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    * رهبلر معظلم انقلاب با تقدير از تاش هاي حافظان نظم و امنیت

نیروي انتظامي را در معرض نگاه و قضاوت عمومي دانستند

* بايد به نحوي عمل کنید که برداشت مردم از نیروي انتظامي 

يک نیروي مقتدر، عادل و هوشیار باشد

ايلن نیلرو  * حضلرت آيلت اه خامنله اي ازمله رسلیدن 

به جايگاهي در تراز انقاب و نظام اسلامي را پیشلرفت  بدون 

توقف خواندند

* بخش هلاي مختللف نیلروي انتظاملي از جملله کانتري هلا 

 پاسلگاه ها و گشلت هاي انتظامي در پیش چشم  مردم قرار دارد

و قضاوت درباره عملکرد نیروي انتظامي به مجموعه نیروهاي 

مسلح و نظام اسامي تعمیم پیدا مي کند

سلربازان  انتظاملي:  نیلروي  فرمانلده  اشلتري  سلردار   *

 جان برکلف مللت ايلران در نیلروي انتظاملي با روحیله  انقابي

مديريت جهادي، تفکر بسیجي و با عزم و اراده راسخ براي حفظ 

 امنیلت و آراملش کشلور و پاسلداري از ارزشلها تلاش مي کنند

اندونزي: وقوع س���ونامي و حافظان جان و مال و ناموس مردم و اقتدار نظام هستند
در س���واحل غ���رب اندونزي 
واقع در تنگه س���وماترا و جزاير 
سوماترا و جاوه درآستانه سال نو 
 ميادي 222 کشته، 843 مجروح
و 28 نفر مفقود برجاگذاشت.  
بقيه در صفحه 13
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ظريف: حمايت از فلسطين سياست مبنايي 

جمهوري اسامي است

مخالفت بغداد با ورود نيروهاي خارج شده 

ارتش آمريكا از سوريه به عراق
   * وزير امور خارجه: متأسفانه امروز برخورد با مقاومت از درون جهان اسام صورت مي گیرد

 * دبیر شلوراي  عالي امنیت ملي: آنچه موجب نابودي رژيم صهیونیسلتي خواهد شد، فساد 
گسترده سران آن  و بیداري ملت هاست

* »عادل عبدالمهدي«، نخست وزير عراق با درخواست واشنگتن براي ورود نظامیان آمريکايي 
از سوريه به کشورش مخالفت کرد

*  اقلیم کردستان عراق: ورود نظامیان آمريکايي به عراق منوط به کسب اجازه از بغداد است

عملكرد  نيروي انتظامي 
بايد همراه با درايت و اعتمادآفرين باشد

شماري از نمايندگان مجلس در گفتگو با اطاعات :

* سلیدکاظم دلخوش، سلخنگوي کمیسلیون اقتصلادي مجلس: عللل اصلي افزايلش يکباره دار 
سیاست هاي غلط بانک مرکزي و تحريم هاست 

* تیم اقتصادي دولت از يک طرف قیمت ها را باا مي برد و بعد کمي از آن مي کاهد و مي گويد ارزان 
کرديم در حالي که به اين موضوع نابساماني در اقتصاد گفته مي شود نه ارزاني 

* حسلیني، عضو کمیسلیون برنامه، بودجه و محاسلبات مجلس: به خاطر فاصله طبقاتي هر نوع 
فساد موجب نگراني مردم نسبت به دستگاه حاکمه مي شود 

 * رضايي کوچي رئیس کمیسلیون عمران مجلس: هزينه هاي جاري مملکت بسلیار سلنگین اسلت
و بايد اصاح شود 

* نادري عضو کمیسیون اقتصادي مجلس: تیم اقتصادي دولت مي توانست روند افزايش دار را مهار کند 
* نوسانات قیمت دار روي مواد اولیه، تولید و صادرات تأثیر سوء مي گذارد

مشكات اقتصادي با تقويت 
مديريت اجرايي و نظارتي حل مي شود

ضميمه جامعه

صفحه2

* امواج سلونامي در آب هاي 

 تنگله سلوندا 843 مجلروح

و 28 مفقود به جا گذاشت 

* 430 خانه و 9 هتل در جزيره 

سوماترا تخريب شده است

* بايد بپذيريم يک جامعه متنوع و متکثر هستیم و به سیاست ها 
و فتواها و زمزمه هاي متنوع و متکثر نیاز داريم

سونامي شبانه
در اندونزي

 222 قرباني 
گرفت

تغييرات فرهنگي در گفتگو با دكتر آزاد ارمكي

بايد نخبگان را به ميدان آورد

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6
حجت ااسام  و المسلمين دكتر محمد مسجدجامعی

علل گرايش آل سعود
و شيخ هاي خليج فارس

به صهيونيست ها

فرمانده معظم كل قوا در ديدار فرماندهان و مسئوان نيروي انتظامي :

ترامپ اول!
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شر�يط ���طلبينموضو� مناقصهشما�� مناقصه��يف

197-518
مناقصـه عمومى يـك مرحله اي 
خريد ، نصب و قفسـه بنـدي انبار 

قطعات يدكي پروژه شمش

الف- در اختيار داشـتن امكانات عملياتى و اجرايى – فنى و مهندسى – مديريتى- توانايى 
مالى و تجربيات مفيد و مكفى در زمينه تكميل و تحويل كار موضوع مناقصه

ب- داشتن صالحيت معتبر از مراجع ذيصالح (مرتبط با كار موضوع مناقصه) 
1)نام و نشانى مناقصه گزار: شركت آلوميناى ايران وابسته به سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران.

2) مهلت خريدو دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ درج آگهى نوبت دوم (مورخ 1397/10/05) به مدت 8 روز(تا 97/10/13) مى باشد.
3) نشانى محل دريافت اسناد مناقصه: استان خراسان شمالىـ  شهرستان جاجرمـ  شركت آلوميناى ايرانـ  واحد امور حقوقي و قراردادها 

در ضمن دريافت اسناد مناقصه از سايت شركت آلومينا (www.iranAlumina.ir) نيز امكان پذير مى باشد. 
ــت كه بايد به شماره حساب فراگير 4725/85800 نزد بانك تجارت شعبه  4) قيمت خريد اسـناد: -//1,000،000 (يك ميليون) ريال اس

جاجرم كد 4725 به نام شركت آلوميناى ايران واريز گردد.
5) نشانى محل تحويل اسناد: استان خراسان شمالىـ  شهرستان جاجرمـ  دبيرخانه امور ادارى شركت آلوميناى ايران. 

ــت و داوطلبين مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  ــناد مناقصه مشخص گرديده اس ــرايط، در اس ــاير ش توضيح اينكه: س
32605340-058  تماس حاصل فرمايند.

روابط عمومى  شركت آلوميناى ايران  شناسه آگهى: 325442

نوبت
آگهى  مناقصه عمومى يك مرحله اى اول

شر�يط ���طلبينموضو� مناقصهشما��  � تا�يخ مناقصه��يف

197-517
انجام عمليات ساخت 

ساختمان دو طبقه آزمايشگاه 
واقع در شركت آلوميناى ايران

الف- در اختيار داشـتن امكانات عملياتى و اجرائى ، مديريتى، توانايى مالى ، ماشين آالت ، و 
تجربيات مفيد و مكفى در زمينه كار موضوع مناقصه

ب- ارائـه صالحيت معتبـر از مراجع ذيصالح در رشـته مرتبط با موضـوع مناقصه مطابق با 
شرايط و اسناد مناقصه

1) نام و نشانى مناقصه گزار: شركت آلوميناى ايران وابسته به سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران.
2) مهلت خريدو دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ درج آگهى نوبت دوم (مورخ 05 /1397/10) به مدت 7 روز مى باشد.

3) نشانى محل دريافت اسناد مناقصه: استان خراسان شمالىـ  شهرستان جاجرمـ  شركت آلوميناى ايرانـ  واحد امور حقوقي و 
قراردادها در ضمن دريافت اسناد مناقصه از سايت شركت آلومينا (www.iranAlumina.ir) نيز امكان پذير مى باشد . 

ــت كه بايد به شماره حساب فراگير 4725/85800 نزد بانك تجارت  4) قيمت خريد اسـناد: -//1,000،000 (يك ميليون) ريال اس
شعبه جاجرم كد 4725 به نام شركت آلوميناى ايران واريز گردد.

5) نشانى محل تحويل اسناد: استان خراسان شمالىـ  شهرستان جاجرمـ  دبيرخانه امور ادارى شركت آلوميناى ايران. 
ــب اطالعات بيشتر با شماره تلفن   ــخص گرديده است و داوطلبين مى توانند جهت كس ــناد مناقصه مش ــرايط، در اس ــاير ش توضيح اينكه: س

32605345-058  تماس حاصل فرمايند.
روابط عمومى شركت آلوميناى ايران  شناسه آگهى: 325431

نوبت
 اول

آگهى  مناقصه عمومي يك مرحله اي 
شركت آلوميناى ايران

شر�يط ���طلبين ( توضيح مهم )موضو� مناقصهشما�� مناقصه
مناقصه عمومى يك مرحله اى ارائه خدمات كارشناسى  فنى  و 97-514

مهندسى ، نظارت عاليه و كارگاهى در امور بهره بردارى  و توليد
* در اختيار داشتن نفرات مورد نياز از لحاظ سابقه و تجربه كارى در كارخانه 

توليد شمش اوليه آلومينيوم طبق شرايط مندرج در اسناد مناقصه

1) نام و نشانى مناقصه گزار: شركت آلوميناى ايران وابسته به سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران.

2) مهلت خريدو دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ درج آگهى نوبت دوم (مورخ 1397/10/05) به مدت 7 روز مى باشد.

3) نشانى محل دريافت اسناد مناقصه: استان خراسان شمالىـ  شهرستان جاجرمـ  شركت آلوميناى ايرانـ  واحد امور حقوقي و قراردادها در 

ضمن دريافت اسناد مناقصه از سايت شركت آلومينا (www.iranAlumina.ir) نيز امكان پذير مى باشد . 
4) قيمت خريد اسناد: -//1,000،000 (يك ميليون) ريال است كه بايد به شماره حساب فراگير 4725/85800 نزد بانك تجارت شعبه جاجرم 

كد 4725 به نام شركت آلوميناى ايران واريز گردد.
5) نشانى محل تحويل اسناد: استان خراسان شمالىـ  شهرستان جاجرمـ  دبيرخانه امور ادارى شركت آلوميناى ايران. 

ــب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  ــت و داوطلبين مى توانند جهت كس ــخص گرديده اس ــناد مناقصه مش ــرايط در اس ــاير ش توضيح اينكه: س

32603067-058  تماس حاصل فرمايند.
روابط عمومى شركت آلوميناى ايران شناسه آگهى: 325426 

نوبت
آگهى مناقصه شركت آلوميناى ايران  اول

شركت ملي نفت �ير��
شركت ملي مناطق نفتخيز جنو�

شركت بهر� بر���� نفت � گا� گچسا��� «سهامي خا�»

فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه خريد (دو مرحله اي)
به شماره درخواست (9400080) شماره مناقصه1318/ج  ر/97

شركت بهر� بر���� نفت � گا� گچسا��� ��نظر ���� �لكتر�پمپ 
تفكيك گر س���يا� مو�� نيا� خو� �� �� طريق مناقصه عمومي خريد��� 
نماي���د. لذ� مناقصه گ���ر�� مي تو�نند با �عايت نكا� ��� ش���د� �� 
سايت ها� HTTP//IETS.MPORG.IR (پايگا� ملي مناقصا�) � پرتا� 
ش���ركت بهر� بر���� نفت � گا� گچسا��� � بخش مز�يد� � مناقصا� 
(gsogpc.nisoc.ir) نسبت به ��يافت � تكميل �سنا� ���يابي كيفي� 
مطابق برنامه �مانبند� شد� �يل �قد�� � مد��� مربوطه �� به ���� 
گچسا��� شركت بهر� بر���� نفت � گا� گچسا��� �بيرخانه كميسيو� 

مناقصا� �تا�24 ��سا� نمايند.
�خرين مهلت ��يافت �سنا� ���يابي كيفي 97/10/26
تا�يخ گشايش پاكت ها� ���يابي كيفي 97/10/30

ال�� به �كر �س���ت برنامه �مانبند� � تحويل �س���نا� مناقصه پس �� 
���يابي كيفي بر�� ش���ركت هايي كه حد�قل نمر� �عال� شد� �� كسب 
نمايند. طي �عو� نامه �طال� �ساني خو�هد شد. �� ضمن ���ئه تصوير 
بر�بر با �صل �خرين تغيير�� صاحبا� �مضا� مجا� ��� ش���د� ���نامه 
�سمي �لز�مي بو�� � �مكا� ���ئه 25% پيش پر��خت مقد�� مي باشد.

طبق قانو� حماي���ت �� توليدكنندگا� ��خل���ي� �� صو�� �جو� 
س���ا�ندگا�/توليدكنندگا� ��خلي� مش���ر�� به تأييد فني كاال� 

پيشنها�� ��لويت خريد با �نها مي باشد.

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

(نوبت دوم) شما�� مجو�:4963�1397

آگهي مناقصه عمومي  نوبت دوم
ش��هر���� بافق �� نظر ���� �نجا� خدما� نگهد��� 
فضا� س��بز سطح شهر �� به مد� 12 ما� به پيمانكا� 

��جد شر�يط ��گذ�� نمايد.
مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 1,720,000,000 ريال 
به صورت ضمانت نامه بانكي يا اسناد خزانه يا واريز نقدي به شماره حساب 

2024092200 بانك تجارت شعبه بافق 
ــين- شهرداري  محل اخذ اسـناد مناقصه: يزد- بافق- ميدان امام حس

بافق - تلفن تماس: 03532420200
مهلت تحويل پيشنهادها به دبيرخانه شهرداري: تا پايان وقت اداري 

روز شنبه مورخ 97/10/15
ــوند  ــوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نش برندگان اول و دوم و س

سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است
روابط عمومي شهرداري بافق

آگهي مزايده عمومي  970/9005 
( شماره 100971188000003 در سامانه ستاد )

شركت مزايده گزار: شركت برق منطقه اي اصفهان
موضوع مزايده: فروش اجناس اسقاط انبار بختيار دشت (در 3 گروه) (شامل قرقره فلزي خالي بزرگ و كوچك، انواع ضايعات (آهن آالت، 
ــي، سيم مهار  ــيم (مس ــي، فيبر نوري و آلومينيومي)، متعلقات تجهيزات برقي، انواع س ــي دكل برق، انواع كابل (مس آلومينيوم و چدن)، نبش

رشته اي و سيم آلومينيوم با مغزي فوالدي)، انواع پيچ و مهر، مخزن (بشكه) 220 ليتري خالي، انواع باطري و ...)
نحوه دريافت و تحويل اسناد مزايده: كليه مراحل برگزاري مزايده از دريافت و تحويل اسناد مزايده تا اعالم برنده و تحويل اجناس، با مراجعه 
به « سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir امكان پذير خواهد بود. (اطالعات تماس «سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت (ستاد)» جهت انجام مراحل عضويت در سامانه و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي (توكن): مركز تماس: 41934ـ021، دفتر 

ثبت نام: 88969737 و 85193768-021 تماس با كارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي كاري با شماره 031-36270820)
مهلت دريافت اسناد مزايده:  از ساعت 9:00 صبح روز دوشنبه مورخ 97/09/26 تا ساعت 16:00 عصر روز شنبه مورخ 97/10/08

نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده: ضمانتنامه معتبر يا فيش واريز وجه نقد معادل 80,000,000 ريال (هشتاد ميليون ريال) براي 
گروه يك و 1,350,000,000 ريال (يك ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون ريال) براي گروه دو و 550,000,000 ريال (پانصد و پنجاه ميليون 
ــاب شبا IR330100004101101430230298 نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به نام شركت برق  ــه به حس ريال) براي گروه س

منطقه اي اصفهان
بازديد از اجناس موضوع مزايده؛ پس از تهيه اسناد از روز يكشنبه مورخ 97/10/09 لغايت روز چهارشنبه مورخ 97/10/12 از ساعت 09:00 
صبح تا 14:00 در محل انبار بختيار دشت شركت برق منطقه اي اصفهان واقع در ابتداي اتوبان اصفهان تهران (اتوبان آزادگان) جنب شهرك 

بختياردشت (پرتو) خواهد بود. الزم به ذكر است متقاضيان مي بايست در زمان بازديد يك نسخه از اسناد مزايده را همراه داشته باشند.
مهلت و محل ارائه پيشنهادهاي الكترونيكي و فيزيكي: مزايده گران بايستي حداكثر تا ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 97/10/22 
نسبت به ثبت پيشنهادها در سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) اقدام و نسخه فيزيكي پيشنهادها را در موعد مذكور به آدرس: اصفهان، 

خيابان چهارباغ باال، دبيرخانه شركت برق منطقه اي اصفهان تحويل نمايند.
ــنبه مورخ 1397/10/25ـ  سالن كميسيون معامالت ساختمان  ــاعت 10 صبح روز سه ش زمان و محل بازگشـايي پاكت هاي مزايده: س

معاونت مالي و پشتيباني شركت برق منطقه اي اصفهان
شرايط مزايـده:

ـ بازديد از اجناس موضوع مزايده الزامي مي باشد.
ـ ساير شرايط و اطالعات مربوطه در اسناد مزايده درج گرديده است.

ـ به پيشنهادهايي كه فاقد سپرده يا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن و پيشنهادهايي كه پس از 
انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ضمناً مي توانيد اين آگهي را در سايت هاي اينترنتي مشاهده كنيد
www.tavanir.org.ir                                  www.erec.co.ir                                  www.setadiran.ir

روابط عمومي شركت برق منطقه اي اصفهان
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چشمان مخفي آمريكا در فضا
نوشته جفر� تي. �يكلسو�                 ترجمة �ضا حائز

قطع رقعي، 428 صفحه، چاپ دوم
ــال 1960، ماهواره هاي «سوراخ كليد » توانستند به ديوار آهنين  از س
حفاظت اطالعاتي و فعاليت هاي نظامي شوروي، چين، ليبي، آفريقاي 

جنوبي و بسياري از كشورهاي ديگر نفوذ كنند.
چشمان مخفي آمريكا در فضا نخستين كتابي است كه به طور جامع و 
ــگرف مي پردازد و پرده از رازهايش  ــترده به اين برنامه اطالعاتي ش گس
ــه داده هاي  ــتند به مواردي ك ــاب، به طور مس ــن كت ــي دارد. در اي برم
ــزايي در آمادگي نظامي آمريكا  ــده از ماهواره ها نقش به س گردآوري ش

ــان مي دهد چگونه ماهواره هاـ  با  ــت و نش ــاره شده اس ــته اند، اش داش
مشاهده بحران هاي خارجي و پيشرفت هاي نظاميـ  ابزاري نيرومند در 

تصميم هاي سياست خارجي به شمار مي آيند.
ــوراخ كليد»  ــنده كتاب، خود از طراحان اصلي برنامه ماهواره «س نويس
است و تمام افراد اصلي، سياستمداران، دانشمندان و دولتمرداني را كه 
ــعه و اداره و اجراي اين برنامه كوشيدند، معرفي  ــختانه براي توس سرس
مي كند. در اين كتاب درباره قابليت هاي فني و پيشرفت هاي ماهواره هاي 
«سوراخ كليد»، بحث مي شود و اطالعات تازه اي درباره برنامه هاي اوليه 

و تازه ترين جاسوسي آسماني آمريكا بازگو مي گردد.
فر�شگا� مركز� : تهر�� بز�گر�� حقاني� ��بر�� �يستگا� متر� � ساختما� ���نامه �طالعا�� تلفن : 29993686 

تقدير رهبر معظم انقاب
از فعاليت های فرهنگی

آقايان سرهنگی و  بهبودی
صفحه2

صفحه2



دوشنبه 3 دي 1397ـ  16 ربيع الثاني 1440ـ 24 دسامبر 2018ـ سال نودوسومـ   شماره 27179 2اخبار داخلی

 فرمانده معظم کل قوا:  عملکرد  نيروي انتظامي 

بايد همراه با درايت و اعتمادآفرين باشد

 تقدیرروحانی از وزیر دفاع 
به دلیل   صرفه جویی   د رهزینه ها

 رهبر معظم انقاب با تقدیر از تاش های حافظان نظم و امنیت، نیروي انتظامی را 
در معرض نگاه و قضاوت عمومی دانستند و تأکید کردند: باید به نحوی عمل کنید که 

برداشت مردم از نیروی انتظامی یک نیروی مقتدر، عادل و هوشیار باشد.
 به گ���زارش   پایگاه اطاع رس���انی دفتر مقام معظ���م رهبری، حضرت 
آیت اه خامنه ای ظهر یکشنبه در دیدار فرماندهان و مسئوان نیروی انتظامی، ازمه 
رسیدن این نیرو به جایگاهی در تراز انقاب و نظام اسامی را پیشرفت بدون توقف 
خواندند و افزودند: بخش های مختلف نیروی انتظامی از جمله کانتری ها، پاسگاه ها 
و گشت های انتظامی در پیش چشم مردم قرار دارد  و قضاوت درباره عملکرد نیروی 
انتظامی به مجموعه نیروهای 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 در مراکز 
انتظامی نسبت به گذشته، بر لزوم استمرار پیشرفت ها تأکید کردند و افزودند: عملکرد 
نیروی انتظامی باید عاقانه، مدبرانه و برای مردم کاماً اطمینان بخش و اعتمادآفرین 
باشد .پیش از سخنان رهبر انقاب اسامی، سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی گفت: 
سربازان جان برکف ملت ایران در نیروی انتظامی با روحیه انقابی، مدیریت جهادی، 
تفکر بس���یجی و با عزم و اراده راسخ برای حفظ امنیت و آرامش کشور و پاسداری 
از ارزشها تاش کرده و 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.

رئیس دفتر رئیس جمهوری مراتب تقدیر و تشکر رئیس جمهور را به امیر 
سرتیپ حاتمی وزیر دفاع اباغ کرد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری 
در نامه ای مراتب تقدیر و تشکر رئیس جمهوری را به دلیل   صرفه جویی های انجام 
شده در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی ماه های اخیر به وزیر دفاع اباغ 
کرد.در پی تاکیدات رئیس جمهوری در دومین نشست هم اندیشی مدیران ارشد 
دولت تدبیر و امید در رابطه با لزوم صرفه جویی توسط دستگاه های اجرایی، گزارش 
اقدامات وزارت دفاع به استحضار روحانی رسید که به دلیل فعالیت های صورت 

گرفته، رئیس جمهوری مراتب تقدیر و تشکر خود را به وزیر دفاع اباغ کرد.

سرویس سیاسی � اجتماعی: به نظر مي رسد روزهاي پرالتهاب 
ارز کم کم جای خود رابه ثبات  مي دهد و بازار ارز کمي آرام گرفته 
است، با این حال قیمت های اجناس  در بازار قصد پایین آمدن ندارد 
و این موضوع  این روزها دغدغه اصلي زندگي مردم شده است. 
مردم از آین���ده زندگي اقتصادي خود نگرانند و مي خواهند 
بدانند چه آینده اي پیش روي   بازار ارز وکااس���ت    و با توجه 
به وضع اقتصادي فعلي، چه برنامه هایي قرار اس���ت در سال 98 

اجرا شود؟
در این باره  ، ش���ماری ازنمایندگان مجلس درگفتگویی با 
خبرنگاراطاعات  به تحلیل  وضع فعلی اقتصاد ایران پرداختند  و 

وضع  آینده  کشوررا  ارزیابی کردند که درپی می آید:
سخنگوي كميسيون اقتصادي

سیدکاظم دلخوش، سخنگوي کمیسیون اقتصادي مجلس 
درپاسخ به سئوالی،علل اصلي افزایش یکباره دار را در سیاست هاي 
غلط بان���ک مرکزي و تحریم ها خاصه مي کند و مي گوید: در 
کش���ور 85 درصد ارز حاصل از صادرات ، تجارت و امثالهم در 
اختیار خود دولت است. 55 درصد از فروش نفت و 30 درصد 
از صادرات پتروشیمي ها ارز وارد کشور مي شود که مدیریت آن 
با دولت است. متاسفانه در یکي دو سال گذشته با روند صعودي 
ارز و سکه، جوي در بازار ایجاد شد که به نفع کشور نبود؛ عدم 
س���اماندهي صرافي ها هم که به هرحال کار توزیع ارز را انجام 
مي دهند شرایط را به سمتي پیش برد که هم در بازار دوگانگي ایجاد 
ش���د و هم مردم به سمت سرمایه گذاري در بازار ارز و سکه گام 
برداشتند. به اعتقاد من بانک مرکزي باید از روز اول این مشکل را 

کنترل مي کرد که متاسفانه ناموفق بود.
وي در پاس���خ به این پرس���ش که صرافي ها سال هاست   
ساماندهي نشده است و به این روش عمل مي کنند، چرا یکباره  
معضل افزایش بهاي ارز خود را نشان داد، اظهار مي دارد:   اقتصاد 
کشور ما بیمارگونه است. اگر شما به جاي تزریق دارو به بیمار، وي 
را در هواي سرد قرار دهید، بیماري اش اوج مي گیرد. نابساماني 
صرافي ها هم در بحران خود را نشان داد. از طرفي دشمن انگشت 
روي نقطه ضعف اقتصادي ما گذاشت. رئیس جمهوري آمریکا 
بحث تحریم را از زماني مطرح کرد که بازار به هم ریخت. شاید 
برخي هم در پشت صحنه عاقه مند بودند بازار این گونه به هم 

بریزد تا آنان استفاده خود را ببرند.
ما در صحنه بین المللي با تحریم هاي دشمن مواجه شدیم و 
در صحنه داخلي با عدم مدیریت؛ این روند ما را به سمت افزایش 
صعودي ارز پیش برد. اگر خاطرتان باش���د دو سه سال گذشته 
درباره خودرو هم این اتفاق افتاد. یکباره به صورت افسار گسیخته 
قیمت خودرو پراید از 8 میلیون تومان به 20 میلیون تومان افزایش 
یافت. پس مدیریت مهم است، نباید هرکس چون با من هست 
پس همراه من باشد و چون با من نیست همراه من نباشد. قطعا 

شایسته سااري از مشکات کم خواهد کرد.
دلخوش دلیل کاهش قیمت دار را هم در تغییر مدیریت 
بانک مرکزي مي داند و مي گوی���د: تقریباً بعد از آنکه کمي از 
چاله هاي بانک مرکزي پر شده است، توقفي به افزایش داده اند. همه 
مي دانند ارز در دست بانک مرکزي است، اما مشکلي که وجود 
دارد، این است که این نابساماني  هنوز وجود دارد، چرا؟ چون وقتي 
قیمت ارز پایین مي آید به تناسب باید قیمت کاا هم کاهش یابد، اما 
قیمت کااها بیشتر هم شده است.  فروشندگان البته ناراحت هستند 
و عنوان مي کنند که مراجعین آنها به یک دهم تقلیل یافته اند. من   
معتقدم نباید به این بازار دلخوش بود، چون این امري غیرطبیعي 
اس���ت که قیمت کاا و خدمات در حال افزایش و ارز در حال 

کاهش است. معناي این عدم تناسب چیست؟
به گفته وي تیم اقتصادي دولت از یک طرف قیمت ها را باا 

مي برد و بعد کمي از آن مي کاهد و مي گوید ارزان کردیم در حالي 
که به این موضوع نابساماني در اقتصاد گفته مي شود نه ارزاني.

دلخوش درباره اینکه آیا نگراني تولیدکنندگان از عدم ثبات 
نظام ارزي کشور را دلیل اصلي باا نگهداشتن قیمت ها نمي دانید، 
مي گوید: خیر، نگراني نیس���ت، ضعف مدیریت در برخي از 
بخش هاس���ت. بخش هایي مثل گمرك، ترخیص کاا و ثبت  
سفارش. وقتي واردکننده قادر به وارد کردن کااي خود نیست   یا 
با تاخیر هفت هشت ماهه کاا وارد مي کند، هم کاا حیف مي شود، 

هم زندگي مردم آسیب مي بیند.
از طرفي نظارت هم در کشور ضعیف است و معناي واقعي 
ندارد. بسیاري فکر مي کنند نظارت مجلس یعني همین نظارت 
بر مغازه دار؛ نه این گونه نیس���ت. نمایندگان مجلس با سئوال و 
استیضاح بر امور مملکت نظارت مي کنند. نمایندگان تاکنون 7000 
سئوال از وزرا کردند. ابزار نمایندگان همین تذکر، استیضاح و سئوال 
است، اما تعداد سئواات آنقدر زیاد است که از خاصیت مي افتد. 
مثاً از من خواستند تا سئوالم را از وزیر کشور به صحن بیاورم. 
اصاً فراموش کردم سئوالم درباره چه موضوعي بوده، چون یک 
سال از طرح آن مي گذرد. عاوه بر این موضوع، مگر چند وزیر 
را مي توان استیضاح کرد؟ من به 4 وزیري که اخیرا انتخاب شدند 
گفتم که عده اي اظهار مي داشتند وزراي قبلي خوب کار نکردند، اما 
نکند جریان شما هم مثل پیرمرد آسیاباني شود که محصول مردم را 
آرد مي کرد و از هر کیسه یک کاسه برمي داشت تا اینکه فوت کرد. 
به خواب فرزندانش آمد و گفت: من خاف مي کردم، اما شما نکنید 
که پشت سر من خدا بیامرزي نبود. بچه ها فکر کردند که چه کنند 
تا  اینکه به این نتیجه رسیدند پدر یک کاسه مي دزدید آنها دو کاسه 
بدزدند تا این گونه مردم بگویند خدا پدر آنها را بیامرزد که یک 
کاسه مي دزدید. وزرا باید کارشان را درست انجام دهند. نگرش 
مردم و انتخاب آنها هم تأثیرگذار است. وقتي برخي مردم با 5000 
تومان حق رأي خود را مي فروش���ند و برخي با حب و بغض و 
مسائل محلي چه در دولت چه در مجلس فرد انتخاب مي کنند، باید 
انتظار داشته باشیم مجلس و دولت ضعیف باشد. همچنین قواي ما 
باید تقویت شوند، افراد متخصص و کارشناس روي کار آیند، نباید 

سلیقه اي و با سیاسي بازي افراد مسئول را انتخاب کنیم.
گايه از عدم هماهنگي بخش ها

سخنگوي کمیس���یون اقتصادي مجلس همچنین از عدم 
هماهنگي بین بخش هاي مختلف کشور گایه مي کند و مي گوید: 
ما یک مجموعه آب  جدا دانه جدا هستیم. با همدیگر نمي نشینیم، 
حرف همدیگر را قبول نداریم. چه در دولت و چه در مجلس با 
هم هماهنگ نیستیم و این موضوع حل مشکات را زمانبر مي کند. 
از طرفي ما در کشور اقتصاددان واقعي کم داریم و از نظرات همین 
اقتصاددانان باتجربه هم بهره مند نمي شویم. شما کدام همایش و 
جلسه تخصصي و اصولي را سراغ دارید که این افراد کارشناس را 

فرابخوانند و از نظریات آنان بهره ببرند؟
دلخوش در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس در این راه 
گام برنداشته است، اظهار مي دارد: در مجلس هم مشکات مربوط 
به عدم شایسته سااري وجود دارد. وقتي در کمیسیون ابي مي شود، 
در رأي گیري ها و حضور در مجامع، فرد ي که باتجربه است کنار 
مي نشیند و   کم تجربه جلو مي آید، نتیجه همین مي شود. این درد 
در کل کشور وجود دارد. نباید یک طرف را محکوم کنیم. در برهه 
کنوني، متاسفانه همه مسئوان را زیر سئوال مي برند، اما من مي گویم 
مردم هم مقصر ند. سرنوش���ت مملکت دست خود مردم است، 

مي توانند بهتر از این انتخاب کنند.
شرايط بازار ارز نامتعادل است

سخنگوي کمیسیون اقتصادي مجلس، شرایط بازار ارز را 
در برهه کنوني متعادل نمي داند و مي گوید: با توجه به تشدید 

تحریم ها و قطع ارتباطات بانک هاي ما با دنیا مي توان گفت شرایط 
این بازار متعادل نیست. متاسفانه هنوز مجلس و دولت در خواب 
هستند و مردم هم اطاع کافي ندارند. وقتي کااهاي وارداتي  با 
چند برابر هزینه وارد مي شوند و فقط یک کشور مثل هند در قبال 
نفت، قول فروش کاا آن هم معلوم نیست با چه کیفیتي را داده 
و کشورهایي مثل چین و امثالهم خود را کنار کشیدند، قطعا بازار 
ارز هم تحت تاثیر قرار مي گیرد. از طرفي خود ما هم در عرصه 
بین المللي یک حرف واحد نمي زنیم و هماهنگ نیستیم؛ ضمن 
آنکه آدم هاي وطن فروش آن سوي مرزها هم بسیار هستند. دولت 
آمریکا هم ضعف و نقض هاي بسیاري دارد اما آیا آمریکایي هاي 
ساکن در سایر کشورها، کشورشان را مي فروشند؟ خیر. متاسفانه 
در خارج از کشور 316 کانال به زبان فارسي ملت و مملکت خود 
را مي فروشند. تهمت مي زنند، اتهام مي زنند و برخي در کشور این 

تبلیغات را گسترش مي دهند و برخي هم قبول مي کنند.
دلخوش در پاسخ به این که اگر نمي توان در عرصه بین المللي 
جلو  تحریم ها را گرفت، اما در عرصه داخلي چرا   رانت  ، اختاس   
 و فس���اد هس���ت که خودعامل  بي اعتمادی مردم  است، اظهار 
مي دارد: بخش هایي از اختاس ها و رانت ها، تبلیغات اس���ت و 
قسمتي هم وجود دارد. وقتي شما از یک فرد حمایت مي کنید و 
آن فرد عوامل خود را روي کار مي آورد، تبدیل به معضل مي شود. 
معتقدم باید با سوء استفاده گران واقعي برخورد شدید کرد. ناگفته 
نماند برخي هم براي پنهان کردن دزدان واقعي، افراد س���الم را 

مي زنند.
وي با بی���ان این که هزینه آب، برق و هزینه هاي جانبي در 
کشور ما بااست؛ ضمن آنکه مکث کردن، نگهداشتن تولیدکننده، 
پشت نوبت نگهداشتن کااها، به تأخیر انداختن و عدم توجه به 
حل مشکات هزینه ها را افزایش مي دهد، تاکید مي کند که راه 
حل مشکات این است که افراد توانمند را در بخش هاي مختلف 

به کار گماریم.
  عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات

محمد حسیني، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس در پاسخ به این سئوال که به نظر شما فساد و اختاس ها 
ریشه در ضعف قانون دارد یا نظارت و آیا مجلس برنامه اي براي 
رفع این معضل دارد  ، مي گوید: متاسفانه فساد در جامعه وجود 
دارد، اما نسبت به کل گردش منابع مالي و پولي، خیلي باا نیست که 
احساس عدم اعتماد کنیم؛ با این حال همین میزان هم شایسته نظام 
ما نیست و به خاطر فاصله طبقاتي این نوع اقدامات موجب نگراني 
مردم نسبت به دستگاه حاکمه مي شود. ما قوانین و مقررات کافي 
براي پیشگیري از فساد داریم. دستگاه هاي نظارتي متعدد درون و 
برون سازماني با اختیارات کافي هم داریم. آنچه در کشور ما منشأ 
این فسادها شده اول، گردش معیوب پول است. زماني مي توانیم 
فسادها را ریش���ه کن کنیم که چرخش پول کشورمان مثل سایر 

کشورها در یک شرایط غیرنقد صورت گیرد.
بحث بعدي، نوع بروکراس���ي اداري است. بروکراسي هاي 
بسیار پیچیده، هزینه افراد را باا مي برد، مردم براي اینکه این هزینه ها 
را کمتر کنند، با اس���تفاده از پورسانت   و رشوه   تاش مي کنند   
فرایند قانوني را سرعت ببخشند. ما باید این فرایندها را اصاح کنیم. 
متاسفانه سرمایه گذار باید چندین استعام از دستگاه هاي متعدد در 
زمان سرمایه گذاري بگیرد در صورتي که در قانون ششم توسعه 
بحث پنجره واحد را به صراح���ت اعام کردیم و باید به دنبال 
اجراي آن باشیم. از آن طرف باید به هر شکل، رابطه مستقیم مردم با 
کارکنان در رابطه با مباحث کاري را به نوعي صفر کنیم یا از طریق 
سیستم هاي الکترونیکي، کارها را سریع تر انجام دهیم، کاري که دنیا 
انجام داده است تا بتوانیم در یک اتاق شیشه اي شفاف قدم برداریم. 
متأسفانه شاهد ایجاد رانت یا زیاده خواهي توسط برخي افراد ذینفوذ 

هستیم که باید تحت  نظارت باشند وازکارشان  جلوگیري   شود. 
همه اینها قابلیت اجرایي دارد فقط باید عزمي براي اجرا باشد.

در کشور دستگاه هاي اجرایي متعددي وجود دارند که شاید 
بتوان گفت این تعدد، خود منش���أ یک س���ري فساد مي شود. 
دستگاه هاي نظارتي اختیارات ازم را در حوزه هاي مختلف دارند، 
بنابرای���ن   باید در این بخش   فضاي خوب ایجاد کنیم و چون 
اقتصاد ما بانک محور است، در سیستم هاي بانکي  گردش پول را 
با توجه به اصاح قانون بانکداري سریعتر انجام دهیم تا مشکات 

مربوط به فساد و اختاس کمرنگ شود .
اصاح نظام بانكداري

به گفته حس���یني، قانون نظام اصاح بانکداري به صورت 
کامل حدود دو سه ماه قبل توسط کمیسیون اقتصادي مصوب شد. 
این قانون 300 ماده دارد و قرار بود از طریق اصل 85 نهایي شود 
ولي متاسفانه دوستان رأي ندادند، اکنون این قانون در دستور صحن 

علني هست که یقیناً اعام مي شود و مجلس مي تواند وارد شود.
وي معتقد است اقدامات این چنیني شروع شده است ولي باید 

سرعت بیشتري یابد .
به گفته این نماینده مجلس، همچنین همه وقت مجلس به 
قانونگذاري نمي گ���ذرد. وي مي گوید: بحث نظارت اکنون در 
دستور کار قرار گرفته است، ولي شیوه هاي نظارت را باید از طرق 
مختلف انجام دهیم و تقویت کنیم. باید دسترسي اطاعات را براي 
نمایندگان بیشتر کنیم و نمایندگان هم قضاوت هاي درست داشته 

باشند تا جامعه به سمت شفافیت حرکت کند.
وي باز هم تاکید مي کند که  قانون اصاح سیس���تم  بانکي 
مي تواند مشکات بانکي را به عنوان نبض اقتصاد کشور تحت تأثیر 

قرار دهد و امید  است این قانون تا پایان امسال به نتیجه برسد.
علت افزايش قيمت ها

حسیني درباره علل افزایش قیمت ها با وجود کاهش قیمت 
ارز مي گوید: ما با ارزهاي آنچناني کاایي وارد نکردیم که اکنون 
انتظار کاهش قیمت ها را داشته باشیم. ما براي واردات از مبادي 
رسمي ، ارز سامانه نیما یا دولتي داریم پس اینکه برخي با ارز 11 
تا 12 هزار تومان قیمت گذاري مي کنند آثار رواني در بازار دارد. 
علت افزایش قیمت و اینکه کاهش پیدا نمي کندبه  میزان آثار تورم 
در حوزه اقتصاد  برمی گ���ردد. ما در تیر و مرداد، دو آثار تورمي 
باایي را تجربه کردیم که در چند سال اخیر تجربه نکرده بودیم؛ 
این افزایش قیمت حاصل افزایش تورم است. ما باید براي کاهش 

تورم  سیاستگذاري کنیم. 
تورم   تیر و مرداد امسال  حدود 4 و 5 درصدبود در حالي که 
در اقتصاد معمولي ، این نوس���انات بین 1 یا کمتر از یک درصد 
است. جهش هاي تورمي در حوزه اقتصاد باعث افزایش قیمت 
شده است .به گفته وي اگر مردم فکر مي کنند ارز به 3000 تومان 
برسد، قیمت ها کاهش مي یابد، خیر این گونه نیست، بنابراین ما باید 
در جهت کاهش تورم و رونق تولید گام برداریم تا بتوانیم قیمت ها 

را در سطح قابل قبولي    داشته باشیم .
حس���یني  درباره علل دو نرخي شدن تورم هم مي گوید: 
سیاست اقتصادي دولت در دوره یازدهم ، یک سیاست کاهش 
تورمي بود. ما تورم حدود 35 تا 40 درصدي را به کمتر از 10درصد 
رس���اندیم. باید بانک مرکزي و حوزه سازمان برنامه و بودجه در 
چارچوب این سیاست حرکت مي کردند که این گونه نشد. وقتي 
حوزه هاي مختلف با یک سیاست واحد همراهي نکنند، خیلي 
موفق نخواهد شد و موجب تکانه هاي ارزي مي شود. باید میزان 

افزایش حجم نقدینگي را کنترل مي کردیم که نکردیم. 
باید کاهش نرخ سود سپرده بانکي و سود تسهیات مي داشتیم 
تا تولیدکننده ما در یک شرایط بهتر قرار مي گرفت . وقتي اینها با 
هم همخواني ندارد، شبه پول در اقتصاد تولید مي شود و این حجم 

نقدینگي خود به خود پایه پولي را تغییر مي دهد.
گفته های رئيس كميسيون عمران مجلس

محمدرضا رضایي کوچي رئیس کمیسیون عمران مجلس هم 
درباره این که آیا مجلس براي کاهش تورم در سال آینده برنامه اي 
دارد و آیا براي کاهش بودجه جاري دولت که عامل اصلي تورم 
است و افزایش بودجه عمراني اقدامي صورت خواهد داد یا خیر، 
مي گوید: هزینه هاي جاري مملکت بسیار سنگین است. خیلي از 
همایش ها، سفرها، ساختمان هاي اداري و خودروها، بودجه جاري 
را سنگین کرده است. بودجه جاري دولت   حدود 200هزار میلیارد 
تومان است. در بخش عمراني چیزي نداریم، اگر هم هست در حال 
پیش فروش در قالب اوراق و اسناد خزانه اسامي هستیم. پولي که 
در مي آوردیم صرف هزینه هاي جاري مي کنیم. اگر   نگاه واقعي 
به بودجه داشته باشیم باید هزینه جاري کشور اصاح شود. وي 
در پاسخ به این سئوال که آیا اصاح این رویه در بودجه98 دیده 
شده است، اظهار مي دارد: خیر، همان شرایط قبل در حال تکرار 
شدن است  و طبیعي است که مجلس باید وارد عمل شود. یکي 
از اولویت هاي مجلس باید پایین آوردن هزینه اضافي دولت باشد. 
مجلس باید حکم دهد که ساخت و سازهاي اضافي ممنوع شود، 
پروژه هاي غیراولویت دار از رده خارج و خیلي از پروژه ها به بخش 
خصوصي واگذار شوند. ما همه بار را روي دولت گذاشتیم و دولت 

هم هر روز در حال چاق شدن است.
وي خواستار افزایش بودجه عمراني کشور مي شود و اضافه 
مي کند: اکنون معادل600هزار میلیارد تومان پروژه عمراني نیمه تمام 
داریم . هرچقدر بودجه جاري کشور کاهش یابد مي تواند به افزایش 

بودجه عمراني کمک کند.
رضایي کوچي  درباره  تس���هیات مسکن در سال آینده با 
توجه به شرایط تورمي فعلي مي گوید: قرار است سقف تسهیات 
مسکن افزایش و سود اقساط کاهش پیدا کند. دوره بازپرداخت 
هم افزایش مي یابد. باید زمین هاي دولتي در اختیار انبوه سازان قرار 
گیرد و با کنترل مصالح ساختماني، قیمت ها را کاهش دهیم تا در 
مجموع قیمت تمام شده مسکن کاهش یابد؛ مسکن مهر هم جزو 
پروژه هاي اولویت دار وزارت راه و شهرسازي است و ما حداقل 
حدود 5000میلیارد تومان بودجه براي سامان بخشیدن به مسکن 

مهر نیازمندیم که براي بودجه98 مبلغي را درنظر گرفتیم.
 گفته های  عضو كميسيون اقتصادي مجلس

شهاب نادري   عضو کمیسیون اقتصادي مجلس هم با اشاره 
به نوسانات بازار ارز مي گوید: تیم اقتصادي دولت مي توانست 
افزایش دار را مهار کند. ما دار را در کل بودجه کشور براساس 
برنامه ششم توسعه 3500 تومان بستیم، اما در کل بودجه کشور 
متأسفانه تا 20هزار تومان باا رفت. تأثیر ارز مازاد این کجا رفته و 
کجا هزینه شده است، اصاً مشخص نیست. بله دولت مي توانست 
افزایش قیم���ت دار را همان زمان مهار کند همانگونه که اکنون 

توانست.
وي در پاسخ به این سئوال که تولیدکنندگان در شرایط عدم 
ثبات نظ���ام ارزي، نگرانند و قیمت  کااهاي خود را قطعاً پایین 
نمي آورند، مجلس چه برنامه  اي براي رفع این نگراني و ثبات بازار 
دارید، اظهار مي دارد: دولت باید به تولید کننده و مصرف کننده 

کمک کند. 
وقتي گفته مي شود پسته به کیلویي 200هزار تومان رسیده 
است، چه تأثیرات منفي روي مصرف کننده دارد؟ دولت باید براي 
یاري رس���انی پا پیش بگذارد   و دراین مسیر گام بردارد. اکنون 
مبحث بودجه در مجلس داغ است. خب، بودجه را براساس چه 
نرخي براي سال آینده باید درنظر بگیریم؟ باید حتما رقم بودجه از 
یک الگویي پیروي کند. از بازار، از مباحث علمي، از چه چیزي؟
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ش���ورای عال���ی هماهنگی 
اقتصادی روز یکش���نبه به ریاست 
حجت ااس���ام و المسلمین دکتر 
حسن روحانی رئیس جمهوری و با 
شرکت روسای قوای مقننه و قضائیه 

تشکیل جلسه داد. 
رئیس کل بانک مرکزی در این 
جلسه گزارش���ی از اقدامات انجام 
ش���ده برای کنترل بازار پول و ارز 
ارائه داد. در این زمینه، پیشنهادهای 
بانک مرکزی در چارچوب انضباط 

و تقویت مؤسسات اعتباری کشور و 
حفظ و ارتقاء اعتماد عمومی به نظام 
بانکی و نحوه ساماندهی و مدیریت 
مؤسساتی که در گذشته با مشکات 
منابع روب���رو بوده اند مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت و تصمیم های 
ازم اتخاذ شد.در این جلسه همچنین 
نسبت به تأمین اعتبارات مورد نیاز 
برای تأمین نیاز صنعت دارو و بخش 
بهداشت و درمان کشور تصمیم گیری 

ازم به عمل آمد.

 وزیر امور خارجه حمایت از فلسطین را یکی از 
سیاست های مبنایی جمهوری اسامی بیان کرد و گفت: 
متاسفانه امروز برخورد با مقاومت از درون جهان اسام 

صورت می گیرد.
به گزارش   مرکز دیپلماسی رسانه ای وزارت امور 
خارجه، محمود الزهار رئیس و دیگر اعضای 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 ام���ور خارج���ه در این دی���دار با بیان 
این که جهان  اس���ام باید به رغ���م برخی اختافات 
 حول محور حمایت از فلس���طین گردهم آیند تا جلو  
سوء استفاده ها گرفته شود افزود: متاسفانه امروز برخورد 
با مقاومت از درون جهان اس���ام صورت می گیرد و 
این فشارها بر همه کش���ورها و جریانات اسامی هم 
وجود دارد.ظریف تصریح کرد: حمایت از فلس���طین 
یکی از سیاس���ت های مبنایی جمهوری اسامی است 
و امیدواریم برخی دولت های اس���امی که به حمایت 
صهیونیس���ت ها و آمریکا دل بسته اند به جهان اسام 
بازگردند و بدانند صهیونیس���ت ها دوست و شریک 
مطمئنی برای هیچکس نیستند. محمود الزهار هم در این 
دیدار با بیان این که ایران از فلسطین 'حمایت حقیقی' 
به عمل می آورد، ابراز امیدواری کرد  پروژه صهیونیسم 
 با مقاومت مردم فلس���طین و حمایت جهان اس���ام 
هر چه زودتر پایان یابد.رئیس فراکس���یون مقاومت در 
مجلس فلسطین با اشاره به اعام انحال مجلس فلسطین 
توسط محمود عباس خاطرنشان کرد: مجلس فلسطین به 
طور قانونی انتخاب شده و باید دوره خود را تمام کند.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی فلسطین 
مجلس تحت هیچ شرایطی حتی وضع  اضطراری هم 

نمی تواند منحل شود و باید به کار خود پایان دهد.

وزیر امور خارجه کش���ورمان هم با ابراز تاسف 
از اعام انحال مجلس فلس���طین این اقدام را خاف 
اصول دموکراتیک و موجب سوء استفاده صهیونیست ها 
برش���مرد و بر ضرورت وحدت ملت فلسطین حول 

محور مقاومت تاکید کرد.
 ش��مخانی : فس��اد درونی ، رژيم صهيونيستی 

را نابود می كند
 دبیر شورایعالی امنیت ملی هم دردیدار محمود 
الزهارگفت: آنچه موجب نابودی رژیم صهیونیستی خواهد 
شد، فساد درونی و گسترده سران آن، بیداری ملت ها و 
هشیاری نسبت به توطئه ها و ظلم هایی است که این رژیم 
کودك کش در حق بشریت مرتکب شده است.به گزارش 
دبیرخانه ش���ورای عالی امنیت ملی،   شمخانی افزود: 
مهمترین 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 مقام معظم رهبری 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 پنج 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 هشیاری نسبت به 
توطئه ها و ظلم هایی است که این رژیم کودك کش در 

حق بشریت مرتکب شده است.
وی با تجلیل از ایستادگی و مقاومت مردم فلسطین 
در برابر اشغالگران وضرورت مقابله مستمر با سیاست های 

سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی علیه مسلمانان تاکید کرد: 
امروز حامیان فلسطین در سراسر جهان معتقدند تنها 
راه پیروزی و احقاق حق مردم، تکیه بر اراده داخلی و 
مقاومت اسامی است.دبیر شورایعالی 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.
 رژيم صهيونيستی در سراشيبی افول است

محمود الزهار وزیر خارجه س���ابق فلسطین، از 
رهبران برجسته و عضو دفتر سیاسی و رئیس پارلمانی 
حماس هم در این دی���دار با قدردانی از حمایت های 
رهبری، دولت و مردم جمهوری اسامی ایران از مقاومت 
فلسطین گفت: ما رژیم صهیونیستی را غاصب، فاقد 
مشروعیت و در سراشیبی افول می دانیم و هر اقدامی که 
منجر به تایید این رژیم و چشم پوشی از باز پس گیری 

سرزمین های فلسطین شود را مردود می دانیم.
وی با بیان این که بیداری اس���امی رو به افزایش 
اس���ت و بدون شک ما پیروز خواهیم شد، تاکید کرد: 
مواضع ایران همیشه اثربخش بوده است و مردم فلسطین 
این را به خوبی احساس می کنند که کسانی هستند که آنها 
را حمایت کنند و ان شاءاه به زودی همگی در مسجد 

ااقصی نماز خواهیم خواند.
 وی ب���ا تقبیح حاکم ش���دن سیاس���ت های 
تفرقه آمیز در جهان اسام که موجب کاهش حساسیت 
نسبت به فلسطین و استیفای حقوق مردم مظلوم آن شده 
است، اظهار داشت: 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.

یک دیپلمات پیشین کشورمان گفت: خروج آمریکا از سوریه به شرطی به نفع 
مثلث مسکو � تهران � آنکارا خواهد بود که بتوانند همکاری های مشترك را تعمیق 

بخشند  و هرچه سریعتر بحران سوریه را مدیریت کنند.
حس���ین موسویان در گفتگو با ایسنا در مورد خروج آمریکا از سوریه با اشاره 
به این که  "اختاف نظر داخل آمریکا جدی است" گفت: پنتاگون و اکثریت کنگره 
مخالف این تصمیم هستند. تصمیم گیری در شورای امنیت ملی آمریکا هم به خاطر 
اختافات اعضا تاکنون اتخاذ نشده و ترامپ رأسا تصمیم خروج نیروهای نظامی آمریکا 
از سوریه را به پنتاگون اعام کرده است. وی ادامه داد: ترامپ در مبارزات انتخاباتی، 

وعده خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه و افغانستان را داده بود و همین خط را 
دنبال می کند. او معتقد است   کشورهای منطقه اعم از ایران، روسیه، ترکیه، عربستان 
و روسیه در منطقه هزینه  می کنند و در این شرایط آمریکا هم باید هرچه سریعتر خود 
را از این منجاب بیرون کشد.این دیپلمات پیشین کشورمان در پاسخ به این پرسش 
که خروج آمریکا از سوریه چه تاثیری بر رفتار و اهداف روسیه، ایران و ترکیه خواهد 
داشت؟ اظهارنظر کرد: خروج آمریکا از سوریه به شرطی به نفع مثلث مسکو � تهران 
� آنکارا خواهد بود که بتوانند همکاری های مشترك را تعمیق بخشند و هرچه سریعتر 

بحران سوریه را مدیریت کنند. 

نمایندگان مجلس با تصویب موادی، مصادیق تخلف از اجرای قانون صندوق 
مکانیزه فروش و سامانه مودیان را تعیین کردند. 

به گزارش مهر، در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی ایحه 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان فصل پنجم این ایحه در مورد  ضمانت های 

اجرائی به تصویب رسید.
با تصویب ماده 22این ایحه، تخلفات زیر حسب مورد، موجب تعلق جریمه به 

شرح زیر خواهد شود:
الف - عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل 10 درصد )10٪( مجموع 
مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا 20 میلیون ریال ، هر 

یک که بیشتر باشد .
ب- عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم 
استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری 
حافظه مالیات���ی خود به دیگران، معادل 10درصد )10٪( مجموع مبلغ فروش انجام 
ش���ده از آن طرق، یا 20 میلیون  ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال 
معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم در 

همان سال مالی.
پ- عدم اعام شماره حساب یا حساب های بانکی واحد اقتصادی که گردش 
مالی واحد از طریق آن با آنها انجام می شود به سازمان، معادل 10 درصد )10٪( مجموع 
مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا 20 میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد و 
 محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های

 مستقیم در همان سال مالی.
ت- عدم تحویل صورت حساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن 
صورتحساب، معادل دو درصد )2٪( مبلغ صورت حساب های مذکور یا معادل 20 

میلیون ریال هر یک که بیشتر باشد .
ث- ع���دم رعایت احکام مذکور در مواد )12(، )13( و )16( این قانون، معادل 
یک درصد )1٪( مبلغ فروش گزارش نش���ده یا معادل 10 میلیون ریال، هر یک که 

بیشتر باشد.
طبق تبصره 1- مبلغ جریمه های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم بر 

اساس آخرین اعام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعام می شود.
بر اساس تبصره 2 - سازمان نمی تواند بیشتر از 50 درصد )50٪( جرائم موضوع 
 این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد. همچنین طبق تبصره 3- در صورت اعمال جریمه های
 موضوع بند »الف« و »ث« ای���ن ماده جریمه موضوع ماده )199( قانون مالیات های 
مستقیم اعمال نمی شود و صورت اعمال جریمه مذکور در بند »ب« جریمه مذکور 
در بندهای »الف« و»ت« اعمال نمی شود.عاوه بر این با تصویب ماده 23مقرر شد، 
هر شخصی که به قصد تقلب یا اخال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه 
با استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانه های فروشگاهی معیوب یا 
تجهیزات معیوب کننده کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، عاوه 
بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه 

شش به غیر از حبس، محکوم می شود. 
 تبصره 1- تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، موجب مجازات های
 تعزیری درجه پنج به غیر از حبس، حسب مورد می شود. تبصره 2- اقدام به جرم 
موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمان یافته، موجب مجازات های تعزیری 

درجه چهار به غیر از حبس، حسب مورد می شود.
طبق ماده26مصوب شد در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده )2( این 
قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادر کننده مجوز فعالیت 
واحد متخلف اعام کند.مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از 
اعام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان 
اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا ش���ش ماه با اعام 
مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی، و در مورد کسب و کارهای مجازی، توسط 

کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد .

در صورتی که پس از گذشت 15 روز، مرجع صادر کننده مجوز تعطیلی واحد 
متخلف را به نیروی انتظامی با کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اباغ نکند، سازمان 
موظف است رأسا تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارکرده مذکور اباغ 
 کند. در این صورت، مرجع صادر کننده مجوز با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه ها

 مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
تبصره 1- در صورت تداوم تخلف واحد کسب و کار پس از گذشت یک سال، 

مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادر کننده مجوز ابطال خواهد شد.
تبصره 2- بانک مرکزی موظف است درگاه ها و پایانه های پرداخت واحد متخلف 

را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند.
 شعبه بررسی پرونده رئيس سازمان خصوصی سازی

55نماینده مجلس در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار تشکیل شعبه ویژه ای 
برای بررسی پرونده های مربوط به رئیس سازمان خصوصی سازی و جلوگیری از 

خروج وی شدند.
متن کامل نامه 55نماینده مجلس به رئیس قوه قضائیه به این شرح است:

»حضرت آیت اه آملی اریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه / با سام و احترام؛

به عرض می رساند در مدت تصدی آقای عبداه پورحسینی به سمت ریاست 
سازمان خصوصی سازی، تخلفات معتنابهی در واگذاری شرکت های دولتی انجام شده 

و پرونده های قضایی علیه ایشان در دادگستری تشکیل شده است.
واگذاری ش���رکت های آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، ماشین سازی تبریز، 
ریخته گری تبریز، ایران ایر تور، آلومینیوم سازی اراك، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی 
کرمانشاه، نیشکر هفت تپه و سیلوها، بخشی از واگذاری های پرابهام است که متأسفانه 
حداقل در بخشی از آنها به صراحت قانون اجرای سیاست های اصل 44قانون اساسی 

نقض شده و به روشنی اموال ملت مورد تضییع قرار گرفته است.
هرچند ما نمایندگان بر اصل اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی و 
قانون ذیربط تأکید داریم، اما فروش اموال ملت به ثمن بخس و انتخاب خریداران فاقد 
اهلیت که بعضی از آنها به دلیل تخلفات متعدد و ارتکاب جرائم در بازداشت بوده اند 
و   چشم پوشی سازمان خصوصی سازی نسبت به عدم انجام تعهدات خریداران و 
عدم پرداخت اقساط آنها و به تعطیلی کشاندن برخی از بنگاه ها و بسترسازی برای 
ایجاد اعتراضات کارگری با اهداف سیاست های کلی اصل 44و قانون مربوط به آنها 

در تضادی آشکار است. 
اکنون که وزیر اقتصاد در پایان مدیریت پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی 
تأکید داشته است و از طرفی عاوه بر تشکیل پرونده اتهامی در زمینه اهمال منجر 
به تضییع اموال عمومی، موضوع ماده 598قانون مجازات اسامی در مورد واگذاری 
ش���رکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، ط���رح تحقیق و تفحص مجلس از 
واگذاری های سال های اخیر نیز به جریان افتاده است و گزارش تخلفات مربوط به 
خصوصی سازی، موضوع ماده 234قانون آئین نامه داخلی مجلس نیز آماده قرائت در 
صحن مجلس است و از آنجا که بنا بر اخبار واصله، تاکنون اراده جدی برای تسریع 
در رسیدگی به پرونده ها و تشکیل پرونده های جدید برای جلوگیری از خسارت به 
اموال عمومی ماده 290قانون آیین دادرسی کیفری در قوه قضائیه کمتر دیده شده است 
و گزارش های سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در زمینه برخی 
تخلفات مربوط به خصوصی سازی به نتیجه روشنی منجر نشده است، لذا مستدعی 
است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با تشکیل شعبه ای ویژه و با نظارت عالیه جنابعالی، کلیه 
پرونده های مربوط به خصوصی سازی مطابق قانون، تجمیع و به تخلفات و اتهامات 
احتمالی، رسیدگی دقیق صورت گیرد. در این زمینه تقاضا دارم تدابیر قضایی ازم برای 

امکان دسترسی به متهمان در زمان رسیدگی به پرونده ها اتخاذ شود«.
همچنین عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: استیضاح وزیر کشاورزی 

چهارشنبه هفته جاری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهارداشت: استیضاح حجتی هفته گذشته از 
کمیسیون کشاورزی به هیات رئیسه ارسال و اعام وصول شد و به گفته هیات رئیسه، 

در دستور کار جلسه علنی قرار خواهد گرفت.

 تصمیم گیری برای تأمین نیاز صنعت دارو  
و  بخش درمان کشور

ظریف: حمایت از فلسطین سیاست مبنایي جمهوري اسامي است

موسویان: مثلث مسکو ـ  تهرانـ  آنکارا بحران سوریه را مدیریت کند

جرائم تخلف از اجرای قانون صندوق مکانیزه فروش تعیین شد

ترامپ اول!
اعام رس��مي ترامپ در بازگشت سربازان آمريكايي از سوريه 
به خانه، همچون بسياري از تصميم گيري ها و فرمان هاي او نه تنها در 
آمريكا، در اغلب رسانه هاي بين المللي طوفان خبري، تبليغاتي و سياسي 
ايجاد كرده و در آستانه تعطيات آخرسال ميادي )كريسمس( و آغاز 
سال جديد، رئيس جمهور آمريكا را بار ديگر در صدر قرارداده است. 
از دوران مبارزات انتخاباتي تا پيروزي و بعد از گذر دو سال از 
دوران چهارساله رياست جمهوري، ترامپ مسير تصميم گيري هاي آني 
و جنجالي را طي كرده است تا همواره در صدر خبرها قرار داشته باشد. 
به طوري كه بسياري او را رئيس جمهور غيرقابل پيش بيني بنمايد. تا آنجا 
كه نماينده قبلي او در سازمان  ملل، »نيكي  هيلي« هندي تبار آمريكايي 
كه بسيار مورد تأييد ترامپ بود، گفت: »ترامپ از الگوي مرد ديوانه« كه 
در زمان نيكسون كيسينجر آن را طراحي كرد تا همواره رئيس آمريكا 
غيرقابل پيش بيني بنمايد، پيروي مي كند! در واقع شعار انتخاباتي ترامپ 
كه بارها آن را تكرار مي كند »آمريكا اول« اكنون به تاش او براي حك 
كردن »ترامپ اول« مبدل شده است. اين الگوي رفتاري رئيس جمهور 
آمريكا موجب شده است بسياري در غرب )آمريكا و اروپا( ترامپ را 
از نگاه روانشناسان، فردي نامتعادل و البته »خطرناك« بدانند كه نه تنها 
آرامش را در واشنگتن كه در جهان به هم ريخته است. اعام بازگشت 
سربازان آمريكايي از سوريه به خانه! اگرچه وعده انتخاباتي او نيز بوده 
است كه در صورت پيروزي و رئيس جمهوري آمريكا شدن، نخواهد 
گذاش��ت ديگر خون جوانان آمريكايي در كشورهاي ديگر ريخته 
شود! با ترك سربازان آمريكايي از افغانستان بعد از 17 سال حضور و 
اشغال آن توسط ارتش آمريكا، تكميل شده است. ترامپ در اعام اين 
تصميم گيري خطاب به خانواده هاي آمريكايي گفت: »وعده اي كه به 
شما در دوران انتخابات رياست جمهوري دادم را اكنون عملي كردم.« 
از اين منظر و نگاه،  خروج سربازان آمريكايي از سوريه و به احتمال 
بسياري از افغانستان، چندان غيرقابل پيش بيني نبوده و انجام شعاري 
است كه رئيس جمهور آمريكا از دوران مبارزات انتخاباتي چندين بار 

آن را بازگو كرده بود.
سوي ديگر از نگاه تفسيري بسياري از تحليلگران سياسي چنين 
اس��ت كه، بحران جنگ در سوريه به پايان مسير خود رسيده است و 
سياس��ت دوران رياست جمهوري اوباما در سوريه به شكست كامل 
رسيده است. اكنون س��ازمان ملل با همراهي روسيه،  ايران و تركيه 
به موضوع آينده س��وريه از مسير انتخابات و در نهايت تثبيت قانون 
اساسي جديد، فعال شده اند و گروه هاي تروريستي از داعش، النصره 
و... به اضمحال رس��يده اند. گروه هاي معارض سوري نيز بازگشت 
به ميز مذاكره و حركت سياسي براي انجام انتخابات تغيير استراتژي 
داده اند. ترامپ مي گويد، ما )آمريكا( داعش را در سوريه نابود كرديم 
و ماموريت  ما در اين كشور به لحاظ نظامي پايان يافته است. آمريكا 
از اين پس مي خواهد به لحاظ آينده سياس��ي و نه نظامي در سوريه 

فعال شود.
از دو س��ال قبل تاكنون جمهوري اسامي ايران بارها در مجامع 
بين المللي و از جمله در سخنرانيهاي رئيس جمهور روحاني در مجمع 
عمومي سازمان ملل اعام كرد كه »بحران سوريه راه  حل نظامي ندارد« 
و تنها گفتگو و مذاكره سوري � سوري به اين فاجعه بزرگ مي تواند 
پايان دهد. گويا، اكنون ترامپ به اين نگاه و باور به آن نزديك ش��ده 

است. همين مسير براي پايان بحران يمن نيز جواب داد.
يكي از كارشناسان روابط بين الملل درباره نگاهي به تبعات خروج 

آمريكا از سوريه مي نويسد:
»دونالد ترامپ همان طور كه در مناظرات انتخاباتي اعام كرده بود 
كه در صورت پيروزي، سربازان آمريكايي را به كشور برمي گرداند، 
عمل كرد از نظر او دليلي براي كش��ته شدن س��ربازان آمريكايي و 
همان ط��ور پول دادن وجود ندارد در حالي كه كش��ورهايي كه در 
خاورميانه از اين موضوع بهره مند مي شوند نه كمك مي كنند و نه به 
اندازه آمريكا سرباز اعزام مي كنند. از طرفي تغيير استراتژي به وجود 
آمده در منطقه به اين معناست كه اسرائيل، آمريكا و عربستان سعودي، 
مثلثي كه در مورد ايران تصميم مي گرفتند به اين نتيجه رسيدند كه فشار 
را از روي سوريه بردارند و همان فشار را به ايران منتقل كنند. بشار اسد 
در مصاحبه اش با عمرالبشير كه از او خواست به دنياي عرب بازگردد،  
عنوان كرد كه هيچ وقت از دنياي عرب جدا نبوده است و ارتباطات را 
هم بيشتر خواهد كرد. قرار است طي روزهاي آينده رئيس جمهور عراق 
و پادش��اه اردن به سوريه سفر كنند. بنابراين اين مساله داراي اهميت 
بسيار اس��ت چون برداشتن فشار از روي بشار اسد با توجه به اينكه 
هدف آمريكا و عربستان سعودي سرنگوني حكومت بشار اسد بود، 
اكنون به اين نتيجه رسيده اند كه بشار اسد بماند. با  تغيير استراتژيكي 
كه آمريكا در مورد خاورميانه دارد، قصد ندارد كه خودش را به خاطر 

چند هزار سرباز كردي كه در شمال سوريه هستند، اسير كند.«
ديروز شبكه مشهور خبري »ان بي سي نيوز« آمريكا خبرداد كه 
ترامپ با اعام ترك س��ربازان آمريكايي از سوريه با اردوغان تماس 
تلفني داشت و گفته است، اردوغان به عنوان يك دوست قول نابودي 
بقاياي داعش را در سوريه به من داده است! امروز خبرگزاريها، خبر 
داده اند كه ارتش تركيه آماده حمله به منطقه كردنش��ين سوريه شده 

است و 35 تانك آن از مرز »جرابلس« گذشته اند. 
در ترسيم نگاه به تصميم ترامپ درباره خروج سربازان آمريكايي 

از سوريه در جماتي به اختصار مي توان نوشت:
1� پوتين و روسيه تا اينجاي كار برنده اصلي در بحران سوريه اند. 
جهت گيري پوتين، پايان جنگ در سوريه از طريق سياسي و گفتگوي 

سوري � سوري است. 
2� جمهوري اس��امي ايران در دفاع از استراتژي »مقاومت« و 
مقابله با ش��عاري كه در ابتداي جنگ در سوريه، برخي از دولت هاي 
عربي همچنين رژيم صهيونيستي و گروه هاي مسلح در سوريه مي دادند 
و در روزنامه ها اين عنوان و بعد از سقوط دمشق، فروپاشي در تهران 
را مطرح كردند و اين تيتر را نوشتند، »امروز دمشق، فردا تهران« پيروز 
ميدان ش��د و براي پايان دادن به بحران سوريه طرح گفتگوي سوري 
� س��وري را ارائه كرد كه امروز در دستور كار همه طرف هاي درگير 

شده است.
 3� تركيه از بحران سوريه، سركوب كردهاي معارض با تركيه 
را دنبال مي كند. موضوع آوارگان سوري بيشترين هزينه را براي تركيه 
داشت. در آن دوره با سياس��ت آمريكا درباره سوريه همراه شد، اما 
امروز هماهنگ با روسيه و نظرهاي پوتين به بحران سوريه نگاه مي كند. 
تاش مي كند تا با جمهوري اسامي ايران در موضوع بحران سوريه در 
تعارض قرار نگيرد. تركيه امروز به پايان بحران در سوريه مي انديشد.

4� رژيم صهيونيس��تي از بحران در سوريه بر اساس استراتژي 
بنيادين خود، »بحران هاي پيراموني« و تضعيف كش��ورهاي مسلمان 
عربي و غيرعربي )ايران( حركت مي كند. س��وريه ويران شده براي 

اسرائيل بزرگترين دستاورد است و هنوز ادامه جنگ را مي خواهد.
 5 � سعوديها، اكنون با عقب نشيني ترامپ در پي تجديد نظر در 

نگاه خود نسبت به آينده سوريه هستند.      
 6 � آمريكا بر اساس اعام نظر ترامپ، از مجموعه خاورميانه، 
بخصوص كش��ورهاي عربي حوزه خليج ف��ارس، دارهاي نفتي را 
مي خواهد، حال با فروش تسليحات يا پرداخت هزينه هاي حضور براي 
حفاظت از رژيم هاي منطقه. ترامپ دريافته است كه بحران سوريه به 
پايان مسير رسيده و در آينده هر چه بيشتر با پوتين درباره آينده سوريه 

هماهنگ خواهد شد.

خرازی :مذاکرات»سوئد«پیروزی 
انصاراه بود

رئیس ش���ورای راهبردی روابط خارجی گفت: قبول مذاکره از سوی 
عربس���تان به عنوان رهبر ائتاف متجاوز به یمن خود یک پیروزی برای 

نیروهای مقاومت انصاراه به حساب می آید.
سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در گفتگو با 
مهر، پیرامون نتایج به دست آمده از مذاکرات یمن و مواضع ایران در قبال 
آن، اظهار داشت: جمهوری اس���امی ایران از مذاکرات صورت گرفته در 
استکهلم استقبال کرده است، چرا که این موضوع نشان دهنده اقتدار ملت 

یمن است.
وی گفت: عربستان سعودی که همواره در جهت مبارزه با مردم یمن 
تاش می کرد تا با بمباران های متعدد آنها را وادار به تسلیم کند، با جنگی 

نافرجام مواجه و نهایتا مجبور به نشستن پای میز مذاکره شد.
خرازي با بیان این که قبول مذاکره از س���وی عربستان به عنوان رهبر 
ائتاف متجاوز به یمن خود یک پیروزی برای نیروهای مقاومت انصاراه به 
حساب می آید، تصریح کرد: امیدواریم توافق هاي حاصل شده در مذاکرات 
سوئد استمرار داشته باشد و در نهایت این مردم یمن باشند که بتوانند تعیین 

کننده سرنوشت کشور خود باشند.
وي بیان کرد: ایران از مذاکرات یمنی یمنی و به دست آمدن نتایج مثبت 
از آن در جهت ایجاد صلح، ثبات و امنیت در آن کشور همواره استقبال کرده 

است و خواهد کرد.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه 
دیپلماس���ی کشور در تاش است در جهت حمایت از ملت یمن اقدامات 

ازم را تداوم بخشد تا مردم یمن بتوانند به خواسته خودشان دست یابند.

 شماری از نمایند گان مجلس درگفتگو  با  اطاعات : مشکات اقتصادي با تقویت مدیریت اجرایي و نظارتي حل مي شود

یک میلیون و ۳۶۴ هزار خودرو در تهران 
معاینه  فنی گرفتند

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران، گفت: در 9 ماهه اول امسال 
نزدیک به یک میلیون و 364 هزار خودرو در تهران معاینه فنی دریافت کرده اند 

که یک رکورد محسوب می شود.
به گزارش مهر، سید نواب حسینی منش با اشاره به اجرای رسمی فاز دوم 
طرح کاهش از اوایل امسال، اظهار داشت: این طرح یک حرکت بود تا خودروهای 

فاقد معاینه فنی و آاینده در شهر تردد نداشته باشند.
وی با اشاره به استقبال شهروندان از فاز دوم طرح کاهش، بیان کرد: شهروندان 
در ماه های اخیر مشارکت فعالی در اجرای این طرح داشتند، به طوری که آمار 
مراجعات نشان می داد تنها در یک ماه گذشته 200 هزار خودرو به مراکز معاینه 

فنی تهران مراجعه کرده اند.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران با بیان این که در ابتدای 
طرح 15 تا 20 درصد خودروهای سنگین فاقد معاینه فنی بودند، اظهار داشت: 
با هماهنگی و همکاری پلیس و استقرار سامانه سیار، برگه های معاینه فنی و 
میزان آایندگی این خودروها صحت س���نجی ش���ده است و بالغ  بر دو هزار 
و400 خودرو دیزل اعم از سرویس ادارات، خودروهای پخش بار، حمل زباله 

و نخاله کنترل شد.
به گفته حس���ینی منش، میزان خودروه���ای مردودی یا فاقد معاینه فنی 
 در ابت���دای اج���رای فاز دوم طرح کاهش 30 درصد بود که در حال حاضر به 

23 درصد رسیده است.

 در حاشیه  دیدار دست اندرکاران کتاب »فرنگیس« که 8 مهر ماه امسال جاری برگزار 
شد، مرتضی سرهنگی مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه ی هنری نیز با رهبر معظم 

انقاب دیدار و گفتگو کرد.
ب���ه گ���زارش ایرن���ا از دفت���ر حفظ و نش���ر آث���ار حض���رت آیت اه 
 العظم���ی خامنه ای، مت���ن بیانات رهب���ر انق���اب در آن دیدار، عص���ر دیروز 
)یکشنبه 1397/10/2( در مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی آقای سرهنگی، منتشر 

شد. 
متن این گفتگوی کوتاه به شرح زیر است:

رهبر معظم انقاب:واقعاً کتابهایی که این خانم ها نوش���ته اند)1( � آنهایی که من 
خوانده ام و دیده ام- از لحاظ تصویر و مانند اینها، حّقاً جزو برترین نوش���ته های خوب 
داستانی است؛ رمان نیست، خاطره است، اّما واقعاً زیبا است. من واقعاً باید از شما تشّکر 

کنم. 
آقای سرهنگی: نه، ما زیر پای بّچه ها را جارو می کنیم.

رهبر انقاب: بکنید، اشکالی ندارد،)2( اّما بااخره شما ]بودید که[ هّمت کردید؛ خدا 
را شکر. من خواستم بگویم شما و آقای بهبودی، شما دو نفر، کار بزرگی تا حاا انجام 
داده اید و با خودم فکر می کردم که ان شاءاّه شماها باید هّمت کنید که تا 20 سال دیگر - 
یعنی یک مهلت بیست  ساله برای خودتان قرار بدهید، یک افقی را در نظر بگیرید- ان شاءاّه 

همین طور بتازید و بروید جلو؛ و می توانید ان شاءاّه. خدا ان شاءاّه حفظتان کند.

تقدیر رهبرمعظم انقاب از فعالیت های 
فرهنگی آقایان سرهنگی و بهبودی



  سرویس فرهنگی، هنری: نخستین برنامه از سلسله 
نشست های معرفی و بررسی سرمایه های نمادین معاصر 
به کارنامه »مرضیه برومند« اختصاص داشت که عصر روز 
یکش���نبه دوم دی ماه در محل کتابخانه ملی ایران برگزار 

شد.
به گزارش خبرنگار ما، این نشس���ت که عنوان آن، 
»پناهگاهی به نام قصه« است، با ارائه مقاله علی مسعودی نیا 
و سرگه بارسقیان به ترتیب با عنوان »مروری تحلیلی بر 
خصایص ساختاری و معنایی آثار هنرمند« و »نگاهی به تاثیر 
جامعه و سیاست روی آثار هنرمند و برعکس« برگزار شد. 
همچنین امیر اثباتی، فرهاد توحیدی و مرجان پورغامحسین 
محمد به ترتیب با موضوعات »هویت اجتماعی و هویت 
فردی هنرمند«، »کارگردانی، عروسک و بچه های عروسکی« 

و »تاش فردی در امر صنفی« سخنرانی کردند.
مرضیه برومند  کارگردان، بازیگر و عروس���ک گردان 
ایرانی است که کارشناسی هنرهای نمایشی از دانشکده هنرهای 

زیبای دانشگاه تهران دارد.
در ادامه  نمایش مس���تندی ساخته پوریا عالمی با نام 

»پناهگاهی به نام قصه« پخش شد. 
اشرف بروجردی، رئیس کتابخانه ملی ایران نیز در کتابی 
که در این همایش ارائه شد درباره مرضیه برومند نوشت: عزی�ز 
بزرگ�واری ک�ه دوران س�ختیها و اندوه ه�ا و نامایم�ات م�ردم 
بویژه در زم�ان جن�گ را ب�ه دوران عش�ق ورزی، محب�ت 
و مهربان�ی تبدی�ل ک�رد و ب�ا نگاره ه�ای زیبای�ش ش�ادی 
آفرین جم�ع خانواده ه�ا ش�د. ب�ه ک�ودکان آرامش بخش�ید 
و روان زالل و ص�اف آنه�ا را صیق�ل داد و ب�ه آنه�ا ی�اد 
داد که برای موفقش�دن بای�د در کن�ار ه�م و با هم باش�ند، 
اگر چ�ه از زبان موشه�ا بود اما رفت�اری انس�انی و دوس�تانه 

و کاری جمع�ی را به نمایش گذاش�ت. 
تاش ه�ای عش����ق آفرینت س�تودنی اس�ت. پس 
بنوی����س و بنگار ک�ه این مردم عزیز ق�دردان همه خوبی 

هایت هس�تند.
اما مرضیه برومند در این مراس���م درباره اینکه »چطور 

قصه تعریف کنیم؟« سخنانی ایراد کرد
مرضیه برومند در این رابطه گفت: چطور قصه تعریف 

کنیم؟ 
فکر نمي  کنم قاعده خاصي وجود داشته باشد غریزي 
اس���ت و اکتسابي نیست، اول باید در ذات هنرمند وجود 

داشته باشد. به فعل  درآمدن در فعالیت هاي بیروني و پیراموني 
باید مشخص شود من کنجکاوي ، توجه و دقت به اطرافم  
زیاد بوده ومنجر ش���د به بازگو کردن آنچه به نظرم جالب 
بود. در 8 س���الگي دیدم و تعریف کردم، زینت سادات و 
شمس���ي خانم و خواهرم گفت بگو، شب یلدا نمي شود 
گفت، از محله ما بود. همچنان از ذخیره میدان کانتري 

استفاده مي کنم. 
در این داستان کوچک همه چیز هست؛ جامعه شناسي، 
مردم شناسي و روانشناسي هنوز هم کنجکاو و فضولم، دنبال 
قصه هاي مردم هستم، تعریف مي کنم و مي گویم خودم در 

دبستان گروه کودك داشتم. دوستي هم مثل سوسن تسلیمي 
داش���تم. اولین دوربین مخفي را من و سوسن طرح کردیم. 
من همیشه شیطان و بازیگوش بودم. در دوران دانشجویي 
هم ادامه داش���ت. دیوان ش���عر در خانه ما پر بود، از همان 
بچگي از طریق کتابخانه پدرم با کتاب دوست شدم، خواهرم 
احترام، داشت کتابي به نام دزیره مي خواند مادرم باید ما را هر 
هفته مي برد سینما. اگر خودش هم نمي توانست، به رفتگر 
محل مي سپرد. در 13 سالگي اتفاقی افتاد و دبیر شیمي به ما 
گفت کتابخانه درست کنید پول جمع کنید پول جمع کردیم. 
از راههاي مختلف پول جمع کردیم. اگر دوستامون حاضر 

نبودن کمک کنند، پول بچه  ها را قاب مي  زدیم. 
با راهنمایي خانم هاش���مي کتاب ها را خریدم. باید 
هفته اي یک کتاب مي خواندیم. در همان زمان شیمي هم بر 
کتاب اضافه شد ما زنگ کتاب داشتیم غرق شدم، همراهشان 
زندگي کردم، به همه این سرزمین سفر کردم دردها و رنج ها 
را لمس کردم.  قصه پناهي شد که حرف بزنم و آرمانهایم 
را تصویر کنم باور داشتم که گفتم و ساختم ولی به شر و 

خیر مطلق باور ندارم. 
در کارهای���م آدم خوبه و آدم بده ندارم براي مخاطب 
خاص قصه نگفتم ش���خصیت هاي کارهایم را دوست دارم 
بهشان حس دادم، همیشه یک نفر بوده که درست کارکرده. 
قصه هایم را آب نبستم، اما ریتم آنها کند بوده حاا که نگاه 

مي کنم به آینده بهتر امیدوارم. 
 دوس���ت ندارم مخاط���ب را آزار بدهم، حتي وقتي 

قصه ام خوب تر می شود.
 فقط باید هر کدام قصه خودمون را بگوییم این قصه 

حتما درست است. 
به یاد منظر هاشمي سیاهپوش کف بزنید!   

3 اخبار داخلي
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بزرگداشت مرضیه برومند در کتابخانه ملی ايران

کوتاه آموزشي

 برگزاری دوره های آموزشی آناین ویژه اعضای هیات علمی 

دانشگاه های علوم  پزشکی
 دوره های آموزش����ی آناین با همکاری مرکز سنجش آموزش پزشکی 
و دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم 

پزشکی برگزار می شود.
به گزارش ایس����نا، دکتر آبتین حیدرزاده، رئیس مرکز س����نجش آموزش 
پزشکی با اعام این خبر اظهار کرد: ثبت نام این دوره های آموزشی ارزیابی و 
آزمون سازی  از تاریخ 1۵ دی ماه از طریق دانشگاه مجازی، آغاز و دوره ها در 

سه سطح مقدماتی، متوسط و عالی برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: اعضای هیات علمی عاقه  مند دانشگاه های علوم پزشکی 
سراسر کشور در تمام رشته های بالینی و علوم پایه که قصد طراحی و ارسال 
سوال برای گنجینه های سوال منطقه  ای یا ملی داشته باشند و برای شرکت در 

این دوره ها ثبت نام کنند، در این دوره ها شرکت خواهند کرد.
 استادان پیمانی فرصت های مطالعاتی را در مراکز صنعتی

 می گذرانند
وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، گفت: استادان پیمانِی جدید ااستخدام 
از ابتدای سال 98 موظف به گذراندن فرصت های مطالعاتی در مراکز صنعتی 

می شوند.
منصور غامی در گفت و گو با ایرنا، اظهار داش����ت: این اس����تادان، 
باید حداقل ش����ش ماه به صورت تمام وقت یا یکس����ال به صورت پاره 
وقت متناس����ب با رشته و تخصص ش����ان، در قالب فرصت های مطالعاتی 
 در مراک����ز صنعت����ی حض����ور یابن����د و کار کنند. حقوق این اس����تادان را 

دانشگاه ها می پردازند.
غامی گفت: استادان در مدت گذراندن فرصت های مطالعاتی، با مسائل 
مختلف و حوزه کاربردی خود آش����نا ش����ده و دوباره به محیط دانشگاه باز 
می گردند، اما با رس����می ش����دن حکم در دانشگاه، باید بار دیگر این فرصت 
 ه����ا را بگذرانن����د. وزیر علوم افزود: در زمان حاضر تاکید وزارتخانه بر روی 
فرصت های مطالعاتی داخل کش����ور اس����ت، هر چند استادان می توانند برای 

فرصت های مطالعاتی به خارج از کشور هم سفر کنند.
هیچ ناشر کمک آموزشی در جشنواره کتاب رشد برگزیده نشده است

دبیر جش����نواره کتاب رش����د خبر داد امسال هیچ کتاب کمک درسی در 
جشنواره رشد برگزیده نشد و ادعای برخی ناشران در این زمینه تکذیب می 

شود.
ب����ه گزارش مهر به نقل از روابط عموم����ی وزارت آموزش وپرورش، 
محم����د ناص����ری در واکنش به مصاحبه یکی از مدیران موسس����ه ای کمک  
آموزش����ی که در آن گفته بود در جش����نواره اخیر کتاب رشد به  عنوان ناشر 
برگزیده مورد تقدیر قرار گرفته و جایزه دریافت کرده اس����ت، این ادعا را 
 رد کرد و گفت: هیچ کتابی از این ناش����ر در دوره اخیر جش����نواره رش����د 

نه برگزیده  شده است نه مورد تقدیر قرار گرفته است.
دبیر جش����نواره کتاب رش����د با ابراز تعجب از تصریح مدیر مسئول این 
موسسه کمک  آموزشی در این زمینه، افزود: اسامی آثار برگزیده و تقدیری این 
جشنواره در شبکه های خبری بازتاب یافته است و با مراجعه به آن  به  آسانی 

می توان نسبت به نادرستی این ادعا پی برد.
همکاری  پژوهشی کاخ گلستان  با هامبورگ

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان: مرکز پژوهشی نسخه های 
خطی فرهنگی هامبورگ پروژه های پژوهشی مهمی در اکثر نقاط دنیا مدیریت 

و اجرا کرده است.
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از انجام همکاری های آموزشی 
و پژوهش����ی بین »کاخ گلستان«، »مرکز پژوهشی نسخه های خطی فرهنگی 
هامبورگ« و »دانش����گاه سنت اندروز اسکاتلند« در صورت موافقت رییس 

سازمان میراث فرهنگی خبر داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی کاخ گلستان، مسعود نصرتی 
گفت: در نشستی که با حضور پرفسور »مایکل فردریش« رئیس مرکز پژوهشی 
نسخه های خطی فرهنگی هامبورگ و »ایلسه استارکنبوم« از دانشگاه سنت 
اندروز اسکاتلند در کاخ گلستان برگزار شد، درباره همکاری های آموزشی و 
پژوهشی، برگزاری نمایشگاه های فرهنگی، کنفرانس های بین المللی، چاپ و 
نشر آثار فرهنگی و تاریخی گفت وگو و تبادل نظر شد.او با بیان این که مرکز 
پژوهشی نسخه های خطی فرهنگی هامبورگ یکی از مهمترین مراکز پژوهشی 
در این زمینه اس����ت، افزود: این مرکز پژوهشی تا کنون پروژه های پژوهشی 
مهمی در اکثر نقاط دنیا مدیریت و اجرا کرده و در این راستا آثار منحصر به 

فردی را از شرق آسیا تا غرب آفریقا به دنیا معرفی کرده است. 
صدور مجوز موسسات آموزشی بازنگری می شود

س����ازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مش����ارکت های مردمی، سازمان 
پژوه����ش و برنام����ه ریزی آموزش����ی و مرکز س����نجش وزارت آموزش و 
 پرورش موظف به بازنگری در نحوه تعامل، صدور مجوز و هماهنگ شدن 

سیاست ها با رویکردهای جدید این وزارتخانه شدند.
به گزارش ایرنا از مرکز اطاع رس����انی و روابط عمومی وزارت آموزش  
و پرورش، وزیر آموزش  و پرورش در پنجمین نشس����ت ویژه بررسی مجوز 
فعالیت موسس����ات آموزشی ضمن اباغ وظایفی به واحدهای ستادی درباره 
تبلیغات و انتشار کتاب های کمک درسی، اقدامات اصاحی و پیشگیرانه، مقرر 
کرد در نشس����تی مشترك با وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، موضوع صدور 
مجوز چاپ و انتش����ار کتب کمک درسی و ضرورت جلوگیری از تبعات و 

انحرافات تربیتی بررسی شود.
س����ید محمد بطحایی با اشاره به اهمیت و ضرورت سامان دهی فعالیت 
موسسات آموزشی اظهار داشت: اکنون بخشی از مشکاتی که در وزارتخانه 
وجود دارد ناشی از ماحظه کاری  ها است و باید برای ارتقای نظام آموزشی و 
پرورشی این ماحظات کارشناسی شود تا خسرانی به فرآیند تعلیم و تربیت وارد 
نشود. وی با بیان اینکه تاکنون برای انتقال پیام تغییر رویکرد آموزش  و پرورش 
به جامعه، تاش های زیادی صورت گرفته، یادآورشد: رویکردهای آموزش  و 
پرورش تحواتی داشته اما عاوه بر مفاهیم شناختی، بر اساس محتوای سند 
تحول بنیادین باید به ساحت های دیگر هم توجه شود و از این پس وزارتخانه 
در برنامه های خود پیگیری های حقوقی و قانونی را برای رفع موانع و اجرای 

رویکردهای جدید اعمال خواهد کرد.
امکان شرکت هنرستانی ها در کنکور به شرط دادن امتحانات نهایی

مدی����رکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش 
گفت: شرکت در امتحانات نهایی رشته های دیگر و شرکت در کنکور با سهم 

سوابق تحصیلی، برای هنرستانی ها مهیاست اما اجباری نیست.
محسن حسینی مقدم در گفت وگو با مهر در پاسخ به این پرسش که اگر 
هنرستانی ها بخواهند در کنکور شرکت کنند آیا مشمول تاثیر سوابق تحصیلی 
می شوند یا خیر، گفت: دوره هنرستان از امسال 1۲ساله شد و با این حساب 

آنها می توانند در کنکور سراسری شرکت کنند.
وی ادام����ه داد: در ح����ال حاضر دانش آموزان هنرس����تانی می توانند 
ب����ه ط����ور مثال در کنکور ریاضی فیزیک و برای یک رش����ته مهندس����ی و 
... ش����رکت کنن����د و اگر بخواهند می توانند برای تاثیر س����وابق تحصیلی 
اقدام کنند. در این صورت باید در امتحانات نهایی گروه ریاضی ش����رکت 
 کنن����د و 1۰درس رش����ته های نظری پای����ه 1۲را که به صورت نهایی برگزار 
می شود، امتحان بدهند. به گفته وی این امر اختیاری است. هر چند با توجه 
به این نکته که بسیاری از رشته های دانشگاهی امروزه از از کنکور آزاد است 
و بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش می کند به نظر می رسد اگر هنرستانی ها 
در فکر رفتن ادامه تحصیل خارج از حالت کاردانی و بدون کنکور هستند، باید 

در این امتحانات شرکت کنند.

کوتاه فرهنگي

برگزاری دومین نمایشگاه گروهی نقاشی وعکاسی در نگارخانه 

آشیانه مهر
نگارخانه آش���یانه مهر )انجمن احیای ارزش ها( به دنبال ارتقاء 
سامت اجتماعی و رفع تبعیض از دو گروه معلوان جسمی و مبتایان 
 به ایدز است.در این راستا هنرمندان به اسامی:منوچهر معتبر، ناصر اویسی، 
محمد بزرگی، رضا بانگیز، بهرام دبیری،سعید شها پور، نصراله کسراییان، 
محمد هادی فدوی و جمعی دیگر از هنرمندان؛ آثار نقاشی، عکاسی 
ومجس���مه س���ازی خود را در گالری آشیانه مهر به نمایش خواهند 
گذاش���ت تا عواید حاصل از فروش آثارشان صرف کودکان توانیاب ، 
ایتام و ایدز شود. افتتاحیه نمایشگاه جمعه 7 دی ماه از ساعت 16 الی 

۲۰ برگزار خواهد شد.
عاق���ه من���دان به آثار هنری می توانند از س���اعت 1۰ الی17 و 
روزهای پنجش���نبه  وتعطیل از س���اعت 1۵ الی 18 به میدان انقاب 
 خیاب���ان کارگر ش���مالی بعد از خیابان فرص���ت کوچه جعفرزادگان 

پاك ۲ مراجعه نمایند.
 نکوداشت جال شباهنگی برگزار می شود

کامل ترین مجموعه آثار جال شباهنگی در موسسه صبای فرهنگستان 
هنر به نمایش گذاشته می شود.

به گزارش ایس���نا به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر، آیین 
نکوداشت جال شباهنگی، نقاش، گرافیست، مجسمه ساز و عضو پیوسته 
فرهنگس���تان هنر، دهم دی  ماه سال جاری در این فرهنگستان برگزار 

می شود.
مسعود ناصری، دبیر هنری نمایشگاه مروری بر آثار استاد جال 
شباهنگی، درباره این برنامه اظهار کرد: »روایتی از زندگی استادانه« عنوان 
سلسله برنامه هایی است که فرهنگستان هنر با محوریت مروری بر آثار 
و اح���وال هنرمن���دان و روایتی از زندگی هنری آنها برگزار می کند که 
نخس���تین روایت به »مروری بر زندگی و آثار استاد جال شباهنگی« 

اختصاص دارد.
ناصری درباره ویژگی نمایش���گاه آثار شباهنگی تصریح کرد: این 
نمایشگاه متنوع ترین نمایشگاهی است که از آثار استاد شباهنگی برگزار 
می شود و شامل مجموعه نقاشی ها و آثار حجمی است که وی از ابتدای 

فعالیت هنری خود تاکنون خلق کرده است.
دبیر هنری نمایش���گاه مروری بر آثار جال شباهنگی درباره آثار 
حجمی شباهنگی یادآور شد: مجموعه آثار حجمی استاد شباهنگی نیز، 
شامل آثار منحصر به فرد شیشه ای است که وی در جزیره مورانو ایتالیا 

ساخته است.
روایت زندگی اس���تادانه جال شباهنگی روز دوشنبه، 1۰ دی  ماه 
برگزار می ش���ود. عاقه مندان می توانند برای شرکت در این مراسم به 
نشانی خیابان ولی عصر)عج(، پایین تر از چهارراه طالقانی، شماره 1۵۵۲ 

مراجعه کنند.
  سخنرانی فرید العطاس در افتتاحیه همایش ملی اخاق 

علم و آموزش عالی
همایش »اخاِق علم و آموزش عالی« چهارشنبه پنجم دی ماه از 
سوی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری برگزار می شود.
 در مراس���م افتتاحیه این همایش س���ید فرید العطاس، اس���تاد 

جامعه شناسی دانشگاه سنگاپور سخنرانی می کند.
در این همایش معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری، مرکز نشر دانشگاهی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش 
عالی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، انجمن ایرانی اخاق در 
علوم وفناوری و انجمن آموزش عالی ایران انجمن جامعه شناسی ایران، 
انجمن انسان شناسی ایران و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات 

همکاری دارند.
 نمایشگاه»سمای قلم« در موزه فلسطین 

به گزارش هنرآناین، با آثاری از ۵8 هنرمند در حوزه نقاش���ی، 
عکاسی، مجسمه و دیجیتال آرت نمایشگاه سمای قلم در موزه هنرهای 

معاصر فلسطین برپا می شود.
آیین گشایش نمایشگاه دوشنبه 3 دی ماه از ساعت 16 تا 18 با 

حضور هنرمندان و عاقه مندان هنرهای تجسمی برگزار خواهد شد.
عاقه مندان جهت بازدید از نمایشگاه سمای قلم تا 1۰دی ماه فرصت 
خواهند داشت همه روزه به جز روزهای تعطیل از ساعت 1۰ تا 18 
به موزه هنرهای معاصر فلسطین واقع در خیابان ولیعصر)عج(، خیابان 

بزرگمهر، خیابان برادران شهید مظفر، پاك 74 مراجعه کنند.
 نقد »انبساط« در خانه هنرمندان ایران

جلسه نقد و بررسی نمایشگاه "انبساط" با حضور مدیرکل هنرهای 
تجس���می وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، کیوریتورهای نمایشگاه و 

منتقدان برگزار می شود.
به گزارش هنرآناین، جلسه نقد و بررسی نمایشگاه ساانه  انجمن 
هنرمندان سفالگر با عنوان "انبساط" با حضور هادی مظفری؛ مدیرکل 
هنرهای تجس����می وزارت فرهنگ و ارش����اد اسامی، کیوریتورهای 
نمایش����گاه، فواد نجم الدین و زروان روح بخشان، دوشنبه سوم دی ماه 
س����اعت 17 تا ۲۰ در س����الن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران 

برگزار خواهد شد.
در ابتدای جلسه، هادی مظفری درباره اهمیت و جایگاه فعالیت های 
هنرمندان سفالگر و سیاست های اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ 
و ارش���اد در این حوزه س���خنرانی خواهد کرد. بهزاد اژدری کیوریتور 
نمایشگاه"تکثر"، رجحانه حسینی کیوریتور نمایشگاه "تحول انگاره"، مجید 
و امید قجریان کیوریتور نمایشگاه  ضیایی کیوریتور نمایشگاه "نگران" 
"ناکجایی" در این جلس���ه حضور خواهند داش���ت و درباره جریان های 
معاصر سرامیک در ایران و رویکردهای  خود با یکدیگر و منتقدان حاضر 

در جلسه به گفت وگو می نشینند.
نشست یکی از مستندهای برگزیده سینما حقیقت

ششمین برنامه از سلسله نشست های »عصرانه مستند« به فیلم »زمان« 
به کارگردانی ماریا ماوتی اختصاص یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی خانه مهر رضا، مستند 
»زمان« با حضور ماریا 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 مس���تند 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 موضوع این مستند 46 دقیقه ای آمده است: »چی باعث 
بخاطر آینده  بچه هام، آینده  اونها رو روشن  شد قید کشورتو بزنی؟ – 

کردم - خب اان بچه هات کجان؟«
 مراس���م نقد و بررس���ی و نمایش فیلم مستند »زمان « سه شنبه 
4 دی ماه ساعت 17:3۰ در خانه مهر رضا به نشانی خیابان ولیعصر )عج(، 
بااتر از بیمارستان دی، نرسیده به پل همت، نبش کوچه نیلو، پاك یک 

برگزار می شود و ورود برای عموم رایگان و آزاد است. 

بررسی پرچم داران موسیقی دهه ۶۰ در یک مستند

کارگردان مس���تند »قطار مسیر 6۰« گفت: 
برای س���اخت این  مستند با چالش های بسیای 
مواجه شدیم و پروسه ساخت آن در سال 9۲به 
پایان رسید اما نتوانست در این سال های به اکران 

عمومی برسد.
به گزارش ایسنا، نشست خبری فیلم مستند 
»قطار مسیر 6۰« به کارگردانی کتایون جهانگیری 
که به وقایع حوزه موس���یقی ایران در دهه اول 
انق���اب پرداخته و از هش���تم دی ماه در گروه 
سینمایی »هنر و تجربه« اکران خواهد شد، دوم 
دی ماه پس از نمایش این فیلم، در مرکز گسترش 

سینمای مستند و تجربی برگزار شد.
کتایون جهانگیری کارگردان مستند »قطار 
مس���یر 6۰« در این نشست بیان کرد: این فیلم 
س���ال 91ساخته ش���د و تحقیقات آن از سال 

87آغاز شده بود.
او با بیان اینکه »ما برای ساخت این مستند 
به چالش هایی برخوردیم« توضیح داد: طرح اولیه 
این فیلم پذیرفته شد اما به مرحله ساخت نرسید 
تا اینکه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 
برای ساخت آن موافقت کرد. البته تولید آن به دو 
بخش تبدیل شد و دو برهه را در برگرفت. بخش 
اول »فریاد شد آواز« بود و سپس »قطار مسیر 6۰« 
ساخته شد. در نهایت این مستند سال 9۲آماده شد 
اما به دلیل تغییر تحوات مدیریتی فیلم در آرشیو 
باقی ماند و از آن  زمان به بعد به غیر از چند نمایش 

خصوصی، به اکران عمومی نرسید.
ای���ن کارگردان بیان کرد: س���ال 94این اثر 
در ش���ورای هنروتجربه پذیرفته شد اما باز هم 
 در بخش گرفتن مجوز باقی ماند و ش���اید اگر 
»بزم رزم« اکران نمی ش���د، با نمایش این فیلم 
موافقت صورت نمی گرفت و به دلیل موضوعش 
پروانه نمایش به آن داده نمی شد. با این حال قرار 
بود این اثر زودتر از »بزم رزم« نمایش داده شود 
اما این اتفاق نیفتاد. خوش���حالم که اکنون بستر 

نمایش این فیلم ها به وجود آمده است.
او درباره اشخاصی که در این مستند حضور 
داش���تند و انتقاداتی که وارد شده، توضیح داد: 
این آدم ها از افراد دست اول دهه شصت بودند 
 و چهره هایی بودند که از پرچم داران موس���یقی 
دهه 6۰بودند. من درجریان ساخت این مستند، 
دنبال نظراتی بودم که بی طرفانه باشد و سعی کردم 
تمام جوانب را بررسی کنم و اگر چیزی خوب یا 

بد است باید از همه جهات دیده شود.
جهانگی���ری اضافه کرد: این فیلم روایتگر 
اتفاقاتی در حوزه موسیقی است که در بستر ایران 

رخ داده نه خارج از کشور. در آن دوره ای که این 
فیلم س���اخته شد هنوز اثری در این زمینه تولید 
نشده بود و خط قرمزهای زیادی وجود داشت 
و خوش���بختانه مرکز گسترش سینمای مستند و 
تجربی هیچ سانسوری برای این فیلم اعمال نکرد 
با این حال برای مجوز گرفتن و پروانه نمایش در 
ارشاد قسمت های کوچکی از آن سانسور شد اما 
بعد که با دولت اصاحات همزمان شد، نمایش 

آن متوقف شد.
این مستندس���از با اش���اره به اینکه »من 
نمی خواس���تم در این مستند تحلیلگر باشم و 
ب���ه دنبال آدم هایی رفتم که صاحب نظر بودند« 
بیان کرد: با خیلی از هنرمندان مانند آقای لطفی، 
کامکار ها و ... هم مصاحبه کردم. اما برخی شان 
نگاه های جانب دارانه داش���تند. مشکل بین این  
افراد زیاد بود و خیلی هایش���ان منکر کارها و 
حرف هایشان هم می شدند و حاضر نبودند جلوی 

دوربین قرار بگیرند.
وی افزود: من سراغ تمام این آدم ها در پروسه 
تحقیقم رفتم و به این نتیجه رسیدم که در فیلم 
حضور نداشته باشند. نتیجه  هم آن چیزی است که 
در فیلم می بینید و البته پای آن هم هستم. در زمان 
ساخت این  مستند هنوز تحقیقاتی انجام نشده بود 
و هیچ  منبع مکتوبی وجود نداشت بنابراین باید به 

سراغ تاریخ شفاهی و آدم ها می رفتم.
در ادامه نشس���ت سید علیرضا میرعلینقی 
پژوهشگر و منتقد حوزه موسیقی درباره مستند 
»قطار مسیر 6۰« گفت: در ابتدا باید بگویم فیلم 
یک برش یا مقطع زمانی را به تصویر می کشد و 

مانند یک مرجع کامل نیست که همه چیز باید در 
آن وجود داشته باشد. در این  میان باید حرف ها 

به درستی زده شود.
او ادامه داد: بیشتر مشکات بین خود اهالی 
موس���یقی وجود دارد تا وزارت ارشاد و آن هم 
انگار گذشته ای است که در دهه 6۰انجام داده اند. 
گاهی کار با آنها بسیار طاقت فرسا می شود. حوزه 
موسیقی بسیار محدود است و شاید نهایتا 1۰۰ 
نفر باش���ند. بودجه هایش بسیار کم است و افراد 
برای رسیدن به خواسته هایشان هرکاری می کنند. 
در نهایت وظیفه فیلمس���از در این شرایط بسیار 

سخت می شود.
این منتقد همچنین گفت: این افرادی که در 
فیلم حضور دارند از اشخاص دست اول  حوزه 
خود هستند و از چهره های مطرح زمانه خودشان 
بودند اما این افرادی که زیاد دیده می شدند کسانی 
نبودن���د که جهت دهی و خط دهی برای مردم 
داشته باشند بلکه کسانی این کار را انجام می دادند 

که کمتر دیده می شدند.
در حاش���یه این مراس���م هم از پوستر این 

مستند رونمایی شد.
 ب���ه گ���زارش ایس���نا عوامل مس���تند 
»قطار مسیر 6۰« عبارتند از: نویسنده و کارگردان: 
کتی جهانگیری، تدوینگر و صداگذار: فرش���اد 
اکتسابی، مدیرتولید: اکبر آقامحمدی، تصویربرداران: 
محمد رضایی، رسول رفیع زاده، صدابردار: هومن 
جهانشاهی،آهنگساز: امید فتح الهی، طراح پوستر: 
بهزاد خورشیدی، عکاس : اکبر آقامحمدی ، مشاور 

رسانه ای: سعیده اه دادی

فراخوان سومین جشنواره فجر هنرهای سنتی و صنایع دستی

ماسوله برای ثبت جهانی معرفی می شود  

با توجه به اس���تقبال هنرمندان صنایع دستی از 
برگزاری دو دوره جش���نواره فجر هنرهای سنتی و 
صنایع دستی، فراخوان سومین جشنواره فجر هنرهای 

سنتی و صنایع دستی اعام شد.
 به گزارش ایرنا از س���ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس���تی و گردش���گری، بر اساس فراخوان 
اعام ش���ده، هنرمندان صنایع دستی تا ۲۵ دی ماه 
97 فرصت دارند، آثار خود را برای شرکت در این 

جشنواره ارسال کنند.
آثار ارس���الی به این جش���نواره باید مبتنی بر 
ش���یوه های تولید صنایع دس���تی خلق شده باشد 
و مهم ترین ش���اخص انتخ���اب آثار، وجوه متمایز 
صنایع دستی از لحاظ طراحی، کیفیت اجرا، اصالت 
برند و هویت و کاربرد خاقانه است و هر هنرمند 
مجاز به ارس���ال ۵ اث���ر از جدیدترین محصوات 

هنری است.
آثار ارس���الی نباید در جشنواره های پیشین به 
نمایش در آمده باشد. همچنین آثار ارسالی باید دارای 
شناسنامه )نام اثر، معرفی تکنیک، مواد مورد استفاده، 

نام سازنده اثر( باشند.
متقاضیان باید تصوی���ر آثار خود را به همراه 
اطاعات اثر ش���امل نام اثر، تکنیک، نام س���ازنده 
اثر، ش���هر و ش���ماره تلفن ثابت و همراه، نشانی 

 دقی���ق پس���تی را تا تاری���خ ۲۵ دی 97 به آدرس
ichtotarvij@gamil.com ارسال کنند.

انتخ���اب آثار در دو مرحله صورت می پذیرد، 
در مرحله اول تصاویر توسط شورای هنری بررسی 
شده و در مرحله دوم اصل آثار به انتخاب داوران، 

به نمایشگاه راه خواهد یافت.
 پذیرفته ش���دن آث���ار در مرحله اول به معنای 
راه یابی به نمایش���گاه نبوده و آثار نهایی در مرحله 

دوم توسط هیئت داوران انتخاب خواهند شد.
آخرین مهلت ارس���ال آثار ۲۵ دی 97 است و 
نتایح اولیه 1 بهمن اعام خواهد ش���د و در تاریخ 
17 بهمن ضمن اعام نتایج نهایی مراسم تقدیر از 

برگزیدگان نیز برگزار خواهد شد .
به 6 هنرمند برگزیده نش���ان سرو زرین ویژه 
جشنواره فجر صنایع دستی به همراه جایزه غیر نقدی 
و به 6 هنرمند دیگر دیپلم افتخار اعطا خواهد شد.
خان���ه هنرمندان به عن���وان محل نمایش آثار 

برگزیده انتخاب شده است.
متقاضیان برای کسب اطاعات بیشتر می توانند 
به آدرس تقاطع خیابان آزادی و بزرگراه یادگار امام، 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
معاونت صنایع دستی، دفتر توسعه و ترویج مراجعه 

کنند و یا با شماره 61۰63419 تماس بگیرند.

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

جهانی ثبت شود.
به  گزارش ایلنا، علی اصغر مونس���ان )معاون 
رئیس جمهوری و رئیس س���ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس���تی و گردش���گری( در دیدار با جبار 
کوچکی نژاد )نماینده مردم رشت در مجلس شورای 
اس���امی( گفت: ماسوله یکی از نقاط زیبا و دیدنی 
کشورمان است و باید از ظرفیت های آن برای توسعه 

گردشگری استفاده شود.
معاون رئیس جمهوری همچنین با اش���اره به 
داش���ته های فرهنگی و تاریخی در سراسر کشور، 

افزود: ماس���وله باید در حوزه گردشگری و به ویژه 
در بخش بومگردی به مقصد گردشگران داخلی و 

خارجی تبدیل شود.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردش���گری اضافه کرد: با توجه به اینکه هر کشور 
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 3۰۰کیلومتر وسعت دارد و 
بناهای تاریخی بسیاری را در خود جای داده است، 

نمونه ای از این اقدام است.
مونس���ان ادامه داد: ماسوله هم در قالب پرونده 
جنگل های هیرکانی، تیرماه س���ال آینده در اجاس 
میراث جهانی یونسکو مطرح می شود و امیدواریم با 

دفاع کارشناسان سازمان این پرونده امسال در فهرست 
میراث جهانی به ثبت برسد.

مع���اون رئیس جمهوری همچنین پس از ارائه 
گزارش در مورد میزبانی رش���ت ب���رای رویداد 
گردشگری خوراك از سوی طراح این ایده، گفت: 
س���ازمان میراث فرهنگی حمایت و پشتیبانی ازم را 
برای برگزاری این رویداد خواهد داشت، اما برگزاری 
چنین رویدادی در سطح بین المللی نیازمند یک متولی 

و تعیین بودجه مورد نیاز است.
رئیس س���ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش���گری در این نشست با بررسی وضعیت 
کاروانسرای ش���اه عباسی رشت و شنیدن سخنان 
س���رمایه گذار این بنای تاریخی گفت: موضوعات 
مربوط به کاروانسرای شاه عباسی رشت باید با در 
نظر گرفتن مفاد قرارداد پیگیری و رفع شود، صندوق 
احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و سرمایه گذار 

باید به توافق و تفاهم برسند.
جبار کوچکی نژاد )نماینده رش���ت در مجلس 
شورای اسامی( نیز گفت: خوراك، تاریخ و فرهنگ 
گیان این ظرفیت را دارد که به دنیا معرفی شود. گیان 
آثار تاریخی و فرهنگی بسیار زیادی دارد که باید به 

گردشگران داخلی و خارجی معرفی شود.
او تصریح کرد: ماس���وله یکی از نقاط دیدنی 
استان گیان است که قابلیت ثبت جهانی را دارد، با 
ثبت جهانی این شهر بی تردید گردشگری و توسعه 

اقتصادی شهر، روند سریع تری خواهد یافت.
کوچکی نژاد اضافه کرد: ش���هر رشت به عنوان 
شهر خاق غذا در دنیا به ثبت رسیده است و باید 
از این ظرفیت نیز برای رونق گردشگری استان گیان 

استفاده شود.

 همکاری ایران،آذربایجان و فرانسه در پروژه
 موسیقایی هفت پیکر

نشس���ت خب���ری پروژه 
موس���یقایی هفت پیکر که قرار 
است بر اس���اس اشعار نظامی 
گنجوی با همکاری هنرمندان سه 
کشور آذربایجان، ایران و فرانسه 
اجرا ش���ود، در موزه موسیقی 

برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای 
نشست سعید خاورنژاد )آهنگساز 
پروژه هفت پیکر( گفت: ما در این 
پروژه گروه آهنگسازی داریم که 
به عنوان مش���اور به من کمک 
می کنند. اینکه پروژه به ش���کل 
گروهی کار می شود، به دلیل این 
اس���ت که بخشی از آن در قالب 
موس���یقی الکترونیک و بخشی 
نزدیک به موس���یقی دستگاهی 
آذربایجان و ایران است.او ادامه 
داد: این پروژه هفت پیکر نام دارد 
و بر اساس اشعار نظامی گنجوی 
است و مابین سه کشور آذربایجان 
و ایران و فرانسه انجام می شود. 
دوس���تان زیاد و مجموعه های 
معتبری به ما کمک می کنند. پروژه 
به سه زبان فارسی و فرانسوی و 

آذری خواهد بود.
خاوری نژاد اضافه کرد: اشعار 
به سه زبان است و ممکن است 
به شکل مستقیم روایت داستان 
هفت پیکر نباشد. بخش زیادی از 
اشعار روایی است و اگر بخواهیم 
آن را موسیقایی کنیم باید بخش 
اعظم آن مورد خوانش قرار بگیرد 
اما در این پروژه بخش هایی از کار 
انتخاب شده است. بخش هایی در 
ه���ر زبانی که زیبا بوده انتخاب 
کرده و بهترین گزینه را انتخاب 
کردیم ک���ه بیان بهتری به خود 
اختص���اص بدهد و مخاطب با 
آن ارتباط برقرار کند. ما همچنین 
بخش های���ی کرال به زبان اتین 

داریم.
در ادامه این نشست، عالیم 
قاسم اف )خواننده شناخته شده 
آذربایجانی( بیان کرد: این پروژه با 
تمام جدیت آغاز شده و به خوبی 
پیش می رود. با نام بزرگ گنجوی 
جمع شدیم و می خواهیم یک اثر 

جهانی بزرگ بسازیم.
شعیب شهابی )خواننده دیگر 
این پروژه( بیان کرد: پروژه میان 

سه کشور صاحب فرهنگ است. 
آذربایج���ان و ایران از دور با هم 
ارتباط تنگاتنگی داشتند. در این 
پروژه من بخش آوازهای ایرانی 

و فرانسوی را اجرا می کنم.
حس���ام ناصری نیز که به 
عنوان نوازنده و تنظیم کننده در 
»هفت پیکر« حضور دارد، گفت: 
من تنظیم بخش های الکترونیک 
که فضای غالب برخی قطعات 
را تش���کیل می دهد همکاری 

می کنم.
در ادام���ه خاورنژاد درباره 
سازبندی ارکس���تر اظهار کرد: 
ترکیبی از سازهای زهی  و ایرانی 
و پرکاشن در اجرا حضور دارد. 
ویولنس���ل و پرکاشن به شکل 
س���ولو با نوازنده های فرانسوی 
نواخته خواهد ش���د. همچنین 
من کمانچ���ه و کمانچه آلتو و 
آقای ناصری س���ازهای مضرابی 
می نوازیم. مشاور پروژه یک فرد 
فرانسوی است که شناخته شده 
هستند که سال گذشته در موزه 
هنرهای معاصر درباره موسیقی 

فیلم نشستی داشت.
قاسم اف درباره حضور در 
ای���ن پروژه بیان کرد: هرکس از 
من دعوتی می کند من کارهای او 
را بررسی می کنم اگر مورد قبول 
من شد همکاری می کنم. کارهای 
خاورنژاد برای من قابل توجه بود. 
در آذربایج���ان هم جوانان فعال 
موسیقی به من مراجعه می کنند 
اگر کار آن ها مورد قبول من بود 
با آن ها همکاری می کنم.او با بیان 
خاطره ای اظهار کرد: نزدیک به 
3۰ سال داشتم که پاپ خواندم 
و مورد انتقاد سختی قرار گرفتم 
بعد متوجه ش���دم کار من مورد 
توجه جوانان قرار گرفته و باعث 
شد جوانان به موسیقی کاسیک 
عاقه مند شوند و این، ادامه همان 

همکاری ها است.
شعیب ش���هابی نیز درباره 
رزومه کاری خود گفت: اجرای 
جدی من سال 93 در برج میاد 
تهران بود در چند س���ال اخیر 
سعی کردم روی خودم کار کنم و 

شروع جذاب تری داشته باشم.
خاورن���ژاد با بی���ان اینکه 

خواننده ه���ای مطرح از خواندن 
به زبان خارجی می ترسند، گفت: 
من ش���هامت شهابی را تحسین 
می کنم. ش���اید ۲۰ درصد لهجه 
شرقی در کار او وجود دارد که به 
ژن برمی گردد و من به آن اهمیت 
می دهم. موزیکالیته در آن لحظه 
برای من مهم است. شکستن این 
قواعد برای من جذاب است. به 
نظرم تجربه موفقی اس���ت فرم 
زبان���ی را به لهجه زبان دیگری 

بیان کرد.
قاسم اف نیز درباره اینکه چرا 
آذربایجان نظامی را شاعر خود 
می داند، اظهار کرد: بزرگان متعلق 
به کل بش���ریت هستند و همه 
تاش می کنند افسانه ها را متعلق 
ب���ه خود بدانند. من هفت پیکر 
را ب���ه دقت از نظر هنری مورد 

بررسی قرار دادم.
خاورنژاد در پاسخ به پرسش 
ایس���نا درباره اینکه آیا این آلبوم 
اجرای صحن���ه ای هم خواهد 
داش���ت یا نه؟ بیان کرد: شاید 
یک کلیپ پیش از انتش���ار آلبوم 

به مخاطبان تقدیم شود. 
هفت کلیپ خواهیم داشت. 
درباره اج���رای صحنه ای اجازه 
بدهی���د خبری نده���م این اثر 
مش���کات پاتیک زیادی برای 
اجرا دارد و شاید در خاورمیانه 

قابل اجرا نباشد.
 بسیار مایلم در خاورمیانه 
اجرا داش���ته باشیم و به شدت 
دنبال آن هستیم.او ادامه داد: در 
فرانسه مراسمی خواهیم داشت 
که بخشی از آن اجرای صحنه ای 
 خواهد بود. هرس���ه این موارد 
صد درصد مورد توجه و عاقه 
ما است و سعی می کنیم خودمان 

را با شرایط تطبیق بدهیم.
کیان محمدی ها )تهیه کننده 
اثر( نیز گفت: هماهنگی پروژه ها 
و حض���ور اس���تاد در ایران و 
ساخت موزیک ویدئو در هفت 
کشور کار سختی است. اگر آقای 
خاورنژاد اجازه بدهند ما در ایران 
و ترکیه کنس���رت ها را برگزار 
کنیم.او همچنین توضیح داد که 
 کارگردان کلیپ ها امین حسین پور

 است.

تاریخ شفاهی مطبوعات به روایت روزنامه نگاران پیشکسوت
هم اندیشی تخصصی »تاریخ 
شفاهی مطبوعات« روز سه شنبه 
)چهارم دی ماه( با حضور برخی 
از پیشکسوتان عرصه مطبوعات 
در دفت���ر مطالعات و برنامه ریزی 

رسانه ها برگزار می شود. 
 به گزارش ایسنا، هم اندیشی 
ش���فاهی  »تاریخ  تخصص���ی 

مطبوعات« روز سه شنبه ) 4 دی 
ماه( با حضور برخی از پیشکسوتان 
عرصه مطبوعات از ساعت 14 تا 
16 در دفتر مطالعات و برنامه ریزی 

رسانه ها برگزار می شود. 
محمد بلوری )روزنامه نگار 
روزنام���ه ایران و پیشکس���وت 
مطبوع���ات(، بی���ژن نفیس���ی 

)روزنامه نگار و مدرس دانشگاه(، 
منصور س���عدی )پیشکس���وت 
مطبوعات(، هوشنگ اعلم )سردبیر 
ماهنامه فرهنگی آزما و پیشکسوت 
مطبوعات( و حمید ضیایی پرور 
)مدی���ر کل دفت���ر مطالعات و 
برنامه ریزی رس���انه ها( در این 

هم اندیشی سخنرانی می کنند. 

شب »شیون فومنی« برگزار می شود
ش���ب »شیون فومنی« به مناسبت هفتاد و دومین زادروز این شاعر 

و ترانه سرای معاصر برگزار می شود.
به گزارش ایس���نا، به گفته حامد فومنی - رییس بنیاد فرهنگی و 
هنری شیون فومنی -، این مراسم به همت مجله بخارا و این بنیاد روز 
سه ش���نبه چهارم دی ماه ساعت پنج بعدازظهر در تهران، تاار فردوسی 
خانه اندیش���مندان علوم انسانی واقع در خیابان استاد نجات اللهی، نبش 

خیابان ورشو برگزار می شود.
او در توضیحی اظهار کرد: در »شب شیون فومنی«، چهره های برجسته 
ادبیات، شعر، هنر و پژوهش معاصر: دکتر محمد روشن، دکتر قدمعلی 
سرامی، دکتر محمد سریر، شمس لنگرودی، دکتر فرهاد طهماسبی، دکتر 
علیرضا حس���ن زاده و علی دهباشی با سخنرانی های تخصصی خود به 
ویژگی ها و ارزش های ادبی و جایگاه ممتاز شیون فومنی در شعر گیلکی 
و ش���عر فارس���ی اشاره خواهند داشت. حامد فومنی در ادامه بیان کرد: 
در این برنامه اجرای موس���یقی اصیل ایرانی بر اساس یکی از غزل های 
فارس���ی شیون فومنی توسط استاد علی جهاندار )خواننده و ردیف دان 
برجسته( را خواهیم داشت. همچنین نمایش نماآهنگ »در سفر گمشدن« 
)خواننده: محمد نوری، موس���یقی: محمد سریر، شعر: شیون فومنی ( و 
نماآهنگ »کاغذنویس« )خواننده: فریدون پوررضا، ترانه سرا: شیون فومنی 
به همراه تصاویر ش���عرخوانی ش���اعر( از دیگر بخش های »شب شیون 
فومنی« است. شیون فومنی )میراحمد فخری نژاد( سوم دی ماه 13۲۵ چشم 
به جهان گشود. او که در شعر گیلکی از مفاخر و مشاهیر ادبیات شمال 
کشور به شمار می رود  شعرهای گیلکی اش را در قالب آلبوم های صوتی 
»گیله اوخان« )پژواك گیان( دکلمه کرد. همچنین در ش���عر فارسی در 
جهت پیوند س���نت و نوآوری در غزل کوشید. ترانه سرایی نیز از دیگر 
فعالیت های ادبی شیون است و کام آهنگینش مورد استفاده آهنگسازان 

و خوانندگان بوده است.
شیون فومنی در غروب ۲3 شهریور 1377 در تهران چشم از جهان 

فروبست و در سلیمانداراب رشت آرمید.

 افزایش اجباری پذیرش دانشجو
 در دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه تهران گفت: در سال جاری به صورت اجباری بخشی 
از ظرفیت پذیرش دانشجو در این دانشگاه افزایش یافت.

محمود نیلی احمدآبادی در گفتگو با مهر افزود: در دانشگاه تهران 
کیفیت آموزشی و پژوهشی اولویت است، اما در سال جاری به صورت 

اجباری بخشی از ظرفیت این دانشگاه افزایش یافت.
وی با بیان اینکه دانشگاه تهران تصمیمی درخصوص کاهش ظرفیت 
پذیرش دانش����جو ندارد، افزود: طی س����ال های اخیر در این دانشگاه 

سعی شده که ظرفیت پذیرش دانشجو منطقی باشد.
رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش دانشجو در 
این دانشگاه براساس تعداد اعضای هیات علمی، به روز بودن رشته ها 

و تقاضای جامعه است.
نیلی احمدآبادی اظهار داش����ت: برنامه داریم در دانش����گاه تهران 
 پذیرش را براساس زیرساخت ها مدیریت کنیم تا کیفیت دچار مشکل

 نشود.



�ييس ��نشگا� خاتم �� كنفر�نس گر�� مهندسا� مالى � بيم سنجى �ير��
وجود مبناى علمى براى مدل ها، اجتناب ناپذير است

مر�س���م �فتتاحيه پنجمين ���� كنفر�نس گر�� مهندسا� مالى � بيم سنجى �ير��� 
�� تا�يخ 2 �� �� محل ��نش���گا� خاتم � با حضو� جمعى �� فعاال� عرصه مالى � بانكى� 

�ستا��� � پژ�هشگر�� برگز�� شد. 
به گز��� ���بط عمومى بانك پاس���ا�گا�� �� �ين مر�سم �كتر مجيد قاسمى �ييس 
��نشگا� خاتم ضمن �ش���ا�� به مقا� ��ال� پر�فسو� حسابى � نگا� عميق �يشا� به �نو�� 
علو� گفت: ��بطه بين �س���تا� � ��نشجو بايد يك ��بطه كامال� ��ستانه� متعامل � متقابل 
باش���د. ما نظريه ها� �قتصا�� بسيا�� ���يم كه �� نتيجه ��بطه �ستا� � ��نشجو تبيين 

� همه گير شد� �ند. 
�� ���مه ���: ما ��نش���جويا� � فا�� �لتحصيال� نخبه � خوبى ���يم� �ما �� هما� 
�شته هايى كه �ين عزيز�� فا�� �لتحصيل شد� �ند مشاغل خالى بسيا�� هم �جو� ����. 
علت �ين ناهماهنگى �ين �س���ت كه حو�� ��نش���گاهى ما نمى تو�ند باعث �يجا� مها�� 
شو�. �� �� ���مه ضمن تأكيد بر �هميت علم فلسفه به عنو�� علم پايه �فز��: بايد توجه 
��شته باش���يم كه �� �قتصا� نبايد به طو� مطلق نگا� كمى � مقد��� ��شته باشيم. �ين 
بز�� ترين �ش���تبا� يك متخصص �ست � هميشه جو�� نمى �هد. هر مدلى بايد مبنا� 
تئو�� � نظر� ��شته باشد. حتى �� بحث ها� مالى هم مبنا� نظر� بسيا� مهم �ست. 

�� هر مدلى ��بطه � بين تابع � متغير بايد يك مبنا� علمى ��شته باشد. 
�كتر قاس���مى همچنين �� خصو� تعريف � حو�� ها� مهندس���ى مالى� �نو�� 
��يكر�ها� مدلسا��� لز�� توجه به سياس���ت ها� �قتصا� مقا�متى �� حو�� مالى � 
بانكى� لز�� �نجا� پژ�هش ها� ��نشگاهى �� �مينه علو� مالى با همكا�� پژ�هشگر�� 

�قتصا�� � ... صحبت كر�.
گفتنى �س���ت كنفر�نس گر�� مهندسا� مالى � بيم س���نجى �ير�� �� يكم تا چها�� 
�� ما� �� محل ��نشگا� خاتم  � با تشكيل كا�گا� ها� مهمى با موضوعاتى �� قبيل تعامل 
�ياضيا� مالى � بخش �نر��� مبانى يا�گير� ماشينى �� مالى � بيمه� �شنايى با سامانه 
معامال� �لگو�يتمى� كمى سا�� �يسك �عتبا�� با يا�گير� ماشينى � عميق�  فين تك 

� �يند� خدما� مالى برگز�� مى شو�.

۴ اخبار داخلی
دوشنبه 3 دی 1397ـ    16 ربيع الثاني  1440ـ   24 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27179

نفت ، طا ، سكه و ارز

 

هر بشكه نفت سبك آمريكا )وست تگزاس(

هر بشكه نفت درياي شمال )برنت(

متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك

هر اونس )31/1 گرم( طا

بازار جهاني

بازار داخلي

45/59 دار 

53/82 دار 

 53/92 دار    

1255/77 دار    

 3250000 تومان

3435000 تومان

1715000 تومان

1020000  تومان

615000 تومان

307000 تومان

4200 تومان 

10256/7 تومان

10650 تومان

4790/5 تومان

11768/2 تومان

11700  تومان

5308/6  تومان

12913/3 تومان

13000  تومان

1143/7  تومان

2763/1  تومان

2780  تومان

سكه طا طرح قديم )به وزن 8/13 گرم(

سكه طا طرح جديد )به وزن 8/13 گرم(

نيم سكه طا )به وزن 4/06گرم(

ربع سكه طا )به وزن 2/03 گرم(

سكه يك گرمي

هر گرم طاي 18 عيار )بدون مزد ساخت(

دار آمريكا)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

دار آمريكا)نرخ صرافی(

يورو)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

يورو)نرخ صرافی(

پوند انگلستان)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

پوند انگلستان)نرخ صرافی(

درهم امارات )نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

درهم امارات )نرخ صرافی(

بر اساس تصمیم جدید شورای پول و اعتبار، بانک ها 
دیگر اجازه پرداخت سود روزشمار به سپرده های کوتاه مدت 

را نخواهند داشت.
به گزارش تس���نیم، بر اساس بخشنامه جدید بانک 
مرکزی که به شبکه بانکی کشور اباغ شده، از این پس 
بانک ها حق ندارند به سپرده های کوتاه مدت سود روزشمار 
پرداخت کنند و باید ضوابط جدید را برای پرداخت سود 
به این سپرده ها رعایت کنند.براساس مصوبه شورای پول و 
اعتبار، معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری عادی 
از روزش���مار به ماه شمار تغییر می یابد. همچنین در این 
مصوبه تأکید شده که حداکثر نرخ سود علی الحساب برای 

سپرده های کوتاه مدت عادی 10 درصد در سال است.
هدف اعضای شورای پول و اعتبار از تصویب این 
طرح کاهش فعالیت های سفته بازی بوده و بانک مرکزی 
معتقد است این طرح منافع خیلی از سوداگران را به خطر 
می اندازد. موضوع مهم دیگر در بخش���نامه سودی بانک 
مرکزی این است که سود سپرده های کوتاه مدت فقط در 
صورتی باید به حساب سپرده گذار واریز شود که برداشتی 

از این حساب در طول ماه انجام نشده باشد.
قبًا بانک ها حتی در صورت واریز و برداش���ت به 
حساب های کوتاه مدت، سود روزشمار را در پایان هر ماه 
به حس���اب سپرده گذاران پرداخت می کردند اما در این 
بخشنامه که برگرفته از تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار 
است، تأکید شده که حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه 

برای محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود.
بانک مرکزی البته در این بخش���نامه هشدار داده که 
درصورت تخلف در پرداخت س���ود به سپرده های کوتاه 
مدت با آنها برخورد جدی خواهد شد.در بخشنامه بانک 
مرکزی به بانک ها آمده است که این بانک عاوه بر رصد 
عملکرد شبکه بانکی در این باره، نحوه عمل شرکت های 
پشتیبانی فناوری اطاعات بانک ها و موسسات اعتباری را 
هم تحت پایش خواهد داش���ت و در صورت مشاهده و 
کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان 
یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت های 
مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صاحیت ازم 
برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.

جلسه بررسی مسائل گمرکی 
کشور به ریاست معاون اول رئیس 

جمهوری برگزار شد.
دکتر اسحاق جهانگیري در 
این جلس����ه با اشاره به اهمیت 
جلوگیري از رس����وب و انباشت 
کاا در بن����ادر، گم����رکات و 
انبارهاي متعلق به سازمان جمع 
آوري و فروش اموال تملیکي، بر 
سازماندهي ازم به منظور تسهیل 
در رون����د ترخیص کاا و تامین 
نیازهاي اساسي کشور در مقطع 

حساس کنوني تاکید کرد.
معاون اول رئیس جمهوری 
هدف دش����منان ملت ایران را از 
اعمال تحری����م ایجاد اخال در 
جریان واردات کاا به کش����ور 
ارزیاب����ي کرد و اظهار داش����ت: 
دش����منان مي خواهند با ایجاد 
اختال در مسیر تجارت خارجي، 
کشور را در تامین کااهاي مورد 
نیاز مردم با مشکل روبرو کرده و 
در نتیجه کشور را با ناآرامي و بي 

ثباتي مواجه کنند.
وی اف����زود: دولت هم در 
مقاب����ل، برنامه ریزي هاي ازم را 
انجام داده اس����ت و در جلسات 
متعدد نظیر جلسات ستاد مقابله 
با تحریم و جلس����ات ش����وراي 
عالي هماهنگي اقتصادي س����ران 
قوا تصمیمات مناسبي اتخاذ شده 
است تا جریان واردات کاا تحت 
هر شرایطي انجام شود و کااهاي 

مورد نیاز در اختیار مردم کش����ور 
قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهوری به 
سفر اخیر خود به استان هرمزگان 
و بازدید از بندر شهید رجایي و 
گمرك بندر عباس اشاره و تصریح 
کرد: باید با هماهنگي همه دستگاه 
ه����ا و رفع برخي مقررات زائد و 
دست و پا گیر از رسوب کااها و 
مایحتاج کشور در گمرکات کشور 
جلوگیري شده و به سرعت درباره 
این کااها تعیین تکلیف و مراحل 

ترخیص آن انجام شود. 
وي با اشاره به گزارشات ارائه 
شده از روند کاهشي میزان کااهاي 
متروک����ه و باتکلیف در بنادر و 
گمرکات کش����ور، از استانداران، 
سازمان بنادر و کشتیراني و سازمان 
جم����ع آوري و ف����روش اموال 
تملیکي کشور خواست تا به طور 
منظم درباره میزان رسوب کااها 
در بنادر و گمرکات کش����ور به 
هیات دولت گزارش هاي ازم را 
ارائه کنند.دکتر جهانگیري با بیان 
اینک����ه گمرکات در مبادي اصلي 
کشور باید به طور 24ساعته فعال 
باشند، بر همکاري وزارت جهاد 
کشاورزي و بانک مرکزي براي 
تامین مساله ارز مورد نیاز برخي 
اقام و محصوات کشاورزي به 
منظور معطل نشدن کشتي ها در 

بنادر تاکید کرد.
وی ضمن قدرداني از زحمات 

همه مدیران و کارکنان س����ازمان 
بنادر و کش����تیراني و گمرکات 
کشور، خواس����تار تاش بیشتر 
براي تسریع در زمان بارگیري و 

تخلیه کاا شد.
در این جلس����ه وزیر امور 
اقتص����ادي و دارایي هم گمرك 
را پیشاني تجارت خارجي کشور 
توصیف کرد و گفت: گمرك براي 
اینک����ه بتواند وظایف و تکالیف 
خود را به نحو مطلوب انجام دهد، 
نیازمند تکمیل زیرس����اخت هاي 
سخت افزاري و نرم افزاري است 
که باید با حمایت هاي دولت، این 

نیازها تامین شود. 
وزیر کشور هم در این جلسه 
بر مدیری����ت واحد و هماهنگي 
دس����تگاه ها به منظور جلوگیري 
از رسوب کاا و مقابله با قاچاق 
تاکید کرد و خواستار برنامه ریزي 
در استان هاي مرزي براي تسهیل 
در جریان ص����ادرات و واردات 
شد.سپس رئیس سازمان بنادر و 
کشتیراني گزارشي از آخرین وضع 
رسوب کاا در بنادر تجاري کشور 
ارائه ک����رد و گفت: مدت زمان 
ماندگاري کاا در بنادر کشور از 
م����دت زمان نرمال جهاني بااتر 
است که باید براي کوتاه تر شدن 
 ای����ن مدت تاش و برنامه ریزي 

کنیم. 
وي همچنین گزارش����ي از 
آخری����ن آمار رس����وب کاا در 

بنادر کش����ور و مهمترین علل 
تاخی����ر ترخیص کاا ارائه کرد و 
به بیان راهکارها و پیش����نهادات 
براي تس����ریع در روند ترخیص 
کاا پرداخت.رئی����س کل گمرك 
جمه����وري اس����امي ایران هم 
ضمن ارائه گزارش����ي از آخرین 
چالش هاي موجود در گمرکات 
کش����ور، به تشریح علل و عوامل 
ترخیص نش����دن به موقع کااها 
پرداخت و گفت: باید اطاعات 
مربوط به کااهاي وارداتي پیش 
از ورود به کشور و در حین حمل 
در اختیار گمرك قرار گیرد تا روند 
ترخیص کاا با سرعت بیشتري 

انجام شود. 
در ای����ن جلس����ه که وزیر 
دادگس����تري، استاندار هرمزگان، 
رئیس س����ازمان ملي استاندارد، 
رئی����س کل دیوان محاس����بات، 
رئیس سازمان بازرسي کل کشور 
و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاا 
و ارز هم ش����رکت داشتند، پس 
از بحث و تبادل نظر مقرر ش����د 
کارگروهي با نظارت وزارت امور 
اقتصادي و دارایي براي جلوگیري 
از انباش����ت کااهاي متروکه در 

انبارها تشکیل شود.
همچنین به منظور تس����ریع 
در موض����وع تعیین مابه التفاوت 
قیمت ارز مقرر شد وزارت امور 
اقتصادي و دارایي پیشنهاد خود را 

در کمیسیون اقتصاد ارائه کند.

معاون امورعلمی، فرهنگی و اجتماعی س���ازمان برنامه و بودجه کشور 
گفت: نخس���تین بخش ریالی از مبلغ ۵00 میلیون یورو دریافتی از صندوق 
توس���عه ملی برای پرداخت بدهی دارو، تجهیزات پزشکی و سایر بدهی های 

نظام سامت واریز  شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، 
سعید نمکی درباره مبلغ ۵00 میلیون یورو که با موافقت رهبر معظم انقاب 
از صندوق توسعه ملی برای پرداخت بدهی های نظام سامت در نظر گرفته 
شده است، افزود: روز اول دي اولین تخصیص به مبلغ 2 هزار و ۶40 میلیارد 
تومان برای س���ازمان بیمه س���امت در نظر گرفته شد و این مبلغ به حساب 
این سازمان واریز شد.معاون سازمان برنامه و بودجه کشور درباره رشد بودجه 
حوزه سامت برای سال ۹۸ اظهار داشت: بودجه حوزه سامت برای سال ۹۸ 
حدود ۳۶ هزار و ۵00 میلیارد تومان است. بودجه امسال این حوزه حدود ۳1 
هزار و 200 میلیارد تومان بود.وی با اشاره به اینکه بودجه امسال سازمان بیمه 
سامت حداقل 12 درصد رشد داشته است، درباره بودجه های عمرانی نظام 
سامت گفت: تاش شده که بودجه های عمرانی حوزه سامت معادل سال ۹۷ 
حفظ شود؛ البته قصد داریم در حوزه عمرانی نظام سامت با مشارکت بخش 
خصوصی و واگذاری پروژه هایی که قابلیت واگذاری دارد به بخش خصوصی، 

در روند اتمام پروژه ها تسریع ایجاد شود.
وی گفت: تغییراتی که قرار بود در بودجه سال ۹۸ انجام شود، چندان شامل 
حوزه سامت نشد زیرا حوزه سامت روند کاما مشخص و قابل پیش بینی 
دارد و مسائلی مانند افزایش حقوق برای پرسنل و البته برنامه های طرح تحول 
سامت پیش بینی شده همچنین رشد معقول بودجه برای برنامه های طرح تحول 

سامت هم در نظر گرفته شده است.
معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: 
درباره دارو هم تاش شد برای دارو های وارداتی و دارو های تولید داخل رشد 
بودجه منطقی را در نظر بگیریم. در مورد سایر بخش ها هم رشد معقولی در 
نظر گرفته شده که هم تورم زا نباشد و هم فعالیت نظام سامت را با مشکل 

مواجه نکند و هزینه های کمرشکن بر دوش مردم تحمیل نشود.

قیمت جدید خودرو هفته آینده تعیین خواهد شد
سازمان ملی استاندارد دور جدید 
صحت س���نجی ترازو در واحدهای 

صنفی را آغاز کرد.
مانیا ف���رزان رئیس اداره اندازه 
شناسی اداره کل استاندارد استان تهران 
دیروز به خبرگزاری صدا و س���یما 
گفت: طبق ماده ۸ اصاح قوانین ملی 
استاندارد و بند ۷ ماده 20 قانون مذکور 
وظیفه آزمون صحت سنجی دوره ای 
مورد استفاده در داد و ستد عمومی به 

عهده سازمان استاندارد است.
وی با اشاره به اینکه آزمایشگران 
اداره استاندارد با مراجعه به صنوف 
و بررسی صحت سنجی دستگاه های 
توزین به وسایل برچسب می زنند، 
ادامه داد: برابر آزمون و آزمایشی که 
انجام می ش���ود قبًا هزینه ای در نظر 

گرفته ش���ده که مبلغ این هزینه 2۷2 
هزار و ۵00 ریال بوده اس���ت که با 
توجه به افزایش هزینه ها و رفاه حال 
اصناف و عموم مردم طبق دس���تور 
مدیرکل اس���تاندارد استان تهران این 
هزینه فعًا به 1۶0 هزار ریال کاهش 

یافته است.
فرزان اضافه کرد: فقط دستگاه هایی 
که برچس���ب مورد نظر استاندارد را 
دارد، قانونی است و غیر از آن دستگاه 
غیر قانونی بوده اس���ت.وی در پایان 
به صنوف هش���دارداد تا در صورت 
مراجعه بازرسان و آزمایشگران سازمان 
استاندارد حتماً کارت شناسایی معتبر 
و معرفی نامه آن ها را رویت کنند و 
تنها با کسانی که این مدارك را همراه 

دارند، همکاری کنند.

 قیمت انواع گوش���ت در بازار 
ظرف یک هفته اخیر دس���تخوش 
تحوات جدیدی ش���ده که فضای 
سودجویی را برای سوداگران فراهم 

کرده است.
به گزارش خبرنگارما، بهای هر 
کیلو گوشت مرغ در تهران که اوایل 
هفته گذش���ته حدود ۹ هزار تومان 
بود، دیروز به 14 هزار و ۳00 تومان 
رسید، این رقم بااترین نرخ ثبت شده 
برای این نوع محصول در س���الهای 

اخیر است.
مرغ فروشان کمبود گوشت مرغ 
در بازار را عامل گرانی اخیر می دانند 
و معتقدن���د که افزایش قیمت هیچ 

ارتباطی به نحوه عرضه آن ندارد.
اتحادیه  رئیس  یوس���فخانی 
فروشندگان پرنده و ماهی دیروز به 
خبرگزاری صدا و سیما گفت:علت 
افزایش بی سابقه قیمت مرغ،  کاهش 
تولید و س���ود جویی تولید کنندگان 

مرغ زنده از شرایط فعلی است.
وی با بیان اینکه هم اکنون 40 
درصد سالن های تولید مرغ گوشتی 

خالی اس���ت، گفت: سالن هایی که 
یک ماه و نیم گذش���ته جوجه ریزی 
کرده ان���د، اکنون با توجه به کاهش 
حج���م تولید، مرغ زنده را با قیمت 
دلخواه عرضه می کنند که این روند 
برای جبران خس���ارات دوره های 

گذشته است.
محمد یوس���فی رئیس انجمن 
پروش دهندگان مرغ گوش���تی هم 
دی���روز به ایرن���ا گفت: با توجه به 
هزینه های تمام ش���ده تولید قیمت 
منطقی مرغ زنده هشت هزار تومان و 
گوشت مرغ برای مصرف کنندگان 
11 هزار و ۵00 تومان است؛ بنابراین 
عرضه این محصول با قیمت هایی 
بیش از آن اجحاف به حقوق مصرف 

کنندگان به شمار می رود.
یوسفی اظهارداشت: با نزدیک 
ش���دن به ایام نوروز از ابتدای دی تا 
پایان بهم���ن جوجه ریزی افزایش 
می یابد که با جوجه ریزی جدید و 
افزایش عرضه مرغ های گوشتی به 
بازار به نظر می رسد ظرف هفته آتی 
قیمت این محصول کاهش مناسبی 

پیدا کند.
 گزارش خبرنگارما می افزاید 
قیمت گوش���ت گوسفندی هم در 
سطح بازار به هرکیلو ۷2 هزار تومان 
و هرکیلو گوشت گوساله با قلوه گاه به  
۷0 هزار تومان رسیده که یک رکورد 
جدی���د برای این نوع مواد پروتئینی 

محسوب می شود.
دیروز میادین می���وه و تربار 
تهران در س���طح محدود گوشت 
راسته بی استخوان ممتاز گوسفندی 
را به قیمت هرکیلو ۶1 هزار و ۳00 
تومان و گوش���ت فیله گوسفندی را 
به قیم���ت هرکیلو ۶۷ هزار و ۵00 
تومان عرضه کردند که کمک چندانی 
به جلوگیری از رشد قیمت گوشت 

در بازار نکرد.
این گزارش می افزاید: دیروز 
قیم���ت هر کیل���و ماهی قزل آای 
پرورش���ی که هفته قبل حدود 2۸ 
هزارتوم���ان بود به ۳2 هزارتومان و 
قیمت هر شانه 2 کیلوگرمی تخم مرغ 
ک���ه هفته قبل حدود 2۳ هزار تومان 

بود به 2۵ هزار تومان رسید.

 حجم واردات پوشاک قاچاق 
به 2/4 میلیارد دار رسید 

جدیدترین برآوردهای رس���می نشان می دهد که حجم قاچاق 
پوش���اك و منسوجات به کش���ور در سال به 2/4 میلیارد دار رسیده 

است.
حمید رضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاا 
و ارز با بیان این مطلب به فارس گفت:حجم کل پوشاك مصرفی در 
کش���ور س���اانه ۸ میلیارد دار است که ۵/۶ میلیارد دار از آن توسط 
تولید داخلی تأمین و حدود 2/4 میلیارد دار مابقی به صورت قاچاقی 

وارد کشور می شود.
وی گف���ت: اکنون مجموع ارزش کل قاچاق ورودی و خروجی 
ایران به حدود 12/۵ میلیارد دار در س���ال رسیده که بخش عمده آن 

مربوط به خروج سوخت از کشور است.
به گفته س���خنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاا و ارز، اگر 
طبق نرخ فوب خلیج فارس بهای هر لیتر سوخت را بطور متوسط ۵0 
سنت در نظر بگیریم، روزانه ۵/۵ تا ۶ میلیون دار حامل های انرژی از 

کشور به خارج قاچاق می شود. 

مدیرعامل جدید ش���رکت ملی صنایع پتروشیمی از 
تبدیل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به هاب سوم پتروشیمی 

کشور خبر داد. 
به���زاد محمدی دیروز پس از بازدید از منطقه ویژه 
اقتصادی پارسیان گفت: محاسن قابل توجه این منطقه و 
پیشرفت های چشمگیر زیر ساختی آن ما را متقاعد کرد 
که اینجا به عنوان قطب جدید این صنعت و در واقع هاب 

سوم پتروشیمی کشور باشد.
وی همچنین با حضور در اس���کله در حال احداث 
فاز اول بندر پارسیان از نزدیک در جریان چگونگی روند 

ساخت این بندر قرار گرفت.
مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه 
داد: ما در وزارت نفت و در بخش پتروش���یمی به دنبال 
ایجاد کانون های منطقه ای در صنعت پتروشیمی هستیم 
که ماهش���هر و عس���لویه به عنوان اولین و دومین هاب 
پتروشیمی کشور انتخاب شده اند و اکنون به دنبال ایجاد 
هاب س���وم در این حوزه هستیم تا بتوانیم حمایت های 

ویژه ای را در آن متمرکز کنیم.
وی اضافه کرد: با توجه به نزدیکی منطقه ویژه اقتصادی 
پارس���یان به عس���لویه و مجاورت با خط انتقال خوراك 
پتروش���یمی از سویی و زیر ساخت های امیدوار کننده ای 
همچون بندر پارسیان و مجوز های خوب اخذ شده در 
این منطقه از س���وی دیگر می توان امیدوار بود در آینده 
ای نزدیک این منطقه به عنوان قطب صنایع پتروش���یمی 

فعالیت کند. 
مع���اون وزیر نفت همچنین با اش���اره به مصوبات 
کارگروه مشترك NPCو ایمیدرو افزود: ما باید در مجموعه 
وزارت نفت اشتراك نظر ازم را برای تعامل مشترك ایجاد 
کنیم و من حتما به زودی با وزیر نفت در این باره صحبت 
خواهم کرد تا بتوانیم با یک همکاری نزدیک و مشترك 
و تمرکز روی طرح جامع توس���عه منطقه در حوزه های 
مختلفی از جمله تامین خوراك کمک های ازم را به این 
منطقه انجام داده و به یک اجماع مناسب برای توسعه همه 

جانبه این منطقه ویژه اقتصادی برسیم. 

فروش بلیت قطارهای مسافری 
مربوط به ماه های بهمن و اسفند ۹۷ 

از فردا آغاز خواهد شد.
ب���ه گ���زارش روابط عمومی 
راه آهن جمهوری اس���امی ایران، 
پیش فروش بلیت قطارهای مسافری 

حد فاصل اول بهمن تا 2۳ اس���فند 
۹۷، از ساعت 10 صبح روز سه شنبه 
چه���ارم دی  به صورت همزمان از 
طریق مراکز مجاز فروش بلیت قطار 
در سراسر کشور و از طریق اینترنتی 

انجام خواهد شد.

هموطنان برای کسب اطاعات 
بیشتر می توانند به صورت شبانه روزی 
با س���امانه صدای مسافر راه آهن با 
ش���ماره تلفن ۵14۹ تماس بگیرند 

www. rai.ir یا به پایگاه اینترنتی
مراجعه کنند.

قانون جامع شفافیت، گمشده 
نظام اداری و اقتصادی اس���ت که با 
تصویب آن می توان قدم های بعدی را 

در زمینه شفافیت برداشت.
غامحسین شافعی رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران دیروز ضمن اعام این مطلب 
و با اش���اره به اقدام دولت مبنی بر 
تهیه ایحه جامع ش���فافیت که قرار 
اس���ت پ���س از تصویب در هیأت 
وزیران در اختیار نمایندگان مجلس 
قرار گیرد، افزود: ایجاد شفافیت در 
صحنه اقتصادی موجب تقویت تولید 
و توقف واس���طه گری های مالی در 

کشور می شود.
وی، تاش برای ایجاد شفافیت 
را اقدامی س���تودنی توصیف کرد و 
گفت: شفافیت از کمبود های جدی 
کش���ور در همه   حوزه ها از جمله 
بخش های اداری و اقتصادی است؛ 
بنابراین ازم است در این بخش کار 
جدی انجام شود.شافعی اضافه کرد: 
برای باا بردن سطح اطمینان و اعتماد 
در س���طح جامعه و قابل پیش بینی 
ک���ردن اقتصاد که از جمله نیاز های 
س���رمایه گذاری به ش���مار می آید، 

شفافیت نقش بسزایی دارد.
وی اف���زود: ایجاد ش���فافیت 
موجب می ش���ود ران���ت جویی و 
واسطه گری های مالی کم رنگ شده 
و تولی���د جایگاه اصلی خود را پیدا 
کند. در چنین شرایطی هم دولت به 
اهداف توسعه ای خود می رسد و هم 
درآمد های بادآورده که عامل بازدارنده 

تولید است، از بین می رود.
رئیس اتاق ایران در پاس���خ به 
این سوال که وضعیت شفافیت امروز 
کشور ناشی از خاء قانونی است یا 
اجرایی نشدن قوانین موجود، گفت: 
به نظر می رس���د هردو مسئله وجود 
دارد. بخش هایی از اقتصاد به دلیل نبود 

قانون دچار ابهام هستند و بخش هایی 
هم به دلی���ل بی توجهی به قوانین 

موجود دچار مشکل شده اند.
به اعتقاد وی، یکی از گرفتاری های 
امروز کشور، قانون گریزی آن هم از 
سوی مجریان و دستگاه های مسئول 
است. فرار از اجرای قانون ضایعه ای 
بزرگ برای فعالیت بخش خصوصی و 
امنیت اقتصادی کشور به شمار می آید. 
زمانی که خود دولت به عنوان مجری 
قوانی���ن و مقررات، قانون را زیر پا 
می گذارد چگونه می توان انتظار داشت 
مردم برای آن احترامی قائل باشند. 

شافعی با اش���اره به عملکرد 
دستگاه های نظارتی و لزوم تجدیدنظر 
در رون���د فعالیت این نهادها، گفت: 
در ای���ن مورد دو مس���ئله وجود 
دارد؛ س���ازمان های نظارتی به دلیل 
نظارت های شدید و نوع برخوردی 
که با پرونده ها دارند، قدرت ریسک 
را از مدیران اجرائی کشور می گیرند. 
همان طور که می دانیم امروز با شرایط 
ویژه و حساسی مواجهه هستیم، به 
طور حتم مدیریت این شرایط می طلبد 
که تصمیم های خاص و ویژه ای هم 
اتخاذ شود. زمانی که مدیر بخش های 
مختلف کشور از برخورد ها و عواقب 
ناش���ی از تصمیماتی که می گیرند، 
نگران باشند، قدرت ریسک پذیری 
خود را از دس���ت می دهند و بدین 
ترتیب حرکت برخی از بخش های 

اقتصادی کند می شود.
وی مس���ئله دوم را سوق پیدا 
کردن بعضی از بخش ها به س���مت 
فعالیت های خاف قانون دانست و 
تأکید کرد: وقتی فشار ها افزایش پیدا 
کند و نظارت ها به گونه ای درس���ت 
و منطقی انجام نشود، بی توجهی به 
بند های قانون هم بیشتر می شود. به 
نظر می رسد برای سامان دادن به این 
وضعیت باید تدابیر تازه ای اندیشید.

اجاره بهای مس���کن در اغلب شهرهای 
بزرگ کش���ور ظرف چندم���اه اخیر به حدی 
افزای���ش یافته که بطور متوس���ط بیش از ۶0 
درصد از درآمد اجاره نشینان را به خود جذب 

می کند.
اینک در کانشهری نظیر تهران که بیشتر 
واحدهای اس���تیجاری کشور را در خود جای 
داده است، بهای اجاره هر متر مربع از واحدهای 
مسکونی بیش از 40 درصد نسبت به پارسال 
رش���د کرده و بس���یاری از اجاره نشینان را به 
ترك تهران و اس���کان در شهرك های اقماری 
وادار کرده اس���ت.در این میان دولت با هدف 
تعدیل فوری اجاره بهای مسکن طرح هایی را 
برنامه ریزی کرده است که پیش بینی می شود 
تاحدی از شتاب رشد اجاره بها در کانشهرها 

را بکاهد.
مهن���دس محمد اس���امی وزیر راه و 
شهرس���ازی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره 
به این طرح ها گفت: ما ناچاریم ساانه حداقل 
۹00 هزار واحد مسکونی جدید تهیه و آماده 
عرضه کنیم تا بخشی از تقاضای ساانه مسکن 

پاسخ درستی دریافت کند.
وی با اشاره به اینکه از دو هفته پیش برنامه 
ایجاد 400 هزار واحد مسکونی به سازمان های 
مربوطه  اباغ شده است،گفت:  این برنامه در 
۳ بخش به اجرا گذاش���ته خواهد شد که در 
بخش اول 100 هزار واحد مسکونی شهری در 
شهرهای زیر ۵0 هزار نفر جمعیت توسط بنیاد 

مسکن انقاب اسامی ایجاد می شود.
اسامی گفت: بنا داریم تقاضای اجاره را 
جایگزین تقاضای تملک واحدهای مسکونی با 
قیمت مناسب کنیم.به همین منظور شناسایی و 
اعطای 200 هزار هکتار زمین های موجود در 
بافت فرسوده شهری به انبوه سازان و احیاگران 

مدنظر قرار دارد.
وی از واگذاری مجوزهای رایگان ساخت 
و ساز به سازندگان و پیمانکاران مسکن به عنوان 
دیگ���ر اولویت این وزارتخانه یاد کرد و ادامه 
داد: دولت با تزریق تس���هیات ریالی به بانک 
تجارت قصد ایجاد تحرك در بازار مسکن را 
دارد که پیمانکاران و سازندگان مسکن بتوانند 
 در پیش���برد ساخت و ساز شان تسریع داشته 

باشند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: اصاح تراکم 
سازه های شهری از دیگر اولویت های وزارت 
راه و شهرس���ازی در ش���هرهای بزرگ )غیر 
کانشهرها( است، به گونه ای که در صورت 
امکان، تراکم برخی س���ازه ها افزایش خواهد 

یافت.
وی همچنین از سیاست دریافت مالیات 
بر عایدی سرمایه دفاع کرد و با اشاره به اینکه 
حدود 2/۵ میلیون واحد مسکونی گران قیمت 
م���ی تواند حجم زیادی از درآمدهای مالیاتی 
کش���ور را تأمین کند، از وجود طرح مکملی 
در دل طرح ساخت 400 هزار واحد مسکونی 
خب���ر داد و افزود: صدور کارت خرید مصالح 

س���اختمانی و بهره مندی از موضوعات فنی 
مهندس���ی از زیر مجموعه های طرح مکمل 
هستند که سبب ایجاد بازار تعهدی و نقدی می 
شوند. تفاهمنامه این طرح تا هفته آینده با بانک 
عامل قطعی خواهد شد و این امر سبب می شود 

قدرت خرید انبوه سازان افزایش یابد.
اس���امی ادامه داد: بخش دوم این طرح 
ایج���اد 100 هزار واحد مس���کونی در بافت 
های فرس���وده است که 2۷0 محله هدف در 
۳1 استان برای این منظور در نظر گرفته شده 
اس���ت. همچنین در بخش سوم احداث 200 
هزار واحد مسکونی در 21 شهر جدید هدف 
گذاری ش���ده اس���ت که تمام این 400 هزار 
واحد مس���کونی باید حداکثر تا پایان سال ۹۹ 

احداث شوند.
وی از شهرهای طبس و َمُکران در جنوب 
کش���ور به عنوان ش���هرهای جدیدی یاد کرد 
که قرار اس���ت بخش زی���ادی از واحدهای 
مس���کونی در آنها ایجاد ش���ود و اضافه کرد: 
مصوبه ش���هر طبس حدود 2۵ سال قبل انجام 
ش���د، اما به دایلی کلنگ آن نخورد، کلنگ 
احداث این 2 شهر به زودی به زمین خواهند 
خ���ورد. البته اولویت ما در ایجاد ش���هرهای 
جدید تکمیل پروژه های مسکن مهر در حاشیه 
کان شهرهاست؛ به طور مثال در شهر جدید 
اندیش���ه ظرفیت های زیادی وجود دارد که به 
آنها رسیدگی خواهد شد. در هشتگرد، پرند و 
پردیس هم ظرفیت های باقی مانده ای وجود 

دارد که مورد رسیدگی قرار می گیرد. 
گزارش خبرنگارم���ا می افزاید: یکی از 
مهمترین انتظارات متقاضیان خرید مسکن در 
م���اه های اخیر، افزایش قدرت خرید از محل 
باارفتن میزان تسهیات بانک مسکن است که 
وزیر راه و شهرسازی با این تقاضا مخالفت کرد 
و گفت: مطمئن هستیم اجرای این طرح تاثیرات 
منف���ی برای متقاضیان و جامعه هدف خواهد 
داش���ت. بنابراین هیچ برنامه ای برای افزایش 

سقف وام مسکن در دستور کار نداریم.
  خبر دیگری در همین رابطه حاکیست، 
یک عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری 
دیروز درباره تسهیات ساخت ساانه 100 هزار 
واحد مسکونی در بافت فرسوده شهرها گفت: 

ب���ه دنبال جذب 21۵0 میلیارد تومان از محل 
منابع صندوق توس���عه ملی برای اجرای طرح 

ملی بازآفرینی شهری هستیم.
مجید روستا گفت: این منابع باید در اختیار 
بانک ه���ای عامل قرار گیرد تا مردم بتوانند با 
اس���تفاده از این منابع، در کانشهرها ۵0 و در 
سایر شهرها 40 میلیون تومان تسهیات با سود 

۹ درصد دریافت کنند.
وی همچنین با بیان اینکه در تهران ۳200 
هکتار بافت فرسوده داریم که 2۷0 هزار واحد 
در ای���ن بافت ها قرار دارد، گفت: اگر بتوانیم 
از ظرفیت توس���عه گران در این بخش استفاده 
کنیم، قطعا مشکات برطرف و اهداف زودتر 

به نتیجه خواهد رسید.
 عضو هیأت مدیره ش���رکت بازآفرینی 
شهری  تاکید کرد: اگر بخواهیم به تمام ابعاد 
بازآفرینی شهری توجه کنیم، در یک سال شدنی 
نیست، چرا که به هرحال تسهیات مورد نیاز 

و ابزارهای قانونی باید فراهم باشد. 
وی ادامه داد: بازسازی ساانه 2۷0 محله 
کار یک س���ال نیست چرا که رویکرد محات 
ش���هری از ابعاد مختلفی مانند کالبدی، محیط 
زیستی و مسکن برخوردار است و نباید این گونه 
تصور شود که می توانیم این مسائل را در بافت 

فرسوده یک ساله حل کنیم.
روستا در مورد اینکه دولت قصد مداخله 
مس���تقیم در فرآیند بازآفرینی شهری را دارد، 
اظهار داش���ت: دولت قصد مداخله مستقیم در 
فرآیند بازآفرینی شهری را ندارد و هدف دولت 
استفاده از سرمایه های مردمی و بخش خصوصی 

در این زمینه است. 
وی با اشاره به رشد مهاجرت روستاییان 
به شهرها به دلیل بروز پدیده خشکسالی، گفت:  
هم���ه م���وارد و اقدامات در ایران با پول حل 
نمی شود، چرا که اگر نگاه ها تغییر کند به پول 
نیاز نخواهیم داش���ت، پس واقعیت آن است 
که همه چیز بازآفرینی ش���هری در کشور پول 

نیست، بلکه ابزار است.
 از س���وی دیگر، بر اساس گزارش دفتر 
برنامه ریزی و اقتصاد مس���کن وزارت راه و 
شهرسازی، میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان 
در ماه گذشته نسبت به ماه مشابه سال قبل،۹2 
درصد و نس���بت به آبان  امس���ال ۵ درصد 
افزایش داشته است.بر اساس این گزارش، در 
ماه گذشته ۶۹۵0 فقره معامله مسکن در شهر 
تهران به امضاء رسید و میانگین قیمت هر متر 
مربع واحد مس���کونی در پایتخت ۹ میلیون و 

۶۳1 هزار تومان ثبت شده است.
با توجه به اینکه در آبان ۷01۷ فقره معامله 
در تهران به ثبت رس���یده بود، شاهد کاهش 
یک درصدی میزان معامات در آذر هس���تیم. 
در زمینه قیمت هم در آبان میانگین قیمت هر 
متر مربع واحد مسکونی در پایتخت ۹ میلیون 
و 1۸۵ ه���زار تومان بود که با این حس���اب، 
میانگین قیمت در آذر نسبت به آبان ۵ درصد 

افزایش داشته است.

در حال حاضر ایحه بودجه 
آماده شده و احتمال دارد سه شنبه 
به مجلس ارائه شود اما باید میان 
مجلس و رئیس جمهوری در مورد 
زمان قطعی آن هماهنگی صورت 

بگیرد.
مژگان  خانلو سخنگوی جدید 
ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه 
کشور در گفتگو با فارس درمورد 
وضع اجرای رهنمودها و توصیه های 
مقام معظم رهبری در ایحه دخل 
و خرج سال آ ینده، گفت: تمامی 
رهنمودها و توصیه هایی که مدنظر 
بود در نسخه نهایی ایحه پیش بینی 

شده است.
وی در پاسخ به این سوال که 
گفته شد نگاه ایحه بودجه سال 
۹۸ دو ساانه است، بیان کرد:  منظور 
از این موضوع این نیست که ارقام 
پیش بینی شده در این سند دو ساله 
در نظر گرفته شده باشد بلکه طبق 
قانون، پیش بینی یکس���اله خواهد 
بود؛البت���ه در بخش اصاحات 
ساختاری بویژه درآمدها، هزینه ها، 
کوچک سازی و هدفمندی یارانه ها 
نیازمند برنامه ریزی دوساله هستیم 

که در نظر گرفته شد.
س���خنگوی س���تاد بودجه 
س���ازمان برنامه و بودجه درمورد 

اینکه طبق تبصره 1۹ بودجه سال 
۹۷ قرار بود مش���ارکت عمومی- 
خصوصی برای واگذاری طرح های 
عمرانی صورت بگیرد چرا تاکنون 
عملکردی نداش���ته است، گفت: 
این تبصره نیازمند ظرفیت سازی 
و ایجاد بس���تر اس���ت. در حال 
حاضر آیین نامه و دستورالعمل آن 
تهیه و مجوزها اخذ ش���ده است. 
همچنین بخش خصوصی نسبت 
به این طرح ها ناآگاهی داش���ته 
 که نیاز به اطاع رس���انی شفاف

 داشت.
وی تاکید کرد: نقطه ش���روع 
واگذاری طرح ها، دس���تگاه های 
اجرایی هس���تند و اگر نخواهند 
امکان واگ���ذاری وجود ندارد و 
هیچک���س نمی تواند کاری انجام 

ده���د؛ بنابراین به ایجاد انگیزه و 
زبان مشترك نیاز است.

خانلو در پاسخ به این سوال 
ک���ه مدیران دولت���ی عاقمند به 
واگذاری ها نیستند، تصریح کرد: 
قطعا تخصیص اعتب���ارات این 
طرح ها را محدود می کنیم و البته در 
ایحه و پیوست ها اسامی طرح هایی 
که باید در مش���ارکت عمومی- 
خصوصی واگذار شود، مشخص 
خواهد ش���د. همچنین ابزارهای 
تنبیهی را به کار می گیریم در حال 
حاضر وزرا همایش گذاشته و از 
طرح های قابل واگذاری رونمایی 
کردند روند کار رو به رشد است 
و امیدواریم س���ال آینده عملکرد 
 بهتری در این زمینه وجود داشته 

باشد.
وی درم���ورد کاهش���ی یا 
افزایش���ی بودن بودجه سامت 
در ایحه بودجه س���ال ۹۸ گفت: 
بودجه بخش س���امت در سال 
آینده کاهش نیافته است. همچنین 
طبق قانون برنامه ششم سهم 10 
درصدی از منابع هدفمندی دارد. 
ازم به ذکر اس���ت که خانم 
مژگان  خانلو دیروز به س���مت 
سخنگوی س���تاد بودجه سازمان 

برنامه و بودجه منصوب شد. 

وزیر مسکن: 400 هزار واحد مسکونی جدید مي سازیم

حذف پرداخت سود روزشمار سپرده  های کوتاه مدت 

ایحه بودجه 98 احتماا فردا تقدیم مجلس می شود  

جهانگیری خواستار تسریع در تعیین تکلیف 
و ترخیص کااهای گمرکی شد

آغاز دور جدید صحت سنجی ترازوها در 
واحدهای صنفی 

هن���وز دو هفت���ه از موافقت 
وزیر صنعت با افزایش بهای برخی 
خودروهای تولید داخل نگذشته است 
که با قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار، 
قیمت جدید خودروهای پرفروش تا 

هفته آینده اعام خواهد شد. 
رضا رحمان���ی وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در برنامه گفتگوی 
ویژه خبری شبکه دو سیما اعام کرد: 
خودروسازان موظفند خودروهایی که 
با قیمت قطعی فروخته اند با همان 

قیمت واگذار کنند.
وی با اش���اره ب���ه اینکه دو 
خودروساز اصلی کشور تنها مجوز 
پی���ش فروش ۳0 درصد از ظرفیت 
تولیدشان را دریافت کرده اند، افزود: 
دو علت اصلی بدقولی خودروسازان 
در عمل به تعهداتشان مشکات ورود 
قطعات از خ���ارج و کاهش تولید 

خودرو بود.
وزیر صنعت با اش���اره به بازار 
۷0 ه���زار میلیارد تومانی خودرو در 
کش���ور گفت: ۵00 هزار نفر در 2 
هزار واحد صنعتی قطعه ساز در 1۵ 
استان کشور در این صنعت مشغول 

به کار هستند.
وی افزود: چند ماه پیش تولید 
خودرو در کش���ور به شدت کاهش 
یافته بود و در وضع خطرناکی بودیم 
اما اکنون روند نزولی تولید خودرو 
کاهش یافته و ش���اهد افزایش تولید 

هستیم.
رحمانی با اش���اره به وجود 
1۳ هزار خودرو وارداتی در گمرك 
گفت: با هماهنگی های صورت گرفته 
با دس���تگاه قضایی این خودروها به 
زودی ترخیص می شود و به دست 
خریداران و مصرف کنندگان خواهد 

رسید.
وی افزود: تأثیر کاهش نرخ ارز 
در آینده خودش را نش���ان خواهد 

داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه 
اطاع رسانی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )ش���اتا نیوز(، وزیر صنعت 
همچنین با بیان اینکه در سفر ترکیه 
در حوزه تعرفه ترجیحی پیشنهادات 
خوبی ارایه ش���د و ترکیه پذیرفت 
که مطابق تخفیف های اتحادیه اروپا 

نس���بت به تامین نیازهای ما اقدام 
کند، افزود: در نظر داریم 10میلیارد 
دار م���راودات تجاری کنونی را به 
۳0میلیارد دار برس���انیم و این در 
حالی است که افزایش هر یک میلیارد 
دار مراودات تجاری ۵0هزار شغل 

جدید در کشور ایجاد می کند.
وی در ادامه درباره کاهش قیمت 
کااهای اساس���ی مطابق با کاهش 
قیم���ت ارز گفت: وقتی ارز کنترل 
می شود با یک وقفه ای بازار خود را 
با آن وفق می دهد که بحثی روانی و 
اجتماعی دارد و از سوی دیگر، مواد 
اولیه تا در پروس���ه تولید به جریان 
افتد و عرضه ش���ود بازه زمانی سه 
ماهه طول می کشد تا تبدیل به کاا 

و عرضه شود.
رحمانی با اش���اره به نشست 
هفته گذش���ته خود با انجمن ها و 
تولیدکنندگان لوازم خانگی افزود:  با 
کنترل ارز مردم توقع دارند قیمت ها 
کاهش یاب���د و تولیدکنندگان لوازم 
خانگی توافق کردند که قیمت ها را 
کاهش دهند و بر اساس پیگیری های 
انجام ش���ده، در برخ���ی اقام که 
بیش���تر وابسته به ارز بوده اند کاهش 

محسوس تری داشته ایم.
وی با اش���اره به اینکه در مورد 
کااهای اساسی از آنجا که دولت با 
ارز 4200تومانی این کااها را تامین 
می کند دلی���ل منطقی برای افزایش 
قیمت وجود ندارد و گروه یک کاایی 
نباید هیچ تاثیری از نوسان ارز داشته 
باشند، افزود: دکتر روحانی هم به این 
مساله حساس است و در جلسات 
ستاد اقتصادی در این زمینه از ما سوال 
می کند. البته مسئولیت تامین کااهای 
اساس���ی با وزارت جهاد کشاورزی 
است و حوزه کنترل اصناف و بازار 
در حیطه اختی���ارات و وظایف ما 
اس���ت و این در حالی است که در 
حوزه تامین مش���کلی وجود ندارد. 
هر چند در زنجیره توزیع مشکاتی 
هس���ت و به دست مصرف کنندگان 
نمی رس���د و از این رو تصمیم به 
بازنگری در فرآیند توزیع این کااها 
گرفتیم و سعی می کنیم کنترل ها را 

تشدید کنیم.
وزیر صنعت با اشاره به اینکه 

در هش���ت ماهه امس���ال مجموع 
 بازرس���ی های حوزه اصناف بیش از 
2 میلی���ون مورد ب���وده و این بدان 
معناس���ت که بازار رها شده نیست، 
اف���زود: در این زمینه وزارت جهاد 
کشاورزی مکلف به ارایه طرحی برای 
چگونگی توزیع شد و بر این اساس 
سعی داریم از رسیدن کاا به دست 

مصرف کننده واقعی مطمئن شویم.
رحمانی یادآور ش���د: در مورد 
قیمت مرغ در ستاد تنظیم بازار توافق 
شد که بازار از لحاظ عرضه و قیمت 
تنظیم ش���ود و با توجه به افزایش 
هزینه ه���ای حمل و نقل و نهاده ها، 
وزارت جهاد کش���اورزی اقدام به 
عرضه ذخایر خود کرده است.وزیر 
صنعت از روند کاهشی قیمت موبایل 
هم خبر داد و افزود: روند کاهشی با 
ورود گوشی های ثبت سفارش شده 
جدید ادامه دارد و بر بازار شب عید 

تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
وی تصریح کرد: قیمت گذاری 
خودروهای غیرمش���مول شورای 
رقابت به عنوان فروش فوری آغاز 
ش���ده و طرح این بوده که با توجه 
به تفاوت فاحش قیمت با بازار آزاد 
برای پایین آوردن قیمت خودرو، ابتدا 
کمتر از 10درصد خودرو تولیدی با 
۵درص���د زیر قیمت بازار آزاد و در 
مرحله بعد 10درصد زیر قیمت بازار 
عرضه و قیمت شکنی شود و این به 

شرط تولید و عرضه زیاد است. 
خبر دیگری حاکیس���ت: وزیر 
صنعت دیروز درنشست هم فکری 
و هم اندیشی با اعضای هیأت رئیسه 
کمیس���یون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسامی گفت: دولت از ابتدای 
س���ال تاکنون 14 میلیارد دار ارز 
4200 تومانی به کاا های اساس���ی 
اختصاص داده و برای سال بعد هم 

این تخصیص ادامه خواهد داشت.
رحمانی با اشاره به مشکات 
بخش خ���ودرو افزود: س���اختار 
خودرو س���ازی کش���ور تا دو سال 
آینده اصاح می ش���ود و تولید هم 
در حال اصاح اس���ت و مقرر شده 
که خودروسازان اموال غیر تولیدی 
شان را به فروش برسانند تا بخشی 

از نقدینگی تامین شود.

نابسامانی قیمت در بازار مواد پروتئینی 

درخواست بخش خصوصی برای 
تصویب قانون جامع شفافیت

تکذیب تحریم پروازهای ماهان به آلمان 
پروازهای ش���رکت هواپیمایی ماهان به آلمان بدون تغییر همچنان در 
حال انجام اس���ت و هیچ گزارشی از تحریم این شرکت هواپیمایی  دریافت 

نشده است.
رضا جعفرزاده مدیر روابط عمومی س���ازمان هواپیمایی کشوری دیروز 
با بیان این مطلب گفت:  هواپیمایی ماهان  1۵ سال است که به آلمان پرواز 
دارد و اخیراً حتی قرارداد ۶ ماهه پروازهای زمستانی با آلمان منعقد کرده که 

این پروازها در حال انجام است.
یک روزنامه آلمانی روز جمعه مدعی شد  کشور آلمان پروازهای ورودی 

و خروجی هواپیمایی ماهان  را به این کشور ممنوع کرده است.
به ادعای  روزنامه بیلد، دولت آلمان پس از بررسی دقیق درخواست های 
آمریکا تصمیم گرفته است مانع پروازهای ماهان ایر به دوسلدورف و مونیخ 

شود.

واریز بخشی از بودجه ۵00 میلیون یورویی 
صندوق توسعه برای نظام سامت

تبدیل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به هاب سوم پتروشیمی 

فروش بلیت  قطارهای بهمن و اسفند از فردا

دستیابی قوای مجریه و قضائیه به 
بانک های اطاعاتی یکدیگر

قوه مجریه و قضائیه توافق کردند که به بانک های اطاعاتی یکدیگر 
دستیابی داشته باشند.

ب����ه گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات، 
با امضای امیر ناظمی رئیس س����ازمان فناوری اطاعات ایران و حجت 
ااسام حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطاعات قوه قضاییه، 
تفاهمنامه همکاری بین سازمان فناوری اطاعات ایران به نمایندگی از 
وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات و مرکز آمار و فناوری اطاعات 

قوه قضائیه دیروز منعقد شد.
این تفاهمنامه برای تحقق اهداف سند چشم انداز 20ساله و برنامه 
ششم توسعه به منظور تحقق برنامه های توسعه ای مصوبات شورای 
 عال����ی فضای مجازی و مصوبات توس����عه دولت الکترونیک به امضا 

رسید.
ایجاد ش����فافیت و استقرار دولت الکترونیک، عدالت الکترونیک و 
پیش����گیری از جعل و تضمین صحت اس����ناد و قراردادهای رسمی و 
دس����تیابی قوه مجریه و قضاییه به بانک های اطاعاتی از محورهای 

همکاری این تفاهمنامه است.
 بر اس����اس این گزارش، ایجاد زیرس����اخت های ازم برای انجام 
اس����تعام هویت اشخاص حقیقی و حقوقی، تاش برای تحقق کاهش 
مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی، همکاری در ایجاد امکان ثبت 
هم����ه معامات راجع به اماك و اراضی به صورت الکترونیک، تبادل 
الکترونیک اطاعات و پاسخگویی الکترونیک و بر خط به استعام های 
مورد نیاز مراجع قضایی و استقرار فضای مرکز داده به منظور استقرار 
تجهیزات مرکز آمار و فناوری اطاعات قوه قضائیه برای ارائه خدمات 
 به شبکه ملی تبادل اطاعات )NIX( از دیگر محورهای این تفاهمنامه 

است.



نشست تخصصي «بررسي طرح ساماندهي 
پيام رســـان هاي اجتماعي» با حضور محمد 
سلطاني فر معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، اكبر نصراللهي رئيس دانشكده 
ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمي تهران مركزي، 
مهرداد نوابخش استاد جامعه شناسي دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران، باقر 
انصاري استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در 
دفتر مطالعات و برنامه ريزي رسانه ها برگزار شد.   
به گزارش شفقنا رسانه، محمد سلطاني فر 
در ابتداي اين نشست با تاكيد بر اهميت اين 
موضوع براي اهالي رســـانه توضيح داد: ما به 
عنوان دولت احساس مان اين است كه نبايد 
از كنار چنين مسائل مهمي به راحتي رد شد 
و نسبت به آن بي تفاوت بود نپرداختن به اين 
موضوع و سكوت ما ممكن است تبعاتي را 
در پي داشته باشـــد. به خاطر همين برگزاري 
چنين جلسه اي با اين سرعت (هر چند ما در 
واكنش نسبت به اين موضوع و اتفاقاتي كه در 
حوزه فناوري و فضاي مجازي مي افتد خيلي 
دير عمل كرديم مثالً آقاي رشيدپور در برنامه 
خود حدود 10دقيقـــه درباره اين طرح و ماده 
29صحبت كرد). اين طرح كه قرار است در 
مجلس تصويب شود،هدفش اين است كه از 
حريم خصوصي، امنيت ملي،حقوق شهروندي، 
فرهنگ عمومي صيانت كند هر چند همه ما 
نسبت به اين قضيه دغدغه داريم و هيچكس 
نمي تواند نسبت به لغو شدن و نقض حريم 
خصوصي و امنيت ملي اش بي تفاوت باشد.   

نگاه سلبي داريم تا ايجابي
معاون مطبوعاتي ادامــــه داد: اما تفاوت 
نگاه ها و ديدگاه ها به ايــــن برمي گردد كه ما 
از چه زاويه اي مي خواهيم به اين مســــئله نگاه 
كنيم مخصوصاً در فضاي مجازي و شبكه هاي 
اجتماعي نوع ديد بسيار متفاوت است.چرا كه 
برخي اوقات، ما مي خواهيم با محدوديت كامل از 
حريم خصوصي و فرهنگ ملي صيانت كنيم ولي 
گاهي اوقات مي گوييم همه جا همينطور است و 
همه جاي دنيا نسبت به هر چيزي كه در فضاي 
مجازي اتفاق مي افتاد نگران است اما نوع برخورد 
دنيا با فضاي مجازي مثل ما متفاوت است.به 

نظرم ما بيشتر نگاه سلبي داريم تا ايجابي. 
او با اشاره به ضرورت به چالش كشيدن 
اين موضوع توســـط اهالي رسانه بيان كرد: 
نظر شخصي من به عنوان فعال رسانه اي اين 
است كه در برخورد با پيام رسان هاي اجتماعي 
نگاه ايجابي داشته باشيم نه سلبي. متاسفانه 
طبق تجربه هايي كه داشـــته ايم ما بيشتر نگاه 
سلبي داشته ايم وقتي ماده هاي اين طرح را نگاه 
مي كردم ياد قانـــون برخورد با ماهواره افتادم 
و همگي شـــاهد بوديم بعد از آن قانون چه 
اتفاق هايي افتاد و در حال حاضر پشت بامي 
نيست كه بر روي آن ماهواره نباشد به خاطر 
همين فكر مي كنم اين اليحه مي خواهد قانوني 
را براي ما تدوين كند كه بعد از مدتي لغو و 

مورد تمسخر قرار گيرد. 
سلطاني فر افزود: خبري منتشر شده بود كه 
در ابتداي مطرح كردن اين طرح در مجلس چند 
نفر از نمايندگان اصول گرا و اصالح طلب اين 
اليحه را امضا كرده اند به نظرم اينجا منفعت ملي 
مطرح است و من هم نمي خواهم از گرايش 
فكري خاصي براي اين اليحه صحبت كنم چرا 
كه مصلحت ملي در اين ماجرا اهميت دارد اين 
اليحه بيشتر به حدود توجه كرده تا حقوق و به 
نگاه سلبي تاكيد داشته تا ايجابي.   ما حتما بايد 
بند بند اين اليحه را به چالش بكشيم و دوستان 
و همكاران كمك كننـــد كه با ديد حقوقي و 
ايجابي اين اليحه را بررسي و به چالش بكشيم.   

حساسيت در فضاي مجازي  
سلطاني فر با تاكيد بر نگاه ايجابي به اين 
اليحه توضيح داد: آنچه در حال شكل گيري 
است ما را بر آن داشته كه در چنين جلسه اي 
گرد آييم و از همينجا اعالم كنيم كه پيام ما به 
عنوان كارشناسان رسانه به نمايندگان مجلس اين 
است كه،آمادگي دادن هر گونه مشورت در اين 
حوزه را داريم ما اين آمادگي را داريم كه اگر 
قرار است چنين طرح هايي قبل از اينكه به امضا 
برسد در خدمت آنان باشيم. هر چند خوشبختانه 
چند تن از نمايندگان اصول گرا و اصالح طلب 
امضاي خود را پس گرفتند و اين حساسيت و 
دغدغه را براي ما بيشتر مي كند تا به آنها مشاوره 
بدهيم هر چند مطمئنم اگر نمايندگان مجلس هم 
با همان عينك حقوقي كه بنده اشاره كردم به 
اين اليحه نگاه مي كردند آن را امضا نمي كردند 
دوباره تاكيد مي كنم نسل آينده و ما نسبت به 
آنچه در فضاي مجازي اتفاق مي افتاد بي تفاوت 
نخواهيم بود قطعا بدانيد آنچه در حال شكل 
گيري اســـت ما با حساسيت از كنار آن عبور 
مي كنيم و حرف و نظر كارشناسانه خود را ارائه 

مي دهيم.   
او ادامه داد: خواهش من اين است اصال 
با نگاه جناحي به اين موضوع نگاه نكنيد بايد 
به اين مســـأله فرا جناحي نگاه كرد و اجازه 
دهيم مسأله حقوق بيشتر در آن ديده شود تا 
مسأله حدودي كه در حال حاضر بر آن حكم 
فرماست.چند ماه پيش ميزبان معاون رسانه اي 
كشور روسيه بوديم ايشان اشاره كرد كه ما در 
برخورد با تلگرام همين كاري را كرديم كه شما 
كرديد يعني اول به اين شبكه تذكر داديم كه 
خيلي از چيزها را در اختيار ما قرار دهد و بعد 
وقتي دورف قبول نكرد ما هم تلگرام را بستيم و 
كنترل كرديم براي همين خواهشم از نمايندگان 
مجلس اين است كه اجازه ندهيم اتفاقاتي خارج 
از ساختار تكنيكي و فني و همچنين رسانه اي 
اتفاق بيافتد كه حيثيت نمايندگان و قوانيني كه 

قرار است تصويب شود، خدشه دار شود.
 رويكرد سنتي، انفعالي و سلبي  

اكبر نصراللهي، رئيس دانشكده ارتباطات 
دانشگاه آزاد اسالمي سخنران بعدي اين نشست 
بود كه با اشاره به واژه هاي بيان شده در مقدمه 
طرح ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي گفت: 
در مقدمه ايـــن طرح حرف هاي خيلي خوبي 
همچون ضرورت ساماندهي، نظارت، حمايت 
از ظرفيت هاي داخلي، اعتمادسازي، صيانت از 
حقوق شهروندي، حريم خصوصي، فرهنگ 
عمومي، امنيت ملي و... زده شـــده است. من 
فكر مي كنم اين ها واژه هاي خوبي هســـتند و 
الزم است تا اركان حاكميت هم اين ها را فراهم 
كند. حتي مطالبه مردم، رسانه ها و بخش هاي 
مختلف اين است كه چرا االن به فكر ساماندهي 
افتاده ايد؟ چرا قبل از اينكه اين اتفاقات نيفتد 
به فكرش نبوديد؟ بـــه عبارتي هم بايد از اين 
اقدام تشكر كرد و هم اينكه بايد انتقاد كرد چرا 

ديرهنگام بوده است؟
 او ادامه داد: همين االن هم شاهد برگشت 
خبرگزاري ها و بخش هاي مختلف دولت و 
حاكميت به تلگرام و در واقع شكست پروژه 
فيلترينگ هستيم. اگر چه ما مجبور به برگشت 
شـــديم و نبايد عرصه را براي دشمن خالي 
بگذاريم ولي در هر صـــورت نبايد حمايت 
از پيام رســـان هاي داخلي فراموش شود و اين 
حمايت نه در شعار و گفتار بلكه بايد در عمل 

باشد. 
نصراللهي با اشاره به نكات بيان شده در 
داخل متن اين طرح و نقض اهداف آن توضيح 
داد: اگرچه در مقدمه اين طرح اهداف خوبي 

مطرح شده اند ولي وقتي به داخل متن مي رويم 
اين اهداف را نقض مي كند و بيشتر به اعتماد 
زدايي تشويق مي كند. از طرفي آن قدر سرعت 
تكنولوژي و تحوالت زياد شده كه الزم است 
تا نگاه موجود دربـــاره قانون گذاري با تغيير 
رويكرد و راهبرد صورت گيرد. در ســـونامي 
ايجاد پيام رسان ها و تكنولوژي هاي ارتباطي آيا 
مي شود كه قانون گذاري به شيوه گذشته ادامه 
داشته باشد؟ به عقيده من اين كار امكان ندارد. 
به عبارتي در بحث اهداف علم كه سطح اول 
توصيف، سطح دوم تبيين، سطح سوم پيش بيني 
و سطح چهارم مداخله است بايد ابتدا به دو 
مرحله اول اشراف داشته باشند و بعد پيش بيني 
كنند با چنين سرعتي كه تكنولوژي پيش مي رود 
در آينده با چه چيزي مواجه هســـتيم تا قبل 
از اينكه فالن پيام رسان مردم، امنيت ملي و... 
را دچار چالش كنـــد قوانيني كلي و ناظر بر 
روندهاي آينده وضع كنند نه اينكه آن را ممنوع 

كنند. 
او در ادامه به بيان نكاتي درباره مواجهه 
با تكنولوژي هاي ارتباطي از جمله پيام رسان ها 
پرداخت و گفت: در اينجا ســـه نكته مهم و 
قابل ذكر است. نكته اول راهبردها و رويكردها 
است. در همين طرح ساماندهي پيام رسان ها 
رويكرد كامالً سنتي و راهبرد هم كامالً انفعالي 
و واكنشي است و اين رويكرد و راهبرد را ما 
در همه تكنولوژي هاي ارتباطي داشتيم. به عقيده 
من رويكردها بايد تغيير پيدا كند به عبارتي الزم 
است تا رويكردها تعاملي و راهبردها هم فعال و 
فوق فعال باشند. اگر اين رويكرد و راهبرد تغيير 
پيدا كند آن وقت اين طرح ساماندهي، مواد و 

محتواي آن به گونه اي ديگر مي شود. 
نصراللهي افزود: اينكه گفته مي شود بايد 
مجوز گرفته شود، امكان پذير نيست. به عبارتي با 

اين حجم از اقبال مردم، داده ها، نيازها، گرايش ها، 
جهت گيري و حجم مبادله پيام هاي مردم گرفتن 
مجوز امكان پذير نيســـت و اين به راهبرد و 
رويكرد ما برمي گردد كه داراي اشكال است. 
نكته دوم بحث نوع مواجهه است. در اين طرح 
نوع مواجهه سلبي، محدودكننده و يك طرفه 

است كه اين هم بايد تغيير پيدا كند. 
او ادامه داد: مسئله بعدي بحث زمان مواجهه 
است كه به عقيده من ديرهنگام است. درباره 
فيلترينگ تلگرام هم همين اتفاق افتاد. فيلترينگ 
در همه جاي دنيا وجود دارد و حاكميت هم بايد 
حساسيت هايي در اين باره داشته باشد. اينكه ما 
اجازه دهيم تلگرام جزء زندگي مردم شود، در 
همه سطوح نفوذ پيدا كند و بعد هم بخواهيم به 
شكل دستوري به مردم بگوييم از فالن پيام رسان 
به فالن پيام رسان برويد قابل پذيرش نيست و 
مردم قبول نمي كنند. متأسفانه ديديم كه نظام 
تمام تخم مرغ هايش را در سبد پيام رسان هايي 

گذاشت كه متأسفانه راستي آزمايي نشده بودند، با 
شعار پيش مي رفتند و ادعاي بي اساسي داشتند. 
درمجموع نظام ضرر كرد و تعدادي در اينجا 

سود بردند.
نگاه سياسي و امنيتي  

نصراللهي در ادامه به بيان اشـــكاالت 
واردشده به طرح ساماندهي پيام رسان ها پرداخت 
و گفت: يكي از اين اشكاالت غلبه نگاه سياسي 
و امنيتي اســـت. به عبارتي اين نگاه هم در 
تركيب هيأت نظارت و هم در مجازات هاي 
مختلفي كه در ماده 27 تا 33 به صراحت ذكر 
شـــده وجود دارد. از 13 عضو هيأت نظارت 
ســـه نفر فني، 5 نفر فرهنگي و 5 نفر سياسي 
هستند. از اين سياسي ها هم 3 نفر كامالً نظامي 
هستند. اين تركيب نمي تواند در تصميم گيري ها، 
مجوز دادن ها و... نگاه كارشناسي، دانشگاهي و 

حرفه اي داشته باشد. 
او ادامه داد: قوانين متعددي در بحث جرائم 
رايانه اي، تجارت الكترونيكي، شـــوراي عالي 
فضاي مجازي، قانون مطبوعات و... وجود دارد. 
اگر در اين بحث ها هم دقت كرده باشيد مي توان 
مواردي پيدا كرد كـــه با همان قانون برخي از 
ماجراها را پيگيري كرد. اينكه ما جرم افزايي 
كنيم و هر چيزي را جرم بدانيم و قوانين ديگري 
اضافه كنيم حركت درستي نيست. بلكه بايد 
ببينيم قوانين موجود چه اشكاالتي دارند و در پي 

رفع اشكاالت آن باشيم. 
نصراللهي توضيح داد: در مواد مختلف 
تصوير نادرســـتي از مخاطبان و با نگاه از باال 
به پايين وجود دارد. در ماده 24 صدور مجوز 
واردات و فعال سازي تلفن همراه با تشخيص 
هيأت نظارت منوط به پيش نصب پيام رسان هاي 
مؤثر داخلي است. بايد اين نگاه عوض شود 
و بگذاريم خود مردم تصميم بگيرند كه چه 

پيام رسان هايي داشته باشند. اگر پيام رسان هاي 
ما جذابيت الزم را داشته باشند و به لحاظ فني 
مشكلي نداشته باشند چه نيازي به نگاه دستوري 

است. 
او غفلت از تجربيات گذشته را نكته مهمي 
دانســـت و گفت: قرار نيست ما يك بار ديگر 
چرخ را اختراع كنيم. من فكر مي كنم بايد از 
تجربه ويدئو، ماهـــواره، فيلترينگ تلگرام و... 
استفاده كنيم. تا زماني كه بسترهاي الزم را براي 
اين ابزارها فراهم نكرده ايم دنبال قوانين مجازات 
و حبس و... نباشيم. اگر ابزار داخلي قوي باشد 

دليلي ندارد مردم به سمت آن نيايند. 
نصراللهي در انتقاد به برخي از ماده هاي 
ديگر طرح ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي 
گفت: در ماده 2 گفته  شده پيام رسان هاي خارجي 
بايد مجوز بگيرند. كدام پيام رسان خارجي با 

اين شرايط تحريمي از ما مجوز مي گيرد؟ اين 
ماده عمالً قابل اجرا و امكان پذير نيســـت. يا 
در ماده 1 بند الـــف آن بحث برقراري ارتباط 
فردي و گروهي مطرح شده است در صورتي كه 
پيام رسان هاي ما بيشتر  Mass media  هستند و 
پيام به توده هاي مردم كه يكديگر را نمي شناسند 
فرستاده مي شـــود. بحث مربوط به مرزباني 
ديجيتالي و سايبري هم بحث مهمي است كه 

بايد به بخش هاي تخصصي هم توجه شود. 
باقر انصاري، استاد حقوق دانشگاه شهيد 
بهشتي در ادامه اين نشست با اشاره به مسائل 
حقوقي در اين اليحه چند سؤال را مطرح كرد: 
در هر ابتكار قانوني حال چه طرح باشد، چه 
اليحه و چه هر مصوبه ديگري معموال با چند 
سؤال اساسي ما مواجه هستيم حاال آن طرحي 
هم كه طبيعتا در مجلس دنبال مي شـــود اين 
ســـواالت در مورد آن طرح هم مطرح است 
مجموعا با توجه به پاســـخ هايي كه ما به اين 

ســـوال ها مي دهيم مي توانيم بگوييم كه اين 
ابتكاري كه مي خواهيـــم انجام بدهيم آيا اوال 
مشروع و قانوني است يا نيست؟ دوم آيا كارآمد 
است يا نيست؟ آيا عملي است يا نيست؟ آيا 
فوايدش بر هزينه هايش برتري دارد؟ يا بالعكس 

هزينه هايش بر فوايدش برتري دارد؟
نظام مندكردن يا محدوديت  

او ادامه داد: اولين نكته اي كه ما با آن مواجه 
هستيم اين است كه هدف از اين ابتكار قانوني 
چيست؟ و ما واقعا دنبال چه چيزي هستيم؟ آيا 
هدف براي ما مشخص است؟ اين طرح را هر 
كس مطالعه بكند هدف مشخص آن، اين است 
كه ما در مجموع دنبال يك نوع يا قالب جديدي 
از ارتباطات در كشور خودمان هستيم كه قصد 
داريم آن را نظام منـــد كنيم يا به تعبيري با اين 
قانون آن را ساماندهي كنيم. خب وقتي ورود پيدا 

مي كنيم به بحث هاي نظام مند كردن نوع جديدي 
از ارتباطات كه به وسيله ارتباطي خاص انجام 
مي شود طبيعتا با چند نوع اقدامات مواجه هستيم. 
از يك سو به دنبال اين هستيم تا حقوق آزادي هاي 
فردي و عمومي را محدود كنيم. طبيعي است 
مالزمه هر نوع ساماندهي اين است كه يكسري 
اشخاص و فعاليت ها را محدود بكنيم.دوم در 
هر نوع تنظيم مقررات يا ساماندهي ما رفتارهاي 
حمايتي از اشخاص را هم انجام مي دهيم مثال 
منابع و امكانات مان را به آن هدفي كه در ذهن 
مان است،اختصاص مي دهيم، به همين خاطر باز 
سوال پيش مي آيد كه آيا اين اختصاص منابع و 
امكانات درست است آِيا تبعيض آميز است يا 

نيست؟ كافي است يا نيست؟
اين عضو هيأت علمي دانشگاه با توضيح 
درباره اهداف قانوني ايـــن طرح بيان كرد: ما 
دنبال اين هستيم كه حقوق آزادي هاي ارتباطي 
اشخاص را به نحوي نظام مند بكنيم. نفس هدف، 
مشروع قانوني اســـت. در همه جاي جهان، 
ارتباطات در انواع مصاديق اش نظام مند مي شود 
در واقع با دو اصل اساســـي حقوق آزادي و 
مصداق آزادي هاي ارتباطي در دنيا محدود يا 
نظام مند مي شوند. يك بار هدف ما اين است كه 
از حقوق اشخاص جامعه و حقوق افراد ديگر 
حمايت كنيم. مثال مي گوييم كه مي خواهيم حريم 
حقوقي اشخاص محترم باشد، مي خواهيم كه در 
اين نوع ارتباطات، به آبرو و حيثيت اشخاص 
لطمه وارد نشود يا مي خواهيم كه در اين نوع 
ارتباط، مثال مالكيت هاي فكري ديگران نقص 
نشود و موارد ديگر و يك بار هدف ما اين است 

كه مصالح و منافع عمومي را تأمين بكنيم.   
اين حقوقدان افزود: براي مثال مي گوييم 
كه بحث اقتصادي اين نوع قالب ارتباطي ايجاب 
مي كند تا ما به اين مسئله ورود پيدا كنيم و از اين 
جهت براي پيام رسان ها مقررات گذاري مي كنيم 
تا منافع اقتصادي اين نوع فعاليت ها عايد كشور 
ما بشود تا حدي كه مي توانيم مزاياي رقابتي براي 
مثال كســـاني ايجاد كنيم كه در داخل اين نوع 
فعاليت ها را انجام مي دهند اين اهداف كمابيش 
اهداف مشروعي هستند. يا مثال بگوييم با هدف 
حمايت و صيانـــت از امنيت ملي مي خواهيم  
چنين طرحي را مقررات گذاري كنيم. اين نوع 
اهداف كلي اصال در تمـــام دنيا هم كمابيش 
پذيرفته شده هستند. اما بحث اين است كه به چه 
صورتي ما اين موارد را بتوانيم دنبال يا عملياتي 
بكنيم در مورد همين هدفي كه مدنظر اســـت 
اولين سوال اين است كه آيا درباره اين هدف 
قبال فكر نكرديم؟ آيا قبال نظام مند نكرديم؟ آيا 
قبال مصوبه مقررات در اين زمينه نداشتيم؟ اگر 
داشتيم نتيجه چه شد؟ مثال اگر شوراي عالي 
فضاي مجازي در خردادماه در اين زمينه مصوبه 
داشته (كمابيش هم اين حرف ها را زده) خب چه 
اتفاقي افتاده كه در اين مدت پنج شش ماه هيچ 
كار خاصي انجام نداديم آيا همان حرف هايي 
كه شوراي عالي فضاي مجازي آنجا زده دوباره 
تكرار همين حرف هاي بيهوده نمي شود؟ حرف 

روي زمين نمي ماند؟
انصاري با اشاره به اشكاالت قانوني اين 
طرح توضيح داد: اگر بنا بود كاري بشود يا امري 
اجرايي بشود خب شوراي عالي فضاي مجازي 
اين ها را قبال هم گفته بود. آيا ارزيابي تسهيالت 
كرده ايم ببينيم اين كاري كه مي خواهيم انجام 
بدهيم شدني است يا نيست؟ درست است كه 
اهداف در اين طرح مشروع مي باشد، ولي خب 
قبال هم اقداماتي انجام داديم كه خيلي هم به نتيجه 
نرسيديم پس از كجا معلوم كه اين كار ما به نتيجه 
برسد؟ قطعا بايد پاسخ مشخصي به اين موضوع 
داشته باشيم. نكته بعدي در اين طرح مربوط 

مي شود به موضوع اين طرح يا ابتكار قانوني. در
واقع ما چه چيزي را دقيقا مي خواهيم مورد حكم
قرار بدهيم يا احكام قانوني در مورد آن پيش
بيني كنيم؟ خب عنوان اين طرح «پيام رسان هاي
اجتماعي» است. خود اين عنوان اجتماعي از نظر
من اشكال دارد چون در تعريف اش هم حتي
قيد شده كه پيام رسان هايي كه براي ارتباطات
فردي و اجتماعي استفاده مي شوند. يعني لزوما
پيام رسان هايي كه مدنظر هستند به اصطالح
پيام رسان هاي اجتماعي نيستند اينها فقط آن

كارويژه هاي اجتماعي شان مدنظر نيست.   
تعاريفي از پيام رسان ها نداريم

او ادامه داد: در بحث هاي مربوط به حقوق
ارتباطات، ما نوع وســـايل ارتباطي را معموال
به سه دسته تقسيم مي كنيم و قواعد حقوقي
اينها هم تا حدودي مشخص است مثال يك
  (teleبار مي گوييم وســـيله ارتباطي فردي يا
  (communication است يك بار مي گوييم
مديا يا مس مديا است يا مس كامينيكيشن يا
ارتباط جمعي است و يك بار مي گوييم هر دو را
با هم انجام مي دهيم قواعد اينها كامال مشخص
است.در مورد پيام رسان ها واقعا ماهيت شان چه
است؟ هم كارويژه هاي ارتباطات فردي دارند هم
كارويژه هاي ارتباطات عمومي دارند ما كدام را
مي خواهيم مقررات گذاري بكنيم؟ آِيا هر دوي
كارويژه ها را به نحو يكسان و واحد مي توانيم به
آنها توجه داشته باشيم؟ در اين طرح چند نوع
دسته بندي ديگر هم انجام داديم براي مثال گفتيم
كه مثال پيام رسان هاي موثر؛ ولي تعريف خاصي
ارائه نداديم تعريف خبر رسان موثر و غيرموثر
چه است گويي فقط مي خواهيم پيام رسان موثر
را مقررات گذاري كنيم. يا مثال گفتيم فعاليت
ارتباطي موثر مثل كانال و گروه ايجاد كردن.
گويي درباره فعاليـــت ارتباطي غيرموثر اصال
نمي خواهيم در مـــوردش مقررات گذاري، يا

حكمي در موردش داشته باشيم. 
انصـــاري با انتقـــاد بـــه چگونگي
مقررات گـــذاري درباره انواع وســـيله هاي
ارتباطي گفـــت: در حوزه حقوق فناوري هاي
ديجيتال، نزديك به 10 نوع دسته بندي از انواع
اپليكيشـــن ها با انواع كاربردها وجود دارد. آيا
ما مي توانيم درباره 10 نوع وسيله ارتباطي(يا
همان پيام رسان) با يك احكام قانوني مشابه در
موردشان مقررات گذاري بكنيم يا اينكه با توجه
به كارويژه هاي انواع پيام رســـان ها بايد قواعد
خاصي در موردشان تنظيم بكنيم؟به نظرم كلي و
مطلق ديدن اين پيام رسان ها، يكي از اشكاالتي
است كه در اين طرح به شدت ديده مي شود. 

اين مدرس دانشگاه با اشاره به مشخص
نبودن ماهيت پيام رسان هاي اجتماعي در كشور
تصريح كرد: نكته بعدي باز در مورد اين طرح
مربوط مي شود به چگونگي تحقق اين هدف و
پيش بيني احكام. هدف ما اگر مشخص و مشروع
است موضوع ما هم تا حدودي مشخص است
حاال ما مي خواهيم ببينيم كه دقيقا چه چيزهايي
را مي خواهيم ممنوع بكنيم و چه چيزهايي را
مي خواهيم مجاز بدانيم. آيا ما مي خواهيم شروع
فعاليت شان را منوط به مجوزگرفتن بكنيم؟ يا
ادامه فعاليت آنها را مي خواهيم منوط به مجوز
داشتن بكنيم؟ اصال ماهيت خود پيام رسان ها به
چه معناست؟ موسسه است، شركت يا سامانه
است؟ برنامه كاربردي است؟ شخص حقيقي
است، شخص حقوقي است؟ پيام رسان اصال
ماهيت حقوقي اش چه اســـت؟ اگر ماهيت
حقوقي اش مشخص بشود تازه خيلي از احكام
ديگرش هم مشخص مي شود كه پيام رسان چه

حكمي بايد داشته باشد. 
  گروه گزارش
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وزارت كشور
استانداري هرمزگان

آگهي مزايده
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طراح: غالمحسين باغبان
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افـقـى: 

  1 - تيشه اى بر ريشه اقتصاد - حصير متحرك كننده 
هوا - دفاع فوتبال

 2 - دردناك - نافرمانى - شهر تاج محل
 3 - نفرين - ميان - اسب آذرى - مهاجرت كننده
 4 - قمر زمين - شكاف يا سوراخ - نخ بافتنى 

5 - مقابل هم - چهره و ديدار - من و تو
 6 - آخريــن و كامــل ترين دين الهى - پيشــوند 

يكدهم - صداى سگ
 7 - فرمــان خــودرو - سرشــوى گياهى - ظرف 

آزمايشگاهى - از ظروف آشپزخانه
 8 - غمگينى - كم عقلى - اسم مصدر فعل ريختن
 9 - فهرست غذا - حركت - مورد اعتماد - دختر

 10 - مباح - لقب اميران ترك - خاصيت
 11 - خوش و نيكو - شكوه شخصيت - سم كشنده
 12 - ترسا - كشف كننده - شهرى در لهستان

 13 - براى جلو گيرى از بيمارى ها تزريق مى كنند - 
ماه كارگرى - خار گل يا ماهى - نت آخر

 14 - كاشف ميكروب حصبه - جستن و جهيدن - ته نشست
 15 - زير پا مانده - حريف جنگ - مظهر قنات

عـمـودى:

 1 - قسمت كننده - در آب فرو رفتن - نهنگ دريايى 
2 - دومين پادشاه سلجوقى - ويرانه

 3 - كلمه پرسشى - ترس و بيم - غارى در نزديكى 
مكه - نفوذ گر كامپيوترى 

4 - نام قديمى رودخانه جيحون - از صحابه - غير مستقل
 5 - باالتر از ديگران - درخشان

 6 - جمع سطر - قوچ - نفس خسته – عضو دونده  
7 - آغوش - پيش از موعد - وجه و جهت - شــهر 

خراسان قديم
 8 - گروه قومى سياهپوســت غرب آفريقا - نوعى 

فوتبال - معجون جوش و خارش
 9 - صحرا - سبكى عقل - از احاديث نبوى - وحشى
 10 – پيشوند ندارى- همگى - شير نر - عبادت كردن

 11 - سوره 107 قرآن مجيد - جمع قافيه
 12 - بى مانند و يگانه - گرو گذاشته شده - باختر 
 13 - حيــوان مفيــد - نوعى آينه بــزرگ - واحد 

اندازه گيرى كار و انرژى - صحنه نمايش
 14 - توافقى جهانى بر ســر برنامه هسته اى ايران - 

آخرين پادشاه ساسانى
 15 - حرفه - بريدگى هايى در ســمت باز شــدن 
صفحات كتاب هاى مرجع كه حروف الفبا بر روى 

آنها نوشته مى شود - خوش چهره

(آگهي مناقصه شماره70ـ97/21454)

شركت ترانسفورماتور توزيع زنگان
درنظر دارد از طريق مناقصه  نسبت به تامين روغن نماي چشمي اقدام 
نمايد. لذا، از شـــركت ها و تامين كنندگان واجد شرايط و داراي سوابق 
مرتبط درخواســـت مي گردد، در صورت تمايل به همكاري با شماره 
تلفن 33791541ـ024 تماس حاصل نموده و حداكثر تا ساعت 10 
روز شنبه مورخ 97/10/08 نسبت به تحويل حضوري اسناد مناقصه 

اقدام نمايند.
الزم به ذكر است جهت دسترسي به مدارك و شرايط شركت در مناقصه 

مي توانيد به سايت اين شركت به آدرس ذيل مراجعه فرماييد:
WWW.TTZCO.COM

(هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد)

آدرس: زنجان، كيلومتر4 جاده تهران، جنب شــركت ايران 
ترانسفو شــركت ترانسفورماتور توزيع زنگان (واحد خريد و 

سفارشات)
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برادر عزيز و مهربانمان حميدرضا اسماعيل نژاد
تشكر و سپاس كمترين واژه اي است براي ارج نهادن به زحمات 

بي دريغ شـــما كه صرف مادر مرحومه مان گرديد چه در دوران حيات 
و چه دوران بيماري و همچنين حمايت و همدلي و دلســـوزي شـــما براي 

خواهرانتان، كه به زبان جاري نمي گردد. از خداوند متعال سالمتي و طول عمر 
باعزت را براي شما و خانواده محترمتان خواستاريم.

از طرف خواهران شما

آگهى تغييرات شركت مديريت و خدمات حسابدارى هوشمندان تراز سيستم 
سهامى خاص به شماره ثبت 286462 و شناسه ملى 10103227695 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/03/10 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : موسسه هميارى كوثر شناسه ملى 10100376420 شركت ملى خدماتى تدارك شناسه 
ملى 10101017380 شركت مديريت سرمايه گذارى هميارى كوثر شناسه ملى 10101274506 

به سمت اعضاء هيئت مديره براى مدت 2 سال انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (298269)

آگهى تغييرات شركت اعمار شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 64920 و شناسه ملى 10101098977 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/08/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
محل شـــركت در واحد ثبتى تهران به آدرس : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزى ، 
شهر تهران، يوسف آباد ، خيابان آماج ، خيابان بيست وهفتم ، پالك 16 ، طبقه همكف كد پستى 

1433853571 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (298266)

آگهى تغييرات شركت بوتان يكتا بيتا سهامى خاص
 به شماره ثبت 165820 و شناسه ملى 10102083726 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/08/20 تصميمات ذيل اتخاذ 
شـــد : آقاى محمدتقى سمنانى داراى شماره ملى 0048057517 به نمايندگى از 
طرف گروه صنعتى بوتان (سهامى عام ) به شناسه ملى 10100393826به سمت 
رئيس هيئت مديره، آقاى مسعود حسينمردى داراى شماره ملى 0047696796 
به نمايندگى از طرف شركت توســـعه قطعات اليكا (سهامى خاص) داراى شناسه 
ملى 10100771493 به سمت نايب رئيس هيئت مديره، آقاى مهدى چنگيزى 
آشتيانى شـــماره ملى 0050899872 بنمايندگى شركت صنعتى توال (سهامى 
خاص) داراى شناسه ملى 10861495338به سمت عضو هيئت مديره و مديرعامل 
انتخاب گرديدند. امضاء كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از جمله چك ، سفته و برات 
با امضاء مدير عامل و يكى از اعضاى هيئت مديره و درغياب ايشان با امضاى دو نفر از 
اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شركت ، اوراق عادى و مراسالت با امضاء مدير عامل يا 

يكى از اعضاى هيئت مديره بتنهايى با مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (298268)

آگهى تغييرات
 شركت مديريت و خدمات حسابدارى هوشمندان تراز سيستم

 سهامى خاص به شماره ثبت 286462 و شناسه ملى 10103227695 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/02/24 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : آقاى فريد ضياءالملكى به شماره ملى 1551732467 به نمايندگى از موسسه 
هميارى كوثر به ســـمت رئيس هيئت مديره آقاى حجت اله قاسمى صيقل سرايى 
به شـــماره ملى 5709839272 به نمايندگى از شركت مديريت سرمايه گذارى 
هميارى كوثر به سمت نائب رئيس هيئت مديره آقاى عبداله رفعت به شماره ملى 
4819671391 به نمايندگى از شركت ملى خدماتى تدارك به سمت عضو هيئت 
مديره آقاى حميد صادقى نيا به شماره ملى 3875047591 به سمت مديرعامل 
(خارج از اعضاء و سهامداران) انتخاب شدند. امضاء كليه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء 
دو نفر از اعضا هيئت مديره و مهر شركت و نامه ها و مكاتبات ادارى با امضاء مديرعامل 
و مهر شركت و در غياب مدير عامل با امضاى رئيس و يا نايب رئيس هيئت مديره به 

همراه مهر شركت معتبر مى باشد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (298270)

آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى اعتضاد غدير
 سهامى خاص به شماره ثبت 174603 و شناسه ملى 10102169938 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/03/29 و مجوز سازمان بورس 
بشـــماره 122/40503 مورخ 97/7/30 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى حسين 
سليمى به شماره ملى 1239817681 به نمايندگى از شركت صنعتى و بازرگانى 
غدير به شناســـه ملى 10101364297 به عنوان رئيـــس هيئت مديره - آقاى 
محمدابراهيم محمد پورزرندى به شـــماره ملى 5099689604 به نمايندگى از 
شركت توسعه ســـرمايه و صنعت غدير به شناسه ملى 10101788597به عنوان 
نايب رئيس هيئت مديره - آقاى حجت اله انصارى به شماره ملى2491462702 
به نمايندگى از شركت ســـرمايه گذارى غدير به شناسه ملى 10101306234 به 
عنوان مدير عامل و عضو هيئت مديره - آقاى حســـين بوســـتانى به شماره ملى 
2295375797 به نمايندگى از شركت گسترش صنعت نوين ايرانيان به شناسه 
ملى 10320898341 به عنوان عضو هيات مديره - آقاى محمد وطن پور به شماره 
ملى 1376727471 به نمايندگى از شركت بين المللى توسعه ساختمان به شناسه 
ملى10101855694 به عنوان عضو غير هيات مديره انتخاب گرديدند كليه اسناد و 
اوراق تعهدآور شركت و همچنين كليه چكها و بروات و سفته ها و ساير اوراق تجارى با 
امضاء مديرعامل و يكى از اعضاء هيات مديره همراه با مهر شركت و در غياب مديرعامل 
با امضــاء دونفر از اعضاء هيات مديره معتبر خواهد بود. سايرنامه هاى ادارى با امضاء 
مديرعامل و مهر شركت معتبر خواهد بود. اختيارات هيات مديره مندرج در بندهاى 
14، 13، 11، 10، 7، 4 و 1 (بشـــرح ذيل) بـــا رعايت آئين نامه هاى مصوب در ماده 
40 اساسنامه به مديرعامل تفويض شـــد 1)نمايندگى شركت در برابر اشخاص و 
كليه ادارات دولتى و موسسات خصوصى بند 4) نصب و عزل كليه ماموران و كاركنان 
شركت و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفيع و تنبيه و تعيين ساير شرايط 
استخدام و معافيت و خروج آنها از خدمت و مرخصى و بازنشستگى و مستمرى وراث 
آنها بند 7) دريافت مطالبات شركت و پرداخت ديون آن از اصل و بهر و متفرعات بند 
10) مبادرت به تقاضا و اقدام براى هرگونه عالمت تجارتى و اختراع بند 11) به امانت 
گذاردن هرنوع اسناد و مدارك و وجوه در صندوق هاى دولتى و خصوصى و استرداد 
آنها بند 13) اقامه هرگونه دعاوى و دفاع از هرگونه دعاوى يا تسليم به دعوى به انصراف 
از آن اعم از حقوقى و كيفـــرى با داشتن تمام اختيارات مراجعه به امر دادرسى از حق 
پژوهش ، فرجام مصالحه ، تعيين وكيل ، سازش ادعاى جعل نسبت به سند طـرف و 
استرداد سند تعيين داور با و يا بدون اختيار صلح و بطور كلى استفاده از كليه حقوق 
و اجراى كليه تكاليف ناشيه از قــانون داورى تعيين وكيل براى دادرسى و غيره با ، يا 
بدون حق و توكيل و و كيل در توكيل ولو كراراً تعيين مصدق و كارشناس اقرار خواه 
در ماهيت دعوى و خواه به امرى كه كامالً قاطع دعوى باشد دعوى خسارت استرداد 
دعوى جلب شـــخص ثالث و دفاع از دعواى ثالث ، اقدام به دعـواى متقابل و دفـاع 
از آن تامين مدعى به تقاضاى توقيف اشـــخاص و اموال از دادگاههاى اعطاى مهلت 
براى پرداخت مطالبات شركت درخواست صـدور برگ اجـرايى و تعقيب عمليات 
اجـــرائى و اخذ محكوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اســـناد . بند 14) 

تعيين ميزان استهالك ها . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(298271)

آگهى تغييرات شركت پشم و الياف شيشه اريانا پارس
 سهامى خاص به شماره ثبت 189518 و شناسه ملى 10102315267 

به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/07/25 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى منتهى به 1396/12/29 مورد تصويب قرار گرفت. 
مؤسسه حسابرسى و خدمات مديريت سامان پندار به شناسه ملى 10100525069 بعنوان بازرس 
اصلى و آقاى على امينى به كد ملى 0041537580 بعنوان بازرس على البدل به مدت يكسال مالى 

انتخاب شدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت نشر آگهى هاى شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (298258)

آگهى تغييرات شركت گروه كارخانه هاى توليدى نورد آلومينيوم

 سهامى عام به شماره ثبت 15721 و شناسه ملى 10100577370 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/08/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : اختيارات 

هيات مديره از مفاد بند 1 ، بند 2 به جز آيين نامه معامالت شركت ، بند 3 ، بند 4 فقط به صورت 

فردى و بندهاى 6 ، 7 ، 9 ، 12 و 14 از ماده 37 اساسنامه به مديرعامل تفويض گرديد . 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (298262)

آگهى تغييرات 
شركت گروه هتل هاى بين المللى 

زنجيره اى اسپيناس آستارا سهامى خاص
 به شماره ثبت 114078 و شناسه ملى 10101577225

 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1395/07/09 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : حسام اميرى به عنوان رئيس هيأت مديره ، فاطمه حريرى منش 
بـــه عنوان نايب رئيس هيأت مديره و على اصغر اميرى به عنوان مدير عامل 
شركت انتخاب شدند. كليه اسنادرسمى يا تعهدآور شركت از قبيل قراردادها، 
چك ، سفته و برات باامضاى تنها مدير عامل همراه با مهر شركت و كليه اسناد 
ادارى وغير تعهد آور با امضاى تنها مدير عامل يا رئيس هيات مديره همراه با 

مهر شركت معتبر و نافذ مى باشند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(298263)

 آگهى تغييرات شركت توليد داروهاى دامى ايران سهامى خاص
 به شماره ثبت 41752 و شناسه ملى 10100871261 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1396/06/05 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : آقاى غالم حاجى رسقطى.شماره ملى137764898 به سمت رئيس 
هيات مديره آقاى احمد رضا احمد خان بيگى شماره ملى0047097973 
به ســـمت نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل آقاى كرمعلى هدايتى فر 
شماره ملى2001953887به سمت عضو هيئت مديره امضاء كليه اوراق 
و اســـناد بهادار و تعهد آور شركت از جمله چك سفته بروات و غيره به امضاء 
مدير عامل باتفاق يك نفر از اعضاءهيئت مديره همراه با مهر شركت ودر غياب 
مدير عامل با امضاءدونفر از اعضاءهيئت مديره ممهور به مهر شركت داراى 
اعتبار مى باشد.ضمنا ساير اوراق عادى شركت با امضاء مديرعامل به همراه 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشورمهر شركت معتبر است 
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(298264)

آگهى تغييرات
 شركت گروه هتل هاى بين المللى زنجيره اى اسپيناس آستارا 

سهامى خاص به شماره ثبت 114078 و شناسه ملى 10101577225 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1395/07/09 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : علـــى اصغر اميرى داراى كد ملى به شـــماره: 
4430434247 ، فاطمه حريرى منش داراى كد ملى به شماره 0042879183 
و حسام الدين اميرى داراى كد ملى به شماره 0069564231 به عنوان اعضاء 
هيأت مديره براى مدت دو سال انتخاب شدند روزنامه كثيراالنتشار اطالعات 
جهت نشر آگهى هاى شركت انتخاب شـــد. سيد على ميرسليمى داراى كد 
ملى به شماره 0044995199 به عنوان بازرس اصلى و محمد جواد شيخ عليا 
لواســـانى داراى كد ملى به شماره 0054287898 به عنوان بازرس على البدل 

براى مدت يك سال مالى انتخاب شدند 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(298267)

آگهى تغييرات شركت مشاور سگال شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 10321 و شناسه ملى 10100419095 

به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/07/28 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : فرخ داوريا به شـــماره ملى 2753397171 به سمت 
رئيس هيئت مديره- محمد مهدى برنده به شـــماره ملـــى 0043575498 به 
ســـمت نايب رئيس هيئت مديره ومديرعامل و ســـيدمحمدرضا سيدكريمى به 
شماره ملى 3932903072به سمت عضو هيئت مديره براى مدت 2 سال به شرح 
ذيل انتخاب شدند. امضاى كليه اســـنادواوراق تعهدآورازجمله چك سفته برات 
وقراردادهاباامضاء مديرعامل ويكى ازاعضاء هيئت مديره همراه بامهرشركت ودرغياب 
ايشان باامضاء دونفرازاعضاء هيئت مديره همراه با مهرشركت معتبرخواهدبود واوراق 
عادى و مراسالت باامضاء مديرعامل همراه بامهرشركت ودرغياب ايشان باامضاء يك 

نفرازاعضاء هيئت مديره همراه بامهرشركت معتبرخواهدبود. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(298265)
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مقاالت فرهنگي، 
سياسي و اقتصادي
سيد علي گراميان

شركت چاپ و نشر بازرگاني
چاپ اول: 1397

230 صـ  25 هزار تومان

تازههاي انتشارات ققنوس
تاريخ يونان باستان
نويسنده: ديويد استاتارد
مترجم: شهربانو صارمى
چاپ اول، 1397

306صـ  35هزار تومان

پس از هگل
فردريك بيزر

مترجم: سيدمسعود آذرفام
چاپ اول: 1397

344صـ  35هزار تومان

واژهنامه هايدگر
ژان مارى ويس

مترجم: شروين اوليايى
چاپ اول: 1397

360صـ  35هزار تومان

سينما و مرگ
ميالد روشنى پايان
چاپ اول: 1397

216صـ  21هزار تومان

عربها تصور مىكنند حال كه اسرائيل از ارتباط با 

آنها خوشـحال است و تمجيدشان مىكند، داستان 

بـه همين كيفيت ادامه خواهد داشـت؛ در صورتى 

كه اسرائيل از اين مرحله كه بگذرد، به آنها ديكته 

خواهـد كرد كه چـه بكنند، چـه نكننـد. زمانى كه 

مسلط بشود، رفتارش بهمراتب سختتر از رفتار 

غربىها با عربها خواهد بود! 

بن سـلمان و همفكرانش اسرائيل را بيش از آنكه 

بـه عنوان غاصـب و متجاوزى ببيننـد كه حقوق 

فلسـطينىها را پايمـال كرده، به عنوان كشـورى 

مىبينند كه نماد علوم و تكنولوژى و دمكراسـى 

اسـت! به اين لحاظ مايلند به آن نزديك شـوند و 

آيندة بهترى را براى خودشان ايجاد بكنند؛ اما اين 

بدان معنى نيست كه مردم عادى هم اينگونهاند



7 اقتصادى

در شرايطى كه اسب ترواى بازار ارز و سكه بعد 
ازماه ها تاخت وتاز درعرصه اقتصاد ايران تا حدودى از 
نفس افتاده ولى بازار قيمت كاال و خدمات عكس العمل
جدى نسبت به اين موضوع از خود نشان نمى دهد؛ 
بعنوان نمونه افزايش قيمت بسيارى از لوازم خانگى ، 
گوشى تلفن همراه و كاالها ى ديگر به بهانه افزايش 
قيمت ارز باال رفته بود با كاهش قيمت ارز همچنان 
در اوج مانده اســـت و ســـئوالى كه در اينجا مطرح 
مىشود اين است اگر افزايش قيمت اين محصوالت 
با افزايش قيمت ارز راه صعودى پيموده اســـت بايد 
در شرايط كاهشى قيمت ارز هم روندى نزولى داشته 
باشد. در پاسخ به اين سئوال برخى از توليد كنندگان و 
وارد كنندگان كاال معتقدند كه مواد اوليه يا محصوالت 
وارداتى با قيمت ارزهاى افزايش يافته خريد شده است 
لذا كاهش قيمت مستلزم انجام فرايندهاى خريدهاى 
بعدى است. در حالى كه در حالت افزايشى در موارد 
متعددى اين افزايش شامل حال خريدهاى قبلى آنها 
شده بود و كاالهاى با قيمت ارز پايين با قيمت ارز 

باال فروخته شد.
به هرحال شرايط افزايش قيمت كاالها و روند 
صعودى آنها اكنون بعنوان يكى از مطالبات بحق جامعه 
بايد مورد توجه و دقت نظر قرار گيرد. چرا كه حتى 
برخى از افزايش قيمت هاى كاالها كه ارتباط مستقيمى 
با افزايش قيمت ارز ندارد هم براى جامعه ايجاد نگرانى 
كرده است. بعنوان نمونه در خصوص فرآورده هاى
لبنى، قيمت اين محصوالت همچنان سركش و روند 
صعودى را در فشار به اقشار آسيب پذير از خود نشان 
مـــى دهد و همچنان بر طبل گرانى خود مى كوبد. 
موضوعى كه زمينه هاى نارضايتى اجتماعى و زنگ 
هشـــدار مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكى را توامان به صدا درآورده است چرا كه كاهش 
قدرت خريد مردم مســـاوى است با كاهش مصرف 

اين محصوالت و تهديد سالمت جامعه.
بهرحال شـــرايط حاكم بر بازار بيش از اينكه 
ناشى از نا كارآمدى نهادهاى نظارتى باشد دليلى بر 
نا ايمنى فضاى بازار و شرايط اقتصادى است. چراكه 
توليـــد كنندگان كاال و ارائه دهندگان خدمات بدون 
ايجاد يك فضاى امن روانى توام با تعامل فى مابين 
امكانى براى فعاليت و عرضه مناسب و مطلوب كاالو 

خدمات نخواهند داشت.
 از منظر كارشناسان حوزه تنظيم بازار، در فرايند 
افزايشى قيمت ها معموال چسبندگى قيمت ها در اين 
روند مانعى براى تمايل بازار به كاهش قيمت است و 
اين موضوع را هم از عوامل عدم بازگشت قيمت ها

به تناسب كاهش قيمت ارز مى دانند.
البته سر نوشت لبنيات در كشور از نوع ديگر اين 
نابسامانى است و شايد ريشه در عدم تعامل مناسب 
وكارشناســـى ميان نهادهاى دولتى در قيمت گذارى 
قيمت شير و افزايش قيمت خريداين محصول داشته 
باشـــد كه اين امر به انضمام افزايش قيمت برخى 
از مولفه هاى موثر بر قيمت تمام شـــده محصوالت 
لبنى، زمينه هاى افزايش قيمت نهايى به زيان مصرف 
كننده را فراهم كرده است. البته در اين ميان ائتالف 
فى مابين توليد كنندگان محصوالت لبنى در افزايش 
هماهنگ قيمت ها را هم بايد بر اين مصائب افزود 
كه نتيجه فورى آن كاهش محســـوس قدرت خريد 
مصرف كنندگان در اثر كاهش ســـطح درآمدى مردم 
دانســـت كه البته اين رفتار توليد كنندگان به دور از 
يـــك فعاليت حرفـــه اى در عرصه توليد و تجارت 

تعبير مى شود.
به هرحال در شـــرايطى كه وضعيت اقتصادى 
خانوارها از اوضاع مطلوبى برخوردار نيست، افزايش 
قيمت اين كاالى استراتژيك موجب حذف آن از سبد 
اقتصادى خانوار و تهديد سالمت جامعه شده است و اين 

موضوع براى توليد كنندگان و ائتالف آنها نتايج مطلوبى 
را فراهم نخواهد داشت چرا كه بر اساس يك قانون 
اقتصادى هميشه مورد توافق "شرايط بقاى توليد كننده 

درگرو بقاى مصرف كننده است".
با اين شرايط برخورد با اين واحدهاى اقتصادى از 
سوى نهادهاى نظارتى عمًال نتيجه مطلوبى را هم عايد 
نخواهد كرد زيرا در صورتى كه زمينه هاى افزايش 
قيمت از سوى متولى تنظيم بازار فراهم شده است، 
برخورد تعزيرى با معلول اثر بخشى الزم را ندارد.

فراهم بودن بسترهاى الزم براى انجام يك فعاليت 
اقتصادى پايداردر بازار شـــرايط الزم براى كارآمدى 
نهادهاى نظارتى اســـت كه البته در كنار آن افزايش 
هزينه هاى انجام تخلف و برخورد سريع و قاطع به 
عنوان دو شـــرط اصلى براى ايجاد يك فضاى امن 

اقتصادى از نهادهاى نظارتى انتظار مى رود.
نگاهى به عملكرد نهاد هاى متولى تنظيم بازار 
نشـــان مى دهد كه همگرايى مناسبى بين اركان اين 
ساختارها در تصميمات اجرايى بصورت مناسب و 
جامع االطراف حكمفرمانيست و همين امر زمينه هاى 
موفقيت برنامه ها را تاحدود زيادى تحت الشعاع قرار 
داده است. بعنوان نمونه نهادهاى مهم و تاثير گذار بازار 
يعنى وزارت صنعت،معدن و تجارت، سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليد كنندگان، سازمان تعزيرات 
حكومتى، بانك مركزى  و وزارت جهاد كشاورزى اگر 
در تدوين برنامه هاى جامع بازار، همگرايى و همكارى 
مناسب و موثرى را در حوزه توليد، تامين، توزيع و 
نظارت بر بازار ترسيم و اجرايى نكند و فرصت ها 
و چالش هاى يك تصميم را از ابعاد مختلف نبينند 
امكانى براى موفقيت تصميمات آنها نمى توان متصور 
شـــد. مثًال تصميم وزارت جهاد درافزايش قيمت نا 
بهنگام برخى قيمت محصوالت به دليل حمايت از 
توليد و در شرايطى كه به سود توليد كننده تمام شود 
كه جايگاه و منافع مصرف كننده و شرايط حاكم بر 
بازار به شكل مناسبى از سوى ديگر نهادهاى ديگر 
مورد ارزيابى و دقت نظر قرار گيرد.يعنى بازار كاال از 
موجود مملو است ولى كاستى ها و بى تدبيرى در 
توزيع آنها، اقدام خود سرانه در عرضه نامناسب شبكه 

را با مشكل مواجه كرده است. 
لذا نهاد نظارتى عمًال كارى از پيش نمى برد. در 
اين شرايط نا هماهنگى اين نهادها حتى اگردر انجام 
وظايف جديت هم نشان دهند ولى اقدام جزيره اى 
ومنفصل انها عمًال نتايج موثر و قطعى را عايد جامعه 
و بازارنمـــى كند كه البته دولت هم ضرر مى كند و 
خسارت مى بيند و مردم هم ناراضى هستند.آگاهى 
اين نهادها از عملكرد و برنامه هاى ســـاير نهادها و 
اقدام هماهنگ و هم راستا با سياست هاى كالن و 
توجه به اقتضائات بازار در شـــرايط و ابعاد مختلف 
تنها نســـخه قابل تجويز براى حفظ آرامش بازار و 

بهبودشرايط بازار است.
در شرايط نابسامانى اركان مختلف زنجيره مرتبط 
با بازار، عملكردنهاد نظارتى تنها در خوشبينانه ترين 
شرايط مى تواندبصورت مسكن و مقطعى عمل كند. 

و كاركردهاى انها را هم زير سئوال ببرد.
بنابـــر اين و با عنايـــت به مطالب پيش گفته

مى توان مدعى شد كه دولت بايد بيش از آنكه دنبال 
كالف سر درگم نابسامانى قيمت دربازار سطح خرده 
و عمده فروشى هاى بازار بگردد بايد سر نخ اصلى 
را در برنامه ريزى و اجراى سياســـت هاى خود در 
تنظيم بازار جستجو كند؛ چرا كه برآيند عملكرد صحيح 
اين دستگاه ها مى تواند  تضمين كننده سالمت بازار 
و آرامش روانى زنجيره توليد تا مصرف باشد و در 
اين شـــرايط عملكرد نهادهاى نظارتى هم حتماً اثر 

بخش خواهد بود.
غالمعلى رموى

كالف سردرگم قيمت ها؛ پاشنه آشيل 
ورود به بازار چين به دليل جمعيت 
ميلياردى آن آرزوى هر كشورى است و 
دولت ها تالش مى كنند سهمى از اين 

بازار داشته باشند.
در اين ميان زعفران ايرانى محصولى 
كه از آن با عنوان «طالى سرخ» يادمى شود، 
در بازارهاى مختلف دنيا از جمله چين 
خواهان بسيارى دارد؛ اگرچه برنامه اين 
كشـــور براى كشت زعفران و همچنين 
عرضه زعفران بى كيفيت و حتى تقلبى 
با نام زعفران ايرانى، آوازه اين محصول 

را در معرض خطر قرار داده است.
 اگرچه تا ســـه دهه قبل زعفران را 
در جهان با نام ايران مى شناختند اما به 
لطف «قاچاق پياز زعفران ايرانى» امروز 
متاسفانه كشورهاى ديگرى در اين عرصه 
ورود كـــرده و انحصار را از ايران گرفته 
اند، افغانستان، امارات، اسپانيا و چين از 
جمله كشورهايى هستند كه در چند سال 
گذشته وارد بازار زعفران شده و جايگاه 

ايران را به مخاطره انداخته اند.
اكثر تجار چينى در بازار چين ديگر 
عالقه اى به خريد زعفران ايرانى ندارند، 
چون اســـتاندارد مشخص و نظارت و 
كنترلى در توليد و بسته بندى و واردات 
و توزيع آن وجود ندارد. از اين رهگذر 
افغانستان بهترين عايدى را داشته است 
و اكنون باالترين فروش زعفران در چين 
و حتى در اروپا و آمريكا به افغانســـتان 
اختصاص دارد. اين در حالى اســـت كه 
چنين جايگاهى براى افغانستان در سايه 
بى نظارتى و قاچاق پياز زعفران از ايران 

نصيب اين كشور شده است.
اگرچه روزگارى، بيشتر نياز زعفران 
چين از ايران تامين مى شد اما اكنون اين 
وابســـتگى كاهش يافته است به طورى 
كـــه گمرك چين فقط به محموله هايى 
اجازه واردات مى دهد كه مجوز وزارت 
بهداشت دو كشور را داشته باشد. همچنين 
تنها شركت هايى كه مجوز واردات صنايع 
دارويى دارند مى تواند اقدام به واردات 

زعفران از ايران به چين كنند.
آمارها نشـــان مى دهد تا حدود 5

سال قبل ساالنه 30 تا 40 تن زعفران اصل 
ايرانى به چين صادر مى شد كه با اين 
ممنوعيت، اين بازار از دست رفته است؛ 
هرچند افرادى هســـتند كه به صورت 
غيرقانونى اقدام به اين كار مى كنند كه 
بايد ريسك و خطر صادرات غير قانونى 

را هم درنظر بگيرند.
با اين حال كارشناســـان مى گويند 
محدود شدن صادرات زعفران به چين 
به علت حمايت دولت اين كشـــور از 
كشـــاورزان است به طورى كه واردات 
زعفـــران را بـــا عوارض بســـيار باال 
( 38 درصـــد) به مرزهاى شـــانگهاى 

امكانپذير دانستهاست.
نبايد از ياد برد كه چينىها از جمله 
هوشمند ترين مردم در زمينه يافتن راه هاى

اقتصادى هســـتند. آنها در هر عرصه اى 
ديـــدگاه ويژه تجارى دارند و از ذكاوت 
بااليى براى تجارت به خصوص استفاده 
از محصوالت ديگر كشورها براى كسب 

درآمد برخوردار هستند.
به هـــر حال اهميت اين محصول 
باعث شـــده اســـت تا مساله صادرات 
زعفران به چين يا به گفته برخى «قاچاق 

پياز زعفران ايرانى» به اين كشور و كشت 
تدريجى آن در چين به موضوعى قابل 

تامل در سال هاى اخير تبديل شود.
واردات زعفران به صورت رسمى به 
چين اگرچه از مدت ها قبل با محدوديت 
هاى زيادى از ســـوى دولت هاى ايران 
و چين مواجه شده است اما به صورت 
محدود و بعضا همراه مسافر از ايران به 

چين آورده مى شود.
در حال حاضر چين به دو صورت 
به بازار زعفران ايران لطمه زده اســـت؛ 
يكى از طريق كشت زعفران به صورت 
«گلخانه اى» و ديگرى از طريق فروش 
«زعفـــران تقلبى و بـــى كيفيت» با نام 

زعفران ايران.
استان ارومچى و شهر "شين جيان" 
يكى از شهرهايى است كه اكنون زعفران 
در آن كشت مى شود عالوه بر اين منطقه 
در شهر "چونگ مينگ" هم اين محصول 

مهم كشت مى شود.
"شى زنگبين" مدير اداره كشاورزى 
مى گويد: كشت  شـــهر "چونگ مين" 
زعفران از دهه 80 ميالدى در روســـتاى 
"وانگ يوخوا" اين شهر در سطح 400 تا 

500 هكتار آغاز شده است.
آن طــــور كه اين مســــئول به ايرنا 
مىگويــــد: 90 درصد محصول زعفران 
اين منطقه توســــط فروشندگان محلى و 
شــــركتهاى داروسازى خريدارى مى 

شود.
اما غير از اين دو شهر، زعفران در 
شهرهاى "ژجيانگ" و "هنان" هم كشت 
مى شـــود، در شهر "ژجيانگ" به علت 

ضعيـــف بودن خاك و پيازچه، زعفران 
توليد بسيار كمى دارد و در "هنان" هم به 
دليل هواى سرد، رشد زعفران بسيار كم 
است و در هواى باز منجمد مى شود.

مديـــر يكى از فروشـــگاه هاى 
كه 90 زنجيره ايشـــهر "چونگ مين" 

درصد زعفران چين در آن كشت مىشود 
هم به ايرنا مى گويد: در سال هاى اخير 
هـــر گرم زعفران بين 25 تا 30 يوان به 
فروشـــنده هاى محلى و شركت هاى 
داروسازى فروخته شده است اما قيمت 
آن در فروشـــگاه هاى اينترنتى بين 40
تـــا 45 يوان و براى مردم عادى هم 50

يوان است.
Ó"شان ليو" مى افزايد: ايران توليد كننده

اصلى زعفران است اما كشت گلخانه اى 
باعث  زعفران در شهر "چونگ مينگ" 
كاهش واردات اين محصول گران قيمت 

از ايران شده است.
وى با اشاره به اينكه زعفران ايران 
قيمت باالترى دارد، تاكيد مى كند: اگر 
يك فروشنده در فروشگاه هاى مجازى 
و فيزيكى بتواند ثابت كند كه زعفران او 
وارداتى از ايران اســـت مى تواند آن را 

حدود هر گرم 40 يوان بفروشد.
  آنچه مســـلم است اينكه فرهنگ 
استفاده از زعفران در چين با ايران تفاوت 
بســـيارى دارد عمدتا از اين فرآورده در 
چيـــن به عنوان يك محصول خوراكى 
استفاده نمى شود بلكه بيشتر جنبه دارويى 
دارد.از سوى ديگر، ارايه زعفران در چين 
در هر فروشـــگاهى امكان پذير نيست 
و بيشـــتر فروشگاه هاى مواد غذايى و 

بازارهاى مختلف اجازه چنين كارى را 
ندارند. در واقع زعفران به صورت يك 
محصول به آســـانى در بازار چين در 
دســـترس نيست و به صورت يك ماده 
دارويى گران قيمت عرضه مى شـــود و 
عمده فروشنده هاى آن هم داروخانه ها 
و بيمارســـتان ها هستند و بهاى بسيار 

گزافى هم دارد.
هرچند بعضا شمارى از فروشگاه هاى
اينترنتى يا برخى از مغازه هاى كوچك 
در مناطق مختلف چين اين محصول را 
كه از طرق مختلف از جمله توسط برخى 
از بازرگانان ايرانى يا چينى، مسافران و 
دانشجويان به اين كشور صادر شده است 
به صورت محدود و با برند شركت هاى 

ايرانى مى فروشند.
"وانگ يونگ" صاحب يك داروخانه 
گياهى در پكن مى گويد كه اين محصول 
دارويى را با نســـخه پزشكى به بيماران

 مى فروشند و چون قيمت بسيار بااليى 
هم دارد، به راحتى قابل تهيه نيست.

وى مى افزايد: اگرچه اين فرآورده در 
چين فروخته مى شود و گفته مى شود 
در برخى مناطق كشـــت آن شروع شده 
است اما قابليت رقابت با زعفران ايرانى 
را ندارد و آب و هواى بيشتر مناطق چين 

هم براى پرورش آن مناسب نيست.
يكى از تجار ايرانى مقيم چين هم در 
مورد وضع زعفران ايرانى در بازار داخلى 
اين كشور مى گويد: در حال حاضر بازار 
زعفران ايرانى در چين شاهد مشكالت 
عديده اى است كه نيازمند نگاه كارشناسى 

و تجارى است.

وى تصريح مى كند: واردات زعفران 
از طريق مبادى قانونى و گمركات چين 
نيازمند مجوزهاى بهداشتى و قرنطينه اى 
است و فقط شركت هايى كه مجوز مواد 
اوليه دارويى را داشته باشند، مى توانند 

زعفران وارد كنند.
در حـــال حاضر بيش از 50 درصد 
واردات زعفـــران ايران به چين از طريق 
قاچاق يا مســـافرى وارد چين مى شود. 
از طريق مسافرى در حدود 500 گرم تا 
10 كيلو قاچاق مى شود و باالتر از 10
كيلو هم از طريق هنگ كنك و توسط 

چينى ها قاچاق مى شود.
وى با اشاره به اينكه زعفران همچنين 
در منطقه اى به نام "شـــيجان" در غرب 
چين كشت مى شود، مى افزايد: زعفران 
كشـــت چين از لحاظ ظاهر درشت تر 
و بلندتر از زعفران ايرانى اســـت، ولى 
مرغوبيت زعفران ايران را ندارد و نكته 
جالب اينكه زعفـــران چينى گرانتر از 
زعفران ايرانى خريد و فروش مى شود 
و اكثـــر تجار چينى در غرب چين در 
بيشتر در  و "ارومچى"  منطقه "شينيگ" 

تجارت زعفران مشغول هستند.
وى با اشاره به اينكه زعفران ايرانى 
داراى درجه هاى مختلفى است ، يادآور 
مى شود: متاسفانه در سال هاى اخير افراد 
سود جو ايرانى و چينى اقدام به توليد زعفران 
تقلبـــى و عرضه در بازار چين كرده اند 
و اين امر باعث شده است مشترى هاى 
اين كاالى گرانبها، رغبتى به خريد زعفران 

ايرانى نداشته باشند.
ايـــن تاجر ايرانى ادامه مى دهد: از 

طرفى ديگر فروش زعفران ايرانى توسط 
افراد غيرتاجر و غير حرفه اى در اينترنت 
يا نمايشگاه هاى متعدد باعث شده است 
اين كاال گرانبها به قيمت بسيار ارزان و 
در بسته بندى هاى غير استاندارد، عرضه 

و توزيع شود.
وى خاطرنشـــان كـــرد: فروش 
دانشجويى توسط دانشجويان ايرانى مقيم 
چيـــن هم در حال حاضر باعث اختالل 
در فروش بازار چين شده است چرا كه 
اين دوستان براى امور هزينه هاى زندگى 
خود در چين به روش هاى غيرحرفه اى
و غيـــر تجارى اقدام به فروش در حد 

100 گرم مى كنند.
به گفته وى، برخى اوقات اين كاالى 
گرانبها همانند كاالى بى ارزش فروخته 
مى شود و روز به روز اين كاالى ناب 
ايرانى ارزش و مقام خود را در بازار چين 
از دست مى دهد. اين امر نه فقط باعث 
تخريب بازار زعفران شـــده است، بلكه 
ضربات بزرگى به تجار ايرانى صاحب نام 
كه سال ها تالش   و بازارى مناسب در 

چين ايجاد كردند، وارد كرده است.
به گفته وى، به عنوان مثال زعفران 
ســـرگلى ايرانى درجه يك كه در بازار 
عمده فروشى، هر گرم حدود 20 تا 25

يوان فروخته مى شـــود حاال متاسفانه با 
ورود افراد غير تاجر و فروش دانشجويان 
ايرانـــى به گرمى 6 تا 8 يوان رســـيده 

است.
بـــازار زعفران تقلبى ايرانى هم داغ 
اســـت از قاطى كردن زعفران نگين يا 
سرگل با پوشال و رنگ كردن زعفران تا 

كپى كردن برند ايرانى و ....
ايـــن تاجر ايرانى تصريح مى كند: 
اخيرا هم تجار چينى، در فصل برداشت 
خود مســـتقيما به مزارع زعفران ورود 
مى كنند و همان جا زعفران مرغوب كه 
حاصل دسترنج كشاورز است را بسيار 
ارزان خريدارى مى كنند و خيلى راحت 
بدون پرداخت ماليات و عوارض و حتى 
بدون نظارت بر خريد، بسيار راحت و 
آسان به مقصد هنك كنگ و چين صادر 
مى كنند.به گفته وى، همچنين نوع درجه 
يك زعفران به صورت فله به اسپانيا صادر 
مى شود و با بسته بندى جديد و لوكس 
به نام زعفران اسپانيايى به اروپا و آمريكا 

صادر مى شود.
وى خاطر نشان مى كند: در سال هاى
گذشـــته زعفران ايرانى از لحاظ كيفيت 
و مرغوبيـــت رتبـــه اول جهان و چين 
را بـــه خود اختصاص داده بود ولى به 
داليل فوق متاسفانه نه فقط باعث كاهش 
واردات بـــه چين بوديم بلكه نام و رتبه 
زعفـــران ايرانى در بازار داخلى چين در 
سال هاى اخير افت زيادى داشته است.

به گفته وى، اكثر تجار چينى در بازار 
چيـــن عالقه اى به خريد زعفران ايرانى 
ندارند چون استاندارد مشخص و نظارت 
و كنترلى در توليد و بسته بندى و واردات 

و توزيع آن وجود ندارد.
 ايـــن تاجر ايرانى مى گويد: بازار 
زعفران چين كه بازار بزرگى را شامل مى 
شود در انحصار زعفران افغانى است و 
افغانستان در حال حاضر باالترين فروش 
زعفـــران را در چين و حتى در اروپا و 

آمريكا دارد.

وقتى «  زعفران » چينى مى شود !

دوشنبه 3 دى 1397ـ   16 ربيعالثاني  1440ـ   24 دسامبر 2018ـ  سال نود و سومـ  شماره 27179

 –  –

http moamelat tbtb ir

www tavanir org ir
http iets mporg ir

http www omid fund com

   –



8 اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

سيمانداراب
سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

صنايعشيمياييفارس
سرمايهگذاريرنا(هلدينگ

سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)

حمل ونقل بين المللي خليج فارس
بانك سينا

سرمايهگذاريسپه
سرمايهگذاريسايپا
تراكتورسازيايران

سيمانشرق
رادياتورايران

پتروشيمي فجر
بيمه پارسيان

مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
فنرسازيخاور

گروه دارويي بركت
بيمه پارسيان

سرمايه گذاري پرديس
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

ماشينسازينيرومحركه
گروه صنعتي پاكشو

مسشهيدباهنر
پتروشيميشيراز
پتروشيمي مبين

قنداصفهان
كاشيالوند

فوالدخوزستان
مارگارين

بانككارآفرين
سرمايهگذاريآتيهدماوند

قطعاتاتومبيلايران
ليزينگايرانيان

ايرانارقام
پتروشيمي پارس

معادنمنگنزايران
نفتبهران

فوالدآلياژي ايران
ليزينگايران

بيمه البرز
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

صنايعريختهگريايران
افست

سرمايهگذاريشاهد
سرمايه گذاري پارستوشه

معدنيامالحايران
گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

ايرانمرينوس
كنترلخوردگيتكينكو

نوردآلومينيوم
فرآوردههايتزريقيايران

فراوردههاينسوزايران
س.صنايعشيمياييايران

توريستي ورفاهي آبادگران ايران
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

بينالملليمحصوالتپارس
سبحان دارو

نيروكلر
كشتوصنعتچينچين

پارسسرام
نيرومحركه

س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
كشتوصنعتپياذر

پگاهآذربايجانغربي
ايرانترانسفو

فرآوردههاينسوزپارس
قندنيشابور

سرمايهگذاريصنعتومعدن
سرمايه گذاري دارويي تامين

سرماآفرين
داروسازيفارابي

داروسازيسينا
سرمايهگذاريبهمن

سيمانبجنورد
سامانگستراصفهان
سرمايهگذارينيرو

رينگسازيمشهد
سيماناروميه

كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
همكاران سيستم

بانكپارسيان
گلوكوزان

نيروترانس
سيمانخزر

قندمرودشت
ذغالسنگنگينطبس

پتروشيمي پرديس
بيسكويتگرجي

سرمايهگذاريتوسعهملي
گروه توسعه صنعتي ايران

توسعهشهريتوسگستر
داروسازيابوريحان

توليدمواداوليهداروپخش
توليدمحورخودرو

بانكپارسيان
سيمان فارس نو

صنايع پتروشيمي خليج فارس
ايراندارو

تجارت الكترونيك پارسيان
آلومراد

پارسالكتريك
گروهصنعتيسپاهان

گروهصنعتيبوتان
سرمايهگذاريمليايران

كارتنايران
بانك تجارت

صنايعخاكچينيايران
سالمين

سيمانغرب
كالسيمين

توسعه معدني وصنعتي صبانور
شيرپاستوريزهپگاهخراسان

توسعهمعادنرويايران
نفتسپاهان

آهنگريتراكتورسازيايران
صنايعآذرآب

مليسربورويايران
فرآوريموادمعدنيايران

كيميدارو
پتروشيمي شازند

بانك صادرات ايران
نوسازيوساختمانتهران
سيمانفارسوخوزستان

باما
كويرتاير

سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)
بيمه ما

داروسازياكسير
حملونقلتوكا

سرمايه گذاري ساختمان ايران
ماشينسازياراك
سيمان خوزستان

فوالدكاوه جنوب كيش
كاشيپارس

كمباينسازيايران
بانك ملت

كارخانجات توليدي شهيدقندي
پااليش نفت اصفهان

كشاورزيودامپروريمگسال
كابلالبرز

ايرانياساتايرورابر
حفاري شمال

فوالدمباركه اصفهان
موتورسازانتراكتورسازيايران

سرمايهگذاريصنعتبيمه
لنتترمزايران

فرآوردههاينسوزآذر
توليدي چدن سازان

سيمانسفيدنيريز
داده گسترعصرنوين-هايوب

سيماندورود
داروسازيامين

كمكفنرايندامين
صنايعكاغذسازيكاوه

سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي
سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)

محورسازانايرانخودرو
معدني وصنعتي گلگهر

پااليش نفت تهران
گروه پتروشيمي س.ايرانيان

لعابيران
سراميكهايصنعتياردكان

صنايعشيمياييسينا
شيشهوگاز
پارسمينو

سرمايهگذاريمسكن
آلومينيومايران

بانكاقتصادنوين
ايرانتاير

بانك خاورميانه
سايپا

سختآژند
زامياد

پالسكوكار
توليديكاشيتكسرام

شكرشاهرود
سايپاآذين

سرمايه گذاري خوارزمي
ايرانخودرو

قندهكمتان
سيماناصفهان

فنرسازيزر
ليزينگ رايانسايپا

معدنيوصنعتيچادرملو
سايپاشيشه

كارخانجاتقندقزوين
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

گروهصنعتيبارز
پست بانك ايران

آسان پرداخت پرشين
مهركامپارس

گروه مپنا(سهامي عام)
تامينماسهريختهگري

چرخشگر
دادهپردازيايران

پااليش نفت بندرعباس
سرمايهگذاري صنعتنفت  

سيمانتهران
صنعتيبهشهر

صنايعالستيكيسهند
پارسخودرو

ليزينگخودروغدير
واسپاري ملت

الكتريكخودروشرق
ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس

داروسازيكوثر
گروهبهمن

كارخانجاتتوليديشيشهرازي
سيمانسپاهان

پاكسان
توسعهمعادنوفلزات

شركت ارتباطات سيارايران
صنايع پتروشيمي كرمانشاه

مخابرات ايران
صنعتيآما
پارسخزر

بهنوشايران
كربنايران

آهنگريتراكتورسازيايران
سرمايهگذاريبوعلي

كارخانجاتداروپخش
لبنياتكالبر

داروسازيزهراوي
فروسيليسايران

سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

توليديمهرام
سرمايه گذاري اعتبارايران
كارت اعتباري ايران كيش

صنايع سيمان دشتستان
فوالدخراسان

بيمه دانا
داروسازيروزدارو

فرآوردههايتزريقيايران
سپنتا

سازهپويش
البرزدارو

حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)
سيمانشمال

داروييرازك
فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر

پتروشيمي فناوران
پارسسويچ

عمرانوتوسعهفارس
صنايعجوشكابيزد

سيمانمازندران
نوردوقطعاتفوالدي

سيمانآرتااردبيل
جامدارو

فوالداميركبيركاشان
خوراكدامپارس

خدماتانفورماتيك
شيشههمدان

تامين سرمايه اميد
سيمانبهبهان

داروسازيجابرابنحيان
داروسازي زاگرس فارمدپارس

سيمانخاش
سيمانفارس

پتروشيميخارك
گروه دارويي سبحان

مهندسينصيرماشين
دودهصنعتيپارس

سيمانشاهرود
نفتپارس

موتوژن
پرداخت الكترونيك سامان كيش

سيمانكرمان
توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)

ايرانترانسفو
قندلرستان

گروهصنايعبهشهرايران
پشمشيشهايران

سرمايه گذاري شفادارو
سيمانهرمزگان

داروسازيابوريحان
بيمه ملت

گسترش نفت وگازپارسيان
لبنياتپاك

گلتاش
ايركاپارت صنعت

شيميداروئيداروپخش
لولهوماشينسازيايران

سيمان كردستان
كاشيوسراميكحافظ

شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
تكنوتار

ريختهگريتراكتورسازيايران
صنايعكاشيوسراميكسينا

شهد
پارسدارو

داروييلقمان
پااليش نفت بندرعباس

سيمانقائن
سيمانهگمتان

ليزينگصنعتومعدن
تايدواترخاورميانه

قندثابتخراسان
پمپسازيايران
داروسازياسوه

آبسال
سيمانصوفيان

مهندسينصيرماشين
داروپخش(هلدينگ)

پااليش نفت تبريز
به پرداخت ملت

المپپارسشهاب
معدنيدماوند

كاشيسعدي
سرمايهگذارينيرو

درخشانتهران
پتروشيميآبادان

گروه دارويي سبحان
پگاهآذربايجانغربي

10116
4501

18987
5411
2251

2474
15050
4597
11416
4703
1550
6940
1738

15266
6185

4686
4388
39291
2735
2789
2496
8656
2134
1891
7000

36999
19040
4229
2627
1283
10100
9423

42998
5273
1826
7180
1494

8847
6951
9079

10701
7150

11600
3255
1607

25000
4807
9200
8999
6022

35400
2721
3620
7500
1481

13390
5000

15531
3556

2131
7042
6178
1515
4800
3700
6936
5302
2431
3927
1578

9019
1601

3650
4290

950
5669
11295
3560
3640
3891
11105
10118
2440
9550
9105

2581
1389
4430
3790
2477
6500
2810

2355
2280

10690
13500
13699
4320
19600

1901
104

8080
3654
1881
1100

17
0

29
-108

-1
-2
161
94

448
0

3
54
-5

198
96

-246
-45

-2067
-143

1
-131
-221

12
-89

-157
1082

-486
41

-41
-22
-90

-82
-597
-277

15
164
-12

90
-365
-477
-406
-223

-3
-91

-25
-116
-85
-67
-44

-316
-149
-42
-32

-128
12

-176
-95

-364
-150
-49

-114
-25

22
-3

-29
-365

-37
-116
-28
-19

-296
-55
-76
-34

-10
-298
-594

-69
-41

44
72

-359
15

-176
-443

-21
-27

-180
-62

19
-274

18
-29
-92

-560
-286
-319
-152

-346
-57
-11

-295
-192
-209

-538

11636
1397

13410
5478
4596

7376
4337
3721
4452

25394
4938
2454
4012

27060
3578
4339

1196
2610

1334
8941
4271
1524
1646
7232
1747
2955
1195
4000

3415
7320

907
2248
2756
6799

4288
2136
2520
2800

4760
3916
6590

5287
2043
4159

15142
7030
1127

2722
1429
2598
1820

1658
4159
6695
4660
1316

2339
2871

13931
6080

2545
888
3000
2100

3430
2399
1284
2395
1070
1127
1600

2629
3679

986
2561

8563
5651
1220

1338
4579
2949
6100

3630
3350
1582

15040
1929

5339
4469
1563
3268

9900
4289
1480
3186
2848

942
1499
1183
1830
6690
1730
1075
2390
888

1081
96

638
260
218
351
206
177
212

1209
235
116
191

1279
170
206
32
91

63
425
203

72
78

344
83

138
56

164
162

348
43
65

131
323
134

75
62
101

206
186
313
251

97
164
721
214
53

129
68
80
86
64

194
209
178

62
109
118

663
132

49
16
72
90

72
68
25
52
36
34

9
43
35

6
52
89

-18
17
23

117
0

-22
21
61
17

339
47
36
62

4
139
174

63
0

51
59
10
21

53
16
93

2
21
25
14

1440
1170

2549
875
892

1886
10330

932
2140
889

3120
843

2550
7150
1250

6770
3724

1420
1270
1493
2850
1431

20940
7580
5455
7499

12299
3291
8310
3041
1615
1721

1742
1129

3249
30500
5525

13599
2254

899
1013

1332
1545
4499
1143
2831

19700
4230
8150
11001
2501
5800
9350
3790
1908
2080
3290
3620

5435
10000
8150
2050
2050

4320
2230
7200

5869
4134
1166

5439
2700
6640

17850
1181
5100
1596
1142
2060
2861
4120
5500
1100

10970
4136
2887
5122
5619

12675
4700
1805
3050
2059
6720

5332
2665

1081
5561
4608
1761
2451
4305
5699
4560
8900
1967

49
21

56
9

17
52

-294
3

59
16
49
15
51

142
16

187
-31

22
36
12
40
16

535
76

194
102

178
71

136
34
13
11
12

23
22

551
116

359
107

16
19
22
13
15
26
34

395
39

253
82

-16
-25
172

9
8

17
36
57

-43
-65

39
9
8

73
10

44
92
-9

4
29
12

178
429

16
17

43
5

-20
53
48
92

4
183
-17

85
-25

38
0

121
26
48
28
21

77
-9

-15
30

-16
6

-2
0

53
-27
123
37

آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

در شرايط كنونى تصميمات دولت، نرخ ارز، قيمت نفت، طال و 
كاموديتى ها در روند بازار سرمايه اثرگذارى زيادى دارد و اين روزها 

شاهد احتياط سرمايه گذاران در بورس هستيم.
على امين تفرشى عضو هيئت مديره شركت بورس اوراق بهادار 
تهران در گفتگو با پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)، بيان كرد: در روزهاى 
گذشته فضاى بورس تحت تاثير ريسك هاى سيستماتيك، تغييرات قيمت 
طال و ارز و همچنين قيمت جهانى نفت قرار داشت و اكنون تاثير اين 

ريسك ها كاهش پيدا كرده است.
عضو هيات مديره شركت بورس اوراق بهادار تهران با بيان اينكه 
مهمترين مساله در اقتصاد كشور ثبات در بازار ارز و سكه بود، گفت: 
خوشبختانه دولت در چند هفته اخير توانست تا حد قابل توجهى از 
نوسانات ارزى بكاهد و تداوم اين روند مى تواند ورود موج جديدى 
از نقدينگى را به بورس نويد دهد اگر اين ثبات همچنان توسط دولت 
مديريت شـــود مطمئنا در كوتاه مدت و ميان مدت شـــاهد رونق بازار 

سرمايه خواهيم بود.
على امين تفرشى ادامه داد: معموال بازارهاى پولى و مالى در تقابل با 
يكديگر هستند و زمانى كه در يك بازار ايستايى ايجاد شود طبيعى است 
كه نام بازار ديگرى كه پتانسيل جذب نقدينگى سرگردان را داشته باشد 
مطرح مى شود در نتيجه عقب نشينى بازار سكه و ارز و ساير بازارها 

مى تواند عاملى براى ورود نقدينگى به بازار سرمايه باشد.
 با اين حال بازار سرمايه از جمله معدود نهادهاى اقتصادى است 
كه در صورت رونق ســـاير بازارهاى موازى هم توان رقابت با آنها را 
دارد بنابرايـــن بـــورس چه در رونق و چه در ركود بازارهاى موازى از 

شرايط رشد برخوردار است.
عضو هيات مديره شركت بورس اوراق بهادار تهران، ضمن بيان 
اينكه محور پويايى اقتصاد در دنيا عملكرد شركت ها است و اگر ما نيز 
بخواهيم به رشد اقتصادى مطلوب برسيم بايد به رشد و توسعه شركت 
ها كمك كنيم، افزود: ما با ساختار شركت هاى كوچك نمى توانيم اقتصاد 
كشور را متحول كنيم و از آنجا كه محور تامين مالى كم هزينه بخش 
مولد اقتصاد، بازار سرمايه است لذا تقويت بورس  به توسعه ساختارى 

شركت ها و سپس به رشد اقتصادى منتهى مى شود.
على امين تفرشى، به برنامه هاى جديد هيات مديره شركت بورس 
تهران با هدف توســـعه بازار اشـــاره كرد و گفت: در حال حاضر يك 
طرح تحول جامع در هيات مديره بورس تهران با هدف چابك سازى 

و توسعه بازار تدوين شده است.
ما در حال حاضر ظرفيت هاى بســـيار زيادى براى توســـعه بازار 
سرمايه داريم و يكى از موارد پيش بينى شده جذب شركت هاى بزرگى 

است كه هنوز به بازار سرمايه نيامده اند.

توسعه اقتصادى با تقويت بازار سرمايه

در حال حاضر فرصت هاى بالقوه بسيارى در حوزه 
بازار ســـرمايه براى تامين مالى شركت هاى خصوصى و 
دولتى فراهم شده است تا فعاليت هاى خود را گسترش 

دهند و پروژه هايشان را تامين مالى كنند.
ولى نادى قمى كارشـــناس بازار سرمايه با بيان اين 
مطلب به پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا) گفت: اخيرا يك 
ابزار مالى  جديد با عنوان صندوق سرمايه گذارى با سرمايه 
بخش خصوصى به بازار سرمايه اضافه شده و  شركت هاى 
خصوصى و حتى دولتى مى توانند از منابع اين صندوق  
كسب و كار خود را توسعه دهند تا به توسعه اشتغال و 

رونق اقتصادى كشور كمك كنند.
وى با بيان اينكه برآورد مى شـــود گزارش عملكرد 
فصل سوم شركت ها نسبت به دو فصل و مدت مشابه 
پارســـال بهتر باشد، افزود: در كنار اين عامل، كاهش نرخ 
بازده بدون ريسك ( نرخ سود سپرده ها) كه از سوى بانك 
مركزى دنبال مى شود، نيز  به تدريج اثر مثبت خود را بر 

روى بازار سهام خواهد گذاشت.
كارشناس بازار سرمايه با اشاره به فرصت هاى بالقوه 

در حوزه هاى مختلف به ويژه حمل و نقل اظهار داشت: 
پيش نياز توسعه اقتصادى و رشد اقتصادى كشور توسعه 
سيستم حمل و نقل است و اگر به عنوان يك كشور توليد 
كننده بخواهيم توليدات خود را به بازارهاى جهانى صادر 

كنيم، بايد سيستم حمل و نقل خود را توسعه دهيم.
نـــادى قمى تاكيد كرد: ســـرمايه گذارى در حوزه 
حمل و نقل ريلى، سرمايه گذارى براى آينده كشور است 
و اگر مى خواهيم ايرانى آباد و سربلند داشته باشيم، الزم 
است سرمايه گذارى ها در اين حوزه تقويت شود.وى با 
بيان اينكه توسعه سيستم حمل و نقل، پيش نياز توسعه پايدار 
كشور است، خاطرنشان كرد: اگر مى خواهيم به عنوان يك 
كشور توليد كننده با بازارهاى جهانى ارتباط داشته باشيم و 
كاالهاى خود را عرضه كنيم بايد يك سيستم حمل و نقل 
كارآمد و بهره ور داشته باشيم؛ اين گونه خواهيم توانست  
كاالهـــاى توليـــد داخل را با صرفه باال در اختيار مصرف 
كننده قرار دهيم. كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: سيستم 
حمل و نقل مناسب و  قدرت كشور در ترانزيت كاال و 

خدمات، بسيار در قدرت لجستيكى كشور اهميت دارد.

عضويت ايران در هيات اجرايى 
گروه سپرده گذارى كشورهاى آسيايى 
و اقيانوسيه موفقيتى ارزشمند است 
اين موضوع عـــالوه بر اينكه منجر 
به عضويت ايران در هيات رئيســـه 
فدراسيون جهانى سپرده گذارى ها شد، 
توانست شركت سپرده گذارى ايران 
را به استانداردهاى جهانى نزديك تر

كند.حسين فهيمى مديرعامل شركت 
سپرده گذارى مركزى اوراق بهادار و 
تســـويه وجوه (سمات) در گفتگو با 
پايگاه خبرى بازار ســـرمايه (سنا)، از 
موفقيت هاى سمات در حوزه هاى 

بين المللى خبر داد.
وى در ابتدا بيان كرد: نهادهاى 
بين المللى در سال هاى اخير تالش 
بســـيارى انجام دادند تا فعاليت هاى 
مالى به يك استاندارد مشخص برسند، 
به نحوى كه طى سال هاى اخير يك 
ادبيات مشـــترك مالى در سطح دنيا 
تعريف شد.در حوزه زير ساخت ها، 
قوانين، چهارچوب ها، ابزارها و نهادهاى 
مالى استاندارد مالى مشخصى در حال 
شكل گيرى است به طور كلى روند 
جهانى شدن براى نهادهاى مالى، به اين 
سمت پيش مى رود كه قوت و ضعف 
كشورها بر اساس ميزان پياده سازى 

اين استانداردها شناسايى شود.
فهيمى  به استارت بين المللى شدن 
شركت سپرده گذارى مركزى اوراق 
بهادار و تسويه وجوه اشاره كرد و گفت: 
شـــركت سپرده گذارى در سال هاى

اخيـــر فعاليت خـــود را در جهت 
بين المللى شدن افزايش داد يكى از 
نهادهايى كه سمات در آن فعاليت فابل 
توجه دارد، گروه سپرده گذارى هاى 
كشور هاى آسيايى و اقيانوسيه است.

وى افزود: در اين گروه كشورهاى 
مطرح آســـيايى نظير ژاپن،استراليا، 
هند،چين و پاكستان عضويت دارند، 
همچنين در اين گروه آخرين شرايط 
سپرده گذارى ها، آخرين استانداردهاى 
بين المللى در حوزه هاى مختلف ارائه 
خدمات، زيرســـاخت هاى آى تى و 

حقوقى مورد بحث و بررســـى قرار 
مى گيرد.مديرعامل سمات چگونگى 
حضور ايـــران در اين گروه را اين 
چنين تشـــريح كرد: بعد از برگزارى 
بيستمين گردهمايى گروه شركت هاى

سپرده گذارى آسيا، اقيانوسيه كه در 
تهران و با ميزبانى شـــركت سپرده 
گذارى مركزى بود، همكارى هاى دو 
طرفه ميان ايران و ديگر نهادهاى مالى 
گسترده تر شد.وى افزود: در دو سال 
گذشـــته كه ايران ميزبان اين نشست 
بود، تقريبا در تمام گروه هاى كارى و 
نشست هاى ساالنه  ايران درخواست 
عضويت در پنل ها و ســـخنرانى ها 
را داده بـــود.در جريـــان اين پنل ها 
و ســـخنرانى ها كه در كشور هاى 
ديگر برگزار شـــد، از طريق فرصت 
هايى كه بدست آورديم آخرين دست 
آوردها، يافته ها، استانداردهاى حاكم بر 
كشورمان و قوانين و مقررات و نقش 
شركت سپرده گذارى به عنوان يگانه 
نهاد ثبت و نگه دارى و تسويه پاياپاى 
اوراق بهادار بر كشورمان را در اختيار 

ديگر كشورها قرار داديم.
فهيمى در مورد عضويت ايران در 
هيات اجرايى اين گروه توضيح داد: 
در بيست و يكمين گردهمايى ساالنه 
سپرده گذارى هاى آسيا و اقيانوسيه  
كه در هنگ كنگ برگزار شد، تقاضاى 
عضويت در هيات اجرايى را مطرح 
كرديم اين تقاضا مورد پذيرش قرار 
گرفت و سپرده گذارى و تسويه وجوه 
ايران به عضويت هيات اجرايى اين 
نهاد درآمد. وى ادامه داد: در آن جلسه، 
كشور هاى پاكستان و ايران تقاضاى 
عضويت نايب رييسى داشتند كه كشور 
پاكستان راى بيشترى براى عضويت  
كسب كرد با اين وجود در گردهمايى 
امســـال براى اين مسووليت نامزد 
شديم و راى ايران از ديگر كشور ها 
بيشـــتر بود.وي گفت: يكى از اثرات 
مهم حضور ايران، حق راى و اتخاذ 
تصميم براى نشست ها و تمام وقايعى 
اســـت كه در اين گروه رخ مى دهد 

به عبارتى ديگر كشـــور ما به همراه 
كره جنوبى به هر توافقى برسد، ديگر 

كشورها تبعيت خواهند كرد.
وى افزود: ارتقاى دانش اعضا از 
مهمترين اهداف اين گروه اســـت كه 
مى تواند براى ايران بسيار مفيد باشد. 
سپرده گذارى مركزى ايران با حضور 
مستمر در اين پنل ها و گردهمايى ها

مى تواند از دانش و تجارب مفيد ديگر 
كشورها استفاده كند.

حسين فهيمى اثر دوم عضويت 
در اين گروه را حضور در عرصه هاى 
بزرگ بين المللى دانســـت و گفت: 
فدراسيون جهانى سپرده گذارى با نام 
WFCبزرگ ترين مجمع حضور اين 
شركت هاست با توجه به اينكه رئيس 
و نايب رئيس ســـپرده گذارى آسيا و 
اقيانوسيه، عضو هيات رئيسه فدراسيون 
جهانى هستند، سمات اين شانس را 
پيدا كرد به عضويت هيات رئيســـه 

فدراسيون جهانى هم برسد.
وى همچنين خبر داد: عضويت 
ايران در هيات رئيسه فدراسيون جهانى 
در گردهمايى ساالنه WFCكه سال 
2019 در كشور مغرب برگزار خواهد 
شد، به صورت رسمى اعالم مى شود.
فهيمى همچنين گفت: در نشســـت 
ساالنه WFCكه همزمان با نشست 
گروه هاى آســـيايى در هنگ كنگ 
برگزار شد، ايران به عنوان عضو پنل 
حضور داشت و در مورد دستاوردهاى 
حوزه بورس برق و نحوه تســـويه 
آن براى ديگر كشـــور ها توضيحاتى 

ارائه شد. 

كاهش نرخ بازده بدون ريسك و تاثير آن بر بازار سهام

حركت به سمت استانداردهاى بين المللى بورس
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آگهى تغييرات شركت كشاورزى ودامپرورى بينالود نيشابور شركت 
سهامى عام به شماره ثبت 743 و شناسه ملى 10380089944

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

آگهى تغييرات موسسه آموزشى فرهنگى غيرانتفاعى پتروشيمى ماهشهر
به شماره ثبت 76 و شناسه ملى 10980012785

آگهى تغييرات شركت توليدى خدماتى همكار شيشه غرب 
شركت سهامى خاص به شماره ثبت 5520 و شناسه ملى 10861133437

آگهى تغييرات شركت مديريت منطقه ويژه اقتصادى جهرم 
شركت سهامى خاص به شماره ثبت 1770 و شناسه ملى 14006200729

آگهى تغييرات شركت پرشيان دانش اصفهان 
شركت سهامى خاص به شماره ثبت 1713 و شناسه ملى 14005373933

آگهى تغييرات شركت توليدى خدماتى همكار شيشه غرب 
شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 5520 و شناسه ملى 10861133437

آگهى تغييرات شركت بازرگانى سام تجارت راد انديشان دليجان 
سهامى خاص به شماره ثبت 931 و شناسه ملى 10780042563

آگهى تغييرات شركت تهويه آذر نسيم سهامى خاص
 به شماره ثبت 377 و شناسه ملى 10100063200

آگهى تغييرات شركت آرين اخگر اراك سهامى خاص
 به شماره ثبت 9986 و شناسه ملى 10780135325

آگهى تغييرات شركت سهامى خاص بنيان صنعت سيما
 به شماره ثبت 7409 و شناسه ملى 10780108134

آگهى تغييرات شركت كوير ترابر دليجان سهامى خاص
 به شماره ثبت 1111 و شناسه ملى 10861149705

آگهى انتقالى شركت چشمه سار نگين دليجان
 شركت سهامى خاص به شناسه ملى 14007407840

آگهى تغييرات شركت كوير ترابر دليجان سهامى خاص
 به شماره ثبت 1111 و شناسه ملى 10861149705

آگهى تغييرات 
شركت رفاه فرازان هدف سهامى خاص 

به شماره ثبت 485144 و شناسه ملى 14005515210

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295429) 

آگهى تغييرات 
موسسه صندوق سرمايه گذارى امين انصار

 به شماره ثبت 32128 و شناسه ملى 10320885802

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295430) 

آگهى تغييرات شركت بيمه تعاون تعاونى سهامى عام
 به شماره ثبت 433049 و شناسه ملى 10320839651

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295428) 

آگهى تغييرات شركت مهندسى به آب زيست سهامى خاص
 به شماره ثبت 161273 و شناسه ملى 10102039144

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295431) 

آگهى تغييرات  شركت فرش ايران سهامى خاص
 به شماره ثبت 510 و شناسه ملى 10861802874

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295427) 

آگهى تغييرات شركت پيشگامان بازرگانى ستاره تابان سهامى خاص 
به شماره ثبت 376570 و شناسه ملى 10320264536

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295425) 
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    لزوم تعيين تكليف زمين مستاجران
 زلزله زده كرمانشاه

كرمانشاه- خبرنگار اطالعات: استاندار كرمانشاه بر لزوم تعيين تكليف 
زمين مستاجران زلزله زده تاكيد و اعالم كرد: با توجه به اينكه پايان بازسازي اين 

مناطق سال 98 است بايد تكليف زمين مشخص شود.
هوشنگ بازوند افزود: در طرح مسكن اميد ابهاماتي وجود دارد كه الزم 
اســـت بررسي شودو ظرف مدت 10روز برنامه اجرايي ساخت 2746 واحد 
كه سهم بازآفريني استان كرمانشاه است بدون هيچ ابهامي به ستاد بازآفريني 

ارائه شود. 
وي ادامه داد: اگر اين طرح اصالح نشود، خروجي كار يك نوع مسكن 
مهر و نيمه كاره را در اســـتان كرمانشاه رقم خواهد زد و الزم است در اسرع 
وقت توزيع شهرستاني اين طرح آماده و به فرمانداران ابالغ شود تا استارت 

كار زده شود.
او در باره ساخت زمين هاي سازمان ملي زمين و مسكن اظهارداشت: براي 
انجام اين كار نامه رئيس سازمان را قبول نداريم بايد مصوبه هيات مديره را ارائه 
دهيد و حداقل تا يك ماه آينده اين مورد تعيين تكليف شود. استاندار كرمانشاه 
در ادامه به تامين زمين براي مســـتاجران زلزله زده اشاره كرد و افزود: در اين 
خصوص براي خريد زمين 22ميليون تومان اعتبار نياز است كه تا كنون وزارت 

راه و شهرسازي نسبت به اين كار اقدامي انجام نداده است. 
بازوند ادامه داد: اگر قرار باشد زمين براي مستاجران به صورت توافقي 
خريداري شود، حاشيه ساز مي شود و بدون شك رانت در آن به وجود خواهد 
آمد و طبق قول رئيس جمهوري زمين توسط دولت خريداري مي شود و در 

اختيار مستاجران قرار خواهد گرفت.
او افزود: واحدهاي تخريبي در شـــهر سرپل ذهاب 6300 واحد بود كه 
4000 واحد بيشـــتر از اين ميزان ساخته شده است و حدود 10هزار و 600 
پروانه ساخت صادر شده است. استاندار كرمانشاه گفت: 50ميليون تومان براي 
ساخت مسكن مستاجران در نظر گرفته شده است و وزارت راه بايد هرچه 
سريع تر تكليف زمين مستاجران را روشن كند چرا كه قرار است تا پايان سال 

98 روند بازسازي مناطق زلزله به پايان برسد.

افزايش ساالنه 20 ميليون مترمكعب
 به آب هاي زيرزميني همدان

همدان ـ خبرنگار اطالعات: مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان 
همدان گفت: پيش بيني مي شود با اجراي پروژه هاي آبخيزداري صندوق توسعه 
ملي ســـاالنه حدود20 ميليون مترمكعب به آب هاي زيرزميني استان همدان 

اضافه شود. 
اســـفنديار خزائي افزود: مشـــكل كمبود آب و كاهش سطح آب هاي 
زيرزميني از چالش هاي پيش روي كشور و استان همدان است و بر روند توسعه 
آن ها در تمامي بخش ها تأثيرمي گـــذارد، از اينرو بايد راهكارهاي الزم براي 
مقابله با اين تهديدها اتخاذ شود و مصرف بهينه و عرضه و توليد آب به عنوان 

3 مؤلفه مهم در مديريت آب، بايد مدنظر قراربگيرد. 
خزايي اظهارداشت: با تغيير رژيم بارندگي از برف به باران و خشكسالي هاي 
پي درپي، اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوان داري، مديريت آب و نفوذ آن به 
زمين و تقويت سفره هاي آب هاي زيرزميني از اهداف كالن كشور است  و در 

استان همدان هم اين موضوع مهم پيگيري مي شود. 
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان همدان گفت: پيش بيني شده با 
اجراي پروژه هاي آبخيزداري صندوق توسعه ملي در سطح استان، حدود20 
ميليون مترمكعب در سال به آب هاي زيرزميني استان همدان اضافه شود كه 
البته كنترل سيل، كاهش خسارت سيل و جلوگيري از فرسايش خاك نيز از آثار 

اقدامات آبخيزداري است. 
وي اعالم كرد: اعتبار160 ميليارد ريالي صندوق توســـعه ملي امسال 
به اجراي پروژه هاي آبخيزداري و آبخوان داري دراســـتان همدان و پيشرفت 
فيزيكي 65 درصدي آن ها در 17 زيرحوزه و 9 شهرستان اختصاص مي يابد.  

سومين مرحله توزيع سبدغذايي به مادران نيازمند  
بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: به همت بنياد علوي بسته سبدغذايي 
حمايتي ميان 294 مادر باردار و شيرده موسسه بين زنان باردار و مادران 

داراي فرزند شيرخوار درشهرستان بشاگرد توزيع شد. 
 رئيس شـــبكه بهداشت و درمان شهرستان بشاگرد با اعالم خبر باال 

گفت: سبد غذايي شامل برنج، مرغ، روغن و حبوب است. 
عباس عليمـــراد افزود: بنياد علوي از ســـال 95 در شهرســـتان 
بشاگردتاكنون بيش از 5 هزار بسته غذايي به همت اين موسسه بين مادران 

نيازمند توزيع كرده است
وي گفـــت: مادران نيازمند براي دريافت ســـبدغذايي حمايتي در 

خانه هاي بهداشت نامنويسي كنند. 

بررسي مشكالت پتروشيمي گلستان

 در ديدار استاندار و نمايندگان استان با وزير نفت
سرويس شهرستان ها: استاندار گلستان به همراه شماري از نمايندگان 
مردم استان در مجلس شوراي اسالمي به منظور پيگيري مطالبات سهامداران 
پتروشيمي اين استان، با دكتر بيژن زنگنه، وزير نفت ديدار و گفتگو كردند.

در اين ديدار كه با حضور نورمحمد تربتي نژاد، شهرام كوسه غراوي و 
اسداهللا قره خاني نمايندگان مردم در مجلس و برخي مديران استان برگزار 
شد، راهكارهاي برون رفت از مشـــكالت موجود در حوزه پتروشيمي 

بررسي شد.
در اين جلســـه بر اساس دســـتور وزير نفت مقرر شد هلدينگ 
سرمايه گذاري پارسيان به عنوان بزرگترين توليدكننده اوره در كشور، نسبت 
به بررســـي موضوع و شناسايي زمينه هاي كمك به راه اندازي پتروشيمي 

گلستان با هماهنگي استاندار اقدام كند.
ساخت مجتمع پتروشيمي گلستان يكي از مهمترين مصوبات دور 

اول سفر رئيس جمهوري در سال 1384 به استان گلستان بود.
اين طرح به منظور توليد ساالنه 677 هزار تن آمونياك و يك ميليون 
و 73 هزار تن كود اوره با مشاركت و سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي 

و شركت ملي صنايع پتروشيمي، فعاليت هاي خود را آغاز كرد. 
اين شركت در 23 فروردين 86 در اداره  ثبت شركت هاي گرگان به 
ثبت رســـيد و كلنگ آغاز عمليات اجرايي آن نيز در همان سال به زمين 
زده شد. در حالي كه زمان اجراي اين پروژه 45 ماهه در نظر گرفته شده 
بود، اما بعد از مدتي عمليات اجرايي آن با پيشـــرفت فيزيكي 18 درصد 

متوقف شد.

كشف 3 تن مواد مخدر در هرمزگان
سرويس شهرستانها: مأموران انتظامي هرمزگان بيش از سه تن مواد 

مخدر كشف كردند.
فرمانده انتظامي هرمزگان گفت: اين مواد در 72ساعت درشهرستان هاي 
ميناب، حاجي آباد و بندرخمير از 21خودروي سبك و سنگين كشف شد. 

سردار عزيزاهللا ملكي افزود: در اين رابطه 47 قاچاقچي دستگير شدند. 

 8 نفر در آتش سوزي «ناصر آباد»

 قزوين مصدوم شدند 
سرويس شهرستانها: آتش ســـوزي در يك منزل مسكوني در ناحيه 

منفصل شهري «ناصرآباد» قزوين 8 نفر را مصدوم كرد.
مدير مركز هدايت عمليات بحران دانشگاه علوم پزشكي قزوين در 
اين باره گفت: بر اثر آتش سوزي لوازم گرمايشي در يك منزل مسكوني 8 
نفر از اعضاي يك خانواده مصدوم شدند. به گفته فخار سليماني مصدومان 

به كمك نيرو هاي اورژانس به بيمارستان شهيد رجايي منتقل شدند.  

مرگ 2 پسربچه در واژگوني خودرو در حومه قم
سرويس شهرســـتانها: بر اثر واژگوني خودرو پژو در محور اراكـ  

سلفچگان دو نفر كشته و دو نفر مصدوم شدند.
فراهاني معاون اورژانس قم با اعالم اين خبر، گفت: حادثه در كيلومتر 
يك امامزاده جعفر (ع) رخ داد و كشـــته شدگان 2 پسربچه 14 و 9 ساله 
بودند، يك خانم 33 و آقاي 42 ساله هم به شدت مصدوم شدند كه توسط 

اورژانس هوايي به يكي از بيمارستان هاي قم انتقال يافتند.  

 واژگوني خودرو 

در جاده گلپايگانـ  خمين با3 كشته
سرويس شهرستانها: واژگوني خودرو سواري سمند در جاده گلپايگان 

ـ خمين، استان اصفهان منجر به مرگ سه نفر شد. 
حميدرضا كريميان رئيس جمعيت هالل احمر گلپايگان با بيان اين 
خبر و با اشاره به حضور فوري نيروهاي امدادي در محل افزود: يك نفر هم 
كه مجروح شده بود توسط فوريت هاي پزشكي و هالل احمر به بيمارستان 

امام حسين (ع) گلپايگان منتقل شد.

كشف 98فقره سرقت منزل در شيراز
سرويس شهرستان ها: فرمانده انتظامي شيراز گفت: مأموران پليس 3 
شبكه سارقان حرفه اي منزل را شناسايي و 7 نفر اعضاي اين گروه ها را در 

3 عمليات جداگانه دستگير كردند.
سرهنگ دالورالقاصي مهر با بيان اين كه دستگيرشدگان در مجموع 
به 98فقره سرقت منزل در شيراز اعتراف كردند، افزود: تحقيقات تكميلي 
پليس از متهمان در خصوص اموال مسروقه و سرقت هاي احتمالي ديگر 

ادامه دارد. 

كاكي- خبرنـــگار اطالعات: 
هوشنگ عشايري، معاون وزير راه 
و شهرسازي در بازديد از بافت هاي 
فرسوده شهرســـتان دشتي گفت: 
براي بازآفريني ساالنه 270 محله در 
كشور 25 هزار ميليارد تومان اعتبار 

نياز است.
وي افزود: بر اســـاس قانون 
برنامه ششم توســـعه، به دولت و 
شـــهرداري ها تكليف شده است 
براي بازآفريني شهري وارد عمل 
شوند و ساالنه در 270 محله كشور 
ايـــن طرح را اجـــرا كنند و براي 

اجـــراي كار در اين 270 محله كه 
بر اساس شاخص ها اولويت بندي 
شـــده، به 25 هزار ميليارد تومان 
اعتبار نياز است. از اين مبلغ 10هزار 
ميليارد تومان را بخش خصوصي، 
7 هزار ميليارد تومان را شهرداري ها 
و 8 هزار ميليارد تومان را نيز دولت 

تامين مي كند.
مديرعامل شـــركت عمران و 
بهسازي شـــهري ايران گفت: از 8 
هزار ميليارد تومان ســـهم دولت 
تاكنون 4 هزار ميليارد تومان اعتبار 
آن پيش بيني شده و براي 4 هزار 

ميليارد تومان كســـري ديگر نيز 
خوشبختانه با پيگيري هاي صورت 
گرفته و تصميم سران قوا، مصوب 
شد كه با دستور مقام معظم رهبري 
از محل صندوق توسعه ملي تامين 

شود.
وي خاطرنشـــان كـــرد: در 
تفاهمنامه انجام گرفته بين وزارت 
راه و شهرسازي، صندوق توسعه 
ملي و سازمان برنامه و بودجه، مقرر 
شد 3 هزارو770 ميليارد تومان در 
اختيار طرح بازآفريني محالت بافت 
فرسوده قرار گيرد و بر اين اساس 

يكصد هزار وام 40 ميليون توماني 
در شهرهاي متوسط و كوچك و 
50 ميليون تومان در كالنشـــهرها 
در اختيار سازندگان حرفه اي قرار 
خواهد گرفت.همچنين باقيمانده 
آن تا سقف 110 ميليون تومان نيز 
توسط بانك مسكن در اختيار اين 

سازندگان قرار مي گيرد. 
معاون وزير راه و شهرسازي 
اضافه كـــرد: وام اول كه بودجه آن 
را دولت در اختيـــار بانك ها قرار 
مي دهد كارمـــزد ندارد و وام بانك 

مسكن نيز كارمزد 18درصد دارد.  

بازآفريني شهري، نيازمند 25هزار ميليارد تومان اعتبار 

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: مدير كل فرهنگ 
و ارشاد اســـالمي سيستان و بلوچستان از برگزاري 
نخستين جشـــنواره ملي ذكر و ذاكرين به ميزباني 

زاهدان در 12 و 13 دي ماه خبر داد. 
   حسين مسگراني در جمع خبرنگاران با بيان اين 
كه اين جشنواره با حمايت معاونت قرآن و عترت 
وزارت فرهنگ و ارشاد از مجموعه جشنواره هاي 
آيات برگزار مي شود، افزود: جشنواره ذكر و ذاكرين 
در حوزه موسيقي آييني برگزار مي شود و هر اثري كه 
به پرسش و باور انسان نسبت به مبدا خداوند توجه 

داشته باشد در اين بخش قرار مي گيرد . 

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي سيستان و 
بلوچستان تاكيد كرد: تاكنون 33 گروه از 10 استان 
آثار خود را براي شـــركت در اين جشنواره ارسال 
كرده اند كه بعد از پايان مهلت نامنويســـي، هيات 
انتخاب آثار قابل قبول را براي شركت در جشنواره 

انتخاب مي كند . 
مسگراني با بيان اينكه از گروه هاي شركت كننده 
هشت گروه از سيستان و بلوچستان است، افزود: بعد 
از برگزاري جشـــنواره و اجراي گروه هاي منتخب، 
داوران آثار برگزيده را مشخص مي كنند و در پايان 

هم آلبومي از آثار برگزيده تهيه مي شود . 

وي گفت: معرفـــي آيين هاي ديني و مذهبي، 
نشـــان دادن غنا و تكثر فرهنگي اقوام و مذاهب در 
ايران، آشنا شـــدن نسل جوان و امروزي با مواريث 
گذشـــتگان، ايجاد نشاط معنوي با تكيه بر فرهنگ 
اصيل ايراني اسالمي از جمله اهداف برگزاري اين 
جشنواره اســـت . مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
سيستان و بلوچســـتان افزود: جشنواره ملي ذكر و 
ذاكرين در دو بخـــش آواها، نغمات و همخواني و 
همنوايي برگزار مي  شود و شركت كنندگان در قالب 
تكخواني، تكنوازي، گروه خواني و گروه نوازي آثار 

خود را ارائه مي كنند . 

تبريزـ  خبرنگار اطالعات: مديركل حفاظت محيط زيست آذربايجان شرقي 
در بازديد از محل درختان قلع و قمع شده بلوار 29 بهمن تبريز، با انتقاد از قطع 
صدها درخت تنومند در اين منطقه، گفت: حفظ فضاي سبز تبريز از ضروريات 

است و سرانه فضاي سبز اين شهر بسيار كم و 6 الي 7 متر مربع است. 
حميد قاسمي افزود: حداقل انتظار شهروندان از شهرداري تبريز اين است 
كه فضاي سبز موجود در تبريز حفظ شود، سرانه فضاي سبز تبريز بايد در حد 

استانداردهاي جهاني و حداقل 20 متر مربع باشد. 
وي خاطرنشـــان كرد: تبريز به عنوان باغ شـــهر معروف بود و با تغيير 
كاربري هايي كه در گذشـــته انجام شده است، روز به روز با فقر بيشتري از نظر 

فضاي سبز مواجه مي شود. 
قاسمي گفت: با توجه به آلودگي هواي تبريز، وجود فضاي سبز مي تواند 
كمك شـــاياني به بهبود كيفيت هوا كند، اما متاسفانه به جاي اينكه روز به روز 
شاهد گسترده تر شدن فضاي سبز در شهر باشيم، پيوسته شاهد قطع درختان تبريز 
به عناوين مختلف هستيم. وي ادامه داد: ما پيگيري هاي قانوني خودمان را انجام 
مي دهيم و تالش مي كنيم تا به شهرداري تبريز تكليف شود اين منطقه به وضعيت 

قبلي درآيد و درختان اين منطقه احيا شود. 
قاسمي از تكرار قطع درختان و فضاي سبز تبريز انتقاد كرد و گفت: بارها 
مشابه اين اتفاق افتاده است، اما تا كنون برخورد قانوني كه بايد با متخلفان انجام 
شود، نشده است. من مكاتبه اي با شهردار تبريز كرده ام و رونوشت آن را هم به 

استاندار محترم داده ام تا انشااهللا پيگيري هاي الزم تا حصول نتيجه انجام شود. 
وي با بيان اينكه آماري كه شهرداري تبريز در مورد فضاي سبز مي دهد از 
واقعيت دور است، گفت: در تبريز بر اساس مطالعه همكارانم در اداره كل حفاظت 
محيط زيست، سرانه فضاي سبز بيشتر از 7 متر مربع نيست و شايد با احتساب 
باغات اطراف شهر اين عدد را بيشتر كنند، اما واقعيت اين است سرانه فضاي سبز 

موثر در تبريز از 7 متر مربع تجاوز نمي كند. 

زاهدان؛ ميزبان    جشنواره ملي ذكر و ذاكرين  

انتقاد مديركل حفاظت محيط زيست 
آذربايجان شرقي از قطع درختان در تبريز

دوشنبه 3 دى  1397ـ   16 ربيع الثاني  1440ـ   24 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27179
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 ادامه در صفحه 10

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

آذربايجان شرقي
35552590-041تبريز

آذربايجان غربي
32224743-044اروميه

اردبيــــل
33243346-045اردبيل

اصفهــــان
3-32224001-031اصفهان

البـــــرز
2222500-0263كرج

ايـــــالم
3332442-0841ايالم

بـــوشهــر
33536630-077بوشهر

چهار محال و بختياري
32222727-038شهركرد

خراسان جنوبي
32222700-056بيرجند

خراسان رضوي
38419595-051مشهد

خراسان شمالي
32226006-058بجنورد

خوزستــان
33386152-33388047-061اهواز

زنجــــان
33365045-024زنجان

سمنــــان
33332440-023سمنان

سيستان و بلوچستان
33220243-054زاهدان

فـــــارس
32334494-071شيراز

قــــزوين
33222974-028قزوين

قــــــم
37703534-025قم

كردستـــان
33236487-087سنندج

كرمــــان
32223936-034كرمان

كرمانشــاه
38359172-083كرمانشاه

كهگيلويه و بويراحمد
33223939-074ياسوج

گلستــــان
32222123-017گرگان

گيـــــالن
33324511-013رشت

لرستــــان
33302200-066خرم آباد

مازنـــدران
33322206-011ساري

مركــــزي
32226966-086اراك

هــرمـزگان
32227800-076بندرعباس

همـــدان
5-38271814-081همدان

يـــــزد
37256027-035يزد

پذيرش آگهي براي روزنامه اطالعات و مجله اطالعات هفتگي

ايميل پذيرش آگهي ها:
agahi.ettelaat@yahoo.com

sazeman@ostan.org

ا تان اكزا اي ا ت هاطالعاتد زنا اشآگ پذ

اعتماد مردم،

 پشتوانه92 سال انتشار بي وقفه روزنامه اطالعات

تهــــران

دفتر مركزي

 (ميرداماد)

  22258014-17
        22223694
       29994509

29994249

3311241109124370268الله زار65150071مارليك

6646728509191576254ابوريحان6670761009121886934ولي عصر

509123198085-77136720نارمك
آزادي

66935043

88720001091231909306693998609192098997يوسف آباد6650270709123970324شهر آرا

3374206409127707311بهشت زهرا2260589109122567663قلهك5590219909123830830شهر ري

76504088رودهن2286669109385164151سيدخندان2271218909121787843شميران

آگهي مفقودي كارت هوشمند راننده باري

اصـــل كارت هوشـــمند راننده بـــاري به شـــماره 2141696 

صـــادره از شـــيراز متعلق بـــه اينجانب احمدعلي هوشـــياري 

شـــيري فرزند يوســـف بـــه ش ش 650 متولـــد 1354/1/30 

فســـا و به شـــماره ملي 2570375527 و به شـــماره گواهينامه 

 9507604095 پايه يك صادره از شـــيراز مفقـــود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.           (فسا)

آگهي مفقودي كارت هوشمند راننده باري 

اصل كارت هوشمند راننده باري به شماره 3303299 صادره 

از شيراز متعلق به اينجانب رســـول هوشياري شيري فرزند 

يوســـف به ش ش 130 متولد 1367/5/1 فسا و به شماره ملي 

2572667703 و به شماره گواهينامه 9601155858 پايه يك 

صادره از شيراز مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت هوشمند راننده باري نصرت اله 
كاويان به شماره هوشمند 1811821 
و شماره ملي 2249608687 مفقود و 

فاقد اعتبار مي باشد. (بندرگز)

اصل دفترچه وكالت به شماره پروانه 
187/9167/م/پ به نام منصور عليزاده 

حوزه قضائي استان اردبيل مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. اردبيل 

برگ سبز خودرو سواري پژو 206 مدل: 1388 به شماره 
شاسي: NAAP03ED4AJ080906 به شماره پالك: 
23 ايران118ط22 به نام سيمين السادات ميرواقفي 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

كارت كاميون باري فلزي بنز شماره موتور 
96092100398495 شماره پالك ايران31ـ137ع17 
شاسي NAB9504635A930236 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.پلدختر

كارت دانشجويي غزل قيطاسي به شماره 
9619010132 دانشگاه كردستان رشته 
مهندسي شهرسازي مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است. سنندج  

جواز اسلحه شكاري ته پر يك لول مدل 
دستكش ساخت آمريكا با كاليبر 20 به شماره 
سالح F484773X به نام راميار دورانديش 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. 

سند كمپاني خودرو رانا مدل 1393 به شماره 
شاسي: NAAU01FE6DT030613 به 
شماره موتور: 160B0056226 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

برگ كمپاني خودرو سواري پيكان مدل 1383 به 
شماره شهرباني ايران37ـ 288ط28 به شماره موتور 

11283094355 به شماره شاسي 83483439 به نام 
زهرا هاشمي مفقود از درجه اعتبار ساقط است.بوكان

سند فروش پيكان وانت به 
شماره شاسي 83913352 به 
نام جالل نجدي مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. (ل)

آگهي مفقودي برگ و سند فروش كمپاني 
خودرو سمند سفيد EF7 به شماره شاسي 

NAACJ1J7B714790026897 به نام آقاي پژمان 
سليمي مقدم ناغاني مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

پروانه انتشار مجله مطالعات 
برنامه ريزي شهري به شماره مجوز 

94/4885 به تاريخ 94/3/11 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

سند مالكيت (برگ سبز) خودرو و كارت شناسايي 
وانت زامياد تيپ 2800CC-Z28ND مدل1390 
به شماره پالك 264س39 ايران81 به نام شاسلطان 

دارگوش مفقود شده اعتبار ندارد. زرين شهر

 SX سند كمپاني و برگ سبز سواري زانتيا
مدل1383ـ 858م52ـ ايران56 موتور 

 S1512283115425 00333029 شاسي
مفقود و فاقد اعتبار است. شلمان

برگ سبز خودرو سواري ماتيز به شماره 
شهرباني584س99ـ  ايران11 و شماره 

شاسيIR81155053855 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت هوشمندكاميون كمپرسي 
اتكوش 2902263 مدل84 
زرد روغني پ47ـ762ع67 

مفقود فاقد اعتبار است. قلهك

مفقودي موتورسيكلت تيپ 125ccCDI مدل 1391 به شماره 
 CG125NBJA3106018 پالك 479ـ  87348 به شماره موتور
و شماره تنه NBJ***125A9119476 مفقود گشته و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز هيونداي پالك99ـ888هـ87 
ش موتورG6EA8A205203 ش 

 KMHSH81D99U416308 شاسي
مفقود فاقد اعتبار است. قلهك

كارت دانشجويي سينا اصفهاني زاده 
به شماره 9717043103 دانشگاه 

كردستان رشته كارشناسي صنعت و معدن 
مفقود و از اعتبار ساقط است. سنندج

سند مالكيت و برگ 
سبز اتومبيل سواري 
پرايد جي تي ايكس 
آي با شماره پالك54 
ايران188ج18 و با 

شماره موتور1617904 
و شاسي 

 S1412285899688
متعلق به سيد محمد 
دهقان بنادكي مفقود 
شده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

اسناد مالكيت شامل 
شناسنامه مالكيت 

خودرو، سند كمپاني و 
كارت ماشين وانت مزدا 
دوكابين مدل 1383 

به شماره شهرباني 
98ايران553ص11 

و شماره بدنه 
83NDPE01560 و 

شماره موتور 474636 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

اينجانب جالل الدين جهانفر مالك 
كاميونت باري فلزي هيونداي 
مدل 1390 به شماره انتظامي

59ـ ايران855ع64 به شماره موتور 
D4DBB469877 به شماره شاسي: 
NAB37911790016144 به علت 
فقدان سند تقاضاي صدور سند المثني 
نموده است، لذا چنانچه هرگونه ادعايي 
در مورد خورد مذكور وجود دارد ظرف 
مدت 15 روز از تاريخ نشر آگهي با در 
دست داشتن مدارك كافي به دفتر 

فروش شركت ايران خودرو ديزل واقع 
در تهران كيلومتر 8 جاده ساوه مراجعه 

نمايند.شهرستان آق قال

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
مدرك گواهينامه موقت پايان 

تحصيالت فارغ التحصيلي اينجانب 
حسن رضايي سوچلمائي فرزند عليرضا 
به شماره شناسنامه 32 صادره از ساري 
در مقطع كارشناسي رشته علوم قضايي 
صادره از واحد دانشگاهي آزاد ساري با 
شماره 50781ـ6 مفقود گرديده است 
و فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا 

مي شود اصل مدرك را به دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد ساري به نشاني: 
ساريـ  كيلومتر 7 جاده درياـ  مجتمع 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساريـ  امور 
فارغ التحصيالن ارسال نمايد. 

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
دل آرام عرفاتي فرزند مجيد به 
ش شناسنامه 0440104599 

صادره از شميران در مقطع كارداني 
ناپيوسته رشته معماري صادره از 
واحد دانشگاهي دماوند با شماره 

178924501404 مفقود گرديده 
است و فاقد اعتبار مي باشد. از 

يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
دماوند به نشاني دماوند ميدان 

معلم مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي 
ارسال نمايد. 

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
احمد زربوطه فرزند الهويروي 
به شماره شناسنامه 4 صادره 

از مشگين شهر در مقطع 
كارشناسي ارشد ناپيوسته 

مديريت دولتي صادره از واحد 
دانشگاهي آزاد با شماره 

55161 مفقود گرديده است. 
و فاقد اعتبار مي اشد. از يابنده 
تقاضا مي شود اصل مدرك را 
به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
اردبيل به نشاني دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد اردبيل 
ارسال نمايد. اردبيل

گواهي مي شود فاكتور شماره 
961407091 شركت ايران خودرو 

مربوط به بلوك سيلندر موتور پژو206 
به شماره شاسي19838082 و شماره 

موتور1013080046037 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد 

و هرگونه مسئوليت درخصوص 
مفقودي فاكتور فوق به عهده اينجانب 

زيبا ابتكالي مي باشد.

برگ سبز خودرو پژو 
206 مدل 85 شماره 
شهرباني 295ن52 ـ 

ايران73 شماره موتور: 
13085029673 شماره 

شاسي: 10848372 
به نام اصغر راكب مفقود 
گرديده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. ني ريز

سند و برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
سواري پژو405 جي ال ايكس آي 
8/1 مدل1384 به شماره پالك 
ايران53ـ314ق46 به شماره 

موتور 12484116484 به شماره 
شاسي 14242153 به نام قاسم 
قاسمي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. اصفهان

سند كمپاني سواري پژو 
پارس مدل1386 به 

شماره انتظامي 533د15 
ـ ايران79 به شماره 

موتور12486217387 
و شماره شاسي 

50509549 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (قزوين)

فاكتور فروش كارخانه 
(سند كمپاني) خودرو وانت 
پيكان1600 مدل1393 به 
شماره 136ج82ايران95 و 

 118P0059923شماره موتور
و شماره شاسي 661801 به نام 

زينب بامري مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط است. 

زابلـ  زينب بامري

كارت دانشجويي اينجانب 
زهره خدادادي جهرمي 
فرزند محمود به شماره 

دانشجويي932181006 
رشته اتاق عمل در مقطع 

كارشناسي از دانشگاه علوم 
پزشكي زابل مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط است. 
زابلـ  زهره خدادادي جهرمي

پروانه بهره برداري 
به شماره 37917 

مورخ 1396/5/8 به 
نام محمدعلي جعفري 
سياوشاني در زمينه 
توليد قند كله حتي به 
صورت شكسته شده 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز (شناسنامه) 
 موتورسيكلت ايران دوچرخ

6A-JS125 مدل 1390 رنگ مشكي 
شماره پالك 582ـ25558 شماره تنه 

NBD***125K9000062 شماره موتور 
*NBDJS154FMI*00000307 متعلق 
به اينجانب محمدرضائي كاو نام پدر رحمت 
كدملي 2649475854 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است. 

كليه اسناد شامل سند كمپاني، 
برگ سبز و ساير اسناد مالكيت 
دفترخانه خودرو سواري پرايد 
سايپا 131SX مدل 1390 به 

شماره پالك 17ـ918ق84 و شماره 
موتور 4431179 و شماره شاسي 

S3412290388112 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. اروميهـ  زهرا زمانلو 

شناسنامه وانت پيكان تيپ 
i1600 رنگ سفيد روغني 
مدل 1388 شماره موتور 

11488044697 شماره شاسي 
 NAAA36AA2AG863363

شماره پالك ايران 58ـ  413 ج 25 
به نام روح اهللا اكبرمنش فرزند 

محمد مفقود گرديده و فاقد 
اعتبار است. گناوه: خالقي 

برگ سبز سواري سمند 
مدل 1389 به شماره پالك 

45ـ619د81 با شماره 
موتور 12489229481 

و شماره شاسي 
 NAAC91CC5BF840530

به نام محمدرضا شيخ  شعاعي 
اختيارآبادي مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.كرمان

برگ سبز وانت مزدا 2000 
مدل 1388 به شماره پالك 

75ـ114ب62 با شماره موتور 
FE117500 و شماره شاسي 

 NAGCPX2PC18D17836
به نام محمدحسن احمدي مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كرمان

برگ سبز (شناسنامه مالكيت) 
وسيله نقليه متعلق به خودرو 
سواري پژو 206 رنگ سفيد 

روغني مدل 1390 به شماره پالك 
14ـ489ط75 به شماره موتور 

14190049080 شماره شاسي 
NAAP03ED3BJ537318 به نام 
كريم دشت بزرگه مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

پروانه بهره برداري به شماره 
 0415607/1312001
مورخه 1375/11/14 به 

نام هاي جعفر سلطاني تهراني 
و منوچهر زماني تهراني و خانم 
فاطمه زماني تهراني و زهرا 

اميني تهراني مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز سند كمپاني و 
 1600i كارت خودرو پيكان
مدل 83 رنگ سفيد روغني 

ش پالك 23ـ955ط15 
ش م 11284017817 
ش ش 11010024 به 

نام مرتضي سفيدگر مفقود 
گرديده از درجه اعتبار

 ساقط است. بادرود

«مفقودي مدارك خودرو»
 L90 برگ سبز خودرو رنو تندر

به شماره پالك 434س51ـ 
ايران16 و شماره موتور 

 7702035322D098437
و شماره شاسي 

 NAALSRALDAA053933
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. قم

شناسنامه مالكيت
( برگ سبز) خودرو سواري 
پرايد مدل1386 به شماره 

895 ب37ايران95 و شماره 
موتور2100282 و شماره 

 S1412286187135 شاسي
به نام محمد پودينه قديم مفقود 

گرديده از درجه اعتبار ساقط 
است. زابلـ  محمد پودينه قديم

جواز پروانه كسب اينجانب 
مهناز بزي فرزند سلطانعلي به 
شماره ملي 3670241698 

رسته شغلي سري دوزي 
لباس زنانه و شناسه صنفي 

0466380326 و كد  آيسيك 
181021 نوع فعاليت توليدي 
مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است. زابلـ  مهناز بزي

كارت دانشجويي اينجانب 
فرشاد آشنود فرزند 

نصراهللا به شماره دانشجويي 
952183004 رشته 

بهداشت حرفه اي در مقطع 
كارشناسي از دانشگاه علوم 

پزشكي زابل مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط است. 

زابلـ  فرشاد آشنود

كارت هوشمند راننده حرفه اي 
به شماره هوشمند2439226 
و شماره كارت 612128794 

به نام غالمحسين هادي 
پودينه فرزند فقير به شماره 
ملي 3672007234 مفقود 

گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است. 

زابلـ  غالمحسين هادي پودينه

برگ سبز(شناسنامه) خودرو سواري 
پژوGLX405 مدل1395 به شماره 

انتظامي448ص37ـ  ايران93 به 
 164B0073971شماره موتور

به شماره شاسي 
 NAAM31FEYGR040379
به نام سيد وحيد بحراني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 
قيروكارزين

(مفقودي نوبت اول)
دفترچه سالح ساچمه زني 

كاليبر12 به شماره سالح 39470 
مدل تكلول ته پر چخماقي 

ساخت آمريكا به نام اينجانب 
كبري موسوي فرزند سيدهاشم 

ش ش1135 صادره از ملكشاهي 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. (دهلران)

سند كمپاني (فاكتور فروش) 
كاميون كشنده ولوو تيپ 

اف12 مدل 1370 به شماره 
پالك ايران 43ـ928ع12 به 
شماره موتور 010500 به 
شماره شاسي 806238 به 
نام اميرحسين مداح مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار
 ساقط مي باشد. اصفهان 

برگ سبز سواري پرايد 
مدل 1392 به شماره پالك 

45ـ592ط22 با شماره موتور 
4939891 و شماره شاسي 

 NAS411100D1293705
به نام محمد مهدي نژاد مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

«گمشده»«نوبت دوم»
كليه مدارك: برگ كمپاني، برگ سبز، 

اصل سند محضري ولوو اف اچ12(4*6) 
به شماره پالك ايران23ـ997ع95 
به شماره موتور 385621 به شماره 

 YV2A4CFDG4T841755 شاسي
به نام رسول برهاني شيداني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
اصفهان

كارت دانشجويي متعلق به آقاي 
حسين مجيري فروشاني با شماره ملي 
1130428613 و شماره دانشجويي 
9554025 متعلق به مؤسسه آموزش 

عالي دانش پژوهان پيشرو مفقود 
گرديده و فاقد هرگونه اعتباري 

مي باشد. از يابنده تقاضا مي  گردد 
كارت را به صندوق پستي به شماره 

816551475 ارسال نمايد. اصفهان

كليه اسناد محضري سند كمپاني، 
سند مالكيت(برگ سبز) و 

كارت سواري سمند سورن87 
به شماره پالك51ـ  674ج75 

موتور12487051018 شاسي 
NAAGGIGF78F402091 به 
نام شركت بهاب نوانديش مفقود و 

از اعتبار ساقط است. سنندج

سند كمپاني خودروي سواري ـ 
سواري فولكس تيپ گل 
به رنگ نقره اي ـ متاليك 

مدل1387 به شماره پالك 
ايران53ـ542ق42 به شماره 

موتور HDH380965 به شماره 
 IR86521008922 شاسي

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. اصفهان

برگ كمپاني و برگ سبز 
(شناسنامه مالكيت) سواري 

پژو405 جي.ال.آي مدل1384 
رنگ خاكستري ـ متاليك به شماره 
پالك 61ـ368د67 شماره موتور 

12484079251 و شماره 
شاسي 0016209599 به نام 
خانم فاطمه محمدپور مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. بانه

فاكتور فروش كارخانه 
(سند كمپاني) خودرو سواري 

پژو405 مدل1386 به شماره 
974م12ـ ايران95 و شماره 
موتور 12486025503 و 

شماره شاسي 40411678 به نام 
اميد دلمرادزئي مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط است. 
زابل ـ اميد دلمرادزئي

پالك اتاق كاميون كشنده 
دانگ فنگ مدل2007 به 

شماره 988ع37 ـ ايران14 و 
شماره موتور 69175035 و 
شماره شاسي 873008728 
به نام فريبرز احمدي مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط 
است. زابل ـ فريبرز احمدي

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و 
فاكتور فروش كارخانه (سند كمپاني) 

خودرو سواري سمند مدل1386 
به شماره 822ط54ـ ايران69 و 

شماره موتور 12486107958 و 
شماره شاسي 73299873 به نام 

طيبه قره جلو مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط است. 
زابل ـ طيبه قره جلو

پروانه يك واحد پرواربندي 
گوساله 220رأسي به 
شماره 11215 مورخ 

1379/10/18 واقع در 
استان كردستان شهرستان 

كامياران قريه دانان به 
نام ايوب محمدي فرزند 

محمدباقر مفقود و از اعتبار 
ساقط است. سنندج

شناسنامه، مالكيت سواري 
ام وي ام مدل1390 به 

شماره انتظامي 673ج61 
ايران71 و شماره موتور

 MVM484FFFA001722
و شماره شاسي 

 NATGCAVF691001743
مفقود گرديده اعتبار ندارد. 

(شهركرد)

برگ سبز و كارت سواري 
چانگان مدل 1397 رنگ 

سفيد شماره موتور 
 *JL478OEE*JC9AC042760

 NAS921200J5716277 شاسي
پالك 938ل31ـ44 متعلق به آفاق 

درگي مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. (زرين دشت ـ غالمي)

برگ سبز سواري سايپا رنگ 
سفيد ـ روغني مدل1389 
موتور 3831275 شاسي 
S 34822893362 پالك 
856ج16ـ83 متعلق به 
رسول قديم مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
(زرين دشت ـ غالمي)

شناسنامه سواري پرايد 
مدل1383 شماره موتور 

00666169 شاسي 
 S341412283204870
پالك 176د11ـ73 متعلق به 
رمضان ابراريان مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

(زرين دشت ـ غالمي)

سند كمپاني و فاكتور فروش وسيله 
نقليه و برگ سبز(شناسنامه مالكيت) 
 SE132 متعلق به خودرو سواري سايپا

رنگ سفيدـ  روغني مدل1393 
شماره پالك 14ـ758ص47 شماره 

موتور5213308 شماره شاسي 
NAS421100E1165370 به نام 
محمد پاينده پور مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

كارت دانشجويي مهران قربانيان 
به شماره 9719520131 دانشگاه 

كردستان رشته كارشناسي علوم كامپيوتر 
مفقود و از اعتبار ساقط است. سنندج 

(مفقودي) شناسنامه و سند 
كمپاني وانت سيستم زامياد مدل 
1391 به رنگ آبيـ  روغني شماره 
موتور 624561 شماره شاسي 

NAZPL140TBP340691 شماره 
پالك     98ـ  ايران779ق32 به نام 
اينجانب فرشاد نادي فرزند كاظم 

صادره از دهلران مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. «دهلران»

سند كمپاني پژو 405 مدل 92 رنگ خاكستري پالك 
 124K0169911 571ي74 ايران24 موتور

شاسي NAAM01CA6DR522322 مفقود و 
فاقد اعتبار مي باشد. 

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

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

از درجه اعتبار ساقط است.

نوبت دوم
اصل و كپي وكالت نامه و 

كارت ملي تمامي به نام خانم 
ملوك رحيمي به شماره 

2938897936 و اصل صورت 
جلسه انتخاب واحد مسكن مهر 

به شماره 94/8004/ص/108 
مورخ 94/6/30 مفقود گرديده 

و فاقد اعتبار مي باشد.

سند كمپاني و سند مالكيت 
خودرو (برگ سبز) وانت نيسان 
رنگ آبي مدل82 به نام آقاي 
سعيد بخشي فرزند علي نظر 

كدملي3310033147 
شماره موتور218748 شماره 

شاسي:D15357 شماره انتظامي: 
29ـ852ن33 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

450 هكتار از كانون هاي ريزگرد منطقه سيستان، مالچ پاشي مي شود 
زاهدانـ  خبرنـــگار اطالعـــات:    وزير جهاد 
كشاورزي  در سفر به زابل در نشست بررسي طرح هاي 
منابع طبيعي و زيست محيطي سيستان كه با حضور 
استاندار سيستان و بلوچستان برگزار شد، با اشاره به 
اثرات نامطلوب ريزگردها در منطقه سيستان واقع در 
شمال سيستان و بلوچســـتان، بر آغاز عمليات مالچ 
پاشـــي تا پايان هفته در كانون هاي ريزگرد اين منطقه 

تاكيد كرد . 
   محمود حجتي اظهار داشت: موسسه تحقيقات 
جنگلها و مراتع مسئول مطالعه وضع منطقه است و از 

همه ظرفيت ها نظير دانشگاه بايد استفاده شود . 
 وي بر شروع عمليات بيولوژيك با كاشت نهال ها 
و بوته هاي سازگار با اقليم منطقه سيستان تاكيد كرد . 

 رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور 
هم در اين نشســـت از انجام عمليات مالچ پاشي در 
كانون هاي ريزگرد سيستان تا پايان امسال خبر داد و 
گفت: با توجه به اثرات مخرب ريزگردها بر زندگي 
مردم منطقه، مقرر شـــد تا پايان سال 450 هكتار از 
كانون هاي ريزگرد منطقه تحت عمليات مالچ پاشـــي 

قرار گيرد . 
 جليل آقايي افزود: با توجه به اينكه خشكسالي هاي 
پي در پي و حركت شن هاي روان(ماسه) و ريزگردها 
در سال هاي اخير در سيستان موجب خسارات مادي 
زيادي شـــده است، مقرر شد در كل سه كانون بحران 
منطقه با گستره 1000 هكتار مالچ پاشي انجام شود . 

 بنا به اين گزارش،   وزير جهاد كشاورزي ديروز در 
سفر به شمال سيستان و بلوچستان به همراه استاندار 
و هيات همراه از طرح هاي پرورش شترمرغ روستاي 

نياتك شهرستان هيرمند ديدن كرد . 
 وي پس از بازديد از طرح هاي كشاورزي هيرمند، 
وارد شهرستان زهك شد و از طرح هاي كشاورزي اين 

شهرستان هم ديدن كرد . 
 وزير جهاد كشاورزي در ادامه اين سفر از طرح 
46 هزار هكتار آبياري با لوله به دشت سيستان ديدن 

كرد و از نزديك مشكالت اين طرح را مورد بررسي 
قرار داد. 

پيگيري موضوع تثبيت شن هاي روان
وزير جهاد كشـــاورزي كه با هـــدف پيگيري 
برنامه هاي اين وزارتخانه در منطقه سيســـتان، به اين 
استان  سفر كرده اســـت در مصاحبه با خبرنگاران با 
بيان اين كه اجراي طرح 46 هزار هكتاري و ارزيابي 
پيشرفت آن يكي از اهداف است، از پيگيري موضوع 
تثبيت شن هاي روان به عنوان هدف ديگر سفرش ياد 
كرد و افزود: بحث عرصه هاي طبيعي و تثبيت شن هاي 
روان در دستور كار و مطالعات آن در حال اجرا است. 

وزير جهاد كشاورزي درباره تغيير الگوي كشت 
هم اظهار داشـــت: تغيير الگوي كشت جزو اهداف 
است تا الگوي كشتي متناسب با محدوديت هاي آبي 
و خشكسالي هايي كه وجود دارد پياده شود و بيشترين

 بهره وري و راندمان را داشته باشد. 

همچنين احمدعلي موهبتي اســـتاندار سيستان 
و بلوچســـتان در نشســـتي كه با حضور وزير جهاد 
كشاورزي در زابل برگزارشد؛ اظهار داشت: دولت بايد 
به منطقه سيستان نگاه ويژه داشته باشد چرا كه مردم 
سيستان پاسداري از مرزهاي كشور را بر عهده دارند 
و الزمه پاسداري از مرز تثبيت و نگهداشت جمعيت 

انساني در اين منطقه است. 
وي تاكيد كرد: اميدآفريني به مردم سيســـتان از 
برنامه ها و اهداف اين ســـفر باشد؛ چرا كه با توجه به 
شرايط فعلي منطقه سيستان؛ بعضي گفتمان ها اميد را از 

مردم سلب مي كند. 
موهبتي افزود: برنامه هاي توسعه اي و پروژه هاي 
مربوط به وزارت جهادكشاورزي از جمله آبرساني با 
لوله و مالچ پاشي در سيستان با سرعت بيشتري دنبال 

شود. 
وي گفت: يكي از ايـــن پروژه ها، طرح بزرگ 

آبرســـاني با لوله به 46هزار هكتار از اراضي دشت 
سيستان اســـت كه دولت تاكنون 900 ميليون دالر در 
اين بخش هزينه كرده اســـت و بايد به بهره برداري 
مناســـب برســـد چرا كه اكنون عدم شفافيت نظام 
بهره بـــرداري از آب موجب نارضايتي مردم شـــده

 است. 
استاندار سيستان و بلوچستان در ادامه به مبحث 
شـــن هاي روان اشاره كرد و اظهار داشت: البته كانون 
اصلي شن هاي روان در كشور افغانستان است و نياز به 
فعال شدن ديپلماسي سياسي ديگر دستگاه ها در كنار 

وزارتخانه جهاد كشاورزي است.
 توجه به دانش جديد نانو تكنولوژي و استفاده از 
ماده طبيعي كنترل ريزگردها كه نمونه هايي از مطالعات 
تحقيقاتي اين طرح در همين استان هم به نتيجه رسيده 

است؛ بايد مورد توجه قرار گيرد. 
موهبتي گفت: بايـــد از همه ظرفيت هاي داخلي 
موجود خودمان استفاده كنيم؛ گروه هاي دانشگاهي و 
بخش خصوصي را هم كه به اين دانش دست يافته اند، 
مورد توجه قـــرار دهيم چرا كه جزيره اي عمل كردن 

حتما آسيب پذير خواهد بود. 
وي افزود: بايد مردم را به اين باور برســـانيم كه 
در امور مربوط به خودشان مشاركت كنند؛ طرح هاي 
الگويي و تحرك بخشـــي كه آغاز شـــود؛ مردم هم 

مشاركت مي كنند. 
به گفته موهبتي اولويـــت در اجراي طرح هاي 
مالچ پاشي با نقاطي اســـت كه مردم در آن سكونت 
دارنـــد؛ اما در عين حال حتما بايـــد به كانون اصلي 
ريزگردها كه در كشـــور افغانســـتان است؛ توجه

 كرد. 
استاندار سيستان و بلوچستان گفت: مردم بايد باور 
كنند كه مسئوالن آنان را فراموش نكرده اند و اميدوارم 
اين ســـفر؛ آغاز حركت اميدآفرين به مردم باشد و با 
بســـيج همه نيروها در كنار مجموعه جهاد كشاورزي 

آرامش به منطقه سيستان بازگردد. 



اصفهانـ  خبرنگار اطالعـــات: حدود2300 
هكتار بافت فرسوده مصوب در شهر اصفهان وجود 
دارد كـــه500 هكتار آن بافـــت تاريخي و بقيه آن 
بافت هاي فرسوده روستايي و مياني است و با احياي 
بافت هاي فرسوده از توسعه افقي شهر جلوگيري 
خواهد شد.  معاون شهرسازي و معماري شهرداري 
اصفهان با تأكيد بر اين كه احياي بافت هاي فرسوده 
اصفهان در قالب بازآفريني شهري در دستور كار اين 
معاونت است گفت: تمامي پهنه ها و كاربري خدماتي 
مناطق پانزده گانه شهرداري اصفهان با تاكيد بر بافت 

فرسوده شناسايي شده است. 
 سيد احمد حسيني نيا، برآورد مالي براي تملك 
و احياي اين بافت ها بر اساس قيمت گذاري امسال را، 
972 ميليارد تومان اعالم كرد و افزود: 183 ميليارد تومان 
آن به گلوگاه ها و معابر شهري و بقيه به تحقق  پذيري

سرانه ها اختصاص پيدا مي  كند. به گفته وي، احياي 
بافت فرسوده شـــهر اصفهان در دو بخش، شامل 
گلوگاه ها و معابر شهري و همچنين تحقق  پذيري 

سرانه ها اجرايي خواهد شد. 
 او در ادامه به طرح الحاق اراضي140 هكتاري 
شـــرق اصفهان با عنوان اراضي (جي شير) به شهر 
اصفهان پرداخت و آنرا منطبق با طرح توسعه پايدار 
حريم شهر اصفهان بيان كرد و گفت: تغيير كاربري 
اين اراضي، مسكوني نخواهد بود بلكه كاربري آنها 
در زمينه گردشگري، ورزشي و نمايشگاهي است.  

معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان 
با اشـــاره به اين كه در 8 ماهه امسال بيش از2800 

فقره پروانه ساختماني به متراژ 2 ميليون و 156 هزار 
متر مربع صادر شده اســـت افزود: از لحاظ تعداد 
نسبت به مدت مشابه پارسال 12 درصد و از لحاظ 
متراژ 11 درصد رشـــد داشته است و اين موضوع 
نشان مي دهد توليد مسكن در شهر اصفهان با وجود 
شرايط نامساعد اقتصادي، روند خوبي داشته است.  

حســـيني نيا در ادامه با اعالم اين كه بر اساس 
مصوبه شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران در 
سال90، اراضي كشاورزي و باغ هاي داخل محدوده 
بايد تعيين تكليف شود گفت: اين موضوع در حال 
فراموشي بود و موجب بالتكليفي شهروندان شده 
بود اما امروز بررسي تعيين تكليف بخشي از اراضي 
كشـــاورزي داخل محدوده مناطق 2، 10، 14 و 15 
براي ارسال در كميسيون ماده 5 در دستور كار قرار 

گرفته است. 
  او افـــزود: طرح محور 45 متري حوزه غرب 
براي هدايت بار ترافيكي از خيابان امام خميني(ره) 
به سمت خيابان كهندژ كه از سال 89 بالتكليف بود، 
در كميسيون ماده 5 تصويب شد. معاون شهرسازي و 
معماري شهرداري اصفهان گفت: مصوبه ساماندهي 
ورودي شهر اصفهان از فرودگاه بين المللي شهيد 
بهشتي تا بزرگراه شهيد آقابابايي به طول 13 كيلومتر 
با عنوان محور تشريفات در كارگروه امور زيربنايي، 
دريافت شده است و به زودي عمليات اجرايي آن 
آغاز خواهد شد.  حســـيني نيا با بيان اين كه مصوبه 
تعيين تكليف اراضي (علـــي آباد كلنگان) پس از 
ســـال ها بالتكليفي، دريافت شد و به تاييد شوراي 

عالي شهرسازي و معماري نيز رسيده است افزود: 
مصوبه اراضي پشتيبان مشـــاغل شهري با عنوان 
ساماندهي مشاغل شهري واقع در منطقه 12 شهرداري 
اصفهان نيز دريافت شده است. او گفت: بر اساس 
برنامه ريزي هاي انجام شده، ميدان امام حسين(ع) 
اصفهان در سال 98 در قالب احياي دولتخانه صفوي، 

پياده راه خواهد شد.  
معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان 
با بيان اين كه براي حـــذف رانت هاي احتمالي، 
ارجـــاع فيزيكي پرونده تخلف هاي ســـاختماني 
به كميســـيون هاي ماده 100 حذف شده و تمامي 
پرونده ها فقط از طريق نرم افزار ارجاع مي شـــود 
افزود: آراي صادره نيز پس از تاييد و ثبت در سامانه 
يكپارچه شهرســـازي و درآمد، بالفاصله از طريق 

سامانه پيام رسان به مالك بنا اعالم مي شود.  
مدير كميسيون هاي ماده100 شهرداري اصفهان 
نيز با بيان اين كه هر ماهه به طور متوسط950 تا1100 
پرونده تخلف هاي ســـاختماني در اين كميسيون 
رسيدگي مي شود اضافه كرد: براي حدود 63 درصد 
آنها جريمه، 21 درصـــد راي تخريب و 6 درصد 
برائت صادر شده است. غالمعلي فيض الهي با اشاره 
به اين كه تعداد پرونده هايي كه به كميســـيون هاي 
ماده100 شهرداري اصفهان ارجاع مي شود نسبت 
به ساير كالنشهرهاي كشور بسيار كم است افزود: 
بيشترين تخلف هاي ساختماني شهر اصفهان مربوط 
به ساخت بالكن در گذرهاي با عرض كم، اضافه 

ساخت، اضافه ارتفاع و كسر پاركينگ است. 

احياي بافت هاي فرسوده اصفهان،  از توسعه افقي اين شهر جلوگيري مي كند  

سرويس شهرستان ها: مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و بختياري 
گفت: پديده خودسوزي در برخي از دشت هاي استان درحال شكل گيري است. 

علي محمدي مقـــدم با بيان اينكه افت آب هاي زيرزميني، فرونشســـت و 
خودسوزي (آتش سوزي دروني) سه پديده اي هستند كه در استان رخ داده است، 
افزود: پديده خودسوزي در برخي از دشت هاي استان درحال شكل گيري است. چرا 
كه به دليل تاالبي بودن محيط در اليه هاي زيرين بيشتر بقاياي گياهي موجود خشك 
مي شود و رطوبت خاك از دست مي رود و در نهايت خودسوزي اتفاق مي افتد. وي 
تاكيد كرد: خودسوزي پس از يك تابستان خشك و گرم و بعد از نخستين بارندگي 
در فصل پاييز شكل مي گيرد و متاسفانه هنوز كار مطالعاتي در اين زمينه صورت 

نگرفته است كه دليل ايجاد خود سوزي درختان چيست؟ 
محمدي مقدم گفت: در ســـال گذشته 2 مرتبه در دشت «خانميرزا» لردگان، 
خودســـوزي درختان رخ داده است و امسال با انجام اقداماتي مانند هدايت آب از 
چشمه به اين دشت براي تغذيه، شاهد خودسوزي درختان در اين دشت نبوديم. 

در سنوات گذشته نيز تاالب «دهنو» روستاي سورك از توابع شهرستان بروجن 
دچار خودسوزي درختان شد و از ميان رفت. 

وي با اشـــاره به اينكه فرونشست يك پديده مخرب زيست محيطي است و 
قابل بازگشت نيست، افزود: دليل ايجاد فرونشست، بهره برداري هاي بي رويه از منابع 
آب هاي زيرزميني است كه ايجاد فضاي خالي در اليه هاي زمين و در نهايت نشست 

زمين را در پي دارد و تنها راه، پيشگيري است. 
در دنيا 3 تا 4 ميلي متر فرونشست زمين معقول است، اما متاسفانه در استان 
چهارمحال و بختياري برخي دشت ها تا 76سانتي متر فرونشست دارند. همچنين 
دشت شـــهركرد طبق آمار شركت آب منطقه اي اســـتان 50 سانتي متر و دشت 
«خانميرزا» لردگان 76 سانتي متر فرونشست دارد و نشان از وجود يك فاجعه زيست 
محيطي است كه براي پيشگيري از آن، ضرورت دارد براي حفظ آب هاي زيرزميني 

تالش شود. 

فرونشست 76 سانتي متري دشت هاي 
چهارمحال وبختياري

1010اخبار شهرستانها
تملك اولين بانك استان مركزي در مجموعه 

بازار تاريخي اراك  
اراك- خبرنگار اطالعات: اولين بانك استان مركزي كه در مجموعه بازار 

تاريخي اراك با عنوان «بانك شاهي» قرار دارد، به زودي تملك مي شود.
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مركزي در اين 
باره گفت: اين بانك كه با نام بانك شاهي به ثبت ملي رسيده است متاسفانه در 
سال هاي گذشته بيشترين حجم تخريب و تهديد را پشت سر گذاشته و بزودي 
از محل اعتبارات بهسازي بافت هاي تاريخي وزارت راه و شهرسازي تملك 
مي شود تا پس از انجام مراحل قانوني تملك، مرمت اصولي آن در اسرع وقت 

انجام شود. 
عليرضا ايزدى افزود: با بيان اين كه اين بانك براي اطمينان از سودآوري، 
شعب خود را در مراكز صرافي ايران تأسيس كرده و هيچگاه بيش از 25 شعبه 
نداشته است يادآورشد: بانك اراك يكي از اين شعب همين بانك است كه در 
اين اثر نمونه اي از معماري غربي مشهود و تركيبي از معماري غربي- ايراني 

است. 
اين بانك با مالك خصوصي در گذر چهارم (گذر لوطي هاشم) بازارتاريخي 

اراك قرار دارد و متعلق به دوره پهلوي اول است.

* 7 ميراث در انتظار ثبت ملي 
تهيه 7 پرونده ميراث معنوي استان مركزي از چهار شهرستان اين استان 

تكميل و به سازمان ميراث فرهنگي كشور ارسال شده است.
مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مركزي با 
اعالم اين خبر گفت: به علت وجود فرهنگ هاي غني و متفاوت در استان 
مركزي، تنوع بي نظيري از آيين ها، مراسم و حركات اجتماعي متفاوت در 
اســـتان وجود دارد كه هر گردشگر و پژوهشگري را مبهوت خواهد كرد. 
عليرضا ايزدي افزود: با وجود قوم ها و زبان هاي فارس، ترك، تات و لر در 
اســـتان مركزي و وجود اقليت ارامنه، تنوع فرهنگي بي نظيري در اين خطه 
بســـط دارد كه هر يك ريشه در باورهاي پاك ايراني اسالمي دارد از اين رو 
در تالش هستيم تمام اين داشته ها را حفظ، مستند سازي و ثبت ملي كنيم 
تا از گزند زمانه در امان بمانند چراكه معتقديم اين داشته ها، تپش تاريخ در 

سينه نسل هاست.
ايزدي اظهار داشت: مراســـم جمعه جار خاوه دليجان، توليد سفال 
روستاي برجك خمين، شيوه تهيه و توليد صابون آشتيان، شيوه تهيه و پخت 
آش متنجه روســـتاي جيريا، مراسم بگ حامامي در منطقه بزچلو كميجان، 
مراسم سوت آشي در منطقه بزچلو و چاوشي خواني در مراسم گلين آپارماق 
كميجان، 7 پرونده جديدي است كه توسط ميراث فرهنگي استان تهيه و به 

سازمان ارسال شده است تا مورد ارزيابي قرار گيرند.

 7 اقامتگاه بومگردي آماده بهره برداري است
يزدـ  خبرنگار اطالعات: 7 اقامتگاه بومگردي با ســـرمايه گذاري 25 
ميليارد ريال توسط بخش خصوص در دهه فجر 97 به بهره برداري مي رسد.

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مركزي با 
اعالم اين خبر گفت: در گذشته 4 اقامتگاه بومگردي در استان به بهره برداري 
رسيده بود كه با توجه به بيش از يكهزار روستاي استان، رقم قابل توجهي 
نيست از اين رو سرمايه گذاران در بخش ساخت اين واحد ها با حمايت ها 
و پشـــتيباني هاي ويژه اداره كل ميراث فرهنگي در حوزه صدور مجوز و 
معرفي به صندوق كارآفريني اميد براي دريافت تسهيالت ارزان قيمت معرفي 

مي شوند.  
ايزدي افزود: قريب به 80 درخواســـت احداث اقامتگاه در استان ثبت 
شده است كه اميدمي رود اكثر آنها در سال آتي به بهره برداري برسند تا امكان 

اسكان گردشگران در اين واحدها به حدود هزار افزايش يابد.
او اظهار داشت: اين اقامتگاه ها در روستاي خورهه، روستاي نخجيروان 
و روســـتاي مزور از توابع شهرستان محالت، روستاي كهك و شهر نراق 
در شهرستان دليجان، روستاي حسين آباد در شهرستان زرنديه و روستاي 
سركوبه در شهرستان خمين هستند كه با حجم سرمايه گذاري  25ميليارد ريال 

توسط بخش خصوص اجرا و تكميل شده اند. 

كرمانـ  خبرنگار اطالعات: اميد و آرامش فقط از طريق خدمت رساني 
به موقع، صحيح و بي منت نسبت به مردم به دست مي آيد. 

   سرپرست معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري كرمان در 
نشست با فرمانداران استان اظهار داشت: ايجاد نشاط اجتماعي تزريق شدني 
نيست بلكه بايد ساز و كار آن را با اقدامات زيرساختي و زيربنايي و به دور 

از هر گونه شعارزدگي فراهم كرد. 
محمدصادق بصيري با بيان اينكه اتكا به ظرفيت هاي مردمي از جمله 
سمن ها مي تواند در رفع بسياري از مسائل و آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي 
راهگشا و ثمر بخش باشد، افزود: در كنار توجه مردمي، قطعا بهره گيري از 
توان نيروهاي مراكز علمي و دانشگاهي مي تواند به حل مشكالت اجتماعي 

و فرهنگي سرعت بخشد. 
به گفته وي بايد در تصميم گيري ها به شاخص هاي شرايط اقليمي، 

فرهنگي، قومي، قبيله اي و ساير شرايط موجود توجه جدي كرد.  
بصيري از فرمانداران به عنوان سربازان خط مقدم دفاع ياد كرد و افزود: 
فرمانداران با كمترين بضاعت امكاناتي شبانه روز به منظور خدمت رساني 

به مردم در حال ايثار و فداكاري هستند. 
در ادامه اين نشست رئيس مركز كرمان شناسي در سخناني از برگزاري 

همايش كرمان شناسي در ارديبهشت سال آينده خبر داد. 
سيد محمد علي گالب زاده خواســـتارهمكاري فرمانداران براي 
برگزاري هرچه مطلوبتر اين اتفاق مهم در مراكز شهرســـتان ها شـــد و 
گفت: كتاب گنج 30 ســـاله شامل مجموعه فعاليت ها و مكتوبات مركز

كرمان شناسي هم در حال تدوين است. 
وي با اشـــاره به برگزاري جشن سي امين سال مركز كرمان شناسي 
در دو بخش استاني و ملي اظهار داشت: ستادهاي شهرستاني هفت شب 
در كرمان برنامه هاي فرهنگي، تاريخي و گردشـــگري خواهند داشت و 

كميته هاي علمي هم فعال خواهند شد. 

اختصاص يك ميليارد و 200 ميليون تومان اعتبار 
براي توليد و اشتغال در گيالن

 رشـــتـ  خبرنگار اطالعات: معاون هماهنگي اقتصادي و توسعه 
منابع استانداري گيالن از اختصاص يك ميليارد و دويست ميليون تومان

 اعتبار براي حوزه توليد و اشـــتغال در استان خبر داد وگفت: برخي از 
واحدهاي توليدي و صنعتي كه به تسهيالت براي توليد نياز دارند، مي توانند 

از اين منابع استفاده كنند. 
سيد محمد احمدي با بيان اينكه بايد در رونق توليد تحرك بيشتري 
ايجاد شود گفت: همه ما مكلف هستيم تا از توليد حمايت كنيم، اما متاسفانه 
هنوز نتوانســـته ايم منابعي را كه در امر توليد بايد تامين شود، در اختيار 

توليد كنندگان قرار دهيم. 
وي اضافه كرد بانك هابجاي نگاه ســـختگيرانه به توليد، شيوه هاي 
آموزشي را رويكرد خود قرار دهند، چرا كه هرگونه سياست سختگيرانه 

جواب عكس خواهد داد. 
اوبا اشاره به 2 اتفاق مهم و ارزشمند در استان گيالن با هدف حمايت 
از توليد شامل تشكيل شـــوراي معادن و آب بندان ها افزود. تشكيل اين 
شورا با كارهاي دقيق كارشناسي انجام و شيوه نامه هاي آن به فرمانداري ها 
ابالغ شده است و بايد از آن به خوبي مراقبت كنند كه طبعا جلوي برخي 

زياده خواهي ها در اين عرصه گرفته مي شود. 

هالل احمر در بهارستان مستقر مي شود
بهارســـتانـ  خبرنگار اطالعات: فرماندار بهارستان گفت: استقرار 
هالل احمر در بهارستان قطعي شده و به زودي جمعيت هالل احمر در اين 

شهرستان مستقر مي شود.
بيژن سليمان پور در ادامه سلسله نشســـت هاي مالقات مردمي در 
نشست با اهالي محله كلمه(شهرك فجر) نسيم شهر افزود: پيگيري هاي الزم 
در اين ارتباط انجام گرفته و استقرار هالل احمر در اين شهرستان قطعي 
است و در آينده نزديك شـــاهد حضور اين نهاد در شهرستان بهارستان 

خواهيم بود.
وي گفت: در حوزه آب هم، انتقال آب آشاميدني از خط الغدير 2 به 
منطقه در جريان است و با تكميل اين پروژه مشكل كم آبي در بهارستان 

حل مي شود.
او اضافه كرد: با اتمام اين پروژه مهم 100 ليتر آب در ثانيه يا به عبارتي 

50 درصد به سهميه آب شهرستان بهارستان اضافه مي شود.
وي به اجراي پروژه مهم و بزرگ تصفيه خانه فاضالب شهرســـتان 
بهارستان اشاره كرد و افزود: دو ماه ديگر عماليات تصفيه خانه فاضالب 

بهارستان با اعتباري 270 ميليارد تومان آغاز مي شود.

دوشنبه 3 دى 1397ـ    16 ربيع الثاني  1440ـ   24 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27179

همايش كرمان شناسي برگزار مي شود

نيازمنديها تلفني آگهي مي پذيرد021-22225333

شماره  نمابر نيازمنديها 22224963-22224886

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
موسسه انجمن مهندسي متالورژي و مواد ايران 
به شماره ثبت 7491 و شناسه ملي 10100335377

بدينوسيله از كليه اعضاي محترم موسسه انجمن مهندسي متالورژي و مواد ايران 
دعوت مي شود در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده كه با دستور جلسه 
زير در ساعت 16 روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم دي ماه 1397 (1397/10/25) 
در محل آمفي تئاتر دانشـــكده مهندسي متالورژي و مواد به آدرس تهران اميرآباد، 
خيابان كارگر شـــمالي، پالك1450 پرديس دانشـــكده هاي فني دانشگاه تهران 

برگزار مي گردد، شركت فرمايند و يا نماينده قانوني خود را كتباً معرفي نمايند.
دسـتور جلسـه: 1ـ گزارش هيأت مديره و بازرســـان 2ـ تصويـــب ترازنامه و 
 صورت هاي مالي ســـال1396  3ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسان انجمن 
4ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار 5ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي 

عادي است.

هيأت مديره 
انجمن مهندسي متالورژي و مواد ايران

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول 
انجمن صنفي كارفرمايي مراكز معاينه فني 

مجاز خودروهاي سبك و سنگين استان تهران
از كليه اعضا دعوت به عمل مي آيد در جلسه مجمع عمومي عادي 
نوبت اول كه در ساعت 10صبح روز يكشنبه 1397/10/30 در محل 
دفتر انجمن به نشاني اسالمشهر، يك كيلومتر بعد از ميدان الغدير 

واوان اول جاده شورآباد برگزار مي گردد، حضور به هم رسانيد.
دستور جلسه:

انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره و بازرسان
هيات مديره انجمن صنفي كارفرمائي 
مراكز معاينه فني مجاز خودروهاي 
سبك و سنگين استان تهران

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده 
و مجمع عمومي عادي ساليانه سنديكاي 

توليدكنندگان خمير مايه ايران
از كليه اعضاي ســـنديكاي توليدكننـــدگان خميرمايه ايران دعوت به 
عمل مي آيد در جلســـه مجمع عمومي فوق العاده سنديكا كه در ساعت 
14 روز يكشنبه مورخ 1397/10/23 در محل دبيرخانه به  آدرس: تهران 
ـ خيابان سعادت آباد، خيابان سي و يكمـ  پالك16ـ طبقه اولـ  واحد2 

برگزار مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده:

1ـ اصالح اساسنامه
همچنيـــن از كليه اعضاي ســـنديكاي توليدكننـــدگان خميرمايه 
ايران دعوت به عمل مي آيد در جلســـه مجمع عمومي عادي ســـاليانه 
 ســـنديكا كه در همـــان تاريخ و محل از ســـاعت 15 برگزار مي گردد، 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه:

1ـ ارايه گزارش هيئت مديره به مجمع
2ـ گزارش بازرس

3ـ بررسي و تصويب ترازنامه مالي.
4ـ انتخاب هيأت مديره

5ـ انتخاب بازرسان
6ـ انتخاب روزنامه رسمي

7ـ بحث درخصوص ســـاير موارد در حد صالحيت مجمع عمومي عادي 
ساليانه

هيأت مديره سنديكاي توليدكنندگان خميرمايه

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 

شركت تخته شهيد باهنر
بدين وســـيله از كليه سهامداران شركت سهامي خاص تخته شهيد باهنر 
دعوت به عمل مي آيد تا در جلســـه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت 
كه ســـاعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 97/10/13 در محل دفتر تهران 
شـــركت به آدرس خيابان طالقاني، بين مفتح و ملك الشـــعراي بهار، 

ساختمان 180، طبقه پنجم تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ اســـتماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني شركت براي عملكرد 
سال منتهي به 97/6/31

 2ـ بررســـي و اتخاذ تصميم نســـبت به ترازنامه و حساب سود و زيان 
سال مالي منتهي به 97/6/31

3ـ تعييـــن بازرس اصلي و علي البدل و تعيين حق الزحمه ايشـــان براي 
سال مالي آتي

4ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار
5ـ تعيين مبلغ حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت مديره

6ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع باشد.

هيئت مديره

شـركت توسـعه حمل و نقل ريلي پارسـيان در نظر دارد 
قراضه هاى اسقاطى واگن هاى خود را بشرح ذيل از طريق 
ــى توانند از تاريخ  ــاند متقاضيان م مزايده به فروش برس
ــود را بابت  ــنهاد هاى خ ــر آگهى به مدت يك هفته پيش نش
هر كيلو قطعه به تفكيك و همچنين مبلغ430,000,000ريال 
ــركت در مزايده به صورت ضمانت نامه  ــپرده ش بابت س
ــبا  ــماره ش ــاب ش ــه حس ــد ب ــه نق ــز وج ــا واري ــى و ي  بانك
ــالت  ــك رس IR 220700001000224320429001 بان
ــيان  در  ــى پارس ــل و نقل ريل ــعه حم ــركت توس ــه نام ش ب
ــدرا خيابان  ــته به آدرس  تهران خيابان مالص پاكت در بس
ــيراز جنوبي كوچه بهار پالك 9 طبقه سوم دبيرخانه اين  ش

شركت ارسال نمايند.
1-بانـداژ اسـقاطى 1023 حلقـه در تهران شـهررى 
كارخانجات شهيد هاشمى نژاد راه آهن  و در  اراك : 

شركت احياصنعت و كهن ريل
2- قطعات قراضه حدودا 41 تن در  ايستگاه هاى راه 

آهن زرند كرمان ، زنجان ، رى و اراك 
ــر  ــه بارگيري و تخليه و حمل و نقل و نش ــح اينكه هزين توضي
آگهي و ماليات بر ارزش افزوده به عهده خريدار مي باشد. 

آگهى مزايده 

آگهي فقدان مدرك تحصيلي (نوبت اول)

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب حليمه پاســـندي فرزند طاهر به شـــماره 

شناسنامه 261 صادره از كردكوي در مقطع كارشناسي رشته دبيري الهيات و 

معارف اسالمي صادره از واحد دانشگاهي آزادشهر با شماره 6150ف آ مورخ 

79/1/20 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد، از يابنده تقاضا مي شود 

اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد آزادشهر به نشاني:  استان گلستان 

ـ آزادشهرـ  دانشگاه آزاد اسالمي واحد آزادشهر ارسال نمايد.

آگهي مفقودي مدارك 
اينجانب حامد برناي زنوزي فرزند يعقوب به شماره شناسنامه 7183 

و شماره ملي 1381696072 متولد 1365/5/11 مدارك شناسايي 

خويش شامل كارت مليـ  پايان خدمتـ  شناسنامهـ  پاسپورت و دسته 

چك بانك ملي را حدود سه سال پيش گم نموده ام. بدينوسيله با چاپ 

آگهي در روزنامه اينجانب مسئوليتي در قبال مدارك مفقودي ندارم.  

(تبريز)     

كارت دانشجويي زينب كيانفر به شماره 
9211028112 دانشگاه كردستان رشته 

ارشد علوم تربيتي مفقود و از اعتبار 
ساقط است. سنندج 

سند سبز خودرو پژو به شماره پالك 22ـ562ت71 
 NAAM11VE7HK759441 با شماره شاسي
و شماره موتور 124K1055922 مفقود گرديده 

است و فاقد اعتبار مي باشد. 

كارت كيشوند اينجانب 
ابراهيم عسكري به شماره 

152743/01 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

سند كمپاني و برگ سبز خودرو تاكسي پژو 405 
جي ال ايكس مدل 1395 دوگانه سوز موتور 

K1240953716 انتظامي 46 ايران781ت45 
گمشده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. فومن 

برگ سبز خوردو سواري پرايد مدل 87 شماره پالك 96 
ايران 465د14 شماره موتور 2520349 شماره شاسي 
S1412287505237 به نام پرويز سقائي پور سيفي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

سند كمپاني و كسري بنچاق تاكسي پرايد 
مدل 1387 به شماره پالك 62ـ866ت43 

و شماره موتور 2491509 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط گرديده است. (ساري)

اينجانب بهنام فرزائي مالك خودرو 
سواري سمند LXXU7 مدل 1395 
رنگ سفيدـ  روغني به شماره شاسي: 

NAAC91CE1GF093899 و شماره 
موتور124K0861312 به علت فقدان 
اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني 

اسناد مذكور را نموده ام لذا چنانچه 
هركسي ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت 
ايران خودرو واقع در كيلومتر14 جاده 

مخصوص تهران كرج، شهرك پيكان شهر، 
ساختمان سمند، طبقه1 مراجعه نمايند. 
بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

اينجانب علي شادبخش مالك خودرو پژو 
206 به شماره پالك ايران68ـ115ص23 و 
 NAAP41FD3CJ605545 شماره شاسي

و شماره موتور 15590002328 به 
علت فقدان اسناد فروش (سند كارخانه) 
تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را 

نموده است، لذا چنانچه هركس ادعايي در 
مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به 
دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در 
كيلومتر 14 جاده مخصوص تهرانـ  كرج، 

شهرك پيكانشهر، ساختمان سمند، طبقه 1 
مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام
 خواهد شد.(سراب)

سند كمپاني و برگ سبز خودرو 
سواري ام. وي .ام X33 مدل 
1395 به شماره پالك 737 ج 
66 ايران 66 به شماره موتور 

 MVM484FBDG005985
و شماره شاسي 

 NATGBAYL5G1005882
مفقود گرديده و از اعتبار 
ساقط مي باشد. شاهرود 

برگ سبز خودرو سواري سايپا 
SE131 مدل 1395 به شماره 

 پالك 974 ص 61 
ايران 96 به شماره 

 M 13/5689342موتور 
و شماره شاسي 

 NAS4111OOG3603503
مفقود گرديده و از اعتبار 
ساقط مي باشد. شاهرود 

سند كمپاني و شناسنامه 
مالكيت و كارت سوخت سمند 
مدل 1390 به شماره انتظامي 
238 د 52 ايران 71 و شماره 

موتور 14789019739 
و شماره شاسي 

 NAACJ1JC8BF276141
مفقود گرديده اعتبار ندارند. 

(شهركرد) 

سند سبز، برگ كارخانه 
و نسخه مخصوص راهور 

 150CC موتورسيكلت شباب
مدل 1390 به شماره تنه: 

N1U***150H9031124 به 
شماره موتور: 

162FMJSB-70395 به شماره 
پالك: 813ايران83758 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

سند و برگ سبز سواري 
سمند ال ايكس سفيد روغني 
مدل 1388 به شماره موتور 
12488128042 شاسي 

 NAAC91CCX9F811129
پالك 83ـ153م61 مالك سارانوباني 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
است. مدت اعتبار اين آگهي از تاريخ 
انتشار يك سال مي باشد. الرستان 

برگ سبز و كارت ماشين 
سواري ماكسيما مدل 
1385 به شماره پالك 

15ـ296هـ58 و شماره 
موتور VQ30611343B و 
شماره شاسي 411156 به 
نام منيژه فرج زاده قره قيه 
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (تبريز)

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري پژو 206 مدل 

1383 به شماره انتظامي 
71ـ369ج74 و شماره 

موتور FSS14791306 و 
شماره شاسي 83641205 
به نام فرامرز ولي بيك مفقود 
گرديده فاقد اعتبار است. 

(تيراب)

برگ سبز و كارت اتومبيل 
سمند مدل 1388 به شماره 
پالك ايران 55ـ912ل25 و 

شماره موتور 12487143956 
و شماره شاسي 

NAAC51CA39F001161 به 
نام حسام بابائي مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار است. 

برگ سبز موتور 

سيكلت ساوين 

125، مدل1386، 

رنگ زرشكي، شماره 

موتور05035415 و 

شماره تنه8638982 

به نام مصطفي عيسي پور 

نخجيري، مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز(شناسنامه) خودرو سواري 
پرايد جيـ  تي  ايكسـ  آي مدل1386 

رنگ نقره ايـ  متاليك شماره پالك 
56ـ972ب27 شماره موتور1946128 
 S1412286094023 شماره شاسي

متعلق به اينجانب ميراسمعيل ميرهدايتي 
نام پدر ميرمحمدحسين كدملي 

2593081201 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است. 

آگهي مفقودي كارت هوشمند خودرو و كارت خودرو 

اصل كارت و كارت هوشمند خودرو به شـــماره 3303299 صادره از شيراز 

مربوط به يك دســـتگاه كاميون كشـــنده سيســـتم فائو (FAW) تيپ 

J6CA4180/2*364 بـــه رنگ ســـفيدـ  روغني به شـــماره انتظامي 

 CA6DM242E452978769 83ـ292ع48 مدل 1397 به شماره موتور

و به شماره شاسي N5T6CA418JDT03077 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.        (فسا)

كارت دانشجويي اينجانب مليكا رضايي 
با شماره دانشجويي 9323031016 از 

دانشگاه الزهرا رشته آمار در مقطع كارشناسي 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

مدرك فوق ليسانس كامپيوتر نرم افزار مبينا محمدي فرزند 
اكبر به شماره شناسنامه 42 و كد ملي 0569816696 
متولد 1362/01/15 مورخ 1394/11/10 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه مالكيت پژو 206 مدل 1394 
به شماره پالك 62ـ239د14 و شماره 

موتور 163B0172562 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط گرديده است.(ساري)

برگ سبز پرايد 132SE سفيد مدل 1394 پالك 
ايران ـ34 265ج35 موتور 5487583 شاسي 

NAS421100F1189375 به مالكيت خانم رقيه 
شريفات مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي گردد.اميريه 

كارت شناسايي سالح گلوله زني كاليبر 30/06 
مدل 8 تير نيمه اتوماتيك ساخت آمريكا شماره 

سالح 5870796 بنام عبدالرضا موسوي 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

مجوز حمل سالح شكاري به شماره 273695 
دو لول ساچمه زني ته پر كاليبر 12 مدل كوسه 

ساخت تركيه به نام ذبيح اله رضايي پور جولندان 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.(تالش)

برگ سبز خودر لكسوس آرايكس 350 مدل: 2010 
 JTJBK11A7A2429042 :به شماره شاسي
به شماره پالك: 77ايران67ي527 به نام آرش 
گودرزي مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي  باشد.

برگ سبز پرايد پالك 57ـ329و63 ش 
موتور M13/5751179 ش شاسي 

NAS431100G5894096 مفقود و 
فاقد اعتبار است.قلهك

دفترچه ثبت ساعت كرايه بين شهري با شماره 
96/1069637 به نام مهدي عبدالعلي زاده فرزند 
اسداهللا با شماره ملي 2992242365 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.كرمان

برگ سبز پژو 405 مدل 89 رنگ نقره اي پالك 
ايران24ـ369ي47 موتور 12489055808 

شاسي 619500 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است.

كارت سبز سواري ال90 مدل 96 پالك 10ـ469س61 
موتور 100019606RR180349 شاسي 

NAALSRALDHA272467 مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.(اراك)

اصل سند و برگ سبز راهنمايي هيونداي جنسيس 
مدل 2012 شماره شهرباني 894ب74ايران48 

شماره موتور G6DKCA937387 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

دفترچه كار مسافربري به شماره 436704 
به نام ياور اسماعيل نژاد به شماره ملي 

0055210937 مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط گرديده است. (ساري)

اينجانب ولي اله گل محمدي حسن مالك 
خودرو پژو روآ مدل 87 به شماره شهرباني 

836ل31ـ ايران25 و شماره شاسي 
NAAB21AA59H025554 و شماره 
موتور 11687042135 بعلت فقدان 
اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني 
اسناد مذكور را نموده ام. لذا چنانچه 

هركس ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت 
ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران كرج شهرك پيكانشهر 
ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.(بناب)

برگ سبز و سند سواري 
سمند مدل 1390 به شماره 
پالك 15ـ539م15 و شماره 
موتور 14790040781 

و شماره شاسي 
 NAACR1HS4CF503074
به نام محمدرضا طاالري باقري 

حق مفقود شده و از درجه اعتبار 
ساقط است. (تبريز)

سند كمپاني خودرو سواري پژو 
SD-TU5 206 مدل 1395 به 

شماره پالك 17ـ549ق98 و 
 163B0246544 شماره موتور

و شماره شاسي 
 NAAP41FE2GJ760360
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 
اروميهـ  شاهين ارديخاني 

سند كمپاني خودرو سواري پژو 
پارس دوگانه سوز مدل 1390 
به شماره پالك 17ـ725م86 و 

شماره موتور 12490092813 
و شماره شاسي 

 NAAN21CA9BK459446
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
 اروميهـ  ناصر ابراهيمي هپلران 

كارت هوشمند اينجانب 
مقصود مقيمي به شماره 

كارت 2903578 به 
همراه كارت هوشمند 

ناوگان به شماره انتظامي 
321ع63ايران79 به 

شماره كارت 2903628 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

آگهي مفقودي
كليه اسناد موتورسيكلت شخصي 
راهان 125 سي دي اي به شماره 

شهرباني 22318ـ642 و به شماره 
شناسايي 125R0381401 و به 

 0125NEA136964 شماره موتور
متعلق به ايوب ناصري مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
«يزد»

كارت هوشمند به شماره 
كارت 3255444 متعلق 
به آقاي عزيز آلبوغبيش 
فرزند جريح شماره ملي 
1899507353 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
آبادان

برگ سبز و كارت سوخت خودرو سواري 
سيستم ام.وي.ام نوع هاچ بك تيپ 

AT-X22 مدل 1396 به شماره پالك 
341ن33ايران34 شماره موتور 

 MVMD4G15BAGH003161
شماره شاسي 

NATFBABW2H1003149 به نام 
ضحا درفشان مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار است.بهبهان

برگ سبز سند كمپاني و كارت 
خودرو پژو 405 جي ال ايكس 
مدل 93 رنگ خاكستري ش 
پالك 23ـ443ط32 ش م 

124K0393414 ش ش 
 NAAM01CA2EH477886

به نام روح ا... توتونچي مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. بادرود 

برگ سبز سواري پرايد 
مدل 1377 پالك 64 
ـ283ص32 شماره 
موتور 053372 

شماره شاسي 
 S1412276542734
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 
مهريز 

برگ سبز و كارت پرايد 
شماره پالك 619ط22 

ايران83 شماره 
موتور 01185714 

شماره شاسي 
1412284550721 به 
نام سعيد عبادي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است. 

دانشنامه پايان تحصيالت 
اينجانب حسام الدين 

فرامرزي فرزند محمد به 
ش ش 6921 صادره از كرمان 

در مقطع كارشناسي رشته 
معدن صادره از دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد كرمان مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
كرمان

برگ سبز و سند كمپاني سواري 

پژو 405 مدل 1394 به شماره 

پالك 45ـ857ط89 با شماره موتور 

124K0646751 و شماره شاسي 

NAAM11VE1FR507074 به نام 

حسن ضياءالديني دشت خاكي مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد. كرمان 

مفقودي
شناسنامه مالكيت پرايد 
سواري مدل 84 به شماره 

شهرباني 187ب29ايران84 
و شماره موتور 01134791 

و شماره شاسي 
S1412284511412 به نام 

بهمن بابازاده مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و سند كمپاني و كليه 
اوراق انتقالي وانت پيكان 
مدل 1387 به شماره پالك 

ايران53ـ577ج59 به شماره 
موتور 11486070351 به 

شماره شاسي 31667317 به 
نام حيدر شهبازي مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني (فاكتور فروش) 
خودرو سواري رنو مگان 

مدل 2006 به شماره پالك 
ايران43ـ692ل67 به شماره موتور 
F4RLVVLC072080 به شماره 

 VF1LM050E36600993 شاسي
به نام شهربانو دانشمندي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.اصفهان

شناسنامه مالكيت خودرو 
(برگ سبز) كاميون كشنده دانگ 

فنگ مدل 1390 سفيد رنگ شماره 
پالك 137ع83ـ ايران14 شماره 

موتور 87790371 شماره شاسي 
 NADG4Dy30AH605113
به نام آقاي محمود قنواتي مفقود 

گرديده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

شناسنامه و كارت خودرو سواري 
پژو جي ال ايكس آي 405 مدل 
1384 رنگ بژ متاليك شماره 

موتور 12484154254 شماره 
شاسي 14266234 شماره پالك 
24ـ ايران719ب48 به نام آقاي 

غالمحسين جميلي فرزند اسماعيل 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار است.

گناوه: خالقي

پروانه بهداشتي 
ساخت به شماره 

43/11261 تاريخ 
صدور 1394/3/10 به 
نام شركت جام سبز باختر 
نام فرآورده ظروف يكبار 

مصرف پلي استايرن 
مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز(شناسنامه مالكيت) 
وسيله نقليه متعلق به خودرو 
سواري پژو1600 آر دي رنگ 
ارغوانيـ  متاليك مدل1380 

شماره پالك 24ـ132ي45 شماره 
موتور22328023117 شماره 
شاسي IN80721869 به نام 
روح اله خسرويان اصل مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز سواري سمند مدل1394 

به شماره پالك ايران15ـ795ج22 

 147H0149219و شماره موتور

و شماره شاسي 

 NAACR1HW8FF606774

به نام زهره حائري مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط است. (تبريز)

دانشنامه مهندسي مكانيك و 
كشتي سازي دانشگاه اميركبير 

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

آگهى تغييرات شركت تعاونى خدمات كارگزارى
 بورس صنعت آلومينيوم ميهن

 به شماره ثبت 158461 و شناسه ملى 10102011659 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 
1397/05/06 و مجـــوز شـــماره 972/15/162145 مـــورخ 
1397/06/21 اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعى اســـتان تهران 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: -سرمايه شركت از مبلغ2421050000 
ريال به مبلغ 7265100000 ريـــال افزايش يافت. -صورتهاى 
مالى ســـال 1396 مورد تصويب قرار گرفت. آقاى سيد على بنى 
طباء به شـــماره ملى1249599164 بعنـــوان بازرس اصلى و 
آقاى احمد محقق به شماره ملى2001937253 بعنوان بازرس 
على البدل براى مدت يك ســـال مالى انتخاب گرديدند. -روزنامه 
كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295421) 

آگهى تغييرات شركت تعاونى خدماتى وآموزشى 
تحقيقاتى پژوهشى ورفاهى كاركنان 
و هيات علمى دانشگاه صنعتى اميركبير

 به شماره ثبت 193626 و شناسه ملى 10102355396 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1396/11/28 و مجوز شـــماره 972/15/35254 مورخ 1397/07/01 
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســـتان تهران تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: صورتهاى مالى ســـالهاى 1394 و 1395 به تصويب رسيد. سرمايه 
شـــركت به مبلغ 69988000000 ريال افزايـــش يافت و ماده مربوطه 
اساسنامه اصالح گرديد. پرويز نور پناه به شماره ملى 0038576791 به 
سمت بازرس اصلى و منوچهر صيادى نژاد به شماره ملى 6279512819 
به سمت بازرس على البدل براى مدت يكســـال مالى انتخاب گرديدند. 
روزنامـــه اطالعات بـــه عنوان روزنامـــه اصلى و روزنامه همشـــهرى 
 به عنوان روزنامـــه على البدل جهت درج آگهى هاى شـــركت انتخاب

 گرديدند .
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295420) 

آگهى تغييرات شركت مدبران تجارت ايرانيان سهامى خاص
 به شماره ثبت 281686 و شناسه ملى 10103164884 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/17 تصميمات ذيل اتخاذ 
شـــد: آقاى محمود خدام با كد ملى 0533184940 به نمايندگى از شركت گروه 
ارزش آفرينان پاسارگاد (ســـهامى عام) ش م10103810941 به سمت رئيس 
هيئت مديره آقاى مسعود منتظرى هدش با كد ملى 4430593930 به نمايندگى 
از شركت سامان تجارت تدبير ايرانيان (سهامى خاص) ش م 10320836036 به 
سمت نايب رئيس هيئت مديره آقاى مسعود لطفى با كد ملى 0071212752 به 
نمايندگى از شركت نظم آوران شايسته (سهامى خاص) ش م10103705170 
به ســـمت عضو هيئت مديره ومدير عامل تعيين شدند كليه اسناد و اوراق تعهدآور 
شركت اعم از چك ها، بروات، سفته ها و قراردادها و سايراوراق تعهدآور با دو امضاء 
مدير عامل و يكى از اعضاى هيئت مديره و يا دونفر از اعضاى هيئت مديره ممهور به 
مهر شركت معتبر خواهد بود. نامه هاى ادارى و مكاتبات عادى كه به وجود آورنده 
تعهدات مالى براى شركت نباشـــند با امضاء مديرعامل و يا جانشين تعيين شده 
توسط مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر است. هيچ يك از دارندگان امضاء مجاز 

حق واگذارى امضاء خود را به ديگرى ندارد، مگر با تصويب هيئت مديره. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295426) 

آگهى تغييرات
شركت توسعه انرژى خورشيدى غدير قم سهامى خاص

 به شماره ثبت 494319 و شناسه ملى 
14005960894 بــــه اســــتناد صورتجلســــه هيئت مديره مورخ 
1397/08/01 تصميمات ذيل اتخاذ شــــد: شوان دستجانى فراهانى 
به شــــماره ملى 0079786421 ( خــــارج از اعضاى هيئت مديره ) 
به ســــمت مدير عامل براى بقيه مدت تصدى هيئت مديره انتخاب 
گرديد كليه اســــناد و اوراق بهادار بانكى با امضاء مديرعامل و يكى از 
اعضاى هيئت مديــــره و در غياب مديرعامل با امضاء دو نفر از اعضاى 
هيئت مديره همراه با مهر شــــركت معتبر خواهد بود و ساير نامه هاى 
ادارى و اوراق عادى با امضاء مديرعامل يا جانشــــين تعيين شــــده 
از ســــوى مديرعامل و مهر شــــركت معتبر خواهد بود. هيئت مديره 
اختيارات خود در بندهاى 1 3- 4- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 13- 14- 

15- 16- ماده 40 اساسنامه را به مديرعامل تفويض نمود. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (295424) 

يزد-  خبرنگار اطالعات: رئيس شوراي شهر يزد 
گفت: سند چشـــم انداز توسعه شهر يزد بايد به نحوي 
تدوين شود كه بر اساس آن، رويه مهاجرت ها در شهر 
جهاني يزد اصالح شود. غالمعلي ســـفيد با اشاره به 
اينكه يزد به شهري مهاجرپذير تبديل شده است، اضافه 
كرد: الزم است در سند چشم انداز توسعه يزد به بحث 
مهاجرت نگاه جدي شود زيرا اكنون مهاجرت به نحوي 
است كه نخبگان از شهر مهاجرت مي كنند و افراد جوياي 

كار ساير استان ها جايگزين آنها مي شوند.
 سفيد افزود: ســـند چشم انداز توسعه شهري يزد 
بايد به نحوي باشد كه مهاجرت ها را به سمت ماندگاري 
نخبگان ســـوق دهد. رئيس شوراي شهر يزد گفت: اين 
شكل از مهاجرت ها سبب توسعه حاشيه نشيني، فاصله 
فرهنگي و طبقاتي و ساير مشكالت اجتماعي و فرهنگي 
شده و اين رويه بايد در شهر جهاني يزد اصالح شود. او 
در مورد سند چشم انداز توسعه شهر نيز افزود: شهر جهاني 
يزد نياز ضروري به اين سند چشم انداز دارد و الزم است 
هر چه سريع تر سند چشم اندازي با توجه به ظرفيت هاي 

زيست محيطي، انساني، علمي تدوين شود. 
وي با اشـــاره به تالش براي اجراي طرح هايي به 
منظور درآمدزايي براي شـــهر يزد افزود: اين مهم در 
دستور كار ويژه شوراي شهر يزد قرار دارد. سفيد گفت: 
يكي از برنامه هايي كه در اين زمينه در دســـت بررسي 
است، سهامدار شدن شورا در يكي از بانك ها منتصب 
به شهرداري است كه اگر اين امر محقق شود مي توانيم 
از تسهيالت مناســـبي براي اجراي طرح هاي عمراني و 

فرهنگي استفاده كنيم. 
سخنگوي شـــوراي اسالمي شهر يزد بر ضرورت 
تدوين سند چشم انداز توسعه شهري يزد تا افق 1404 
تاكيد كرد. محسن عباسي هرفته گفت: يزد شهري جهاني 
و در مسير توسعه است و براي اين توسعه نيازمند يك 

برنامه مدون و همه جانبه است. 
وي افزود: بر اين اســـاس تدوين سند چشم انداز 
توسعه شهري تا افق 1404 يكي از ضرورت هاي مهم در 

حوزه برنامه ريزي شهري است. عباسي هرفته گفت: تاكيد 
شوراي شـــهر يزد، تدوين اين سند با محوريت توسعه 
گفتمان شهري بر اساس مشاركت مردمي، سرمايه پذيري 

و كاهش تصديگري است. 
سخنگوي شوراي شهر يزد با اشاره برخي از وظايف 
شهرداري بيان كرد: برخي از وظايف شهرداري ها در قانون 
مشخص شده و برخي ديگر نيز بايد بر اساس اسنادي 

همچون سند چشم انداز توسعه شهري تعيين شود. 
وي افزود: اســـتفاده از پيشرانه هاي شهر هوشمند، 
دانش بومي و داشته هاي تاريخي براي دستيابي به شهر 
زيست پذير و گردشـــگرپذير همچنين توسعه گفتمان 
شهري با محوريت مشاركت مردمي، سرمايه پذيري و 
كاهش تصدي گري دو استراتژي بنيادين براي تدوين سند 

چشم انداز شهر يزد است. 
عباسي هرفته به تشـــريح برخي از اهداف كالن 
شـــهرداري يزد در آينده اي نزديـــك پرداخت وگفت: 
هوشمندسازي محاســـبات مالي در مسير توسعه منابع 
درآمدي پايـــدار و برنامه ريزي مالي مبتني بر عملكرد، 
شناسايي و استفاده از پتانسيل بخش خصوصي به منظور 

برندسازي صنايع برتر و ســـنتي يزد، شفاف سازي و 
تسهيلگري امور شهرداري مبتني بر مديريت هوشمند و 
توسعه كمي و كيفي خدمات مبتني بر فن آوري هاي نوين،  

بخشي از اين برنامه ها و اهداف است.
 وي، كاهش آلودگي هاي محيطي مبتني بر شـــهر 
هوشمند، انســـجام بخشي به كالبد شهر با بستر توسعه 
درون زا، توسعه كمي و كيفي سيما و منظر شهري مبتني بر 
هويت فرهنگي و بومي و ارتقاي ايمني از طريق انسجام 
كالبدي و اجتماعي را نيز از ديگر اهداف كالن شهرداري 
يزد برشمرد. اودر مورد حمل و نقل نيزگفت: حمل و نقل 
امروز به يك موضوع پيچيده و داراي مشكالت خاص 
تبديل شده كه الزم است براي رفع بخشي از مشكالت 
اين حوزه به ســـمت هوشمندسازي بحث حمل و نقل 

پيش برويم. 
  ضرورت شفاف ســازي بانك اطالعات سازمان 

حمل ونقل شهرداري يزد  
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد بر ضرورت 
شفاف سازي بانك اطالعات سازمان حمل و نقل بار و مسافر

 شهرداري يزد تاكيد كرد. 

محسن صادقيان در جلسه علني شوراي شهر يزد 
كه به مناسبت هفته حمل و نقل با حضور مسئوالن اين 
حوزه برگزار شد افزود: سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداري يزد بايد بانك اطالعات خود را شفاف كند. 
وي افزود: مشخص نيست كه فعاالن عرصه حمل و نقل

بار و مسافر شهرداري يزد چه در حوزه برون شهري و چه 
در حوزه درون شهري، خدمات خود را از چه سامانه اي 
دريافت مي كنند. صادقيان گفت: اين اطالعات بايد هر 
چه سريع تر شفاف شود تا از اين طريق بتوانيم در مسير 

خدمت رساني هر چه بهتر به مردم گام برداريم. 
معاون هماهنگي امور عمراني اســـتانداري يزد با 
اشاره به مشكالت اقتصادي كه در كشور به وجود آمده 
است، افزود: طبيعي است كه حوزه حمل و نقل نيز از اين 
مشكالت مستثني نيست و در طول اين مدت نيز شاهد 
دست و پنجه نرم كردن حوزه حمل و نقل با گراني ها و 

كمبودها بوديم. 
وي با اشاره به اين كه گاليه هاي بسياري از سوي 
رانندگان در زمينه كمبود الستيك و لوازم يدكي و گراني 
آن وجود داشت، گفت: خوشبختانه اتفاقات خوبي در اين 
حوزه در حال وقوع است و اميدواريم به زودي شاهد رفع 
بخش عمده اي از مشكالت رانندگان به ويژه در زمينه رفع 

مشكل الستيك باشيم. 
صادقيان، نقـــش حمل و نقل را در اقتصاد و توليد 
بسيار اثرگذار دانست وافزود: براي اينكه فعاالن اين بخش 
بتوانند خدمت رساني صحيحي انجام دهند، بايد براي رفع 
نيازهاي آنها برنامه ريزي اصولي انجام شود كه اميدواريم 
شاهد تحقق اين مهم هم در شـــهرداري يزد و هم در 
ادارات راهداري و حمل و نقل جاده اي در سطح استان 

باشيم. 
وي تاكيد كرد: بحث شفاف سازي ها ميان اداره كل 
راهداري و حمل و نقل جاده اي استان و سازمان حمل و 
نقل بار و مسافر شهرداري يزد توسط شوراي شهر پيگيري 
و مصوب شود تا خدمت رساني به فعاالن اين عرصه نيز 

بهتر انجام شود. 

تدوين سند چشم انداز توسعه يزد
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گذشت زمان و رشد تكنولوژي باعث خلق 
جرايم نويني شده است. اين جرايم شاخههاي 
مختلف علـــوم جنايي از جمله حقوق كيفري 
ماهوي، حقوق كيفري شكلي، جرمشناسي و 
علوم جرميابي را به چالش كشاندهاند؛ چنانكه 
ميتوان گفت قوانين موجود پاسخگوي مناسبي 
براي اينگونه از جرايم مدرن نيستند و به تعبيري 
جامعهشناســـانه، نظام حقوقي در رويارويي با 
اين جرايم به تأخر مبتال گرديده اســـت. اين 
جرايم شبيه سونامي بسيار خطرناك و خزندهاي 
هستند كه امنيت ملي و جهاني را تهديد ميكنند؛ 
بنابراين گونهشناسي، ارائه يك تعريف جامع در 
پرتو اجماع جهاني و اتخاذ يك سياست جنايي 
مطلوب، جهت مقابله بـــا آن ضروري و امري 
حياتي است. در اين مقاله تالش شده است از 
منظري تماشاگرايانه چيستي و چرايي جرايم 
پيشرفته و چالشهاي پيش روي آن مورد بحث 

قرار گيرد. 
فرآيند نوشوندگي و به تعبيري «نهاد ناآرام 
جهان» بر ما بانـــگ ميزند كه كائنات ماهيتي 
تحولي و تكاملـــي دارند. پديده جرم نيز از اين 
قاعده مستثنا نيست. شكلگيري فناوري جديد 
در دهه چهل شمسي و اتحاد فناوري اطالعات 
و ارتباطات با فناوري رسانهاي در دهه شصت، 
باعث «مرگ فاصلهها» و «انقباض گيتي» در نظر 
بشر شـــد. در نتيجه، در اين عصر شئون خرد 
و كالن زندگي اجتماعـــي وارد فاز و فضاي 
جديدي گرديد كه به تعبيري ميتوان اين عصر را 
«عصر سرعت تغيير» ناميد. جوامع جديد ميزبان 
جرايم جديد و تحوالت ناشي از آن باعث خلق 
«مجرمان پيشرفتهاي» گرديده است. اين مجرمان 
فوقالعاده خطرنـــاك، توان ارتكاب گونههاي 
مرسوم جرم به شيوهاي نامرسوم را دارا ميباشند 
و دست به ارتكاب اعمال مجرمانهاي ميزنند كه 
پيش از اين به هيچ روي امكانپذير نبوده است. 
در پرتو اين تحوالت، روابط جديدي شـــكل 
گرفته اســـت و ارزشها و تعامالت اجتماعي، 
فرهنگي، سياســـي و حقوقي ويژهاي به وجود 
آمده است كه با تعامالت سنتي تفاوتهاي قابل 
مالحظهاي دارد. تبعاً مشكالت ناشي از اين فضا 
مشهود و محسوس است و حركت نظامهاي 
حقوقي به موازات اين تغييرات نيست؛ به تعبيري 
جامعهشناسانه ميتوان گفت كه دنياي جديد 
شاهد يك تأخر يا پسافتادگي حقوقي است. 
جرم پيشرفته و مدرن نظام حقوقي مدرن ميطلبد 
تا اين نظام بتواند به غايت قصواي خود كه همانا 
تنظيم و تنسيق روابط اجتماعي و استقرار «نظم 
عادالنه» است، نائل آيد. چنان به نظر ميرسد كه 
جرايم پيشرفته با خصوصيات ويژه خود تمام 
شـــاخههاي مختلف علوم جنايي را به چالش 
كشاندهاند؛ بنابراين به منظور اتخاذ يك سياست 
جنايي مطلوب متناسب با آن، شناخت همه جانبه 
ابعاد اين پديده ضـــرورت و اهميت مييابد و 
ورود متخصصان علوم جنايي در قاعدهگذاري 
و قانوننويسي را طلب ميكند. موضوع مورد 
بحث به طور كلي واجد پيشينه تحقيقي است. 

حقوقدانـــان و جرمشناســـان و حتي 
روانشناسان در اين حوزه ورود كردهاند و حتي 
معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه 
همايشهاي متعددي در اين حوزه برگزار نموده 
است كه اين خود ضرورت و اهميت موضوع 
را مينماياند. ما در ايـــن مقاله هرچند متالئم 
و متناســـب با بحث به قوانين موضوعه اشاره 
كردهايم، اما مجال و خيال آن را نداشتهايم كه به 
تحليل كاربردي قوانين موضوعه بپردازيم. هدف 
اصلي از ورود به اين مبحث در درجه اول بيان 
چيستي و چرايي جرايم پيشرفته و چالشهاي 
آن از منظر تماشاگرايانه و در درجه دوم متفطن 
كردن انديشمندان اين حوزه جهت تالش بيشتر 
در راســـتاي نورافكندن بر زواياي تاريك اين 

مسأله است. لذا ما در اين نوشتار به تحليل «مفهوم 
جرايم پيشرفته» و چالشهاي علوم جنايي در 
رويارويي با آن ميپردازيم و ميخواهيم بدانيم 
كه اين نوع جرايم به چه لحاظ چالشبرانگيزند، 
خطرات ناشـــي از آن كدام است، اقدامات و 
سياست جنايي مطلوب در مواجهه با آن كدام 
اســـت؛ بنابراين در بند نخست «مفهوم جرايم 
پيشرفته»، در بند دوم «تحليل جرايم پيشرفته» و 
سپس در بند سوم «چالشهاي پيش روي علوم 
جنايي» و سرانجام در بند چهارم از «پيشگيري و 
ضرورت برخورد كارشناسانه» با اين نوع جرايم 

سخن رفته است. 
1ـ مفهوم جرايم پيشرفته

در تحليل حقوقدانان، جرمشناســـان، 
جامعهشناسان و روانشناسان؛ تعابير متفاوتي 
از جرايم نوظهور ديده ميشـــود، از جمله اين 
تعبيرات «بزهكاري مـــدرن»، «جرايم نوين»، 
«دگرديســـي مجرمانه» و «جرايم پيشرفته» را 
ميتوان نام برد. از آنجـــا كه واژگان و الفاظ به 
مثابه ظروفي هستند كه مفاهيم و معاني ذهني 
را در خود جاي ميدهند، عقيده بر اين اســـت 

كه اگر تعبير «جرايم پيشرفته» را واكاوي كنيم، 
خواهيم ديد كه چتر مفهومي گستردهتري نسبت 
به ساير تعابير دارد و اين قابليت را دارد كه بتوان 
همه جرايم جديد را در ذيل آن تحليل كرد. اين 
مفهوم به دليل نو بودن آن هنوز در ترمينولوژي، 
فرهنگها و نوشـــتگان حقوقي و متون قانوني 
ورود نيافته است؛ ولي به لحاظ لغوي «پيشرفته» 
به معناي مترقي، آنكه يا آنچه پيشـــرفت كرده 
يا ارتقا يافته است (اسعدي، 1386) و همچنين 
به معناي به جانب پيش روان شـــده، گذشته و 
تجاوز از حد طبيعي در گذشته به كار رفته است. 

(معين، 1371).
پيشرفته صفت است و معادل انگليسي آن: 

progressive،developed،advanced
است؛ بنابراين مالحظه ميگردد كه به لحاظ بار 
لغوي تعبير جرايم پيشرفته، مقصود ما را از اين 
گونه جرايم بيشتر تأمين ميكند؛ چون جرايم 
بيشتر تأمين ميكند؛ چون جرايم پيشرفته هم 
ميتواند شامل جرايمي گردد كه قديمياند، ولي 
از لحاظ شيوه و نحوه ارتكاب دچار دگرديسي 
شدهاند و هم نسل جديدي از جرايم را پوشش 
ميدهد كه كامًال جديد و نوظهورند و با ظهور 
ارزشها و منافع جديـــد در اجتماع نمود پيدا 
كردهاند؛ بنابراين در تحليل نهايي شـــايد بتوان 
گفت: با گذشت زمان در اثر پيشرفت تكنولوژي 
و فناوري در جوامع بشري تعدادي از جرايم از 
حد و قالب طبيعي خود در گذشته تجاوز كردهاند 
و بخشي از جرايم نيز در بستر جديد به شكل 
كامًال نوين ظهور يافتهاند كه چنين جرايمي را 

جرايم پيشرفته ميناميم. 
ذكر جرايم ناشي از فناوري پيشرفته ما را در 

تبيين مفهوم جرايم پيشرفته ياري مينمايد.
جرايمي چـــون جرايم عليه محرمانگي، 
تماميت و قابليت دسترسي دادهها (سي.آي.اي) 
و در نتيجه ظهور مجرمان پيشـــرفته، محصول 
فناوري پيشرفتهاي اســـت كه به طور اخص 
ميتوان جرايم ارتكابي در اين حيطه را «جرام 

فناوري پيشرفته» ناميد (زندي، 26:1388).
جرايم ناشي از فناوري پيشرفته خصوصًا

جرايم رايانهاي، زواياي گوناگوني دارد كه در 
يك نگاه كلي ميتوان آنها را به سه دسته تقسيم 
كرد: يكي جرايم رايانهاي مجازات شـــدني با 
قوانين مربوط به جرمهاي كالسيكاند. در اين 
جرايم رايانه فقط ابزار ارتكاب جرم است و اصل 
جرايم اغلب به اندازه خود بشريت قدمت دارند؛ 
مانند قتل از رهگذر دستيابي به سيستم رايانهاي 
بيمارستان و تغيير دادن عالمتها و نسخههاي 
يك بيمار كه در واقع اين جرم همان جرم سنتي 
قتل نفس است كه به سبكي غيرسنتي و به وسيله 
مجرمي كه احتماالً در زمان وقوع مرگ صدها 
يا هزاران مايل دورتر از بزه ديده است، ارتكاب 
مييابد. در اينجا رايانه جانشين خنجر و تفنگ و 
ديگر وسايل شده است و همچنين است زماني 
كه رايانه را ابزاري صرف براي كالهبرداري و 
افترا در مقياس وسيع و آسانتر از گذشته مورد 

استفاده قرار ميدهند.
 در اينجا تا جايي كه قانونگذار نسبت به 
وسيله ارتكاب اين جرمها حساسيت ندارند، 
به قانونگذاري جديد نياز نيست.دسته ديگر، 
جرايم رايانهاي هســـتند كـــه نيازمند قوانين 
جديدند. تعدادي از آنها جرمهايي هســـتند كه 
پيش از فناوري اطالعات، ارتكاب آنها به هيچ 
وجـــه امكانپذير نبوده و جديد بودن آنها لزوم 
جرمانگاريشان را ضروري مينمايد؛ مانند جرايم 
عليه محرمانگي و تماميت و قابل دسترس بودن 
دادهها و سيستمهاي رايانهاي؛ اين نوع جرايم 
عنصر مادي كامًال خاص دارند. دستهاي ديگر 
جرمهاي رايانهاي هستند كه از لحاظ نام و نتيجه 
با جرمهاي كالسيك شباهت دارند؛ ولي فناوري 
اطالعات ماهيت آنها را به گونهاي تغيير داده كه 
با قوانين مربوط به جرمهاي كالسيك مجازات 
شدني نيستند و به همين دليل به قانوني خاص 
نياز دارند؛ مانند جعل رايانهاي و كالهبرداري 
رايانهاي. اين جرايـــم به دليل تفاوت در اجزاء 

عنصر مادي از شمول عناوين جرايم كالسيك 
خارج و واجد عناوين تركيبي ميباشند.

2ـ تحليل جرايم پيشرفته
جرايم پيشـــرفته واجد وصف فراملي 
و شبيه سونامي بســـيار خطرناك و خزندهاي 
هستند كه امنيت جهاني را تهديد ميكنند. آغاز 
جرايم پيشـــرفته در سال 1950 توسط مافيا در 
آمريكا گزارش شده است و هنوز هم مافيا دغدغه 
ذهني بسياري از مقامات حقوقي و سياسي در 
جهان ميباشد. تغييرات سريع و گسترده ناشي 
از دنياي جديد و ايجاد كهكشان بيانتها، مخفي 
و آزاد فضاي ســـايبر، نه تنها باعث ظهور نسل 
جديدي از جرايم گرديده است؛ بلكه فكر تغيير 
تاكتيك را در ذهن مجرمان تقويت كرده است؛ 
به طوري كه با گذر از جامعهاي كه بيشتر اركان 
آن را ريشـــههاي قدرتمند، مبتني بر باورهاي 
پيشين تشكيل داده، به سوي جامعهاي مدرن، با 
اصول و شالودهاي جديد، تعارضاتي را شاهديم 
كه ممكن است دشواريهايي را براي افراد آن 

جامعه رقم زند.
 از جمله همين تعارضات؛ مهيا شـــدن 
بستري اســـت كه در آن برخي ناهنجاريهاي 
اجتماعي مجال مييابند تا با دگرديسي در شيوه 
عمل خويش موجبات رشـــد نوعي جديد از 
جرم و بزهكاري را ســـبب شوند، جرايمي كه 
خواستگاه آن طبقات فرادست است؛ يعني كساي 
كه امروز به نام مجرمين يقه سفيد و از جرمشان به 
نام «جرم يقه سفيد» نام برده ميشود. جرايم يقه 
سفيدها، پيش از آنكه توسط افراد عادي صورت 
پذيرد، توسط اشخاص حقوقي با برنامهريزي 

پيشرفته مديران شركتها رخ ميدهد. 
گستردگي و تنوع جرايم يقه سفيدها، به 
عنوان بزهكاري نوين، حوزههاي مختلف زندگي 
بشري را تحت تأثير قرار داده است و با پيشرفت 
تكنولوژي، ابزارهاي جديدي براي ارتكاب جرم 
در اختيار مجرمان يقه سفيد قرار گرفته است.

در جنايات سازمان يافته، مجرمين پيشرفته در 

ابعاد فراملي و به صورت تشكيالتي، به اقسام 
بزهكاري (با انگيزه مالي) از جمله: تجارت سياه 
(بردهبرداري نوين)، بردهداري جنسي و اقتصادي 
كه شكل جديد و پيشرفته فحشا و روسپيگري 
سنتي است، دست يازيدهاند و در عصر جهاني 
شدن و فنآوري پيشرفته اقدامات تروريستي، 
ديگـــر در حوزههاي ملي يا منطقهاي محصور 

نميگردد.
مجرمان حرفهاي در كسوتهاي متنوع 
مثل شهود و شاكيان حرفهاي، نوع و شيوه جرم 
ارتكابي آنها متفاوت از گذشـــته است. جرايم 
باندي سازمان يافته همان شكل نوين ارتكاب 
جرم در جوامع كنوني هســـتند كه مورد توجه 
جرمشناســـان قرار گرفتهاند. در پي توســـعه 
و پيشـــرفت جوامع، جرايم نيز توسعه و تنوع 
پيدا ميكنند؛ به طوري كه مجرمان به ارتكاب 
جرم به صورت سازمان يافته و حرفهاي متمايل 
ميشوند؛ بنابراين هر اندازه از جامعه سنتي به 
سمت مدرنيته پيش ميرويم، جرايم از حالت 
ســـنتي و تك نفره شكلي نو به خود گرفته و به 
ســـمت گروهي و حرفهاي سوق مييابد. يك 
حالت ارتكابي جرم زماني است كه به جرم به 
وسيله يك گروه متشكل و يا به عبارتي توسط 
يك باند صورت ميگيرد كه در نوع خود با توجه 
به افراد تشكيلدهنده آن و وسايل و امكانات و 
ساير جهات ممكن است به صورت ابتدايي يا 
كامًال پيشرفته و سازمان يافته باشد. مجرمان يقه 
سفيد و فريبكاران، شيوههاي پيش پا افتاده مالي 
را اصالح كردهاند و برخالف سارقان عادي كه 
به فناوري پيشرفته براي ورود به يك ساختمان 
محصور متوسل ميشوند، «سارقان امين» فناوري 
اجتماعي را مورد استفاده قرار ميدهند و بدين 
صورت با تغييـــر تاكتيك جرايمي را مرتكب 
ميشـــوند كه هزينههاي آن بسيار سنگينتر از 
هزينههايي است كه جامعه براي جرايم عادي 

تصور ميكند.
پولشويي، امروزه يك جرم سازمان يافته 
فراملي است. شبكههاي سازمان يافته ابزارهاي 
سريع، مدرن و تكنيكهاي پيشرفته را جهت 
پولشـــويي به خدمت گرفتهاند؛ به طوري كه 
امروزه شاهد پولشويي الكترونيكي يا «پولشويي 
مدرن» هستيم (جاللي فراهاني، 124:1384). در 
حال حاضر پولشويي صرفنظر از نگاه خرد به 
آن، از ديدگاه كالن يك جرم و يك عنوان تازه 
است (اسعدي، 442:1386). دستيابي به فضاي 
پيشرفته به طور هندســـي افزايش يافته است 
و مجرمين حرفهاي قرن بيســـت و يكم از راه 
رسيدهاند و كاربران حرفهاي در اينترنت معروف 
به «هكرها»، «فريكها»، «كركرها» ارزشهاي 
ســـنتي و نوپديد را هدف قرار دادهاند و جنگ 
و ترور ســـايبري را نمايش ميدهند و «كمين 
پيشرفته» يكي از انواع ترسناك جرايم پيشرفته 
است كه در حال شايع شدن ميباشد (آنجليز، 
ترجمه خرمآبادي، ش378، 6:1382). امروزه 
جرايم پيشرفته را ميتوان محصول تكنولوژي 
مدرن دانســـت؛ به طوري كه در اين جرايم، 
كامپيوتـــر گاه ابزار، گاه هـــدف و گاه موضوع 
ارتكاب جرم است (باستاني، 84:1386). فراملي 
يا بدون مرز بودن (borderless)، داشـــتن رقم 
سياه باال و سازمان يافتگي را ميتوان مخرج مشترك 
تمام مصاديق جرايم پيشـــرفته گرفت. گمنامي 
(anonymity) كاربران، ناملموس بودن و وجود 
مشكالت نظارتي و عدم اختصاص جرايم سايبري 
به محيطي معين و محـــدود و انجام عمليات در 
پيكوثانيه و از طرفي زبده بودن مرتكبين و عدم اعالم 
بزهديدگان و عدم تخصص كافي مأموران اجراي 
قوانين، عواملي هستند كه در باال بودن رقم سياه در 

اين حيطه ميافزايد.

فرزاد حاتمزاده، دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرمشناسي، وكيل پايه يك دادگستري

چالشهاي علوم جنايي
در رويارويي با جرايم پيشرفته

در فرهنگ عمومي رشوه عبارت است از دريافت وجه يا مال يا هر چيزي كه براي 
از بين بردن حق يا انجام كاري برخالف مقررات به كسي داده ميشود. رشوه دادن و 
رشوه گرفتن هر دو عملي غيراخالقي و مذموم هستند كه انجام آنها تحت شرايطي كه 
بررسي خواهيم كرد، قابل مجازات است. رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) 
از جمله جرايم عليه آسايش عمومياند كه موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هيئت 
حاكمه و نظام اجرايي و اداري و از بين رفتن اعتماد عمومي نسبت به كاركنان اداري 
و مأموران ميشوند و زمينه ترويج فساد مالي را براي سايرين فراهم ميكنند. رشاء و 
ارتشاء تقريباً با روي كار آمدن نهادهاي عمومي در جوامع بشري ظهور پيدا كردند، به 
طوري كه در طول تاريخ داستانهاي زيادي در اين خصوص به چشم ميخورد. در 
اسالم عمل رشوه دادن و رشوه گرفتن گناه و مستوجب مجازات است. قرآن كريم 
از آن به «اكل مال به باطل» ياد كرده اســـت. در روايات نيز اين كار هم پايه كفر به خدا 
دانسته شده و به راشي و مرتشي وعده آتش داده شده است. امروزه رشوهخواري به 
اشكال و روشهاي گوناگوني بروز پيدا كرده و دامنه آن حتي در قالب قراردادهاي 
بينالمللي نيز گسترش يافته و به نحوي عمل ميشود كه كامالً موجه و قانوني جلوه 
كند.متأسفانه در كشور ما بعد از پايان جنگ اين عمل مذموم رشد بيسابقهاي پيدا كرد و 
مقنن بر آن شد تا با تشديد مجازات، درصدد مقابله با آن برآيد. از اين رو در سال 1367، 
مجمع تشخيص مصلحت نظام «قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء» را تصويب

 كرد.
 برابر مقررات فعلي هرگاه مستخدمين و مأموران دولتي اعم از كادر قضايي و 
اداري، شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقالبي و به طور كلي قواي سهگانه نيروهاي 
مسلح، شركتهاي دولتي يا ســـازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا مأمورين به 
خدمات عمومي (خواه رسمي يا غيررسمي) براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه 
مربوط به سازمانهاي مزبور ميباشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي 
را مستقيماً يا غيرمستقيم قبول نمايند، در حكم مرتشي هستند و فرق نميكند كه امر 
مربوط به وظايف آنها باشد يا آنكه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد. در اين 
صورت خواه آن كار را انجام داده يا نداده باشند و انجام آن بر طبق وظيفه يا بر حق بوده 
يا نبوده باشد يا آنكه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده، به ترتيب زير مجازات 

خواهند شد:
ـ اگر قيمت مال يا وجه گرفته شده بيش از 20 هزار ريال نباشد، رشوه گيرنده به 
انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و اگر در مرتبه مديركل يا هم طراز مديركل يا باالتر 

باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد. 
ـ اگر قيمت مال يا وجه گرفته شده بيشتر از 20 هزار ريال و تا مبلغ 200 هزار ريال 
باشد، رشوه گيرنده به يك تا سه سال حبس، جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه 
مأخوذه و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. در اين حالت اگر 
مرتكب در مرتبه مديركل يا همطراز مديركل يا باالتر باشد، به جاي انفصال موقت، به 

انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد. 
ـ اگر قيمت مال يا وجه گرفته شده بيش از 200 هزار ريال و تا ميزان يك ميليون 
ريال باشد، مجازات رشوهگيرنده دو تا پنج سال حبس به عالوه جزاي نقدي معادل 
قيمت مال يا وجه گرفته شده، انفصال دائم از خدمات دولتي و 74 ضربه شالق خواهد 
بود. اگر مرتكب در مرتبه پايينتر از مديركل يا هم طراز آن باشد، به جاي انفصال دائم 

به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. 
ـ اگر قيمت مال يا وجه گرفته شده بيش از يك ميليون ريال باشد، مجازات رشوه 
گيرنده پنج تا ده سال حبس، جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه گرفته شده، انفصال 
دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شالق خواهد بود. در اين حالت اگر رشوه گيرنده 
در مرتبه پايينتر از مديركل يا همطراز آن باشد، به جاي انفصال دائم، به انفصال موقت 

از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. 
ـ هنگامي كه ميزان رشوه بيش از مبلغ 200 هزار ريال باشد، در صورت وجود 
داليل كافي قاضي رسيدگي كننده بايد قرار بازداشت متهم را صادر كند و وزير دستگاه 
ميتواند پس از پايان مدت بازداشـــت، كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف 
نهايي از خدمت تعليق نمايد و به اين ايام در هيچ حالت حقوق و مزاياي تعلق نخواهد 

گرفت.1
ـ چنانچه ارتشاء با تشكيل باند يا شبكه با رهبري چند نفر تحقق يابد، مرتكبين 
عالوه بر ضبط همه اموال منقول و غيرمنقولي كه از طريق رشوه كسب كردهاند، به 
جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال، انفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از 15 سال 
تا ابد محكوم ميشوند و هرگاه به تشخيص دادگاه مفسد فياالرض شناخته شوند به 
اعدام يا قطع دست راست يا پاي چپ يا تبعيد خواهند شد.2اما رشوه دهنده (راشي) نيز 
با دادن رشوه مرتكب جرم شده و از حيث قانون قابل تعقيب و مجازات است. از اين 
رو قانون مقرر داشته: «هركس عالماً و از روي عمد براي اقدام به امري يا امتناع از انجام 
كاري كه از وظايف مأمورين ميباشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه (مثل چك، 
سفته و ...) يا سند تسليم مالي (مانند حواله واگذاري خودرو يا موافقت اصولي و ...) 
را مستقيم يا غيرمستقيم بدهد، عالوه بر ضبط مالي ناشي از ارتشاء به حبس از شش 
ماه تا سه سال و يا تا 74 ضربه شالق محكوم خواهد شد.»با اين همه به لحاظ خطرات 
ناشي از جرم ارتشاء در نظام اداري كشور، فسادهاي پنهان ناشي از آن و اهميت نقش و 
همكاري رشوهدهندگان در كشف فساد و رشوهخواري كاركنان دولت، چنانچه رشوه 
دهنده قبل از كشف جرم مأمورين و ضابطين دادگستري را از وقوع جرم مطلع كند، از 
ضبط مالي معاف ميشود و اگر امتيازي به او تعلق گرفته باشد، لغو نخواهد شد.3شايان 
ذكر است كه چنانچه رشوه دهنده با اقرار خود پس از كشف جرم توسط مأمورين و در 
ضمن تعقيب موجب شود كه رشوه گيرندگان شناسايي و تعقيب شوند تا نصف مالي 

كه به عنوان رشوه پرداخته است به او بازگردانده ميشود ولي امتيازي كه به وي تعلق 
گرفته لغو ميگردد.4 به عالوه اگر ثابت شود رشوه دهنده مضطر بوده يا براي حفظ 
حقوق حقهاش ناچار به پرداخت رشوه شده، تعقيب و مجازات نخواهد شد و وجه يا 

مالي كه پرداخته به او بازگردانده خواهد شد.5
در همين جا الزم است تا در مورد اضطرار و «شخص مضطر» توضيح دهيم. 
برابر قانون هركس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتشسوزي سيل و طوفان به منظور 
حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرم شود، مجازات نخواهد شد به شرط 
آنكه خطر را خودش به وجود نياورده باشد، عكسالعمل او در مقابله با خطر تناسب 
داشته باشد و اين عكسالعمل براي رفع آن خطر ضرورت داشته باشد. مثل شخصي كه 
براي پذيرش فرزند رو به مرگش ناگزير به پرداخت رشوه به مدير بيمارستان شود؛ اما 
اگر فردي براي دريافت پروانه كار ساختمان و به منظور اخذ وام بانكي مبلغي به عنوان 
رشوه به كارمند شهرداري پرداخت كند تا كارمند مزبور مانعتراشي نكند، نميتوان 
رشـــوهدهنده را مضطر دانست چرا كه با خطر شديدي روبرو نبوده است.در قانون 
مجازات اسالمي و ساير قوانين پراكنده، به اشكال مختلفي از رشوه برميخوريم كه به 

اختصار به آنها ميپردازيم. 
ـ7ـ     ارتشاء توسط كارشناسان 1

كارشناسان دادگستري چه از سوي دادگاه انتخاب شوند و چه از سوي طرفين 
اختالف، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر كنند، به حبس 

از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از سه تا 12 ميليون ريال محكوم ميشوند.6
ـ7ـ     ارتشاء توسط كاركنان قضايي 2

اگر قضات دادگاه به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي شديدتر از آنچه در قانون 
مقرر شده صادر كنند، عالوه بر مجازات ارتشاء به مجازات مقدار زايدي كه مورد حكم 

واقع شده محكوم ميشوند.7
ـ7ـ    ارتشاء هنگامي كه رشوه وجه نقد نباشد 3

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلكه مالي بالعوض يا به مقدار بسيار ارزانتر 
از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي ولي در واقع به مقدار كمتر از قيمت واقعي 
به مأمورين دولتي به طور مستقيم، به خودشان يا به شخص موردنظر آنان منتقل شود يا 
به قصد رشوه مالي از آنها به مقدار گرانتر از مقدار حقيقياش خريدراي گردد، رشوه 

تلقي و مجازات ارتشاء در خصوص آنها اعمال خواهد شد.8
ـ7ـ    واسطهگري براي رشوه دادن و رشوه گرفتن 4

هركس عالماً و از روي عمد سبب شود تا جرم ارتشاء محقق شود، براي مثال با 
طرفين رشوهدهنده و رشوهگيرنده مذاكره كند يا در پرداخت و گرفتن وجه كمك كند، 

به مجازات رشوهدهنده محكوم ميشود.9
ـ7ـ    گرفتن كميسيون و پورسانت 5

يكي از جرايم شايع در معامالت بينالمللي يا داخلي، اخذ كميسيون يا پورسانت 
در معامالت دولتي است كه ارقام آن بسيار زياد ميباشد. كشف اين جرايم متأسفانه 
به واســـطه قدرتي كه حاكمان دولتي دارند بسيار سخت بوده و معموالً به صورت 
شبكههايي در قالب جرايم سازمان يافته تحقق مييابند. از اين رو قانونگذار به صورت 
خاص اين عمل را مورد توجه قرار داده و با تصويب ماده واحدهاي، مجازات حبس 
و جزاي نقدي براي آن مقرر كرده اســـت.10 بر اين اساس قبول هرگونه پورسانت 
اعم از وجه، مال، سند پرداخت وجه يا تسليم مال تحت هر عنوان به طور مستقيم يا 
غيرمستقيم (براي مثال منظور كردن پورسانت به حساب فرزندان يا اقوام ديگر) در 
رابطه با معامالت خارجي، قواي سهگانه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي، 
نيروهاي مسلح، نهادهاي انقالبي، شهرداريها و كليه تشكيالت وابسته به آنها ممنوع 
است و مرتكب عالوه بر رد پورسانت يا معادل آن به دولت، به دو تا پنج سال حبس و 

جزاي نقدي معادل مبلغ پورسانت محكوم ميشود.
ـ7ـ   اخذ رشوه توسط پزشك براي صدور گواهي خالف واقع 6

اگر پزشـــك تصديق خالف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در 
ادارات رسمي يا نظاموظيفه يا براي ارائه به مراجع قضايي بدهد، براي مثال متهم براي 
رهايي از مجازات شالق از پزشك گواهي بگيرد كه اجراي آن مجازات موجب تشديد 
بيمارياش ميشود يا براي عدم حضور در شعبه بازپرسي گواهي صادر كند كه متهم 
داراي بيماري است كه بايد يك هفته بستري باشد و ... ، به شش ماه تا دو سال حبس 
يا به سه تا 12 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. اگر پزشك مزبور براي 
صدور گواهي خالف واقع رشوه دريافت كند، عالوه بر بازگرداندن و ضبط آن به عنوان 

جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه گيرنده محكوم خواهد شد.11

* برگرفته از كتاب «حقوق جامع شهروندي» 
تأليف دكتر محمود براتينيا
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مقابله با رشاء و ارتشاء گامي در جهت تأمين سالمت اداري

1. تبصره 4 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين 
ارتشــــاء و اختالس و كالهبــــرداري مصوب 

1367/9/15 مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2. ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء 
و اختالس و كالهبرداري مصوب 1367/9/15

مجمع تشخيص مصلحت نظام.
3. تبصره 5 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين 
ارتشــــاء و اختالس و كالهبــــرداري مصوب 

1367/9/15 مجمع تشخيص مصلحت نظام.
4. همان.

5. تبصــــره ماده 592 قانون مجازات اســــالمي 
مصوب سال 1392.

6. ماده 588 قانون مجازات اســــالمي مصوب
سال 1392.

7. ماده 589 قانون مجازات اســــالمي مصوب
سال 1392.

8. ماده 590 قانون مجازات اســــالمي مصوب
سال 1392.

9. ماده 593 قانون مجازات اســــالمي مصوب
سال 1392.

10. قانون ممنوعيت اخذ پورســــانت در معامالت
خارجي، مصوب 1372/5/3 مجلس شوراي اسالمي.

11. ماده 539 قانون مجازات اســــالمي مصوب
سال 1392. 
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پزشك
در رداى

 نخست وزير

560

يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

ايـــن ديدگاه در پى اعالم حكم دادگاه، اين روزها رواج زيادى پيدا 
كرده و فحواى آن از اين قرار است كه "مالزى" و "سنگاپور" به زودى در 
اين مورد كه كارشناسان فنى آنها براى حل تمامى مسائل پيچيده متعلق به 
تعيين مرزها و جزئيات مربوط به اداره فعاليتهاى منطقه متعلق به حكم 
دادگاه بين المللى، گرد هم خواهند آمد، به توافق خواهند رسيد. همچنين 
گمان وزير خارجه "مالزى" يعنى "داتوك سيرى دكتر رئيس يتيم" و سخن 
او نيز همين بود زيرا خاطرنشان ساخت كه به موجب حكم دادگاه، اكنون 
بخواهيم يا نخواهيم بايد تمامى مسائل عملى را دوستانه و با همكارى 
يكديگر حل و فصل كنيم.بســـيارى از افراد درپى اين ادعاى يكجانبه 
"ســـنگاپور" مبنى بر حاكميت بر همه آبهاى منطقهاى و منابع موجود در 
كف دريا در تمامى منطقه پيرامونى، يّكه خوردند. اين اقدام "ســـنگاپور" 
تمامى فعاليتهاى كارشناسان راـ  كه وزير خارجه "مالزى" انتظار داشت 
به زودى كار خود را شروع كنندـ  با شكست روبرو كرد. سخت است كه 
تو، همسايه خوب و مهربان و وفادارى باشى ولى همسايه ات هرگز تن 
به آنچه حق است، ندهد. از دست دادن آن جزيره كوچك، نتيجه بسيار 
شومى بود و تصميم براى رفتن به "دادگاه بينالمللى الهه" در زمانى اتخاذ 
شد كه من نخست وزير بودم و اين مسير را به اين دليل ترجيح داديم كه 

قوىتر است. مطمئن بوديم استدالل ما از استدالل "سنگاپور" 
در عرصه استفاده "سنگاپور" از حريم هوايى "مالزى" نيز مشكلى 
وجود داشـــت. ما پيش از اين به هواپيماهاى متعلق به نيروى هوايى 
"ســـنگاپور" اجازه داده بوديم از حريـــم هوايى ما بر فراز مناطق جنوبى 
ايالت "جوهور" براى اهداف آموزشى، استفاده كند ولى هنگامى كه اين 
كشور بى خبر از ما، هليكوپترى به شمال منطقه مورد نظر به منظور نجات 
خلبانى كه هواپيمايش در آنجا سقوط كرده بود، اعزام داشت، از اين 
تصميم عدول كرديم [ديگر اجازه استفاده از حريم هوايى را نداديم]. 
پس از آن بارها كوشيديم مشكالت خود را با "سنگاپور" حل كنيم ولى 
اين كشور از ما مى خواست پيش از هر توافقى، از حاكميّت ملى خود 
بـــر حريـــم هوايى خودمان، صرف نظر كنيم. از آن پس "مالزى" هيچ 
تالشى براى آموزش خلبانان خود در حريم هوايى "سنگاپور" به عمل 
نياورد زيرا چنين عملى، مطمئناً جنبه دوجانبه به خود مىگرفت. من 
در دوره نخست وزيرىام چنين درخواستى نداشتم زيرا ترجيح مىدادم 

خلبان هاى ما در حريم هوايى خودمان آموزش ببينند.
در مرحله معينى، به توافق رسيديم كه تمامى مسائل مورد بحث و 
جدال خود را يكجا حل و فصل كنيم ولى با توجه به اينكه "سنگاپور" 
تن به تجديدنظر در بهاى آب نمىداد ديگر مسائل نيز حل شدنى نبودند 
و بدين ترتيب حل و فصل همه مشكالت ناممكن شد. من به "گو چوك 
تونگ" نخســـت وزير وقت "سنگاپور" نامهاى نوشتم و در آن يادآور 
شدم كه با توجه به اينكه آن ديدگاه [حل و فصل يكباره همه مسائل] 
منجر به تســـويه نشده است بايد درباره هر موضوع به طور جداگانه 
به بحث و مذاكره بپردازيم. او موافقت كرد و گفت كه به كارمندانش 

دستور خواهد داد در وهله نخست به مشكل آب بپردازند. 
چهارمين موضوع، مربوط به مالزيايىهاى شـــاغل در "سنگاپور" 
آنجا شركت داشته  است كه مجبورند در "صندوق پس انداز مركزى" 
باشـــند. سنگاپور اجازه نمى دهد مالزيايىهاى مقيم، هنگام ترك اين 
كشور پولهايى را كه در اين صندوق پس انداز كردهاند، برداشت كنند. 
شگفت آنكه "سنگاپور" چنين قيد و شرطهايى را در مورد مالزيايىهاى 
دو ايالت "صباح" و "ســـراواك" در نظر نگرفته اســـت كه به نظر من 
تبعيض ابلهانهاى است زيرا اين دو ايالت نيز بخشى از "مالزى" به شمار 
مىروند ولى به نظر مىرســـد "ســـنگاپور" آنها را دو ايالت جدا تلقى 
مىكند. پيش از اين در جاى ديگرى در مورد تأسيس بازار فعال اوراق 
مالى براى خريد و فروش سهام مالزيايىـ  در پى جدا شدن بازار اوراق 

ـ صحبت كرده بودم.  از بازار "مالزى"  مالى "سنگاپور" 
ادامه دارد

بـــه تدريج و با گذشـــت زمان و با 
كودتاها و دخالتهاى گوناگون آمريكايىها 
روشـــن شـــد آنچه كه به عنوان رويايى 
آمريكايى شناخته مىشد، چيزى جز مصيبت 
و وحشىگرى براى ساير ملتها به ارمغان 

نخواهد آورد. 
مهدى پورصفا  در خبرگزارى فارس 
نوشت: سخن گفتن از افول قدرت آمريكا 
شايد تا همين ده سال سخت بود اما امروز 
افول آمريكا در ســـطح دنيا به عنوان يك 
واقعيت در حال اتفاق به رسميت شناخته 
مىشـــود. هيچ كس نمىتواند اين نكته را 
فراموش كند كه پس از بحران مالى ســـال 
2008  و فروپاشى گسترده مالى در غرب 
تمام آنچه كه به عنوان يك روياى آمريكايى 

نشان داده شده بود، عمال فروپاشيد. روياى 
آمريكايى ديگر وجود خارجى نداشـــت 
و اعتراضـــات 99 درصدىها در آمريكا 
نشـــاندهنده بخشى از بحران بزرگى بود 
كه در آمريكا و در نتيجه افول قدرت اين 
كشـــور به وجود آمده بود. روى كار آمدن 
دونالد ترامپ رييسجمهورى فعلى اياالت 
متحده ناشى از رنگ باختن همين رويا در 
بين آمريكايىها بود. حاال و در شرايطى كه 
دونالد ترامپ قصد دارد مصرانه آمريكا را به 
مرزهاى آمريكا برگرداند، سئوال اينجاست 
كه چه چيز سبب شده تا قدرت آمريكا به 
سمت زوال حركت كند و اين تغييرات تا 
چه اندازه مىتوانند از آن چه امروز هژمونى 

آمريكا ناميده مىشود، بكاهند؟
جذابيت ايده آليسم و ماترياليسم 

آمريكا به هر روى با توجه به تاريخش 
و رفتارش در سطح بينالمللى كانون توجه 
جهانى اســـت. در حقيقت بخش مهمى از 
آنچـــه كه هژمونى آمريكا در دنيا خوانده 
مىشـــود، همان چيزى است كه روياى 
آمريكايى خوانده مىشود. روياى آمريكايى 
تمام آن چيزى كه اياالت متحده آمريكا روى 
آن بنا شده و تا امروز ادامه يافته است. شايد 
اگر آنچه كه امروز روياى آمريكايى ناميده 
مىشود، وجود نداشت چيزى به نام قدرت 
آمريكا نيز به رسميت شناخته نمىشد. حاال 
با اين فرض كه ظرفيت آمريكا براى نفوذ 
ســـازنده روى وقايع بين المللى، بسته به 
اين است كه دنيا چگونه سيستم اجتماعى 
و نقـــش جهانى آمريكا را مى بيند؛ نتيجه 
مـــى گيريم كه اگر حقايق منفى داخلى و 
ابتكارات سياسى خارجى كه مورد انزجار 
بين المللى است، نقش تاريخى آمريكا را 
غيرمعقول و ناپسند كند، موقعيت جهانى 
آمريكا به اجبار افول خواهد كرد، بنابراين 
ايـــاالت متحده آمريكا با تمام قدرتهاى 
منحصـــر به فرد تاريخى و موروثى خود، 
بايد بر مشـــكالت داخلى حيرتآور خود 
غالب شود و سياست خارجى مهارگسيخته 
خود را عوض كند تا بتواند دوباره برترى 
سيستماتيك خود را بهبود بخشد. در طول 
چند دهه «رؤياى آمريكا» ميليونها نفر را 

در سراسر دنيا مفتون خود ساخته و آنها را 
به ساحلهاى خود كشانده است.
روياى آمريكايى و جذابيت

 بســـيارى از دانشمندان، پزشكان و 
سرمايه گذاران خارجى هنوز هم باور دارند 
كـــه در آمريكا موقعيت كارى و اجتماعى 
راضىكنندهتر و مقرون بهصرفهترى براى 
آنها وجود دارد، تا در كشـــور خودشان. 
جوان ترها به دنبال اين هســـتند كه راهى 
به تحصيالت عالى دانشگاهى آمريكا پيدا 
كنند، زيرا يك مدرك عالى دانشـــگاهى از 
آمريكا، موقعيت كارى بهتر و بيشترى براى 
آنها ايجاد مىكند، چه در مملكت خودشان 
و چه در خـــارج. تعداد زيادى از حدود 
يك ميليون دانشجوى خارجى كه هر ساله 

بـــراى تحصيالت عالى به آمريكا مىآيند، 
فريفته موقعيتهاى آمريكا مىشوند و در 
آمريكا مى مانند. به همين شكل، مردم فقير 
آمريكاى مركزى كه در بعضى موارد جان 
خود را به خطر مىاندازند تا شايد دستيابى 
بـــه بازار كارهاى غيرفنى و غير تخصصى 
آمريكا پيدا كنند، انتخاب شخصى اى نموده 
اند كه آنها را از كسانى كه جرأت پذيرش 
چنين ســـفر مخاطره آميز را نداشته اند، 
جدا مىســـازد. براى چنين افرادى، هنوز 
هـــم آمريكا جذابترين و كوتاه ترين راه 
براى رسيدن به يك زندگى كه به مراتب 
بهتر از زندگى قبلى آنهاســـت، مى باشد. 
بهره اصلى رؤياى شـــخصى اين افراد در 
نهايت نصيب آمريكا مىشود. كليد كشش 
و جاذبه آمريكا تركيبى از ايده آليســـم و 
ماترياليسم آن بوده كه هر دو منبعى براى 
برانگيختن روح وروان انسانهاست.جذابيت 
دوگانه ايده آليســـم و ماترياليسم از همان 
ابتدا وجهه آمريكا را تعريف كرده بود، از 
ايـــن رو از اطراف اقيانوس اطلس، مردمى 
كه براى مملكت خودشان همان چيزهايى 
را كه انقالب آمريكا ظاهرا براى مردمش به 
جا گذاشـــته بود آرزو مىكردند، به آمريكا 
جذب شدند. در نامههايى كه مهاجران به 
اقوام خود مىنوشتند، تصويرى اغواكننده 
- كه اغلب بســـيار مبالغه آميز بود - از 
موقعيتهاى مالى و شخصى خودشان در 
دنبال كردن و رسيدن به رؤياهاى آمريكايى 
ارائـــه مىدادند. با اين حال برخى مجبور 
شدند اين حقيقت دردناك را كه خيابانهاى 

آمريكا از طال فرش نشدهاند، خود شخصا 
كشف و تحمل كنند.

آمريكا و اولين قدم براى فتح دنيا
 على رغم محبوبيـت روياى آمريكايى 
و دوام پذيرى آن تا اوايل قرن بيستم بسيارى 
از دولتها و ملتها بودهاند كه به ماهيت 
دولـــت آمريكا پى بردهاند. در حقيقت اگر 
بخواهيم به مخدوش شدن روياى آمريكايى 
در دنيا بپردازيم، بايد به سالها قبل برگرديم 
زمانى كه اياالت متحده اولين همسايه خود 
يعنى مكزيك را تحت سنگين ترين فشار 
نظامى قرار داد و بخش مهمى از اين كشور 
را كه امروز كاليفرنيا ناميده مىشود، تصرف 
كرد. براى دولت و مردم مكزيك، آمريكاى 
نوبنياد چيزى بســـيار متفاوت با آمريكايى 

بود كه در آن سوى اقيانوس تصوير شده 
بود. در نظر مكزيكىها، آمريكا كشورى بود 
توسعه طلب، قدرتى بود طماع در اشغال 
سرزمينهاى ديگران، بى ريشه و بى رحم 
در دنبال كردن منافع خود، امپرياليست در 
جاه طلبيهاى بين المللى خود و بسيار مزور 
و رياكار در تظاهرات و دورويىهاى ظاهرا 
دموكراتيك خود. در حالى كه تاريخ مكزيك 
به خودى خود مبرا از خطا و اشتباه نيست، 
ولى بسيارى از شكايتها و اعتراضهاى آنها 
عليه آمريكا ريشه در واقعيات تاريخى دارد. 
آمريكا به زيان ارضى مكزيك و با حركتى 
امپرياليســـتى و حرص سيرناشدنى كه هم 
طراز با وجهه بين المللى جمهورى جوان 
آن نبود، سرزمين خود را گسترش داد. به 
زودى پس از اشغال سرزمينهاى مكزيك 
نوبت به كاشتن پرچم آمريكا در شاهنشاهى
هاوايى و چند دهه بعد حتى در آن سوى 
اقيانـــوس به فيليپين (اياالت متحده بعد از 
ختم جنگ جهانى دوم از فيليپين خارج شد) 
رسيد. كوبا و قسمتى از آمريكاى مركزى 
نيز برخوردى با اياالت متحده داشـــتند كه 
باقيمانـــده تجربه مكزيك بود. در حقيقت 
اين اقدام آمريكايىها چيزى جز تالش براى 
برقرارى ارتباط نزديكتر با دنيا براى تجارت 
نبـــود. درياى كاراييب بايد به يك درياچه 
آمريكايى تبديل مىشد و آمريكايىها در 
اين مسير عمال هر جنايتى را مرتكب شدند. 
ماحصل اين اقدامات براى مردم آمريكاى 
التيـــن هنوز فقر بيش از اندازه و قحطى 
است. به عنوان مثال كشورى همانند هاييتى 

كه زمانى بســـيار حاصلخيز بود، زمانى در 
اثر حمالت مداوم آمريكايى عمال به طور 
كامل نابود شد و در تمام طول قرن بيستم 
به عنوان كشـــورى فلك زده شناخته شد. 
كشور پاناما كه ميزبان كانال راهبردى پاناما 
براى نقل و انتقال كشتىها بود، تنها براى 
حفظ منافع اقتصادى آمريكا تا سالها زير 

يوغ آمريكايىها قرار داشت.
اولين قربانيان روياى آمريكايى

در طـــول قرن نوزدهم و اوايل قرن 
بيستم، نگرش مردم آمريكاى جنوبى  نسبت 
به آمريكا بيشتر منفى بود. بخشى از آمريكاى 
جنوبى در ابتدا جذب اين مسئله كه آمريكا 
كنترل اروپا را قبول نكرده، شـــده بودند و 
بعضى از آنها حتـــى نوآورىهاى قانون 

اساســـى آمريكا را هـــم تقليد كردند. اما 
دكترين مونرو كـــه دخالت اروپايىها را 
در نيمكـــره غربى ممنـــوع كرده بود، در 
نظر بعضى از آمريكاى جنوبىها مشكوك 
به نظر مىرســـيد و به آن به ديده ترديد 
مىنگريســـتند. اينها باور داشتند كه هدف 
اصلى دكترين مونرو منافع اياالت متحده 
آمريكا بوده است. دشمنىهاى فرهنگى و 
سياسى به تدريج ظاهر گشت، بخصوص 
در ميان افراد روشنفكر طبقه متوسط كه از 
نظر سياسى فعال بودند. دو كشور آمريكاى 
جنوبـــى كه داراى تمايلهاى محلى بودند، 
آرژانتيـــن پرون و برزيل وارگاس در طول 
قرن بيســـتم برترى و كنترل آمريكا را در 
منطقه به چالش كشـــيدند. به تدريج و با 
گذشـــت زمان و با كودتاها و دخالتهاى 
گوناگون آمريكايىها روشن شد آنچه كه 
به عنوان رويايى آمريكايى شناخته مىشد، 
چيزى جز مصيبت و وحشـــىگرى براى 
ساير ملتها به ارمغان نخواهد آورد. وقايعى 
همچون كودتاها و تجاوزهايى كه هر كدام 
داســـتانى در خور توجه خود دارند. با اين 
حال سالها وقت الزم بود تا اين رويا براى 
مردم آمريكا نيز از درون منهدم شـــود و 

شايد قرن بيست و يكم سرآغاز آن چيزى 
بود كـــه روياى آمريكايى را به طو كامل 

تخريب كرد .
افول قدرت نرم آمريكا

 قدرت نرم آمريكا به باور بســـيارى 
از تحليلگـــران و ناظـــران غربى و حتى 
آمريكايى به شـــدت كاهش يافته است. به 
گزارش پژوهش خبرى صدا وسيما، رهبر 
معظم انقالب در سخنرانى خود به مناسبت 
روز دانش آموز و تســـخير النه جاسوسى 
درباره فرســـوده شدن قدرت نرم آمريكا 
فرمودند: بســـيارى از سياسيّون معتبر دنيا 
و جامعهشناسهاى معتبر دنيا معتقدند كه 
«قدرت نرم» آمريكا فرسوده شده است، در 
حال از بين رفتن است. قدرت نرم چيست؟ 

قدرت نرم اين است كه يك دولتى بتواند 
خواستهى خود و نظر خود و عقيدهى خود 
را به اطراف بقبوالند و آنها را اقناع كند به 
نظر خود؛ اين قدرت در آمريكا امروز رو 
به ضعف كامل و رو به فرســـودگى كامل 
اســـت؛ در زمينههاى مختلف. حاال زمان 
دولت اوباما هم همينجور بود اّما زمان اين 
آقـــا كه ديگر به طور واضح با او مخالفت 

مى شود؛››
فرســوده شــدن قدرت نرم اياالت 

متحده  
جوزف ناى، يكى از انديشـــمندان 
ليبـــرال آمريكايى در مقاله اى برمبناى اين 
نظرســـنجى، قدرت نرم آمريكا در عرصه 
جهانى را رو به افول توصيف كرده است. 
ناى مى نويسد، مدافعان ترامپ مى گويند، 
قدرت نرم اهميت چندانى ندارد و بودجه 
قدرت سخت را افزايش مى دهند. روزنامه 
هافينگتون پست در مقاله اى نوشت، افول 
رهبرى جهانى آمريكا تنها چيزى است كه 

آمريكايىها نمى خواهند.
با فروپاشى، اتحاد جماهير شوروى 
با وجود دارا بودن قدرت ســـخت نظامى 
متناســـب با قدرت آمريكا و اعالم پايان 

تاريخ توسط فرانسيس فوكوياما، برخى از 
انديشمندان ليبرال آمريكا نظير جوزف ناى 
كه در دولت كلينتون نيز به عنوان مشاور 
فعاليت مى كرد، براى اولين بار در مقالهاى 
در مجلـــه فارين پاليســـى بر لزوم توجه 
بـــه قدرت نرم به جـــاى اتكاى كامل بر 
قدرت سخت، تاكيد كردند. قدرت سخت، 
درباره توانايىهاى اقتصادى و نظامى به كار 
مىرود و قدرت نرم، توانايى يك كشـــور 
در وادار كردن كشـــورهاى ديگر به انجام 
و يا باور داشتن همان چيزى است كه او 
مىخواهد، آن هم از راه جاذبههاى فرهنگى 
و ايدئولوژيـــك كه در اختيار دارد. جنس 
قدرت نرم از اقناع و قدرت سخت از مقوله 
اجبار است. ايدئولوژى، مذهب، ارزشهاى 

موجود در فرهنگ، كاركرد و سياستهاى 
داخلى كشورها، افكار عمومى و سازمان ملل 
از ابزارهاى قدرت نرم در سطح بين المللى 
اســـت. در آن زمان، جوزف ناى، آمريكا 
را تنها منبع قدرت نرم در جهان توصيف 
كرد. پس از جنگ جهانى دوم، آمريكا در 
هر دو عرصه قدرت نرم و قدرت سخت 
پيشرفت قابل مالحظه اى داشت. اما از دو 
دهه پيش قدرت نرم آمريكا به باور بسيارى 
از تحليلگران روابط بينالملل روندى نزولى 

در پيش گرفته است. 
دانشـــگاهها و به طور كلى آموزش 
عالى، تعامل با كشورهاى ديگر و ديپلماسى 
يا همان سياست خارجى، رفتار حكومت، 
ديجيتال و فناورى، فرهنگ شامل ارزشها 
و هنجارها و رســـانهها شامل تلويزيون، 
شبكههاى خبرى، خبرگزارىها و هاليوود، 
منابع قدرت نرم آمريكا اســـت. آموزش 
عالى و تالش جوانان از سراسر جهان براى 
تحصيل در دانشگاههاى آمريكا يكى از منابع 
قدرت نرم اين كشور بوده است. دانشجويان 
خارجـــى كه در آمريكا تحصيل مى كنند، 
مى توانند مروج ارزشهاى آمريكايى باشند 
و به عنوان منبعى براى قدرت نرم آمريكا 

تبديل شوند. رسانههاى خبرى آمريكايى،
نفوذ قابل توجهى در اكثر نقاط جهان دارند
و در واقـــع منبع اشـــاعه قدرت نرم اين

كشور هستند. 
برنامههاى راديو و تلويزيون و هاليوود
بخشـــى از امپراتورى رسانهاى آمريكا را
تشكيل مى دهند. بسيارى از شاخصها در
حال حاضر حاكى از كاهش و افول قدرت
نرم آمريكا در سراسر جهان است. حتى در
اروپا نيز قدرت نرم آمريكا به شدت كاهش
يافته است كه تحريم كاالهاى آمريكايى و
حتى تظاهرات ضد ترامپ  نمونههايى از
آن اســـت. وقوع بيدارى اسالمى در شمال
آفريقا و بخشهايى از غرب آسيا كه منجر به
سرنگونى حكومتهاى مورد حمايت آمريكا

بود، يكى ديگر از نشانههاى كاهش قدرت
نرم آمريكا است. حمله به سفارتخانههاى
آمريكايى پس از انتشار فيلم موهن به پيامبر
اسالم در ليبى، مصر و كشورهاى ديگر نشان
دهنده مقابله با ابزارهاى قدرت نرم آمريكا
اســـت. سبك زندگى آمريكايى كه توسط
رسانههاى غربى تبليغ مى شد به دليل ظهور
رســـانههاى مستقل و نمايش واقعيتهاى
تلخ از وضعيت موجود در آمريكا و خارج
شدن تصوير آمريكا از زير نقاب هاليوود
نيز رنگ باخته اســـت. قدرت نرم آمريكا
با روى كارآمدن ترامپ به شـــدت كاهش
يافته است. مهمترين داليل افول قدرت نرم
آمريكا، شعار اول آمريكا است كه به باور
جوزف ناى، مى تواند حتى متحدان آمريكا
را از اين كشور دور كند. راهاندازى جنگ
تجارى با چيـــن و حتى اتحاديه اروپا و
كانادا، خروج از توافقنامهها و معاهدههاى
بينالمللى نظير شوراى حقوق بشر سازمان
توافقنامه پاريس و حتى خروج از ملـــل،
نهاد فرهنگى يونســـكو از مهمترين داليل
كاهش نفوذ و فرســـوده شدن قدرت نرم

آمريكا است.
ادامه دارد

افول قدرت نرم آمريكا

* علـى رغـم محبوبيـت رويـاى آمريكايى و دوام پذيـرى آن تا اوايل 
قرن بيستم بسيارى از دولتها و ملتها بودهاند كه به ماهيت دولت 

آمريكا پى بردهاند

* حتى در اروپا نيز قدرت نرم آمريكا به شدت كاهش يافته است كه تحريم 
كاالهاى آمريكايى و حتى تظاهرات ضد ترامپ  نمونههايى از آن است

آگهى تغييرات شركت تجهيزات كمپرسور خاورميانه سهامى خاص 
به شماره ثبت 494798 و شناسه ملى 14005983712

آگهى تغييرات شركت دانش پيام پژواك سهامى خاص
 به شماره ثبت 397956 و شناسه ملى 10320486637

آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى ساختمان نوين سهامى عام 
به شماره ثبت 226900 و شناسه ملى 10102680599

آگهى تغييرات 
شركت توسعه بازرگانى بين المللى نوانديشان پويا

 سهامى خاص به شماره ثبت 292262 و شناسه ملى 10103282172

آگهى تغييرات شركت توليد داروهاى دامى ايران سهامى خاص
 به شماره ثبت 41752 و شناسه ملى 10100871261

آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى پارسيان سهامى خاص
 به شماره ثبت 225978 و شناسه ملى 10102671483

آگهى تغييرات شركت هسته طراحى فضاى چهارم
 سهامى خاص به شماره ثبت 168909 و شناسه ملى 10102114128

آگهى تغييرات شركت تجهيزات كمپرسور خاورميانه سهامى خاص
 به شماره ثبت 494798 و شناسه ملى 14005983712

آگهى تغييرات شركت پخش عقاب (سهامى خاص)
 به شماره ثبت 1734 و شناسه ملى 10100159795

آگهى تغييرات شركت پخش عقاب (سهامى خاص)
 به شماره ثبت 1734 و شناسه ملى 10100159795

آگهى تغييرات 
شركت صنايع هفت الماس شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 128377 و شناسه ملى 10101717478

آگهى تغييرات شركت تدبير صنعت مترو دانش با مسئوليت محدود
 به شماره ثبت 476974 و شناسه ملى 14005138654
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آگهى تغييرات شركت گروه فاتح بين الملل كيميا
 سهامى خاص به شماره ثبت 472403 و شناسه ملى 14004922888

آگهى تغييرات
 شركت سروش رشد سهامى خاص

 به شماره ثبت 116568 و شناسه ملى 10101601740

آگهى تغييرات 
شركت تامين و تصفيه آب و فاضالب تهران سهامى خاص 
به شماره ثبت 225952 و شناسه ملى 10102671221

آگهى تغييرات شركت سيمان خاش ( سهامى عام )
 به شماره ثبت 60374 و شناسه ملى 10101054217

آگهى تغييرات
 شركت ساخت و تعمير كشتى گسترش پارس هرمز سهامى خاص

 به شماره ثبت 515046 و شناسه ملى 14007056510

آگهى تغييرات شركت صنايع الكترونيك زعيم با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 713 و شناسه ملى 10100092484

آگهى تغييرات 
صندوق سرمايه گذارى باران كارگزارى بانك كشاورزى

 به شماره ثبت 32487 و شناسه ملى 10320903912

آگهى تغييرات شركت سروش رشد سهامى خاص
 به شماره ثبت 116568 و شناسه ملى 10101601740

آگهى تغييرات موسسه اتحاديه انجمن هاى ايرانى علوم رياضى 
به شماره ثبت 43855 و شناسه ملى 14007374346
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ایمیل  خط ارتباطي :

 11نفر از کارکنان آموزش و پرورش 
زاهدان به تخلفات اداري معرفي شدند

سرويس شهرستانها: مدير کل آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان 
گف���ت: 11 نف���ر از کارکنان آموزش و پرورش اين اس���تان در پي حادثه 
آتش س���وزي مرکز پيش دبستاني »اسوه حسنه« زاهدان به واحد تخلفات 

اداري معرفي شدند . 
عليرضا نخعي در گفتگو با ايرنا با بيان اين که با توجه به اهميت موضوع 
به زودي براي اين متخلفان رأي صادر مي ش���ود، افزود: يک واحد آموزشي 
پيش دبستاني و دبستان غير انتفاعي در خيابان مصطفي خميني 23 زاهدان روز 
27 آذر ماه گذشته طعمه حريق شد که بر اثر آن چهار دانش آموز اين مدرسه 
دخترانه به نام هاي مونا خسروپرست، صبا عربي، مريم نوکندي و يکتا ميرشکار 
جان باختند. پيش از اين دادستان عمومي و انقاب زاهدان اعام کرده بود 

که مدير و مربي مدرسه حادثه ديده در بازداشت به سر مي برند . 

تاش پليس براي دستگيري عامان انتشار 
فيلم  ضرب و شتم افاغنه 

س���رويس حوادث: رئيس مرکز اطاع رساني و ارتباطات ناجا گفت: 
دستگيري عامان تهيه و انتشار فيلم ضرب و شتم برادران افغان در دستور 

کار قرار گرفت. 
سرهنگ سيداحمد خسروي در مورد فيلم منتشر شده در فضاي مجازي 
مبني بر ضرب و شتم چند نفر از اتباع افغان توسط يک سرباز ايراني،  افزود: 
با انتشار اين فيلم در فضاي مجازي اين موضوع در دستور کار قرار گرفت و 
در بررسي هاي گسترده، مشخص شد اين فيلم مربوط به زمان حال نيست و 
ضرب و شتم برادران افغان در هيچ يک از مقرهاي نيروي انتظامي تاييد نشد.  
وي با تکذيب اين ضرب و شتم توسط سرباز ايراني نيروي انتظامي، افزود: 

دستگيري عامان تهيه و انتشار اين فيلم در دستور کار است. 

  2 ميليون حلقه استيک خودرو سنگين 
بين رانندگان توزيع مي شود

 س���رويس شهرس���تانها: معاون حمل و نقل س���ازمان راهداري و 
حمل ونقل جاده اي از توزيع 2 ميليون حلقه استيک خودروهاي سنگين 

بين رانندگان تا پايان امسال خبر داد. 
داريوش اماني در همايش بزرگداشت روز ملي حمل ونقل و راهداري 
در اصفهان افزود: تامين استيک وظيفه سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي نيست اما چون دغدغه رانندگان دغدغه ما هم بود، در اين مساله 
ورود کرديم.   وي گفت: 2 ميليون حلقه استيک خودروهاي سنگين ثبت 
س���فارش ش���ده وپيش بيني مي شود با توزيع اين تعداد استيک، مشکل 
رانندگان تا پايان سال حل شود.  او افزود: در جلسه اخير با رئيس مجلس 
شوراي اسامي مقرر شد مباحث مربوط به قرار گرفتن شغل رانندگي در 

زمره مشاغل سخت و زيان آور در مجلس پيگيري شود. 
اماني با اشاره به اين که يکي از دغدغه هاي بزرگ رانندگان، بيمه درمان 
و تکميلي است، گفت: در اين بخش مقرر شد صندوقي تعريف شده و 

براي هميشه مشکات اين حوزه برطرف شود. 
وي با بيان اين که در سال هاي گذشته حجم بار40 درصد افزايش يافته 
اما ناوگان حمل و نقل120 درصد رشد کرده است، اضافه کرد: اين توسعه 
نامتوازن س���فره رانندگان و ساير فعاان صنعت حمل ونقل را کوچک تر 
کرده است.  در اين مراسم از نقشه هاي مديريت بحران راه هاي اصفهان براي 
نخستين بار در کشور رونمايي شد. در اين نقشه ها مخاطرات جوي و ساير 

موارد مشابه به صورت آناين پايش مي شود. 

سردبير اطاعات در اين باره يادداشت بنويسد
دکتر احمد توکلي، اقتصاددان و نماينده س���ابق مجلس در برنامه 
تلويزيوني »زنده باد زندگي« در پاسخ به سؤال يکي از بينندگان گفت 
در کش���ورهايي مثل ايران که تک محصول و بر صادرات نفت متکي 
هس���تند، تورم و گراني ها اجتناب ناپذير است. از آقاي خاني سردبير 
روزنامه اطاعات که اقتصاد هم مي دانند، تقاضا دارم در مورد صحت 
يا سقم گفته هاي دکتر توکلي يادداشتي بنويسند و براي آگاهي مردم 

در روزنامه چاپ کنند.
از عاقه مندان مسايل  اقتصادي

افزايش جمعيت بيشتر متعلق به کدام خانواده ها است؟
برخي افراد از اين که طبق اعام سازمان آمار جمعيت کشور 2ميليون 
نفر افزايش يافته و از 82ميليون نفر تجاوز کرده است، ابراز خوشحالي 
مي کنند که بايد ديد اين افزايش جمعيت متعلق به خانواده هاي مرفه 
و نسبتًا  مرفه و تحصيلکرده است، يا بيشتر آنان در خانواده هاي فقير 
و محروم به دنيا آمده اند که در اين صورت اوضاع تأمين غذا، تعليم 
و تربيت، خدمات عمومي مانند آب و برق و گاز و همچنين اشتغال 
پايدار آنان در آينده چگونه خواهد بود و آيا اغلب کساني که امروز در 
خيابان و ميدان هاي شهر دستفروشي و يا تکدي گري مي کنند، محصول 

خانواده هاي پرجمعيت اما فقير نيستند؟
خواننده روزنامه اطاعات

ديدن چنين صحنه هايي زيبنده بازار بزرگ تهران نيست
براي خريد به بازار بزرگ و قديمي تهران رفته بودم و در حالي که 
روي نيمکت استراحت و خستگي در مي کردم، چشمم به مرد فقيري 
افتاد که با دست داخل مخزن زباله را مي کاويد، باقيمانده ساندويچ و 
نوشابه ها را بيرون مي آورد و کنار هم مي گذاشت و مي خورد. بعد هم که 
در محوطه بازار به راه افتادم، متأسفانه موارد مشابه ديگري در آنجا ديدم 
و اين در حالي است که در بازار تهران رستوران هاي بزرگ و متعددي 
وجود دارد که مي توانند غذاهاي تميز و خورده نشده مشتريان شان را 
درون ظروف يکبار مصرف بريزند و ميان فقرا و بي خانمان ها توزيع 
کنند. در بازاري که محل رفت و آمد بسياري از شهروندان و همچنين 
گردش���گران و ميهمانان خارجي است، ديدن چنين صحنه هايي بسيار 
آزاردهنده است و موجب صدمه ديدن آبرو و حيثيت کانشهر تهران 

به عنوان پايتخت يک کشور بزرگ اسامي مي شود.
خانم شهروند از تهران

نشاني آرامگاه مرحوم رشديه را اطاع رساني کنيد
براي حفظ ارزش و مقام وااي زنده ياد ميرزاحسن رشديه  بنيانگذار 
مدارس جديد در ايران، که به قلم آقاي رضا بابايي در روزنامه اطاعات 
چاپ شده است، به عنوان قدرداني مي خواهم تابلويي از زندگينامه و 
خدمات ايشان را آماده و بر مزارشان نصب کنم. از مسئوان روزنامه 
اطاعات تقاضا دارم در صورت امکان محل دفن مرحوم رش���ديه را 

اطاع رساني کنند.
هـ .س.الف  ـ خواننده روزنامه اطاعات
خط ارتباطي: مرحوم رشديه به سال 1322خورشيدي در »قبرستان 

نو« واقع در قم به خاك سپرده شده است.
ضرورت نصب اتيكت براي مبارزه با گرانفروشي

ب���ه اتف���اق ميهمانان به يکي از مراکز ب���زرگ خريد در بزرگراه 
رسالت رفتيم، تيشرتي که در مشهد 35هزارتومان خريده بودم، در آنجا 
85هزارتومان قيمت خورده بود و وقتي دليل اين تفاوت قيمت را پرسيدم، 
ب���اا ب���ودن اجاره مغازه  ها در آن مرکز خريد را عنوان کردند. عاوه بر 
اين قيمت گذاري هاي دلبخواهي، عدم نصب اتيکت بر روي اجناس هم 
موجب افزايش گرانفروشي ها و تخلفات صنفي مي شود و تشديد نظارت 

سازمان تعزيرات بر عملکرد واحدهاي صنفي را ضروري مي کند.
علي از تهران

پياده رو را تبديل به پارکينگ کرده اند
پياده روي انتهاي خيابان ُعمريه منشعب از خيابان پيروزي به پارکينگ 
خودروها تبديل شده است و همچنين در سراسر خيابان شکوفه بيشتر 
مواق���ع وانت بارهايي براي فروش ميوه توقف مي کنند که پارك دوبله 
آن ها، ترافيک خيابان مزبور را سنگين تر مي کند. از مأموران راهنمايي و 

رانندگي مي خواهيم در مورد رفع مشکات يادشده اقدام کنند.
از اهالي محل

پخش دوربين  مخفي هاي اعصاب خردکن در شبكه نسيم!
در حالي که اغلب برنامه هاي دوربين مخفي خارجي خيلي بامزه است 
و بيننده را شاد و از خنده روده بُر مي کند، دوربين مخفي هاي تلويزيون ما و 
از جمله شبکه نسيم بسيار لوس و بي معني و از آن مهم تر اعصاب ُخردکن 
و آزاردهنده است. وقتي برنامه هاي دوربين مخفي سيما چنين کيفيت نازلي 

دارد، چه نيازي به توليد يا پخش آن ها احساس مي شود؟
بيننده شبكه نسيم

سؤال از کانون بازنشستگان نيروهاي مسلح
بازنشس���ته سال 63 نيروهاي مسلح هستم که شهريورماه امسال 
پيامکي برايم ارسال و سپس 450هزارتومان بابت همسان سازي حقوق ها 
به حسابم واريز شد، اما در ماه هاي بعدي ديگر مبلغي از اين بابت به 
حسابم واريز نشده است، از کانون بازنشستگان نيروهاي مسلح تقاضا 

دارم در اين مورد پاسخگو باشد.
بازنشسته نيروهاي مسلح

چرا به اجراي قانون بازنشستگان گردن نمي گذارند؟
در حالي که 16 استاندار، شهرداران تهران و چند کانشهر ديگر 
و همچنين شماري از مديران ارشد کشور به مصوبه مجلس و تصميم 
دولت گردن نهاده اند و به دليل بازنشسته بودن، پُست هاي خود را ترك 
کرده اند، چه دليلي دارد که رئيس و نايب رئيس محترم فدراسيون فوتبال 
که بازنشس���ته اند، بر ادامه کارهايشان اصرار داشته باشند و حتي براي 
ماندن در سمت هايشان، از فدراسيون جهاني فوتبال کمک بخواهند؟ آيا 
پُست  و مقام هاي دولتي اين ارزش را دارد که براي حفظ آن ها، انسان 

دست به دامان اجانب و بيگانگان شود؟
تلفن به خط ارتباطي

تأخير در پرداخت هزينه بيمه تكميل درمان
پس از 2ماه انتظار از بيمه آتيه سازان سنندج برايم پيامک فرستادند 
که هزينه بيمه تکميل درمان من به حسابم واريز مي شود، اما در اين 
مورد هرچه انتظار مي کشم، بي فايده است. وقتي حق بيمه تکميل درمان 
هرماه از مستمري  بازنشستگان کسر مي شود، چرا پرداخت هزينه درمان 

ما بايد اينهمه زمانبر باشد؟
بازنشسته كشوري از سنندج

آيا ادعاي چندبرابر شدن يارانه ها فريبكاري نيست؟
در ش���رايطي ک���ه آق���اي احمدي نژاد باب���ت يارانه هاي نقدي 
5هزارو800ميليارد تومان بدهي روي دست دولت فعلي گذاشته است، 
ايشان بر چه اساس و استدالي در سفر به شهرها از افزايش چندبرابري 
يارانه ها درصورت رئيس جمهورشدن خود سخن مي گويد، آن  هم در 
حالي که بس���ياري از دوستان اش در دادگاه ها پرونده دارند؟ آيا حرف 
زدن از افزايش چندبرابري يارانه هاي نقدي به نوعي نيرنگ براي فريب 

افراد ساده لوح نيست؟
م،  محمدي ـ ساري

لزوم برخورد با رانندگان خودروهاي شيشه دودي
تعدد خودروهاي شخصي با شيشه هاي دودي به تازگي افزايش يافته 
اس���ت و در شرايطي که امکان خافکاري در برخي از اين خودروها 
وجود دارد، راهنمايي و رانندگي شهرها در برخورد با رانندگان آن ها 

نبايد بي تفاوت باشند.
شهروندي از اردبيل

جاده اسام آباد غرب به دوربرگردان نياز دارد
جاده اس���ام آباد غرب � بخش »همي���ر« در نزديکي هاي امامزاده 
قاضي وند دوربرگردان ندارد و به همين دليل رانندگان براي برگشت به 
سمت امامزاده، خاف جهت رانندگي مي کنند که خطرناك است. از راه 

و شهرسازي استان کرمانشاه تقاضاي ساخت دوربرگردان را داريم.
عبداه الفتي ـ اسام آباد غرب

ضرورت کاهش نهاده هاي صنعت مرغداري
افزايش قيمت خوراك طيور موجب باا رفتن هزينه مرغداري ها 
ش���ده و افزايش قيمت گوش���ت مرغ را به دنبال آورده است که براي 
کاه���ش قيمت اين کااي مورد نياز مبرم مردم، ضرورت دارد قيمت 

فروش نهاده هاي مورد نياز مرغداري ها کاهش يابد.
از فعاان صنعت مرغداري

پيامدهاي منفي حذف آزمون سراسري دانشگاه ها
در رابطه با خبرها و مقاله هايي که در ارتباط با حذف آزمون  سراسري 
دانشگاه ها در روزنامه اطاعات چاپ شده است بايد گفت اجراي اين 
برنامه بجز اين که علم آموزي و تحصيل را بي معنا کند، امکان راهيابي 
کساني که شرايط علمي ازم را ندارند به دانشگاه ها فراهم آورد و آموزش 

و پرورش در کشورمان را به قهقرا ببرد، نتيجه  ديگري ندارد.
باقرميرزا

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم
شركت تعاوني اعتبار كاركنان اداره كل امور اقتصادي و دارائي 

استان اصفهان
به شماره ثبت 14090 و شناسه ملي 10260350965

جلس���ه مجمع عمومي عا�� بطو� فو� �لعا�� نوبت ��� ش���ركت تعا�ني �عتبا� 
كا�كنا� ����� كل �مو� �قتصا�� � ����ئي �س���تا� �صفها� ��� س���اعت 12/30 
���پنج شنبه مو�� 1397/10/20 �� محل ����� كل �مو� مالياتي �ستا� �صفها� به 

����: خيابا� سپا� ����� كل �مو� مالياتي �ستا� �صفها� تشكيل مي گر��.
لذ� �� كليه �عضا� �عو� مي ش���و� با �� �ست ��شتن كا�� � يا �فترچه عضويت 
��� ساعت مقر� �� محل مذكو� حضو� به هم �سانيد � يا �كيل/ نمايند� خو� �� 

كتبا� معرفي نماييد.
*ضمنا� به �طال� مي �س���اند كه ب���ه موجب ما�� 19 �يين نامه نحو� تش���كيل 
مجامع عمومي� تعد�� ���� �كالتي هر عضو حد�كثر 3 ��� � هر ش���خص غيرعضو 
تنها يك ��� خو�هد بو� � �عضا� متقاضي �عطا� نمايندگي� مي بايست به همر�� 
نمايند� خو� حد�كثر تا تا�يخ 1397/10/19 �� محل �فتر شركت حاضر تا پس �� 

�حر�� هويت � تأييد �كالت� برگه ���� به مجمع �� ��يافت ���ند.
*�ستو� جلسه:

� گز��� هيئت مدير� � با���/ با��سا�
� ���ئه گز��� مالي توسط حسابد�� يا مدير مالي

� طر� � تصويب صو�تها� مالي سالها� 1392 � 1393 � 1394 � 1395 � 1396 
� نحو� تقسيم سو� �يژ� � ميز�� پر��خت پا��� به �عضا� هيأ� مدير� � با��سا� 

� كا�كنا� � بو�جه سا� جا�� شركت.
� ���ئه گز��� تغيير�� �عضا� � سرمايه شركت تعا�ني.

� �نتخا� �عضا� �صلي � علي �لبد� هيئت مدير� � با���/ با��سا�.
� تغيير � تعيين ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� شركت

هيئت مدير�

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم
شركت تعاوني اعتبار كاركنان اداره كل امور اقتصادي و 

دارائي استان اصفهان
 به شماره ثبت 14090 و شناسه ملي 10260350965

مجمع عمومي فو� �لعا�� نوبت س���و� شركت تعا�ني �عتبا� كا�كنا� 
����� كل �مو� �قتصا�� � ����يي �س���تا� �صفها� �� س���اعت 11 
���پنج ش���نبه مو�� 1397/10/20 �� محل ����� كل �مو� مالياتي 
�س���تا� �صفها� ب���ه ���� خيابا� س���پا�� ����� كل �مو� مالياتي 
�س���تا� �صفها� برگز�� مي شو�. �� كليه �عضا� �عو� مي شو� شخصا� 
يا �كالتا� جهت �تخا� تصميم نسبت به موضوعا� �يل �� �ين جلسه 

حضو�به هم �سانند.
ضمنا� به �طال� مي �س���اند كه به موجب م���ا��19 �يين نامه نحو� 
تش���كيل مجامع عمومي� تعد�� ���� �كالتي هر عضو حد�كثر 3 ��� 
� هر ش���خص غيرعضو تنها يك ��� خو�هد بو� � �عضا� متقاضي 
�عطا� نمايندگي� مي بايست به همر�� نمايند� خو� حد�كثر تا تا�يخ 
1397/10/19 �� محل �فتر ش���ركت حاضر تا پس �� �حر�� هويت � 

تأييد �كالت� برگه ���� به مجمع �� ��يافت ���ند.
�ستو� جلسه:

� تغيير نشاني محل فعاليت تعا�ني موضو� ما�� 6 �ساسنامه
� طر� � تصويب �ساسنامه جديد تعا�ني مصوبه شو��� پو� � �عتبا� 

بانك مركز�
هيأ� مدير� شركت تعا�ني �عتبا�

رونوشت آگهي حصر وراثت
�قا� حسين طيب نيا ����� شناسنامه شما�� 536 به شر� ���خو�ست به كالسه 701178/�97/67 
�� �ين شو�� ��خو�س���ت گو�هي حصر ���ثت نمو�� � چنين توضيح ���� كه شا����� غال� حسين 
طيب نيا به شناس���نامه 47 �� تا�يخ 84/2/5 �قامتگا� ��ئمي خو� بد��� �ندگي گفته ��ثه �� مرحو� 
منحصر �س���ت به: 1� علي 2� حسين 3� �قيه (طيب نيا فر�ند�� متوفي) 4� مليحه شكو����� خليفاني 
فر�ند س���يفعلي همسرمتوفي. �ينك با �نجا� تشريفا� مقدماتي ��خو�ست مزبو� به �ستنا� ما�� 362 
قانو� �مو� حسبي �� �� يك نوبت �گهي مي نمايد تا هر كسي �عتر�� ���� � يا �صيت نامه �� متوفي نز� 

�� باشد �� تا�يخ نشر �گهي ظر� يك ما� به شو�� تقديم ���� ��ال گو�هي صا�� خو�هد شد.
�ئيس شعبه 67 شو��� حل �ختال� ���ميه

ش�ركت س�يما� بهبه�ا� �� نظر ���� مقد�� 12000تن 
سربا�� �هو�� با �فز�يش 25��صد� �� �� طريق مناقصه عمومي 
خريد��� نمايد. متقاضيا� مي تو�نند جهت كسب �طال� � 
خريد بر� شر�يط مناقصه به سايت شركت سيما� بهبها� 
www.behcco.ir مر�جع���ه نمايند. ضمنا� مهلت تحويل 
پاكت ها تا ساعت 14 مو�خه 97/10/12 به نشاني بهبها� � 
كيلومتر 10 جا�� س���يما� كدپستي 6367154654 به 
��حد �بيرخانه سيما� بهبها� تحويل نمايند. ال�� به �كر 
�ست كه هزينه يك نوبت چا� �گهي � كسو��� قانوني با 
برند� مناقصه �ست � شركت سيما� بهبها� �� �� يا قبو� 

پيشنها�ها مختا� �ست.
تلفن تما�: 280 ��خلي � 5 �52723031�061

شركت سهامي عا�
سيما� بهبها�

شركت سهامي عام سيمان بهبهان

(نوبت دوم)مناقصـــه

شركت س�يما� بهبها� �� نظر ���� ��غنها� صنعتي 
مصرفي س���االنه خو� �� �� ش���ركت ها� توليدكنند� 
 معتبر �� طري���ق مناقصه عمومي خري���د��� نمايد.

لذ� متقاضي���ا� مي تو�نند جهت كس���ب �طالعا� � 
 خريد بر� ش���ر�يط مناقصه به سايت  سيما� بهبها� 
 ب���ه ���� www.behcco.ir مر�جع���ه نماين���د. 
�خري���ن مهل���ت تحوي���ل پاكت ها تا س���اعت 14 

مو��97/10/12 مي باشد. 
تلفن تما�: 06152723032 ��خلي 280 � 290  

ال�� به �كر �س���ت كه هزينه ي���ك نوبت چا� �گهي 
� كس���و��� قانوني با برند� مناقصه �س���ت � شركت 

سيما� بهبها� �� �� يا قبو� پيشنها�ها مختا� �ست.
شركت سهامي عا�
سيما� بهبها�

شركت سهامي عام سيمان بهبهان

مناقصه

 ش�ركت ماش�ين ها� �لكتريك�ي جوين(جمك�و) �� نظر ����
تأمين �نو�� قطعا� �يخته گر�� �نو�� بلبرينگ� ��� فوال� سيليكوني� 
 �نو�� ميلگر� CK � ��� فوال� ساختماني� �نو�� مو�� عايقي� تسمه مسي 
� س����يم الكي� �ن����گ � ��ين� تولي����د �نو�� فن پالس����تيكي � �نو�� 
قا� فن ف����وال��� چو� � نئوپا� مو�� نيا� خ����و� �� �� طريق مناقصه 
� عقدق����ر����� خريد��� نمايد. ل����ذ� �� عالقمند�� به همكا�� �عو� 
مي شو� جهت ��يافت �س����نا� مناقصه �� تا�يخ نشر �گهي حد�كثر به 
مد� يك هفته به ���� محل كا�خانه ��قع ��: سبز���  - كيلومتر45 

جا�� �سفر�ين � شركت جمكو ��حد تد��كا� مر�جعه نمايند.
تلفن: 58285260�051                             فاكس: 44664434�051

ش�ركت كش�ت � ��� قيا� �صفها� �� نظر ���� تعد��� �� ماشين �ال� � 
��مها� خو� �� (به شر� �يل) �� طريق برگز��� مز�يد� �� ��� چها�شنبه 
مو�� 1397/10/12 بفر�� برس���اند� لذ� �� متقاضيا� �عو� مي شو� 
جهت شركت �� جلس���ه مذكو� به ���� �فترمركز� شركت� پليس ��� 
 �صفها� � تهر��� كيلومتر9 جا�� علويجه ��� ساعت11صبح مر�جعه نمايند. 

ضمنا� قيمت پايه كميسيو� �� ��� برگز��� مز�يد� �� بر� پيشنها� قيمت �عال� خو�هد شد.
تلفن تماس: 33804334ـ031

1. گا� �بستن
2. گا� غير�بستن كشتا�گاهي

3. تليسه با����
4. تليسه غيربا���� كشتا�گاهي

5. گوساله نر قطع شير (�� شركت قيا� �صفها� � ��حد �يو�� �ستا� �يال�)
6� گوساله نر شيرخو�� (�� شركت قيا� �صفها� � ��حد �يو�� �ستا� �يال�)

7. گوساله ما�� 3 تا 9 ماهه
8. گوساله نر ���گه (گوشتي)

9. گوساله ما�� ���گه (گوشتي)
ماشين آالت شركت:

1. خو��� ��نت پيكا� مد�1378
2. خو��� پژ� پا�� سو��� مد�1392

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت صنايع غذايي و بسته بندي مرواريد سياه ساحل (سهامي خاص)

به شماره ثبت 42004 شناسه ملي 10102137094  (نوبت دوم) 
با توجه به �ينكه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� نوبت ��� به حد نصا� نرسيد لذ� بدينوسيله �� 
كليه سهامد���� ش���ركت �عو� به عمل مي �يد كه �� جلسه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� 
كه �� ��� سه ش���نبه مو�� 97/10/18 ساعت 10 صبح �� مركز شركت ��قع �� �هو�� شهر� صنعتي 

شما�� 2 ��قع �� جا�� �هو�� �نديمشك كيلومتر 10 برگز�� مي شو� حضو� به هم �سانند. 
�ستو�جلسه: 1� �نتخا� � تعيين سمت هيئت مدير� 2� �نتخا� با��سين 3� تعيين �ضعيت حق �مضا 

�ئيس هيئت مدير�4� �نتخا� ���نامه 5� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع مي باشد. 

زاهدان - خبرنگار اطاعات: کلنگ ساخت 
بيمارس���تان 540تختخوابي چابهار به عنوان 
بزرگترين بيمارس���تان جنوب شرق کشور در 
مراس���مي با حضور وزير بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکي به زمين زده شد .
 اين بيمارس���تان قرار است در زميني به 
مساحت 25 هکتار با اعتبار 1000ميليارد تومان 
توس���ط قرارگاه سازندگي خاتم اانبيا)ص( در 

منطقه آزاد چابهار ساخته شود .
 در آيين کلنگ زني بيمارستان 540تختخوابي 
چابهار عاوه بر دکتر سيد حسن  هاشمي وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، چند نفر از 
معاونان اين وزارتخانه، سردار سعيد محمد فرمانده 
قرارگاه سازندگي خاتم اانبيا)ص(، احمد علي 
موهبتي استاندار سيستان و بلوچستان، مديرعامل 
منطق���ه آزاد چابهار، نمايندگان مردم چابهار و 
ايرانشهر در مجلس شوراي اسامي، سرپرست 
فرمانداري، علماي ش���يعه و سني و مديران و 

مسئوان محلي چابهار حضور داشتند  .
 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در 
اين مراسم گفت: دانشگاه مستقل علوم پزشکي 
چابهار با توجه به جايگاه توسعه اي اين شهرستان 
راهبردي به زودي با همکاري و مشارکت جوامع 

محلي و منطقه آزاد راه اندازي مي شود. 
دکتر هاش���مي اظهار داشت: راه اندازي 
دانشگاه علوم پزشکي در سواحل مکران نيازمند 
مساعدت همه قشرهاي مختلف مردم، مسئوان 
و منطقه آزاد اس���ت. وي با بيان اين که چابهار 
متصل به آب هاي اقيانوس هند و يکي از بهترين 
بنادر دنيا و از اين طريق متصل به کش���ورهاي 
مختلف دنيا اس���ت، تاکيد کرد: چابهار را بايد 
متناسب با موقعيت و جايگاه اين منطقه مورد 
توجه قرار داد و حوزه بهداشت و درمان آن را 

به شاخص هاي کشوري نزديک کرد.  
وزير بهداشت بر تکميل طرح هاي بهداشت 
و درمان چابهار تاکيد کرد و افزود: براي ارتقاي 
شاخص هاي بهداش���تي و درماني سيستان و 
بلوچستان به ويژه شهرستان چابهار و کنارك عزم 
جدي وجود دارد. پروژه هاي بهداشتي و درماني 
چابهار بايد به موقع تکميل و بهره برداري شوند 

تا مردم از نعمت آن بهره مند شوند. 
وي از مس���اعدت هاي منطقه آزاد براي 

واگذاري رايگان زمين بيمارستان و تاش هاي 
اعضاي ش���وراي اداري و مردم اين شهرستان 

قدرداني کرد. 
وزير بهداش���ت با بيان اين که سه هزار 
تخت بيمارستاني در کشور در حال اجراست و 
به زودي تحوات خوبي در حوزه سامت انجام 
مي شود، به انتخاب استاندار سيستان وبلوچستان 
توسط دولت اشاره کرد و افزود: يکي از بهترين 
انتخاب ها انتصاب استاندار اين استان است که بار 

ديگر اميد را به مردم منطقه برگردانده است. 

هاشمي گفت: تبديل زمين قبلي بيمارستان 
سينا به تجاري و فروش آن بخشي از هزينه هاي 
بيمارس���تان جدي���د 540تختخوابي را تأمين 

مي کند.
اضافه شدن 1100 تخت

 وزير بهداشت در ادامه افزود: اين پروژه 
و بيمارس���تان ايرانش���هر که از امروز شروع 
ش���ده است، منجر به اضافه شدن 1100 تخت 
بيمارستاني به بلوچستان مي شود و نه فقط اين 
پروژه براي خود استان بلکه کشورهاي همجوار 
هم از اين پروژه ها بهره مند خواهند ش���د و 
چابهار به يکي از محورهاي مهم درماني کشور 

تبديل مي شود. 
دکتر هاشمي گفت: به طور حتم در آينده 
چابهار منحصر به مش���ارکت و سرمايه گذاري 
يکي از کش���ورهاي دنيا نخواهد بود چرا که 
300کيلومتر مرز آبي داريم و س���رزمين مکران 

داراي تمدن اس���ت و اين پروژه مي تواند در 
توسعه و پيشرفت منطقه موثر باشد. 

وي اف���زود: دليل اين که اين پروژه با دو 
س���ال تأخير آغاز ش���د، اصرار ما بود که بايد 
بهترين نقطه از اراضي منطقه آزاد را بگيريم تا 
بيمارستاني نمونه در تراز انقاب اسامي در اين 
شهرستان ساخته شود که با همکاري مسئوان 

دست اندرکار اين امر محقق شد. 
هاشمي اظهار داشت: اميدواريم آنچه در 
جهت توس���عه خوزستان اتفاق افتاده است، در 

اينجا هم محقق ش���ود چرا که يکي از بهترين 
و زيباترين بنادر دنيا و مهمترين بندر کش���ور 
م���ا، بندرچابهار اس���ت.    وي همچنين تاکيد 
کرد: رونق اقتصادي اميد به ماندگاري مردم را 
افزايش مي دهد حتي امنيت هم در گرو رش���د 
اقتصادي اس���ت و امنيت زماني ايجاد مي شود 
که وضع اقتصادي و معيشت مردم خوب باشد 
و اين امر کاهش آس���يب هاي اجتماعي را هم 

به دنبال دارد. 
همچني���ن فرمانده قرارگاه س���ازندگي 
خاتم اانبيا)ص( در حاش���يه اين مراسم گفت: 
براي ساخت بيمارستان 540 تختخوابي چابهار 
350 ميلي���ارد تومان و 250 ميليارد تومان براي 
خريد تجهيزات آن از محل اعتبارات دانشکده 

علوم پزشکي ايرانشهر هزينه مي شود.  
سردار س���عيد محمد اظهارداشت: اين 
بيمارس���تان با زيربن���اي 60 هزار مترمربع در 

زميني به مساحت 20 هکتار در محدوده منطقه 
آزاد چابهار ساخته مي شود.  

مجري پروژه بيمارستان 540 تختخوابي 
چابهار گفت: زمان تکميل اين پروژه 36 ماه تعيين 
ش���ده است که اميدواريم براي رفع مشکات 
بهداش���تي و درماني مردم جنوب سيستان و 
بلوچستان به موقع افتتاح و بهره برداري شود.  

وي با بيان اين که سرانه تخت بيمارستاني 
در کشور 1/6 دهم تخت براي هزار نفر است 
و در جهان اين آمار به ازاي هر هزار نفر 3/5 
تخت است، افزود: در جنوب بلوچستان سرانه 

تخت بيمارستاني 6دهم است.  
چابهار، پيشاني توسعه وآباداني استان

   احمدعلي موهبتي اس���تاندار سيستان و 
بلوچس���تان هم در اين مراسم   با بيان اين که 
چابهار به سبب همجواري با آب هاي اقيانوس 
هند و موقعيت هاي راهبردي پيش���اني توسعه 
و آباداني اس���تان محروم سيستان و بلوچستان 
اس���ت، افزود: ارتقاي شاخص هاي بهداشتي و 
درماني، آموزش���ي، راه و آب شهرستان چابهار 

از ضرورت هاست . 
استاندار سيستان و بلوچستان با بيان اين که 
ساخت بيمارستان 540 تختخوابي و راه اندازي 
دانش���گاه بين المللي علوم پزشکي در چابهار 
مي تواند به ارتقاي شاخص هاي سامت کمک 
کند، افزود: ساخت بيمارستان جديد در چابهار 
با تاخير 2 س���اله رو به رو بوده است و انتظار 
م���ي رود پ���س از کلنگ زني در مدت 36 ماه 

تکميل و بهره برداري شود  . 
حجت ااس���ام سيدمحمد موسوي امام 
جمعه چابهار هم گفت: کلنگ ساخت بيمارستان 
در چابهار خنثي کننده حرکات تروريستي است 
و اي���ن اقدام مي توان���د رضايتمندي مردم از 
خدمات نظام را در آس���تانه 40 سالگي انقاب 
بيشتر کند . مولوي عبدالرحمن مازهي امام جمعه 
اهل سنت چابهار هم از تاش هاي دولت براي 
رشد شاخص هاي توسعه در حوزه بهداشت و 
درمان قدرداني کرد و گفت: دشمنان بدانند که 
ما در حال پيشرفت هستيم و به رغم مشکات 
و بدخواهي و توطئه هاي دشمنان به ياري خدا 
ايران اس���امي در حال پيشرفت است و روي 

پاي خود ايستاده ايم .

ساخت بزرگترين بيمارستان جنوب شرق کشور در چابهار
سرويس خبر: استاندار تهران 
گفت: زدودن معت���ادان متجاهر 
و کودکان کار از چهره ش���هر و 
ساماندهي آنها از انتظارات دولت 

است.
انوشيروان محسني بندپي در 
نشست مشترك با فرمانده انتظامي و 
رؤساي پليس هاي تخصصي تهران 
ب���زرگ با بيان اين که فعاليت در 
هر نهادي، حساسيت، ويژگي ها و 
سختي دارد، افزود: سختي فعاليت 
در ني���روي انتظامي براي فعاان 
عرصه نظم و امنيت از مزيت هاي 

آن بيشتر است. 
اس���تاندار تهران با اشاره به 
حضور نيروهاي انتظامي در شرايط 
سخت، برف، يخبندان، شب و روز 
و در زمان ه���اي وقوع بحران در 
داخل و بيرون ش���هر، اضافه کرد: 
اين نيروهاي انتظامي است که در 
هر بحراني، حتي پيش از حضور 
دستگاه هاي امدادي، حضوري قوي 

و اثرگذار دارد. 
بندپ���ي ادام���ه داد: در هر 
جامعه اي اگر امنيت، نظم، انضباط 
وآرامش فراهم ش���ود ساير آحاد 
جامعه نيز نقش خود را به درستي 
ايفا مي کنند، ويژگي اخاق مداري 
و جامعه محوري نيروي انتظامي در 
فرمايشات امام راحل و مقام معظم 
رهبري تأکيد شده است و ايشان بر 
اين اصل تاکيد دارند که مردم ولي 
نعمت ما هستند و بايد به گونه اي با 
مردم رفتار شود که احساس سختي 

به آنها نرسد.
وي نق���ش ناج���ا در تأمين 
امني���ت و آرامش مردم به ويژه در 
شرايط خاص از جمله مشکات و 
فشارهاي اقتصادي را مهم دانست 
و گفت: ايجاد يگان هاي مختلف 
در پلي���س از راهنمايي و رانندگي 

تا پليس فتا، پيش���گيري و امنيت، 
نشان دهنده وظيفه مهم، حساس و 
خطير اين قشر از زحمتکشان جامعه 

است.   
استاندار تهران افزود: نيروي 
انتظام���ي در موضوع جمع آوري، 
غربالگري و ايجاد ظرفيت نگهداري 
دو هزار نفري براي معتادان متجاهر 
در استان تهران نقش مهمي داشته 
و اخاق پذيري و زيس���ت پذيري 
در اس���تان تهران را محقق ساخته 

است.
كاهش جرايم خشن  

  فرمانده انتظامي تهران بزرگ 
هم با تبريک انتصاب محسني بندپي 
به عنوان استاندار تهران گفت: پليس 
ته���ران بزرگ با همه توان در کنار 
استانداري تهران براي تامين امنيت 

و آرامش مردم قرار دارد.
سردار حسين رحيمي اظهار 
داش���ت: فرماندهي انتظامي تهران 
بزرگ با رويکرد جامعه محوري و 
مردمداري در طول دو سال گذشته 
تاش کرده در گام نخست براساس 
نياز هاي جامعه در تهران به عنوان 
ام القراي جمهوري اسامي که همه 
اقدامات در آن الگوي کش���وري 
است، حرکت کند و با افتخار اعام 
مي کنيم که جرائم خشن در دو سال 

اخير در تهران کاهش چش���مگير 
داش���ته و جرائم سازمان يافته در 

تهران نداريم. 
رئيس پلي���س تهران بزرگ 
با اش���اره به اجراي طرح »رعد« 
پليس پيشگيري تهران اضافه کرد: 
در اين ط���رح کانتري ها مکلف 
شده اند حوزه خود را از مجرمان، 
قانون ش���کنان، متخلفان و خرده 
فروشان مواد مخدر پاکسازي کنند 
که ابت���کار نويي در پليس تهران 

است.
وي به اقدام پليس اطاعات و 
امنيت در برخورد با ارازل و اوباش 
در تهران اشاره کرد و افزود: اراذل و 
اوباشي که تفرجگاه ها را پاتوق خود 
قرار دادند و ايجاد مزاحمت مي کنند 
در چند پ���ارك مورد هدف اين 
طرح هستند و حتي در باشگاه هاي 
بدنسازي و قهوه خانه ها نيز اين طرح 

اجرا مي شود.
او با اشاره به ضرورت ايجاد 
40 کانتري در اس���تان تهران نيز 
اش���اره کرد و افزود: 17 پرونده 
بزرگ اقتصادي در تهران در کمتر 
از دو سال در اختيار دستگاه قضايي 
قرار گرفت و تاش مي کنيم وضع 
مطلوبي در امنيت همه بخش ها براي 

مردم استان تهران فراهم کنيم. 

 استاندار تهران: زدودن معتادان متجاهر و کودکان کار 
از چهره شهر خواست دولت است

بقيه از صفحه اول 
   امواج سونامي در آب هاي 
تنگه س���وندا )واقع بين دو جزيره 
جاوه در شرق و سوماترا در غرب( 
اوايل شبانگاه به وقوع پيوست که 
درپي آن بوميان منطقه غافلگيرشدند 
و بسياري از خانه ها در حالي زير 
آب ف���رو رفت که س���اکنان آنها 
در خواب بودند. امواج س���ونامي 
در س���واحل منطقه در پي فعاليت 
آتشفش���اني کوه آناك کراکاتايو 

به وقوع پيوست.
سازمان مقابله با باياي طبيعي 
اندونزي در نخس���تين گزارش از 
وض���ع کنوني منطقه اعام کرد به 

علت ش���دت سونامي 430 خانه 
9 هتل و س���اختمان هاي مختلف 
در جزيره س���وماترا تخريب شده 

است.
امواج بلند و چند متري سونامي 
ناشي از فعاليت آتشفشاني و لرزش 
ايه هاي زمين و جزر و مد شديد 
دريا همزمان با ماه نو توليد ش���ده 
و در دل شب به وقوع پيوسته و به 
همين دليل مسئوان محلي همچنان 
در حال بررسي وضع خسارات و 
تلفات هستند. شمار زيادي از افراد 
نيز در اين منطقه درپي بروز امواج 
هولناك س���ونامي در دل تاريکي 

مفقود شده اند.

حادثه درحالي به وقوع پيوست 
که اندونزي در آس���تانه تعطيات 
سال نو ميادي قرار دارد و جزاير 
مختلف آن ش���اهد ورود روزانه 
هزاران گردشگر خارجي و داخلي 

است. 
ابراز همدردي ايران با دولت و 

ملت اندونزي
بهرام قاسمي سخنگوي وزارت 
امور خارجه در پي وقوع سونامي 
در منطقه زوندي اندونزي که منجر 
به کشته، مفقود و بي خانمان شدن 
شمار زيادي از مردم اين منطقه شد، 
با دولت و ملت اين کش���ور ابراز 

همدردي کرد. 

سونامي شبانه در اندونزي،  222 قرباني گرفت
سرويس خبر: معاون فرهنگي 
قوه قضائيه گفت: بانوان نيز مي توانند 
همچون آقايان به ورزشگاه ها بروند 
و از دي����دن بازي ها لذت ببرند به 
شرطي که اخاق و مسائل شرعي 

رعايت شود. 
والمسلمين  حجت ااس����ام 
دکتر ه����ادي صادقي به ايرنا افزود: 
همانگونه که خانم ها همراه با آقايان 
به س����ينما مي روند و از ديدن فيلم 
بهره مي گيرند يا به پارك مي روند، 
در ورزشگاه نيز مي توانند حضور پيدا 
کنند ولي ورود زنان به ورزشگاه ها 
ممکن است دو عارضه داشته باشد 
که بايد آن را برطرف کرد و مسئوان 

اجازه ندهند اين مسائل پديد آيد. 
وي افزود: اگر اين دو عارضه 
مديريت و با آن مقابله شود و دولت 

فضايي مناس����ب را ايجاد کند که 
اين دو مشکل وجود نداشته باشد، 
هيچ اشکالي مانع حضور بانوان در 
ورزشگاه ها نخواهد بود که عارضه 
اول موضوع اخاق اس����ت. يعني 
ممکن است در ورزشگاه ها فضاي 
ناسالمي وجود داشته باشد و کلمات 
اهانت آميزي گفته شود يا به بانوان 
توهين هايي ش����ود و در آن صورت 
حريم ها شکسته شود که در اين زمينه 
بايد مديريت شود ولي بايد بدانيم 
رفع اين مساله فقط کار دولت نيست 

و خود مردم بايد همکاري کنند. 
معاون قوه قضائيه افزود: مساله 
رعايت اخاق در ورزشگاه هم به 
عهده دولت اس����ت و هم تيم هاي 
ورزشي و طرفدارانشان بايد فعاليت 
کنند تا فضايي سالم را براي حضور 

زنان ايجاد کنند و فدراسيون ها نيز 
بايد نظارت داشته باشند. 

صادقي اضافه کرد: عارضه دوم 
مربوط به مسائل شرعي است که طبق 
فتواي مراجع تقليد ديدن بدن نامحرم 
براي هر دو طرف اشکال دارد. يعني 
هم مرد و هم زن نمي توانند به بدن 
برهنه نگاه کنند که رفع اين مشکل 
هم سخت نيست. چون در گذشته 
براي حض����ور بانوان در بعضي از 
ورزش ها اين کار را کرده ايم و تجربه 
داري����م.  معاون فرهنگي قوه قضائيه 
اضافه کرد: بانوان اوايل انقاب در 
هيچ رشته ورزشي شرکت نمي کردند 
ولي اان در ده ها رش����ته با پوشش 
خوب ش����رکت مي کنند و بر همين 
اساس مي توانند با پوشش خوب در 

مسابقات شرکت کنند.  

 جراحي مغز »آيت اه مؤمن« حضور بانوان در ورزشگاه ها با 2 شرط ممكن است
با موفقيت انجام شد

سرويس شهرستان ها: رئيس بيمارستان شهيد بهشتي قم گفت: عمل 
جراحي مغز آيت اه محمد مؤمن نماينده قم در مجلس خبرگان رهبري 
با موفقيت انجام ش���د و وي در بخش  آي س���ي يو اين بيمارستان بستري 

است.
دکتر سيد ياسر فروغي با اشاره به روند درماني آيت اه محمد مؤمن، 
افزود: سي تي اسکن مجدد مغز بعدازظهر شنبه انجام شد و با توجه به 
افزايش مختصر خونريزي نسبت به صبح، تصميم به جراحي گرفته شد 
که عمل جراحي با هدف کاهش فشار مغز توسط تيم مجرب با موفقيت 
انجام گرفت. وي اضافه کرد: پس از جراحي، وضع آيت اه مؤمن پايدار 
است و سطح هوشياري وي تا حدودي بهتر شده و تيم پزشکي بيمارستان 

تمامي اقدامات ازم را انجام مي دهد.
دکتر علي اريجاني، رئيس مجلس شوراي اسامي در تماس تلفني با 
فرزند آيت اه محمد مؤمن عضو فقهاي شوراي نگهبان که به علت بيماري 
در يکي از بيمارس���تان هاي ش���هر قم بستري است، روند معالجه و وضع 

پزشکي او را پيگيري کرد.  
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز با حضور 

در قم در جريان روند درماني آيت اه مؤمن قرار گرفت.
قاسم جان بابايي با اباغ سام وزير بهداشت به خانواده آيت اه مؤمن، 

گفت: تيم پزشکي متخصص در حال انجام اقدامات درماني ازم است.
آيت اه مؤمن از روزشنبه به دليل مشکات مغزي، تنفسي و کاهش 
سطح هوشياري در بخش آي سي يو بيمارستان شهيد بهشتي قم بستري 
است؛ آيت اه مؤمن عضو مجلس خبرگان رهبري، فقهاي شوراي نگهبان 

و شوراي عالي قضايي است.

وداع با شهيد گمنام در کياشهر
سرويس شهرستان ها: مردم شهيد پرور کياشهر شنبه شب با يکي 

از شهداي گمنام دوران دفاع مقدس وداع کردند.
جمع زيادي از مردم کياش���هر در مس���جد کنار بقعه آقا سيد ابو 
جعفر ميزبان اين شهيد گمنام دوران دفاع مقدس بودندو بار ديگر با 
آرمان هاي ش���هدا پيمان بس���تند. اين شهيد گمنام سال 1361 در سن 
20س���الگي در عمليات رمضان در منطقه ش���رق بصره به درجه رفيع 

شهادت نائل آمد.
پيکر مطهر اين شهيد براي تعيين محل خاکسپاري به معراج شهداي 

تهران منتقل شد.

سرويس خبر: در آمد حاصل از جرايم رانندگي به 
خزانه دولت واريز مي شود و هيچ مبلغي از آن به حساب 

نيروي انتظامي واريز نمي شود. 
سردار حسين اشتري فرمانده ناجا در حاشيه برگزاري 
گردهمايي سراس����ري فرماندهان، روسا و معاونان ناجا 
)سومين نشست تخصصي و فصلي سال 97( درباره اينکه 
گفته شده جبران کسري بودجه ناجا با افزايش نرخ جرايم 
راهنمايي و رانندگي است، اظهار داشت: براساس مصوبه 
مجلس ش����وراي اسامي، هيات وزيران و مطابق تورم، 
هر سه سال يکبار موضوع تعيين نرخ جرايم راهنمايي و 

رانندگي بررسي و اباغ مي شود.  
وي افزود: هر زماني که هيات وزيران نرخ مصوب 
را اعام کنند، موضوع اجرايي مي ش����ود. او اضافه کرد: 
بودجه و نيازمندي هاي نيروي انتظامي از طريق پيگيري 
دولت محقق مي ش����ود که بايد گفت موضوع کس����ري 
بودجه، بحث درس����تي است اما ارتباطي با افزايش نرخ 

جرايم رانندگي ندارد. 

آمادگي ناجا در برابر توطئه ها
فرمانده ناجا گفت: امروز نيروي انتظامي در برابر هر 

تحرك و توطئه دشمنان آماده تر از هميشه است. 
او اضاف����ه کرد: هم����واره بايد در مقابل توطئه هاي 
دش����منان؛ هوشيارانه، فعاانه و با آمادگي صد در صدي 
عمل کنيم، برخي گروه هاي داخلي و خارجي به دنبال 
التهاب آفريني در فضاي جامعه و برهم زدن نظم و امنيت 
کش����ور هس����تند که با لطف و عنايت خداوند متعال و 
تدابير حکيمانه فرماندهي معزز کل قوا، همواره دشمنان 
در رس����يدن به اهداف شوم خود ناکام هستند، بنابراين 
بايد در برابر هر توطئه اي هوشيار باشيم.  وي با اشاره به 
عملکرد پليس در برخورد با مفسدان اقتصادي، افزود: 
پليس در شناسايي و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادي 
نيز عملکرد هوشمندانه و به موقعي داشت البته در کنار 
اين اقدامات، در حوزه اقتصادي از سوي پليس اقدامات 
پيشگيرانه و مقابله اي ديگري نيز انجام گرفت و اجازه 

جوان به سوء استفاده کنندگان داده نشد.  

درآمد حاصل از جرايم رانندگي به خزانه دولت واريز مي شود 
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اجرای مطلوبتر برنامه های فدراسیون کشتی با تعیین سریع ریاست اخبار کوتاهاخبار کوتاه داخلی

یک ایرانی در اردوی تیم ملی جودو ترکیه
عضو پیش���ین تیم ملی جودو 
کشورمان با کسب عنوان سومی در 
رقابتهای قهرمانی ترکیه به اردوی تیم 
ملی این کشور دعوت شد.به گزارش 
خبرنگار مهر، شایان نصیرپور خردادماه 
سال ۹۶  به واسطه ملیت مادر خود 
مقیم ترکیه شد و در تمرینات تیم ملی 
این کشور شرکت کرد. این جودوکار 
در رقابتهای قهرمانی این کش���ور که 

حکم انتخابی تیم ملی را داشت به عنوان سوم و مدال برنز دست پیدا کرد. 
وی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: تمرینات خیلی خوبی را پشت سر 
گذاش���ته بودم و در این مس���ابقات سه رقیب خود را ضربه فنی کرده و در 
مبارزه پایانی برابر نفر یک تیم ملی ترکیه با امتیاز بازنده و به عنوان سوم 
دس���ت پیدا کردم.نصیرپور ادامه داد: تمرینات تیم ملی آغاز می ش���ود و در 
این اردو حاضر خواهم شد. اگر بتوانم شرایط مورد نظر کادر فنی و مربیان 
را فراهم کنم، در سال ۲۰۱۹ به همراه تیم ملی ترکیه در مسابقات مختلف 

شرکت خواهم کرد.
رکوردی که یوونتوس در کالچو خلق کرد

بانوی پی���ر با غلبه بر آ.اس رم 
رکورد جدیدی در رقابت های سری 
آ فوتبال باش���گاهی ایتالیا خلق کرد.
به گزارش خبرگ���زاری فارس، در 
مس���ابقات هفته هفده���م کالچو، 
یوونتوسی ها توانستند یک بر صفر 
مقابل حریف برنده شوند.این نتیجه 
در حقیقت شانزدهمین برد تورینی ها 
در فص���ل جاری بود.یوونتوس ۱۶ برد و یک تس���اوی را در کارنامه اش 
دارد که یک رکورد جدید در س���طح س���ری آ به حس���اب می آید.این 
 تی���م ه���م اکنون ب���ا 4۹ امتیاز با تیم دوم جدول یعن���ی ناپولی  8 امتیاز 

فاصله دارد.
امارات در تب و تاب میزبانی جام ملت های آسیا

در فاصله کمتر از دو هفته تا شروع جام 
ملت های آسیا، ساختمان های شهر امارات رنگ 
و بوی میزبانی این رویداد را گرفته اس���ت.به 
گزارش ایس���نا و به نقل از الوطن، نزدیک به 
یک ماه، کشور امارات میزبانی این رقابت ها را 
بر عهده خواهد داشت.ساختمان ها و مراکز مهم 
کشور امارات به استقبال از این رویداد رفتند تا 
تب فوتبال در امارات را نشان دهند. ساختمان 

4۰ طبقه اتاق بازرگانی امارات در ابوظبی و ساختمان هنر از جمله مراکز 
مهمی بودند که تب جام ملت ها را در امارات با نشان دادن بنرهای خاص 
این رقابت ها نش���ان دادند.تصویر لوگوی جام ملت ها از جمله عکس هایی 
اس���ت که در شهرهای دبی و ابوظبی دیده می شود. مسئوان اماراتی اعام 
کردند که قصد دارند استقبال گرمی از عاقه مندان به فوتبال داشته باشند که 

برای دیدن بازی های جام ملت ها وارد این کشور شوند.
رونی: اخراج مورینیو کار درستی بود

وی���ن رونی س���تاره س���ابق تیم 
منچستریونایتد معتقد است اخراج خوزه 
مورینیو از سرمربیگری شیاطین سرخ کار 
درستی بود که باشگاه انجام داد.به گزارش 
ایرنا، تارنمای خبری بلیچر ریپورت نوشت: 
قرمزهای اولدترافورد   هفته گذشته مورینیو 
را از خدمت مع���اف کردند و اوله گانر 
سولسشر بازیکن اسبق این تیم را به عنوان 
سرمربی موقت برگزیدند.در این بین، رونی 
که به عنوان کارشناس به شبکه تلویزیونی بی تی اسپورت دعوت شده بود، 
پیش از پیروزی 5 بر یک شیاطین سرخ در نخستین حضور سولسشر روی 
نیمکت این تیم، اظهار داشت: باید تغییری رخ می داد و به نظرم این تصمیم 
درس���تی بود؛ سولسشر تا پایان فصل به عنوان سرمربی برگزیده شد و در 
حالی که باشگاه به جستجو برای جذب یک سرمربی جدید ادامه می دهد، 
عملکرد او را نیز تحت نظر خواهد گرفت. مسلما آن ها این بار نسبت به 

انتخاب فرد مناسب، اطمینان حاصل می کنند.

درخواست دادکان از هنرمندان و ورزشکاران
رئیس پیشین فدراسیون فوتبال از ورزشکاران 
و هنرمندان خواس���ت با اتحاد و همدلی برای 
ایمن سازی مدارس قدم بردارند.محمد دادکان 
که هم���واره نگاهی انتقادی به ناهنجاری های 
اجتماعی داشته است در گفتگو با خبرنگار مهر 
ضمن انتقاد از اظهارنظرهای نادرستی که درباره 
خصوصی سازی استقال و پرسپولیس می شود، 
خصوصی س���ازی این دو باشگاه را غیر ممکن 

دانست.دادکان در ادامه افزود: بجای خصوصی سازی سرخابی ها که صرفأ 
جهت ایجاد سرگرمی برای مردم مطرح می شود، می توانیم وقت و انرژی 
خودمان را صرف حل مشکات مهمتر کشورمان کنیم. وی خاطرنشان کرد: به 
همین جهت از همه هنرمندان و ورزشکاران درخواست می کنم تا در اقدامی 
خیرخواهانه، هزینه تأمین امنیت مدارس غیر استاندارد کشور را برعهده بگیرند 
تا دیگر ش���اهد حوادث تلخ گازگرفتگی و آتش سوزی در مدارس نباشیم. 
رئیس پیشین فدراسیون فوتبال تاکید کرد: در انجام این امر خیرخواهانه، آماده 
هستم تا به کمک دوستانم در بازار تهران، جهت حل مشکل امنیت مدارس 

بویژه در مناطق روستایی و محروم، پیش قدم شویم.
عزت اللهی به اردوی تیم ملی پیوست

هافبک تیم ملی فوتبال به اردوی این تیم 
در قطر پیوس���ت.به گزارش خبرگزاری فارس 
و به نقل از س���ایت رسمی فدراسیون فوتبال  
سعید عزت اللهی به اردوی تیم ملی در کشور 
قطر اضافه شد.صبح دیروز سعید عزت اللهی 
هافبک تیم ملی وارد دوحه ش���د و از عصر 
به تمرینات اضافه ش���د.تیم ملی قرار است در 
اولین دیدار دوس���تانه خود به مصاف تیم ملی 

فلسطین برود.
اصفهانیان: VARبومی در یک دیدار غیررسمی امتحان می شود

تکنولوژی کمک داور ویدویی با حضور علیرضا فغانی مورد آزمایش 
قرار گرفت.فریدون اصفهانیان، رییس کمیته داوران در گفت وگو با ایسنا درباره 
آزمایش VARبومی اظهار داش���ت:  این اتفاق افتاد و با حضور تعدادی از 
داوران از جمله علیرضا فغانی این تکنولوژی مورد آزمایش قرار گرفت.وی 
افزود: البته باید این سیس���تم در یک دیدار غیررسمی امتحان شود تا سپس 
در ورزشگاه های منتخب به کار گرفته شوند. 4 ورزشگاه آزادی، امام رضا، 
نق���ش جه���ان و فواد آره نا در صورت موفقیت در آزمایش دوم میزبان این 

تکنولوژی خواهند بود.
پایان کار مربی صرب در بسکتبال ایران

طی توافق های انجام شده با نناد ترونیچ، قرار 
است این مربی زودتر از پایان قراردادش همکاری 
با فدراسیون بسکتبال را خاتمه بدهد.به گزارش 
ایسنا، هزینه سنگین دستمزد این مربی صربستانی 
برای فدراسیون باعث شده بود که بارها مسئوان 
برای فسخ توافقی قرارداد با ترونیچ مذاکره کنند 
که شنیده شده بااخره این مذاکرات جواب داده 
و قرار است این مربی زودتر از پایان قراردادش 

ایران را ترک کند.با توجه به قیمت ارز، نداشتن منابع مالی و مشکات مالی 
فدراسیون، پایان فعالیت ترونیچ در ایران می تواند خبر خوبی برای فدراسیون 
بسکتبال باشد.طبق توافقاتی که انجام شده قرار است فدراسیون دو ماه حقوق 
ترونیچ را جلوتر پرداخت کند و او مابقی دستمزدش را نگیرد و به فعالیتش 

در ایران خاتمه بدهد.
طای المپیک لندن پس از ۶ سال به نصیر شال رسید!

مثبت اعام شدن تست دوپینگ وزنه بردار 
اوکراینی باعث شد تا نواب نصیرشال با یک پله 
صعود به عنوان قهرمان المپیک ۲۰۱۲ لندن معرفی 
شود.به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه کمیته 
بین المللی المپیک، تست دوپینگ وزنه برداران در 
المپیک ۲۰۱۲ لندن را برای چندمین بار مورد بررسی 
قرار داد چهار وزنه بردار مرد و یک وزنه بردار زن با 
تست مثبت دوپینگ همراه شدند.در این بین تست 
دوپینگ الکسی توروختی از اوکراین هم مثبت اعام شد تا بدین ترتیب مدال 
 نقره نواب نصیرشال در دسته ۱۰5 کیلوگرم المپیک ۲۰۱۲ لندن به مدال طا 

ارتقا یابد.

هنوز که هنوز است خبري مبني بر برگزاري 
مجمع انتخاباتي ریاست فدراسیون کشتي به 
گوش نمي رسد هرچند که هرکجا صحبتي از 
کشتي است، ضرورت انتخابات ریاست، اولین 

اولویتي است که مطرح مي شود. 
پیش از این چندبار روس���اي هیأت هاي 
کشتي اس���تانها از وزارت ورزش درخواست 
کردند تا با توجه به موقعیت س���خت کشتي 
براي مس���ابقات المپیک ۲۰۲۰ در زمان کمي 
که تا این رقابت ها باقیس���ت، اقدامات ازم 
 را انجام دهند که این درخواس���ت بي جواب 

ماند.
 اگر چه طي روزهاي اخیر مسابقات جام 
باش���گاه هاي جهان در کشتي فرنگي و آزاد به 
میزباني اردبیل و بابل به شکلي باشکوه برگزار 
شد اما این اتفاق هم باعث نشد تا اذهان اعضاي 
خانواده کشتي، از مهمترین مبحث روز کشتي  
یعني انتخابات ریاست فدراسیون، براي خارج 

شدن از باتکلیفي، منحرف شود. 
غامرضا محمدي و محمد بنا سرمربیان 
جدی���د تیم هاي ملي کش���تي آزاد و فرنگي 
بزرگس���اان هم، هرکدام اعام کردند براي 
برنامه ریزي هاي دراز مدت و به خصوص براي 
المپیک باید رئیس فدراس���یون مشخص شده 
باش���د و از مسئولین امر درخواست کردند که 
هرچه زودتر این مهم را برگزار کنند اما بازهم 
خبري نش���د تا مقدمات انتخابات برخي از 
فدراسیون هایي که اولویت هاي کشتي را ندارند  
آماده  و ثبت نام ها شروع شود در حالي که بازهم 
هیچ خبري از کشتي نیست. این به درازا کشیدن 
ماجراي انتخابات کشتي علي رغم تمام اولویت ها 
شائبه هایي را مبني براي حمایت وزارت ورزش 
و جوانان از گزینه اي خاص به وجود آورد که 
تداوم آن مي تواند این شائبه ها را بیشتر هم بکند 
اما بازهم از وزارت ورزش و جوانان خبري مبني 
بر فراهم آوردن تمهیدات ازم براي انتخابات 

ریاست فدراسیون کشتي، منتشر نشد. 
ب���ا این وجود اگرچه هنوزهم بزرگترین 
شائبه، همین حمایت از کاندیدایي خاص توسط 
وزارت ورزش مي باشد که شاید درصدد است 
تا نظر رأي دهندگان را نسبت به این کاندیدا  
جلب کند � هرچند که وزارت ورزش همیشه 
دخالت در انتخابات روساي فدراسیون ها را رد 
کرده است � اما به نظر مي رسد یک منع قانوني 
غیر مستقیم هم، عامل این تأخیر باشد، آن هم 
حضور رؤساي بازنشسته در رأس هرم تعدادي 
از هیأت هاي کش���تي استان هاي کشور است! 
عاوه بر آن، سه، چهار هیأت هم با سرپرست 
اداره مي شوند که همین ماجرا به خودي خود 
مي تواند  در تاخیر بوجود آمده، دخیل باش���د 
چرا که رؤس���اي هیأت هاي کشتي استان هاي 
کش���ور، از بیشترین درصد آراء برخوردارند و 
از آنجا که سرپرس���تان حق رأي ندارند و به 
احتمال قریب به یقین، رؤساي بازنشسته  هم  
حق رأي نخواهند داشت طبیعي است که ابتدا 
باید این مشکل برطرف شود و سپس انتخابات 

به انجام برسد.
با این وجود و علي رغم دلواپس���ي هاي 
منطقي جامعه کشتي، اما از زمان روي کارآمدن 
بني تمیم به عنوان سرپرست، برنامه  هاي فدراسیون 
طبق روال گذشته طي شده و وقفه اي را شاهد 
نبوده است. سرپرستي که داورزني معاون ورزش 
قهرماني وزارت ورزش، فقط او را از رعایت 
کردن موضوع اخاقي عدم حضور سرپرستان 

فدراسیون ها، در انتخابات رؤساي فدراسیون ها، 
اس���تثناء کرد، با این وجود خود بني  تمیم هم 
معتقد است که وزارت ورزش و جوانان باید 
هرچه س���ریعتر، اقدامات ازم را براي برپایي 
مجمع انتخابات رئیس فدراسیون، انجام دهد. 
پس دغدغه  بني تمیم هم انتخاب رئیس براي 
این ورزش کاماً ویژه اس���ت و از این نظر با 
تمامي اعضاي خانواده کشتي، هم نظر است چرا 
که او هم از سرش���ناس هاي کشتي به حساب 
مي آید که از جنس کشتي است و به مشکات 

آن کاماً، آگاه.
بن���ي تمیم با تکیه بر تجربه ۱۰ س���اله 
مدیریتي که در کشتي دارد، سعي مي کند تمام 
برنامه هاي مورد نظر فدراسیون را به سرانجام 
برساند و سرمربیان تیم هاي ملي کشتي آزاد و 

فرنگي بزرگساان و نوجوانان و جوانان را نیز 
در همین راستا، انتخاب کرده است هرچند که 
برخي معتقدند چون او از انتخاب خود به عنوان 
رئیس فدراسیون، مطمئن است چنین کاري انجام 
داده است، هرچند که بني تمیم حتي اعام نکرده 
که آیا در انتخابات ریاست فدراسیون، شرکت 
خواه���د کرد یا نه اما آنجا که ابراز امیدواري 
کرده تا کاندیداهاي کشتي، دست به تخریب 
رقبا نزنند، پایان ماجرا را اصطاحاً بازگذاشته تا 

هر برداشتي بتوان داشت.
ب���ا تمام این اوصاف و علي رغم اینکه تا 
به امروز و پس از کنار رفتن رس���ول خادم از 
فدراس���یون بني تمیم اجازه نداده تا برنامه هاي 
کش���تي روي میز بماند، اما نمي توان کتمان 
کرد که کش���تي به عنوان ورزشي ویژه و ملي  
رئیسي مي خواهد و تا رئیس نباشد هیچیک از 
دست اندرکاران و عوامل اجرایي و فني کشتي  

به فرداي خود اطمینان نخواهند داشت.
بنی تمیم: اصول صحیح گذشته را ادامه 

می دهم
سرپرست فدراسیون 
کش���تی امیدوار است 
کاندیداهای کشتی دست 

به تخریب رقبا نزنند.
به گزارش ایس���نا   
حمید بنی تمیم در مورد 
اینکه گفته می شود وی راه فدراسیون قبلی را 
دنبال می کند و کشتی نیز به تفکر و خون تازه 
نی���از دارد گفت: وقتی برای کارهایی همچون 
نحوه چیدم���ان داوران یا فرآیند انتخاب تیم 
های ملی س���ال ها زحمت کشیده شده است 
به چه دلیلی باید همه آن ها را کنار بگذاریم. 
روش من این اس���ت که در مواردی که برای 

بهبود کار نیاز به اصاح وجود داش���ته اقدام 
کنم و ادامه دادن کارهای اصولی گذشته جزء 
اصول مدیریت صحیح است.وی در مورد زمان 
برگزاری مجمع فدراسیون کشتی اظهار داشت: 
روسای هیأت های کشتی بعنوان اکثریت اعضای 
مجم���ع کش���تی از وزارت ورزش و جوانان 
درخواست داشتند هرچه سریعتر تکلیف رئیس 
فدراسیون با برگزاری مجمع انتخابات مشخص 
ش���ود که این موضوع به صورت مکتوب به 
مسئوان ذیربط در این وزارتخانه منعکس شده 
اس���ت و ما آماده آغاز فرآیند برگزاری مجمع 

کشتی و ثبت نام از کاندیداها هستیم.
بن���ي تمیم در مورد ایراد وزارت ورزش 
و جوانان به سرپرس���ت هیأت ها و مس���ئله 
بازنشستگان گفت: انتخابات هیأت کشتی استان 

اصفهان برگزار شد و ما فقط در حال حاضر 4 
هیأت داریم که با سرپرست اداره می شوند که با 
توجه به پیگیری های صورت گرفته فکر می کنم 
تکلیف اکثر آن ها تا یک ماه آینده مش���خص 

می شود و ما از این نظر مشکلی نداریم.
وي همچنین گفت: سرمربیان تیم های 
ملی کش���تی آزاد و فرنگی بزرگساان هم در 
جلساتی که با آن ها داشته ایم این دغدغه را 
دارن���د که برای انجام برنامه ریزی بلند مدت 
و حضور موفق در رقابت های المپیک توکیو 
نیاز به روش���ن شدن هرچه سریعتر مدیریت 

فدراسیون است.
مشاور سابق ورزشی استاندار خوزستان 
افزود: بیش از ۱۰ سال کار مدیریت ورزش کرده 
ام و با توجه به تجارب گرانبهای کسب شده در 
دوران حضورم در کشتی به عنوان نایب رئیس 
و دبیر تاش کرده ایم با کمک همکاران، کار 
کشتی در 45 روز اخیر به شکل مناسبی دنبال 
ش���ود و امکانات مورد نیاز برای اردوهای تیم 

های ملی هم فراهم شود.
دبیر سابق فدراسیون کشتی در مورد تغییر 
و تحوات در کادر فنی تیم های ملی پایه نیز 
اظهار داشت: چند هفته دیگر رقابت های کشتی 
آزاد و فرنگی نوجوانان کشور آغاز می شود و 
اواخر اسفندماه نیز انتخابی تیم های ملی در هر 
دو رده سنی نوجوانان و جوانان برای مسابقات 
آسیایی و جهانی برگزار خواهد شد بنابراین با 
در نظر گرفتن اصل لزوم تعامل بین تیم های 
ملی در تمامی رده های سنی آقایان طایی و 
توکلیان برای تیم های جوانان و نوجوانان آزاد 
انتخاب شدند.فکر می کنم با انتخاب سرمربیان 
تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگساان 
و برخی مسائل دیگر نشان داده ام که مستقل 

عمل می کنم اما این کار را صحیح نمی دانم که 
کارهای مثبت گذشته را کاما متوقف کنم.

بنی تمیم گفت: از دکتر سلطانی فر وزیر 
محترم ورزش و جوانان و دکتر داورزنی معاون 
ورزش قهرمانی و س���ایر معاونین محترم که 
همیش���ه در کنار کشتی کشور بوده اند تشکر 
می کنم. بی شک کشتی با تداوم حمایت های 
مدی���ران وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک 
می تواند در رقابت های المپیک نتایج خوبی 
را کس���ب کند و امیدوارم با مساعدت وزارت 
ورزش و جوانان هرچه زودتر مجمع انتخابات 
برگزار شود تا رئیس آینده کشتی کار خود را 

برای رقابت های مهم المپیک آغاز کند.
وی اف���زود: هنوز در م���ورد حضورم 
در انتخابات فدراس���یون کشتی به جمع بندی 
نرسیده ام. باید تا زمان ثبت نام از کاندیداها مسائل 
و جوانب مختلف را بررس���ی و بعدا تصمیم 
گی���ری کنم و در پایان برای تمامی افرادی که 
قصد کاندیداتوری دارند آرزوی موفقیت می کنم 
و امیدوارم با ارائه برنامه های عملیاتی و اجرایی 
و بدور از تخریب کارهای مثبت صورت گرفته 

در گذشته در این مهم موفق باشند.
او همچنین در مورد برگزاری مسابقات 
کشتی فرنگی باشگاه های جهان گفت: پنجمین 
دوره رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های 
جهان از نظر کمی و کیفی در سطح بسیار خوبی 
برگزار شد و کشورهای ترکیه و روسیه با کشتی 
گیران مطرحی در این مسابقات حضور داشتند.
مهمترین نقطه قوت این مس���ابقات خارج از 
بحث فنی و نظم تشکیاتی که حاکی از همدلی 
تمامی عوامل سیاسی و ورزشی استان اردبیل 
بود، حضور حدود هشت هزار نفر تماشاگر در 
سالن و چند هزار نفر بیرون سالن بود که به 
دلیل کمبود جا نتوانستند به سالن بیایند که این 
مهم نشان داد مردم کشتی را دوست دارند و 

در کنار این ورش ملی هستند.
بنی تمیم تصریح کرد: کادر فنی تیم های 
ملی با اعتقاد به فرآیند انتخاب تیم های ملی 
به دنبال انتخاب بهترین نفرات برای شرکت در 
رقابت های مهم پیش رو هستند و سعی شده 
است به تمام سرمایه های کشتی کشور برای 
حضور در این مس���ابقات سهمیه داده شود تا 
شانس خود را برای ملی پوش شدن و کسب 

دوبنده تیم ملی امتحان کنند.
وی خاطرنش���ان کرد: نفرات برتر این 
رقابت ها با نظر کادر فنی تیم های ملی مجوز 
شرکت در رقابت های بین المللی جام تختی 
را بدس���ت می آورند تا در کنار مدال آوران 
رقابت های جوانان، زیر ۲3 سال و بزرگساان 

جهان با حریفان خارجی به رقابت بپردازند.
قهرمان دانشجویان جهان در مورد میزبانان 
رقابت های جام تختی افزود: برای کشتی فرنگی 
)4 و 5 بهمن ماه( شهر اندیمشک و برای کشتی 
آزاد )۱8 و ۱۹ بهمن ماه( شهر کرمانشاه متقاضی 
میزبانی هستند و امیدوارم با توجه به فرصت 
محدود باقی مانده تا این مسابقات با همکاری 
مسئوان ذیربط در این استان ها این امر تسریع 

و میزبانی آن ها قطعی شود.
معاون سابق توسعه منابع و نیروی انسانی 
اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان در 
م���ورد بحث میزبانی جام های جهانی گفت: 
میزبانی ایران برای رقابت های کشتی فرنگی 
قطعی شده است و از طرفی برای جام جهانی 
کشتی آزاد ایران و روسیه کاندید بودند که در 

نهایت در جلسه کمیسیون فنی اتحادیه جهانی 
در بلگراد شهر یاکوتسک روسیه برای میزبانی 
انتخاب شده است که البته هنوز این مورد در 
تقویم اتحادیه جهانی کشتی ثبت نشده است.
بحث���ی که در ای���ن زمینه وجود دارد و ما در 
حال پیگیری آن هستیم این است که با تصمیم 
اتحادیه جهانی کشتی از این پس تنها 5 تیم برتر 
رقابت های جهانی به همراه یک تیم منتخب 
جهان )ش���امل کشتی گیران شاخص از سایر 
کشور ها که صاحب جایگاه نشده اند( می توانند 
در جام جهانی شرکت کنند که در این صورت 
عما میزبانی جام جهانی کشتی آزاد در ایران 
آن ه���م در حالی که ما تیمی نداریم توجیهی 
برای ما ندارد و باید ابتدا قطعیت این موضوع از 
سوی اتحادیه جهانی مشخص شود تا موضوع 
را جدی تر دنبال کنیم که در حال پیگیری این 
موضوع هستیم.برای اینکه در جام جهانی سال 
۲۰۱۹ میادی در رشته کشتی فرنگی نیز میزبان 
باش���یم باید سال آینده در رقابت های جهانی 

قزاقستان بین پنج تیم برتر دنیا قرار بگیریم.
بنی تمیم ادامه داد: در بحث بازنشستگان 
تا این لحظه روسای هیأت های کشتی مشکلی 
برای حضور در انتخابات ندارند. تا جایی که بنده 
اطاع دارم اختاف نظر بین دیوان محاسبات 
و س���ازمان بازرسی در مورد فعالیت روسای 
هیأت های ورزش���ی بازنشسته وجود دارد که 
امی���دوارم این موضوع نیز هرچه زودتر تعیین 
تکلیف شود البته ما از این نظر هم مشکلی نداریم 
چون تعداد بس���یار محدودی از هیأت های ما 
دارای رئیس بازنشسته هستند که این تعداد هم 

مجمع ما را از رسمیت نمی اندازد.
وی با اشاره به اینکه با توجه به زمان کم 
۲۰ ماه باقی مانده تا المپیک تعیین تکلیف کادر 
فنی تیم های ملی بزرگس���اان امری ضروری 
بوده است تصریح کرد: از سوی دیگر دغدغه 
سرمربیان تیم های ملی بجاست چون این دوره 
از حیث کس���ب سهمیه با توجه به کم شدن 
تعداد نفرات هر وزن کار به مراتب س���خت 
ت���ری برای حضور در المپیک توکیو داریم و 
از سوی دیگر کار در این بازی ها با توجه به 
تغییرات قوانین و وزن کش���ی در دو  روز آن 
هم بدون ارفاق وزن )که از سال ۲۰۱۹ میادی 
ش���امل هر دو روز می شود( و از سوی دیگر 
حضور رقبای جدی همچون روسیه، آمریکا، 
ژاپن، گرجستان، آذربایجان و تک ستاره های 
کشورهای اروپایی و آسیایی کار ما برای کسب 
مدال در المپیک توکیو نسبت به المپیک های 

گذشته دشوارتر است. 
وی در مورد نقش شورای فنی تیم های 
ملی کشتی در تصمیم گیری های اخیر گفت: 
اعضای شورای فنی تیم های ملی افراد بزرگ 
و صاحب تجربه ای در کشتی کشور هستند 
که همواره سعی می کنم از تجارب و نظرات 
مشورتی این عزیزان به عنوان موسفیدان کشتی 
بهره مند ش���و م و در آینده در صورت فراهم 
شدن شرایط جوانان بیشتری به جمع این عزیزان 

اضافه می شوند.
کشتی کشور در 45 روز گذشته ۶ مسابقه 
داخل���ی- بین المللی و ۹ رقابت داخلی و 4 
اعزام بین المللی و برگزاری اردوهای تیم های 
ملی را در برنامه داش���ته و برگزاری مسابقات 
بین المللی جام تختی در رشته آزاد و فرنگی و 
 ۱8 مسابقه داخلی را تا پایان سال در برنامه خود 

دارد.

رئیس ش���ورای شهر تهران گفت: بخشی 
از پژوهش های انجام شده کیفیت علمی کافی 
ندارد و از برخی قراردادهای پژوهشی هم برای 
پولشویی و انتقال اعتبارات مالی استفاده می شود 
که بخش قابل توجهی از محتوا، کپی از منابع 

مختلف است.
به گزارش ایرنا، محسن هاشمی دیروز در 
یکصد و نهمین جلسه علنی شورای پنجم شهر 
تهران به بیان برخی آسیب های حوزه پژوهش 
پرداخت و افزود: برخی از پژوهش های انجام 
شده در باره پایتخت مساله محور نیستند و این 
نوع پژوهش ها بیشتر برای حل یک مساله یا 
معضل ش���هر انجام نمی شود و بخشی از آنها 

کیفیت علمی کافی هم ندارند.
وی ادام���ه داد: همچنی���ن نظام فراخوان 
پژوهش���ی ما دچار تبعیض و رانت اس���ت و 
طرح های پژوهشی به صورت منصفانه و مبتنی بر 
شایسته سااری بین پژوهشگران توزیع نمی شود؛ 
بخشی از جامعه علمی و توانمند ما هم در حوزه 

پژوهش با بی توجهی روبه روهستند.
رئیس ش���ورای شهر تهران با بیان این که 
امروز شاهد دو گونه پژوهش انحرافی و بیجا در 

سازمان ها هستیم اظهارداشت: نخست، پژوهش 
برای توجیه و تئوریزه کردن تصمیم های گرفته 
شده و نوع دوم پژوهش برای کنترل پیامدها و 
نتایج پیش بینی نشده تصمیم است که این نوع 

پژوهش را پساتصمیم می نامیم.
وی خاطرنش���ان کرد: به هر اندازه بتوانیم 
در پژوهش از مرتبه پساتصمیم به پیشاتصمیم 
حرکت کنیم، بهره وری و اثربخشی بااتری را 

در مدیریت خواهیم داشت.
به گفته هاشمی، وحدت رویه و مکانیسم 
ش���فاف در حوزه اجرای طرح های پژوهشی 
مدیریت شهری وجود ندارد و در این زمینه دچار 

پراکندگی، موازی کاری و ناکارآمدی هستیم.
وی تصریح کرد: اگر وجود این مشکات 
پژوهش را بپذیریم باید درباره ایجاد س���اختار 
پژوهشی کارآمد، منصفانه، رقابتی ومساله محور 
در مدیریت ش���هری با استفاده از ظرفیت ها و 
سیستم موجود بیندیشیم. هاشمی با بیان این که 
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران )وابسته 
به شهرداری( برای ساماندهی و مدیریت فعالیت 
های پژوهش���ی تأسیس شده است که تاکنون 
پژوهش های فراوانی را به انجام رسانده است، 

گفت: اعضای ش���ورا قبل از تصمیم گیری و 
تدوین طرح ها و بررسی لوایح از این مطالعات 

و پژوهش ها استفاده کنند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران 
هم از برگزاری جلسه شورای ترافیک پایتخت 
در هفته آینده خبر داد و گفت:در این جلس���ه 
در باره اخذ عوارض در محدوده طرح زوج و 
فرد تصمیم گیری می شود.   پورسیدآقایی  درباره  
گایه پلیس  از طرح مذکور گفت: این انتقادات 
خیلی اهمیت ندارد و معاونت حمل و نقل با کار 

کارشناسی این طرح را ارائه کرده است.
رئیس کمیته محیط زیست  شورای شهر   
هم تاکید کرد: وضع ناوگان اتوبوسرانی از نظر 
فرسودگی به هیچ وجه در شرایط مطلوبی نیست 
و تا پایان امسال، بسیاری از آنها به سن فرسودگی 
می رس���ند.   سید آرش حسینی میانی  با بیان 
این که ۱8 درصد آایندگی ذرات کمتر از ۲.5 
میکرون از سوی اتوبوس های شرکت واحد تولید 
می شود، اظهار داشت: با وجود اجرایی شدن طرح 
معاینه فنی، ازم است نوسازی در اتوبوس های 

شرکت واحد انجام شود.
 وي ادام���ه داد: مش���کل دیگر، ون های 

حمل و نقل عمومی اس���ت که بس���یاری از 
آنها به سن فرسودگی رسیده اند و شرکت های 

خودروسازی از نوسازی عقب نشینی کرده اند.
قیمت بلیت مترو افزايش نمي يابد

رئیس شورای شهر تهران در باره مسائلی 
که پیرامون افزایش قیمت بلیت مترو مطرح شده 

است، گفت: برنامه ای در این رابطه نداریم.
  محسن هاشمی در حاشیه جلسه شورای 
شهر و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کلیات 
دو طرح اولیه اوراق مشارکت و کاهش معاونت ها 
در این جلسه به تصویب رسید و در باره جزئیات 
آنها در جلسه بعد رسیدگی می کنیم. وی افزود: 
موضوع تحقیق و تفحص از موسسه همشهری 
هم در صورت تایید به قوه قضائیه و تخلفات 
اداری آن ه���م به تخلف���ات اداری ارجاع داده 

می شود.
رئیس شورای شهر تهران در مورد شایعاتی 
که مبنی بر افزایش بلیط مترو تا ۱۰ هزار تومان 
مطرح شده است، اظهار داشت: تصمیمی برای 
افزایش بلیط مترو وجود ندارد و موضوع مطرح 
شده از سوی عضو شورای اسامی شهر تهران 

صرفا مبنی بر قیمت تمام شده مترو است.

بر اس���اس آمار شرکت کنترل 
کیفیت هوای تهران، پاییز امسال ۷5 
روز در پایتخت هوای مطلوب تنفس 
کردیم که هفت روز هوای پاک و ۶8 
روز هوای سالم را شامل می شود. در 
همی���ن بازه زمانی هم ۱5 روز هوای 
ناسالم برای گروه های حساس داشتیم. 
مقایس���ه این آمار با سال های گذشته 
نشان می دهد که نفس پایتخت نشینان 
پاییز امسال کمتر گرفت. در مجموع 
مهر، آبان و آذر س���ال گذشته هوای 
تهران 43 روز در ش���رایط نامطلوب 
قرار داش���ت که از این تعداد 3۹ روز 
ناسالم برای گروهای حساس و چهار 
روز ناس���الم برای همه گروه ها بود. 
پاییز س���ال ۹5 هم هوای شهر تهران 
پنج روز در شرایط ناسالم برای همه 

افراد و ۲5 روز برای گروه های حساس 
ناسالم بود.

 حسین شهیدزاده - سرپرست 
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران - 
در گفتگو با ایس���نا، دراین باره اظهار 
داش���ت: بهبود کیفیت هوا در پاییز 
امس���ال دو دلیل عمده دارد. یکی از 
آن ها میزان اختاف بارش طی امسال 
در مقایسه با سال های گذشته و دیگری 
سختگیرانه تر شدن قانون معاینه  فنی در 
تهران اس���ت.   به گفته وی، سرعت 
آلوده ش���دن هوای تهران بر اساس 
منابع آاینده ای که در خود شهر است 
بسیار باا است. برای مثال در  پاییز 
سال گذشته، یک روز هوا در شرایط 
پاک قرار داش���ت اما در کمتر از ۲4 
ساعت هوا برای گروه های حساس 

ناس���الم شد اما خوشبختانه امسال با 
چنین وضعي مواجه نشدیم.  شهیدزاده 
ادامه می دهد: قانون معاینه  فنی بخش 
کوچکی از برنامه های کاهش آلودگی 
هوای تهران است. چک کردن معاینه  
فنی و جریمه خودروهایی که معاینه  
فنی ندارند قانون جدیدی نیست اما 
چ���ون پیش از این به صورت دقیق و 
گسترده اجرا نمی شد بسیاری از افراد 

آن را رعایت نمی کردند.
سرپرست شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران در  باره کیفیت مناس���ب 
سوخت در تهران توضیح داد: کم کم 
باید حساسیتمان را روی این موضوع 
کم کنیم، چرا که وزارت نفت توانسته 
است نسبت به ارائه سوخت با کیفیت 

به مردم پایتخت اطمینان بدهد.  

وی در ادامه به ممنوعیت تولید 
موتورسیکلت کاربراتوری اشاره کرد و 
گفت: از چند سال گذشته که متوجه 
شدیم یک موتورسیکلت کاربراتوری 
پنج تا هش���ت برابر خودرو یورو ۲ 
آلودگ���ی تولید می کند به فکر از رده 
خارج کردن آن از چرخه حمل و نقل 
افتادی���م، بنابراین ب���ا پیگیری های 
وزارت صنع���ت، معدن و تجارت و 
سازمان حفاظت محیط زیست تولید 
موتورسیکلت کاربراتوری ممنوع شد.

افزايش گارانتی تجهیزات کنترل 
آلودگی هواي خودروها

بر اس���اس قانون هوای پاک، 
معافیت خودرو از معاینه فنی چهارسال 
است، این در حالیست که تجهیزات 
کنترل آلودگی در خودروها فقط دو 

سال گارانتی دارد. شهیدزاده در این باره 
معتقد است که میزان گارانتی تجهیزات 
کنترل آلودگی باید افزایش و س���ن 
معافیت معاینه فنی کاهش پیدا کند.  
سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران با اشاره به این که باید برای بهبود 
کیفیت هوا در تهران تاش های بیشتری 
صورت بگیرد، می گوید: همکاران ما در 
شرکت واحد اتوبوسرانی بارها اعام 
کرده اند که بس���یاری از اتوبوس های 
شهری فرسوده هستند و باید نوسازی 
ش���وند. در حال حاضر تعداد زیادی 
اتوبوس منتظر نوسازی هستند و نیاز 
به بودجه ه���ای کان دارند. اگر این 
خودروها نوسازی و بازسازی نشوند 
نمی توانیم انتظار داشته باشیم که کیفیت 

هوای تهران تغییر چندانی کند.

رئیس جمعیت هال احمر با اش���اره به این که در 
تفاهمنامه ای با آموزش و پرورش و استانداری سیستان 
و بلوچستان مدارس ابتدایی و پیش دبستانی این استان 
به زودی مجهز به سیستم گرمایشی استاندارد می شود، 
گف���ت: فقط ۱۰ درصد از مردم آمادگی در زمان وقوع 

حوادث دارند.  
 ب���ه گزارش فارس، علی اصغر پیوندی در ارتباط 
ب���ا نقش نیروهای ها ل احمر در اجرای طرح ترافیکی 
زمس���تان، اظهار داشت: رهاس���ازی خودرو، اسکان 
اضطراری و تغذیه اضطراری مس���افران در راه مانده و 
انتقال مصدومان به مراکز درمانی را بر عهده دارند و در 
کنار دستگاه هایی چون اورژانس، پلیس راهور و راهداری 

طرح ترافیکی زمستان را اجرا می کنیم. 
وی افزود: دو علت عمده مش���کات و حوادث 
ترافیکی در زمستان همراه نداشتن زنجیر چرخ و توجه 
نکردن به وضع جوی قبل از سفر است. بنابر این توصیه 
می شود که هموطنان پیش از سفر به این دو نکته ضروری 

توجه ازم را داشته باشند. 
رئی���س جمعیت هال احمر با اش���اره به اهمیت 
پیش���گیری از حوادث گفت: زیرساخت های جاده ای 
در صورتی که مناس���ب باشد و خودروها از استاندارد 
باا برخوردار باش���ند حوادث کمتر به وقوع می پیوندد 
که البته ما نقشی در این قسمت نداریم ولی گسترش 
آموزش ها و فرهنگ سازی می تواند در جهت پیشگیری 

موثر واقع شود. 
پیوندی بیان داش���ت:  در صورتی که هموطنان در 
محورهایی که همراه با برف و کواک است سفر می کنند 
باید حتماً تغذیه و اسکان اولیه را به همراه داشته باشند 

و استفاده از زنجیر چرخ را مدنظر قرار دهند. 
وی گفت: نجات گران و امدادگران هال احمر در 
همه شرایط سخت جوی از جمله برف و کواک جان 
خ���ود را ب���ه خطر انداخته تا مصدومان را منتقل و در 
اسرع وقت اقدامات ازم برای آنها انجام گیرد البته هر 
چند ممکن است گاهی از لحاظ توانمندی های امدادی 
با مشکل مواجه باشیم اما این افراد خالصانه برای رفع 

مشکات مردم گام برمی دارند. 
رئیس جمعیت هال احمر با اشاره به وقوع حادثه 
یکی از مدارس سیس���تان و بلوچستان و جان باختن 
چهار دانش آموز گفت: تاش می کنیم که در کنار سایر 
دستگاه ها بتوانیم گوشه ای از مشکات مردم در این استان 

را که بسیار وفادار به نظام هستند برطرف کنیم بر همین 
اساس با همکاری آموزش و پرورش و استانداری این 
استان و تفاهم نامه ای که به زودی در این زمینه با آنها 
منعقد می شود مدارس ابتدایی و پیش دبستانی سیستان و 
بلوچستان مجهز به سیستم گرمایشی استاندارد می شود. 
پیون���دی گفت:  برآورد قیمت در این زمینه انجام 
گرفته و مبالغ هم مشخص شده است و به زودی این 
اقدام مهم صورت می گیرد تا زمستان بدون حادثه ای را 
در مدارس این استان شاهد باشیم. البته دلمان می خواهد 
که س���ایر استان ها هم چنین اقداماتی برای آنها انجام 
دهیم ولی توان ما زیاد نیست و در حد بضاعت خود 

می توانیم این امر را انجام دهیم. 
وی در ادامه با اشاره به اینکه کشور ما پرحادثه است 
و مردم باید آمادگی های ازم را در مقابله با حوادث را 
داش���ته باشند،  خاطرنشان کرد: آمادگی بحثی است که 
خیلی به آن پرداخته نشده است و سه روز از سالگرد  
حادثه زلزله 5.۲ ریشتری تهران می گذرد و از طرفی سه 
روز مانده به سالگرد حادثه تلخ بم است که متأسفانه 

35 هزار هموطن در آن جان باختند. 
رئی���س جمعیت هال احم���ر با بیان اینکه از 4۲ 
حادثه طبیعی 3۰ تا 3۲ مورد احتمال وقوع در کشور ما 
دارد که زلزله بدترین نوع آن است ، گفت:  هیچ نقطه ای 
از ایران در مقابل زلزله مصونیت ندارد و امیدواریم با 
آموزش های فراگیر آمادگی مقابله با زلزله روز به روز 
افزایش یابد البته ما در این زمینه نقشی نداریم و جزو 
۲۰ دستگاهی هستیم که جزو مدیریت بحران است و 
تاش می کنیم بهترین پاسخ ها را با افزایش توانمندی ها 

و آموزش های مردم داشته باشیم. 
پیوندی بیان داش���ت: البته ایران جزو ۱۰ کشور 
جمعیت���ی برتر دنیا می���ان جمعیت های هال احمر و 
صلیب س���رخ است و توانمندی های مناسبی داریم ولی 
آموزش عمومی و همگانی باید بیش���تر شود و ما هم 
در همین زمینه طرح دادرس را در مدارس انجام داده 
و طی تفاهم نامه ای با نیروهای مسلح برنامه هایی برای 

آموزش سربازان داشته ایم. 
وی گف���ت: آموزش عمومی م���ردم در مقابله با 
حوادث و آمادگی آنها حدود ۱۰ درصد است و فاصله 
زیادی با حد اس���تاندارد داری���م که همه ما از جمله 
رسانه ها و سایر دستگاه ها باید به این موضوع اساسی 

توجه داشته باشیم.

رئیس سازمان حفظ آثار دفاع مقدس ارتش معرفی شد 
رئیس جدید سازمان حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس ارتش در مراسمی  

معرفی شد. 
به گزارش ایرنا، در این مراسم که با 
حضور امیر دریادار حبیب اه سیاری معاون 
هماهنگ کننده ارتش برگزار شد از زحمات 
امیر سرتیپ دوم حسین سیفی رئیس پیشین 
س���ازمان تقدیر و امیر سرتیپ دوم ستاد 
محمدرضا فوادی به عنوان رئیس سازمان 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارتش معرفی شد .امیر سرتیپ فوادی 
در کارنامه خود فرماندهی دانشگاه افسری امام علی علیه السام ارتش را دارد.

رئیس شورای شهر تهران: از برخی قراردادهای پژوهشی برای پولشویی استفاده می شود

مع���اون تحقیقات و فناوری 
وزارت بهداش���ت با اشاره به رتبه 
ایران در س���طح ملی تحقیقات و 
همچنین رشد چشمگیر و جهش های 
صورت گرفته ملی طی سال های 
اخیر، گف���ت: در حال حاضر در 
حوزه تحقیقات در بااترین نقطه 

منطقه قرار داریم.
به گزارش ایس���نا، دکتر رضا 
ملک زاده  در نوزدهمین جشنواره 
پژوهشی ابوریحان بیرونی دانشگاه 
علوم پزشکی ش���هید بهشتی، با 
بیان اینکه در س���ال ۲۰۱8 در بین 
کش���ورهای اسامی بااترین رتبه 
را در زمینه تولیدات علمی منطقه 
کس���ب کرده ایم، افزود: تولید علم 
کشور به دو درصد در دنیا رسیده، 
این در حالی اس���ت که کشور ما 
یک درصد جمعیت دنیا را تشکیل 

می دهد.
 وی با اشاره به اینکه ایران در 
زمینه تولیدات علمی دنیا در رتبه 
پانزدهم قرار دارد،   گفت: براساس 

رتبه بندی موسسه تایمز در گذشته 
تنها یک دانش���گاه ما در این رتبه 
بندی قرار داشت. در حالی که هم 
اکنون ۲۹ دانش���گاه کشور در رتبه 

بندی تایمز لحاظ می شود. 
وی ب���ا انتقاد از بودجه ناچیز 
پژوهشی کشور عنوان کرد: در ابتدا 
قرار بود سه درصد بودجه ناخالص 
ملی به حوزه پژوهش اختصاص 
یابد ولی متاسفانه در حال حاضر 
تنها ۰/3 درصد این بودجه صرف 
پژوهش و توسعه علم می شود که 

رقم بسیار ناچیزی است.
این استاد پیشکسوت دانشگاه 
با اش���اره به کسب مقام دوم تولید 
علم کش���ور توسط دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی گفت: انتظار ما 
رشد بیشتر دانشگاه شهید بهشتی در 
شاخص های کیفی است، به گونه ای 
که از متوسط کشوری بااتر روند 
چرا که این دانشگاه توان دستیابی 
به جایگاه اول کش���ور را داراست. 
بنابراین باید در این راستا سرمایه 

گذاری بیشتری در حوزه نخبگان و 
جذب نیروهای برتر پژوهشی داشته 
باشیم تا به ارتقای دانشگاه در سطح 

بین المللی کمک کنند.
براس���اس این گزارش دکتر 
محمد آقاجانی رییس دانش���گاه 
علوم پزش���کی شهید بهشتی هم 
با اش���اره به بودج���ه اندک برای 
پژوهش در کش���ور و به تبع آن 
دانشگاه، گفت: از 35 میلیارد تومان 
بودجه پژوهشی دانشگاه در سال 
۹۷ حدود 5۰ درصد از آن از طریق 
درآمدهای اختصاصی بیمارستان ها 
تامین شده است. یعنی دو درصد 
درآمد اختصاصی بیمارستان ها به 
این موضوع اختصاص داده ش���ده 

است.
وی با اش���اره به کمبودهای 
جدی منابع مالی دانش���گاه، عنوان 
کرد: حدود 5۰ درصد از اس���تادان 
دانشگاه در بودجه لحاظ نشده است. 
به گونه ای که بزرگترین گرفتاری 
و کمبود بودجه مربوط به دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی است. 
البته در بودجه سال ۹8 تاش شده 
است تا بودجه پژوهشی دانشگاه دو 
برابر شود که این مساله در ایحه 

بودجه آمده است.
دکتر افش���ین زرقی معاون 
تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی  هم در این 
مراس���م از رونمایی از مرکز رشد 
مشترک صنعت و پزشکی میان این 
دانشگاه و دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

خبر داد.
وی با اش���اره ب���ه قرارداد با 
۲ دانش���گاه صنعتی کشور گفت: 
با دانش���گاه صنعتی خواجه نصیر 
گروه مشترک، پروژه مشترک و در 
نهایت دانشکده مشترک خواهیم 
داش���ت و با دانش���گاه صنعتی 
امیرکبیر نیز مرکز رش���د مشترک 
امیرکبیر و ش���هید بهشتی خواهیم 
داشت. اتاق مشترک علوم پزشکی 
 شهید بهشتی و امیرکبیر نیز ایجاد 

شده است.

دکتر ملک زاده: در حوزه تحقیقات  در بااترین نقطه منطقه هستیم

رئیس جمعیت هال احمر: 10 درصد مردم در زمان وقوع 
حوادث آمادگی دارند 

بقیه از صفحه ۲
وي ای���ن گونه ادامه مي دهد: اکنون دولت 
از پایین آمدن نرخ دار سخن مي گوید، اما این 
کاهش قیمت اصا با بازار تناس���بي ندارد. بازار 
چیز دیگري اس���ت، دار چیز دیگري. قیمت 
اجناس هنوز بااست. ما در مجلس به دنبال این 
هس���تیم که شرایط را براي مردم بهتر کنیم. ما 
مبناي دار 35۰۰ تومان را براي بودجه ۹۷ درنظر 
گرفته بودیم که دولت خودس���رانه 4۲۰۰تومان 
 درنظ���ر گرفت و حتي نتوانس���ت آن را ثابت 

نگه دارد.
وي مي افزاید: نوس���انات قیمت دار روي 
مواد اولیه، تولید و صادرات تأثیر سو  مي گذارد،لذا 
باید مجلس، کمیسیون اقتصادي مجلس و دولت 
آن رابررسي کند. اگر دولت از یافته هاي کمیسیون 
اقتصادي مجلس اس���تفاده مي کرد اکنون اوضاع 

بهتري داشت.
وي تاکید مي کند که کمیس���یون اقتصادي 
مجلس به دنبال روند کاهش قیمت ارز است .
گفته های  عضو کمیسیون فرهنگي مجلس

ذوالقدر نماینده مردم تهران در پاسخ به این 
که  به نظرمی رسد یکي از عوامل دین گریزي، 
فقر اقتصادي است، کمیسیون فرهنگي مجلس 

براي رفع این معضل چ���ه راهکارهایي دارد، 
مي گوید: بررس���ي وضع اقتصادي و معیشت 
به صورت تخصصي در کمیس���یون اقتصادي 
صورت مي گیرد. ما بیشتر روي مسائل فرهنگي، 
دیپلماسي فرهنگي و اقتصاد فرهنگي کار مي کنیم 
. کمیسیون فرهنگي با وزارت ارشاد براي تبلیغ 
فرهنگ اقتصاد همکاري مي کند. در شرایط فعلي 
که وضع اقتصادي نابسامان است ما به این موضوع 
فکر مي کنیم که فرهنگ چه کمکي مي تواند به 
اقتصاد کند. قطعاً بحث درس���ت مصرف کردن، 
صرفه جویي کردن و به اندازه مصرف کردن باید 
فرهنگسازي شود و این مسائل مي تواند در وضع 
جامعه تاثیرگذار باش���د. متأسفانه الگوهاي غلط  
مصرفي هنوز در جامعه وجود دارد. خرید بیش 
از حد، مصرف بیش از حد و سطل هاي زباله اي 
که  پر از نان و مواد غذایي است. باید همواره 
فرهنگسازي شود نه فقط در شرایط سخت،  اما 
اکنون این موضوع اهمیت مضاعفي مي یابد چون 
با بحران اقتصادي مواجهیم و س���طح حقوق ها 
پایین است. رعایت الگوي صحیح مصرف   از 
وظایف کمیس���یون فرهنگي مجلس است تا به 

فرهنگسازي بپردازد.
 وي مي افزاید: کمیسیون فرهنگي همیشه در 

نشست هاي مشترک با وزراي مختلف بر مصرفه 
بهینه تأکید دارد. همچنین بر اس���تفاده از کااي 
ایراني که منجر به اشتغالزایي هم مي شود تاکید 
مي کنیم. اخیراً نشستي با وزیر آموزش و پرورش 
داشتیم که در آن به موضوع تولید ملي و استفاده 
از کااي ایراني پرداختیم. در آن جلسه پرسیده 
شد که چه کارهایي در زمینه فرهنگسازي براي 
استفاده از کااهاي ایراني در آموزش و پرورش 
صورت گرفته است. مثًا برگزاري نمایشگاه ها 
به چه صورتي بوده، چقدر فرهنگسازي شده تا 
دانش آموزان از اقتصاد مصرفي درس���ت استفاده 
کنند و صرفه جویي در مدارس داشته باشند. این 

مسائل درکمیته ها تخصصي بررسي مي شود.
ذوالقدر درب���اره گزارش هایي که باید در 
نشست هاي ش���وراي اجتماعي به رهبر معظم 
درباره وضع کشور ارائه دهند، مي گوید: گزارش 
آینده ما در کمیسیون فرهنگي آماده است و قطعا 
درباره وضع معیشتي، مشکات زنان سرپرست 
خانواده ، آس���یب هاي اجتماعي مثل تکدیگري 
گزارش مي دهیم؛ در این زمینه جلساتي متعددي 
با بهزیستي و کمیته امداد، وزارت کشور گذاشته 

شده است.
گزارش از: زهره گردان

رئیس داروخانه ۱3 آبان با اش���اره به ماجرای خرید و فروش غیرقانونی 
س���ودجویان بازار دارو در نزدیکی برخی داروخانه های بزرگ، گفت: متاسفانه 
همچنان شاهد چنین صحنه هایی هستیم و هر زمان که بحث کمبود دارو یا 
اختاف قیمت ارز پیش آید، قاچاق دارو چه از داخل و چه از خارج صرفه 

پیدا می کند و چنین اتفاقاتی رخ می دهد.
دکتر محمدرضا روئینی در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت ذخایر دارویی 
در داروخانه ۱3 آبان، گفت: ذخایر دارویی در داروخانه ۱3 آبان در گروه داروهای 
خاصی که در داروخانه های معمولی پیدا نمی شود، در حد قابل قبولی است. البته در 
برخی اقام دارویی کمبود هم داریم که عمده آنها دچار کمبود کشوری هستند. وی 
با بیان اینکه طبق آخرین گزارش ها میزان کمبودهای دارویی حدود 5۰ قلم، است،  
افزود: البته ممکن است اقامی هم باشند که در کشور دچار کمبود نباشند، اما ما 
در برهه ای آنها را نداشته باشیم. از طرفی همچنان منتظریم تا مطالبات مان وصول 
شود. روئینی با بیان اینکه در زمینه داروهای خاص میزان کمبودهایمان محدود 
است، گفت: البته برخی از داروخانه های بزرگ سطح شهر این داروها را دارند 

که بیماران می توانند از آن ها داروی مورد نیازشان را تهیه کنند.
رئیس داروخانه ۱3 آبان با بیان اینکه خوشبختانه وضعیت  در حوزه دارو 
نسبت به دو - سه ماه گذشته بهتر شده، ادامه داد: زیرا وزارت بهداشت عزمش 
را جزم کرد تا مشکل کمبودهای دارویی را تا حد امکان کاهش دهد و در نتیجه 
وضعیت مان در حوزه تامین دارو نسبت به دو - سه ماه قبل بسیار بهتر شده 
و کمبودهای مان نصف شده اند. البته با توجه به بروز تحریم های آمریکا علیه 
کشورمان، بحث نقل و انتقاات پولی به  طور جدی مطرح است؛  به  ویژه برای 
کارخانجات تولیدکننده داخلی که سازوکار خاصی برای تولید پول ندارند. وی 
در ادامه صحبت هایش با اشاره به خرید و فروش موتورسیکلتی دارو از سوی 
برخی افراد سودجو در نزد یکی داروخانه های بزرگ، گفت: متاسفانه همچنان 
شاهد چنین صحنه هایی هستیم. هر زمان که بحث کمبود دارو یا اختاف قیمت 
ارز پیش آید، قاچاق دارو هم چه از داخل و چه از خارج صرفه پیدا می کند 
و چنین اتفاقاتی رخ خواهد داد. از طرفی ِصرف توس���ل به زور برای از بین 
بردن این مسائل کارساز نیست و نمی توان در سراسر کشور از این طریق همه 

داروخانه ها را پوشش داد.
 رئیس داروخانه ۱3 آبان تاکید کرد: متاسفانه وقتی که قیمت ارز پایین است، 
قاچاق از خارج به داخل کشور انجام می شود و در شرایط افزایش قیمت ارز 
هم شاهد قاچاق از داخل کشور به خارج هستیم. به این صورت که برخی افراد 
سودجو اقدام به خرید داروهای گران قیمت دارای سوبسید دولتی از بیماران 
می کنند. روئینی با بیان اینکه مردم اگر ناچار نباش���ند،  هیچ گاه از این افراد دارو 
نمی خرند،  گفت: در بسیاری از موارد خرید دارو از این افراد بسیار خطرناک 
اس���ت. به وفور مش���اهده شده که داخل ظرف دارو آن چیزی نیست که ادعا 
کرده اند و یا ترکیبات مضری جای داروی اصلی را پر کرده است. این تقلبات 
به میزان معدود در کشور خودمان و عمدتا در کشور پاکستان اتفاق می افتد و 
داروهای تقلبی را وارد کرده و دس���ت مردم می دهند. باید توجه کرد که برای 
هیچکس به راحتی تشخیص داروی اصیل از تقلبی امکان پذیر نیست. بنابراین 

مردم از داروخانه ها دارویشان را تهیه کنند.

مشکات اقتصادي با تقویت مدیریت اجرایي و نظارتي حل مي شود

 ماجرای خرید و فروش موتورسیکلتی دارو 

و چالش داروخانه های بزرگ

پایتخت، پاییز امسال 75 روز هواي مطلوب داشت

کیانوش جهانپور س���خنگوی 
س���ازمان غذا و دارو در گفت وگو با 
فارس اظهار داشت:  پرونده تخلف 
دو برند معروف اسنک های حجیم بر 
پایه ذرت به دستگاه قضایی ارجاع داده 
شد. پس از بررسی های صورت گرفته 
و احراز تخلف انجام شده، پرونده با 
توجه به استفاده از ماده اولیه نابجا این 
دو شرکت جهت برخورد قانونی به 

دستگاه قضایی ارجاع شد.

وی گفت: س���ایر 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 
س���ازمان غذا و دارو مورد بازرسی 
فوق العاده قرار می گیرند. این بازرسی ها 
توسط معاونت های غذا و دارو سراسر 
کش���ور در حال انجام است. گزارش 
نهایی این بازرسی  فوق العاده نیز تا نیمه 

دی ماه منتشر می شود.

ارجاع پرونده ۲ شرکت متخلف به مراجع قضایی
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مركز همايش ها و سالن   اجتماعات

برگزاركننده مجالس ختم و ترحيم
سمينارهاي علمي و فرهنگي

ب��ا برخ��ورداري از دو س��الن پيش��رفته و مج��زا 
ب��راي خانم ه��ا و آقاي��ان و ي��ك ت��اار پذيراي��ي 
در مج��اورت مس��جد، آم��اده برگ��زاري مجال��س 
 خت��م و ترحي��م و يا س��اير مراس��م ها و همايش ها 

مي باشد.
آدرس: خيابان دكتر شريعتي، خيابان خواجه 
عبدال�ه انص�اري ، خيابان تيس�فون، خيابان 

مدائن، مسجد جامع آل ياسين
و  ش�ريعتي  س�يدخندان،  از  دسترس�ي   

بزرگراه هاي رسالت و شهيد صياد شيرازي
09192098386 - 021    22881020  

جناب آقاي دكتر اميرحسين شاه خليلي
درگذش��ت برادر گراميتان را تس��ليت عرض نموده ، از 
خداوند متعال براي آن مرحوم آرامش و براي بازماندگان 

محترم صبر و شكيبايي مسئلت مي نماييم.
مسعود ابراهيم شاه � ابراهيم شاكري شميراني

بازگشت همه به سوي اوست
جناب آقاي دكتر بيژن شاهرخي

رئيس هيئت مديره بيمارستان تهران
با نهايت تأثر و تأس��ف مصيبت وارده را خدمت ش��ما و 
خانواده محترم تسليت عرض نموده و از خداوند متعال 
براي آن مرحومه علو درجات و براي بازماندگان صبر و 

شكيبايي آرزومنديم.
مديرعامل � هيئت مديره � پزشكان و پرسنل 
بيمارستان اله

بازگشت همه به سوي اوست
جناب آقاي دكتر جوادكاكوئي

مديريت محترم درمان و داخلي بيمارستان تهران
با نهايت تأثر و تأس��ف مصيبت وارده را خدمت ش��ما و 
خانواده محترم تسليت عرض نموده و از خداوند متعال 
ب��راي آن مرحوم علو درجات و براي بازماندگان صبر و 

شكيبايي آرزومنديم.
مديرعامل � هيئت مديره  � پزش�كان و پرسنل 

بيمارستان اله

خانواده محترم قاضي
درگذش��ت پدر گراميتان را تس��ليت ع��رض نموده و 
 از خداون��د بزرگ آرزوي صبر و س��امتي براي ش��ما 

داريم.
مديريت و كاركنان آزمايشگاه تجريش

جناب آقاي محمد امراللهي
بدينوس��يله درگذش��ت پدر همس��ر گراميت��ان را به 
جنابعالي و خانواده محترمتان تس��ليت عرض نموده و 
از درگاه خداون��د براي آن مرحوم طلب مغفرت و براي 

بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت داريم.
از طرف كاركنان شركت توسعه راه و ساختمان

تشكر و قدرداني
از شركت عزيزان و بزرگواراني كه در مراسم سوگواري 
بانو س�وري مجلسي در مس��جد جامع بقيه̈     اه و در 
رس��توران نايب آبان حضور به هم رس��انيده اند كمال 

تشكر و قدرداني را داريم.
از طرف برگزار كننده مراسم

همسر: فيروز سعيدي
 فرزندان: بهارك � فرهود � و بابك سعيدي

خانواده محترم حاج امين ااسامي در نيشابور
ب��ا كمال تأس��ف و تأثر درگذش��ت ناگهاني دوس��ت و 
همكارمان زنده ياد مهندس محمد امين ااسامي 
از مديران سابق بانك كشاورزي را به خانواده هاي محترم 
حاج امين ااسامي و برادران و خواهران و دكتر اجالي 
داماد ايش��ان و ساير بستگان تس��ليت گفته، سامتي 

بازماندگان را از خداوند متعال مسئلت داريم.
دوستان و همدوره  اي هاي بازنشسته
 بانك كشاورزي

جناب آقاي دكتر ايرج قدوسي
با كمال تأسف و تأثر درگذشت مادر گراميتان را تسليت 
ع��رض نم��وده و از خداوند متعال براي آن مرحومه علو 
درجات و براي جنابعالي و بازماندگان صبر و شكيبايي 

مسئلت دارد.
مديرعامل و پزشكان بيمارستان ايرانمهر

جناب آقاي دكتر بيژن شاهرخي
با نهايت تأس��ف و تأثر مصيبت وارده را تس��ليت عرض 
نم��وده، از درگاه خداوند متعال براي آن مرحوم مغفور 
غفران الهي و براي كليه بازماندگان معزز صبر و شكيبايي 

مسئلت مي نمائيم.
شركت بي.ان.ام
محمدحسن مرادي

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت همسري مهربان و پدري 
فداكار مرحوم مغفور شادروان حسن سام زاده بزرگ 
خاندان را به اطاع كليه بس��تگان، دوس��تان و آشنايان 
محترم مي رس��اند. به همين مناسبت مجلس ختم آن 
مرحوم روز دوش��نبه 1397/10/3 راس ساعت 18 الي 
19:30 در مس��جد جامع شهرك غرب واقع در شهرك 
غرب ميدان صنعت بلوار فرحزادي ابتداي خيابان شهيد 

حسن سيف برگزار مي گردد حضور به هم رسانند.
از ط�رف خانواده هاي: س�ام زاده � آئينه چيان � 
امراللهي � مميزي � افضل زاده و ساير بستگان.

 دل��م ب��راي روزهاي��ي تن��گ اس��ت ك��ه مي دان��م 
باز نخواهد گشت

براي پدرم كه 3س��ال اس��ت ندارمش، به راستي كه چه 
زود دير شد...

پدرم، ميان تمام نداشتن ها دوستت دارم
شانس ديدنت را هر روز ندارم، ولي دوستت دارم

وقت��ي دل��م هوايت را مي كند حق ش��نيدن صدايت را 
ندارم، ولي دوستت دارم

وقت هايي كه روحم درد دارد و مي شكند شانه هايت را 
براي گريستن كم دارم، ولي دوستت دارم 

آري همه وجودمي ولي هيج جاي زندگيم ندارمت و ميان 
تمام نداشتن ها باز هم با تمام وجودم دوستت دارم.

3دي ماه، س��ومين س��الگرد س��فر ابدي منصورخان 
احمدي ندوشن

از طرف همسر و دختران

غام همت آنم كه زير چرخ كبود
زهرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد است

س��وم دي ماه اولين س��الگرد درگذش��ت مرحوم حاج 
حس�ين شاه حس�يني پهلواني مردم دار، آزاد مرد و 

مبارزي خستگي ناپذير را گرامي مي داريم.
حامده و محمودرضا شاه حسيني � محمدمهدي 

سفيدابي

آگهی تغییرات شرکت خدمات وتجارت مدیران پارس سهامی خاص 
به شماره ثبت 90730 و شناسه ملی 10101350719 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
در اجرای ماده 141 ایحه اصاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ 71853400000 ریال 
به مبلغ 9294400000ریال منقسم به92944 سهم 100000 ریالی بانام کاهش یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح می گردد
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295419( 

آگهی تغییرات شرکت مهندسی دژار طاق افراز سهامی خاص
 به شماره ثبت 383924 و شناسه ملی 10320346592

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/06/14 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: مرکز شرکت به: تهران، شادآباد، بازار آهن، بلوک 10شمالی، پاک487به 

کد پستی1371885847 انتقال یافت .و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید.
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295417( 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیشه های ایمنی به نور شرکت
 سهامی خاص به شماره ثبت 121222 و شناسه ملی 10101647403 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/04/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به س���ال 1396 بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز 
ایران مشهود با شناس���ه ملی 10861687625 به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات 
مدیریت شهود امین با شناس���ه ملی 10103115616 به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی 

انتخاب گردیدند روزنامه کثیر اانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295422( 

آگهی تغییرات 
شرکت صنایع غذایی تورنگ بین الملل  سهامی خاص
 به شماره ثبت 190238 و شناسه ملی 10102322332

 پیرو آگهی ش���ماره 139730400901079636 مورخ 97/7/22 کلیه 

اوراق و اسناد تعهدآور ش���رکت با دو امضای متفق دارندگان حق امضای 

شرکت بشرح آقایان غامرضا صادقی نژاد با شماره ملی 4322499414، 

سیدمهرداد خواجه وندی با ش���ماره ملی 0491278731، ارشیا صادقی 

نژاد با ش���ماره ملی 0450470938، علیرضا موحدپور با ش���ماره ملی 

0451329351 و شهرام عدل پرور با شماره ملی 0060097426 همراه با 

مهر شرکت دارای اعتبارات است و اوراق و مکاتبات اداری و عادی شرکت با 

امضای یک نفر از دارندگان حق امضا فوق همراه با مهر شرکت دارای اعتبار 

است. صحیح می باشد
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295418( 

آگهی تغییرات شرکت مدبران تجارت ایرانیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 281686 و شناسه ملی 10103164884 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به ش���رح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه 
ارزش آفرینان پاسارگاد )سهامی عام( شناسه ملی10103810941 شرکت سامان تجارت تدبیر 
ایرانیان )س���هامی خاص( شناسه ملی 10320836036 ش���رکت نظم آوران شایسته )سهامی 

خاص(. شناسه ملی 10103705170
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295423( 

آگهی تغییرات شرکت شیمیایی سمن سهامی خاص
 به شماره ثبت 17319 و شناسه ملی 10100609055 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 96 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی 
اندیشمند تدبیر 10100608069به سمت بازرس اصلی و علی صدیقی نژاد 0051245132به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراانتشار اطاعات 

جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295412( 

آگهی تغییرات شرکت پاار سهامی خاص
 به شماره ثبت 7465 و شناسه ملی 10100334585

 به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: تبصره زیر به ماده 31 اساسنامه الحاق گردید: مدیر عامل و اعضای 
هیئت مدیره میتوانند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به شخص دیگری با اعطای 

وکالت تفویض نمایند .
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295410( 

آگهی تغییرات شرکت پلی رزین سهامی خاص
 به شماره ثبت 170028 و شناسه ملی 10102125079

 به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/26 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ترازنامه و حساب س���ود و زیان سال مالی منتهی به س���ال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه 
حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی با شناس���ه ملی 10100608069 به سمت بازرس اصلی و 
علی صدیقی نژاد به کد ملی 0051245132 به س���مت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 

گردیدند. روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید .
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295413( 

آگهی تغییرات موسسه خیریه توسعه مرکز جراحی وردآورد
 به شماره ثبت 40330 و شناسه ملی 14006398231

 به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی ف���وق العاده م���ورخ 1396/10/07 و مجوز ش���ماره ی 
917/968/3880 مورخه 96/12/7 سازمان بهزیس���تی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -محل موسسه 
در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران -بخش مرکزی -شهر تهران: نشانی استاندارد -محله داروپخش 
معبر ما قبل آخر خیابان اردیبهش���ت معب���ر آخر خیابان 61 داروپخش پ���اک صفر طبقه همکف 

کدپستی 1397144111 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید.
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295416( 

آگهی تغییرات شرکت صنایع آلوم رول نوین سهامی خاص
 به شماره ثبت 325879 و شناسه ملی 10103652364

 به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/13 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: سرمایه ش���رکت از مبلغ 600000000000 ریال به مبلغ 924356600000 ریال منقسم 
10000 به س���هم 92435660 ریالی با نام از طریق مطالبات حال ش���ده افزایش یافته و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر 

تکمیل امضاء گردیده است 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295415( 

آگهی تغییرات 
انجمن کمک به افغانی های مقیم ایران

 به شماره ثبت 43020 و شناسه ملی 14007145545
 به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/06/10 و مجوز وزارت کشور 
بش���ماره 149996 مورخ 97/8/19تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: آقای ابراهیم بنائی 
به ش���ماره ملی 1638236887 عضو هیئت مدیره و خزان���ه دار و آقای جبار عزتی 
کهورین به ش���ماره ملی 1533837813 رئیس هیئت مدی���ره و مدیرعامل و آقای 
سعید پرواره به ش���ماره ملی 0048998761 بازرس اصلی و آقای شهریار جان فدا 
به ش���ماره ملی 172893502 عضو هیئت مدیره و آقای علی مصطفی روزبهانی به 
شماره ملی 0050890409 عضو هیئت مدیره وآقای ناصر نصیرائی مقدم به شماره 
ملی 0941753123 نایب رئیس هیئت مدیره تعیین س���مت گردیدند حق امضاء 
کلیه اوراق و اس���ناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد ها 
و عقوداسامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر 

مؤسسه معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295411( 

آگهی تغییرات
 شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان

 وزارت اموراقتصادی ودارائی
 به شماره ثبت 205324 و شناسه ملی 10102469747

 به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/03/28 و مجوز 

ش���ماره 962/110/107465 مورخ 96/5/28 اداره کل تعاون کار و رفاه 

اجتماعی اس���تان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود 

وزیان صورت های مالی سال 1395 به تصویب رسید. روزنامه کثیراانتشار 

اطاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. -خانم فاطمه منصوری 

مقدم به شماره ملی 0041992717 به عنوان بازرس اصلی و آقای رسول 

دلفانی به شماره ملی 9463745627 به عنوان بازرس علی البدل برای یک 

سال مالی انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295414( 

آگهی تغییرات شرکت گاز سیز صنعت شرق سهامی خاص
 به شماره ثبت 306303 و شناسه ملی 10103424959 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/12 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ش���رکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعام گردید و خانم س���پیده کاظم زاده با کد ملی 
0081049099 به عنوان مدیر تصفیه و آقای احمد شیخ الملوکی با کد ملی 3932736801 به 
عنوان ناظر تصفیه برای مدت دو س���ال انتخاب گردیدند. نشانی محل تصفیه تهران، محله اباذر، 

خیابان بوستان یکم بزرگراه آیت اله کاشانی، پاک 9 کد پستی 1471677131 می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295406( 

آگهی تغییرات شرکت سامت الکترونیک نسیم سهامی خاص
 به شماره ثبت 511507 و شناسه ملی 14006867809 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/04/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب اله 
زاهدی طهران ب���ا کد ملی 0073191981 بجای آقای مرتضی حدادپ���ور نطنزی به عنوان نماینده 
شرکت پارسی فارمد پاس���ارگاد )سهامی خاص( به شناس���ه ملی 14006341441 به سمت عضو 
هیئت مدیره و آقای فرید رحیمیان با کد ملی 3873364689 بجای آقای مس���عود زارعیان، به سمت 

مدیرعامل )خارج از اعضاء هیئت مدیره( برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295404( 

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی و هنری آهنگ آتیه
 به شماره ثبت 14571 و شناسه ملی 10100544392

  به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده م���ورخ 1397/04/23 و مجوز ش���ماره
13151 /97/ 1 / الف ت مورخ 97/8/12 اداره کل فرهنگ و ارش���اد اسامی استان تهران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: سرمایه موسسه از مبلغ 60 )شصت(میلیارد ریال به مبلغ 125)یکصد و بیست و 
پنج( میلیارد ریال افزایش و ماده 7 اساسنامه به شرح ذیل اصاح گردید: ماده 7: سرمایه موسسه 

به مبلغ 125)یکصد و بیست و پنج میلیارد( ریال است که نقداً پرداخت شده است. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295403( 

آگهی تغییرات شرکت انرژی و پاایش خرد سهامی خاص
 به شماره ثبت 172599 و شناسه ملی 10102150272 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/05/17 و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: -ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت منتهی به س���ال مالی 1396 به تصویب رسید. -موسسه 
حسابرسی آزمودگان به شناس���ه ملی 10100252339 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز 
ارقام به شناس���ه ملی 10320294749 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک س���ال مالی انتخاب 

گردیدند. -روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295407( 

آگهی تغییرات
 شرکت کارگزاری توسعه کشاورزی سهامی خاص

 به شماره ثبت 222230 و شناسه ملی 10102634872
 به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/06/25 و مجوز شماره 
122/40652 مورخه 97/08/05 س���ازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: -آقای محسن رئیسی نژاد به کد ملی3031550961 بعنوان 
رئیس هیئت مدیره و آقای محس���ن محمودی به کد ملی 0383902223 
بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امیرمس���عود پژمانپور به کد ملی 
0036219568 بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. بقیه در سمتهای 
خود ابقا ش���دند -کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک -سفته -بروات 
-قراردادها و عقود اسامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای 
هیئت مدیره به همراه مهرش���رکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء 

مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295405( 

آگهی تغییرات موسسه قوام دژ نت
 به شماره ثبت 33415 و شناسه ملی 14003905069 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/05 و مجوز 
شماره 970702 / 06 / 680 / 7 / 1745 مورخ 02 / 07 / 1397 معاونت امور 
حفاظتی و مراقبتی پلیس پیش���گیری تهران بزرگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
معصومه میناوندچال به شماره ملی 0060063610 با دریافت کلیه سهم الشرکه 
خود از صندوق مؤسسه، از مؤسس���ه خارج گردید لذا سرمایه مؤسسه از مبلغ 
1200000 ریال به1000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساس���نامه 
اصاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه 
بش���رح ذیل می باش���د: احمد باقرپور با کد ملی 0042633435 دارای مبلغ 
300000 ریال سهم الشرکه بیژن دبیر با کد ملی 0048308447 دارای مبلغ 
200000 ریال سهم الش���رکه محمدتقی مجیدی با کد ملی 0052863999 
دارای مبلغ 200000 ریال س���هم الش���رکه مریم اکبرپور گنجی با کد ملی 
0065504811 دارای مبلغ 200000 ریال س���هم الشرکه جواد نصیر به کد 

ملی 0054010111 دارای 100000 ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295409( 

آگهی تغییرات
 شرکت مولد برق شرق اصفهان سهامی خاص

 به شماره ثبت 273083 و شناسه ملی 10103062550
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: ترازنامه و حس���اب س���ود و زیان س���ال مالی منتهی به تاریخ 
1396/12/29 مورد تصویب قرارگرفت. مؤسس���ه حسابرس���ی بصیر محاسب توس 
به شناس���ه ملی 14005277508 به عنوان بازرس اصلی و موسس���ه حسابرسی 
مهرگان تراز و همکاران به شناسه ملی 10380533929 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یک س���ال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال 
به شرح ذیل انتخاب گردیدند: ش���رکت فراب به شناسه ملی 10861653535 به 
نمایندگی محمد رضا ملکیان به کد ملی 0051664593، شرکت بهره برداری و نگه 
داری فراب به شناس���ه ملی 14003821910 به نمایندگی یوشا رادپرور به کد ملی 
2296303102، شرکت ساخت تجهیزات فراب به شناسه ملی 10102044577 به 
نمایندگی داریوش طهماس���بی به کد ملی 6179671206 روزنامه اطاعات بعنوان 

روزنامه کثیر اانتشار شرکت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295408( 

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 246077 و شناسه ملی 10102867151 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/22 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: آقای 
پژمان شعبان پور ش���ماره ملی 0070281033 به نمایندگی از شرکت گروه مالی مهر اقتصاد 
شناس���ه ملی10101863528 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مهلت قانونی در 

هیئت مدیره بجای آقای سید علی رئیس زاده شماره ملی 1199199591 تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295401( 

آگهی تغییرات
 شرکت مجتمع کشت وصنعت اشراق سهامی خاص

 به شماره ثبت 19640 و شناسه ملی 10100651878 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: 
استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین-

ساعی، خیابان ش���هید خالد اسامبولی، خیابان سی و سوم، پاک 16، 
طبقه همکف کد پستی 1516655311 تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. در صورت لزوم انتقال مرکز اصلی 
شرکت به هر نقطه دیگر، دایر و منحل نمودن شعب و نمایندگی ها در 
داخل و خارج از ایران بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.

ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295402( 

آگهی تغییرات 
شرکت فنی بازرگانی پیشرو انرژی گستر آوین سهامی خاص
 به شماره ثبت 435885 و شناسه ملی 10320859228 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/09/08 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح 
گردید: انجام کلیه امور پیمانکاری، مشاوره، خدمات نظارت عالیه و کارگاهی مربوط 
به خطوط جریانی و انتقال نفت و گاز و پتروش���یمی، ساخت پاایشگاههای نفت و 
گاز و مجتمع های پتروشیمی، س���اخت مخازن نفت و گاز و پتروشیمی، انجام کلیه 
امور مربوط به تهیه طرح های توجیهی )امکان سنجی( و نظارت بر اجرای طرح های 
توجیهی و مصرف صحیح منابع مالی، مشاوره س���رمایه گذاری در رسته مطالعات 
امکان س���نجی اقتصادی، فنی و مالی و غیره... اجرای طرحهای س���رمایه گذاری و 
نظارت بر اج���رای طرحها و مصرف صحیح منابع، انج���ام کلیه امور مربوط طراحی 
مشاوره، مشاوره مالی و مهندسی و نظارت فنی و اجرا و مدیریت پروژه های صنعتی 
و س���اختمانی و تعمیر و نگهداری و بازرس���ی فنی و انجام پروژه های ای پی سی 
)EPC( و کلید به دست در داخل و خارج کشور و ساخت قطعات و تجهیزات صنعتی 
و همچنین ارائه خدمات مدیریتی و خری���د و فروش و صادرات کلیه کااهای مجاز 
بازرگانی و تدارکاتی و ترخیص کاا از گمرکات داخل کش���ور و طراحی و تجهیز و 
راه اندازی انواع آزمایش���گاه های صنعتی و تاسیساتی و برگزاری کاس های آموزشی 
برای پرسنل داخل شرکت جهت موضوع شرکت و سرمایه گذاری در کلیه پروژه های 
صنعت���ی و پیمانکاری و تامین قطعات و تدارک کاا و ماش���ین آات صنعتی مورد 
استفاده کارخانجات و آزمایش���گاه ها و ارائه مشاوره فنی و مهندسی مشاوره مالی به 
واحدهای صنعتی و اخذ وام و تسهیات بصورت ارزی و ریالی و عقد قرارداد با کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی و ش���رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و 
گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر 
اخذ و اعطای نمایندگی معتبر داخلی و خارج���ی.) در صورت ضرورت قانونی انجام 

موضوعات پس از اخذ مجوزهای ازم ( 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295400( 

آگهی تغییرات موسسه پزشکی نسل امید
 به شماره ثبت 18629 و شناسه ملی 10100634662

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/06 تصمیمات 
 ذیل اتخاذ شد : افراد ذیل به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - خانم
 س���ها امامی به ش���ماره ملی 0054002761 - آقای یونس مدبری صابر به ش���ماره ملی 

2595513664 - آقای حمیدرضا خرم خورشید به شماره ملی 0051607573 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )298274(

آگهی تغییرات شرکت سازمان آب منطقه ای تهران
 سهامی خاص به شماره ثبت 14024 و شناسه ملی 10100528209 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
محل ش���رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، 
شهر تهران، کشاورز ، خیابان شهدای سازمان آب ، خیابان حجاب ، پاک 35 ، طبقه همکف کد 

پستی 1415615441 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )298276(

آگهی تغییرات شرکت خدمات ارزی و صرافی دی سهامی خاص 
به شماره ثبت 399774 و شناسه ملی 10320496363 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/07/20 و مجوز شماره 97/78967 
مورخ 97/3/9 بانک مرکزی جمهوری اس���امی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء 
هیئت مدیره از سه نفر به پنج نفر تغییر یافت ومفاد مندرج در ماده 34 اساسنامه اصاح گردید 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )298277(

آگهی تغییرات موسسه پزشکی نسل امید
 به شماره ثبت 18629 و شناسه ملی 10100634662 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/07 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : 1 - خانم سها امامی بسمت رئیس هیأت مدیره به شماره ملی 
0054002761 - آقای حمیدرضا خرم خورشید بسمت عضو هیأت مدیره 
به شماره ملی 0051607573 - آقای یونس مدبری صابر بسمت عضو هیأت 
مدیره به ش���ماره ملی2595513664 انتخاب و خانم پریوش حسامی به 
شماره ملی 0046444165 خارج از اعضای هیأت مدیره بعنوان مدیر عامل 
انتخاب گردیدند کلیه چکها و سفته ها و بروات و سایر اسناد و قرارداد ها و هر 
نوع سند تعهد آور دیگر با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هیأت مدیره و یا دو 
 نفر از اعضاء هیأت مدیره با مهر موسسه معتبر است. مکاتبات عادی با امضا 

مدیر عامل به همراه مهر موسسه معتبر خواهد بود 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )298272(

آگهی تغییرات شرکت گسترش ارتباطات داتک سهامی عام 
به شماره ثبت 158150 و شناسه ملی 10102008568 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حس���اب سود و زیان سال مالی منتهی به 1396/12/29 
مورد تصویب قرارگرفت. سازمان حسابرس���ی به شناسه ملی 10101136332 
بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک س���ال مالی انتخاب گردید. اشخاص حقوقی 
زیر به مدت دوس���ال بعنوان اعضای هیات مدیره ش���رکت انتخاب شدند شرکت 
مدیریت صنایع نوین تأمین به شناسه ملی10103159164 شرکت توسعه سامت 
الکترونیکی هدی به شناس���ه ملی10103176234 شرکت خدمات ارتباطی 
رای تل به شناسه ملی10103330398 ش���رکت سرمایه گذاری دارویی تامین 
به شناسه ملی10102543204 شرکت س���رمایه گذاری صبا تامین به شناسه 
ملی10101908370 روزنامه اطاعات بعنوان روزنامه کثیراانتشار جهت درج 

آگهی و اطاعیه های شرکت، تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )298273(

آگهی تغییرات شرکت اطاع رسان داتک سهامی خاص
 به شماره ثبت 198931 و شناسه ملی 10102407505 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/04/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : ترازنامه و حساب س���ود و زیان سال مالی منتهی به 
1396/12/29 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نوین نگرمانا با شناسه ملی 
10103520913 بعنوان بازرس اصلی و موسس���ه حسابرسی آرشین حساب 
حسابداران رسمی به شناسه ملی 10103255283 بعنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال انتخاب گردیدند اشخاص حقوقی زیر به مدت دوسال بعنوان اعضای 
هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند شرکت گسترش ارتباطات داتک به شناسه 
ملی 10102008568 شرکت شبکه انتقال داده های رهام داتک به شناسه ملی 
10102565210 ش���رکت شبکه گستر پادرا به شناسه ملی 10103149364 

روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )298275(

به نام او كه هستي نام از او يافت
دامعاش چونان كن كه چون بلغزد پاي

فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد
اط��اع  ب��ه  بدينوس��يله 
مي رس��اند آق�اي دكت�ر 
محم�د رازي متخص��ص 
اطفال در بيمارستان توس 
بار آخرين سفر خود را بست 
و حسرت ديدار ديگر را تا ابد 

بر دل دوستدارانش نهاد.
مراسم تش��ييع جنازه آن 
مرحوم روز سه شنبه مورخ 
97/10/4 س��اعت 9 صبح 
از مقاب��ل بيمارس��تان توس برگزار مي گ��ردد. و بدين 
مناس��بت مجلس ترحيم آن مرحوم روز 5 شنبه مورخ 
97/10/6 از س��اعت 18 الي 19/30 در مس��جد جامع 
ش��هرك غرب واقع در بلوار فرحزادي برگزار مي گردد. 
شركت شما سروران عزيز موجب آرامش و شادي روح 

آن مرحوم و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
همسر: خانم نسرين زاهدي 

 فرزن�دان: مهن�دس امير محم�ود رازي �  دكتر ماني 
رازي  � مهندس كاميار رازي � مهندس شهريار رازي 
و عروس ه�ا: خان�م مهندس ن�دا دهقاني � خانم 

دكتر مه لقا حسن پور 
 برادران آن مرحوم: مهندس علي رازي �   مهندس 

احمدعلي رازي 
و خواهر آن مرحوم خانم فريده رازي

سالگرد درگذشت زنده ياد دكتر محمدرضا سلطانپور 
دهكردی  اس��تاد پيشكسوت دانشگاه تهران را گرامي 

مي داريم.
يادش گرامي و روحش مشمول رحمت مستدام خداوند باد.



سرویس خارجی: برخی نمایندگان 
پارلمان عراق از مقاومت نخست وزیر 
این کشور در برابر فشارهای واشنگتن 
برای اس���تقرار نیروهای آمریکایی در 
عراق پس از عقب نش���ینی از سوریه 

خبر دادند.
»عامر الفایز« نماینده ائتاف »البناء« 
عراق، در پی انتشار خبر تماس تلفنی 
اخیر »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا 
با »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر عراق 
و گفتگوی آنها درباره داعش و راهکار 
سیاسی در سوریه، از جزئیات جدیدی 

از این گفتگو پرده برداشت.
»عامر الفایز« گفت: دولت فدرال 
عراق هرگونه فشار از جانب واشنگتن 
برای وارد کردن نیروهای نظامی آمریکا 
از سوریه به عراق را رد کرده است. به 
گفته وی، »عادل عبدالمهدی«، نخست 
وزی���ر عراق در این گفتگو تأکید کرد 
که ورود نیروهای نظامی جدید آمریکا 
به عراق، امری مردود است و نمی توان 
ب���دون موافقت پارلمان ، آن را توجیه 

کرد.
کمیسیون امنیت ملی پارلمان عراق 
نیز انتقال نیروهای آمریکایی از سوریه به 
منطقه اقلیم کردستان بدون هماهنگی با 
بغداد را »اشغالگری« و »نقض حاکمیت« 

این کشور بر شمرد.
همزمان، روزنامه »اخبار الخلیج« 
بحرین نیز با انتشار این خبر نوشت : وزیر 
خارجه آمریکا در گفتگو با عبدالمهدی 
اعام کرده است که واشنگتن خواستار 
افزایش حضور نظامیان آمریکایی در 
عراق در مقابل تمدید معافیت بغداد 
از تحریم های تحمیلی علیه ایران برای 

مدت سه ماه دیگر است.
در چنین شرایطی، ژنرال »جوزف 
ووتل«، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی 
ارتش آمریکا با سپهبد »عثمان الغانمی«، 
رئیس ستاد کل ارتش عراق در مورد 
اوضاع امنیتی مرزهای عراق و سوریه 

تلفنی گفتگ���و کرد.همزمان، »برهم 
صالح«، رئیس جمهوری عراق و »مایک 
پمپئو«، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در 
م���ورد تحوات اخیر منطقه و خروج 
نیروهای این کش���ور از سوریه تلفنی 

گفتگو کردند.
از طرف���ی، گزارش های ضد و 

نقیض حاکی از آن است که امریکا بعد 
از خارج کردن نظامیانش از س���وریه، 
آنها را روانه اقلیم کردستان در شمال 

عراق کرده است.
خبرگزاری »بغ���داد الیوم« در 
گزارشی به نقل از منابع مطلع نوشت : 

نیروه���ای آمریکایی بعد از خروج از 
سوریه، در صدد ایجاد یک اتاق عملیات 
مشترک با مشارکت و حضور نیروهای 
پیش���مرگه کرد عراق و نیروهای کرد 
سوریه در جوار مرزهای عراق با سوریه 

هستند.
»باقر جبر صواغ« وزیر کش���ور 

پیشین عراق واز رهبران مجلس اعای 
اسامی این کش���ورنیز اعام کرد : 
نیروهای آمریکایی حضور خود را در 
»اربی���ل« تقویت کرده اند و در پایگاه 
نظامی بزرگی در شمال عراق مستقر 
شده اند.وی همچنین از حضور اعام 

نش���ده نیروهای آمریکایی در منطقه 
»الرمانه« در اس���تان اانبار و منطقه ای 
اس���تراتژیک در نزدیکی میدان گازی 
»عکاز« در این استان خبر داد.وزارت 
پیشمرگه منطقه کردستان عراق اما در 
بیانیه ای اطمینان داد که بدون موافقت 
دولت مرکزی این کشور، هیچ نظامی 

آمریکایی پس از عقب نشینی از سوریه 
وارد اربیل و منطقه اقلیم کردس���تان 
نمی شود.»جبار الیاور« دبیرکل وزارت 
پیشمرگه در منطقه کردستان عراق، در 
پی انتشار اخباری درباره احتمال استقرار 
نیروهای آمریکایی پس از عقب نشینی 
از خاک سوریه در اربیل، اظهار داشت: 
نمی توان با این مسئله موافقت کرد.از 
سویی، یک عضو کمیسیون امنیت و 
دفاع پارلمان عراق از نشست فرماندهان 
امنیتی دو وزارت دفاع و کشور برای 
بررسی پیامدهای عقب نشینی آمریکا از 

سوریه خبر داد.
در همین حال و همزمان با این 
تحوات، »ماجد شنگالی« ، از اعضای 
حزب دموکراتیک کردس���تان عراق با 
اشاره به گفتگوی وزیر خارجه آمریکا 
و عبدالمهدی و همچنین تصمیم آمریکا 
برای خروج از سوریه گفت: هیچ گونه 
نیروی رسمی ایرانی در عراق حضور 
ندارد.همزمان، »محمود الربیعی«، عضو 
جنبش »عصائب اهل الحق «عراق نیز 
در رابط���ه با حضور نیروهای ایرانی 
در این کش���ور گفت: نیروهای ایرانی 
در ع���راق حضور ندارند اما نیروهای 
آمریکایی در عراق حضور دارند و هیچ 
کس تعداد دقیق آنها و پایگاه هایشان 

را نمی داند.
به گفته وی، مستش���اران ایرانی 
با آگاهی و خواس���ته دولت عراق در 
این کش���ور حضور دارند و سردار 
»قاسم س���لیمانی« بطور رسمی و از 
طریق فرودگاه ب���ه عراق می آید و 
به مناط���ق مختلفی می رود و آنها را 

بررسی می کند .
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معاریو: »بن سلمان« فرمان ترمیم وجهه 
اسرائیل در عربستان را صادر کرده است

سرویس خارجی: روزنامه »معاریو« رژیم صهیونیستی در خبری مهم، دستور 
جنجال برانگیز ولیعهد سعودی به مشاور خود درباره ترمیم و بهبود وجهه اسرائیل 
در عربستان را افشا کرد؛ امری که عزم رژیم سعودی و زمینه سازی این رژیم 
»تل آویو« با آماده کردن فضای اجتماعی  برای عادی سازی روابط »ریاض« – 

و سیاسی این کشور را به خوبی نشان می دهد.
روزنامه عبری زبان »معاریو«، در گزارشی فاش کرد : »محمد بن سلمان«، 
ولیعهد سعودی، »سعود القحطانی«، مشاور خود را مامور ترمیم و بهبود چهره 
و وجهه اسرائیل در عربستان با هدف تسریع در روند عادی سازی مناسبات 
با »تل آویو« کرده است.این روزنامه رژیم صهیونیستی به نقل از منابع رسانه ای 
آمریکایی اعام کرد زیباس���ازی و بهبود وجهه اسرائیل در میان افکارعمومی 
عربستان،  ماموریت ویژه ای است که »بن سلمان« به القحطانی واگذار کرده است. 
به نوش���ته این روزنامه، انتش���ار مقااتی در رسانه های عربستان در حمایت از 
عادی سازی روابط ریاض با تل آویو و همچنین انجام مصاحبه هایی با مقامات 
اسرائیلی، از جمله اقدامات وی در این رابطه بوده است. این در حالی است که 
پیشتر، »مجتهد«، افشاگر اسرار خاندان سعودی نیز در توئیتی از آزادی »سعود 
القحطانی«، مشاور بن سلمان که اخیرا به دلیل قتل فجیع خاشقجی، روزنامه نگار 

منتقد عربستانی بازداشت شده بود، خبر داد.
 در چنین شرایطی،»میدل ایست آی« در گزارشی نوشت: محمد بن سلمان ، 
ولیعهد سعودی که در آستانه سقوط قرار گرفته است، باعث مشکات بزرگی برای 
همه جهان خواهد شد و بسیار فرد »خطرناکی« است. در این گزارش همچنین 

آمده است: بن سلمان، »گنج استراتژیک« اسرائیل در منطقه است.
روزنامه »واش���نگتن پست« نیز در گزارش غیرمنتظره  جدیدی از زوایای 
پنهان ماه های پایانی زندگی جمال خاشقجی پرده برداشت و نوشت: طرف های 
قطری به او پیشنهاد نگارش مقااتی ضد سعودی در روزنامه های آمریکایی را 

می دادند و مسیر ترجمه مقاات او را فراهم می کردند.

افشای توطئه وزیر دفاع انگلیس برای برکناری »ترزا می«
مهر: یک رس���انه انگلیسی فاش کرد که وزیر 
دفاع این کش���ور در س���ودای ایجاد کارزاری برای 
تصاحب مقام نخس���ت وزیری بوده است. ساندی 
تایمز در گزارشی از توطئه »گاوین ویلیامسون« وزیر 
دفاع انگلیس برای براندازی ترزا می نخست وزیر این 
کشور خبر داد. ظاهراً ویلیامسون حین یک ضیافت 
شام دوستانه، از قصد خود برای ایجاد کارزاری سخن 
گفته که زمینه جانشینی وی به جای ترزا می را فراهم 

می کند. این ماجرا به یک هفته پس از برگزاری جلسه رای عدم اعتماد پارلمان 
علیه ترزا می باز می گردد. 

اعتراف توئیتر به بستن حساب های حزب اه و حماس به دستور صهیونیست ها
تسنیم: توئیتر در گزارشی که به تازگی منتشر کرده اعتراف کرد حساب های 
حزب اه و حماس را به  درخواست رژیم صهیونیستی مسدود کرده است.شبکه 
اجتماعی توئیتر فاش کرد که در شش ماه دوم سال جاری میادی به  درخواست 
وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی 22 شناسه متعلق به کاربران حماس و حزب اه 
را مسدود کرده است. توئیتر البته مدعی است که این حساب ها در فلسطین اشغالی 

مسدود شده اند و فعالیت آنها تا حد زیادی در مناطق دیگر پابرجا است. 
آخرین جشن تولد امپراتور ژاپن قبل از کناره گیری از قدرت

ایرنا: امپراتور ژاپن که قرار اس���ت به زودی از 
قدرت کناره گیری کند، دیروز هشتاد و پنجمین سالگرد 
تولد خود را جشن گرفت.امپراتور »آکی هیتو« در یک 
کنفرانس خبری گفت: بسیار خشنودم زمانی از قدرت 
کناره گیری می کنم که کشورم شاهد هیچ جنگ و 
خونریزی نیست. وی گفت: البته مردم ژاپن نباید از 
دست دادن تعداد بسیار زیادی از هم میهنان خود در 
جنگ جهانی دوم را فراموش کنند زیرا صلح و رفاه 
ژاپن پس از جنگ به دلیل رشادت های مردمانی بود که در این راه قربانی شدند. 
گفتنی است آکی هیتو در 1989 بر تخت نشست. او تنها حاکم کنونی جهان است 
که عنوانش به انگلیسی امپراتور ترجمه می شود. قرار است پس از کناره گیری او، 

پسرش »ناروهیتو«ی 59 ساله، بر تخت سلطنت بنشیند. 
رسانه آلمانی : ایران صاحب تاریخ و تمدن و عربستان حامی تروریسم است

ایرنا: شبکه تلویزیونی آلمان در گزارشی با موضوع ایران، عربستان و غرب، 
با اشاره به رسوایی رژیم سعودی در قتل جمال خاشقجی و حمایت های آل 
سعود از تروریسم و افراط گرایی اعام کرد که ایران، کشوری با مردم تحصیلکرده 
و با ظرفیت های باا، هرگز قابل مقایسه با عربستان نیست که با حمایت های 
میلیاردی خود از افراط گرایی حمایت می کند. ش���بکه تلویزیونی داس ارسته 
)Das Erste(، افزود: س���عودی ها با میلیاردها دار از افراط گرایی در سراسر 
جهان حمایت می کنند و آنها هم در کشورهای اسامی و هم در اروپا سهم 
ویژه ای در ترویج افراط گرایی دارند. در مقابل، ایرانی که پس از سقوط شاه 
به کشوری اسامی تبدیل شد، مردمی سرزنده دارد، تنوع اجتماعی و سیاسی 
بزرگی دارد، آزادی فردی در آن حاکم است و طبقه متوسط و بااعتماد به نفسی 
دارد و این همان چیزی است که ما در غرب خیلی کم شاهد آن هستیم؛ ایران 
از تاریخی طوانی و فرهنگی غنی برخوردار است، مردمی تحصیلکرده دارد و 

این ها چیزهایی نیستند که بتوان در عربستان یافت. 
اوباما با پوشیدن لباس بابانوئل، به یاری کودکان بیمار رفت

خبرگزاری ها:باراک اوباما که خود را به شکل بابانوئل درآورده بود و کوله ای 
از کادو بر دوش داشت از بیمارستان ملی کودکان در واشنگتن بازدید کرد. رئیس 
 جمهوری سابق آمریکا بابانوئل شد و کیسه کادو به دوش، به صورت سرزده 
وارد این بیمارستان  شد. اوباما با بیماران و خانواده های آن ها در اتاق هایشان دیدار 
و کادوهای خود را بین کودکان بیمار تقسیم کرد. باراک اوباما سال گذشته نیز 

لباس بابانوئل پوشید و در واشنگتن با دانش آموزان دیدار کرد.
سازمان ملل قطعنامه اوکراین درباره نقض حقوق بشر در کریمه را تصویب کرد 
ایسنا: مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه اوکراین درباره نقض حقوق بشر 
در شبه جزیره کریمه که در کنترل روسیه است را تصویب کرد. این قطعنامه با 
۶5 رای موافق، ۷۰ رای ممتنع و 2۷ رای مخالف تصویب شد. بیشتر کشورهای 
اروپایی و آمریکا به طور سنتی به این قطعنامه رای دادند. همزمان نیروی هوافضای 
روسیه استقرار جنگنده های سوخو-2۷ اس.ام و سوخو-3۰ ام.2 را در پایگاه 

هوایی »بلبک« در منطقه سواستوپل کریمه آغاز کرد. 
تمایل »قدیروف« به کناره گیری از رهبری چچن

ایسنا: رمضان قدیروف گفت که عاقمند است 
به رهبری خود بر چچن پایان دهد. رهبر جمهوری 
چچن گفت که نه خود را یک وزیر فدرال می بیند و 
نه به دنبال جایگاهی عالی در کشور است. قدیروف 
افزود: من به چنین جایگاه هایی تعلق ندارم. قدیروف 
۴2 س���اله از سال 2۰۰۷ رهبری چچن را بر عهده 
دارد. پارلمان چچن در س���ال 2۰11 او را بار دیگر 
برای تصدی این س���مت انتخاب کرد. رهبر چچن 

همچنین درانتخابات س���ال 2۰1۶ با کسب  9۷.5 درصد آرا به عنوان فرماندار 
این منطقه برگزیده شد. 

قانون اساسی جدید کوبا، راه را برای برگزاری همه پرسی باز کرد
مهر: نمایندگان مجلس کوبا پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور 
را تصویب کردند و بدین ترتیب راه برای برگزاری همه پرسی در این کشور 
هموار شد. هر چند هنوز هیچ رسانه ای قانون اساسی جدید کوبا را مشاهده 
نکرده اما گفته می شود در قانون اساسی جدید نیز همچنان حزب سوسیالیست 
قدرت اصلی را در این کشور در اختیار خواهد داشت. این قانون اساسی، کوبا 
را به عنوان یک اقتصاد مرکزی برنامه ریزی شده تحت حاکمیت حزب کمونیست 
حفظ می کند اما برای اولین بار مالکیت خصوصی را به رسمیت می شناسد و 

اجازه فروش خانه و خودرو را می دهد. 
وزیر امنیت انگلیس: القاعده بازگشته است

ایسنا: وزیر امنیت انگلیس گفت که القاعده در 
حال توسعه فناوری برای هدف قرار دادن هواپیماها 
و فرودگاه هاست. بن وااس، همچنین هشدار داد که 
این گروه تروریستی به دنبال اقدامات خودسرانه بیشتر 
است. وی افزود: تهدید هوایی جدی است و القاعده 
بازگشته است. به گفته وی اعضای القاعده بار دیگر 
سازماندهی شده اند و به دنبال توطئه های بیشتر علیه 
اروپا هستند و با متدهای جدید آشنا شده و همچنان 

به دنبال حمات هوایی هستند.
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س���رویس خارجی: همزمان با 
اعام تصمی���م دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا برای خروج نظامیان 
این کشور از شمال سوریه ارتش ترکیه 
بخش دیگری از یگان های نظامی خود 

را به مرز سوریه منتقل کرد.
ارتش ترکیه  یگان های جدیدی 
شامل ادوات زرهی و نفربر و شماری 
از نظامیان ارتش را به اس���تان مرزی 
کلیس در نزدیکی سوریه منتقل کرد 
تا قرارگاه ها و نیروهای مستقر در مرز 
سوریه را تقویت کنند. این در حالی 
است که مولود چاووش اوغلو وزیر 
امور خارجه ترکیه رسماً اعام کرد که 
اردوغان در مورد عملیات شرق فرات 
علیه کردهای سوریه فعاً دست نگه 
داشته است اما این به معنی پایان کار یا 
توقف کامل این تصمیم نیست و ما به 

زودی به آنها حمله خواهیم کرد.
در چنین شرایطی دونالد ترامپ 
رئی���س جمهوری آمریکا بار دیگر از 
تصمیم خود برای خروج از س���وریه 
دفاع کرد و اظهار داشت که نیروهای 
آمریکایی قرار بود سه ماه در سوریه 
بمانند اما حضورشان هفت سال طول 
کشید. ترامپ در توئیتی نوشت: ابتدا 
قرار بود سه ماه در آنجا باشیم، این مساله 

مربوط به هفت سال پیش است.
 وقتی م���ن رئیس جمهوری 
ش���دم داعش وحشی شده بود، حاا 
داعش تا حد زیادی شکست خورده 
و کش���ورهای منطقه از جمله ترکیه 
باید بتوانند به راحتی از پس هر آنچه 
باقی مانده است، برآیند. ترامپ هفته 

گذشته ادعا کرد که تنها دلیل حضور 
آمریکا در سوریه، نابودی داعش بود 
و ح���ال با تحق���ق این هدف، از آن 

کش���ور عقب نشینی می کند. اما این 
اقدام ترامپ تبعاتی داشت و »جیمز 
متیس« وزیر دفاع آمریکا چون نتوانست 
ترامپ را از خروج نیروهای آمریکایی 
از سوریه منصرف کند، از سمت خود 

استعفا کرد.

در ای���ن حال ی���ک روزنامه 
آمریکای���ی در گزارش���ی به نقل از 
مقام های اروپایی خبر داد که اروپا از 

تصمیم های رئیس جمهور آمریکا برای 
خروج از سوریه و همچنین استعفای 
وزیر دفاع این کش���ور نگران شده 
است.»وال استریت ژورنال« گزارش 
داد: تصمی���م یکجانبه دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا برای خارج کردن 

نظامیان این کشور از سوریه به همراه 
کنار رفت���ن جیمز متیس وزیر دفاع 
آمریکا از سمت خود، سبب نگرانی 

در کل اروپا و درخواست های تازه در 
اروپا برای استقال استراتژیک بیشتر 
از واشنگتن ش���ده است. بنا بر این 
گزارش که توسط دو خبرنگار ارشد 
وال استریت ژورنال تهیه شده، اعام 
غیرمنتظره خروج نظامیان آمریکایی از 

س���وریه سبب شگفتی دیپلمات های 
اروپایی شده است چون دیپلمات های 
اتحادیه اروپا طی هفته های گذشته در 

حال رایزنی با وزارت خارجه آمریکا 
برای همکاری مشترک به منظور ایجاد 
ثبات در مناطق بازپس گرفته شده از 
داعش در عراق و س���وریه بودند. این 
درحالی است که نماینده دائم روسیه 
در سازمان ملل از تصمیم آمریکا مبنی 

بر خروج نیروهایش از سوریه استقبال 
کرد و آن را تصمیمی درست خواند. 
واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در 
سازمان ملل گفت: ما قبا بارها چنین 
وعده هایی را ش���نیده بودیم و سپس 
خاف آن را شنیدیم اما به نظر می رسد 

این بار مساله حقیقت داشته باشد.
از طرفی نخس���ت وزیر رژیم 
صهیونیس���تی گفت با وجود خروج 
احتمالی آمریکا از سوریه، تل آویو به 
عملیات های هوایی خود در س���وریه 
ادام���ه می دهد و در صورت نیاز این 
حمات را گسترش می دهد. »بنیامین 
نتانیاهو« گفت به دلیل تصمیم آمریکا 
برای خروج از س���وریه، ممکن است 
عملیات های نظامی اسرائیل در سوریه 
افزایش یابد. او گفت: تصمیم خارج 
کردن ۲۰۰۰سرباز آمریکایی از سوریه، 
سیاس���ت ما را تغییر نمی دهد و به 
اقدام علیه تثبیت ایران در سوریه ادامه 
می دهیم و در صورت نیاز فعالیت های 

خود در آنجا را گسترش می دهیم.
 رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم 
صهیونیستی هم با بیان اینکه نباید در 
مورد تبعات خروج آمریکا از سوریه 
اغراق کرد، گفت تل آویو همچنان بر 
مقابله با ایران در سوریه متمرکز خواهد 
بود. »گادی ایزنکوت« گفت این اقدام 
ترامپ حائز اهمیت است، اما نباید در 

مورد تبعات آن مبالغه کرد.
در خبر دیگری،مجمع عمومی 
سازمان ملل در قطعنامه ای بر حاکمیت 
دائمی سوری ها بر جوان اشغالی و 

منابع طبیعی آن تاکید کرد.

اعزام نظاميان ترکيه به مرز سوريه همزمان با دستور ترامپ برای خروج نيروهای آمريکايی

دیدار دبیر کل »نجبا« با نخست وزیر عراق
شیخ »اکرم الکعبی« دبیرکل مقاومت اسامی نَُجبا 
عراق در دیدار با »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر عراق 
ضمن اشاره به چالش های اکنون و آینده کشور، اعام 
کرد : جنبش نَُجبا برای کمک به دولت در راستای 

خدمات رسانی به ملت کاما آماده است. نخست وزیر 
عراق نیز نقش نَُجبا در آزادس���ازی مناطق اشغالی از 
اش���غال تروریست های داعش را ستود و حفاظت از 

پیروزی های محقق شده را ضروری برشمرد.

مخالفت بغداد با ورود نیروهاي خارج شده ارتش آمریكا از سوریه به عراق

 س���رویس خارجی: گروه های 
فلس���طینی اقدام رئیس تشکیات 
خودگ���ردان در انح���ال مجلس 
قانونگ���ذاری فلس���طین را باطل و 
غیرقابل قبول خواندند و نس���بت به 
عواقب و پیامده���ای خطرناک آن 

هشدار دادند.
»موس���ی ابومرزوق« از رهبران 
حماس اظهار داش���ت که عباس با 
چنین تصمیمی، بحران آفرینی می کند و 
دست به اقدامات یکجانبه می زند.»نایف 
رجوب« دیگر رهبر حماس نیز با اشاره 
به اینکه انحال مجلس قانونگذاری، تیر 
خاص به آشتی ملی است، عنوان کرد 
که این اقدام موجب گسترش اختافات 
و دودستگی بین کرانه باختری و نوار 
غ���زه خواهد ش���د و زمینه را برای 
اجرای ط���رح آمریکایی معامله قرن 
فراهم می کند.»مشیر المصری« نماینده 
پارلمان فلسطین از جنبش حماس هم 
خاطر نش���ان کرد که تصمیم عباس 
ب���ه انحال مجلس قانونگذاری هیچ 
ارزش و اعتباری ندارد.وی گفت: مدت 
ریاست محمود عباس بر تشکیات 
خودگردان پایان یافته است و او باید 
به برگزاری انتخابات ریاست تشکیات 
خودگ���ردان، مجلس قانونگذاری و 
شورای ملی پایبند باشد و حماس نیز 

کاما آماده است.
از س���وی دیگر، جنبش جهاد 
اسامی اعام کرد که انحال مجلس 
قانونگذاری فلسطین توسط تشکیات 
خودگ���ردان، پیامدهای خطرناکی بر 

اوضاع داخلی فلسطین خواهد داشت.
این جنبش تاکید کرد که عباس به دنبال 
تخریب تمامی پل های پشت سرش 
و نابودی جریان های پویا و مقاومت 
اس���ت و تعقیب و بازداشت مبارزان 

مقاومت در کرانه باختری مایه افتخار 
و اقدامی ملی نیست و عجیب است 
که عباس ب���ه چنین اقدامی می بالد. 
جهاد اسامی تصریح کرد که انحال 
مجلس قانونگذاری، موجب تعمیق 

شکاف داخلی می شود.

در همی���ن راس���تا، »ذوالفقار 
سویرجو« از رهبران جبهه خلق برای 
آزادی فلسطین گفت: حکم انحال 
مجلس قانونگذاری، حکمی سیاسی 
و غیرقانونی اس���ت که تشکیات 

خودگردان از دادگاه قانون اساس���ی 
خواست آن را صادر کند و این دادگاه 
هم قبول کرد.وی افزود: س���وال در 
مورد غیرقانونی بودن این حکم نیست، 
بلکه س���وال این است که اصا این 
دادگاه مش���روعیت و صاحیت دارد 

یا خیر.»احمد ابو فواد« معاون دبیرکل 
جبهه خلق هم تاکید کرد که انحال 
مجلس قانونگذاری شکاف داخلی را 
بیشتر کرده و واکنش های خطرناکی 

در پی خواهد داشت. 

وی ب���ا بیان اینکه باید دید که 
خواس���ت و گزینه ملت در این زمینه 
چیست، خاطرنشان ساخت: باید در 
تاش برای تشکیل دولت وحدت ملی 

از طریق برگزاری انتخابات باشیم.
گفتنی است رئیس تشکیات 

خودگ���ردان فلس���طین دو روز قبل 
دستور انحال پارلمان را صادر کرد.
عباس با اجرای تهدیدات قبلی خود، 
دستور انحال پارلمان فلسطین را صادر 
ک���رد. محمود عباس تصریح کرد که 
دادگاه قانون اساسی تصمیم به انحال 
پارلمان و دعوت به برگزاری انتخابات 
طی ش���ش ماه آینده گرفته است و 
وی به این تصمیم پایبند خواهد بود.
رئیس تشکیات خودگردان فلسطین 
با طرح این ادعا که تصمیم مذکور با 
همفکری و رایزنی با شورای مرکزی 
فلسطین اتخاذ شده است، مدعی شد 
که این گام نخس���ت است که ما باید 
برداریم و در صورت تداوم اقدامات 
حماس، تصمیمات دیگری هم اتخاذ 

خواهیم کرد.
خبر دیگر اینکه اختافات روسیه 
و رژیم صهیونیستی که هر از چندگاهی 
سر باز می کند این بار به دلیل دعوت 
روسیه از »اسماعیل هنیه« رئیس دفتر 
سیاسی حماس برای سفر به مسکو 
نمایان شده است. رژیم صهیونیستی این 
اقدام روسیه را تافی کرد و یک روز 
پس از رسانه ای شدن دعوت روسیه 
از اسماعیل هنیه، رژیم صهیونیستی در 
اقدامی نادر و تافی جویانه، به قطعنامه 
ضد روسی در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد رای مثبت داد. این قطعنامه 
با ابراز نگرانی عمیق در خصوص آنچه 
نظامی سازی کریمه خوانده شد خواستار 
عقب  نشینی مسکو از این منطقه واقع 

در ساحل دریای سیاه شد. 

اعتراض یكصدای گروه های مقاومت علیه اقدام محمودعباس در انحال مجلس قانونگذاری فلسطین

یورش نظامیان صهیونیست به منازل مردم فلسطین در کرانه باختری
نظامیان رژیم صهیونیستی به منازل مردم فلسطین در مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی حمله ور شدند و 
شماری از شهروندان فلسطینی را بازداشت کردند. نظامیان صهیونیست همچنین به روستای تلفیت در نزدیکی شهر 
نابلس و شهرک یطا در جنوب الخلیل و قفین در نزدیکی طولکرم یورش بردند و خودروی یک شهروند فلسطینی 

را به سرقت بردند.

سرویس خارجی:»مولود چاووش 
اوغلو«،در واکنش به اظهارات بنیامین 
نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
علیه اردوغان مبنی بر این که به تل آویو 
درس اخ���اق یاد ندهید، وی را یک 
"قات���ل خونس���رد" در عصر جدید 
دانست که مسئول کشتار هزاران نفر از 

فلسطینیان بی گناه است.
در ای���ن حال رئیس جمهوری 
ترکی���ه خطاب به نتانیاهو گفت: این 
ب���ار به بیراهه زدی. تو صدای ظالمان 
هستی. وی گفت: تا زمانی که اسرائیل 
ب���ه خاطر جنایت علیه بش���ریت و 
ویرانگری مؤاخذه نش���ده است، حق 
ندارد کس���ی را متهم به ارتکاب جرم 
بکند.»ابراهیم کالین« سخنگوی ریاست 
جمهوری ترکیه نیزتصریح کرد: اسرائیل 

نمی تواند بر سیاست اشغالگرانه خود 
سرپوش بگذارد.وی افزود:نخست وزیر 
اس���رائیل بار دیگر از شنیدن سخنان 
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری 
ترکیه ناراحت شده واز آنجا که تحت 
بازجویی پلیس اسرائیل قرار دارد، دچار 
مشکات فراوانی است.همچنین،»عمر 
چلیک« س���خنگوی حزب عدالت و 
توس���عه ترکیه گفت: نتانیاهو که در 
داخل کش���ورش با اتهام فساد روبرو 
است تاش می کند تا جامعه جهانی را 
اداره کند. این در حالی است که نتانیاهو 
گفت: اردوغان، اشغالگر قبرس شمالی 
که ارتش کشورش زنان و کودکان را 
در روس���تاهای کردنشین در داخل و 
خارج ترکیه قتل عام می کند، نمی تواند 

به اسرائیل درس اخاق بدهد.

وزیر خارجه ترکیه: نتانیاهو قاتلی 
خونسرد در عصر نوین است

 سرویس خارجی: هزاران معترض در چهار کشور 
بلژیک، هلند، رومانی و صربس���تان با الهام از اعتراضات 
فرانسه، جلیقه های زرد رنگ به تن کردند و تظاهرات 

ضددولتی برپا کردند. 
*بلژیک

صدها نفر در بروکسل پایتخت بلژیک درحالی که 
جلیقه های زرد به تن داشتند در مرکز این شهر تظاهرات 
کردند. تظاهرات در ش���هر بروکسل تحت تدابیر شدید 
امنیتی برگزار شد. تظاهرکنندگان با در دست داشتن پارچه 
نوش���ته هایی که بر روی آن ها نوشته شده بود: »دولت 
سیاست های ناکارآمدی اتخاذ می کند و ما هزینه آن را 

می پردازیم« به سیاست های دولت اعتراض کردند. 
*هلند

مردم هلند نیز در ش���هرهای مختلف این کشور از 
جمله آمستردام، اهه و روتردام تظاهرات برگزار کردند. 
شماری از مردم که جلیقه های زرد به نشان جنبش جلیقه 
زردهای فرانس���ه به تن داشتند در برابر محل ساختمان 

پارلمان این کشور در اهه تظاهرات کردند.
 تظاهرکنندگان به سیاست های »مارک روتیه« نخست 

وزیر هلند اعتراض داشتند. 
*رومانی

رومانیایی ها در یک راهپیمایی به مناس���بت یادبود 
قربانیان انقاب ۱۹۸۹، خواستار دموکراسی بیشتر در این 
کشور شدند. معترضان در بخارست با در دست داشتن 
ش���مع و پرچم های کشورشان در میدان انقاب پایتخت 
گردهم آمدند. این گردهمایی پس از مدتی به تظاهرات 
ضد دولتی تبدیل ش���د و ش���رکت کنندگان با سر دادن 

مخالفت خود  شعار "ما حکومت دزدان را نمی خواهیم" 
را با برنامه دولت مبنی بر اعطای عفو به محکومان فساد 

اعام کردند.
 معترضان اعام کردند: مردم در س���ال ۱۹۸۹کشته 
شدند زیرا می خواستند رومانی آزاد شود، ما نمی خواهیم 
به آن روزها بازگردیم. گفتنی است در انقاب ۱۹۸۹در 
رومانی ۱۱۰4 نفر کشته شدند. این انقاب علیه حکومت 
کمونیستی نیکای چائوشسکو، رهبر کمونیست آن کشور 
بود که در نهایت به محاکمه و اعدام او منجر شد و به 

4۲سال حکومت کمونیستی در رومانی پایان داد.
 رومانی یکی از فقیرترین کشورهای اتحادیه اروپا 
اس���ت که ریاست دوره ای شش ماهه این اتحادیه را در 
ژانویه ۲۰۱۹از اتریش تحویل می گیرد. اتحادیه اروپا درباره 
وضعیت دموکراسی در رومانی نگران است. بر اساس اعام 
اتحادی���ه اروپا، اصاحات قضایی رومانی تضعیف کننده 

استقال قضات و دادستان های رومانیایی است. 
*صربستان

هزاران معترض برای س���ومین هفته متوالی در شهر 
بلگراد پایتخت صربستان به منظور اعتراض به سرکوبگری 
دولت الکس���اندر ووچیچ رئیس جمهور این کشور علیه 

احزاب مخالف و رسانه ها تظاهرات کردند.
 در جدیدتری���ن دور از ای���ن تظاهرات، تعدادی 
از تظاهرکنندگان ش���عار می دادن���د "ووچیچ دزد". این 
اولین تظاهرات چش���مگیر مخالفان در صربستان از بهار 
۲۰۱۷زمانی ک���ه هزاران جوان معترض در بلگراد چند 
هفته علیه پیروزی ووچیچ در انتخابات ریاست جمهوری 

اعتراض کردند، محسوب می شود.

 تظاهرات معترضان جلیقه زرد در بلژیک، هلند
 رومانی و صربستان

س���رویس خارجی: معترضان 
سودانی که از چند روز قبل اعتراضات 
گس���ترده ای را علیه سیاست های 
داخلی و منطقه ای»عمرالبشیر«، رئیس 
جمهوری این کشور آغاز کرده اند، 
با تداوم تظاهرات و کش���اندن دامنه 
ناآرامی ها به سراسر این کشور، کنترل 
کامل اس���تان »نیل سفید« را به دست 

گرفتند.
به گفت���ه منابع خبری، در پی 
تظاهرات ضد دولتی اخیر در شهرهای 
مختلف سودان، معترضان کنترل استان 
»نیل سفید«، واقع در جنوب شرقی 
این کش���ور را به دس���ت گرفتند.
تارنمای »الراکوبه« س���ودان نوشت، 
آتش اعتراض های مردمی که از روز 
چهارشنبه گذشته در شهر »عطبره« واقع 
در شمال سودان شعله ور شده، به نقاط 

دیگرسودان سرایت کرده است.
این تارنما افزود: مردم اس���تان 
»نیل سفید« ابتدا تظاهرات ضد دولتی 
مسالمت آمیز برگزار کردند اما نیروهای 
دولت���ی با گلوله جنگی معترضان را 
هدف قرار دادند و پس از آن مردم نیز 
خواستار سرنگونی نظام حاکم شدند.
تارنمای »سودان ویو« نیز نوشت، در 
پی تظاهرات گسترده مردم در استان 
نیل سفید، استاندار و خانواده اش به 
محل نامشخصی گریختند و مردم خانه 
او و نهادها و ادارات دولتی را به آتش 
کشیدند و کنترل این استان را به دست 
گرفتند. در چنین ش���رایطی، »فیصل 

حسن ابراهیم«، معاون رئیس جمهوری 
س���ودان در سایه استمرار اعتراضات 
مردمی اعام کرد : ارتش این کشور 
مأمور تأمین امنیت اماکن استراتژیک و 
اموال عمومی و خصوصی در سراسر 
سودان شده اس���ت. وی همچنین 
معترضان سودانی را به واکنش های 
شدید و سرکوبگرانه تهدید کرد.حسن 
ابراهیم افزود: برخی طرف ها و مخالفان 
سودانی آموزش دیده در اسرائیل ، عامل 

آشوب ها هستند.
از طرفی، پس از تشدید تهدیدات 
دولت سودان علیه تظاهرکنندگان ، 
نیروهای امنیتی این کش���ور به محل 
نشست معترضان و مخالفان حمله و 
۱4 نفر از رهبران آنان را بازداش���ت 
کردند.منابع خبری نیز تازه ترین آمار 
کشته های این ناآرامی ها را بیش از 

۲۸ نفر اعام کردند.
در همین ح���ال و همزمان با 
شدت گرفتن اعتراضات مردمی در 
سودان، سفارت کویت در »خارطوم « 
اتب���اع خود را ب���ه ترک فوری این 
کشور فراخواند و از آنها خواست تا 
به منظور حفظ جان خود ، س���ودان 
را ترک کنند.از سویی، مقامات دولت 
»سیس���ی« نیز از بیم کشیدن شدن 
شعله اعتراضات به مصر، از پوشش 
خبری تظاهرات در سودان ممانعت 
و آن را سانس���ور کردند.امیر قطر اما 
چند روز بعد از ناآرامی ها در سودان، 
با »عمرالبشیر«، رئیس جمهوری این 

کشور تماس گرفت و از وی اعام 
حمایت کرد.
* لیبی

»مول���ود چاووش اوغلو« وزیر 
خارجه ترکیه ک���ه به منظور انجام 
دیدارهای رسمی با مقامات لیبی وارد 
طرابلس ، پایتخت این کشور شد، با 
»خالد المشری« رئیس شورای عالی 

دولت لیبی دیدار و گفتگو کرد.
به گفت���ه منابع خبری، وی در 
فرودگاه »معیتیقه« ابتدا از سوی »طاهر 
سیاله«، وزیر خارجه دولت وفاق ملی 
لیبی مورد اس���تقبال قرار گرفت و 
سپس با »خالد المشری« دیدار کرد.
وزیر خارجه ترکیه همچنین با »فایز 
السراج«، رئیس شورای ریاستی دولت 
وفاق ملی لیب���ی رایزنی کرد. منابع 
خبری گفتند: بازگشت شرکت های 
ترکیه ای به لیبی و افزایش مناسبات 
سیاس���ی میان دو کشور، محور این 

مذاکرات بود.
*مصر

وزارت کش���ور مصر با صدور 
بیانیه ای اع���ام کرد: پس از رصد 
تحرکات تروریس���ت ها در شهر 
»العریش«، در استان سینای شمالی، 
نیروهای امنیتی این کشور موفق به 
نابودی شبکه تروریست ها و کشتن 

۱4نفر از اعضای این شبکه شدند.
در همین حال، دادگاه عالی مصر 
حکم حبس ابد رهبر اخوان المسلمین 

را به هفت سال کاهش داد.

کنترل استان »نیل سفید« سودان به دست معترضان افتاد

سرویس خارجی: رئیس جمهوری 
آمری���کا در تازه ترین اقدام خود در 
واکنش به اس���تعفای نماینده ویژه 
واش���نگتن در ائتاف ضد داعش و 
همچنین وزیر دفاع ایاات متحده، 
در سخنانی به شدت به آنها تاخت 
واعام کرد: ن���ه تنها مک گورک 
فرس���تاده کشورش در ائتاف ضد 
داعش را نمی ش���ناخته بلکه جیمز 
متیس نیز اخراجی دولت باراک اوباما 

بود.
»دونالد ترامپ« در واکنش به 
استعفای »برت مک گورک« نماینده 
واش���نگتن در ائتاف ضد داعش 
نوش���ت: مگ گورک، که من او را 
نمی شناس���م، در سال ۲۰۱5 توسط 
رئیس جمهوراوباما انتخاب شد قرار 
بود ماه فوریه از کارش کنار برود، اما 
زودتر از موعد استعفا داد. آیا او به 
دنبال جلب توجه است؟ رسانه های 
اخب���ار جعلی دارند از این اتفاق که 

هیچ اهمیتی ندارد، داس���تان بزرگی 
می سازند«.

رئیس جمهوری آمریکا »جیمز 
متیس« وزیر دفاع مستعفی  کشورش 
را هم بی نصیب نگذاشت و با یادآوری 
»اخراج« او در دولت اوباما،گفت:وقتی 
اوباما به طرز شرم آور متیس را اخراج 
کرد، من به وی یک فرصت دوباره 
دادم ؛برخ���ی فکر می کردند که من 
نباید چنین کاری انجام می دادم اما 
من تصور کردم که باید این کار انجام 
می شد،روابط جالبی داشتیم اما من 
به او همه منابعی که او واقعا هرگز 
نداشت، دادم. متحدان آمریکا برای ما 
خیلی مهم هستند، اما نه وقتی که آنها 

از آمریکا سودجویی کنند.
در چنی���ن ش���رایطی، پایگاه 
خبری»واش���نگتن اگزمینر« نوشت : 
اقدامات »دونال���د ترامپ« رئیس 
جمهوری آمریکا در هفته های اخیر، 
پای���گاه وی در میان محافظه کاران 

آمریکایی را تضعیف کرده اس���ت.
واش���نگتن پس���ت نیز درگزارشی 
نوشت: ترامپ در هفتصدمین روز 
ریاس���ت جمهوری خود تا تاریخ 
بیستم دسامبر ۲۰۱۸در مجموع ۷546 
مورد دروغ و اظهارات گمراه کننده 

داشته است. 
 از سویی،سنای آمریکا در پی 
تداوم بن بست بر سرتصویب بودجه 
ف���درال، رای گیری در خصوص 
بازگش���ایی بخش های تعطیل شده 
دولت را به بعد از کریسمس موکول 
کرد.این در حالی اس���ت که،سناتور 
»چاک ش���ومر« رهبراقلیت حزب 
دموکرات درمجلس س���نای آمریکا 
از رئیس جمهوری آمریکا خواست 
تاطرح ساخت دیوارمرزی با مکزیک 
را که نیازمند اختصاص بودجه پنج 
میلیارد داری است را کناربگذارد، 
چرا که این موضوع در س���نا هرگز 

رای نخواهد آورد. 

ترامپ: مک گورک را نمی شناختم، متیس هم اخراجی 
دولت اوباما بود!

انصاراه یمن، ائتاف سعودی را به 
نقض آتش بس متهم کرد 

سرویس خارجی: سخنگوی نیروهای مسلح یمن وابسته به انصاراه در 
یک نشست خبری اعام کرد : ائتاف سعودی از دوشنبه هفته گذشته تاکنون و 
همزمان با آغاز توقف درگیری ها در »الحدیده« ، ۲۲۳بار آتش بس را نقض کرده 
است.سرهنگ »یحیی سریع« گفت: موارد مربوط به نقض آتش بس از سوی 
مزدوران وابسته به ائتاف متجاوز سعودی، در پی ورود رئیس هیات نظارت 
سازمان ملل بر آتش بس در الحدیده، افزایش یافته است.وی افزود: جنگنده های 
ائتاف س���عودی طی 4۸ساعت گذشته، 4۲بار به مناطق مختلف یمن حمله 
و یگان توپخانه ای آنان نیز 5۰گلوله توپخانه به سمت مناطق مختلف الحدیده 
شلیک کردند.در همین حال، شورای عالی سیاسی یمن به عنوان عالیترین نهاد 
سیاسی کنونی یمن ، ریاست »مهدی المشاط« بر این سازمان را برای دو دوره 
دیگر تمدید کرد.در تحوات میدانی نیز، یگان موشکی ارتش و انصاراه یمن 
یک فروند موشک بالستیک »زلزال-۱« را به سمت محل استقرار مزدوران ائتاف 

سعودی در »جیزان «، واقع در جنوب عربستان شلیک کرد.
 در خبری مرتبط، مزدوران وابسته به امارات، اعضای یک هیات امداد رسان 

ترکیه ای را در شهر »عدن« یمن بازداشت کردند.

س����رویس خارجی: »لیندس����ی گراهام« سناتور 
جمهوریخ����واه آمریکا اعام کرد:خروج نیروهای نظامی 
آمریکا از افغانس����تان ش����رایط را برای ایجاد حمات 
تروریستی شبیه۱۱ سپتامبر آماده خواهد کرد.گراهام در 
توئیتی در واکنش به خروج سربازان آمریکایی از افغانستان 
نوشت: در شرایط فعلی خروج نیروهای آمریکایی از این 
کش����ور یک استراتژی خطرناک است واگر به گونه ای 
عمل کنیم که دستاوردهایمان را به راحتی رها کنیم راه 
را برای یک حمله تروریس����تی مانند ۱۱ سپتامبر آماده 
می کنیم.وی گفت: کاهش نیروهای آمریکا از افغانستان 
باید بر مبنای اتفاقات بر روی زمین باشد، یعنی شرایط 
اجازه این کار را بدهد.از طرفی،»اس����کات میلر«فرمانده 
نیروهای آمریکایی درافغانستان گفت:دستور جدیدی در 
مورد خروج نظامیان ایاات متحده از افغانستان دریافت 

نکرده و اوضاع همچنان مثل سابق است.
 در این حال،»محمد فیصل« س����خنگوی وزارت 

امور خارجه پاکس����تان گفت: خروج نیروهای آمریکایی 
از افغانستان اقدامی مثبت خواهد بود. ژنرال »قمر جاوید 
باجوا« فرمانده ارتش پاکس����تان نیز، گفت: اس����ام آباد 
از اس����تقرار صلح و ثبات در افغانس����تان حمایت کامل 

می کند.
 در خبر دیگری،ائتاف بزرگ ملی افغانستان اعام 
کرد: با خروج بخش����ی از نیروه����ای آمریکایی از این 
کشور مخالفان مسلح نباید امیدوار شوند که از راه جنگ 
توانایی پیروزی را دارند.این در حالی اس����ت که »محمد 
محقق« معاون رئیس اجرایی دولت افغانس����تان گفت: 
ش����واهد جدی از ارتباط آمریکا با طالبان وجود دارد تا 
با افزایش ناامنی و برادرکشی، باعث ایجاد جنگ داخلی 

در افغانستان شوند.
در خبر دیگری، رئیس جمهوری افغانستان با صدور 
حکمی»اسداه خالد« و »امراه صالح« را به ترتیب به عنوان 

وزیران جدید دفاع و کشور افغانستان انتخاب کرد.

سناتور گراهام: خروج نظامیان آمریكایی از افغانستان شاید 
به 11 سپتامبر دیگری منجر شود

نخست وزیر پاکستان: دیگر در هیچ 
جنگ خارجی شرکت نمی کنیم

س���رویس خارجی: عمران خان اعام کرد: پاکستان به هیچ عنوان در 
هیچ جنگ خارجی مشارکت نخواهد کرد. نخست وزیر پاکستان گفت: به 
میانجیگری و ایفای نقش برای صلح در منطقه ادامه می دهیم اما در جنگ 
خارجی دیگر کش���ورها دخالت نخواهیم کرد.وی افزود: پاکستان دیگر در 
هیچ جنگ خارجی شرکت نمی کند و به دنبال نقش آفرینی برای صلح در 

کشورهای اسامی و منطقه است. 
عمران خان همچنین افزود: هدف دولت پاکستان پیشرفت اقتصادی و 
حل مشکات مردم است که در این راستا از هیچ تاشی کوتاهی نخواهدکرد. 
از س���ویی،ژنرال»قمر جاوید باجوا« فرمانده ستاد ارتش پاکستان اعام کرد: 
دولت عمران خان در تاش است تا با هند وارد مذاکره شود اما این نشانه 
ضعف اس���ام آباد نیست.از طرفی،»شاه محمود قریشی« وزیر امور خارجه 
پاکستان اعام کرد: اخبار مربوط به احتمال تبادل »شکیل آفریدی« جاسوس 
س���یا با »عافیه صدیقی« بانوی پاکس���تانی که به اتهام همکاری با القاعده در 

آمریکا زندانی است صحت ندارد.

سرویس خارجی: منابع رسانه ای از حمایت کره جنوبی از قطعنامه حقوق 
بشری سازمان ملل علیه کره شمالی خبردادند.

منابع خبری اعام کردند: در تازه ترین قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل 
علیه کره شمالی که چند روز پیش در مجمع عمومی این سازمان تصویب شد 

کره جنوبی از این قطعنامه حمایت کرده است.
 در همین رابطه، پایگاه خبری »اوریمینزوکری« کره شمالی ضمن انتقاد از 
عملکرد دولت کره جنوبی در همراهی با قطعنامه  حقوق بشری سازمان ملل علیه 
پیونگ یانگ ،سئول را به دورویی متهم کرد.این پایگاه خبری قطعنامه حقوق بشری 
سازمان ملل علیه پیونگ یانگ و مشارکت سئول در تصویب آن را محکوم و 
اعام کرد:کره جنوبی با نقشه خارجی ها برای اعمال فشار به کره شمالی همزمان 
با گفتگو برای بهبود روابط میان دو کره همکاری کرده است و باید عواقب این 

کار بر روابط بین دو کشور را بپذیرد.

حمایت سئول از قطعنامه حقوق بشری 
سازمان ملل علیه کره شمالی
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در سال 1884 زمانى كه صاحب يكى از خطوط راه آهن آمريكا و 

سناتور سابق كاليفرنيا، ليالند استنفورد و همسرش جين، تنها فرزند خود، 

 ليالند جونيور را از دست دادند تصميم گرفتند براى يادبود او يك دانشگاه

 بسازند. پسر آنها پيش از شانزدهمين سالگرد تولدش و طى سفر به 

فلورانس ايتاليا بر اثر حصبه از دنيا رفته بود.

ــگاه هاى مختلفى مانند هاروارد بازديد  ــتنفورد از دانش  آقاى اس

ــد.  ــته باش ــگاه خوب چه ويژگى هايى بايد داش كرد تا بداند يك دانش

آنها چندين هكتار زمين هاى كشاورزى خود در پالوآلتو را به تأسيس 

دانشگاه استنفورد اختصاص دادند؛ دانشگاه تحقيقاتى مدرنى كه در 

ــاس رتبه بندى منتشرشده اخير  ــد و براس اول اكتبر 1891 افتتاح ش

ــى، برترين دانشگاه  ــانى و مهندس در تايمز، در هر دو زمينه علوم انس

جهان است.

سال هاى اول دشوار بود و ثروت استنفورد براى اداره دانشگاه 

كافى به نظر نمى رسيد. جين استنفورد پس از مرگ شوهرش، رياست 

دانشگاه نوپاى او را برعهده گرفت اما زمين لرزه سال 1906 شوك تازه اى 

به وجود آورد، دو نفر را كشت و چندين ساختمان  تازه تأسيس را ويران 

كرد كه بعضى از آنها هنوز شروع به كار نكرده بودند اما كمك هاى 

ــگاه را نجات ــد دانش  هربرت هوور كه بعدها رييس جمهور آمريكا ش

 داد.

ــه برخى از  ــيس كرد ك ــى هم تأس ــكده بازرگان ــك دانش  او ي

فارغ التحصيالن آن رهبران تجارت دنياى امروز هستند.

ــتنفورد در ذهن ما ايرانيان با نام دو زن ايرانى گره  ــگاه اس نام دانش

ــنده و مترجم نامدارى كه در آنجا  ــيمين دانشور، نويس ــت: س خورده اس

درس خواند و مريم ميرزاخانى، رياضى دان و برنده جايزه معروف فيلدز 

كه در آنجا درس داد.

مرد خم شد و چيزى از روى زمين برداشت. 

يك سكه يك ريالى پيدا كرده بود. دلش گرم شد. 

ــازم. اين يك  ــگاه را همين جا مى س گفت: دانش

نشانه خوب است و بركت دارد!

ــده تهران بود.  ــد تفرش و بزرگ ش متول

هيچ كس در كرمان او را نمى شناخت و هيچ 

كس نمى دانست چرا اين شهر را انتخاب كرده 

است. حاال هم كه دست گذاشته بود روى يك 

منطقه بيابانى در حاشيه كرمان، فقط به خاطر 

اين كه در آنجا يك سكه پيدا كرده بود!

مرد و همسرش مدتى پيش از آن در دى ماه 

ــال 1353، پيش استاندار وقت كرمان رفته و  س

خبر داده بودند كه قصد دارند دانشگاهى بسازند 

 براى بچه هايى كه نداشتند و مى توانستند داشته

 باشند.

ــان مى گذشت و  ــالى از ازدواجش  چندس

بيشتر شهرهاى ايران و تعدادى از كشورهاى 

ــتند كه  ــته بودند، فرزندى هم نداش دنيا را گش

نگران آينده او باشند. 

مرد كه مهندس رشته شيمى كشاورزى 

و تحصيل كرده دانشگاه هاى تهران و پاريس 

ــال هاى جوانى تاجر موفقى به شمار  بود، در س

ــاال او و  ــه بود. ح ــى اندوخت ــت و ثروت مى رف

ــت امكانى براى  ــرش دلشان مى خواس همس

تحصيل هزاران فرزند ديگر فراهم كنند و به 

تماشاى رفت وآمدشان به دانشگاه بنشينند.

آن روز زوج ميانسال با ماشين استاندارى، 

تمام كرمان را براى پيدا كردن زمين مناسب 

ــگاه زير و رو كردند و مرد  ــاختن دانش براى س

ــته و  ــكه را در جايى پيدا كرد كه راننده خس س

كالفه چند دقيقه متوقف شد تا آبى بنوشند و 

خستگى در كنند. 

آنها همان زمين را خريدند و احداث دانشگاه 

كرمان با نظارت مستقيم مرد شروع شد. سال ها 

گذشت، اتفاق هاى زيادى رخ داد. 

ــد، ولى  هيچ چيز  ــد، جنگ ش انقالب ش

ــت روند ساختن دانشگاه را  و هيچ كس نتوانس

متوقف كند. مرد در طول ماه بارها و بارها به 

كرمان سفر مى كرد و بر كوچك ترين جزئيات 

ساختن دانشگاه نظارت داشت. در تمامي اين 

ــرش در كنارش بود و لحظه اى  مراحل همس

تركش نكرد.

ــگاه كرمان كه بعدها به نام شهيد  دانش

باهنر مزين شد، يكى  از زيباترين و مجهزترين 

ــهريور  ــگاه هاى ايران بود كه در 24 ش دانش

ــرش  ــرد نيكوكار و همس ــور م 1364 در حض

افتتاح شد. 

در مراسم افتتاحيه وقتى  رييس دانشگاه 

با اصرار از آنها خواست كه پشت تريبون بيايند 

ــگاه را رسما اعالم كنند  ــروع به كاِر دانش و ش

ــر اندامى را  ــتاق، زوج پير و الغ ــت مش جمعي

ــاال رفتند. چيزى نگفتند  ــد كه از پله ها ب ديدن

اما دانشجوها بدون هيچ هماهنگى  قبلى همه 

ــدند و براى  ــان از جا بلند ش با هم به احترامش

بيشتر از بيست دقيقه فقط دست زدند. آن زوج 

فقط نگاه كردند و گريستند. 

ــه اتاق كوچكى  ــرد اين بود ك آرزوى م

ــت كه با همسرش  ــگاه داش در ورودى دانش

آنجا زندگى  مى كرد و مى توانست آمد و رفت 

ــوى اش را ببيند. اين  ــدان معن ــر روزه فرزن ه

اتفاق هرگز نيفتاد اما بسيارى از آن فرزندان، 

ــان را در دانشگاهى كه آنها ساخته  آرزوهايش

بودند، دنبال كردند.

ــمه اى از مرد در كنار  ــال ها بعد مجس س

در  ورودى دانشگاه كرمان نصب شد. به اين 

ــدس عليرضا  ــت كم تنديس مهن ترتيب دس

ــور مى تواند روزها با لبخندى بر لب،  افضلى پ

رفت وآمد دانشجويان را تماشا كند. 

ــور كه مطابق  ــره عليرضا افضلى پ مقب

ــگاه كرمان  ــايت دانش اطالعات موجود در س

ــت، در ابن بابويه و  در فروردين 1372 درگذش

مزار همسرش فاخره صبا، خواننده اپرا و استاد 

دانشگاه تهران كه در تيرماه 1386 درگذشت، 

ــت زهرا (قطعه 88)  ــه هنرمندان بهش در قطع

قرار دارد.

خیلی نزدیک خیلی دور

پرديس دانشگاه باهنر كرمان نماى دانشگاه استنفورد از فراز برج هوور
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ــت كه در نگاه نخست بسيار واضح  ــنخ واژه هايي اس فرهنگ از س

ــكار مى نمايد اما پس از كمي درنگ و تالش براي تعريف و تبيين  و آش

ــواري هاي متعدد مي بينيم. با اين  آن، خود را در برابر پيچيدگي ها و دش

حال هنگامي كه خود را يكي از مؤلفه هاي فرهنگ مي يابيم اين امكان 

ــيم و سخن  ــود تا درباره اين موضوع جدي بينديش برايمان حاصل مي ش

بگوييم، فارغ از اين كه تخصص الزم را در اين خصوص داريم يا خير. 

يكي از موضوعات مطرح در حوزه فرهنگ، موضوع بافت جمعيتي يك 

ــتند. از نتايج اين تأثير و  ــت و اين دو مقوله از يكديگر متأثر هس ــهر اس ش

ــده در يك شهر اشاره  ــأله تغييرات فرهنگي ايجاد ش تأثر مي توان به مس

كرد و آن را مورد بررسي قرار داد. در اين گزارش «آبادان» به دليل اين 

ــكل گيري ساختار مدرن و هم در مواجهه با  ــهرهم در نحوه ش كه اين ش

وقوع جنگ تحميلي، شرايط خاص جمعيتي را تجربه كرده، مورد توجه 

قرار گرفته است.

ــهر آبادان را مي توان در سه  ــتر تغييرات فرهنگي ش دراين باره بس

مرحله زير توضيح داد: 

ــهري مدرن، صنعتي، تجاري  ــهر آبادان به عنوان ش ــكل گيري ش 1ـ ش

و تفريحي.

ــور و  ــاير نقاط كش 2ـ آغاز جنگ تحميلي و مهاجرت مردم آبادان به س

همچنين مهاجرت به خارج از كشور.

3ـ  اتمام جنگ و بازگشت مهاجران به آبادان.

شكل گيري ساختار جديد 

ــاف و  ــت با قدمت طوالني؛ اما تا قبل از اكتش ــهري اس آبادان ش

استخراج نفت، مردم آن زندگي اي منطبق با شيوه هاي سنتي همچون 

ــتان داشتند. شغل آنها نخل داري، صيادي و دامداري  ــاير نقاط خوزس س

بود. در سال 1289 شمسي انگليسي ها پااليشگاه بزرگ آبادان را احداث 

ــهر جديدي  ــتقرار نيروهاي كاري، ش ــال 1290  براى اس كردند و در س

ــاختند. بدين ترتيب افراد زيادي  ــهرهاي انگليس س ــاس الگوي ش براس

ــهر آبادان مهاجرت كردند  ــتغال به ش ــور به انگيزه اش ــاير نقاط كش از س

ــتقر  ــهر مس ــورهاي اروپايي و هند نيز در اين ش و همزمان افرادي از كش

ــهر به بيش از سي هزار نفر رسيد و بافت  ــال 1300 جمعيت ش ــدند. س ش

ــن كانون هاي چندگانگي  ــت و يكي از اولي ــكل گرف ــد جمعيتي ش جدي

ــان هايي از قوميت هاي مختلف،  ــتي انس فرهنگي را پديد آورد.همزيس

ــاي متفاوت و حتي با دين و مذهب هاي متفاوت، بافت  ــرده فرهنگ ه خ

فرهنگي جديدي را ايجاد كرد كه با توجه به اين تفاوت ها، سعي داشتند با 

تسامح و تساهل و كنار گذاشتن تعصبات به اجتماعي همگن و يكدست 

دست يابند و در سايه اين تعامل، پيشرفت در زندگي را تجربه كنند.

ــهر  ــانه هاي فرهنگ جديد ش ــتي كه از نش  در كنار اين همزيس

آبادان بود عوامل ديگري از جمله: معاشرت با انگليسي ها و بهره مندي 

ــتاوردهاي دنياي آن  ــهري كه مطابق با آخرين دس از امكانات مدرن ش

روز بودند، همچنين امكانات مختلف در حوزه صنعت، صنايع وابسته به 

نفت؛ در حوزه حمل ونقل، وجود فرودگاه بين المللي و اتصال به راه آهن 

ــهر؛ در حوزه آموزش، دانشگاه  ــري و دو بندر فعال آبادان و خرمش سراس

ــد به همراه مؤسسات و مدارس  ــيس ش ــال 1318 تأس نفت آبادان كه س

ــتان هاي مجهز با كادري  ــالمت، وجود بيمارس ــيار ديگر، در حوزه س بس

ــگاه و  ــينما، باش مجرب و در حوزه فرهنگ و هنر، وجود تعداد زيادي س

محل هاي تفريحي كه مي توان نام برد بر  ساختار فرهنگي مردم آبادان 

بسيار تأثيرگذاشتند.

وقوع جنگ تحميلي 

مردم آبادان با شرايطي كه پيش تر ذكر شد مشغول  زندگي مطلوب 

و ايده آل در سايه تعامل و همدلي بودند تا اينكه جنگ آغاز شد و به دليل 

موقعيت جغرافيايي، آبادان جزو  اولين مناطقي شد كه آسيب ديد، آن هم 

به گونه اي كه شهروندانش  ناچار شدند كه به شهرهاي ديگر مهاجرت 

كنند. در اين اتفاق اما آن چه از نظر فرهنگي قابل تأمل است، اين مطلب 

است كه اين مردماني كه روزگاري از شهرها و ديار خود به آبادان آمده 

ــدود زيادي با فرهنگ بومي خود فاصله گرفته بودند  حاال  ــا ح ــد و ت بودن

مي بايد كه خود را با فرهنگ قبلى شان  دوباره منطبق مى كردند و همين 

بازگشت، تغييرات فرهنگي بسياري به دنبال داشت.

 در اين باره به گفتگويي كه با يكي از اهالي آبادان انجام دادم اشاره 

مى كنم كه تجربه خود را چنين بيان مى داشت: «همزمان با ابتداي سال 

ــتان را بايد با تأخير در  ــد و من كالس دوم دبس تحصيلي، جنگ آغاز ش

ــروع مي كردم. كالس اول را  ــهري كه به آن مهاجرت كرده بوديم ش ش

در يكي از بهترين مدارس آبادان گذرانده بودم كه رفتار اولياء مدرسه با 

دانش آموزان بسيار محترمانه و اخالقي بود. وقتي وارد دبستان جديد در  

ــدم، رفتارها و برخوردها برايم  ــهرى كه به آن مهاجرت كرده بوديم ش ش

بسيار متفاوت بودند؛ رفتاري همراه با خشونت و به دور از ادب و احترام، 

ــه و هم از سوي دانش آموزان. مواجهه با چنين  ــوي اولياء مدرس هم از س

شرايطي برايم غيرقابل تحمل بود.

 به پدرم كه اتفاقًا به مسائل آموزشي ما بسيار حساس بود گفتم من 

با اين شرايط به مدرسه نمي روم. از آن جا كه پدرم به اختالف فرهنگي 

ــت مخالفتي نكرد و من كالس دوم را در خانه  ــراف داش پيش آمده اش

خواندم و هرگز به آن مدرسه نرفتم.»

پايان جنگ و بازگشت به آبادان 

ــهر خود  ــام جنگ انتظار مي رفت مردم آبادان همگي به ش ــا اتم ب

ــياري  ــدن مدت زمان جنگ، بس ــا توجه به طوالني ش ــا ب ــد ام بازگردن

ــون ازدواج، از  ــال ها بر اثر عوامل مختلفي چ ــي اين س ــا ط از خانواده ه

ــغل و حرفه و بسيارى موارد ديگر به  ــت دادن اعضاى خانواده، نوع ش دس

ــارج از ايران مهاجرت كرده بودند،  ــرى كه در ايران يا خ ــهرهاى ديگ ش

وابسته شده بودند و ترجيح مى دادند كه به آبادان باز نگردند.

ــاختار جمعيتي شهر  ــيار زيادي در س  اين رويداد ها  باعث تغيير بس

ــتاهاي اطراف آبادان جايگزين  ــدند به گونه اي كه اهالي روس آبادان ش

اين شهروندان شدند و همين مسأله يكي از عوامل تغيير فرهنگي شهر 

آبادان در دوره پس از جنگ شد. 

عامل ديگر مؤثر در تغيير فرهنگي اين شهر، از بين رفتن بسيارى 

ــال ها پس از  ــگ بود، طوري كه مردم آبادان س ــل از جن ــات قب از امكان

ــهري بي بهره بودند و تعدادى  ــده ش اتمام جنگ حتي از آب تصفيه ش

ــته بودند با اين  ــگ به آبادان برگش ــس از پايان جن ــه پ ــا ك از خانواده ه

ــادان گرفتند كه خود اين مهاجرت  ــات، تصميم به ترك آب ــود امكان كمب

ــد و  تبعات فرهنگي  ــومي در آبادان ش ــل س ثانويه موجب پديد آمدن نس

 جديدي به همراه داشت و تا امروز نيز چهره شهر را پى در پى دگرگون

 مى دارد.

ــك نمونه بارز براى مطالعه عوامل  ــخن اين كه آبادان، ي ــاه س كوت

ــالى فرهنگى و  ــير رو به اعت ــت كه از مس ــر تغيير فرهنگى اس ــر ب مؤث

ــير كامال متفاوت با  ــات فرهنگى، به مس ــوردار از امكان ــاى برخ جغرافي

دگرديسى فرهنگى هدايت شده است و موتور تغيير فرهنگ در اين شهر 

ــى و فرهنگى  نه فقط تغييرات اقتصادى كه تغييرات اجتماعى و سياس

 است.

آبادان؛ تقاطع فرھنگ  ھا

گزارش

 ساسان يغمايى

آبادانـ  ديوار مشترك بين مسجد و كليسا
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ــناس و استاد دانشكده  دكتر تقى آزاد ارمكى، جامعه ش

ــح زود در اتاق  ــت. صب ــگاه تهران اس ــوم اجتماعى دانش عل

ــا مى دهد. موضوع  ــش وقت گفتگو و مالقات به م ــر كتاب پ

ــى  ــت و بخش ــت روند تغييرات فرهنگى در ايران اس صحب

ــود كه در  ــاختارى در خانواده منتهى مى ش نيز به تغييرات س

گفتگويى جداگانه چاپ مى كنيم.

فرهنگ امرى زايا و متغير اسـت؛ مثل زبان. 
رودى است كه مى رود و در مسيرش هم آنچه بر 
سـر راه دارد در خود حل مى كند و هم  از آنچه بر 

آن وارد مى شود اثر مى پذيرد.
تغييـرات فرهنگـى در هـر دوره و در هـر 
بسـترفرهنگى، اتفـاق مى افتند فقط مسـير اين 
تغييرات اسـت كه مى تواند به سـمت اعتال باشد 

يا به سمت  ابتذال.
بيـن فرهنـگ و نيروهاى اجتماعـى، نهادها 
و شـرايط سـاختارى هر جامعه، رابطـه متقابلى 
وجود دارد و مسـير تغييرات فرهنگى يك جامعه 
بدون توجه به روند تغييرات اجتماعى و نيز درك 
گذشـته تاريخى، تعامل بين شـرايط ساختارى 
 و كنشـگران فرهنگـى، ممكـن نيسـت. اين كار 
 بـر عهـده عالمان و متخصصـان عرصه فرهنگ 
و  پيشكسـوتان  از  جامعه شناسـان  و  اسـت 

سردمداران اين تعهد و تخصص اند.

*وقتـى از فرهنگ و تغييرات فرهنگى حرف 
مى زنيم درباره چه حرف مى زنيم؟

وقتى از فرهنگ حرف مى زنيم در واقع نمى دانيم از چه 

ــم، به اين دليل كه همه آدم ها درباره فرهنگ  ــرف مى زني ح

ــايل حرف  حرف مى زنند. البته افراد جامعه درباره خيلى مس

ــكن و ... .  ــرطان و ام  اس گرفته تا قيمت مس مى زنند؛ از س

ــرطان و راه هاى درمان  ــت كه متخصص س فرقش اين اس

ــت اما درباره فرهنگ همه خود را  ــخص اس آن تقريبا مش

متخصص مى دانند و نظر مى دهند. جامعه ما جامعه اى است 

ــر فرهنگى ارائه  ــور رياكارانه اى از خودش تصوي ــه به ط ك

ــت مى كنند احساس  ــانى كه در آن زيس مى دهد و همه كس

مى كنند دغدغه فرهنگى و فهم فرهنگى دارند.

ــت وقتى مى گوييم فرهنگ،  ــخص نيس همچنين مش

منظورمان فرهنگ نخبگان است يا فرهنگ عامه؟ همه ما 

به شكلى در فرهنگ عمومى زيست مى كنيم، سوار ماشين 

ــرض آلودگى هوا  ــك مى مانيم، در مع ــويم، در ترافي مى ش

هستيم يا خريد و فروش مى كنيم. وقتى در فرهنگ عمومى 

ــتيم و آدم بى فرهنگ يا  ــت مى كنيم پس از آن دور نيس زيس

ــان خيلى فرهنگى  ــم فقط بعضى هام ــگ نداري دور از فرهن

هستيم و فرهنگ خاص داريم و بعضى هامان فقط فرهنگ 

ــاحت گفتگو قرار  ــوى ديگر وقتى در س عمومى داريم. از س

ــرو كار پيدا مى كنيم و در  مى گيريم، با فرهنگ نخبگان س

ــاحت زيست كه قرار مى گيريم با فرهنگ عمومى مواجه  س

مى شويم. بنابراين وقتى درباره فرهنگ و تغييرات فرهنگى 

ــرار داريم و  ــخص كنيم كجا ق ــم بايد مش ــت مى كني صحب

مى خواهيم درباره كدام ساحت بحث كنيم.

*پـس متولـى فرهنگى و  تخصص فرهنگى 
هم بايد مشخص باشد؟

بله اما در جامعه ايران سازمان انتقال فرهنگ و متولى 

ــترين حرف از فرهنگ را  فرهنگ نداريم. در هر جمعى بيش

ــانى مى زنند كه كمترين تخصص را در اين زمينه دارند  كس

زيرا ساختار مناسبات فرهنگى ما به هم ريخته است. تا ديروز 

ــناس بود  ــعدى و قرآن ش ــى كه اهل خواندن حافظ و س كس

ــعر و ادبيات مى دانست، معركه گردان محافل فرهنگى  و ش

بود و افرادى كه پاى صحبت او مى نشستند، اشباع فرهنگى 

مى شدند و چيزى مى آموختند و دستاوردى داشتند اما االن 

ــط اطالعات عمومى پيدا مى كنيم و افراد متخصص هم  فق

جوك مى گويند و حرف هاى عمومى مى زنند.

* پس دچار نوعى ريزش و  سايش و انتقال 
فرهنگى شده ايم.

ــت.  بگذاريد توضيح دهيم چگونه اين اتفاق افتاده اس

ريزش فرهنگى ما  از ساحت نخبگاني به سطح توده است، 

همان پذيرش از پايين به باال. سايش نيزدر عرصه فرهنگ 

عمومى اتفاق مى افتد و به دنبال آن فرهنگ نخبگانى دچار 

ــود و از بين مى رود. مثال معناى متعالى در  ــودگى مى ش فرس

سطح فرهنگى و ادبى و اجتماعى در باب زندگى كه در سطح 

نخبگانى توليد مى شود، از طريق رسانه وارد جامعه مى شود 

ــرعت به ضد خودش  ــد و به س ــطح عمومى مى رس و به س

ــادگى امور اخالقى را  ــود. در نتيجه جامعه به س بدل مى ش

به سخره مى گيرد.

ــت كه همه چيز را  البته اين ويژگى فرهنگ عامه اس

ــودگى مى كند. به بيان ديگر  ــخره مى گيرد و دچار فرس به س

ــى جاى فرهنگ عامه را بگيرد كارش  ــر فرهنگ نخبگان اگ

ــخره گرفتن؛  اما اگر فرهنگ سازمان يافته  ــود به س مى ش

باشد، توليد و سايش و ريزش درست اتفاق مى افتد و زايش 

ــط نخبگان صورت مى گيرد ولى در  ــتمر فرهنگى توس مس

ــفانه اين  اتفاق به صورت معكوس رخ داده  جامعه ما متأس

ــلبريتى ها  و به جاى اين كه نخبگان توليد فرهنگ كنند، س

ــوند جامعه دچار افت  ــد فرهنگ مى كنند و باعث مى ش تولي

ــخنان فرهنگى در سطح  ــود و كسى شنواى س فرهنگى  ش

نخبگانى نباشد. 

* ايـن رونـدى كـه فرموديـد همـان رونـد 
تغييرات فرهنگى است كه مى خواهيم درباره اش 

صحبت كنيم؟
ــت،  ــى كه  اتفاق افتاده همين اس ــر فرهنگ ــه، تغيي بل

ــت و فرهنگ عامه  را همه جا  ــب و خوب نيس هرچند مناس

ــت. از هر  15 برنامه تلويزيون،  4 تا مداحى  حاكم كرده اس

ــم دهه فجر  ــما در كل مراس ــت يكى بحث فرهنگى. ش اس

ــالمى نداريد ولى تا  ــاب انقالب اس ــث جدى در ب ــك بح ي

ــالمى مى بينيد  دلتان بخواهد مداحى گرى درباره انقالب اس

ــورا و كتابخوانى و  مصرف گرايى  ــنويد؛ درباره عاش و مى ش

ــت. اين  ــكى هم اين وجه مداحى غالب اس ــايل پزش و مس

ــت ولى تغيير خطرناكى  غلبه وجه عامه، تغيير فرهنگى اس

ــى فرهنگى را به  ــه در جامعه اتفاق افتاده و  خفگ ــت ك اس

ــاليان اخير  توليدات  ــت كه در س دنبال دارد. براى همين اس

فرهنگى فاخر بسيار كم يا به ندرت مى بينيم. نمونه بارزش 

در حوزه  موسيقى است كه همچنان موسيقى دوران ظهور 

ــان مى دهيم و درباره آن منازعه مى كنيم ولى  انقالب را نش

در عمل موسيقى قبل انقالب سلطه پيدا كرده و همه جا نواى 

ــى به گوش مى رسد و اين  ــيقى الله زارى و لس آنجلس موس

نشان خفگى نخبگانى و فرهيختگانى است.

ــاق افتاده ولى تغيير  ــرار مى كنم تغيير فرهنگ اتف تك

ــى و خفگى  ــه ابتذال فرهنگ ــد ب ــى اى كه مى توان فرهنگ

فرهنگى و تعطيلى فرهنگى بينجامد.

*اول بحـث فرموديـد يكـى از عواملـى كه 
مفهـوم «فرهنـگ» را مبتذل كرده اين اسـت كه 
براى گفتگوى فرهنگى سراغ متخصص فرهنگى 
نمى رويم. من با  شما كه متخصص فرهنگ هستيد 
دارم گفتگـو مى كنـم و از شـما مى خواهـم  حاال 
كه  مى دانيم دردمان اين اسـت كه سـازماندهى 
فرهنـگ و توليـد فرهنگ از دسـت متخصص در 

رفته، راهكار و درمان را نشان دهيد.
اشتباه نكنيد. ما همچنان درد را نشناخته ايم. ما معتقد 

نيستيم كه توليد فرهنگ از دست متخصص فرهنگ خارج 

شده. چرا كه وقتى در يك جمع نخبگان مانند يك همايش 

با موضوع فرضى «علل افزايش قيمت دالر در ايران» قرار 

ــت مديران   مى گيريد، مى بينيد كه هفتاد درصد برنامه دس

ــور است كه خودشان عامل افزايش قيمت دالر هستند  كش

ــى درصد برنامه دست كارشناسان. مدير سخنرانى اش  و س

ــخنان متخصصان گوش  ــد و مى رود و اصال به س را مى كن

نمى دهد. در حالى كه در محلى كه بحث تجديد نظر در باب 

سياست ها است، مدير بايد بنشيند و گوش دهد و حرف نزند. 

ــل مى كنيم. هفتاد درصد او حرف مى زند و  ــا معكوس عم م

بعد هم مى رود و نخبگان هم براى خودشان حرف مى زنند. 

ــتباه صورت  ــبات و از جايى كه اين بازى اش من به اين مناس

گرفته معترضم. چرا كه باعث شده كسانى كه بر امور مختلف 

ــتند و  ــمند و نخبه هم هس حاكمند، گمان  كنند عالم و دانش

اين بدترين تصورى است كه وجود دارد. هركسى كه مدير  

ــش نيست، ممكن است از چموشى اش  ــت الزاماً از هوش اس

باشد. اگر هوش داشت كه اين كار را نمى كرد. خيلى افراد كه 

در حوزه سياست هستند مى روند خودشان را استاد دانشگاه 

معرفى مى كنند يا استاد دانشگاه مى شوند.

 اين همان اشتباه است. به راستى چرا رييس جمهور، 

وزير راه و ترابرى، شهردار و ...  بايد دكتر يا آيت اهللا باشند؟ 

اين چيزها از كجا در آمده اند؟ اين همان جابجا شدن عرصه 

نخبگان و تصميم سازان است. 

ــب القاب و  ــند نه صاح ــد متخصص باش ــران باي مدي

ــن مهم بود حرف  ــى كه صاحب عناوي ــن مهم.  كس عناوي

گوش نمى دهد و مى گويد من استاد دانشگاه كشورم و نيازى 

ــى گوش بدهم. اين توهم دانشمندى در  ندارم به حرف كس

ــتمداران و مديران، مشكل اصلى كشور است.  ــطح سياس س

وقتى وزير فرهنگ خود را متخصص و دانشمند مى داند به 

ــى گوش نمى دهد جز توجهات خودش  هيچ نظر كارشناس

ــى به لحاظ فرهنگى و  ــه اضمحالل مديريت ــت ك و اينجاس

تخصصى به وقوع مى پيوندد. 

 نكته دوم اين است كه ما هنوز نپذيرفتيم كه در حوزه 

فرهنگ مشكل داريم. ما فكر مى كنيم كه يك جامعه كامال 

ــاكله نظام هم اندازه رأس آن كامل  ــتيم و ش فرهنگى هس

ــرعت از رأس به پايين،  ــت؛ در حالى كه به س و فرهنگى اس

افت فرهنگى و مناسبات اجتماعى داريم. مديران ما متوهم 

ــم. تمامى نمايندگان  ــال مدارك و مدارج مه ــتند و دنب هس

ــوند و مى شوند و بعد  ــتند كه دكتر ش مجلس دنبال اين هس

ــان را تأسيس مى كنند كه  ــگاه هاى محلى خودش هم دانش

ــر توزيع منابع در مناطق و  ــپس دعوا مى كنند س بمانند و س

گرفتارى ها در حوزه آموزش ايجاد مى كنند.

*پس در دور باطل هستيم.
ــت كه اول توافق نخبگانى  بله. راه حلش هم اين اس

ــكالتمان ايجاد كنيم. دوم سياستمدار ما بپذيرد  در باب مش

كه بازى  اش با فرهنگ بازى غلطى است. سوم برويم سراغ 

ــا هنوز توافق نخبگانى نكرده  ــه و فرهنگ عمومى. م جامع

ــت مى رويم سراغ فرهنگ  ــده ، يكراس و مديران مجاب نش

عمومى و صبح تا شب به فرهنگ عمومى شليك مى كنيم 

ــت،  ــت، دينت غلط اس و به مردم مى گوييم حجابت غلط اس

ــت و مدام شليك  ــت، آن كارت غلط اس رانندگى ات غلط اس

ــار زخم خوردگى  ــه فرهنگ عمومى دچ ــم. در نتيج مى كني

ــت و مقاوم شده است و هر آشغال فرهنگى  ــده اس مفرط ش

كه به او بدهند مصرف مى كند.

*يعنى فرهنگسـازى را از آخرين مرحله و از 
مصرف كننده فرهنگى شروع كرده ايم؟

بله  و غلط است. هنوز مشخص نيست چه كسى بايد 

فرهنگسازى كند و چه چيز را بايد بسازد. براى همين است 

كه سياست هاى وزارت ارشاد در صدا و سيما، در فيلمسازى، 

در رمان، در سانسور، در مجوزهاى كتاب و ... مدام در حال 

اعوجاج و افت و خيز است.

ــث آزاد تخصصى بين  ــك بح ــريع تر ي ــه س بايدهرچ

نخبگان درحوزه فرهنگ، خصوصا وضعيت فرهنگ معاصر 

در ايران شكل بگيرد.  وظيفه اين كار هم بر عهده دانشگاه ها 

ــت. بايد اجازه دهيم  ــانه ها و  گروه هاى ذى نفوذ اس و رس

ــه و  ــتر تعامالتى مابين نخبگان و صاحبان انديش كه از بس

ــكل بگيرد به نام  خرد يك ترند به وجود بيايد و فرايندى ش

فرهنگ ايرانى.

 ما يك چيزهايى در كتاب داريم، يك چيزهايى خارج 

ــمان  ــور خودمان و يك چيزهايى هم در آس از فرهنگ و كش

ــت متعلق به كجايند و همين ذرات  معلق اند كه معلوم نيس

معلق فرهنگى نفس ما را گرفته اند و  دارند خفه مان مى كنند. 

آن  ايده آل هايى كه در كتاب اند دور از دسترس اند؛ آن هايى 

كه بيرونى هستند هم تناسبى با ما ندارند. پس بايد يك بازى 

ــكل نگرفته است.  ــكل بگيرد كه  هنوز ش جديد در ايران ش

ــته است ولى  ــال از عمر بازى فرهنگى مان گذش ما چهل س

بازى نكرده ايم؛ يا اشياى معلق را مصرف كرده ايم يا فرهنگ 

ــى از فرهنگ سنتى مان  ــت برده ايم در بخش بيگانه را يا دس

ــده ايم ذهن هامان دچار  و آن را مصرف كرده ايم و باعث ش

پريشانى انديشه و ايده شوند.

بايد به صاحبان فرهنگ اجازه حضور مستمر و زمان دار 

ــكل دهند و  قواعد آن را تنظيم كنند و  بدهيم تا بازى را ش

نجواى فرهنگى بلندى كه قابل استفاده باشد را سر دهند.

ــاعر ما بايد مستمر شعر بگويد و نجواى شعرخوانى،  ش

ــعر را موضوع  ــعر را پيدا كند.  ما ش ــتداران ش مدافعان و دوس

ــابقات و نمايش ها و امتحاناتمان كرده ايم؛ رمان نويسى  مس

و طنزگويى و نقدگويى مان هم همين گونه است. 

*پـس اگـر نيازمنـدى ما تا  اين حد اسـت 
چـرا عرصه توليد فرهنـگ مان اين قدر محصور 

و محدود است؟
ــزى براى  ــق نكرده ايم چه چي ــه تواف ــن ك ــراى اي ب

ــابه، كتاب، ــورد مصرف آب، نوش ــت. درم ــه الزم اس  جامع

 فست فود، مسافرت، ترافيك، مشق شب و هيچ چيز ديگر 

هم  توافق نداريم كه مشكل كجاست. فقط در همه عرصه ها 

وارد شده ايم و همه را زخمى كرده ايم و جامعه هم رفته سراغ 

تصميمات خودش؛ به سادگى هم اين وضع درست نمى شود 

مگر اين كه نخبگان جامعه با خودشان يك نجواى درونى 

بكنند. از اين نجواى درونى يك نجواى بيرونى شنيده شود 

كه بتوان آن را به شكل كاالى فرهنگى عرضه كرد و مردم 

ــت و  ــود تحكمى اس را مخاطب قرار داد واالهرچه توليد ش

سياسى و ايدئولوژيك و دولت مدار و موقتى و ناپايدار.

* شـما تأكيد داريد كه توليد كننده فرهنگى 
بايد نخبه فرهنگى باشد. اين نخبگان چه كسانى 

هستند؟
ــرف مى زنيم حداقلش اين  ــى از نخبه فرهنگى ح وقت

است كه اهل فرهنگ و درس خوانده و اهل كتاب باشد. يعنى 

ــجو داريم كتاب نخوانده و نمى خواند  كتاب بخواند. ما دانش

و دكترايش را هم مى گيرد و چه بسا كتاب هم نوشته است. 

ــتاد داريم كه كتاب نمى خواند. اين سيستم خيلى عجيب  اس

است. طرف درس مى دهد، مدير و كارشناس و مشاور است، 

ــت ولى  ــور اس كار اقتصادى هم مى كند و آدم مهم اين كش

ــتن  كتاب نمى خواند. اهل كتاب، به كتاب و خواندن و نوش

ــه و دانشگاه و عرصه علم احترام  احترام مى گذارد. به مدرس

ــه بى اعتنايند چون  ــى معلمان ما به مدرس ــذارد. برخ مى گ

كارمندند. برخى استادان ما كارمندند. دولت كارمند استخدام 

كرده. پس نخبه و اهل فرهنگ، كتابخوان و كتاب نويس و 

ــت اما لزوما در مدرسه و حوزه و دانشگاه و  ــت اس دانش دوس

ــوراى كتاب و فالن وزارتخانه نيست، نمى دانم كجاست؛  ش

بايد بگرديم و اجازه دهيم اين افراد باال بيايند.

*پس نخبگان كه بايد ظهور كنند االن كجا 
هستند؟ در انزوا هستند؟

ــور در انزوا نيستند، مسير عوض كرده اند  نخبگان كش

ــث اخالقى مى كنند  ــراغ اخالق عمومى و بح ــد س و رفته ان

ــتم دينى است به جاى   ــور كه سيس ــتم كش و اين كه سيس

ــوال قرار مى گيرد از  ــى از اخالق مدنى مورد س ــالق دين اخ

اينجاست.

اخالق دينى اين است كه تو دين دارى يا نه؟ اخالق 

مدنى اين است كه وظيفه ملى و مسئوليت اجتماعى ات را  

درست انجام مى دهى يا نه؟

*چرا نخبگان رفته اند سراغ اخالق مدنى؟
چون در اخالق دينى، روحانيت رقيبشان بود و محكوم 

مى شدند. براى همين مشروعيت را سپردند به آن ها و گفتند 

ــت  ــخص اس خودتان به جامعه جواب بدهيد. نتيجه هم مش

ــور اتفاق افتاد.  و اين همه ريزش در بحث ديندارى در كش

ــالق دينى را واگذاردند  ــاحت اخ ــه بيان ديگر نخبگان،  س ب

ــهروندى و  ــراغ اخالق مدنى و حقوق ش به علما و رفتند س

مسئوليت پذيرى و تعهد اجتماعى. هرچند در اينجا هم البته 

اجماع نداريم؛ در واقع هيچ جا اجماع كامل نداريم.

ــد منتهى  ــگان دارند طى مى كنن ــه نخب ــيرى ك  مس

ــود و البته سوال خيلى  ــئوليت پذيرى مى ش ــوال از مس به س

مهمى است. اگر دولت ها و نظام سياسى نخبگان را راحت تر 

ــته بودند، احتماال اين دوگانگى ميان اخالق دينى و  گذاش

ــكل نمى گرفت و اين  دو، درهم و  اخالق مدنى در ايران ش

با هم پيش مى رفتند.

دغدغـه  فرهنگى، بـر  تغييـرات  ايـن   *
نسل فرهنگى امروز چه تأثيرى گذاشته است؟

ــل فرهنگى جديد مى خواهد بين فرهنگ ايرانى و  نس

سنتى و فرهنگ مدرن پيوند برقرار كند. مى خواهد در جهان 

ــته ما  ــل  گذش مدرن زندگى كند نه در خلوت خودش.  نس

ــل جديد خيلى  خلوت گرا بود و عزلت گزين؛ در حالى كه نس

ــت مدرن و تعامل با  عمومى زندگى مى كند و دغدغه زيس

جهان و ديگران را دارد.

ــت كه مى خواهد پااليشى در  دغدغه ديگرش اين اس

باب گذشته خودش انجام دهد. 

ما فرصت پااليش گذشته فرهنگى مان را پيدا نكرديم 

ــالب، دچار جنگ و  ــرعت بعد از انق ــن دليل كه به س ــه اي ب

چندگانگى هاى سياسى شديم. 

ــابقه  ــت كه س ــل جديد فرهنگى اين اس دغدغه نس

ــران و جهان دريابد  ــبش را با امروز اي ــى  اش و تناس فرهنگ

و بازبينى كند و تالش بسيار خوبى هم است.

دغدغه سومش اين است كه مى خواهد زيست درست 

ــه مردمان بياموزد كه از  ــى كند و ب ــردن را طراح و زندگى ك

داشته هايشان استفاده كنند. 

ــرزمين را از بين برده ايم.  ــت در اين س ما امكان زيس

ــايل درونى  ــى و هم مس امروزه هم به لحاظ منازعات سياس

نظام سياسى و هم به لحاظ مسايل محيط زيستى و جمعيتى 

ــخت شده. همه  در شهر  ــت س ــهر و ... زيس و آب و هوا و ش

ــم، همه در خيابان زندگى مى كنيم، همه در  ــى مى كني زندگ

ــه در آلودگى زندگى مى كنيم  ــين زندگى مى كنيم، هم ماش

ــب در همين  ــت مناس ــل فرهنگى امروز دغدغه زيس و نس

سرزمين و همين شرايط را دارد.

* يكى از دغدغه هاى نسـل فرهنگى امروز  
اين است كه نمى داند تنوع فرهنگى را بپذيرد يا 

به  سنت ها پايبند باشد.
ــت،  ــور خيلى اصيل نيس اول بايد بپذيريم كه اين كش

مدام مهاجرانى به اين كشور آمده اند و از اين كشور رفته اند. 

ــدر اصالت گرايانه نگاه  ــت كه به خودمان اين ق خيلى بد اس

ــر از جهان هاى ديگر بدانيم.  ــم و جهان خودمان را بهت كني

ــه روزگارى مهاجرپذير بوده ايم و  ــم و بپذيريم ك ــد بداني باي

االن مهاجر فرست هستيم و معلوم نيست فردا چگونه باشيم. 

ــان تغييرات فرهنگى را  ــى جمعيت، وجوه پنه ــن جابجاي اي

ممكن كرده است.

ما به لحاظ اقتصادى و سياسى و فرهنگى، جامعه اى 

ــت  ــكل اين اس چندگانه ايم و بايد اين تنوع را بپذيريم و مش

كه اين تنوع را نمى پذيريم و مى گوييم همه بايد يك شكل 

حجاب داشته باشند، يك قيافه داشته باشند، يك رفتار داشته 

باشند، يك غذا داشته باشند و ...

ــه وجود  ــى ما ب ــاختار فرهنگ ــه در س ــى ك  اختالالت

ــت. ما  ــه همين بى توجهى به تنوع فرهنگى اس ــده نتيج آم

ــى را ديكته كنيم و يك  ــازى فرهنگ مى خواهيم يكسان س

لباس بر كل جامعه بپوشانيم ولى جامعه خسته است از اين 

يكسان سازى اجبارى.

ــى و بپذيريم كه يك  ــته تاريخ ــد برگرديم به گذش باي

جامعه متنوع و متكثر هستيم نه يكپارچه و يكسان.

ــت هاى متنوع،  ــوع و متكثر هم به سياس ــه متن جامع

ــاعر  ــدد و زمزمه هاى متكثر نياز دارد. يك ش ــاى متع فتواه

ــيقى الزم  ــعراى متعدد نياز دارد؛ يك موس نياز ندارد، به ش

ــاز دارد؛ همان طور كه به  ــيقى هاى متعدد ني ــدارد، به موس ن

ــگاه و يك برنامه واحد نياز ندارد، به دانشگاه هاى  يك دانش

متعدد نياز دارد. ما اما يك نوع دانشگاه داريم كه در جاهاى 

ــراى همه  آن ها وجود دارد و  ــده و يك برنامه ب ــدد بنا ش متع

اين بسيار مبتذل است.

 *پس اين يكسان سازى خودش عامل تعطيلى 
فرهنگى است؟

ــر روز صبح  ــد همه بايد ه ــما مى گويي ــه. وقتى ش بل

ــت مى كنند و چايى  ــى بخورند، افراد مقاوم ــك مدل چاي ي

ــد هيچ، چيزهايى كه مى خواهند بخورند را در  ــه نمى خورن ك

همين ليوان چايى مى ريزند و مى خورند.

ــانه بلوغ  ــن كه تنوع را پذيرفتن نش ــه كالم اي  خالص

جامعه است. بايد به بلوغ برسيم.

ــت و يك نسخه دارد  ــت ما نابالغ اس در حالى كه سياس

ــن همه هزينه و  ــرد و جامعه بايد اي ــوع را نمى پذي ــن تن و اي

مشكالت را تحمل كند.

* سـپاس از شـما و به اميد رسـيدن به اين 
بلوغ هر چه زودتر.

گفت و گو

باید نخبگان   را   به میدان آورد 

گفت و گوگفت و گو

 وجيهه تيموري
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ــناس و استاد دانشكده  دكتر تقى آزاد ارمكى، جامعه ش

ــح زود در اتاق  ــت. صب ــگاه تهران اس ــوم اجتماعى دانش عل

ــا مى دهد. موضوع  ــش وقت گفتگو و مالقات به م ــر كتاب پ

ــى  ــت و بخش ــت روند تغييرات فرهنگى در ايران اس صحب

ــود كه در  ــاختارى در خانواده منتهى مى ش نيز به تغييرات س

گفتگويى جداگانه چاپ مى كنيم.

فرهنگ امرى زايا و متغير اسـت؛ مثل زبان. 
رودى است كه مى رود و در مسيرش هم آنچه بر 
سـر راه دارد در خود حل مى كند و هم  از آنچه بر 

آن وارد مى شود اثر مى پذيرد.
تغييـرات فرهنگـى در هـر دوره و در هـر 
بسـترفرهنگى، اتفـاق مى افتند فقط مسـير اين 
تغييرات اسـت كه مى تواند به سـمت اعتال باشد 

يا به سمت  ابتذال.
بيـن فرهنـگ و نيروهاى اجتماعـى، نهادها 
و شـرايط سـاختارى هر جامعه، رابطـه متقابلى 
وجود دارد و مسـير تغييرات فرهنگى يك جامعه 
بدون توجه به روند تغييرات اجتماعى و نيز درك 
گذشـته تاريخى، تعامل بين شـرايط ساختارى 
 و كنشـگران فرهنگـى، ممكـن نيسـت. اين كار 
 بـر عهـده عالمان و متخصصـان عرصه فرهنگ 
و  پيشكسـوتان  از  جامعه شناسـان  و  اسـت 

سردمداران اين تعهد و تخصص اند.

*وقتـى از فرهنگ و تغييرات فرهنگى حرف 
مى زنيم درباره چه حرف مى زنيم؟

وقتى از فرهنگ حرف مى زنيم در واقع نمى دانيم از چه 

ــم، به اين دليل كه همه آدم ها درباره فرهنگ  ــرف مى زني ح

ــايل حرف  حرف مى زنند. البته افراد جامعه درباره خيلى مس

ــكن و ... .  ــرطان و ام  اس گرفته تا قيمت مس مى زنند؛ از س

ــرطان و راه هاى درمان  ــت كه متخصص س فرقش اين اس

ــت اما درباره فرهنگ همه خود را  ــخص اس آن تقريبا مش

متخصص مى دانند و نظر مى دهند. جامعه ما جامعه اى است 

ــر فرهنگى ارائه  ــور رياكارانه اى از خودش تصوي ــه به ط ك

ــت مى كنند احساس  ــانى كه در آن زيس مى دهد و همه كس

مى كنند دغدغه فرهنگى و فهم فرهنگى دارند.

ــت وقتى مى گوييم فرهنگ،  ــخص نيس همچنين مش

منظورمان فرهنگ نخبگان است يا فرهنگ عامه؟ همه ما 

به شكلى در فرهنگ عمومى زيست مى كنيم، سوار ماشين 

ــرض آلودگى هوا  ــك مى مانيم، در مع ــويم، در ترافي مى ش

هستيم يا خريد و فروش مى كنيم. وقتى در فرهنگ عمومى 

ــتيم و آدم بى فرهنگ يا  ــت مى كنيم پس از آن دور نيس زيس

ــان خيلى فرهنگى  ــم فقط بعضى هام ــگ نداري دور از فرهن

هستيم و فرهنگ خاص داريم و بعضى هامان فقط فرهنگ 

ــاحت گفتگو قرار  ــوى ديگر وقتى در س عمومى داريم. از س

ــرو كار پيدا مى كنيم و در  مى گيريم، با فرهنگ نخبگان س

ــاحت زيست كه قرار مى گيريم با فرهنگ عمومى مواجه  س

مى شويم. بنابراين وقتى درباره فرهنگ و تغييرات فرهنگى 

ــرار داريم و  ــخص كنيم كجا ق ــم بايد مش ــت مى كني صحب

مى خواهيم درباره كدام ساحت بحث كنيم.

*پـس متولـى فرهنگى و  تخصص فرهنگى 
هم بايد مشخص باشد؟

بله اما در جامعه ايران سازمان انتقال فرهنگ و متولى 

ــترين حرف از فرهنگ را  فرهنگ نداريم. در هر جمعى بيش

ــانى مى زنند كه كمترين تخصص را در اين زمينه دارند  كس

زيرا ساختار مناسبات فرهنگى ما به هم ريخته است. تا ديروز 

ــناس بود  ــعدى و قرآن ش ــى كه اهل خواندن حافظ و س كس

ــعر و ادبيات مى دانست، معركه گردان محافل فرهنگى  و ش

بود و افرادى كه پاى صحبت او مى نشستند، اشباع فرهنگى 

مى شدند و چيزى مى آموختند و دستاوردى داشتند اما االن 

ــط اطالعات عمومى پيدا مى كنيم و افراد متخصص هم  فق

جوك مى گويند و حرف هاى عمومى مى زنند.

* پس دچار نوعى ريزش و  سايش و انتقال 
فرهنگى شده ايم.

ــت.  بگذاريد توضيح دهيم چگونه اين اتفاق افتاده اس

ريزش فرهنگى ما  از ساحت نخبگاني به سطح توده است، 

همان پذيرش از پايين به باال. سايش نيزدر عرصه فرهنگ 

عمومى اتفاق مى افتد و به دنبال آن فرهنگ نخبگانى دچار 

ــود و از بين مى رود. مثال معناى متعالى در  ــودگى مى ش فرس

سطح فرهنگى و ادبى و اجتماعى در باب زندگى كه در سطح 

نخبگانى توليد مى شود، از طريق رسانه وارد جامعه مى شود 

ــرعت به ضد خودش  ــد و به س ــطح عمومى مى رس و به س

ــادگى امور اخالقى را  ــود. در نتيجه جامعه به س بدل مى ش

به سخره مى گيرد.

ــت كه همه چيز را  البته اين ويژگى فرهنگ عامه اس

ــودگى مى كند. به بيان ديگر  ــخره مى گيرد و دچار فرس به س

ــى جاى فرهنگ عامه را بگيرد كارش  ــر فرهنگ نخبگان اگ

ــخره گرفتن؛  اما اگر فرهنگ سازمان يافته  ــود به س مى ش

باشد، توليد و سايش و ريزش درست اتفاق مى افتد و زايش 

ــط نخبگان صورت مى گيرد ولى در  ــتمر فرهنگى توس مس

ــفانه اين  اتفاق به صورت معكوس رخ داده  جامعه ما متأس

ــلبريتى ها  و به جاى اين كه نخبگان توليد فرهنگ كنند، س

ــوند جامعه دچار افت  ــد فرهنگ مى كنند و باعث مى ش تولي

ــخنان فرهنگى در سطح  ــود و كسى شنواى س فرهنگى  ش

نخبگانى نباشد. 

* ايـن رونـدى كـه فرموديـد همـان رونـد 
تغييرات فرهنگى است كه مى خواهيم درباره اش 

صحبت كنيم؟
ــت،  ــى كه  اتفاق افتاده همين اس ــر فرهنگ ــه، تغيي بل

ــت و فرهنگ عامه  را همه جا  ــب و خوب نيس هرچند مناس

ــت. از هر  15 برنامه تلويزيون،  4 تا مداحى  حاكم كرده اس

ــم دهه فجر  ــما در كل مراس ــت يكى بحث فرهنگى. ش اس

ــالمى نداريد ولى تا  ــاب انقالب اس ــث جدى در ب ــك بح ي

ــالمى مى بينيد  دلتان بخواهد مداحى گرى درباره انقالب اس

ــورا و كتابخوانى و  مصرف گرايى  ــنويد؛ درباره عاش و مى ش

ــت. اين  ــكى هم اين وجه مداحى غالب اس ــايل پزش و مس

ــت ولى تغيير خطرناكى  غلبه وجه عامه، تغيير فرهنگى اس

ــى فرهنگى را به  ــه در جامعه اتفاق افتاده و  خفگ ــت ك اس

ــاليان اخير  توليدات  ــت كه در س دنبال دارد. براى همين اس

فرهنگى فاخر بسيار كم يا به ندرت مى بينيم. نمونه بارزش 

در حوزه  موسيقى است كه همچنان موسيقى دوران ظهور 

ــان مى دهيم و درباره آن منازعه مى كنيم ولى  انقالب را نش

در عمل موسيقى قبل انقالب سلطه پيدا كرده و همه جا نواى 

ــى به گوش مى رسد و اين  ــيقى الله زارى و لس آنجلس موس

نشان خفگى نخبگانى و فرهيختگانى است.

ــاق افتاده ولى تغيير  ــرار مى كنم تغيير فرهنگ اتف تك

ــى و خفگى  ــه ابتذال فرهنگ ــد ب ــى اى كه مى توان فرهنگ

فرهنگى و تعطيلى فرهنگى بينجامد.

*اول بحـث فرموديـد يكـى از عواملـى كه 
مفهـوم «فرهنـگ» را مبتذل كرده اين اسـت كه 
براى گفتگوى فرهنگى سراغ متخصص فرهنگى 
نمى رويم. من با  شما كه متخصص فرهنگ هستيد 
دارم گفتگـو مى كنـم و از شـما مى خواهـم  حاال 
كه  مى دانيم دردمان اين اسـت كه سـازماندهى 
فرهنـگ و توليـد فرهنگ از دسـت متخصص در 

رفته، راهكار و درمان را نشان دهيد.
اشتباه نكنيد. ما همچنان درد را نشناخته ايم. ما معتقد 

نيستيم كه توليد فرهنگ از دست متخصص فرهنگ خارج 

شده. چرا كه وقتى در يك جمع نخبگان مانند يك همايش 

با موضوع فرضى «علل افزايش قيمت دالر در ايران» قرار 

ــت مديران   مى گيريد، مى بينيد كه هفتاد درصد برنامه دس

ــور است كه خودشان عامل افزايش قيمت دالر هستند  كش

ــى درصد برنامه دست كارشناسان. مدير سخنرانى اش  و س

ــخنان متخصصان گوش  ــد و مى رود و اصال به س را مى كن

نمى دهد. در حالى كه در محلى كه بحث تجديد نظر در باب 

سياست ها است، مدير بايد بنشيند و گوش دهد و حرف نزند. 

ــل مى كنيم. هفتاد درصد او حرف مى زند و  ــا معكوس عم م

بعد هم مى رود و نخبگان هم براى خودشان حرف مى زنند. 

ــتباه صورت  ــبات و از جايى كه اين بازى اش من به اين مناس

گرفته معترضم. چرا كه باعث شده كسانى كه بر امور مختلف 

ــتند و  ــمند و نخبه هم هس حاكمند، گمان  كنند عالم و دانش

اين بدترين تصورى است كه وجود دارد. هركسى كه مدير  

ــش نيست، ممكن است از چموشى اش  ــت الزاماً از هوش اس

باشد. اگر هوش داشت كه اين كار را نمى كرد. خيلى افراد كه 

در حوزه سياست هستند مى روند خودشان را استاد دانشگاه 

معرفى مى كنند يا استاد دانشگاه مى شوند.

 اين همان اشتباه است. به راستى چرا رييس جمهور، 

وزير راه و ترابرى، شهردار و ...  بايد دكتر يا آيت اهللا باشند؟ 

اين چيزها از كجا در آمده اند؟ اين همان جابجا شدن عرصه 

نخبگان و تصميم سازان است. 

ــب القاب و  ــند نه صاح ــد متخصص باش ــران باي مدي

ــن مهم بود حرف  ــى كه صاحب عناوي ــن مهم.  كس عناوي

گوش نمى دهد و مى گويد من استاد دانشگاه كشورم و نيازى 

ــى گوش بدهم. اين توهم دانشمندى در  ندارم به حرف كس

ــتمداران و مديران، مشكل اصلى كشور است.  ــطح سياس س

وقتى وزير فرهنگ خود را متخصص و دانشمند مى داند به 

ــى گوش نمى دهد جز توجهات خودش  هيچ نظر كارشناس

ــى به لحاظ فرهنگى و  ــه اضمحالل مديريت ــت ك و اينجاس

تخصصى به وقوع مى پيوندد. 

 نكته دوم اين است كه ما هنوز نپذيرفتيم كه در حوزه 

فرهنگ مشكل داريم. ما فكر مى كنيم كه يك جامعه كامال 

ــاكله نظام هم اندازه رأس آن كامل  ــتيم و ش فرهنگى هس

ــرعت از رأس به پايين،  ــت؛ در حالى كه به س و فرهنگى اس

افت فرهنگى و مناسبات اجتماعى داريم. مديران ما متوهم 

ــم. تمامى نمايندگان  ــال مدارك و مدارج مه ــتند و دنب هس

ــوند و مى شوند و بعد  ــتند كه دكتر ش مجلس دنبال اين هس

ــان را تأسيس مى كنند كه  ــگاه هاى محلى خودش هم دانش

ــر توزيع منابع در مناطق و  ــپس دعوا مى كنند س بمانند و س

گرفتارى ها در حوزه آموزش ايجاد مى كنند.

*پس در دور باطل هستيم.
ــت كه اول توافق نخبگانى  بله. راه حلش هم اين اس

ــكالتمان ايجاد كنيم. دوم سياستمدار ما بپذيرد  در باب مش

كه بازى  اش با فرهنگ بازى غلطى است. سوم برويم سراغ 

ــا هنوز توافق نخبگانى نكرده  ــه و فرهنگ عمومى. م جامع

ــت مى رويم سراغ فرهنگ  ــده ، يكراس و مديران مجاب نش

عمومى و صبح تا شب به فرهنگ عمومى شليك مى كنيم 

ــت،  ــت، دينت غلط اس و به مردم مى گوييم حجابت غلط اس

ــت و مدام شليك  ــت، آن كارت غلط اس رانندگى ات غلط اس

ــار زخم خوردگى  ــه فرهنگ عمومى دچ ــم. در نتيج مى كني

ــت و مقاوم شده است و هر آشغال فرهنگى  ــده اس مفرط ش

كه به او بدهند مصرف مى كند.

*يعنى فرهنگسـازى را از آخرين مرحله و از 
مصرف كننده فرهنگى شروع كرده ايم؟

بله  و غلط است. هنوز مشخص نيست چه كسى بايد 

فرهنگسازى كند و چه چيز را بايد بسازد. براى همين است 

كه سياست هاى وزارت ارشاد در صدا و سيما، در فيلمسازى، 

در رمان، در سانسور، در مجوزهاى كتاب و ... مدام در حال 

اعوجاج و افت و خيز است.

ــث آزاد تخصصى بين  ــك بح ــريع تر ي ــه س بايدهرچ

نخبگان درحوزه فرهنگ، خصوصا وضعيت فرهنگ معاصر 

در ايران شكل بگيرد.  وظيفه اين كار هم بر عهده دانشگاه ها 

ــت. بايد اجازه دهيم  ــانه ها و  گروه هاى ذى نفوذ اس و رس

ــه و  ــتر تعامالتى مابين نخبگان و صاحبان انديش كه از بس

ــكل بگيرد به نام  خرد يك ترند به وجود بيايد و فرايندى ش

فرهنگ ايرانى.

 ما يك چيزهايى در كتاب داريم، يك چيزهايى خارج 

ــمان  ــور خودمان و يك چيزهايى هم در آس از فرهنگ و كش

ــت متعلق به كجايند و همين ذرات  معلق اند كه معلوم نيس

معلق فرهنگى نفس ما را گرفته اند و  دارند خفه مان مى كنند. 

آن  ايده آل هايى كه در كتاب اند دور از دسترس اند؛ آن هايى 

كه بيرونى هستند هم تناسبى با ما ندارند. پس بايد يك بازى 

ــكل نگرفته است.  ــكل بگيرد كه  هنوز ش جديد در ايران ش

ــته است ولى  ــال از عمر بازى فرهنگى مان گذش ما چهل س

بازى نكرده ايم؛ يا اشياى معلق را مصرف كرده ايم يا فرهنگ 

ــى از فرهنگ سنتى مان  ــت برده ايم در بخش بيگانه را يا دس

ــده ايم ذهن هامان دچار  و آن را مصرف كرده ايم و باعث ش

پريشانى انديشه و ايده شوند.

بايد به صاحبان فرهنگ اجازه حضور مستمر و زمان دار 

ــكل دهند و  قواعد آن را تنظيم كنند و  بدهيم تا بازى را ش

نجواى فرهنگى بلندى كه قابل استفاده باشد را سر دهند.

ــاعر ما بايد مستمر شعر بگويد و نجواى شعرخوانى،  ش

ــعر را موضوع  ــعر را پيدا كند.  ما ش ــتداران ش مدافعان و دوس

ــابقات و نمايش ها و امتحاناتمان كرده ايم؛ رمان نويسى  مس

و طنزگويى و نقدگويى مان هم همين گونه است. 

*پـس اگـر نيازمنـدى ما تا  اين حد اسـت 
چـرا عرصه توليد فرهنـگ مان اين قدر محصور 

و محدود است؟
ــزى براى  ــق نكرده ايم چه چي ــه تواف ــن ك ــراى اي ب

ــابه، كتاب، ــورد مصرف آب، نوش ــت. درم ــه الزم اس  جامع

 فست فود، مسافرت، ترافيك، مشق شب و هيچ چيز ديگر 

هم  توافق نداريم كه مشكل كجاست. فقط در همه عرصه ها 

وارد شده ايم و همه را زخمى كرده ايم و جامعه هم رفته سراغ 

تصميمات خودش؛ به سادگى هم اين وضع درست نمى شود 

مگر اين كه نخبگان جامعه با خودشان يك نجواى درونى 

بكنند. از اين نجواى درونى يك نجواى بيرونى شنيده شود 

كه بتوان آن را به شكل كاالى فرهنگى عرضه كرد و مردم 

ــت و  ــود تحكمى اس را مخاطب قرار داد واالهرچه توليد ش

سياسى و ايدئولوژيك و دولت مدار و موقتى و ناپايدار.

* شـما تأكيد داريد كه توليد كننده فرهنگى 
بايد نخبه فرهنگى باشد. اين نخبگان چه كسانى 

هستند؟
ــرف مى زنيم حداقلش اين  ــى از نخبه فرهنگى ح وقت

است كه اهل فرهنگ و درس خوانده و اهل كتاب باشد. يعنى 

ــجو داريم كتاب نخوانده و نمى خواند  كتاب بخواند. ما دانش

و دكترايش را هم مى گيرد و چه بسا كتاب هم نوشته است. 

ــتاد داريم كه كتاب نمى خواند. اين سيستم خيلى عجيب  اس

است. طرف درس مى دهد، مدير و كارشناس و مشاور است، 

ــت ولى  ــور اس كار اقتصادى هم مى كند و آدم مهم اين كش

ــتن  كتاب نمى خواند. اهل كتاب، به كتاب و خواندن و نوش

ــه و دانشگاه و عرصه علم احترام  احترام مى گذارد. به مدرس

ــه بى اعتنايند چون  ــى معلمان ما به مدرس ــذارد. برخ مى گ

كارمندند. برخى استادان ما كارمندند. دولت كارمند استخدام 

كرده. پس نخبه و اهل فرهنگ، كتابخوان و كتاب نويس و 

ــت اما لزوما در مدرسه و حوزه و دانشگاه و  ــت اس دانش دوس

ــوراى كتاب و فالن وزارتخانه نيست، نمى دانم كجاست؛  ش

بايد بگرديم و اجازه دهيم اين افراد باال بيايند.

*پس نخبگان كه بايد ظهور كنند االن كجا 
هستند؟ در انزوا هستند؟

ــور در انزوا نيستند، مسير عوض كرده اند  نخبگان كش

ــث اخالقى مى كنند  ــراغ اخالق عمومى و بح ــد س و رفته ان

ــتم دينى است به جاى   ــور كه سيس ــتم كش و اين كه سيس

ــوال قرار مى گيرد از  ــى از اخالق مدنى مورد س ــالق دين اخ

اينجاست.

اخالق دينى اين است كه تو دين دارى يا نه؟ اخالق 

مدنى اين است كه وظيفه ملى و مسئوليت اجتماعى ات را  

درست انجام مى دهى يا نه؟

*چرا نخبگان رفته اند سراغ اخالق مدنى؟
چون در اخالق دينى، روحانيت رقيبشان بود و محكوم 

مى شدند. براى همين مشروعيت را سپردند به آن ها و گفتند 

ــت  ــخص اس خودتان به جامعه جواب بدهيد. نتيجه هم مش

ــور اتفاق افتاد.  و اين همه ريزش در بحث ديندارى در كش

ــالق دينى را واگذاردند  ــاحت اخ ــه بيان ديگر نخبگان،  س ب

ــهروندى و  ــراغ اخالق مدنى و حقوق ش به علما و رفتند س

مسئوليت پذيرى و تعهد اجتماعى. هرچند در اينجا هم البته 

اجماع نداريم؛ در واقع هيچ جا اجماع كامل نداريم.

ــد منتهى  ــگان دارند طى مى كنن ــه نخب ــيرى ك  مس

ــود و البته سوال خيلى  ــئوليت پذيرى مى ش ــوال از مس به س

مهمى است. اگر دولت ها و نظام سياسى نخبگان را راحت تر 

ــته بودند، احتماال اين دوگانگى ميان اخالق دينى و  گذاش

ــكل نمى گرفت و اين  دو، درهم و  اخالق مدنى در ايران ش

با هم پيش مى رفتند.

دغدغـه  فرهنگى، بـر  تغييـرات  ايـن   *
نسل فرهنگى امروز چه تأثيرى گذاشته است؟

ــل فرهنگى جديد مى خواهد بين فرهنگ ايرانى و  نس

سنتى و فرهنگ مدرن پيوند برقرار كند. مى خواهد در جهان 

ــته ما  ــل  گذش مدرن زندگى كند نه در خلوت خودش.  نس

ــل جديد خيلى  خلوت گرا بود و عزلت گزين؛ در حالى كه نس

ــت مدرن و تعامل با  عمومى زندگى مى كند و دغدغه زيس

جهان و ديگران را دارد.

ــت كه مى خواهد پااليشى در  دغدغه ديگرش اين اس

باب گذشته خودش انجام دهد. 

ما فرصت پااليش گذشته فرهنگى مان را پيدا نكرديم 

ــالب، دچار جنگ و  ــرعت بعد از انق ــن دليل كه به س ــه اي ب

چندگانگى هاى سياسى شديم. 

ــابقه  ــت كه س ــل جديد فرهنگى اين اس دغدغه نس

ــران و جهان دريابد  ــبش را با امروز اي ــى  اش و تناس فرهنگ

و بازبينى كند و تالش بسيار خوبى هم است.

دغدغه سومش اين است كه مى خواهد زيست درست 

ــه مردمان بياموزد كه از  ــى كند و ب ــردن را طراح و زندگى ك

داشته هايشان استفاده كنند. 

ــرزمين را از بين برده ايم.  ــت در اين س ما امكان زيس

ــايل درونى  ــى و هم مس امروزه هم به لحاظ منازعات سياس

نظام سياسى و هم به لحاظ مسايل محيط زيستى و جمعيتى 

ــخت شده. همه  در شهر  ــت س ــهر و ... زيس و آب و هوا و ش

ــم، همه در خيابان زندگى مى كنيم، همه در  ــى مى كني زندگ

ــه در آلودگى زندگى مى كنيم  ــين زندگى مى كنيم، هم ماش

ــب در همين  ــت مناس ــل فرهنگى امروز دغدغه زيس و نس

سرزمين و همين شرايط را دارد.

* يكى از دغدغه هاى نسـل فرهنگى امروز  
اين است كه نمى داند تنوع فرهنگى را بپذيرد يا 

به  سنت ها پايبند باشد.
ــت،  ــور خيلى اصيل نيس اول بايد بپذيريم كه اين كش

مدام مهاجرانى به اين كشور آمده اند و از اين كشور رفته اند. 

ــدر اصالت گرايانه نگاه  ــت كه به خودمان اين ق خيلى بد اس

ــر از جهان هاى ديگر بدانيم.  ــم و جهان خودمان را بهت كني

ــه روزگارى مهاجرپذير بوده ايم و  ــم و بپذيريم ك ــد بداني باي

االن مهاجر فرست هستيم و معلوم نيست فردا چگونه باشيم. 

ــان تغييرات فرهنگى را  ــى جمعيت، وجوه پنه ــن جابجاي اي

ممكن كرده است.

ما به لحاظ اقتصادى و سياسى و فرهنگى، جامعه اى 

ــت  ــكل اين اس چندگانه ايم و بايد اين تنوع را بپذيريم و مش

كه اين تنوع را نمى پذيريم و مى گوييم همه بايد يك شكل 

حجاب داشته باشند، يك قيافه داشته باشند، يك رفتار داشته 

باشند، يك غذا داشته باشند و ...

ــه وجود  ــى ما ب ــاختار فرهنگ ــه در س ــى ك  اختالالت

ــت. ما  ــه همين بى توجهى به تنوع فرهنگى اس ــده نتيج آم

ــى را ديكته كنيم و يك  ــازى فرهنگ مى خواهيم يكسان س

لباس بر كل جامعه بپوشانيم ولى جامعه خسته است از اين 

يكسان سازى اجبارى.

ــى و بپذيريم كه يك  ــته تاريخ ــد برگرديم به گذش باي

جامعه متنوع و متكثر هستيم نه يكپارچه و يكسان.

ــت هاى متنوع،  ــوع و متكثر هم به سياس ــه متن جامع

ــاعر  ــدد و زمزمه هاى متكثر نياز دارد. يك ش ــاى متع فتواه

ــيقى الزم  ــعراى متعدد نياز دارد؛ يك موس نياز ندارد، به ش

ــاز دارد؛ همان طور كه به  ــيقى هاى متعدد ني ــدارد، به موس ن

ــگاه و يك برنامه واحد نياز ندارد، به دانشگاه هاى  يك دانش

متعدد نياز دارد. ما اما يك نوع دانشگاه داريم كه در جاهاى 

ــراى همه  آن ها وجود دارد و  ــده و يك برنامه ب ــدد بنا ش متع

اين بسيار مبتذل است.

 *پس اين يكسان سازى خودش عامل تعطيلى 
فرهنگى است؟

ــر روز صبح  ــد همه بايد ه ــما مى گويي ــه. وقتى ش بل

ــت مى كنند و چايى  ــى بخورند، افراد مقاوم ــك مدل چاي ي

ــد هيچ، چيزهايى كه مى خواهند بخورند را در  ــه نمى خورن ك

همين ليوان چايى مى ريزند و مى خورند.

ــانه بلوغ  ــن كه تنوع را پذيرفتن نش ــه كالم اي  خالص

جامعه است. بايد به بلوغ برسيم.

ــت و يك نسخه دارد  ــت ما نابالغ اس در حالى كه سياس

ــن همه هزينه و  ــرد و جامعه بايد اي ــوع را نمى پذي ــن تن و اي

مشكالت را تحمل كند.

* سـپاس از شـما و به اميد رسـيدن به اين 
بلوغ هر چه زودتر.

گفت و گو

باید نخبگان   را   به میدان آورد 

گفت و گوگفت و گو

 وجيهه تيموري
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ــا در ايران  ــه ويترين برخى مغازه ه ــود ك ــالى مى ش چندس
به مناسبت كريسمس با كاج تزيين مى شوند، به مناسبت هالووين 
با كدوتنبل و به مناسبت ولنتاين با عروسك ها و شمع هاى قرمز. 
گاهى آش به قدرى شور مى شود كه نهادهاى مرتبط با موضوع 
ــان دادن واكنش و ممنوع كردن تزيينات مرتبط با  مجبور به نش

جشن هاى غربى در مكان هاى عمومى مى شوند.
ــاط  ــدن بس ــا نه تنها به جمع  ش ــن محدوديت ه ــال اي اعم
ــده، بلكه اخيرا اخبار  ــمس و ولنتاين و هالووين منجر نش كريس
ــى ارمنى ها  ــن آب پاش ــن رنگ هندى ها و جش برگزارى تور جش

نيز به گوش مى رسد. 
ــر رنگ يا آب  ــوند و به همديگ ــم جمع مى ش ــردم دور ه م

مى پاشند و محيط زيست و منابع آبى را به فنا مى دهند!
ــف آور است كه ما ايرانيان با داشتن كوله بارى از تاريخ  تأس
ــتانى، چشم به تقويم كشورهاى  ــن هاى زيباى باس تمدن و جش
ــيارى از  ــيم و در همان حال كه از ماهيت بس ــته باش ديگر داش
ــد بوقلمون و  ــان دنبال خري ــى بى خبريم، چن ــن هاى ايران جش
ــورمان روزهاى  ــت كه در كش ــل برويم گويى قرن هاس كدوتنب

شكرگزارى و هالووين جشن گرفته مى شوند!
در حالى كه اسپانيايى ها هنوز براى جشن گرفتن، گاوهاى 
ــا چندين تن  ــا مى كنند ي ــان ره ــى و در خياب ــى را عصبان وحش
گوجه فرنگى را به هم پرتاب و حيف و ميل مى كنند و آمريكايى ها 
در جشن هالووينشان همديگر را مى ترسانند، جشن هاى پرمعنا و 
باستانى ايران مانند نوروز و چهارشنبه سورى و شب يلدا همچنان 
ــبت هاى  ــند. پس چرا به جاى مناس زيبايى خود را به رخ مى كش

خودى به سوى فرهنگ بى خودى رفته ايم؟
ــم  ــودم، برگزارى مراس ــوان ب ــى نوج ــد وقت ــادم مى آي ي
ــال در مناطقى از تهران با  ــورى براى مدت چند س چهارشنبه س
ــن  ــد. نتيجه چه بود؟ تبديل جش ــت افراطى ها روبه رو ش مخالف

چهارشنبه سورى به يك ميدان جنگ واقعى! 
جوان هايى كه اجازه نداشتند دورهم جمع شده و آتش روشن 
ــتفاده از ترقه و نارنجك هاى  كنند و از روى آن بپرند، رو به اس
خانگى آوردند كه مى توانستند در يك لحظه آنها را پرتاب كنند 

و ديگران متوجه نشوند كار چه كسى بوده!
ــن هاى ديگرمان را هم به همين شكل خراب كرديم.  جش
ــدن با فاميل و تفأل به حافظ،  ــب يلدا به جاى دورهم جمع ش ش
ــن هاى مخصوص يلدا در رستوران ها و  با يك عده غريبه  به جش
كافه ها رفتيم و نوروز هرطور شده سفرى جور كرديم تا چشممان 

به چشم فاميل نيفتد!
ــت عرض اندام  ــن هاى غيرايرانى فرص ــط، جش ــن وس اي
ــتن  ــرى كه گذاش ــيك و بى دردس ــن هاى ش ــدا كردند؛ جش پي

عكس هايشان در اينستاگرام و تلگرام كالس داشت!
يك بار هم كه شده از خودمان بپرسيم چرا در كشورى كه 
ــن هاى آمريكايى  ــود ،  جش ــيده مى ش پرچم آمريكا به آتش كش
طرفدار دارند؟ مگر خودمان عمرى نگفته ايم انسان از هرچه منع 

شود نسبت به آن حريص مى شود؟ 
ما براى حفظ فرهنگ خودمان چه كرده ايم كه توقع  داريم 

فرهنگ هاى بيگانه به جاى آن ننشينند؟
ــادى  ــيم  كه آيا ش ــت اين را هم از خودمان بپرس بد  نيس
ــال ها با تبليغ فضاى غم و اندوه در جامعه و  ــده اى كه س گمش
ــرت ها و مناسبت هاى شاد  ــن ها و كنس ممنوعيت برگزارى جش
ــادى هاى پراكنده به  ــا را به دنبال ش ــغ كرديم، آنه ــردم دري ازم

هرسو نكشانده است؟

زيرگذر اينترنتميدان مشق

ــد كه فقط به پوشش اخبار  ــر مى ش اوايل دهه هفتاد، روزنامه اى منتش
ــه ماجراهايى مى خواندم كه  ــال ها در آن روزنام ــوادث مى پرداخت. آن س ح
ــاق افتاده بودند، اخبار قتل و غارت،  ــان در «غرب» اتف ــول نويسندگانش به ق
ــن ماجراها براى من كه نوجوانى بيش  ــروع. گاهى اي ــاوز، فرزندان نامش تج
ــتانى نقل شده  ــيدند. يك بار داس نبودم بيش از حد تكان دهنده به نظر مى رس
ــى از ايالت هاى آمريكا با  ــهرى در يك ــردى كه در يك جاده بين ش ــود از م ب
ــيد راننده اش به كمك نياز  ــى در كنار جاده كه به نظر مى رس ــدن اتومبيل دي
دارد، متوقف شد و به كمك راننده شتافت. اما راننده آن اتومبيل يك سارق 
ــت  زورگير بود كه با تهديد چاقو همه اموال مرد بينوا را از او گرفت و با دس

و پاى بسته در جنگل رهايش كرد.

آن روزها با خودم فكر مى كردم چقدر خوب است كه ما ايرانى ها اين قدر 
ــورمان اتفاق نمى افتد.  ــونت ها و جناياتى در كش با هم مهربانيم و چنين خش
اگرچه آن زمان دزدى و قتل و قاچاق در ايران هم وجود داشت، اما دستكم 
ــانى كه قصد  ــاِت انس خالفكاران وطنى آن قدر بامعرفت بودند كه از احساس
ــتفاده نكنند. شايد هم من به عنوان نوجوانى  ــت، سوءاس كمك به آنها را داش
كه فقط روزنامه هاى منتشرشده در داخل كشور را مى خواندم از وقوع چنان 

اتفاقاتى در ايران بى خبر مانده بودم!
ــتان ها، كشورهاى اروپايى و  ــت داس آن روزنامه به بهانه چاپ اين دس
ــباز و الابالى و بى اخالق  ــان را هوس ــى» و مردمش آمريكايى را «غرب وحش
ــابه در  ــن كه كمتر از يك دهه بعد، وقوع اتفاقات مش ــل از اي ــد، غاف مى نامي
ــود و مردم از روى بى اعتمادى به يكديگر حتى  ايران، تيتر روزنامه ها مى ش

نمى توانند دست يارى به سوى كسى دراز كنند.
در جوامع امروزى به داليل گوناگون، تغييرات فرهنگى شتاب بيشترى 
پيدا كرده اند. در كنار اين موضوع كه وضعيت اجتماعى و اقتصادى هر جامعه 
به نوبه خود در تغييرات فرهنگى آن جامعه موثر است و ارزش هاى سنتى دائما 
درحال عقب رفتن به نفع ارزش هاى مدرن هستند، گسترش فضاى مجازى و 
استفاده از شبكه هاى اجتماعى نقش بزرگى در پيوند هرچه بيشتر فرهنگ ها 

ايفا مى كند و جهان روز به روز بيشتر به يك دهكده شبيه مى شود.
 هر اتفاقى در هرگوشه از اين كره خاكى به سرعت مى تواند تبديل به 
تيتر اول رسانه هاى جهان شود و هركس مى تواند زندگى هر كس ديگر را 

در هرجاى دنيا الگوى زندگى خودش قرار بدهد.
در اين ميان فرهنگ ها و حتى خرده فرهنگ ها فرصت مى يابند تا درهم 
ــد،  ــته باش ــورى كه در اين عرصه حرفى براى گفتن داش نفوذ كنند. هر كش
فرهنگ خود را به كشورهاى ديگر تزريق و از اين راه دايره تأثير خود را در 
جهان وسيع تر و پررنگ تر مى كند. اما كشورهايى كه به غنى سازى فرهنگ و 
حفظ ارزش هاى فرهنگى خود نپرداخته باشند، خود را در مقابل فرهنگ هاى 

ديگر مى بازند و به تدريج از دايره تأثيرگذارى بر جهان خارج مى شوند.
ــان مى دهند كه تغييرات فرهنگى كه طى  ــى ها نش ــفانه بررس متأس
ــتر حاصل خودباختگى در مقابل  ــور ما رخ داده اند، بيش دهه هاى اخير در كش
ــراى تأثيرگذارى بر آنها. اين وضعيت  ــه بوده تا تالش ب ــاى بيگان فرهنگ ه
مى تواند به كمرنگ شدن ارزش هاى فرهنگى جامعه ايران و تضعيف هويت 

ايرانى بينجامد.
توجه به آمار و اخبار و تيترهاى رسانه ها، وضعيت فرهنگى مطلوبى را 

در ايران امروز تصوير نمى كند: 
* به گفته مؤسسه مطالعات فرهنگى ايران، در سال هاى اخير، خيانت 
زناشويى «زنانه تر» شده است و الگوهاى سنتى مردانه به دليل تغيير سبك 

زندگى در حال فروريختن اند.
ــابق وزارت  ــناس و معاون س * به گفته دكتر محمود گلزارى، روان ش
ــال گذشته سه  ــبت به سى س ــران نس ورزش و جوانان، ارتباط دختران و پس
ــروع رابطه به دوران تحصيلى راهنمايى و نوع رابطه از  ــده و زمان ش برابر ش

عاطفى به جنسى رسيده است.
* از هر چهار ايرانى، يك نفر اختالل روانى دارد!

* ميانگين سن اعتياد در ايران به 14 سال كاهش پيدا كرده است.
در اين ميان برخى اخبار آزارنده ترند. پاييز امسال، رييس پليس پايتخت 
اعالم كرد در تهران، آمار سرقت هاى خرد افزايش و آمار سرقت هاى كالن و 
مسلحانه كاهش پيدا كرده است. اين آمار نشان مى دهد كه در حال حاضر 
ــرايط فرهنگى و اجتماعى عمل مى كنند و  ــرايط اقتصادى موثرتر از ش ش

اخالق را در جامعه به محاق مى برند.
عجب آن كه برخى رسانه ها هنوز با بيان آمار مشابه در «غرب وحشى» 
سعى در توجيه وضعيت امروز جامعه ايران دارند و نگرانى هايشان را همچنان 
ــرقت هر ساعت دو خودرو در تهران  ــت گزارش ها و تيترهايى مانند «از س پش
ــكا» پنهان مى كنند. بماند كه در  ــرقت هر 27 ثانيه يك خودرو در آمري ــا س ت
ــهرهاى ايران با  ــرقت در يكى از ش ــكلى هدفمند آمار س ــده، به ش تيتر ذكرش
ــهرهاى قاره پهناور آمريكا مقايسه شده است تا نتيجه  ــرقت در كل ش آمار س

مطلوب به دست آيد!
ــر و ناگريز فرهنگى، اخالق  ــير تغييرات ناگزي ــر مى خواهيم در مس اگ
ــت هرچه زودتر اجازه بدهيم جامعه شناسان  ــد، شايسته اس برنده نهايى باش
ــان، واقعيت هاى جامعه را بيان كنند و به جاى تهيه گزارش از  و روان شناس
ــرقت در آمريكا، به درمان  ــا و تورم در ونزوئال و س ــى كارى در ايتالي ــار ب آم

دردهاى خودمان بپردازيم.

اخالق در محاق جشن ھای آمریکایی 

در قلب تھران

تماشاخانه 

 ارمغان زمان فشمى

     داستانى ساخته اند درباره اين كه اگرچه ژاپن توسط آمريكا مورد 
حمله اتمى قرار گرفت، اما ژاپنى ها هرگز براى تالفى  بر ســـر آمريكا بمب 
نريختنـــد و جنگ لفظى هم راه نينداختند. در عوض چنان زمام تكنولوژى 
دنيا را به دســـت گرفتند كه امروز تلفن روى ميز رييس جمهور آمريكا هم 

پاناسونيك است! 

 اين تصويرى است از جشن نوروز سال 1394 در كاخ سفيد؛ فرهنگ 
زودتر از جنگ، كشورها را تسخير مى كند!
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آینده   رازآلود   بشر

 نگاهـي بـه كتـاب «انسـان خداگونـه»

ـ  «تاريـخ مختصـر آينـده» اثـر يـووال نوح 

هراري/ ترجمه زهرا عالى/ نشر نو1397

ــماره پيش، كتاب «انسان خردمند» اثر  در ش

يووال نوح هراري را معرفي كرديم و به اختصار در 

باب ارزش تحولي كه نويسنده در نگرش به جامعه 

و سير تكامالي بشر ارائه كرده است، سخن گفتيم. 

ــوب  ــت از كتابي تاريخي محس آن اثر، نيمه نخس

ــته انسان و سپس آينده او  ــود كه ابتدا گذش مي ش

ــگارش تاريخ  ــت. ن ــرار داده اس ــورد كاوش ق را م

ــم، نبايد  ــًا آينده پژوهي يا فوتوريس آينده و اساس

ــود، پيش گويي و خوابگزاري و  پيش گويي تلقي ش

ــن نوع علوم غريبه، به جهان  ــي و امثال اي فا ل بين

نو و انسان خردمند تعلق ندارد؛ بلكه بازمانده اي از 

ــت و  ميراث نياكان  ــاطير و عهد عتيق اس عصر اس

ــت كه از علم و خرد و  ــتاني ما در دوره هايي اس باس

ابزارهاي دقيقه خبري نداشتند.

 برخالف پيش گويي، پيش بيني و گمانه زني 

ــي  ــود و بحث و بررس ــات موج ــاس اطالع براس

ــر در تاريخ حال و آينده محتمل، يك  امكانات بش

ــت. پيش بيني،  ــمندانه در روزگار ماس ــده هوش اي

ــر و روان، و  ــن و فك ــازي ذه ــي از آماده س بخش

ــل امكانات براي خيزش  ــازي و تكمي نيز زمينه س

ــت. نوعي  ــد و بزرگ اس ــوي افق هاي بلن ــه س ب

ــه از  ــت ك ــي اس ــي تخيالت ــي و بازياب ماجراجوي

ــوي واقعيت و تحقق گام   حيطه خيال و هنر، به س

بر مي دارند. زماني، داستان هاي تخيلي ژول ورن، 

ــنده فقيد و نامدار فرانسوي، تنها قصه هايي  نويس

ــرگرمي خوانندگان بودند و تخيالت ذهن  براي س

ــزرگ. اما همه آن  ــنده ب ــتان پرداز يك نويس داس

ــال»  يا بهتر بگوييم «آرزوها»، جامه واقعيت  «خي

ــتارگان و جنگ  ــيدند، همچنان كه دروازه س پوش

ستارگان و تمامى فيلم هاي علميـ  تخيلي، اندك 

ــتمايه تغييرات و اختراعات غيرقابل باور  اندك دس

ــفيرهاي ماهواره اي و  ــه اخترفيزيك و س در زمين

فضايي بوده و هستند.

ــان  ــراري، وقتي كتاب «انس ــوح ه ــوال ن ي

ــاي اينترنتي  ــت، كالس ه ــد» را مي نوش خردمن

ــراي درك اهميت  ــرد. ب ــزار مي ك ــن برگ و آنالي

ــگاهيان و نخبگان سراسر  مخاطبان او كه از دانش

جهان بودند، كافي  است بگوييم كه 65هزار نفر به 

ــي شركت كردند  صورت مجازي در آن دوره درس

و مستقيًا از هراري درس و دانش آموختند. انسان 

خردمند، مقدمه اي بر نظريات بديع و خيزش گرانه 

ــان  ــمند نامتعارف بود. كتاب «انس ذهن يك دانش

خداگونه» يا «تاريخ مختصر آينده» دستاوردهاي 

ــته هاي انقالبي  اين پژوهش ها و گفتگوها و نوش
است. اين اثر سه بخش دارد: 

1ـ انسان خردمند جهان را تسخير مي كند.

2ـ انسان خردمند به جهان معنا مي بخشد.

3ـ انسان خردمند سلطه اش را از دست مي دهد.

ــر  هراري در اين كتاب دوره هاي تاريخي بش

ــلطه بي چون و چراي انسان  ــاس س را مجددا براس

ــودي و از كف  ــي مي گيرد، اما بي خ ــر طبيعت پ ب

ــود را ناديده نمي انگارد. از  ــلط برخ دادن مهار تس

دوران اسطوره ها و سپس دوران باور به برتري نوع 

انسان در خلقت، زمان درازي نمي گذرد. تمدن در 

ــان را تعريف كرده و به او اختيارات  چند قالب انس

و اقتدارات فراوان بخشيده است. اما آيا انسان اين 

ــرايط  ــت و ش توانايي را حفظ كرده كه محيط زيس

ــر و آسايش و  حيات، حقايق دروني مانند خير و ش

آرامش رواني را نيز به مثابه ارزش ها و نعمت هاي 

حيات نگاه دارد؟

ــش ها تا زمان اكنون، يعني  ــخ اين پرس پاس

ــدوار كننده  ــت و امي ــدان مثب ــر، چن دوران معاص

ــع آينده چه رخ  ــال در پيش بيني وض ــد. ح نبوده ان

ــت؟  ــر اس خواهد داد و چه اتفاق هايي در انتظار بش

ــيد و اين امر  ــختي از راه خواهند رس ــاي س روزه

ــت، بلكه  محصول پيش گويي هاي آخر زماني نيس

ــده، به ما  ــي درباره آين ــت و علم ــي درس پيش بين

ــتري نياز ــذار مي دهد كه به مراقبت بيش ــم و ان  بي

 داريم. 

ــان و زمين، حيات و جان و روان ما، در  انس

مجموعه اي ظريف و درهم تنيده، ممكن است براي 

ــه نابود و فراموش شوند. ما هنوز نمي دانيم  هميش

ــمند و داراي حيات در  كه آيا تنها موجودات هوش

ــتكاري و تخريب ما از  ــتيم يا خير؟ دس كيهان هس

محيط كوچك و شكننده زمين، كاري نابخردانه و 

رخدادي فاجعه بار بوده و هست!

ــنده كتاب  ــت؟ نويس ــا آينده تيره و تار اس آي

ــني پاسخ نمي دهد. نه  ــان خداگونه» به روش «انس

ــرعت كم كنيم و نگذاريم  ــدار مي دهد كه س هش

آنچه خود مي سازيم بر ما حاكم شود، نه مي گويد 

ــت! فقط مي گويد و  ــوي آينده، به تاخ ــش به س پي

ــف مي كند كه: آينده چنين چيزي خواهد بود.  وص

نه الزاما آينده زندگان جوان و ميانسال و پير، بلكه 

ــال  ــتانى من ميانس ـ تا حدوديـ  آينده فرزند دبس

ــن، فرزند فرزندم. مگر همين  ــتر از فرزند م و بيش

حاال بشر نمي كوشد اتومبيل خود را بسازد؟ و بسيار 

چيزهاي ديگر كه طليعه آن دورانند؟ آراي نويسنده 

ــت. كوشيده است براي برخي  ــش برانگيز اس پرس

ــش ها پاسخي بيابد و براي برخي نيز پاسخي  پرس

ندارد ...

ــر در كجاي  ــان مي دهد بش كتاب به ما نش

ــت به كجا  ــت و ممكن اس ــتاده اس تاريخ خود ايس

برود. شايد به نظر ما، نقطه اي كه نويسنده تعيين 

مي كند و مي گويد اين جاييم، دقيقا همان نقطه اي 

نباشد كه گمان مي كنيم در آن هستيم. اما به نظر 

ــيم. ما نيز به  ــد چندان هم از آن دور باش نمي رس

اندازه همه مردمي كه درگير اينترنتند، درگير آنيم. 

ــالي به ابر مصنوعي  ما نيز براي مقابله با خشكس

ــار مي گذاريم. ما  ــه اش را كن ــيم و بودج مي انديش

ــأله  هم به اندازه همه جاهاي ديگر دنيا درگير مس

حدود و ثغور آينده ايم؛ آينده اي كه دقيقا نمي دانيم 

ــه خواهد بود، اما حضورش را امروز، بيش از  چگون

هميشه حس مي كنيم و مي كوشيم بر آن اثر نهيم 

و تنقيحش كنيم. مسأله قطعا اين نيست كه يا آن 

آينده محتمل را بالاختيار بپذير و فنا شو، يا نپذير 

ــت بيگانه است.  ــود. هر چه تازه اس و ناگزير فنا ش

ــر جا مي مانند كه  ــرانجام چندان ب اما بيگانه ها س

رفته رفته به امري آشنا و مستعمل بدل مي شوند. 

صلب مي شوند و جاي صلب هاي استوار گذشته را 

كه دود شده و به هوا رفته اند مي گيرند.

ــيطان بود، اما  ــه مركب ش  روزگاري دوچرخ

ــاني براي ورز دادن و  ــيله عالي و درخش امروزه وس

سالمت جسم است كه عقل سالم هم در آن جاي 

ــخت  ــن قانون را مي دانيم كه هر آنچه س دارد! اي

ــود و به هوا مي رود. اما ما باز هم  ــت دود مي ش اس

سخت و استوار مي مانيم و مقاومت مي كنيم تا دود 

ــق داريم مقاومت كنيم.  ــه هوا رويم. ح ــويم و ب ش

اين حق را نياكان ما داشتند، براي ما هم محفوظ 

ــت كه در  ــطه همين مقاومت اس ــت. ما به واس اس

ــاركت مي كنيم، اصالحش مي كنيم و بر  آينده مش

آن اثر مي گذاريم ...

قبال گفتم كه هراري ساختارشكن و كوبنده 

ــات ذهني را در  ــى دگم ها و تعصب ــت. او تمام اس

ــي عيني  ــكند تا جاي تازه  اى براي بررس هم مي ش

ــود و ذهن ما درگير پرسش هاي  واقع نگرانه باز ش

ــر و  ــد براي خودمان و براي نوع بش ــزرگ و مفي ب

ــت و ابزارهايمان مي نمايد. در ابتداي  محيط زيس

ــان» با اين  ــتور كارنوين انس ــاب، فصل «دس كت

عبارات آغاز مي شود:

ــوم، بشريت از خواب  ــپيده دم هزار س  «در س

بر مي خيزد، كش و قوسي به دست و پايش مي دهد 

و چشم هايش را مي مالد. بقاياي كابوسي ترسناك 

همچنان در ذهنش چرخ مي زند ...»

اين همان پرسش ها و همان  اوهامي است كه 

ما در نتيجه اعتمادبه نفس و خودخواهي بيهوده مان 

ــاد كرديم. زمين و جانداران، گياهان و تمامى  ايج

ــد و ما با همه  ــات به مخاطره افتاده ان ــزاي حي اج

امكانات عظيممان، فقيرتر شده ايم. فقري كه اگر 

ــترش يابد ما را تباه مي كند! آيا چه سرانجامي  گس

در انتظار ماست؟

ــان خردمند و سپس  خواندن كتابي مانند انس

ــان خداگونه كه روايت نابي از تاريخ گذشته و  انس

ــت، براي همه انسان هاي اهل مطالعه و  آينده اس

ــت. در اين باره بعداً بيشتر و  ــگر ضروري اس پرسش

ــخن خواهيم گفت؛ به ويژه  به صورت انتقادي س

ــول در آگاهي و  ــردازش اطالعات و تح ــاره پ درب

ــت هوشمندتر از خود ما  فرايندهايي كه ممكن اس

ــت خود ما ساخته شده اند و همين  ــند و به دس باش

هراس از اكنون ما را رها نمي كند كه شايد هوش 

مصنوعي بر ما استيال يابد و در آن صورت بردگي 

انسان محتمل خواهد بود.

اندیشه

 سيد مسعود رضوى
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 سرايه

جشن نمايشگاه صنايع دستى و گردشگرى پارس/ عكس از: رضا قادرى

سوم دي
*به گزارش ســـاواك عده اي از پزشكان رضاييه 
به اتفاق روحانيون افراطي!،اصناف، فرهنگيان و طبقات 
كه به تدريج حدود 8000نفر شـــدند به عنوان اعتراض 
 به واقعه بيمارستان شـــاهرضاي مشهد با دادن شعار در
 خيابان هاي شهر به راه افتادند .در ساعت 12:30 در مسجد 
اعظم رضاييه اجتمـــاع ويكي از روحانيون افراطي به نام 
غالمرضا  حسني مطالبي عنوان نموده و از مردم به ويژه 
ارتشي ها خواسته كار خود را رها نموده وبه گروه مخالف 
بپيوندند . در اين تظاهرات ماشاهللا بزچلو .كيل دادگستري، 
دكتر اسداهللا حيدري معماري استا د دانشگاه رضاييه و علي 
نصراللهي نماينده بازار نقش رهبري را به عهده داشتند .  

*بنا به گزار ش ساواك، كميته اي به نام امداد متواريان 
در بازار تهران تشكيل و ســـربازان متواري را پناه داده و 
ترتيب مخفي كردن و مواظبـــت از آنان را فراهم نموده 
و ســـربازاني كه از تبريز متواري شده اند از طريق قاضي 

طباطبايي به كميته  مزبور معرفي گرديده اند . 
*بنا به گزار ش ســـاواك در اين روز دكاكين بازار 
شهرهاي زنجان و قزوين تعطيل است وفقط مغازه هاي 
مايحتاج عمومي باز مي باشند. ضمناً شهر قزوين متشنج 
ومردم در بالتكليفي به سر مي برند. در شهر زنجان نيز مردم 
حالت آشفته اي دارند و به دليل بيكاري در طبقات مختلف 
در گروه هاي چند نفري در سطح خيابان هاي شهر اجتماع 

نموده و منتظر تحولي جديد مي باشند . 
* به گزارش ساواك چند هزار نفر از مردم اصفهان 
و كارمندان و كارگران پااليشگاه اصفهان در مسجد حكيم 
مشغول تظاهرات و گوش كردن به سخنراني چند تن از 
آخوندها و گويندگان بودنـــد و رهبري آنان را آيت اهللا 

خادمي به عهده داشت. 
* گروهـــي از تظاهركنندگان يكي از اتومبيل هاي 
سفارت آمريكا را در مقابل سفارت آمريكا در تهران به آتش 
كشيدند . در جريان همين واقعه برخي از سربازان ايراني 
حافظ سفارت نيز به نفع آيت اهللا خميني شعار داده و فرياد 

مي زدند يانكي به خانه ات برگرد. 
* بنا به گزارش ســـاواك از مشهد يك سرهنگ 
شهرباني به نام طاهري پس از صرف نهار در چلوكبابي 
واقع در خيابان نادري مـــورد حمله عده اي اخالل گر 
 واقع بعد از دســـتگيري او را به منزل (آيت اهللا ) شيرازي 
 مي برند كه با دخالت مامورين فرمانداري نظامي و پرتاب

 گاز اشك آور و تيراندازي هوايي افسر مزبور آزاد و دو نفر 
درجه دار در اثر پرتاب سنگ مجروح شدند . 

* در حدود 5هزار نفر تظاهركننده  در كرمانشـــاه 
 راهپيمايي و بعد از گذشـــتن از جلوي اســـتانداري در 
خيابان هاي شاه بختي ، شهناز، جليلي به سمت مسجد 
جليلي  حركت كردند . تظاهرات در ساعت 16:30 بدون 

درگيري خاتمه يافت . 
* برابر گزارش ناحيه ژاندارمري خراســـان : در 
تظاهرات ضد ملي و ميهني كه در شهرســـتان نيشابور 
 تشكيل گرديده اكثر روساي ادارات و مسئولين وكارمندان 
عالي رتبه آن شهرستان شركت داشته اند . از جمله كارمندان 
و قضات دادگســـتري كه خود آنان بايد برابر مقررات 
متخلفين را مجازات نمايند در اين گونه تظاهرات شركت و 

باعث تشويق محركين و افراطيون مي گردند .  
* بنا به گزارش ساواك تهران حدود ساعت 15:30 
تعداد 1000 نفر در نزديكي پل چوبي اقدام به تظاهرات 
ضد ملي مـــي نمايند . همچنين در همين ســـاعت در 
جلوي پمپ بنزين دروازه دولت عده اي از تظاهركنندگان 
 مانع ورود اتومبيل هايي كه قصد بنزين زدن داشـــته اند
 مي شدند  ودر خيابان سعدي شمالي نيز حدود 5هزار نفر 

اقدام به تظاهرات ضد ملي نموده اند . 

نامه كريمخان زند به امپراتور هند
24 دسامبر ســـال 1765 ميالدي كريم خان زند رئيس 
وقت كشور ايران در دفتر كار خود در شيراز به منشي اش گفت 
كه نامه اي به «شاه عالم» امپراتورهند بنويسد و اين اقدام او را 
كه به انگليســـي ها امتياز و اختيار داده است تقبيح و محكوم 
كند .بنويســـد كه اجازه داد و ستد در بندر؛ بله، ولي امتياز و 

اختيار؛ نه. 
«شـــاه عالم» امپراتور وقت هند به كمپاني هند شرقي 
انگلســـتان در منطقه بنگال اختيارات ديواني و امتياز كشت 

خشخاش و توليد ترياك و حقوق ديگر داده بود. 
كريمخان كه نظر به گسترش بازرگاني خارجي داشت 
دو سال پيش از آن به بازرگانان انگليسي اجازه داده بود كه در 

بوشهرـ  به كار داد و ستد مال التجاره بپردازند.
رضا شاه وزارت دربار را منحل كرد 

رضا شاه پهلوي در پي بي اعتماد شدن نسبت به تيمور 
تاش وزير دربار، ســـوم دي ماه 1311 وي را بركنار و وزارت 
دربار را هم منحل كرد.رضاشاه در توجيه اقدام خود، وزارت 
دربار را دستگاهي زائد و پُرهزينه اعالم داشت و دستور داد كه 
از آن پس، نامه هاي ارسالي مردم، از طريق يك منشي نظامي 
به اطالع وي برسد.از همين روز تيمورتاش درخانه اش عمال 

بازداشت بود .
آموزش و پرورش اجباري

سوم دي ماه سال 1321 دولت وقت ايران اليحه قانون 
تعليمات اجباري و رايگان را براى بررسى و تصويب به مجلس 

شوراى مّلى داد.
 اين اليحه كه قبال به تصويب شـــوراى وزيران رسيده 
بود به تصويب پارلمان نيز رسيد، قانون شد و به اجرا گذارده 
شد. طبق اين قانون؛ تعليمات عمومي ايران اجباري، رايگان 

و يكسان شد.
عرضه  اوراق قرضه ملى

اوراق قرضه مّلى يكم ديماه 1330 انتشار يافت و از دو 
روز بعد، عرضه آن در شعب بانك مّلى ايران آغاز شد كه مورد 

استقبال مردم قرار گرفت. 
هدف از انتشار اوراق قرضه مّلى، ترميم احتمالى َكسرى 
بودجه كشـــور بود كه با توجه به مّلى شدن نفت، مخالفت و 
تهديدهاى دولـــت لندن و احتمال قطع يا كاهش درآمدهاى 
مربوط ازجمله درآمدهاى حاصل از عوارض گمركات جنوب 

مى رفت.

خواهـــى كه شـــود دل تو چون آيينه
ده چيـــز بـــرون كـــن از ميان ســـينه

حرص و دغل و بخل و حرام و غيبت
بغـــض و حســـد و كبر و ريـــا و كينه
خاقانى

پند بزرگان
* به كسى كه حقيقت را جستجو مى كند 
باور داشته باش و به كسى كه مدعى دستيابى 

به حقيقت است شك كن.
آندره ژيد

 * برنده ترين سالح يك زن تقوا و نجابت 
اوست.

 ارسطو

سرود اوستايي

مخفف او را
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شب نزول قرآن

از 15 آبــان تــا 16 بهمــن 1357 بــه دليــل 
 اعتصــاب روزنـامــه نــگاران در همراهــى بــا

 انقالب ،روزنامه اطالعات منتشر نشد.

وقايع انقالب اســالمى كه  درستون زير از نظرتان 
ميگذرد از منابع معتبر خارج از روزنامه تهيه و ارائه شده 

است.

چهل سال


