به شماره 122214/01 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

برگه سبز و كارت پارس 90 خاكستري 
به ش پالك 262هـ39ايران78 و ش 

موتور 92716 به نام اصغر نجفي مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت هوشمند ناوگان سواريـ  
مسافري به شماره 8101174 

بنام مقصود همتي سالكده 
مفقود و فاقد اعتبار است.

شناسنامه مالكيت(برگ سبز) سواري پرايد 
جي تي ايكس آي مدل1388 به شماره پالك 
577ي75 ايران23 به نام رمضانعلي ممامي 

چمگرداني مفقود شده اعتبار ندارد. زرين شهر

سند كمپاني و شناسنامه مالكيت سواري پرايد به شماره 
پالك 916ق19ـ ايران41 موتور:3180735 شاسي: 
S1412288354439 به نام حسينقلي ميررحمتي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. پلدختر

برگ سبز پرايد 132مدل91 سفيد شماره 
پالك275ج91ايران32 و شماه شاسي 
S5420091703268 به نام حيمد 

رازقندي مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

كارت شناسايي و برگ سبز خودرو سواري 
پيكان به شماره شاسي:74415743 به 

شماره پالك:78ايران562ج25 به نام حسن 
زرگري مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز و كارت شناسايي خودرو كاميونت ون 
 00C42494:نيسان2400 مدل:1379 به شماره شاسي

به شماره پالك: 18 ايران485د88 به نام فرهاد حسني 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

اينجانب مرتضي افشه مالك خودرو پژو پارس به 
رنگ سفيد روغني انتظامي 481ج18 ايران 66 به 

شماره بدنه NAAN01CA6AK471901 شماره 
موتور12489128443 مدل1389 به علت 

فقدان اسناد فروش سند كمپاني تقاضاي رونوشت 
اسناد مذكور را نموده است، لذا چنانچه هركس 

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

مراجعه نمايند.
بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
همچنين شناسنامه مالكيت خودرو و برگ سبز آن 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

اينجانب عطاء اله ابوبكري مالك خودرو سمند 
EF7به شماره پالك ايران74ـ542ب23 و 
 NAACJIJC6CF124098 شماره شاسي
و شماره موتور147H0016129 به علت 
فقدان اسناد فروش (برگ كمپاني كارخانه) 

تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را 
نموده ام. لذا چنانچه هركس ادعائي در مورد 

خودرو مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي 
شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر14 

جاده مخصوص تهران كرج شهرك پيكانشهر 
ساختمان سمند طبقه1 مراجعه نمايد. بديهي 

است. پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. (تبريز)

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
(نوبت اول)

مدرك تحصيلي اينجانب ايرج لطيفي 
فرزند فتح اله به شماره شناسنامه 
4465 صادره از تهران در مقطع 
كارداني رشته مديريت بازرگاني 
صادره از واحد دانشگاهي ابهر به 

شماره 43912 مفقود گرديده است 
و فاقد اعتبار مي باشد.

«مفقودي»
شناسنامه و سند كمپاني سواري رنو 

مدل1393 به رنگ سفيد شيري روغني 
 100015406RD298077شماره موتور
 NAALSRALDE236249 شماره شاسي

شماره پالك 55ايران773د99 به نام 
اينجانب حسن افسرده فرزند احمد صادره 
از دهلران مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. دهلران

اصالحيه

پيرو آگهي مفقودي مورخ 

97/9/29 پروانه تردد 

خودرو سواري سيستم 

كيا تيپ سراتو صحيح 

مي باشد.

آبادان

شناسنامه مالكيت يك دستگاه 
خودروي سواري تويوتا تيپ تويوتا 
كمري مدل 2017 به رنگ مشكي 
شماره پالك 74925 شماره موتور 
2ARN345255 شماره شاسي 
4T1BF1FK5HU694495 به 
نام پريسا آقااميري مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
آبادان

برگ سبز يك دستگاه خودرو 
سواري سيستم سايپا تيپ تيبا 

مدل 1396 به رنگ سفيد شماره 
پالك 34ـ492ق63 شماره موتور 
M15/8496776 شماره شاسي 
NAS811100H5767064 به 
نام نوال ربيعي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
آبادان

برگ كمپاني كاميونت ون 
نيسان تيپ2400 رنگ آبي 
روغني مدل1385 به شماره 

شاسي J022692 موتور 
00331609 شماره انتظامي 
642ص38 ايران35 به نام 
اژدر شرقي مفقود شده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

ملكانـ  عينالو

برگ سبز كاميونت ون نيسان 
تيپ2400 رنگ آبي روغني 
مدل1388 به شماره شاسي 

 NAZPL140TBM211247
موتور503294 شماره انتظامي 

912ص24 ايران35 به نام 
حسين كرمي بنائم مفقود شده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

ملكان ـ  عينالو

برگ تردد يك دستگاه خودروي 
سواري سيستم كرايسلر تيپ 300 

مدل 2013 رنگ نقره اي شماره 
پالك 15129 اروند شخصي شماره 
موتور DH626640 شماره شاسي 
2C3CCAAG3DH626640 به 
نام محمد بيرانوند مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
آبادان

كارت پرسنلي 

هواپيمايي ماهان 

به نام مصطفي 

عماري اله ياري

 كد پرسنلي 931390 

مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

سند، برگ سبز و 
پالك موتورسيكلت 
نيكرو 125 با شماره 

پالك638ايران23755 و 
شماره موتور80319 و تنه 
125E86107600 به نام 
حسن زارعي محمودآبادي 
مفقود شده از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

برگ سبز موتورسيكلت 
 WAVE هوندا
با شماره پالك 

639ايران92432 
و با شماره 

موتور8004656 و تنه 
8600549 مفقود شده 

از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

برگ سبز خودرو ميني بوس 
بنز با شماره پالك 

54ايران468ع68 و با شماره 
موتور33491110136210 

و شاسي 
  37939116011642
مفقود شده از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

آگهى تغييرات
 شركت عمران سازه نيكان آريا با مسئوليت محدود

 به شماره ثبت 486420 و شناسه ملى 14005580539 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396/08/27 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد: تعداد اعضاى هيئت مديره 5 نفر مى باشـــد و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گرديد. محمد ســـعيد موفق به شماره ملى 3873846667 با 
پرداخت مبلغ 20000000 ريال به صندوق شركت در رديف شركاء قرار گرفت. 
على اصغر ولى پور به شماره ملى 0048811221 با پرداخت مبلغ 20000000 
ريال به صندوق شركت در رديف شركاء قرار گرفت. عليرضا نظام زاده به شماره 
ملـــى 2970220164 با پرداخت مبلغ 20000000 ريال به صندوق شـــركت 
در رديف شركاء قرار گرفت. ســـرمايه شركت از مبلغ 40000000 ريال به مبلغ 
100000000 ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در اساســـنامه اصالح گرديد. 
ليست شـــركاء پس از افزايش به شرح ذيل مى باشد: نصرت اهللا محمد عليزاده به 
شماره ملى 4622885271 داراى مبلغ 20000000 ريال اكبر قيومى جوينانى 
به شماره ملى 1262611156 داراى مبلغ 20000000 ريال محمد سعيد موفق 
به شماره ملى 3873846667 داراى مبلغ 20000000 ريال على اصغر ولى پور 
به شماره ملى 0048811221 داراى مبلغ 20000000 ريال عليرضا نظام زاده 

به شماره ملى 2970220164 داراى مبلغ 20000000 ريال
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295467) 

آگهى تغييرات شركت عمران سازه نيكان آريا با مسئوليت محدود
 به شماره ثبت 486420 و شناسه ملى 14005580539

 به اســــتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1396/08/28 تصميمات ذيل اتخاذ شد: نصرت اهللا محمد عليزاده 
به شــــماره ملى 4622885271 به سمت رئيس هيئت مديره اكبر 
قيومى جوينانى به شــــماره ملى 1262611156 به ســــمت عضو 
هيئت مديــــره و مدير عامل محمد ســــعيد موفق به شــــماره ملى 
3873846667 به ســــمت عضو هيئت مديره على اصغر ولى پور به 
شماره ملى 0048811221 به ســــمت عضو هيئت مديره عليرضا 
نظام زاده به شــــماره ملى 2970220164 به ســــمت نائب رئيس 
هيئت مديره براى مدت نامحدود انتخاب گرديدند. كليه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدآور شــــركت مشتركا با امضاء مديرعامل و يكى ازاعضاى 
هيئت مديره همراه با مهر شــــركت و كليه نامه ها و مكاتبات ادارى 

منفردا با امضاى مديرعامل بهمراه مهر شركت انجام پذيرد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295466) 

آگهى تغييرات
 شركت كارخانجات نورد و لوله سمنان سهامى خاص
 به شماره ثبت 97131 و شناسه ملى 10101411780 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/06/26 تصميمات ذيل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود 
و زيان ســـال مالى منتهى به 29 اسفند سال 1396 به تصويب 
رســـيد. اعضاى هيئت مديره عبارتند از: آقاى عباس بغدادى كد 
ملى 5089218420 به عنوان رئيس هيئت مديره و مدير عامل 
و آقاى سيد داود دهقانى محمد آبادى (كد ملى 0451889843 
) به عنوان نائب رئيس هيئت مديره و خانم شـــقايق شاه حسينى 
كد ملى 0060366461 به عنوان عضو هيئت مديره براى مدت 
دو ســـال تعيين شدند كليه اوراق و اســـناد بهادار و تعهد آور از 
قبيل چك و ســـفته و بروات و قراداد ها و عقود اسالمى با امضاى 
رئيس هيئت مديره و مديرعامل همراه با مهر شـــركت و ســـاير 
مكاتبـــات ادارى با امضا يكى از اعضاى هيئت مديره يا مديرعامل 
همراه با مهر شركت و ساير مكاتبات ادارى با امضا يكى از اعضاى 
هيئت مديره يا مديرعامل همراه با مهر شـــركت معتبر مى باشد. 
موسســـه حسابرســـى و خدمات مديريت آزموده كاران (عضو 
جامعه حسابداران رسمى) شناســـه ملى 10100468600 به 
عنوان بازرس اصلى موسســـه حسابرسى رهبين به شماره ملى 
10100379311 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يكسال 
مالى انتخاب گرديدند. روزنامه كثير االنتشار اطالعات جهت نشر 

آگهى هاى شركت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295465) 

آگهى تغييرات 
شركت گروه انرژى پترو نفيس آرمان سهامى خاص

 به شماره ثبت 337112 و شناسه ملى 10103729670 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 
1397/01/28 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: -ترازنامه و حساب 
سود و زيان شـــركت منتهى به 30/ 10/ 96 مورد تصويب قرار 
گرفت. -سازمان حسابرسى به شناسه ملى 10101136332 به 
ســـمت بازرس قانونى براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديد. 
-روزنامه كثيراالنتشـــار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت 
انتخاب گرديد. -شركت گروه راهبران اقتصادى آرمان به شناسه 
ملى 10103477823 و شركت كارگزارى بانك توسعه صادرات 
به شناسه ملى 10101756777 و شـــركت مديريت و توسعه 
فناورى اطالعات آرمان به شناسه ملى 10103765484 بعنوان 

اعضاء هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295464) 

آگهى تغييرات 
شركت سامان ساخت آريان سهامى خاص

 به شماره ثبت 281059 و شناسه ملى 10103160268 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/07/11 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: شـــركت تامين مسكن 
گروه مالى پاســـارگاد شناســـه ملى 10103907350 به نمايندگى 
آقاى سلمان ســـريع االطالق فرد شـــماره ملى 1465638539 به 
عنوان رئيس هيئت مديره شـــركت نوانديش توســـعه متين شناسه 
ملى14004426841 به نمايندگى آقاى محمود صادقپور شماره ملى 
0039916261 به عنوان نايب رئيس هيئت مديره شركت گروه ارزش 
آفرينان پاسارگاد شناســـه ملى 10103810941 به نمايندگى آقاى 
يوسف تقى پور شماره ملى 0322965624 به عنوان عضو هيئت مديره 
و مدير عامل براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. كليه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها و عقود 
اســـالمى با امضاى مدير عامل و يكى از اعضاء هيئت مديره يا دو نفر از 

اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295462) 

آگهى تغييرات
 شركت مهندسى و توسعه گاز ايران سهامى خاص

 به شماره ثبت 146199 و شناسه ملى 10101891101 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1395/05/30 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: -محمدرضا قدسى زاده به 
شماره ملى 3071358571 به سمت رئيس هيئت مديره و حسن منتظر 
تربتى به شماره ملى 0700226834 به سمت نايب رئيس هيئت مديره 
و مديرعامل و محمدرضا هادى به شماره ملى 1288718421 به سمت 
عضوء هيئت مديـــره و بهزاد بابازاده به شـــماره ملى 2162040093 
به ســـمت عضوء هيئت مديره و عيســـى مقدمى زاد به شـــماره ملى 
1898747474 به ســـمت عضوء هيئت مديره، بعنـــوان اعضاء اصلى 
هيئت مديره و محسن مظلوم فارسى باف به شماره ملى 0940739267 
و عبدالرضا ابوالحسينى به شماره ملى 2295152488 به عنوان اعضاء 
على البدل هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. -اختيارات 

مديرعامل مطابق با ماده 13 اساسنامه مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295463) 

آگهى تغييرات شركت سبدگردان الگوريتم سهامى خاص
 به شماره ثبت 522007 و شناسه ملى 14007372475 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/05/20 و تاييديه سازمان 
بورس و اوراق بهادار به شـــماره 122/40860 مورخ97/8/12تصميمات ذيل 
اتخاذ شد :آقاى عليرضا كنعانى به شماره ملى 0065204980به سمت رئيس 
هيئت مديره، آقاى امير وفائى به شـــماره ملى0381928160 به نمايندگى از 
شركت سرمايه گذارى آتى نگر سپهر ايرانيان به شناسه ملى 10103501252 
به ســـمت نائب رئيس هيئت مديره آقاى آرش آقاقليزاده خياوى به شـــماره 
ملى 1671914457 به سمت مدير عامل و عضو هيئت مديره براى بقيه مدت 
تصدى تعيين گرديدند. امضاء كليه اوراق و اســـناد بهادار و تعهد آور شركت 
از قبيل چك،ســـفته و بروات و اوراق تعهد آور با امضـــاى مدير عامل و يك 
نفر از اعضاى هيئت مديره و در غياب مديـــر عامل با امضاى دو نفر از اعضاى 
هيئت مديره همراه با مهر شـــركت و اوراق عادى ادارى با امضاى مدير عامل 
همراه با مهر شـــركت معتبر مى باشد. هيئت مديره بخشى از اختيارات مندرج 
در ماده 40 اساســـنامه را بشرح زير به مدير عامل تفويض نمود. الف: بند 1 ب: 
پيش بينى بودجه ســـاالنه شركت موضوع بند 8 پ: استيفاى حقوق شركت از 

سايرين موضوع بخشى از بند 10 ت: بند 20و21 ا
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295461) 

آگهى تغييرات شركت مهندسين عمران مارون سهامى خاص
 به شماره ثبت 162525 و شناسه ملى 10102051467 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/06/26 
 تصميمات ذيل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زيان مالى شركت منتهى به اسفند ماه
1396 مورد تاييد و تصويب قرارگرفت. موسســـه حسابرسى داوران حساب به شناسه 
ملى 10100521980 به عنوان بازرس اصلى و آقاى منصور حق نظرى به شـــماره ملى 
3330499060 به سمت بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295455) 

آگهي مفقودي 
كارت هوشـــمند اتوبوس اســـكانيا؛ 

مارال مدل 1396 به شـــماره انتظامي 

ايران83ـ846ع21 به رنگ سفيد نارنجي 

و كد كارت هوشـــمند اتوبوس به شماره 

3230979 به نام آقـــاي محمدمهدي 

صميعي فرزند شـــهريار متولد 1359 به 

ش ش 952 صادره از شيراز مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

بروجرد
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جامعه ظرفى همگن است كه اتفاقات درون 
آن به همه بخش هاى ديگر آن تعميم مى يابد و 
نمى توان مـــدارس و كالس هاى درس را از آن 
مجزا كرد و با باالرفتن آمار خشـــونت در جامعه 
نمى توان انتظار داشـــت كه اين آمار در مدارس 

كاهش يابد.
براى بررسى علل  خشـــونت در جامعه، 
ميان مردم و همچنين كاهش آن در مدرســـه و 
يافتن راهحل هاى آن با محمد روزبهانى ، جامعه 
شناس و كارشناس آســـيب هاى اجتماعى در 
مدارس در استوديو الفبا به گفتگو نشسته ايم كه 
مشروح آن در اين شماره مجله نگاه منتشر شده

 است:
 موضع “ خشونت “ بحثى بسيار فراگير است با 
شاخه هاى متفاوت . اگر چه عنوان مورد بحث، 
“ خشونت در مدارس “ اســـت . براى ورود به 
موضوع، ابتدابايد تعريفى از خشونت داشته باشيم. 
به طور كلى ، هر عملى كه يك فرد به فردى 
ديگر ، يا به خودش اعمال كند كه باعث آسيب 
رساندن شود ، عملى خشونت آميز ناميده مى شود 
. برخى از كارشناسان معتقدند اين آسيب رسانى 
اگر به هر موجود و جاندار ديگرى اعمال شود نيز 

خشونت است . 
البته خشـــونت ، انواع و اقسام دارد كه مهم 
ترين آنها عبارتند از : خشونت جسمى: كه طى 
آن فرد به جســـم فرد ديگر يا جسم خود آسيب 
برســـاند ،خشـــونت روحى يا روانى : كه اين
 خشـــونت ها جنبه عاطفى دارند و به صورت 
آســـيب وارد كردن به روح و روان فرد از طريق 
تحقير كردن، تهمت زدن ، توهين كردن و امثالهم 
است،خشونت جســـمى و روحى مى تواند از 
ســـوى افراد مختلف ، در حـــق ديگران اعمال

 شود . 
از جمله خشـــونت پدر و يا مادر نسبت به 
فرزند ، خشونت همســـران نسبت به يكديگر ، 
خشونت معلم نســـبت به شاگرد يا خشونت دو 

نوجوان نسبت به يكديگر.
 نوع ديگر خشونت نيز “ خشونت گفتارى “ 
است كه متاسفانه در جامعه ما رو به ازدياد است . 
مانند طعنه زدن افراد به يكديگر كه در حال حاضر 
اصطالحا “ متلك انداختن “ ناميده مى شـــود ، 

خصوصا در مدارس دربين نوجوانان.
آمار خشونت

 بى مناسبت نيست در اين جا نگاهى آمارى 
به مبحث “ خشونت “ در سطح جهان داشته باشيم 
تا متوجه شويم كه  ،خوشبختانه وضعيت ايران 
از اين نظر در جهان خيلى بد نيســـت!بر اساس 
آمار رسمى، ساالنه در جهان ، بيش از 5/1ميليون 
نفر ، بر اثر خشـــونت جان خود را از دســـت

 مى دهند . به عبارت دقيق تر ، ساالنه6/1ميليوننفر 
در دنيا قربانى خشونت هستند .

 از اين تعداد ، حدود 50 % مرگ ها ناشـــى 
از “ خودكشى “ است ؛ كه همان “ خشونت فرد 
نســـبت به خود “ است . از اين 6/1ميليون  نفر ، 
حدود 35 % آدمكش هســـتند . نكته عجيب اين 
است كه تنها 10الى 15 % اين افراد در جنگ كشته 
مى شوند  چيزى كه شايد خيلى ها فكر كنند بايد 
تعداد بيشترى را در بر بگيرد . در ايران ، اين آمار 
تقريبا نصف اســـت . به طور مثال و با توجه به 
آمار فوق در جهان ، از هر 1صد هزارنفر 6/14قتل 
وجود دارد در حالى كه اين آمار در ايران ، 6تا 7نفر 

در هر صد هزار نفر است.
در موضوع خودكشى نيز آمار كشور ما در 
مقايسه با جهان ، در سطح پايين ترى قرار دارد.اما 
بايد اشاره كنيم كه متاسفانه آمار خودكشى در ايران، 

كاهش پيدا نكرده و رو به افزايش هم است . 
در مدارس نيز اين وضعيت قابل مشـــاهده 

است ؛ خصوصا در مدارس دخترانه! در حالى كه 
خيلى از كارشناسان معتقدند كه خشونت بيشتر 
يك “ پديده مردانه “ است ، اما متاسفانه طى سال 
هاى اخير ”خشونت“ در بين زنان و همچنين در 
مدارس افزايش داشته است . سوالى كه در اين جا 
وجود دارد اين است : داليل “ خشونت “ چيست؟ 
اگر بخواهيم در يك كلمه دليل آن را بيان كنيم، بايد 
از واژه “ نا كامى“ استفاده كنيم . به اين صورت كه 
وقتى افراد ، نمى توانند به اهدافشان برسند ، به طور 
ناخواسته دچار واكنش خشن يا خشونت نسبت به 

خود و ديگران مى شوند . 
چه ”خشـــونت كالمى“ و چه ”خشونت 
فيزيكى“ البته برخى از جامعه شناسان نظر ديگرى 
دارند و معتقدند يكى از مهم ترين داليل خشونت، 
روحيه ، ”ســـلطه طلبى“ ، انسان است . انسان ها 
معموال ميل به تسلط بر ديگران در رفتارشان ديده 

مى شود .
ريشه  خشونت

ريشه  خشونت انسان ها در كجاست ؟ افراد 
پس از به دنيا آمدن و بزرگ شدن و رشد كردن ، 
در روند “ جامعه پذير “ شدن با چند عامل مواجه 
مى شوند كه اولين آنها “ خانواده “ است . يقينا اگر 
خانواده ها روش صحيح بر خورد با ديگران را در 
ابتدا به فرزنداشان بياموزند ، كمك زيادى در جهت 
آمـــوزش اين مهم كرده اند و اين همان “ مهارت 

ارتباطى “ است .
 پس از خانواده ، مدرســـه عامل دوم است. 
مهم ترين وظيفـــه مدارس “ جامعه پذير كردن “ 
كودكان و نوجوانان اســـت . در مدارس ما بايد 
به دانش آمـــوزان ، “ مدارا “ يا روش مدارا كردن 
آموزش داده شود تا در برخورد با اولين مشكل در 

جامعه يا روابط اجتماعى رفتارهاى خشونت آميز 
بروز نكند . 

عامل سوم “ رسانه ها “ هستند كه از اهميت 
زيادى بر خوردارند . فيلم ها و برنامه هايى كه از 
تلويزيون پخش مى شود ، مطالبى كه در نشريات 
چاپ مى شود ، سهم به سزايى در آموزش مسائل 
مربوط به ”مهارت هـــاى اجتماعى“ يا بالعكس 
ترويج ”خشونت“ در جامعه دارند . مهم ترين دوره 
زندگى فرد از جهت آموزش پذيرى دوره سنى 
بين 12تا 18سالگى و حتى تا 20سالگى است . در 
دوره نوجوانى تغييرات فيزيكى زيادى رخ مى دهد 
كه نوجوان ، احساس قدرت جسمانى بيشترى 

پيدا مى كند .
 همچنين روحيه“ اســـتقالل طلبى “ در آنها 
نمايان مى شود و به همين دليل است كه رفتارهاى 
پر خطر يا خشونت آميز ، در دانش آموزان دوره 
ابتدايى خيلى كمتر از دانش آموزان دوره متوسطه 
اول و متوســـطه دوم است . اگر دانش آموزان در 
دوره ى ابتدايى آموزش هاى صحيح ديده باشند 
در دوره نوجوانى خشونت كمترى از خود بروز
 مى دهند .راهكار اصلى مبارزه با خشـــونت در 
دوره ى نوجوانى چيســـت ؟براى پاسخ به اين 
سوال در كوتاه ترين عبارت ، بايد به نكته اى اشاره 
كنم كه قبال هم ذكر شد ، يعنى ، آموزش مهارت 
هاى زندگى و آموختن ارتباط صحيح با ديگران . 
آموزش و پرداختن به اين مهم ، از وظايف اصلى 
مدارس است . اما در اين جا ، يك “ حلقه مفقوده 
“ وجود دارد كه بايد در مدارس آن را جســـت و 

جو كرد .
آن چه مسلم اســـت و همه  ما از آن اطالع 
داريم اين اســـت كه ، تمركـــز اصلى مدارس و 

معلمين ، صرفا آموزش دروس رياضى 
و علوم و زبان و …اســـت و به مسائل 

ديگرزياد توجه نمى شود .
 آموزگاران و دبيران بهترين الگوى رفتارى 
و شـــخصيتى براى دانش آموزان هستند . وقتى 
دانش آموز در رفتار دبير يا آموزگار خود خشونت 
را ببيند، نا خود آگاه و نا خواســـته ، اين رفتار را 
مى آموزد. اگر دبيرى “ خشـــونت كالمى“ داشته 
باشد آن چه به دانش آموز ياد مى دهد اين است 
كه، “ خشـــن “ حرف بزند ! چنين فرمولى در 
خانواده نيز صدق مى كند . يعنى وقتى كودك ببيند 
پدر و مادر نسبت به يك ديگر رفتار خشونت آميز 
دارند ، به دليل تاثير پذيرى كودك از والدين ، اين 

رفتار را اتوماتيك وار مى آموزد.
 نقش رسانه

نقش رســـانه ها در باز توليد خشونت يا 
انتشار آن چگونه است؟نقش رسانه ها در آموزش 
خشونت مسئله بســـيار مهم است چرا كه هم به 
والدين و هم به فرزنـــدان و هم به معلمين اين 
آموزش داده مى شـــود . اصوال در هر جامعه اى، 
انواع مختلف خشـــونت به نوعى و مانند يك 

” چرخه ” ، با يكديگر در ارتباط هستند .
 به طور مثال : در جامعه اى كه آمار طالق در 
آن زياد باشد ، طبيعى است كه آمار اعتياد نوجوانان 
و جوانان نيز زياد خواهد شـــد يا عدم رسيدگى 
والدين به فرزندان ، آنها را به جوامع بيرونى سوق 
مى دهد ؛ يعنى “ حلقه دوستان “ ! و در همين حلقه، 
آموزش هاى بعدى شكل مى گيرد ، مثل آموزش 
فرار از خانه ! در حقيقت غير ممكن است كه در يك 
جامعه آمار طالق باال باشد ، اما آمار خشونت پايين

 باشد .

 در باال رفتن يا باال نرفتن چنين آمارى ، البته 
كه تحصيالت نقش بسيار زيادى را ايفا مى كند ، به 
اين معنى است كه هر قدر سطح تحصيالت افراد 
باالتر باشد ، آمار ، رفتارهاى خشن يا “ خشونت “ 

پائين تر مى آيد .
مدرسه و منطقه  هم مى تواند در ميزان آمار 
خشونت ، مؤثر باشد . به طور مثال ، در مناطقى 
كه مى توان از آنها تحت عنوان “ مناطق پر خطر 
و آسيب پذير “ ياد كرد ،. شكست تحصيلى ، در 
اين مناطق بيشتر اســـت و همين شكست هاى 
تحصيلى ، به خشن شـــدن فرد كمك مى كند. 
چرا كه اين مســـئله خود نوعى “ ناكامى“ است 
.در اين ميان ، نقش معلمان كه بيشترين تاثير را بر 
دانش آموزان دارند براى كاهش خشونت بسيار

 پر رنگ تر است . 
وقتى گفته مى شود كه يك معلم بايد صاحب“ 
مهارت هاى ارتباطى “ باشد ، مفهومش اين است 
كه او در كنار اين كه درس را خوب تدريس مى 
كند ، بايد روش “ ارتباط صحيح “ با دانش آموز 

را نيز فرا بگيرد .
 يعنى ارتباط موثر با نوجـــوان و كودك . 
در حالى كه در آموزش و پرورش ما ، متاســـفانه 
به چنين مســـائلى زياد توجه نمى شـــود . يك 
معلم بايد بداند وقتى خودش ســـيگار مى كشد، 
اين نوعى آموزش غير مســـتقيم به دانش آموز

 است.
نقش معلمان  در كم كردن سطح خشونت

دبيريا آموزگار وقتى ســـطح تحملش باال 
باشد ، شـــاگردانش نيز از او صبر و بردبارى را 

مـــى آموزند . دبيران ما بايد در نوع رفتارشـــان 
با دانش آموزان بســـيار دقت كنند . يعنى ، اگر 
با دانش آموزى كه نمرات خـــوب دارد ، رفتار 
بهترى داشته باشـــد ، اين عمل به دانش آموزى 
كه به لحاظ درســـى ضعيف است ، تبعيض را 
مى آموزد و زياد عجيب نيست اگر چنين شاگردى ،
 همان “ ناكامى“ را  با خشونت ، جايگزين كند . 

در اين راســـتا ، مهم تريـــن وظيفه ى يك 
آموزگار ، اين است كه به دانش آموز بياموزد كه 
در برخورد با كســـى در هنگام ناراحتى نبايد از 
رفتار خشن استفاده كند و به او آموزش دهد كه 
به جاى “ خشونت “ ، مى تواند از ابزار “ مدارا “، 

استفاده كند . 
متاسفانه اين آموزش ها ، اصال در سطح مدارس 
داده نمى شـــود و به چنين آموزش هايى اهميت
 نمى دهند.بگذاريد مثالى بزنم : فرض كنيد يك معلم

 مى خواهد در مورد مضرات ســـيگار به دانش 
آموزان نصيحتى بكند يا آموزشى بدهد ، خوب 
بهترين موقعيت براى اين آموزش ، كالس “ علوم 

تجربى “ است . 
يـــا در كالس “ آمـــار “ مى تواند بـــا ارائه 
گزارش هاى آمارى خشـــونت در ســـطح جامعه، 
در قالـــب درس آمـــار ، به صورت غير مســـتقيم 
بهتريـــن آمـــوزش را به دانـــش آمـــوزان ارايه

 كند.
 حتما نبايد براى دانـــش آموزان كالس “ 
آموزش هاى آسيب هاى اجتماعى “ گذاشت ؛! 
اتفاقا در خالل درس، بهتر مى توان آموزش داد. 
يك دبير رياضى مى توانـــد با ارائه  درصدهاى 
آسيب هاى اجتماعى در درس آمار و رياضى به 

اين مسئله بپردازد. 
چنين روش هايى  در بسيارى از كشورهاى 
جهان انجام مى شود . به عنوان مثال  در مدارس 
ژاپن ، همزمان با آموزش دروس رياضى ، فيزيك، 
شـــيمى و …به دانش آموزان كارگروهى تعليم 
داده مى شود . اما در آموزش و پرورش ما چنين 

آموزشى وجود ندارد . 
البته اين به معنى ايراد گرفتن از معلمان و ستاد  
يا شخص وزير نيست . سيستم آموزش و پرورش 
ما از دير باز به صورت سنتى اداره شده است لذا 
اين تغييرات بايد در سيســـتم آموزش و پرورش 
اعمال شود . يعنى ، همگان بايد بدانند كه بهترين 
مكان و بهترين زمان براى شكل گيرى شخصيت 
افراد مدارس است ، پس تغييرات ضرورى است . 

البته اين تغييرات بايد سيستماتيك باشد.
همه مى دانيم كه نوع تربيت در هر خانواده 
متفاوت است و نمى توان انتظار داشت كه همه  
خانواده ها فرزندان شـــان را به يك شكل تربيت 
كنند؛ ولى ما مى توانيم اين آموزش را به ســـطح 
مدارس كل كشور به يك شكل و فرم و تحت يك 

قاعده ، اعمال كنيم . 
براى رسيدن به چنين موفقيتى ، قدم اول اين 
است كه ميان مدارس كشور ، تفاوتى وجود نداشته 
باشــــد ، يعنى به طور مثال ، مدارسى تحت عنوان 
مدرسه  استعدادهاى درخشان يا  تيز هوشان يا نمونه 
مردمى يا  هيئت امنايى ، نداشته باشيم كه اين خود ، 
مسئله مقايسه  دانش آموزان با يكديگر را به وجود 
مى آوردهمان طور كه قبال نيز گفتم، اين مقايســــه 

باعث بروز رفتارهاى خشونت آميز خواهد شد .
 براى رســـيدن به اين ايده آل بايد تغييرات 
بنيادين اعمال شود . تا زمانى كه يك فرد مسئوليت 
نپذيرد و اعتراف نكند كه قبال اشتباه كرده است، 
به موفقيتى نخواهد رســـيد . يعنى وقتى ما در 
مدارس مان ، “ مهارتهاى اجتماعى “ ، را آموزش 
ندهيم، همان دانش آموز در آينده وقتى در خيابان 
با اتومبيل تصادف كند ، حتى اگر آســـيب مهمى 
هم نديده باشد ، از خودش رفتارهاى خشن بروز 
مى دهد ، چون آموزش نديده است! بهترين نمونه 
كمبود اين آموزش را  در زلزله هاى اخير تهران 
مى توان مشـــاهده كرد . با يك زلزله ى خفيف ، 
شهر كامال به هم ريخت . پمپ بنزين ها شلوغ 
شد و ترافيك سنگينى به وجود آمد و …در حالى 
كه در ژاپن ، نحوه ى رفتار پس از وقوع زلزله را در 
دوران مدرسه به كودكان مى آموزند واين همان “ 

حلقه مفقوده “ است كه به آن اشاره كردم .
 ما بايـــد در مدارس در كنار رياضى و علوم 
“ مهارت هـــاى زندگى “ را همانند يك درس به 
دانش آموزان يـــاد بدهيم . بايد به جاى اين كه “ 
ذهنيت نمره “ را در دانش آموزان باال بريم و آنها 
را ناخودآگاه دچار مقايسه با يكديگر كنيم ، به آنها 
اصول روابط انسانى و اجتماعى را آموزش بدهيم.

همه انسان ها از اين كه مورد تعريف قرار 
بگيرند ، لــــذت مى برند ، همــــان طور كه از 
تحقير شدن متنفرند ؛ ما نبايد چنين روشى را در 
مدرس به كار بگيريم . همين آموزش ها در آينده 
حتى در دوران دانشــــگاه هم بر رفتار فرد ، تاثير 
مى گذارد . تا جايى كه گاهى اوقات مشاهده مى كنيم 
دانشــــگاه هاى ما بــــه دليل فقــــدان آموزش 
كافــــى از دوران مدرســــه ، تبديــــل بــــه 
محيطــــى به عنــــوان “ محيط پر خطــــر “ ياد
 مى شود .در حقيقت وظيفه ى اصلى آموزش و 
پرورش همين است كه به كودكان و نوجوانان 
رفتارهاى صحيحى كه در خانواده نياموخته اند 
را، آموزش بدهد و اين موقعى محقق مى شود 
كه يك معلم ابتدا خودش اين مهارت ها را داشته

 باشد.
پايگاه خبرى تحليلى آموزش وپرورش ،فانوس

راههاى مدرسه  براى كاهش خشونت يا ناكامى
محمد روزبهاني ،جامعه شناس

بى سوادى 
رشد سريع جامعه راكند مى كند

امروزه يكى از موانع 
رشد و توسعه را وجود 
افراد بزرگسال بىسواد 
مىدانند. اگر جامعهاى 
داراى ميزان باالى بىسواد 
باشـــد، هرگز نمىتواند 
آرزو و روياى رشد سريع 
اقتصادى و اجتماعى ... را 
داشته باشد. بىسوادى در 
زندگى روزمره افراد تاثير 
منفى دارد و اغلب آينده 

افراد را نيز به خطر مىاندازد. بىسوادى تأثير قابل توجهى بر همه 
بخشهـــاى جامعه دارد. در اينجا به برخى از عواقب و پيامدهاى 

منفى بىسوادى اشاره مى شود.
آنچه كه امروزه بـــه آن  دهكده جهانـــى مىناميم ،نتيجه 
پيشرفتهاى سريع در فنآورى و دانش است  كه مستلزم سطح 
سواد باالى شهروندان كشورهاى مختلف است  تا افراد بتوانند با 
علم و استفاده از تكنولوژى سهم بيشترى از منابع دنيا را به سمت 
كشورشان روانه سازند. با اين توصيف، بىسوادى مانع   رشد سريع 
جامعه مىشـــود. بسيارى از افراد بىسواد قادر به حمايت از خود 
نيستند. آنها وابسته به حمايت خانواده، دوستان و دولت هستند؛در 
نتيجه، جامعه بايد از منابع محدود خود براى مراقبت از افراد بىسواد 
و خانوادههايشـــان استفاده كند لذا شهروندانى كه  بايد به ارتقاى 
جامعه بينديشند به خاطر بىسوادى از توانايى جامعه مىكاهند و 

جامعه ضعيف مى شود. 
از ديگر پيامدهاى منفى بىســـوادى مىتوان به كاهش ميزان 
پيشرفت تكنولوژى اشاره كرد .پيشرفتهاى جديد در تكنولوژى 

كامپيوتر و ... هر روز ايجاد مىشود.
 در حقيقت، پيشـــرفت تكنولوژى، يك جامعه را از ديگران 
متمايز مىكند. افرادى كه بىســـواد هستند مهارت الزم را ندارند 
تا پيشـــرفت  تكنولوژى راتداوم بخشـــند ، در نتيجه، جامعه 
از اين كه بىســـوادان قادر به  تقويت تكنولوژى نيســـتند رنج 

مىبرد. 
يكى ديگر از پيامدهاى بىسوادى اين است كه   دشوارى در 
درك مسائل اجتماعى، ميزان مشاركت جامعه و مشاركت مدنى را 
كاهش مىدهد. راى دادن يكى از مهمترين مسئوليتهاى جامعه 
است. در برخى موارد، افراد بىسواد در مورد مسائلى كه با جوامع 

خود مواجه هستند اطالعاتى ندارند. 
در نتيجه،  ممكن اســـت راى دادن را به عنوان وظيفه مدنى 
نبينند، لذا بىسوادى يك مشكل فردى نيست ؛ چرا كه عدم راى 
دادن هر فرد بر روى كل جامعه تاثير گذار است و همچنين  وقتى 
كه بىسوادان راى بدون آگاهى بدهند، ممكن است به راحتى توسط 
كانديداهايى كه وعدههاى دروغين مىدهند گمراه شوند  كه اين 

خود نيز يك فاجعه به حساب مىآيد.
بىســـوادى منجر به انتقال مشـــكالت يادگيرى به نسل 
بعدى مىشـــود. وقتى در خانوادهاى علـــم آموزى ارزش كمى 
داشته باشـــد   يا چندين فرد بىســـواد در يك خانواده وجود 
داشته باشـــند، اين امر منجر به انتقال بىســـوادى بين نسلها 

مىشود.
بىسوادى تاثير منفى بر سالمت هم مردم مىگذارد. بىسوادى 
با ضعف سالمت افراد ارتباط و پيوند مىخورد. امروزه افراد بىسواد 
زمان طوالنىتر را ســـپرى مىكنند تا حتى از بيمارىهاى خفيف 
بهبود يابند. افراد بىسواد دسترسى به اطالعاتى ندارند كه به آنها 

نشان مىدهد   چگونه سالمتر بمانند.

ps pp
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يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

در دوران استعمار، بريتانيايىها بر فراز تعدادى از جزاير ممتد بر 
ساحل شبه جزيره، فانوسهاى دريايى بنا كردند. البته منظور اين نيست 
كه بريتانيايىها با اين كار مالكيت آن جزاير را به دست آوردند يا از 
حاكميت مااليايى بر آنها صرف نظر شد يا مورد تقسيم قرار گرفت. 
در ســـال 1851م. بريتانيايىها بر فراز "بوالو باتو بوتيه" و در گذرگاه 
نزديك  آبى كه از سمت شرقى شبهجزيره آغاز و به سمت "سنگاپور" 
مىشود، تاسيسات دريانوردى تأسيس كردند كه نام آن را "هورسبورگ 
اليت" نهادند كه مقّر حكومت استعمارى در "سنگاپور" بود و به همين 
دليل همه اين فانوسها از مركز يا دفتر واحدى در آنجا، اداره مى شد. 
درپى تشـــكيل "اتحاد مااليايى" و جدايى "سنگاپور" از "مالزى"، اداره 

ادامه يافت. اين فانوسها از "سنگاپور" 
اســـت و ما به  متعلق به "جوهور"  به نظر ما، "بوالو باتو بوتيه" 
"ســـنگاپور" اجازه داديم پس از استقالل نيز فانوسها را اداره كند. همين 
در  كار را در مورد فانوس دريايى ساخته شده بر فراز "بوالو بيسانگ" 
استـ  انجام  سمت غربى جزيره همـ  كه آن نيز متعلق به "جوهور" 
داديم. ولى "سنگاپور" مدعى شده كه "بوالو باتو بوتيه" متعلق به خودش 
ـ كه  است و قلعه كوچكى نيز روى آن بنا كرده و به صيادان "مالزى" 
طى قرن ها در آنجا به ماهيگيرى مىپرداختند و عادت داشتند هنگام 
طوفان به اين جزيره پناه آورندـ  اجازه نزديك شـــدن به آن را نمى 
دهد. يكبار هنگامى كه من سوار بر يك قايق متعلق به پليس "مالزى" به 
اين جزيره نزديك شدم، "سنگاپور" بالفاصله دو قايق وابسته به نيروى 
دريايى خود را اعزام داشت تا جلوى ما را بگيرد. از آنجا كه من در 
پى ايجاد تنش يا حادثه خاصى نبودم، از فرمانده قايق پليس خواستم 
منطقه را ترك كند. ســـرانجام "سنگاپور" موافقت كرد كه موضوع به 
دادگاه بين المللى الهه براى صدور حكم در اين باره ارجاع شود. در 
23 مـــه 2008م. دادگاه بينالمللـــى حكم خود را پس از تأخير زياد و 
انتظـــارى طوالنى و با اكثريت تنها يك رأى صادر كرد و "بوالو باتو 
واگذار كرد. اين حكم مبتنى بر موارد زير بود:  را به "سنگاپور"  بوتيه" 
اول: "مالزى" نتوانســـت نامه اصلى را كه ســـلطان "جوهور" بر 
اساس آن با بناى فانوس دريايى "هورسبورگ" در سال 1851م. موافقت 
بود و نه در آرشيو ملى،  كرده بود، ارائه دهد. اين نامه نه در "جوهور" 
ـ بلكه احتماالً بايد در مجموعه اسناد سلطه استعمارى در "سنگاپور" 

كه فانوس مزبور نيز از همانجا اداره مى شدـ  يا در ميان اسناد ملى 
بريتانيا باشد. 

دوم: "سنگاپور" اين فانوس را طى دورههاى طوالنى بدون گسست 
و بدون هرگونه اعتراضى از سوى "مالزى"، برعهده داشته است. 

سوم: سلطان "جوهور" در نامهاى كه وزير خارجه در سال 1953م. 
يعنى پيش از استقالل امضا كرده بود، از هرگونه ادعايى بر اين جزيره، 
درباره عدم  صرف نظر كرده بود. نامه مقامات بريتانيايى در "سنگاپور" 
به مطالبه جزيره براى خودـ  كه به امضاى  تمايل ســـلطان "جوهور" 
وزير خارجه موقت يا به وكالت از ســـوى او رســـيده استـ  احتماالً
اشاره به آن دارد كه موافقت داوطلبانه به شيوه مناسب و در شرايطى 
كه ايالت مزبور تحت حكومت استعمارى بود، شده است. ولى ظاهراً
دادگاهها و وكاليى كه چنين حكمى را صادر كردهاند آشنايى و احاطه 
كمترى با شيوه كار جهان و نحوه كاربرد ظرافتهاى مااليايى داشته و 
به  هنوز به اين نكته توجه نكردهاند. به رغم اعطاى "بوالو باتو بوتيه" 
"سنگاپور"، دادگاه مقرر داشت كه برآمدگى سنگى مجاور آن يعنى "ميدل 
روكس" ـ كه فاصله بيشترى با "مالزى" داردـ  جزو زمينهاى "مالزى" 
اســـت و اين به آن معناســـت كه ظاهراً آن جزيرهاى كه به "سنگاپور" 
واگذار شـــده، در آبهاى "مالزى" قرار دارد. ممكن است دادگاه به اين 
نتيجه رسيده باشد كه با واگذارى بخشهايى به هر يك از طرفين نزاع، 

رعايت انصاف شده است.
ادامه دارد

بررســـى مجموعه تصميمات 
«دونالد ترامپ» در كاخ سفيد، زواياى 
گوناگونى از تحميل نوعى فراواقعگرايي 
سياسى بر سياست و حكومت آمريكا 

را نمايان مىسازد .
به گزارش گروه تحليل، تفسير و 
پژوهشهاى خبرى ايرنا، اظهارات اخير 
مقامات آمريكايى درباره برنامه موشكى 
جمهورى اسالمى ايران، طرح ادعاى 
نقض قطعنامه شوراى امنيت سازمان 
ملل و تهديدزا بودن اقدامات دفاعى 
ايران بـــراى منطقه و جهان واكنش 
«محمدجواد ظريف» وزير امور خارجه 

را به دنبال داشت.
ظريف دو روز پيش با هشتگ 
# Hypocrisy (مكر و دورويى) اين 
پيام را منتشـــر ساخت فراواقعگرايى 
اكنون خط مشـــى اياالت متحده در 
سياست خارجى اش شده است: در 
حالى كه خود قطعنامه 2231 شوراى 
امنيت ســـازمان ملل متحد را نقض 
مـــى كند - و حتى به تهديد آنهايى 
مـــى پردازد كه نمىخواهند با اجراى 
تحريمهاى غيرقانونى اياالت متحده 
اين قطعنامه را نقض كنند - حاال به 
غلـــط، ايران را دقيقا به نقض همان 
قطعنامه متهم مىكند! هر چند در اين 
توئيت وزيـــر امور خارجه، مصداق 
اخير فراواقعگرايى آمريكايىها، استناد 
به قطعنامه اى عنوان شده كه ترامپ و 
تيم وى با خروج از توافق هستهاى آن 
را كامال ناديده گرفتند اما بررسى اهداف 
و عملكرد سياست خارجى واشنگتن 
نشان مى دهد به راستى فراواقعگرايي به 
گفتمان حاكم بر كاخ سفيد مبدل شده 
است. از همين رو است كه عدهاى از 
چهرههاى تكنوكرات حاضر در سطوح 
مختلف دولت اياالت متحده تمام تالش 
خود را به كار بســـتهاند تا حد امكان 
مانع از آســـيب زايى روياپردازىهاى 
ترامپ براى اين كشور شوند. اواسط 
شهريور ماه امسال (پنجم سپتامبر) بود 
كه روزنامه آمريكايى «نيويورك تايمز» 
در ســـتون آزاد خود يادداشتى را با 
عنوان «من بخشى از مقاومت در دولت 
ترامپ هستم» منتشر كرد؛ مطلبى كه 
نويسنده ناشناس آن خود را يك مقام 
بلندپايه دولت ترامپ معرفى كرده كه 
بـــه كمك برخى ديگر از همكارانش 
مى كوشد بخشهايى از تصميمات 
رئيس جمهورى را متوقف ســـازد و 
مانع از كشيده شدن آمريكا به سوى 
سقوط شود. اين تنها بخش كوچكى 
از اظهارنظر و ديدگاههايى اســـت كه 
به پيامدهاى تصميمات نامتعارف و 
بىقاعده ترامپ مى پردازد و بسيارى 
از نخبگان سياسى آمريكا به طور مكرر 
آژير خطر شعارها و سياستهاى كاخ 
سفيد تحت هدايت ترامپ را به صدا 
درآورده اند. در اين ميان، تعبير ظريف 
از فراواقعگرايي شدن خط مشى آمريكا 
نكته اى جالب توجه است. نگاهى به 
ريشههاى فراواقعگرايي در هنر، ادبيات 
و فرهنگ نشـــان مـــى دهد كه اين 
مكتب خود برخواسته از «دادائيسم» 
يا بـــه عبارتى «پوچ گرايى» يا «هيچ 
انگارى» است در فضاى سرخوردگى 
مردم اروپا از جنگ جهانى نخســـت 

گسترش يافت.دادائيسم با نگاهى سلبى 
به همه چيز، نوعى طغيان عمومى را 
نمايندگى مى كـــرد كه از دل آن به 
فراواقعگرايي انتقال يافت و سبب شد 
اين مكتب نيز ماهيتى بنيادستيز، مخالف 
با قراردادهاى سياســـى و اجتماعى و 
منافى عقل گرايى بيابد؛ همچنان كه 
ترامپ در اواخر ســـال 2016 ميالدى 
با استفاده از نارضايتى طبقات غيرفعال 
در امر سياســـت و گسيل آنان پاى 
صندوقهاى راى، حمله به نخبگان و 
سياستمداران سنتى، سوار شدن بر موج 
پوپوليسم و در يك كالم نفى اسالف 

سياسى كوشيد جايگزين «باراك اوباما» 
شود.به بيانى ديگر، هويت ترامپ با 
نگاه سلبى به عملكرد دولت اوباما و 
دولتهاى پيشين آمريكا شكل گرفت 
و بخش اعظم تالشهاى ترامپ نيز به 
محو و در واقع طغيان عليه رويكردهاى 
گذشته اختصاص يافت. وجه برجسته 
و مشترك ترامپيسم و فراواقعگرايي 
را مـــى توان ترجيح خيال بر واقعيت 
دانســـت. همچنان كه فراواقعگرايي، 
عقلگرايـــى و واقع بينى را مانعى در 
برابر پيشرفت دانسته و طرد مى كند، 
ترامپ بخش مهمى از واقعيات داخلى 
و بينالمللى را ناديده گرفته و به دنبال 
حاكم ساختن الگوها و انگارههاى ذهنى 

خود بر عرصه واقعيت است.
ترامپ همچنـــان كه عناصر 
اختالفات عميق و ســـازش ناپذير 
ميان اعراب و اســـرائيل و همچين 
ابعاد پيچيده تاريخى، هويتى، سياسى، 
ايدئولوژيك، مذهبى، اقتصادى و ... آن 
را ناديده مى گيرد و از روياى «معامله 
قرن» بر سر سرزمين اشغالى سخن مى 
گويد، آرزوهاى خود را در ماجرايى 

چون قتل «جمال خاشقچى» به جاى 
حقايق انكارناپذير مى نشاند و اذعان 
مىدارد كه دوست دارد وليعهد سعودى 
مرتكب قتل نشده باشد.به همين شكل 
ترامپ بدون در نظر داشتن واقعيات 
موجود همه ظرفيتهاى سياســـى، 
تبليغاتى و حتـــى اقتصادى خود را 
بسيج مى كند تا روياهاى خود را به 

واقعيت نزديك سازد. 
پيـــروزى ترامـــپ در يكى از 
عجيبترين و غيرقابل پيش بينى ترين 
انتخابات كشـــورش، سبب تشديد و 
نهادينگى اين وضعيت شده و در كنار 

سوداهاى متعدد داخلى، برقرارى پيوند 
دوســـتانه با رهبر كره شمالى و دفع 
قطعى تهديدات اين كشـــور، كرنش 
چين در برابر آمريكا، ايجاد شراكت و 
پيوند استراتژيك با مسكو، انقياد كامل 
اروپا، تسليم ايران در خاورميانه و حل 
و فصل نهايى تعارض اعراب و رژيم 
صهيونيستى از ديد وى پروندههايى 
اســـت كه در راستاى سيادت آمريكا 
در جهان چند گام تا واقعيت فاصله 
دارد.البتـــه اين نگاه فراواقعگرايي در 
تاريخ سياست ورزى آمريكايىها بى 
سابقه نيست با اين حال مى توان به 
يقين گفت ترامپيسم امروز نقطه اوج 
فراواقعگرايي سياسى در اياالت متحده 

آمريكا را شكل داده است.
رئيس جمهورى كه توهينهايش 

دوست و دشمن نمى شناسد
«دونالد ترامپ» كه طى كمتر از 
دو سال گذشته يك تنه بخش مهمى 
از وجهه بين المللى آمريكا را تخريب 
كرده؛ فهرســـت بلندى از كلمات و 
جمالت توهين بار خطاب به رهبران و 
ملتها بر جاى گذاشته است. اظهارات 

اخير ترامپ درباره وضعيت مناسبات 
كشورش با عربستان سعودى كه در 
چنبره اى از مشـــكالت خودساخته 
گرفتار آمده، بار ديگر نگاهها را معطوف 
به ادبيات و مواضع غيرمتعارف رئيس 
جمهورى آمريكا ســـاخت.ترامپ با 
اشـــاره به قتل «جمال خاشقچى» و 
نقش احتمالى «محمد بن سلمان» در 
سالخى روزنامه نگار سعودى اعالم 
كرد صرف نظر از واقعيات مربوط به 
اين ماجرا، شريك ثابت قدم عربستان 
باقى خواهد مانـــد تا منافع آمريكا، 
اسرائيل و متحدان منطقه اى واشنگتن 

تامين شود. رئيس جمهورى آمريكا در 
راستاى اظهارات سعودى نوازانه اى 
كه البته انتقادات گسترده اى را به بار 
آورد، بار ديگر انگشت اتهام را به سوى 
جمهورى اسالمى ايران نشانه گرفت 
و تهران را مســـوول وقوع جنگهاى 
خونبار نيابتى در منطقه و ناكامىهاى 
رياض در سوريه، عراق، لبنان و يمن 
دانست. ترامپ در اظهارنظرى نامتعارف 
اما مســـبوق به سابقه، ملت ايران را 

تروريست خواند.
ســـخنان ترامپ درباره ايران به 
رغم ســـخافت و غيرمعمول بودن 
موضعگيرىهـــاى اينچنين عليه يك 
ملت، ســـابقه اى دارد كه به قبل از 
رياســـت جمهورى وى بازمى گردد؛ 
زمانى كه وى در رقابتهاى انتخاباتى 
دركنار شعار خروج از برجام و تهديد 
نظامى، وعده داده بود هر قايق ايرانى 
را كه به كشتىهاى آمريكايى نزديك 
مى شـــود، هدف قرار خواهد داد.وى 
به عنوان نخســـتين اقدام پس از ورود 
به كاخ ســـفيد شهروندان ايرانى را در 
زمره اتباع هفت كشورى قرار داد كه 

حق ورود به آمريكا را ندارند.اقداماتى 
از اين دست در كنار وضع تحريمهايى 
مكرر عليه شركتها و شهروندان ايرانى 
و ســـخنرانىهاى تند و جنجالى در 
سازمان ملل متحد و مجامع بين المللى، 
نشان داد ترامپ شمشير خود را براى 
تقابل با ايران از رو بسته است. نقطه 
اوج اين خصومت نيز خروج يكجانبه 
آمريكا در توافق هسته اى و بازگشت 
تحريمهايى گسترده و غيرقانونى طى 6
ماه گذشته بوده است .رئيس جمهورى 
آمريكا و همراهان وى در كاخ سفيد 
در برابر انتقادات بى پايان از پيامدهاى 

اين عهدشـــكنى آشكار، هدف اصلى 
خـــود را مهار نفوذ منطقه اى و تغيير 
رفتارهاى تهران عنوان كرده و مدعى 
شده اند تحريمهاى يكجانبه دولت و 
نه ملت ايران را هدف قرار داده است. 
اهانتهاى مكرر ترامپ به ملت ايران 
اما نشـــان مى دهد كه وى عمال هيچ 
حد و مرزى را براى اين دشمنى نمى 
شناسد .مهرماه پارسال بود كه ترامپ 
در جمع گروهى از چهرههاى محافظه 
كار آمريكايى از واژگانى چون شيطان 
براى توصيف ملت ايران استفاده كرد و 
ايرانيان را تروريست خواند.چند ماه بعد 
يعنى در دى ماه 96 هم كه تجمعاتى 
اعتراضى در چند شـــهر ايران شكل 
گرفت و در نقاطى به خشونت كشيده 
شد، رئيس جمهورى آمريكا در راستاى 
اعالم حمايت از معترضان، ملت ايران 

را مردمى گرسنه خطاب كرد.
توهينهاى ترامپ دوســت و 

دشمن نمى شناسد
اظهـــارات ســـبك ســـرانه، 
توصيفهاى سخيف و اظهارنظرهاى 
نازل رئيـــس جمهورى آمريكا تنها 

دشمنان را هدف قرار نداده است. وى 
همچنان كه رهبر كره شمالى را (البته 
پيش از مذاكرات دوجانبه) با كلماتى 
تحقيرآميز خطاب قرار مى دهد انواع 
كلمات توهين آميز را نثار رقباى خود 
در آمريكا و ســـران ديگر كشورها 
مى ســـازد.اخيرا نيز ، ترامپ رئيس 
جمهورى فرانسه را چهره اى نامحبوب 
و ناتوان در رفع مشكالت اين كشور 
خوانـــد و در اظهارنظرى جنجالى 
گفـــت اگر آمريكا در جنگ جهانى 
به كمك فرانسه نمى آمد، فرانسوىها 
بايد در مدارس خود آلمانى تدريس 

مى كردند.نكته قابل تامل اينكه ترامپ 
تحقيرهايش را از متحدان سعودى نيز 
دريغ نداشته و بارها در اظهارنظرهاى 
مختلف از دوشيدن حاكمان سعودى 
سخن گفته است. مهرماه امسال بود 
كه رئيس جمهورى آمريكا عربستان 
را كشورى خواند كه بدون پشتيبانى 
ارتش آمريكا نمى تواند دوهفته دوام 
بياورد. پس از سفر چند هفته اى اواخر 
ســـال گذشته بن سلمان به آمريكا و 
ديدارهـــاى مكرر وى با چهرهها و 
مقامات اين كشـــور، تارنماى عربى 
«العهد» به نقل از منابعى نوشت ترامپ 
به كاركنان كاخ سفيد فرمان وارسى و 
نظافت محلهاى مالقات را داده است 
.رفتارهايى اينچنين، فهرست بلندبااليى 
از توهين و تحقير را از ترامپ بر جاى 
گذاشـــته كه طوالنى شدن آن وجهه 
رئيس جمهورى و دولت آمريكا را 

مخدوش تر از قبل مى سازد .
يكجانبه گرايى آمريكا؛ مانعى در 

مسير صلح جهانى
مدتى اســـت كه سياستهاى 
يكجانبه گرايانـــه آمريكا و رويكرد 
چندجانبـــه گرايانه اروپا در تقابل با 
يكديگر قرار گرفته اند؛ شكافى كه طى 
روزهاى گذشـــته در همايش «صلح» 
پاريس خود را نشـــان داد و مقامات 
حاضر در همايش، سياستهاى كاخ 
سفيد را براى صلح جهانى خطرناك 
ارزيابـــى كردند.اخيرا به مناســـبت 
يكصدمين سالگرد پايان جنگ جهانى 
اول، 84 تن از مقامات ارشد و رهبران 
جهان در پاريس گرد هم آمدند تا ضمن 
مرور تبعات ناخوشايند آن جنگ چهار 
ساله و خانمانسوز، كشورهاى جهان را 
نسبت به چالشهايى كه كره خاكى را 
تهديد مى كند، آگاه و هوشيار سازند. 

محكوم سازى سياستهاى تهاجمى 
و يكـــه تازانه «دونالد ترامپ» رئيس 
جمهورى آمريكا دال مركزى سخنان 
مقامات حاضر در همايش بود به طورى 
كه افراد برجسته اى همچون «آنتونيو 
گوترش» دبير كل سازمان ملل متحد، 
«امانوئل مكـــرون» رييس جمهورى 
فرانســـه و «آنگال مركل» صدراعظم 
آلمان به اين موضوع پرداخته و بخشى 
از سخنان خود را موضوع لزوم اتخاذ 
سياستهاى چندجانبه گرايانه در عرصه 
بين المللى اختصاص دادند. دبير كل 
سازمان ملل در اين همايش به تشريح 

چالشهاى جهانى و اهميت چند جانبه 
گرايى پرداخت و گفت كه در بحبوحه 
تهديدهاى مربوط به تغييرات آب و 
هوايى، افزايش درگيرىها، گسترش 
تسليحات اتمى و نابرابرى، ضرورت 
وجـــود چندجانبه گرايى بيش از هر 
زمانى احســـاس مى شود.برخالف 
ترامپ كه از دوره رقابتهاى انتخاباتى 
تاكنون همواره شعار «نخست آمريكا» 
را سرلوحه اقدامات خود قرار داده اما 
مقامات آلمان به عنوان يكى از پايههاى 
اصلى اتحاديه، نگاهى عكس به اين 
مساله دارند. مركل در همايش صلح به 
لزوم همكارى جهانى و اقدام مشترك 
براى دســـتيابى به صلح تاكيد كرد. از 
نگاه صدراعظم آلمان گسترش ملى 
گرايى يكى از عوامل تهديدساز براى 
امنيت و صلح جهانى تلقى مىشود؛ 
موضوعى كه مكرون نيز در آن با مركل 
هم نظر است. همايش صلح پاريس 
كـــه نزديك به يكصد تن از مقامات 
جهان در آن شـــركت داشتند اما يك 
غايب بزرگ داشـــت و آن كسى نبود 
جـــز ترامپ. آمريكايى كه تا پيش از 
روى كار آمـــدن دولت جمهوريخواه 
كنونـــى، محور سياســـتگذارىها و 
تصميمسازىهاى جهانى اروپا به شمار 
مىرفت، اينك در بسيارى مسائل، مقابل 
بروكســـل قرار دارد كه در روزهاى 
گذشته موضوع «ارتش واحد اروپايى» 
محور اختالفات دو طرف بود.از نگاه 
مكرون، «دومينيك دو ويلپن» نخست 
وزير پيشـــين فرانسه و ديگر مقامات 
اروپايى، اتحاديه ديگر نمى تواند براى 
حفاظت از خـــود به اياالت متحده 
تكيه كند. رئيس جمهورى فرانسه چند 
هفتـــه پيش در گفت وگو با روزنامه 
«والاســـتريت ژورنال» و همچنين 

«راديو اروپا يك» تاكيد كرده بود كه ما
نمى  توانيم از اروپايىها حفاظت كنيم
مگر اين كه يك ارتش اروپايى واقعى
داشته باشيم؛ موضوعى كه به شدت
مورد انتقاد و ســـرزنش ترامپ قرار
گرفت و وى سخنان مكرون را بسيار

توهينآميز خواند.
البته يك ســـرِ رشته اختالفات
امنيتى- دفاعى آمريكا و اروپا به سازمان
پيمان آتالنتيك شمالى (ناتو) مى رسد؛
پيمانى نظامى كه ترامپ معتقد است
كشـــورهاى عضو از زير بار تامين
هزينههاى آن شـــانه خالى مى كنند.
از اين رو در همان ســـال نخســـت
رياست جمهورى ترامپ، زمزمههايى
در مورد جدايـــى آمريكا از ناتو به
گوش مىرســـيد چرا كه آمريكا تنها
طـــى چند ماه از مهمترين پيمانها و
سازمانهاى بينالمللى كه خود پايه
گذار آنها بود، خارج شد.مســـئوليت
گريزى و پشت پا زدن به تعهدات و
پيمانهاى بين المللى سياستى است كه
آشكارا از سوى ترامپ پيگيرى شده
و در ايـــن مدت بارها اتفاق افتاده و
بى دليل نيســـت كه رهبران اروپا در
همايـــش صلح پاريس نگرانى خود
را از تـــداوم آن اعالم كردند. دولت
ترامپ چندى پيش بىاعتنا به افكار
عمومى و جامعه جهانى از ســـازمان
علمى، فرهنگى و آموزشى ملل متحد
(يونسكو) و همچنين شوراى حقوق
بشر اين سازمان خارج شد. افزون بر
آن، خـــروج آمريكا از پيمان تجارى
شـــراكت فراآتالنتيك (تى.پى.پى)،
توافقنامه اقليمى پاريس، پيمان مهاجرتى
ســـازمان ملل، قرارداد تجارت آزاد
آمريكاى شمالى (نفتا) و برنامه جامع
اقدام مشترك (برجام) از ديگر موارد
يكجانبه گرايى آمريكايى به شمار مى
رود. اينك نيز آمريكا به بهانه تقابل با
روسيه در صدد تقويت قدرت اتمى
و غنى سازى زرادخانههاى هستهاى
خود است. ترامپ ماه ژانويه دستور
داد تا زرادخانه اتمى كشورش مورد
ارزيابى قرار بگيرد و بمبهاى هستهاى
كوچـــك با هدف اعمال بازدارندگى
توليد شـــوند؛ بمبهايى كه به باور
كارشناسان مى تواند آغازگر فصلى از
تنش، تشديد رقابت تسليحاتى و حتى
جنگ هسته اى باشد. در هفتههاى اخير
نيز شاهد سخنان تهديدآميز ديگرى
از ســـوى رئيس جمهورى آمريكا
بوديم كـــه وى تهديد كرد از پيمان
منع موشـــك  هاى هسته اى ميان برد
(آى ان اف) كه حدود سه دهه پيش
بين آمريكا و اتحاد جماهير شوروى
امضا شـــده بود، خارج خواهد شد.با
توجه بـــه عملكرد ترامپ در حوزه
سياســـت خارجى و صدور دستور
خروج از پيمانهاى مهمى كه پيشتر به
آن اشاره شد، امكان عملى شدن اين
تهديد نيز دور از ذهن نيست. به باور
ناظـــران، رهبران اروپا خود را قربانى
رويكرد يكجانبه گرايانه و تهاجمى كاخ
سفيد مى بينند و از اين رو در همايش
صلـــح پاريس بيش هر موضوعى بر
ضرورت چندجانبه گرايى و در مقابل

يكجانبهگرايى اصرار ورزيدند. 

ترامپيسم؛ نقطه اوج فراواقعگرايي سياسى در واشنگتن

* بررسى مجموعه تصميمات «دونالد ترامپ» در كاخ سفيد 
زواياى گوناگونى از تحميل نوعى فراواقعگرايي سياسى بر 

سياست و حكومت آمريكا را نمايان مى سازد

*وجـه برجسـته و مشـترك ترامپيسـم و فراواقعگرايـي را 
مىتوان ترجيح خيال بر واقعيت دانست

آگهى تغييرات شركت شير پاستوريزه پگاه اراك سهامى عام
 به شماره ثبت 2794 و شناسه ملى 10780062640

آگهى تغييرات شركت سهامى خاص پارس اكسيد
 به شماره ثبت 1643 و شناسه ملى 10860955389

آگهى تغييرات شركت سهامى خاص تهويه آذر نسيم
 به شماره ثبت 377 و شناسه ملى 10100063200

آگهى افزايش سرمايه شركت تابلو صنعت توان سهامى خاص
 به شماره ثبت 501 و شناسه ملى 10102993595

آگهى تغييرات شركت تابلو صنعت توان سهامى خاص
 به شماره ثبت 501 و شناسه ملى 10102993595

آگهى تغييرات شركت تابلو صنعت توان سهامى خاص
 به شماره ثبت 501 و شناسه ملى 10102993595

آگهى تغييرات شركت فنى و مهندسى طلوع احداث گستر اسپادان
 شركت سهامى خاص به شماره ثبت 52389 و شناسه ملى 14004219583

آگهى تغييرات شركت فنى و مهندسى طلوع احداث گستر 
اسپادان شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 52389 و شناسه ملى 14004219583

آگهى تغييرات شركت صنايع ايجاد رزمياران شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 418 و شناسه ملى 10861932534

آگهى تغييرات شركت آتى فلز شهريار سهامى خاص 
به شماره ثبت 54997 و شناسه ملى 10102074678

آگهى تغييرات شركت فومن شيمى شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 4476 و شناسه ملى 10720179100

آگهى تغييرات شركت فومن شيمى شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 4476 و شناسه ملى 10720179100

آگهى تغييرات شركت صنايع غذايى سرزمين طالئى شرق سهامى خاص
 به شماره ثبت 467 و شناسه ملى 10700047308

آگهى تغييرات شركت صنايع روشنايى مازى نور سهامى خاص
 به شماره ثبت 884 و شناسه ملى 10760137016

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده

شركت نفت پارس (سهامي عام)
 شماره ثبت 6388شماره 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

هيئت مديره شركت نفت پارس ( سهامى عام )

اصالحيه آگهي مورخ 1397/09/29

مندرج در شماره 27176 روزنامه اطالعات

هيئت مديره شركت نفت پارس ( سهامى عام )

اصالحيه آگهي مورخ 1397/09/29

مندرج در شماره 27176 روزنامه اطالعات
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13اخبار داخلی

تلفن                             22226090

ایمیل  خط ارتباطي :

قتل 2 زن جوان در تهران  
سرويس حوادث: رديابي عامان قتل دو زن در تهران ادامه دارد. 

پنجش���نبه 29 آذر امس���ال، مأموران کانتري 136 فرجام در تماس با 
بازپرس کشيک قتل تهران اعام کردند، زن چهل ساله اي در زيرزمين يک 

آپارتمان در خيابان هنگام به قتل رسيده است.
جسد مقتول با دستور بازپرس امور جنايي تهران به پزشکي قانوني 
منتقل شد و تحقيقات براي شناسايي و بازداشت متهم يا متهمان اين پرونده 
ادامه دارد.    همچنين جسد زن جواني که با ضربات متعدد جسم نوک تيز 

به قتل رسيده بود، دربزرگراه آزادگان کشف شد.
مأموران کانتري 160 خزانه جمعه در تماس با بازپرس کشيک قتل 
تهران اعام کردند جس���د زن ناشناسي در بزرگراه آزادگان، ورودي بلوار 

شهيد دستواره کشف شده است.
بازپرس امور جنايي تهران و اکيپ تشخيص هويت آگاهي در محل 
کشف جسد حاضر و با جسد زني چهل ساله بدون مدارک هويتي مواجه 
شدند که آثار ضربات جسم نوک تيز روي تمام نقاط بدنش مشهود بود. بنابر 

بررسي هاي اوليه حدود 24 تا 36 ساعت از مرگ وي مي گذشت.
متاشي شدن 51 شبكه قاچاق موادمخدر درتهران

سرويس حوادث:51 شبکه قاچاق مواد مخدر در تهران در 9 ماهه امسال 
متاشي و 12 تن و 570 کيلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده است. 

سردار حسين رحيمي رئيس پليس تهران بااشاره به فعاليت هاي پليس 
مبارزه با موادمخدر افزود: در اين رابطه 570 قاچاقچي هم دستگير شدند.

وي با بيان اين که عزم پليس در مبارزه با سواداگران مرگ جدي و برابر 
قانون است،اضافه کرد: هيچ نقطه اي از شهر تهران براي حضور قاچاقچيان 
موادمخدر امن نيست، چرا که با همت و تاش کارکنان پليس مبارزه با 
مواد مخدر و اشرافيت اطاعاتي آنان، قاچاقچيان مواد مخدر در کوتاه ترين 

زمان ممکن دستگير مي شوند. 
رئيس پليس تهران بزرگ از اجراي اين طرح در محله هاي شهر تهران 
خب���ر داد و گف���ت: 271 مرحله طرح امنيت محله محور و ارتقاي امنيت 
اجتماعي، در محات ش���هر تهران اجرا و 8 هزار و 740 خرده فروش 
موادمخدر دستگير شده اند که اين ميزان دستگيري نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 5 درصد افزايش داشته است. 
وي با بيان اين که در اين عمليات از مخفيگاه س���وداگران مرگ، 549 
کيلوگرم انواع موادمخدر کشف شده است، اضافه کرد:  در اين رابطه 2 هزار 
و 319 خودرو و يک هزار و 52 موتورسيکلت ازخرده فروشان و توزيع 

کنندگان موادمخدر و سوداگران مرگ توقيف شده است.

91هزار ليتر سوخت قاچاق به مقصد نرسيد
سرويس شهرستان ها: 91هزار ليتر سوخت قاچاق در استان هاي کردستان 

و البرز کشف و ضبط شد. 
 فرمانده انتظامي کردستان از کشف 61 هزار ليتر سوخت قاچاق در 

نهمين مرحله طرح عملياتي مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي خبر داد.
 سردار علي آزادي افزود: بيش از 36 هزار ليتر گازوئيل در بيجار و 

25 هزار ليتر بنزين قاچاق در سرو آباد کشف شد. 
فرمانده انتظامي استان کردستان با اشاره به اين که در اين عمليات 2 
نفر دستگير که پس از تشکيل پرونده به مراجع قضايي تحويل داده شدند، 
گفت: س���وخت قاچاق مکشوفه پس از صورتجلسه تحويل شرکت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي ش���د.   با تاش مأموران پليس آگاهي شهرستان 
اشتهارد استان البرز هم 30هزار ليتر گازوئيل قاچاق از يک تريلر تانکردار در 
محور اشتهارد- بوئين زهرا کشف شد.سرهنگ کامران ملکي فرمانده انتظامي 
اشتهارد اظهار داشت: در پي دريافت خبري مبني برحمل سوخت قاچاق 
توسط يک تريلر تانکردار، در محور اشتهارد- بوئين زهرا، ماموران خودرو 
را متوقف کردند و در بازرسي از آن، 30هزار ليتر فرآورده نفتي خارج از 

شبکه )گازوئيل( به ارزش تقريبي 660ميليون ريال کشف شد.
کارمند اختاسگر در خراسان جنوبي دستگير شد

سرويس شهرستانها: فرمانده انتظامي خراسان جنوبي از دستگيري کارمند 
يکي از بانک هاي استان به اتهام اختاس خبر داد. 

سردار مجيد شجاع افزود: با ايجاد نشانگاه هاي اقتصادي و کنترل بانک ها 
و موسس���ات مالي و اعتباري، از طريق حراست يکي از بانک هاي استان، 
خبري کسب شد که يکي از کارمندان اين بانک فعاليت اقتصادي مشکوکي 
دارد. موضوع به صورت ويژه توسط کارآگاهان مبارزه با مفاسد اقتصادي 
پليس آگاهي پيگيري شد و بررسي مأموران مشخص شد اين کارمند متخلف 
در واحد پاياي بانک مشغول به کار بود و در بررسي حساب ها و عملکرد 
وي مشخص شد متهم وجه تعدادي از چک ها را به حساب خود منتقل 

مي کرد و پايان هر ماه به حساب بانک برگشت مي داد. 
فرمانده انتظامي خراسان جنوبي افزود: با هماهنگي مقام قضايي متهم 
به پليس آگاهي استان احضار شد و دربازجويي گفت: برخي از چک هاي 
در اختيار را به حس���اب خود انتقال داده و در پايان ماه به حس���اب بانک 
واريز مي کردم.وي اضافه کرد: متهم تاکنون مبلغي بالغ بر 4 ميليارد ريال را 
به بانک بازنگردانده و وجوه آن را در امور خريد و فروش طا و س���که 

هزينه کرده است.  
مردي گوش برادر همسرش را کند  

سرويس حوادث: مردي که چند روز قبل پيش از کندن گوش برادر 
زنش در يک نزاع خانوادگي، ديگر اعضاي خانواده همسرش را هم به مرگ 

تهديد کرده بود، بارديابي پليس آگاهي تهران بزرگ بازداشت شد.  
  سردار لطفي رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ دراين باره گفت: هفته 
گذش���ته پرونده اي به اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران بزرگ ارجاع شد 
که در آن شکات اعام کرده بودند دامادشان به نام »جعفر« )32ساله( آنان 

را به قتل تهديد کرده است. 
برادرزِن متهم پرونده درباره شب درگيري به کارآگاهان گفت: خواهرم 
با من و برادرم تماس گرفت و گفت: که همسرش او را مورد ضرب و 
شتم قرار داده است و ما به حمايت از خواهرمان به خانه آنها رفتيم. داخل 
خانه با جعفر درگير شديم که ناگهان وي با دندان گوش چپم را گرفت 
و چنان فشار داد که گوشم به طور کامل کنده شد.پس از آن جعفر فرار 
کرد ودر اين مدت در تماس هاي مکرر تلفني،خواهرم و همه ما را نيز به 

قتل تهديد کرده است.  
رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ ادامه داد: با تحقيقات پليس مشخص 
ش���د جعفر پس از درگيري مدتي از تهران دور بوده و بعد از چند روز 
مجدد بازگشته است.کارآگاهان هم جعفر رادر منزل يکي از دوستانش در 

بلوار فردوس دستگير و به پليس آگاهي منتقل کردند. 
متهم دربازجويي گفت: نزديک به 10 سال است که ازدواج کرده ام 
تا اين که حدود دو ماه پيش و به اصرار اعضاي خانواده همسرم به تهران 
آمديم و از آن زمان به بعد دخالت هاي آنان، زمينه آغاز اختاف هاي ما را 
به وجود آورد. سه شنبه هفته پيش با همسرم درگيري شديدي پيدا کردم 
و او ني���ز ب���ه برادرانش زنگ زد و آنان به خانه ما آمدند که در ادامه باهم 

درگير شديم و آن اتفاق رخ داد. 
سقوط پاراگايدر در يزد، 2 قرباني گرفت

سرويس شهرستانها: رئيس سازمان اورژانس 115 يزد از مرگ 2 نفر 
بر اثر س���قوط پاراگايدر در کمپ کوير نوردي »هفت س���نگ« اين شهر 

خبر داد.
 دکتر احمد دهقان، افزود: پس از تماس با اورژانس، نيروهاي عملياتي 
به محل اعزام شدند.وي گفت: يکي از فوت شدگان )اکبر خانجانخاني( 
رئيس کميته ورزش هاي هوايي استان يزد بود که پس از عمليات احيا و 
انتقال به بيمارس���تان افش���ار يزد در اين مرکز درماني فوت کرد و نفر دوم 
هم که يک زن بود به بيمارستان شهيد رهنمون اعزام شد که او هم در اين 

مرکز درماني، جان باخت.
 کشف 472 کيلوگرم مرفين در اسامشهر

سرويس شهرستانها: فرمانده انتظامي غرب استان تهران از کشف 472 
کيلوگرم مرفين و دستگيري چهار قاچاقچي خبر داد.

سردار محسن خانچرلي افزود: با تعقيب و مراقبت هاي پليس، ماموران 
مبارزه با موادمخدر غرب استان تهران در قالب دو اکيپ عملياتي با هماهنگي 

مقام قضايي در بازرسي از يک سوله موفق به کشف 472 کيلو گرم مرفين 
جاساز در لوله هاي پلي اتيلن هشت اينچي شدند.

او با اشاره به توقيف دو خودرو از متهمان گفت: در اين عمليات، چهار 
قاچاقچي موادمخدر دستگير و به مرجع قضايي تحويل داده شدند.

مردم، مراقب کاهبرداري با وعده پرداخت سود بيشتر باشند
سرويس حوادث: معاون مبارزه با جعل و کاهبرداري پليس آگاهي 
ناجاگفت: شهروندان مراقب کاهبرداران با عنوان »پرداخت سود خارج از 

عرف بانکي، ليزينگ خودرو و پيش فروش آپارتمان و ويا« باشند. 
سرهنگ محمد رضا اکبري اظهار داشت: اخيراً کاهبرداران از طريق 
ارس���ال پيامک و درج آگهي در جرايد، مطبوعات و فضاي مجازي سعي 
در »جذب سرمايه هاي مردم با عنوان پرداخت سود خارج از عرف بانکي، 

ليزينگ خودرو و پيش فروش آپارتمان و ويا« مي کنند. 
وي افزود: اين افراد پس از برقراري تماس تلفني يا مراجعه حضوري 
شهروندان با استفاده از روش هاي متقلبانه سعي در فريب و اخذ سرمايه هاي 

آنان کرده و در فرصتي مناسب فراري مي شوند. 
او اضافه کرد: درج آگهي در مطبوعات از سوي شرکت ها، مؤسسات 
و ساير مراکز دليلي بر صحت و درستي مطالب اعام شده و تأييد آن از 

سوي مراجع رسمي نيست. 
معاون مبارزه با جعل و کاهبرداري پليس آگاهي ناجا در پايان تاکيد 
کرد: شهروندان، اطاعات مربوط به شماره حساب، شماره کارت، کد اعتبار 
س���نج )   cvv2  (، رمز اول يا دوم کارت بانکي خود را از طريق تلفن يا 
پيامک در اختيار هيچ کس قرار ندهند و از واريز وجه به حساب فروشندگان 

کاا قبل از هرگونه معامله و مواجهه حضوري جداً پرهيز کنند.   
عارضه قلبي، علت مرگ دانشجوي دانشگاه اميرکبير اعام شد

س���رويس حوادث: معاون فرهنگي دانشگاه اميرکبير گفت: سيد رضا 
مظهري موسوي 25ساله، دانشجوي ورودي 97 ارشد مهندسي هسته اي اين 

دانشگاه، به علت عارضه قلبي درگذشت.
 جواد طباطبايي به ايرنا اظهار داش���ت: اين دانش���جو ساکن خوابگاه 
طالب نيا، جمعه ش���ب هنگام بازي فوتبال در سالن چند منظوره دانشگاه 
اميرکبير، دچار ناراحتي قلبي و احساس سنگيني در ناحيه قفسه سينه شد. 

به گفته معاون فرهنگي دانشجوي اميرکبير، اين دانشجو اهل قم براي 
استراحت هنگام بازي زمين را ترک کرد وساير بازيکنان دقايقي بعد متوجه 

وضع حاد وي شدند.
 طباطبايي اضافه کرد: با وجود تاش افراد حاضر در صحنه براي کمک 
به وي، حضور عوامل اورژانس و انجام عمليات احيا بي نتيجه ماند.وي ادامه 
داد: انتقال دانشجو به بيمارستان فيروزگر و انجام مجدد عمليات احيا نيز 

بي ثمر بوده و دانشجوي مذکور درگذشت.

پاسخ مسئوان

پاسخ شهرداري منطقه 2 به شهروند ساکن در خيابان پاتريس لومومبا
احتراماً، بازگش���ت به مطالب مندرج در روزنامه اطاعات مورخ 
97/9/26 بدينوس���يله پاسخ اين منطقه که براساس جوابيه ادارات فني 
ترافيک و شهرسازي شهرداري ناحيه 3 اين منطقه تهيه شده است، به 

شرح ذيل اعام مي شود:
با عنايت به درخواس���ت ش���هروندان محترم مندرج در روزنامه 
اطاعات مورخه 97/9/26 مبني بر »شهرداري منطقه 2 اقدام کند.«، که 

متن پيام شهروند محترم به شرح ذيل:
»مدتي اس���ت که در خيابان پاتري���س لومومبا ديوار حد فاصل 
پاک هاي 53 و 57 کج شده و در حال ريزش است و نياز به تعمير 
و بازس���ازي دارد، همچنين اکثر بلوک  هاي سيماني کنار خيابان مزبور 
شکس���ته ش���ده و چهارراه ملکوتي به طرف جنوب خيابان ستارخان 
فاقد جدول کشي است، که خود عامل سنگيني ترافيک در اين خيابان 
است. از مسئوان شهرداري منطقه 2 تقاضا داريم براي رفع مشکات 

ياد شده اقدام کنند.«
به استحضار مي رساند: براساس بازديد و گزارش کارشناسان ادارات 
فني ترافيک و شهرسازي ناحيه 3 ديوار واقع در خيابان پاتريس لومومبا 
ح���د فاص���ل پاک هاي 53 و 57 با ارتفاع حداکثر 9/2 متر مربوط به 
زمين ش���خصي است که از پايداري و مقاومت ازم برخوردار است؛ 
همچني���ن در دو ط���رف خيابان پاتريس لومومبا نهر با دهانه و ارتفاع 
50 سانتيمتر موجود است که در حال حاضر از کارآيي ازم برخوردار 
بوده و با عنايت به اتصال حوزه هاي آبريز باادست و کانيو کوچه و 
معابر فرعي در خيابان اش���اره شده، در زمان بارندگي حجم باايي از 
دبي آب بارندگي را به سمت نهر خيابان ستارخان هدايت مي کند که 
تاثير بسياري در جلوگيري از آب گرفتگي معابر اطراف دارد و به همين 
دليل امکان حذف آن و اضافه نمودن فضاي نهر به س���طح س���واره رو 

وجود ندارد.
ضمناً يادآور مي شود خيابان پاتريس لومومبا در مقطع مورد نظر 
داراي مسير حرکتي خودروها به صورت يکطرفه است و برنامه مرمت 
و بازسازي نهر و تعريض معبر آن با توجه به حجم بااي عمليات و 
نياز به تخصيص اعتبار ازم در صورت اجراي کامل عقب نشيني اماک 

واقع در طرح تعريض، انجام مي شود.
مريم تراشيـ  سرپرست روابط عمومي

وزارت بهداشت و درمان درباره کمبود دارو پاسخگو باشد
گراني و ناياب ش���دن بس���ياري از داروها و بخصوص داروهاي 
بيماران خاص و صعب العاج يکي از معضات مهم و اساسي برخي از 
اقشار جامعه شده است. با توجه به اهميت زيادي که حفظ سامت و 
حفظ جان مردم در هر کشور از اولويت هاي مسئوان آن است، انتظار 
مي رود که دولت محترم و وزارت بهداش���ت و درمان براي موضوع 
توزي���ع و واردات دارو ک���ه حکم آب و غذا را براي بيماران را دارد، 

اهميت بيشتري قائل شوند.
بيمار صعب العاج

اموال مصادره شده براي سامت جامعه صرف شود
چندين س���ال بعد از انقاب مبالغ بس���يار زيادي از قاچاقچيان 
موادمخدر، مفس���دان اقتصادي و امثال س���لطان سکه مصادره شده، اما 
متأسفانه هيچ گاه دربارة محل مصرف اين اموال و دارايي هاي کان به 
مردم اطاع رساني نشده است. پيشنهاد مي شود اين اموال در راه ساخت 
بيمارستان ها، درمانگاه ها و تهيه دارو و درمان براي بيماران اعصاب و روان 
و نظاير آن ها هزينه شود. مطمئناً نظام جمهوري اسامي براي پايداري و 
مقاومت در برابر دشمنان به انسان هاي سالم نياز دارد. مسئوان و دولتمردان 
اين موضوع را مدنظر داشته باشند که براي اعتمادسازي و حمايت مردم 

از نظام، حفظ سامت جان و روان مردم اهميت بسياري دارد.
كارشناس جامعه شناسي

براي مرخصي زندانيان قديمي زياد سخت نگيرند!
از قاض���ي محت���رم ناظر بر ندامتگاه تهران بزرگ و واحد نظارت 
و دايرة قضايي آن تقاضا مي ش���ود با مرخصي رفتن مددجوياني که 
س���ال ها در زندان بسر برده اند، موافقت کنند و در اين مورد عملکرد 

سختگيرانه اي نداشته باشند!
وكيلي ـ مددجوي واحد2 ندامتگاه

افزايش مستمر قيمت لبنيات
قيمت لبنيات روند افزايشي دارد و از جمله قيمت ماست سون 

900گرمي از 6900تومان به 7200تومان افزايش يافته است.
مصرف كننده لبنيات

از جريمه تا پلمب کارخانه هاي توليدکنندگان متخلف!
عده اي مي پرس���ند که چرا توليدکنندگان گران فروش را جريمه 
نمي کنن���د و وقتي ه���م جريمه کردند، اظهار مي دارند که جريمه چه 
سودي براي مصرف کنندگان دارد که در پاسخ بايد گفت مسئوان با 
جريمه گران فروشان به وظايف قانوني خود عمل مي کنند که البته اگر 
بار اول کارساز نبود، در موارد بعدي بايد جريمه هايشان را سنگين تر 
کنند و در نهايت به پلمب کارخانه هاي گران فروشان بپردازند. با اين 
کار و بازرسي هاي مستمر از کارخانه ها و توزيع کنندگان کاا مي توان 

اميدوار بود که تخلف هاي صنفي به حداقل برسد.
علي از تهران

لزوم کمك به هنرمندان محوطه هاي بيروني مترو
برخي از هنرمندان جوان در محوطه بيروني ايستگاه هاي مترو با 
نواختن سازهايي مانند تار و گيتار و ويلون مردم را شاد و سرگرم و 
درآمدي هم کسب مي کنند، آيا بهتر نيست مسئوان براي حمايت از 

آنان فکري کنند؟
شهروند تهراني

دولت از زوج هاي نابارور حمايت کند
متأسفانه به دليل تغييرات زيست محيطي تعداد زوج هاي نازا افزايش 
يافته است و با هزينه هاي سنگين درمان ناباروري، اکثر زوج هايي که 
اين مشکل را دارند، از ادامه درمان منصرف مي شوند و مسايل اقتصادي 
و هزينه هاي بااي تربيت فرزندان را بهانه اي براي اواد نداشتن خود 
مطرح مي کنند. از دولت محترم و مسئوان وزارت بهداشت و درمان 
انتظار مي رود که براي حل مش���کل زوج هاي جواني که با مشکات 

باروري مواجه هستند، چاره انديشي کنند.
تلفن به خط ارتباطي

برخورد با عوامل اصلي ايجاد هرج و مرج در بازار
به گفته مديران کل سابق بانک مرکزي و کارشناسان رسمي اين 
بانک، در تعيين نرخ ارز و سکه بانک يادشده به تنهايي استقال عملي 
ن���دارد و نيروهاي نف���وذي ديگر در خارج از بانک تصميم گيرندگان 
اصلي هستند. با وجود شناسايي افرادي که به نام سلطان سکه و ارز 
و همکاران اش به مردم معرفي ش���دند، هنوز متخلفان اصلي معرفي 
و بازخواس���ت نشده اند. اميدواريم دولتمردان برخورد جدي با مافيا و 
متخلفان اصلي ايجاد هرج و مرج در بازار را در برنامه هاي اصلي خود 
قرار دهند، تا شايد آسايش و آرامش نسبي همزمان با کاهش نرخ ارز 

در بخش اقتصادي کشور به وجود آيد.
اسكندري

مردم به دنبال پاسخ هاي قانع کننده مي گردند
اکثر يادداشت هاي نويسندگان و سردبير محترم روزنامه اطاعات 
درب���اره عدم برنامه ريزي هاي اصولي، ضعف دولت و هرج و مرج در 
بازار اقتصاد و سياست است، ولي چرا برخي از درد دل ها و انتقادهاي 
خوانندگان روزنامه اطاعات به دولت و مسئوان را سانسور شده چاپ 
مي کنيد؟ در حال حاضر انتشار آمار مرکز پژوهش هاي مجلس و اعام 
عدد 2ميليون و850هزار تومان به عنوان خط فقر بر چه اساس و آماري 
بوده است و به راستي کارگر و بازنشسته اي که زير 2ميليون تومان حقوق 
مي گيرد، در کجاي اين خط فقر قرار گرفته است؟ اميدواريم مسئوان 

پاسخ هاي قانع کننده اي براي سؤال هاي مردم داشته باشند.
خواننده روزنامه اطاعات

تناقض گويي در خبر درگذشت ترانه سراي مهتاب!
خبر »ترانه س���راي مهتاب درگذشت« روزنامه اطاعات 24آذر به 
نظر من به بازنويسي و اطاع رساني مجدد نياز دارد. زيرا تاريخ تولد 
ناصر رستگارنژاد 3 ارديبهشت1318 درج شده است و شما نوشته ايد 
که در آستانه 90سالگي درگذشت!  در پاراگرافي هم بيان شده است آن 
مرحوم از 14سالگي نزد کريم سرخوش و سپس نزد پسرش آموزش 
موسيقي را پي گرفته است! اميدوارم مسئول چاپ خبر يادشده پاسخگوي 

اين تناقض گويي ها باشند.
حسين لطيف
خط ارتباطي: در مورد اول حق با اين خواننده گرامي اس���ت و 
در آستانه 79سالگي درست است، اما در مورد دوم چه اشکالي دارد 
که هنرمندي ابتدا نزد پدر و پس از آن به دايلي مانند کهولت سن او، 

نزد پسرش آموزش هاي موسيقي را پي بگيرد؟

س���رويس خبر: دادستان کل 
کش���ور با اشاره به تصميم دستگاه 
قضا براي تهيه پيش نويس ايحه 
حقوق عام���ه، تاکيد کرد: احياي 
حقوق عامه به رفع بس���ياري از 

آسيب ها منجر مي شود. 
حجت ااس���ام والمسلمين 
محمدجعفر منتظري در نشس���ت 
حقوقي کاربردي موسسه آموزش 
عالي شهيد قدوسي،گفت: درصدد 
تهيه پيش نويس ايحه حقوق عامه 
هس���تيم که بسيار مهم است، زيرا 
بس���ياري از مواردي که به کشور 
آسيب مي زند مربوط به اين است 
که حقوق عامه معطل مانده است 
و متاسفانه بسياري از حقوق عامه 
متص���دي هم ن���دارد. لذا بايد از 
حق���وق عامه دف���اع و احياي آن 

مطالبه عمومي شود . 
وي با اشاره به احياي حقوق 
عامه و گسترش عدل و آزادي هاي 
مش���روع که يکي از وظايف قوه 
قضائيه است، افزود: يکي از اموري 
که تقريبا مغفول مانده، بحث احياي 
حقوق عامه است. بعد از پيروزي 
انقاب اسامي با آن تشکياتي که 
براي سازمان بازرسي و سازمان هاي 
ديگر راه اندازي ش���د، چه کرده 
ايم؟ هيچ قدمي براي تهيه قانوني 
که مناس���ب با اين بخش باشد را 
نداشتيم . در کجاي قوانين احياي 
حقوق عامه را داريم؟ وآيا تعريفي 
که براي حقوق عامه باشد در مراجع 
علمي داريم؟ که بايد گفت نداريم. 
ما اقدامات عملي و تشکياتي براي 

احياي حقوق عامه نداريم . 
دادس���تان کل کشور گفت: 

واژه به کار برده ش���ده در قانون 
اساسي احياي حقوق عامه است. 
ما خواستيم که بحث حقوق عامه 
را تعريف کنند اما نتوانس���تيم به 
يک معناي جامع برسيم. از قضات 
خواستيم و گروه هايي تشکيل داديم 
و از قضات استفاده کرديم و متني را 
تهيه کرديم و تحت عنوان تعريف و 
در قالب آيين نامه آورديم و به رئيس 
قوه قضائيه فرستاديم که اميدواريم 
انجام اين مهم تا سه چهارماه آينده 

به نتيجه برسد.  
 * جنگل ها نابود مي شود 

وي اف���زود: جنگل هاي ما به 
دست افراد طمعکار از بين مي رود 
و در سواحل دريا عده اي سودجو 
آن را از بين مي برند،اما چه کس���ي 
بايد از اين حقوق دفاع کند که بايد 
گفت مدعي العموم. در اين زمينه 
قوه قضائيه قدم هاي خوبي برداشته 
اس���ت و اين راه را ادامه مي دهد.

ما قطعا پايش مي ايستيم البته زمان، 
امکانات و قانون مي خواهد . 

منتظري گفت: براي دفاع از 
آزادي هاي مشروع هم برنامه داريم. 
آزادي مشروع بايد تبيين و تعريف 
ش���ود و هر مسلمان يک حقوق 
مس���لمي دارد. اکنون شاهديم که 
يک عده به نام آزادي چه کارهايي 
ک���ه نمي کنند و به حقوق ديگران 

تجاوز مي کنند. 
دادستان کل کشور گفت: امروز 
شاهديم که عده اي به نام آزادي در 
عرصه اقتصاد چه بايي سر عامه 
مي آورند و بي ضابطه بودن قيمت ها 
را داريم. کارخانجات لبنيات قرار 
شده است براساس ضوابطي عمل 

کنند. امروز خوابيدند و فردا صبح 
ب���دون هيچ مجوزي 100 تا 200 
تومان اجناس را گران مي کنند. مدتي 
ارقام و اعداد قيمت ها به س���رعت 
به عن���وان افزايش ارز و دار باا 
مي رفت. اگر بعضي از بازاري ها تا 
ساعت 12 جنسشان را نمي فروختند 
مي گفتن���د قيمت دار هنوز اعام 
نشده است و قيمت ها همگام با دار 
باا مي رفت،ولي حاا که نرخ دار 
پايين آمده است مي گويند با دار باا 

خريده ايم، که دروغ مي گويند . 
  دادس���تان کل کشور، اظهار 
داش���ت: بس���ياري از مفسدان 
پرونده ه���اي اقتصادي از رانت ها 
استفاده کردند و از قوم و خويشي 
و سفارش ها به اينجا رسيدند. ازمه 
رانت فساد است. وظيفه قوه قضائيه 
است که با سازمان بازرسي صحبت 
کند و دقت شود زيرا اگر ما دستگاه 
قضايي مقتدري  داشتيم، خيلي از اين 

فسادها محقق نمي شد . 
وي افزود: من از خانواده قوه 
قضائيه هستم و پنجمين وظيفه اي 
که برعهده قوه قضائيه است و در 
اصل 156 قانون اساسي آمده، اقدام 
مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم 
و اصاح مجرمان است. ما در ميدان 
عمل به اينجا رسيديم که پيشگيري 
وظيفه فراقوه اي است و قوه قضائيه 
ب���ه تنهايي نمي تواند کاري کند و 
بخشي از پيشگيري ها مستلزم داشتن 

ابزار ازم است  . 
قانون را ابزاري قرار ندهيم

دادستان کل کشور در بخش 
ديگري از سخنانش با اشاره به قانون 
منع بکارگيري بازنشستگان گفت: 

در اج���راي اين قانون با ابهاماتي 
مواجه ش���دند که بايد از مجلس 
سئوال شود که آيا قانون شامل فان 
رئيس يا مدير مي شود يا خير؟ اگر 
ما قان���ون را ابزاري قرار دهيم و 
بدنبال اين باشيم که اهداف خودمان 
را جلو ببريم، مفسده زيادي شامل 
جامعه مي شود. آنچه که کشور را 
به پيش مي برد و سامان مي دهد و 
جناح هاي بندي سياسي را حاکم بر 
جريان اجرايي کشور نمي کند قانون 
است و اجراي قانون مي تواند براي 
کشور سعادت بياورد. هر جا ابهامي 
باشد وظيفه مقامات قانونگذار است 

که آن را رفع کنند . 
وي همچني���ن گفت: بحث 
جاسوسي بايي براي کشور شده و 
جرم است. آيا قوه قضائيه مي تواند 
از وقوع جرم پيشگيري کند، امکان 
ن���دارد زيرا ابزارش را نداريم و در 
اختيار دستگاه هاي امنيتي و... است 
که بايد ورود کنند. پيش���گيري از 
جرم يک امر فراقوه اي اس���ت. به 
عن���وان مثال ما اگر بخواهيم جلو 
جرم سرقت را بگيريم، به تنهايي 
نمي توانيم بلکه بايد نيروهاي امنيتي 
و اطاعاتي و اجرايي و... کمک کنند 

تا اين امر مهم محقق شود. 
وي با تاکي���د بر اين که در 
کش���ور آدم سالم کم نداريم ولي 
در پيدا کردن رجال س���الم مشکل 
داريم، اف���زود: حق مراجعه مردم 
ب���ه محاکم براي حل اختافات از 
جمله حقوق هر انساني است، در 
نظام جمهوري اسامي و در قانون 
اساسي اين حق براي مردم در نظر 

گرفته شده است. 

دادستان كل كشور: ايحه حقوق عامه تدوين مي شود

س���رويس شهرستان ها: چهار 
ميليون زن سرپرس���ت خانوار در 
کشور وجود دارد که نياز دارند به 
درآمد خود متکي و داراي استقال 

مالي باشند.
معصوم���ه ابت���کار معاون 
رئيس جمه���وري در امور بانوان و 
خانواده در حاش���يه بازديد از يک 
واحد توليدي پوش���اک در شهرک 
صنعتي ش���ماره يک اهواز با اعام 
اين مطلب افزود: طبق آخرين آمار 
27 درصد از زنان ايراني تحصيات 
دانش���گاهي دارند و عاقه مند به 
ورود به بازار و بس���ياري ديگر هم 

نيازمند کار هستند.
وي گفت: مسأله اشتغال براي 
زنان ايراني بسيار مهم است و بايد 
برنامه ريزي ازم در اين خصوص 

انجام شود.
ابتکار افزود: با تسهياتي که 
دولت از صندوق توسعه ملي تهيه 
کرده تحوات خوبي در زمينه رشد 
و ايجاد فرصت هاي جديد براي کار 

زنان ايجاد شده است.
مع���اون رئيس جمهوري در 
امور بانوان و خانواده اظهار داشت: 
دولت نيز ب���ه منظور توان افزايي 
زنان، ايجاد کسب و کارهاي جديد 
و مه���ارت افزايي کارهاي خوبي 

انجام داده اس���ت.او گفت: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و سازمان 
صنايع دس���تي، ميراث فرهنگي و 
گردشگري مي تواند در ايجاد اشتغال 

بيشتر بانوان کمک کنند.
ابتکار با اشاره به اين که زنان 
روس���تايي در چند سال اخير از 
طرح هاي اش���تغالزا بسيار استقبال 
کرده اند، اضافه کرد: زنان روستايي 
درصد قابل توجهي از تس���هيات 
اشتغال کشور را دريافت کرده اند و 
در ايجاد کسب و کار موفق عمل 

کرده اند.معاون رئيس جمهوري در 
امور بانوان و خانواده گفت: مشاغل 
خانگي به اشتغال بانوان بسيار کمک 
کرده اس���ت و 70 درصد از يک 
ميلي���ون و 200 هزار نفري که در 
کشور در سايت وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعي در طرح مش���اغل 
خانگي ثبت نام کردند، زن هستند.

وي گفت: انتظار داريم سايت 
مشاغل خانگي همچنان فعال باشد 
و خانم ها ازاين فرصت براي مشاغل 

خانگي استفاده کنند.

حمايت دولت  
او در حوزه زنان و امور خانواده 
در جريان ديدار از مرکز اورژانس 
اجتماعي اه���واز گفت: دولت با 
برنامه ريزي و سياست هايي که در 
پيش گرفته، به منظور تأثيرگذاري 
افزون تر اورژانس اجتماعي از اين 

مراکز حمايت بيشتري مي کند.
ابتکاربا اش���اره ب���ه اين که 
اس���تانداران و فرمانداران بر اساس 
سياست هايي که دولت تدوين کرده 
اس���ت بايد از مراکز مشاوره اي و 

اورژان���س اجتماعي حمايت کنند، 
تاکي���د کرد: به طور قطع اين مراکز 
در کاهش مشکات و آسيب هاي 
اجتماعي نقش مهمي خواهند داشت. 
وي ادامه داد: جوامع امروزي با توجه 
به گس���تردگي ارتباطات و افزايش 
جمعيت با آس���يب هاي اجتماعي 
گوناگون���ي رو به رو هس���تند که 
بايد ب���راي مقابله با اين چالش ها 
راهکارهاي اساسي تدوين شود و در 
اختيار مجريان و متوليان قرار گيرد.

مديرکل بهزيستي خوزستان 
نيز در اين ديدار با اش���اره به اين 
که 21 مرکز اورژانس اجتماعي در 
ش���هرهاي بااي 50 هزار نفر اين 
استان راه اندازي شده، گفت: اصالت 
بخشي به مراکز اورژانس از جمله 
کارهايي است که با جديت در استان 

پيگيري شده است.
غامرض���ا صديق راد به ارائه 
خدم���ات اين اداره کل به 33 هزار 
زن بد سرپرست و بي سرپرست در 
استان اشاره کرد و افزود: ارائه همه 
خدمات بهزيستي به جامعه هدف، 
برون س���پاري شده و عاوه بر اين 
ني���ز 17 مرکز خدمات اجتماعي با 
همکاري دفاتر تس���هيل گري در 
مناطق محروم و حاش���يه نشين 

خوزستان راه اندازي شده است.

  ابتكار: 4ميليون زن، سرپرست خانوار هستند

سرويس شهرستانها: دادستان 
زاهدان در دس����تورهاي جداگانه به 
هفت دستگاه، آن ها را به استاندارد 

کردن مدارس مکلف کرد  . 
  حجت ااس����ام والمسلمين 
موحدي راد پيرو دس����تور دادستان 
کل کش����ور در پرونده حادثه آتش 
سوزي مدرسه  »اسوه حسنه« زاهدان؛ 
به عنوان مدعي العموم به موضوع 
ورود کرد و در دستورهايي به هفت 
دستگاه، آن ها را به استانداردسازي 
مدارس مکلف کرد      . وي در گفتگو 
با ميزان گفت: ضروري است همه 
مهدهاي کودک غيرمجاز در استان 
سيستان و بلوچستان شناسايي و با 
هماهنگي پليس اماکن نيروي انتظامي 
نسبت به پلمپ آن ها اقدام شود، در 
صورت مقاومت و تمرد فرد يا افراد، 
متمردان رأساً توسط مرجع انتظامي 
جلب و تحت الحفظ به دادس����را 

معرفي شوند  .
موحدي راد تاکيد کرد: درباره 
مهدهاي  کودک مجاز، مقرراس����ت 
تيمي با عضوي����ت نمايندگاني از 
ادارات کل بهزيس����تي، استاندارد، 
سازمان نظام مهندسي، سازمان آتش 
نشاني، از همه اماکن ياد شده بازديد 
و نقايص موجود را به مديران مهد 

و بهزيستي شهرستان اعام کنند تا 
در مدت يک هفته نسبت به اصاح 
و رفع نقايص اقدام ش����ود  .  دادستان 
زاهدان تاکيد کرد: همچنين مقتضي 
است در پايان مهلت، مجدداً محل 
مورد نظر توسط تيم مشترک بازرسي 
شود و در صورت وجود نقايص در 
گزارشي مراتب به دادستاني اعام تا 

نسبت به پلمب محل تدبير شود . 
وي گفت: مقرر است توسط 
تيمي از نمايندگان اداره کل آموزش 
و پرورش، سازمان نوسازي مدارس 
و س����ازمان مدارس غير دولتي و 
مشارکت هاي مردمي، سازمان آتش 
نشاني، سازمان نظام مهندسي، اداره 
کل استاندارد از همه مدارس دولتي 
وغير دولتي، بازرس����ي شود تا در 
ص����ورت وجود نقايص مراتب در 
شرحي به مديران مدارس و آموزش 

و پرورش اعام شود . 
دادستان زاهدان درباره برخي از 
مدارس روستايي و عشايري که بدون 
اس����تاندارد هاي اوليه و ايمني ازم 
هستند، گفت: ازم است در اين باره 
ضمن اعام آمار مدارس ياد شده، 
ترتيبي اتخاذ شود تا محل مناسبي 
براي ادامه تحصيل دانش آموزان تأمين 
شود و تا زمان تهيه اين مکان وسايل 

حرارتي استاندارد و ايمن در اختيار 
م����دارس قرار بگيرد و آموزش هاي 

ازم به مديران داده شود . 
موحدي راد با تاکيد بر اينکه 
تخلف از اجراي اين دس���تورها 
موجب تعقي���ب قضايي مديران 
دستگاه خاطي مي ش���ود، افزود: 
دادستان هاي شهرستان هاي استان 
سيس���تان و بلوچستان و رؤساي 
دادگاه ه���اي بخ���ش در اين باره 
نظ���ارت و همکاري ازم را انجام 
دهند  . دادستان زاهدان گفت: نتيجه 
اقدامات از س���وي دستگاه هاي 
مأم���ور بايد در 10 روز به همراه 
مستندات )فيلم و عکس( و نظرات 
کارشناسي به دادستاني مرکز استان 
و شهرستان ها گزارش شود  .    دستور 
دادس���تان عمومي و انقاب مرکز 
سيس���تان و بلوچستان خطاب به 
مدير کل سازمان بهزيستي استان 
سيستان وبلوچس���تان، مدير کل 
اداره اس���تاندارد، رئيس سازمان 
نظام مهندس���ي، رئيس سازمان 
نوس���ازي مدارس، رئيس سازمان 
مدارس غيردولتي ومشارکت هاي 
مردمي و رئيس سازمان هاي آتش 
نشاني شهرستان هاي استان سيستان 

وبلوچستان اباغ شده است . 

مدارس سيستان و بلوچستان مكلف به تأمين جان 
دانش آموزان شدند

  س���رويس خبر:حکم اعدام 
حميدرضا باق���ري درمني فرزند 
محمدباق���ر که به جرم افس���اد 
في اارض از طريق تشکيل شبکه 
کاهبرداري و رشاء به اعدام محکوم 

شده بود، بامداد ديروز اجرا شد. 
محکوم علي���ه باقري درمني 
س���اليان متمادي با تشکيل گروه، 
به اقدامات مجرمانه اي دست زده 
بود و با اعم���ال متقلبانه، جعل، 
تباني، پرداخت رش���وه به کارکنان 
چند دستگاه و تشکيل شرکت هاي 
صوري و کاغذي متعدد از جمله 
شرکت قائم کوثر، شرکت محمد 
بازرگاني ش���ايان، شرکت پرشين 
به گستر، ش���رکت شکوه آبيده و 
ش���رکت آريا برج هرم از شکات 
فوق جمعاً ي���ک 178 ميليارد و 
171 و ميليون و 400 هزار تومان 

کاهبرداري کرده بود.
در رسيدگي به پرونده مشخص 
ش���د از 47 سند جعلي براي اخذ 
ضمانت نامه بانکي يا ترهين معامله 
و 36 فقره ضمانت نامه جعلي و 102 
فقره ضمانت نامه بدون پشتوانه، 33 

فق���ره چک هاي مخدوش با مبالغ 
س���نگين و جعل در اسناد رسمي 
س���ازمان ثبت اسناد کشور استفاده 
کرده است.   باقري درمني با همدستي 
مرتبطان خود و با پرداخت رشوه و 
تباني با کارشناسان، اماک را به چند 
برابر قيمت واقعي ارزش گذاري و 
به بانک ارائه مي داد، از جمله ملکي 
که حدود 400 ميليارد ريال ارزش 
داش���ته با پرداخت رشوه و تباني 
به 1269 ميليارد ريال ارزش گذاري 
 و در ره���ن ش���رکت نفت جي 

قرار داد. 

باق���ري درمني ب���راي اخذ 
تس���هيات از بانک نيز متوسل به 
جعل اسناد ش���ده بود و با اسناد 
ملکي جعل ش���ده که از جمله با 
س���ند جعلي از بانک گردشگري 
مبلغ 60ميليارد ريال تس���هيات 

گرفته بود.
بازپرس دادسراي تهران پس از 
تحقيقات مفصل، جمع آوري اسناد 
و مدارک مثبته جرم در خصوص 
باقري درمني به عنوان سرشبکه و 
ساير اعضاي شبکه وبه استناد ماده 
4 قانون تشديد مجازات مرتکبين 
ارتشاء، اختاس و کاهبرداري و 
به عنوان مفسد في اارض نظر به 
جلب دادرسي و معاون دادستان 
و سرپرس���ت دادسراي اقتصادي 
با صدور کيفرخواست پرونده را 
به دادگاه انقاب اس���امي تهران 

ارسال کرد. 
ش���عبه 15 دادگاه انق���اب 
اسامي تهران با دقت در 9 جلسه 
چند س���اعته و با حضور متهم، 
وکا، و نماينده دادستان رسيدگي 
و پس از ختم رسيدگي طبق قانون، 

حميدرضا باقري درمني را به عنوان 
مفسد في اارض به اعدام و رد مال 
به مبلغ 10/078/171/400/000ريال 
محکوم کرد. ب���ا اعتراض وکيل 
محکوم عليه و در مهلت مقرر )20 
روز( پرونده به ديوان عالي کشور 
ارسال شد و ديوان عالي کشور در 
1397/08/13 رأي صادره از شعبه 
15 دادگاه انقاب اسامي تهران را 

تاييد و ابرام کرد. 
حميدرضا باقري درمني قبل از 
اين نيز داراي دو سابقه محکوميت 

کيفري به شرح زير بوده است: 
 1- در س���ال 1385 به جرم 
قاچ���اق به ضب���ط کاا و مبلغ 
11/731/363/313ريال جزاي نقدي 

محکوم شده بود.  
 2- در سال 1388 با شکايت 
بانک مرکزي، بانک س���په، بانک 
کش���اورزي و بان���ک ملي در 
خصوص اخذ تس���هيات ارزي 
ب���ه مبل���غ 217/888/9 دار و 
305/471/935/980 به سيزده ماه 
حبس و رد مال در حق ش���کات 

محکوم شده بود.  

حميد باقري درمني  مفسد اقتصادي اعدام شد  

اخبار حوادث

حميد باقري لحظاتي قبل از اعدام 

همايش بررسی نقش آيت اه 
هاش���می در نهضت امام خمينی 

پنجشنبه در قم برگزار شد.
در اين همايش محمد هاشمی 
رفسنجانی برادر رئيس فقيد مجمع 
تش���خيص مصلحت نظام، به ايراد 
سخن پرداخت و گفت: پس از چند 
سال حضور در قم و مدرسه علميه 
حجتيه، به تهران و مدرسه سيدولی 
در ب���ازار کفاش ها رفتم که در آن 
جا اطاعيه های امام خمينی)ره( و 
مبارزات انقابی را با چند ماش���ين 
نويس که توس���ط مرحوم آيت اه 
هاشمی رفس���نجانی)ره( خريداری 
ش���ده بود، چاپ و به نقاط مختلف 

کشور ارسال می کرديم.
وی گفت: فعاليت های ما ادامه 
داش���ت تا اين که سال 48 بنده به 
آمري���کا رفتم و در آنجا با همراهی 
آقايان محمد يزدی، شهيد چمران، 
علی محمد ايزدی، محمد روغنی ها 
و مظفر پرتوها، يک انجمن اسامی 
تشکيل داديم تا به نوبه خود کمکی 
به انقاب کني���م؛ مرحوم آيت اه 
هاشمی هم در لبنان، سوريه و نجف، 
امکاناتی تهيه کرده بود که به مبارزان 
انقابی کمک می کرد اما زمانی که 
از ترکيه با ماشين سواری وارد مرز 
ايران می ش���د، گذرنامه ايشان را 
ضبط کردند؛ 10 روز بعد از آن هم 
زندانی ش���دند و تا چند روز پيش 
از 22 بهمن روز پيروزی انقاب از 

زندان آزاد شدند.
وی ب���ا اش���اره به نقش ويژه 
آيت اه هاشمی رفسنجانی)ره( در 
دوران انقاب، گفت: »ستون انقاب«، 
»دائرة المعارف انقاب«، »شناسنامه 
انقاب« و القاب خاص ديگر برای 
مرحوم آيت اه هاش���می، نشان از 
آن دارد که ايشان نقش ويژه ای در 
تحقق انقاب اسامی و ماندگاری 
آن داشتند، چرا که او در همه جای 
تاريخ انقاب حضور داشته و با تدبير 

عمل کردند.
وی ب����ا بيان اي����ن که مرحوم 
آيت اه هاشمی رفسنجانی، در کنار 
مرحوم اهوتی، بااترين و س����خت 
ترين ش����کنجه های ساواک را در 
زمان شاه متحمل شدند، تصريح کرد: 
متأسفانه برخی افراد در يکی دو دهه 
اخي����ر، بااترين تخريب ها را عليه 
مرحوم آيت اه هاشمی رفسنجانی 
اعم����ال کردند و امروز هم با وجود 
رحلت ايشان، همچنان عليه ايشان 
تخريب می کنند؛ خود اين تخريب 
کنندگان هم می گويند هاشمی زمانی 
هم که زنده بود، جسم او کاری نمی 
کرد، بلکه فکرش و انديشه اش مزاحم 
ما بود و امروز هم با همين نگاه، به 

تخريب ايشان اقدام می کنند.
محمد هاشمی افزود: يکی از 
آخرين نمونه های تخريب شخصيت 

مرحوم آيت اه هاشمی رفسنجانی)ره(، 
هفت����ه اخير بود؛ انجمنی در يکی از 
دانشگاه های تهران برای رونمايی از 
فيلمی در مورد آيت اه هاشمی)ره( 
در تاار شهيد چمران دانشگاه تهران 
از بنده دعوت کرده بود؛ در ابتدا قبول 
کردم اما بعد که دچار ترديد ش����دم، 
از آن ها خواستم ابتدا فيلم را ببينم؛ 
در اين فيلم که عنوانش »هاش����می 
زنده است« و برگرفته از سخن امام 
خمينی)ره( بود، ابتدا حضور مرحوم 
آيت اه هاشمی در همه صحنه های 
انقابی و اعتماد مردم و امام راحل به 
ايشان را نشان می داد، اما در مرحله 
بعد، وارد دوران دولت س����ازندگی 
می ش����د و تحليلی ارائه می داد که 
انح����راف انقاب از همين زمان در 
کش����ور شروع شد و بعد در دولت 
خاتمی، احمدی نژاد و روحانی هم 

همين انحراف ادامه پيدا کرد!
وی اضافه کرد: من به سازندگان 
اين فيلم ک���ه ادعا می کردند 3-2 
دانش���جوی ساده هستند گفتم اين 
فيلم قطعا باای چند ميليارد تومان 
هزينه داش���ته و بايد پرسيد که اين 
هزينه از کجا تأمين ش���ده است؟ 
قطعا جريانی پشت اين قضيه است 
که به دنبال تخريب انديشه و تفکر 
هاشمی است؛ اينان می خواهند در 
سال های بعد، بايی که با نام هاشمی 
به سرش���ان آمد و توسط مردم کنار 
گذاشته شدند، ديگر بر سرشان نيايد 
و لذا تخريب انديش���ه و شخصيت 
مرحوم آيت اه هاشمی رفسنجانی 

را شدت بخشيده اند.
همچني���ن حجت ااس���ام 
و المسلمين سيدهادی خسروشاهی 
از همراهان امام خمينی)ره( در دوران 
مب���ارزه، در اين همايش با اش���اره 
به آش���نايی خود با مرحوم آيت اه 
هاشمی رفسنجانی)ره( از سال 1334 
در حوزه علميه قم، اظهار داش���ت: 
در س���ال 1332 وارد ق���م و حوزه 
علميه اين ش���هر شدم و بعد از دو 
سال حضور و سکونت در مدرسه 
فيضيه، در س���ال 1334 به مدرسه 
علميه حجتيه که افراد شناخته شده 

امروز همچون آيات و حجج اسام 
برادران مهدوی کنی، ش���يخ علی 
تهرانی، جوادی آملی، س���يدعلی و 
سيدمحمد خامنه ای، امامی کاشانی و 
... هم حضور داش���تند، وارد شدم و 
دقيقا از همان سال، بيش از 60 سال 
با مرحوم آيت اه هاشمی رفسنجانی، 

آشنايی و همکاری داشتم.
وی گفت: بينش سياسی مرحوم 
آيت اه هاش����می در مورد جهان 
اس����ام را می توان در ترجمه کتاب 
سرگذشت فلسطين ديد؛ همچنين 
تأليف کتاب اميرکبير از سوی ايشان، 
نش����ان دهنده تفکر خاص ايشان در 
بحث استعمارس����تيزی و ضروت 
بيداری مسلمانان در نقاط مختلف 
دنياست؛ ايشان اين کتاب را پس از 
تأليف، به همه مسلمانان در کشورهای 
مختلف اس����امی که در راه جال و 
ش����کوه اسام و بازگشت به اسام 
اصيل و اس����تقال مسلمانان تاش 
می کنند، تقديم کردند که اين تفکر 
در ادامه و اس����تمرار راهی بود که 
سيدجمال الدين اسدآبادی می رفت.

وی خاطرنش���ان کرد: مرحوم 
آيت اه هاش���می بعدها با همراهی 
ش���هيد باهنر، نشريه مکتب تشيع 
را منتش���ر کردند که مورد استقبال 
حوزويان و دانش���گاهيان واقع شد؛ 
نشريه پرمحتوايی بود که بعدا پس 
از تحت تعقيب قرار گرفتن آيت اه 
هاشمی رفسنجانی)ره( توسط رژيم 

شاه، انتشار آن متوقف شد.
خسروشاهی با اشاره به زحمات 
مرحوم آيت اه هاشمی رفسنجانی 
برای تحقق انقاب اسامی گفت: 
هاشمی رفسنجانی موتور سازنده و 
موتور محرک نهضت امام خمينی)ره( 
برای تحقق انقاب اسامی در ايران 
بود و در همه جا حضور داش���ت؛ 
در شکنجه گاه های ساواک، پاهای 
ايشان را سوزانده بودند؛ بدخواهان 
هاش���می بروند و تاريخ انقاب را 
بخوانند که چه کس���انی برای اين 
انقاب زحمت کشيدند و امروز چه 

کسانی مدعی آن شده اند.
محمد حجتی کرمانی از مبارزين 

انقابی و از دوستان مرحوم آيت اه 
هاشمی رفسنجانی نيز در همايش 
بررس���ی نقش آيت اه هاشمی در 
نهضت امام خمينی که پنجشنبه در 
قم برگزار شد گفت: قبل از جريان 
15 خرداد س���ال 42، با ابتکار شهيد 
باهنر، گروهی تشکيل شده بود که 
بنده هم در آن عضويت داش���تم و 
وظيف���ه ما هم مطالعه روزنامه های 
چ���اپ آن روز )کيهان و اطاعات( 
بود، تا نکات مهم و برجسته آن که 
به کار انقاب و مبارزات سياس���ی 
بيايد را پيدا کنيم؛ و بعد همين نکات 
را ش���هيد باهنر و مرحوم آيت اه 
هاشمی رفسنجانی، همراه با تحليل و 
موشکافی، به خدمت امام خمينی)ره( 

می بردند.
وی گف���ت: ويژگی مرحوم 
آيت اه هاشمی رفسنجانی اين بود 
ک���ه به هرجا می رفت، قدرت را با 
خ���ودش به آن جايگاه می برد؛ اين 
ام���ر هم در دوران مبارزه عليه رژيم 
شاه خود را نشان می داد و هم پس 
از انق���اب؛ زمانی که در مجلس 
شورای اس���امی بودند، زمانی که 
رئيس جمهور ش���دند و زمانی که 
رياست مجمع تشخيص مصلحت 
نظام را بر عهده داشتند، شخصيتی 
قدرتمند را از خود نشان می داند و 
با تدبير خاص، امور را اداه می کردند؛ 
به نحوی که ما چنين رويکردی را 
در هيچ يک از رجال بعد از انقاب 

مشاهده نمی کنيم.
اي���ن مب���ارز دوران انقاب 
ب���ا بيان اين که آيت اه هاش���می 
رفس���نجانی)ره(، ج���دای از تمام 
ويژگی ها، يک شخصيت بين المللی 
ه���م بودند، گفت: زمان جنگ قرار 
بود اجاس کشورهای غيرمتعهد به 
ميزبانی بغداد پايتخت عراق برگزار 
ش���ود که اگر اين کار صورت می 
گرفت، حيثيت و آبرويی برای صدام 
در عرصه بين الملل بود، اما آيت اه 
هاشمی رفسنجانی)ره( با تاش های 
خاص خود، توانست اين اجاس را 
به کشوری ديگر که فکر می کنم هند 

يا اندونزی باشد منتقل کند.

در همایش بررسی نقش آیت اه هاشمی در نهضت امام خمینی 

محمد هاشمي: پروژه تخریب هاشمي رفسنجاني همچنان ادامه دارد

هاشمی موتور محرک نهضت امام خمينی)ره( بود
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پاسخگويي معاون وزير ورزش به سئوااتي كه بارها تكرار شده است اخبار کوتاهاخبار کوتاه داخلی

نورافکن در آستانه جدایی از شارلوا
یک سایت بلژیکی با اعام خروجی های 
باشگاه شارلوا در نقل و انتقاات زمستانی 
از امی���د نورافکن نیز ب���ه عنوان یکی از 
خروجی ه���ای این تیم یاد کرد.به گزارش 
ایسنا و به نقل از walfoot، امید نورافکن 
هافب���ک ایرانی که در تیم ش���ارلوا بازی 
می کند، برخ���اف علی قلی زاده کم تر در 
ترکیب تیمش قرار گرفته اس���ت و یکی از 

خروجی های شارلوا در نقل و انتقاات زمستانی خواهد بود.البته به نظر 
می رسد توانمندی های نورافکن حتی از علی قلی زاده نیز بیشتر باشد 
که این فصل خودش را چهره کرده اس���ت ولی نیاز نداش���تن مربی به 
بازیکنی در پست نورافکن باعث شده است تا او کارآیی ازم را برای 
تیم نداشته باشد و به همین خاطر نورافکن را باید یکی از بازیکنانی 

دانست که در زمستان از شارلوا جدا خواهد شد.
النصر به ویاش بواش سالی 8 میلیون یورو می پردازد

مربی پرتغالی سابق زنیت سن پترزبورگ 
می تواند در عربس���تان درآمد هنگفتی کسب 
کند.به گزارش خبرگزاری فارس، روزنامه آبوا 
گزارش کرد آندره ویاش بواش با پیشنهادی 
جذاب از سوی تیم النصر عربستانی ها مواجه 
ش���ده است.مطابق آنچه این نشریه پرتغالی 
اطاع رس���انی کرد، تیم آسیایی حاضر است 
به مربی 41 ساله دستمزدی بالغ بر 8 میلیون 
یورو در س���ال بپردازد.این در حالیس���ت که النصری ها پیش از مربی 
پرتغالی به س���راغ ویتور پریرا و لئوناردو ژاردیم رفتند که پاسخ منفی 

دریافت کردند.
بلژیک، صدرنشین رنکینگ فیفا

در آخرین رنکینگ بهترین  تیم  های ملی 
دنیا که فیفا آن را منتشر کرده بلژیک توانسته 
با اختاف یک امتیاز نس���بت به تیم دوم 
که فرانسه است صدرنشین شود.به گزارش 
خبرگزاری مهر، بلژیک سال میادی را به 
عنوان صدرنشین رنکینگ فیفا به پایان برد. 
این تیم در آخرین رده بندی بهترین تیم های 
ملی دنیا برتری خفیفی نس���بت به فرانسه، 

قهرمان جام جهانی به دس���ت آورد و صدرنش���ین شد.بلژیکي ها در 
جدول با کسب 1۷۲۷ امتیاز صدرنشین هستند و تنها یک امتیاز بیشتر 
از فرانسه دارند که بعد از نیمه نهایی جام جهانی روسیه از آن ها بااتر 
قرار گرفته بود و توانسته بود این تیم را در آن مرحله شکست دهد.
برزیل به عنوان تیم سوم با 1۶۷۶ امتیاز باقی ماند و تا رتبه دهم دیگر 
تیم ها تغییراتی نداشتند. در این لیست بعد از بلژیک، فرانسه و برزیل 
نام تیم های کرواس���ی، انگلیس، پرتغال، اروگوئه، س���وییس، اسپانیا و 

دانمارک دیده می شود.
داور مسابقه کشتی گیران زیر 23 سال ایران و آمریکا محروم شد

اتحادیه جهانی کشتی، داور دیدار 
ایم���ان صادقی و حریف آمریکایی در 
مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان را 
محروم کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، 
در جلسه هفته گذشته کمیسیون فنی 
اتحادیه جهانی کشتی، یکی از مواردی 
که بین اعضا مطرح شد مسایل ناداوری 
و اش���تباهات داوری در مسابقات بود.
بر این اساس در این جلسه اعام شد داور دیدار مرحله نیمه نهایی ایمان 
صادقی و حریف آمریکایی در رقابتهای کش���تی زیر ۲۳ س���ال جهان که با 
اشتباهات خود ۶ امتیاز کشتی گیر ایرانی را نادیده گرفت و وی را در رسیدن 
به فینال ناکام گذاشت از قضاوت محروم شد.الوویچ رئیس صربستانی اتحادیه 
جهانی کش���تی نیز در این جلسه خواستار اجرای عدالت در داوری شد و 
گفت: حتی دوست ندارم داوری به نفع صربستان قضاوت کند. نباید مسائل 
داوری در المپیک ۲۰1۶ ریو تکرار شود و باید در المپیک ۲۰۲۰ توکیو شاهد 
داوری هایی بدون اشتباه باشیم.وی خاطرنشان کرد: از این پس در رقابت های 
نوجوانان، جوانان و زیر ۲۳ سال جهان سعی می کنیم از داورانی همطراز با 

داوران مسابقات بزرگساان جهان استفاده کنیم.

اتحادیه جهانی کشتی قوانین وزن کشی را تغییر داد
طبق تصمیم اتحادیه جهانی کشتی از سال ۲۰1۹ میادی قوانین و زمان 
وزن کشی تغییر می کند تا کمترین آسیب به کشتی گیران وارد شود.به گزارش 
خبرگزاری مهر، با تصمیم اتحادیه جهانی کشتی از سال ۲۰1۹ میادی زمان 
وزن کشی به ساعت ۹ تا 1۰ صبح تغییر مي کند و ۲ کیلوگرم ارفاق وزن 
در وزن کشی روز دوم مسابقات برداشته می شود و وزن کشی هر دو روز 
صبح  بدون ارفاق خواهد بود.این موضوع از سال ۲۰1۹ میادی در تمامی 
رقابت های قاره ای و مسابقات جهانی در تمامی رده های سنی اعمال می شود 
ولی کشورها می توانند در تورنمنت های بین المللی در روز دوم ۲ کیلوگرم 
ارفاق وزن را درنظر بگیرند.با تغییر س���اعت وزن کشی ، مسئوان برگزاری 
می توانند رقابت ها را از ساعت 11 یا 1۲ آغاز کنند.مسئوان اتحادیه جهانی 
مدعی شده اند، کشتی با وزن کشی و مبارزه در دور روز،  بعنوان یکی از 
ورزش های با کمترین آسیب از سوی کمیته بین المللی المپیک معرفی شده 

و این تصمیم برای حفظ همیشگی کشتی در المپیک می باشد.
پرسپولیس   با بایرن مونیخ، پاری سن ژرمن و آیندهوون در قطر

تیم فوتبال پرس���پولیس همزمان با 
تیم های مطرحی از اروپا، اردوی خود در 
دوحه قطر را بر پا خواهد کرد.به گزارش 
خبرگزاری فارس و به نقل از سایت رسمی 
باشگاه پرسپولیس، تیم فوتبال پرسپولیس 
اردوی آماده س���ازی خود در نیم فصل 
بازی ها را قطع���ا در دوحه قطر برگزار 
خواهد کرد. چنانچه تغییری در برنامه ها 
ایجاد نشود، سرخپوشان 18 دیماه، تهران 
را به مقصد قطر ترک می کنند و ۳۰ دیماه نیز به تهران باز می گردند.محل برپایی 
اردوی تیم در کمپ مجهز اسپایر خواهد بود که همزمان میزبان اردوی زمستانی 
تیم های مطرحی از اروپا، چون بایرن مونیخ، پاری س���ن ژرمن و پی اس وی 
آیندهوون خواهد بود.کشور قطر امکانات سخت افزاری گسترده ای را برای میزبانی 
جام جهانی ایجاد کرده است و همین مساله، آن کشور را به گزینه ای جذاب برای 

اردوهای تدارکاتی زمستانی به ویژه برای تیم های مطرح دنیا کرده است.
نتیجه کار آقایی و سلیمانی در رقابت هاي وزنه برداري قطر

وزنه برداران دسته 1۰۹ کیلوگرم کشورمان به 
عناوین پنجم و ششم رقابت های امیرکاپ قطر 
دس���ت یافتند.به گزارش خبرگزاری فارس، در 
ادامه رقابت های وزنه برداری امیرکاپ در دوحه 
نمایندگان کش���ورمان در دسته 1۰۹ کیلوگرم به 
مصاف حریفان خود رفتند.علیرضا سلیمانی در 
حرکت اول یکضرب دس���ته 1۰۹کیلوگرم وزنه 
1۷۳ کیلوگرمی را باای سر برد، اما در حرکت 

دوم وزنه 18۰ کیلوگرم را مهار نکرد. وی در سومین حرکت نیز در مهار این 
وزنه ناکام بود.نیما آقایی در حرکت اول یکضرب دسته 1۰۹کیلوگرم موفق به 
مهار وزنه 1۷4 کیلوگرم نشد، وی در دومین تاش نیز وزنه 1۷5 کیلوگرمی 
را مهار نکرد، اما در حرکت س���وم موفق به مهار این وزنه شد.س���لیمانی در 
حرکت اول دوضرب موفق به مهار وزنه ۲۰8 کیلوگرمی نشد، اما در حرکت 
دوم این وزنه را باای سر بُرد. وی در سومین حرکت نیز در مهار وزنه ۲۲۲ 
کیلوگرمی ناکام بود.آقایی در حرکت اول دوضرب وزنه ۲۰۰ کیلوگرمی را 
مهار کرد، وی در دومین تاش نیز وزنه ۲۰۷ کیلوگرمی را باای سر برد، اما 

در حرکت سوم موفق به مهار وزنه ۲1۲ کیلوگرمی نشد.
4 شطرنجباز ایرانی در رقابت  های سریع و برق آسای جهان

نمایندگان شطرنج ایران در رقابت  های سریع 
و برق آس���ای جهان معرفی ش���دند.به گزارش 
خبرگزاری مهر، با اعام فدراسیون شطرنج پرهام 
مقصودلو، علیرضا فیرزوجا، احسان قائم مقامی و 
سارا خادم الشریعه نمایندگان ایران در رقابت های 
سریع و برق آسای جهان خواهند بود.این مسابقات 
از روز ۲5 تا ۳1 دسامبر ۲۰18 ) 4 تا 1۰ دی ۹۷( 
در ش���هر سن پترزبورگ روسیه برگزار می شود.
فقط شطرنج بازانی با ریتینگ باای ۲5۰۰ در بخش مردان و ریتینگ باای 
۲4۰۰ در بخش بانوان می توانند در این رقابت ها شرکت کنند.طبق اعام 
فدراسیون جهانی شطرنج )فیده( یک میلیون و صد و پنجاه هزار دار به عنوان 
جایزه نقدی این مسابقات در نظر گرفته شده است.مگنتوس کارلسن نروژی 
بهترین ش���طرنج باز حال حاضر جهان یکی از شرکت کنندگان رقابت های 

سریع و برق آسای جهان است.

چگونگي واگذاري سرخابي ها 
به متقاضیان، زمان برگزاري انتخابات 
فدراس���یونهاي بدون رئیس، برخورد 
دوگانه با بازنشسته هاي فدراسیونها و 
وزارت ورزش، شائبه مهندسي انتخابات 
فدراسیونها توسط وزارتخانه، چگونگي 
برنامه ریزي براي ورزشهاي المپیکي 
 و بخصوص شانس مدال در المپیک 
و ... از جمله سئوااتي است که طي 
چند ماهه گذش���ته، بارها مطرح شده 
و جوابهایي به آن داده ش���ده است اّما 
همچنان این سئوال ها به کرات، تکرار 
مي شود تا مشخص شود که مخاطبان  
از پاس���خهاي ارائه شده،  چندان قانع 

نشده اند.
در این میان اظهارنظرهاي رأس 
هرم ورزش، یعني وزیر مي تواند فصل 
الخطاب باشد اّما چون دکتر سلطاني فر 
جزو معدود وزرایي اس���ت که اصواً 
اعتقادي به نشست مطبوعاتي با حضور 
اکثریت رس���انه هاي ورزشي ندارد و 
از زمانیکه به وزارت رس���یده، چنین 
اتفاقات���ي رخ نداده یا اگر بوده فقط با 
حضور معدودي رسانه گزینشي بوده 
است، قاعدتاً نمي توان پاسخ صریحي 
در مورد پاره اي از سئواات مطروحه  

از وي شنید.
در این میان اّما آنکه همیشه حي 
و حاضر است و پاسخگو، محمدرضا 
داورزني معاون ورزش قهرماني وزیر 
است که گویا از آنجا که احاطه وي به 
امور  ورزش به واسطه حضور چندین 
و چند ساله اش در این حیطه، به مراتب 
بیشتر از وزیر ورزش است، اوست که 

پاسخگوي تمامي سئواات در هر زمینه 
ورزشي خواهد بود.

با این وجود چه خوب مي شد که 
دکتر سلطاني فر هم مثل وزراي گذشته 
ورزش و جوانان، ارتباط نزدیک تري با 
رسانه هاي ورزشي پیدا مي کرد تا اواً 
برخي از سئواات، مکرراً مطرح نشود 
و ثانی���اً این فرضیه که دایره اطاعات 
و توانایي هاي داورزني، آنقدر بیشتر از 
وزیر است که معاون ورزش قهرماني و 
حرفه اي،  در هر زمینه اي پاسخ مي دهد، 

باطل شود!
با این احوال دکتر سلطاني فر از 
زمانیکه به وزارت رسیده است عمومًا 
بیش���ترین زمانش در جلسات رسمي 
و دیداره���ا و ماقات ها، مجامع و ... 
گذشته و نهایتاً در چنین شرایطي بدلیل 
محدودیت زماني بصورت جس���ته و 
گریخته به سئوااتي که مطرح شده، 
پاسخ داده اس���ت که طبیعتاً چندان 
کارگشا نبوده است تا باز هم قسمت 
اعظم پاسخگویي به محمدرضا داورزني، 
محول شود. کسي که برخاف وزیر 
ورزش، همیشه فرصت پاسخگویي به 
هر سئوالي را به صورت مفصل دارد 
هر چند که برخي از جوابهایش شاید 

مخاطبان را، قانع نکند!
در هر حال داورزني یکبار دیگر 
به برخي از سئواات تکراري مطروحه 
طي چند ماه گذش���ته پاسخ گفته و 
نقطه نظراتش را بیان کرده است شاید 
به امی���د اینکه طي روزها و ماههاي 
آینده،  باز هم این س���ئواات تکراري  

تکرار نشود!

داورزنی: اصرار وزارت ورزش 
واگذاری س��رخابی ها تا پایان سال 

است
معاون وزی���ر ورزش با تاکید 
بر اینکه مس���ائل مربوط به واگذاری 
پرسپولیس و استقال در اختیار سازمان 
خصوصی س���ازی است، گفت: البته 
اصرار ما انجام این کار تا پایان س���ال 

است.
ب���ه گزارش خبرگ���زاری  مهر  
محمدرضا داورزنی درباره قانون منع 
به کارگیری افراد بازنشسته و اجرای آن 
توسط وزارت ورزش گفت:  دلیل ۹ 
جابه جایی در فدراسیون ها همین قانون 
بود اگرچه در این میان شاهد استعفای 
خادم از فدراسیون کشتی هم بودیم. در 
هر صورت  با همکاری خود رؤسای 
فدراسیون ها، فرآیند معرفی سرپرست 
و برگزاری انتخابات را آغاز کرده ایم. 
در کل  انتخابات 1۰ فدراس���یون را را 

در برنامه داریم.
 وی مهندس���ی شدن انتخابات 
از س���وی وزارت ورزش را رد کرد و 
گفت: سرپرستان فدراسیون ها نمی توانند 
در انتخابات کاندیدا شوند و فقط باید 
ش���رایط برگزاری مجمع انتخاباتی را 
مهیا کنند. رأی رؤسای هیات ها هم که 
مخفی است. حاا اینکه یک نفر رأی 
نیاورد و بگوید که مهندسی انتخابات 
صورت گرفته است، درست نیست.  در 
هر صورت طبق قانون، همه دستگاه های 
دولت���ی و نهادهای عمومی غیردولتی 
که از منابع دولتی اس���تفاده می کنند، 
شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان 

می شوند. فدراسیون ها هم با وجودیکه 
نهاد عمومی غیردولتی هستند اما در 
لیس���ت نهادها حضور دارند و شامل 

قانون می شوند.
معاون وزیر ورزش چگونگی عمل 
به قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
در مورد هیات های استانی و روسای 
آنها نیز گفت: به اس���تناد بند »الف« 
اساس���نامه فدراسیون ها سال گذشته 
س���ازمان بازرسی اعام کرد  قوانینی 
که ش���امل فدراسیون ها می شود در 
هیات های استانی نیز اجرایی خواهد 
شد. البته دیوان محاسبات نظر مخالف 
داشت. بنا به اعام این نهاد  ریاست 
هیات ها شغل به حساب نمی آید و 
اف���راد می توانند بمانند.  البته هیات ها 
از منابع دولتی استفاده می کنند و همین 
مشکل است. به گفته داورزنی در همین 
زمینه وزیر ورزش نامه ای به مجلس 
ارسال کرده اس���ت تا استعام شود 
که بااخره قانون منع به کارگیری در 
مورد ریاست هیات های استانی اجرا 

می شود یا نه.

معاون توس���عه ورزش قهرمانی  
همچنین در مورد صحبت های مطرح 
شده مبنی بر بازنشستگی خود تصریح 
کرد: طبق قانون افرادی که ۶5 سال و 
فوق لیسانس  داشته باشند یا ۶۰ ساله 
و لیسانسه باشند، جزو بازنشسته ها به 
حساب نمی آیند. بنابراین من بازنشسته 

نیستم. 
 وی همچنی���ن در مورد فریبا 
محمدیان که به خاطر بازنشستگی ترک 
پست کرده است، گفت: امیدوارم مسئله 
مربوط به خانم محمدیان حل ش���ود. 
پرونده مربوط به وی که بازنشستگی 
زودتر از موعد داشت، همچنان در حال 
بررسی است. او جزو نیروهای خوب 
وزارت ورزش اس���ت که استعفا کرد 
چ���ون هنوز رای مربوط به وی صادر 
نشده بود. البته چنین افرادی می توانند به 

عنوان مشاور حضور داشته باشند.
»بابت حمایت از احمد ضیایی 
برای ریاست فدراسیون والیبال پشیمان 
نیستید؟«، داورزنی به این پرسش پاسخ 
منفی داد و گفت: رفاقت من با ضیایی 
۳۰ س���اله است. او از نیروهای خوب 
ورزش اس���ت و حتی منشأ خدمات 
زیادی بود. ریاست او در والیبال یک 
سال هم نشد اما عملکردش مثبت بود   
و در این مدت اتفاق خاصی هم رخ 
نداد.  وی  با تاکید بر اهمیت وزارت 
ورزش به اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشسته ها و اینکه خودِ ضیایی هم 
تاکید داشت که وزارتخانه این کار را 
انج���ام دهد، تصریح کرد:  ضیایی در 
دیوان عدالت اداری  پرونده داش���ت و 

منتظر حکم آن بود. اینکه بدون استعفای 
وی، برای والیبال سرپرس���ت انتخاب 
کردیم هم مش���کلی ندارد و قانونی 
است. از این حیث نگرانی بابت تعلیق 
والیب���ال وجود ندارد. به هر حال باید 
تا 15 آذرماه تکلیف بازنشس���ته ها را 

مشخص می کردیم.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و 
حرف���ه ای وزارت همچنین در مورد 
خصوصی سازی دو باشگاه پرسپولیس 
و اس���تقال گفت: اراده دولت برای 
واگذاری پرسپولیس و استقال جدی 
است و اصرار ما هم این است تا پایان 
سال واگذاری انجام شود به خصوص 
که شرایط دو باشگاه نسبت به سه سال 
قبل متفاوت شده است. با تصویب این 
واگذاری، حاا همه مسائل در اختیار 
سازمان خصوصی سازی است. این دو 
باشگاه در گذشته با حجمی از بدهی ها 
و پرونده ها مواجه بودند. حاا می توانیم 
بگوییم که منابع مالی این دو باشگاه تا 

سال ۹۹ تضمین شده است.
محمدرض���ا داورزنی در پایان با 
اشاره به برگزاری ستاد عالی بازی های 
المپیک و پارالمپیک گفت: جلسات 
ستاد با حضور رؤسای فدراسیون های 
رشته هایی که می توانند کسب سهمیه 
کنند و مدال آور باشند، پیگیری می شود. 
ت���اش وزارت ورزش و کمیته ملی 
المپیک این است که رشته های شانس 
کسب سهمیه و مدال در المپیک ۲۰۲۰، 
دغدغه ای نداشته باشد. سال آینده سالی 
حیاتی برای کسب سهمیه است. کار 

سختی پیش رو داریم.

رئیس ش���وراي ش���هر تهران درباره برنامه های شورای شهر برای کاهش 
هزینه های زندگی شهروندان و کم شدن هزینه های حمل و نقل درون شهری، 
گفت: شورای پنجم برنامه جامعی برای ساماندهی حمل ونقل شهر تهران و تقویت 
حمل و نقل عمومی دارد، اما متاسفانه تاکنون شاهد همراهی کامل و انجام وظایفی 
که در قانون به عهده دولت و سایر دستگاه ها براي تامین تجهیزات و منابع ازم 
توسعه حمل ونقل عمومی گذاشته شده است نبودیم و یارانه پیش بینی شده در 

بودجه برای حمل ونقل عمومی به مدیریت شهری پرداخت نشده است.
رئیس شورای شهر تهران اظهار داشت: البته مدیریت شهری هم می توانست 
بیش از این به مترو و سیستم حمل ونقل عمومی توجه کند اما پیگیری های 
مطلوب صورت نگرفته و به نتیجه نرسیده است که امیدواریم تقویت شود اما 
هم اکنون هم یارانه قابل توجهی یعنی بیش از 5۰ درصد هزینه های حمل ونقل 

عمومی از سوی شهرداری پرداخت می شود.
 وی درباره طرح برخی ادعاهای تاریخی در مورد مرحوم هاشمی رفسنجانی، 
گفت: اظهار نظر و انتقاد حق هر جریان و شخصی است و ما نه فقط مخالف 
اظهار نظر افراد نیستیم بلکه از آن استقبال می کنیم، اما باید مراقبت کنیم اگر اظهار 
نظرمان مربوط به تاریخ و گذش���ته اس���ت براساس مستندات و شواهد و قرائن 
قابل بررسی وتحقیق توسط پژوهشگران باشد. هاشمی با بیان این که بزرگترین 
آرزوی تحقق نیافته آیت اه هاشمی رفسنجانی، رفاه مردم ایران و زندگی در شأن 
این مردم با حذف فقر و در حد سرمایه های ایران زمین بود، گفت: در دولت 
سازندگی، حرکت به سمت این هدف آغاز شد اما اکنون شاید به نظر برسد ما 
نه فقط به سمت این هدف پیش نمی رویم بلکه نسبت به ۲۰ سال قبل، فاصله 

بیشتری با انتظارات مردم و آهنگ پیشرفت و توسعه جهان داریم.
رئیس شورای شهر تهران با بیان این که چشم انداز مدیریت شهری باید 
در جهت پاسخگویی به مطالبات عمومی باشد، افزود: اولویت شهروندان تهرانی   
و بنابر نظرسنجی های علمی، حل معضات اصلی شهر به ویژه آلودگی هوا و 
ترافیک است که باید با توسعه حمل ونقل عمومی بهبود یابد، همچنین کاهش 
آسیب پذیری در برابر سوانح طبیعی مانند زلزله از طریق نوسازی بافت های 
فرسوده و ساماندهی آسیب های اجتماعی از دیگر اولویت های مردم تهران است 

که طبیعتا برنامه سوم باید در   تحقق این مطالبات حرکت کند.

وزیر بهداشت با انتقاد از تصمیم 
مجلس و دولت برای افزایش سهمیه ها 
از آن تحت عنوان عاملی برای ترویج 
بی سوادی مدرن یاد کرد و تاکید کرد 
که این موضوع در حوزه پزش���کی 

تهدیدکننده سامت مردم است .
به گزارش فارس؛ سید حسن 
قاضی زاده هاش���می در تش���ریح 
جزیی���ات اظهارنظر خود مبنی بر 
اینکه مجل���س و دولت گاهی در 
کاردانشگاه ها دخالت می کنند که این 
آس���یب زننده است، گفت: آنچه در 
این مورد مدنظر بوده، دخالت های 
تکنیکی است که در امور آموزشی 
اختال ایجاد می کند، کما اینکه در 
ای���ن خصوص می توان به موضوع 
سهمیه ها اشاره کرد که البته منظور 

فرزندان شهدا و جانبازان نیست.
وزیر بهداش���ت ادامه داد: اگر 
دانش���گاه های علوم پزشکی کشور 
را مشاهده کنید، می بینید در برخی 
رش���ته ها از جمله دانشگاه علوم 
پزشکی تهران رتبه های ۷، 1۶، 18، 
۲1، ۲۳، ۲۷ و ...متعل���ق به فرزندان 
ش���هدا و جانبازان است و نباید در 
حق آنها ظلم کنیم. وی تصریح کرد: 
هم اکنون انتظار نمی رود با وضع یک 
سری سهمیه ، رتبه های اول کنکور 
در کنار رتبه های 114هزار در رشته 

داروسازی یا رتبه 84 هزار در رشته 
پزشکی بنشینند.

وی تاکید کرد: البته در مسائل 
مدیریتی دانشگاه های علوم پزشکی 
نیز چه در زمینه اداره و چه توسعه 
مکلف هس���تیم که واقعا آمایش 
سرزمین را در حوزه آموزش رعایت 
کنیم، در غیر این صورت بیسوادی 
مدرن را با دادن مجوزهای متعدد و 
فارغ التحصیان کم سواد در کشور 
ترویج کردیم که این به صاح کشور 

نیست.
وی خاطرنش���ان ک���رد: این 
موض���وع حداقل در حوزه من که 
با جان مردم سروکار داریم به ضرر 
س���امت آنها است و در این مورد 
هم نمی توانیم بگوییم دامن دولت 
مبری از خطا بوده است، بنابراین هم 
مجل���س و هم دولت که در برخی 
موارد سهم مجلس همچون موضوع 
سهمیه ها بیشتر است باید این روند 

را اصاح کنند.
وزی���ر بهداش���ت، درمان و 
آموزش پزشکی،به خانه ملت گفت: 
امیدواریم که شورای عالی انقاب 
فرهنگی دستور رئیس جمهور مبنی 
بر س���اماندهی سهمیه ها را هر چه 
سریعتر اجرایی کند، به نحوی که از 

حقوق اکثریت مردم مراقبت شود.

 دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی 
هوا گفت: وزارت صنعت هیچ اقدامی 
ب���رای اجرای مصوبه دولت مبنی بر 
تولید و توسعه موتورسیکلت های برقی 

انجام نداده است.
وحید حس���ینی در گفتگو با 
ایس���نا، با اش���اره به اینکه بر اساس 
مصوبات کارگروه ملی کاهش آلودگی 
هوا، وزارت صنعت باید حداقل طی 
یک س���ال اخی���ر در حوزه تولید و 
توسعه موتورسیکلت های برقی وارد 
عمل می شد، تصریح کرد: متاسفانه 
این وزارتخانه تاکنون هیچ اقدامی در 
زمینه تولید و توسعه موتورسیکلت های 
برقی انجام نداده و به مصوبه دولت 

عمل نکرده است.
وی در بح���ث قیم���ت باای 
موتورسیکلت های برقی با تاکید بر 
اینکه دولت باید برای ایجاد فرصت 
خرید موتورسیکلت برقی یارانه بدهد، 
گفت: همه جای دنیا رایج اس���ت که 
دولت ها برای توسعه دستگاه های پاک 
سوبس���ید می دهند، البته این وظیفه 
وزارت صنعت اس���ت که صفر تا 
صد سیاستگذاری ازم برای توسعه 

موتورسیکلت برقی را انجام دهد.
به گفته حسینی، وزارت صنعت 
باید یک بسته حمایتی کامل و بدون 
نقص در م���ورد جزئیات مربوط به 
تولید و واردات موتورس���یکلت های 

برق���ی به دولت ارائه و همه مقدمات 
ازم را فراهم کند تا موتورهای برقی 
با قیمت مناسب در اختیار شهروندان 

قرار گیرد.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت 
عقب ماندگی بسیاری در اجرای مصوبه 
موتورسیکلت برقی دارد، گفت: وزارت 
صنع���ت چند ماه پیش، یک جدول 
ضعی���ف و ناقص تهیه و اعام کرد 
که دولت باید برای موتورس���یکلت ، 
دوچرخه و تاکس���ی های برقی یارانه 
بدهد. درحالیکه این وزارتخانه باید 
تمامی جزئیات مربوط به این موضوع 

را تبیین و ارائه کند.
دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی 

هوا تصریح کرد: در بس���ته ارائه شده 
از س���وی وزارت صنعت در مورد 
موتورس���یکلت های برقی، جزئیات 
سوبسید اصا مشخص نبود و برای 
دولت شفاف نشده بود که آیا باید به 
تولیدکننده یارانه بدهد یا به واردکننده. 
در چنین ش���رایطی هم طبیعی است 
که دولت با ارائه چنین بسته ای قانع 
نشود و نپذیرد که در این زمینه هزینه 
کند. چون با توجه به بسته ارائه شده، 
هیچ ضمانتی وجود نداشت که فساد 
صورت نگیرد. به عبارت ساده، وزارت 
صنعت ب���ه هیچ یک از ابهامات در 
حوزه موتورسیکلت های برقی پاسخ 

نداده بود.

مشکات اقتصادي موجود، شرایطي ایجاد 
کرده که بسیاري از باشگاهها در رشته هاي مختلف 
ورزشي، حتي علي رغم موفقیتها، عطاي ادامه کار 
را به لقایش مي بخشند و پس از سالها فعالیت 
در مسابقات مختلف، از آن کنار مي کشند چون 
توانایي تأمین مخارج سرسام آور مالي تیمها را 
ندارند. در این میان، تیمهایي که نتوانسته اند به 
نتایج دلخواه برسند و عموماً ناکام بوده اند بیشتر 
دم تیغ هستند و صدالبته در این شرایط، کار بانوان 
ورزشکار به مراتب سخت تر از آقایان است چون 
اصواً هنوز سرمایه گذاري روي ورزش بانوان 
متناسب و شایسته پتانسیل هاي آنان، جا نیفتاده 
است. در این رهگذر اگر هم حمایتي صورت 
مي گیرد به مراتب کمرنگ تر از حمایتهایي است 
که از ورزشهاي آقایان صورت پذیرفته و همه 
اینها ب����راي فعالیت بانوان در ورزش حرفه اي 

پرهزینه را، سخت تر مي کند.
اما در همین ش����رایط هم هستند بانوان 
مصمم و تسلیم ناپذیري که با تمامي نامایمات و 
مشکات روبرو شده و در اولین قدم با شکست 
سختیها، وارد عرصه رقابتهاي ورزشي مي شوند 
هرچند که مي دانند راهی بسیار پر فراز و نشیب 
را پیش رو دارند اما مي جنگند تا ابتدا بر مشکات 
فائق آیند و سپس در عرصه رقابتها، سرفراز باشند. 
س����ربلندي اي که همه اش برد نیست و شیریني 
پیروزي ها در کنار شکست ها معنا پیدا مي کند و 

باعث قوي تر شدن، مي شود.
تیم فوتسال بانوان مهاجرین مقیم ایران با نام 

»آریانا« از جمله این تیمهاست که پس از حضور 
چندین س����اله مهاجرین افغانستاني در ایران، با 
تاشها و پیگیري هاي مستمر، عده اي که نسبت 
به بانوان با پتانسیل مهاجر افغانستاني احساس 
مس����ئولیت مي کردند، بااخره شکل گرفت و 
در مس����ابقات دسته دوم کشور فعالیت مي کند. 
شکل گیري این تیم از ۲۰ اردیبهشت ماه امسال 
با آمدن مس����ئولین و هیئت فرستاده از سوي 

فدراسیون فوتبال افغانستان با شناسایي تعدادي 
از اس����تعدادهاي ناب اس����تارت خورد. اما از 
شکل گیري این فعالیت تا تشکیل یک تیم براي 
حضور در مسابقاتي معتبر، فقط حدود 5 ماه زمان 
کافي بود نه بیش����تر، چون عزمي مصمم پشت 
این حرکت قرار داشت. بانواني که از استانهاي 
مختلف ایران از قبیل فارس، تهران، اراک، قم، 
اصفهان، سمنان و... شناسایي شده، تحت آموزش 
و تمرین قرار گرفتند و نهایتاً تیمي شدند که در 

مرحله اول رقابتهاي دسته دوم کشور، میزبان یک 
گروه هم بودند، در حالي که  اسپانسري دائمي 

هم براي خود پیدا نکرده اند.
حنیفه عرب زاده نماینده رسمي فدراسیون 
فوتبال افغانس����تان در جمهوري اسامي ایران  
مدیریت و سرپرستي تیم فوتسال مهاجرین مقیم 
ایران را بر عهده دارد که براي تشکیل این تیم  
تاش����هاي مستمر فراواني انجام داد. عرب زاده 

با اش����اره به اینکه پس از چهار دهه مهاجرت 
افغانستانیها به ایران با تاشهاي سفارت کبري 
جمهوري اسامي افغانستان در تهران و فدراسیون 
فوتبال ایران و همچنین همکاري هیئت فوتبال  
استان تهران و نهایتاً با حمایت نمایندگان رسمي 
فدراس����یون فوتبال افغانستان، تیم آریانا شکل 
گرفت، مي گوید: »تمرینات رس����مي این تیم از 
دو ماه قبل از مس����ابقات شروع شد و بازیکنان 
مستعدي که از استانهاي مختلف شناسایي شدند 

با س����رمربیگري زهرا باورساد، مربیگري خانم 
امیري کار را آغاز کردند و کار بدنسازي این تیم 
را نیز منصوره متصدي بر عهده دارد در حالي 
ک����ه در نبود حامیان مالي، با دغدغه هاي زیادي 
روبرو هستند. با این وجود تیم آریانا که در یک 
گروه سه تیمي قرار دارد میزبان مرحله نخست 
گروه C مسابقات فوتبال دسته دوم کشور شد 
تا نشان دهد که آمده است تا بماند و محکم تر 
از گذش����ته، ادامه بدهد.«  عرب زاده در ادامه در 
مورد حاش����یه هایي که برای فدراسیون فوتبال 
افغانستان بوجود آمده، مي گوید: »این فدراسیون 
صادقانه براي اعتاي فوتبال کشورش فعالیت 
مي کند و چنین حاشیه هایي، نمي تواند خللي در 
خدمتگزاري دست اندرکاران فدراسیون فوتبال 
افغانس����تان، وارد کند و به نمایندگي از تمامي 
فوتبالیست ها و فوتسالیست ها در کمیته بانوان 
مهاجر مقیم ایران، از این فدراسیون و تاشهاي 
صادقانه آنان، حمایت مي کنیم چون ما مسلمان 
هس����تیم و در کشور جمهوري اسامي زندگي 
مي کنیم که حجاب براي هر بانویي، الزامي است. 
نماینده رسمي فدراسیون فوتبال افغانستان در 
کمیته بانوان، از جمهوري اسامي ایران، ادارات 
اتباع مهاجرین خارجه، فدراسیون فوتبال ایران و 
هیئتهاي فوتبال استانهاي ایران که شرایط را براي 
شکل گرفتن این تیم مهیا کردند، قدرداني مي کند 
و امیدوار است که فعالیت این تیم در سالهاي 
آینده هرچه گسترده تر ادامه یابد چون معتقد است 
در بین بانوان مهاجرین، استعدادهایي هستند که 

خیلي زود مي توانند پله هاي ترقي را طي کنند و 
به روزهاي بهتري برسند.

ش����ایان ذکر است که مسابقات فوتسال 
بانوان دس����ته دوم ایران با حضور 14 تیم در 4 
گروه چهار و سه تیمي آغاز شده که تیم فوتسال 
آریانا با تیمهاي جندي شاپور دزفول و فرهنگ 
و ادب رودان در یک گروه قرار گرفته اس����ت. 
تیم آریانا علي رغم دس����ت و پنجه نرم کردن با 
مشکات مالي، در مرحله اول گروهي، میزبان 
شد و در بازي اول خود تیم جندي شاپور دزفول 
را با نتیجه 5 بر۲ شکست داد که در این دیدار 
حلیمه سادات موسوي 4 گل و فاطمه ایرانخواه 
یک گل براي تیمشان به ثمر رساندند. آریانایي ها 
در بازي دوم خود مقابل فرهنگ و ادب رودان 
شکست خوردند تا با یک برد و یک باخت و 
اب����راز رضایت از نتایج این مرحله، به روزهاي 

آینده امیدوارتر باشند. 
عرب زاده در پایان مس����ابقات این مرحله 
مي گوید: »اگر  قرار باشد در زندگي بدون باخت 
پیش برویم پس لذت برد احساس نمي شود، و 
این باختهاست که انسانها را قوي تر و مصمم تر 
براي ادامه راه، مي کند چون شکست سرشار از 
تجربه اس����ت پس این شکست در مرحله اول 
را به فال نیک مي گیریم و براي آینده اي روشن  

تاشي مضاعف خواهیم داشت.«
شایان ذکر است که در دیدار دو تیم فرهنگ 
و ادب رودان با جندي شاپور دزفول، فرهنگ و 

ادبي ها برنده  بودند.

آگهي
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كليه كا�شناس���ا� عضو كانو� كا�شناسا� �سمي ���گستر� �ستا� گلستا� مي �ساند� 
بر�� �نتخا� ��كا� كانو� مذكو� جلس���ه مجمع عمومي كانو� تشكيل خو�هد شد كساني 
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كانو� مذكو� ثبت نا� نمايند.

شو��� عالي كا�شناسا� �سمي ���گستر� 

شکل گیري تیم فوتبال مهاجرین افغانستاني مقیم ایران به امید روزهایي روشن تر

محسن هاشمی : دستگاه ها به وظایف خود 
در  توسعه حمل ونقل عمومی عمل نکردند

وزیر بهداشت : رتبه های اول کنکور 
نباید در کنار رتبه  114هزار بنشینند

بی توجهی وزارت صنعت به مصوبه دولت درباره موتورسیکلت های برقی

تعیین رئیس جدید سازمان نظام پزشکی تا آخر ماه
عضو ش����ورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: 
جلسه مجمع عمومی برای تعیین رئیس جدید سازمان 

نظام پزشکی تا اواخر دی ماه تشکیل خواهد شد.
به گزارش فارس،  حس����ین قشاقی عضو شورای 
عالی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه در قانون سازمان 
نظام پزشکی آمده است که به هر علتی رئیس سازمان از 
سمت خود کناره گیری کرد اداره این سازمان بر عهده 
ریاس����ت شورای عالی خواهد بود ؛ اظهار کرد: رئیس 
شورای عالی تا زمان انتخاب رئیس کل جدید با اختیارات 
رئیس کل سرپرستی نظام پزشکی را عهده دار خواهد 
بود و طبق عرف مانند سایر سازمان ها حداکثر تا سه 

ماه باید رئیس کل جدید انتخاب شود.
وی افزود : با توجه به اینکه ظفرقندی سرپرستی 
سازمان نظام پزشکی را تا زمان تعیین رئیس کل جدید 
برعهده دارد اما خللی در جلس����ات شورای عالی وارد 
نشده است و شورای عالی و سایر ارکان نظام پزشکی 
طبق روال گذشته به امور جاری خود پرداخته و مشکلی 
در روند کاری سازمان وجود ندارد.  عضو شورای عالی 
سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد: اگر کسی از اعضای 

شورای عالی سازمان نظام پزشکی تمایل برای کاندیدا 
شدن دارد نیازی نیست که استعفا بدهد اما در صورت 
رای آوردن باید اس����تعفای خود را اعام کند و جلسه 
مجمع عمومی نیز برای تعیین ریاست جدید سازمان نظام 

پزشکی تا اواخر دی ماه تشکیل خواهد شد.
انتقال مرکز پاسخگویی دارو و سموم  استان تهران  

به داروخانه 13 آبان
مدیرکل دفتر نظارت و پایش فرآورده های سامت 
سازمان غذا و دارو از انتقال مرکز پاسخگویی دارو و سموم 

استان تهران به مجموعه داروخانه های 1۳آبان خبر داد.
به گزارش ایسنا، دکتر مهرناز خیراندیش در مراسم 
افتتاح مرکز اطاع رسانی دارو و سموم سامانه 1۹۰استان 
تهران با بیان این که مرکز پاس���خگویی دارو و س���موم 
س���ازمان غذا و دارو سابقه ای بالغ بر ۲۰سال در کشور 
دارد، گف���ت: این مرکز اولین ب���ار در معاونت غذا و 
دارو یا س���ازمان غذا و دارو ش���کل گرفت که در زمینه  
عوارض  دارویی، تداخات دارویی و غیره فعال بود. به 
 مرور زمان این مراکز در دانشگاه های علوم پزشکی نیز 
ایجاد شدند.  وی افزود: در حال حاضر بیش از ۷۰درصد 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور دارای مراکز پاسخ گویی 
دارو و س���موم هستند و پاسخگویی خوبی را از طریق 

سامانه 1۹۰اعمال می کنند.

روابط عمومی وزارت بهداشت، در واکنش به 
خبر محرومیت کودکان زیر 5سال کشور از دسترسی 

به واکسن »روتاویروس«، توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش مهر، روابط عمومی وزارت بهداشت، 
اعام کرد: واکسن روتاویروس یکی از واکسن های 
بس���یار مهم برای ایمن سازی کودکان زیر پنج سال 

در کشور است.
مطالعات چندین ساله در کشور نشان داده است 
که اکثر موارد ابتای اسهال در کودکان زیر پنج سال 
به علت ویروس روتاویروس بوده است. این واکسن 

جزء برنامه های ایمن سازی بسیاری از کشورهای 
دنیا قرار دارد و در کشور ما نیز مطالعات مربوط به 
نیازسنجی این واکسن از حدود 1۰سال گذشته صورت 
گرفته و مستندات آن تهیه و به مسئوان کشور ارائه 
شده است. سال گذشته مقرر شد واکسن روتاویروس 
در برنامه ایمن سازی کشور قرار بگیرد به همین منظور 
در بودجه سال ۹۷تولید این واکسن در داخل کشور 
پیش بینی و تصویب شد و مسئولیت آن به انستیتو 
پاستور ایران واگذار شد که مدیریت تولید این واکسن 
را به عهده بگیرد. شرط اختصاص این بودجه توسط 

مجلس و سازمان برنامه و بودجه تولید این واکسن در 
داخل کشور بوده است. از همان سال گذشته این کار 
توسط انستیتو پاستور ایران شروع شد و با تمام مراکز 
تحقیقاتی و تولیدی واکسن در دنیا مذاکره به عمل 
آمد. اینکه بتوانیم با توجه به تحریم های صورت گرفته 
این واکسن را در داخل کشور تولید کنیم کار بسیار 
سختی بوده که خوشبختانه مقدمات انتقال تکنولوژی 
آن به پایان رسیده است و به احتمال زیاد اقدامات 
انتقال تکنولوژی شروع خواهد شد و انشااه شاهد 

تولید این واکسن در داخل کشور باشیم.

واکنش وزارت بهداشت به نبود واکسن روتاویروس در کشور

بیمارستان های خصوصی باید کارآیی 
خود را افزایش دهند

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بیمارستان های 
خصوصی باید با افزایش کارآیی و کاهش هزینه بیماران، نقش بیشتری در ارائه 
خدمات درمانی به مردم به دست آورند زیرا اکنون 4۰ درصد تخت های این 

بیمارستان ها به علت هزینه های سنگین برای مردم، خالی مانده است.
ایرج حریرچی دیروز در گفت و گو با ایرنا افزود: در برخی شهرها ظرفیت 
برای احداث بیمارستان خصوصی وجود دارد و آنها باید با تغییر روش جذب 
بیشترین برای پذیرش بیمار کنند. این بیمارستان ها ضرورت دارد با جذب بیمار 
بیشتر بتوانند خدمت رسانی بیشتری در سیستم شبکه بهداشت و درمان کشور 
داشته باشند. حریرچی تصریح کرد: البته به دلیل کمبود توان بیمارستان های دولتی 
و خیریه، تکمیل ظرفیت بیمارستان های خصوصی ضرورت دارد اما آنها باید 
اصولی را رعایت کنند.  به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، افزایش نقش دولت و بیمار برای تامین منابع در خرید خدمات مناسب، 
افزایش کارآیی و کاهش هزینه از اصولی است که باید بیمارستان های خصوصی 
رعایت کنند . به گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در مدل 
جدید بیمارستان های کشور، بیمارستان هایی وجود خواهد داشت که مالکیت آنها 

دولتی نیست اما با حمایت مالی دولت، از مردم تعرفه دولتی می گیرند.

اخبار كوتاه

بقیه از صفحه ۲
از سویی، فرمانده ارشد وزارت 
دفاع چگونگی تعقیب و شناسایی ناو 
هواپیمابر آمریکایی را تشریح کرد. 

امیر دریادار امیر رستگاری درباره 
جزئیات خبر منتشر شده در خصوص 
نزدیک شدن شناورهای نیروی دریایی 
سپاه پاسداران به ناو هواپیمابر امریکایی 
گفت: اساساً وقتی هر شناوری وارد 
منطقه خلیج فارس می ش���ود چون 
از تنگه هرمز و از مس���یر آب های 
سرزمینی ما عبور می کند طبق عرف 
نظام دریایی، زمان ورود و حتی خروج 
شناورها از ملیت، مأموریت و مقصد 

آن سوال و شناسایی می شود.
وی افزود: این شناسایی از طریق 
نزدیک شدن شناورهای کشورمان به 
ش���ناورهایی است که در حال ورود 
به خلیج فارس هس���تند و این طبق 
اصول دیپلماتیک و عرف بین الملل 
نظامی در آبراهای جهان انجام می شود 

و اصاً چیز جدیدی نیس���ت. امیر 
رستگاری تصریح کرد: فقط به علت 
تبلیغات ایران هراس���ی، سوااتی که 
نیروهای دریایی سپاه در تنگه هرمز 
ی���ا نیروهای دریایی ارتش در منطقه 
دریای عمان از شناورهای وارد شده 
می پرس���ند، از جانب طرف مقابل  
بزرگنمایی می شود؛ وگرنه اصاً فرآیند 
این عملیات شناسایی، بخشی از عرف 
بین الملل نظامی اس���ت. وی افزود: 
در این چارچوب ش���ناورهای ما به 
شناورهای وارد شده نزدیک می شوند 
و در قالب عملیات شناسایی تأییدیه 
می گیرند و دوباره به آنان اجازه عبور 
می دهن���د که این طبق عرف عبور از 
آب های بین المللی جهان است. امیر 
رستگاری گفت: از 1۰ ماه پیش ناوهای 
هواپیمابر امریکایی در خلیج فارس 
حضور نداشتند و نخستین بار بود که 
پس از این مدت دوباره ناو هواپیمابری 
وارد خلیج فارس شد و طبیعی است 

که گش���ت های نیروی دریایی سپاه 
پاسداران به آن نزدیک شدند، سوال 
کردند و تأییدیه گرفتند و آنان نیز به 
طور صلح آمیز از مسیر عبور کردند و 
اکنون مسیر خودشان را طی می کنند. 
وی با رد ادعای برخی رس���انه ها که 
یک فروند پهپاد، ناو هواپیمابر امریکایی 
را تعقیب کرده و حتی چند راکت به 
س���مت آن شلیک شده تصریح کرد: 
سه جزیره قشم، هرمز و ارک دقیقًا 
در دهان���ه تنگه هرمز قرار دارند که 
منطقه رزمایش پیامبر اعظم است و از 
ح���دود 8 روز پیش از آغاز رزمایش 
در سطح بین المللی اعام شده که در 
این منطقه رزمایش برگزار می کنیم تا 
شناورهای خارجی از آن مطلع باشند. 
امیر رستگاری افزود: بر این اساس همه 
آگاهی دارند که آنجا منطقه رزمایش 
است و این که پهپاد و بالگرد در آن جا 
پرواز می کردند ربطی به ناو هواپیمابر 

امریکایی نداشته است.

فرمانده سپاه: توان دفاعي ایران بازدارنده است

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد 
استان تهران با اشاره به جزئیات نحوه حمایت 
م����ردم از کودکان ایتام و محس����نین، گفت: 
اکن����ون ۶۶ هزار و ۲۰5 نفر حامی داریم که 
۶۲۶۶   فرزن����د »یتی����م« و 1۳ هزار و ۲۷1 
فرزند »محسنین« را مورد حمایت مالی قرار 

می دهند.
 محمد هادی سیف در گفتگو با فارس، 
درباره میزان رش����د صدقات امسال نسبت به 
س����ال گذشته، گفت: با توجه به اینکه اواخر 
س����ال گذشته و امسال  یکی از رویکردهای 
م����ا این بود که صندوق های معابر را کاهش 
دهیم، حدود 1۰ درصد صندوق ها را کاهش 
دادیم و اکنون عاوه بر اینکه این رویکرد را 

داریم به دنبال ساماندهی هم هستیم.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته 
امداد اس����تان تهران ادامه داد: ممکن اس����ت 
صندوق ه����ای ما زمانی در گذر اصلی عبور 
مردم بودند اما حاا مسیر عوض شده باشد 
که نیازمند حذف یا ساماندهی و انتقال دارد؛ 
ضمن اینکه سهم درآمد های الکترونیکی هم 

افزایش داشته است.

س����یف با بیان اینک����ه در مجموع در 
میزان صدقات رش����د خوبی داشته ایم، افزود: 
حدود 4۳۳ هزار و 1۷4 مش����ترک داریم که 
نیروهای ما به آنها مراجعه می کنند و عاوه 
بر این صدقات، در مناسبت های مختلف هم 
مشارکت دارند. وی درباره تعداد خیرانی که 
در طرح اکرام و محس����نین مشارکت دارند، 
ابراز داشت: ۶۶ هزار و ۲۰5 نفر حامی داریم 
که  تعداد زیادی از فرزندان  ایتام و محسنین 
را حضانت مالی می کنند که ۶۲۶۶ نفر فرزند 
یتیم و 1۳ هزار و ۲۷1 فرزند محسنین داریم 

که مورد حمایت مالی حامیان قرار دارند.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته 
امداد اس����تان تهران بیان داشت: حامیان باید 
حداقل ماهانه 5۰ هزار تومان  پرداخت کنند 
اما حامیانی هس����تند که بیش از این مقدار 
پرداخت می کنند؛ عاوه بر اینکه سایت امداد 
قابلیت انتخاب »یتیم« و »محسنین« را دارد و 
از طریق س����امانه گویا ۷۳55 هم امکان ثبت 

نام  وجود دارد.
سیف افزود: خیران و نیکوکاران عاوه بر 
آن می توانند با مراجعه مستقیم به دفاتر عاوه 

بر مشارکت در ایتام و محسنین در سایر امور 
هم مشارکت داشته باشند. 

وی درباره  زمان وارد شدن کمک مالی 
مردم  به حساب کودکان ایتام و محسنین ، 
خاطرنشان کرد: حامیانی که در طرح اکرام و 
محسنین ثبت نام می کنند برای هر فرد  یک 
کد شناس����ه تعیین می شوند و کودکان  هم 
شناسه ای دارند و پول واریزی بدون واسطه به 
حساب این کودکان وارد می شود؛ ضمن اینکه 
ما رقم هایی که به حساب اینها واریز می شود 
را کنترل می کنیم تا عدالت در پرداخت کمک ها 

به کودکان رعایت شود.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته 
امداد اس����تان تهران  یادآور شد: در دوره های 
مختلف بنا به درخواست حامی گزارش های 
پرداختی آنه����ا را که چقدر واریز کردند و 
به دس����ت چه کسی رسیده را اطاع رسانی 
می کنیم؛ ضمن اینکه ما هر نوع تغییراتی را 
که وضعیت معیش����تی یا پرونده حمایتی در 
کمیته ام����داد اتفاق بیفتد را به اطاع حامی 

می رسانیم.
سیف گفت: حامی می تواند خانواده تحت 

پوشش خود را رصد کند؛ اینکه با کمک های 
او فرد در مراحل زندگی به کجا رسیده قابل 
رصد اس����ت. این شرایط را ایجاد کردیم تا 
حامی اگر خواس����ت بتواند فرزند و خانواده 
مورد حمایت خود را ببیند و در قالب طرح 
»شوق دیدار« از نزدیک با این خانواده ارتباط 

داشته باشد.
وی درباره »فعالیت ش����بکه های مردمی 
حامی نیازمندان«، تصریح کرد: زیر مجموعه ای 
در مش����ارکت های مردمی داریم با نام اداره 
تعامل با شبکه های مردمی و مؤسسات خیریه  
و اکنون در استان تهران ۶۲ مرکز نیکوکاری 
افتتاح کردیم که در مس����اجد و محله ها قرار 
دارد و پیش بینی می کنیم تعداد این مراکز به 

۷5 مرکز برسد.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته 
امداد اس����تان تهران تصریح کرد: فعالیت این 
مراکز به صورت مستقل است و ما فقط مجوز 
ایجاد آنها را می دهیم؛ با این هدف که خیّران 
دسترس����ی ساده تری داشته باشند. این مراکز 
خی����ران و نیازمندان خود را پایش می کنند و 
خیّ����ران ثبت نام کرده و کمک های خود را به 

نیازمندان همان محل می دهند. سیف متذکر شد: 
کمک ها متنوع است؛ ممکن است فردی به 
صورت نقدی به نیازمندان کمک کنند، خیّری 
باشد که کاایی به نیازمندان بدهد، یا پزشک، 
آزمایشگاه و داروخانه ای خدمات رایگان دهند 

و در اصناف مختلف هم این اتفاق بیفتد.
وی درباره افرادی که در پوشش فعالیت 
مؤسسات خیریه در معابر کمک جمع آوری 
می کنند ، خاطرنش����ان کرد: مجوز مؤسسات 
خیریه را کمیته امداد صادر نمی کند بلکه این 
مراکز مجوز خود را از طریق وزارت کشور و 
زیر مجموعه آن استانداری، فرمانداری، نیروی 
انتظامی و سازمان بهزیستی دریافت می کنند 
و این دستگاه ها هم وظیفه نظارت بر آنها را 

خواهند داشت.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته 
امداد اس����تان تهران بیان داشت: کمیته امداد 
در رس����الت خود این موضوع را دارد تا با 
خیریه هایی که مجوز داشته و عملکرد خوبی 
دارند، مشارکت کند. ما آمادگی داریم به مراکز 
خیریه ای که واجد شرایط باشند کمک کنیم و 

هم افزایی داشته باشیم.

۶۶ هزار  تهرانی حامی 2۰ هزار نفراز  ایتام  شده اند
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همكار گرامي
جناب آقاي حبيب عبداللهي

ــليت  ــما و خانواده محترمتان تس مصيبت وارده را به ش
مي گوييم از خداوند متعال براي آن مرحوم رحمت الهي 

و براي بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.
سازمان آگهي ها
همكار گرامي جناب آقاي دكتر بيژن شاهرخي

رئيس هيئت مديره بيمارستان تهران
ــما  ــف مصيبت وارده را خدمت ش ــا نهايت تأثر و تأس ب
ــوده و از خداوند  ــليت عرض نم ــواده محترم تس و خان
متعال براي آن مرحومه علو درجات و براي بازماندگان 

صبر و شكيبايي آرزومنديم.
مديرعامل، هيئت مديره، پزشكان و كاركنان 
بيمارستان تهران

همكار گرامي جناب آقاي حبيب عبداللهي 
و خانوادة مالزاده

ــليت  ــما و خانوادة محترمتان تس مصيبت وارده را به ش
مي گوييم از خداوند متعال براي آن مرحوم رحمت الهي 

و براي بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.
واحد خدمات مؤسسه اطالعات 
و شركت ايرانچاپ

همكار محترم 
جناب آقاي دكتر مهدي راستاد اسكوئي

باكمال تأسف و تأثر درگذشت مادر گراميتان را تسليت عرض 
نموده، از درگاه خداوند متعال براي آن مرحومه آرامش ابدي 

و براي بازماندگان صبر و شكيبائي مسئلت مي نمائيم.
مديرعامل،  هيئت مديره، پزشكان 
و پرسنل بيمارستان آزادي

جناب آقاي مهندس فرخ مجلسي
ــف  ــت خواهر گرامي جنابعالي باعث تأس خبر درگذش
ــكده فني  ــتان فارغ التحصيل دانش ــم  خاطر دوس و تأل
ــر حضرتعالي را از  ــد. بقاي عم ــران گردي ــگاه ته دانش

خداوند منان آرزو داريم.
فارغ التحصيالن 40ـ41ـ42

اوست پايدار
جناب آقاي مهندس مجلسي 

و مهندس محمدصادق الماسي و خانواده محترم
ضايعه درگذشت سركار خانم مجلسي را تسليت عرض 
ــراي آن مرحومه رحمت و  ــد متعال ب ــوده، از خداون نم
ــالمتي و طول  ــما و خانواده محترم س غفران و براي ش

عمر مسئلت داريم.
هم دوره اي هاي فارغ التحصيل سال هاي 40 و 41 و 42

دانشكده فني دانشگاه تهران

همكار گرامي جناب آقاي حبيب عبداللهي 
ــما و خانواده   ــم گراميتان را به ش ــدر خان ــت پ درگذش
محترم و داغدارتان تسليت مى گوييم، از خداوند متعال 
ــراى آن مرحوم رحمت الهى و براى بازماندگان صبر و  ب

شكيبايى آرزومنديم.  
اعضاى تحريريه روزنامه اطالعات:     

آقايان:
آبـىـ  آذرنيـاـ  آقايـىـ  اميـريـ  بردبـارـ  
بنى الحسـينىـ  پورعالىـ  تبريزيـ  حيدرزاده 
ـ خانىـ  داودبيگىـ  درويشـيـ  دين پرسـتـ  
جالل رفيعـ  رضا رفيعـ  سامـ  رضويـ  حبيب اهللا 
صادقىـ  طوسى نژادـ  ظريفـ  صالحـ  فارسىـ  
فرازمندـ  فيضىـ  قاسم زادهـ  قطبىـ  قهرمانى 
ـ كاظمى ميرـ  كرابىـ  كاظم لو ـ  كيانيـ  مازوجى 
ـ ميري خانيـ  ميرزاآقاسىـ  تاج محمد كاظمي 
ـ نرجـهـ   نفيسـىـ  ويژگانـ  يزدان پرسـتـ  

ـ  دهقان. يغماييـ  هاشميانـ  دوستي 
خانمها:

تيمـوريـ  رنجبـرانـ  زمان فشـميـ  گردانـ  
نظـرىـ  مهدوىـ  واعظ  محرابىـ  يارمحمدىـ  

طاهريـ  ميرزايي
فقط اوست كه مي ماند

همكار محترم جناب آقاي فرداد سماييلي
ــر عزيزت را خدمت  ــيله درگذشت مادر همس بدينوس
ــليت گفته، از خداوند  ــريف تس جنابعالي و خانواده ش
سبحان غفران الهي براي آن مرحومه و صبر و شكيبايي 
ــئلت  ــژه جنابعالي مس ــه بازماندگان به وي ــراي كلي ب

مي نمايد.
باقرميرزا

جناب آقاي دكتر جواد كاكوئي
مديريت محترم درمان و داخلي بيمارستان تهران 

ــي و خانواده  ــت وارده را به جنابعال ــيله مصيب بدينوس
ــوده و از درگاه خداوند  ــليت عرض نم ــان تس محترمت
براي آن مرحوم طلب مغفرت و براي بازماندگان صبر و 

شكيبايي مسئلت داريم.
مديرعامل، هيئت مديره، پزشكان و كاركنان 
بيمارستان تهران 

هوالباقي
ــف درگذشت والده همكار گرامي  با نهايت تأثر و تأس
جناب آقاي مهندس علي اصغر خامنوي خياباني 
كارشناس محترم رسمي دادگستري رشته كشاورزي و 

منابع طبيعي را به اطالع همكاران مي رساند.
ــنبه  ــبت مجلس ترحيمي در روز يكش به همين مناس
ــاعت 15:30 الي 17 در مسجد نور  1397/10/02 از س

واقع در ميدان فاطمي برگزار مي گردد.
ــلي خاطر بازماندگان  حضور همكاران گرامي باعث تس

خواهد شد.
كانون كارشناسان رسمي دادگستري 
ــدر يار  ماشـااهللا پورحسـيني محمـود آبـادي پ
ــتاني (سعيد عزيز) بار آخرين سفر خود را بست  دبيرس
ــتدارانش  ــرت ديداري ديگر را تا ابد بر دل دوس و حس
نهاد. مراسم يادبود اين معلم فرزانه به شرح ذيل برگزار 

مي شود:
 ساعت 15/30 الي 17 روز يكشنبه 97/10/2 در تهران 
ـ مسجد احمديه نارمكـ  باالتر از 4  راه سرسبزـ  روبروي 

ايستگاه مترو سرسبز
ـ   انجمن دانش آموختگان دبيرسـتان فلسـفي 

ـ  خ پيروزي (فرح آباد ژاله سابق) تهران 

آگهى تغييرات شركت كارخانجات صنعتى زمان فام سهامى خاص
 به شماره ثبت 130836 و شناسه ملى 10101741442 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/04/25 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: زهرا پوروحدانى به شماره ملى 0047590580به ســـمت بازرس اصلى و فاطمه سمندى 
به شـــماره ملى4578569640 به ســـمت بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب 
گرديدند. روزنامه اطالعات را بعنوان روزنامه كثير االنتشـــار جهت درج آگهى هاى شركت تعيين 

گرديد.تراز نامه و حساب سودو زيان سال مالى 96به تصويب رسيد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295454) 

آگهى تغييرات 

شركت جوانه رويش بهار شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 497526 و شناسه ملى 10820026570 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/12 و اجازه مجمع 

عمومى فوق العاده مورخ 97/7/11سرمايه شركت از مبلغ12000000 

ريال به مبلغ6000000000 ريال منقسم به50000 سهم 120000 

ريالى با نام از طريـــق نقدى افزايش يافتـــه و مبلغ 6000000000 

ريال بموجب گواهى شـــماره72/2742/144مورخ1397/7/15 بانك 

صادرات ايران شعبه شـــيراز ونك پرداخت گرديده است. ماده مربوطه 

در اساسنامه به شرح فوق اصالح وذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در 

تاريخ فوق الذكر تكميل امضاء گرديده است .
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295459) 

آگهى تغييرات شركت ساختمانى شوسه سهامى خاص
 به شماره ثبت 3184 و شناسه ملى 10100209385 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/09/05 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى 1395 به تصويب 
رسيد. مؤسسه حسابرسى انديشمند تدبير شناســـه ملى 10100608069 و آقاى 
رحيم خرامى كوزه كنان كد ملى 1728970962 به ترتيب به ســـمت بازرس اصلى 
و على البدل براى مدت يك ســـال انتخاب گرديدند روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت 
آگهى هاى شـــركت تعيين گرديد. مهدى دروديانى به شماره ملى 0038660695 
به ســـمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل -محســـن دروديانى به شـــماره ملى 
0047074612 به ســـمت نايب رئيس هيئت مديره -منوچهر فاميلى به شماره ملى 
0038935791 -سيروس فردوس به شـــماره ملى 4722152136 -اسدا... پورناژ 
به شـــماره ملى 0038979802 -عبدا... صدر قاضى به شماره ملى 2871696640 
به سمت اعضاء هيئت مديره براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند. امضاء در كليه امور 
شركت از قبيل چك ها، ســـفته ها، بروات، قراردادها و اسناد تعهدآور مالى و اوراق 
عادى و ادارى با امضاء رئيس هيئت مديره ( آقاى مهدى دروديانى ) و يا نايب رئيس 

هيئت مديره (آقاى محسن دروديانى) همراه با مهر شركت معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295458) 

آگهى تغييرات 
موسسه حسابرسى و خدمات مديريت حساب گستر پويا 
به شماره ثبت 12183 و شناسه ملى 10100473895 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/07/23 و مجوز شـــماره 97/211216مورخ 1397/8/7جامعه 
حسابداران رســـمى تصميمات ذيل اتخاذ شد: استعفاى محمدحسن 
كريمى به شماره ملى 1754749798 از عضويت در هيئت مديره مورد 
قبول واقع شد و محمدرضا عزيزى به شـــماره ملى4131921928 و 
بالل محمدزاده به شـــماره ملى 6369154830 به عنوان عضو جديد 
هيئت مديره انتخاب گرديدند. ضمنـــاً هيئت مديره به اتفاق آراء آقاى 
محمدرضا عزيزى به شـــماره ملى 4131921928 را به عنوان مدير 

عامل موسسه انتخاب كرد .
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295457) 

آگهى تغييرات
 شركت مجتمع غذايى شبنم شكوهيه سهامى خاص

 به شماره ثبت 397356 و شناسه ملى 10320483030
 به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/07/16 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى95 مورد تصويب 
قرار گرفت. خانم مستوره السادات پوياگهر به كدملى0062223917به سمت بازرس 
اصلى و آقاى عبد الحميد زارع نيستانك به كدملى 1249671434به سمت بازرس 
على البدل براى مدت يكسال انتخاب شدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج 
آگهى هاى شركت تعيين شـــد. اعضاى هيئت مديره براى مدت دو سال بشرح ذيل 
تعيين گرديدند: آقاى ايوب عمرانى به كد ملى 0055210813 به ســـمت رئيس 
هيئت مديره خانم منصوره هدايتى زفر قندى به كدملى 0068987722 به ســـمت 
نائب رئيس هيئت مديره آقاى محسن هدايتى زفر قندى به كد ملى 1189831481 
به سمت مدير عامل وعضو هيئت مديره كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شركت از 
قبيل چك سفته بروات قراردادها و عقود اسالمى و عقود عادى و ادارى با امضا مدير 

عامل منفردا همراه با مهر شركت معتبر مى باشد .
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295456) 

آگهى تغييرات شركت پديده تابان سرآمد سهامى خاص
 به شماره ثبت 436323 و شناسه ملى 10320858056

 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاى مهدى 
دهقان نيستانكى به شماره ملى 0054794439 به عنوان نماينده شركت نوآوران تجارت تامين 
آتيه (سهامى خاص) ش.م 10320856793 به ســـمت عضو هيئت مديره براى باقيمانده دوره 

تصدى هيئت مديره انتخاب شدند. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295447) 

آگهى تغييرات شركت راين تجارت سهامى خاص
 به شماره ثبت 212126 و شناسه ملى 10102535560 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/04/31 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: ترازنامه و صورتحساب ســـود و زيان عملكرد سال مالى منتهى به 1396/12/29 به تصويب 
رسيد. موسسه حسابرسى اصول انديشه ( حسابداران رسمى ) با شناسه ملى 10100518981 
به عنوان بازرس اصلى و آقاى ســـيد رضا جالل زاده به شـــماره ملى 0051419424 به عنوان 

بازرس على البدل براى سال مالى منتهى به 1397/12/29 انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295452) 

آگهى تغييرات شركت توسعه پيگرد صادق سهامى خاص
 به شماره ثبت 371985 و شناسه ملى 10320213250 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/02/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد: موسسه 
حسابرسى امجد ترازحســـابداران رسمى به شناسه ملى 10260117975 به سمت بازرس اصلى و موسسه 
حسابرسى آزمون پرداز ايران مشهود به شناسه ملى 10861687625 به سمت بازرس على البدل براى مدت 
يكســـال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه كثيراالنتشـــار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. 

ترازنامه و حساب سود و زيان منتهى به 1396/12/29 به تصويب رسيد .
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295451) 

آگهى تغييرات شركت توسعه پيگرد صادق سهامى خاص
 به شماره ثبت 371985 و شناسه ملى 10320213250

 به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396/12/21 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: مجمع عمومى عادى براســـاس قانون تجارت مى تواند تصويب كند 
كه نسبت معينى از سود خالص ساالنه شركت، بعنوان پاداش به اعضاء هيئت مديره 

تخصيص داده شود و ماده 11 اساسنامه اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295450) 

آگهى تغييرات
 شركت وستا سيويل سهامى خاص

 به شماره ثبت 467028 و شناسه ملى 14004688007 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فـــوق العاده مورخ 
1397/07/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاى مهدى درخشندى بشماره 
ملى 1158990421 به ســـمت مديرعامل و عضـــو هيئت مديره، خانم 
اكرم عربى بشـــماره ملى 0322344964 به ســـمت رئيس هيئت مديره 
و آقاى مانى ســـجادى بشـــماره ملى 0068471531 به ســـمت نائب 
رئيس هيئت مديره شـــركت براى مدت 2 ســـال انتخاب گرديدند كليه 
اوراق و اسناد رســـمى و بهادار بانكى و تعهدآور شـــركت از قبيل چك، 
ســـفته، بروات، قراردادها و عقود قراردادهاى اســـالمى و نامه هاى عادى 
و ادارى بـــا امضاى مدير عامل بـــه تنهايى همراه با مهر شـــركت معتبر

 مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295448) 

آگهى تغييرات شركت عمران ارگ سهامى خاص
 به شماره ثبت 99536 و شناسه ملى 10101435252

 به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/04/17 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: آقاى محمدرضا شـــه بخش به نمايندگى ازطرف شركت صنايع 
خودروســـازى كرمان بعنوان عضوهيئت مديره آقـــاى محمدعلى كريمى 
به نمايندگى ازطرف شـــركت توســـعه عمران وعلوى كرمان بعنوان عضو 
هيئت مديره تعيين و آقاى محمدعلى كريمى به شماره ملى 5039697181 
بســـمت رئيس هيئت مديره آقاى محمد رضا شـــه بخش به شماره ملى 
0937649325 بســـمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى مسعود فاضل به 
شماره ملى 0039913031بعنوان مديرعامل انتخاب گرديدند. كليه چكها 
وســـفته ها با امضاء مديرعامل ويكى ازاعضاء هيئت مديره و مهرشركت و 
درغياب مديرعامل با دوامضاء ازامضاء سايراعضاء هيئت مديره ومهرشركت 
معتبر مى باشد و ساير اوراق واسناد تعهد آور و قراردادها با امضاء مديرعامل 

ومهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295449) 

آگهى تغييرات
 شركت تجارت انرژى فردا سهامى خاص

 به شماره ثبت 328890 و شناسه ملى 10103686585 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/25 

تصميمات ذيل اتخاذ شد: سرمايه شركت از مبلغ 1500000000 ريال به 

مبلغ 51500000000 ريال منقســـم به 51500000 سهم 1000 ريالى 

با نام كه تماما پرداخت شـــده از طريق نقدى و مطالبات حال شده تامين 

گرديده افزايش يافته كه مبلـــغ 20000000000 ريال بموجب گواهى 

شـــماره 97/139/485962 مورخ 1397/07/25 بانك دى شعبه چيذر 

پرداخت گرديده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح و ذيل 

ثبت از لحاظ افزايش ســـرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل امضاء گرديده 

است .
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295453) 

آگهى تغييرات شركت اپال فوالد شرق پارسيان سهامى خاص
 به شماره ثبت 470841 و شناسه ملى 14004843463 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/08/06 تصميمات ذيل اتخاذ شد: -آدرس شركت 
به: استان تهران، شهرســـتان تهران، بخش مركزى، شهر تهران، ســـعادت آباد، خيابان عالمه 
طباطبائى شمالى، خيابان شـــهيدجهانگير انقطاع(بيستم غربى)، پالك 43، طبقه دوم، واحد 1 

كد پستى 1997986361 تغيير يافت. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295438) 

آگهى تغييرات شركت تهران فوكا شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 60518 و شناسه ملى 10101055640 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/08/02 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: هيئت مديره كليه اختيارات خود را در ماده 39 اساسنامه به مدير 

عامل تفويض نمودند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295440) 

آگهى تغييرات شركت كارخانجات كابل سازى ايران سهامى عام 
به شماره ثبت 10196 و شناسه ملى 10100415452

 به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/04/04 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: ابراهيم خليلى با كد ملـــى 0063157233 به جاى 
محمدعليمرادى باكد ملى 1819235564براى باقيمانده مدت قانونى تصدى اعضاى 

هيئت مديره شركت انتخاب گريدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295439) 

آگهى تغييرات شركت گروه بين المللى آباد راهان پارس سهامى خاص
 به شماره ثبت 97622 و شناسه ملى 10101416634 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/05/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
سرمايه شـــركت از مبلغ 500000000000 ريال به مبلغ 1500000000000 ريال منقسم به 
1500000000 سهم 1000 ريالى با نام از طريق مطالبات حال شده افزايش يافته و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح فوق اصالح وذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل 

امضاء گرديده است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295441) 

آگهى تغييرات شركت نو انديشان پوالد كاوه شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 498685 و شناسه ملى 10760389807 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1396/04/20 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: -آقاى عيســـى رعيت پرور مليكى كد ملى 2093441799 به سمت بازرس اصلى و آقاى 
لطف اله كاوه كد ملى 5789715044 به ســـمت بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى 
انتخاب شـــدند. -روزنامه كثيراالنتشـــار اطالعات جهت نشر آگهى هاى شـــركت انتخاب شد. 

-ترازنامه و حساب سود و زيان شركت منتهى به سال 1395 مورد تصويب قرار گرفت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295446) 

آگهى تغييرات شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر سهامى عام
 به شماره ثبت 234823 و شناسه ملى 10102757695 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/01/30 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. موسسه حسابرسى 
هشيار بهمند با شناسه ملى 10100168746 بعنوان بازرس اصلى و موسسه حسابرسى بهمند 
با شناســـه ملى 10100174390 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب 

گرديدند. ترازنامه وحساب سود زيان سال مالى منتهى به 96/09/30 به تصويب رسيد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295444) 

آگهى تغييرات شركت تجارتى سنمار شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 163190 و شناسه ملى 10102058104 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396/08/20 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: -محل شـــركت در واحد ثبتى تهران به آدرس“ تهران، شهرســـتان تهران، بخش مركزى، 
شهر تهران، جردن، بلوار نلسون ماندال، كوچه قباديان شـــرقى، پالك 20، طبقه دوم، واحد 9، 

كدپستى: 1917614331 ” تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد.

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295445) 

آگهى تغييرات شركت معدنى وصنعتى سوراوجين عقيق سهامى خاص
 به شماره ثبت 204398 و شناسه ملى 10102460846

 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/18 سرمايه شركت از مبلغ 39600000000 
ريال به مبلغ 50000000000 ريال منقســـم به 5000000 سهم 10000 ريالى با نام از طريق 
محل سود انباشـــته افزايش يافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح و ذيل ثبت از 

لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل امضاء گرديده است. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295443) 

آگهى تغييرات شركت ريخته گرى آلومينيوم ايران خودرو

 شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 165670 و شناسه ملى 10102082290 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فـــوق العاده مورخ 

1397/05/13 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: اعضاء هيئت مديره براى دوره 

دوساله به شرح ذيل انتخاب گرديدند: 1-شركت گسترش سرمايه گذارى 

ايران خودرو(ســـهامى عام)با شناسه ملى 10101800682وبا شماره ثبت 

136946 2- شـــركت خدمات بيمه ايران خودرو(سهامى خاص)با شناسه 

ملى 10102584300و شماره ثبت 217076 3- شركت پالستيك هاى 

مهندسى درخشان ساز (سهامى خاص)با شناسه ملى 10101745923با 

شماره ثبت 6667

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295442) 

آگهى تغييرات شركت عمران و شهرسازى شميران نو سهامى خاص 
به شماره ثبت 17112 و شناسه ملى 10100604994 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/02/23 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: روزنامه كثيراالنتشـــار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. ترازنامه و حساب 
سود و زيان منتهى به 1396/12/29 به تصويب رسيد. موسسه حسابرسى مفيد راهبر به شناسه 

ملى 10861836531 به عنوان بازرس قانونى شركت براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديد .

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295434) 

آگهى تغييرات شركت فوالد سيم آسيا سهامى خاص
 به شماره ثبت 988 و شناسه ملى 10102693961

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/05/29 
تصميمات ذيل اتخاذ شــــد: آقاى اميرحســــين آمرى فرد به شــــماره ملى 
005456209 وخانم فاطمه طالقانى اصفهانى به شماره ملى 0451127757 
به عنوان اعضاى هيئت مديره به مدت 2 ســــال انتخــــاب گرديدند. ترازنامه و 
حساب سود و زيان سال 1395 مورد تصويب قرار گرفت -موسسه حسابرسى 
آرمان آروين پارس به شناســــه ملى 10103538953به عنوان بازرس اصلى و 
آقاى فرامرز نصيريان به شماره ملى 0040187063به عنوان بازرس على البدل 
براى 1سال مالى انتخاب شــــدند -روزنامه كثير االنتشار اطالعات جهت درج 

آگهى هاى رسمى شركت تعيين گرديد. 
حجت اله قلى تبار 
سرپرست اداره ثبت شركتها وموسسات غيرتجارى شهرستانهاى استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان تهران مرجع ثبت شركت ها
 و موسسات غيرتجارى فيروزكوه (295433) 

آگهى تغييرات 
شركت فوالد سيم آسيا شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 988 و شناسه ملى 10102693961 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1396/05/29 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 

اميرحســـين آمرى فرد به ش ملى 0054562090 به سمت رئيس هيئت مديره و 

خانم فاطمه طالقانـــى اصفهانى به ش ملى 0451137757 بســـمت نايب رئيس 

هيئت مديره و آقاى فرامرز وفاراد به ش ملى 0039336840(خارج از هيئت مديره) 

به ســـمت مديرعامل انتخاب گرديدند. امضاء كليه اوراق واسناد تعهـد آور ازقبيل 

چـك، سفتــه، بـرات وقـرارداد ها واسناد رسمى شركت، با امضاء رئيس هيئت مديره 

آقاى اميرحســـين آمرى فرد وخانم زهرا دركالم كد ملى 0039685047 ( خارج از 

سهامداران )،هر يك منفرداً، همراه با مهـرشركت معتبرخواهدبود. 

حجت اله قلى تبار
 سرپرست اداره ثبت شركتها وموسسات غيرتجارى شهرستانهاى استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان تهران مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى فيروزكوه (295436) 

آگهى تغييرات 
 شركت ريخته گرى آلومينيوم ايران خودرو 

شركت سهامى خاص  به شماره ثبت 165670 و شناسه ملى 10102082290 
به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/05/13 تصميمات ذيل اتخاذ شد: شركت 
گسترش سرمايه گذارى ايران خودرو (ســـهامى عام) با شناسه ملى 10101800682 و شماره 
ثبت 136946به نمايندگى آقاى محمدرضا فلسفى با كد ملى 0054641896 به سمت رياست 
هيئت مديره -شركت خدمات بيمه ايران خودرو (سهامى خاص) به شناسه ملى 10102584300 
و شـــماره ثبت 217076 با نمايندگى آقاى على ميرزا بزرگ باكدملى 4898961592 به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره -شـــركت پالستيك هاى مهندسى درخشـــان ساز(سهامى خاص) با 
شناسه ملى 10101745923 و به شماره ثبت 6667 با نمايندگى آقاى محمد يونسى با كدملى 
0047387661 به سمت مدير عامل و عضو هيئت مديره انتخاب شدند -كليه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهد آور شركت از قبيل چك ســـفته بروات قراردادها و عقود اسالمى با امضا دو نفر مركب از 
مدير عامل و يكى از اعضا هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد و ساير مراسالت عادى 
و نامه ها با امضا مدير عامل همراه با مهر شركت معتبر اســـت. -هيئت مديره اختيارات خود را 
در بندهاى 1-3-9-11-12-17-18-19 و 20 ماده 40 اساسنامه جهت تسهيل در امور جارى 

شركت به مدير عامل تفويض نمود

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295437) 

آگهى تغييرات شركت پيچ و پرچ پارس سهامى خاص
 به شماره ثبت 1259 و شناسه ملى 10862004262 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/05/28 

تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: اميرحسين آمرى فرد به شـــماره ملى 0054562090 

و حميد آمرى فرد به شـــماره ملى 0490152899 بعنـــوان اعضاى هيئت مديره 

براى مدت 2 ســـال انتخاب شدند.موسســـه حسابرســـى آرمان آروين پارس به 

شناســـه ملى 10103538953به عنوان بازرس اصلى و حسين احمدى به شماره 

ملى 0451684494 به عنوان بازرس على البدل شـــركت انتخاب شدند و روزنامه 

كثيراالنتشـــار ”اطالعات“ جهت درج آگهى هاى رسمى شـــركت تعيين گرديد. و 

ترازنامه وحساب سود و زيان ســـال مالى منتهى به پايان اسفند ماه 1395 شركت 

مورد تصويب قرارگرفت 

حجت اله قلى تبار 
سرپرست اداره ثبت شركتها وموسسات غيرتجارى شهرستانهاى استان تهران 
سازمان ثبت اسناد وامالك كشور 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان تهران مرجع ثبت شركت ها
 و موسسات غيرتجارى فيروزكوه (295435) 

آگهى تغييرات شركت پيچ و پرچ پارس سهامى خاص
 به شماره ثبت 1259 و شناسه ملى 10862004262 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1396/05/28 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: -اميرحســـين آمرى فر به شماره ملى 0054562090 به سمت 
رئيس و عضو هيئت مديره و حميد آمرى فرد به شماره ملى 0490152899 
به ســـمت نائب رئيس و عضوهيئت مديره و مديرعامل انتخاب شدند. -حق 
امضـــاء: امضاء كليه اوراق واســـناد تعهد آور از قبيل چك، ســـفته برات 
وقراردادها واسناد رسمى شـــركت، با امضاء هريك از اعضاء هيئت مديره و 
زهرا دركالم (0039685047) (خارج از سهامداران)، هريك منفرداً، همراه 

با مهرشركت معتبر خواهد بود. 
حجت اله قلى تبار 
سرپرست اداره ثبت شركتها وموسسات غيرتجارى شهرستانهاى استان تهران 
سازمان ثبت اسناد وامالك كشور 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان تهران مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى فيروزكوه (295432) 

سالگرد درگذشت زنده ياد

 استاد پيشكسوت دانشگاه تهران را گرامي مي داريم.
يادش گرامي و روحش مشمول رحمت مستدام خداوند باد.

يك سال از درگذشت آقاي غالمعلي فراهانچي
فرزند ارشد مرحوم حاج احمد فراهانچي 

ــل و عضو هيئت مديره و يكي از بنيان گذاران  مديرعام
ــس را به اطالع  ــدي و صنعتي جهان رك ــركت تولي ش

دوستان و آشنايان مي رساند.
ــوده و آرام  ــروردگار آس ــوار رحمت پ ــه در ج ــد ك امي

بيارامد.
ياد آن مرحوم را گرامي مي داريم.
از طرف: خانواده فراهانچي

برادر مهندس محمد فراهانچي و برادرزاده ها 
خانم هـا: پريسـا ـ  فريبـاـ  فيـروزهـ  پرينـاز 

فراهانچي
ـ  فرامرزـ  فريـدـ  بهزاد  آقايـان: علـيـ  رضـا 

فراهانچي

چه بي صدا شكسته شد آينه جوانيت 
نخوانده پاره شد دفتر زندگانيت 

خاطره جان!
ــي مي داريم.  ــالروز پروازت را گرام ــي و هفتمين س س

هميشه در قلب ما هستي.
خانواده جالئي 

همسرم، پدرم
دوازده سال است كه يلداي ما تيره تر از هر يلدايي است، 

صبح مي شود ولي روشن نه...
ــت كه آخر پاييز، زمستان مي آيد، ولي  دوازده سال اس

نمي رود...
ــت كه بيهوده منتظريم آن خاك كه  ــال اس دوازده س
مي گويند سرد است، عادتمان دهد به فراق، ولي عادت 

نمي كنيم...
دوازده سال است كه يك آغوش فراخ و پرمهر همه ما را 

يكجا در برنمي كشد...
سوگ شادروان محمدباقر كريمي امسال دوازده ساله 

مي شود ولي كهنه نه...
همسرت شهناز و دخترانت نغمه و خاطره

همكار محترم 
جناب آقاي حبيب عبداللهي 

ــت پدر همسر گراميتان  ــف درگذش با نهايت تأثر و تأس
ــليت  ــما و خانواده گراميتان صميمانه تس را خدمت ش
عرض نموده، از درگاه پروردگار متعال براي آن مرحوم 
ــدگان محترم ــراي بازمان ــو درجات و ب ــرزش و عل آم

صبر و شكيبايي آرزومنديم. 
همكاران شما در تصحيح روزنامه

جناب آقاي دكتر كاظم عباسيون
همكار محترم

با كمال تأسف مصيبت وارده را تسليت مي گوييم.
گروه جراحي مغز و اعصاب بيمارستان پاسارگاد:

دكتـر محمود عالم ـ دكتـر مجتبي ميري ـ دكتر 
عبدالرضا شيخ رضائي ـ دكتر وحيد زرآزوند

هوالباقي
استاد عاليقدر

جناب آقاي دكتر عباسيون
مصيبت وارده را حضورتان تسليت مي گويم.

دكتر هوشنگ مومن زاده

ـ  دينيـ  فرهنگي حسينيه ارشاد  برنامه هاي علمي 
هفته اول دي 

كالس ها: تفسير قرآن تزكيه و اخالق 
نمايشـگاه هايي بـا موضوعات:  قرآن و ادبيات 
ــبكه، اينترنت و   ثبت  احوال  معاد رايانه، ش

نمايشگاهي از منابع جديد كتابخانه در دي ماه 
اطالعات بيشتر: 22866465



سال نود  و سوم

سرویس خارجی: برخی سازمان های حقوق 
بشری اعام کردند که شمار اعدام ها در عربستان 
بعد از روی کار آمدن »بن سلمان« به ولیعهدی این 

کشور،  روندی رو به افزایش داشته است.
به گزارش یک سازمان حقوق بشری مستقر در 
لندن، در هشت ماهه نخستی که محمد بن سلمان 
بعنوان جانش���ین ولیعهد عربستان مشغول به کار 
شد، اعدام ها در این کشور به صورت چشمگیری 

افزایش یافت.
براساس گزارش های سازمان حقوق بشری 
Reprieve ، ۱۳۳تن در بازه زمانی ژوئن ۲۰۱۷تا 
مارس ۲۰۱۸اعدام شدند که دو برابر اعدام ها در 

هشت ماه پیش از آغاز به کار محمد بن سلمان، 
به عنوان جانش���ین ولیعهد عربستان است.در این 
گزارش همچنین آمده است: ۳۹درصد از اعدامی ها 
مربوط به جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر بوده 
اند که این میزان در س���ال ۲۰۱۴، ۲۴۶مورد بوده 

است.
در خبر دیگری، عربستان پس از قتل خاشقجی 
و فش���ارهای بین المللی در این پرونده، به دنبال 
افزایش نظارت ها بر دس���تگاه های اطاعاتی خود 
است.رژیم سعودی در این رابطه اعام کرد: در پی 
فشارها و خشم بین المللی نسبت به جنایت قتل 
جمال خاشقجی، روزنامه نگار عربستانی در استانبول، 

موسسات دولتی خود را جهت افزایش نظارت بر 
فعالیت های اطاعاتی به روزرسانی می کند.

*اردن

تظاه���رات مردم���ی در خیابان های اردن با 
هدف محکوم کردن سیاس���ت های دولت، برای 
چهارمین هفته متوالی ادامه داشت.به گزارش منابع 
خبری، صدها اردنی نزدیک مقر نخست وزیری 
در »امان« تجمع کردند و خواستار مبارزه با فساد 
در همه سطوح، اصاحات اقتصادی و اجتماعی و 
مخالفت با عادی سازی روابط با اسرائیل شدند و در 
مخالفت با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 

پاکارد هایی در دست داشتند. 

 سازمان های حقوق بشری: اعدام ها در عربستان در دوران »بن سلمان«
 افزایش داشته است
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نماینده آیت اه العظمی سیستانی: فتوای مرجعیت 

عالیقدر عراق، عامل اصلی شکست داعش بود
سرویس خارجی: نماینده آیت اه العظمی سیستانی در شهر مقدس 
کربا در سخنانی اعام کرد: فتوای مرجعیت عالیقدر عراق برای جهاد 
کفایی و تشکیل الحشدالشعبی، مهمترین عامل شکست گروه تروریستی 

داعش در عراق بود.
حجت ااس���ام »عبدالمهدی کربایی« نماینده آیت اه العظمی 
سیستانی در شهر مقدس کربا با جمعی از مجروحان بسیج مردمی عراق، 
)الحشدالشعبی( دیدار و گفتگو کرد.وی در این دیدار گفت: پیروزی بر 
گروه تروریستی داعش به دلیل فتوای جهاد کفایی مرجعیت عالیقدر تقلید 

و جانفشانی نیروهای الحشدالشعبی بدست آمد.
 کربای���ی همچنین افزود: توجه به مجروحان بس���یج مردمی از 
اهمیت فراوانی برخوردار است زیرا آنان توانستند با مواضع قهرمانانه ای 
که به نمایش گذاش���تند، قدرت را به عراق بازگردانند.حجت ااس���ام 
»عبدالمهدی کربایی« در ادامه تصریح کرد: این مساله در حالی محقق 
ش���د که گروه های متوحش به ش���دت در حال هجمه علیه عراق برای 

ضربه زدن به آن بودند.
در همین حال، »مایک پامپئو« وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی 
با »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر عراق، بر پایبندی کشورش به مبارزه 

با داعش در عراق تاکید کرد.
از طرفی، »شیخ علی ااسدی« رئیس شورای سیاسی گروه مقاومت 
اس���امی جنبش» النجبا« عراق در س���خنانی گفت : آمریکا می خواهد 
خروج نظامی خود را از سوریه با افزایش حضور نظامی در خاک عراق 

جبران کند.
در تحوات امنیتی نیز، منابع عراقی از بازداشت یکی از خطرناکترین 

زنان داعشی در استان نینوا در شمال این کشور خبر دادند.
 نیروهای عراقی همچنین یک گور جمعی شامل دهها جسد را در 
منطقه ای در ش���مال این کشور که زمانی تحت کنترل تروریست های 

داعش بود، پیدا کردند.
در خبر دیگری، د هها تن از ش���هروندان عراقی در نزدیکی دفتر 
استانداری بصره تجمع کردند و به نشانه اعتراض ، استیک های خودروها 
را آتش زدند.تظاهرکنندگان خواستار انجام اصاحات و تغییراتی شدند که 

شامل تغییر استاندار و انحال شورای استانداری بصره است.

ورود ناو هواپیمابر آمریکا به خلیج فارس
ایرنا: رسانه های آمریکایی اعام کردند که ناو هواپیمابر »یواس اس جان 
اس���تنیس« پس از غیبت هش���ت ماهه حضور ناوهای این کشور در خلیج 
فارس، وارد آب های این منطقه شده است.پیش تر منابع آگاه به روزنامه وال 
استریت ژورنال گفته بودند که ناو یاد شده حدود دو ماه در منطقه حضور 
خواهد داش���ت. این در ش���رایطی است که از ماه مارس )فروردین( که ناو 
»تئودور روزولت« منطقه را به مقصد اقیانوس آرام ترک کرد، هیچ ناوگروه 
تهاجمی آمریکایی در خلیج فارس حضور نداش���ت. این طوانی ترین بازه  
زمانی در دو دهه گذشته است که هیچ ناو هواپیمابر آمریکایی در آب های 

منطقه نبوده است. 

ترامپ ایحه تحریم حماس و حزب اه را به قانون تبدیل کرد
ایسنا: کاخ سفید در بیانیه ای اعام کرد که 
رییس جمه���وری آمریکا ایحه اعمال تحریم 
برضد اعضای حماس و حزب اه را با ادعای 
استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی، به 
قانون تبدیل کرد. کاخ سفید در این بیانیه گفت: 
دونال���د ترامپ، ایحه 3342 را با امضای خود 
به قانون "ممنوعیت اس���تفاده از غیر نظامیان به 
عنوان س���پرهای بی دفاع" تبدیل کرد که ترامپ 

را ملزم می سازد تحریم های ویژه ای را علیه اعضای حزب اه و حماس 
اعمال کند. 

حمله تروریستی الشباب به اطراف کاخ ریاست جمهوری سومالی
ایس���نا: عملیات انتحاری با استفاده از دو خودروی بمب گذاری شده 
پایتخت س���ومالی را لرزاند و 15کشته و 17زخمی برجای گذاشت. گروه 
تروریس���تی الشباب مسئولیت این عملیات را پذیرفت. به گفته یک افسر 
پلیس، عامل انتحاری، خودروی خود را در یک ایست بازرسی منفجر کرد و 
انفجار دوم نیز در همان نزدیکی به وقوع پیوست. به گفته یک افسر پلیس 

این خودرو در 4۰۰متری کاخ ریاست جمهوری منفجر شد. 

رهبر شورشیان »فارک« کشته شد
مهر:رئیس جمهوری کلمبیا از کشته شدن رهبر شورشیان »فارک« خبر 
داد .ایوان دوکه مارکز، رئیس جمهوری کلمبیا در جمع خبرنگاران اعام 
کرد : در عملیات نیروهای امنیتی این کش���ور در مرز با اکوادور، »والتر 
پاتریسیا آریزاا« رهبر شورشیان فارک کشته شده است .رئیس جمهوری 
کلمبیا در این خصوص گفت: »والتر پاتریس���یا آریزاا« با نام مس���تعار 
»گواچو«سه تبعه اکوادور از جمله ۲خبرنگار را کشته و در فهرست افراد 
تحت تعقیب هر دو کشور قرار داشت.وی در ادامه افزود: امروز نیروهای 
امنیتی عملیات فوق العاده ای را انجام دادند و عملیات علیه گروه مذکور 

ادامه خواهد داشت.
چین موشک هسته ای با قابلیت هدف قراردادن آمریکا آزمایش کرد

ایسنا: رسانه های آمریکایی اعام کردند که چین به تازگی یک موشک 
جدید هسته ای با قابلیت رسیدن به خاک آمریکا را آزمایش کرده است. براساس 
گزارش رس���انه های آمریکایی، موشک جدید بنام JL-3  توسط پکن مورد 
آزمایش قرار گرفته است. برد آن نزدیک به 87۰۰ مایل بوده که احتمال می رود 
از پایگاه هسته ای Type ۰96پرتاب شده باشد و می تواند تا 24 کاهک حمل 
کند. این آزمایش موشکی، درست یکماه قبل در 22 نوامبر انجام شده است. 

مخالفت اپوزیسیون موریتانی با ادامه ریاست جمهوری 

»ولدعبدالعزیز«
ایسنا: "موسسه مخالفان دموکراتیک موریتانی" 
اعام کرد، با درخواس����ت ها برای اصاح قانون 
اساسی با هدف اجازه به رئیس جمهوری کنونی 
برای نامزد ش����دن در سومین دوره مخالف است. 
موسسه مخالفان دموکراتیک که هیاتی قانونی متشکل 
از احزاب مخالفان در پارلمان است در بیانیه ای اعام 
کرد،  صحنه سیاسی کشور روزهای گذشته شاهد 
درخواست ها برای تمدید دوره ریاست جمهوری 
محمد ولد عبدالعزیز برای سومین بار بود اما این درخواست ها کاما با قانون 
اساسی مغایرت دارد. براساس قانون اساسی موریتانی هر فرد واجد شرایطی 

تنها می تواند دو دوره متوالی نامزد پست ریاست جمهوری شود. 

روسیه: صبر ما در قبال اقدامات خصمانه انگلیس بی نهایت نیست
تسنیم: سخنگوی وزارت خارجه روسیه به مقامات لندن درباره ادامه 
اعمال فش���ارها بر خبرنگاران روس، از جمله کارشکنی در فعالیت آژانس 
در انگلیس هشدار داد  و شبکه تلویزیونی "راشا تودی"  خبری "اسپوتنیک" 
و گفت، صبر مقامات مسکو بی نهایت نیست.ماریا زاخارووا گفت که دولت 
انگلیس دیگر بطور مستقیم و علنی با فعالیت برخی خبرنگاران روسی، از 
جمله آژانس خبری "اس���پوتنیک" و شبکه تلویزیونی "راشا تودی" در این 
کشور مخالفت می کند در حالیکه روسیه هنوز به این اقدامات پاسخی نداده 
و تنها به هشدار در این باره اکتفا کرده است ولی ظاهرا اکنون زمان آن رسیده 

که به این برخوردها واکنش نشان دهیم.

درگذشت »طال بن عبدالعزیز« برادر شاه عربستان
مهر: منابع خبری از مرگ برادر بن سلمان شاه عربستان به نام طال 
بن عبدالعزیز آل سعود در سن ۸۸ سالگی خبر دادند.عبدالعزیز بن طال بن 
عبدالعزیز آل سعود برادر شاهزاده ولید بن طال میلیاردر سعودی در شبکه 
اجتماعی از مرگ پدرش شاهزاده طال بن عبدالعزیز آل سعود خبر داد.
طال بن عبدالعزیز متولد ۱۵ آگوست ۱۹۳۱ و هجدهمین پسر عبدالعزیز 
آل سعود بود که در سال ۱۹۵۲ با وزارت مواصات وارد کار سیاسی شد 
و مناصب وزارت مواصات و دارایی و نیز سفیر عربستان در فرانسه و نیز 

نماینده ویژه سازمان ملل را تجربه کرد.

كوتاه از سراسر جهان تقویم اطاعات
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س���رویس خارجی: درگیری 
میان پلیس اس���پانیا و معترضان 
کاتالونیایی در اعتراض به برگزاری 
نشست مقام های اسپانیا در بارسلون 
با مقام های این منطقه خودمختار، 
بیش از ۶۰زخمی برجا گذاشت.

جلسه هفتگی کابینه اسپانیا 
به طور معمول در مادرید برگزار 
می شد اما دولت سوسیالیست پدرو 
س���انچز، نخست وزیر اسپانیا این 
بار تصمیم گرفت جلس���ه را در 
بارسلون، مرکز کاتالونیا برگزار کند 
تا تنش میان دولت مرکزی و این 
منطقه کاهش یابد اما به گفته حامیان 
جدایی طلبی، این اقدام از س���وی 
دول���ت مادرید تحریک آمیز بوده 
است. برگزاری این جلسه باعث 
خش���م کاتالونیایی ها شد و آنها با 
پلیس که برای متفرق کردنشان از 
گاز اش���ک آور استفاده کرده بود، 
درگیر ش���دند که در جریان این 
درگیری، ۶۲تن از جمله ۳۵  افسر 
پلیس زخمی و ۱۳تن از معترضان 

هم دستگیر شدند.
یکی از معترض���ان در این 
راهپیمای���ی گفت:  این یک اقدام 
تحری���ک آمیز اس���ت، آنها ما را 
تحری���ک می کنند.۴۰هزار تن از 
معترضان در یک راهپیمایی صلح 
آمیز اق���دام به راهپیمایی کرده و 
پیام قاطعشان این بود: بیایید رژیم 
اسپانیا را سرنگون کنیم. اما در کنار 
ای���ن راهپیمایی صلح آمیز، برخی 
از معترضان اقدام به پرتاب سنگ 
به س���وی افسران پلیس کرده و به 
دنبال از میان برداشتن موانع بودند 

که چند صد متر با محل برگزاری 
نشست فاصله داشت. این درحالی 
بود که سانچز و یوآخیم تورا، رهبر 
دولت منطقه ای کاتالونیا تعهد خود 
را درباره مذاکره ای موثر به منظور 
حل مناقشه موجود اعام کردند. 

*فرانسه

ششمین شنبه ناآرام با شعار 
»ماکرون استعفا بده« دیروز توسط 

معترضان فرانس���وی رقم خورد. 
معترضان به سیاس���ت های دولت 
فرانسه برای ششمین هفته متوالی 

به خیابان ها آمدند.
دولت فرانسه با ۴۱۰۰ نیروی 
امنیتی در ششمین شنبه ناآرام در 
تمامی خیابان های شهرهای مختلف 

فرانسه مستقر شده بود. 
بنابر اعام نش���ریه فرانسوی 

»ژورنال دو دیمانش«، شمار افرادی 
که در تظاهرات دیروز ش���رکت 
کرده بودند در مقایسه با هفته های 
گذشته کمتر بود با این حال پلیس 
و وزارت کشور فرانسه اعام کردند 
که به منظور کنترل اوضاع، در حالت 
آماده باش باقی می مانند؛ از جمله 
اینک���ه نیروهای پلیس در پاریس 
حض���ور قدرتمندی از خود ارائه 

کردند به طوری که  شمار نیروها 
در این شهر، شامل ۱۲۵۰ پلیس و 

تعداد ۱۲ خودرو زرهی بود.
 از س���ویی همزم���ان ب���ا 
برگزاری ششمین ش���نبه سیاه، 
شمار کشته شدگان در اعتراضات 
یکماهه فرانسه به ۱۰نفر رسید.یک 
راننده ۳۶ساله شب گذشته در شهر 
»پرپیگنان« واقع در جنوب فرانسه 

پس از تصادف در مس���یری که از 
سوی معترضان به اوضاع اقتصادی 
کشورشان و سیاست های دولت 
ماکرون موس���وم به جلیقه زردها 
بسته ش���ده بود، جان خود را از 

دست داد. 
*مجارستان

هزاران مجارستانی در جریان 
اعتراضات ضد دولتی به خیابان های 
بوداپست آمدند. این معترضان، از 
تغییرات قانون کار، افزایش فساد و 
محدودیت آزادی آکادمیک تحت 
دولت ناسیونالیست ویکتور اوربان 

ناراضی هستند.
 ب���ه گ���زارش خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، این اعتراضات که 
از هفته گذشته آغاز شده، فرصتی 
برای اپوزیسیون تکه تکه مجارستان 
فراهم کرده اس���ت ت���ا در کنار 
یکدیگر برای به چالش  کش���یدن 
ویکتور اوربان که از سال ۲۰۱۰با 
اختیارات روز افزون این کشور را 
اداره می کند، فعالیت کنند. اعضای 
جنبشی مجارستانی با نام طنزآمیز 
"حزب س���گ دو دمه" جمعه شب 
در پایتخت مجارستان با برگزاری 
تجمعی س���خنرانی کرده و شعار 
س���ردادند و نمادهایی ضد اوربان 

حمل کردند. 
معترضان ب���ا تجمع مقابل 
پارلمان به س���مت دفاتر ریاست 
جمهوری حرکت کرده و با سردادن 
شعارهایی علیه تغییرات قانون کار و 
سایر قوانینی که طبق آن یک سیستم 
دادگاه���ی جدید زیر نظر دولت 

تشکیل می شود، اعتراض کردند.

سرکوب تظاهرات اعتراضی در اسپانيا با 60 زخمی

سرویس خارجی: رئیس دستگاه 
امنیت و اطاعات سودان ، سازمان 
جاسوسی اسرائیل، » موساد« را عامل 
اصلی ناآرامی ها و اعتراضات ضد 

دولتی اخیر در این کشور دانست.
»صاح عبداه قوش«، رئیس 
دستگاه امنیتی و اطاعات سودان در 

سخنانی، »موساد« اسرائیل را پشت 
سازماندهی شورشیان جنبش آزادی 
بخش وابس���ته به »عبدالواحد نور« 
برای ایجاد آش���وب و هرج و مرج 
در سودان دانست. وی گفت: ۲۸۰تن 
از عناصر این گروه را رصد کرده ایم 
که نیروهای »موساد« بخشی از آنها 
بودند.این مقام سودانی اظهار داشت: 
جنبش »عبدالواحد نور«، جنبش���ی 
مخالف در منطقه »دارفور« سودان 
اس���ت و عناصر این جنبش دست 
به اقدامات آشوب گرانه در جریان 
تظاهرات اخیر  زدند.وی همچنین 
وع���ده داد که بحران نقدینگی در 

س���ودان در ماه آوریل آینده پایان 
خواهد یافت.

در همی���ن ح���ال و در ادامه 
ناآرامی های ض���د دولتی در این 
کشور، فرماندار ایالت »نیل اابیض « 
در تمام���ی مناطق این ایالت حالت 
آماده باش و قانون منع آمد و ش���د 

از ساعت شش عصر تا شش صبح 
اعام کرد.  وی همچنین در بیانیه ای 
رسمی ، تعطیلی مدارس در تمامی 
مقاطع تحصیلی از جمله موسسات 
آموزش عالی و دولتی را اعام کرد.
دولت س���ودان نیز در اقدامی دیگر، 
فعالیت تمامی شبکه های اجتماعی 
از جمله » فیس ب���وک«، »توئیتر«، 
»واتساپ«، »ایمو« و »اینستاگرام« را 
از بیم تداوم و تشدید اعتراضات ضد 

دولتی مردم متوقف کرد.
در چنین شرایطی، تظاهرات  
و ناآرامی ه���ای ضد دولتی علیه 
»عمرالبشیر«، رئیس جمهوری این کشور 

در خیابان های »خارطوم«، پایتخت و 
دیگر شهرهای سودان همچنان ادامه 
داشت .در شهر»خارطوم«، تظاهرات 
به خیابان »الس���تین«،  »الدورشاب«،  
»الحاج یوسف « تا خیابان »اربعین« 
در »ام درمان« کشیده شد و نیروهای 
امنیتی از گاز اشک آور برای متفرق 

کردن تظاهرکنندگان استفاده کردند.
معترضان سودانی همچنین در »شارع 
النیل«، طوانی ترین خیابان ش���هر 
»خارط���وم « در اعتراض به اوضاع 
نابسامان اقتصادی تجمع کردند و با 
دادن  شعارهای ضد دولتی و آتش 
زدن استیک ها مانع تردد خودروهای 

عبوری از این خیابان شدند.
دامنه اعتراضات همچنین به شهر 
»الرهد«، در غرب س���ودان رسید و 
معترضان دفتر حزب حاکم »المؤتمر 
الوطنی« در این شهر را آتش زدند.در 
همین حال، »فیصل حسن ابراهیم« 
معاون »عمر البشیر« رئیس جمهوری 

سودان اعام کرد: دو نظامی سودانی 
از نیروهای مسلح این کشور که با 
لباس شخصی در تظاهرات وایت 
القضارف شرکت کرده بودند، کشته 
شدند.وی افزود: برخی نفوذی ها در 
می���ان معترضان حضور دارند که با 
اهداف خاص���ی در این تظاهرات 
شرکت می کنند  و یک عضو پارلمان 
نیز که در تظاهرات شرکت داشت، 

بازداشت شده است.«.
»صادق المهدی«، رهبر اپوزیسون 
س���ودان نیز در سخنانی، دریافت 
هرگونه پیام اطمینان بخش از طرف 
»خارطوم« یا هر گروه بین المللی یا 
منطقه ای دیگر پیش از بازگش���تش 
ب���ه س���ودان را تکذیب کرد و بر 
مخالفت خود با تمدید دوره ریاست 
جمهوری »عمر البشیر« در این کشور 
تاکید کرد.رئیس حزب »اامه« تاکید 
کرد: در جریان اعتراضات اخیر این 
کشور تا کنون دست کم ۲۲نفر کشته 
شده اند. وی در ادامه افزود: ما حق 
اظهار نظر به صورت مسالمت آمیز را 
تأیید و سرکوب را محکوم می کنیم و 
از نیروهای امنیتی سودان می خواهیم 
تا با خشونت با شهروندان این کشور 

برخورد نکنند.
المهدی همچنین تاکید کرد: 
عمر البش���یر در برابر دو گزینه قرار 
دارد ؛ یا ایجاد نظام جدید را بپذیرد 
و یا با خشم ملت رو به رو شود.از 
طرفی، عمر البشیر، رئیس جمهوری 
سودان نیز نخستین دستور خود را از 
زمان آغاز اعتراضات صادر و »مبارک 
محمد شمت« را به عنوان استاندار 

شهر »القضارف« برگزید.
در همی���ن حال و همزمان با 
تشدید خش���ونت ها در سودان، 
شماری از سناتورهای آمریکایی در 
نامه ای به ترامپ، خواس���تار اخراج 
فوری »محمد عطا المولی «، کاردار 

سودان در واشنگتن شدند.

خارطوم: »موساد« عامل اصلی اعتراضات ضد دولتی در سودان است

شمار كشته شدگان در اعتراضات سودان به 22 تن رسيد

 س���رویس خارجی: شمار 
قربانیان حمله نظامیان صهیونیست 
به فلسطینی های شرکت کننده در 
راهپیمایی حق بازگشت نوار غزه 
به پنج شهید و ۴۰ زخمی افزایش 

یافت.
وزارت بهداش���ت فلسطین، 
اعام کرد که یک جوان ۱۹ ساله 
دیگر به نام »ایمن ش���بیر« از شهر 
»دیرالبل���ح« در مرکز نواز غزه بر 
اثر شدت جراحات وارده از سوی 
نظامیان صهیونیست، به شهادت 

رسید. 
با شهادت این جوان فلسطینی، 
شمار شهدای سی و نهمین جمعه 
راهپیمایی حق بازگشت غزه، به 
پنج تن رس���ید و شمار زخمی ها 
نیز ب���ه ۴۰ تن افزایش یافت که 
چهار تن از زخمی ها از نیروهای 

امدادرسان هستند.
 راهپیمایی ه���ای ب���زرگ 
»حق بازگش���ت به سرزمین های 
اشغالی و شکست محاصره غزه« 
از  ۳۰مارس ۲۰۱۸ )۱۰فروردین 
۱۳۹۷( در اعتراض به اقدام »دونالد 
ترامپ«، رئیس جمهوری آمریکا 
در به رسمیت شناختن شهر قدس 
به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی 
و تصمیم واش���نگتن برای انتقال 
سفارت آمریکا از تل آویو به این 

شهر آغاز شده است. 
رژیم صهیونیستی از ابتدای 
برگزاری این راهپیمایی ها تاش 
کرد با حمله به فلس���طنیان این 
راهپیمایی ها را متوقف کند که بر 
اثر این حمات، تا کنون ۲۳۹نفر 
ک���ه ۴۴تن از آن ها کودک و پنج 
نفر دیگر زن هستند، شهید شده و 
۲۵ هزار و ۷۰۰ نفر دیگر زخمی 

شده اند.در چنین شرایطی فعاان 
فلسطینی با نصب بنری در مرکز 
شهر غزه، برکناری وزیر خارجه 
بحرین را خواس���تار شده و او را 
سردمدار فروش قدس خواندند.
فعاان فلسطینی با نصب بنری در 
مرکز ش���هر غزه، اظهارات اخیر 
»خالد بن احمد آل خلیفه« درباره 
این شهر اشغالی و تصمیم استرالیا 
برای به رس���میت شناختن قدس 
غربی به عنوان پایتخت اسرائیل را 

محکوم کردند. 
وزیر خارجه بحرین اخیراً از 
تصمیم استرالیا برای به رسیمت 
ش���ناختن قدس غربی به عنوان 
پایتخت اس���رائیل دفاع کرده و 
مدعی شده بود این اقدام تأثیری بر 
تشکیل کشور فلسطین به پایتختی 

قدس شرقی ندارد. 
خبر دیگر اینکه جنبش حماس 
از پیش���نهاد مسکو در خصوص 
دیدار س���ران این جنبش و فتح 
در چارچوب تاش های صورت 
گرفته برای تحقق آشتی ملی و پایان 
دادن به تقسیم بندی های گروههای 
فلسطینی استقبال کرد. این جنبش 
ب���ا صدور بیانیه ای ضمن تقدیر 
از تاش های روس���یه و پیشنهاد 
میخائیل بوگدانوف معاون وزیر 
خارجه این کش���ور تاکید کرد که 
موضع ثابت روسیه و اصرار مداوم 
آن ب���ر دیدار س���ران گروه های 
فلسطینی منجر به تقویت وحدت 

و مشارکت ملی می شود.
 خبر دیگر اینکه جیمز متیس 
به دنبال اعام استعفایش از سمت 

وزارت دفاع آمریکا س���فرش به 
سرزمین های اشغالی فلسطین را 

لغو کرد. 
در خبری دیگر یک رس���انه 
صهیونیستی از متاشی شدن یک 
بان���د قاچاق و توزیع مواد مخدر 
در بین نیروهای ارتش این رژیم 

اشغالگر خبر داد.
 یدیوت آهارونوت نوشت: 
این ش���بکه بعد از دس���تگیری 
یک نظامی اس���رائیلی در شمال 
سرزمین های اشغالی کشف شده 

است. 
این نظامی در حالی بازداشت 
شد که مقادیر زیادی مواد مخدر 
در اختیار داشت و اعتراف کرد که 
این مواد را در پادگان های ارتش در 

اطراف غزه توزیع کرده است.

5 شهید و 40 زخمي در سرکوب سي و نهمین تظاهرات بازگشت فلسطیني ها

سرویس خارجی:تاش های 
نماینده آمریکا در شورای امنیت برای 
اتهام پراکنی علیه ایران در قطعنامه 
پیش���نهادی این شورا دربار یمن و 
متهم کردن کشورمان به ارسال ساح 

برای انصاراه ناکام ماند.
 شکس���ت واش���نگتن در 
اتهام پراکنی علیه ایران در قطعنامه 
آتش بس در »الحدیده« یمن، خشم 
هماهنگ کننده سیاسی هیأت آمریکا 
در سازمان ملل را به همراه داشت. 
»رادنی هانتر«، هماهنگ کننده هیأت 
آمریکا در س���ازمان ملل در جلسه 
شورای امنیت برای تأیید قطعنامه 
شماره ۲۴۵۱ گفت: امیدواریم که در 
روزهای آینده موشک ها یا اقدامات 
سوء ایرانی ها وعده صلح را تخریب 
نکنند و ما را به جایی که قبًا بودیم 

بازنگردانند !
هانتر با اشاره مفاد ضدایرانی 
حذف شده از قطعنامه مذکور افزود: 
اما اگر این اتفاق بیفتد، این ش���ورا 
ممکن است بابت این مورد حذف 
شده تأسف بخورد. پیشتر، شورای 
امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 
ش���ماره ۲۴۵۱ را ک���ه برای تأیید 
آتش بس میان گروه های یمنی صادر 

شده به تصویب رساند.

این در حالی است که پیشتر ، 
»روسیه«، »چین « و »کویت« با برخی 
از بندهای این قطعنامه که با فشار 
س���عودی ها علیه کشورمان در آن 
درج شده بود، مخالفت کرده بودند .  
این قطعنامه ، به »آنتونیو گوترش«، 
دبیر کل سازمان ملل اجازه می دهد 
تیمی را برای تسهیل اجرای توافق 
استکهلم و نظارت بر آن در استان 
الحدیده یمن مس���تقر کند. صدور 
این قطعنامه، با استقبال طرف های 
یمنی و همچنین برخی کشورها روبه 
رو شد. در اولین واکنش، » آنتونیو 
گوترش «، دبیر کل سازمان ملل از 

این قطعنامه استقبال کرد. 
دولت مس���تعفی یمن نیز در 
بیانیه ای اعام کرد: ما از این قطعنامه 
ک���ه تاکید مجدد جامعه جهانی بر 
حمای���ت از وحدت، حاکمیت و 
تمامیت ارضی یمن است، استقبال 

می کنیم. 
انصاراه نیز بافاصله از این 
مصوبه شورای امنیت استقبال کرد. 
محمد عبدالس���ام، رئیس هیات 
انصاراه در مذاکرات اس���تکهلم 
در توییتی نوشت: این قطعنامه به 
رغم ماحظ���ات ما درباره برخی 
اصطاح���ات و مضامین آن گامی 

مثب���ت در جهت توقف عملیات 
نظامی ائتاف عربی و شکس���تن 
محاصره و مقدمه راه حل سیاسی 

فراگیر است.
»حمید بعیدی نژاد«، س���فیر 
کش���ورمان در لندن نیز در واکنش 
به قطعنامه ش���ورای امنیت درباره 
یمن، آن را شکست ائتاف آمریکا، 
عربستان و امارات در طرح اتهام بی 
اساس به ایران مبنی بر انتقال موشک 
به یمن خواند. از طرفی،  امارات، 
عربس���تان و بحرین نیز از اقدام 
شورای امنیت در تصویب قطعنامه 
شماره ۲۴۵۱ درباره یمن و استقرار 
ناظران بین المللی برای نظارت بر 
آتش ب���س و اجرای نتایج توافقات 

استکهلم استقبال کردند.
همچنین »جرمی هانت« ، وزیر 
خارجه انگلیس تصویب قطعنامه 
۲۴۵۱ شورای امنیت سازمان ملل 
متحد در پشتیبانی از توافق استکهلم 
بین طرف ه���ای یمنی و برقراری 
آتش بس در بنادر مهم این کشور را 
نماد حمایت جامعه جهانی از راه حل 
سیاسی برای پایان دادن به درگیری ها 

در یمن توصیف کرد.
در چنین شرایطی،  »پاتریک 
کامرت«، رئیس تیم ناظر سازمان ملل 

برای نظارت بر آتش بس یمن وارد 
»عدن« در جنوب این کشور شد تا با 
مسئوان دولت مستعفی دیدار کند.
در خبری مرتبط، »محمد صادق 
سنجرانی«، رئیس سنای پاکستان به 
هم���راه یک هیات پارلمانی ضمن 
بازدید از مقر ائتاف متجاوز یمن به 
سرکردگی عربستان با »فهد بن ترکی 
بن عبدالعزیز السعود«فرمانده این 
ائتاف دیدار و گفتگو کرد. وی در 
این دیدار ضمن حمایت از اقدامات 
تجاوزگرانه عربستان علیه یمن ، بر 
حمایت اسام آباد از عربستان در 
راستای بازگرداندن دولت مستعفی 
»عبد ربه منصور هادی« تاکید کرد.

در تح���وات میدان���ی نیز، 
ارت���ش و کمیته های مردمی یمن 
در عملیاتی موفق ش���دند بر شهر 
»صرواح« واقع در استان »مأرب« به 
طور کامل مس���لط شوند. از سوی 
دیگر، نیروهای متجاوز عربستان نیز 
محله های مس���کونی در الحدیده 
یمن را با توپخانه گلوله باران کردند.
همچنین جنگنده های سعودی نیز  
خودروی  های آمبوانس یمنی ها را 
در شمال این کشور هدف قرار دادند 
که به کشته شدن چهار غیرنظامی 

منجر شد.

ناکامی آمریکا از اتهام پراکنی علیه ایران در قطعنامه سازمان ملل درباره یمن

س���رویس خارجی:وزیر امور خارجه پاکستان مذاکره را  تنها راه پایان 
اختافات میان اس���ام آباد و دهلی نو دانست واعام کرد:آماده مذاکره با 
هند در هر زمانی هستیم.»شاه محمود قریشی« گفت: اسام آباد درهر زمانی 
آماده گفتگو با دهلی نو است زیرا مذاکره را تنها راه حل مشکات دوجانبه 
می داند. وی تاکیدکرد: عمران خان نخست وزیر پاکستان  بافاصله پس 
از پیروزی در انتخابات  این کشور، پیشنهاد مذاکره را به هند  داد تا بتوان 

در سایه گفتگو و همکاری تمامی مشکات را رفع کرد. 
قریشی با اشاره به موافقت وزیر امور خارجه هند برای مذاکره با همتای 
پاکستانی خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، افزود: دولت 
هند بعدها به دلیل برخی فشارها و اجبار سیاسی مجبور به عقب نشینی 
از این موضع خود ش���د. از س���ویی،وزارت خزانه داری پاکستان با تأیید 
کمک سه میلیارد داری امارات به اسام آباد در آینده ای نزدیک، از این 
موضوع اس���تقبال کرد. در خبر دیگری،منابع خبری اعام کردند: دولت 
پاکس���تان، ماهواره بومی س���اخت  این کشور را از طریق  یک سایت در 

چین به فضا فرستاد.

 اسام آباد:آماده مذاکره با دهلی هستیم

س���رویس خارجی: دولت آمریکا پس از 
عدم توافق قانونگذاران مجلس س���نای آمریکا 
بر س���ر ایحه تامین بودجه احداث دیوار مرزی 

تعطیل شد.
 منابع خبری اعام کردند: در پی عدم توافق 
دموکرات ها و جمهوریخواهان درمجلس سنای 
آمریکا بر سر  تامین منابع مالی مورد نظر دونالد 
ترامپ برای اح���داث دیوار مرزی با مکزیک،  
بخش هایی از دولت  ایاات متحده تعطیل شد.

به گفته این منابع،۹ وزارتخانه و دهها اداره 
دولتی تا زمان تصویب بودجه تعطیل ش���دند و 
کارکنان آنها هم حقوق دریافت نخواهند کرد. 

این در حالی است که پیشتر مجلس نمایندگان 
آمریکا با افزودن پنج میلیارد دار به ایحه بودجه 
برای ساخت دیوار مرزی ، موافقت کرده بود.  در 
این حال، رئیس جمهوری آمریکا دموکرات ها را  
به دلیل تعطیلی موقت بخش هایی از دولت فدرال 

این کش���ور  مورد انتقاد قرار داد وگفت:بیایید با 
هم کار کنیم و فراحزبی باشیم و این کار را به 
سرانجام برسانیم، امید دارم که این تعطیلی دوام 

چندانی نخواهد داشت.
همزمان با این تحوات شبکه خبری بلومبرگ 
اعام کرد: رئیس جمهوری آمریکا در حال گفتگو 
ب���رای اخراج »جروم پاول«، رئیس بانک مرکزی 

این کشور است.
از طرفی،دیوانعالی ایاات متحده با درخواست 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور مبنی بر 
عدم اعطای پناهندگی به مهاجران مخالفت کرد.

از سویی،»ویلیام کوهن«، وزیر دفاع اسبق آمریکا 
با بیان این که سیاست خارجی رئیس جمهوری 
ایاات متحده در حال از بین بردن س���تون های 
ثبات اس���ت که به حفظ امنیت در جهان کمک 
می کند،گفت: ترامپ صاحیت ریاست جمهوری 
ندارد.از سوی دیگر،»دن کوتس«، مدیر اطاعات 

ملی آمریکا گفت: اکنون جامعه اطاعاتی ایاات 
متحده هیچ گزارش���ی درباره دخالت احتمالی 
کش���ورهای خارجی در انتخابات ۲۰۱۸ مبنی بر 
تغییر ش���مارش آرا و اختال در روند برگزاری 

این انتخابات ندارد.
 در چنین ش���رایطی،»دیمیتری پسکوف«  
س���خنگوی ریاست جمهوری روسیه نسبت به 
استقرار  سامانه های موشکی آمریکا در اروپا هشدار 
داد وگفت: استقرار این موشک ها در اروپا باعث 
می شود مسکو برای ایجاد توازن، زرادخانه های 
موشکی خودش را به سمت آنها نشانه بگیرد. در 
این حال،وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای 
با ابراز تاسف از عدم تصویب قطعنامه پیشنهادی 
مس���کو برای حمایت از پیمان منع موشک های 
هس���ته ای میانبرد در سازمان ملل اعام کرد: با 
نابودی و لغو این پیمان، رقابت تسلیحاتی آغاز و 

چند منطقه جهان دچار رویارویی می شود. 

دولت آمریکا تعطیل شد

 س���رویس خارج���ی: پایگاه خبری 
آمریکایی دیلی بیس���ت به نقل از دو مقام 
ارشد دولتی در آمریکا گزارش داد که طرح 
جان بولتون مش���اورامنیت ملی کاخ سفید 
برای سوریه به منظور به چالش کشیدن ایران 
شکس���ت خورد و به همین علت ترامپ 
دس���تور خروج کلی نیروهای آمریکایی از 

سوریه را صادر کرد.
بر اس���اس این گزارش، مشاور امنیت 
ملی کاخ سفید، اهداف آمریکا در سوریه را 
توس���عه داد تا ایران را به چالش بکشد اما 
ترامپ با این موضوع همراه نبود و ترکیه نیز 
از فرصت برای اخراج نیروهای آمریکایی از 

سوریه استفاده کرد. 
بولتون درماه سپتامبر ماموریت دومی را 
برای عملیات درسوریه مشخص کرد مبنی 
بر اینکه عاوه برنابود کردن داعش، نیروهای 
آمریکایی می بایست برای مدت نامشخصی 
در سوریه بمانند و ایران را مجبور به ترک 
سوریه کنند اما ترامپ هرگز از ایده ماندن 
در سوریه به علت حضور نیروهای ایرانی 
استقبال نمی کرد. مقامات دولتی مزبور گفتند 

که ترامپ تمایل داشت مبارزه با داعش را 
تحمل کند و در بهار امسال گفت که مایل 
است خیلی زود آمریکا را از سوریه خارج کند 
اما مشاوران او سرمایه سیاسی زیادی صرف 

کردند تا این تصمیم را عوض کنند.
 در ماه سپتامبر، بولتون که به عنوان یکی 
از تندروترین چهره های سیاست خارجی 
آمریکا شناخته می شود، بطور موثر جنگ 
سوریه را با یک هدف جدید به پیش برد. وی 
در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: 
تا زمانی که نیروهای ایرانی و شبه نظامیان 
مرتبط با این کشور در خارج از مرزهای ایران 
هستند ما سوریه را ترک نخواهیم کرد. این 
درحالی بود که برخی مقامات ارشد پنتاگون از 
اهداف ضد ایرانی بولتون در سوریه ناخشنود 
بودند و چند روز پس از اظهارات بولتون، 
مقامات ارشد پنتاگون به کنگره اطاع دادند 

که با این طرح همراه نیستند.
در چنین ش���رایطی »لیندسی گراهام« 
س���ناتور جمهوری خواه آمریکا در واکنش 
به خروج نیروهای آمریکایی از س���وریه، 
خواستار جلسه فوق العاده سنا برای بررسی 

این موضوع ش���د.گراهام به عنوان عضو 
مطرح کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا به 
خبرنگاران گفت که وی از نمایندگان س���نا 
خواهد خواست تا این جلسه فوق العاده را 

در مورد سوریه برگزار کنند. 
این سناتور هشدار داد: ما برای هر اقدامی 
در جه���ت نابود کردن متحدان ُکرد آمریکا 
که شجاعانه علیه داعش جنگیده اند، ترکیه 
را مس���ئول خواهیم شناخت و به نظر من 
اگر این اتفاق بیافتد، ما اردوغان را همردیف 
محمد بن سلمان قرار خواهیم داد. از سویی 
آسوشیتدپرس با اشاره به خروج نیروهای 
آمریکایی از سوریه نوشت که تصمیم برای 
ای���ن اقدام در تماس تلفنی »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهوری این کشور و »رجب طیب 
اردوغان« همتای ترکیه ای وی اتخاذ و اعام 

شد.
 اردوغ���ان با وع���ده مقابله ترکیه با 
داعش���ی های باقی مانده، از ترامپ پرسیده 
که چرا با وجود شکست تقریبی این گروه 
تروریستی، نیروهای آمریکایی هنوز در خاک 
سوریه حضور دارند.خبر دیگر اینکه دومین 

مقام ارش���د نظامی آمریکا در اعتراض به 
تصمیم آمریکا برای خروج از سوریه، استعفا 
کرد.»برت مک گورک« نماینده ویژه رئیس 
جمهوری آمریکا در ائتاف ضد داعش در 
اعتراض به تصمیم ترامپ برای عقب نشینی 
نیروهای این کشور از سوریه از سمت خود 
استعفا داد.استعفای مک گورک دو روز پس 
از استعفای جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا 

صورت گرفت.
همزم���ان رئیس جمهور ترکیه گفت: 
هدف ترکیه از همکاری با ایران و  روسیه در 
سوریه تامین امنیت منطقه است.رجب طیب 
اردوغان گفت: ما چشمداشتی به خاک سوریه 
نداریم و در دیدار اخیرم با حسن روحانی، 
رئیس جمهوری ایران به وی گفتم که امنیت 
منطقه ش���رط اصلی ما است. در این حال 
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران 
در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص 
اع���ام خروج نیروهای آمریکایی از خاک 
سوریه اظهار داشت: اصوا ورود و حضور 
نیروهای آمریکایی در منطقه از ابتدا اقدامی 
اشتباه، غیر منطقی، تنش زا و التهاب آفرین 

ب���وده و همواره از عوامل اصلی بی ثباتی و 
ناامنی در منطقه به شمار می رود.

در روی���دادی دیگر ائتاف آمریکایی 
مدعی مبارزه با داعش در بمباران منطقه ای در 
شرق سوریه، ۳۰ غیرنظامی را به خاک و خون 
کشید. گروه موسوم به »دیدبان حقوق بشر 
سوریه« وابسته به معارضان اعام کرد، ۳۰ 
غیرنظامی در حمات هوایی ائتاف بین المللی 
تحت رهبری آمریکا در شرق سوریه کشته 
شدند. این جنایت جدید آمریکا ۴۸ ساعت 
بع���د از اعام تصمیم رئیس جمهوری این 
کشور مبنی بر خروج نظامیان آمریکایی از 

سوریه، صورت گرفت.
 در همین حال،نیروهای ارتش سوریه 
به تجاوزات گروه های تروریستی در حومه 
حما و ادلب پاسخ شدیدی دادند و شماری از 
تروریست ها را به هاکت رساندند. یگان های 
ارتش سوریه، تاش گروه های تروریستی 
برای رخنه به سمت مواضع نظامی ارتش و 
روستاها و شهرک های امن در حومه شمالی 
حما و حومه جنوب ش���رقی ادلب را ناکام 

گذاشتند.

دیلی بیست: طرح جنگ طلبانه دولت ترامپ در سوریه برای به چالش کشیدن ایران شکست خورد

ابراز نگرانی اروپا از تصمیم ترامپ برای 

خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان
س���رویس خارجی: سازمان ناتو به همراه تعدادی از کشورهای 
اروپای���ی ازجمل���ه آلمان و هلند از تصمیم ترامپ برای خارج کردن 
۷۰۰۰ نیروی نظامی آمریکا از افغانستان به شدت ابراز نگرانی کردند.
در همین رابطه،»اونا انگس���کو« سخنگوی سازمان ناتو در واکنش به  
تصمیم ترامپ برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان تصریح کرد: 
این سازمان از طریق رسانه ها از این مساله اطاع یافته است، بنابراین 

اظهار نظری در این مورد نخواهد کرد.
سخنگوی وزارت  دفاع آلمان نیز در واکنش به این موضوع خواستار 

روشن شدن بیشتر تغییر راهبرد آمریکا در افغانستان شد.
  وی گف���ت: ایاات متحده نقش بس���یار مهمی در ماموریت 
افغانستان دارد ونیروهای امنیتی افغان به کمک بیشتری برای رویارویی 

با طالبان نیاز دارند.
 »آنک بیجلویلت« وزیر دفاع هلند هم از خروج ناگهانی نیروهای 
آمریکایی از افغانس���تان ابراز نگرانی کرد و طرح ترامپ برای کاهش 
نظامیان آمریکایی در افغانستان را زودهنگام دانست. وی  تاکید کرد: 
خروج زودهنگام نیروهای آمریکایی باعث ادامه جنگ در افغانس���تان 

خواهد شد.
 در این حال،وزیر خارجه پاکستان از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا 

برای خروج نیمی از نیروهای این کشور از افغانستان استقبال کرد.
از سویی،شماری از نمایندگان مجلس افغانستان با اشاره به تصمیم 
ترامپ برای خروج بخشی از نیروهای نظامی آمریکا از این کشور، از 
این اقدام  به عنوان عدم تعهد  ایاات متحده  به اجرای وعده هایش 

در برابر دولت و ملت افغانستان یاد کردند. 
 این در حالی است که برخی از فرماندهان ارشد طالبان گفتند که 
خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان نشاندهنده آن است که این گروه 

در آستانه پیروزی قرار دارد.
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حباب هاى گرافنى

گياهان روباتيك

سوخت جلبك 
يكه تاز ميدان مي شود!

تانك هاى نسل جديد

 اوموآموآ
 مسافر بین ستاره ای در منظومه شمسی
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 ريشه هاى گياهان، حفارهاى طبيعى فوق العاده اى
 هستند. ويژگى هاى منحصر به فرد ريشه ها از 
جمله رشد سازگارپذير، حركاتى كه بيشترين 
بهره را از انرژى مصرفى مى برند و توانايى آن ها 
در نفوذ به عمق خاك با هر زاويه اى، از ديدگاه 
مهندسى جالب توجه هستند. اين توانايى هاى 
شگرف گياهان، راه حل هاى زيادى پيش روى 
دنياى روباتيك مى گذارند؛ بنابراين در ساخت 
روبات هاى نسل جديد مى توان رويكردى كه 
وجود ماهيچه را الزم نمى داند و الزاماً جانورگونه 

نيست، به كار گرفت.
شايد چنين ايده اى بسيار عجيب يا دور از 
واقعيت باشد كه يك گياه ساكن و بدون هيچ 
فعاليت و جابجايى بتواند الهام بخش ساخت يك 
روبات باشد؛ زيرا بسيارى از ما به احتمال زياد 
ظاهر روبات ها را تقريباً شبيه به انسان ها پيش 
بينى مى كنيم، همان طور كه در تعداد زيادى از 

فيلم هاى علمى  تخيلى ديده ايم يا اين كه تصور 
مى كنيم چيزى شبيه به رايانه هاى متحرك 
هستند. تا به حال به ندرت از گياهان براى 
طراحى و توسعه فناورى الهام گرفته شده است، 
به ويژه در حوزه روباتيك. شايد تا حدى هم 
بايد علت را در دشوارى مطالعه روى حركت ها 

و خصوصيات آن ها جستجو كرد. 
نتيجه اين است كه گياهان را موجوداتى غير 
حركت  توانايى  كه  مى آوريم  شمار  به  فعال 
محيطى  از  گريز  و  ارتباط  برقرارى  كردن، 
نامساعد را ندارند. به همين خاطر براى ساخت 
گياهان روباتيك بايد از زاويه اى ديگر به ساختار، 
عملكرد و فيزيولوژى گياهان نگاه كرد و با الهام 

گرفتن از آن ها انقالبى در صنعت روباتيك به 
وجود آورد.اين سيستم هاى روباتيك درست 
مانند الگوهاى طبيعى خود، يعنى گياهان واقعى، 
قادر خواهند بود حس كنند، عملكردهايى از خود 
بروز دهند و از نوعى هوش بهره مند شوند، تا 
در خاك به جستجو بپردازند و كارهاى نظارتى 
را انجام دهند.براى ساخت چنين روباتى بايد 
ويژگى هاى زيادى كه در گياهان و ريشه هاى 
آن ها وجود دارند را مورد بررسى قرار دهيم 
كه شامل توانايى رشد و حركت در پاسخ به 
با  ريشه  نوك  از  رشد  خارجى،  محرك هاى 
افزودن سلول و موهاى جانبى به آن، كاهش 
اصطكاك و سايش كه براى شكافتن راه به 
درون خاك الزم است، قابليت هاى حسى براى 
در  شيميايى  و  فيزيكى  كميت هاى  شناسايى 
محيط، عملكرد اسمزى كه براى تحريك حركات 
سريع يا القاى حركات آهسته در گياهان به كار 

گرفته مى شود و باالخره رفتارهاى بى درنگ 
و تازه كه به منظور هماهنگى تمامى ريشه هاى 
گياه براى به انجام رسيدن بهترين عملكرد از 

آن سر مى زند. 
يك گياه روباتيك از مواد مصنوعى ساخته شده 
و از استراتژى هاى مشابهى كه گياهان به كار 
به  تا درون خاك  استفاده مى كند  مى گيرند 
كاوش بپردازد، بدون اين كه انرژى زيادى را 
از دست بدهد؛ يعنى همان كارى كه ريشه هاى 
واقعى گياه انجام مى دهند. روبات گياهى مانند 
يك درخت واقعى كه داراى تنه، شاخه و برگ 
است طراحى مى شود تا مانند يك درخت هم 
در دنياى واقعى زندگى كند. نوك ريشه هاى آن 

به تقليد از ريشه هاى يك درخت واقعى رشد 
كرده و با كمك عوامل محيطى در خاك حركت 
مى كنند. پس اين ريشه هاى روبات هستند كه 

در اين گياه نما واقعاً رشد مى كنند.
از ديدگاه مهندسى، هدف دانشمندان از ساخت 
گياهان روباتيك اين است كه بتوانند با افزوده 
شدن مواد جديدى به آن ها مانند گياهان واقعى 
رشد كنند. تحقق اين هدف مستلزم ساخت و 
استفاده از حسگرهاى انعطاف پذير جديدى 
است كه از جنس موادى نرم باشند. يك مبحث 
جالب توجه كه آن ها راغب هستند روى آن 
مطالعه كنند گياهانى هستند كه از انرژى محيط 
بيرونى بهره مى گيرند تا حركاتى با بازده زياد را 
براى خود تدبير كنند. موضوع مهم ديگرى كه 
مورد مطالعه آن ها قرار گرفته اين است كه آيا 
گياهان رفتار هوشمندانه از خود نشان مى دهند 
يا خير. يك تعريف ساده براى هوش گياهى، 

رشد و نمو سازگاريافته و متناسب با تغييرات در 
طول زندگى يك گياه است. كاوش درباره ميزان 
سازگارپذيرى گياهان به مهندس هاى فناورى 
كمك خواهد كرد تا ابزارهايى هوشمند بسازند 
كه عالوه بر توانايى در حس كردن، قابليت 
پيروى از محرك ها و تصميم گيرى براى انجام 

كارهاى الزم را داشته باشد.

   نحوه عملكرد گياه روباتيك 
روباتيك مى تواند شامل دو ريشه كاركردى 
باشد كه نوك هر ريشه مجهز به حسگرهايى 
است و هر كدام مى توانند بخشى از وضعيت 
خاك را اندازه گيرى كنند كه شامل ميزان آب، 

نور، جاذبه زمين، دما و pH است. به عالوه، 
مانند  مغذى  مواد  وجود  مى توانند  ريشه ها 

نيتروژن و پتاسيم را تشخيص دهند.
ايجاد رشد مصنوعى  از ريشه ها وظيفه  يكى 
و نفوذ در خاك را بر عهده دارد و در ريشه 
دوم توانايى خم شدن در سه جهت اعمال شده 
است. به عالوه، حسگرهايى براى تشخيص دما، 
ميزان رطوبت و جاذبه، همچنين حس المسه 
و قطعات الكترونيكى الزم براى تعليم و هدايت 
حسگرها و كنترل عملياتى كه انجام مى دهد 
در ريشه دوم كارگذاشته مى شوند. هر دوى 
اين ريشه ها درون بدنه اى قرار خواهند گرفت 
كه داراى مين بورد يك ميكروكنترلر با توانايى 
برقرارى ارتباط است. يك تراشه كامپيوترى 
شامل حسگرها، قطعات عمل كننده، قطعات 
طوالنى  و  رشد  براى  فضايى  كننده،  كنترل 
شدن ريشه و منطقه اى براى خم شدن آن 
همه در اين ريشه روباتيك جا خواهند گرفت. 
به اين ترتيب ريشه هاى روبات قادر خواهند 
بود به صورت هدايت شده راه خود را درون 
خاك باز كنند. در واقع، نيروى گرانشى زمين 
يا قرارگيرى در مجاورت آب و ديگر مواد 
شيميايى، اين ريشه هاى مصنوعى را در عبور 
درون خاك هدايت خواهند كرد. شاخه هاى 
تنه گياه روباتيك بايد داراى برگ هاى مصنوعى 
باشند. برگ ها بايد از ماده اى ساخته شوند كه 
قابليت پاسخ دادن به شرايط متغير محيطى 

(مانند رطوبت و گرما) را داشته باشند.
 

  كاربردهاى گياه روباتيك
گياهان روباتيك كه با فناورى برگرفته از گياهان 
طراحى مى شوند، كاربردهاى متفاوتى خواهند 
داشت كه شامل نظارت بر وضعيت خاك و 
جستجو براى يافتن ميزان آلودگى يا رسوبات 
معدنى چه در سياره زمين و چه در ديگر سيارات 
است. البته كاربردهاى پزشكى و جراحى هم قابل 
ذكر هستند كه از آن جمله مى توان به ساخت 
آندوسكوپ هاى جديد قابل انعطاف اشاره كرد 
 كه مى توانند به درون حساس ترين و باريك ترين
 اندام هاى درون بدن انسان فرستاده شوند و 
 در آن جا رشد كنند، بدون اين كه به بافت ها
 آسيبى برسانند. اين روبات ها از اين جهت در 
ساخت تجهيزات پزشكى افق تازه اى روشن 
خواهد كرد كه توانايى خم شدن، رشد در فشار 
كم و ايجاد اصطكاك اندك را دارند، در حين 
اين كه به خوبى خودشان را با محيط اطرافش 
تطبيق مى دهند. حتى ممكن است بتوانند دارو را 
با خود به نقطه مشخصى از بدن برده و رهاسازى 
كنند. از ديگر موارد كاربرد آن در عمليات هاى 

امداد و نجات است. 
يك روبات گياه نما مى تواند ريشه ها را به اطراف 
بپراكند و از ريزش آوار جلوگيرى كند.مهم تر از 
همه اين كه گياهان روباتيك مى توانند به طور 
مستقل براى خود و ديگر روبات ها از خاك و نور 
خورشيد، انرژى و مواد خام تهيه كنند.         

گياهان روباتيك،تقليد از زندگى نباتى



نانو
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فيزيكدان ها عالوه بر كاربرد سيليكون همچنان به دنبال يافتن 
الكترونيك هستند. آن ها به   راه هايى ديگر براى توسعه دنياى 
خاصيت هاى ديگر الكترون ها عالوه بر پذيرش بار الكتريكى پى 
برده اند و به تازگى موفق به دستكارى الكترون ها بر اساس انرژى 

آن ها نسبت به نيروى حركتى آنى  شده اند.
براى آشنايى بهتر با مفهوم دستكارى الكترون ها و كنترل ترافيك 
آن ها، دنيايى را تصور كنيد كه در آن الكترون ها رنگى هستند، قرمز 
يا آبى. فرض كنيد آن ها خودروهايى در دو رنگ متفاوت هستند. 
جاده هايى هم كه اين خودروها روى آن ها حركت مى كنند يا به رنگ 
قرمز هستند يا به رنگ آبى. خودروهاى آبى فقط اجازه دارند در 
جاده هاى آبى حركت كنند و خودروهاى قرمز هم فقط حق عبور از 
جاده هاى قرمز را دارند. بنابراين، اگر يك خودروى آبى بخواهد در 
جاده قرمز طى مسير كند، بايد تغيير رنگ بدهد و به يك خودروى 

قرمز تبديل شود. 
اعضاى يك تيم پژوهشى در زمينه فيزيك به سرپرستى «جون ژو» 
دو سال پيش نشان دادند كه مى توانند مسيرهاى دو طرفه رنگ 
بندى شده اى از الكترون را در ماده اى به نام گرافن دواليه اى 
بسازند. اين مسيرها به خاطر رنگ هاى مشخصى كه دارند، مكانى 
(توپولوژيكى) در نظر گرفته مى شوند. آن ها در پژوهش اخير خود 
تقاطعى از چهار مسير  را به وجود آورده اند كه درست در سوى 

ديگر اين تقاطع، رنگ تعيين شده هر مسير تغيير مى كند. 
در نتيجه، وضعيتى پيش مى آيد كه در آن يك الكترون آبى در حال 
حركت در مسير خود به سمت شمال، وقتى به اين تقاطع مى رسد 
متوجه مى شود كه در سوى ديگر تقاطع، رنگ جاده هايى كه ادامه 
مسير رو به شمال هستند، تبديل به قرمز شده است. در اين صورت، 
اگر الكترون آبى نتواند رنگش را براى تطابق با رنگ ادامه مسير 

تبديل به قرمز كند، اجازه ادامه سفر را ندارد.
اين جاده هاى قرمز و آبى در واقع هدايت كنندگان امواج الكترونى 
از  استفاده  با  زياد  العاده  فوق  دقت  با  مدخل هايى  كه  هستند 
«ليتوگرافى پرتو الكترونى» آن ها را ايجاد كرده اند. رنگ ها، فهرست 
مسيرها يا دره هاى الكترون ها هستند و رنگ جاده ها هم از طريق 
توپولوژى هدايت كنندگان امواج تعيين مى شود، درست مشابه 
قوانين رانندگى در كشورهاى مختلف كه تعيين مى كنند خودروها 

از سمت راست رانندگى كنند يا از سمت چپ. تغيير رنگ الكترون ها 
مستلزم پراكنده شدن آن ها در ميانه جاده است.

فيزيكدان ها در مطالعه اخير خود، مكانيسم تازه اى براى كنترل 
جريان الكترون ها ارائه مى دهند. كشف تازه آن ها بخشى از شاخه 
 (Valleytronics) «الكترونيك نوظهور است كه به آن «وليترونيك
مى گويند. آن چه سبب موفقيت اين پژوهش فيزيكى شد، كنترل 
توپولوژى هدايت كننده هاى امواج بود. در واقع تغيير دادن مسير 

چرخش الكترون ها را «وليترونيك» مى گويند.
تيم فيزيكدان هاى «دكتر جون ژو» گرافن دوبعدى مى سازند، با اين 
هدف كه دامنه دانش الكترونيك فراتر از به كارگيرى سيليكون 
برود. پرسش آن ها اين است كه خودروى آبى (استعاره از الكترون 
آبى) در صورتى كه نتواند به مسير خود ادامه بدهد، به كجا مى رود؟ 
و پاسخى كه عنوان مى كنند اين است:  الكترون آبى يا بايد به چپ 

بپيچد، يا به راست. 
از نگاه آن ها، راه هاى ديگرى هم براى كنترل ترافيك الكترون هايى 
كه به چپ يا راست تغيير جهت مى دهند داريم. يكى از آن ها 

جا به جايى خط حركت، يعنى نزديك كردن آن به پيچ سمت 
راست يا پيچ سمت چپ است. بدين ترتيب، فراوانى خودروها يا 
الكترون هايى كه به چپ يا راست مى پيچند اگر نخستين راه حل 
را انتخاب كنند 60 درصد و اگر دومين راه حل را برگزينند 40 

درصد خواهد بود.
ساخت گرافن دو اليه اى كه ادامه مسير الكترون ها را به يكى از دو 
طريق عنوان شده ممكن مى كند نيازمند مراحل زياد و ليتوگرافى 
پيچيده پرتو الكترونى است. چالش بعدى اين دانشمندان اين است 
كه گرافن دو اليه اى بسازند كه بتواند در دماى محيط عمل كند، 
چرا كه در حال حاضر براى فعال كردن آن سرما و دماى خيلى 

پايين مورد نياز است.
اگر گرافن دو اليه اى با طول و عرض زياد و نيز «نيتريد بور» شش 
وجهى ساخته شود، مى توانيم شهرى از جاده هاى توپولوژيكى به نام 
«شهر گرافن» (Graphene City ) ايجاد كنيم و الكترون ها را به 
مكانى كه بايد بروند هدايت كنيم، بدون اين كه مقاومتى از خود 

نشان دهند و اين بسيار تحسين برانگيز خواهد بود.

 گرافن ماهيتى به شدت كشسان و انعطاف پذير
و  پايدار  حباب هاى  ايجاد  ويژگى  اين   دارد. 
بزرگ در آن را امكان پذير مى كند. ظرفيتى 
كه حباب ها در كش آمدن و انحناپذيرى از 
خود نشان مى دهد كمك مى كند تا خواص 
الكترونيكى، شيميايى و مكانيكى گرافن با هم 
تنظيم شوند. به طور كلى، حباب هاى گرافنى از 
گرافن مسطح واكنش پذيرتر هستند، بنابراين 
تمايل بيشترى به آراسته شدن با گروه هاى 

شيميايى از خود نشان مى دهند.
حباب ها مى توانند مانند عوامل واكنش دهنده 
كوچك به كار گرفته شوند و سطح انحنادار آن ها 
مانند لنز عمل مى كند. فهم چگونگى تغيير دما 
 درون حباب ها در كاربردهاى گرافن حباب دار
واكنش هاى  اگر  است.  اهميت  حائز   بسيار 
شيميايى درون حباب هاى گرافنى يا روى سطح 
هر كدام از آن ها انجام پذير باشند، پس تغيير 
انتشار گرما در يك حباب به طرز چشمگيرى 

مى گذارد. تأثير  واكنش ها  انجام  نحوه  در 
حباب ها مى توانند در سطح تماس بين يك 
ورقه گرافن و يك اليه بستر از جنس سيليكا  
كه زير آن قرار مى گيرد تشكيل شوند. سطح 
سيليكايى زيرين، تعدادى از مولكول هايى را كه 
در اثر گرما تبخير مى شوند و حباب مى سازند 
را به خود جذب مى كند.زمانى كه يك حباب 
گرافنى را با پرتوى ليزر روشن مى كنيم، پرتوها 

تصادفى و منعكس شده روى هم قرار مى گيرند 
و يك موج نورى ايستاده را روى سطح آن به 
وجود مى آورند. با باال بردن قدرت پرتوى ليزر، 
نواحى خاصى از حباب به طور گزينش شده گرم 
مى شوند. با به كارگيرى «طيف سنجى رامان» 
مى توان متوجه شد كه دما به صورت ناحيه اى 
در هر حباب تغيير مى كند. طيف سنجى رامان 
تكنيكى استاندارد براى اندازه گيرى و تعيين 

ويژگى هاى ظاهرى گرافن است.
پرتوى ليزر مى تواند به خوبى گرافن را گرم كند. 
در نتيجه، رسانايى گرمايى حباب هاى گرافنى را 
مى توان از روى انتشار گرما در هر حباب تعيين 
كرد. باال بودن رسانايى گرمايى گرافن مى تواند 
چشم اندازهاى تازه اى براى نحوه گرم كردن 
حباب هاى گرافنى در نقاط مشخصى از آن ها در 

پيش روى دانشمندان قرار دهد.
فيزيكى حباب هاى  به خواص  راجع  هر چه 
به  مى توانيم  بيشتر  بدانيم،  بيشتر  گرافنى 
شيوه هاى مختلف از آن ها استفاده كنيم. براى 
مثال، يك كاربرد آن ها مى تواند در ساخت 
ورقه هاى گرافن با منافذ مدور باشد. با توجه 
به اين كه گرما دادن بيش از حد حباب ها 
سبب تركيدن آن ها مى شود، منافذى كه با 
گروه هاى شيميايى مشخصى آراسته مى شوند، 
مانند فيلترهاى مولكولى انتخاب كننده عمل 

مى كنند.    

كنترل رفت و آمد الكترون ها در شهر گرافن

حباب هاى گرافنى



 صخره اى بزرگ با ظاهرى كشيده و عجيب به طول حدود 
800 متر همانند سفينه هاى فيلم هاى علمى تخيلى پس از 
يك پرسه زدن طوالنى مدت در كهكشان راه شيرى، وارد 
منظومه شمسى شد و سرانجام در 19 اكتبر 2017 در 
تيررس رصدخانه هالئاكاالى هاوايى قرار گرفت. اين مسافر 
خسته غول پيكر و بيگانه فقط براى گشت و گذار وارد 
منظومه ما نشده بود بلكه هدفى فراتر داشت: «سوخت 
گيرى از خورشيد.»در واقع خورشيد مانند ديگر ستاره ها 
يك پمپ بنزين سر راهى براى سفر بين ستاره اى اين 
شىء اسرارآميز بود. اين نخستين شىء بين ستاره اى كه از 
منظومه شمسى ما عبور كرده، «اوموآموآ» نام گذارى شده 
است و سال گذشته باعث شادى و حيرت ستاره شناس هاى 
سراسر دنيا شد. از آن زمان كه اين فضاپيماى سنگى رصد 
شد تا به امروز، همچنان فكر دانشمندان و اخترشناسان را 
به خود مشغول كرده، چندين فرضيه درباره آن ارائه شده 
و حتى كنجكاوى مردم عادى نيز پس از شنيدن خبر رصد 
آن برانگيخته شده است.هر بار كه در دنياى علم پديده 
تازه و غير منتظره اى كشف مى شود، فرصت بسيار خوبى 
به دست مى دهد تا درباره جهان هستى چيزهاى تازه اى 

ياد بگيريم.
اين جرم آسمانى با منشأ ناشناخته كه حتى برخى دانشمندان 
فرض مى كنند مى تواند يك سفينه فضايى يا كاوشگرى از 
جانب بيگانگان باشد تا ناحيه اى از كهكشان را بررسى كند، 
شكلى شبيه به سيگار دارد كه با سرعتى برق آسا و عجيب 
فضاى نامتناهى را مى پيمايد و احتمال دارد از نقطه اى 
كيهانى و بسيار دوردست، در زمانى بسيار دور شكل گرفته 
باشد يا چه بسا از يك سيستم ستاره اى دور و در كهكشانى 

ديگر نشأت گرفته باشد.
هزاران سال پيش، زمانى كه اوموآموآ پرسه زنى خود را 
آغاز كرد و از سيستم سياره اى والد خود جدا شد، ستاره ها 
جايگاه هاى متفاوتى نسبت به زمان حال داشتند. بنابراين 
غيرممكن است بتوان محل تولد آن را شناسايى كرد. احتمال 
دارد اين شى بى سر و سامان كه در زبان غير علمى نام آن 
را «سرگردان بين ستاره اى»گذاشته اند، ميلياردها سال در 

كهكشان راه شيرى در حركت بوده باشد.
ستاره شناس ها از دهه ها پيش كشف يك شىء بين ستاره 
اى را كه سرانجام اوموآموآ نام گرفته است پيش بينى 
كرده بودند. اين احتمال وجود دارد كه در فضاى بين 
ستاره ها، ميلياردها سيارك و دنباله دار جدا از يكديگر در 
حال گردش باشند. دانشمندان پى بردند كه بدون شك 
تعدادى از اين اجرام وارد سياره شمسى ما خواهند شد. 
ديدار اوموآموآ از منظومه شمسى هر گونه احتمالى را به 

يقين تبديل كرد.
تالش هاى پژوهشگران ستاره شناس درباره مشاهده اجرام 
بين ستاره اى ديگر اميدوار كننده است. اين احتمال وجود 
دارد كه سيستم هاى ستاره اى ديگر به طور مداوم در حال 
بيرون راندن اجسام فرازمينى كوچك شبيه به دنباله دارها 
باشند و اين كه تعداد زيادى از آن ها هم در ميان ستاره ها 

شناور باشند.

سرعت اوموآموآ

دانشمندان در كمال تعجب متوجه شدند كه اوموآموآ با 
سرعت در حال فاصله گرفتن از خورشيد است. به نظر 
مى رسيد كه با شتاب از آن دور مى شود، بدون اين كه 
كوچك ترين اعتنايى به قانون جاذبه نيوتن بكند. پرسش 
اينجاست: چه عاملى سبب شده است اوموآموآ اين رفتار 

را از خود نشان دهد؟
طبق مقاله اى كه دو دانشمند ستاره شناس به نام هاى 

«شموئل بيلى» و «اوى لوئب» از دانشگاه هاروارد ارائه داده 
اند، سرعت مرموز اين جرم بين ستاره اى مى توانست به 
دليل يك بادبان نورىـ  نيروى محركه اى گازى باشد كه 
بيگانگانى از يك تمدن ماورا زمينى در نقطه اى از فضا ايجاد 
كرده اند. اين فرضيه اگرچه مانند طوفانى دنيا را به هم 
ريخته است، نمونه تكان دهنده اى از آميخته شدن علم 
با احساسات هيجانى اهالى علم است. با اين حال، اين يكى 
از 4 فرضيه اى است كه در مورد اوموآموآ مطرح شده 
است و در ادامه توضيح داده خواهد شد.مجموع عواملى 
مانند سرعت، زاويه حركت، خط سير و ويژگى هاى فيزيكى 
دانشمندان را به اين نتيجه رسانده است كه اوموآموآ از 
جايى در ماوراى منظومه شمسى آمده است. براى ستاره 
شناس ها و اخترفيزيك دان ها، قانون جاذبه هميشه علت 
غالب در عبور هر گونه جرم آسمانى از منظومه شمسى 
است و نيروى گرانشى خورشيد بيشترين تأثير را دارد، چرا 
كه هر جرمى را بسته به اين كه چقدر مى خواهيم روى اين 
موضوع دقيق شويم مطابق قانون نيوتن يا قانون انيشتين 
به سوى خود مى كشد. بر اساس قانون جاذبه نيوتن، تنها 
مدارهاى ممكن براى اجرام آسمانى به شكل هاى دايره، 
بيضى، شلجمى يا هذلولى هستند و در اين ميان مدار اجرام 

بين ستاره اى مانند اوموآموآ بايد هذلولى باشد.

 به طور معمول، سرعت اوليه يك جرم آسمانى كه سفر خود 
را از درون منظومه شمسى، مثًال از سياره نپتون يا فراتر از 
آن شروع كرده ممكن است حداكثر يك كيلومتر بر ثانيه 
باشد، اما سرعتاوليه حركت اوموآموآ در لحظه اى كه وارد 
منظومه شمسى ما شد بيش از 20 كيلومتر بر ثانيه بود. 
برخى منابع سرعت آن را 87/3 كيلومتر بر ثانيه ذكر كرده 
اند. مبدأ اين شى ء معمايى بدون گذر كردن از نزديكى 
سياره هاى بزرگ و گازى كه به آن ها غول هاى گازى 
مى گوييم، بايد يك نقطه بين ستاره اى در فضا باشد. اين كه 
گفته مى شود موجودات متمدن بيگانه اى در فضا هستند 
كه سيارك ها و ستاره هاى دنباله دار را حفارى مى كنند و 
بيش از ارسال آن ها به يك سفر بين ستاره اى، ساختارهاى 
بزرگى را به آن ها متصل مى كنند شايد تخيالت ما را بر 
انگيزد و ما را به هيجان آورد، ولى اعتبار علمى چنين ايده اى 
در حد اين است كه مثًال بگويند: «خون آشام ها روى ماه 

گلف بازى مى كنند!»

على رغم آن چه درباره شكل مدار اوموآموآ گفته شد، شايد 
اين جرم آسمانى مرموز مسيرى هذلولى را طى نكرده باشد. 
طبق بهترين مدل بازسازى شده كه ستاره شناس ها موفق 
شده اند از مدار آن ترسيم كنند، هر چه  اوموآموآ بيشتر به 
سمت خورشيد حركت مى كرد، سرعت آن بيشتر مى شد 
و بعد با دور شدن از خورشيد، سرعت آن كاهش پيدا كرد، 
اگرچه به ميزان پيش بينى شده در قوانين گرانشى سرعت 
آن كم نشد. چنين به نظر مى رسد كه نيروى كوچك ديگرى 

آن را از خورشيد دور مى كرد.
فرضيه هاى ارائه شده

هر پديده فيزيكى در طبيعت كه با پيش بينى هاى دانشمندان 
سازگار نباشد از ديدگاه علمى بسيار جالب توجه مى شود. اين 
بدان معنى است كه پاى عامل ديگرى در ميان است؛ چيزى 
كه عالوه بر مطالعات و مشاهدات آن ها نقش مهمى را بر 
عهده دارد. در مورد اين سيارك بين ستاره اى، فرضيه هايى 
فيزيكى مطرح شده اند كه بر وجود مدارى متفاوت از آن 

چه ستاره شناس ها ساده انگارانه پيش بينى كرده اند تأكيد 
مى كنند.

فرضيه نخست وجود ماده تاريك است، ولى بعيد است كه 
عامل دخيل در اين امر باشد، چون اگر علت وجود ماده 
تاريك مى بود، باعث مى شد كه سرعت حركت اوموآموآ 

به سمت خورشيد زيادتر شود.
فرضيه دوم اين است كه شايد ماده فرارى كه در اثر حرارت 
فعال شده و به شكل گاز  اوموآموآ را به شدت به جلو رانده 
است وجود داشته باشد، ولى اين هم بعيد به نظر مى رسد، 

چون اوموآموآ هيچ دنباله اى از خود به جا نگذاشت.
فرضيه سوم علت را در اين مى يابد كه خورشيد اين جرم بين 
ستاره اى را به طور يكدست گرم نكرده است كه اين هم به 
خاطر سرعت غير عادى و خارج از نظم آن در حين عبور 

است، چنان كه در مورد ماهواره هاى پايونير صادق است.
فرضيه آخر هم اين است كه اين امر مى تواند به علت 
فشار تابش هاى خورشيدى باشد كه اوموآموآ را به جلو 

ٌهل مى دهند و سبب مى شوند بيش از حد انتظار سرعت 
بگيرد.از بين اين چهار فرضيه، نخستين آن ها پذيرفتنى 
نيست. فرضيه دوم هم بسيار غير محتمل و بعيد است، 
ولى سومين يا چهارمين فرضيه مى توانند به راحتى اين معما 

را حل كنند.
با اين حال، فرضيه دوم، يعنى خروج ماده فرار يا همان 
نيروى محركه گازى كه نيروى رانشى در آن ايجاد كند 
منطقى ترين ديدگاه است، چون هم سيارك ها و هم دنباله 
دارهاى درون منظومه شمسى مملو از تركيبات فرار در 
سطح خود هستند. ماده فرار، يك ماده شيميايى جامد و 
شبيه به يخ است كه گرم مى شود، سپس به گاز تبديل 
مى شود و وقتى جرم آسمانى خيلى به خورشيد نزديك 
مى شود تبخير مى شود. دنباله دارها و گاهى هم سيارك ها 
دنباله مى سازند و هر دوى آن ها گاز خارج مى كنند. فشار 
مازادى كه از طرف خورشيد به آن ها وارد مى شود مى تواند 
سرعت حركت آن ها را، بيش از آن چه قانون جاذبه به 

تنهايى اعمال مى كند باال ببرد.
تنها اشكال اين فرضيه اين است كه على رغم اين كه 
دانشمندان مشاهدات بسيار دقيقى روى خود اوموآموآ 
انجام دادند، به طور قطع هيچ اثرى از رفتار سرعتى ناشى 
از گاز در آن نبود. اين مسافر ماوراء زمينى ظاهراً به دنبال 
هوازدگى و فرسايش به شكل استوانه اى مدور درآمده 
است، انگار در طول ميليون ها سال در فضاى بين ستاره اى 

در شتاب بوده است.
فرضيه سوم، يعنى يكدست گرم نشدن اوموآموآ بسيار 
جالب است. صحبت از يك جرم فرازمينى غلتان است كه 
البته درست به علت غلتان بودنش دانشمندان آن را شبيه 
به سيگار توصيف كردند. تغيير در درخشش آن حاكى از 
اين است كه روى چند محور در حال چرخش است كه اين 
امر باعث غلت زدن هاى پيچيده آن مى شود. زمانى كه يك 
طرف اين شى بين ستاره اى رو به خورشيد قرار مى گيرد، 
دماى آن باال مى رود و صدها درجه داغ تر از طرفى كه رو به 
خورشيد نيست مى شود. با اين وصف گرما به طور نامساوى 
در آن انتشار مى يابد.هر شى به نسبت دمايى كه دارد از خود 
انرژى ساطع مى كند. بنابراين طرف داغ با انرژى بيشترى 
از خود تشعشع مى پراكند. غلتان بودن اوموآموآ به انتشار 
ناهماهنگ تشعشعات اشاره دارد كه اين در وهله اول منجر 

به شتاب غير عادى و بى نظم آن مى شود. اين فرضيه يكى 
از دو فرضيه منتخب است، ولى هنوز تأييد نشده است.
باالخره در مورد فرضيه چهارم كه ديگر فرضيه منتخب 
است الزم به ذكر است كه خورشيد عالوه بر گرم كردن 
جرم آسمانى نزديك به آن، فشارى وارد مى كند كه ناشى 
از تابش هاى خودش است. اگر مساحت سطح اوموآموآ به 
قدر كافى گسترده باشد و جرم آن به قدر كافى كم باشد 
تا بتواند اين تابش هاى خورشيدى را منعكس كند، صرفاً 
فشارى كه از تابش هاى خورشيد وارد مى شود مى تواند در 

ايجاد اين سرعت ناهماهنگ كافى باشد.
اوموآموآ مهمان منظومه شمسى است و به زودى از آن 
خارج مى شود و ديگر هم باز نمى گردد. اين مهمان شتاب 
زده كه به سرعت به سوى صورت فلكى اسب بالدار 
(پگاسوس) پيش مى رود، تا چهار سال ديگر از مدار نپتون 
عبور خواهد كرد و فاصله يك سال نورى را در مدت 
11000 سال خواهد پيمود. بعد از ژانويه سال جارى 
ميالدى (2018) ديگر اوموآموآ در تلسكوپ ها و حتى 
در فضا ديده نشده است، اگرچه دانشمندان در كمپينى 
بين المللى همچنان در حال كسب اطالعات بيشتر درباره 
آن هستند.به هر ترتيب ما انسان ها تا كنون يك شى بين 
ستاره اى را از نزديك نديده بوديم. اوموآموآ نخستين شى 
بين ستاره اى است كه تا به امروز توانسته ايم شناسايى، 
عكس بردارى و رديابى كنيم. در حال حاضر رديابى بيشتر 
اوموآموآ، با توجه به اندازه بسيار كوچك و فاصله بسيار دور 
آن، خيلى بيشتر از توانايى ما است. هرگز بهتر و بيشتر از 
اين ميزان نمى توانستيم اوموآموآ را ارزيابى و رصد كنيم. بر 
پايه داده هايى كه داريم، تنها كارى كه اكنون مى توانيم انجام 
دهيم تفكر و تعمق درباره اين است كه چه اتفاقى در فضا 
افتاده كه منجر به حركت شتاب زده اوموآموآ در فضاى 

بيكران شده است.

نجومنجوم
يكشنبه 2دى 1397- سال نودوسوم - شماره 27178 

رصدهاى اوموآموآ
اوموآموآ يك سوژه علمى كمياب است و موضوع تحقيقاتى يك كمپين رصدكننده فشرده و در عين حال مختصر قرار گرفت. مختصر از اين جهت كه شتاب 
حركت آن به قدرى بود كه به سرعت به دوردست ها رفت و براى تشخيص دادنش بيش از حد كم نور شد. دانشمندان فقط چند هفته براى رصد آن فرصت 
داشتند و هيچ برنامه ريزى قبلى هم انجام نشده بود. اگر آن ها زودتر از حضور اوموآموآ در منظومه شمسى مطلع شده بودند  مشاهدات انجام شده نشان 
دادند كه رنگ آن قرمز بود و هيچ گونه ويژگى طيفى نداشت، عالوه بر اين كه هيچ اثرى از گاز يا گرد و غبار هم از خود به جا نگذاشت. همه اين ها حاكى از اين 
هستند كه اوموآموآ احتماالً يك سيارك اوليه (نوع D) است.پايان دسامبر سال گذشته، تيمى از ستاره شناس ها مقاله اى با عنوان «طيف هاى الكترومغناطيسى 
اوموآموآ» منتشر كردند كه مى تواند براى كاوش درباره اين كه يك شى آسمانى از چه ماده يا موادى تشكيل شده است استفاده شود. ستاره شناس ها پى بردند 
كه درست در زير سطح بيرونى اوموآموآ يخ و ماده ارگانيك موجود است، درست مانند آن چه در دنباله دارهاى منظومه شمسى ديده مى شود. اين يخ هنوز 
هم پس از يك سفر طوالنى بين ستاره اى در زير پوسته آن باقى مانده است.اكنون اوموآموآ به قدرى دور شده است كه ديگر با هيچ تلسكوپى، حتى تلسكوپ 

فضايى اسپيتزر كه اوموآموآ را در نوامبر 2017 براى ما شكار كرد، قابل مشاهده نيست. 

ويژگى هاى اوموآموآ
اوموآموآ نخستين جرم بين ستاره اى است كه تا به امروز در منظومه شمسى ديده شده است اما متعلق به منظومه شمسى نيست. به همين خاطر نام  اوموآموآ 

كه در زبان بومى هاوايى به معنى «طاليه دار» و «پيش آهنگ» است روى آن گذاشته شد.
آن چه بيش از هر چيز جالب توجه است انحناى نورى است كه به طور متغير از اوموآموآ منعكس مى شود و نشان مى دهد كه بسيار كشيده است؛ طول آن 

به 6 برابر عرضش مى رسد.  اوموآموآ دست كم 240 متر درازا دارد و حداكثر طول آن ممكن است 800 متر تا يك كيلومتر هم برسد..
ستاره شناس ها بيش از 30 ساعت با نور مادون قرمز كه حرارت را شناسايى مى كند اوموآموآ را رصد كردند، اما چيزى به دست نياوردند. به عقيده آن ها، 
 اگر اين جرم بين ستاره اى داراى ويژگى هاى گرمايى مشابه دنباله دارها است، پس بايد نورانى تر از چيزى باشد كه همه تصور مى كنند. دانشمندان فرض 
مى كردند كه ميزان بازتاب پذيرى اوموآموآ مانند دنباله دارها و بسيار پايين باشد. اما اين شى به جاى 4 درصد بازتاب پذيرى عادى كه در دنباله دارها ديده 
مى شود، داراى 10 درصد بازتاب پذيرى نورى است. پس از اين لحاظ هم نمى توان اوموآموآ را با يك دنباله دار مقايسه كرد. ويژگى هاى اوموآموآ به قدرى 

عجيب و نامتعارف هستند كه حتى بعضى افراد را واداشته اند تا اعالم كنند كه واقعاً سازه اى است كه بيگانگان آن را ساخته اند.

پيدايش و منشأ اوموآموآ
دانشمندان درباره منشأ پيدايش اوموآموآ عقيده 
دارند كه اين مهمان شتاب زده ممكن است خرده 
سياره يا جزء سازنده اى از روند زايش سياره ها باشد 

كه به بيرون رانده شده است. 
بسيار دشوار است يك خرده سياره كه خيلى به 
سياره هاى غول پيكر نزديك شده است به دنبال 
زايش به چنين سرعت دافعه بااليى برسد. انتظار 
دانشمندان از افزايش سرعت فقط چند كيلومتر بر 
ثانيه است، در حالى كه باال رفتن سرعت اوموآموآ 
فراتر از اين ها است كه اگرچه غير ممكن نيست، ولى 

بسيار بعيد به نظر مى رسد.
نظر آن ها اين است كه احتمال پيدايش اوموآموآ 
از يك سيستم ستاره اى دوتايى خيلى بيشتر است. 
اما هيچ كدام از چهار كانديدى كه براى منشأ آن 

انتخاب شده اند ستاره هاى دوتايى نيستند.
على رغم اين كه اوموآموآ نخستين بازديد كننده 
خارجى است كه از منظومه شمسى ما ديدن كرد، 
ستاره شناس ها به زودى پرده از رازهاى ديگر و اجرام 
ناشناخته ديگر بر خواهند داشت. چرا كه تخمين زده 
Large Survey Synoptic شده است تلسكوپ
براى نخستين بار در سال 2021 چشمان خود را 
به كيهان باز خواهد كرد. با وجود اين تلسكوپ كه 
در كشور شيلى راه اندازى خواهد شد، دانشمندان 
قادر خواهند بود تا 10 سال به طور ساالنه يك شى 

آسمانى مشابه اوموآموآ را كشف كنند.

«اوموآموآ»، مسافر بین ستاره ای در منظومه شمسی



 صخره اى بزرگ با ظاهرى كشيده و عجيب به طول حدود 
800 متر همانند سفينه هاى فيلم هاى علمى تخيلى پس از 
يك پرسه زدن طوالنى مدت در كهكشان راه شيرى، وارد 
منظومه شمسى شد و سرانجام در 19 اكتبر 2017 در 
تيررس رصدخانه هالئاكاالى هاوايى قرار گرفت. اين مسافر 
خسته غول پيكر و بيگانه فقط براى گشت و گذار وارد 
منظومه ما نشده بود بلكه هدفى فراتر داشت: «سوخت 
گيرى از خورشيد.»در واقع خورشيد مانند ديگر ستاره ها 
يك پمپ بنزين سر راهى براى سفر بين ستاره اى اين 
شىء اسرارآميز بود. اين نخستين شىء بين ستاره اى كه از 
منظومه شمسى ما عبور كرده، «اوموآموآ» نام گذارى شده 
است و سال گذشته باعث شادى و حيرت ستاره شناس هاى 
سراسر دنيا شد. از آن زمان كه اين فضاپيماى سنگى رصد 
شد تا به امروز، همچنان فكر دانشمندان و اخترشناسان را 
به خود مشغول كرده، چندين فرضيه درباره آن ارائه شده 
و حتى كنجكاوى مردم عادى نيز پس از شنيدن خبر رصد 
آن برانگيخته شده است.هر بار كه در دنياى علم پديده 
تازه و غير منتظره اى كشف مى شود، فرصت بسيار خوبى 
به دست مى دهد تا درباره جهان هستى چيزهاى تازه اى 

ياد بگيريم.
اين جرم آسمانى با منشأ ناشناخته كه حتى برخى دانشمندان 
فرض مى كنند مى تواند يك سفينه فضايى يا كاوشگرى از 
جانب بيگانگان باشد تا ناحيه اى از كهكشان را بررسى كند، 
شكلى شبيه به سيگار دارد كه با سرعتى برق آسا و عجيب 
فضاى نامتناهى را مى پيمايد و احتمال دارد از نقطه اى 
كيهانى و بسيار دوردست، در زمانى بسيار دور شكل گرفته 
باشد يا چه بسا از يك سيستم ستاره اى دور و در كهكشانى 

ديگر نشأت گرفته باشد.
هزاران سال پيش، زمانى كه اوموآموآ پرسه زنى خود را 
آغاز كرد و از سيستم سياره اى والد خود جدا شد، ستاره ها 
جايگاه هاى متفاوتى نسبت به زمان حال داشتند. بنابراين 
غيرممكن است بتوان محل تولد آن را شناسايى كرد. احتمال 
دارد اين شى بى سر و سامان كه در زبان غير علمى نام آن 
را «سرگردان بين ستاره اى»گذاشته اند، ميلياردها سال در 

كهكشان راه شيرى در حركت بوده باشد.
ستاره شناس ها از دهه ها پيش كشف يك شىء بين ستاره 
اى را كه سرانجام اوموآموآ نام گرفته است پيش بينى 
كرده بودند. اين احتمال وجود دارد كه در فضاى بين 
ستاره ها، ميلياردها سيارك و دنباله دار جدا از يكديگر در 
حال گردش باشند. دانشمندان پى بردند كه بدون شك 
تعدادى از اين اجرام وارد سياره شمسى ما خواهند شد. 
ديدار اوموآموآ از منظومه شمسى هر گونه احتمالى را به 

يقين تبديل كرد.
تالش هاى پژوهشگران ستاره شناس درباره مشاهده اجرام 
بين ستاره اى ديگر اميدوار كننده است. اين احتمال وجود 
دارد كه سيستم هاى ستاره اى ديگر به طور مداوم در حال 
بيرون راندن اجسام فرازمينى كوچك شبيه به دنباله دارها 
باشند و اين كه تعداد زيادى از آن ها هم در ميان ستاره ها 

شناور باشند.

سرعت اوموآموآ

دانشمندان در كمال تعجب متوجه شدند كه اوموآموآ با 
سرعت در حال فاصله گرفتن از خورشيد است. به نظر 
مى رسيد كه با شتاب از آن دور مى شود، بدون اين كه 
كوچك ترين اعتنايى به قانون جاذبه نيوتن بكند. پرسش 
اينجاست: چه عاملى سبب شده است اوموآموآ اين رفتار 

را از خود نشان دهد؟
طبق مقاله اى كه دو دانشمند ستاره شناس به نام هاى 

«شموئل بيلى» و «اوى لوئب» از دانشگاه هاروارد ارائه داده 
اند، سرعت مرموز اين جرم بين ستاره اى مى توانست به 
دليل يك بادبان نورىـ  نيروى محركه اى گازى باشد كه 
بيگانگانى از يك تمدن ماورا زمينى در نقطه اى از فضا ايجاد 
كرده اند. اين فرضيه اگرچه مانند طوفانى دنيا را به هم 
ريخته است، نمونه تكان دهنده اى از آميخته شدن علم 
با احساسات هيجانى اهالى علم است. با اين حال، اين يكى 
از 4 فرضيه اى است كه در مورد اوموآموآ مطرح شده 
است و در ادامه توضيح داده خواهد شد.مجموع عواملى 
مانند سرعت، زاويه حركت، خط سير و ويژگى هاى فيزيكى 
دانشمندان را به اين نتيجه رسانده است كه اوموآموآ از 
جايى در ماوراى منظومه شمسى آمده است. براى ستاره 
شناس ها و اخترفيزيك دان ها، قانون جاذبه هميشه علت 
غالب در عبور هر گونه جرم آسمانى از منظومه شمسى 
است و نيروى گرانشى خورشيد بيشترين تأثير را دارد، چرا 
كه هر جرمى را بسته به اين كه چقدر مى خواهيم روى اين 
موضوع دقيق شويم مطابق قانون نيوتن يا قانون انيشتين 
به سوى خود مى كشد. بر اساس قانون جاذبه نيوتن، تنها 
مدارهاى ممكن براى اجرام آسمانى به شكل هاى دايره، 
بيضى، شلجمى يا هذلولى هستند و در اين ميان مدار اجرام 

بين ستاره اى مانند اوموآموآ بايد هذلولى باشد.

 به طور معمول، سرعت اوليه يك جرم آسمانى كه سفر خود 
را از درون منظومه شمسى، مثًال از سياره نپتون يا فراتر از 
آن شروع كرده ممكن است حداكثر يك كيلومتر بر ثانيه 
باشد، اما سرعتاوليه حركت اوموآموآ در لحظه اى كه وارد 
منظومه شمسى ما شد بيش از 20 كيلومتر بر ثانيه بود. 
برخى منابع سرعت آن را 87/3 كيلومتر بر ثانيه ذكر كرده 
اند. مبدأ اين شى ء معمايى بدون گذر كردن از نزديكى 
سياره هاى بزرگ و گازى كه به آن ها غول هاى گازى 
مى گوييم، بايد يك نقطه بين ستاره اى در فضا باشد. اين كه 
گفته مى شود موجودات متمدن بيگانه اى در فضا هستند 
كه سيارك ها و ستاره هاى دنباله دار را حفارى مى كنند و 
بيش از ارسال آن ها به يك سفر بين ستاره اى، ساختارهاى 
بزرگى را به آن ها متصل مى كنند شايد تخيالت ما را بر 
انگيزد و ما را به هيجان آورد، ولى اعتبار علمى چنين ايده اى 
در حد اين است كه مثًال بگويند: «خون آشام ها روى ماه 

گلف بازى مى كنند!»

على رغم آن چه درباره شكل مدار اوموآموآ گفته شد، شايد 
اين جرم آسمانى مرموز مسيرى هذلولى را طى نكرده باشد. 
طبق بهترين مدل بازسازى شده كه ستاره شناس ها موفق 
شده اند از مدار آن ترسيم كنند، هر چه  اوموآموآ بيشتر به 
سمت خورشيد حركت مى كرد، سرعت آن بيشتر مى شد 
و بعد با دور شدن از خورشيد، سرعت آن كاهش پيدا كرد، 
اگرچه به ميزان پيش بينى شده در قوانين گرانشى سرعت 
آن كم نشد. چنين به نظر مى رسد كه نيروى كوچك ديگرى 

آن را از خورشيد دور مى كرد.
فرضيه هاى ارائه شده

هر پديده فيزيكى در طبيعت كه با پيش بينى هاى دانشمندان 
سازگار نباشد از ديدگاه علمى بسيار جالب توجه مى شود. اين 
بدان معنى است كه پاى عامل ديگرى در ميان است؛ چيزى 
كه عالوه بر مطالعات و مشاهدات آن ها نقش مهمى را بر 
عهده دارد. در مورد اين سيارك بين ستاره اى، فرضيه هايى 
فيزيكى مطرح شده اند كه بر وجود مدارى متفاوت از آن 

چه ستاره شناس ها ساده انگارانه پيش بينى كرده اند تأكيد 
مى كنند.

فرضيه نخست وجود ماده تاريك است، ولى بعيد است كه 
عامل دخيل در اين امر باشد، چون اگر علت وجود ماده 
تاريك مى بود، باعث مى شد كه سرعت حركت اوموآموآ 

به سمت خورشيد زيادتر شود.
فرضيه دوم اين است كه شايد ماده فرارى كه در اثر حرارت 
فعال شده و به شكل گاز  اوموآموآ را به شدت به جلو رانده 
است وجود داشته باشد، ولى اين هم بعيد به نظر مى رسد، 

چون اوموآموآ هيچ دنباله اى از خود به جا نگذاشت.
فرضيه سوم علت را در اين مى يابد كه خورشيد اين جرم بين 
ستاره اى را به طور يكدست گرم نكرده است كه اين هم به 
خاطر سرعت غير عادى و خارج از نظم آن در حين عبور 

است، چنان كه در مورد ماهواره هاى پايونير صادق است.
فرضيه آخر هم اين است كه اين امر مى تواند به علت 
فشار تابش هاى خورشيدى باشد كه اوموآموآ را به جلو 

ٌهل مى دهند و سبب مى شوند بيش از حد انتظار سرعت 
بگيرد.از بين اين چهار فرضيه، نخستين آن ها پذيرفتنى 
نيست. فرضيه دوم هم بسيار غير محتمل و بعيد است، 
ولى سومين يا چهارمين فرضيه مى توانند به راحتى اين معما 

را حل كنند.
با اين حال، فرضيه دوم، يعنى خروج ماده فرار يا همان 
نيروى محركه گازى كه نيروى رانشى در آن ايجاد كند 
منطقى ترين ديدگاه است، چون هم سيارك ها و هم دنباله 
دارهاى درون منظومه شمسى مملو از تركيبات فرار در 
سطح خود هستند. ماده فرار، يك ماده شيميايى جامد و 
شبيه به يخ است كه گرم مى شود، سپس به گاز تبديل 
مى شود و وقتى جرم آسمانى خيلى به خورشيد نزديك 
مى شود تبخير مى شود. دنباله دارها و گاهى هم سيارك ها 
دنباله مى سازند و هر دوى آن ها گاز خارج مى كنند. فشار 
مازادى كه از طرف خورشيد به آن ها وارد مى شود مى تواند 
سرعت حركت آن ها را، بيش از آن چه قانون جاذبه به 

تنهايى اعمال مى كند باال ببرد.
تنها اشكال اين فرضيه اين است كه على رغم اين كه 
دانشمندان مشاهدات بسيار دقيقى روى خود اوموآموآ 
انجام دادند، به طور قطع هيچ اثرى از رفتار سرعتى ناشى 
از گاز در آن نبود. اين مسافر ماوراء زمينى ظاهراً به دنبال 
هوازدگى و فرسايش به شكل استوانه اى مدور درآمده 
است، انگار در طول ميليون ها سال در فضاى بين ستاره اى 

در شتاب بوده است.
فرضيه سوم، يعنى يكدست گرم نشدن اوموآموآ بسيار 
جالب است. صحبت از يك جرم فرازمينى غلتان است كه 
البته درست به علت غلتان بودنش دانشمندان آن را شبيه 
به سيگار توصيف كردند. تغيير در درخشش آن حاكى از 
اين است كه روى چند محور در حال چرخش است كه اين 
امر باعث غلت زدن هاى پيچيده آن مى شود. زمانى كه يك 
طرف اين شى بين ستاره اى رو به خورشيد قرار مى گيرد، 
دماى آن باال مى رود و صدها درجه داغ تر از طرفى كه رو به 
خورشيد نيست مى شود. با اين وصف گرما به طور نامساوى 
در آن انتشار مى يابد.هر شى به نسبت دمايى كه دارد از خود 
انرژى ساطع مى كند. بنابراين طرف داغ با انرژى بيشترى 
از خود تشعشع مى پراكند. غلتان بودن اوموآموآ به انتشار 
ناهماهنگ تشعشعات اشاره دارد كه اين در وهله اول منجر 

به شتاب غير عادى و بى نظم آن مى شود. اين فرضيه يكى 
از دو فرضيه منتخب است، ولى هنوز تأييد نشده است.
باالخره در مورد فرضيه چهارم كه ديگر فرضيه منتخب 
است الزم به ذكر است كه خورشيد عالوه بر گرم كردن 
جرم آسمانى نزديك به آن، فشارى وارد مى كند كه ناشى 
از تابش هاى خودش است. اگر مساحت سطح اوموآموآ به 
قدر كافى گسترده باشد و جرم آن به قدر كافى كم باشد 
تا بتواند اين تابش هاى خورشيدى را منعكس كند، صرفاً 
فشارى كه از تابش هاى خورشيد وارد مى شود مى تواند در 

ايجاد اين سرعت ناهماهنگ كافى باشد.
اوموآموآ مهمان منظومه شمسى است و به زودى از آن 
خارج مى شود و ديگر هم باز نمى گردد. اين مهمان شتاب 
زده كه به سرعت به سوى صورت فلكى اسب بالدار 
(پگاسوس) پيش مى رود، تا چهار سال ديگر از مدار نپتون 
عبور خواهد كرد و فاصله يك سال نورى را در مدت 
11000 سال خواهد پيمود. بعد از ژانويه سال جارى 
ميالدى (2018) ديگر اوموآموآ در تلسكوپ ها و حتى 
در فضا ديده نشده است، اگرچه دانشمندان در كمپينى 
بين المللى همچنان در حال كسب اطالعات بيشتر درباره 
آن هستند.به هر ترتيب ما انسان ها تا كنون يك شى بين 
ستاره اى را از نزديك نديده بوديم. اوموآموآ نخستين شى 
بين ستاره اى است كه تا به امروز توانسته ايم شناسايى، 
عكس بردارى و رديابى كنيم. در حال حاضر رديابى بيشتر 
اوموآموآ، با توجه به اندازه بسيار كوچك و فاصله بسيار دور 
آن، خيلى بيشتر از توانايى ما است. هرگز بهتر و بيشتر از 
اين ميزان نمى توانستيم اوموآموآ را ارزيابى و رصد كنيم. بر 
پايه داده هايى كه داريم، تنها كارى كه اكنون مى توانيم انجام 
دهيم تفكر و تعمق درباره اين است كه چه اتفاقى در فضا 
افتاده كه منجر به حركت شتاب زده اوموآموآ در فضاى 

بيكران شده است.
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رصدهاى اوموآموآ
اوموآموآ يك سوژه علمى كمياب است و موضوع تحقيقاتى يك كمپين رصدكننده فشرده و در عين حال مختصر قرار گرفت. مختصر از اين جهت كه شتاب 
حركت آن به قدرى بود كه به سرعت به دوردست ها رفت و براى تشخيص دادنش بيش از حد كم نور شد. دانشمندان فقط چند هفته براى رصد آن فرصت 
داشتند و هيچ برنامه ريزى قبلى هم انجام نشده بود. اگر آن ها زودتر از حضور اوموآموآ در منظومه شمسى مطلع شده بودند  مشاهدات انجام شده نشان 
دادند كه رنگ آن قرمز بود و هيچ گونه ويژگى طيفى نداشت، عالوه بر اين كه هيچ اثرى از گاز يا گرد و غبار هم از خود به جا نگذاشت. همه اين ها حاكى از اين 
هستند كه اوموآموآ احتماالً يك سيارك اوليه (نوع D) است.پايان دسامبر سال گذشته، تيمى از ستاره شناس ها مقاله اى با عنوان «طيف هاى الكترومغناطيسى 
اوموآموآ» منتشر كردند كه مى تواند براى كاوش درباره اين كه يك شى آسمانى از چه ماده يا موادى تشكيل شده است استفاده شود. ستاره شناس ها پى بردند 
كه درست در زير سطح بيرونى اوموآموآ يخ و ماده ارگانيك موجود است، درست مانند آن چه در دنباله دارهاى منظومه شمسى ديده مى شود. اين يخ هنوز 
هم پس از يك سفر طوالنى بين ستاره اى در زير پوسته آن باقى مانده است.اكنون اوموآموآ به قدرى دور شده است كه ديگر با هيچ تلسكوپى، حتى تلسكوپ 

فضايى اسپيتزر كه اوموآموآ را در نوامبر 2017 براى ما شكار كرد، قابل مشاهده نيست. 

ويژگى هاى اوموآموآ
اوموآموآ نخستين جرم بين ستاره اى است كه تا به امروز در منظومه شمسى ديده شده است اما متعلق به منظومه شمسى نيست. به همين خاطر نام  اوموآموآ 

كه در زبان بومى هاوايى به معنى «طاليه دار» و «پيش آهنگ» است روى آن گذاشته شد.
آن چه بيش از هر چيز جالب توجه است انحناى نورى است كه به طور متغير از اوموآموآ منعكس مى شود و نشان مى دهد كه بسيار كشيده است؛ طول آن 

به 6 برابر عرضش مى رسد.  اوموآموآ دست كم 240 متر درازا دارد و حداكثر طول آن ممكن است 800 متر تا يك كيلومتر هم برسد..
ستاره شناس ها بيش از 30 ساعت با نور مادون قرمز كه حرارت را شناسايى مى كند اوموآموآ را رصد كردند، اما چيزى به دست نياوردند. به عقيده آن ها، 
 اگر اين جرم بين ستاره اى داراى ويژگى هاى گرمايى مشابه دنباله دارها است، پس بايد نورانى تر از چيزى باشد كه همه تصور مى كنند. دانشمندان فرض 
مى كردند كه ميزان بازتاب پذيرى اوموآموآ مانند دنباله دارها و بسيار پايين باشد. اما اين شى به جاى 4 درصد بازتاب پذيرى عادى كه در دنباله دارها ديده 
مى شود، داراى 10 درصد بازتاب پذيرى نورى است. پس از اين لحاظ هم نمى توان اوموآموآ را با يك دنباله دار مقايسه كرد. ويژگى هاى اوموآموآ به قدرى 

عجيب و نامتعارف هستند كه حتى بعضى افراد را واداشته اند تا اعالم كنند كه واقعاً سازه اى است كه بيگانگان آن را ساخته اند.

پيدايش و منشأ اوموآموآ
دانشمندان درباره منشأ پيدايش اوموآموآ عقيده 
دارند كه اين مهمان شتاب زده ممكن است خرده 
سياره يا جزء سازنده اى از روند زايش سياره ها باشد 

كه به بيرون رانده شده است. 
بسيار دشوار است يك خرده سياره كه خيلى به 
سياره هاى غول پيكر نزديك شده است به دنبال 
زايش به چنين سرعت دافعه بااليى برسد. انتظار 
دانشمندان از افزايش سرعت فقط چند كيلومتر بر 
ثانيه است، در حالى كه باال رفتن سرعت اوموآموآ 
فراتر از اين ها است كه اگرچه غير ممكن نيست، ولى 

بسيار بعيد به نظر مى رسد.
نظر آن ها اين است كه احتمال پيدايش اوموآموآ 
از يك سيستم ستاره اى دوتايى خيلى بيشتر است. 
اما هيچ كدام از چهار كانديدى كه براى منشأ آن 

انتخاب شده اند ستاره هاى دوتايى نيستند.
على رغم اين كه اوموآموآ نخستين بازديد كننده 
خارجى است كه از منظومه شمسى ما ديدن كرد، 
ستاره شناس ها به زودى پرده از رازهاى ديگر و اجرام 
ناشناخته ديگر بر خواهند داشت. چرا كه تخمين زده 
Large Survey Synoptic شده است تلسكوپ
براى نخستين بار در سال 2021 چشمان خود را 
به كيهان باز خواهد كرد. با وجود اين تلسكوپ كه 
در كشور شيلى راه اندازى خواهد شد، دانشمندان 
قادر خواهند بود تا 10 سال به طور ساالنه يك شى 

آسمانى مشابه اوموآموآ را كشف كنند.

«اوموآموآ»، مسافر بین ستاره ای در منظومه شمسی
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در قرن بيستم، نفت طالى سياه بود. ولى هرچه 
بيشتر از قرن بيست و يكم مى گذرد، سوخت هاى 
جديد ديگرى به دست ما مى رسند تا خودروهايمان 
را تغذيه كنيم. يكى از اين سوخت هاى نوظهور، 
آبى ـ سبز است و گاهى كمى هم بو مى دهد. 
اگرچه آن را از فاضالب مى گيرند، توانايى تأمين 
قدرت پروازى يك هواپيماى جت را دارد. نام اين 
ماده جلبك و سوختى كه از آن حاصل مى شود 

«سوخت جلبك» است.
اگر بخواهيم دقيق به آن اشاره كنيم، بايد بگوييم 
كه اين سوخت از ريزجلبك ها حاصل مى شود. 

اگرچه ريزجلبك ها شبيه به كف سبز رنگ يا 
تارهاى موى شناور در آب هستند، در واقع از 
ارگانيسم هاى ميكروسكوپى تك سلولى تشكيل 
شده اند كه مانند گياهان توانايى فتوسنتز دارند. 
آن ها نور خورشيد را جذب و آن را تبديل به 
انرژى مى كنند. همچنين مى توانند دى اكسيد 
كربنى كه از نيروگاه هاى برق و خودروها منتشر 
به  به درون خود بكشند و آن را  مى شود را 
اكسيژن تبديل كنند. بنابراين، ميكروجلبك ها 
با انرژى خورشيد عمل كرده و هوا را نيز پاك 
در دنياى  عملكردها  اين  دوى  هر   مى كنند. 
پسا نفت بسيار جالب توجه هستند و مورد استقبال 

قرار مى گيرند.
جالب ترين نكته اى كه در مورد ريزجلبك ها 
وجود دارد توانايى آن ها در توليد سوخت است. 
اين ميكروارگانيسم هاى ريز و  انواع  از  برخى 
آبزى براى ذخيره انرژى روغن توليد مى كنند. 
خودروها،  براى  را  روغن  آن  هم  دانشمندان 
كاميون ها، قطارها و هواپيماها تبديل به سوخت 
مى كنند. اين براى محيط زيست از سوخت هاى 

آن ها كربن  ميزان  چون  است،  بهتر   فسيلى 
 هميشه در حد خنثى است. به عبارتى ديگر، 
آن ها به همان ميزانى كه كربن توليد مى كنند، 
كربن از دست مى دهند. عالوه بر اين، سوخت 
جلبك منبعى تجديدپذير است، يعنى مى توانيم 
براى هميشه مقدار بيشتر و بيشترى از آن توليد 
كنيم.كارايى سوخت جلبك به قدرى زياد است 
كه وزارت انرژى اياالت متحده آمريكا اعالم 
كرده است سوخت هاى جلبكى مى توانند انرژى 
هر ماشينى را كه در دنياى كنونى از ديزل تغذيه 
مى كند را تأمين كنند. اين ماده اى نيست كه در 

داستان هاى علمى- تخيلى از آن صحبت شود 
و اميدوار باشيم كه روزى بتوانيم به آن دست 
پيدا كنيم. اين سوخت هم اكنون موجود است؛ 
در سال 2011 خطوط هوايى «يونايتد ايرالينز» 
نخستين پرواز مسافرى را با سوخت جلبك از 

شيكاگو به هيوستن انجام داد.
كشور ژاپن هم جلبك را به عنوان يك زيست 
 Euglena سوخت در نظر دارد. كارخانه اى به نام
Co.با كارخانه Isuzu Motorsوارد همكارى 

شده تا اتوبوس هاى سازگار با محيط زيست توليد 
كنند، اتوبوس هايى كه با سوختى از ريزجلبك ها 
حركت مى كنند. آن ها همچنين قصد دارند يك 
پرواز تجارى كه متعلق به خودشان است را تا 
بازى هاى المپيك 2020 در توكيو تنها با زيست 

سوخت جلبك به آسمان بلند كنند.
از دهه 1970  اياالت متحده، دانشمندان  در 
مطالعات خود را روى زيست سوخت جلبك 
اخير  تنها در شش سال  ولى  اند،  آغاز كرده 
دفاع  وزارت  مانند  ارگان هايى  كمى بيشتر  يا 
 دوباره عالقه مند شده اند تا روى اين سوخت 

سرمايه گذارى كنند. علت اين است كه مزاياى 
استفاده از آن جاى بحث ندارند.

   چرا سوخت جلبك، سوختى عالى است؟

به دليل انرژى زا بودن جلبك و به خاطر اين 
(تعداد آن ها  دارد  گياه رشد سريعى  اين  كه 
طى چند ساعت دو برابر مى شود)، پژوهشگرها 
مى خواهند آن را براى منفعتى كه دارند تحت 
كنترل درآورند و به عنوان سوختى بى ضرر آن 
euglena را عرضه كنند. سوختى كه از جلبك
حاصل مى شود بسيار سبك است و در دماى 

پايين آسمان سفت نمى شود. اين همان ويژگى 
نفت سفيد (كروزن) يا سوخت جت هاى كنونى 
است كه هواپيماهايى را كه كربن به هوا مى پراكنند 
را براى محيط زيست كم ضررتر مى كند. نكته 
جالب توجه ديگر در مورد جلبك ها اين است كه 
مى توان آن ها را در فضاهايى كه هيچ گياه ديگرى 
رشد نمى كند كشت كرد، مثل آب هاى شور يا 
آب هاى فاضالبى. همچنين مى توانيم تاالب هاى 
جلبك را در مجاورت نيروگاه هايى كه دى اكسيد 
كربن به هوا منتشر مى كنند بسازيم و با استفاده از 
CO2 متصاعد شده، به تاالب هاى جلبك انرژى 

برسانيم.
سوخت جلبك حتى از ديگر زيست سوخت ها 
هم بيشتر توليد مى شود. براى مثال، در حالى 
كه اتانول استخراج شده از ديگر گياهان تا كنون 
به عنوان سوخت وسايط نقليه به كار گرفته 
شده، ريزجلبك ها مى توانند تا 60 برابر بيشتر از 
گياهانى كه در خاك كشت مى شوند روغن توليد 
كنند. با وجود تمامى اين مزايا، چرا كف سبز رنگ 
تاالب ها هنوز به باك خودروها نرسيده است؟ 

دانش بهره بردارى از آن به حد كافى وجود دارد، 
ولى مسأله گران قيمت بودن اين سوخت است. 
به همين خاطر است كه دانشمندان در تالش 
هستند تا راه هايى براى مقرون به صرفه بودن 

آن براى عموم مردم پيدا كنند.
آن ها سعى دارند قيمت هر گالن سوخت جلبك 
را به حدود 3 دالر برسانند، كه در اين صورت 
رقيبى براى بنزين خواهد بود. چند دهه طول 
مى كشد تا سوخت هاى جلبكى به اين نرخ برسند. 
براى نيل به چنين هدفى الزم است كشت جلبك 

به ميزان انبوه برسد.
مورد  جلبك  گونه  پژوهشگرها  منظور،  بدين 
نظر خود را انتخاب و تغييرات ژنتيكى روى آن 
اعمال مى كنند. آن ها محيط رشد جلبك انتخابى 
را تغيير مى دهند و با قرار دادن آن در معرض 
تست فشار (استرس)، تا حد امكان روغن از آن 

استخراج مى كنند.
نيستند؛  انگيز  حيرت  سوختى  فقط  جلبك ها 
پوست،  براى  بهداشتى  محصوالت  آن ها  از 
شير خشك غنى از امگا 3، خوراك احشام و 
محصوالت بى شمار ديگرى توليد مى شود. واژه 
بى شمار اغراق آميز نيست، چون حتى از آن ها 
تخته هاى موج سوارى نيز ساخته شده است! البته 
با به كارگيرى فوم پلى يورتان هم از سوخت هاى 
فسيلى براى ساخت تخته موج سوارى استفاده 
شده است، اما به كارگيرى روغن هاى جلبكى 
باعث كارايى و عملكرد بهتر تخته موج سوارى 
مى شود، چون آن را نرم تر و انعطاف پذيرتر 
مى كند و مهم تر از همه، ديگر نيازى به استفاده 
از سوخت هاى فسيلى ناسازگار با محيط زيست 
نيست.به عقيده دانشمندان، جلبك ها مى توانند 
پاسخ علت كند شدن انتشار گازهاى گلخانه اى 
در نيروگاه ها باشند. نيروگاه هاى سوخت زغال 
سنگ گازهاى آالينده را به هوا مى فرستند، اما 
اكنون اين گازها مهار مى شوند و براى كشت 
جلبك ها مورد استفاده قرار مى گيرند. سپس اين 
جلبك ها تبديل به نوع ديگرى از سوخت جت و 

ديزل خودرو مى شوند.
در دانشگاه كنتاكى سوخت جت توليد مى شود 
و حاال پژوهشگرهاى اين دانشگاه قصد دارند 
سوخت ديزل تجديدپذير بسازند. در نيروگاه 
تجهيزاتى  زمان  مرور  به  فعاليت آن ها  محل 
اضافه شده تا عناصر شيميايى مختلف را محصور 
كنند. گوگرد، خاكستر و جيوه ديگر در هوا پخش 
نمى شوند، بلكه گامى فراتر رفته و براى توليد 

محصوالت فرعى به كار مى روند.
جلبك ها بمب هاى آبى ميكروسكوپى محلول در 
آب و بسيار رقيق هستند. آن ها مانند همه گياهان 
رشد مى كنند و با استفاده از دى اكسيد كربن، نور 
خورشيد و آب رشد و به دنبال فرآيند فتوسنتز 
غذاسازى مى كنند. دانشمندان در تالش هستند 
تا كارى كنند كه اين جلبك ها فتوسنتز را خيلى 

خيلى سريع انجام دهند.

سوخت جلبك يكه تاز ميدان مي شود!



تکنولوژی
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به لطف فناورى هاى در حال پيشرفت، تانك ها هم متحول مى شوند. 
تانك ها با انهدام و انفجار مسير دفاعى دشمن به نماد جنگ در قرن 
بيستم تبديل شدند اما داستان آن ها در آينده به گونه اى ديگر 
خواهد بود. برخى تحليل گرها معتقدند كه اين غول هاى زرهى 
ديگر عصر طاليى خود را سپرى كرده اند، اما عده اى ديگر آن ها را 
نيروگاه هاى ميادين جنگى مى دانند كه مرتب در حال تحول يافتن 

و سازگار شدن با دنياى جديد هستند.
فناورى دست از ايجاد تغيير در تانك ها و تسليحات جنگى بر 
نمى دارد. يك هليكوپتر آپاچى مسلح كه ظرفيت موشك هاى «ِهل 
فاير» آن پر است مى تواند روى هدف خود قفل كند و در عرض 
چند ثانيه تانك هاى دشمن را منفجر كند، به طورى كه چيزى بيش 

از تكه هاى كوچك از آن باقى نماند.
 هواپيماهاى بدون خلبان نيز توانايى انجام همين كار را دارند. 
حتى اگر فناورى را كنار بگذاريم، سربازها مى توانند با سالحى 
انفجارى كه روى دوش خود مى گذارند و به سمت تانك هاى 
دشمن نشانه مى روند آن ها را نابود كنند. با شليك خمپاره و 
 سالح هايى نظير آن ورق برمى گردد و امنيت يك بار ديگر باز

 مى گردد.
در اين حين، نوآورى ها در دنياى فناورى به تانك ها توانايى رقابتى 
تازه و كارآمدى داده تا براى مثال بتوانند در خيابان هاى باريك با 
شورشى ها بجنگند. سالح هاى قدرتمند و انواع مهمات تخصيص 
يافته كه از تانك ها شليك مى شوند هر هدفى را آسيب پذير 
مى كنند، اما زره كامپوزيت امروزه بيش از هر زمانى از تانك ها 
محافظت مى كند. تانك هاى آينده برخالف هيوالهاى سنگين وزن 
قديمى كه در سرزمين هاى تحت مناقشه بين طرف هاى درگيرى 
سالنه سالنه حركت مى كردند و آتش و شعله از دهانه آن ها فوران 
مى كرد، جنگ افزارهايى انقالب گر در صنعت ساخت تجهيزات 

جنگى خواهند بود. 
فناورى هاى نهانى بر رادار و هدف يابى حرارتى غلبه مى كنند و 
 تانك هاى بدون سرنشين با قدرت به سوى ميدان دشمن پيش 
مى روند، بدون اين كه هدايت كنندگان آن كوچك ترين صدمه اى 
ببينند. در حال حاضر وزارت دفاع اياالت متحده در حال ارزيابى و 
طراحى وسايط نقليه جنگى روباتيك از نوع كمرشكن مانند «چيتا» 
است تا آن ها را ساخته و روانه عمليات هاى جنگى كند. جديدترين 
و پيشرفته ترين فناورى ها، تانك هاى پرقدرتى را در سال هايى كه 

در پيش رو هستند به دنيا عرضه خواهند كرد.
 

 ترانسفورمرى به نام تانك تِريِر 
 ،BAE شركت صنايع دفاعى و هوافضايى بريتانيايى
تانكى به نام «تِرير» ساخته كه نامش برگرفته از نام 

نژاد سگى كوچك و پرجنب 
و جوش است.

 اين وسيله نقليه جنگى بيشتر يك ترانسفورمر است تا تانك! آن 
را به چاقوى ارتش سوئيسى نيز تشبيه كرده اند، چون مانند اين 
چاقوى جيبى، چند كاره است؛ مى تواند مواد منفجره دفن شده در 
زير خاك را جست و جو كند، در مقابل امواج آب و ديواره هاى 
بتونى سخت را در هم بشكند و... صحبت از ظهور يك هيوالى 

مكانيزه شده زرهى است.
كف دو اليه اين تانك سپر محافظ در مقابل انفجار مين است و 
پوشش فوالدى آن مى تواند دو سرنشينى را كه در آن جا مى گيرند 
از انفجار سالح هاى كوچك و تركش هاى گلوله و خمپاره محفوظ نگه 
دارد. تانك تِرير همچنين مى تواند با كنترل از راه دور تا فاصله 1000 
متر عمل كند. يكى از ويژگى هاى منحصر به فرد اين تانك، وزن 
30 تُنى آن است كه قابل حمل با هواپيماهاى ترابرى نظامى بزرگ 

است. اين يعنى بارى به سنگينى  6 فيل آفريقايى و بلكه بيشتر!
تنها هواپيماهايى كه قدرت حمل آن را دارند يكى «بوئينگ سى-17 
گلوبَمستر 3»  است كه بزرگ ترين و مجهزترين هواپيماى باربرى 
موجود در نيروى هوايى اياالت متحده به شمار مى رود و ديگرى 

«ايرباس اِى 400 اِم» است. 
اين تانك چند منظوره مجهز به بخشى است كه با كمك آن مى تواند 

موانع را جا به جا كند و اشياء سنگين را از سر راه بردارد. 
همچنين در قسمت جلويى خود داراى يك بازوى حفار يا لودر 
براى حفر و به حركت درآورن چندين تُن خاك و نيز داراى 
هم  در  و  جاده ها  براى شكافتن سطح  دهنده  يك عضو چاك 
كوبيدن صف دشمن است. به عالوه، تِرير داراى نارنجك انداز
و يك مسلسل چند  قابليت 360 درجه چرخش  با   الكتريكى 
سالح هاى  انواع  كه  اين  بر  عالوه  است،  دفاع  براى  منظوره 
 بيولوژيكى، هسته اى و شيميايى و يك تخليه كننده دود هم روى آن 

قابل نصب هستند. 
از ديگر امكانات داخل اين تانك، سامانه موقعيت ياب تصويرى 
و صفحه نمايش هايى براى مشاهده وضعيت سيستم هاى مختلف 
آن است. دوربين هاى تِرير ديد 360 درجه، هم در روز و هم در 
شب در اختيار سرنشين هاى آن مى گذارند و قابليت تصويربردارى 
حرارتى را دارند. تِرير كه با يك «جوى استيك» هدايت مى شود در 

واقع يك جانور شكارگر دوزيست است، 
چرا كه مى تواند از آب هاى عميق عبور كند و امواج آبى كه تا 2 متر 
ارتفاع دارند را پشت سر بگذارد.صنايع BAEتا كنون تانك تِرير را 

به نيروهاى مسلح و ارتش كشورهاى زيادى فروخته است.

  

 Armata 14-T تانك
تانك Armata 14-T، جديدترين تانك اصلى ميدان نبرد، يعنى 
خودروى زرهى اصلى ميدان نبرد زمينى ساخت كشور روسيه است. 
ارتش روسيه برنامه ريزى كرده بود تا 2300 فروند از اين تانك ها را 
بين سال هاى 2015 و 2020 خريدارى كند، اما به دليل كمبودهاى 
توليدى و مالياتى اين برنامه ريزى تا سال 2025 به تعويق افتاده 
است. اين تانك وارد خط توليد شده است و نخستين سرى آن ها به 
تعداد 100 فروند به لشكر تامان اعزام خواهد شد. انتظار مى رود 
كه ساخت آن ها در سال 2020 به اتمام برسد. تنها در صورتى كه 
همه  آزمايش هاى الزم روى آن ها انجام شود از كارخانه منتقل 

خواهند شد.
طراحى تانك Armata 14-Tبيش از 5 سال طول كشيد و ظرفيت 
3 سرنشين را دارد. سرنشين ها در جلوى بدنه، درون كپسولى زرهى 
كه نقش محافظ را دارد قرار مى گيرند. اين تانك با موتور ديزلى 

حركت مى كند. 
است، يك  بر ساعت  كيلومتر  تا 90  حداكثر سرعت آن 80 
گيربوكس اتوماتيك 12 سرعتى دارد و مى تواند تا 500 كيلومتر 
مسافت را طى كند. سيستم هدايتى كامپيوترى شده آن بر وضعيت 
همه قطعات و عملكردشان نظارت دارد. در ميدان جنگ، نرم افزار 
آن مى تواند تهديدها را تجزيه و تحليل كند و سپس پيشنهاد اقدام 
مناسب با نوع تهديد را بدهد يا اين كه خودش به طور خودكار وارد 
عمل شود تا آن ها را از بين ببرد. در صورتى كه تهديدى خارجى 
را شناسايى نكرده باشد، مى تواند اشتباهات سرنشين ها را تشخيص 

دهد و آن ها را اصالح كند.
 

  تانك هاى هيبريدى 
يكى ديگر از انواع تانك هاى نسل جديد، تانك هاى هيبريدى هستند 
كه فناورى هاى مدرن مزيت هاى قابل توجهى به آن ها افزوده اند. 
يك سرباز به طور متوسط روزانه به 80 ليتر سوخت براى حمل و 

نقل و جا به جايى تجهيزات و مايحتاج نظامى نياز دارد. 
مصرف بهينه سوخت عاملى كليدى در برنامه ريزى هاى آينده 
نظامى محسو مى شود و تانك هيبريدى راه حل خوبى براى آن 

است.
BAE Systems(شركت صنايع دفاعى و هوافضاى بريتانيا) و 

صنايع Northrop Grummanتانكى به نام GCVساخته اند 
كه با يك نيروى محركه الكتريكى هيبريدى حركت مى كند و نسبت 
به تانك هاى قبلى تا 20 درصد مصرف سوخت را كاهش مى دهد. 
GCVظرفيت حمل 3 سرنشين و 9 سرباز پياده مجهز به سالح را 

دارد و پوششى از فوالد از آن محافظت مى كند. با اين حال، وزن زيادى 
كه دارد چالش برانگيز است.

تانك هاى نسل جديد
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 سرايه

طبيعت چشم نواز مازندران/ عكس از: بهنام يوسفى

دوم دي
*پل گريم ،مدير آمريكايي كنسرسيوم نفت در 
اهواز بـــه هنگام رانندگي هدف گلوله قرار گرفت و 
كشته شـــد. گروه موحدين مسئوليت اين ترور را به 
عهده گرفت. به دنبال اين واقعه يكصد آمريكايي با 

هواپيما اهواز را ترك كردند. 
* بنا به گزارش ساواك اغلب شب ها از ساعت 
21 الي 24، در حدود 30 جوان در گرجي محله بهشهر 
عليه كد66(شاه)  شـــعار داده و با مشاهده ماموران 

متواري مي شوند. 
* برابر اعالم شهرباني فارس استوار دوم كامجو 
مسئول اطالعات شهرباني در شهرستان الر توسط 
شخص ناشناسي هدف حمله مسلحانه قرار گرفت 

و مجروح شد . 
*  در كرمان پزشكان  وپرستاران اداره بهداري و 
جمعيت شيرو خورشيد سرخ تظاهرات و با فرهنگيان 
متحصن در آموزش وپرورش اعالم همبســـتگي 

كردند.
* بنا به گزارش ســـاواك عصر روز 57/10/2 
زندانيان معتاد شهرباني سنندج اقدام به خودزني و 
سپس آتش زدن پتو و وسايل خود نموده اند . ماموران 
با بازكردن دربندهـــاي زندان قصد اطفاي حريق را 
داشـــتند كه بقيه زندانيان با استفاده از دود حاصل از 
آتش و فرصت به دست آمده از بنده خارج و به اسلحه 
خانه حمله و تعدادي اسلحه به سرقت برده كه بعدا 
 با دســـتگيري عده اي ازآنها سالح هايي نيز كشف 

شد . 
كال 5قبضه تفنگ برنو ، يك قبضه يوزي، يك 
قبضه ژ-3 و 11 قبضه سالح جكري رولور سرقت كه 

تا به حال پيدا نشده است .
*معلمان شهرستان شهركرد ضمن تجمع در 
هنرستان صنعتي شهركرد گردهم آمده و متفقا تصميم 

به ادامه اعتصاب و تعطيلي كالس ها گرفتند . 
* عده اي در حدود 200تا300 نفر از كارمندان 
بانك مركزي در ســـالن غذاخوري كاركنان بانك 

مركزي اجتماع كردند . 
در اين تجمـــع چند تن از كارمنـــدان براي 
حاضران درباره ادامه مبارزه تا سرنگوني رژيم تاكيد 
 كردند . در پايان مراسم قطعنامه اي در 9ماده قرائت

 شـــد .  محكوم كردن رفتار ماموران رژيم در شهرهاي 
نجف آباد و مشهد و ساير شهرها ، حمايت از كاركنان 
اخراجي بانك، اعالم يك هفته اعتصاب نشسته و ايجاد 
كانون كاركنـــان بانك جهت نظارت بر اعمال مديران 
 بانـــك از جمله موارد مطرح شـــده در اين قطعنامه 

بود . 
*بنا به گزارش ساواك پس از نماز مغرب و عشا 
در حرم مطهر حضرت معصومه (ع) طلبه اي اقدام به 
ايراد سخنراني تحريك آميز نموده و مانند شب هاي 
گذشته در حدود 400 نفر به مدت بيست دقيقه اقدام به 

دادن شعارهاي مضره و اسائه ادب  كرده اند.
 نســـبت بـــه شناســـايي طلبـــه مزبور و 
جلوگيـــري از ادامه چنين وضعـــي با همكاري 
 فرمانـــداري نظامـــي اقداماتـــي در جريـــان

 است. 

نبرد روس ها با ايرانيان در رباط كريم شهريار

 در دو روز اول و دوم دي ماه 1294، نيروهاي تازه نفس 
روسيه كه به بهانه جلوگيري از گسترش نفود آلمان در ايران 
تا حومه تهران پيشروي كرده بودند در رباط كريم شهريار با 
ژاندارم ها، افراد مسلح «كميته دفاع ملي» و ايرانيان داوطلب كه 
اسلحه برداشته بودند درگيري داشتند كه اين زدو خوردها با 
پيروزي روس ها به پايان رسيد و ايرانيان تلفات سنگين متحمل 
شـــدند و داليل عمده آن ناهماهنگي دفاع گران در جريان 

زدوخورد و نداشتن اسلحه سنگين بود. 
روس ها باوجود پيروزي در نبرد رباط كريم شـــهريار 
وارد تهران نشدند. با شكست مدافعان تهران و عقب نشيني 
به شـــهر، رجالي كه به قم مهاجرت كرده بودند و نيز اعضاي 
كميته دفاع ملي از آنجا عازم اصفهان و كرمانشـــاه شـــدند. 
 همزمان مردم معمولي نيز در اصفهان، كرمان و شـــيراز به 
كنسولگري هاي انگلستان كه متحد روسيه در جنگ جهاني 

اول بود حمله بردند.
 ايـــن وضعيت بـــه حكمـــران انگليســـي هند 
بهانـــه اي داد تا يك نيـــروي نظامي تازه بـــه فرماندهي 
 ژنـــرال «پرســـي ســـايكس» با كشـــتي روانـــه ايران

 سازد.
  مســـتوفي كه اين وضعيت را ديد از رياســـت وزراء 
كناره گيري كرد، فرمانفرما جـــاي او را گرفت .در اين ميان 
براي تضعيف روحيه دولت و در نتيجه اطاعت از دستورهاي 
انگلستان و روسيه، عوامل اين دوكشور كاركنان ادارات دولتي 
ايران را كه مواجب ماهانه آنان عقب افتاده بود تشويق به تحصن 
در سفارتخانه ها و كنسولگري هاي اين دو كشور مي كردند و 
عده اي از كارمندان هم متحصن شدند! كه «تاريخ» مهر خيانت 

بر چهره آنان زده است.
نخستين كتاب طنز

كتاب طنزها  تاليف شاعر و فيلسوف رومي كوينتوس 
هوراتيوس فالكوس 23 دسامبر سال 35 پيش از ميالد در شهر 
رم به صورت نســـخه هاي متعدد دستنويس انتشار يافت كه 
باقي مانده است و هنوز مورد مطالعه كساني است كه التين 

مي دانند.
اين كتاب، نخستين مجموعه طنز به صورت نظم و نثر در 
تاريخ است و به اين لحاظ است كه هوراتيوس را پدر طنز در 
جهان و نخستين طناز در تاريخ بشمار مي آورند و واژه طنز در 

زبان هاي اروپايي، از عنوان كتاب او گرفته شده است.

گويند كه  دوزخى  بود  عاشق  و مست

قولى است خالف دل در آن نتوان بست

گر عاشق و مست  دوزخى  خواهد  بود

فردا  باشد  بهشـت همچون  كف  دست
خيام

پند بزرگان
*هيچ كس موفق نمى شـــود سرزمين 
جديدى را كشف كند، مگر اينكه بپذيرد مدت 

زيادى رنگ خشكى را نبيند. 
آندره ژيد
 *مناعـــت، بين خودســـتايى و خود 

 ارسطوهيچ انگارى است.

محصول خبازي

دعوت به
 سكوت
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ساك

لنگ ميزند

اثر داستايوسكي
وجود دارد

لگام و افسار

فرزند نوه
زير بار كار 

يا مسئوليتي 

مفقود

پايتخت روسيه

از قاريان
 قرآن مجيد

آب ديده

نوعي
 وسيله نقليه

قاصد

تير كوچك

تله

اثر نيكالي 
گوگول

ضمير وزني

نويسنده مسخ

شامل همه

باخبر

ملودي

غيراصلي و بيماري پوستي
جانبي

محفل دوستانه

اسب آذري

ساز كليسا

كالم هشدار

بسيار شيرين

پزشكي

جمع نفس

شفقت

ش

ى

ماليات زوركي

سالخورده

تظاهرات و درگيري در تهران

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


