
دبیرکل حزب اراده ملت ایران:

اصاح طلبان از دولت جدا نیستند

اصلی  اولویت  را  ملی  منافع  و  ایران مصالح  ملت  اراده  دبیرکل حزب 
جریان اصاح طلبی در کشور دانست و گفت: انتقادها به معنای جدایی 

اصاح طلبان از دولت نیست.
به گزارش ایرنا، احمد حکیمی پور با بیان اینکه اختاف نظر و نقد همواره 
یک فرصت است نه تهدید، اظهار کرد: اگر چه اصاح طلبان از عملکرد 
برخی از بخش های دولت انتقاد دارند و نظرات خود را نیز بیان می کنند  
اما این نظرها به معنای خالی کردن پشت دولت و کنار گذاشتن دولت 

نیست.
انتقاد و نظرات  بیان  نباید  تاکید کرد:  ایران  اراده ملت  دبیرکل حزب 
مختلف اصاح طلبان را به منزله جدایی آنها از دولت تلقی کرد و همچنین 
از آن طرف نباید با طرح نظرات خام، بهانه به دست مخالفان دولت و 

مخالفان اصاح طلبان داد.
حکیمی پور توصیه کرد: دامن زدن به این تفکر که دولت نیازی به نیروهای 
سیاسی و اجتماعی ندارد و خودبنیاد است و هر توان و هر سبدی از آرا که 

دارد متعلق به خودش است، خوب نبوده و حساسیت برانگیز است.
دبیرکل حزب اراده ملت ایران افزود: در فضای سیاسی و اجتماعی کشور 
نیز نباید این طور القا شود که دولت در جهت حذف احزاب و گروه های 

حامی خود حرکت می کند.
این فعال اصاح طلب با تاکید بر اینکه مراعات در اظهارنظرها باید دوطرفه 
باشد، افزود: برخی از دولت بد دفاع می کنند و با یک سری از اظهار نظرها 
و مخالف اصاح طلبان  باعث می شوند عما جریان های مخالف دولت 

سوء استفاده کنند.
حکیمی پور اظهار کرد: همواره اولویت اصلی جریان اصاح طلبی مصالح 
و منافع ملی است؛ اصاح طلبان در سپهر سیاسی کشور، بحث جریان و 
منافع حزبی خود و جبهه ای ندارند و علی رغم انتقاد، کمک می کنند دولت 
موفق عمل کرده، به اهداف ترسیمی نظام برسد و در عین حال کشور را 

نیز خوب اداره کند.
وی تصریح کرد: اصاح طلبان هرگز به دنبال این نیستند که ساز خودشان 
را بزنند، بلکه مسائل و مصالح کشور برای شان مهم است؛ اساسا همراهی 

وکمک به پیشرفت کشور تز اصاح طلبی است.
دبیرکل حزب اراده ملت درباره آرایش سیاسی اصاح طلبان از سال 1398 
تا 1400 نیز گفت: آرایش سیاسی کشور در زمان انتخابات مجلس شورای 
اسامی مشخص می شود؛ انتخابات مجلس، آزمون و محکی سیاسی است 

که روشن می کند آرایش سیاسی کشور به چه صورتی خواهد بود.
حکیمی پور گفت: اینکه تا سال 1400 و انتخابات ریاست جمهوری آینده 
چه اتفاقی خواهد افتاد  و آرایش سیاسی کشور چگونه می شود از زمان 

انتخابات مجلس یازدهم، مشخص می شود.
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داستان یک خروج

آمریکا  ترامپ رئیس جمهوری  ناگهانی دونالد  تصمیم 
مبنی بر خروج تمام نیروهای آمریکایی از سوریه همچنان 
آثار و پیامدهای خود را به دنبال دارد. پس از استعفای 
گورک  مک  بافاصله  آمریکا،  دفاع  وزیر  متیس  جیمز 
نماینده ویژه ایاات متحده در ائتاف ضدداعش نیز از 
سمت خود کناره گیری کرد. او علت استعفای خود را عدم 
توانایی تطابق با سیاست های جدید کاخ سفید عنوان و 
از سوریه موجب  آمریکا  نیروهای  که خروج  کرد  اعام 
بی اعتمادی شرکای آمریکا خواهد شد. همچنین که جمیز 
متیس علت کناره گیری از وزارت دفاع را تصمیم جنجالی 
ترامپ اعام کرده بود. اما واکنش رئیس جمهوری بر دو 
پیامد اولیه تصمیمش برای خروج از سوریه مطابق روند 
سابق وی یکجانبه گرایانه رقم خورد. او صریحا اعام کرد 
که مک گورک را نمی شناسد و استعفای او چندان اهمیتی 

ندارد، چرا که تا دو ماه آینده او از سمتش کنار می رفت.
در مورد وزیر دفاع هم ترامپ با تحقیر متیس گفته 
زمانی که اوباما او را از کار برکنار کرد این من بودم که 
شرایط و امکانات فوق العاده ای برای او در پنتاگون فراهم 
کردم. گذشته آثار و تبعات تصمیم ترامپ در داخل آمریکا 
که به گفته منابع مطلع باعث بروز التهابات سیاسی در این 
کشور شده است، اکنون متحدان اروپایی ایاات متحده 
نیز از شوک ناشی از اتخاذ این سیاست صحبت می کنند. 
حتی گفته می شود که اروپایی ها علنا اعام کرده اند که 
ترامپ به آن ها خیانت کرده چرا که عاوه بر پیامدهای 
امنیتی این تصمیم برای اروپا، مسیر برای نفوذ گسترده تر 
ایران و روسیه در تحوات جاری سوریه هموارتر می شود.

گزارش تحقیق و تفحص از موسسه همشهری

در شورای شهر قرائت شد

سرمقاله
محمدرضا ستاری

ادامه در صفحه  2

یک تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی تاکید کرد: به نظر می رسد با خروج 
نیروهای نظامی آمریکا از سوریه و عدم تداوم حمایت از مخالفان بشار اسد، ایران، 
روسیه، ترکیه و دولت سوریه این خاء را پر کنند که شامل دشمنان، رقبا و دشمنان 

غیرهمراه آمریکا محسوب می شوند.
به گزارش ایلنا، امیرعلی ابوالفتح، به دستور دونالد ترامپ مبنی بر خروج نظامیان 
آمریکا از سوریه اشاره کرد و گفت: یکی از محورها و شعارهای اصلی دونالد ترامپ 
در عرصه سیاست خارجی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016، خروج نظامی 
آمریکا از خاورمیانه بود چراکه از نظر ترامپ، آمریکا با حضور نظامی در خاورمیانه 
میلیاردها دار از درآمدهای خود را به هدر داده و از سوی دیگر، روسیه و ایران و 
دولت سوریه در حال جنگیدن با داعش هستند و می توانند بدون کمک آمریکا، 

داعش را شکست بدهند بنابراین دلیلی برای حضور نظامی آمریکا نیست.
وی ادامه داد: او حدود یک سال قبل هم از خروج نظامی آمریکا در سوریه 
سخن گفت که در آن مقطع رایزنی های مقامات ارشد اسرائیل و همچنین ابی های 

مختلف نظامی و سیاسی از پنتاگون تا کنگره موجب تغییر موضع ترامپ شد. 
این کارشناس ارشد مسائل آمریکا با بیان اینکه با اشاره به ناکامی جمهوری خواهان 
در انتخابات میان دوره ای کنگره و واگذاری اکثریت مجلس نمایندگان به حزب 
دموکرات اظهار کرد: به نظر می رسد ترامپ برای دستیابی به یک هدف بزرگ داخلی 
می خواهد دست به تغییرات عمده در سیاست خارجی بزند. در واقع ترامپ بدون 
ارائه یک دستاورد عمده خارجی نمی تواند شانس خود را برای پیروزی افزایش دهد. 
او نیاز دارد برای مردم و حامیان خود ترسیم کند که ایاات متحده در جنگ های 
فرامرزی به موفقیت رسیده و پیروز شده است و هم اکنون زمان بازگشت سربازان 

به میهن فرا رسیده است.
ابوالفتح با بیان اینکه ترامپ با خروج نیروهای نظامی از سوریه می خواهد بودجه 
و امکانات جنگ های فرامرزی را صرف بازسازی بنیان های فرسوده، ایجاد اشتغال و 
بازسازی داخلی کند، تصریح کرد: این مسئله برای مردم آمریکا بسیار مهم است 
که بودجه هایی که برای جنگ فرامرزی هزینه می شده – و از نظر اغلب مردم 
آمریکا بی حاصل و بی فایده بوده است – به بهبود وضعیت معیشتی، رونق فضای 

اقتصادی و ایجاد اشتغال منجر شود.
وی افزود: خروج نظامی آمریکا از سوریه احتماا مقدمه ای برای خروج نظامی 
آمریکا از عراق و افغانستان یا کاهش چشمگیر نیروهای نظامی از این دو کشور 

باشد که فعا این کار در افغانستان انجام شد.
ترامپ  دستور  اینکه  یادآوری  با  خارجی  سیاست  مسائل  ارشد  تحلیلگر  این 
برای خروج نیروهای نظامی از سوریه با واکنش های شدیدی روبه رو شده است، 
خاطرنشان کرد: به غیر از ترامپ و حلقه اصلی مشاوران وی یعنی مایک پمپئو 
و جان بولتون، بقیه تشکیات سیاسی یا همان هیئت حاکمه ایاات متحده با 
خروج نظامی آمریکا از سوریه و متعاقب آن، خاورمیانه به شدت مخالف است به 
گونه ای که گراهام که از سناتورهای بلندپایه است، گفته این دستور بهترین خبر 
برای ایران و بشار اسد است و در نهایت نیز به استعفای جیمز متیس، وزیر دفاع 

آمریکا منجر شد.
ابوالفتح با تاکید بر اینکه ترامپ درصدد دست زدن به اقدامات انقابی و بنیادین 
در عرصه سیاست خارجی است، گفت: ترامپ به غیر از سیاست های خصمانه 
و لفاظی هایی که علیه ایران پیگیری و مطرح می کند – که حتما هم مورد نقد و 
محکومیت است – قصد دارد بار سنگین حاصل از امپراطوری جهانی آمریکا که از 

هفتاد ساله گذشته به دولت کنونی ارث رسیده است را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه امپراطوری جهانی آمریکا هم پرخرج است و هم پرمسئولیت، 
عنوان کرد: ترامپ معتقد است اگر اصاحی در سیاست خارجی آمریکا انجام 

نشود، اقتصاد آمریکا از درون فرومی پاشد و قدرت خود را به رقبای قدرتمندی 
همچون چین، روسیه و اتحادیه اروپا واگذار می کند. این رویکرد هم مختص به 
ترامپ نیست بلکه جریان های ملی گرا و طیف وسیعی از مردم ایاات متحده چنین 

اعتقادی دارند.
این کارشناس ارشد مسائل آمریکا با بیان اینکه رویکرد دولت آمریکا در عرصه 
سیاست خارجی قطعا با دیدگاه تشکیات سیاسی شامل کنگره، سیاست مداران، 
جامعه اطاعاتی، نظامیان، کمپانی ها و پیمانکاران نظامی و رسانه های جریان اصلی 
که از رویکردهای میلیتاریستی و حضور نظامی بهره مند می شوند، در تضاد است، 
یادآور شد: آنها می ترسند رویکرد آمریکا به نقش رهبری ایاات متحده در عرصه 
بین المللی لطمه وارد کند و از سوی دیگر، منافع حاصل از حضور نظامی برای آنها 

نیز از بین برود.
ابوالفتح اضافه کرد:  البته تعارض و تضادی هم در خود ترامپ نیز وجود دارد؛ 
از یکسو معتقد است که ایاات متحده نباید نقش پلیس بین الملل را ایفا کند، 
وظایفی مانند فروخواباندن جنگ ها در گوشه و کنار عرصه جهانی را برعهده بگیرد و 
آتش نشان عرصه بین المللی باشد و از طرف دیگر، همچنان در حال افزایش بودجه 

نظامی است و رکوردها در این باره همچنان در حال جابه جا شدن است.
ترامپ معتقد هستند که رویکرد  اینکه منتقدان و مخالفان  بر  تاکید  با  وی 
رئیس جمهوری کنونی آمریکا به نفع دشمنان و رقبای آمریکا تمام می شود، بیان 
کرد: به زعم تشکیات سیاسی ایاات متحده، روسیه، چین، کره شمالی و ایران در 
ایه نخست دشمنان آمریکا هستند. عدم حضور نظامی آمریکا در اقصی نقاط عالم 

از جمله سوریه موجب ایجاد خاء قدرت می شود و این کشورها آن را پر می کنند.
این تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی با بیان اینکه هیئت حاکمه آمریکا 
معتقد است عقب نشینی نیروهای نظامی این کشور از سوریه به نفع ایران تمام 
می شود، گفت: به نظر می رسد با خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه و عدم 
تداوم حمایت از مخالفان بشار اسد، ایران، روسیه، ترکیه و دولت سوریه این خاء 

را پر کنند که شامل دشمنان، رقبا و دشمنان غیرهمراه آمریکا محسوب می شوند.
ابوالفتح استعفای جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا را از پیامدهای خروج نظامی 
آمریکا از سوریه دانست و اظهار کرد: ترامپ کلکسیونی از اختافات ریز و درشت را 
با اعضای کابینه خود به ویژه تیم سیاسی – امنیتی خود داشته است. اولین اختاف، 
با استعفای رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید و اخراج رکس تیلرسون، وزیر سابق 
امور خارجه آمریکا نمایان و سپس با تغییر ژنرال هربرت مک مستر، مشاور امنیت 

ملی همراه شد.
وی ادامه داد: گفته می شود اختاف ترامپ و متیس از هفته نخست تشکیل 
سفر  ممنوعیت  بر  مبنی  ترامپ  که  فرمانی  اساس،  براین  که  شد  آغاز  دولت 
شهروندان هفت کشور صادر کرد بدون مشاوره با وزیر دفاع بوده است. بعد از آن، 
رایزنی و مذاکره با کره شمالی بود که ترامپ بدون هماهنگی با وزیر دفاع، ابتکارعمل 
را در دست گرفت و گفت رزمایش های مشترک ایاات متحده و کره جنوبی متوقف 
شده است. همچنین متیس با اعزام نیروهای نظامی به مکزیک مخالف بود ولی در 
نهایت به این کار تن داد ولی با اعام خروج نظامی آمریکا از سوریه، کاسه صبر 

متیس لبریز شد.
این کارشناس ارشد مسائل آمریکا با بیان اینکه به نظر می رسد فرمان ترامپ به 
سوریه اختصاص نداشته باشد و شامل عراق و افغانستان هم بشود، تصریح کرد: 
به نظر می رسد مشورت ها و توصیه های وزیر دفاع و فرماندهان ارشد ارتش آمریکا 
مدنظر فرمانده کل قوا قرار نگرفته و ترامپ این مسائل را در تصمیم گیری لحاظ 
نکرده است و به همین خاطر متیس از سمت خود استعفا داده و مطرح کرده است 

که رئیس جمهوری حق دارد وزیر دفاع همسو با خود داشته باشد.
ابوالفتح برجام را یکی دیگر از اختافات ترامپ و متیس برشمرد و خاطرنشان 
کرد: متیس موافق خروج از برجام نبود ولی به اندازه رکس تیلرسون برای ادامه 
حضور آمریکا در توافق هسته ای تاش نکرد و به همین خاطر هم بود که وزیر سابق 
آمریکا جان سالم به در ببرد. برای متیس، مسائل نظامی در اولویت قرار داشت. 
اینکه فرمانده کل قوا در ایاات متحده بدون در نظر گرفتن مشاوره ها و ماحظات 
پنتاگون اقدام به تصمیم گیری کند، چندان مسبوق و مرسوم نیست اما ترامپ 

رویکرد تک محوری و فردمحورانه ای دارد.
وی درباره جایگزین های احتمالی متیس هم گفت: فعا کسی برای تصدی 
مقام وزارت دفاع مطرح نشده است ولی چند ماه قبل که زمزمه برکناری متیس 
مطرح شده بود، نام های سناتور لیندسی گراهام و سناتور تام کاتن مطرح شدند 
که هر دو هم بسیار ضد ایرانی هستند و نسبت به متیس هم ضدایرانی تر 
هستند ولی با توجه به انتقادات تندی که گراهام از ترامپ داشته، بعید است 

او به چنین مقامی دست پیدا کند.
این تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی افزود: فعا همه در ایاات متحده در 
شوک خروج متیس از وزارت دفاع هستند و کسی هم پیش بینی نمی کرد که ترامپ 

شخصا فرمان خروج نیروهای نظامی از سوریه را صادر کند.

ابوالفتح مطرح کرد

پشت پرده تغییرات ترامپ در سیاست خارجی

گروه جامعه: تهران شهر بزرگی است و همه چیزش هم بزرگ است؛ هم خوبی هایش 
و هم بدی هایش. پایتخت ایران، تجمعی از امکانات شغلی، رفاهی، تفریحی، فرهنگی 
و آموزشی است و در عین حال جمعیت باایش، ترافیکش، آلودگی هوایش، معضات 
اجتماعی اش، گرانی خانه هایش و حتی بهای رفت وآمد در آن قابل مقایسه با هیچ جای 

کشور نیست. همین است که خوبی و بدی های تهران در دو کفه ترازو باعث می شود که 
فرد یا خانواده ای تصمیم بگیرد در تهران بماند یا از آن برود اما آیا می توان همه این مسائل 
را در یک فاکتور خاصه کرد: »کسی که در تهران زندگی می کند هزینه های زندگی در 

تهران را می پردازد؟«.
شرح در صفحه  3

چه چیز ساکنان پایتخت را در آن نگه می دارد؟

»ابتکار« از ضرورت تمرکز مجلس

بر بعد نظارتی گزارش می دهد

» ابتکار« پیامدهای خروج نیروهای ایاات متحده

از سوریه در آمریکا و خاورمیانه را بررسی می کند

»راب مارشال«

از فیلم »بازگشت مری پاپینز« می گوید

نظارت
وجه فراموش شده مجلس

التهاب در آمریکا
وپا شوک در ار یادآوری خوشی های کودکی

پیشخوان

رنگ »سیاه« مصدق زدایی
 صفحه  2

»ابتکار« دایل و پیامدهای رنگ پاشی بر نام خیابان دکتر مصدق را بررسی می کند

 صفحه  15 صفحه  12 صفحه  4

وی انتظامی   کاری کنید که نیر
 در چشم مردم مقتدر
عادل و هوشیار باشد

بازی بهره بانکی
و تورم

فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان
و مسئوان نیروی انتظامی:

»ابتکار« رابطه تورم و نرخ بهره بانکی را 
بررسی می کند

 صفحه  2

 صفحه  7

ِچالش های تهران گران

تخلفات »همشهری« قالیباف
 صفحه  3
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در  خیابان ها  یا  و  میادین  از  برخی  نامگذاری 
شهرهای مختلف دنیا بر مبنای وقایع و رخدادهای 
همین  و  می پذیرد  صورت  تاریخی  و  اجتماعی 
نامگذاری ها بخشی از هویت  اجتماعی شهروندان 
و  ملی  جبهه  رهبر  می دهد.  شکل  را  شهر  یک 
این  تاریخ  جزو  نیز  ایران  پیشین  نخست وزیر 
یا  و  خیابان  نامگذاری  همیشه  اما  است.  کشور 
بوده  همیشه جنجال برانگیر  او  نام  به  منطقه ای 
است. مخالفان او گویا تاب این را ندارند حتی یک 
خیابان هم به نام او شود تا جایی که بعد از آن همه 
کش و قوس بر سر موافقت خیابانی در تهران به 
نام دکتر محمد مصدق، شنبه شب عده ای بر روی 
تابلوی خیابان »دکتر مصدق« رنگ پاشیدند. گویا 
این مخالفان در تاش هستند که بخشی از تاریخ 
این سرزمین را حذف کنند، هر چند برخی از وقایع 
و شخصیت های تاریخی یک کشور نیز با تغییر نام 

آن خیابان نابود نخواهند شد. 
سید جواد میری، جامعه شناس و استاد دانشگاه 
در مخالفت  افراد  برخی  این حرکت  با  رابطه  در 
با بخشی از شخصیت های ملی که در تاریخ این 
سرزمین تاثیرگذار بوده اند، در گفت وگو با »ابتکار« 
تنگی جا  یا  کمبود  ایران  در  ما  متاسفانه  گفت: 
نداریم بلکه تنگی نظر داریم که این یکی از مشکات 
بنیادین در فرهنگ معاصر ایران و بااخص در این 
چهار دهه اخیر بوده است. ما در واقع دچار نوعی 
تنگ نظری در مسائلی که به گونه ای از یک سو به 
امر دینی و از سوی دیگر به امر سیاسی ربط دارد 

شده ایم. 
یعنی سیاست ما آیینی شده است که محصول 
و نتیجه آن نوعی تنگ نظری در عرصه فرهنگی 
است  ایران شده  معاصر  جامعه  در  اجتماعی  و 
اپسیلون  یک  اندازه  ما  اگر  حتی  که  صورتی  به 
اختاف نظر داشته باشیم آن 99درصدی که ممکن 
است اشتراک های ما را تشکیل بدهد نادیده گرفته 
می شود و دقیقا آن یک درصد اختاف به اندازه 
صددرصد بزرگ جلوه داده می شود و راه گفت وگو 

را می بندد. 
میری در ادامه افزود: یک نگاهی در ذهن و زبان 
انسان معاصر ایرانی شکل گرفته است و آن نگاه 
ایدئولوژیک به مسائل است. یعنی مواجه ما با امر 
متمایز به جاری اینکه مبتنی بر امر انسان شناختی 
و یا مردم شناختی باشد، یعنی اینکه ما پدیده ها را 
آنگونه که هست مورد ارزیابی قرار دهیم نیست، 
بلکه ما آنها را آنگونه که باید باشند می خواهیم. 
پدیدار  مواجهه  یک  ما  اینکه  جای  به  یعنی 
شناختی نسبت به پدیده ها داشته باشیم، آنها را 
براساس مفروضات ذهنی خودمان می شناسیم. 
آن مفروضات ذهنی ما هم مبتنی بر نوعی نگاه 
ایدئولوژیک مبتنی بر امر خیر و شر است. یعنی 
من خودم را محور عالم و نماینده امر خیر می دانم 
و آن چیزی که مخالف من است نماینده و سمبل 

شر می دانم.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: پس از این 
زوایه نگاه ما به معاریف و مشاهیر خودمان حاا 
در هر حوزه ای تا جایی که ذیل مفروضات ذهنی 
اگر  اینها  اما  هستند.  تایید  مورد  باشند،  »من« 
زمانی با مفروضات و ذهنیات »من« فاصله گرفته 
و زاویه پیدا کنند به نماینده شر تبدیل می شوند. 
پس اکنون رنگ کردن تابلوی خیابان دکتر مصدق 
نیز بحث فقط شخص ایشان و فرد نیست. محمد 

مصدق در جامعه ایرانی نماینده یک جریان است. 
درواقع می توان گفت به نوعی هویت معاصر ایرانی 
را مصدق صورت بندی می کند که این صورت بندی 
به گونه ای به رضاشاه و محمدرضا شاه پهلوی گره 
خورده است یعنی گفتمان سلطنت پهلوی نوعی 

نیز بخشی از هویت ایران است.
وی افزود: در این دوره گفتمان دیگری هم وجود 
مذهبی  گفتمان  را  آن  می توان  که  است  داشته 
نامید که با معاریف و مشاهیر ایران معاصر در این 
حوزه گره خورده است؛ برای مثال آقای کاشانی. 
ملت ایران به گونه ای اینها را نماد هویت ایرانی 
معاصر در ذیل گفتمان مذهبی که مذهبیون آن را 
نمایندگی می کردند، می شناسند. البته در کنار این 
دو ما گفتمان دیگری نیز داریم که هویت ایرانی را 
به گونه ای نمایش می دهد که هم المان های ملی را 

شامل شود و هم المان های مذهبی.
این افراد مصدق را یک خطر تلقی می کنند

با  برخوردهایی  چنین  اینکه  بیان  با  میری 
شخصیت های ملی، فقط در داخل کشور صورت 
هستند  هم  ایران  از  خارج  در  گفت:  نمی گیرد، 
افرادی که همچنان علیه مصدق و یا دکتر فاطمی 
مطلب می نویسند. باید توجه داشته باشیم چنین 
گروه هایی درست است که محدود و یا در اقلیت 
را  ایران  اصلی  جریان های  نمی توانند  و  هستند 

نمایندگی کنند، اما همین اقلیت ها که در حاشیه 
سیاست های کشور قرار دارند، دارای قدرت هستند. 
این افراد و گروه ها همچنان مصدق را به عنوان یک 
به همین دلیل است که  خطر قلمداد می کنند. 
حتی اگر خیابانی به اسم این افراد می شود با آن 
مخالفت می کنند اینها اگر خیابانی به نام خالد 
استانبولی باشد هیچ واکنشی نشان نمی دهند چون 

آن را خطر تلقی نمی کنند.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: حذف بخشی 
از تاریخ و فرهنگ یک کشور که این افراد نماد آن 
هستند فقط در اینجا مرسوم است. شما می بینید 
در بخشی از اروپا حکومتی بسیار توتالیتر مانند 
استالین، همچنان نمادهایش پابرجاست. ملت و 
مردم با وجود نظام فاشیستی استالین نمادها و آثار 
مربوط به آن دوره را تخریب نمی کند. این نوع نگاه 
در کشور ما فقط مختص به این چند دهه نیست. 
ما می بینیم زمانی که پهلوی به حکومت رسید 
تاش کرد قاجاریه را محو کند پس این روال ادامه 
داشته است. هر حکومتی که روی کار آمده است 
به جای اینکه روی ظرفیت ها و توانایی های خودش 
تکیه کند در نفی دیگری خواسته خودش را اثبات 

کند. 
تمامی  اینکه  بر  تاکید  با  دانشگاه  استاد  این 
کسانی که جزئی از هویت این سرزمین هستند 

در  گرفت، گفت:  نادیده  یا  و  نمی توان حذف  را 
دنیای امروزی که حجم اطاعاتی به این سرعت 
در سطح جهان در حال نشر و توزیع است، ما 
نمی توانیم تاریخ زدایی کنیم. باید این سرزمین را با 
تمام تمایزاتش بشناسیم و قبول داشته باشیم. باید 
تکثرها و تفاوت ها را به رسمیت بشناسیم تا به یک 
هم زیستی مسالمت آمیز برسیم. در منطقه ای که ما 
زندگی می کنیم این هم زیستی مسالمت آمیز مانند 
هوا برای ما مفید است. همه روشنفکران، مسئوان 
و اهل قلم کشور باید تاش کنند و به این مرحله 
از شعور و آگاهی برسند که ما نیازمند هبستگی 
اجتماعی و همزیستی مسالمت آمیز هستیم. این 
امر زمانی میسر می شود که ما به تفاوت ها احترام 
بگذاریم و آنها را ذیل یک وحدت ملی تقویت کنیم. 
در حال حاضر دیگر مصدق به عنوان یک فرد 
هویت  از  بخشی  بلکه  نیست  مطرح  شخص  و 
ملی ایرانی است. مخالفان حتی اگر با نماد این 
واقع  در  می کنند  مخالفت  ملی  شخصیت های 
کشور  این  فرهنگ  و  تاریخ  از  بخشی  مخالف 
هستند. سیاه کردن تابلو در واقع به معنای سیاه 
کردن بخشی از تاریخ این سرزمین است. شکستن 
سنگ قبر و ناپدید شدن مجسمه و رنگ کردن تابلو 
باعث نمی شود مردم تاریخ و فرهنگ کشورشان را 

فراموش کنند.

»ابتکار« دایل و پیامدهای رنگ پاشی بر نام خیابان دکتر مصدق را بررسی می کند

رنگ »سیاه« مصدق زدایی
el.barkhordar13@gmail.com

الهام برخوردار

نام دکتر محمد مصدق با خاطرات تاریخی ایرانیان پیوند خورده و هیچ کس از یاد نمی برد نهضت ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 1332 
حول محور این شخصیت ملی گرا، شکل گرفته است. در واقع این مشاهیر و شخصیت های تاثیرگذار بر تاریخ یک ملت بخشی از فرهنگ آن سرزمین 

محسوب می شوند که محمد مصدق و اقدامات او بخشی از تاریخ ملت ایران در دوره پهلوی است. 

یک استاد دانشگاه گفت: همه ما ممکن است عصبانی شویم 
و یک زمانی حرفی بزنیم؛ این که بعدا فرد حاضر نشود از مردم 
عذرخواهی کند، بد است و وظیفه اخاقی خود را به عنوان مدیر، 

مسئول یا عضوی از جامعه ایفا نکرده است.
به گزارش ایسنا، صادق زیبا کام در ارتباط با این سوال که 
اشاره  با  مردم چیست؟  به  نسبت  مسئوان  اخاقی  وظیفه 
به ویدئوهای منتشر شده از هتاکی تعدادی از مسئوان طی 
روزهای اخیر ، اظهار کرد: همه ما انسان هستیم، جایزالخطا 

هستیم ، ممکن است عصبانی شویم و یک زمانی حرفی بزنیم 
همه  برای  اتفاق ها  این  داد:  ادامه  وی  نداریم.  دوست  که 
مرتکب خطایی  وقتی  ما  که  است ،  تاسف آور  اما  می افتد  ما 
می شویم و می دانیم خطایی کردیم، نخواهیم آن را بپذیریم. 
عذرخواهی  جسارت  افزود:  اصاح طلب  سیاسی  فعال  این 
نکردن از مردم بزرگ ترین اشتباه است. این خطا خیلی بدتر از 
این است که فردی عصبانی شود و حرفی بگوید  اما اشتباهش 

را بپذیرد.

جسارت عذرخواهی نکردن از مردم بزرگ ترین اشتباه استزیبا کام:

اخبار
فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان و 

مسئوان نیروی انتظامی:

 کاری کنید که نیروی انتظامی 
 در چشم مردم مقتدر
عادل و هوشیار باشد

فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان و مسئوان 
نیروی انتظامی تاکید کردند:کاری کنید که نیروی 
انتظامی در چشم مردم مقتدر، عادل و هوشیار 

باشد.
معظم  مقام  اطاع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
رهبری، آیت الله خامنه ای رهبر انقاب اسامی 
ظهر روز گذشته )یکشنبه( در دیدار فرماندهان 
و مسئوان نیروی انتظامی با تشکر از تاش های 
حافظان نظم و امنیت، این نیرو را در معرض نگاه 
و قضاوت عمومی دانستند و تاکید کردند: باید 
به نحوی عمل کنید که برداشت مردم از نیروی 
انتظامی یک نیروی مقتدر، عادل و هوشیار باشد.

فرمانده کل قوا، ازمه رسیدن نیروی انتظامی 
اسامی  نظام  و  انقاب  تراز  در  جایگاهی  به 
افزودند:  و  خواندند  توقف  بدون  پیشرفت  را 
جمله  از  انتظامی  نیروی  مختلف  بخش های 
کانتری ها، پاسگاه ها و گشت های انتظامی در 
درباره  قضاوت  و  دارد   قرار  مردم  چشم  پیش 
نیروهای  مجموعه  به  انتظامی  نیروی  عملکرد 

مسلح و نظام اسامی تعمیم پیدا می کند.
ایشان با اشاره به پیشرفت های خوب نیروی 
انتظامی از جمله بهبود رفتار با مردم و مراجعان 
لزوم  بر  گذشته،  به  نسبت  انتظامی  مراکز  در 
افزودند:  و  کردند  تاکید  پیشرفت ها  استمرار 
عملکرد نیروی انتظامی باید عاقانه، مدبرانه و 
اعتمادآفرین  و  اطمینان بخش  برای مردم کاما 
اسامی،  انقاب  رهبر  سخنان  از  پیش  باشد. 
گفت:  انتظامی  نیروی  فرمانده  اشتری  سردار 
سربازان جان برکف ملت ایران در نیروی انتظامی 
با روحیه انقابی، مدیریت جهادی، تفکر بسیجی 
و با عزم و اراده راسخ برای حفظ امنیت و آرامش 
و  کرده  تاش  ارزش ها  از  پاسداری  و  کشور 
حافظان جان و مال و ناموس مردم و اقتدار نظام 
جمهوری اسامی هستند.  در این دیدار نماز ظهر 
و عصر به امامت رهبر انقاب اسامی اقامه شد.

عبداه ناصری:

اظهارات کدخدایی درباره نظارت 
 حداقلی شورای نگهبان، فرار 

رو به جلو است

یک فعال سیاسی اصاح طلب می گوید که در 
حال حاضر سخنگوی شورای نگهبان برای اینکه 
از فضای شکل گرفته علیه نماینده سراوان عقب 
نیفتد، فرار به جلو کرده  است و گفته که مجلس 
کارآمد، نیازمند سازوکار شایسته گزینی است و 

شورای نگهبان نظارت حداقلی دارد.
فعال  ناصری،  عبدالله  ایرنا،  گزارش  به 
اظهارات  به  واکنش  در  اصاح طلب  سیاسی 
نگهبان  شورای  سخنگوی  کدخدایی،  عباسعلی 
مبنی بر اینکه »مجلس کارآمد، نیازمند سازوکار 
شایسته گزینی است«، می گوید: به  نظر من، در 
حال حاضر سخنگوی شورای نگهبان برای اینکه 
از فضای شکل گرفته علیه نماینده مردم سراوان 
عقب نیفتد، فرار به جلو کرده  است.  ناصری 
درباره اینکه برخی معتقدند نحوه نظارت شورای 
ویژگی های  با  نمایندگانی  شده  باعث  نگهبان 
رفتاری نامناسب به مجلس راه پیدا کنند، توضیح 
می دهد: این موضوع پیش آمده درباره نماینده 
سراوان که به کارمند گمرک توهین کرده، ارتباطی 
با شورای نگهبان ندارد.  شورای نگهبان با نظارت 
اندازه کافی آسیب زا بوده و  به  استصوابی خود 
در  را  نمایندگان  رفتار  مانند  هیچ وقت مسائلی 

دستور کار خود قرار نداده است.

سرمقاله

خبر

داستان یک خروج

ادامه از صفحه یک
التهاب  به  منجر  که  تحوات  این  بر  عطف 
و خوشحالی  اروپایی  نگرانی کشورهای  داخلی، 
تلویحی روسیه و ترکیه شده است، همچنان با 
این که  است.  روبه رو  بزرگ  سوال  عامت  یک 
عملیاتی ساختن  برای  کاخ سفید  اصلی  انگیزه 
چنین سیاستی آن هم در دل تحوات مهم سوریه 
چیست؟ با خروج نیروهای آمریکایی، در واقع 
نوعی توافق میان در مورد خاورمیانه عربی میان 
آمریکا و اروپا صورت گرفته است. دلیل آن ها بر 
این مبنا است که بحران سوریه ظرفیت تغییر و 
جابجایی نظم کهنه خاورمیانه یک نظم جدید را 
همراه با یک زایمان دردناک در دل خود مستتر 
دارد و خروج آمریکا از معادات خاورمیانه عربی 
و به ویژه بحران سوریه می تواند به میزان زیادی 
تغییراتی  اندک  با  هرچند  را  قبلی  نظم  فرآیند 

استمرار بخشد.
خاصه این که اکنون بازیگران پر نفوذ قدیمی 
در زمین سوریه یعنی فرانسه و روسیه در دل 
تحوات قرار دارند و نوار پیروزی های اخیر بشار 
اسد حکایت از وزن قابل توجه او در مذاکرات 
سیاسی بر سر آینده سوریه دارد. در مقابل برخی 
راستای  در  ترامپ  اقدام  این  معتقدند  ناظران 
تحقق شعار انتخاباتی او بود و می تواند در شرایط 
کنونی که کنگره و سنا با او ساز مخالف می زنند 
داخلی  عمومی  افکار  روی  بر  زیادی  میزان  به 
می تواند  اقدام  این  همچنین  باشد.  تأثیرگذار 
برون سپاری نقش آمریکا به متحدان این کشور 
در منطقه باشد تا آن ها با هزینه خود، مجری 
سیاست های واشنگتن در منطقه باشند. امری 
که واگرایی موجود میان بازیگران دخیل در بحران 
سوریه می تواند هر لحظه به بهانه های مختلف 
پای آمریکا را به دل تحوات باز کرده با این تفاوت 
که این بار برای ورود به عرصه میدانی امتیازاتی 
قابل توجه تر از متحدان منطقه ای خود مطالبه 

کند.
این موضوع زنگ خطر دیگری  باشد  هر چه 
را برای کشورهای منطقه خاورمیانه به صدا در 
می آورد که به جای توافق و همکاری با یکدیگر 
برای مهار بحران ها و تنش های جاری در منطقه 
دست به دامان قدرت های بین المللی برده و ابتکار 
عمل را به میزان قابل ماحظه ای از خود سلب 

کرده اند.

 در جلسه هیئت دولت

روحانی اعضای دولت را مامور 
اجرای توافق های سفر ترکیه کرد

رئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت و 
پس از ارائه گزارشی از توافق های ایران و ترکیه 
در سفر به آنکارا، اعضای دولت را به پیگیری 
کامل توافقات سفر به ترکیه و انجام تعهدات 

مامور کرد.
ریاست  رسانی  اطاع  پایگاه  گزارش  به 
جمهوری، در جلسه عصر امروز هیئت وزیران 
به ریاست حجت ااسام والمسلمین حسن 
روحانی رئیس جمهوری، گزارش سفر رئیس 
جمهوری و تعدادی از اعضای دولت به ترکیه 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
و مسئوان  رئیس جمهوری  این سفر،  در 
دولت ترکیه مواضع و سیاست های مستقل 
توافق  از  حمایت  با  رابطه  در  را  مناسبی  و 
های  تحریم  با  مقابله  ضرورت  و  ای  هسته 
غیرقانونی علیه ایران اعام کرده و زمینه های 
همکاری بلند مدت و راهبردی در حوزه های 
تجاری، بانکی، صنعتی، حمل و نقل و سرمایه 
گذاری مشترک مورد توافق قرار گرفت. رئیس 
جمهوری با توجه به اهمیت توسعه همکاری 
های اقتصادی دو کشور و زمینه های متعدد 
به  را  دولت  اعضای  کلیه  متنوع همکاری،  و 
پیگیری کامل توافق های سفر و انجام تعهدات 
انتخاب  همچنین  وزیران  هیئت  کرد.  مامور 
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری به 
عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران 

و ترکیه را مورد تصویب قرار داد.

مخالفان با نماد 

شخصیت های 

ملی در واقع 

مخالف بخشی 

از تاریخ و 

فرهنگ این 

کشور هستند

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

فساد درونی و گسترده رژیم صهیونیستی را نابود می کند

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: آنچه موجب نابودی رژیم صهیونیستی خواهد شد، فساد درونی و گسترده سران 
آن، بیداری ملت ها و هوشیاری نسبت به توطئه ها و ظلم هایی است که این رژیم کودک کش در حق بشریت مرتکب 

شده است.
به گزارش ایرنا، محمود الزهار از رهبران برجسته و رئیس فراکسیون حماس روز گذشته با علی شمخانی دیدار 
و پیرامون آخرین تحوات فلسطین با وی گفت وگو کرد . شمخانی در این دیدار گفت: مهم ترین اولویت جهان 
اسام حمایت از آرمان فلسطین و آزادی قدس شریف است و هرگونه اقدامی که موجب ایجاد انحراف در 
مسیر مبارزه با رژیم صهیونیستی به عنوان اصلی ترین تهدید جهان اسام شود خیانت به مسلمانان جهان 

تلقی می شود.
نماینده رهبر انقاب اسامی در شورای عالی امنیت ملی با تجلیل از تاش رزمندگان مقاومت و ایستادگی مردم 
غزه و کرانه باختری در مقابل رژیم صهیونیستی، پیروزی تحسین برانگیز مقاومت در جنگ 5 روزه اخیر را حاصل 
پایبندی به آرمان فلسطین و فداکاری در برابر زیاده خواهی رژیم صهیونیستی و ضعف و زوال بیش از پیش این رژیم 
دانست. شمخانی بیان کرد: آنچه موجب نابودی رژیم صهیونیستی خواهد شد، فساد درونی و گسترده سران آن، بیداری 

ملت ها و هوشیاری نسبت به توطئه ها و ظلم هایی است که این رژیم کودک کش در حق بشریت مرتکب شده است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتقاد از سازمان ملل به دلیل عدم اجرای تعهدات خود برای بازسازی غزه و تامین حداقل های معیشتی و خدماتی برای 
ساکنین تحت محاصره، بر حمایت قاطع ایران از مقاومت و ملت مظلوم فلسطین و تداوم ارسال کمک های غذایی و دارویی به مردم غزه تاکید کرد. محمود 
الزهار نیز با تقبیح حاکم شدن سیاست های تفرقه آمیز در جهان اسام که موجب کاهش حساسیت نسبت به فلسطین و استیفای حقوق مردم مظلوم آن 
شده است، اظهار کرد: برخی کشورهای عربی با تاش برای مقابله با جمهوری اسامی که عامل ثبات و صلح در منطقه است مسیر تضعیف جبهه مقاومت 

و همکاری با دشمنان جهان اسام را می پیمایند.

دبیرکل حزب موتلفه اسامی:

  ترک کردن منطقه تنها تصمیم درست آمریکا است

دبیرکل حزب موتلفه اسامی با اشاره به خروج آمریکا از سوریه، افغانستان و یمن گفت: صدای شکستن استخوان های 
آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه می آید.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی حزب مؤتلفه اسامی، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسامی در 
پایان نشست دبیران حزب متبوع خود با اشاره به خروج آمریکا از سوریه، افغانستان و یمن گفت: صدای شکستن 
استخوان های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه می آید. هرچند ممکن است اعام خروج آمریکا از منطقه 
یک فریب برای افزایش جیب بری بیشتر از گاوهای شیرده منطقه باشد اما همین اعام هم نشانه پیروزی بزرگ 
مقاومت در منطقه است. وقتی رژیم صهیونیستی در نبرد اخیر حماس تنها 2 روز مقاومت می کند و سپس 
تسلیم می شود، حکایت از نوعی فروپاشی و اضمحال دارد. دبیرکل حزب موتلفه اسامی گفت: ظاهرا ترامپ 
دیگر نمی خواهد هزینه ای که درآمدی بر آن در منطقه متصور نیست بر بودجه آمریکا تحمیل کند. او اگر راست 
گفته باشد که می خواهد منطقه را ترک کند، این می تواند تنها تصمیم درست کاخ سفید باشد. حبیبی با بیان اینکه 
ظاهرا آمریکایی ها به عربستان گفته اند کودک کشی و نسل کشی در یمن و حمله به یک کشور فقیر فخری برای آنها 
نیست، اظهار کرد: سران ریاض این را نمی فهمند با  وجود آنکه مذاکرات استکهلم مذاکرات صلح در حال دستیابی به نتیجه 
است، اما بمباران های وحشیانه در یمن هنوز پایان نیافته است. دبیر کل حزب موتلفه اسامی ادامه داد: بعد از اتمام جنگ در یمن وظیفه سازمان ملل و 
یا سایر سازمان های ذی ربط این است که عربستان را مجبور به پرداخت غرامت های جنگ یمن کند. ان شاسسالله انصارالله پیروز نبرد یمن است و دشمن 
مجبور است آنها را به رسمیت بشناسد و برسر میز مذاکرات با آنها بنشیند. حبیبی همچنین با اشاره به فروپاشی اتحادیه اروپا و ظهور جنبش جلیقه زردها 
در قاره سبز گفت: حوادثی که در فرانسه و دیگر کشورهای اروپا می گذرد مسایل ساده ای نیست. خبر از یک تاش و به هم ریختگی دارد. جلیقه زردها 
حتی به برکناری مکرون هم رضایت نمی دهند. جلیقه زردها روی روابط مناسبات ظالمانه سرمایه داران حرف دارند و حاضر نیستند حکومت آنها تنها منافع 

سرمایه داران را صیانت کند و سهم مردم از زندگی باطوم و گاز اشک آور و مشت آهنین باشد.
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65 درصد ایرانی ها یا اضافه وزن 

دارند یا چاق اند

غیرواگیر  بیماری های  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
وزارت بهداشت گفت: 55 درصد بزرگساان در 
دارند و 65 درصد  ناکافی  بدنی  فعالیت  کشور 

افراد جامعه دارای چاقی یا اضافه وزن هستند.
هم اندیشی  جلسه  در  استوار  افشین  دکتر 
گفت:  کشور  بدنی در  فعالیت  توسعه  برنامه 
فعالیت فیزیکی ناکافی یعنی نداشتن حداقل 150 
دقیقه فعالیت بدنی در طول هفته که متاسفانه 
55 درصد افراد جامعه فاقد این فعالیت هستند 
شدیدتر  مراتب  زنان به  در  این  وضعیت  که 
از مردان است؛  یعنی 65 درصد از زنان و 45 
درصد از مردان فعالیت کافی بدنی ندارند. وی 
با اشاره به اینکه 23 درصد از جمعیت بزرگسال 
کشور چاق هستند و افزایش وزن و چاقی با هم 
در 65 درصد کل جمعیت کشور شایع است، 
و  کودکی  به  بدنی  فعالیت  عدم  ریشه  افزود: 
نوجوانی بازمی گردد و متاسفانه حدود 20 درصد 
از کودکان و نوجوانان کشور هم فعالیت فیزیکی 
ناکافی دارند. مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های 
غیرواگیر وزارت بهداشت، عوامل این معضل را 
عمدتا در حوزه های غیرمرتبط با حوزه سامت اعم 
از آموزش کم یا ناصحیح، شهرسازی و توسعه 
شهری، خدمات اجتماعی، ورزش های همگانی 
و سطح زندگی در شهرها و روستاها دانست و 
گفت: 30 تا 40 سال پیش ۷0 درصد مردم در 
 25 اکنون  هم  ولی  می کردند  زندگی  روستاها 
و  هستند  روستانشین  کشور  جمعیت  درصد 
مهاجرت  شهرها  به  هم  روستایی  جوان های 
کرده اند. بنابراین آمار عدم فعالیت بدنی در شهر 

و روستا چندان تفاوتی با هم ندارد.
بهداشت  معاونت  عمومی  روابط  اعام  بنابر 
همکاری های  اهمیت  وی  بهداشت،  وزارت 
بین بخشی، سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد یک 
برنامه و تعهد ملی جهت کاهش آسیب ها از این 
ناحیه را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید ضمن 
ارزیابی وضعیت موجود، راهبردها و فعالیت های 
این حوزه را با وضعیت دنیا مقایسه کنیم و با 
بهداشت  برنامه موجود در سازمان  از  استفاده 
جهانی در این زمینه، فاصله های موجود را برطرف 
کنیم. استوار با اشاره به اینکه فعالیت بدنی کم 
یکی از عوامل چهار بیماری عمده غیرواگیر یعنی 
بیماری های قلبی و عروقی، دیابت، بیماری های 
مزمن تنفسی و سرطان ها است، گفت: مسلما 
این  منشا  تحرکی  کم  و  فیزیکی  فعالیت  عدم 
سند  تدوین  بر  پایان  در  وی  است.  بیماری ها 
وظایف  و  اهداف  با  دستگاه ها  بین  مشترکی 
مشخص تاکید کرد و خواستار حداکثر همکاری 

نهادهای مختلف در اجرای آن شد.

توضیح وزارت کشور درباره خبر 

افزایش حقوق شهرداران

مرکز اطاع رسانی وزارت کشور خبر مربوط به 
افزایش حقوق شهرداران را که روز شنبه به نقل 
از مدیر کل دفتر شوراهای وزارت کشور در برخی 
رسانه های منتشر شد را تصحیح و تاکید کرد: در 
آئین نامه پیشنهادی وزارت کشور به هیئت وزیران، 
شهرداران شهرهای کوچک که در حال حاضر زیر 
سه میلیون تومان حقوق دریافت می کنند بیشتر 
مورد توجه قرار گرفته اند. به گزارش ایسنا، براساس 
اعام مرکز اطاع رسانی وزارت کشور، »با توجه به 
پایین بودن حقوق شهرداران که گاه کمتر از سه 
میلیون تومان بوده تاش کردیم تا اصاح آیین نامه 
پیشنهاد  به دولت  را  مزایای شهرداران  و  حقوق 
و  بوده  پیشنهاد  حد  در  موضوع  این  که  کنیم 

تصویب نشده است«.

ارجاع پرونده تخلف 2 برند معروف 

»اسنک های حجیم« به دادسرا

سخنگوی سازمان غذا و دارو از ارجاع پرونده 
تخلف دو برند معروف اسنک های حجیم بر پایه 

ذرت به دستگاه قضایی خبر داد.
دکتر کیانوش جهانپور پیش از این از تخلف 
استفاده  در  کرده  پف  اسنک  معروف  برند  دو 
از ذرت دام در تولید محصوات شان و برخورد 
خبر  تخلف  این  با  دارو  و  غذا  سازمان  قانونی 
داده بود. جهانپور با اشاره به بررسی های سازمان 
غذا و دارو در این زمینه، به ایسنا گفت: پس 
از بررسی های صورت گرفته و احراز تخلف انجام 
شده، پرونده این دو شرکت جهت برخورد قانونی 
به دستگاه قضایی ارجاع شد. جهانپور تاکید کرد: 
سایر شرکت ها و کارخانه هایی که به نوعی از ذرت 
به عنوان ماده اولیه استفاده می کنند نیز طبق 
ضرب ااجل تعیین شده از سوی سازمان غذا و 
دارو مورد بازرسی فوق العاده قرار می گیرند. این 
بازرسی ها توسط معاونت های غذا و دارو سراسر 
این  نهایی  گزارش  است.  انجام  حال  در  کشور 
منتشر  ماه  نیمه دی  تا  نیز  فوق العاده  بازرسی  

می شود.
از  حاصل  محصول  گفت:  حال  عین  در  وی 
ذرت های گرید دامی در آزمایشگاه های سازمان 
غذا و دارو بررسی شد و در آنالیزها تفاوت چندانی 
با ذرت گرید انسانی نداشتند و لذا محصواتی که 
در مدت اخیر مصرف شده اند، مشکلی از لحاظ 
سامتی نخواهند داشت، اما مجددا تاکید می کنم 
که ادعا و اظهار یک شرکت باید در تمام زنجیره 
تولید از تامین مواد اولیه تا سایر مراحل تولید و 
توزیع، لحاظ شود. لذا سازمان به عنوان یک اصل 
کلی، با این موضوع به عنوان یک امر خاف ادعا 
و اظهار اولیه، برخورد قانونی انجام داد. بنابراین 
موضوع این دو شرکت خاف رویه ها و الزاماتی 
تولید  باید در تمام حلقه های زنجیره  است که 
لحاظ شود و به هیچ وجه از سوی سازمان پذیرفته 
نیست. سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه 
تخلف این دو شرکت نیز ابتدا به ساکن از سوی 
ویسل بلوئرها )whistleblower - افشاکنندگان 
فساد( و از داخل خود این دو شرکت  گزارش شد، 
وزارت  گزارش ها،  این  دریافت  دنبال  به  گفت: 
را  ازم  بررسی های  سازمان،  و  جهادکشاورزی 
انجام دادند و پس از محرز شدن تخلف، جهت 
برخورد قانونی، پرونده به دستگاه قضایی ارجاع 
شد. لذا تسریع در رسیدگی به پرونده هایی که به 
نوعی با سامت مردم در ارتباط است را از دستگاه 
قضا خواستاریم و امیدواریم که احکام صادر شده 
بازدارنده بوده و به این ترتیب از تکرار تخلف در 

محصوات سامت محور جلوگیری شود.

تاکید بر اجرای برنامه های پیشگیری 

از اعتیاد در محیط    های کاری

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی گفت: اعتیاد می تواند هر نوع 
محیط کاری اعم از محیط های دولتی، صنعتی، 

خدماتی و خصوصی را تهدید کند.
دکتر صادقی فر در همایش ملی پیشگیری از 
اعتیاد ویژه جامعه کار و تولید که در مجموعه 
فرهنگی شقایق برگزار شد، گفت: آسیب ها و 
انحرافات ناشی از اعتیاد سرمایه های انسانی را 
هدف قرار داده و به تدریج از چرخه جمعیت 
است.  کرده  خارج  جامعه  مثبت  و  فعال 
مخدر  مواد  مصرف  تردید  بدون  افزود:  وی 
معضات  اصلی ترین  از  یکی  کار  محیط  در 
محیط های کاری است؛ بنابراین اجرا و استقرار 
برنامه های ارتقایی و پیشگیرانه در محیط کار 

بیش از پیش احساس می شود.

و  فرهنگی  کمیسیون  عضو  نظری  حجت  
اجتماعی شورای شهر با قرائت گزارش تحقیق و 
تفحص از موسسه همشهری گفت: ازم به ذکر 
است که برای اولین بار موضوع تحقیق و تفحص 
از شهرداری در دستور کار قرار گرفته و بر همین 
اساس یک تیم  ۷ نفره شامل فخاری، حق شناس، 
خلیل آبادی، خداکرمی، فراهانی، نژادبهرام و بنده 
تشکیل شد و 9000 نفر ساعت کار پژوهشی و 
در  اینکه  بیان  با  وی  گرفت.  انجام  کارشناسی 
در  همشهری  موسسه  عملکرد  بررسی  راستای 
دوره قبل و شفاف سازی هزینه کرد آنها بحث 
طرح تحقیق و تفحص از موسسه همشهری را 
زیر نظر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی کلید زدیم، 
گفت: شرکت همشهری در سال ۷1  به صورت 
انتشار  با وظیفه چاپ و  شرکت سهامی خاص 
بر چاپ  اما سال 86 عاوه  ثبت شد؛   روزنامه 
آغاز  را  خود  فعالیت  نیز  مجات  گروه  روزنامه 
کردند و در طول زمان تنوع مجات همشهری 
به 18 نوع رسید. وی با بیان اینکه اما سال 96 به 
دلیل زیان ده بودن نشریات تنها  نشریه  جوان، 
سرنخ، دانستنی ها، بچه ها، تندرستی، داستان، 
سرزمین من و 24  چاپ می شد گفت: عناوین 
به  توجه  با  گفت:  نظری  شدند.  متوقف  دیگر 
جدول میانگین قیمت فروش مجات، علی رغم 
افزایش 50 درصدی قیمت هر نسخه فروش رفته 
در سال 96 به علت کاهش 56 درصدی فروش 
فروش  درآمد  قبل  سال های  به  نسبت  نسخ 
مجات در سال 96 نسبت به سال های 94 و 95، 

33 درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه به طور متوسط 45 درصد بهای 
گفت:  است،  تولید  سربار  مجات،  شده  تمام 
عمده هزینه سربار ، حقوق و دستمزد ، استهاک 
 81 جمعا  عملیاتی  هزینه های  سایر  و  دارایی  
می شود.  شامل  را  سربار  هزینه   کل  از  درصد 
به  نزدیک  به طور متوسط  اینکه  بیان  با  نظری 
شرکت  عایدی  شده   تمام  قیمت  از  درصد   29
بوده است اظهار کرد: به طور متوسط حدود 56 
درصد هزینه حاصل از فروش و آگهی مجات 
صرف هزینه  مواد و دستمزد مستقیم می شده 
که ناشی از تعیین ناصحیح بهای فروش است. 
وی با بیان اینکه شاهد کاهش فروش مجات در 
سال 96 نسبت به سال قبلش بودیم افزود: در 
سال 96 یک میلیون و 204 هزار نسخه به فروش 
رفت و این در حالی است که در سال 94 میزان 
فروش 2 میلیون و 942 هزار نسخه بوده است و 
این در حالی است که شاهد افزایش برگشتی های 
روزنامه و مجات در سال 96 بوده ایم که نشان 
می دهد مخاطب مجات ریزش کرده و اثر بخشی 

این مجات کاهش یافته است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه بیش از 
50 درصد سهام همشهری متعلق به شهرداری 
تهران است و بر همین اساس باید تابع آیین نامه 
استخدامی شهرداری باشد، گفت: در سال 94 
و  به طبقه بندی  اقدام  مدیره همشهری  هیئت 
رسمی  مصوبه  فاقد  که  جدید  مشاغل  طراحی 
بوده، کرده است و هم اکنون 136 پست جدید 
از طبقه بندی در موسسه وجود دارد که  خارج 
حقوق  خود  جدید  پست  با  متناسب  افراد  این 
سال  به  سال  حتی  و  می کنند  دریافت  مزایا  و 
که  حالی  می یابد.در  افزایش  آنها  حقوق  پایه 
اصا این پست مصوب ندارد. وی با بیان اینکه 
متاسفانه شیوه ارتقا به درون سازمان در کمیته 
طبقه بندی مشاغل به گونه ای است که کارکنان 
برای گرفتن گروه جدید مستقیم به دبیر کمیته 
بدون  و  ضوابط  از  خارج  و  می کنند  مراجعه 
درخواست مدیر ارتقا می یابند، گفت: بررسی ها 
از  نشان داده که در سال های 95 و 96 برخی 
مسئله  این  که  یافتند  ارتقا  گروه   6 تا  کارکنان 
موجب بی انگیزگی دیگران شده است. نظری با 
بیان اینکه با وجود تراکم نیروی انسانی در سال 
95 موسسه همشهری بر اساس اباغیه شهردار 
وقت تهران اقدام به جذب می کند گفت: 250 
نفر از نیروهای قراردادی به نیروی دائم تبدیل 

وضعیت دادند و 30 نفر از نیروهای پیمانکاری 
به کارمند رسمی همشهری تبدیل شدند  و باید 
 ،94 سال  در  همشهری  پرسنل  تعداد  بگویم 
یکهزار و 299 نفر بوده اما در سال 96 به یکهزار 

و 3۷5 نفر می رسد.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه متاسفانه 
کارکنان  استخدامی  وضعیت  تغییر  پروسه  در 
به  خدمت  پایان  گواهی  و  تحصیلی  تاییدیه 
از  نفر   12 گفت:  است  نشده  دریافت  درستی 
کارکنان مدرک جعلی ارائه کردند و بر اساس این 
مدرک جعلی شغل ، حقوق و پست گرفتند. اما 
بعد از افشا شدن موضوع پرونده 6 نفر از آنها به 
کمیته انضباطی ارسال شد و جعلی بودن مدرک 
آنها تایید شد و پرونده 6 نفر دیگر نیز در دست 
بررسی است. وی با بیان اینکه حدود 45 درصد 
دستمزد  به  مربوط  کارکنان  مزایای  و  حقوق  از 
به  مربوط  درصد   55 و  تولید  بخش  مستقیم 
بخش پشتیبانی است، گفت: 42 درصد از نیروی 
انسانی همشهری وظیفه پشتیبانی را بر عهده 
دارند و جالب است بدانیم 250 نفر در معاونت 
مالی و اداری همشهری فعالیت می کنند و تنها 
34 درصد از پرسنل در تحریریه مشغول به کار 
هستند و دقت داشته باشید که چاپخانه اصلی 
همشهری 236 پرسنل دارد که نسبت به چاپ 
8 برگه اصلی روزنامه و چاپ مجات که عمدتا 

هفته نامه و ماهنامه هستند اقدام می کنند.
نظری با بیان اینکه در سال 96 حداکثر دریافتی 
مدیر عامل همشهری 10 میلیون و 400 هزار تومان 
پیش بینی شده است گفت:  سال 96 بااترین 
حکم حقوقی در همشهری مبلغ 11 میلیون و 800 
اقتصادی  و  به معاون مالی  تومان متعلق  هزار 
شعبه همشهری بوده که با اضافه کار و پاداش 
این مبلغ به 18 میلیون و 900 هزار تومان در ماه 
رسیده که این رقم بر خاف دستورالعمل پرداخت 
حقوق بوده است. عضو شورای شهر تهران با بیان 
اینکه علی رغم ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان 
8 نفر بازنشسته در شرکت همشهری به صورت 
قرارداد تمام وقت مشغول هستند و دو نفر از 

مدیران همشهری که در پست معاونت مالی و 
معاونت بازرگانی مشغول هستند نیز بازنشسته 
بودند، اظهارکرد: با این که قرارداد تمام وقت آنها 
لغو شده اما قرارداد کارشناسی 59 ساعته با آنها 
امضا کرده اند. وی با بیان اینکه در سال 84 شرکت 
همشهری اقدام به واسپاری بخش توزیع روزنامه 
و محصوات خود به بخش خصوصی کرده که 
بررسی ها نشان می دهد قیمت گذاری قراردادها 
بدون مبنا و معیار بوده است گفت: تشریفات 

قانونی نیز در این واگذاری رعایت نشده است.
نظری با بیان اینکه خرید چاپخانه برای موسسه 
از  یکی  کرد:  ندارد، تصریح  توجیهی  همشهری 
هزینه  کاهش  چاپخانه  خرید  توجیهی  دایل 
انبارداری کاغذ عنوان شده و این خرید در حالی 
بود که باید اول ماشین چاپ می خریدند نه این که 
یک چاپخانه را خریداری می کردند و این اتفاق در 
شرایطی رخ داد که 31 درصد روزنامه همشهری 
و 45 درصد مجات کاهش چاپ داشتند و خرید 
این چاپخانه جدید توجیه منطقی نداشت و این 
در حالی بود که با خرید چاپخانه 41 نفر از نیروی 
انسانی نیز به شهرداری اضافه شد. وی با بیان 
اینکه بر اساس بررسی های صورت گرفته درآمد 
به طور  از مجات  از فروش هر نسخه  حاصل 
متوسط نزدیک به 29 درصد قیمت تمام شده هر 
نسخه است گفت: درآمد سال 96 نسبت به 94 
و 95 به طور متوسط 25 درصد کاهش داشته 
است و به طور متوسط نزدیک به 50 درصد قیمت 
تمام شده صرف دستمزد و ... می شود و درآمد 
به طور متوسط 32 درصد کاهش  نیز  آگهی ها 

یافته است.
این عضو شورای شهر تهران در بخش دیگری 
از سخنان خود با بیان اینکه اکثر معامات بدون 
مناقصه و با ترک تشریفات بوده است، گفت: 
متاسفانه قراردادهایی توسط موسسه همشهری 
منعقد شده که موضوع آن بی ارتباط با همشهری 
بوده مثا قرارداد فیلم مستند از مبارزات مردم 
عراق علیه داعش، قرارداد چاپ روزنامه همدلی 
که این بدهی به موسسه بازگردانده شده است 

حجاب  و  عفاف  وضعیت  بررسی  قرارداد  یا  و 
کارمندان زن شهرداری و یا ساخت فیلم مستند 
دی  سی   25 قالب  در  دقیقه ای   40 فرهنگی 
و  امارات  کشور  در  روزنامه  چاپ  قرارداد  یا  و 
قرارداد چاپ و انتشار نشریه حزب الله از دیگر 
با  نظری  است.  بوده  همشهری  قراردادهای 
بازنگری  نیازمند  موسسه همشهری  اینکه  بیان 
مالی  آیین نامه های  کرد:  تصریح  است  اساسی 
بازنگری قرار  باید مورد  این شرکت  و معاماتی 
گیرد و همچنین کمیته حسابرسی داخلی دراین 
موسسه مستقر شود. وی با بیان اینکه به منظور 
پیگیری گزارش های سازمان بازرسی کل کشور در 
ارتباط با پرونده های مطروحه در مراجع قضایی 
باید اقدامات ازم صورت بگیرد گفت: ازم است 
که شورای شهر تهران، ورود جدی در خصوص 

وضعیت موسسه همشهری داشته باشد.
استماع  از  پس  تهران  شهر  شورای  اعضای 
گزارش تحقیق و تفحص از موسسه همشهری 
نظرات خود را بیان کردند. اعضای شورای خود در 
این سخنان خواهان پیگیری قضایی خارج از نوبت 
موضوع، بررسی فعالیت های همشهری در دوره 
انتخابات و رسیدگی به دغدغه ها و نگرانی های 
کارکنان شدند. همچنین به گفته رئیس شورای 
شهر تهران، مهر محرمانه از گزارش این تحقیق و 
تفحص برداشته شد. در ادامه کلیات متن تحقیق 
و تفحص از موسسه همشهری مورد رای گیری 
رای  هیچ  بدون  شورا  اعضای  همه  و  قرارگرفت 
مخالفی به کلیات تحقیق و تفحص رای مثبت 

دادند.
شورا  اعضای  شهر،  شورای  دیروز  جلسه  در 
همچنین با 10 رای موافق و 9 رای مخالف کلیات 
طرح کاهش و ادغام معاونت های شهرداری تهران 
را به تصویب رساندند. همچنین اعضای شورای 
شهر تهران با اکثریت آرا با اختصاص یک سوم 
فروش  از  ریالی حاصل  میلیارد  هزار  اعتبار 30 
اوراق مشارکت به نوسازی ناوگان اتوبوس رانی و 

تاکسیرانی موافقت کردند.

گزارش تحقیق و تفحص از موسسه همشهری در شورای شهر قرائت شد

تخلفات »همشهری« قالیباف
متن گزارش تحقیق و تفحص از موسسه همشهری دیروز در حالی در شورای شهر قرائت شد که حاوی موارد فراوانی از تخلف و سوءمدیریت های انجام 

شده در این موسسه در دوران حضور محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران بود.

هم اکنون 

136 پست 

جدید خارج 

از طبقه بندی 

در موسسه 

همشهری وجود 

دارد که این افراد 

متناسب با پست 

جدید خود حقوق 

و مزایا دریافت 

می کنند و حتی 

سال به سال 

پایه حقوق آنها 

افزایش می یابد

گروه جامعه: تهران شهر بزرگی است و همه چیزش هم بزرگ است؛ هم 
خوبی هایش و هم بدی هایش. پایتخت ایران، تجمعی از امکانات شغلی، 
رفاهی، تفریحی، فرهنگی و آموزشی است و در عین حال جمعیت باایش، 
ترافیکش، آلودگی هوایش، معضات اجتماعی اش، گرانی خانه هایش و 
حتی بهای رفت وآمد در آن قابل مقایسه با هیچ جای کشور نیست. همین 
است که خوبی و بدی های تهران در دو کفه ترازو باعث می شود که فرد یا 
خانواده ای تصمیم بگیرد در تهران بماند یا از آن برود اما آیا می توان همه 
این مسائل را در یک فاکتور خاصه کرد: »کسی که در تهران زندگی می کند 

هزینه های زندگی در تهران را می پردازد؟«.
این جمله را محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران بیان کرده است؛ 
جمله ای که البته پیش تر هم تکرار شده. او این جمله را در توجیه پذیرش 
قیمت واقعی بلیط مترو عنوان کرده است که آن را 10 هزار تومان می داند: 
»طبق قانون باید یک سوم هزینه تمام شده بلیط مترو را مصرف کننده، یک 
سوم دیگر را شهرداری و یک سوم را دولت تامین کند. با توجه به تخصیص 
یارانه بلیط برای توسعه زیرساخت های حمل و نقل، باید قیمت تمام شده 
بلیط محاسبه شود و مابه التفاوت آن با قیمت تعیین شده بلیط مترو توسط 
دولت به حساب شهرداری برگردد که متاسفانه در این سال ها کسی سراغ 

آن نرفته است. مترو تهران قیمت واقعی بلیط را ندارد. در حال حاضر تنها با 
توجه به هزینه های بهره برداری و آن هم تنها هزینه های جاری عدد اعامی 
2300 تومان است که بر اساس آنچه در دنیا مرسوم است قیمت بلیط در 

تهران چیزی در حدود 10 هزار تومان تمام می شود«.
البته محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، دیروز در واکنش به 
این اظهارات گفت »منظور ایشان قیمت تمام شده بلیت بود نه اینکه از 
مردم 10 هزار تومان بابت بلیت بگیریم و ما برنامه ای برای گران کردن بلیت 
نداریم«، اما طرح این موضوع که کسانی که در تهران زندگی می کنند، باید 
هزینه های آن را بپردازند، نکته ای بود که در کنار طرح قیمت واقعی بلیط 
مترو مغفول ماند. سوال اینجاست که آیا خدماتی که با زندگی در تهران 
به مردم ارائه می شود با گرانی زندگی در آن مطابقت دارد؟ اگر قرار باشد 
مردمی که در تهران زندگی می کنند، تنها کسانی باشند که توان پرداخت 
هزینه های زندگی در پایتخت را دارند، با رفتن آنها، بسیاری از کارهای بر 
زمین مانده پایتخت را چه کسانی انجام خواهند داد؟ اگر فرض کنیم این 
جمعیت به شهرهای اطراف تهران بروند و تنها برای کار به پایتخت بیایند، 
آیا این شهرها و راه های رفت و آمد، ظرفیت تحمل این حجم از جمعیت 

را دارد؟

مدیران  فصلی  همایش  چهارمین  در  تهران  شهردار  حناچی،  پیروز 
شهرداری تهران نتایج یک نظرسنجی از شهروندان تهرانی در مورد پایتخت 
را اعام کرد که در نوع خود جالب توجه است. در این نظرسنجی از مردم 
سؤال شده است که چقدر تهران را دوست دارید؟ 46.۷ درصد عاقه شان 
به تهران را کم، 24.2 متوسط و 28.9 درصد زیاد دانسته اند. به گفته 
حناچی این آمار بدان معنی است که میزان کسانی که به شهر تهران 
وابستگی دارند، از کسانی که خنثی هستند کمتر است. نتیجه سؤال دیگری 
از مردم تهران در مورد اینکه چقدر در تهران احساس آرامش دارید نیز 
جالب توجه است؛ 45.4 درصد از مردم آن را کم، 36.1 درصد متوسط و 
18.4 احساس آرامش شان را زیاد عنوان کردند. در همین نظرسنجی و در 
مورد میزان عاقه به محله، 50 درصد این عاقه را کم دانسته اند. در مورد 
راحتی در محله، 42.1 درصد کم، 35 درصد متوسط و 22.1 درصد آن را 

زیاد دانستند.
این نظرسنجی نشان می دهد که طیف کثیری از جمعیت ساکن پایتخت، 
نه عاقه ای به آن دارند و نه در آن احساس آرامش می کنند؛ با این حال 

همچنان تهران را برای زندگی انتخاب کرده اند. اما چرا؟
بهار میرزایی، دانش آموخته جامعه شناسی شهری در پاسخ به این سوال 

می گوید: »شاید بتوان در جواب تنها یک کلمه گفت و آن هم »تمرکزگرایی« 
است. درست است که امروز برخی شهرهای دیگر هم امکانات خوبی دارند، 
اما تمرکزگرایی امکانات در پایتخت موضوعی یک روزه نیست و جمعیت 
ساکن تهران هم یک روزه گرد هم نیامده اند«. وی تصریح کرد: »انسان 
تاش می کند جایی را برای زندگی انتخاب کند که در آن آسوده باشد و به 
نیازهایش پاسخ داده شود. حتی اگر این شرایط مهیا نبود، ااقل به زندگی 
بهتر در آنجا امیدوار باشد«. این دانش آموخته جامعه شناسی تصریح کرد: 
»تهران همین اان هم نسبت به میانگین درآمدها و با توجه به خط فقر 
تعیین شده، شهر گرانی است. اگر می خواهیم خدمات شهری پایتخت را 
گران تر کنیم، باید هم خدمات خوبی به شهروندان بدهیم و هم امکان تامین 
درآمدهای شان را بیشتر کنیم، اما اگر هدف مسائلی مثل جمعیت و ترافیک 
و محیط زیست است، تنها راهش تمرکززدایی خواهد بود که به برنامه ای 
بلندمدت و گران نیاز دارد که در سطوح کان انجام شود و البته فراتر از 
برنامه هایی مثل تغییر پایتخت اداری یا تمرکززدایی اداری است که در دوره 
دولت های نهم و دهم انجام شد. آن وقت شاید کسی تهران را برای زندگی 
انتخاب کند که واقعا آن را دوست داشته باشد، در آن آرامش داشته باشد 

و پرداخت هزینه هایش را هم به همین خاطر متقبل شود«.

چه چیز ساکنان پایتخت را در آن نگه می دارد؟

چالش های تهراِن گران 
گزارش
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بهرام پارسایی مطرح کرد

 ضرورت وجود اراده جمعی

 در راس مجلس

برای تقویت بعد نظارتی

مجلس  نود  اصل  کمیسیون  سخنگوی 
در راس  اراده جمعی  اسامی وجود  شورای 
را  پارلمان  نظارتی  بعد  تقویت  برای  مجلس 

اثرگذار توصیف کرد.
بهرام پارسایی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
پیگیری شخصی  بر  نظر من عاوه  به  کرد: 
باید  نظارتی،  وظیفه  ایفای  برای  نمایندگان 
پیگیری  برای  مجلس  راس  در  جمعی  اراده 
در  اگر  باشد.  داشته  وجود  نیز  وظیفه  این 
و  یعنی هیئت رئیسه مجلس  راس مجلس 
کمیسیون ها این اراده وجود داشته باشد که 
بعد نظارتی تقویت شود نماینده ها هم همراه 
فردی  صورت  به  اگر  ولی  شد  خواهند  آن 

نظارت کنند کار قدری سخت تر می شود.
وی افزود: به نظر من خیلی بیشتر می شود 
روی جنبه نظارتی مجلس کار کرد. ما قوانین 
متعدد خوبی در عرصه های مختلف داریم که 
هیچ توجهی به آنها نمی شود؛ مثل اصل 59 
قانون اساسی در مورد رفراندوم و فصل سوم 
قانون اساسی در مورد حقوق ملت که نه اجرا 
می شود و نه نظارتی بر اجرای آن وجود دارد.

ابزار  برخی  به  اشاره  با  ادامه  در  پارسایی 
تفحص  و  تحقیق  جمله  از  مجلس  نظارتی 
و  تحقیق   400 بر  بالغ  کرد:  خاطرنشان 
گرفته  شکل  مجلس  دوره  این  در  تفحص 
ولی تنها سه یا چهار تای آن به نتیجه رسیده 
است. مدیریت مجلس باید به سمتی برود 
برسد  سرانجام  به  پرونده هایی  چنین  که 
زیرا اقتدار مجلس در به نتیجه رسیدن بعد 

نظارتی آن است.
مجلس  نود  اصل  کمیسیون  سخنگوی 
بعدی  در درجه  قانونگذاری  که  این  بیان  با 
ضرورت  کرد:  تصریح  دارد،  قرار  اهمیت 
و  اجتماعی  عدالت  در حوزه  نظارت  تقویت 
فسادهای گسترده نیز وجود دارد. به نظر من 
وارد  قوی تر  زمینه  این  در  می تواند  مجلس 

شود تا جلوی برخی مسائل را بگیرد.
سر  بر  موانعی  وجود  احتمال  درباره  وی 
راه ایفای وظیفه نظارتی مجلس تاکید کرد: 
کسی  شود  نظارت  حوزه  وارد  مجلس  اگر 
نمی تواند بر سر راه آن مانع ایجاد کنند ولی 
پیدا  نمود  باید  آنچنان که  این وظیفه  چون 
نکرده شاید برخی از این خاء استفاده کنند. 
کنند،  ورود  افراد ذی نفع  است  البته ممکن 
ابی و ارتباط برقرار کنند ولی نمی توانند مانع 

اجرای این کار شوند.
اظهار  پایان  نماینده شیراز در مجلس در 
کرد: متاسفانه ما در مجلس بیشتر به دنبال 
مسائل خود هستیم در حالی که اگر مجلس 
وظیفه نظارتی خود را انجام دهد بسیاری از 
امام  آنچه  و  شود  می  کشور حل  مشکات 
)ره( گفت که مجلس در راس امور است نیز 

محقق خواهد شد.

نماینده زابل:

مردم سیستان و بلوچستان در حال 

گرایش به حاشیه نشینی هستند

شورای  مجلس  در  زابل  مردم  نماینده 
اسامی با بیان اینکه برای نگه داشتن مردم 
اقدامی  هیچ  بلوچستان  و  سیستان  شریف 
نشینی  حاشیه  به  آنها  و  نمی گیرد  صورت 
همدردی  احساس  کرد:  تاکید  می پیوندند، 
باید  سیستان  برای  که  می گویید  و  می شود 

کاری کرد ولی عملی صورت نمی گیرد.
دهمرده  الله  حبیب  ایسنا،  گزارش  به 
نماینده مردم زابل در مجلس شورا در تذکر 
شفاهی جلسه علنی روز گذشته مجلس در 
تذکری به رئیس جمهوری گفت: بارها و بارها 
درباره عقب ماندگی های تاریخی سیستان و 
بلوچستان در زیرساخت ها به ویژه سیستان 
خشکسالی،  معیشت،  و  اشتغال  قبیل  از 
ریزگردها، نبود راه آهن، گاز و آب  و مطالب 
قول  شد،  نوشته  نطق  و  تذکر  دیگر  متعدد 
دادید ولی متاسفانه عملی نشد. یک نمونه 
آن این است که چهار گل در یک کاس درس 
و  سوختند  آتش  در  زیرساخت  نبود  اثر  بر 
قلب مردم  شریف را به درد آوردند، چه کسی 

پاسخگوست؟
اثر  افزود: مسئوان بزرگوار، مردم در  وی 
نداشتن حداقل معیشت در سرزمین بسیار 
تنگه  رهبری  فرموده  به  و  حساس سیستان 
برای  هستند.  تخلیه  حال  در  ایران،  احد 
اقدامی  هیچ  شریف  مردم  این  نگه داشتن 
نشینی  حاشیه  به  آنها  و  نمی گیرد  صورت 
و  می شود  همدردی  احساس  می پیوندند. 
باید کاری کرد،  برای سیستان  می گویید که 
ولی عملی صورت نمی گیرد. آیا بررسی شد که 
مردم در چه شرایطی به سر می برند؟ برای 
خشکسالی دستور دادید که جای تشکر دارد 
ولی آیا بررسی شد که چند درصد از دستور 

شما اجرایی و عملیاتی شده است؟

رئیس مجلس:

جنایات رژیم صهیونیستی باید به 

گوش همه جهانیان برسد

گفت:  اسامی  شورای  مجلس  رئیس 
اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی باید به 
گوش تمام جهانیان برسد و این آشکارسازی 
مسائل، موجب حمایت بیشتر از آرمان های 

فلسطین می شود.
روز  اریجانی  علی  ملت،  خانه  گزارش  به 
شنبه با جمعی از اعضای مجلس قانونگذاری 
بر  دیدار  این  در  وی  کرد.  دیدار  فلسطین 
فلسطین  از  ایران  اسامی  حمایت جمهوری 
تاکید و اظهار کرد: حمایت از مردم مظلوم 
فلسطین وظیفه هر انسان شرافتمندی است. 
جنایات  به  اسامی  شورای  مجلس  رئیس 
رژیم صهیونیستی به ویژه در نوار غزه اشاره 
رژیم  این  جنایتکارانه  اقدامات  افزود:  و  کرد 
این  و  برسد  جهانیان  تمام  گوش  به  باید 
بیشتر  حمایت  موجب  مسائل  آشکارسازی 
ادامه  اریجانی  می شود.  فلسطین  آرمان  از 
داد: امیدوارم همه کشورهای منطقه و جهان 
حمایت خود از جریان مقاومت فلسطین را 
تقویت کنند تا این جریان روز به روز تقویت 

و گسترش یابد.
دعوت هیئت پارلمانی فلسطین برای سفر 

اریجانی به نوار غزه
پارلمانی  هیئت  رئیس  الزهار  محمود 
از  تقدیر  با  دیدار  این  در  نیز  فلسطین 
به طور حتم  ایران گفت:  اسامی  جمهوری 
را  جهان  آزادیخواهان  تمام  قدس  مسئله 
گردهم می آورد و در اینجا باید از مواضع ایران 

در قبال مردم فلسطین تشکر کنم.
ایران  موضع  همچنین  داد:  ادامه  وی 
های  قطعنامه  قبال  در  ملل  سازمان  در 
ضدفلسطینی آمریکا قابل تقدیر است.الزهار 
به صورت  اسامی  شورای  مجلس  رئیس  از 

رسمی برای سفر به نوار غزه دعوت کرد.

باید  مجلس  معتقدند  نمایندگان  از  بسیاری 
تغییر کارکرد بدهد و عاوه بر قانونگذاری، بعد 
تقویت  را  تفحص  و  تحقیق  مثل  خود  نظارتی 
کند. اما آنچه در عمل شاهد هستیم با توجه به 
گرفتند  قرار  مجلس  ساختار  در  که  نمایندگانی 
رسیدن به این هدف را مشکل کرده است. به گفته 
مجلس  در  ایام  مردم  نماینده  میرزایی،  جال 
»نظارت در شرایطی محقق می شود که مجلس 
داده هایی در اختیار داشته باشد و اطاعات آن 
به روز رسانی شود؛ متاسفانه از آن جا که احزاب 
و تشکل های سیاسی ما پشتوانه برنامه ای ندارند 
زمانی که وارد مجلس می شوند نیز قادر نخواهند 

بود بعد نظارتی را به درستی انجام دهند.« 
دنیا  پارلمان های  سایر  بر خاف  است  گفتنی 
گذاری  قانون  به  ایران  مجلس  وقت  بیشترین 
اختصاص می یابد در حالی که اگر هفته ای یک 
روز در  مجلس نیز جلسه قانون گذاری داشته 
به نظارت اختصاص  را  باشیم و مابقی جلسات 
دهیم، ما را به هدف نزدیک تر می کند. میرزایی 
معتقد است: » در این وضعیت در عمل باز این 
امر محقق نمی شود؛ چرا که نمایندگان برای انجام 
متاسفانه  اند.  ندیده  آموزش  درستی  به  نظارت 
امروز اگر اطاعاتی نیز در اختیار نمایندگان قرار 
ابزاری  از آن استفاده  از موارد  گیرد در بسیاری 
می شود.« او افزود: »پارلمان در کشورهای دیگر 
دارای تجارب موفقی است اما ما نهاد پارلمان را 
صرفا در کشور شکل داده ایم بدون آنکه کارکرد 
واقعی خود را داشته باشد. در کشور ما از پارلمان 
برای رسیدن به توسعه کشور استفاده نمی شود.«

در این راستا دیگر نمایندگان مجلس نیز متذکر 
بعد  راستای  در  بیشتر  ما  مجالس  که  هستند 
تقنینی گام برداشته  و در بعد نظارتی ضعیف 
عمل کرده است. بهرام پارسایی، عضو فراکسیون 
مقداری  باید  »مجلس  دارد:  تاکید  هم  امید 
بخش  دهد.  تغییر  را  برنامه هایش  و  رویکردها 
به اصاح  نمایندگان در مجلس  از وقت  زیادی 
لوایح اختصاص  مواد قانونی، بررسی طرح ها و 
پیدا می کند. در واقع در بسیاری از موارد در روال 
تکراری افتاده ایم لذا باید مجلس مقداری روالش 
به روی  را  انرژی اش  بیشترین  و  تغییر دهد  را 
بحث نظارت بگذارد. درصورتی که بیشترین وقت 
مجلس به روی بحث تقنین می گذرد و به صورت 

منسجم بحث نظارت انجام نمی شود.«
رضازاده، نماینده مردم کازرون در مجلس هم در 
این باره به »ابتکار« گفت: » همانطور که مجلس 
تاش خوبی بر قانونگذاری دارد، وظیفه دیگر آن 
نظارت بر حسن اجرای قوانین است.« او افزود: 
»یکی از ابعاد نظارتی مجلس تحقیق و تفحص 
تحقیق  از  برخی سازمان ها  که  متاسفم  و  است 
و تفحص فرار می کنند و وقتی بحث تحقیق و 
تفحص مطرح می شود برای فرار از تفحص شروع 
به ابی گری می کنند تا این امر محقق نشود. 
در حالی که سازمان ها باید خودشان از مجلس 
بخواهند که برای روشن شدن وضعیت شان از آن 
فضا تحقیق کنند.« این نماینده دور دهم مجلس 
در مثال این موضوع به شهرداری تهران اشاره کرد 
و به »ابتکار« گفت: »برخی سازمان ها از جمله 
و  تحقیق  کردند  زیادی  تاش  تهران  شهرداری 
تفحصی از آنها صورت نگیرد به اعتقاد من مجلس 
باید هر جا صحبت از تحقیق و تفحص و نظارت 
می شود محکم بایستد و از آن حمایت کند تا به 
سرانجام برسد و شفاف سازی شود. مجلس نباید 
اجازه دهد کسی مانع انجام کار نظارتی آن شود تا 
بتواند ناظر و شاهد اجرای قوانین به نحو مناسب 

و درست باشد.«
 فاطمه سعیدی، عضو فراکسیون امید مجلس 
هم در این باره به »ابتکار« گفت: »در مجالس 
دنیا برخی روزها را به قانونگذاری و روزهای دیگر 
را به بررسی قوانین و نظارت اختصاص می دهند 
به تشکیل  را  ما سه روز در هفته  در حالی که 
جلسه علنی و تصویب طرح ها و لوایح اختصاص 
می دهیم و قانون روی قانون می گذاریم.« این 
»بعد  افزود:  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 

مردم  وکیل  و  قانونگذار  عنوان  به  ما  نظارتی 
ضعیف است و سرگرم قانونگذاری و تصویب طرح 
ها و لوایح شده ایم و اصل ماجرا که نظارت بر 
حسن اجرای قانون است را فراموش کرده ایم.« او 
با انتقاد از ضعف نظارتی مجلس بر اجرای صحیح 
قانون بیان کرد: »ما مشغول تلنبار کردن قوانین 
روی یکدیگر هستیم و حتی قوانین موازی زیادی 
داریم که حتی ممکن است بسیاری از آنها اجرایی 
نشوند و نظارتی هم بر اجرای آن نداریم. از طرفی 
اداره تقنین قوانین را داریم که آنها هم به وظایف 

خود به درستی عمل نمی کنند.« 
»ابتکار«  به  خود  اظهارات  ادامه  در  سعیدی 
گفت: »به نظرم مجلس باید این موضوع را جدی 
بگیرد و جلسات مداوم صحن علنی را کم کند و 
وقت بیشتری را به برگزاری جلسات کمیسیون ها 
و  تر  فعال  باید  کمیسیون ها  دهد.  اختصاص 
پررنگ تر شوند و کمیسیون های تخصصی باید 
درراستای حوزه خودشان نظارت را تقویت کنند.« 
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
تخصصی  کمیسیون های  همین  از  »یکی  افزود: 
کمیسیون آموزش و تحقیقات است که  شامل 
آموزش  اساسی کشور است. وزارت  2 وزارتخانه 
عالی و آموزش و پرورش که دانشجویان و اساتید 
دانشگاه و دانش آموزان و معلمان در آن دخیل 
هستند، در حالی که هیچ یک از این افراد حال 
خوبی ندارند.« سعیدی افزود: »یکی از مسائلی 
این دو وزارتخانه وجود دارد عدم نظارت  که در 

صحیح و مناسب بر آنها است و یکی از نمونه های 
از مدارس  این عدم نظارت را هم اخیرا در یکی 
سوختن  به  منجر  که  کردیم  مشاهده  زاهدان 
پاسخگو  هم  کسی  و  شد  بچه  دختر   4 فوت  و 

نیست.«
آموزش  کمیسیون  دیگر عضو  بیرانوند،  محد   
»ابتکار«  به  موارد  این  بر  تاکید  با  هم  مجلس 
گفت: »ماه های اولی که به مجلس آمدیم همه 
و  داریم  قانون  تراکم  که  نالیدند  می  دستگاه ها 
تاکید داشتند که چاره اندیشی کنیم ولی در خال 
این سال ها پیشنهاد شد که سهم نظارتی مجلس 
را بیشتر کنیم. چون در کشورهای دیگر به این 
اندازه که ما روزهای قانونگذاری داریم، آنها سهم 
قانون  صحیح  اجرای  بر  نظارت  به   را  بیشتری 

اختصاص داده اند.« 
تاکید کرد  آباد در مجلس  نماینده مردم خرم 
این  هنوز  ولی  داریم  ما  همه  را  دغدغه  :»این 
فریادها در مسیری قرار نگرفته اند که بتوان از آن 
نتیجه ای به دست آورد و تاحدی شعارزده عمل 
کرده ایم هر چند که این شعارها مقدمه و ازمه 

عمل کردن هستند.«
یکی از دایلی که نشانگر ضعف نظارت مجلس 
بر عملکرد دولت است مربوط به تذکری است که 
روز گذشته احمد علیرضا بیگی در جلسه علنی 
مجلس در نطق میان دستور خود اعام کرد. او 
در این نطق بیان کرد: »بر اساس گزارش تفریغ 
بودجه سال 95 دیوان محاسبات، دولت مبلغ 16 

هزار میلیارد تومان به همراه یک میلیارد و ۷۷۷ 
میلیون دار را از محل فروش نفت، گاز و خوراک 
پتروشیمی ها به حساب صندوق توسعه ملی واریز 
نکرده از این رو دولت باید تکلیف این عدم واریز را 
در ایحه بودجه مشخص کند و کمیسیون تلفیق 
آن را بررسی کند.« بنابراین با توجه به سخنان و 
اعتراضات برخی نمایندگان و تاکید خودشان بر 
نظارت ضعیف مجلس بر اجرای صحیح قانون، 
بهتر است اصاح آیین نامه داخلی صورت گیرد 
و در کنار قانونگذاری، نظارتی هم باشد تا دیگر 
شاهد نباشیم که  ارقامی نجومی از فروش نفت 
به صندوق توسعه ملی واریز نشده است و کسی 
پاسخگوی آن هم نباشد. یا به دلیل عدم نظارت بر 
مدارس دانش آموزان دختر شین آبادی و زاهدانی 
و .. در آتش بی تدبیری مسئوان نسوزند یا حتی 
وسایل  از  استفاده  دلیل  به  آموزان  دانش  سایر 
حمل و نقل فرسوده در اردوهای راهیان نور راهی 
ابدیت نشوند و هیچ کسی هم مسئولیت چنین 
فاجعه ای را نپذیرد و استعفایی هم وسط نباشد و 
کسی هم مورد بازخواست قرار نگیرد! البته شنیده 
شده است برخی نمایندگان در صدد هستند و از 
هیئت رئیسه مجلس هم خواسته اند که 2 روز 
از جلسات علنی را به بعد قانونگذاری و یک روز 
را بطور کامل به وظایف نظارتی اختصاص دهند 
و در روزی که جلسه صرفا برای پیگیری وظایف 
نظارتی است از دولتمردان بخواهند با حضور در 

مجلس  پاسخگوی نمایندگان ملت باشند.

»ابتکار« از ضرورت تمرکز مجلس بر بعد نظارتی گزارش می دهد

نظارت ؛ وجه فراموش شده مجلس 
Tina.Moazami.110@gmail.com

معصومه معظمی

 یکی از وظایف مجلس عاوه بر بعد قانونگذاری، نظارت بر حسن اجرای قانون است. وظیفه ای که در همه مجالس گذشته نسبت به آن ضعف 
عملکرد وجود داشته است. در اوایل مجلس دهم بسیاری از نمایندگان معتقد بودند که مجلس باید از این حجم از قانونگذاری فاصله بگیرد و بر روی 
نظارت تمرکز کند، ولی این امر محقق نشد و طبق گفته برخی نمایندگان این حرف تنها در حد شعار باقی  ماند و با گذشت سه سال از عمر مجلس 

دهم، هنوز پارلمان کارکرد واقعی خود را پیدا نکرده است.
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اجرای قانون 

است. وظیفه ای که 

در همه مجالس 
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وجود داشته است. 

در اوایل مجلس 

دهم بسیاری از 

نمایندگان معتقد 

بودند که مجلس 

باید از این حجم از 

قانونگذاری فاصله 

بگیرد و بر روی 

نظارت تمرکز کند، 

ولی این امر محقق 

نشد

نماینده مردم اصفهان پاره ای از توضیحات را در خصوص استعفای 
19 نماینده اصفهان قرائت کرد.

به گزارش ایسنا، حمیدرضا فوادگر نماینده مردم  اصفهان در 
مجلس شورای اسامی در  تذکر شفاهی جلسه علنی دیروز مجلس 
گرامی  همکاران  داد:  توضیح  نماینده   19 استعفای  خصوص  در 
نمایندگان مجلس شورای اسامی در ارتباط با استعفای 19 نفر از 
نمایندگان اصفهان از 20 نماینده اصفهان مطالبی را به شرح زیر 

جهت استحضار شما بیان می کنم:
1_دلیل اصلی استعفای همکاران شما از نمایندگی مجلس عدم 
زاینده رود،  هماهنگی  شورای  آب،  عالی  شورای  مصوبات  اجرای 
کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و حتی شورای امنیت کشور توسط 
مسئوان اجرایی درخصوص احیای رژیم حقوقی و شرعی زاینده رود 
و عدم اجرای مصوبات قانونی همانند قانون توسعه عادانه آب است، 
علی رغم ده ها جلسه و صدها مکاتبه با مسئوان عالی رتبه کشور 
در سه قوه و مدیران اجرایی و نیز استیفای حقوق مردم درخصوص 

موضوع حیاتی آب آشامیدنی 5 میلیون نفر در استان است؛
2_ به هیچ عنوان مباحث میان استانی و قومیتی در خواسته های 

ما مطرح نبوده و استان اصفهان میزبان نزدیک به یک میلیون 
نفر از هموطنان دیگر استان هاست و همواره نقش خویش را در 
همبستگی ملی، دینی و انسجام کشور با پیشتازی در دوران انقاب 
اسامی، دفاع مقدس، سازندگی کشور و  تقدیم شهدای مدافع 
حرم و امنیت کشور و پاسداری از نظام جمهوری اسامی به اثبات 
رسانده است؛ به نحوی که با وجود دارا بودن 6 درصد از جمعیت 
کشور این افتخار را دارد که 10 درصد از شهدا و جانبازان را به خود 

اختصاص داده است؛
3_ طبق طومار شیخ بهایی، کشاورزان اصفهانی دارای حقآبه شرعی 
از آورد طبیعی زاینده رود و نیز سهم آبه خریداری شده از تونل اول 
و سد زاینده رود قبل از انقاب هستند و دولت جمهوری اسامی و 
وزارت نیرو نیز با احداث تونل دوم و پروژه های دیگر تعهداتی را البته 
بسیار فراتر از میزان آبی که در اختیار داشته است در بخش های 
مختلف کشاورزی و آب شرب در این استان و استان های باادست 
و پایین دست ایجاد کرده و عدم اجرای مصوبات مذکور در بند 1 نیز 
مزید بر علت شده است و عامل بسیاری از نگرانی ها شده است، 
آبه و قراردادهای اشتراکی منعقده  امروز کشاورزان حقآبه، سهم 

وزارت نیرو را به عنوان حق قانونی و شرعی و حق الناس مطالبه دارند. 
همان کشاورزانی که یک روز خمس و زکات می دادند امروز محتاج 

زکات و یارانه نقدی و کمک دیگران شده اند؛
4_ معتقدیم که اگر حقابه، سهم آبه ها و قراردادهای شرعی و 
آب  انتقال  جدید  پروژه های  اجرای  به  نیازی  شود  رعایت  قانونی 
نیست، لکن برهم خوردن رژیم حقوقی زاینده رود و واگذاری های 
غیر مجاز زاینده رود را در معرض نابودی قرار داده است و سال هاست 
که جریان آب در رودخانه متوقف شده و مهم ترین تااب مرکزی 
کشور خشک شده است  و سفره های آب زیرزمینی و چاه ها، قنوات 
در فات مرکزی از بین رفته و عمده مزارع و باغات در شهر ها و 

روستاها کشور در حال نابودی است.
با توجه به گزارش های وزارت نیرو و مرکز پژوهش ها که بیشترین 
تنش آبی در استان است، از همکاران گرامی می خواهم که همانطور 
که نمایندگان استان اصفهان در موضوع احیای دریاچه ها و تااب ها 
از طرح  نیز مشکات آب های مرزی در خدمت شما  بوده اند،  و 
تشکیل ستاد احیای زاینده رود که منافع آن به کل کشور می رسد، 

حمایت کنید.

نماینده اصفهان درخصوص استعفای دسته جمعی نمایندگان این استان مطرح کرد

توسعه ای که عادانه نیست



خبر
ابهام در تخصیص کاغذ دولتی

نحوه ثبت نام برای دریافت کاغذ با ارز دولتی در 
اتحادیه شرکت های تعاونی ناشران ایران ابهاماتی 

را برای ناشران ایجاد کرده است.
به گزارش مهر، مدت کوتاهی پس از راه اندازی 
سامانه ثبت نام از ناشران برای دریافت کاغذ با 
قیمت دولتی از سوی اتحادیه شرکت های تعاونی 
ناشران ایران)آشنا( برخی از ناشران از نحوه این 

ثبت نام ابراز شکایت و تعجب می کنند.
برخی از این ناشران در این زمینه بیان کرده اند: 
سامانه ثبت نام از ناشران اطاعاتی درباره تمامی 
کتاب های دارای مجوز که برای انتشار نیاز به کاغذ 
دارند را دریافت می کند. تازه اگر شانس بیاوری 
و مثا یک پنجم تقاضایت را موافقت کنند برای 
شما برگه تخصیص صادر می شود. در این برگه 
یافته به شما درج شده  میزان کاغذ اختصاص 
اما شما نمی دانی کیفیت آن چیست. مثا اگر 
تقاضای کاغذ بالک داده باشیم اعام نمی شود که 
این کاغذ چه نوع بالکی است. تنها وزن و قطع و 
میزان تخصیص یافته آن را نوشته اند. یعنی شما 
چیزی را می خری که نمی دانی چیست و این برای 
ناشران مسئله ساز است چون چاپخانه های همه 
نوع کاغذی را استفاده نمی کنند و برخی از انواع 

کاغذها برای دستگاه های آنها مضر است.
این  در  نیز  دیگری  مسئله  به  ناشران  اما 
کاغذ  تحویل  موضوع  به  که  دارند  اشاره  زمینه 
از  ارسالی  نامه ها  در  آنها  گفته  به  بر می گردد. 
سوی این تشکل از ناشران خواسته شده تا مبلغ 
را ظرف 24 ساعت پس از دریافت نامه به حساب 
واریز کنند اما زمان تحویل کاغذ به آنها و چاپخانه 
نیز معلوم نیست. به گفته این ناشران تماس آنها 
در این زمینه به این پاسخ منتهی شده است که 
هر وقت کاغذ رسید سهمیه شما ارسال می شود. 
این به معنای آن است که ناشران باید پولی را 
برای دریافت کاغذی که نمی دانند چه کیفیتی 
دارد برای مدتی که مشخص نیست چقدر طول 

می کشد واریز کنند.

از  و  پولیتزر  و  بوکر  جوایز  برنده  نویسنده  راث«  »فیلیپ 
مهم ترین رمان نویسان قرن بیستم میادی در تاریخ 22 می 2018 
و در حالی که 85 سال داشت بر اثر ایست قلبی درگذشت. 
او که بدون شک مهم ترین رمان نویس آمریکا بود، دو جایزه 
ملی کتاب آمریکا، دو جایزه ملی حلقه منتقدان کتاب، سه 
جایزه پن /فاکنر، یک جایزه پولیتزر، جایزه فرانتس کافکا، جایزه 
مدیسی فرانسه و همچنین جایزه من بوکر بین الملل را در کارنامه 
پرافتخار خود داشت. »راث« از سال 19۷5 عضو موسسه  ملی 
ادبیات آمریکا بود و تا سال 1989 به عنوان ویراستار  هنر و 
آثار ادبی با انتشارات »پنگوئن« همکاری می کرد، اما از سال 
1992 وقت خود را فقط صرف نویسندگی کرد و پس از چند 
دهه فعالیت مستمر در سال 2012 این حرفه را کنار گذاشت. 
»پاستورال آمریکایی«، »من با یک کمونیست ازدواج کردم«، 
»ننگ بشری«، »خداحافظ کلومبوس«، »»شکایت پورتنوی«،  
»دارودسته ما«،  »نمایش یکشنبه«، »همه مردان«، »شبح 

خروجی« و »شکست ناپذیر« از مهم ترین آثار »راث« هستند.
رمان نویس  نایپل«  اس.  »وی.  که  بود  روزی  اوت 2018   11
ترینیدادی تبار بریتانیایی برنده نوبل ادبیات و جایزه بوکر در 
سن 85 سالگی در خانه اش در لندن از دنیا رفت. او که ابتدا 
کار خود را در ژانر کمدی آغاز کرده بود توجه خود را به تدریج 
کشورهای  سمت  به  سفرنامه ها  و  رمان ها  از  مجموعه ای  در 
مستعمره انگلستان معطوف کرد و به ارائه تصویری از هند و 
آفریقا پرداخت و به خاطر آثارش، هم مورد تمجید قرار گرفت 
و هم سرزنش شد. منتقدان او بر این باور بودند که »ناپیل« 
در آثارش تصویری تحقیرآمیز از کشورهای در حال توسعه ارائه 
می دهد، گرچه او برای این آثار موفق به کسب مجموعه ای از 
جوایز مهم چون جایزه  ادبی »بوکر« در سال 199۷ برای رمان 
»در یک کشور آزاد«، نشان شوالیه در سال 1989 و در نهایت 
جایزه  نوبل ادبیات در سال 2001 میادی شد. روزنامه  »تایمز« 
در فهرست 50 نویسنده  بزرگ انگلیسی از سال 1945، »نایپل« 
برای  »خانه ای  رمان های  است.  داده  قرار  هفتم  رتبه   در  را 
آقای بیسواس« و »خم رودخانه« مهم ترین آثار این نویسنده 

محسوب می شوند.
دو  برنده  فیلمنامه نویس  و  رمان نویس  گُلدمن«  »ویلیام 
جایزه اسکار نیز از مهم ترین چهره های ادبی درگذشته در سال 
نوامبر در سن 8۷ سالگی چشم  تاریخ 16  2018 است که در 
از جهان فروبست. این نویسنده آمریکایی بیشتر برای نگارش 
مردان  کید«، »همه  و ساندنس  »بوچ کسیدی  فیلم نامه های 
رئیس جمهور« و »عروس شاهزاده« شناخته شده است و یکی 
از چهره های کلیدی موج نو سینمای هالیوود )هالیوود نو( بود 
که با مجموعه ای از چندین فیلم شاخص، انقابی در صنعت 
سینمای آمریکا ایجاد کردند. او در سال 1931 در شهر شیکاگو 
متولد شد و پس از گذراندن دوره ای در نثر خاق تصمیم گرفت 

رمان نویس شود و اولین رمان خود را به نام »معبد خدا« در 
سال 195۷ منتشر کرد. »گلدمن« که به صورت متناوب رمان 
و فیلمنامه  می نوشت در سال 1969 فیلمنامه »بوچ کسیدی و 
ساندنس کید« را به عنوان اولین فیلمنامه اصلی )اوریجینال( 
نوشت که با بازی »پل نیومن« همراه شد و اولین جایزه اسکار 
او دومین  ارمغان آورد.  به  او  را برای  بهترین فیلمنامه اصلی 

جایزه اسکار خود را هم در سال 19۷۷ برای فیلم »همه مردان 
رئیس جمهور« در شاخه بهترین فیلمنامه اقتباسی کسب کرد. 
کتاب »ماجراهایی در تجارت سینما« درباره سینمای دهه 19۷0 
»هایپ  عنوان های  با  خاطرات  کتاب  دو  همچنین  و  هالیوود 
اند گلوری« و »من چه دروغی گفتم؟« از دیگر آثار »ویلیام 

گُلدمن« هستند.

»تام وولف« مقاله نویس، روزنامه نگار و نویسنده کتاب های 
پرفروشی چون »آزمایش اسیدی پودر شربت برقی« و »حریق 
بطالت« 14 می 2018 در سن 88 سالگی درگذشت. او یکی از 
بنیانگذاران »روزنامه نگاری نوین« و یکی از رمان نویسان شاخص 
آمریکایی بود و از خود 18 کتاب شامل 13 اثر غیرداستانی و پنج 
رمان بر جای گذاشت که آخرین آنها با عنوان »پادشاهی گفتار« 
در سال 2016 منتشر شد. وولف به سبب استفاده عجیب و 
غریب از نشانه ها خود را از سایر روزنامه نگاران متمایز می کرد.

ژوئن  هشتم  در  مرگش  زمان  در  بوردین«  »آنتونی  گرچه 
2018 به عنوان یک آشپز معروف و جهانگرد شناخته می شد 
پرفروش  کتاب  انتشار  با  میادی   2000 سال  در  اولین بار  اما 
»آشپزخانه سری: ماجراجویی در جهان شکم« به شهرت رسید 
و حتی قبل از آن هم یک رمان نویس بود. »بوردین« در دهه 90 
میادی نگارش دو رمان جنایی مرتبط با غذا را بر عهده داشت 
و پس از آن نیز یک رمان مصور و یک مجموعه داستان کوتاه 
نوشت. بوردین نخستین برنامه تلویزیونی خود را در سال 2002 
و در شبکه تلویزیونی »فود نت ورک« به روی آنتن برد و سپس 
در سال 2005 به شبکه تلویزیونی تراول پیوست و برای ساخت 
از سال  او  امی شد.  برنده جایزه  بار  این شبکه دو  برنامه در 
2013 به شبکه سی ان ان پیوست و ساخت مجموعه معروف 

»بخش های ناشناخته« را آغاز کرد.
»دونالد هال« ملک الشعری سابق آمریکا نیز روز 23 ژوئن 
در سن 89 سالگی درگذشت. او یکی از نویسندگان پرکار بود 
که اولین بار در سن 12 سالگی شروع به نوشتن کرد و پس از 
آن برای مدت هشت دهه به فعالیت ادبی خود ادامه داد و 22 
کتاب شعر و چندین کتاب خاطرات، کتاب برای کودکان و آثار 

غیرداستانی نوشت. 
آخرین اثر او با عنوان »کارناوال از دست رفته ها: مقااتی در 
از  ماه  پس  از یک  و کمتر  آستانه 90 سالگی« در 10 جوای 

مرگش منتشر شد. 
مارول  مصور  کتاب های  مجموعه  نویسنده  لی«  »استن 
»مرد  عنکبوتی«،  »مرد  چون  شخصیت هایی  خلق  با  که 
آهنی«، »مردان ایکس« و »چهار شگفت انگیز« به سینمای 
 95 سن  در  امسال  نوامبر   12 بخشید،  جان  ابرقهرمانی 
سالگی درگذشت.  او با همکاری چند هنرمند دیگر از جمله 
»جک کربی« و »استیو دیتکو« شخصیت های کمیک زیادی 
کردند  خلق  مارول  مصور  کتاب های  مجموعه  عنوان  با  را 
»هالک«،  عنکبوتی«،  »مرد  به  می توان  جمله  آن  از  که 
و  آمریکا«  »کاپیتان  پنتر«،  »بلک  »ثور«،  ایکس«،  »مردان 
»انتقام جویان« اشاره کرد که همه این داستان ها در سینما 
بر  پرفروشی  و  موفق  فیلم های  و  گرفت  قرار  اقتباس  مورد 

اساس آنها ساخته شد.

 مروری بر چهره های مهم ادبی که در سال 2018 از دنیا رفتند

از خالق »مرد عنکبوتی« تا آشپز جهانگرد
دنیای کتاب و ادبیات در سال 2018 چندین چهره تاثیرگذار و مهم خود را از دست داد؛ از برنده نوبل ادبیات تا »اورسوا لوگوبین« 
مهم ترین نویسنده آمریکایی رمان و داستان های کوتاه روز 22 ژانویه 2018 در خانه اش و در سن 88 سالگی درگذشت. به گزارش 
ایسنا، او در دوران طوانی فعالیت ادبی خود تقریبا در همه ژانرها نوشت؛ از ادبیات داستانی تا مقاله و کتاب هایی برای کودکان 
تا نگارش 10 جلد کتاب شعر. »گوبین« که نویسنده ای فمینیست بود بیشتر برای نگارش آثاری در سبک علمی-تخیلی و فانتزی 
به شهرت رسید، گرچه خودش در مصاحبه ای با نیویورک تایمز عنوان کرده بود دوست ندارد او را به تنها عنوان نویسنده علمی-

تخیلی بشناسند. این نویسنده که چند جایزه هوگو و نبیوا را در کارنامه دارد نگارش آثار معروفی چون »دست چپ تاریکی«، 
»دریای زمین« و سه دنباله آن و همچنین »محرومان« را بر عهده داشته است. آخرین کتاب او »زمانی برای تلف کردن نیست« 

نام داشت که تنها چند ماه قبل از درگذشتش به چاپ رسید.

 خلق بزرگ ترین نقاشی خیابانی 

جهان در کره جنوبی

خلق اثری هنری روی دیوار یک سیلوی غله در 
به  گینس  رکوردهای  کتاب  در  جنوبی،  کره 
عنوان بزرگ ترین نقاشی خیابانی جهان به 

ثبت رسید.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، 
این نقاشی که زندگی پسر بچه ای را تا دوران 
بزرگسالی اش به تصویر می کشد، نمای بیرونی 
انباری بزرگ در شهر بندری »اینچئون« واقع در 

غرب سئول )پایتخت( را پوشانده است.
این اثر هنری به طول 23 هزار و 688 مترمربع، عنوان طویل ترین 

نقاشی دیواری را به خود اختصاص داده است.
به  نسبت  منفی  نگرش  بردن  بین  از  منظور  به  محلی  مقام های 
تاسیسات صنعتی قدیمی در این شهر، سفارش خلق این تصویر را 

دادند. 
ایده خلق این اثر از طرح های هنری سال های 1920 نشات می گیرد که 
در آمریکا و مکزیک رواج داشته است و 22 هنرمند با استفاده از بیش 
از 850 هزار لیتر رنگ در این نقاشی، داستانی از فصول مختلف سال 

را روایت می کنند.
برای طراحی این نقاشی از پوشش 16 کتاب با اختصاص هزینه 48۷ 
هزار داری، بهره گرفته شده است و مقام های محلی امیدوارند که 
این نقاشی دیواری، گردشگری را در جزیره »ولمی« به عنوان یکی از 

اصلی ترین مقاصد گردشگران در نزدیکی اینچئون رونق بخشد.

سال 2018 

حاوی خبرهای 

شوکه کننده 

از دست 

دادن برخی 

از بزرگ ترین 

چهره های ادبی 

جهان بود
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ایکس 7مدل 1383به  برگ سبز وسند وکارت ماشین خودروی سواری سمند 

رنگ زرد روغنی به شماره موتور12483071548وشماره 83223675وشماره پاک 

11ع653ایران49به نام علی اندام به شماره شناسنامه 116مفقود وازدرجه اعتبار ساقط 

گردید.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

آگهی مناقصه ) عمومی(  شماره: 1397/4976

1244

1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی
2- موضوع مناقصه: تعمیر 10/000 دستگاه رگاتور معیوب درسایزهای مختلف

3- شرایط اولیه متقاضیان:
 )EP( الف- داشتن گواهینامه صاحیت تعمیر رگاتور از وزارت نفت / ثبت شده در سامانه

ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار
ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی

د- مدت پیمان: 4 ماه تقویمی 
4- مدت اعتبار پیشنهاد ها جهت انعقاد قرارداد: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد.

5- مبلــغ تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار: 255/000/000 ریــال مــی باشــد کــه مــی بایســت براســاس یکــی از تضامیــن قابــل قبــول وفــق آییــن نامــه تضمیــن معامــات 
دولتــی بــه شــماره 123402/ت50659 ه مــورخ 94/9/22 تهیــه گــردد. 

ــام  ــی شــعبه ســجاد بن ــک مل ــه شــماره IR020170000002174531601004 بان ــال ب ــغ 250/000 ری ــز مبل ــی 97/10/5 ضمــن واری ــخ 97/10/2 ال ــد از تاری ــان مــی توانن 6- متقاضی
شــرکت گاز اســتان خراســان رضــوی جهــت خریــد و دریافــت اســناد مناقصــه بــه نشــانی مشــهد - بلــوار خیــام، نبــش تقاطــع ارشــاد ، شــرکت گاز اســتان خراســان رضــوی، 

طبقــه دوم، اتــاق 212 مراجعــه و اســناد مناقصــه را دریافــت نماینــد.
7- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه: ساعت 9:00 صبح مورخ 97/10/16

8- پیشــنهادهای واصلــه در ســاعت 11:00 صبــح مــورخ 97/10/16 در کمیســیون مربوطــه بــاز و خوانــده مــی شــود و حضــور پیشــنهاد دهنــدگان و یــا یــک نفــر نماینــده مجــاز 
آن هــا بــا همــراه داشــتن معرفینامــه ممهــور بــه مهــر شــرکت در جلســه افتتــاح پــاکات آزاد اســت.

ــن :  ــا تلف ــتر ب ــات بیش ــب اطاع ــه کس ــاز ب ــورت نی ــوده و در ص ــر ب ــکان پذی ــایت WWW.nigc-khrz.ir ام ــی در س ــن آگه ــن ای ــه مت ــی ب ــت دسترس ــر اس ــایان ذک ش
ــد. ــاس بگیری 37072209-051 تم

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/3 تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/2 

نوبت دوم

 

شــهرداري شــهربابک در نظــر دارد براســاس بودجــه مصــوب ســال 97 و بنــد 5 صورتجلســه شــماره 37  
ــه  ــه صــورت حجمــي ب شــوراي اســامي شــهر شــهربابک، عملیــات اجــراي امــور خدمــات شــهري را ب

بخــش خصوصــي واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه پیمانــکاران واجــد شــرایط دعــوت بــه عمــل میآیــد جهــت دریافــت و تحویــل 
اســناد مناقصــه بــه آدرس شــهربابک بلــوار شــهداي هفــت تیــر ســاختمان شــهرداري دبیرخانــه شــهرداري مراجعــه نماینــد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهي بمدت 10 روز کاري  مي باشد.
ــش  ــا فی ــي ی ــه بانک ــت نام ــوع ضمان ــال( از ن ــون ری ــصد میلی ــال )شش ــه 600,000,000 ری ــرکت در مناقص ــن ش ــغ تضمی مبل
واریــزي بــه حســاب جــاري 1335160769 نــزد بانــک ملــت بــه نــام ســپرده پیمانــکاران شــهرداري  شــهربابک مــي باشــد.

سپرده نفرات اول تا سوم در صورتي که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، به ترتیب ضبط خواهد شد.
مدت اجراي پروژه یکسال میباشد.

سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج میباشد.
شهرداري در رد یا قبول پیشنهادات مختار مي باشد.م الف318

3842       
آذردخت مرشدی - شهردار شهربابک

آگهي مناقصه تنظیف و جمع آوري زباله
 سطح شهرشهربابک )نوبت اول(

نوبت اول

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد : تعــدادی اتصــاات پلــی اتیلــن مــورد نیــاز خــود را 
از طریــق تولیدکننــدگان یــا نماینــدگان رســمی آنهــا خریــداری نمایــد. لــذا واجدیــن شــرایط مــی تواننــد 

بــا ارائــه معرفــی نامــه از تاریــخ 97,10,3 لغایــت تاریــخ 97,10,8 جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه آدرس کرمــان انتهــای 
بلــوار 22 بهمــن شــرکت آب و فاضــاب اســتان-مدیریت بازرگانــی مراجعــه نماینــد.

مبلغ اولیه برآورد: 7,131,371,000  ریال
مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه : 356,569,000 ریــال بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی )فرآینــد ارجــاع کار( در وجــه 

شــرکت آب و فاضــاب کرمــان 
آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: تا ساعت 14 مورخ 97,10,18 

افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت 9 مورخ  97,10,19 
مدت اعتبار پیشنهاد قیمت : 3 ماه از تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرارداد می باشد.

محل تامین اعتبار : منابع داخلی 10/01
مدیریت روابط عمومی  و آموزش همگانیتاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/3  تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/4

»مصرف بی رویه آب، مانع بهره مندی دیگران از این موهبت الهی است«
آگهی مناقصه شماره ب/52-97/42 مرحله دوم 

نوبت اول

1302

شرکت آب و فاضاب  استان کرمان

وزارت نیرو

 

شــهرداري شــهربابک در نظــر دارد براســاس بودجــه مصــوب ســال 97 و بنــد 5 صورتجلســه شــماره 37  
ــه  ــه صــورت حجمــي ب شــوراي اســامي شــهر شــهربابک، عملیــات اجــراي امــور خدمــات شــهري را ب

بخــش خصوصــي واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه پیمانــکاران واجــد شــرایط دعــوت بــه عمــل میآیــد جهــت دریافــت و تحویــل 
اســناد مناقصــه بــه آدرس شــهربابک بلــوار شــهداي هفــت تیــر ســاختمان شــهرداري دبیرخانــه شــهرداري مراجعــه نماینــد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهي بمدت 10 روز کاري  مي باشد.
ــش  ــا فی ــي ی ــه بانک ــت نام ــوع ضمان ــال( از ن ــون ری ــصد میلی ــال )شش ــه 600,000,000 ری ــرکت در مناقص ــن ش ــغ تضمی مبل
واریــزي بــه حســاب جــاري 1335160769 نــزد بانــک ملــت بــه نــام ســپرده پیمانــکاران شــهرداري  شــهربابک مــي باشــد.

سپرده نفرات اول تا سوم در صورتي که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، به ترتیب ضبط خواهد شد.
مدت اجراي پروژه یکسال میباشد.

سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج میباشد.
شهرداري در رد یا قبول پیشنهادات مختار مي باشد.م الف318

3842       
آذردخت مرشدی - شهردار شهربابک

آگهي مناقصه تنظیف و جمع آوري زباله
 سطح شهرشهربابک )نوبت اول(

نوبت اول

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد : مقــدار لولــه 150 و 200چــدن داکتیــل با واشــر مربوطه 
مــورد نیــاز خــود را از طریــق تولیدکننــدگان آنهــا خریــداری نمایــد . لــذا واجدیــن شــرایط مــی تواننــد 

بــا ارائــه معرفــی نامــه از تاریــخ 97,10,3 لغایــت تاریــخ 97,10,6 جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه آدرس کرمــان انتهــای 
بلــوار 22 بهمــن شــرکت آب و فاضــاب اســتان-مدیریت بازرگانــی مراجعــه نماینــد.

مبلغ اولیه برآورد: 9,478,560,000  ریال
ــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی )فرآینــد ارجــاع کار( در وجــه  مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه :473,928,000 ریــال ب

شــرکت آب و فاضــاب کرمــان 
آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: تا ساعت 14 مورخ 97,10,16 

افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت 11 مورخ  97,10,17 
مدت اعتبار پیشنهاد قیمت : 3 ماه از تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرارداد می باشد.

محل تامین اعتبار : منابع داخلی 10/01
مدیریت روابط عمومی  و آموزش همگانیتاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/3   تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/4

»مصرف بی رویه آب، مانع بهره مندی دیگران از این موهبت الهی است«
آگهی مناقصه شماره ب/52-97/40 مرحله دوم 

نوبت اول

1303

شرکت آب و فاضاب  استان کرمان

وزارت نیرو  

شــهرداري شــهربابک در نظــر دارد براســاس بودجــه مصــوب ســال 97 و بنــد 5 صورتجلســه شــماره 37  
ــه  ــه صــورت حجمــي ب شــوراي اســامي شــهر شــهربابک، عملیــات اجــراي امــور خدمــات شــهري را ب

بخــش خصوصــي واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه پیمانــکاران واجــد شــرایط دعــوت بــه عمــل میآیــد جهــت دریافــت و تحویــل 
اســناد مناقصــه بــه آدرس شــهربابک بلــوار شــهداي هفــت تیــر ســاختمان شــهرداري دبیرخانــه شــهرداري مراجعــه نماینــد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهي بمدت 10 روز کاري  مي باشد.
ــش  ــا فی ــي ی ــه بانک ــت نام ــوع ضمان ــال( از ن ــون ری ــصد میلی ــال )شش ــه 600,000,000 ری ــرکت در مناقص ــن ش ــغ تضمی مبل
واریــزي بــه حســاب جــاري 1335160769 نــزد بانــک ملــت بــه نــام ســپرده پیمانــکاران شــهرداري  شــهربابک مــي باشــد.

سپرده نفرات اول تا سوم در صورتي که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، به ترتیب ضبط خواهد شد.
مدت اجراي پروژه یکسال میباشد.

سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج میباشد.
شهرداري در رد یا قبول پیشنهادات مختار مي باشد.م الف318

3842       
آذردخت مرشدی - شهردار شهربابک

آگهي مناقصه تنظیف و جمع آوري زباله
 سطح شهرشهربابک )نوبت اول(

نوبت اول

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد : تعــدادی شــیرفلکه برنــزی و مغــزی برنجــی مــورد 
ــن  ــذا واجدی ــد. ل ــداری نمای ــا خری ــمی آنه ــدگان رس ــا نماین ــدگان ی ــق تولیدکنن ــود را از طری ــاز خ نی

شــرایط مــی تواننــد بــا ارائــه معرفــی نامــه از تاریــخ 97,10,3 لغایــت تاریــخ 97,10,8 جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه 
ــد. ــه نماین ــی مراجع ــتان-مدیریت بازرگان ــاب اس ــرکت آب و فاض ــن ش ــوار 22 بهم ــای بل ــان انته آدرس کرم

مبلغ اولیه برآورد: 7,635,000,000  ریال
ــه بانکــی )فرآینــد ارجــاع کار( در وجــه  ــت نام ــه صــورت ضمان ــال ب ــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه :381,750,000 ری مبل

ــان  ــاب کرم ــرکت آب و فاض ش
آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: تا ساعت 14 مورخ 97,10,18 

افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت 10 مورخ  97,10,19 
مدت اعتبار پیشنهاد قیمت : 3 ماه از تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرارداد می باشد.

محل تامین اعتبار : منابع داخلی 10/01
مدیریت روابط عمومی  و آموزش همگانیتاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/3    تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/4

»مصرف بی رویه آب، مانع بهره مندی دیگران از این موهبت الهی است«
آگهی مناقصه شماره ب/52-97/41 مرحله دوم 

نوبت اول

1304

شرکت آب و فاضاب  استان کرمان

وزارت نیرو

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ــر رأی شــماره 139760318017002311 – 1397/04/3 هیــأت موضــوع قان براب
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك رضوانشــهر تصرفات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای آرمیــن یکتــا کوهســتانی در ششــدانگ یك بــاب خانــه و محوطه به مســاحت 
ــه کوهســتان  ــع در قری ــی مجــزی شــده از پــاک 212 واق ــع پــاک 1350 فرعــی از 16- اصل 173/16 مترمرب
بخــش 27 گیــان خریــداری از مالکیــت عزیــز صفایــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظور اطــاع عمــوم مراتب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را 
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض یــا 

عــدم ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/9/18                           تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/3
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ــهامی  ــوی س ــبز خ ــرکت ردای س ــرات ش ــی تغیی آگه
ملــی  شناســه  و   1720 ثبــت  شــماره  بــه  خــاص 
ــره  ــت مدی ــه هیئ ــتناد صورتجلس ــه اس 10861780454 ب
ــد : -1  ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــورخ 22/08/1397 تصمیم م
ــه  ــماره ملی2800348496ب ــاری بش ــی انص ــای مجتب آق
ــی  ــه نادرعل ــم رقی ــره - خان ــت مدی ــس هیئ ــمت رئی س
رئیــس  نایــب  2802579517بســمت  ملــی  بشــماره 
ملــی  بشــماره  امیرانصــاری  آقــای   - مدیــره  هیئــت 
ــرای  ــل ب ــر عام ــه ســمت مدی ــه ســمت ب 2790098891ب
اوراق  و  اســناد  کلیــه  انتخــاب شــدند -2  مدت2ســال 
بهــادار و تعهــدآور شــرکت بــه امضــاء رئیــس هیئــت 
ــا مهــر شــرکت دارای اعتبــار مــی باشــد.  ــره همــراه ب مدی
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان غربی  )325713(
1300 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی 

سرکار خانم انصاری 
بــا نهایــت تأســف و تألــم درگذشــت پــدر گرامیتــان را بــه جنابعالــی و خانواده 

محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ، از درگاه خداونــد متعــال بــرای آن مرحــوم 
رحمــت الهــی و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان بقــای عمــر و صبــري جمیل از 

ــئلت دارم. خداوندمنان مس
                                                                            سید رسول محمدی

                                                     سرپرست روزنامه ابتکار در استان خوزستان 

تـسـلیـت
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نایب رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسامی تاکید کرد

 ضرورت تامین نقدینگی
 بانک صنعت و معدن

از سوی دولت و مجلس

عنوان  به  معدن  و  صنعت  بانک  فعالیت 
بانک سرآمد در حوزه تولید واشتغال، ضامن 
بقای صنعت کشور است و ازم است دولت و 
مجلس برای افزایش سرمایه این بانک نقدینگی 

ازم را اختصاص دهند.
با  گفت وگو  در  علیشاهی  آقاپور  معصومه 
معدن  و  صنعت  بانک  رسانی  اطاع  پایگاه 
ضمن بیان مطلب فوق، اظهارکرد: خوشبختانه 
سایر  با  مقایسه  در  اینکه  به رغم  بانک  این 
پرسنل  و  شعب  تعداد  از  کشور  بانک های 
کمتری برخوردار است اما بیشترین بازدهی را 

در حوزه صنعت کشور دارد.

رشد 6/2 برابری خدمات ارز 
بازرگانی بانک ملی ایران

خدمات ارز بازرگانی ارائه شده توسط بانک 
ملی ایران در هشت ماه ابتدای سال جاری 2.6 

برابر رشد کرد.
ایران،  ملی  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  بانک  این  بازرگانی  ارز  خدمات  مجموع 
بخش گشایش های اعتبارات، بروات اسنادی 
کاا  واردات  بابت  ارزی صادره  های  حواله  و 
در هشت ماه ابتدای امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته از نظر تعداد 2.2برابر و از 

نظر حجم 2.6 برابر رشد داشته است.
فقره  و ۷03  هزار  دو  تعداد  مدت،  این  در 
حواله وارده و صادره ارزی با حجم 604 میلیون 

دار کارسازی شده است.
همچنین در زمینه سایر خدمات ارزی نیز 
جذب سپرده های ارزی شعب نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 1.1 برابر رشد داشته است.

رئیس شعبه ایام بانک توسعه صادرات 
مطرح کرد

افزایش 2۰ درصدی صادرات از 
استان ایام نسبت به سال گذشته

رئیس شعبه بانک توسعه صادرات در ایام 
اعام کرد: حجم صادرات انجام شده از استان 
ایام در هشت ماهه اول سال جاری به نسبت 
سال گذشته 20 درصد رشد را نشان می دهد.

بهروز شهبازی در گفت وگو با پایگاه خبری 
اگزیم نیوز گفت: استان ایام با برخورداری 
از 430 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، 
که  است  کشور  مجرای صادراتی  ترین  امن 
اختصاص  خود  به  را  صادرات  از  حجم  این 

داده است.
گردش  در  سرمایه  مالی  تامین  افزود:  وی 
مورد نیاز بزرگترین شرکت های بزرگ صادرات 
توسعه صادرات  بانک  از سوی  استان  محور 
انجام شده و ۷0 درصد از صادرکنندگان حقیقی 

استان ایام از مشتریان این بانک هستند.

معاون امور مناطق عنوان کرد

 حمایت بانک مهر اقتصاد
از کاای ایرانی

به  اقتصاد  مهر  بانک  مناطق  امور  معاون 
رئیس  اعتبارات،  معاونت  سرپرست  همراه 
اداره مدیریت ریسک و رئیس اداره امور شعب 
صنعتی  گروه  تولید  خط  از  اصفهان  استان 

انتخاب بازدید کردند.
جواد حاجی مزدارانی - معاون امور مناطق 
بانک– در بازدید از کارخانه تولید لوزام خانگی 
صنعتی  گروه  کارخانجات  مجموعه  و  اسنوا 
انتخاب واقع در شهرک صنعتی موچه خورت 
اقتصاد  مهر  بانک  داشت:  اظهار  اصفهان، 
در سال های اخیر با اختصاص تسهیات به 
تولیدکنندگان داخلی، تاش کرده است تا با 
تأمین سرمایه در گردش کارخانجات، از تولید 

کاای ایرانی حمایت کند.

در جلسه هیئت دولت و به ریاست 
روحانی صورت گرفت

تعیین طرح جامع منطقه ویژه 
اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان

ریاست  به  دولت  هیئت  جلسه  در 
رئیس جمهور و با تصویب هیئت وزیران طرح 
جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر 

پارسیان تعیین شد.
اعضای  ایمیدرو،  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  چهارشنبه  روز  جلسه  در  وزیران  هیئت 
ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، ارقام 
کلی منابع و مصارف ایحه بودجه سال 1398 
و  بیشتر  با هدف صرفه جویی  را  کل کشور 
الحاق چند تبصره به آن، بازنگری کردند و طرح 
جامع 2 منطقه ویژه اقتصادی را نیز به تصویب 

رساندند.
با  پارسیان  بر  انرژی  صنایع  ویژه  منطقه 
مساحتی حدود 10 هزارهکتار در 30 کیلومتری 
شرق عسلویه و غرب استان هرمزگان و مرز 
سه استان هرمزگان، بوشهر و فارس به عنوان 
بر  انرژی  صنایع  استقرار  محل  گزینه های 
انتخاب شد. این منطقه ویژه اقتصادی سال 89 
به تصویب هیئت وزیران و نمایندگان مجلس 

شورای اسامی رسید.

کارکنان، مزیت رقابتی سازمان ها 
در دنیای جدیدند

با  ایران  ملی  بانک  انسانی  منابع  معاون 
معرفی  و  استفاده  فقط  امروزه  که  این  بیان 
رقابتی  مزیت  تواند  نمی  نوین  فناوری های 
آموزش  ارائه  گفت:  شود،  تلقی  ها  سازمان 
های متناسب با خدمات و محصوات جدید 
توانمندسازی،  پروری،  جانشین  کارکنان،  به 
انسانی،  نیروی  کارآمدسازی  و  استعدادیابی 
شایسته سااری و گزینش بهترین نیروها از 
پارامترهایی است که می تواند سازمان ها را در 

مقابل رقبا موفق کند.
ایران،  ملی  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
حبیب الله رشید ارده در نشست هم اندیشی 
مدیران بانک ملی ایران و شرکت بیمه نوین 
پیرامون مسائل بخش درمان کارکنان بانک که 
اداره امور شعب استان مازندران  به میزبانی 
برگزار شد، با تاکید بر این که انتخاب بهترین 
فرد  در  هم  مشاغل،  تصدی  برای  نیروها 
منتخب و هم در افراد زیرمجموعه، انگیزه ایجاد 
می کند، ادامه داد: در کنار همه این مسائل، 
توجه به امور معیشتی و رفاه و درمان کارکنان 

در سازمان نیز باید سرلوحه امور باشد.
همین  در  ایران  ملی  بانک  وی،  گفته  به 
راستا تاش کرد روشی برای تامین هزینه های 
با  را  تکمیلی  بیمه  قالب  در  کارکنان  درمانی 
همکاری شرکت بیمه نوین پیاده سازی و اجرا 

کند.

در یازده ماهه نخست 2018 روی داد

رشد تولید فواد خام؛ ایران 
17درصد، جهان 4/7درصد

یازده  طی  کرد:  اعام  فواد  جهانی  انجمن 
ماهه نخست سال2018،تولید فواد خام ایران 
و جهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 
ترتیب1۷.3 درصد و 4.۷ درصد افزایش یافت.

توسعه  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
معدنی  صنایع  و  معادن  نوسازی  و 
 ایران)ایمیدرو(، به نقل از انجمن جهانی فواد
یازده  طی   )World Steel Association(
ایران  میادی،  جاری  سال  نخست  ماهه 
22میلیون و 590 هزارتن فواد خام تولید کرد 
که در مقایسه با تولید سال گذشته)19میلیون 
نشان  رشد  درصد   1۷.3 255هزارتن(  و 
ایران در  می دهد. همچنین تولید فواد خام 
نوامبر2018با رشد 2.5درصدی به دو میلیون 

تن رسید. 
این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک 
میلیون و 952 هزار تن بود. یکی از مهمترین 
دایل رشد تولید فواد ایران، راه اندازی کارخانه 

های جدید طی دو سال گذشته است.

هر فرد در جامعه برای کسب روزی حال هر 
آخر  در  تا  می آورد  روی  کار  و  فعالیت  به  صبح 
بتواند مایحتاج خود را تامین کرده و زندگی همراه 
با آرامشی در کنار خانواده تجربه کند اما در فضای 
حال اقتصادی کشور با نوسانات و افزایش هر روزه  
قیمت ها، بر طرف کردن نیازهای خانواده به امری 

سخت تبدیل شده است.
به گزارش مهر، کارمندان و کارگران دارای حقوق 
فشار  تحت  جامعه،  در  هر کس  از  بیش  ثابت 
خانوار  هر  هزینه های  می گیرند.  قرار  اقتصادی 
صرف مخارج و تامین نیازهای مختلفی می شود. 
گفته  طبق  که  است  مسکن  نیازها  این  از  یکی 
به  را  از مخارج خانواده ها  کارشناسان 32 درصد 

خود اختصاص داده است.
 پیش فروش ساختمان 
راهکار خانه دار کردن مردم

پیدا کردن راه های مناسب برای کاهش هزینه های 
هر خانواده در کشور باعث افزایش رضایت عمومی 
به خانواده ها هدیه  را  آرامش  و  در جامعه شده 
می دهد. یکی از راه های کاهش هزینه های خرید 

در حوزه مسکن، پیش فروش ساختمان است. 
پیش فروش ساختمان عاوه بر قیمت مناسب 
تکمیل  جهت  ازم  هزینه های  خریدار،  برای 
تامین  ساختمان  سازنده  برای  نیز  را  ساختمان 
باید  نیز  را  نکته  این  توضیحات  این  به  می کند. 
اضافه کرد که از مشکات هر خانوار ایرانی پرداخت 
اقساط مربوط به وام های دریافتی از بانک ها است. 
به  از وام های دریافتی هر خانوار مربوط  بخشی 
دیگر  طرف  از  و  بوده  مسکن  هزینه های  تامین 
خود سازنده ساختمان نیز بخش عمده ای از تامین 
بانک ها  از طریق  را  هزینه های تکمیل ساختمان 
دریافت می کند که این خود دردسر دیگری برای 
ساختمان  نهایی  قیمت  افزایش  و  ساختمان ساز 

می شود. 
مشکات  پیش فروش  که  است  حالی  در  این 

مربوط به دریافت تسهیات را ندارد.
آنچه که مسلم است پیش فروش ساختمان 
یک راه حل برای کاهش هزینه  خانواده ها بوده 
ساختمان سازها  برای  گریزی  راه  طرفی  از  و 
است.  بانک ها  اقساط  قبول  از  جلوگیری  برای 
اما این شیوه بدون آسیب نیست و باعث بروز 
شده  خانواده ها  و  کشور  برای  نیز  مشکاتی 
است. از رایج ترین این مشکات انجام معامات 
معارض یا فروش یک ملک به چندین نفر توسط 
از  استفاده  با  کاهبرداران  است.  کاهبرداران 
به  را  ملک  یک  )عادی(،  رسمی  غیر  معامات 
چندین نفر می فروشند. خریداران نیز به سبب 
اینکه این خانه ها خالی از سکنه بوده و ساخت 
آن کامل نشده در ارتباط با مالکیت آنها و صحت 
از  طرفی  از  نمی کنند.  شک  فروشنده  گفتار 

وجود معامات غیررسمی )عادی( کسی خبردار 
نمی شود چراکه این معامات در هیچ سامانه ای 
به ثبت نمی رسند و امکان رهگیری و شناسایی 

آنها نیز فراهم نیست.
فروش یک ملک به چندین نفر؛ سوء استفاده 

کاهبرداران از پیش فروش ساختمان
انجام معامات معارض یا به عبارتی فروش یک 
ملک به چند نفر در حوزه پیش فروش ساختمان 
معاون  اکبری،  رضا  محمد  سرهنگ  واکنش  با 
مبارزه با جعل و کاهبرداری پلیس آگاهی ناجا 
نیز روبه رو شده است به طوری که پیرامون دقت 
در انجام معامات پیش فروش ساختمان گفت: 
پیش فروش  به  اقدام  کاهبرداران  از  »بسیاری 
واحدهای مسکونی می کنند و هیچوقت واحدهای 
موارد  در  نمی شوند.  سکونت  آماده  آپارتمانی 
زیادی انواع کاهبرداری ها در خصوص واحدهای 
آپارتمانی پیش ساخته و نیمه ساز به پلیس آگاهی 

گزارش شده است«.
کاهبرداری  افزایش  و  انتظامی  نیروی  هشدار 
بازار  در  مردم  بی اعتمادی  باعث  حوزه  این  در 
پیش فروش مسکن هم شده است که ضربه آن را 
ساختمان سازهایی می خورند که به سبب نبود یک 
سازوکار مناسب در حوزه پیش فروش مسکن و 
سوء استفاده برخی از همکاران خود، رجوع مردم را 

از دست داده اند که نتیجه این امر نیز رکود بیشتر 
در بازار زمین و مسکن کشور است.

وضعیت نامشخص قوانین مربوط به 
پیش فروش ساختمان

مشکات مذکور، در انتها منجر به ورود خیل 
دادگستری  دادگاه های  به  دعاوی  از  عظیمی 
می شودکه کارآمدی دستگاه قضایی را به مخاطره 

خواهد انداخت.  
گفت:  اقتصادی  کارشناس  طاهری،  سجاد 
به  حاکمیت  ورود  که  می دهد  نشان  شواهد 
این مسئله باید جدی گرفته شود و اقداماتی را 
در  آورد.  وجود  به  وضع  این  بهبود  راستای  در 
همین راستا اولین اقدام را می توان ایحه قانونی 
مسکونی  واحدهای  خریداران  پیش  از  حمایت 
در تاریخ 1358/10/1۷ از سوی شورای انقاب در 
به  وزیران  هیئت  توسط  قانون  این  گرفت.  نظر 
نظیر  از مشکات  کدام  هیچ  اما  رسید  تصویب 
معامات معارض یا فروش یک ملک به چند نفر 

را برطرف نکرد.
ایحه ای   89 سال  در  آن  از  پس  افزود:  وی 
تحت عنوان پیش فروش ساختمان به پیشنهاد 
قوه قضاییه مطرح شد. هدف این ایحه حمایت 
از پیش خریدار بود اما باز هم این ایحه پس از 
تصویب توسط مجلس و وصول به شورای نگهبان 

توسط این شورا با ایرادات متنوعی رو به رو شد که 
نتیجه آن تصویب قانونی بعضا مغایر با اهداف 

اولیه تدوین کنندگان بود.
 اعتبار معامات غیررسمی؛ پاشنه آشیل 

پیش فروش ساختمان
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حاکمیت باید 
موانع موجود در مسیر پیش فروش ساختمان را 
بشناسد و با همکاری سایر ارگان ها در جهت بهبود 

آنها اقدام کند.
اعتبار داشتن  را  این مسیر  وی مهم ترین مانع 
قضایی  نظام  در  )عادی(  رسمی  غیر  معامات 
معامات  که  آنجا  از  گفت:  و  کرد  عنوان  کشور 
دارای  کشور  قضایی  نظام  در  غیررسمی)عادی( 
این  اعتبار  وسیله  به  فروشندگان  است،   اعتبار 
معامات اقدام به پیش فروش ساختمان می کنند 
و به دلیل ثبت نشدن در سامانه ای خاص و عدم 
اطاع از وجود چنین قراردادی اقدام به فروش یک 
ملک به چندین نفر می کنند. مردم نیز با توجه به 
مورد تایید بودن این اسناد در کشور، در قبال آنها 

پول پرداخت می کنند.
یا مجلس  براین اساس به نظر می رسد دولت 
برای رونق بخشی به بازار پیش فروش ساختمان، 
مورد  را  غیررسمی  معامات  اعتبار  است  ازم 

بازنگری قرار دهند.

خودروسازان در حالی علی رغم تعهدات قبلی به مشتریان، 
هنوز هم ولع ثبت نام های جدید را دارند که شرکای خارجی شان 
تامین  عدم  و  بی برنامه  پیش فروش های  به  نسبت  می گویند 

قطعه، به آنها هشدار داده بودند.
به گزارش مهر، با آغاز زمزمه هایی در دولت مبنی بر افزایش 
نرخ رسمی خودرو با مصوبه ستاد تنظیم بازار و به موازات آن، 
کنار رفتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو، تحویل به موقع 
خودروهای پیش فروش  شده که در تعهدات قبلی خودروسازان 
بود، متوقف شد و هر روز به بهانه های مختلف، تعداد زیادی 
خودروهای  مشخص،  موعدهای   در  باید  که  مشتریانی  از 
ایفای  در  با ممانعت خودروسازان  تحویل می گرفتند،  را  خود 
تعهدات شان مواجه شدند. در سبد خودروهایی که خودروسازان 
طیف  بودند،  کرده  آنها  پیش فروش  به  اقدام  بسیار،  ولع  با 
متنوعی از خودروهای داخلی و تولید مشترک با خودروسازان 
گرفتاری های  به  توجه  با  تولید  میزان  که  داشت  قرار  خارجی 
با  آمریکا هم زمان  ایاات متحده  تحریم  اولین  و وضع  تحریم 
خروجش از برجام بر روی صنعت خودروسازی، قطعا به مرور 
کاهش می یافت و بنابراین خودروسازان قادر به عمل به ایفای 
تعهدات خود در این رابطه نبودند. اکنون کار به جایی رسیده 
است که بسیاری از خودروهای ثبت نامی تولید مشترک ایرانی 
از  قیمت  افزایش  با  اینکه  علی رغم  فرانسوی،  خودروسازان  با 
سوی خودروساز و اجبار مشتریان به پرداخت آن مواجه شده 

اما مابه التفاوت ها دریافت شده و خودرویی به دست  است، 
مصرف کننده نرسیده است؛ در عین حال، به زعم برخی منابع 
آگاه در خودروسازان خارجی که شریک ایران در دوران پسابرجام 
بودند، هشدارهای ازم در رابطه با نبود قطعه و پک های مرتبط 
با تولید خودروهای مشترک، به مدیران خودروسازی داده شده 
بود؛ اما آنها تنها به فکر جمع کردن منابع مالی از دست مردم 

برای پوشاندن ناکارآمدی های خود بودند.
خودرو  ایران  تولید  مشترک  خودروی  خریداران  از  یکی 
پژو 2008 یک دوره  برای خرید  اینکه  پژو می گوید: علیرغم  با 
مابه التفاوت از ما به دلیل افزایش نرخ ارز و موارد مترتب بر 
هزینه های خودرو دریافت شده است، اما هنوز با گذشت بیش 
از شش ماه خودرویی تحویل نگرفته ایم و بنابراین خودروسازان 
زده اند،  دامن  بازار  حاشیه  به  اینکه  بر  عاوه  زمینه  این  در 
خودروهای ثبت نامی را هم تحویل نداده و به تعهدات خود 

عمل نمی کنند.
وی می افزاید: هم اکنون برخی زمزمه ها مبنی بر این است که 
مجدد از مشتریان مابه التفاوت دریافت شود تا قیمت به حاشیه 
بازار نزدیک شود، در حالی که این خودروها سال 96 و قبل از 
نوسانات ارزی ثبت نام شده و عاوه بر اینکه تاخیر در تحویل 
خودرو وجود دارد، یک مرحله هم مابه التفاوت دریافت شده 
است. در این میان انتظار داریم سازمان حمایت و دستگاه های 

نظارتی بر روی این موضوع هم نظارت داشته باشند.

یکی دیگر از خریداران خودروهای داخلی نیز از شرکت سایپا 
می گوید: متاسفانه این گروه خودروساز، ثبت نام کنندگان را 
را  استپ وی، سایر خودروها  به جای خودروی  تا  وادار کرده 
برخی  که  هم  خودروهایی  همان  حالی که  در  بگیرند،  تحویل 
مشتریان راضی شده و برای دریافت دو خودرو به جای استپ 
وی اعام آمادگی کرده اند هم، به آنها تحویل داده نشده است.

شرکت  نمایندگی های  برخی  اکنون  افزاید:  می  وی 
و  مشتریان  برای  وی  استپ  ازای  به  که  خودروهایی  سایپا، 
ثبت  نام کنندگان در نظر گرفته اند را، با قیمت های جدید محاسبه 
می کنند و بعضا به مشتریان علی رغم اعام قبلی، یک خودرو 
بیشتر تحویل نمی دهند و اگر فرد متقاضی بخواهد دو خودرو را 
مطابق با اعام قبلی دریافت کند، باید مابه التفاوت بپردازد؛ یا 
اینکه یک خودرو بگیرد و مابقی پول خود را به صورت نقدی از 

نمایندگی دریافت کند.
تمام اینها در شرایطی است که باز هم عطش ثبت نام خودرو 
تعهدات  علی رغم  هم  باز  آنها  و  دارد  وجود  خودروسازان  در 
می کنند.  جدید  تعهد  دریافت  به  اقدام  دارند،  که  سنگینی 
حقوق  و  شده  وارد  باید  نظارتی  دستگاه های  که  است  اینجا 
این در شرایطی است که رضا  اعاده کنند.  مصرف کنندگان را 
رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم دیشب وعده افزایش 
به  باید  خودروسازان  که  گفته  و  است  داده  را  خودرو  قیمت 

تعهدات خود عمل کنند.

32 درصد از مخارج خانواده ها به مسکن اختصاص دارد

وش ساختمان اعتبار اسناد غیررسمی؛ پاشنه آشیل پیش فر
یکی از راه های خانه دار شدن مردم استفاده از موقعیت هایی نظیر پیش فروش ساختمان است اما با اعتبار اسناد غیررسمی اکنون پیش خرید ساختمان 

به امری پر ریسک تبدیل شده است.

وسازان هشدارهایی که جدی گرفته نشد  وش های دردسرساز خودر پیش فر

پیش فروش 

ساختمان 

عاوه بر 

قیمت مناسب 

برای خریدار، 

هزینه های ازم 

جهت تکمیل 

ساختمان را نیز 

برای سازنده 

ساختمان تامین 

می کند

مزدی که کفاف هزینه زندگی را ندهد، مزد نیست!

یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه قانون کار باید پاسخگوی حداقل نیازهای کارگران باشد، تاکید کرد: اگر مزد کفاف هزینه های 
زندگی را ندهد، کارگران ناچار می شوند از هزینه های خوراک و درمان و مسکن خود بزنند و جامعه تاوان هزینه های سنگین آن را 

خواهد داد.
به گزارش ایسنا، زهرا ممتاز قمشه ای  با اشاره به ماده 41 قانون کار اظهار کرد: در این ماده شورای عالی کار موظف شده همه 
ساله حداقل دستمزد کارگران را برای صنایع و نقاط مختلف کشور بر مبنای درصد تورم اعامی بانک مرکزی و سبد معیشت 
خانوار تعیین کند. کارگران تاکید دارند که حداقل دستمزد کفاف هزینه های زندگی آنها را نمی دهد و در نقطه مقابل آنها، 
کارفرمایان می گویند اگر نرخ دستمزد به یکباره افزایش پیدا کند، بیشتر صنایعی که با بهره وری پایین کار می کنند دچار رکود و 
تعطیلی می شوند و کارگران آن صنایع از همین حداقل مزد محروم شده و به جمعیت بیکار کشور اضافه می شوند. هرسال برای 
تعیین حداقل مزد در شورای عالی کار، جلسه ای میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل می شود و روال این است که 
نمایندگان کارگری تاش می کنند درصد افزایش مزد را باا ببرند و نمایندگان کارفرمایی برای پایین آوردن آن تاش می کنند، نماینده دولت هم درصدد است 

با در نظرگرفتن مصالح کشور، تعادلی میان دو پیشنهاد برقرار کند.
فعاان و صاحب نظران اقتصادی همواره از دیرباز تاکید دارند که مزد دریافتی یک فرد عادی در صورت کار تمام وقت، باید پاسخگوی حداقل نیازهای 
معیشتی او باشد، در غیر این صورت به ایجاد بی نظمی منجر شده و هزینه های سنگینی بر فرد تحمیل خواهد کرد. در چنین شرایطی فرد ناچار می شود یا 
از بعضی هزینه های اصلی زندگی مثل تغذیه و درمان و تامین سرپناه مناسب صرف نظر کند یا اینکه مرتکب اعمال خاف قانون شود و خود را گرفتار کند به 
همین دلیل در تمام کشورها کارفرمایان مکلف به پرداخت حداقل دستمزد قانونی به کارگران خود هستند. در قانون صراحتا تاکید شده که حداقل مزد باید 
بتواند پاسخگوی معیشت یک خانوار باشد و هزینه های زندگی را تامین کند بنابر این مزدی که نتواند کفاف هزینه های معیشت کارگران را بدهد مزد نیست.

بازار کساد مسکن کی تکان می خورد؟

رئیس اتحادیه مشاوران اماک استان تهران گفت: در آذرماه 139۷ معامات مسکن در کل کشور 22 درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: در آذرماه 139۷ بالغ بر 46 هزار و 200 قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور 
منعقد شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 22 درصد کاهش نشان می دهد. همچنین در آذرماه 38 هزار و 882 اجاره نامه 
در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 16 درصد کاهش یافته است. وی افزود: در شهر تهران نیز طی 
30 روز آذرماه 139۷ تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن 804 مورد بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 64 درصد کمتر 
شده است. همچنین در همین مدت در تهران 11 هزار و 291 اجاره نامه در تهران داشتیم که نسبت به آذرماه سال گذشته 20 

درصد افت کرده است.
خسروی در تحلیل کسادی بازار مسکن گفت: یکی از عوامل پایین آمدن معامات به نوسانات فصلی مربوط می شود که در پاییز 
همواره شاهد کاهش خرید و فروش ملک هستیم. دلیل دیگر آن است که تقاضای سرمایه ای در بازار اماک که بعد از افزایش نرخ ارز 

ایجاد شده بود فروکش کرده است.
رئیس اتحادیه مشاوران اماک ادامه داد: به دنبال جهش قیمت دار، مردم پول های خود را شتابزده از بانک بیرون کشیدند و به خرید مسکن اختصاص 

دادند که منجر به رشد قیمت ها و پایین آمدن توان متقاضیان شد. همین موضوع در ادامه، پایین آمدن تعداد معامات را در پی داشت.
 وی در پیش بینی وضعیت آینده بازار مسکن گفت: مشابه وضعیت فعلی را در سال 1391 به دنبال نوسانات نرخ ارز داشتیم که پس از یک دوره جهشی، 
اوضاع به روال عادی برگشت و امسال نیز همین روند اتفاق می افتد. تا پایان سال اتفاق خاصی در بخش معامات مسکن رخ نمی دهد و به تدریج شاهد 
ثبات قیمت ها خواهیم بود. از سوی دیگر اسامی، وزیر راه و شهرسازی اعام کرده که برنامه های مناسبی در حوزه تولید و عرضه مسکن دارند که در صورت 

تحقق می تواند به بازار اماک سر و سامان بدهد.
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فراخوان حضور استارت آپ ها و 
ایده پردازان در دومین رویداد 
»نواندیشان فناوری های مالی«

دومین دوره رویداد نواندیشان فناوری های 
مالی همزمان با هشتمین همایش بانکداری 
الکترونیک و نظام های پرداخت، طی روزهای 
9 و 10 بهمن ماه با حضور فعاان استارتاپی 
کشور در مرکز همایش های برج میاد تهران 

برگزار می شود.
عنوان  به  انفورماتیک  خدمات  شرکت 
نواندیشان  رویداد  دوره  دومین  حامی  تنها 
فناوری های مالی با همکاری پژوهشکده پولی 
و بانکی، میزبان طرح های بدیع استارتاپ ها 
و تیم های ایده پرداز در حوزه های مرتبط با 
محورهای همایش اعم از پرداخت، باکچین، 
رمز ارزها، تحول دیجیتال و سایر حوزه های 

مرتبط با صنعت مالی - بانکی است.
تیم های  از  اولیه طرح ها،  بررسی  از  پس 
منتخب برای ارزیابی در مرحله نهایی دعوت 
خواهد شد تا ضمن حضور رایگان در فضای 
نمایشگاهی تخصیص یافته در بزرگترین رویداد 
ساانه صنعت بانکداری و پرداخت کشور، از 
به  و محصوات خود  ایده، طرح  ارائه  امکان 
هزاران بازدیدکننده فعال در صنعت بانکداری 
رویداد  این  برگزاری  روزهای  طی  پرداخت  و 

بهره مند شوند.
ایده،  صاحبان  را  ارزیابی  مورد  های  گروه 
و   MVP و  کار  و  کسب  طرح  دارندگان 
طرح های تجاری سازی شده در قالب شرکت 
های نوپا، شامل می شوند و هر تیم حداکثر 
از سه گروه یاد شده ثبت  می تواند در یکی 
مرتبط  که  موضوعاتی  و  ایده ها  کند.  نام 
بانکداری  همایش  هشتمین  محورهای  با 
در  باشند؛  پرداخت  نظام های  و  الکترونیک 

اولویت ارزیابی قرار دارند.
مواردی از قبیل مزیت رقابتی طرح، میزان 
مشابه  رویدادهای  در  حضور  عدم  نوآوری، 
بازار،  نیاز  با  تطابق  گذشته،  دوره  رویداد  یا 
توجه به چالش های امنیتی، تطابق با قوانین 
رگواتوری حوزه عملکرد و پتانسیل درآمدزایی 
طرح از اهم شاخص های ارزیابی خواهند بود. 

پایان  تا  میتوانند  مند  عاقه  متقاضیان 
بامراجعه به وبگاه:  روز دوشنبه 10 دی ماه 
www.isc.co.ir عاوه بر دریافت اطاعات 

های  فرم  تکمیل  خصوص،  این  در  تکمیلی 
به  اقدام  اطاعات،  بارگذاری  و  مربوطه 

ثبت نام کنند.
ای  ویژه  هدایای  بسته  است  ذکر  شایان 
برای استارت آپ های برتر در نظر گرفته شده 
است که در اختتامیه همایش به آن ها اهدا 

خواهد شد.

 سومین نشست تلفنی مدیران
بانک رفاه با مشتریان برگزار شد

سومین نشست تلفنی مدیران عملیاتی بانک 
رفاه با مشتریان، با هدف پاسخگویی و پیگیری 
امور مشتریان در محل مرکز پاسخگویی این 

بانک برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، 
در این نشست دو ساعته که مدیر امور ناحیه 
های  استان  شعب  مدیران  و  بانک  این  دو 
داشتند،  حضور  سمنان  و  مازندران  فارس، 
سوی  از  شده  مطرح  موضوعات  و  مسائل 

مشتریان دریافت و راهکارهای ازم ارائه شد.
مدیران  تلفنی  های  نشست  سلسله  این 
راستای  در  مشتریان  با  بانک  عملیاتی 
نزدیک  ارتباط  برقراری  و  شفاف  پاسخگویی 
و  پذیرد  می  صورت  مدیران  با  مشتریان 
تاکنون مدیران ناحیه یک، سه و مناطق تهران 
بسیاری  و  بوده  بانک  مشتریان  پاسخگوی 
از مسائل و چالش های مشتریان بانک رفاه 
این نشست های مستقیم  قالب  کارگران در 

تلفنی رسیدگی شده است.

 مراسم تودیع و معارفه
در هیئت مدیره بانک دی 

مدیره  هیئت  در  معارفه  و  تودیع  مراسم 
بانک دی با حضور محمدرضا قربانی و اعضای 

هیئت مدیره بانک دی برگزار شد.
تبلیغات  و  عمومی  روابط  اداره  گزارش  به 
این مراسم محمدرضا قربانی،  بانک دی؛ در 
خدمات  و  تاش ها  از  دی  بانک  مدیرعامل 
ویژه  به  ممان  قنبری  حسنعلی  دکتر  ارزنده 
نقش تاثیرگذار ایشان در کمیته ویژه وصول 

مطالبات تقدیر کرد.
بر اساس این گزارش؛ در این مراسم، سکینه 
کشاورز معتمدی به عنوان عضو جدید هیئت 

مدیره بانک دی معرفی شد.
معتمدی  کشاورز  سکینه  است؛  گفتنی 
البدل  علی  عضو  عنوان  به  فعالیت  سابقه 
و  دی  بانک  حقوقی  مشاور  و  مدیره  هیئت 
در  را  تجارت  بانک  حقوقی  مدیر  همچنین 
کارنامه خود دارد و قنبری نیز که پیش از این  
به عنوان عضو هیئت مدیره بانک دی فعالیت 
داشت، هم اکنون به سمت مدیرعامل شرکت 

سرمایه گذاری امید منصوب شد.

PSP سایان کارت سومین 
از نظر کاهش ضریب خطای 

پذیرندگی شاپرک

بر اساس آخرین گزارش شبکه الکترونیکی 
پرداخت کارت )شاپرک(، شرکت سایان کارت 
کاهش  شاخص  در  را  خود  جایگاه  توانست 

خطای ضریب پذیرندگی حفظ کند.
به گزارش روابط عمومی شرکت سایان کارت، 
شرکت سایان کارت در گزارش اقتصادی مهرو 
جاری  سال  اواخرآذر  در  که  شاپرک  آبان9۷ 
در شاخص  رتبه سوم  توانست  منتشر شد، 
را  شاپرک  پذیرندگی  خطای  ضریب  کاهش 
قبل  ماه  گزارش  در  شرکت  این  کند.  کسب 
)شهریور( نیز توانسته بود در بین شرکت های 
ارائه دهنده خدمات الکترونیک رتبه سوم در 
این شاخص را به خود اختصاص دهد.  ضریب 
دید  از  که  است  تراکنشی  پذیرندگی  خطای 
شاپرک ناموفق است و علت بروز خطا، سوئیچ 

شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت است.

 افزایش بازدهی
با حضور در بازار سرمایه 

صنعت بیمه برای بازدهی بیشتر و دستیابی 
به فرصت  های بهتر باید در بازار سرمایه حضور 

پیدا کند.
مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری بیمه کوثر 
ثروت،  و  سرمایه  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
ضمن بیان مطلب فوق، تصریح کرد: در حال 
حاضر ارتباط خوبی میان صنعت بیمه با بازار 
سرمایه نیست و شرکت های بیمه نتوانسته اند، 
بازیگران قدرتمندی برای بورس باشند چرا که به 
سبب ریسکی که وجود دارد شرکت های بیمه 

تمایلی به آمدن در بازار سرمایه ندارند.
فعلی  شرایط  در  اظهارکرد:  خاندوزی  نوید 
بانک،  محور  چهار  در  ما  سرمایه گذاری 
بازار  البته  و  اماک  استارت آپی،  شرکت های 
سرمایه انجام می گیرد با این حال قصد داریم 
به  و  شویم  خارج  اماک  حوزه  از  تدریج  به 
سمت سرمایه گذاری های مولد برویم که بیشتر 
دربرگیرنده بازار سرمایه و برنامه های بلندمدت 
در شرکت های پتروشیمی و سنگ آهنی است.

بیمه کوثر  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  مدیر 
کشور  بیمه  صنعت  بر  تحریم  تاثیر  درباره 
گفت: بیمه ها به دلیل این که بیشتر در داخل 
کشور فعالیت خود را انجام می دهند از این 
موضوع چندان متاثر نمی شوند، کما این که در 

دوره قبل تحریم هم خیلی اذیت نشدیم.

در همراه بانک جدید ملت به جای ثبت 
شماره کارت از کارت عکس بگیرید!

نسخه جدید همراه بانک ملت با خدمات و 
امکانات جدید و رفع برخی ایرادات در نسخه 
قرار  کاربران  دسترس  در  و  منتشر  پیشین، 

گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، استفاده 
به  دسترسی  دلیل سهولت  به  بانک  همراه  از 
تلفن همراه، در حال افزایش است و در عین 
نیز  آن  کاربران  و  مشتریان  انتظارات  حال 
اساس نسخه  این  بر  بیشتر می شود.  روز  هر 
جدید همراه بانک ملت )نسخه 1.1.8 اندروید 
و 1.0.9iOS( با ارائه خدمات جدید و همچنین 
اعمال تغییرات در برخی از خدمات موجود در 
از جمله  قرار گرفته است.  دسترس مشتریان 
خدمات جدید سامانه همراه بانک و همراه پاس 
ملت می توان به: امکان اسکن اطاعات کارت 
بانکی مبداء و مقصد با استفاده از دوربین تلفن 
همراه جهت کارت به کارت)OCR( اشاره کرد. در 
این خدمت جالب و کاربردی، کاربر همراه بانک 
انتقال وجه  )همراه پاس( می تواند در هنگام 
کارت به کارت، بدون اینکه شماره کارت مبداء و 
مقصد را به صورت دستی وارد کند، با استفاده از 
دوربین تلفن همراه و عکس برداری از دو کارت، 

شماره کارت را در گوشی خود ذخیره کند.

افزایش یا کاهش نرخ بهره از جمله مسائلی است 
که از گذشته تاکنون در تمام دنیا به عنوان یک دغدغه 
بوده و نظرات مخالف و موافق بسیاری را در این زمینه 
مطرح می کنند. عده ای از کارشناسان می گویند باا 
بردن نرخ بهره بانکی رکود اقتصادی را به همراه خواهد 
داشت، اما عده ای دیگر معتقدند افزایش بهره بانکی 
صدمه ای به بدنه اقتصادی کشور وارد نخواهد کرد. 
آنها می گویند قبل از بحث افزایش و یا کاهش نرخ 
بهره بانکی بحث تورم را باید بررسی کرد و طبق آن 
برنامه ریزی کرد، اینکه چگونه و تحت چه شرایطی 
نرخ بهره را کاهش دهیم منوط به کنترل و سالم سازی 
تورم است. از آنجایی که عملکرد سیاست های پولی 
در رشد و یا رکود اقتصادی بسیار تاثیرگذار است به 
نظر می رسد که هرچه سریع تر باید برای سیاست های 
مالی برنامه ریزی دقیقی انجام شود تا به واسطه آن 

اقتصاد کشور پویا شود.
بهره بانکی هم قدم با تورم؟

نظام بانکی در شرایط کنونی تحت فشار است و 
کاهش دستوری نرخ بهره در سال های گذشته هم 
نتوانست اوضاع را کنترل کند. در شرایطی که تورم 
در کشور روند صعودی را در پیش گرفته است عده ای 
نرخ  افزایش  جز  چاره ای  که  رسانده  باور  این  به  را 
بهره بانکی نمانده است اما نمی توان منکر آن شد که 
هرگونه افزایش بدون برنامه می تواند به اقتصاد کشور 
صدمه وارد کند اما مسئله اینجاست که این کمترین 
هزینه ای است که می توان برای کنترل و بهبود امور 
مسائل  تحلیلگر  زاده،  اشرف  حمیدرضا  کرد.  خرج 
پولی در این باره به »ابتکار« می گوید: سیاست پولی 
اان  دارد،  عملکرد ضعیفی  فوق العاده  ایران  کشور 
سال هاست که مشکات مالی در ایران وجود دارد و 
اقتصاد کشور هم تحت تاثیر آن روزبه روز ضعیف تر 
می شود. نرخ بهره ایران یکی از بدترین سیاست هایی 
است که می شود اجرا کرد و جایگاه کشورمان را از 
لحاظ تنظیم سیاست پولی و نرخ بهره بسیار ضعیف 
و بد می دانم. نرخ بهره ای که مردم می گیرند منفی 
است، به این خاطر می گویم منفی چون نرخ بهره 
کمتر از تورم است. در این شرایط که تورم باا داریم 
باید نرخ بهره را افزایش می دادند اما برعکس عمل 
کردند و نرخ را کاهش دادند، در چنین شرایطی بود 
که دار به 20 هزار تومان نزدیک شد و بعد آن را با 
دردسرهای فراوان به 10 هزار تومان کاهش دادند. من 
معتقدم اگر نرخ بهره را درست برنامه ریزی نکنند ما 

دوباره شاهد افزایش قیمت دار  خواهیم بود. 
وی می افزاید: ما دو نرخ بهره داریم که بسیار مهم 
است. یکی نرخی که بر سپرده های مردم  بانک ها 
می پردازند و دیگری نرخی که از دادن وام به مردم، 
را  بهره  نرخ  باید  پولی  قاعده  چند  طبق  می گیرند. 
تنظیم کرد، باید دقت کنیم که نرخ تورم تا چه حد 
دارد از دست می رود و رکود اقتصادی تا چه حد عمیق 
می شود این دو فاکتور بسیار مهم است و باید برای هر 
قاعده پولی در بانک مرکزی آن را در نظر بگیرد. نرخ 
تورم و تولید یا همان )جی دی پی( از موارد مهم است  

اگر نرخ تورم باا باشد باید نرخ بهره را باا ببرند و اگر 
)جی دی پی( دچار رکود باشد باید نرخ بهره را کاهش 
دهند اما در شرایط کنونی بدون توجه به این مولفه ها 

نرخ بهره را کاهش و افزایش می دهند.
کمیل طیبی،  پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی 
نیز در خصوص نوع نرخ بهره بانکی  می گوید: نرخ 
بهره بانکی در کشور از گذشته تا کنون همیشه نرخ 
بهره باایی بوده است، با توجه به اینکه ایران جزو 
یافته  یا کمتر توسعه  و  کشورهای در حال توسعه 
است  در مقایسه با کشورهای توسعه یافته یک متغیر 
تحت کنترل و یا برون زایی است و در خارج از سیستم 
بنابراین  می شود.  اندازه گیری  متغیر  این  اقتصادی 
می توانیم بگوییم که یک نوع عدم تعادل در بازار پولی 
وجود دارد و باعث می شود که نرخ متعادل بهره بانکی 

هم نداشته باشیم. 
تورمی  به دلیل عوامل  بانکی  بهره  وی می افزاید: 
تحت تاثیر شرایط تورمی قرار می گیرد. در نظر بگیریم 
دلیل  به  رفت  باا  نقدینگی  که  اخیر  سال های  در 

نرخ بهره بانکی بوده و همان باعث ایجاد نقدینگی 
در جامعه شد. نرخ بهره به صورت دستوری تعیین 
می شود و این تناقض را در بازار پول به وجود می آورد. 
فرض کنید نرخ تعیین شده را اعام می کنند اما در 
عمل می بینیم که نرخ دستوری تحقق پیدا نمی کند 
و رقم واقعی آن بر اساس راه های گریزی که بانک ها 

پیدا می کنند تعیین می شود.
طیبی از تفاوت نظر در خصوص چگونگی تنظیم 
بهره بانکی می گوید: در این باره نظرات متفاوتی وجود 
دارد. اصوا وقتی به بهره بانکی اشاره می کنیم یعنی 
هزینه سرمایه را نشان می دهیم. بنابراین نرخ بهره 
بانک هر زمانی که بااتر باشد به این معنی است 
که هزینه سرمایه بااتر است و در آن شرایط میل 
چون  می شود.  کمتر  سرمایه گذاری  برای  رغبت  و 
با  اگر  و  است  بلندمدت  متغیر  یک  سرمایه گذاری 
دیدگاه مخالفان افزایش نرخ بهره به آن نگاه شود، 
مشخص می شود که چون سرمایه گذاری در بلندمدت 
به  منجر  تنها  باا  بهره  نرخ  افزایش  انجام می شود 

کاهش سرمایه گذاری خواهد بود، بین نرخ بهره بانکی 
و سرمایه گذاری رابطه معکوس وجود دارد. به عبارتی 
دیگر وقتی نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند، هزینه 
است  شرایط  آن  در  می یابد  افزایش  سرمایه گذاری 
که انگیزه برای سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند. از 
طرفی دیگر وقتی تورم وجود دارد این دیدگاه به وجود 
می آید که باید نرخ بهره توان این نزدیک شدن به تورم 
را داشته باشد. در نتیجه هر چه تفاوت بین نرخ بهره 
بانکی و تورم کمتر شده و شکاف آن از بین برود یک 
روال منطقی در پیش گرفته می شود که می تواند خود 
باشد. من خود  بیشتر  برای سرمایه گذاری  مشوقی 
معتقدم اگر به سمتی برویم که تورم در اقتصاد کم 
شود در آن صورت نرخ بهره بانکی کمتری را می طلبد 
در آن شرایط نرخ بهره به تورم نزدیک شده و یک نوع 
همگرایی به وجود می آید. در مجموع افزایش نرخ بهره 
برای جذب نقدینگی ها یک جواب کوتاه مدت است 
و متعادل شدن نرخ بهره در شرایط ثبات اقتصادی 

می تواند به افزایش سهم سرمایه گذاری کمک کند.

به گفته یک استاد دانشگاه اگر چه دیر یا زود باید تصمیم 
درستی برای حذف یارانه های نقدی به شکل امروزی گرفته شود، 
اما شرایط کنونی زمان مناسبی برای حذف یارانه نقدی نیست؛ 
زیرا این کار با توجه به فقدان بخش خصوصی کارآمد، فشار 

بیشتری بر اقشار ضعیف وارد می کند.
به گزارش ایرنا، هدفمندی یارانه ها اگرچه تاشی بود تا یارانه ها 
به دست بخش واقعی جامعه برسد، اما در عمل دردسری شد 
که دولت های پس از دولت نهم نیز با آن دست و پنجه نرم 
می کنند. در واقع این برنامه که قرار بود تنها بخش کوچکی از 
طرح تحول اقتصادی کشور باشد، به سرعت به مهم ترین جزو 
آن تبدیل شد تا بسیاری از افراد هر ماه منتظر زمان واریز 45 
هزار و 500 تومان باشند. اما اکنون در آغاز نهمین سال اجرای 
این طرح، صحبت هایی از حذف یارانه نقدی به گوش می رسد. 
بر  و مجلس  دولت  بودجه نویسی،  در فصل  نیز  این  از  پیش 
لزوم حذف پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی تأکید کردند، اما 
این تأکیدات راه به جایی نبرده و همچنان بخش بزرگی از مردم 

جامعه، یارانه بگیرند. در واقع هر ماه حدود 3800 میلیارد تومان 
یارانه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود و این در شرایطی 
است که به گفته رئیس مجلس شورای اسامی، ساانه 900 هزار 
میلیارد تومان یارانه مخفی پرداخت می شود که بیش از بودجه 
کشور است. با این حال برخی افراد بر حذف یارانه نقدی پافشاری 
می کنند. این افراد دلیل اصلی خود را برای حذف یارانه، کاهش 
تزریق نقدینگی به جامعه می دانند که مهم ترین عامل تورم بوده 
است. همچنین عقیده دارند با توجه به کاهش درآمدهای دولت، 
از این طریق می توان یارانه را هدفمندتر به دست طبقات پایین تر 
رساند. با این حال، حذف یارانه نقدی در شرایط فعلی اقتصاد 
مخالفانی جدی دارد. مخالفان حذف یارانه نقدی معتقدند حذف 

یارانه تنها باعث می شود فشار بر اقشار کم درآمد بیشتر شود.
محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه در همین رابطه می گوید: 
سیاست توزیع یارانه نقدی از ابتدا اشتباه بود، اما اصاح آن در 
شرایط موجود با توجه به فشارهایی که بر مردم در نتیجه تورم، 
سوء تدبیر ها و سیاست های نادرست اقتصادی و تشدید فقر وارد 

شده، کار ساده ای نیست و واقعیت این است که در شرایط خوبی 
قرار نداریم. به نظر می رسد فشارهایی که امروزه بر دولت وارد 
می شود اصلی ترین دلیل برای حذف یارانه نقدی است، زیرا دولت 
در مضیقه است و به دلیل کاهش درآمدهای نفتی نمی تواند 
هزینه ها را تأمین کند. در نتیجه از این راه می خواهد دخل و 
خرج خود را سامان دهد. حذف یارانه های نقدی می تواند باعث 

گسترش نارضایتی و فشار بر طبقات ضعیف جامعه شود.
وی با اشاره به اینکه زمانی می توانیم انتظار حذف یارانه ها را 
داشته باشیم که یک بخش خصوصی کارآمد وجود داشته باشد، 
افزود: در واقع باید ابتدا گشایشی در درآمد اعضای جامعه وجود 
داشته باشد تا بتوان برای حذف یارانه نقدی تصمیم گرفت. البته 
پیش شرط آن این است که مشکات فعلی اقتصاد در جامعه 
نباشد. اکنون بخش وسیعی از شاغان به زیر خط فقر رفته اند 
و تعداد زیادی از مردم با مشکات جدی روبه رو هستند، ضمن 
اینکه کارکنانی وجود دارند که چند ماه است حقوق نگرفته اند، در 

مجموع این فشارها خیلی زیاد است.

»ابتکار« رابطه تورم و نرخ بهره بانکی را بررسی می کند

بازی بهره بانکی و تورم
zhoobin.safari@yahoo.com

کیمیا نجفی

نرخ سود بانکی در ایران 15 درصد است و همچنان جزو یکی از 5 کشور با بهره بانکی باا در جهان به شمار می  رود. این در حالی است که نرخ بهره 
بانکی در کشوری همچون سوئد منفی است. به عبارتی دیگر اگر فردی بخواهد پول خود را در بانک به صورت سپرده نگهداری کند، باید هزینه آن را 
پرداخت کند. در این میان برخی از کارشناسان بر این باورند که نرخ بهره بانکی باا، اقتصادکشور را با محدودیت روبه رو می کند و به نوعی دست و پای 

آن را می بندد.

چرا نمی توان یارانه نقدی را حذف کرد؟بخش وسیعی از شاغان به زیر خط  فقر رفته اند

افزایش نرخ 

بهره برای جذب 

نقدینگی ها یک 

جواب کوتاه مدت 

است و متعادل 

شدن نرخ بهره 

در شرایط ثبات 

اقتصادی می تواند 

به افزایش سهم 

سرمایه گذاری 

کمک کند

مدیرعامل بانک رفاه گفت: سعادت، توسعه و تعالی سازمانی در گرو 
پژوهش، تحقیق و نوآوری است و پژوهش رکن مهم نظام بانکی مدرن 

به شمار می رود.
بانک رفاه کارگران،  از روابط عمومی  به نقل  به گزارش  »ابتکار« 
سهمانی مدیر عامل این بانک در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش 
با بیان این مطلب افزود: دورانی که به سر می بریم دورانی متفاوت و 
متغیر است به گونه ای که از آن به عنوان عصر اطاعات، ارتباطات و 
تغییرات فزاینده یاد می شود. در این فضای متحول و متغیر باید خود را 
به ابزار پژوهش، تحقیق و نوآوری مجهز سازیم تا در بازار رقابتی و در 

حرکت با رقبا دچار خسران نشویم.
ادامه داد: در دنیای مدرن کنونی صنعت  بانک رفاه  مدیر عامل 
بانکداری با عنوان صنعتی پیشرو و خاق یاد می شود که حاصل 
به کارگیری عنصر پژوهش در این صنعت است. هم اکنون صنعت 
بانکداری در سطح دنیا نقش بی بدیلی ایفا می کند و منشا بسیاری 

از نوآوری ها است.
سهمانی با بیان اینکه در بانکداری بین المللی جایگاه پژوهش جایگاه 
برجسته و تأثیرگذاری است، اظهار کرد: حوزه پژوهش و تحقیقات در 

نظام بانکی ایران و به ویژه بانک رفاه مورد توجه جدی است، اما ازم 
است در آینده نیز حمایت های بیشتری از آن صورت گیرد. در بانک 
رفاه آمادگی کامل از سوی مدیریت عالی برای تقویت بیش از پیش 

حوزه پژوهش وجود دارد.
وی با تصریح اینکه ماهیت پژوهش با سایر ارکان بانک متفاوت 
است خاطر نشان ساخت: حوزه پژوهش حوزه ای منعطف، خاق و 
پویاست و نیاز دارد به صورت کاما متفاوتی با آن برخورد شود. براین 
اساس بانک رفاه هم به دنبال استقرار مرکز نوآوری در مکانی خارج از 
بانک است تا از طریق همکاری با دانشگاه های پیشرو به امر تحقیق 

و پژوهش بپردازد.
مدیر عامل بانک رفاه اصاح ساختار سازمانی را از جمله زمینه های 
توسعه و تقویت پژوهش عنوان کرد و گفت: ساختار معیوب در 
برخی از صنایع منجر به عدم شکوفایی حوزه پژوهش شده است. در 
این زمینه باید تحول و دگردیسی صورت گیرد. نمی توانیم با ساختار 
موجود به دنبال تولید پژوهش های خاقانه باشیم. اصاح ساختار 
حوزه  توسعه  های  زیر ساخت  جمله  از  مطلوب  گذاری  سرمایه  و 

پژوهش است.

مدیرعامل بانک رفاه:

ود وهش رکن کلیدی نظام بانکی مدرن به شمار می ر پژ نگاه ویژه



خبر اخبار
فرماندار اسامشهر خواستار شد 

همراهی و تعامل بنیاد مسکن استان 

تهران جهت بهسازی بافت های 

فرسوده روستاها

اسامشهر-  الناز عباسی :فرماندار اسامشهر 
خواستار همراهی و تعامل بنیاد مسکن استان 
فرسوده  های  بافت  بهسازی  جهت  تهران 
مرسلپور  مسعود  شد.  شهرستان  روستاهای 
که در جلسه ساماندهی و بهسازی بافت های 
فرسوده روستایی شهرستان سخن می گفت 
مسکن  بنیاد  سختگیرانه  نگاه  کرد:  اظهار 
در  اتفاقی  عما  که  شده  سبب  مقررات  به 
شاهد  فرسوده  های  بافت  بهسازی  راستای 
نباشیم.وی با اشاره به اینکه قریب به اتفاق 
بافت  محدوده  در  اسامشهر  روستاهای 
فرسوده قرار دارند، گفت: وضعیت موجود این 
روستاها در نزدیکی پایتخت مناسب نیست. 
با توجه به فرسودگی ساختمان های روستایی 
شهرستان علی رغم اقدامات انجام شده حتی 
یک ساختمان نیز در بافت  فرسوده مقاوم و 
بهسازی نشده است. فرماندار اسامشهر بر 
لزوم تسهیل و تسریع در اعطای تسهیات برای 
اجرای بهسازی بافت های فرسوده در روستاها 
و حتی شهرها تاکید کرد و افزود: باید با انجام 
کارهای مختلف و فرهنگ سازی در جهت ایجاد 
یکپارچه  تجمیع،  برای  افراد  تشویق  و  رغبت 
فرسوده  و  کوچک  بناهای  بهسازی  و   سازی 
بناهای  احداث  برای  مالکان  مشارکت  شاهد 
مقررات  و  قوانین  براساس  منطبق  و  مقاوم 
به  اشاره  با  باشیم.وی  ساختمان ها  ایمنی 
اهمیت تصویب طرح هادی روستاها ادامه داد: 
متأسفانه یکی از مشکات طرح های تهیه شده 
این است که کار مطالعه و تهیه برخی نقشه ها 
و طرح ها در روستاها توسط تعدادی دانشجوی 
بی تجربه و فاقد شرایط ازم صورت گرفته در 
حالی که برای تهیه و عملیاتی شدن این طرح ها 
نگاه پیش توسعه ای مورد نیاز است تا حداقل 
نیازها و سرانه های روستاها در آن تأمین شود.

برای  روستاها  ساکنان  تمایل  عدم  مرسلپور 
مشکات  خود،  مسکونی  واحدهای  تجمیع 
ضمانت زنجیره ای تسهیات بانک ها، کوچک 
و  روستایی  فرسوده  واحدهای  متراژ  بودن 
عدم تغییر 11 ساله طرح های هادی روستایی 
را از دیگر موانع بهسازی بافت های فرسوده 
واسطه  به  افزود:  کرد.وی  عنوان  روستایی 
ضعف قوانین و به روز نشدن طرح های هادی 
روستایی به ناچار تخلفاتی در روستاها صورت 
روز  و  کشاورزی  جهاد  روزی  که  گیرد،  می 
دیگر بخشداری ها اقدام به تخریب واحدهای 
اسامشهر  کنند.فرماندار  می  شده  ساخته 
به تصمیمات موثر اتخاذ شده در این جلسه 
جهت بهسازی بافت فرسوده روستایی اشاره 
کرد و گفت: با توجه به پیگیری های انجام شده 
اگر بعد از این در زمینه بهسازی و مقاوم سازی 
بافت های فرسوده اقدامی صورت نگیرد نشان 
از کم کاری بخشداران و دهیاران دارد لذا باید 
رفع  در جهت  آمده  وجود  به  فرصت  این  از 
مشکات مردم نهایت استفاده را برد.همچنین 
در ادامه این جلسه معصومه پرندوار مدیرکل 
امور روستایی و عشایری استانداری تهران با 
اشاره به اهمیت بازنگری 1۷5 طرح روستایی 
در استان تهران گفت: دهیاران بیمه خانه های 
روستایی را در اولویت کاری خود قرار دهند.
وی با اشاره به تعامل نزدیک میان بنیاد مسکن 
و امور روستایی استان تهران برای نخستین بار 
در سطح استان اظهار کرد: ما به دنبال یک 
خرد جمعی هستیم تا بسیاری از مشکاتی که 
به طور ویژه مختص روستاهای استان تهران 
این  داد:  ادامه  سازیم.پرندوار  برطرف  است 
اسامشهر  شهرستان  تا  دارد  وجود  آمادگی 
را به لحاظ تمام تنگناهایی که از نظر قانونی 
تهران  و مشارکت شهرداری  با همکاری  دارد 
و مدیران ارشد بنیاد مسکن به عنوان پایلوت 
بافت های روستایی مطرح کنیم.مدیرکل امور 
روستایی و عشایری استانداری تهران با اشاره 
در  افزود:  قوانین  برخی  محدودیت های  به 
حریم روستا ها هفت پهنه بندی وجود دارد که 
نیز  را  افراد، شرایط  افزایش مسئولیت  ضمن 
برای نظارت بخشداران سخت کرده است.وی 
با جدیت تمام  باید  ادامه داد: موضوعی که 
دنبال شود و به دنبال راهکار برای آن باشیم 
مقاوم سازی و بازآفرینی روستایی است که باید 
در دستور کار قرار گیرد.مدیرکل امور روستایی 
استانداری تهران با بیان اینکه پیشگیری مهم تر 
کشورمان  در  متأسفانه   اما  است  بحران  از 
به  تهران  استان  است. گفت:  مانده  مغفول 
لحاظ شاخصه های  به  کشور  پایتخت  عنوان 
توسعه علی رغم تمام ارزش های افزوده که به 
بسیاری  از  می شود  واریز  دهیاری ها  حساب 
اعتبارات  این  از  کمتر  محروم  استان های 

برخوردار می شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان خبر 
داد

افزایش ٣٣ درصدی تعداد 

بیمه شدگان زنان خانه دار 

آذربایجان شرقی

تأمین  پاشائی: مدیرکل  لیا   – تبریز 
اینکه  بیان  با  شرقی  آذربایجان  اجتماعی 
تسهیات ازم در جهت پوشش بیمه ای زنان 
 ٣٣ افزایش  از  است،  شده  فراهم  دار  خانه 
دار  خانه  زنان  شدگان  بیمه  تعداد  درصدی 

طی سال اخیر خبر داد.
جعفر سمساری با تشریح ضوابط و مقررات 
بیمه زنان خانه دار، گفت: بانوان خانه دار که 
فاقد شغل هستند و نیز دانشجویان در حال 
تحصیل می توانند مطابق قانون بیمه حرف 
تأمین  بیمه  پوشش  تحت  آزاد،  مشاغل  و 
اجتماعی قرار گرفته و از مزایای کوتاه  مدت و 

بلند مدت آن برخوردار شوند.
قرارداد  عقد  سمساری، شرایط ازم جهت 
بودن حداکثر ٥٠ سال  دارا  را  بیمه  نوع  این 
سن اعام و خاطرنشان کرد: افراد باای ٥٠ 
نیز به شرط دارا بودن سابقه پرداخت  سال 
توانند  می  سنی،  مازاد  میزان  به  بیمه  حق 

تحت پوشش قرار گیرند.
مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی با 
اشاره به اینکه تعداد بیمه شدگان زنان خانه 
دار استان در مهر ماه سال جاری به ٢٣٩٣ 
بیمه  تعداد  افزایش  است،  گردیده  بالغ  نفر 
شدگان زنانه خانه دار طی یک سال گذشته 
را بالغ بر ٣٣ درصد اعام و تصریح کرد: این 
نوع بیمه، گامی در جهت تعمیم و گسترش 
جامعه  آحاد  بین  اجتماعی  های  بیمه  انواع 
است و بانوان خانه دار نیز در صورت پوشش 
بیمه ای، خواهند توانست در تضمین و تأمین 

آتیه خانواده مشارکت کنند.
وی در ادامه افزود: برخورداری از خدمات 
مستمری  و  افتادگی  کار  از  بازنشستگی، 
بازماندگی و همچنین خدمات درمانی از جمله 
خدمات تأمین اجتماعی است که متقاضیان 
می توانند با درخواست خود و تعیین نرخ حق 
بیمه مورد درخواست، به تناسب از خدمات 

مذکور برخوردار شوند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان تأکید کرد: 
حقوق  درصد   ١٢ با  قرارداد  عقد  متقاضیان 
مبنای کسر حق بیمه از خدمات بازنشستگی 
و فوت پس از بازنشستگی برخوردار خواهند 
با  داد  قرار  عقد  تقاضای  که  افرادی  و  بود 
ترتیب  به  باشند  داشته  و ١٨ درصد  نرخ ١٤ 
قبل  فوت  نیز  و  افتادگی  کار  خدمات  از 
صورت  در  و  شده  بهره مند  بازنشستگی  از 
خدمات  از  استفاده  بر  مبنی  درخواست 
مصوب  درمان  سرانه  حق  بایستی  درمانی، 

ساانه را نیز پرداخت نمایند.
بانوان  از  دعوت  ضمن  سمساری،  جعفر 
مندی  بهره  دانشجویان جهت  و  فاقد شغل 
از مزایای این قانون، اذعان داشت، تأمین و 
تضمین امنیت و آرامش نیروهای مولد جامعه 
از جمله مهمترین کارکردهای تأمین اجتماعی 
است که تبلور آن، مستلزم پوشش بیمه ای 

افراد جامعه از دوران جوانی می باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
گلستان:

تقویت سامتی کارکنان از اهمیت 

خاصی برخوردار است

برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
از تقویت سامتی کارکنان شرکت  گلستان 
شرکت  عمومی  روابط  گزارش  .به  داد  خبر 
توزیع نیروی برق گلستان علی اکبر نصیری 
دوره  دوازدهمین  اختتایمه  مراسم  در 
که  نیرو  وزارت  برادران  والیبال  مسابقات 
برق  و  آب  عامل صنعت  مدیران  با حضور 
و  اجرایی  و مدیران کل دستگاه های  استان 
شد  برگزار  گرگان  نیرودر  وزارت  مسئوان 
سازمان ،  هر  های  سرمایه  از  یکی   : گفت 
نیروی  این  سامت  و  است  انسانی  نیروی 
است. برخوردار  خاصی  اهمیت  از  انسانی 
توزیع  که شرکت  امیدوارم   : داد  ادامه  وی 
برگزاری  جهت  خوبی  میزبان  برق  نیروی 
برادران  والیبال  مسابقات  دوره  دوازدهمین 
 : گفت  باشد.نصیری  شده  نیرو  وزارت 
تیم   16 قالب  در  ورزشکاران  از  نفر   1۷8
به  گرگان  در  نیرو  وزارت  تابعه  شرکت های 
شرکت  تیم  نهایت  در  و  پرداختند  رقابت 
توزیع نیروی برق گلستان که بعنوان میزبان 
این مسابقات بود برنده این دوره مسابقات 
و  آب  صنعت  ورزش  شورای  گردید.رئیس 
برق گلستان در پایان از کلیه روسا و اعضای 
هرچه  جهت  تاشی  هیچ  از  که  کارگروهها 
باشکوه تر برگزار شدن این مسابقات دریغ 

ننموده اند تشکر ویژه نمود.

که  است  وزارتخانه ای  مهم ترین  آموزش وپرورش 
می تواند نقش تعیین کننده ای در سرنوشت زندگی 
یک انسان داشته باشد، حال این وزارتخانه اهمیت 
آینده  سرنوشت  تعیین  خصوص  در  را  خود  نقش 
دانش آموزان می داند؟ اگر می داند روزمرگی را چگونه 
می توان توجیه کرد و اگر نه چگونه باید تأکید کرد که 
آموزش وپرورش محلی برای آموزش های مهارت های 
مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است نه 

محلی برای روزمرگی و گذران عمر...
برای  نهادی  آموزش وپرورش  فارس،  گزارش  به 
دانش آموزانی  مهارت آموزی  برای  ظرفیتی  پرورشِ 
است که نیمی از روز خود را در آن سپری می کنند 
یعنی خانه دوم آن ها است، آیا این کام که مدرسه 
خانه دوم یک دانش آموز است بعد از حدود 40 سال 
باید هنوز  ایران،  از عمر پربرکت جمهوری اسامی 
به صورت یک شعار در حاشیه ذهن یک دانش آموز 

به فراموشی سپرده شود؟
حقیقتاً مسئوان محترم آموزش وپرورش چه تاش 
مضاعفی غیر از موظفی های روزمره برای دانش آموزان 
که  افتاده  اتفاق  تابه حال  آیا  می دهند،  انجام  خود 
مدیرکل محترم آموزش وپرورش برای شنیدن دردهای 
به خصوص  آن ها  عزیز  خانواده های  و  دانش آموزان 
آن هایی که در این شرایط اقتصادی و شرایط نابرابر 
را در  ثبت نام در مدارس خوب دولتی، عزیزانشان 
مدارس کم برخوردار و در شرایط ناعادانه ثبت نام 

کنند دیدار داشته باشد؟
 آیا مدیرکل محترم در یک اقدام جدید و به دوراز 
به صورت  شخصاً  خود،  گذشته،  برنامه ریزی های 

سرزده به مدارس دولتی و غیردولتی سر می زند؟
پرورش  دغدغه  گیان  استان  آموزش وپرورش  آیا 
را  دانش آموزان  مهارت  افزایش  توانایی  و  مضاعف 
در دستور کار خود قرار داده و یا دغدغه پرورش و 
کارهای فرهنگی تمیز و به دوراز دغدغه آمار دهی و 
عکس محوری را بر خود ملزم کرده است که دیگر 
شاهد بی دغدغه ای، بی انگیزگی و حتی خودکشی به 
خاطر یک نوجوان جنس مخالف در مدارس نباشیم؟

آیا مدارس کم برخوردار بیشتر از مدارس برخوردار 
موردتوجه آموزش وپرورش قرارگرفته و دغدغه کمبود 
بودجه برای کارهای پرورشی، فرهنگی و روانشناسی 
در مناطق آسیب پذیر و پرجمعیت مدارس دولتی در 

دستور کار آموزش وپرورش استان گیان قرار دارد؟
مدارس  عددی  رشد  افزایش  به  توجه  با  آیا 
غیرانتفاعی در استان نظارت مستقیم و از پیش تعیین 
استان  محترم  مدیرکل  جانب  از  به خصوص  نشده 
گیان صورت گرفته تا مبادا مدارس، ساعتی از درسی 

را کم یا از فعالیت فرهنگی و پرورشی خود بزنند؟

دغدغه  گیان  استان  آموزش وپرورش  آیا 
مناطق  در  را  خود  جامعه شناسانه  و  روان شناسانه 
آمار  از  غیر  برخوردار،  کم  مدارس  و  آسیب پذیر 
مدارس  این  دانش آموزان  تقدیم  روزمره  دهی های 

می کند؟
آیا آموزش وپرورش گیان برای دوری از روزمرگی 
این  برای  آینده ای  مهارت آموزی،  ظرفیت  با  و 
و  آسیب پذیر  مناطق  در  به خصوص  دانش آموزان 

مدارس کم برخوردار ترسیم می کند؟
از  دوری  برای  گیان  استان  آموزش وپرورش  آیا 
فضای سیاسی در مدارس و انتخاب مدیران و معلمان 
و  برقرار  را  عدالت  شرط  دولتی  خوب  مدارس  در 
توانسته شرایط برابر ثبت نام برای همه دانش آموزان 

تحت پوشش خود را فراهم کند؟
از کوچک کردن  غیر  آموزش وپرورش   آیا دغدغه 
به  آموزش  وظیفه  سپردن  و  دولتی  آموزش های 
مناطق  خانواده های  دغدغه  غیردولتی،  مدارس 

آسیب پذیر و کم برخوردار را در نظر می گیرد؟
آیا آموزش وپرورش استان گیان نگران حال معلمان 
در  و  بوده  برابر  شرایط  با  خود  غیردولتی  و  دولتی 
جریان هفت هزار معلم شاغل در مدارس غیردولتی 
در  تدریس  حال  در  شرایط  ناعادانه ترین  در  که 
مدارس غیردولتی هستند قرار و جویای احوال آن ها 

بوده است؟
دغدغه  گیان  استان  آموزش وپرورش  آیا 
خانواده هایی که نه به لحاظ اقتصادی شرایط ثبت نام 

عزیزانشان در مدارس غیردولتی را داشته و از طرفی 
در  ثبت نام  از  و  نبوده  شغل ها  برخی  دارای  چون 
مدارس خوب دولتی جا می مانند را در نظر می گیرد؟

تأمین  درصدد  گیان  استان  آموزش وپرورش  آیا 
و  آسیب پذیر  برخوردار،  کم  مدارس  برای  اعتبار 
البته پرجمعیت برای فعالیت های مختلف ورزشی، 

فرهنگی، علمی و مهارتی قرار دارد؟
آیا آموزش وپرورش استان گیان از اثر جنگ نرم 
خود  پوشش  تحت  دانش آموزان  ذهن  و  فکر  در 
دردکشیده و در پی درمان قرارگرفته و برای جلوگیری 
و  روانشناسی  علمی،  فرهنگی،  موازی  کارهای  از 
با دستگاه های همکار  اثربخشی مضاعف  همچنین 
جلسات مجدانه و پیگیرانه ای را در دستور کار خود 

قرار داده است؟
آیا استعدادهای علمی ورزشی، فرهنگی، دینی، فنی 
دانش آموزان  میان  در  عادانه  به صورت  حرفه ای  و 
استان گیان شناسایی، هدایت و به سوی موفقیت 
اسامی  ایران  در  درخشان  آینده ای  داشتن  برای 
رهنمون شده و برای آن ها برنامه های علمی مبتنی 

بر چارچوب روان شناسانه و علمی در نظر می گیرد؟
راستی کسی برای مدارسی که دانش آموزان مجبورند 
در کاس های 40 نفره صندلی های آینده دانشگاه خود 

را انتخاب کنند خبر خوشی دارد؟
آیا شرط معدل در کنکور برای دانش آموزانی که در 
کاس بیش از 40 نفر با یک معلم درس می خوانند 
با دانش آموزانی که در مدارس برخوردار در جمعیتی 

کمتر از نصف جمعیت با چند معلم درس می خوانند 
به صورت عادانه تعریف شده است؟

ایجاد  با  گیان  استان  آموزش وپرورش  آیا 
سهمیه هایی برای برخی از مشاغل مربوط به سازمان 
خود در برخی از مدارس خوب دولتی پدران و مادران 
دیگر دانش آموزان را شرمنده عزیزان شان نمی کند؟ 
پرداخت  توانایی  اقتصادی  لحاظ  به  باوجوداینکه  تا 
ندارند  را  غیردولتی  مدارس  سرسام آور  هزینه های 
شغل های شان نیز دلیلی بر ثبت نام این عزیزان در 

مدارس خوب دولتی نباشد.
برای  گیان  استان  آموزش وپرورش  برنامه  آیا 
کاس های خالی از معلم مدارس دولتی در سال آینده 
و سال های آتی پاسخگوی نیاز آموزشی مدارس استان 

گیان خواهد بود؟
مردم  از  بسیاری  ذهن  که  است  سؤااتی  این ها 
و  است  کرده  مشغول  خود  با  را  دغدغه مندان  و 
که  است  به جایی  مشغولیت  قطعاً  این مشغولیت 
امیدواریم پاسخ های متقن و عملکرد متناسب بتواند 
مرهمی بر دردهای اولیای دانش آموزانی باشد که همه 
هدفشان درخشش دانش آموزان و فرزندان دلبندشان 

است تا آینده فرزندان شان روشن باشد.
میلیون  سه  از  بیش  تحصیلی 9۷_96،  سال  در 
به  مشغول  گیان  استان  مدارس  در  دانش آموز 
 46 هزار   ۷30 میزان  این  از  که  هستند  تحصیل 
دانش آموز در مدارس غیردولتی و مابقی در مدارس 

دولتی آینده تحصیلی خود را رقم می زنند.

شهرکرد - خبرنگار ابتکار : کارشناس ساماندهی امور مبلغین و ائمه 
جماعات اداره کل تبلیغات اسامی چهار محال و بحتیاری از فعالیت 
535 مبلغ بومی در این استان خبر داد و گفت: مشکات معیشتی 

روحانیون مورد توجه قرار گیرد.
عبدالحسین زمانپورگفت: 535 روحانی بومی در استان چهار محال 
و بختیاری مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد 320 نفر عاوه 
بر فعالیت های تبلیغی، در مساجد و ادارات به امر اقامه ی نماز 

می پردازند.
وی گفت: 80 روحانی در حال حاضر به صورت استقرار دائم و 
خود استقرار در شهر ها و روستاهای استان مشغول هستند که از 
این تعداد 38 نفر به صورت خود استقرار و 42 نفر دیگر در روستاها 

مستقر دائم هستند.
کارشناس ساماندهی امور مبلغین و ائمه جماعات بیان کرد: از 
تعداد 320 روحانی که در امر اقامه ی نماز فعالیت دارند 10۷ نفر 
مبلغه و 213 نفر مبلغ هستند که این نشان از فعالیت مبلغات خواهر 

در مدارس و مراکز علمی و اجتماعی دارد.
عبدالحسین زمانپور گفت: عاوه بر فعالیت های 10۷ نفر مبلغه در 
حال حاضر 2 گروه تبلیغی متشکل از 20 نفر خواهر در شهرستان 
های لردگان و شهرکرد، مشغول به تبلیغ هستند که با تمهیدات ازم 
تا پایان سال 9۷ این گروه های تبلیغی در 9 شهرستان استان تشکیل 
می شود که یک ظرفیت 90 نفری از مبلغات خواهر در استان تشکیل 
خواهد شد. زمانپور افزود: با توجه به اعام نیاز بسیاری از روستا های 
پر جمعیت استان به دنبال آن هستیم تا تعداد روحانیون مستقر را 
به 8۷ نفربر اساس شاخص سال 9۷ افزایش دهیم، که این مسئله 
نیاز به حمایت بیشتر مسئوان ذی ربط دارد تا اعتبارات فرهنگی، 
دینی را تقویت کنند. وی ادامه داد: بسیاری از روحانیون پس از اتمام 

دروس حوزه برای امرار معاش، خود به کارهای دیگری نظیر تدریس 
در مدارس و دانشگاه ها، دفترداری اسناد و ازدواج، قضاوت، وکالت 
وفعالیت های تبلیغی مشغول شده و از آن طریق زندگی خود را 
تأمین می کنند،شهریه طلبگی نیز تا زمانی که طاب به ارتباط خود با 
حوزه های علمیه ادامه دهند، به آنان تعلق می گیرد که مبلغ ناچیزی 
است. کارشناس ساماندهی امور مبلغین و ائمه جماعات گفت: در 
کنار مشاغل رسمی یادشده، مسجد داری و فعالیت های تبلیغی 
نیز یکی دیگر از منابع درآمدی روحانیون و طاب به شمار می آید، 
بسیاری از روحانیون امامت جماعت یکی از مساجد را به عهده دارند 
و برای همین امر نیز مَبلغی به عنوان ایاب و ذهاب و یا مدیریت امور 

مسجد از هیات امنای مسجد دریافت می کنند.
عبدالحسین زمانپورافزود:  مسائلی همچون میزان درآمد مسجد و 
محل آن که در کدام بخش شهر قرار دارد و یا اینکه مسجد، خانه امام 
جماعت دارد یا خیر و وضعیت مالی مردم منطقه نیز از متغیرهایی 

است که بر پرداخت حق الزحمه تبلیغی روحانیون اثر می گذارد.
وی ادامه داد: رسیدگی به امور مسجد بنا بر صاحدید هیئت امنا 
و امام جماعت از فعالیت های جنبی امام جماعت محسوب می شود 
و بسیاری از روحانیون دریافت حقوق از مسجد را نه بخاطر اقامه 
نمازجماعت بلکه به جهت فعالیت های جنبی درمساجددریافت می 
کنند. کارشناس ساماندهی امور مبلغین و ائمه جماعات گفت: در 
مجموع یک روحانی به طور متوسط مَبلغی کمتر از حقوق و مزایای 
مصوب توسط اداره کار برای کارگران، را دریافت می کند و این در 
مذهبی  و  ملی  های  مناسبت  تمام  در  روحانیون  که  است  حالی 
تعطیل سال و می توان گفت در 365 روز سال مشغول به فعالیت 
هستند. زمانپور افزود: از طرف دیگر در عصر حاضر که عصر هجمه 
های فرهنگی و جنگ نرم است، بیشترین تخریب ها نسبت به حوزه 

دین و روحانیون است و دشمن با شایعات و ایجاد شبهات در حجم 
انبود و با بهره گیری از انواع رسانه و َصرف هزینه های زیاد سعی در 
تضعیف اعتقادات مردم دارد که وقتی هزینه های انجام شده از سوی 
دشمن را با مقدار هزینه ای که ما برای ترویج و پاسخگویی به شبهات 
و شایعات می کنیم، را کنار هم قرار می دهیم، قطره ای در کنار دریا 
است. وی دغدغه های اقتصادی را یکی از مشکات روحانیون ذکر 
کرد و گفت: بدون شک توجه به معیشت روحانیون و خانواده های 
آنان با توجه به حجم گسترده تبلیغات ضد دینی می تواند تأثیر 
زیادی در پیشبرد اهداف و برنامه های فرهنگی، دینی داشته باشد.
زمانپور ادامه داد: ما بر این باور هستیم که امروز روحانیون در خط 
مقدم مبارزه با تهاجم فرهنگی هستند و همین امر باعث شده است 
که بیشترین هجمه ها متوجه آنان شود، بر این اساس تعیین راهکار 
های مناسب برای تأمین حداقل های معیشتی و آینده فرزندان آنان 
امری ضروری به نظر می رسد. کارشناس ساماندهی امور مبلغین 
و ائمه جماعات اداره کل تبلیغات اسامی چهارمحال و بختیاری 
بیان کرد: متأسفانه باا بودن نرخ تورم ، بیکاری و نابسامانی های 
اقتصادی، باور ها و اعتقادات مردم را تحت الشعاع قرار داده است و 
این امر باعث شده تبلیغ در حوزه دین دشوار تر انجام شود. وی در 
پایان با اشاره به سخن مقام معظم رهبری مدظله العالی که فرمودند: 
فرهنگ زیر بنای پیشرفت در کشور است، گفت: اگر ما به دنبال 
جامعه ای پویا، زنده و بانشاط در همه عرصه ها هستیم باید نسبت 
به دین و تحکیم بنیان های دینی در جامعه توجه بیشتری داشته 
باشیم. گفتنی است، نشست مدیران ادارات تبلیغات اسامی استان 
چهار محال و بختیاری با هدف بررسی مشکات روحانیون بومی در 
شهرکرد با حضور مدیر کل ، معاونین، رؤسای ادارات، کارشناس 

ساماندهی امور مبلغین و ائمه جماعات برگزار شد.

روزمرگی اداری یا کمای تربیتی!

آموزش وپرورش گیان چه میزان از نقش سرنوشت ساز خود آگاهی دارد؟
آموزش وپرورش به عنوان یکی از مهم ترین وزارتخانه ای که سرنوشت یک نسل را رقم می زند باید با تکیه بر برنامه محور بودن و به دور از هرگونه 

روزمرگی نسبت به ارتقای سطح کیفی دانش آموزان و فرهنگیان اقدام کرده نه اینکه خود را به برخی برنامه های تکراری سرگرم کند.

ویج وتبلیغ شبهات دینی نسبت به هزینه کرد دشمنان برای تخریب دین قطره درمقابل دریا است عبدالحسین زمانپور : هزینه تر

آموزش وپرورش 
نهادی برای پرورِش 

ظرفیتی برای 
مهارت آموزی 
دانش آموزانی 

است که نیمی از 
روز خود را در آن 

سپری می کنند 
یعنی خانه دوم 

آن هاست
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حجت ااسام والمسلمین ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران 
گفت: مدیریت منطقه آزاد کیش، تجربه مهمی از مدیریت یکپارچه 
شهری و منطقه ای است و می تواند الگوی مناسبی برای توسعه این 

تجربه در سطح کشور باشد.
آزاد  بین الملل سازمان منطقه  امور  و  به گزارش روابط عمومی 
کیش، دکتر غامحسین مظفری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد 
امام  فرد  ابوترابی  والمسلمین  حجت ااسام  با  دیدار  در  کیش 
جمعه موقت تهران، گزارشی از پتانسیل و ظرفیت های منطقه آزاد 
کیش ارائه کرد. مظفری گفت:  منطقه آزاد کیش با داشتن ظرفیت 
اکوتوریستی و منابع طبیعی کم نظیر می تواند براساس یک برنامه 
جامع و با حمایت و همدلی ملی به قطب گردشگری و اقتصادی 

منطقه تبدیل شود.
در این دیدار همچنین امام جمعه موقت تهران گفت: منطقه 
آزاد کیش به عنوان یک نمونه موفق و پیشرو در اداره مناطق آزاد، 

می تواند الگوی مناسبی برای توسعه سایر مناطق آزاد کشور باشد و 
هرگونه اقدام موفق در آن به سرعت الگوبرداری خواهد شد.

ابو ترابی فرد در این دیدار بر ضرورت استفاده و بهره مندی از 
خطه  این  مذهبی  و  گردشگری  فرهنگی،  اجتماعی،  ظرفیت های 
برای ارائه الگوی موفق از وحدت ملی و انسجام اسامی تأکید کرد 
و افزود: ظرفیت های این منطقه را به عنوان ابزاری برای توسعه و 
پیشرفت موضوعات فرهنگی و اقتصادی و گردشگری کشور باید به 

کار گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: از تمام ظرفیت 
برنامه ها  کارشناسی  و  علمی  پشتوانه  ارتقاء  برای  خود  مدیریتی 
استفاده کنید و صاحبان فکر و اندیشه و ایده های نو و تجارب مفید 

را به عنوان بازوی توانا، پشتوانه تصمیمات خود قرار دهید.
حجت ااسام والمسلمین ابوترابی فرد همچنین بر ضرورت تاش 
در جهت کاهش هزینه های جاری تأکید کرد و خاطر نشان ساخت: 

از تمام توانایی ها و ظرفیت های این منطقه، به ویژه توسعه صادرات، 
برای ایجاد و توسعه درآمدهای پایدار و تنوع بخشی به آن استفاده 
شود. جزیره کیش با 92 کیلومتر مربع مساحت و با جمعیتی حدود 
3۷ هزار نفر در فاصله 18 کیلومتری سرزمین اصلی و در آب های 

نیلگون خلیج فارس واقع شده است.

حجت ااسام و المسلمین ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران

مدیریت منطقه آزاد کیش الگوی مناسبی برای توسعه مدیریت یکپارچه شهری در کشور است
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نشست صمیمی رئیس اداره فرهنگ 

و ارشاد اسامشهر با همکاران 

برگزار شد

الناز عباسی:   ، ابتکار  اسامشهر،خبرنگار 
نشست صمیمی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
آذر   29 شنبه  پنج  روز  همکاران  با  اسامی 
نشست  شد.این  برگزار  اداره  محل  در  ماه 
با هدف تبریک شب یلدا به عنوان طوانی 
ارائه   ، تعامات  ایجاد  و  سال  شب  ترین 
دیدگاه های  و  پیشنهادات   ، نظرات  نقطه 
و  اداری  مختلف  های  حوزه  در  همکاران 
از آن  از پیش و بهره گیری  همکاری بیش 
بعنوان فرصتی جهت رونق فعالیت ها برگزار 
مهدی  وحید  نشست  این  ابتدای  در  شد. 
به  یلدا  تبریک شب  اداره ضمن  رئیس  پور 
و  زحمات  از   ، جلسه  در  حاضر  همکاران 
تاش های آنان در هفته فرهنگی شهرستان 
ها  فعالیت  انجام  خواستار  و  نمود  تشکر 
مناسبت  در  مطلوب  نحو  به  ها   برنامه  و 
های پیش رو بویژه سالگرد پیروزی انقاب 
اسامی شد. وی در ادامه از موقعیت خوب 
اینکه  و  اشاره  استان  و  شهرستان  در  اداره 
 ، فرهنگی  های  برنامه  انجام  برای  فرصت 
هنری و قرآنی با تعامل دستگاه های اجرایی 
شهرستان مهیا است مطالبی را مطرح کرد. 
رئیس اداره در پایان خواستار ارائه طرحها ، 
برنامه ها ، پیشنهادات و انتقادات همکاران 
ایجاد  بر  و  شده  مختلف  های  زمینه  در 
در  همیاری  و  همکاری  و  سازنده  تعامل 
جهت رونق بخشیدن به فعالیتهای فرهنگی 

هنری اداره تأکید کرد.  

با اجرای قریب الوقوع بیش از 14 
کیلومتر خط انتقال 

کمیت و کیفیت آب شرب شهر 

کهنوج به زودی ارتقا می یابد

از  انتقال  خط  کیلومتر   14/5 اجرای  با 
و  کمیت  کهنوج،  شهر  به  آباد  رضا  دشت 

کیفیت آب شرب این شهر ارتقاء می یابد.
خبرنگار آبفا کرمان- محمد طاهری رئیس 
و  آب  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت 
منظور  به  گفت:  کرمان  استان  فاضاب 
رفع کمبود آب در قسمتی از شهر کهنوج و 
ارتقاء کیفیت آب این شهر، سه حلقه چاه 
با  آب  از  که  آباد حفر شده  در دشت رضا 

کیفیت عالی برخوردار است.
وی افزود: برای انتقال آب چاههای مذکور 
به شهر کهنوج به زودی عملیات اجرای 14/5 
کیلومتر خط انتقال آغاز می شود و با اجرای 
این خط انتقال و رساندن آب از دشت رضا 
بر رفع مشکل  ، عاوه  به شهر کهنوج  آباد 
کمبود آب در برخی از نقاط شهر که با آن 
مواجه هستند، کیفیت آب شرب این شهر 

نیز ارتقاء می یابد.

راهداران نمونه استان ایام تجلیل 

شدند

شاغلین  و  ابتکار-خادمین  خبرنگار   – ایام 
حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
ایام با حضور مدیر کل راهداری و حمل و نقل 
در  دلخواه  شد.نورالله  تجلیل  استان  جاده ای 
مراسم تجلیل از فعاان حوزه راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان ایام که در سالن اداره 
کل برگزار شد اظهار کرد: حمل و نقل و تردد 
در جاده ها و محورهای مواصاتی استان ایام 
نسبت به سال های گذشته افزایش چشمگیری 
داشته که ضرورت دارد به بحث ایمن سازی و 
استانداردسازی جاده های استان به منظور حفظ 
جان مسافران توجه ویژه ای شود.وی با اشاره 
با  اینکه کاهش آمار تلفات جاده ای صرفا  به 
ایمن سازی راه ها میسر نمی شود، گفت: فرهنگ 
رانندگی ایمن و رعایت عائم راهنمایی و رانندگی 
نیز باید در بین رانندگان وسایل نقلیه افزایش 
پیدا کند چرا که بسیاری از تصادفات و تلفات 
بی احتیاطی  اثر  بر  کشور،  سطح  در  جاده ای 
رانندگان رخ می دهد.مدیر کل راهداری و حمل 
اداره کل  خوشبختانه  افزود:  ای  جاده  نقل  و 
ایام  استان  راهداری و حمل و نقل جاده  ای 
فعالیت بسیار مناسبی در راه های مواصاتی 
استان ایام در مواقع بارش برف و کواک تا 
به امروز داشته که راهداران به طور شبانه روزی 
برف  در  گرفتار  مردم  به  استان  جاده های  در 
خدمات  ویژه ای  جان گذشتگی  از  با  کواک  و 
رسانی می کنند.دلخواه تصریح کرد: آمار تلفات 
سال های  به  نسبت  ایام  استان  در  جاده ای 
تلفات  این تعداد  گذشته کاهش داشته ولی 
جاده ای نیز مطلوب نبوده و باید سعی کنیم 
با فرهنگ سازی مناسب و نیز استانداردسازی 
ایام  استان  مواصاتی  محورهای  و  جاده ها 
شاهد کاهش هرچه بیشتر آمار تلفات جاده ای 
باشیم.دلخواه گفت: این قشر می توانند نقش 
موثر و سازنده ای در جامعه ایفا کنند و باید از 
توانمندی آنها در جامعه بیشتر استفاده شود.
در  انقاب  معظم  رهبر  گفت:  ادامه  در  وی 
رابطه با فرهنگ ایثار و شهادت، سفارش زیادی 
کرده و با تاکید بر پررنگ کردن فرهنگ ایثار 
و شهادت و برنامه ریزی در این زمینه، تداوم 
انقاب اسامی را وابسته به این فرهنگ عنوان 
کرده اند که پیشبرد اهداف این حوزه به کمک و 
نظرات فکری خانواده شهدا و ایثارگران نیازمند 
است.درپایان مراسم، از فعاان حوزه راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان ایام به مناسبت 
فرا رسیدن روز راهداری تجلیل شد واز خانواده 
معزز شهدا وایثارگران با اهدا لوح سپاس از آنها 

تقدیر بعمل آمد.

افتتاح مدرسه 2 كاسه خيري 

در روستاي ناصري بخش كاكي  

شهرستان دشتي

بخش  ناصری  روستای  كاسه  دو  مدرسه 
كاكی  در شهرستان دشتی با  همت بلند خیر 
نیك اندیش  حسین اندایش در 10 مهر ماه 
139۷ با حضور  جناب آقای نادری فرماندار 
شهرستان دشتی و مدیر كل نوسازی توسعه 
و تجهیز مدارس استان بوشهر احمد مرادی و 
ریاست محترم آموزش و پرورش شهر كاكی و 
خیر نیك اندیش جناب آقای  حسین  اندایش  
و  اهالی روستای ناصری و دانش آموزان   آن 
مدرسه  افتتاح شداین پروژه با مبلغ   5 میلیارد 
ریال  در زمینی به مساحت 1385 متر مربع و 
زیر بنا ی 135 متر مربع فضای آموزشی و 900 
متر مربع محوطه سازی و 100 متر طول دیوار 

كشی  در 10 مهر 139۷ به بهره برداری رسید

در پیام سید عبدالله موسوی آمده است :
همکاران ارجمند

اول دیماه روز پاسداشت و تکریم فرمان تاریخی 
استقال  که  است  اسامی  جمهوری  بنیانگذار 
صنعت راهبردی حفاری در کشور را فراهم آورد.

افتخار می  امروز سختکوشان صنعت حفاری 
کنند که در چهار دهه گذشته با دانش و توان 
شركت  توانستند  ها  محدودیت  بر  غلبه  و  فنی 
ملي حفاري ایران را به یکی از نمادهاي استقال 
توان  بر  تکیه  با  و  مبدل  کشور  خودباوری  و 
صنعت  این  سازی  بومی  و  داخلی  متخصصان 
راهبردی به عنوان بازوی توانمند صنعت نفت در 
تحقق برنامه های حفر و تکمیل چاه های نفت و 

گاز گام بردارند.
مرهون  ها  موفقيت   این  کسب  تردید  بی 
کارکنان  مجموعه  مضاعف  کار  و  سختکوشی 
شرکت اعم از نیروهای صف و ستادی به خصوص 
کارکنان عملیاتی است که در سخت ترین شرایط 
خشکی  نفتخیز  مناطق  جای  جای  در  اقلیمی 
اهداف  پیشبرد  برای  اسامی  میهن  دریایی  و 

اقتصادی و سربلندی کشور تاش می کنند.
در جمع  از حضور  ابراز خرسندی  با  اینجانب 
شما سختکوشان خستگی ناپذیر، همت واایتان 
احساس  شما  کنار  در  بودن  از  و  ستایم  می  را 
مباهات می کنم و بر این باورم که باید با تفکر 
سیاست  با  همسو  جهادی،  مدیریت  و  بسیجی 
های اقتصاد مقاومتی، عزم خود را جزم تا با توجه 
گذشته  مانند  بتوانیم  کنونی  حساس  شرایط  به 
نقش خود را در فرآیند تولید نفت به خوبی ایفا و 
با استفاده بهینه از ظرفیت ها و امکانات موجود، 
افزون بر ارتقاء راندمان کار، اهداف کان شرکت 
ایران را در حفظ، نگهداشت تولید و  ملی نفت 
تحقق  مشترک  مخازن  ویژه  به  میادین  توسعه 

بخشیم.
اجرای  کاری،  انضباط  و  نظم  بر  تاکید  ضمن 
فرآیند کنترل، نظارت، پایش مستمر، بهره وری، 

 HSE و دستورالعمل های  دقیق مقررات  اعمال 
نکته  این  باید  تخصصی،   های  آموزش  بسط  و 
یادآور شوم که در جهان امروز همه سازمان  را 
ها و شرکت های بزرگ برای حفظ و ارتقاء سهم 
المللی  بین  بازارهای  در  انرژی،  از صنعت  خود 
نیز  ما  به همین دلیل  و  حضوری مستمر دارند 
باید ضمن دوری از ایستایی، رشد و بالندگی را 
هدفگذاری  با  و  داده  قرار  خود  کار  سرلوحه  در 
افزایش   بازار کار داخل  را در  صحیح سهم خود 

نیز حضوری فعال  بازارهای منطقه  و در عرصه 
داشته باشیم که با توجه به سوابق کاری ارزشمند 
از  دور  مهم  این  به  دستیابی  شما سختکوشان، 

انتظار نخواهد بود.
ماه،  دی  اول  مجدد  تبریک  ضمن  خاتمه  در 
به  ایران  حفاری  ملی  شرکت  تاسیس  سالروز 
خدمتگزاران  تمامی  به  )ره(  خمینی  امام  فرمان 
مجموعه  خدمات  به  نهادن  ارج  و  عرصه  این 
مسیر  در  شرکت  کارکنان  و  مسئوان  مدیران، 

و  یاد  پاسداشت  و  نفت  صنعت  اهداف  تحقق 
به ویژه صنعت حفاری  خاطره شهدای گرانقدر 
انجام وظیفه  و همچنین همکارانی که در حین 
جان باختند و تاکید بر حفظ جایگاه و قداست 
سازمان به عنوان گنجینه ارزشمند صنعت نفت 
کشور، امیدوارم مجموعه همکاران تحت توجهات 
مقام معظم  منویات  و  )عج(  ولی عصر  حضرت 
مقدس  نظام  عالیه  اهداف  پیشبرد  در  رهبری 

جمهوری اسامی موفق و موید باشند.

اصفهان –بهروز راعی : مدیرعامل شرکت فواد مبارکه در جلسۀ 
کمیتۀ مدیریت شرکت با اشاره به شرایط تحریم و لزوم حفظ روند 
تولید از تشکیل کمیتۀ اقتصاد مقاومتی در شرکت خبر داد و 
گفت: هدف از تشکیل این کمیته بررسی و ارزیابی نیازهای شرکت 
در شرایط تحریم و اجرای اقدام های موردنیاز در راستای اهداف 
نظام  و منافع ملی است. به خاطر داشته باشیم مواردی که در 
این کمیته تصمیم گیری و اباغ می شود بافاصله قابل اجراست و 

خارج از روال عادی انجام خواهد شد.
دست یابی به فناوری ساخت کارخانجات  فواد

کارخانۀ  ساخت  تکنولوژی  و  دانش  کردن  نهادینه  بر  تأکید 
فواد بخش بعدی سخنان  عظیمیان بود. وی در این خصوص 
گفت: اکنون در آستانۀ چهل سالگی پیروزی شکوهمند انقاب 
اسامی ایران، فواد مبارکه به عنوان بزرگ ترین فوادساز کشور 
بر  باید عاوه  ازاین رو  بلوغ خود رسیده است؛  به  و خاورمیانه 
تولید فواد و نقش آفرینی در بومی سازی تجهیزات موردنیاز این 
صنعت، به ساخت کارخانه های فوادسازی نیز همت گماریم.

تجهیزات  و  قطعات  از  عمده ای  بخش  این که  به  اشاره  با  وی 
موردنیاز کارخانه فواد در کشور بومی سازی شده است گفت: 

باید باقیماندۀ قطعات موردنیاز صنعت فواد نیز بومی سازی شود 
تا فواد مبارکه خودش بتواند ساخت و راه اندازی یک کارخانه 
فواد را در هر نقطه ای از ایران انجام دهد. این حرکت بسیار 
بزرگی در فواد مبارکه است و اتفاقی میمون و مبارک خواهد 
بود. عظیمیان با تأکید بر اجرای پروژۀ نورد گرم 2 گفت: باید همۀ 
راهکارهای ممکن برای اجرای این پروژه را در نظر گرفت؛ زیرا انجام 
این پروژه در شرایط موجود برای شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. ضمن این که راه اندازی واحد  نورد گرم مشابه نمونه موجود 
در فواد مبارکه در شرکت فواد هرمزگان، ظرف چند سال آینده 

انجام می شود.
شرکت فواد مبارکه از صاحبان ایده و سازندگان داخلی 

حمایت می کند
مدیر عامل فواد مبارکه  با اشاره به برگزاری جشنواره و نمایشگاه 
گفت:  دی ماه  در  مبارکه  فواد  مشارکت شرکت  با  فواد  ملی 
رویکرد فواد مبارکه بومی سازی است. در فضای استارت آپ ها 
بحثی به نام شتاب دهنده داریم. به این معنی که گروه های جوان 
دارای ایده ممکن است از توان مالی و مدیریت کافی برای اجرای 
این ایده ها برخوردار نباشند؛ به همین جهت شتاب دهنده ها به 

این افراد کمک مالی می کنند و درصورتی که ایدۀ آن ها موردپذیرش 
قرار گیرد، در ریسک مالی ایجاد این پروژه ها شریک می شود.
وی  با اشاره به تغییر صورت گرفته در رویکرد خرید اقام موردنیاز 
شرکت گفت: در حال حاضر اگر کسی اعام کند که تجهیزی را 
بومی سازی کرده، فواد مبارکه، در صورت تأیید ارزیابی عملکرد 
و کیفیت آن، محصول را خریداری می کند؛ اما از این  پس با 
تغییری که در رویکرد فواد مبارکه به وجود آمده، در نمایشگاه 
دی ماه لیست نیازمندی ها در بخش های مختلف اعام می شود و 
اگر شرکتی ایدۀ ساخت و تأمین هریک از این اقام را داشته باشد 
و ایده موردپذیرش قرار گیرد، فواد مبارکه در تأمین مالی و ریسک 
اجرای این پروژه شریک می شود و نقش شتاب دهنده را برای این 
استارت آپ های فنی ایفا می کند.وی در ادامه خاطرنشان کرد: در 
همین راستا هیئت داوری متشکل از استادان دانشگاه و مهندسان 
مجرب فواد مبارکه تشکیل شده است . این هیئت وظیفۀ داوری 
و غربالگری ایده های دریافتی را بر عهده خواهد داشت. پروژه هایی 
که هیئت داوران تأیید می کنند به سیستم قراردارد و مالی فواد 
ابعاد  به  بسته  تا سرمایه گذاری ازم،  معرفی می شوند  مبارکه 
پروژه صورت پذیرد. چنانچه پروژه به نتیجه برسد، قرارداد خرید 
منعقد  مذکور  تأمین کنندۀ  با  تضمین شده  به صورت  محصول 
خواهد شد. جان کام این که شرکت فواد مبارکه از صاحبان 
ایده و سازندگان داخلی حمایت می کند.وی در بخش دیگری از 
سخنان خود با تأکید بر لزوم توجه به مسائل معیشتی کارکنان 
گفت: روابط سازمان با کارکنان باید براساس رابطۀ منطقی صورت 
پذیرد و باید در مقابل کار خوب و کار بد عکس العمل مناسب 
داشته باشیم و این عین عمل به امربه معروف و نهی از منکر است.
 عظیمیان با تقدیر از نقش خبرنامۀ فواد در پوشش وقایع 
و رویدادهای گروه فواد مبارکه گفت: این شرکت برای انتشار 

نشریۀ جدیدی با عنوان »کارخانه« اقدام کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد این نشریه به یکی از بهترین نشریات 
اقتصادی کشور تبدیل شود و در اختیار کلیۀ فعاان صنعت فواد 

و سایر صنایع قرار گیرد.

پیام عبداه موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران 

وز تاسیس شرکت ملی حفاری ایران به مناسبت اول دیماه سالر
در پیامی سی و نهمین سالگرد تاسیس شرکت  را به مجموعه کارکنان سختکوش این شرکت تبریک گفت.

مبارکهمدیرعامل فواد مبارکه : فواد  شرکت  در  مقاومتی  اقتصاد  کمیته  تشکیل 

در جهان 

امروز همه 

سازمان ها و 

شرکت های 

بزرگ برای 

حفظ و ارتقاء 

سهم خود از 

صنعت انرژی، 

در بازارهای 

بین المللی 

حضوری 

مستمر دارند

در بین شرکت های زیر مجموعه صنعت آب و فاضاب کشور

طرح پژوهشی شرکت آب و فاضاب آذربایجان شرقی بعنوان طرح برترانتخاب شد

تبریز – لیا پاشائی: انتخاب طرح پژوهشی »طراحی، ساخت و بهره برداری از سیستم حذف فلزات سنگین 
به روش کاویتاسیون پاسمایی با ظرفیت 10 لیتر بر ثانیه« به عنوان طرح پژوهشی برتر مجموعه صنعت 
آب و فاضاب کشور در سال 139۷ انتخاب شد.بر اساس ارزیابی بعمل آمده توسط کمیته داوری شرکت 
مهندسی آب و شرکت کشور، طرح پژوهشی »طراحی، ساخت و بهره برداری از سیستم حذف فلزات سنگین 
به روش کاویتاسیون پاسمایی با ظرفیت 10 لیتر بر ثانیه«  به عنوان طرح پژوهشی برتر مجموعه صنعت 
آب و فاضاب کشور در سال 139۷ انتخاب و در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش وزارت نیرو با اهداء لوح 
به علیرضا ایمانلو رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضاب آذربایجان شرقی توسط وزیر نیرو 

تقدیر شد.
مهمترین محورهایی که در انتخاب طرح پژوهشی برتر در سال جاری مورد توجه قرار گرفته است، عبارتند از:

همراستایی و تطابق پروژه با اولویت های تحقیقاتی مصوب وزارت نیرو و اسناد باادستی ، دستاوردهای پروژه در صنعت ، ارزش فنی، اقتصادی و اجتماعی 
حاصل از اجرای پروژه- صرفه جویی، افزایش تولید و بهره وری، استفاده از منابع داخلی، امكان صادرات، پیشگیری و رفع مشكات بهداشتی و زیست محیطی 

، اخذ تاییدیه و جوایز از مراجع علمی داخل یا خارج کشور ، انتشار نتایج پژوهش در مجامع و نشریات معتبر علمی.
شایان ذکر است امسال از مجموعه شرکتهای مادر تخصصی وزارت نیرو 5 طرح بعنوان طرح پژوهشی برتر معرفی شده که طرح فوق الذکر از شرکت آب 
و فاضاب استان انتخاب شد.مراسم گرامیداشت هفته پژوهش وزارت نیرو با حضور جمع کثیری از مقام های وزارت نیرو از جمله وزیر نیرو، معاونین وزیر، 
روسای شرکت های مادر تخصصی وزارت نیرو، مدیران عامل شرکت ها در حوزه توانیر، منابع آب و شرکتهای آب و فاضاب شهری و روستایی در محل 

پژوهشگاه نیرو برگزار شد.
در حاشیه این مراسم وزیر نیرو به همراه مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور از نمایشگاه صنعت آب و فاضاب کشور بازدید کردند.

بر اساس ارزیابی شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور؛

شرکت آب و فاضاب آذربایجان شرقی عنوان برتر حوزه پژوهش و فناوری را کسب کرد

تبریز – اسد فاح: شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی بر اساس ارزیابی شرکت مهندسی آب 
و فاضاب کشور عنوان شرکت پژوهشی برتر در ارزیابی سال 1396 را کسب کرد.

این ارزیابی در قالب کمیته ای متشکل از اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و همکاران دفتر تحقیقات، 
توسعه فناوری و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور انجام گرفته است.

عملکرد پژوهشی شرکتهای زیرمجموعه صنعت آب و فاضاب بر اساس شاخص های تدوین شده از 
طرف کمیته ارزیابی و مستندات ارائه شده شرکت ها به هریک از شاخص ها صورت گرفته است که برخی 

از این شاخص ها عبارتند از:
ایجاد زیرساخت پژوهش و فناوری در شرکت ، اعتبار هزینه شده در بخش پژوهش و فناوری ، اجرای 
پایان  و  ارائه مقاله  از  ، میزان حمات  استانی  و  نمایشگاههای ملی  و تحقیقاتی در  پژوهشی  بازتاب دستاوردهای   ، کاربردی  پروژه های تحقیقاتی 
نامه های دانشجویی ، ارتباط با دانشگاهها و مراکز علمی و استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان ، انجام فعالیتهای ارزشمند در سطح 
ملی و بین المللی که خوشبختانه شرکت آب و فاضاب استان در مجموع شاخص های ارزیابی به عنوان شرکت برتر در بین شرکت های سطح اول 

انتخاب شد.
شایان ذکر است مراسم گرمیداشت هفته پژوهش شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور با حضور معاون وزیر در امور آموزش و تحقیقات، مدیرعامل 
شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور، رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری، تعدادی از مدیران عامل شرکتهای 

آب و فاضاب شهری و روستایی، معاونین و مدیران تحقیقات در تاار آبگینه تهران برگزار شد.
در این مراسم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور با اهدای لوح سپاس از علیرضا ایمانلو رئیس هیئت مدیره و 

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی بخاطر تاش های بی دریغ در حوزه پژوهش و فناوری تشکر و قدردانی کرد.
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رتبه قابل قبول منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد در کسب رضایت ارباب رجوع

کارشناسان ارزیابی عملکرد بازرسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد به 
صورت سر زده از تکریم ارباب رجوع در اداره کل منابع طبیعی استان 
بازدید کردند و کیفیت ارائه خدمات و میزان رضایت ارباب رجوع ها از 

خدمات این اداره کل را بررسی نمودند.
به گزارش ..... در این بازدید ارباب رجوع ها از خدمت رسانی و تکریم 

این اداره کل اظهار رضایت کردند.
بازدید  در  نیز  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  طبیعی  منابع  مدیرکل 
کارشناسان بازرسی استانداری با اشاره به اینکه میز خدمت یکی از طرح 
های خوب برای تکریم ارباب رجوع است، گفت: ما نیز حسب بخش 
نامه دولت و دستورات استاندار نسبت به ایجاد میز خدمت در اداره کل 

منابع طبیعی استان اقدام کردیم.
غامحسین حکمتیان افزود: از همان بدو کار به همکاران توصیه کردم 
که در ارائه خدمات به ارباب رجوع کیفیت کار را مد نظر داشته باشند تا 

ارباب رجوعی ناراضی از درب اداره کل بیرون نرود.
وی با بیان اینکه سعی می کنیم در میز از کارشناسان خبره اداره کنیم، 
تصریح کرد: ما معتقدیم که کارشناسان میز خدمت باید تجربه ازم و 

آگاهی کافی داشته باشند تا ارباب رجوع را به درستی راهنمایی نمایند.
مدیرکل منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه میز 

خدمت باید از سردرگمی ارباب رجوع در اتاق های ادارات جلوگیری کند، 
بیان کرد: اداره کل منابع طبیعی استان تکریم ارباب رجوع را سرلوحه 
کار خود قرار داده و در این راستا از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد و 
در ماقات های مردمی نیز سعی بر جلب رضایت و تکریم بیش از پیش 

مردم که همانا ولی نعمتان انقاب هستند، داریم.
حکمتیان تاکید کرد: از این پس نیز از هرگونه اقدامی برای کیفیت 
بخشی بیشتر به میز خدمت اداره کل، تامین هزینه های احتمالی و 
هر خدمتی که در راستای تکریم ارباب رجوع باشد، دریغ نخواهیم کرد.

رشد سه و نیم برابری واگذاری زمین به سرمایه گذاران در شهرک ها و نواحی صنعتی کهگیلویه و بویراحمد

سرپرست شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد از رشد سه 
و نیم برابری واگذاری زمین به سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی 

کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.
سرپرست شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد گفت : 
درنه ماه نخست امسال بیش از 11 و نیم هکتار زمین در قالب ۷0 قرارداد 
در شهرک ها و نواحی صنعتی استان به سرمایه گذاران واگذار شده است 
افزایش  ونیم  برابر  پارسال قریب سه  با مدت مشابه  که در مقایسه 

داشته است.
سیدهاشم موسوی افزود: شهرک  صنعتی یاسوج3، شهرک  صنعتی 
جعفر)ع(  امامزاده  صنعتی  ناحیه  امیرآباد،  صنعتی  ناحیه   ،4 یاسوج 
ناصرآباد، شهرک  صنعتی گچساران، ناحیه صنعتی دلی بجک بیشترین 

آمار واگذاری زمین را به خود اختصاص داده اند.
و  شهرک ها  در  زمین  واگذاری  رشد  عوامل  مهم ترین  از  گفت:  وی 
و تسهیل در  اعطای مشوقات، شفاف سازی  را  استان  نواحی صنعتی 
فرآیند واگذاری زمین، تسریع در بررسی درخواست های سرمایه گذاران، 
ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات و زیرساخت ها در شهرک ها و نواحی 

و ارتقای فضای کسب و کار می باشد .
شهرک های  در  صنعتگران  به  زمین  واگذاری  رشد  گفت:  موسوی 
صنعتی استان بیانگر تاثیرگذاری مشوقات، افزایش اشتیاق و استقبال 
استان  تولید  و  صنعت  بخش  در  سرمایه گذاری  به  سرمایه گذاران 

کهگیلویه و بویراحمد است.
سرپرست شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره 

به  قیمت مناسب حق انتفاع و واگذاری زمین در  شهرک ها و نواحی 
صنعتی در استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: با توجه خدمات و 
زیر ساختهای موجود در شهرک و نواحی صنعتی قیمت حقوق انتفاع 
و خدمات  به نسبت فضاهای مشابه دارای قیمت مناسب بوده که با 

شرایط ویژه به متقاضیان واگذار می شود.
ناحیه صنعتی  و  اینک در 14 شهرک  اینکه هم  بیان  با  وی درادامه 
در استان شرایط برای واگذاری زمین و جذب سرمایه گذار فراهم است 
تصریح کرد: شهرک ها و نواحی صنعتی استان با داشتن زیر ساختهای 

مناسب آماده واگذاری به فعالین اقتصادی با مشوقات ویژه می باشد.

رشد باسوادی کهگیلویه و بویراحمد بااتر از میانگین کشوری است

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: رشد نرخ باسوادی گروه 
سنی 10 تا 49 سال این استان در طول 40 سال گذشته 1۷.92 درصد از میانگین 

کشوری بااتر است.
هادی زارع پور روز شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته سوادآموزی در 
یاسوج اظهار داشت: رشد نرخ باسوادی کهگیلویه و بویراحمد از اوایل پیروزی 
انقاب اسامی تاکنون 63.84 درصد بوده در حالی که میانگین این میزان رشد 

در کشور 45.92 درصد است.
نرخ  نفوس و مسکن سال 1355  بر اساس سرشماری عمومی  افزود:  وی 
باسوادی گروه سنی 10 تا 49 سال کهگیلویه و بویراحمد 28.86 درصد و میانگین 

کشوری آن نیز 48.۷8 درصد بوده است.
زارع پور با اشاره به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی)ره( مبنی بر اینکه 
»ایران را مدرسه کنید«، اظهار کرد: 39 سال از این پیام تاریخی می گذرد و 
اقداماتی خوبی در حوزه نهضت سواد آموزی در کشور و استان انجام گرفته 

است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیویه و بویراحمد در ادامه گفت: توسعه 
انسانی یکی از شاخص های ارزیابی جوامع و کشورها است  و یکی از مهمترین 
شاخص های توسعه که باید در آموزش و پرورش به آن پرداخته شود، موضوع 

نیروی انسانی است.
زارع پور د ر ادامه گریزی به وضعیت با سوادی در استان کهگیلویه بویراحمد 
قبل و بعد از انقاب اشاره کرد و گفت: اولین سرشماری که در کشور ما انجام 
گرفت، مربوط به سال 55 بود که در آن سال استان کهگیلویه و بویراحمد 186 
هزار و 5۷6 نفر جمعیت داشت و از این تعداد 58 هزار و 91 نفر دارای سواد 

بودند، یعنی چیزی حدود 31 درصد در سطح استان سال 55 باسواد داشتیم.
وی افزود: آخرین سرشماری که هم در کشور ما انجام گرفت ، سال 95 بود که 
جمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد در آن سال 625 هزار و 586 نفر بود که از 

این تعداد 52۷ هزار و 688 نفر یعنی 84.4 درصد با سواد هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیویه و بویراحمد گفت: عملکرد استان 
کهگیلویه و بویراحمد را در طول 40 سال انقاب در جمعیت 6 سال به بااتر را 
53.3 درصد  رشد داشت که میانگین کشوری ما 4۷.2 درصد بود. و این نشان 
دهنده این است که ما گام های بلندتری در استان کهگیلویه و بویراحمد برای 

باسواد کردن مردم استان برداشته ایم.
زارع پور در بخش دیگری از سخنان خود به گروه سنی 10 تا 49 سال اشاره کرد 
و گفت: بر اساس سرشماری سال 95، جمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد در 
این گروه سنی 129 هزار و 9۷1 نفر بودند که از این تعداد 38.86 درصد یعنی 

3۷ هزار و 513 نفر گروه سنی بین 10 تا 49 سال استان با سواد بودند.
وی با بیان اینکه 34 هزار و 106 نفر از جمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد 
در سال 95 بی سواد بودند، افزود: 43۷ هزار و 155 نفر جمعیت استان با سواد 
بودند که نرخ رشد با سوادی استان در سال 95، 92.۷ درصد بود. کل جمعیت 

استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 95 تعداد 4۷1 هزار و 261 نفر بود.
.زارع پور افزود: رشد با سوادی استان کهگیلویه و بویراحمد در 40 سال انقاب 
در گروه سنی 10 تا 49 سال، 63.84 درصد و نرخ رشد کشور در همین گروه 

سنی 45.93 درصد بود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد شهرستان گچساران را با 
سوادترین شهرستان در گروه سنی 10 تا 49 سال دانست و گفت: گچساران در 
این گروه سنی ۷9 هزار و 3۷3 نفر با سواد و دو هزار و ۷56 نفر بی سواد دارد 

که نرخ رشد با سوادی این شهرستان 96.6 درصد است. شهرستان کهگیلویه 
کمترین نرخ با سواد را در سال 95 داششت و  از 85101 نفر جمعیت، ۷5088 

نفر انان با سواد و 10 هزار و 13 نفر هم بی سواد هستند.
زارع پور گفت: کهگیلویه کمترین نرخ باسوادی در گروه سنی 10 تا 49 سال 

را دارد.
زارع پور بی سواد را به دو دسته سفید و سیاه تقسیم کرد و گفت: سیاه آن 
دسته ای هستند که هیچ گونه سوادی ندارند، و سفیدها هم ان دسته از بی 
سوادهایی هستند که سواد بهداشتی، درمانی، عاطفی و ... را ندارند و تنها 
توانایی خواندن و نوشتن و حساب کردن را دارند. 44 نوع سواد در دنیا احصا 

شده است.
 وی در پاسخ به سووالی در خصوص علت بی سواد در شهرستان کهگیلویه 
چیست و چه راهکاری برای برون رفت از این وضعیت دارید، اظهار کرد: برنامه 
ی چهار ساله ای را تدوین و هدف گذاری کردیم که رشد نرخ سواد کهگیلویه را 

به 92.۷ درصد برسانیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیویه و بویراحمد ادامه داد: برای این کار 
از ظرفیت دهیاران، شوراهای اسامی شهر و روستا نیز بهره خواهیم برد و ما 
قباً سرانه به ازای هر نفر با سواد، ۷30 هزار تومان پرداخت می کردیم که در 
کل کشور سرانه به ازای هر نفر با سواد را در شهرستان کهگیلویه به مرز یک 

میلیون تومان رساندیم. 
در زیایی هم با توجه به شرایطی که وجود داشت به ازای هر نفری که با سواد 

می شوند،  یک میلیون تومان پرداخت می کنیم.
زارع پور از گذاشتن مشوق های برای با سواد کردن افراد بی سواد خبر داد و 
گفت: سیاست های تشویقی را مدنظر گرفته ایم و مصوب شده و با بانک ها هم 
هماهنگی ازم انجام گرفته است که هر نفری که با سواد می شود، یک میلیون 
وام قرض الحسنه به او پرداخت می کنیم. وی افزود: 20 طرح و راهکار برای برون 

رفت کهگیلویه تدوین و برای اجرا اباغ شده است.
وی با سواد شدن انگیزه می خواهد و در حال حاضر سواد عرضه محور است 
و تقاضا محور نیست، هر فردی که خودش انگیزه داشته باشد، قطعاً زمینه برای 

با سواد شدن او را فراهم می کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیویه و بویراحمد تصریح کرد: انگیزه با سواد 
شدن در کهگیلویه کاهش پیدا کرده، یعنی سواد عرضه محور شده، وجود 
دانش اموختگان بیکار در خانواده ها و گرفتن انگیزه سایر اعضا، افزایش تصاعدی 
هزینه های آموزشی در روستاها و مناطق محروم و دور افتاده، نامناسب بودن 
مدارس شبانه روزی و عدم اجرای طرح روستا مرکزی و وجود آموزش اختیاری در 

بعضی مقاطع از مهمترین دایل بی سوادی در کهگیلویه است.

نوبت اول

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي

اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه ذيل را بر 

اساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات ، اطاعات و جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار 

واجد صاحيت واگذار نمايد. لذا از كليه شركتهاي واجد صاحيت دعوت مي گردد در مناقصه ذيل شركت نمايند. به 

پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از موعد مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

دستگاه مناقصه گزار و نشاني: اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کهگيلويه و بويراحمد- ياسوج -  ميدان 

حمل ونقل 

/h t t p ://s e t a d i r a n .i r h/ وسامانه تدارکات الکترونیکی دولت t t p ://i e t s .m p o r g .i r 1- آدرس سايت الكترونيكي مناقصات: 

2- زمان و محل دريافت اسناد مناقصه و آگاهی از سایر شرایط : از تاريخ 97/10/03 لغايت پایان وقت اداری 97/10/09 به 

 /h t t p ://s e t a d i r a n .i r آدرس 

3- مناقصه گران مي بايست پاكت الف و اسنادارزیابی کیفی خود را عاوه بر بارگذاری درسامانه ستاد،در وقت اداري 

از تاريخ 97/10/09 لغايت 97/10/22  به  بایگانی فنی اداره پیمان ورسیدگی اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای  

– میدان حمل ونقل تحويل و رسيد دريافت دارند.همچنین پاکات الف و ب و ج  باید در سامانه تدارکات  واقع دریاسوج 

الکترونکی دولت در مهلت مقرر بارگذاری شوند.بدیهی است  به آن دسته از اسنادی که در سامانه بارگذاری  نشده باشد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد  .

4- جلسه كميسيون بازگشايي مناقصه مورخ 97/10/23 راس ساعت 9 صبح تشكيل مي گردد. از كليه مناقصه گران و يا 

نماينده رسمي آنها  جهت شركت در جلسه بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت دعوت به عمل مي آيد.

w w w .s a j a r 5- تنها پیمانکارانی میتوانند در مناقصات فوق شرکت نمایند که رتبه و صاحیت آنان در سامانه اینترنتی .

m دارای اعتبار باشد . پرينت صاحيت شركت بايد از سايت مذكور تهيه گرديده ودر سامانه بارگذاری گردد  p o r g .i r

6- مدت اعتبار پيشنهادات از آخرين مهلت تسليم پيشنهادات به مدت 3 ماه مي باشد و قابل تمديد تا سه ماه ديگر مي باشد.

7- ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطاع پيمانكاران خواهد رسيد.

8- هزینه آگهی روز نامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

9- شرکت کنندگان باید دارای صاحیت ایمنی از اداره کار باشند.

– اداره پيمان و رسيدگي اداره كل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان كهگيلويه وبويراحمد   آگهی نوبت اول – 97/10/3
آگهی نوبت دوم -97/10/4

محل اجراشرح پروژهرديف
برآورد اوليه برمبناي 

فهرست97 )ريال(

مبلغ تضمين شركت در 

فرایندارجاع کار )ريال(
 صاحيت مورد نیاز

1
ایمن سازی و بهسازی خروجی شهر یاسوج )حد فاصل تلخسرو تا پلیس راه( 

تجدید مناقصه )با ارزیابی کیفی(
رتبه 5راه و بااتر45.305.792.6002.270.000.000یاسوج

رتبه 5راه و بااتر14.455.251.428730.000.000سطح استانخط کشی سرد  راههای استان  )با ارزیابی کیفی(2

3
اجرای سیستم روشنایی مسیر سه راهی دشت روم - راهدارخانه تنگاری 

تجدید مناقصه
رتبه 5 نیرو و بااتر12.039.321.149602.000.000یاسوج

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله  شهرداری یاسوج 

شهرداری یاسوج در نظر دارد برابر ماده 5 آئین نامه های مالی شهرداری دال گذاری  کانال  دفع 

آبهای  سطحی در خیابان  امیر کبیر 1 را بابرآورد اولیه مشخصات  فنی و شرایط  مناقصه  مشروحه ذیل  به 

w w w شرکت پیمانکار واجد شرایط که دارای  گواهینامه صاحیت پیمانکاری باشند از طریق سامانه ستاد .

s  به صورت مناقصه عمومی واگذار نماید. e t a d i r a n .i r

روابط عمومی و امور بین المللی شهرداری یاسوج

w   تاریخ 97/10/3 می باشد. w w .s e t a d i r a n .i r -تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد 

-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  از سایت: ساعت 23 روز پنج شنبه مورخ 97/10/6

-مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: 14:15 روز دوشنبه مورخ  97/10/17

– دبیر خانه شهرداری  – شهرداری  یاسوج  -محل تسلیم پیشنهادها : یاسوج بلوار امام خمینی )ره ( 

-زمان  بازگشایی پاکتها  ساعت 10 صبح  روز سه شنبه مورخ 97/10/18  در محل سالن اجتماعات 

شهرئداری می باشد.

- مبلغ تضمین حسن انجام تعهدات 5 درصد رقم پیشنهادی و بصورت ضمانتنامه بانکی می باشد.

-سال فهرست بها بر اساس فهرست بهاء سال 97 می باشد.

-تامین اعتبار پروژه از منابع داخلی می باشد.

-شهرداری در رد یا قبول  هریک از پیشنهادات مختار است.

-سایر شرایط به همراه اسناد تحویل خواهد شد.

- در صورت نیاز به اطاعات بیشتر  به امور قراردادها مراجعه نماید.

امور قراردادها ،واحد  شهرداری مرکزی   –  ) امام خمینی )ره  بلوار  اسناد:یاسوج -   -محل دریافت 

تلفن: 2231023

مبلغ ضمانتنامه بانکی مبلغ برآورد اولیه به ریالنام پروژهردیف
مدت اجرانوع ضمانت نامه 5درصد

دال گذاری کانال  دفع آبهای 1
ضمانت نامه بانکی 1.396.852.30269.843.000سطحی در خیابان امیر کبیر 1

4 ماه فرایند ارجاع کار
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درخصــوص پرونــده کاســه 975279/8 لــه فــرزاد احمــدی و علیــه افشــین زاد زیــده ســرائی موضــوع مطالبــه 
ــه  ــاد نام ــال مقتضــی اســت مف ــغ 2/357/153 ری ــوان اصــل خواســته و مبل ــه عن ــال ب ــغ 47/143/073 ری مبل
ذیــل بــرای یــك نوبــت در جرایــد کثیراانتشــار چــاپ و یــك نســخه از آنــرا ارســال نمائیــد. نظریــه کارشناســی: 
1- یکدســتگاه مخلــوط کــن بتــن ) میکســر( شــامل دیــگ و همــزن، الکتروموتــور نصــب شــده روی دیــگ که کا 
بــر روی یــك چهــار پایــه آهنــی قــرار گرفتــه انــد برنــگ آبــی کارکــرده دارای مقــدار اســتهاک کــه الکتروموتــور 
نیــاز بــه تعمیــر و بازیابــی داشــته درهمیــن وضعیــت بــه ارزش 20/000/000 ریــال 2- یــك دســتگاه بلــوک زن 
برقــی 5 خانــه بلــوک 15 ســانتی کار کــرده دارای اســتهاک برنــگ قرمــز بــه ارزش 15/000/000 ریــال قیمــت 
پایــه کارشناســی: 35/000/000 ریــال ســی و پنــج میلیــون ریــال مــی باشــد. چنانچــه محکــوم علیــه اعتراضی به 
نظریــه فــوق دارد ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ چــك  آگهــی بــه واحــد اجــرای احــکام شــورای حــل اختــاف 

مســتقر در رشــت میــدان رازی مجتمــع قضایــی شــهید بهشــتی مراجعــه نمایــد.
مدیر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف شهرستان رشت  1280
 

دادنامه
ــی  ــم نهای ــش تصمی ــاف شهرســتان تال ــده کاســه 9709985258200072 شــعبه 2 شــورای حــل اخت پرون
ــار  ــی ی ــده: وحیــد قل ــرج – خوان ــد ف ــان فرزن شــماره 970975258200413 – خواهــان: محــراب هاشــمی مری
فرزنــد محمــود بــه نشــانی مجهــول المــکان – خواســته: مطالبــه مبلــغ یکصــد میلیــون ریــال از بابت ثمــن معامله 
خریــد یــك راس اســب و مطالبــه مبلــغ بیســت میلیــون ریــال بابــت ضــرر و زیــان موضــوع قــرارداد پیوســت بــا 
احتســاب خســارت دادرســی و تاخیــر تادیــه ) مجمــوع دو خواســته یکصــدو بیســت میلیــون ریــال( گردشــکار: 
قاضــی شــورا بــا بررســی جامــع اوراق و تدقیــق در محتویــات مضبــوط در پرونــده ختم رســیدگی را اعام و بشــرح 

ذیــل مبــادرت بــه انشــاء و صــدور رای مــی نمایــد
رای شورا

درخصــوص دعــوی خواهــان محــراب هاشــمی فرزنــد فــرج بطرفیــت خوانــده دعــوی وحیــد قلــی یــار خواســته 
مطالبــه مبلــغ یکصــد میلیــون ریــال از بابــت ثمــن معاملــه خریــد یــك راس اســب و مطالبــه مبلغ بیســت میلیون 
ریــال از بابــت ضــرر و زیــان موضــوع قــرارداد با احتســاب خســارات دادرســی و تاخیــر تادیــه ) مجموع دو خواســته) 
120/000/000 ریــال( بشــرح منعکــس در دادخواســت تقدیمــی ماحصــل ادعــاو  دعــوی خواهــان بدیــن وصــف 
اســت کــه یــك راس اســب بــه خوانــده دعــوی فروختــه کــه مشــارالیه از پرداخــت ثمــن معاملــه امتنــاع مــی نماید 
نظــر بــه اینکــه خواهــان بــا تقدیــم تصویــر مصــدق قــرارداد عقــد بیــع فروختــه کــه مشــارالیه از پرداخــت ثمــن 
معاملــه امتنــاع مــی نمایــد نظــر بــه اینکــه خواهــان با تقدیــم تصویــر مصدق قــرارداد عقــد بیــع اســتنادی تقاضای 
رســیدگی و صــدور حکــم را بشــرح خواســته دارد متعاقــب طــرح دعــوی و شــورا بــا تشــکیل جلســه دادرســی و 
خوانــده دعــوی علیرغــم ابــاغ قانونــی اخطاریــه و انتشــار وقت رســیدگی در جرایــد کثیراانتشــار و علیرغــم اباغ و 
اســتحضار مبنــی بــر برائــت ذمــه خویــش در محضــر شــورا حضــور پیــدا نکــرده ایحــه ای تقدیــم ننمــوده و دفاعی 
نیــز معمــول نداشــته اســت نظــر بــه اینکــه خوانــده دعــوی نتوانســته اســت ایــراد و اعتراضــی نســبت بــه دعــوی 
خواهــان و مســتندات ابــرازی وی بعمــل آورد و رســید  ومــدرک و دلیــل مخالفــی نیــز مبنــی بــر پرداخــت وجــه 
قــرارداد اســتنادی از خواهــان ارائــه و ابــراز ننمــوده اســت و صحــت اصالــت دعــوی و مســتند دعــوی و نیــز امضــای 
ذیــل قــرارداد اســتنادی از ایــراد و تعــرض خوانــده دعــوی مصــون باقــی مانــده اســت بــا عنایــت بــه اینکــه مســتند 
دعــوی در یــد خواهــان دلیــل بــر بقــاء دیــن ظهــور بــه اشــتغال ذمــه خوانــده مذکــور در قبــال خواهــان مــی باشــد 
لهــذا بنــا بــه مراتــب معنــون فــوق ااشــعار قاضــی شــورا پــس از مشــورت بــا اعضــای شــورا دعــوی و خواســته 
مطروحــه خواهــان محمــول و مقــرون بــه صحــت و ثابــت تشــخیص مســتندا بــه مــواد 10 و228 و 1284 و1301 
ــی مصــوب  ــون ائیــن دادرســی مدن ــواد 192- 198-515-519-522 قان ــی م ــون مدن ــاده 1258 قان ــق دوم م وف
1379 حکــم بــر محکومیــت خوانــده دعــوی بــه پرداخــت مبلــغ یکصــد و هفــت میلیــون ریــال)107/000/000 
ریــال( از بابــت الباقــی ثمــن معاملــه و ضــرر و زیــان موضــوع قــرارداد عقــد بیــع قاعــده فقهــی تســبیب مبلــغ یــك 
میلیــون و چهارصــد و بیســت و دو هــزار و پانصــد ریــال)1/422/500 ریــال( هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر 
تادیــه اصــل خواســته از تاریــخ تقدیــم دادخواســت 97/2/1 لغایــت اجــرای حکــم کــه درا جــرای احــکام مدنــی 
محاســبه خواهــد شــد در حــق خواهــان ار صــادر و اعــام مــی نمایــد و امــا در خصــوص الباقــی خواســته مــازاد 
ــا عنایــت بــه اینکــه خواهــان در ایحــه تقدیمــی بــه شــماره 1397/034000295071  بــر مبلــغ محکــوم بــه ب
-97/3/29 اقــرار بــه دریافــت قســمتی از ثمــن معاملــه نمــوده اســت مــع هــذا قاضــی شــورا دعــوی و خواســته 
مطروحــه خواهــان را غیــر ثابــت و غیــر موجه تشــخیص مســتندا بــه مــاده 1257 قانــون مدنــی و مــاده 197 قانون 
آئیــن دادرســی مدنــی مصــوب 1379 حکــم بــر بــی حقــی خواهــان را صــادرو اعــام مــی نمایــد رای صــادره بــه 
تجویــز مــاده 26 قانــون شــوراهای حــل اختــاف مصــوب 1394 غیابــی بــوده و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از 
تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی درهمیــن شــورا و پــس از انقضــای مهلــت مزبــور بیســت روز دیگــر مســتندا بــه مــاده 

27 قانــون مرقــوم قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم عمومــی شهرســتان تالــش مــی باشــد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان تالش – مهدی علی پور     1282
 

آگهی فقدان / از بین رفتن سند مالکیت) موضوع ماده ی 120 آ . ق .ثبت(
آقــای مصطفــی اشــرف پور)مالــك( طبــق درخواســت بــه شــماره وارده 7036 مــورخ 1397/9/17 اعــام داشــته 
نظــر بــه اینکــه  پــاک ثبتــی 54/18772 اصلــی) کــه عبارتســت از ســند مالکیــت دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یــك قطعــه زمیــن بمســاحت 319/18 مترمربــع قطعــه 21 تفکیکــی پــاک 18772 فرعــی از 52 اصلــی مفــروز 
از پــاک 18590 فرعــی از اصلــی مذکــور بــه شــماره دفتــر الکترونیکــی  139620301059014682 بــا ســریال 
چاپــی 870354 ب 95 بنــام نامبــرده ثبــت و ســند صــادر شــده اســت بــه علــت جابجایــی مفقــود شــده اســت 
لــذا تقاضــای صــدور ســند المثنــی ســند مالکیــت مذکــور را نمــوده اســت در همیــن راســتا وفــق مــاده 120 ائین 
نامــه اصاحــی ق. ثبــت مصــوب 1380/11/8 مراتــب در یــك نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه کســی مدعی 
حقــی بــرای خــود بــوده یــا اعتراضــی داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز بــه ایــن 
اداره مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه اعتــراض خــود را تســلیم نمایــد بدیهــی اســت 
در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر قانونــی و یــا عــدم ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه 

المثنــی ســند مالکیــت پــاک مذکــور طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد.م/الف: 2168
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک اسامشهر – سادات حسینی  1289

مفقودی
اینجانــب رامیــن محمــدی کنــذر مالــك خــودرو پــژو 206 بــه شــماره شاســی NAAP13FE9FJ330926 شــماره 
ــه علــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده  ــور 163B0222480 ب موت
اســت. لــذا چنانچــه هــر کــس ادعایــی در مــورد خــودروی مذکــور دارد ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی شــرکت 
ــران خــودرو واقــع در کیلومتــر 14 جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیــکان شــهر ســاختمان ســمند  ای
طبقــه 1 مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط اقــدام خواهــد شــد.    1305

آگهی حصروراثت
نیــر عســگر پــور گیلــده  بــه شــماره شناســنامه 2082 فرزنــد مســلم  از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان کاظــم خشــك دامــن / 505 فرزند جــواد در تاریــخ 97/8/28 در شهرســتان 
ســاری فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد: 1- نیلوفــر خشــك دامــن  بــه شــماره 
شناســنامه 2700133481 فرزنــد کاظــم فرزنــد انــاث  2- نیــر عســگر پورگیلــده  بــه شــماره شناســنامه 2082 فرزنــد 
مســلم همســر)زوجه(   3- جــواد خشــك دامــن  بــه شــماره شناســنامه 191 فرزنــد  محمــد پــدر متوفــی و بــه غیــر 
از وراث نامبــرده بــاا ورثــه دیگــری نــدارد اینــك پــس از ماحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن 
بــه شــماره یــك ســیار مفــاد درخواســت مزبــور را در یــك نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض 
دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــك مــاه بــه دفتــر شــعبه چهــارم شــورای 
حــل اختــاف لنگــرود تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.
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آگهی حصروراثت
ــد محمــد  از ایــن شــورا درخواســت گواهــی  ــه شــماره شناســنامه 947 فرزن جــواد حاجــی زاده ســیگارودی  ب
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مجیــد حاجــی زاده ســیگارودی / 784 فرزنــد محمدعلی 
ــه  ــل تعرف ــرح ذی ــه ش ــوم ب ــه آن مرح ــت و ورث ــوده اس ــوت نم ــیگارود ف ــتان س ــخ 97/9/14 در شهرس در تاری
ــور  2-  ــد ذک ــد محمــد فرزن ــه شــماره شناســنامه 947 فرزن ــد: 1- احمــد حاجــی زاده ســیگارودی  ب شــده ان
محمــود حاجــی زاده ســیگارودی  بــه شــماره شناســنامه 959 فرزنــد محمــد فرزنــد ذکــور 3- قاســم حاجــی زاده 
ســیگارودی  بــه شــماره شناســنامه 1060 فرزنــد محمــد فرزنــد ذکــور4- محمدعلــی حاجــی زاده ســیگارودی  به 
شــماره شناســنامه 1332 فرزنــد محمــد فرزنــد ذکــور 5- فاطمــه حاجــی زاده ســیگارودی  بــه شــماره شناســنامه 
38 فرزنــد محمــد فرزنــد انــاث 6- زری حاجــی زاده ســیگارودی  بــه شــماره شناســنامه 1121 فرزنــد محمــد 
فرزنــد انــاث 7- مریــم حاجــی زاده ســیگارودی  بــه شــماره شناســنامه 1257 فرزنــد محمــد فرزند انــاث 8- زینب 
حاجــی زاده ســیگارودی  بــه شــماره شناســنامه 1426 فرزنــد محمــد فرزنــد انــاث 9- رقیــه جهــان دار قاضــی 
محلــه بــه شــماره شناســنامه 938 فرزنــد محمــد همســر)زوجه( و بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاا ورثــه دیگــری 
نــدارد اینــك پــس از ماحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره - مفــاد درخواســت 
مزبــور را در یــك نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــك مــاه بــه دفتــر شــعبه چهارم شــورای حــل اختــاف لنگــرود تســلیم نماید 

در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.
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آگهی حصروراثت
ــن شــورا درخواســت گواهــی  ــی  از ای ــد محمدعل ــه شــماره شناســنامه 731 فرزن ــور محمــد سلوشــی  ب ــد پ امی
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان شــهربانو شــیرزاد سلوشــی / 13 فرزنــد جــواد در تاریــخ 
97/8/13 در شهرســتان رودســر فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد: 1- امیــد 
پــور محمــد سلوشــی  بــه شــماره شناســنامه 731 فرزنــد محمدعلــی فرزنــد ذکــور  2- افشــین پــور محمد سلوشــی  
بــه شــماره شناســنامه 1685 فرزنــد محمدعلــی فرزنــد ذکــور3- حمیــد پــور محمد سلوشــی  به شــماره شناســنامه 
ــد  ــنامه 3190 فرزن ــماره شناس ــه ش ــد سلوشــی  ب ــور محم ــه پ ــور 4- صدیق ــد ذک ــی فرزن ــد محمدعل 308 فرزن
محمدعلــی فرزنــد انــاث 5- ســمیرا پــور محمــد سلوشــی  بــه شــماره شناســنامه 480064849 فرزنــد محمدعلــی 
فرزنــد انــاث 6- ســمیه پــور محمــد سلوشــی  بــه شــماره شناســنامه 953 فرزنــد محمدعلــی فرزنــد انــاث و بــه غیــر 
از وراث نامبــرده بــاا ورثــه دیگــری نــدارد اینــك پــس از ماحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت 
آن بــه شــماره - مفــاد درخواســت مزبــور را در یــك نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــك مــاه بــه دفتــر شــعبه چهــارم شــورای حــل 

اختــاف لنگــرود تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.
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آگهی حصروراثت
احمــد حاجــی زاده ســیگارودی  بــه شــماره شناســنامه 731 فرزنــد محمدعلــی  از این شــورا درخواســت گواهی 
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان شــهربانو شــیرزاد سلوشــی / 13 فرزنــد جــواد در تاریــخ 
ــد:  ــه شــده ان ــل تعرف ــه شــرح ذی ــه آن مرحــوم ب ــوت نمــوده اســت و ورث 97/8/13 در شهرســتان رودســر ف
1- امیــد پــور محمــد سلوشــی  بــه شــماره شناســنامه 731 فرزنــد محمدعلــی فرزنــد ذکــور  2- افشــین پــور 
محمــد سلوشــی  بــه شــماره شناســنامه 1685 فرزنــد محمدعلــی فرزنــد ذکــور3- حمیــد پــور محمد سلوشــی  
بــه شــماره شناســنامه 308 فرزنــد محمدعلــی فرزنــد ذکــور 4- صدیقــه پــور محمــد سلوشــی  بــه شــماره 
ــه شــماره شناســنامه  ــور محمــد سلوشــی  ب ــاث 5- ســمیرا پ ــد ان ــد محمدعلــی فرزن شناســنامه 3190 فرزن
480064849 فرزنــد محمدعلــی فرزنــد انــاث 6- ســمیه پــور محمــد سلوشــی  بــه شــماره شناســنامه 953 
فرزنــد محمدعلــی فرزنــد انــاث و بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاا ورثــه دیگــری نــدارد اینــك پــس از ماحظــه 
دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره - مفــاد درخواســت مزبــور را در یــك نوبــت آگهی 
مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ظــرف یــك مــاه بــه دفتــر شــعبه چهــارم شــورای حــل اختــاف لنگــرود تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت 

گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.
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مفقودی
اینجانــب اکبــر حســن پــور برکادهی مالــك خــودرو وانت پیــکان بــه شــماره شاســی NAAA46AA1DG381436 و 
شــماره موتــور 114F0042754 بــه علــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی مذکــر را نمــوده ام لــذا 
چنانچــه هرکــس ادعایــی در مــورد خــودوری مذکــور دارد ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فروش شــرکت 
ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر 14 جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه 
یــك مراجعــه نماییــد. بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهد شــد. 1291

مفقودی
ــه  ــی و شناســنامه مالکیــت خــودروی وانــت دو کابیــن سیســتم مــزدا تیــپ 1600 مــدل 1376 ب ســند کمپان
رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره انتظامــی 435 ب 21 ایــران 76 و شــماره موتــور 229588 بــه شــماره شاســی 

7616D00464 مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                                                     1292

اخطاریه دفترخانه
نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب آقــای مجتبــی عموی ایوریــق  فرزنــد زکــی اه – شــغل: آزاد – اقامتــگاه و آدرس: مجهول 
المــکان – بــه اطــاع مــی رســاند برابــر حکــم دادگاه بــه شــماره 9709971310900777 مــورخ 97/7/16 و گواهــی 
قطعیــت شــعبه دوم دادگاه خانــواده رشــت همســر شــما خانــم ماجــده محوعلــی همتــی متقاضــی ثبــت طــاق در ایــن 
دفترخانــه مــی باشــند لــذا از شــما درخواســت مــی گــردد از تاریــخ اخطــار ظــرف مــدت 7 روز بــا در دســت داشــتن 

اصــل شناســنامه و کارت ملــی جهــت اجــرای مفــاد دادنامــه فــوق و اجــرای صیغــه طــاق بــه دفتــر مراجعــه نمائیــد.
1308 سردفتر طاق 33 رشت – سید محمد چاوشی  

)آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم(
ــای عبدالقاســم حمیــدی خوجــه  ــه آق ــده کاســه 960132/ش8 احــکام حقوقــی محکــوم علی ــه اســتناد پرون ب
حســام الدیــن فرزنــد عبدالحمیــد محکــوم هســتند بــه پرداخــت مبلــغ دو میلیــارد و پانصــد میلیــون ریــال بابــت 
اصــل خواســته و پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه اززمــان مطالبــه 1396/03/06 لغایــت زمــان تادیــه بــا رعایــت 
تناســب تغییــر شــاخص ســاانه کــه توســط بانــك مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران تعیین مــی گــردد و پرداخت 
حــق ااجــرای دولتــی در حــق محکــوم لــه آقــای محمــد بدیــع پیــکان فرزند امــان الــه و خواهــان جهت اســتیفای 
حقــوق خــود بــدواً تقاضــای توقیــف و مزایــده ششــدانگ ملــك بــه پــاک ثبتــی 3087 واقــع در تقاطــع خیابــان 
کوثــر و بلــوار بعثــت ، کوچــه بــن بســت 4 متــری بــه مســاحت عرصــه 234 متــر مربــع و مســاحت زیــر بنــای 
تقریبــی 150 متــر در دو طبقــه کــه طبقــه همکــف شــامل 2 اتــاق خواب ، آشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی کاشــی 
و ســرامیك ، پذیرایــی و نشــیمن گــچ و طبقــه اول شــامل 2 اتــاق خــواب گــچ شــده دارای سیســتم ســازه ای دیــوار 
باربر،ســقف طــاق ضربــی ،فاقــد نمــا مــی باشــد. بــا عنایــت بــه جمیــع جهــات از قبیــل موقعیــت ملــك ، قیمــت 
ســاخت و ســاز در مقطــع فعلــی و ســایر مــوارد ارزش کارشناســی ملــك بــه میــزان 2814000000 ریــال تعییــن 
ــال( ســپس تقاضــای فــروش آن را از طریــق  و اعــام مــی گــردد)دو میلیــارد و هشــتصد و چهــارده میلیــون ری
مزایــده عمومــی نمــوده اســت کــه ایــن اجــرا پــس از طــی مراحــل قانونــی و عــدم پرداخــت محکــوم بــه توســط 
محکــوم علیهــم ، قصــد دارد در روز چهارشــنبه مورخــه 1397/10/26ســاعت 9 الــی 11 صبــح بــا حضــور نماینــده 
محتــرم دادســتان و همچنیــن محکــوم لــه در محــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری زاهــدان از طریــق مزایــده 
عمومــی امــوال توقیفــی محکــوم علیــه بــه قیمــت پایــه کارشــناس بــه فــروش برســاند طالبیــن و خریــداران مــی 
تواننــد همــه روزه تــا یــك هفتــه قبــل از زمــان مزایــده از امــوال مــورد مزایــده بــا هماهنگــی ایــن اجــرا بازدیــد و 
در زمــان مزایــده حضــوراً شــرکت نمایند.بدیهــی اســت امــوال مــورد مزایــده بــه کســی فروختــه خواهــد شــد کــه 
بااتریــن مبلــغ را پیشــنهاد نماینــد و خریدارمــی بایســتی مبلــغ 10% درصــدی پیشــنهادی مزایده را فــی المجلس 
بحســاب ســپرده دادگســتری زاهــدان واریــز نمایــد و مابقــی را ظــرف مــدت یکمــاه بحســاب ســپرده دادگســتری 
واریــز و تحویــل اجــرای احــکام مدنــی نمایــد و پــس از تائیــد مزایــده توســط دادگاه محتــرم صــادر کننــده حکــم ، 
تقاضــای انتقــال مالکیــت امــوال نمایــد و در صــورت عــدم تائیــد مزایــده توســط دادگاه ، مبلــغ ده درصــدی واریزی 
بــه خریــدار مســترد خواهــد شــد و در صورتــی کــه خریــدار مابقــی وجــه مزایــده را در زمــان مقــرر بــه حســاب 
ســپرده واریــز ننمایــد و یــا اعــام انصــراف نمایــد مبلــغ 10 درصــد پیشــنهادی خریــدار بــه نفــع دولــت ضبــط 
خواهــد شــد و خریــدار حــق هیــچ گونــه اعتراضــی را نخواهــد داشــت .تشــریفات مزایــده بــا رعایــت مــواد 113 بــه 
بعــد قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 129 اجــرا خواهــد شــد بــه اســتناد مــاده 131 قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی در صــورت نبــود خریــدار طلبــکار نیــز مــی توانــد در قبــال طلــب خــود از امــوال مــورد مزایــده قبــول نماید.
مدیر دفترشعبه 8 اجرای احکام حقوقی دادگسنری شهرستان زاهدان   1309

 آگهی موضوع ماده 3  قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139760319010002600---1397/09/13هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت  وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاق
ملــك شــهربابك تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای جــال جعفــری  فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 
2591صــادره از شــهربابك در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت277 متــر مربــع پــاک شــماره 5 فرعــی از 2959 
اصلــی واقــع  در قطــب آبــاد خیابــان شــهید رجایــی کوچــه 12 بخــش 46 یزدحــوزه ثبــت ملــك شــهربابك کــه طبق 
قولنامــه عــادی مــع الواســطه از مالــك رســمی آقــای خلیــل ســااری شــهربابکی بــه متقاضــی منتقــل شــده محــرز 
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــك مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 

مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شد.شــماره876م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1397/10/3     تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه1397/10/17
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اداره کل تامیــن اجتماعــی اســتان قــم فــرم شــماره 3 )ابــاغ رای کمیتــه بــدوی اســتانی( احتراما اصل فرم شــماره 
یــك مربــوط بــه خانــم / آقــای مرتضــی ترنجــد در جلســه مــورخ 1397/09/13 کمیتــه بــدوی مشــاغل ســخت 
وزیــان آور اســتان قــم مطــرح و از مجمــوع 9)نــه( شــغل مطــرح شــده 9)نه(شــغل مــورد تاییــد قرارگرفتــه اســت. 
جهــت اقدامــات بعــدی بــه پیوســت ارســال مــی گــردد. مشــاغل تاییــد شــده )ب(:جتلوم)شــرکت ایــران ترمــه(-

بنا،کارگر)کارگرســاختمانی جامعه الزهراء(-کارگرســاده )شــرکت تولیــدی ائیران منسوج(-کارگرساده)منســوجات 
نبافتــه بافتیران(-کارگرحاجی،سرویســکار کاردینــگ )منســوجات نبافته خسروبیگی(-بافنده)شــرکت ریســندگی 
ــت  ــت شهرســتان رونوشــت: 1. معاون ــی- مدیری ــرک زاده آران ــراد(. ت ــه گــری )شــرکت کام ــن ریس(-ریخت زری
ــر مــاده 3  محتــرم دانشــگاه علــوم پزشــکی و مدیریــت درمــان اســتان جهــت اســتحضار و اقــدام مقتضــی براب
آئیــن نامــه . 2. شــرکت /کارگاه: ایــران ترمــه،کارگاه ســاختمانی جامعــه الزهراء،تولیدی ائیران منسوج،منســوجات 
نبافتــه خسروبیگی،ریســندگی زریــن ریــس وکامــراد اطــاع واقــدام مقتضــی. 3.آقــای مرتضــی ترنجــد جهــت 
اطــاع. - ایــن رای بــه اســتناد تبصــره 5 مــاده 8 آئیــن نامــه اجرایــی مشــاغل ســخت و زیــان آور ظــرف 15 روز 
قابــل تجدیــد نظرخواهــی در کمیتــه تجدیدنظــر مشــاغل ســخت و زیــان آور مــی باشــد و در صورت عــدم اعتراض 
هــر یــك از طرفیــن و قطعــی و ازم ااجــرا شــدن رای مزبــور بــه اســتناد تبصــره 2 مــاده 16 قانــون تشــکیات و 
آئیــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ظــرف 3 مــاه از تاریــخ ابــاغ بــرای اشــخاص داخــل کشــور و ظــرف 6 مــاه از 
تاریــخ ابــاغ بــرای افــراد مقیــم خــارج از کشــور قابــل فرجــام خواهــی در دیــوان عدالــت ادرای خواهــد بــود.1310

مفقودی 
پروانــه بهــره بــرداری دامــداری بــه شــماره 15/84/5041 مورخــه:1384/04/23 بنــام حســن قربانــی فرزنــد علــی  

مفقــود گردیــده واز درجــه اعتبــار ســاقط میگــردد.
1311 قم  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــن تکلیــف وضعیــت  ــون تعیی ــأت اول/دوم موضــوع قان ــر رأی شــماره 139760318008003140-97/8/6 هی براب
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك رودســر تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای حســن محمــدزاده پیــش بیجــاری فرزنــد صفرعلــی بشــماره شناســنامه 3519 
صــادره از املــش در ششــدانگ یــك بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 385مترمربــع بــه شــماره پــاک 79 فرعــی 
قســمتی از 27 فرعــی از ســنگ 91 اصلــی واقــع در قریــه زنــگان محلــه بخــش 29 گیان خریــداری از مالك رســمی 
محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یك 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 

انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف : 911
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/3              تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/17
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ــر رأی شــماره 139760318008003395-97/8/24 هیــأت اول/دوم موضــوع قان براب
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــك رودســر تصرفــات مالکانه 
بامعــارض متقاضــی آقــای حجــت ســلیمی رودســری فرزند محمدحســین بشــماره شناســنامه 15 صــادره از رودســر 
در ششــدانگ عرصــه یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 206/36 مترمربــع به شــماره پاک 
1 فرعــی قســمتی از قطعــه 747 تفکیکــی از 2816 اصلــی واقــع در شــهر رودســر بخــش 29 گیــان خریــداری از 
مالــك رســمی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مدت 
یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صورت 

انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف : 915
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/3              تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/17
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رأی شــماره 139760318008003411-97/8/26 هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك رودســر تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی فاطمــه پوادخــای فرزنــد باقــر بشــماره شناســنامه 9 صــادره از رودســر در ســه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یــك بــاب مغــازه بــه مســاحت  21/10 مترمربــع بــه شــماره پــاک 2042 فرعــی قســمتی از 
قطعــه 980 تفکیکــی از 71 اصلــی واقــع در ســرپل شــرقی بخــش 29 گیــان خریــداری از مالــك رســمی )بنیــاد 
مســتضعفان( محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/3              تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/17
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت اول/دوم موض ــماره 139760318008003410-97/8/26 هی ــر رأی ش براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملك رودســر 
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خدیجــه پــوادی فرزند باقــر بشــماره شناســنامه 324 صادره از رودســر 
در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــك بــاب مغــازه بــه مســاحت  21/10 مترمربــع بــه شــماره پــاک 2042 
فرعــی قســمتی از قطعــه 980 تفکیکــی از 71 اصلــی واقــع در ســرپل شــرقی بخــش 29 گیــان خریــداری از 
مالــك رســمی )بنیــاد مســتضعفان( محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصول اعتــراض طبق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/3              تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/17
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مفقودی
ــماره  ــه ش ــدل 1389 ب C م C  2400-B Q 1023G -G ــرا 3 ــن کاپ ــت دو کابی ــودروی وان ــت خ ــنامه مالکی شناس
 N A G D P V 2P F 22T ــی 01707 ــماره شاس ــه ش S ب H Y ــور 1906 ــماره موت ــران 46 و ش ــی 716 س 48 ای انتظام

ــد.                         1306 ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــود و از درج ــه مفق ــی نوخال ــه پارس ــه رباب ــق ب متعل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی  آگهی موضوع ماده3قانون ماده13آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیتی ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابــررای شــماره 139760324001002358مورخ97/8/6هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــه  اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقر درواحدثبتــی حــوزه ثبــت ملــك بندرگنــاوه تصرفــات مالکان
بامعــارض متقاضــی آقــای نــوراه غامــی فرزندیــداه صــادره از گنــاوه رانســبت بــه ششــدانگ یــك بــاب خانــه 
ــه  ــده اســت لذاب ــع درقســمتی ازپــاک 917واقــع درامامــزاده گنــاوه محــرز گردی ــه مســاحت 109/18مترمرب ب
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه 15روزآگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســندمالکیت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانندازتاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خودرابــه اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــودرا بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتراض 

طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهدشــد م الــف 642
تاریخ انتشارنوبت اول:97/10/3     تاریخ انتشارنوبت دوم:97/10/18
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آگهی مزایده
بــه موجــب پرونــده اجرائــی کاســه 9400081لــه بانــك مهراقتصادبوشــهر علیــه حیــدر زنگبــاری شــش دانــگ 
یــك بــاب خانــه پــاک 1691/1706)یــك هــزار وهفتصــد وشــش فرعــی ازیــك هــزار وششــصد ونودویــك اصلــی(
ــه قســمت دوم  ــاک 1691/565شرقادرشــش قســمت ک ــه دیوارپ ــه طــول 14/60مترب ــه حدودشــماا ب محدودب
وچهــارم جنوبــی اســت بــه طولهــای 4/30متربدیوارپــاک 1691/545و2/15متــر و1/70مترو2/35متربدیوارو7مــت
ردیواراســت و5متربدیواربــه پــاک 1691/1362جنوبــا درســه قســمت کــه قســمت دوم شــرقی اســت بطولهــای 
3/80مترو1/60مترو6/50متــردرب ودیواراســت بــه کوچــه بن بســت غربــا به طولهــای 6/70مترو6/20متردیواراســت 
اولیــن کوچــه  و3/30متردیواربدیوارو1/70متربــه دیوارپــاک 1691واقــع دربردخــون توخیابــان مطهــری 
ــماره  ــی ش ــند رهن ــق س ــت طب ــده اس ــادر ش ــت وص ــاری ثب ــدر زنگب ــام حی ــه ن ــت ب ــمت راس ــت س ــن بس ب
ــون وشــش  ــج میلی ــغ 295667528ریال)دویســت ونودوپن ــه 50بوشــهردرقبال مبل 8730-1392/05/09دفترخان
ــه  ــخ 1394/08/25روزان ــرا وازتاری ــوع ازم ااج ــت ریال(موض ــت وهش ــزار وپانصدوبیس ــت ه ــصت وهف ــد وش ص
مبلــغ 5222ریال)پنــج هزارودویســت وبیســت ودوریال(تاتســویه کامــل بدهــی دررهــن بانــك مهراقتصــاد بوشــهر 
ــه مبلغ350/000/000ریــال )ســیصدوپنجاه میلیــون ریــال (ارزیابــی  قرارگرفتــه وطبــق نظرکارشــناس رســمی ب
شــده وپــاک فــوق دارای 100متــر )صدمتر(مربــع اعیانــی دریــك طبقــه ودارای اســکلت دیــوار حمــال بلوکــی 
وســقف تیرچــه بلــوک وبــدون نمــا وســفیدکار مــی باشــد باقیمــت حدودا6ســال ودارای یــك انشــعاب آب وبــرق 
مــی باشــد پــاک فــوق ازســاعت 9الــی 12روزشــنبه مــورخ 1397/10/22دراداره ثبــت واقــع در دیرازطریــق مزایده 
بــه فــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ 350/000/000ریــال )ســیصدوپنجاه میلیــون ریال(شــروع وبــه بااتریــن 
قیمــت پیشــنهادی نقدافروختــه مــی شــودازم بــه ذکراســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب ،برق،گازاعــم 
ازحــق انشــعاب ویــا حــق اشــتراک ومصــرف درصورتــی کــه موردمزایــده دارای آنهاباشــد ونیزبدهــی هــای مالیاتــی 
وعــوارض شــهرداری وغیــره تاتاریــخ مزایــده اعــم ازاینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یانشــده باشــد بــه عهــده 
برنــده مزایــده اســت ونیزدرصــورت وجودمازادوجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق ازمحــل مــازاد بــه برنــده 
مزایــده مستردخواهدشــدونیم عشــروحق مزایــده نقداوصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روزمزایــده تعطیل رســمی 

گــردد مزایــده روزاداری بعدازتعطیلــی درهمــان ســاعت ومــکان مقرربرگزارخواهدشــد م الــف197
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1315 رئیس اداره ثبت اسنادواماک شهرستان دیر محمدرمضانی زاده 

اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای عیسی ابراهیمی 
طالشمکائیل فرزند صاحبعلی

خواهــان آقــای ســید محمــد علــوی زاده دادخواســتی بطرفیــت خوانــده آقــای عیســی ابراهیمــی بخواســته مطالبــه وجــه مطرح 
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع وبــه شــماره پرونــده کاســه 9609984559600333شــعبه 2شــورای حــل اختــاف شهرســتان بیله 
ســوار ثبــت ووقــت رســیدگی مــورخ 97/11/16ســاعت09:00تعیین کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73قانــون 
آییــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المکان بــودن خوانــده و در خواســت خواهــان مراتب یــك نوبــت در یکــی از جرایدکثیر 
اانتشــار آگهــی مــی گرددتــا خوانــده ظــرف یــك مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه وضمــن اعــام 
نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت وضمائــم را دریافــت ودروقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گردد
مسئول دفتر شعبه 2شورای حل اختاف شهرستان بیله سوار –حاتم عزیززاده فرد1317

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظــر بــر اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یــك بــاب خانــه مســکونی بــه شــماره پــاک 129فرعــی از 260اصلــی مفــروز 
ومجــزی شــده از پــاک 34فرعــی واقع دربخش ســه اردبیــل کــه دراجــرای رای شــماره 139760303009000720مورخه 
1397/5/6موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی بنــام خانــم فاطمــه 
یوســفی زاده تاییــد مالکیــت شــده تــا کنــون انجــام نشــده اســت لــذا برابــر تقاضــای مالــك تحدیــد حــدود پــاک مذکــور 
روز ســه شــنبه مورخــه 1397/10/25راس ســاعت 10صبــح در محــل ملــك واقــع در روســتای بلقیــس آبــاد شــروع وبــه 
عمــل خواهــد آمــد. لــذا بدینوســیله بــه مالکیــن ومجاورریــن اخطــار میگــردد در موعد مقــرر درمحل حاضر شــده ونســبت 
بــه تحدیــد حــدود پــاک مزبــور نظــارت نماینــد وچنانچــه اعتراضــی نســبت بــه حقــوق ارتفاقــی وحدود ان داشــته باشــند 
طبــق مــاده 20قانــون ثبــت تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد حــدود بوســیله اداره ثبــت بــه مرجــع 

صاحیــت دار عــرض حــال دهنــد    تاریــخ انتشــار روز دو شــنبه مورخــه 1397/10/3
1318 جابر قنبری – رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان نیر 

مفقودی
ــه  بــرگ ســبزو ســند کمپانــی کامیــون ون سیســتم: نیســان تیــپ: /2400 مــدل: 1388 رنــگ: آبی-روغنــی ب
ــران54- 699 د 99  ــاک: ای ــماره پ ــه ش ــی: NAZPL140TBL192866 ب ــماره شاس ــور: 476997 ش ــماره موت ش

ــم 1312 ــی باشــد.                                           ق ــار ســاقط م ــده اســت و از درجــه اعتب ــود گردی مفق

اصاحیه
پیــرو آگهــی چــاپ شــده در روزنامــه ابتــکار بــه تاریــخ 97/9/29 بــه م الــف 3862 کــه شــادروان محمــد هداونــد 
بــه شــماره شناســنامه 999 بــه چــاپ رســیده محمــود هداونــد صحیــح مــی باشــد کــه بدینوســیله اصــاح مــی 

گــردد.                                                                                                                          1290

آگهی  موضوع ماده  3 قانون وماده  13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی  واراضی  وساختمانهای فاقد سندرسمی

ــمی  ــاختمانهای  فاقدسندرس ــی  وس ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض ــادره هی برابرآراءص
ــخصات  ــده است.لذامش ــان محرزگردی ــارض متقاضی ــه وبامع ــات مالکان ــتان نیرتصرف ــتقردرواحدثبتی  شهرس مس
متقاضیــان وامــاک موردتقاضابــه شــرح زیربــه منظوراطاع عمــوم دردونوبت به فاصلــه 15 روزآگهی میشــوددرصورتی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســندمالکیت متقاضیــان اعتراضــی  داشــته باشــندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین آگهــی  
بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه اداره ثبــت اســنادواماک محــل تســلیم وپــس ازاخذرســیدظرف مــدت  یکمــاه 
ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خودرابــه مراجــع قضایــی  تقدیــم نماینــد  .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 

مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
 1-آقــای بهــروز عزیــزی اوجقــاز فرزندعلــی اصغــر بــه شــماره شناســنامه 1163 صــادره ازنیربــه شــماره ملــی 
6039110899درششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی  بــه مســاحت 138/13مترمربــع پــاک 639 فرعــی  از  67 

اصلــی واقــع دربخــش ســه اردبیــل )روســتای اوجقــاز( بــا مالکیــت رســمی آقــای علــی اصغــر عزیــزی
2- آقــای ابوالفضــل اصانــی فرزندناصــر بــه شــماره شناســنامه 0018255744 صــادره ازتهــران بــه شــماره ملــی 
0018255744درششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی  بــه مســاحت 139/57مترمربــع پــاک 136 فرعــی  از  65 

اصلــی واقــع دربخــش ســه اردبیــل )روســتای کاش بــزرگ( بــا مالکیــت رســمی آقــا مــراد حســینی
ــی  ــه شــماره مل ــه شــماره شناســنامه 848 صــادره ازنیرب ــه کاهــی فرزندمحمدب ــاور ســعادتی کل ــم مین 3- خان
6039475196درششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی  بــه مســاحت 3308/04مترمربــع پــاک 137 فرعــی  از  65 

اصلــی واقــع دربخــش ســه اردبیــل )روســتای کاش بــزرگ( بــا مالکیــت رســمی آقــای امیــر ســعادتی
ــی  ــه شــماره مل ــی پاشــائی شــام اســبی فرزندشــکوربه شــماره شناســنامه 259صــادره ازنیرب ــای لطفعل 4- آق
6039216301درششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی  بــه مســاحت 293/49مترمربــع پــاک 94 فرعــی  از  231 

اصلــی واقــع دربخــش ســه اردبیــل )روســتای جلوگیــر( بــا مالکیــت رســمی آقــای کــوروش بنــای ســاعی 
ــی  ــماره مل ــه ش ــن ب ــدر ترکم ــادره ازبن ــنامه 42 ص ــماره شناس ــه ش ــب ب ــازی  فرزندرج ــن نی ــای عبدالرحم 5- آق
ــی  ــه شــماره مل ــران ب ــه شــماره شناســنامه 4258صــادره از ته ــاس ب ــد عب ــری فرزن ــاز امی ــم مهن 2239763728وخان
0048384003هــر کــدام بــه مقــدار ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانه مســکونی  بــه مســاحت 440/10مترمربع 
پــاک 149 فرعــی  از  257 اصلــی واقــع دربخــش ســه اردبیــل )روســتای بچــه میــر( بــا مالکیــت رســمی جعفــر رضــا وند
ــی  ــماره مل ــه ش ــل ب ــادره ازاردبی ــنامه 534ص ــماره شناس ــه ش ــن ب ــان  فرزندحس ــی رضائی ــای مرتض 6- آق
1651298505درششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی  بــه مســاحت 80/99مترمربــع پــاک 223 فرعــی  از  255 

ــزدی ئیانجیــق ــا مالکیــت رســمی زلفعلــی ای اصلــی واقــع دربخــش ســه اردبیــل )روســتای ولیعصــر( ب
7- خانم لیا فرجی ئیانجیق فرزندمحرمعلی به شــماره شناســنامه 4771 صادره ازتهران به شــماره ملی 0066172462درششدانگ 
یکبــاب خانــه مســکونی  بــه مســاحت 247/42مترمربع پــاک 222 فرعــی  از  255اصلی مفــروزه از 15فرعــی از اصلی مذکــور   واقع 

دربخــش ســه اردبیل )روســتای ئیانجیق( با مالکیت رســمی آقایان محمد حســین نوعــی وعلی نوعی  
8- آقــای علــی اصغــر عمرانــی قلعــه جــوق فرزندقنبــر علــی بــه شــماره شناســنامه 755 صــادره ازنیربــه شــماره 
ملــی 6039408863درششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی  بــه مســاحت 1161/72مترمربــع پــاک 82فرعــی  از  
197اصلــی واقــع دربخــش ســه اردبیــل )روســتای قلعــه جــوق( بــا مالکیــت رســمی قرداشــعلی اعظمی قلعــه جوق
9- آقــای پاشــاپور ســعید ابــوذر  فرزندعلــی بــه شــماره شناســنامه 6 صــادره ازنیربــه شــماره ملــی 
ــی  از   ــاک 93 فرع ــع پ ــاحت 111/38مترمرب ــه مس ــکونی  ب ــه مس ــاب خان ــدانگ یکب 6039849606درشش

ــعید ــور س ــی پ ــمی عل ــت رس ــا مالکی ــاذر( ب ــتای اب ــل )روس ــه اردبی ــش س ــع دربخ ــی واق 223اصل
ــی  ــماره مل ــه ش ــادره ازنیرب ــنامه 410ص ــماره شناس ــه ش ــن فرزندجبارب ــی پارچی ــت توکل ــای معرف 10- آق
6039153091درششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی  بــه مســاحت 261/94مترمربــع پــاک 58 فرعــی  از  212 

ــی پارچیــن ــا مالکیــت رســمی جعفــر توکل ــع دربخــش ســه اردبیــل )روســتای پارچیــن( ب ــی واق اصل
11- خانــم رقیــه ســیفی داوری  فرزندعلــی بــه شــماره شناســنامه 630صــادره ازنیربــه شــماره ملــی 
6039320931درششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی  بــه مســاحت 709/20مترمربــع پــاک 93 فرعــی  از  78 
ــو ــا مالکیــت رســمی علــی خــان ایناللوســقر ل اصلــی واقــع دربخــش ســه اردبیــل )روســتای چــای ســقرلو( ب

ــور  ــام ن ــاوری- دانشــگاه پی ــات وفن ــوم تحقیق ــی وزارت عل ــه نمایندگ ــران ب ــوری اســامی ای ــت جمه 12- دول
واحــد نیــر ششــدانگ یکبــاب انبــار ی ومحوطــه آن  بــه مســاحت 258084متــر مربــع  پــاک 2500 فرعــی  از  

270اصلــی واقــع دربخــش ســه اردبیــل )شــهر نیــر( بــا مالکیــت رســمی اســداله قنبــرزاده
13- خانــم ربــاب فتحــی پــور فرزندمحمدبــه شــماره شناســنامه 5493 صــادره ازنیربــه شــماره ملــی 
6038496440درششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی  بــه مســاحت 227/83مترمربع پــاک 2469 فرعــی  از  270 

ــور ــا مالکیــت رســمی کامــران کاظــم پ ــع درنیربخــش ســه اردبیــل ب ــی واق اصل
ملــی  شــماره  بــه  ازتهــران  صــادره   5924 شناســنامه  شــماره  فرزندعــادل  نیــر  ســرچمی  اعظــم  خانــم   -14
0065489535درششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی  بــه مســاحت 329/15مترمربــع پــاک 2499 فرعــی  از  270 اصلــی مفروز 
ومجــزی شــده از 974فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع دربخــش ســه اردبیــل )شــهر نیــر( بــا مالکیــت رســمی عــادل ســرچمی
15- آقــای الیــاس اخاقــی  فرزندرضــوان بــه شــماره شناســنامه 544 صــادره ازنیربــه شــماره ملــی 
6038616209درششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی  بــه مســاحت 87/32مترمربــع پــاک 2498فرعــی  از  270 

ــری ــور نی ــد رضــا پ ــت رســمی محم ــا مالکی ــل ب ــه اردبی ــع درنیربخــش س ــی واق اصل
ــی  ــه شــماره مل ــه شــماره شناســنامه 4798صــادره ازنیرب ــی ب ــز شــاهدی نیــری فرزندخداقل ــم فرنگی 16- خان
6038488855درششــدانگ یکبــاب مغــازه  بــه مســاحت 28/07مترمربــع پــاک 2497 فرعــی  از  270 اصلــی 

148فرعــی  واقــع درنیربخــش ســه اردبیــل بــا مالکیــت رســمی یحیــی رحیــم پــور
17- آقــای نــوذر احســانی نیــری فرزندرمضــان به شــماره شناســنامه 4988 صــادره ازنیربه شــماره ملــی 6038490752درششــدانگ یکباب 
خانــه مســکونی  بــه مســاحت 546/14مترمربــع پــاک 2496فرعی  از  270 واقع درنیربخش ســه اردبیل با مالکیت رســمی رمضان احســانی 
ــی  ــماره مل ــه ش ــران ب ــادره ازته ــنامه 4425 ص ــماره شناس ــه ش ــل ب ــی  فرزندکام ــدی اصول ــای مه 18- آق
ــی  از   ــاک 268فرع ــع پ ــاحت 302/47مترمرب ــه مس ــکونی  ب ــه مس ــاب خان ــدانگ یکب 0067740138درشش
265اصلــی واقــع دربخــش ســه اردبیــل )روســتای یامچــس ســفلی( بــا مالکیــت رســمی محمــد حســین اصولــی
ــی  ــماره مل ــه ش ــادره ازنیرب ــنامه 699 ص ــماره شناس ــه ش ــه ب ــی  فرزندنصرال ــر اله ــی نص ــای ملک 19- آق
6038697012درششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی  بــه مســاحت 382/27مترمربــع پــاک 98 فرعــی  از  278 

ــه نصــر الهــی ــت رســمی نصرال ــا مالکی ــل )روســتای ســرخاب( ب ــع دربخــش ســه اردبی ــی واق اصل
ــی  ــماره مل ــه ش ــادره ازنیرب ــنامه 858ص ــماره شناس ــه ش ــا ب ــرد فرزندرض ــه زاق ــرم ول ــی اک ــم لیل 20- خان
6039003650درششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی  بــه مســاحت 388/26مترمربــع پــاک 328 فرعــی  از  269 

ــه زاقــرد ــا مالکیــت رســمی رضــا اکــرم ول ــرد( ب ــه زاق ــی واقــع دربخــش ســه اردبیــل )روســتای ول اصل
21- آقــای آزاد یوســفی بچــه میرفرزندحجتعلــی بــه شــماره شناســنامه 1363 صــادره ازتهــران بــه شــماره ملــی 
0052260143درششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی  بــه مســاحت 201/14مترمربــع پــاک 147فرعــی  از  257 

اصلــی واقــع دربخــش ســه اردبیــل )روســتای بچــه میــر( بــا مالکیــت رســمی داداش امانــی بچــه میــر
22- آقــای قاســم علــی ســعادتی گلــه کاهــی فرزندمحمــد بــه شــماره شناســنامه 797 صــادره ازنیربــه شــماره 
ملــی 6039474645درششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی  بــه مســاحت 305/06مترمربــع پــاک 130فرعــی  از  

65 اصلــی واقــع دربخــش ســه اردبیــل )روســتای کاش بــزرگ( بــا مالکیــت رســمی امیــر ســعادتی 
تاریخ انتشارنوبت اول روز دوشنبه  مورخه97/10/3    تاریخ انتشارنوبت دوم روز سه شنبه مورخه97/10/18

1320 جابرقنبری –رئیس اداره  ثبت اسنادواماک شهرستان نیر 

آگهی  موضوع ماده  3 قانون وماده  13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی  واراضی  وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابرآراءصــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی  وســاختمانهای  فاقدسندرســمی 
مســتقردرواحدثبتی  شهرســتان نیرتصرفــات مالکانــه وبامعــارض متقاضیــان محرزگردیــده است.لذامشــخصات 
ــی  ــه 15 روزآگه ــه فاصل ــت ب ــوم دردونوب ــاع عم ــه منظوراط ــرح زیرب ــه ش ــاک موردتقاضاب ــان وام متقاضی
میشــوددرصورتی کــه اشــخاص نســبت به صدورســندمالکیت متقاضیــان اعتراضــی  داشــته باشــندمیتوانندازتاریخ 
ــس  ــلیم وپ ــل تس ــنادواماک مح ــت اس ــه اداره ثب ــراض خودراب ــاه اعت ــدت دوم ــه م ــی  ب ــاراولین آگه انتش
ازاخذرســیدظرف مــدت  یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خودرابــه مراجــع قضایــی  تقدیــم نماینــد  
.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد. 
ــه شــماره ملــی  ــه شــماره شناســنامه 88238 صــادره ازنیرب  1-خانــم اعظــم تــاج آدم خوشــبخت فرزندعلــی ب
1460880013درششــدانگ یکبــاب انبــاری بــا محوطــه بــه مســاحت 359/71مترمربــع پــاک 2495 فرعــی  از  
270 اصلــی  مفــروزاز  پــاک 681 فرعــی  واقــع درنیربخــش ســه اردبیــل بــا مالکیــت رســمی آقــای اســرافیل 

صادقــی ومنیــژه قــادری  
تاریخ انتشارنوبت اول روز دوشنبه  مورخه97/10/3       تاریخ انتشارنوبت دوم روز سه شنبه مورخه97/10/18

1319 جابرقنبری –رئیس اداره  ثبت اسنادواماک شهرستان نیر 

آگهي  موضوع  ماده  3  قانون  تعیین  تکلیف  ثبت  اراضي  و  ساختمانهاي  
فاقد  سند

برابــرآراء هیــات موضــوع  قانــون  تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــي  اراضــي  و  ســاختمانهاي  فاقــد  ســند  رســمي  
مســتقر  در  واحــد  ثبتــي شهرســتان کوثــر  تصرفــات  مالکانــه  و  بامعــارض  متقاضیــان  محــرز  گردیــده  اســت  
.  لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور  اطــاع عمــوم در دو نوبــت  بــه  
فاصلــه  15  روز آگهــي  میشــود  در صورتــي  کــه  اشــخاص  نســبت  بــه  صــدور  ســند  مالکیــت  اعتراضــي  
داشــته  باشــند  مــي  تواننــد  از  تاریــخ  انتشــار  اولیــن  نوبــت آگهــي  بــه  مــدت  دومــاه  اعتــراض  خــود  را  بــه 
اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم  و  پــس  از  اخــذ  رســید  ظــرف  مــدت  یــك  مــاه  از  تاریــخ  تســلیم  

اعتــراض  دادخواســت  خــود را  بــه  مرجــع  قضایــي  تقدیــم  نماینــد  .
ردیــف 1- آقــای حســن نــوری افشــار فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه 131صــادره از خلخــال بــه شــماره 
ملــی 5669369051در ششــدانگ یــك بــاب خانــه مســکونی بــه مســاحت 1145متــر مربــع از پــاک شــماره 
14اصلــی واقــع در قریــه ام آبــاد بخــش 8ســنجبد حــوزه ثبتــی کوثــر خریــداری مــع الواســطه از مالــك رســمی 

روح الــه محمــدی 
ردیــف 2- آقــای حجــت امیــن دخــت  فرزنــد ایــرج بــه شــماره شناســنامه 2141صــادره از خلخــال بــه شــماره 
ملــی 5669466391در ششــدانگ یــك بــاب ســاختمان کارگاه تولیــدی ســبد میــوه  بــه مســاحت 1500متــر 
مربــع قســمتی از پــاک شــماره 31اصلــی واقــع در قریــه زرج آبــاد بخــش 8ســنجبد حوزه ثبتــی کوثــر خریداری 

مــع الواســطه از مالــك رســمی خودمتقاضــی 
ــه  ــه شــماره شناســنامه 269صــادره ازاردبیــل ب ــد عباســقلی  ب ــی فرزن ردیــف 3- آقــای مظفــر فرضــی آق گون
شــماره ملــی 1463125623در ششــدانگ یــك بــاب خانــه مســکونی بــه مســاحت 2953/84متــر مربــع از پــاک 
شــماره 42اصلــی واقــع در قریــه پردســتلو بخــش 8ســنجبد حــوزه ثبتــی کوثــر خریــداری مــع الواســطه از مالــك 

رســمی محمــد علیــزاده
ــه  ــه شــماره شناســنامه 329صــادره از خلخــال ب ــی ب ــد صدقعل ــه پیــری توشــمانلو فرزن ــم پروان ــف 4- خان ردب
شــماره ملــی 5669421337در ششــدانگ یــك بــاب خانــه مســکونی بــه مســاحت 258/70متــر مربــع از پــاک 
شــماره 50اصلــی واقــع در قریــه توشــمانلو بخــش 8ســنجبد حــوزه ثبتــی کوثــر خریــداری مــع الواســطه از مالك 

رســمی عشــقعلی پیــری
ردیــف 5- آقــای محســن غفــارزاده فــاراب فرزنــد ســراج بــه شــماره شناســنامه 237صــادره از کوثــر بــه شــماره 
ــع از پــاک شــماره  ــر مرب ــه مســاحت 300مت ــه مســکونی ب ــاب خان ــی 5669936787در ششــدانگ یــك ب مل
82-اصلــی واقــع در قریــه گیــوی علیــا بخــش 8ســنجبد حــوزه ثبتــی کوثــر خریــداری مــع الواســطه از مالــك 

رســمی ســر اصــان غفــارزاده
ــاب  ــك ب ــی 10240042686 در ششــدانگ ی ــه شناســه مل ــل ب ــی اردبی ــف 6- شــرکت شــهرکهای صنعت ردی
ســاختمان ومحوطــه کارگاه بــه مســاحت 1347/50متــر مربــع از پــاک شــماره 82اصلــی واقــع در گیــوی علیــا 
بخــش 8ســنجبد حــوزه ثبتــی کوثــر خریــداری مــع الواســطه از مالــك رســمی آقایــان جبرائیــل پــروری وقهرمان 

حســینی فــرد وهاشــم عســگری ومعرفــت الــه محمــد زاده 
ردیــف 7- خانــم خاتــون بخشــی مجــدر فرزنــد بهلــول بــه شــماره شناســنامه 693صــادره از خلخــال بــه شــماره 
ملــی 5669284887در ششــدانگ یــك بــاب خانــه مســکونی بــه مســاحت 120/50متــر مربــع از پــاک شــماره 
91اصلــی واقــع در قریــه مجــدر بخــش 8ســنجبد حــوزه ثبتــی کوثــر خریــداری مــع الواســطه از مالــك رســمی 
بهلــول بخشــی مجــدر بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــود .م الــف : 5/572
تاریخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخ97/9/17     تاریخ انتشار نوبت دوم روز دوشنبه مورخ 97/10/3 
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت موض ــماره 139760318018003089 – 97/8/27 هی ــر رأی ش براب
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ســنگر تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی رحمــت صــادق طالمــی فرزنــد نعمــت بشــماره شناســنامه 2600 صــادره از ســنگر 
در ششــدانگ اعیــان یــك بــاب خانــه و محوطــه کائنــه بــه مســاحت 180 مترمربــع با کاربــری مســکونی در عرصه  
پــاک 412 مفــروز شــده از پــاک 6 فرعــی از ســنگ 2 اصلــی واقــع در آقاعســگری بخــش 12 گیــان ، کــه برای 
آن شــماره پــاک 412 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ، محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/3 تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/9/18 
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ــه  ــرات شــرکت ردای ســبز خــوی ســهامی خــاص ب ــی تغیی آگه
ــتناد  ــه اس ــی 10861780454 ب ــه مل ــت 1720 و شناس ــماره ثب ش
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 
21/08/1397 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : -1 آقــای مجتبــی 
انصــاری بشــماره ملی2800348496آقــای امیرانصــاری بشــماره ملــی 
2790098891و خانــم رقیــه نادرعلــی بشــماره ملــی2802579517 
بســمت اعضــای هیــات مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب 
شــدند -2 خانــم فاطمــه منیــری بشــماره ملــی 2802795805 
بــه ســمت بــازرس اصلــی وآقــای محمدعلــی دولتــی بشــماره 
ــدت  ــرای م ــدل ب ــی الب ــازرس عل ــمت ب ــه س ــی2801928968 ب مل
ــارابتکار  ــه کثیراانتش ــدند. -3 روزنام ــاب ش ــی انتخ ــال مال ــك س ی

ــد.  ــاب ش ــرکت انتخ ــای ش ــی ه ــر آگه ــت نش جه
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان غربی )325712(
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ــارت  ــان تج ــی علیس ــدود بازرگان ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــیس ش تاس
ــه  ــت 1324 ب ــماره ثب ــه ش ــخ 05/09/1397 ب ــت درتاری ــی پلدش گلپایگان
ــده  ــل گردی ــل دفاترتکمی ــت و امضــا ذی ــی 14007965296 ثب شناســه مل
ــردد.  ــی میگ ــوم آگه ــاع عم ــت اط ــر جه ــرح زی ــه ش ــه آن ب ــه خاص ک
موضــوع فعالیــت :خریــد و فــروش واردات و صــادرات کلیــه کااهــای مجــاز 
بازرگانــی داخلــی و خارجــی ، ترخیــص کاا از بنــادر و گمــرکات داخلــی و 
بیــن المللــی ، گشــایش اعتبــارات و ال ســی نــزد بانــك هــا ، اخــذ و اعطــای 
ــی و  ــا اشــخاص حقیق ــرارداد ب ــد ق ــی ، عق ــاز بازرگان ــای مج ــی ه نمایندگ
حقوقــی، اخــذ وام و  ضمانــت نامــه از بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری 
ــده هــا  ــام شــرکت، شــرکت در مناقصــه هــاو  مزای ــه ن داخلــی و خارجــی ب
اعــم از دولتــی و خصوصــی ، ایجــاد شــعب  در نقــاط مختلــف کشــور، دالــی 
ــذ  ــس از اخ ــزوم پ ــورت ل ــاری درص ــی تج ــل کاری و نمایندگ ــق العم و ح
مجوزهــای ازم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت 
ــت  ــتان پلدش ــی ، شهرس ــان غرب ــتان آذربایج ــی : اس ــز اصل ــدود مرک نامح
ــان  ــداران ، خیاب ــان پاس ــام ، خیاب ــت، ام ــهر پلدش ــزی ، ش ــش مرک ، بخ
ــرمایه  ــتی 5877158861 س ــف کدپس ــه همک ــاک 0 ، طبق ــت ، پ گلگش
شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 10000000 ریــال نقــدی میــزان 
ســهم الشــرکه هــر یــك از شــرکا آقــای ســعید محمــد نژادمرادلــو به شــماره 
ملــی 4920063695 دارنــده 5000000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای میــاد 
گلپایگانــی اصــل بــه شــماره ملــی 4929929301 دارنــده 5000000 ریــال 
ــه  ــو ب ــای ســعید محمــد نژادمرادل ــره آق ــت مدی ســهم الشــرکه اعضــا هیئ
ــه مــدت  ــره ب ــه ســمت عضــو هیئــت مدی شــماره ملــی 4920063695و ب
نامحــدود و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و 
بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود آقــای میــاد گلپایگانــی اصــل بــه 
شــماره ملــی 4929929301و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 
نامحــدود و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان 
حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــك 
، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا، عقــود اســامی باامضــاء مشــترک رئیس هیئت 
مدیــره و مدیــر عامــل همــراه بــا مهــر شــرکت و همچنیــن کلیــه نامــه هــای 
ــا مهــر شــرکت معتبــر مــی  ــر عامــل همــراه ب عــادی و اداری باامضــاء مدی
ــر اانتشــار  ــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه کثی ــارات مدی باشــد. اختی
ــوع  ــت موض ــد. ثب ــن گردی ــرکت تعیی ــای ش ــی ه ــت درج آگه ــکار جه ابت

فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان غربی)325589(
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اخباراخبار

لطیفی پس از »هفت« برای شبکه سه 
سریال نوروزی می سازد

با  لطیفی  محمدحسین  همکاری های  ادامه 
شبکه سه خبر جالبی بود که در چند روز اخیر به 
گوش رسید. گویا قرار است سریال نوروزی بعد 
از اجرای برنامه پر حاشیه »هفت« توسط لطیفی 
ساخته شود. اسم این سریال طنز »مر قانون« 
است و برای پخش در ایام نوروز در نظر گرفته 
شده است. مهران غفوریان یکی از بازیگران اصلی 

این مجموعه است.

تحلیل آثار ارسالی به بخش مسابقه 
نمایشنامه نویسی جشنواره تئاتر فجر

برای اولین بار در تاریخ جشنواره تئاتر فجر، 
داوران بخش مسابقه نمایش نامه نویسی در این 
آثار ارسالی را تحلیل خواهند  دوره از جشنواره 

کرد.
هفتمین  و  سی  عمومی  روابط  گزارش  به 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر، محمد چرم شیر، 
شهرام زرگر و ریما رامین فر که داوری آثار ارسالی 
با  جلسه ای  طی  دارند،  عهده  به  را  بخش  این 
بخش  به  ارسالی  آثار  اجمالی  »بررسی  عنوان 
مسابقه نمایش نامه نویسی« نظرات و دیدگاه 

های خود را برای مخاطبین بیان خواهند کرد.

 کرمی: از سوی کسی 
تحت  فشار نیستم

»تئاتر«  چالش های  روزها  این  که  حالی  در 
مدیرکل  کرمی  شهرام  است،  شده  پررنگ تر 
هنرهای نمایشی معتقد است برای مدیریت تئاتر 
تحت فشار نیست و شرایط فعلی ناشی از ضعف 

در اعمال قانون است.
به گزارش مهر، تئاتر ایران طی ماه های اخیر 
شرایط خاص و حتی پرتنشی را تجربه می کند؛ 
شرایطی که باعث شده به زعم گروه های نمایشی 
وضعیت ممیزی و نظارت سخت تر شود. نکته 
منتقدان  و  تئاتر  هنرمندان  اینکه  اعتنا  قابل 
معتقدند اداره کل هنرهای نمایشی در شکل گیری 
این وضعیت نقش داشته و عملکرد متولی تئاتر 
باعث شده تا نه تنها فشار از روی خانواده تئاتر 

برداشته نشود بلکه شرایط سخت تر شود.

مدیرکل جدید صدا و سیمای 
کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

امیر  در حکمی  و سیما  رییس سازمان صدا 
رئوف را به عنوان مدیرکل جدید صدا و سیمای 

مرکز کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد.
امور  معاونت  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان های صدا و سیما، عبدالعلی علی عسکری 
علی  پیشنهاد  به  سیما  و  صدا  سازمان  رئیس 
دارابی معاون امور استان های سازمان در حکمی 
و  صدا  جدید  مدیرکل  عنوان  به  را  رئوف  امیر 

سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد.

پیش تولید رسمی سریال »ِدل« 
آغاز شد

خانگی  نمایش  سریال  رسمی  پیش تولید 
و  هادی  منوچهر  کارگردانی  به  »دل« 

تهیه کنندگی جواد فرحانی آغاز شد.
سریال،  عمومی  گزارش روابط  به 
به  »دل«  مجموعه  اول  فصل  تصویربرداری 
نویسندگی بابک و میثم کایدان و به کارگردانی 
منوچهر هادی با تمدید پروانه ساخت طی یک 
ماه آینده کلید می خورد و اسامی بازیگران این 
سریال به مرور معرفی خواهد شد. منوچهر 
در  را  »عاشقانه«  این سریال  از  پیش  هادی 
شبکه نمایش خانگی کارگردانی کرده بود و به 
تازگی پیش تولید رسمی این سریال را آغاز کرده 

است.

»تنگه ابوقریب« چهارشنبه در شبکه 
نمایش خانگی

»تنگه ابوقریب« به کارگردانی بهرام توکلی 
روانه بازار می شود.

به گزارش روابط عمومی فیلم، فیلم سینمایی 
»تنگه ابوقریب« محصول مرکز فیلم و سریال 
سازمان هنری رسانه ای اوج به کارگردانی بهرام 
به  که  ملکان  سعید  تهیه کنندگی  و  توکلی 
تازگی اکران خود را پشت سر گذاشته است، 
وارد شبکه نمایش خانگی می شود. این فیلم 
چهارشنبه 5 دی ماه روانه بازار می شود در حالی 
که پخش آن را موسسه تصویری حوزه هنری 

برعهده دارد.

 فصل جدید 
»فوق لیسانسه ها« در راه است

تلویزیونی  مجموعه  دوم  فصل  پیش تولید 
»لیسانسه ها« با عنوان »فوق لیسانسه ها« از 
آغاز می شود و تمامی  اسفندماه سال جاری 
این  در  مجموعه  این  گذشته  فصل  بازیگران 
فصل نیز حضور دارند. همچنین با اضافه شدن 
چند شخصیت به داستان، بازیگران جدیدی 
انتخاب  لیسانسه ها«  »فوق  در  بازی  برای 
می شوند. مجموعه »لیسانسه ها« به کارگردانی 
به  قسمتی(   60( فاز  دو  در  صحت  سروش 
از  که  شد  ساخته  جودی  رضا  تهیه کنندگی 

شبکه سه به نمایش درآمد.

دیزنی در سال 1966 بر اثر بیماری درگذشت. 
فیلم  این  این  تا  کرد  زیادی  بسیار  تاش  دیزنی 
برایش  فراوانی هم  پول  و  ببرد  را جلوی دوربین 
خرج کرد. حاا راب مارشال که یکی از مهم ترین 
کارگردان های ژانر درام موزیکال محسوب می شود 
دوباره سراغ این داستان پر طرفدار رفته است. آنها 
باز هم از مجوعه کتاب »مری پاپینز« نوشته »پی. 
ال. تراورس« اقتباس کرده اند. جالب است که این 
دنباله سینمایی با فاصله 54 سال از نسخه اول 
ساخته می شود؛ بنابراین، »بازگشت مری پاپینز« 
یکی از طوانی ترین زمان ها را در ساخت دنباله 
یک اثر در تاریخ سینما به خود اختصاص داده 
 است و در کتاب رکوردهای سینمای هالیوود ثبت 

شده است.
»دیک ون دایک« تنها بازیگر فیلم است که در 
نسخه اصلی هم حضور داشت و در این فیلم در 
نقش پسر خودش ظاهر می شود. وقایع فیلم در 
لندن 1930 و 25 سال بعد از حوادث فیلم نخست 
اتفاق می افتد و داستان مری پاپینز، پرستار سابق 
جین و مایکل را دنبال می کند که بعد از یک فاجعه 
خانوادگی قصد بازگشت به زندگی عادی را دارد. 
خبر تولید رسمی بازگشت مری پاپینز در سپتامبر 
2015 اعام شد. حدود یک ماه بعد راب مارشال 
به عنوان کارگردان انتخاب شد و امیلی بانت هم 
در فوریه 2016 به پروژه پیوست. فیلمبرداری فیلم 

به مدت 5 ماه به طول انجامید. 
دسامبر   19 از  را  خود  جهانی  اکران  فیلم  این 
والت  سینمایی  استودیو  است.  کرده  آغاز   2018
دیزنی مسئولیت اکران فیلم را برعهده دارد. فیلم 
با واکنش بسیار مثبت منتقدان همراه بوده است. 
راب مارشال با فیلم هایی مانند »شیکاگو« )2002( 
دریایی  »دزدان  و   )2005( گیشا«  یک  »خاطرات 
برای   )2011( ناشناخته«  امواج  بر  سوار  کارائیب: 
بیش  »شیکاگو«  فیلم  آشناست.  سینمادوستان 
از 5 تندیس طایی اسکار از جمله اسکار بهترین 
مناسبت  همین  به  بود.  کرده  دریافت  را  فیلم 
بخش هایی از گفت وگوی »الکس ریدبتر« از رسانه 
»اسکرین رنت« با راب مارشال را ترجمه کرده ایم. 

»مری  فیلم  بین  نسبتی  چه  می کنید  فکر   
پاپینز« در دهه 1960 و کتابش در دهه 1930 و 

این شخصیت در فیلم جدید وجود دارد؟
ال.  »پی.  است.  بامزه  خیلی  داستانش   
در  که  می نوشت   1934 در  را  کتابش  تراورس« 
میانه افسردگی شدیدی قرار داشت. او تمام حس 
و حالش را متوجه خلق شخصیتی جادویی کرد که 
وارد یک خانواده می شود و تاش می کند توجه 
شادی  به  را  آنها  دارد  قصد  و  کند  جلب  را  آنها 
برساند؛  همچنین یک حساسیت شبه کودکانه ای 
را برای بزرگساان به ارمغان آورد. تراورس هشت 
کتاب نوشت و مضامین محوری مطمح نظرش را 
در تمام آن هشت کتاب مشاهده می کنید. جوهره 
اصلی که مد نظر نویسنده است؛ این است که 
بزرگساان خوشی های کودکی را فراموش می کنند. 
می دانم که این موضوع را در نظر گرفته بود. البته 
به طور واضح نمی دانم که او یک زن سرسخت 
بود یا نه؛ ولی به خوبی می دانم که شگفتی های 

کودکی را می فهمید. 
 بنابراین وقتی دیزنی سراغ من و »جان دلوکا«-
شدت  به  که  بودند  نقطه ای  در  آمد  همکارم- 
نا امیدی درونش موج می زد. برای این که جهان 
داستان را به نقطه ای از تعادل برسانیم سه سال از 
عمرمان را صرفش کردیم. صرف زمان برای زندگی 
در جهانی که امید و رهایی و فانتزی و حقیقت 
و واقعیت و احساسات و همه چیزهای دیگر را 
درونش داشته باشد. در حال حاضر این مفاهیم 
بسیار مهم است. در واقع، این مفاهیم هر روز در 
این دنیا اهمیت بیشتری پیدا می کند. وقتی که 
من به افرادی مانند مریل استریپ یا کالین فرث 
نزدیک شدم تا نقششان را بازی کنند، به همین 
دایلی که عرض کردم به سرعت پریدند در کار. 
من به خاطر می آورم که مریل استریپ بافاصله 
به من گفت که: »این فیلم هدیه ای برای جهان 
خود  برای  بافاصله  رو  همین  از  است.«  امروز 
من هم آشکار شد که این داستان، داستان امروز 
سال  در  کتاب ها  این  مجموعه   اگر  حتی  است؛ 
1934 آغاز شده باشد، یا نسخه ابتدایی این فیلم 
در  سال 1964 ساخته شده باشد که متعلق به 54 

سال پیش است.
از مردم معانی  برای بسیاری  اول فیلم  نسخه 

فراوانی داشت. مخصوصا برای فردی که هم سن 
و سال من است. من آن فیلم را زمانی دیدم که 
چهار یا پنج سال بیشتر نداشتم و ذهنم را به روی 
بسیاری از چیزها باز کرد. بنابراین خیلی زیباست 
تمام  برای  آن هم  بشوید؛  پیام  آن  از  بخشی  تا 

زمان ها.
 اگر آن روی سکه را ببنیم، شما این فیلم را در 
پنج سالگی تماشا کردید؛ و تاش کردید دنباله ای 
کنید. در  بازسازی اش  اینکه  نه  بسازید  آن  برای 
حقیقت شما عاشق این فیلم بودید. کار شما خیلی 

حیله گرانه نیست؟
خیلی  ولی  است؛  اینطور  که  البته  خب،   
کاسیک  فیلم  یک  طرفدار  شما  است.  ترسناک 
هستید. چیزی که من قبا در موردش نمی دانستم 
این بود که »پی. ال. تراورس« هشت کتاب در 
سراسر زندگی  زنانه اش نوشته است؛ پس مواد کار 
فراوانی در کتاب هایش موجود بود. دومین کتاب 
به نام »مری پاپینز برمی گردد« بود و سومینش 
»مری در را بازمی کند« و »مری پاپینز در پارک«. 
تمام مواد و اطاعاتی که ازم داشتیم در کتاب های 

»پی. ال. تراورس« وجود داشت. 
من می دانم که در دهه 1980 زمانی که »جفری 
انجام  امکان  بود  دیزنی  کمپانی  در  کاتزنبرگ« 

ساخت دنباله ای را بررسی کرده بودند؛ و چرا به 
دنباله های کتاب  به مواد موجود در  طور خاص 
ال.  »پی.  می دانیم،  که  همانطور  نپرداختند؟ 
در  موجود  مواد  از  بسیاری  محافظت  تراورس« 
کتاب هایش می کرده است. بنابراین تاش بسیار 
سختی باید می کردید تا بتوانید دنباله ای برای فیلم 
مهیا کنید. وقتی که من اولین نسخه فیلم را دیدم، 
هیچوقت بازسازی آن را در نظر نگرفتم!... شما 

دیگر نمی توانید آن فیلم را لمس کنید.
را  فیلم  ابتدایی  نسخه  انیمیشن های  شما   
یادآوری می کنید. چرا این نوع از انیمیشن را دوباره 
در فیلم می آورید؛ تقریبا دیگر این نوع از انیمیشن 

را نمی بینیم.
 خب، من احساس می کنم که چیزهایی در 
»دی ان ای« )DNA( فیلم وجود دارد. می دانید،  
همان طور که فکر می کردم چه چیزی باید در فیلم 
یک  عنوان  به  بگویم،  صادقانه  بگذارید  بگویم، 
طرفدار بزرگ نسخه اول فیلم، فکر کردم که چه 
چیزی را می خواهم ببینم؟ خیلی ناراحت و نا امید 
شدم که چنین نوعی از انیمیشن از جهان امروز 
ناپدید شده است؛ برای اینکه در اولین کتاب از 
درون  تراورس« شخصیت ها  ال.  »پی.  مجموعه 

یک نقاشی با گچ می روند. 

»راب مارشال« از فیلم »بازگشت مری پاپینز« می ��ید

یادآوری خوشی های کودکی
seyyed.hossein.rasouli@gmail.com

ترجمه: سیدحسین رسولی

این روزها فیلم »بازگشت مری پاپینز« به نویسندگی »دیوید مگی« و تهیه کنندگی و کارگردانی »راب مارشال« و بازی »امیلی بانت« »لین-منیول 
میراندا«، »مریل استریپ«، »بن ویشاو«،  »دیک ون دایک«، »امیلی مورتیمر« و »کالین فرث« در سینماهای جهان اکران شده است. این فیلم بر 

اساس نسخه ای به نام »مری پاپینز« )1964( ساخته شده است که »رابرت استیونسون« کارگردانی کرد و »والت دیزنی« افسانه ای تهیه کنندگی. 

روزگار خوشبختی سینمای انگلستان
 2018 سال  شده،  منتشر  گزارش های  طبق 
در  را  تاریخی  انگلیسی حضوری  سینماروهای 
سالن های سینما رقم زدند تا صنعت سینمای 
بریتانیا، در آستانه شکستن سطح فروش 
بلیت در طول تقریبا 50 سال گذشته قرار 

گیرد.
از  نقل  مهر به  گزارش خبرگزاری  به 
در  بریتانیا  سینمای  صنعت  هالیوودریپورتر، 
آستانه ثبت بااترین میزان حضور مردم در سالن های 
سینما در نیم قرن اخیر و به جا گذاشتن رکوردی تاریخی از این منظر 
قرار دارد. سال 2018 میادی سال بزرگ و پربرکتی برای صنعت سینمای 
بریتانیا بود، آن قدر بزرگ که آن ها در آستانه شکستن رکورد میزان 
فروش بلیت و تعداد مراجعه سینمادوستان به سالن های سینما در 
انجمن سینمای  گزارش  بنابر  تقریبا 50 سال گذشته هستند.  طول 
بریتانیا، میزان بلیت های فروش رفته در ماه نوامبر به عدد 14.8 میلیون 
قطعه می رسد که افزایشی 5 درصدی نسبت به همین ماه در سال 
گذشته را نشان می دهد. سینماهای بریتانیا تنها به 14 میلیون مراجعه 
دیگر تا پایان آخرین ماه سال جاری نیاز دارند تا به رکورد 1۷6 میلیون 

قطعه بلیت فروش رفته برسند؛ بااترین عدد از سال 19۷0 میادی.

بدترین فیلم های سال ۲۰۱۸
دفاع  در  سیاسی  مستندی  که  ملت«  یک  »مرگ 
دونالد  و  متحده  ایاات  راستی های  دست   از 
منتقدان  از سوی  ترامپ محسوب می شود 
متاکریتیک به عنوان بدترین فیلم سال 2018 

انتخاب شد.
از  نقل  مهر به  گزارش خبرگزاری  به 
اخیر  روزهای  در  که  حالی   در  ایندی وایر، 
ایندی وایر فهرست برترین فیلم های سال 2018 
را از دیدگاه منتقدانش منتشر کرد، فهرستی که در 
آن »رُما« اثر آلفونسو کوارون در جایگاه اول و فیلم های »اولین اصاح 
شده«، »سوگلی«، »جنگ سرد« و »دزدان فروشگاه« پس از آن قرار 
داشتند، اکنون ایندی وایر باتوجه به نظر منتقدان متاکریتیک، فهرست 

بدترین فیلم های سال 2018 را نیز منتشر کرده است.
در این فهرست جایگاه بدترین فیلم سال به مستند »مرگ یک ملت« 
از دست   دفاع  در  این مستند سیاسی  دینش دسوزا رسید؛  ساخته 
راستی های ایاات متحده آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی 
این کشور ساخته شده است. »مرگ یک ملت«  البته در وب سایت 
متاکریتیک نه تنها بدترین فیلم سال بلکه بدترین فیلم تاریخ لقب گرفته 

است!

نشست یکی از مستندهای برگزیده سینما حقیقت
»عصرانه  نشست های  سلسله  از  برنامه  ششمین 
ماریا  کارگردانی  به  »زمان«  فیلم  به  مستند« 

ماوتی اختصاص یافت.
مهر  خانه  عمومی  روابط  گزارش  به 
ماریا  حضور  با  »زمان«  مستند  رضا، 
ماوتی  کارگردان و  مهدی مطهر تهیه کننده 
این مستند، سه شنبه 4 دی ماه در خانه مهر 
رضا نمایش داده می شود و مورد نقد و بررسی 

قرار می گیرد.
این مستند هفته گذشته در دوازدهمین جشنواره »سینماحقیقت« 
موفق به دریافت تندیس و دیپلم افتخار بهترین کارگردانی فیلم مستند 
نیمه بلند شد. این فیلم برشی از زندگی مردی است که هفت سال 
پیش به همراه خانواده اش به ترکیه پناهنده شده و برحسب اتفاقاتی 
غیرمنتظره، مسیرش از همسر و بچه هایش جدا می شود. در خاصه 
قید  شد  باعث  »چی  است:  آمده  مستند 46 دقیقه ای  این  موضوع 
کشورتو بزنی؟ – بخاطر آینده  بچه هام، آینده  اونها رو روشن کردم -خب 
اان بچه هات کجان؟« مراسم نقد و بررسی و نمایش فیلم مستند 
»زمان « سه شنبه 4 دی ماه ساعت 1۷:30 در خانه مهر رضا برگزار 

می شود و ورود برای عموم رایگان و آزاد است.

همه چیز به فیلمساز مستقل تحمیل می شود
سیامک شایقی درباره شرایط سینمای کشور و تولید 
برای  فیلمسازی  امکان  گفت:  سینمایی  آثار 
روز  به  روز  کارگردان مستقل  و  تهیه کننده 

سخت تر می شود. 
این شرایط را در وهله اول سینماداران و 
بعد پخش کننده های سینمادار به سینمای 

ایران تحمیل می کنند.
در  سینمایی  کارگردانان  از  شایقی  سیامک 
گفت وگویی با ایسنا بیان کرد: در حال حاضر طرح 
و ایده ای برای ساخت یک فیلم سینمایی را در نظر دارم که در حال 
مذاکره با دوستان و همکاران فیلمنامه نویس هستم تا نگارش فیلمنامه 
را آغاز کنیم. همچنین ساخت مستندی را درباره خانه سینما در مرحله 
تولید دارم که البته به دایل متعددی مثل کمبود بودجه فعا متوقف 

شده است. 
دو  است،  اینجاست؟«  دوست  »خانه  نامش  که  مستند  این  در 
شخصیت اصلی وجود دارد که خانم معتمدآریا و همسرشان احمد 
حامد هستند که به دلیل مشغله هایی که دارند ساخت این مستند را به 
تعویق انداخته است و امیدوارم به زودی بتوانیم آن را ادامه دهیم زیرا 

قطعا پروژه خوب و مفیدی خواهد بود.

شانزدهمین دوره  »جشن تصویرسال« و »جشنواره فیلم تصویر« از 
3 تا 24 اسفندماه برگزار می شود.

شانزدهمین دوره  »جشن تصویرسال« از سوم تا بیست وچهارم 
اسفندماه همچون دوره های گذشته در رشته های عکاسی، گرافیک، 
کاریکاتور و فیلم با در اختیار داشتن تمامی نگارخانه ها و تاارهای 

نمایش خانه  هنرمندان ایران برگزار می شود.
امسال نیز در کنار شاخه های پنج گانه عکاسی، دو بخش مسابقه 
عکس »ایران ما« و »عکس های موبایلی« در نظر گرفته شده است. 
ورزشی،  اجتماعی،  مستند  بخش های  شامل  که  عکس  رشته  در 
هنر و هنرمندان، خبری و نگاهی دیگر )خاقه( است، عکس هایی 
پذیرفته می شوند که در فاصله زمانی نیمه دوم سال 1396 و سال 
گذشته،  سال  چهار  روال  به  همچنین  باشند.  شده  گرفته   139۷

بخش مسابقه عکس »ایران ما« در این جشنواره با موضوع های زیر 
برگزار می شود: طبیعت، ویژگی های اقلیمی و جاذبه های گردشگری 
ایران، مردم نگاری اقوام و خانواده  ایرانی، میراث فرهنگی و بناهای 
و  ملی  رویدادهای  و  مراسم  آیین ها،  ایران،  مذهبی  و  تاریخی 
مذهبی ایران، رخدادها و چهره های شاخص فرهنگی، هنری ایران، 
رخدادهای مهم سیاسی، ورزشی، علمی و صنعتی ایران، عکس های 
قدیمی از آلبوم های خانوادگی. دو بخش گرافیک )پوستر( و کاریکاتور 
آثار  برگزار می شود.  آزاد  با موضوع  هم همچون سال های گذشته 
بخش آزاد و جوانان زیر 25 سال با نظر هیئت داوری معرفی شده 
کاریکاتور  آزاد  گروه های  و  ایران  گرافیک  طراحان  انجمن  سوی  از 
فیلم  همچنین جشنواره  یافت.  خواهند  راه  به نمایشگاه  و  انتخاب 
ایران  هنرمندان  درخانه  سال  تصویر  نمایشگاه  با  تصویر همزمان 

برگزار می شود. همه  فیلم های غیرتجاری شامل فیلم های مستند، 
کوتاه داستانی، تجربی، انیمیشن، ویدئوآرت و موبایلی که از خاقیت 
هنری برخوردار باشند، در دو بخش کمتر از 15 دقیقه و بااتر از 15 
دقیقه این جشنواره عرضه خواهند شد. فیلم های منتخب در مدت 
برگزاری جشن تصویرسال، همه روزه در خانه ی هنرمندان ایران به 
 نمایش در می آیند. بخش »جشنواره جشنواره ها« نیز همچون گذشته 
با همراهی سازمان سینمایی کشور، فیلم های برنده  در جشنواره های 
فیلم برگزار شده در طول سال 139۷ ایران به عنوان بخش جنبی 
جشنواره فیلم تصویر نمایش داده می شوند. امسال نیز فیلم های 
برنده و برگزیده  جشنواره سینما حقیقت، جشنواره فیلم کوتاه تهران 
و جشن خانه سینما از سوم تا بیست و چهارم اسفندماه 139۷ در 

تاار ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش در می آیند.

شانزدهمین جشن تصویرسال و جشنواره فیلم تصویر فراخوان داد

جوهره اصلی 

که مد نظر 

نویسنده است؛ 

این است که 

بزرگساان 

خوشی های 

کودکی را 

فراموش 

می کنند
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خبراخبار

فوت ۶۸ نفر به دلیل مسمومیت با 
گاز مونواکسیدکربن در پایتخت

پزشکی قانونی تهران اعام کرد: 68 نفر طی 
8 ماه امسال براثر فوت ناشی از مسمومیت 
با گاز مونواکسیدکربن جان خود را از دست 
این آمار نسبت به مدت مشابه  داده اند که 

سال قبل 9 درصد افزایش داشت.
از  تهران  استان  قانونی  پزشکی  گفته  به 
تعداد فوتی های هشت ماهه سال جاری 49 

نفر مرد و 19نفر زن بوده اند.
احتراق  از  که  سمی  است  گازی    CO گاز 
بوی  و  رنگ  و  می آید  وجود  به  کربن  ناقص 
قاتل  را  آن  دلیل  همین  به  و  ندارد  خاصی 
سیستم  وارد   CO وقتی  می نامند.  خاموش 
تنفسی شخصی شود بافاصله با گلبول های 
قرمز شخص وارد واکنش شده و باعث می شود 
تا اکسیژن کمتری به اعضای بدن برسد که 
سوزش  ابتدا  در  مسئله  این  عوارض  اولین 
چشم ها و پس از سپری شدن زمانی بین 1 تا 
2 ساعت بسته به غلظت گاز کربن مونواکسید 
موجود در مکان فرد احساس خواب آلودگی و 
احساس خستگی مفرط می کند. در این حالت 
شخص  بدن  اگر  و  کرده  گِزگِز  بدن  اعضای 
حساس باشد دچار خونریزی بینی می شود. 
دچار  بایستد  سرپا  کند  سعی  شخص  اگر 
سرگیجه به همراه حالت تهوع شده و چشم ها 
در این حالت اغلب سیاهی می رود و در ادامه 
شود.  بیهوشی  دچار  شخص  است  ممکن 
افرادی که در یک فضای سربسته در معرض 
استنشاق این گاز قرار می گیرند ابتدا احساس 
کرختی و خواب آلودگی می کنند و در صورتی 
یا  و  نکنند  ترک  را  مکان  هرچه سریعتر  که 
هوای تازه تنفس نکنند دچار بیهوشی و در 
نهایت خفگی می شوند. کودکان، سالمندان، 
افراد با سابقه بیماری های قلبی–ریوی و افراد 
مبتا به بیماری های خونی بیشتر از سایرین 
 CO دچار عوارض ناشی از مسمومیت با گاز

می شوند.

 تصادف پراید با کامیون 
۴ قربانی گرفت

رئیس مرکز اطاعات و کنترل پلیس راهور 
خودرو  یک  میان  مرگبار  تصادف  از  ناجا 

سواری پراید و کامیون خبر داد.
با  گفت وگو  در  رحمانی  نادر  سرهنگ 
ایسنا، در این باره توضیح داد: ساعت 5:30 
خودروی  دستگاه  یک  شنبه  روز  بعد از ظهر 
و  چپ  به  انحراف  علت  به  کامیون  و  پراید 
سبقت غیرمجاز سواری پراید تصادف کردند و 
در پی این تصادف بافاصله کارشناسان پلیس 
راهور و نیروهای امدادی به محل حادثه واقع 
اعزام  دشتک  راهی  دو  نهبندان،  زابل-   در 
شدند. وی ادامه داد: عوامل امدادی با حضور 
در محل حادثه وضعیت جسمی سرنشینان 
خودروی سواری و کامیون را بررسی کردند که 
متاسفانه این بررسی ها نشان داد چهار تن از 
سرنشینان جان خود را از دست داده اند و یک 
نفر نیز مصدوم شده است. سرهنگ رحمانی 
با بیان اینکه مصدوم این حادثه توسط عوامل 
مراکز  به  درمان  روند  ادامه  برای  امدادی 
عوامل  همزمان  گفت:  شد،  منتقل  درمانی 
پلیس راه و دیگر امدادگران اقدام به بازگشایی 
مسیر کرده و خودروهای تصادفی را به حاشیه 

امن منتقل کردند.

 اسیدپاشی روی 
نامادری در جنت آباد

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی 
پرونده  متهم  دستگیری  از  بزرگ،  تهران 
اسیدپاشی خبر داد که در آن شاکیه مدعی 
انجام  پسرهمسرش  توسط  اسیدپاشی  است 

شده است.
توضیح  در  گودرزی  ولیپور  علی  سرهنگ 
این خبر گفت: ساعت 8:30 مورخه 20  آذرماه 
وقوع یک فقره اسیدپاشی در خیابان جهاد به 
با حضور  اعام شد.  کانتری 138 جنت آباد 
ماموران در محل حادثه، خانم جوانی به آنها 
اعام کرد که یک موتورسوار از پشت سر به او 
نزدیک شده و در یک لحظه اقدام به پاشیدن 
اسید به سمت او کرده که به خاطر آن از ناحیه 
دستانش دچار سوختگی شده است. با تشکیل 
پرونده مقدماتی با موضوع اسیدپاشی و ضمن 
 2۷ ناحیه  دادسرای  سرپرست  با  هماهنگی 
تهران، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اختیار 
اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار 
گرفت. شاکیه پس از حضور در اداره شانزدهم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ با طرح شکایت از 
 )13۷6 )متولد  سعید  نام  به  همسرش  پسر 
مدعی شد که اسیدپاشی توسط سعید انجام 
کارآگاهان  به  اظهاراتش  در  وی  است.  شده 
عنوان کرد که سعید را از روی ظاهر و هیکل 
و همچنین موتورسیکلت مورد استفاده در زمان 
اسیدپاشی شناسایی کرده و اطمینان دارد که 

اسیدپاشی توسط وی انجام شده است.
اداره  کارآگاهان  شاکیه،  شکایت  طرح  با 
محل  به  مراجعه  با  آگاهی  پلیس  شانزدهم 
سکونت سعید در منطقه جنت آباد اطاع پیدا 
کردند که وی همزمان با اسیدپاشی از تهران 
خارج شده و به شمال غرب کشور رفته است. 
در  سعید  دستگیری  جهت  پلیسی  اقدامات 
دستور کار قرار داشت تا نهایتا کارآگاهان اطاع 
پیدا کردند که او به تهران مراجعت کرده و در 
حال حاضر در منزل یکی از بستگان نزدیک 
خود در خیابان آفریقا حضور دارد که بافاصله 
انجام و سعید در ساعت 24  هماهنگی ازم 
مورخه یکم دی ماه دستگیر و به اداره شانزدهم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد. سعید 
پس از انتقال به اداره شانزدهم پلیس آگاهی 
منکر هرگونه اقدام به اسیدپاشی شد و عنوان 
کرد که شاکیه به واسطه اختاف حساب مالی 

اقدام به طرح شکایت از وی کرده است.
گودرزی،  ولیپور  علی  کارآگاه  سرهنگ 
آگاهی  پلیس  جنایی  جرایم  با  مبارزه  معاون 
تهران بزرگ، اضافه کرد: متهم پرونده با قرار 
قانونی صادره از سوی مقام محترم قضایی و 
جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره 
شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته 

است.

سراسری  گردهمایی  در  اشتری  حسین  سردار 
فرماندهان، روسا و معاونان ناجا )سومین نشست 
تخصصی و فصلی سال 9۷(، اظهار کرد: امید است 
این نشست یک روزه و تخصصی، مثمرثمر بوده و 
باعث ارتقا و پیشرفت ماموریت های نیروی انتظامی 
شود. دومین نشست تخصصی و فصلی سال 9۷، در 
شهریورماه سال جاری برگزار شد و از آن زمان تاکنون 
ماموریت های بسیاری پشت سر گذاشتیم که در این 
جا از اقدامات خوب و شایسته ای که فرماندهان و 
کارکنان ناجا برای پیشبرد اهداف نیروی انتظامی انجام 
داده اند، قدردانی می کنم. سردار اشتری با تاکید بر 
اینکه هوشیاری و عملکرد فعاانه و توام با آمادگی 
همکارانم منجر به کسب موفقیت های بسیاری شده، 
عنوان کرد: امروز نیروی انتظامی در برابر هر تحرک 
و توطئه دشمن آماده تر از همیشه عمل خواهد کرد. 
عالی ترین مقام انتظامی کشور تاکید کرد: همواره باید 
در مقابل توطئه های دشمنا ن هوشیارانه، فعاانه و 
با آمادگی صد در صدی عمل کنیم، برخی گروه های 
داخلی و خارجی به دنبال التهاب آفرینی در فضای 
جامعه و برهم زدن نظم و امنیت کشور هستند که 
با لطف و عنایت خداوند متعال و تدابیر حکیمانه 
فرماندهی معزز کل قوا، همواره دشمنان در رسیدن 
به اهداف شوم خود ناکام هستند  بنابراین باید در برابر 
هر توطئه ای هوشیار باشیم. وی در بخش دیگری 
از سخنان خود با تشریح نقش سبزپوشان ناجا در 
ماموریت های مختلف به ویژه در نیمه دوم سال  بیان 
کرد: در مهرماه سال جاری، مطابق سنوات گذشته 
برنامه های هفته نیروی انتظامی دنبال و اجرایی شد. 
امسال نیز شاهد بودیم مراسم هفته ناجا با شکوه و 
اقتدار خاصی برگزار شد و در این میان برخی رده های 
تخصصی و استان ها فعالیت های چشمگیری داشتند. 
سردار اشتری به برگزاری راهپیمایی بزرگ و معنوی 
اربعین حسینی )ع( اشاره و بیان کرد: حدود 20 هزار 
نفر از نیرو های پلیس به صورت مستقیم و 10 هزار 
نفر به صورت غیرمستقیم در این ماموریت بزرگ و 
معنوی ایفای نقش کردند و بخشی از نیرو های ناجا 
بیش از یک ماه در مرز های سه گانه مهران، شلمچه 
و چذابه حضور فعال و شبانه روزی داشتند، از طرفی 
قرارگاه اربعین از ماه ها قبل فعال شده بود. فرمانده 
برای تسهیل  اضافه کرد: همکارانم  انتظامی  نیروی 
تردد و امنیت زائران به خوبی ایفای نقش کردند که 
این موضوع، رضایت رهبری را نیز به دنبال داشت. 

اظهار  کرد:  تاکید  کشور  انتظامی  مقام  عالی ترین 
رضایت مقام معظم رهبری )مدظله العالی( از ایفای 
اربعین  بزرگ  ماموریت  در  انتظامی  نیروی  نقش 
افتخار و سربلندی  باعث  برایمان شیرین و گوارا و 
است؛ ایفای نقش پلیس در این ماموریت معنوی 
موجب افزایش اعتبار و آبروی ناجا شد.فرمانده نیروی 
انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
عملکرد پلیس در برخورد با مفسدان اقتصادی، یادآور 
شد: پلیس در شناسایی و برخورد قاطع با مفسدان 
اقتصادی نیز عملکرد هوشمندانه و به موقعی داشت 
البته در کنار این اقدامات، در حوزه اقتصادی از سوی 
نیز  دیگری  مقابله ای  و  پیشگیرانه  اقدامات  پلیس 
صورت گرفت و اجازه جوان به سوءاستفاده کنندگان 
بیان  کشور  انتظامی  مقام  عالی ترین  نشد.  داده 
کرد: پلیس در مدیریت تجمعات کامیون داران نیز 
به خوبی توانست صحنه را مدیریت کند و عملکرد 
هوشمندانه ای داشته باشد. سردار اشتری در بخش 

تروریستی  حادثه  به  اشاره  با  سخنانش  از  دیگری 
چابهار عنوان کرد: هوشیاری، آمادگی و جانفشانی 
همکارانم، حادثه تروریستی چابهار را خنثی و بار دیگر 
دشمنان نظام و انقاب را ناکام گذاشت. وی در ادامه 
به دستورالعمل های  اهتمام ویژه در توجه  لزوم  بر 
و  کرد  تاکید  ماموریت ها  اجرای  با  همزمان  اباغی 
گفت: اولویت های ماموریتی را به جد دنبال می کنیم 
و همچنان باید پیگیری این اولویت ها در دستور کار و 

سرلوحه امور باشد.
  درآمد حاصل از جرایم 

به خزانه دولت واریز می شود
این  انتظامی همچنین در حاشیه  نیروی  فرمانده 
سوالی  به  پاسخ  در  خبرنگاران  جمع  در  همایش 
درخصوص اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی 
بر جبران کسری بودجه ناجا با افزایش نرخ جرایم 
راهنمایی و رانندگی گفت: بر اساس مصوبه مجلس 
هر  تورم،  مطابق  و  وزیران  هیئت  اسامی،  شورای 

سه سال یکبار موضوع تعیین نرخ جرایم راهنمایی و 
رانندگی بررسی و اباغ می شود. وی افزود: هر زمانی 
که هیئت وزیران نرخ مصوب را اعام کنند، موضوع 
اجرایی می شود، اما با این تفاسیر و توضیحات باید 
رانندگی  و  راهنمایی  جرایم  از  حاصل  درآمد  بگویم 
به خزانه دولت واریز می شود و هیچ مبلغی از این 
موضوع به حساب نیروی انتظامی واریز نمی شود. 
و  بودجه  شد:  یادآور  انتظامی  عالی  مقام  این 
نیازمندی های نیروی انتظامی از طریق پیگیری دولت 
محقق می شود که باید بگویم موضوع کسری بودجه، 
بحث درستی است اما ارتباطی با افزایش نرخ جرایم 
رانندگی ندارد. سردار اشتری تاکید کرد: خواست و 
انتظار ما این است که اساسا تخلفی صورت نگیرد که 
جریمه ای را در پی داشته باشد یا از سوی همکاران ما 
اعمال قانون صورت پذیرد، ان شاءالله با همکاری مردم 
و توجه رانندگان عزیز به مقررات راهنمایی و رانندگی 

شاهد کمترین تخلفات باشیم.

فرمانده نیروی انتظامی:

در شناسایی و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی به موقع عمل کردیم
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه ما سربازان فرماندهی معظم کل قوا )مدظله العالی( هستیم و ماموریت ها را با روحیه جهادی و انقابی دنبال 

می کنیم، گفت: امروز نیروی انتظامی در برابر هر تحرک و توطئه دشمنان آماده تر از همیشه است.

نشست مشترک فرمانده انتظامی و روسای پلیس های تخصصی 
تهران بزرگ با استاندار تهران برگزار شد.

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، در این نشست زدودن 
چهره شهر از معتادان متجاهر و کودکان کار و خیابان و ساماندهی 
انتظامی  نیروی  انتظارات دولت دانست. وی گفت:  از  را یکی  آنها 
در موضوع جمع آوری، غربالگری و ایجاد ظرفیت نگهداری دو هزار 
نفره برای معتادان متجاهر در استان تهران، نقش مهمی داشته و 
ساخته  محقق  را  تهران  استان  در  زیست پذیری  و  اخاق پذیری 
است. انوشیروان محسنی بندپی، با بیان اینکه فعالیت در هر نهادی 
حساسیت، ویژگی ها و سختی هایی دارد، تصریح کرد: سختی فعالیت 
نیروی انتظامی بر مزیت هایش برای فعاان عرصه نظم و امنیت بیشتر 
است. محسنی بندپی با بیان اینکه در هر جامعه  ای اگر امنیت، نظم، 
انضباط  و آرامش  فراهم شود سایر آحاد جامعه نیز نقش خود را به 
درستی ایفا می کنند، نقش نیروی انتظامی در تامین امنیت و آرامش 
مردم به ویژه در شرایط خاص از جمله مشکات و فشارهای اقتصادی 

را مهم دانست و گفت: ابعاد مختلف پلیس از  راهنمایی و رانندگی 
تا پلیس فتا، پیشگیری و امنیت نشان دهنده وظیفه مهم، حساس و 
خطیر این قشر از زحمت کشان جامعه است. بندپی در پایان گفت: 
خوشبختانه، روش مدبرانه، خاقانه و بهره مندی از نیروهای متخصص 
در نیروی انتظامی، شرایط ایمن و خوبی را در شهر تهران فراهم کرده 
است و هر اقدام خوب و مثبت در  شهر تهران برای کشور الگو است 
و حتی عملکرد منفی در استان تهران می تواند در کل کشور اثرگذار 

باشد.
 جرایم سازمان یافته در تهران نداریم

پلیس  گفت:  نشست  این  در  نیز  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده 
تهران بزرگ با همه توان در کنار استانداری تهران برای تامین امنیت و 
آرامش مردم قرار دارد. سردار رحیمی افزود: فرماندهی انتظامی تهران 
بزرگ با رویکرد جامعه محوری و مردم داری در طول دو سال گذشته 
تاش کرده در گام نخست براساس نیازهای جامعه در سطح تهران 
به عنوان ام القرای جمهوری اسامی که همه اقدامات در آن الگوی 

کشوری است، حرکت کند و با افتخار اعام می کنیم که جرایم خشن 
طی دو سال اخیر  در تهران کاهش چشمگیر داشته و همچنین جرایم 
سازمان یافته در تهران نداریم. وی با اشاره به اجرای طرح های »طاهر« 
برای برخورد با متخلفان راهنمایی و رانندگی و »رعد« با مکلف کردن 
کانتری ها به پاکسازی حوزه خود از مجرمین، قانون شکنان، متخلفان 
و خرده فروشان مواد مخدر به اقدام پلیس اطاعات و امنیت در 
برخورد با اراذل و اوباش در پایتخت اشاره کرد و افزود: اراذل و اوباشی 
که تفرجگاه ها را پاتوق خود قرار دادند و ایجاد مزاحمت می کنند در 
چند پارک مورد هدف این طرح هستند و حتی در باشگاه های بدنسازی 
و قهوه خانه ها نیز این طرح اجرا می شود. رئیس پلیس تهران بزرگ 
به اقدامات انجام شده در حوزه پلیس  اماکن، پلیس آگاهی، پلیس 
فتا و پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز اشاره کرد و با بیان اینکه پلیس 
با همه توان در کنار استانداری تهران به عنوان مجموعه  پایتخت 
تامین کننده امنیت و آرامش مردم قرار دارد عنوان کرد: در دو سال 
گذشته بیشترین میزان کاهش جرایم خشن در تهران را شاهد هستیم. 

در دیدار استاندار تهران و فرماندهان پلیس 
پایتخت مطرح شد

تاش برای زدودن چهره شهر از معتادان متجاهر و کودکان کار و خیابان

در حوزه اقتصادی 

 از سوی پلیس 

اقدامات 

پیشگیرانه 

و مقابله ای 

صورت گرفت و 

اجازه جوان به 

 سوءاستفاده
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 طراح: مجتبی اردشیری

سودوکو
1235

حل جدول
123

۴

جدول
1235

حل سودوکو
123

۴

افقی:
1-رئیس جمهور، فردا برای ارائه آن به مجلس میرود – فیزیکال – 
ستارهشناس 2- نیمه دیوانه – یک پیشوند علمی است به معنی یک 
میلیاردم )مقیاس کوچک( – از لوازم آرایشی بانوان – از ادات ندا 3- 
اشاره بدون کام – بزرگوارتر – چهره ملیحی دارد4- قمر بنی هاشم )ع( 
– پسر مازندرانی – موسس مجلس اعای شیعیان لبنان 5- دوازدهمین 
سه رقمی – خانم خانه دار – اعتبارنامه بانکی 6- آسیب و لطمه – به 
دست آوردن – آمیزه  موسیقی و نمایش ۷- رود بزرگ – بزدل – زمانی 
– سرما 8- وظیفه اش تامین برق و شارژ باتری خودرو است – جداگانه 
– چشم 9- حرف فاصله – پایتخت غنا – صحرای بزرگ مصر – اندازه 10- 
آماده و شاهد – از اناجیل چهارگانه – نامی پسرانه 11- وعده تبلیغاتی – 
پسر گودرز – از فروع دین 12- کرکس – شجاع و دلیر – در بورس خرید 
و فروش می شود 13- مار افعی – کلیسای معروف اصفهان – خوشگوار 
14- کام درد – الهه خرد و جنگ – شتر تندرو – اولین حرف الفبای 
انگلیسی 15- فیلم مهم »مجید مجیدی« – فروش مقابل »نقدی« - 

توهین.
عمودی:

1-شهر و استان مهم ازبکستان که روزگاری متعلق به ایران بود – 
یا حرفی  تندی و درشتی – حیوان باهوش جنگلی 2- قیم – سخن 
است که بر غیر از موضوع اصلی خود دالت دارد - خوشبخت 3- 
رستاخیز – واا 4- حضرتعالی – فروتن و خاکی – گونه ای موسیقی 
غربی 5- از نشانه های جمع فارسی – شهری در استان زنجان – سنگ 
خارا 6- سازمان فضانوردی آمریکا – داستان و افسانه – برهنه – شکوه 
زیر لب ۷- فراخ – سرمربی نامآشنای تیم نساجی مازندران – کله پز 
8- دیک – مسیحی 9- گلوله – امتیاز تحصیل در دانشگاه یا کشوری 
دیگر – بازداشتن از انجام کاری 10- حرف دهن کجی – ویتامین انعقاد 
خون – از انواع آئینه – ورزش برفی 11- توجه و دقت – رساله – تعجب 
خانمانه 12- درس خوانده – درختی برگریز است که برگ هایش پیش از 
ریزش، رنگ طائی روشن تا زرد به خود می گیرند – مادر پیامبر )ص( 
13- یاری دهنده - دانه  پرچربی یا پر پروتئین گیاهان است که معموا به 
صورت بوداده و گاهی خام خورده می شود 14- از حاات ماده – شلوغی 
– قوت ایموت 15- بسیار ریز و کوچک – گهواره – انتقال بیماری از 

فردی به فرد دیگر.
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احتمال استفاده از رحم اجاره ای 
برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی

سازمان  طبیعی  زیست  محیط  معاون 
اینکه  به  اشاره  با  زیست  محیط  حفاظت 
و  حفاظت  برای  سازمان  این  جدید  برنامه 
محصور،  محیط  یک  ایجاد  یوزپلنگ،  احیای 
نیمه  یوز به شکل  تکثیر  بزرگ و حفاظت و 
طبیعی است، گفت: در صورت شکست در 
جفت گیری طبیعی و لقاح مصنوعی، گزینه 
قرار  نظر  را مد  اجاره ای  و رحم  انتقال جنین 

خواهیم داد.
گفت:  ظهرابی  حمید  ایسنا،  گزارش  به 
سعی داریم با ایجاد یک محیط محصور بزرگ 
جمعیت یوزپلنگ را به شکل نیمه طبیعی تحت 
افزایش  را  آن ها  تعداد  و  داده  قرار  مدیریت 
دهیم. امیدواریم بتوانیم از موالید یوزپلنگ های 
یک  ایجاد  برای  پردیسان  پارک  در  موجود 
جمعیت نیمه طبیعی و معرفی آن به یکی از 
زیستگاه ها استفاده کنیم. وی در پاسخ به این 
پرسش که آیا ممکن است سازمان حفاظت 
محیط زیست اقدام به زنده گیری یوزپلنگ از 
زیستگاه طبیعی کند، گفت: فعا این برنامه 
نمونه برداری  برای  دارد  امکان  اما  نداریم  را 
از یوزهای موجود در طبیعت نسبت  ژنتیک 
به زنده گیری اقدام کنیم چون به ژن یوزها نیاز 
داریم مخصوصا برای مناطقی که جمعیت  به 
شکلی است که زادآوری یوز پایین آمده است. 
برای مثال در مورد یوزهایی که در یزد هستند 
حتما باید نسبت به برداشت نمونه اقدام کنیم 
تا بتوانیم ژن گونه را حفظ کنیم. به همین علت 
زنده گیری  را  آن ها  از  قاده  یک  حداقل  باید 
کنیم و از آن اسپرم بگیریم و قبل از اینکه همه 
قاده های این گونه از بین برود برای زادآوری از 
آن اقدام کنیم. معاون محیط زیست طبیعی 
به  پاسخ  در  زیست  سازمان حفاظت محیط 
پرسش دیگری در مورد احتمال استفاده از رحم 
اجاره ای یک ماده یوز آفریقایی گفت: به منظور 
تکثیر یوز در اسارت سطوح مختلفی را طراحی 
کرده ایم. سطح اول این است که یوزهای موجود 
در پردیسان به شکل طبیعی جفت گیری کنند. 
این جفت گیری بین »کوشکی« با »دلبر« یا 

بین »کوشکی« با »ایران« است.
اگر در جفت گیری طبیعی  داد:  ادامه  وی 
یوزها موفق نشویم، موضوع تلقیح مصنوعی 
مطرح می شود. بدین صورت که اسپرم هایی را 
که از »کوشکی« داریم به دو یوز ماده )دلبر 
شیوه  این  با  اگر  و  می کنیم  تزریق  ایران(  و 
موفق نشویم، راه سوم که انتقال جنین است 
را دنبال خواهیم کرد. در پروسه انتقال جنین 
در صورت نیاز می توانیم از رحم اجاره ای یک 
ماده یوز آفریقایی که تجربه بزرگ کردن فرزند 
را داشته است، استفاده کنیم اما هنوز به این 
سطح از کار نرسیده ایم. ظهرابی تاکید کرد:  هر 
یک از این روش ها برای تکثیر یوز در اسارت 
با ریسک هایی همراه است و میزان موفقیت 
در این روش ها حدود 30 درصد است. وی با 
اولیه سازمان حفاظت  اینکه برنامه  بر  تاکید 
محیط زیست در مورد یوزها حفاظت از آنها 
هدف  گفت:  است،  طبیعی  زیستگاه  در 
در  یوزپلنگ  حفظ  کنار  در  که  است  این  ما 
زیستگاه طبیعی، از شیوه های جدید حفاظت 
از یوزپلنگ بهره ببریم و از همه فرصت ها و 
تجربیات موجود در دنیا برای حفاظت و احیای 

یوزپلنگ آسیایی استفاده کنیم.

کشاورزی ارگانیک راهی مطمئن 
به سوی امنیت غذایی

  مریم روستایی*
به بهانه انتشار گزارشی در روزنامه »ابتکار« با 
عنوان »ارگانیک های مخرب؛ چگونه مواد غذایی 
آلی به انتشار گازهای گلخانه ای کمک می کنند؟« 
باورهای  و  ارگانیک  کشاورزی  درباره  یادداشتی 
غلط درباره این محصوات به قلم مریم روستا، 
دانش آموخته اکولوژی گیاهان زراعی ارسال شده 
است.  اگرچه توسعه و گسترش علوم و فناوریهای 
نوین از جمله مهندسی ژنتیک به كمك استفاده 
بی رویه از کودها و آفت کشهای شیمیایی سبب 
است  شده  کشاورزی  محصوات  کمی  افزایش 
ولی این افزایش تولید با مشکات زیست محیطی 
متعددی از قیبل آلودگی منابع آب و خاك، بروز 
و  گیاهی، سوء تغذیـه  بیماریهای جدید  و  آفات 
بیماری در اثر کاهش کیفیت مواد غذایی روبه رو 
شده است. مجموعه این عوامل سبب شده تا 
حفظ محیط زیست و امنیت و بهداشت غذایی 
به یکی از چالش های بشر در عصر حاضر تبدیل 
شود و جوامع بین المللی در پی یافتن راهبردهای 
مناسبی برای حل این معضات و دستیابی به 
این  از  یکی  باشند.  پایدار  کشاورزی  نظام های 
واقع  ارگانیک است که در  راهبردها، کشاورزی 
نوعيكشاورزی است كه در آن توليد محصوات 
حفظ  و  زيست محيطي  منابع  حفظ  به  توجه  با 
تنوع زیستی انجام میگيرد و فاقد هرگونه نهاده 
و  آفتکش ها  رشد،  تنظیم کننده های  شيميایی، 
این  همچنین  است  شیمیایی  حشره کش های 

محصوات عاری از مهندسی ژنتيك هستند. 
1- مطالعات نشان داده است که محصوات 
کشاورزی  محصوات  با  مقایسه  در  ارگانیک 
رایج از ارزش غذایی بااتری )سطوح بااتر انواع 
آنتی اکسیدان ها(  و  معدنی  مواد  ویتامین ها، 
برخوردار هستند و دارای کیفیت و سامت غذایی 
بااتری نیز هستند بنابراین میزان كمتری از این 
كشاورزی  محصوات  زیاد  میزان  با  محصوات 

رایج برابری می كند. 
2- در حال حاضر اغلب اعتبارات در راستای 
تحقیقات محصوات رایج و حتی تراریخته هزینه 
می شود. چنانچه این اعتبارات در جهت آموزش و 
مهارت مزرعه داری ارگانیک و همچنین تحقیقات 
محصوات ارگانیك به كار رود آنگاه پتانسیل تولید 
كمی محصوات ارگانیك نیز بیش از پیش افزایش 

خواهد یافت. 
3- یکی از تصورات اشتباه در مورد کشاورزی 
ارگانیک آن است که این شیوه کشاورزی بی نیاز 
از کاربرد هر نوع کود است. این در حالی است 
که در کشاورزی ارگانیک کودهای آلی میتوانند 
شیمیایی  کودهای  مناسب  جایگزین  عنوان  به 
مطالعات  از  بسیاری  نتایج  شوند.  استفاده 
محصوات  کیفی  و  کمی  برتری  نشان دهنده 
علوفه ای(  و  دارویی  زراعی،  )باغی،  ارگانیک 
با  مقایسه  در  آلی  کودهای  كننده  دریافت 
محصواتی است که در کشاورزی رایج و تحت 

تغذیه کودهای شیمیایی تولید شده اند.  
همچنین  و  شیمیایی  كودهای  تولید   -4
آفت كش ها وابسته به مصرف سوخت های فسیلی 
زیست محیطی  آلودگی  این جهت  از  كه  است 
افزایش می یابد. عاوه بر این، بخش زیادی از 
كودها و سموم شیمیایی مصرفی در كشاورزی 
طور  به  كه  می شود  غذایی  زنجیره  وارد  یا  رایج 
با  یا  تهدید می کند  را  انسان  مستقیم سامت 
ورود به محیط منشا آلودگی آب و خاك می شوند. 
کشاورزی  که  کرد  اظهار  می توان  پایان  در 
ارگانیک ضمن عدم کاربرد نهاده های شیمیایی، 
خوراک  افزودنی های  و  رشد  تنظیم کننده های 
دام می تواند بـا بهـره گیـری از دستاوردهای علمی 
و  محیط زیست  با  سازگار  کشاورزی  حوزه  در 
همچنین منابع موجود در مزرعه، باعث تقویت و 
توسعه سامت اکوسیستم ها، فعالیت بیولوژیک 
خاك و چرخه های زیستی شود و نقش مهمی 
در سامت انسان، امنیت غذایی و حفظ تنوع 

زیستی ایفا کند.  
*دانش آموخته اکولوژی گیاهان زراعی

 شرایط نامناسب زیست محیطی در سال های 
جمعیت  موجب شده  امسال  به خصوص  اخیر 
 100 از  کمتر  به  گذشته  سال های  در  راسی   300
راس برسد که این کاهش جمعیت نشان دهنده 
اوضاع نامناسب این گونه با ارزش زیست محیطی 
است و تاکنون اقدامات حفاظتی از سوی اداره کل 
نتوانسته  اعتبارات  کمبود  دلیل  به  محیط زیست 
زمینه بهبود شرایط زیست محیطی گوزن زرد ایرانی 

را فراهم کند.
به گزارش مهر، در کنار مشکات زیست محیطی 
زاد و ولد درون خانوادگی این گونه در سال های 
اخیر موجب بروز مشکات ژنتیکی از جمله کم 
مقاوم بودن در برابر بیماری ها و ... شده که در این 
راستا برای رفع این مشکل اداره کل محیط زیست 
استان اقدام به ورود دو گوزن نر و ماده از سایت 
ساری مازندران با هدف اصاح ژنتیکی کرده است.

گوزن زرد ایرانی حال و روز خوبی ندارد
رئیس اداره حیات وحش حفاظت محیط زیست 
وضعیت  آخرین  در خصوص  غربی  آذربایجان 
گوزن زرد ایرانی گفت: متاسفانه با وجود اقدامات 
جمعیت  اکنون  هم  اخیر  سال های  در  حفاظتی 
گوزن زرد ایرانی در جزیره اشک حال و روز خوبی 
نداشته و جمعیت آن نسبت به سال های گذشته 

رو به کاهش است.
امید یوسفی با بیان اینکه برابر آخرین سرشماری 
صورت گرفته در اسفند ماه سال 94 تعداد این 
گونه در جزیره اشک 166 راس برآورد شده است 
اظهار کرد: برآورد و پیش بینی های فعلی با توجه 
به شرایط نامناسب سال های اخیر جمعیتی کمتر 
از 100 راس است که نشان دهنده تهدید جدی 
خطر انقراض این گونه در جزیره اشک است. وی 
خشکسالی، ورود گونه های گوشت خوار از جمله 
ببر به جزیره، کمبود علوفه، خشکسالی و تداوم 
شرایط بحرانی دریاچه ارومیه را از مهمترین عوامل 
تهدید حیات گوزن زرد ایرانی و کاهش جمعیت 

این گونه در سال های اخیر ذکر کرد.
یوسفی با بیان اینکه ورود گونه های گوشت خوار 
از جمله ببر به همراه ورود  قوچ و میش ارمنی 
به جزیره اشک پارک ملی دریاچه ارومیه یکی از 
عوامل تهدید تداوم حیات گوزن زرد ایرانی است ، 
گفت: این امر موجب کم آبی و اتصال جزایر به 
یکدیگر شده و به همراه ورود این گونه، حیوانات 
گوشت خواری چون پلنگ، گرگ و روباه نیز وارد 
در  جاندار  این  حیات  و  شدند  بوم  زیست  این 

معرض انقراض قرار گرفت.
رئیس اداره حیات وحش حفاظت محیط زیست 
آذربایجان غربی گفت: برنامه ملی عمل گوزن زرد 

ایرانی از سال های گذشته تهیه و تدوین شده ولی 
اجرای برنامه های کامل حفاظتی نیازمند تخصیص 

بودجه های کافی است.
انتقال دو گوزن زرد ایرانی از مازندران به جزیره 

اشک دریاچه ارومیه
یوسفی از انتقال دو گوزن زرد ایرانی به جزیره 
اشک دریاچه ارومیه طی هفته های اخیر خبر داد 
و گفت: تداوم زاد و ولد گوزن زرد ایرانی به صورت 
مشکل  بروز  باعث  آتی  سال های  در  خانوادگی 
ژنتیکی و در پی آن احتمال بروز بیماری و کم مقاوم 
طی  راستا  این  در  که  شد  می  گونه  این  شدن 
هفته های اخیر دو گوزن زرد نر و ماده از سایت 
ساری برای رفع مشکل ژنتیکی این گونه وارد جزیره 

اشک دریاچه ارومیه کرده ایم.
دو  این  انتقال  کنار  در  کرد:  اضافه  یوسفی 
گوزن گزارش جامعی از شرایط زیستی این گونه 
و تهدیدهای آن در دست تهیه است تا بر اساس 
زرد، خروج  گوزن  مورد  در  کوتاه مدت  برنامه  آن 
قوچ و میش از پارک ملی دریاچه ارومیه تدوین 

و بر اساس آن نیز بودجه از سوی سازمان مرکزی 
تخصیص داده شود.

حفاظتی  اقدامات  اکنون  هم  داد:  ادامه  وی 
از جمله ایجاد خط انتقال آب به جزیره اشک به 
طول 19 کیلومتر، احداث آبشخور و آب انبارهای 
ازم برای ذخیره سازی آب مورد نیاز گوزن زرد و 
تامین علوفه مورد نیاز از طریق هلیکوپتر در مواقع 
ضروری انجام شده و بخشی از اقدامات نیز در 

دست اجرا است.
 ایجاد جنگل مصنوعی 

برای تداوم حیات گوزن زرد ایرانی
هکتاری   30 محوطه  ایجاد  از  یوسفی 
جنگل کاری شده برای تداوم حیات گوزن زرد ایرانی 
نامناسب  شرایط  به  توجه  با  گفت:  و  داد  خبر 
این  کاهش جمعیت  و  ایرانی  زرد  گوزن  زیستی 
گونه، این اداره کل در محوطه ای در حاشیه دریاچه 
ارومیه در وسعت 30 هکتاری شرایط را برای بقای 

گوزن زرد ایرانی ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه این محوطه جنگل کاری شده 

و شرایط بر اساس شرایط زیست محیطی جزیره 
اشک در آن فراهم شده است، عنوان کرد: در نظر 
داریم بعد از اتمام ایجاد این محوطه، تعدادی از 
گوزن های زرد ایرانی را به این منطقه منتقل کرده 
تا از انقراض این گونه جلوگیری کنیم. رئیس اداره 
آذربایجان  زیست  حیات وحش حفاظت محیط 
غربی با بیان اینکه هم اکنون 80 درصد از احداث 
این محوطه خاتمه یافته است، افزود: هم اکنون 
فنس کشی  برای  ازم  اعتبار  تخصیص  منتظر 
این محوطه هستیم. جزیره اشک دریاچه ارومیه 
از  یکی  ملی  و  بین المللی  کارشناسان  اعتقاد  به 
ایرانی در  زیستگاه های مناسب حیات گوزن زرد 
دنیا است. پارک ملی دریاچه ارومیه شامل 102 
آن ها  که مهم ترین  است  و کوچک  بزرگ  جزیره 
جزیره کبودان یا قویون داغی به مساحت 3125 
هکتار و زیستگاه قوچ و میش ارمنی و جزیره اشک 
به مساحت 25۷0 هکتار زیستگاه اصلی گوزن زرد 

ایرانی است.

و  دستی  صنایع   میراث  فرهنگی،  سازمان  رئیس   
گردشگری گفت: ماسوله در قالب پرونده جنگل های 
هیرکانی تیرماه سال آینده  در اجاس میراث جهانی 
فهرست  در  پرونده  این  امیدواریم  و  می شود  مطرح 

میراث جهانی ثبت شود.
ماسوله  مونسان گفت:  علی اصغر  ایلنا،  گزارش  به  
از  باید  و  نقاط زیبا و دیدنی کشورمان است  از  یکی 
ظرفیت های آن برای توسعه گردشگری استفاده شود. 
او همچنین با اشاره به داشته های فرهنگی و تاریخی در 
سراسر کشور افزود: ماسوله باید در حوزه گردشگری و 
به ویژه در بخش بوم گردی به مقصد گردشگران داخلی 

و خارجی تبدیل شود.
و  دستی  صنایع   میراث  فرهنگی،  سازمان  رئیس 
هر کشور  اینکه  به  توجه  با  کرد:  اضافه  گردشگری 
سالیانه یک سهمیه برای ثبت جهانی آثار تاریخی خود 
دارد، ما تاش کردیم با اقدامات ابداعی آثار بیشتری 

را در قالب یک پرونده به ثبت جهانی برسانیم. 
ثبت جهانی محور ساسانی که 300 کیلومتر وسعت 
دارد و بناهای تاریخی بسیاری را در خود جای داده 

ادامه  مونسان  است.  اقدام  این  از  نمونه ای  است، 
داد: ماسوله هم در قالب پرونده جنگل های هیرکانی، 
تیرماه سال آینده در اجاس میراث جهانی یونسکو 
کارشناسان  دفاع  با  امیدواریم  و  می شود  مطرح 
سازمان، این پرونده امسال در فهرست میراث جهانی 

به ثبت برسد.
معاون رئیس جمهوری همچنین پس از ارائه گزارش 
در مورد میزبانی رشت برای رویداد گردشگری خوراک 
از سوی طراح این ایده، گفت: سازمان میراث  فرهنگی 
رویداد  این  برگزاری  برای  را  پشتیبانی ازم  و  حمایت 
برگزاری چنین رویدادی در سطح  اما  خواهد داشت، 
بین المللی نیازمند یک متولی و تعیین بودجه مورد نیاز 

است.
او در این نشست با بررسی وضعیت کاروانسرای شاه 
عباسی رشت و شنیدن سخنان سرمایه گذار این بنای 
شاه  کاوانسرای  به  مربوط  موضوعات  گفت:  تاریخی 
عباسی رشت باید با در نظر گرفتن مفاد قرارداد پیگیری 
و رفع شود. صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی 

و سرمایه گذار باید به توافق و تفاهم برسند.

خشکسالی، کمبود علوفه و خشک شدن دریاچه ارومیه چه بایی بر سر حیات وحش این منطقه آورده است؟ 

خطر انقراض بیخ گوش گوزن زرد ایرانی 
خطر انقراض گوزن زرد ایرانی، این گونه نادر و ارزشمند را تهدید می کند و به دلیل شرایط نامناسب زیستی جمعیت این گونه در حال کاهش است. 
چند سالی است گونه با ارزش گوزن زرد ایرانی بر اساس قوانین زیست محیطی جزو گونه های در خطر انقراض است و این روزها نیز به دلیل شرایط 
نامناسب زیستی از جمله خشکسالی، کمبود علوفه و خشک شدن دریاچه ارومیه حال و روز خوبی نداشته و جمعیت آن بر اساس آخرین سرشماری 

در سال 94 رو به کاهش است.

ونده جنگل های هیرکانی برای ثبت جهانی ارائه می شود  ماسوله در قالب پر

خطر انقراض 

گوزن زرد 

ایرانی را تهدید 

می کند و به دلیل 

خشکسالی، 

کمبود علوفه و 

خشک شدن 

دریاچه ارومیه 

جمعیت این گونه 

در حال کاهش 

است

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات توسعه 
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شــهرداری شــهربابک درنظــر دارد خدمــات توســعه و اصــاح معابــر شــهری شــهربابک شــامل زیرســازی، اجــرای 
ــی همســطح  ــرو دال آســفالت گــرم، روکــش آســفالت، جدولگــذاری، پیــاده رو ســازی و اجــرای یــک دســتگاه آب
چهــار دهانــه بــا بــرآورد اولیــه بــه مبلــغ 42,720,614,963  ریــال بــر اســاس فهرســت بهــای پایــه راه، راه آهــن و 

بانــد فــرودگاه و ابنیــه ســال 1397 را ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت بــه شــماره ثبــت ســامانه 200975616000006 برگــزار 
نمایــد؛ مبلــغ ســپرده تضمیــن شــرکت در مناقصــه 2,150,000,000  )معــادل دومیلیــارد و یکصــدو پنجــاه میلیــون( ریــال بــه صــورت ضمانت 
نامــه بانکــی معتبــر مــی باشــد، مناقصــه گــران بایســتی دارای گواهــی صاحیــت پیمانــکاری معتبــر و ظرفیــت مجــاز از ســازمان برنامــه 
و بودجــه در رشــته راه و بانــد بــا حداقــل رتبــه 5 باشــند کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد 
 www.setadiran.ir ــه آدرس مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت )ســتاد( ب
انجــام خواهــد شــد و ازم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســامانه مذکــور و دریافــت گواهــی 
امضــای الکترونیــک را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. مناقصــه گــران بایســتی اســناد مناقصــه را از طریــق ســامانه دریافــت و 
p( تــا ســاعت   d f بــا توجــه بــه مندرجــات اســناد و شــرایط مناقصــه، مــدارک درخواســتی را شــامل پــاکات )الــف، ب و ج( بصــورت فایــل )

13 روز شــنبه مــورخ 1397/10/15 در ســامانه اســکن، بارگــذاری و ارســال نماینــد
توجــه: چنانچــه برنــدگاه اول و دوم حاضــر بــه مبادلــه پیمــان نشــوند ســپرده آنــان بــه ترتیــب ضبــط خواهــد شــد، شــهرداری در رد یــا 

قبــول هــر یــک از پیشــنهادات مختــار اســت، ســایر اطاعــات و جزئیــات در اســناد مناقصــه منــدرج اســت.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه : 1397/09/27 می باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد : تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1397/10/04 خواهد بود  
مهلت ارسال پیشنهادات از طریق سامانه ستاد : تا ساعت  13 روز شنبه مورخ 1397/10/15 می باشد

دســتگاه مناقصــه گــزار بــه آدرس : اســتان کرمــان ، شهرســتان شــهربابک، بلــوار هفــت تیــر جنــب میــدان شــورا، شــهرداری شــهربابک 
،کدپســتی 7751811177  تلفــن 034-34112006 

بازگشایی پاکت ها : ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 1397/10/17 در محل دفتر شهردار به آدرس دستگاه مناقصه گزار می باشد
اطاعات تماس سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 41934-021 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

شهرداری شهربابک- امور پیمان و قراردادهام/الف872

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای   

1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری
2- موضــوع مناقصــه: اجــرای باقیمانــده خطــوط تغذیــه فــوادی فــاز 1 و 2 بازفــت بــه قطــر 8 اینــچ جهت 

گازرســانی بــه روســتاهای دهســتان بازفــت پاییــن - بخــش بازفــت از توابــع شهرســتان کوهرنگ شــامل:
2-1- اجرای خط تغذیه فوادی به قطر 8 اینچ                                                                                4500 متر
T کابینتی                    یک مورد B S 2-2- اجرای عملیات ساختمانی ، مکانیکال و الکتریکال ایستاده 2500/
3- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 97/10/8 لغایت 97/10/9 به مدت 2 روز از ساعت 8 صبح لغایت 14

4- مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه: ساعت 15 روز یک شنبه مورخ 97/10/23
5- تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 97/10/26

6- محــل دریافــت اســناد مناقصــه امــور قراردادهــا و محــل تحویــل اســناد دبیرخانــه حراســت ) رمــز 
ــان فارابــی شــمالی  ــه( شــرکت گاز اســتان چهارمحــال و بختیــاری واقــع در شــهرکرد - خیاب و محرمان

مــی باشــد.
7- نــوع و مبلــغ تضمیــن فراینــد ارجــاع کار: یکــی از تضامیــن معتبــر در آییــن نامــه تضمیــن معامــات 
ــغ  ــه مبل ــران ب ــرم وزی ــات محت ــورخ 94/9/22 هی ــماره 123402/ ت 50659 ه م ــه ش ــی مصوب دولت

ــد. ــی باش ــال م ــون ( ری ــود و دو میلی ــتصد و ن 892/000/000 ) هش
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 97/10/3

تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 97/10/6

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 97/43
یک مرحله ای به شماره مجوز5012 . 1397 

روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری
1297

 نوبت اول

شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری
)سهامی خاص( شماره ثبت: 5500
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حمایت از فلسطین سیاست مبنایی 

جمهوری اسامی است

اعضای  دیگر  و  رئیس  الزهار  محمود 
فراکسیون حماس در مجلس فلسطین صبح 
دیروز با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 
دیدار و درباره آخرین تحوات فلسطین بحث و 

تبادل نظر کردند.
وزیر  رسانه ای،  دیپلماسی  اداره  گزارش  به 
امور خارجه در این دیدار با بیان اینکه جهان  
اسام باید به رغم برخی اختافات حول محور 
جلوی  تا  آیند  گردهم  فلسطین  از  حمایت 
سوء استفاده ها گرفته شود، گفت: متاسفانه 
امروز برخورد با مقاومت از درون جهان اسام 
صورت می گیرد و این فشارها بر همه کشورها و 

جریانات اسامی هم وجود دارد. 
ظریف تصریح کرد: حمایت از فلسطین یکی 
از سیاست های مبنایی جمهوری اسامی است 
به  امیدواریم برخی دولت های اسامی که  و 
حمایت صهیونیست ها و آمریکا دل بسته اند به 
جهان اسام بازگردند و بدانند صهیونیست ها 
هیچ کس  برای  مطمئنی  شریک  و  دوست 

نیستند. 
بیان  با  دیدار  این  در  نیز  الزهار  محمود 
اینکه ایران از فلسطین »حمایت حقیقی« به 
پروژه  که  کرد  امیدواری  ابراز  می آورد،  عمل 
و  فلسطین  مردم  مقاومت  با  صهیونیسم 
حمایت جهان اسام هر چه زودتر پایان یابد. 
رئیس فراکسیون مقاومت در مجلس فلسطین 
فلسطین  مجلس  انحال  اعام  به  اشاره  با 
توسط محمود عباس خاطرنشان کرد: مجلس 
فلسطین به طور قانونی انتخاب شده و باید 

دوره خود را تمام کند. 
اساسی  قانون  اساس  بر  کرد:  تصریح  وی 
حتی  شرایطی  هیچ  تحت  مجلس  فلسطین 
وضعیت اضطراری هم نمی تواند منحل شود و 

باید به کار خود پایان دهد. 
وزیر امور خارجه کشورمان نیز با ابراز تاسف 
از اعام انحال مجلس فلسطین، این اقدام را 
خاف اصول دموکراتیک و موجب سوء استفاده 
صهیونیست ها برشمرد و بر ضرورت وحدت 
ملت فلسطین حول محور مقاومت تاکید کرد.

سردار سلیمانی به  طور رسمی و از 

طریق فرودگاه به عراق می آید

اهل  الربیعی، عضو حزب عصائب  محمود 
ماهواره ای  شبکه  با  گفت وگو  در  عراق  الحق 
ایرانی  نیروهای  حضور  با  رابطه  در  دجله 
عراق  در  ایرانی  نیروهای  گفت:  عراق  در 
حضور ندارند اما نیروهای آمریکایی در عراق 
و  آنها  دقیق  تعداد  هیچ کس  و  دارند  حضور 

پایگاه های شان را نمی داند.
به گزارش ایسنا، وی افزود: مستشاران ایرانی 
با آگاهی و خواسته دولت عراق در این کشور 
حضور دارند و سردار قاسم سلیمانی به طور 
رسمی و از طریق فرودگاه به عراق می آید و 
بررسی  را  آنها  و  می رود  مختلفی  مناطق  به 

می کند.

 ترکیه نتانیاهو 

را قاتل دنیای امروز خواند

مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه ضمن 
رد انتقادات اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
»قاتل  را  نتانیاهو  ترکیه،  جمهوری  رئیس  از 

خونسرد دنیای امروز« خواند.
القدس  روزنامه   از  نقل  به  ایرنا  گزارش  به 
العربی، نتانیاهو در توئیت روز شنبه خود، خطاب 
به رئیس جمهوری ترکیه نوشت: اردوغان نباید 
اسرائیل را موعظه کند. وی همچنین اردوغان را به 
اشغال شمال قبرس و کشتار کردها در داخل و 

خارج از ترکیه متهم کرد.
خارجه  وزیر  اوغلو  چاووش  رابطه،  همین  در 
ترکیه در واکنش به سخنان نخست وزیر رژیم 
که  را  کودکانی  نتانیاهو  گفت:  صهیونیستی 
او  می کند،  بمباران  می  کنند ،  بازی  ساحل  در 
فلسطینی  هزاران  کشتار  مسئول  مقاماتش  و 
این  ترکیه  خارجه  امور  وزیر  هستند.  بی گناه 
پیام را به همراه تصاویر شهید »فادی ابوصالح« 
نماد  و  ساله   16 نوجوان  الجنیدی«  »فوزی  و 
مقاومت فلسطین که از سوی شمار بسیاری از 
سربازان صهیونیست با چشمان بسته بازداشت 
ابراهیم کالین، سخنگوی  شده اند، منتشر کرد. 
ریاست جمهوری ترکیه هم به سخنان نتانیاهو 
واکنش نشان داد و در توئیتی نوشت: نتانیاهو 
از آن جایی که تحت بازجویی پلیس قرار دارد، 
دچار مشکات فراوانی شده است. وی می کوشد 
تاش  بیهوده  اما  کند  منحرف  را  مردم  توجه 
می کند، آنها نمی توانند صدای رئیس جمهوری ما 

را ساکت کنند.

القاعده بازگشته است

بن وااس وزیر امنیت انگلیس گفته که القاعده 
دادن  قرار  هدف  برای  فناوری  توسعه  حال  در 

هواپیماها و فرودگاه ها است.
امنیت  وزیر  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
گروه  این  که  داده  هشدار  همچنین  انگلیس 
تروریستی مسئول حمات 11 سپتامبر به دنبال 
بیشتر است. تهدید هوایی  اقدامات خودسرانه 
جدی است. القاعده برگشته است. آنها بار دیگر 
بیشتر  توطئه های  دنبال  و  سازماندهی شده اند 
علیه اروپا هستند و با متدهای جدید آشنا شده و 

همچنان به دنبال حمات هوایی هستند.

 اشرف غنی وزرای 

دفاع و کشور را برکنار کرد

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان با 
صدور دو حکم جدا گانه ویس احمد برمک وزیر 
کشور و طارق شاه بهرامی وزیر دفاع این کشور را 
برکنار و به جای آنان امرالله صالح و اسدالله خالد 

را معرفی کرد.
به گزارش بی بی سی، گفتنی است اسدالله خالد 
رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان به عنوان 
سرپرست وزارت دفاع این کشور و امرالله صالح 
که او نیز قبا ریاست امنیت ملی افغانستان را 
به عهده داشت به عنوان سرپرست وزارت کشور 

منصوب شده اند.

مک گورک دلیل استعفای خود را اجرای ناگهانی 
تصمیم به خروج نیروهای آمریکایی از سوریه اعام 
نابود کننده است. در  این تصمیم  کرد و گفت: 
شرایط فعلی من در جایگاهی نیستم که قادر باشم 
همزمان با پیش بردن سیاست های دولت، صداقت 
خاطرنشان  همچنین  او  کنم.  حفظ  نیز  را  خود 
باعث  از سوریه  آمریکا  نیروهای  کرده که خروج 
ما  هم پیمانان  میان  در  بی اعتمادی  و  سردرگمی 
واکنش  در  ترامپ  رابطه  همین  در  شد.  خواهد 
به خبر استعفای نماینده ویژه آمریکا در ائتاف 
ضد داعش، این عمل را بی اهمیت عنوان و تصریح 
کرد: کناره گیری مک گورک اقدامی پوچ است  زیرا 
او در هر حال قرار بود که تا دو ماه آینده از سمت 
خود کنار برود. ترامپ همچنین در پیام توئیتری 
خود اضافه کرده که من مک گورک را نمی شناسم، 
او توسط اوباما به این سمت منصوب شده بود. اگر 
هر رئیس جمهوری به غیر از من اعام می کرد که 
می خواهد پس از نابودی داعش سربازانش را سالم 
به خانه بازگرداند، تبدیل به یک قهرمان مردمی 
می شد، اما من همچنان در آماج خبرهای جعلی 
درخصوص  همچنین  ترامپ  دونالد  دارم.  قرار 
استعفای جمیز متیس وزیر دفاع نیز گفته بود: 
زمانی که اوباما او را از کار برکنار کرد، این من بودم 
که به او فرصت مجدد دادم و برای او منابعی را که 

هیچوقت در اختیار نداشت، فراهم کردم.
التهاب در فضای سیاسی آمریکا

و  سوریه  از  آمریکایی  نیروهای  خروج  اعام  با 
این  واسطه  به  نظامی  ارشد  مقام  دو  استعفای 
تصمیم کاخ سفید، فضای سیاسی آمریکا به میزان 
قابل توجهی متهلب شده است. این تصمیم دقیقا 
مقارن شده با تعطیلی بخشی از دولت آمریکا که به 
سبب اختافات بر سر تصویب بودجه دیوار مرزی 
با مکزیک بروز کرده است. در همین راستا، برخی 
از سناتورهای آمریکایی نسبت به چنین تصمیمی 
واکنش نشان داده و آن را در جهت تضعیف منافع 
سناتور  نمونه  عنوان  به  کرده اند.  قلمداد  آمریکا 
تندرو و جمهوری  خواه، لیندسی گراهام این مسئله 
را پیروزی بزرگ ایران، روسیه و بشار اسد عنوان 
برای  سنا  فوری  جلسه  تشکیل  خواستار  و  کرده 
بررسی این موضوع شده است. گراهام که از اعضای 
هست،  نیز  سنا  مسلح  نیروهای  کمیته  پرنفوذ 
با اعام نگرانی از سرنوشت کردها پس از خروج 
آمریکا از سوریه، تصریح کرده که در واقع ما با این 
کار به ترکیه این امکان را می دهیم که کردها را نابود 
کند.  در خارج از ایاات متحده، دو کشور بریتانیا و 
فرانسه که از اعضای ائتاف مبارزه با داعش هستند 
با تصمیم ترامپ مخالفت کردند. روسیه اما از آن 
استقبال کرده و گفته است که با خروج نیروهای 
راه حل  به  دستیابی  شانس  سوریه  از  آمریکایی 

سیاسی در این کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
دو سناریو برای خروج نیروهای آمریکایی در سوریه

مواضع  از  رسیده  اخبار  شرایطی  چنین  در 

شرق  به  قریب الوقوع  حمله  برای  ترکیه  نظامی 
این  نظامی  کاروان  که  دارد  آن  از  فرات حکایت 
کشور به سمت مرزهای سوریه حرکت کرده و تا 
لحظه تنظیم این گزارش، تاکنون حدود 35 تانک 
و سایر تجهیزات سنگین بر روی نفربرهای زرهی 
از گذرگاه مرزی جرابلس عبور کرده اند. همزمان با 
این اتفاق، روز گذشته دولت باغچلی رهبر حزب 
ناسیونالیست ترکیه در پیامی مدعی شد که شرق 
فرات تبدیل به انه مارها شده و تا زمانی که این 
منطقه به طور کامل پاکسازی نشود، کشور در 

امنیت نخواهد بود.
در همین رابطه به نقل از یک مقام ارشد نظامی 
آمریکا گفته شده که هفته قبل و پیش از اعام 
از سوریه،  ایاات متحده  رسمی خروج نیروهای 
در  ترکیه  رئیس جمهوری  اردوغان  طیب  رجب 
تماس تلفنی با دونالد ترامپ به وی اطمینان داده 
که با نیروهای داعش در سوریه مقابله کرده و آنها 
را ریشه کن خواهد کرد. از سوی دیگر و در حالی 
از تصمیم خروج  از متحدان آمریکا  که بسیاری 
نیروهای نظامی این کشور از سوریه ابراز نگرانی 

کرده اند، نیروهای دموکراتیک سوریه خبر دادند 
که گروه داعش برای تصرف دوباره شهر هجین در 
استان دیرالزور وارد عمل شده و حمات شدیدی 

را صورت داده اند.
ژورنال  وال  استریت  روزنامه  راستا،  همین  در 
نیروهای  خروج  است:  آورده  گزارشی  در  آمریکا 
آمریکا از سوریه موجب نگرانی شدید اروپایی ها 
و  ایران  اکنون  که  معتقدند  آنها  و  است  شده 
را  سوریه  در  آمریکا  نبود  از  ناشی  خاء  روسیه 
که  است  آورده  روزنامه  این  کرد.  خواهند  پر 
تصمیمی  چنین  اتخاذ  از  اروپایی  دیپلمات های 
می کنند  احساس  و  می برند  سر  به  شوک  در 
که به آنها خیانت شده زیرا اروپا در مقایسه با 
آمریکا از تهدیدهای بیشتری از طرف خاورمیانه 
مواجه است که این تهدیدها می تواند از جانب 
تروریست  و موج دوباره پناهندگان متوجه اروپا 
چاپ  شرق ااوسط  روزنامه  مورد  این  در  شود. 
لندن در گزارشی دو سناریو را مطرح کرده است: 
سناریوی نخست بر پایه صحبت های برهم صالح 
رئیس جمهوری عراق استوار است؛ مبنی بر اینکه 

با انجام مذاکرات میان کردها در سلیمانیه، آنها با 
دمشق به توافق رسیده و در نهایت پرچم سوریه 
را در شرق فرات برافراشته کنند. سناریوی بعدی 
که جفری جیمز نماینده آمریکا در امور سوریه 
مطرح کرده، آن است که ترکیه تا عمق 20 تا 30 
کیلومتری نوار مرزهای شمالی یک منطقه حائل 
امنیتی ایجاد کند و یگان های مدافع خلق از این 

مناطق دور شوند. 
در همین رابطه حسین موسویان دیپلمات ارشد 
پیشین کشورمان نیز طی گفت و گویی با ایسنا، 
با اشاره به اینکه اختاف بر سر خروج نیروهای 
آمریکا از سوریه در داخل این کشور جدی است، 
می گوید: خروج آمریکایی ها از سوریه به شرطی 
آستانه(  )محور  ترکیه  و  روسیه  ایران،  نفع  به 
همکاری های  باشند  قادر  آنها  که  بود  خواهد 
مشترک را تعمیق ببخشند  زیرا اگر فردی که قرار 
است جای جیمز متیس را در وزارت دفاع بگیرد از 
جنس افرادی مانند جان بولتون باشد، به احتمال 
زیاد اقدامات ضد ایرانی با شتاب بیشتری دنبال 

خواهد شد.

یک رسانه خبری از توطئه وزیر دفاع انگلیس برای جانشینی 
نخست وزیر این کشور خبر داده است. در حالی که »ترزا می« 
نخست وزیر انگلیس از رای عدم اعتماد پارلمان در اوایل ماه 
جاری رهایی یافت ولی به نظر می رسد، خانم نخست وزیر 

هنوز با چالش های بیشتری از سوی کابینه اش روبه رو است.
دفاع  وزیر  ویلیامسون  گاوین  گزارشی  در  تایمز  ساندی   
برای  را  توطئه ای  هدایت  که  است  کرده  متهم  را  انگلیس 
برکناری »ترزا می« بر عهده داشته است تا جانشین وی در 

راس قدرت شود.
برداشته است  این توطئه  از  تایمز در حالی پرده  ساندی 
که یک شاهد عینی وزیر دفاع انگلیس را در رستوران هتل 
بیومونت در 18 دسامبر به همراه دوستانش دیده است که 
در حال صرف شام بوده اند. دیدار بین وزیر دفاع انگلیس و 
دوستانش در این رستوران یک هفته بعد از برگزاری رای عدم 
اعتماد به نخست وزیر برگزار شده است. ویلیامسون در این 
دیدار تمایات خود را برای ضربه زدن به رقبایش یعنی ساجد 

جاوید وزیر کشور و جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس بیان 
کرده و گفته است که می تواند این دو نفر را برای تصاحب 
قدرت کنار بزند. به گزارش تسنیم به نقل از ساندی تایمز، 
ویلیامسون در این دیدار مدعی شده است که  او تنها نامزدی 
است که قادر به جلب حمایت حزب اتحاد دموکراتیک است.

البته یک منبع نزدیک به ویلیامسون این ادعا را تکذیب 
سال   2 برای  حداقل  ویلیامسون  که  است  گفته  و  کرده 
آینده کوچکترین آرزوی بلندپروازانه ای برای تصاحب پست 
برنامه  اجرای  برای  تاش  حال  در  و  ندارد  نخست وزیری 
نوسازی و مدرنیزه کردن ارتش انگلیس است. این نخستین بار 
نیست که رسانه های خبری انگلیس از تاش ویلیامسون برای 
برکناری نخست وزیر خبر می دهند. در ژوئن 2018 میادی نیز 
دیلی میل به نقل از منابع آگاه فاش کرده بود که ویلیامسون 
تهدید به برکناری »ترزا می« کرده است، آن هم در صورتی 
که نخست وزیر با اختصاص منابع مالی بیشتر به نیروهای 

مسلح مخالفت کند.

» ابتکار« آثار و پیامدهای دنباله دار خروج نیروهای ایاات متحده از سوریه در آمریکا و خاورمیانه را بررسی می کند

وپا التهاب در آمریکا، شوک در ار
mrezasattari62@gmail.com

محمدرضا ستاری

آثار و پیامدهای تصمیم غیر منتظره دونالد ترامپ مبنی بر خروج نظامیان آمریکایی از سوریه همچنان ادامه دارد. در تازه ترین تحوات صورت گرفته 
پس از استعفای جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا، برت مک گورک نماینده آمریکا در ائتاف بین المللی ضد داعش نیز از سمت خود کناره گیری کرد. 

توطئه وزیر دفاع انگلیس برای برکناری » ترزا می«ساندی تایمز گزارش داد
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پیروز ایزدی کارشناس مسائل اروپا در گفت و گو با شورای راهبردی روابط خارجی 
در پاسخ به این سوال که دایل اعتراضات اخیر در فرانسه چیست و چه پیامدهایی 
در این کشور خواهد داشت، گفت: مشکات اقتصادی یکی از مهم ترین علل و 
ریشه  های اعتراض های اخیر در فرانسه است و به ویژه در سیاست  های نو لیبرالی 
بودجه کشور، کوچک  برای کاهش کسری  مالیات ها  افزایش  ماکرون همچون 
و  سرمایه گذاران  برای  انگیزه  ایجاد  و  عمومی  هزینه  های  کاهش  دولت،  کردن 
کارفرماها مشاهده می شود. البته وی با اتخاذ این سیاست ها به دنبال دستیابی به 
سرمایه گذاری بیشتر، جذب نیروی کار بیشتر، کاهش بیکاری و در نهایت رونق 
اقتصادی بود  زیرا بیکاری مشکل مزمنی است که در همه دوره  های زمانی در این 
کشور وجود داشته و دولت  های مختلف هم از هر دو جناح موفق به حل آن 

نشده اند.
مشکل امروز فرانسه ریشه در ساختار اقتصادی این کشور دارد. ولی از طرفی 
راه  حل ارائه  شده از طرف مکارون و سیاست  های نو لیبرالی او در مرحله اول فشار 
را بر مردم وارد کرده است. استدال رئیس جمهوری فرانسه این است که در ابتدا 
باید از طریق اجرای این سیاست ها به اقتصاد رونق بدهیم و پس از ورود اقتصاد به 
مرحله شکوفایی، در آن زمان طبقات پایین هم از منافع آن بهره مند خواهند شد، 
اما واقعیت این است که در همان مرحله اول با توجه به اینکه سیاست  های وی 

مبتنی بر کاهش هزینه  های عمومی بنا شده بود، موجب کاهش مزایای رفاهی و 
ایجاد فشار بیشتر بر طبقات پایین و در نتیجه بروز نارضایتی ها در این کشور شد.
وی در خصوص پیامدهای این اعتراضات در ابعاد بین المللی نیز گفت: ناامیدی 
یکی از آثاری است که مردم فرانسه از ماکرون پیدا کردند. با توجه اینکه در چند 
سال گذشته اعتماد مردم نسبت به نخبگان سیاسی متعلق به احزاب راست و چپ 
از بین رفته بود، به یکباره وی با شعار  های فراجناحی وارد عرصه سیاسی این کشور 
شد و مردم به شعار بهبود وضعیت از سوی فردی که خود را به  نوعی خارج از 
سیستم موجود معرفی می کرد، امیدوار شدند، ولی در نهایت از او ناامید شدند. 
همچنین در این شرایط با توجه به کاهش محبوبیت ماکرون جریان  های افراطی 
می توانند از این وضعیت بهره برداری کنند. زمانی که دولت یک کشور در پیشبرد 
سیاست های اقتصادی خود شکست خورده و محبوبیتش را از دست می دهد تا 
حدودی اراده کافی برای تصمیم گیری  های سرنوشت ساز و مهم را نخواهد داشت 
و به همین جهت ممکن است در روند فعالیت هایش در حوزه سیاست خارجی 
به ویژه در ارتباط با اتحادیه اروپا تاثیرگذار باشد. به طور مثال در موضوع اتحادیه 
اروپا ماکرون قصد داشت با تقویت بنیه اقتصادی فرانسه کشورش را شریک و 
هم پایه آلمان معرفی کند و درنهایت کشورش نقش مؤثرتری در رهبری این اتحادیه 
داشته باشد. امروز مشکات اقتصادی متاثر از سیاست  های تحمیلی اتحادیه اروپا 

در بیشتر کشورهای این قاره به چالشی مشترک تبدیل شده است. به طور مثال 
این اتحادیه در موضوع کسری بودجه معتقد است که میزان کسری نباید بیش 
از 3 درصد تولید ناخالص داخلی باشد که همین موضوع باعث شده تا دولت ها با 
کاهش هزینه  های عمومی و افزایش مالیات ها کسری بودجه خود را جبران کنند، 
اما واقعیت این است که همین موضوع موجب ایجاد فشار مضاعف بر مردم و 
کاهش مزایای رفاهی آن ها می شود. مردم مشکات موجود را ناشی از بوروکراسی 
حاکم بر اتحادیه اروپا و عدم توجه آن ها به وضعیت معیشتی آن ها می دادند و 
معتقدند که این اقدامات در نهایت به ضرر مردم تمام می شود. به همین دلیل 
در کشورهای دیگر اروپایی ازجمله بلژیک هم مشکاتی مشابه مانند فرانسه وجود 
دارد و طی هفته  های گذشته شاهد اعتراضاتی در این کشور بوده ایم. سیاست  های 
نو لیبرالیستی اتحادیه اروپا با اعمال فشار بیشتری بر کشورهایی که از نظر بنیه 
اقتصادی ضعیف تر هستند، باعث به وجود آمدن چالش  های متعدد در اقتصاد 
آن ها می شوند. در نهایت این کشورها مستعد بروز نارضایتی و اعتراضات خیابانی 
از سوی مردم کشورشان به دلیل مشکات اقتصادی هستند.   ایزدی در ادامه در 
پاسخ به این پرسش که آیا نو لیبرالیسم آمریکایی، هدف خود را تضعیف اروپا قرار 
داده است؟ اظهار کرد: ترامپ پس از روی کار آمدن خود همواره اروپا را یک رقیب 
اقتصادی می داند و چون اولویتش در ابتدا شکوفایی اقتصادی کشور آمریکا است، 

به نوعی ناسیونالیسم اقتصادی را در پیش گرفته است و به همین جهت از نظر وی 
تضعیف اروپا در نهایت به نفع واشنگتن خواهد بود همان طور که برای روسیه هم 
تضعیف اروپا مفید خواهد بود  زیرا در موضوع کریمه، اروپا تحریم هایی را ضد 
مسکو اعمال کرد. این کارشناس مسائل اروپا همچنین در پاسخ به این پرسش که 
تضعیف فرانسه به عنوان یکی از کشورهای تاثیرگذار در عرصه بین الملل از منظر 
راهبردی برای ایران چه شرایطی ایجاد خواهد کرد؟ گفت: برجام به دایل امنیتی 
برای اروپایی ها بسیار حائز اهمیت است و آن ها برای ادامه حضور ایران در این 
توافق تاش می کنند و به دنبال ایجاد انگیزه برای تهران با اعطای امتیازاتی همچون 
سازوکار مالی SPV هستند، اما واقعیت این است که با توجه به اتفاقات اخیر در 
داخل فرانسه، دولت این کشور به اندازه ای تضعیف نخواهد شد که از این سیاست 
خود دست بکشد و آن ها به حضور خود در برجام ادامه خواهند داد. از طرفی ذکر 
این نکته ضروری است که حجم تعامات مالی و بازرگانی فرانسه و سایر اروپایی ها 
با ایران به میزانی نیست که توانایی تاثیرگذاری آینده روابط دو طرف را داشته باشد. 
ایران در این شرایط باید همواره پنجره  های گفت وگو را با طرف  های اروپایی باز نگاه 
دارد؛ مانند دورگذشته تحریم ها دیگر اجماع قبلی علیه ایران وجود ندارد و این 
موضوع متاثر از اختافات امروز میان اروپا و آمریکا و شکاف فرا آتانتیکی میان 

این دو است که در نهایت عدم اجماع جدید میان آن ها به نفع ایران خواهد بود.

شورای راهبردی روابط خارجی از پیامدهای اعتراضات داخلی در فرانسه گزارش می دهد

وپا وسیه از تضعیف ار استقبال آمریکا و ر
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 سبک
چرا دیگران شما را جدی نمی گیرند؟زندگی

دیده اید بعضی از افراد انگار به محض ورود به جایی، همه چیز را تحت فرمان خود 
می گیرند؟ اما در مورد خودتان قضبه کاما برعکس است؟ گاهی احساس می کنید 
الویت ها و طرزفکر دیگران و خواسته های شان وجود شما را درو می کند؟ حتما 
خیلی سخت هم می توانید دیگران را دعوت به همکاری و پیروی از خودتان 
بکنید! به نظر می رسد بعضی از آدمها از بدو تولید شخصیتی قوی دارند 
اما عده ای دیگر همیشه خمود و تابع و بی دست و پا هستند و گویی 
همیشه منتظرند یک بزرگتر به آنها دستور بدهد. این احساس برای تان 
آشناست؟ شاید علتش این است که دیگران شما را به اندازه  کافی 
جدی نمی گیرند، و به احتمال زیاد خود شما هم خودتان را جدی 
نمی گیرید. جوری که دیگران ما را می بینند بستگی به این دارد که ما 
خودمان را چگونه می بینیم. ما دریافتی که از خود داریم را در هر رفتار و 
کامی که به زبان می آوریم منعکس می کنیم. در ادامه برای تان می گوییم 

چرا اطرافیان شما شما را جدی نمی گیرند و چه باید بکنید.
به چیزی که می گویید، پایبند نیستید 

قول ها و وعده هایی می دهید که بعدا نمی توانید به آنها عمل کنید؟ آیا با هیجان و 
اشتیاق برای خانواده و دوستان خود توضیح می دهید که برنامه تان برای کار و زندگی و ... چیست اما هرگز این اتفاق ها 

نمی افتند؟
برای خودتان یک قانون جدید وضع کنید. به دیگران نگویید چه قرار است بکنید. در عوض کارهایی را که تاکنون انجام 
داده اید به آنها بگویید. این کار شما نه تنها از شرمنده شدن تان در آینده جلوگیری می کند بلکه انگیزه تان را برای برنامه ای 
که در ذهن دارید حفظ می کند. آدم هایی که به آنچه می گویند عمل می کنند، مورد احترامند و جدی گرفته می شوند. ضمنا 

این افراد مسئولیت پذیرترند.
پیگیر برنامه های تان نیستید

با خودتان روراست باشید؛ آیا اغلب پروژه های جدیدی در کار یا زندگی تان شروع می کنید اما کمی بعد متوجه می شوید 
هرگز از مرحله  اولیه نمی توانید جلوتر بروید؟ پس تعجبی ندارد که اطرافیان تان شما را جدی نمی گیرند. اتفاقی که اینجا 
می افتد این است که تابع هیچ سیستم هدف گذاری منطقی نیستید. شاید تصور کنید فقط افرادی که به دنبال دست 
آوردهای خیلی بزرگ هستند، هدف گذاری می کنند اما خوب است بدانید تنها راه انجام و تکمیل کارها، داشتن برنامه ای 

گام به گام و سپس پیگیری و عمل دقیق به آن برنامه است.
بلد نیستید کار و تفریح را از هم جدا کنید

این خیلی خوب است که عاقه مندی ها فردی تان را با آنهایی که در حلقه ی حرفه ای تان هستند شریک شوید، اما به نظر 
می رسد امروزه حد و حدودها کمی بهم ریخته اند: کارمندان بیش از حد با رئيس خود صمیمی می شوند، و صاحبان کسب 
و کار با مشتریان خود دور میز بیلیارد جمع می شوند و همزمان با بازی از زندگی شخصی خود می  گویند. اما واقعیت این 
است که هر چه مردم بیشتر در مورد شما بدانند کمتر می توانند شما را در لباس یک حرفه ای ببینند. بهتر است جزئیات 
زندگی شخصی تان را فقط برای دوستان مورد اعتمادتان نگه دارید، نه اینکه آنها را با همکاران تان مطرح کنید، چون باعث 

می شود شما را دست کم بگیرند و فرصت های خوب حرفه ای را از دست بدهید.
به جای عمل کردن، بهانه می آورید

به تمام زمان هایی فکر کنید که وقت تان را صرف این کرده اید تا به دیگران توضیح بدهید چرا نتوانسته اید کاری را که 
گفته اید انجام دهید. حاا فکر کنید اگر به جای آن همه آه و ناله کردن و بهانه تراشیدن، کارتان را می کردید و پشتکار داشتید 
چقدر بهتر و موفق تر می بودید. بهانه آوردن نوعی طفره رفتن و تعلل کردن است.  اگر دیگران ببینند بیشتر با آدم های 
سطحی و اهمال گر یا گستاخ و وراج ارتباط دارید، معموا شما را جدی نمی گیرند. درست است که قرار نیست همه  آدم ها 
سبک زندگی کاما سالمی داشته باشند و تمام رفتارهای شان منطقی و بی عیب باشد اما تعداد افرادی که معموا رفتارهای 
منطقی دارند و درست فکر می کنند، کم هم نیست. به دنبال ارتباط با کسانی باشید که ارزش وقت صرف کردن را داشته 
باشند، آدم هایی بااخاقی که شخصیت قوی و باثباتی دارند و نشست و برخاست با آنها اعتمادبه نفس تان را باا می  برد. 
گاهی به سختی می توانیم آدم هایی را که تاثیر مثبتی در زندگی مان ندارند کنار بگذاریم اما یادتان باشد دنیا پُر از افراد 
جورواجور است. اگر واقعا تصمیم گرفته اید که دیگران شما را جدی بگیرند، یک دوست یا گروهی از دوستان جدید پیدا 

کنید که بتوانند کمک تان کنند به سمت هدف تان حرکت کنید
منبع: روزیاتو

آقای نارنجی:  ما اون نسلی هستیم 
که شیرینی آدامسمون که تموم میشد 
وسطش شکر میزدیم و میذاشتیم تو 
یخچال سرد شه دوباره میخوردیمش 
و چند بار اینکارو تکرار میکردیم. با ما 

از صرفه جویی حرف نزنین

حسابدارِ خسته:  بعد از سه ساعت 
ریاضی خوندن به این نتیجه رسیدم 
از  جزوی  هم  درس  افتادن  بهرحال 

زندگی دانشجوییه

به مناسبت هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری صورت گرفت: 

تجلیل از فعاان حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج -خبرنگار »ابتکار«: با حضور مدیر کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان،معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ،مدیر کل اداره 
راه و شهرسازی ، فرماندهان پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی استان و 
جمعی از مسئوان، از راهداران و شاغلین حوزه راهداری و حمل و نقل 

جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد تجلیل شد. 
 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  در مراسم تجلیل از فعاان 
حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در محل سالن جرجانی 
 : گفت  راهدار،  روز  و  نقل   و  حمل  هفته  تبریک  شدضمن  برگزار 
از شرایط ویژه ای برخوردار است که در این حوزه  حوزه حمل و نقل 
کامیون داران و رانندگان نقش آفرینی می کنند در نتیجه این حوزه به 
عنوان یک شاخص ملی در توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی نقش 

بسزایی دارند.
علی خوان پایه  با اشاره به اینکه در حوزه حمل و نقل قریب 9 درصد از 
رشد و تولید اقتصاد ملی در این  بخش نهفته است افزود: در سال جاری 
افزایش قیمت لوازم یدکی ، استیک و پایین بودن نرخ کرایه حمل و نقل 
از جمله خواسته ها و مشکات کامیون داران بود که این مهم همچنان 

در سطح ملی و استان در حال پیگیری است.
خوان پایه ضمن تشکر و قدر دانی از بخش اصناف و مجامع امور 
صنفی رانندگان تصریح کرد: در کشور بیش از 90 درصد جابه جایی 
کااو مسافر از طریق بخش زمینی صورت می گیرد که  نیاز است به 
این حوزه  توجه بیشتری شود. وی اضافه کرد: در استان ما بیش از 100 
درصد بارجابه جایی مسافر و کاا از طریق بخش زمینی انجام می شود.

مدیر کل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و 
اگر بخواهیم یک حمل و نقل  پویا، کارامد و  بویراحمد  عنوان کرد: 
پاسخگو با صرفه اقتصادی داشته باشیم بایستی در زمینه زیر ساخت ها 

توجه جدی داشته باشیم.
 خوان پایه تاکید کرد: در حوزه راهداری قریب230 کیلومتر روکش 

آسفالت در دو سال گذشته صورت گرفت.
 وی با اشاره به  دستاورد های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان در دو سال گذشته گفت: رو شنایی معابر شهری، نصب و راه 
اندازی سیستم های حمل و نقل، هوشمند مرمت و پاکسازی تونل ها، 

ایمن سازی در مدارس حاشیه راه ها،  تهیه و نصب عائم اطاعاتی، خط 
کشی مسیرها، نصب جداکننده های فیزیکی، تعمیرات ساختمان های 
راهداری،  اجرا و مهیا سازی مجتمع خدمات رفاهی،  تعمیرات ابنیه فنی 
شامل پل ها و رفع نقاط حادثه خیز، لکه گیری و روکش آسفالت راه های 
اصلی و رو ستایی  از جمله مهم ترین دستاوردهای این حوزه بوده است .
و  عمومی  های  شاخص  در  گذشته  سال  کرد:  نشان  خاطر  وی 

اختصاصی در بین کلیه ادارات  راهداری رتبه اول کسب کردیم. 
خوان پایه با اشاره به تغییر و تحول بنیادی در بخش حمل و نقل  
افزود:راه اندازی اتاق مانیتورینگ ترافیکی،  راه اندازی سامانه هوشمند 
تردد ناوگان، تشکیل تیم های کنترل نامحسوس جاده ای، ساخت و 
نصب پل های عابر پیاده در سطح استان و بهسازی و ترمیم محوطه  
پارکینگ ساختمان  راهداری از دیگر اقداماتی اساسی در طول سال های 
گذشته بوده است.  این مسئول  تاکید کرد: اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای در طول دو سال گذشته تاش کرده سفر ایمن برای 

هموطنان در فصول مختلف در مسیره ایجاد کند. 
وی به اجرا و مهیا سازی مجتمع خدمات رفاهی،  تعمیرات ابنیه فنی 
شامل پل ها، رفع نقاط حادثه خیز، لکه گیری و روکش اسفالت راه های 
اصلی و رو ستایی در راستای خدمت رسانی به مردم شریف استان و 

کاربران جاده ای اشاره کرد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  استان افزود: خدمات رسانی 
به ویژه در فصل زمستان با توجه به اینكه قریب به 50 درصد استان 
ما در مناطق كوهستانی و برفگیر است و به تبع آن در اثر بارندگی ها 
ریزش و رانش و آبگرفتگی معابر داریم و ما از اینجا اعام می كنیم این 
اداره كل با بیش از 200 نفر نیروی انسانی در سطح استان و بیش از 
200 دستگاه ماشین آان سبك، سنگین و نیمه سنگین در قالب 23 
راهدارخانه ثابت و سیار آماده خدمت رسانی به هموطنان عزیزمی باشد. 
درپایان مراسم، از فعاان و بازنشستگان حوزه راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد، مجموعه پلیس و راهور، شرکتها و 
انجمن های فعال حمل و نقل و رانندگان نمونه به مناسبت فرا رسیدن 
روز راهداری تجلیل شد واز خانواده معزز شهدا  با اهدای لوح سپاس، 

تقدیر بعمل آمد.


