
  

�� مطر� ���پ�ر�� بنو��
ها� �� سر ��� �� �� ����

تا سوخت�ه �� �م�ي بن�اله
تا شيفته �� شو� سر�ف�ر��

�ستا� خالقي فر�ند مستقيم � مشر�� �نقال� كبير 
ا�  مشر�طه �ير�� �ست. �� پر��� يافته شر�يطي حس�
�� نظر سياسي � �جتماعي بو�. �� پد�� فرهنگمند � 
ما��� پيشر� �� طبقه �� ميانه حا� كه محيطي مناسب 
بر�� �ستعد��ها� نهفته �� به شما� مي �فت. لذ� بر�� 
نيل به چنا� ستيغ �فيعي سه شر� فطر��  خانو��گي � 
�جتماعي همه جمع بو�ند. خالقي جثه �� تكيد� ��شت 
�ما سرشا� �� �نر�� بو�� به طو�� كه همه سعي �� 
�قف �مو� هنر� � فرهنگي مي شد � �� خو� غافل 
مي ماند. �ين خصيصه تمامي نو��� � نو�بغ �ست كه 
�� خو� بر�� مي شوند � مسحو� � مغر�� �� بحر 
��نش � هنر مي گر�ند. �نها مصد�� كامل �ين بيت 
موالنا هستند كه �جو�شا� �� عشق � كا� خالصه 

مي شو�:
�� كم جو تشنگي ��� به �ست

تا بجوشد �يت �� باال � پست
خانم خالقي مي گفت: صبح ها ساعت هفت 
خانه �� تر� مي كر� � چند تا بيس����كويت جلو� 
��ش����بو�� �تومبيلش مي گذ�شت � تا ساعت 3 يا 4 
بعد��ظهر كه به خانه با� مي گشت هما� خو��كش 
بو� � با توجه به كا� شديد � پيكر نحيفش� باالخر� به 
�خم معد� �چا� �مد � عمل جر�حي كه �� �ير�� �نجا� 
شد به عل�ت عد� كا��يي � �شتبا� پزشكي توفيق �ميز 
ي �� گشت � ��  نبو� � منجر به �خامت �ضع صح�
نتيجه بر�� جر�حي بعد� �� �طريش �هس����پا� �� 
كشو� شد. �ما �يگر �ير شد� � كا� �� كا� گذشته بو� � 
با� �� �يا� نتو�نستند �� گوهر يكتا �� �ند� به �ير��  �ط�

با�گر��نند�  بلكه كالبد� به �طن با�گشت.
���� خالقي �� 21 �با� 1344 چشم �� جها� 
فر� بست � �ير�� يكي �� پرفر�� ترين فر�ند�نش �� �� 
�ست ���. �ما هر ��� كه مي گذ�� �هل ��� � ��� � 
هنر بيش �� پيش به عظمت � نقش �� � �ثا�� �گاهي 
مي يابند. �ثا�� كه همچو� شعر حافظ � موالنا هر با� 
كه بر �نها مي گذ��� �ثر� � ثمر� نو ���� � همو��� 

جا���� � تا�� �ست.
هنگامي كه صبا ��گذشت(1335) مهد� خالد� 
� علي تجويد� هر يك �هنگي �� سو� �� ساختند 
كه با صد�� بنا� �جر� شد. �ما �قتي خالقي �فت� �� 
مر�سم ترحيمش �� خانقا� صفي عليشا� چو� �خرين 
�ثر� خامو� بو�ند. چه كسي �� تو�� �� بو� كه �� 
سو� �� بز�گمر� نغمه �� سر�يد � كد�� حنجر� �� �� 

بغض بسته نشد� بو� تا نو�يي سر �هد!
همه چو� ���مگا� ظهير�لد�له كه �� �� �� برگرفته 
بو�� �� سكو� س����نگيني فر� �فته بو�ند. تنها �� 
مر�سم بز�گد�شت �� �� تاال� فرهنگ� حسن �هلو� 
�هبر� ��كستر ����� فرهنگ � هنرها� �يبا  �جر�� 
«خامو�» �� عهد� ��� شد كه پا�� �� �� بز�گا� با شنيد� 
�� �ثر گفتند كه شايد بتو�ند �� شما� سمفوني ها� 

جهاني ضبط � ثبت گر��.
�� �خرين ���� كه ���مند � مجر�� �� بستر 
بيما�ستا� �� سالزبو�� به سر مي بر� همسر� �� �� 
پرسيد: �يگر �ثر� نمي سا��� خالقي پاسخ ��� كه: 
«خامو�» �خرين �ثر من �س����ت � �يدگانش كه به 

پنجر� ��خته شد� بو� �� فر�� تهي ماند.
خالقي �� �� �سته هنرمند�ني بو� كه �جو�شا� 
�� عشق به كا�� عشق به طبيعت� عشق به �ندگي� 
عشق به ميهن� عشق به مر�� � عشق به �نسا� لبريز 
�ست. �نها كه به �يژ� �� بطن �نقال� مشر�طه ���� 
شد� � �� متن �س����تا���ها� �� �شد كر�ند � �� 
�فرينش سرشا� گشتند. �نها كه تا� � پو� �جو�شا� 
لبريز �� عطوفت � عذ�بت بو� � پيوند� ناگسستني 
يا شعر پا�سي � موسيقي ملي خلق كر�ند � �� � 
گل �ثا�شا� �� �ين �� عنصر فر�هم �مد� تا موسيقي 
عرفا� � عر�� �� مترتم سا�ند. پس تصا�في نبو� 
كه ��ير�� خالقي� معر�في� صبا� محجوبي� �هي 
معير�� بنا� � �يگر�� همه �� يك �ما� � يك مكا� 

�� كنا� هم قر�� گيرند.
��� ما �� �ميز� حماسه � عرفا� سخن مي گوييم. 
�� معجو� شو� � شعر � شو� � شيد�يي� مر�� كه 
موس����يقي �� سرشته �� �جد � حا� � معناست�  كه 
خلس����ه �� خمو�� نمي ���� � هپر�تي نيست� كه 
موسيقي �� صفا� ��� � تزكيه نفس �ست�  كه �ميز� �� 

�� ���مش � �نديشگي� �ست... 
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 �يژ � فرهنگ� تا�يخ � تمد� �ير�� � جها� 

�گر توجه ��ش���ته باش���يم كه ما هيچ �قت 
بي تصوير نيس���تيم � نيز توجه ��شته باشيم كه هر 
موقعيتي تصوير� به همر�� ���� كه قاطع � نافذ � 
مؤثر �ست� �ين نتيجه �� �� بر�بر خو� خو�هيم يافت 
كه �ين تصا�ير �هني ما هستند كه بر ما حكومت 
مي كنند � �ندگي � ���بط � جهت گير� ها� ما �� 

��� مي برند.
 �صوالبد�� ��ش���تن تصوير� كهنه � جديد� 
�مكا� هر نو� شناخت � هر نو� ����� � هر نو� 

�فتا� عاقالنه �� يا محا� �ست يا �شو��.
�جز�� �ين س���خن �� ��قعيت ها� خو� چنا� 
جد� � ��� �ست كه مي تو�� �� �� بديهي �نگاشت. 
به عنو�� مثا�� كد�� �نس���ا� �� سر�� ���يم كه �� 
بلند�� يك كو� قر�� بگير� � تصوير� متناسب با �� 
موقعيت �� �هنش نباشد � �� هما� لحظه ند�يي �� 
�� ���� �� طنين �ند�� نكر�� باشد� كد�� �نسا� �� 
سر�� ���يد كه �� �عما� ���� يا ��يايي قر�� بگير� � 
تصوير� متفا�� �� �هنش شكل نگير� � متناسب 

با �� موقعيت نينديشد � تصميم نگير�� 
�يا �نساني �� سر�� ���يد كه �� �سط طبيعت� 
تصوير �هني �� هما� باشد كه �� باال� يك بر� 
50 طبقه بو�� �يا ش���خصي �� مي تو�� يافت كه 
�� مش���اهد� چيزها� جديد � شناخت پيد� كر�� 
�نس���انهايي كه پيش تر �نها �� نمي شناخت�  تصوير 
جديد� �� خو�� � مسائل � قضايا � شر�يط �� 

�هنش شكل نگير�� 
��قعيت �ين �ست كه هرچيز�� �عم� �� �نسا� � 
حيو�� � جم���ا� � نبا�� تصا�ير �هني ما �� متحو� 
مي كند. �ين تحو� تصوير � �� تصوير شخصي ما �� 
نز� خو�ما� �غا� مي شو� � به تصا�ير �يگر تسر� 

پيد� مي كند.
بدين ترتيب� هر چيز� بر�� ما تصوير� �� به 
��مغا� مي ���� كه خو�سته � ناخو�سته تحولي �� به 
لحا� �هني � �فتا�� �� ما منعكس مي كند � �ين �مر 
ناگزير �ست . حا�� پرسش �ين �ست كه قر�� گرفتن 
�� مد�� �يجيتاليسم � �ستقر�� يافتن �� عالم مجا�� 
حا�� چه تصوير� �ست� به هنگا� نشستن �� كشتي 
� ��يا� سايبرنتيك � �نسا� به چه تصوير� مي �سد � 

چه نو� تصوير� �� �هن �� قر�� مي گير�� 
به عبا�� �يگر: حض���و� �� عالم مجا�� � 
پيوستن به �مو�� خر�شا� � پرسرعت � غيرقابل 
مها� � پيش بيني �ين عالم بي پايا� � ش���گفت� به 
لحا� تصوير� چه حالتي ���� � �ثر �� �� �هن � 
���� � طبيعتا� �فتا� چيست� شك نيست كه �نيا� 
�يجيتا� به مثابة يك موقعيت جديد� تصا�ير �يژ� 
خويش �� ����ست كه به محض قر�� گرفتن �نسا� � 

����� به مجا�� ��� �هن �� �� �نها مي �كند.
 � با�شك نيست كه �ين تصوير ها شناخت ما 
�� خو� � �يگر�� � به عبا�� �يگر «من» � «جزمن» 
�� متحو� � منقلب مي كند � با�شك نيست كه با 
�ين تحو� � �نقال� -كه مكانيسمي طبيعي �� طي 
مي كند- نوعيت � گونگي � نو� �فتا� � مو�جهة 
ما تغيير شكل مي �هد. �ينها همه مسلم �ست �ما به 
��ستي ��نسته نيست كه تصا�ير پديد �مد� �� فضا� 
مجا�� يا جها� سايبر� چگونه تصا�ير� �ست � 
�ثر �نها �� جها� ���� � بير�� ما چگونه �ست . 

حكومت تصويرها

قلم �ند��

�� همه �سر�� �لفي بيش بير�� نيفتا� 
� باقي هرچه گفتند �� شر� �� �لف 

گفتند � �� �لف �لبته فهم نشد.
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بقيه �� صفحه 2 

���يتي �� ��� �هللا خالقي
حسن شايگا�

ویژه فرهنگی ضمیمه اطاعات  امروز صفحه 5

آنچه از سیل

برجا    مي ماند

گزارش

صفحه 11

چهرة درخشان

علم  و عمل

ویژه نامه

صفحه 12

خروج نظامیان 

آمریکایی  از سوریه

علل و پیامدها

روابط بین الملل

چهارشنبه 5 دی 1397 - 18 ربيع الثانی 1440 - 26 دسامبر 2018 -  سال نودوسوم - شماره 27181 - 16 صفحه به همراه 8 صفحه ضميمه - تک شماره 1000 تومان

 * تحریم بر زندگي مردم بي تاثیر نیست، اما آمریکا قطعاً شکست مي خورد 
 * با همراهي مجلس، حمایت مردم و هدایت رهبر معظم انقاب، بر مشکات 

غلبه مي کنیم  
 * در اوایل سال 97 در مقطعي قرار گرفتیم که ذخیره اسکناس ارزي 

تقریباً صفر بودو آن التهابات در بازار به وجود آمد  
 * یکي ازعوامل التهابات در کشور ساختارهاي ناسالم اقتصادي است 
 * در اقتصاد دولتي مشکل داریم و بخش خصوصي را تقویت نکردیم

 * رئیس برنامه و بودجه باید معافیت هاي مالیاتي را به همه مردم 
اع�ام کند که چه کس�اني از مالیات معافند و ک�دام بنگاه ها مالیات 

نمي دهند تا مردم با شفافیت و صراحت بدانند
 * هیچ راهي براي نجات از فساد و رانت جز شفافیت نداریم

  * چرا بعضي از وزارتخانه ها چند دانشگاه، دانشکده، پژوهشکده 
و پژوهش�گاه دارند در حالي که نباید بیش�تر از یک آموزش عالي 

داشته باشیم؟ 
  * آموزش عالي کش�ور در مس�یر درس�ت قرار ندارد و متاس�فانه

یک لیسانسه، دکتري تدریس مي کند! 
 * دول�ت خدم�ات را گران به مردم ارائ�ه مي کند و اگر مي خواهید از 

گرانفروشي صحبت کنید لطفا نام دولت را در این لیست بگذارید
 * تحری�م خارج�ي، س�اختارهاي غل�ط اقتصادي در کش�ور، جنگ 
روان�ي و تبلیغاتي و ش�رایط رواب�ط خارجي 4 عامل ایجاد التهاب 

در کشور است
 * امروز ذخایر بانک مرکزي از لحاظ اسکناس از هر روز دیگر بهتر 

شده و مشکات بانک مرکزي به حداقل ممکن رسیده است
 * سال 98، سال عرضه بزرگ بنگاه هاي اقتصادي به بازار سرمایه 

خواهد بود
 * جزئیات ایحه بودجه سال 1398 در شماره امروز صفحه 7 

صفحه16صفحه16

بنیاد دفاع از دموكراسي ها : رهبر ایران

خروج آمریکا از سوریه را پیش بیني كرده بود

حمله تروریستي به یك مقر دولتي دركابل

با 43 كشته
 * آی�ت اه خامن�ه اي ای�ن توانای�ي را دارد ک�ه نقاط ضعف و قوت دش�منان و دوس�تان ایران

را بشناسد 
* دستور ترامپ براي خروج نیروهاي آمریکایي از سوریه، پیروزي را تقدیم ایران کرد

* حمله مهاجمان مسلح به ساختمان اداره معاونت شهدا و معلولین در کابل 26 نفر هم زخمي داشت
* س�خنگوي وزارت کش�ور افغانس�تان: پس از 10 س�اعت درگیري 3 مهاجم مس�لح توسط 

نیروهاي امنیتي کشته شدند

بودجه 98 متناسب با تحریم هاي ظالمانه آمریکا 
تنظیم شده است

 * رهبر معظم انقاب امروز در مصلي امام خمیني بر پیکر آیت اه شاهرودي نماز مي گزارند 
 * پیکر آن عالم رباني عصر امروز     از مس�جد امام حس�ن عس�کري)ع( به س�مت حرم مطهر حضرت   

معصومه)س( تشییع مي شود و در جوار ضریح مطهر بانوي کرامت به خاک سپرده خواهد شد   
 * رهبر معظم انقاب   :   این ضایعه  اس�فبار که پس از حدود یک س�ال بیماري س�خت و دردناک واقع 
شده   است مایه  تاّلم همه ي کساني است که به مقام علمي و خدمات با ارزش ایشان به نظام اسامي 

و نیز به مجموعه هاي فقهي و اصولي و حقوقي حوزه هاي علمیه آشنا مي باشند
 * ایشان استادي بزرگ در حوزه علمیه قم و کارگزاري با وفا در مهمترین تشکیات نظام جمهوري 

 اسامي، عضو مؤثري در شوراي نگهبان و رئیس موفقي در مجمع تشخیص مصلحت بودند
  * آی�ات عظ�ام و س�ران   3   ق�وه وبس�یاري ازش�خصیت هاو نهاده�ا در پیام ه�اي جداگان�ه رحلت 

 آیت اه هاشمي شاهرودي را تسلیت گفتند
 * هیات دولت امروز را عزاي عمومي اعام کرد

وداع با پيکر آیت اه شاهرودی در مسجد امام صادق تهران

پيكر آيت اه شاهرودي درجوار حضرت معصومه 
آرام مي گيرد

صفحه13

صفحه2

9 كشته
در واژگوني 

اتوبوس حامل 
دانشجویان
 در تهران

ایران شناسي

صفحه 6

دکتر مهيار علوی مقدم

سنایی

و  فرهنگ   ایرانی

  رئيس جمهوري هنگام ارائه ایحه بودجه 98 به مجلس : 

اولویت ها

صفحه 2

سيد مسعود رضوي

یادداشت

سیاست ترامپ علیه 
بازار نفت جهاني!

صفحه2

صفحه2

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
دوم آگهى  مناقصه عمومى يك مرحله اى

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
دوم

آگهى  مناقصه عمومي يك مرحله اي 
شركت آلوميناى ايران

آگهى مناقصه عمومى 
دو مرحله اى شماره  97/29 

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

2- شرح مختصرى از كاال
مقدارشرح كاالرديف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شركت توزيع نيروى برق استان مركزى
زيرمجموعه شركت توانير

وم
ت د
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خالصه آگهي مزايده عمومي نوبت دوم شماره 
130/97/15339 مورخ 1397/10/03 

شـركت صنايـع چوب و كاغذ مازنـدران در نظر دارد تعداد حدودي 
ــود را از  ــازاد بر نياز خ ــدي م ــه تولي ــواع دفترچ ــد ان 14/594/218 جل
ــان بازديد تا تاريخ  ــاند لذا زم ــق آگهي مزايده عمومي به فروش برس طري
ــان تحويل پاكت ها به دبيرخانه مجتمع و به  ــن زم 1397/10/06 و آخري
ــنبه مورخ 1397/10/08 مي باشد  ــاعت 14:30 روز ش ــاني ذيل تا س نش
ــتر به سايت اينترنتي  همچنين متقاضيان مي توانند جهت اطالعات بيش

شركت به نشاني www.Mazpaper.com مراجعه نمايند. 
ضمناً مي توانند از تاريخ انتشار آگهي همه روزه (به استثناي ايام تعطيالت) و 
در ساعت هاي 9 و 11 صبح و 14 جهت اخذ اسناد و بازديد از اقالم مزايده به 
محل كارخانه كيلومتر 12 جاده ساريـ   سمنان مراجعه نمايند و يا با شماره 

تلفن هاي 33455236 - 33455308 -011 تماس حاصل نمايند. 
روابط عمومي شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران

سى دى  روزنامه اطالعات
 فروردين  تـا  آذر 

 سـال 1323
قيمت هر  CD  70/000  ريال

آگهـي مزايـده
شهر���� جوپا� باتوجه به مجو� شما�� 97/281 مو�� 97/9/27 شو��� �سالمي شهر ��نظر 
���� نسبت به فر�� 11قطعه �مين مسكوني ��قع �� بلو�� �اليت (شهر� كوهسا�) شهر جوپا� 
�� طري��ق مز�ي��د� كتبي �قد�� نمايد. لذ� متقاضيا� ش��ركت �� مز�يد� مي تو�نند با ��نظر گرفتن 
مر�تب �يل پيشنها� خو� �� حد�كثر تا تا�يخ 97/10/20 به همر�� تضمين شركت �� مز�يد� به 

�مو� مالي شهر����  جوپا� تحويل نمايند. 
ضمنا با�گشايي پيشنها�ها �� تا�يخ 97/10/22 ساعت 10 صبح صو�� مي پذير�.

1ـ  قيمت پايه اراضي و ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج در امور مالي يا دايره امالك مي باشد.
2ـ سپرده نفرات اول ، دوم و سوم در صورت انصراف از خريد به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

3ـ شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
4ـ هزينه درج آگهي و كارشناسي برعهده خريداران خواهد بود.

5ـ تضمين شـركت در مزايده به صورت ضماتنامه بانكي يا واريز به حسـاب سپرده شهرداري (مندرج در اسناد) 
معادل 5% قيمت كل هر قطعه مورد مزايده مي باشد.

شناسه آگهي: 325977
يـزدان   پنـاه

شهـردار جوپـار

�ناهللا � �نا�ليه ��جعو�
 ارتحال حضرت آيت  اهللا سـيدمحمود  هاشـمي شاهرودي
رئيس فقيد مجمع تشـخيص مصلحت نظـام را به ملت ايران و به ويژه 
بيت محترم ايشان تسليت مي گوييم و از درگاه خداوند متعال براي آن 
مرحوم علو درجات و براي عموم بازماندگان صبر و اجر مسألت داريم.

هيات مديره موسسه خيريه مكتب اميرالمومنين(ع)

فلسفـه  ارسطـو
نوشته با�با�� جانكا�          ترجمه مهد�� �ير�ني طلب

قطع ��ير� � 396 صفحه �  چا� ���
در اين كتاب، نويسنده رهيافتي برحسب نوشته هاي ارسطو 
دارد و آثار وي را يك به يك توضيح داده است. اگر چه ابتداي 
ــفه پيش از او  كتاب به پس زمينه تاريخي و همچنين فالس
خصوصاً استادش افالطون مي پردازد، لكن بقيه كتاب بكلي 

مستقيماً به درك نوشته هاي ارسطو اختصاص يافته است. 
نويسنده براي فهميدن مطالب ارسطو زبان يوناني آموخته 
ــرح كرده  و آثار او را يك به يك خوانده و آن را بي غرضانه ش
ــجوي  ــت. زبان او غير تخصصي و براي خواننده يا دانش اس
ــتر به  ــت. او به منطق توجه كمي كرده و بيش ــط اس متوس
ــت، اخالق و دست آخر فنون  فيزيك، مابعدالطبيعه، سياس

بالغت ادبي روي كرده است.

�
� �طالعا

� �نتشا��
معرفي كتابها

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

(آگهي مناقصه عمومي)
شماره  97/166-1
شركت ايران ترانسفو

 ST37-2 ��نظر ���� مقد�� حد�� 138 تن �نو�� ��� فوال ��
�� �� طريق مناقصه عمومي خريد��� نمايد.

متقاضيا� مي تو�نند جهت �خذ �طالعا� بيش����تر با ش����ما�� تلفن 
33790537-024 �� ساعت 12-10 تما� حاصل نمو�� � حد�كثر 
ظر� مد� پنج ��� كا�� �� تا�يخ �نتشا� �گهي نسبت به ��يافت �سنا� 
 www.iran-transfo.com مشخصا� كامل �� طريق سايت � 
� يا �عز�� نمايند� خو� به همر�� معرفي نامه جهت �خذ مد��� � ���ئه 
پاسخ �قد�� نمايد. شركت �ير�� تر�نسفو �� �� يا قبو� پيشنها�ها� 

���ئه شد� مختا� �ست.
هزينه چا� �گهي �� ���نامه تعيين شد� به عهد� برند� مناقصه مي باشد. 
����: �نجا�� كيلومتر 5 جا�� تهر�� � كا�خانه ها� �ير�� تر�نسفو 

شركت �ير�� تر�نسفو [خريد ��خلي]
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قابل توجه فرهنگدوستان
ازسايت فروشگاه اينترنتي  انتشارات  اطالعات   بازديد كنيد

باپيوستن به سايت فروشگاه اينترنتي
 انتشارات اطالعات كتاب مورد عالقه خودرا تهيه نمائيد.

www.ketabettelaat.com

واحد  اطالع  رساني  انتشارات  اطالعات



چهار شنبه 5 دي 1397ـ  18 ربيع الثاني 1440ـ 26 دسامبر 2018ـ سال نودوسومـ   شماره 27181 2اخبار داخلی

پيكر آيت اه شاهرودي درجوار حضرت معصومه آرام مي گيرد
رهبر معظم انقاب اسامی در پیامی درگذشت آیت اه 
هاشمی شاهرودی  رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را 

تسلیت گفتند.
متن پیام حضرت آیت اه خامنه ای به این شرح است:

بسم اه الرحمن الرحیم
انا ه و انا الیه راجعون

با تأسف و اندوه خبر درگذشت فقیه عالیقدر و رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت اه آقای حاج سیدمحمود 
هاشمی شاهرودی رضوان اه علیه را دریافت کردم. این ضایعه ی 
اسفبار که پس از حدود یک سال بیماری سخت و دردناک واقع 
شده است مایه ی تالّم همه ی کسانی است که به مقام علمی و 
خدمات با ارزش ایشان به نظام اسامی و نیز به مجموعه های 
فقهی و اصولی و حقوقی حوزه های علمیه آشنا می باشند. ایشان 
استادی بزرگ در حوزه علمیه قم و کارگزاری با وفا در مهمترین 
تشکیات نظام جمهوری اسامی، عضو مؤثری در شورای 
نگهبان و رئیس موفقی در مجمع تشخیص مصلحت بودند 
و آثار و برکات علمی بس����یاری از خود بر جای نهادند. ایشان 
همچنین برادر سه شهید و از یاران و شاگردان و همراهان شهید 

نام آور و بزرگوار سیدمحمدباقر صدر بود. 
اینجانب مصیبت درگذشت این عالم برجسته را به 
خاندان مکرم، همسر گرامی و فرزندان محترم و همه وابستگان 
و نیز به حوزه ی علمیه قم و شاگردان و همکاران علمی و 
ارادتمندان ایشان تسلیت می گویم و رحمت و مغفرت الهی و 
علّو درجات ایشان را از خداوند متعال مسألت می نمایم.
/سیّدعلی خامنه ای/۴دی ۱۳۹۷

آیت اه هاشمی ش����اهرودی پس از تحمل یک دوره 
بیماری ،ساعت 22 دوشنبه شب در   ۷0 سالگی دعوت حق 

را لبیک گفت.
 در این رابطه »نوری« عضو دفتر آیت اه س����ید محمود 
هاشمی شاهرودی گفت: حضرت آیت اه خامنه ای رهبر معظم 
انقاب اسامی صبح امروز بر پیکر رئیس فقید مجمع تشخیص 

مصلحت نظام نماز اقامه می کنند. 
مراس����م اقامه نماز و بدرقه از ساعت 8 صبح امروز در 
مصلی امام خمینی)ره(انجام می شود و پیکر  آن عالم ربانی عصر 
امروزهم از مسجد امام حسن عسکری)ع( به سمت حرم مطهر 
حضرت معصومه)س( تشییع مي شود و در جوار ضریح مطهر 

بانوی کرامت به خاک سپرده خواهد شد .
به همین مناسبت آیات عظام و سران سه قوه وبسیاری 
ازشخصیت هاو نهادها در پیام هاي جداگانه رحلت آیت اه 
هاشمي شاهرودي   را تسلیت گفتند. درپیام آیت اه العظمي 
مکارم شیرازی آمده اس����ت:  این عالم بزرگوار و ربانی، رکنی 
از ارکان نظام جمهوری اس����امی و یکی از علمای برجسته 
حوزه علمیه قم بود و از محضر بزرگانی در نجف و قم بهره 
فراوان گرفته بود و در تدریس پربار خود ش����اگردان باارزشی 
را پرورش دادو در انقاب اس����امی و تداوم آن سهم بسیاری 
داشت به گونه ای که اآن جای او را خالی می بینیم. میان حوزویان 
از احترام خاصی برخوردار بود و آثار فراوانی درزمینه مسائل 

علمی از خود به یادگار گذاشت.
 آیت اه العظمي علوی گرگانی هم درپیام خود نوشتند:  
ایش����ان که از شاگردان بارز مرحوم آیت اه شهید صدر بودند 
در طول سالیان متمادی شاگردان خوب و فاضل را تربیت و 
افراد متعددی را از علم سیراب و با تحقیق و چاپ کتب متعدد 

خدمت به دین و اسام کردند.
در پیام آیت اه العظمي نوری همدانی   آمده است:  این 

فقیه عالیقدر از جمله شخصیت های علمی حوزه مقدسه قم 
بود که س����ال های متمادی در جوار بارگاه ملکوتی حضرت 
امیرالمومنین علیه السام از محضر اساتید بزرگ بهره بردند و 
بعد از پیروزی انقاب اسامی با اخاص تمام عاوه بر درس 
و بحث و اشتغاات علمی درحوزه علمیه خدمت به مردم را در 
پیش گرفتند.  جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم اعام کرد:این 
عالم برجسته، فقیهی مبارز، آراسته به صاحیت ها و برخوردار از 
مراتب عالی علم و عمل بود و سال ها از محضر اساتید بزرگی 
از جمله حضرات آیات عظام امام خمینی )ره(، سید ابوالقاسم 

خویی و س����ید محمد باقر صدر کسب فیض کردند. ایشان 
دارای آثار و تألیفات گرانسنگی در زمینه های گوناگون فقهی 
و علمی بودند و شاگردانی را هم در این زمینه تربیت کردند و 
در جریان مبارزات انقابی علیه رژیم بعث عراق حضور فعال 
داشتند که منجر به دستگیری و شکنجه ایشان شد و در این راه 

هم سه تن از برادران گرامیشان به شهادت رسیدند.
  درپیام رئیس جمهوري آمده است :

این استاد برجسته حوزه و فقاهت که افتخار درس  آموزی 
در محضر اساتید بزرگی همچون شهید صدر را داشت، تمام 
عمر پر برکت خود را با مشی اعتدالی و ترویج خردورزی و 
همگرایی، وقف گسترش معارف عالی دینی و سیره اهل بیت 
علیهم السام و تربیت شاگردانی مبرز نمود؛ و نیز طی چهار دهه 
گذشته در خطیرترین و تأثیرگذارترین مسئولیت ها نظیر عضویت 
در شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه، عضویت در مجلس 
خبرگان رهبری و سرانجام ریاست مجمع تشخیص مصلحت 

نظام، منشاء تحوات و خدمات ارزنده بود .
آن مرحوم، همچنین ضمن خلق آثار متعدد علمی و فقهی 
فاخر، برای ارتقای فرهنگ و تمدن اسامی - ایرانی، تقویت 
ارتباط بین حوزه و دانشگاه و توسعه علوم انسانی، »دانشگاه 
عدالت« را تأسیس کرد تا گامی مهم و ماندگار در نشر فرهنگ 

اسامی و علوم قضایی باشد.
درپیام رئیس قوه قضائیه هم آمده اس����ت :ضایعه مولمه 
درگذشت این فقیه عرصه جهاد و اجتهاد را که در دوران ریاست 
قوه قضائیه منشاء تحوات بسیاری در دستگاه قضایی بودند و در 

سنگر شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس 
خبرگان رهبری در مسیر وحدت، انسجام و سامت نظام مقدس 
جمهوری اسامی گام بر می داشتند و در حوزه های علمیه، منشاء 

خدمات علمي بسیاري بودند.
 رئیس مجلس هم درپیام  خود  آورده است:ایشان مزین 
به تبار سادات و از خاندان معظم روحانیت و فقاهت و مروج 
مکتب اسام و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السام بودند.
آیت اه هاشمی ش����اهرودی به دلیل هوش سرشار و کوشش 
فراوان در فراگیری علوم دینی در حلقه درس آیات عظام خویی 
و شهید س����ید محمدباقر صدر قرار گرفت و در محضر این 

استادان به تحکیم مبانی اجتهادی خود پرداخت.
آیت اه جنتي رئیس مجلس خبرگان هم تصریح کرد: 
این عالم بزرگ����وار از چهره های اثرگذار و یاران صمیمی نظام 
جمهوری اسامی بود و در همه عرصه های خدمت به مردم، 
صادقانه ایفای نقش کرد. از عضویت در شورای نگهبان، ریاست 
قوه قضائیه، عضویت در مجلس خبرگان رهبری، ریاست هیات 
عالی حل اختاف و تنظیم روابط قوای سه گانه تا ریاست مجمع 
تش����خیص مصلحت نظام از جمله مسئولیت های خطیر این 
عالم مبارز و انقابی بود که در همه این عرصه  ها هرگز منافع 
شخصی و جناحی نتوانست ایشان را از مسیر انقاب، نظام و 

رهبری دور کند.
درپیام آیت اه  سید حسن خمینی هم می خوانیم:

درگذشت عالم و فقیه ارزشمند حضرت آیت اه سید 
محمود هاشمی شاهرودی طاب ثراه موجب تأثر دوستداران 

ایشان است. بی شک تاش های ایشان در کنار شهید عالی قدر 
آیت اه سید محمد باقر صدر که با تقدیم سه برادر شهید همراه 
بود و همچنین مسئولیت های متعدد در نظام اسامی، از زمره 

نقاط برجسته کارنامه آن مرحوم است.
اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه به خانواده محترمشان، از 

خدای سبحان برای ایشان غفران واسع را مسالت دارم.
پيام هاي مقامات کشوری و لشكری

 همچنین حجت ااسام و المسلمین منتظری دادستان کل 
کشور، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، هیأت 
عالی حل اختاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، سرلشکر محمد 
باقری رئیس س����تاد کل نیروهای مسلح، محسن رضایی دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت ااسام و المسلمین 
رئیسی تولیت آستان مقدس رضوی،عبدالرضا رحمانی فضلی 
وزیر کشور، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع، منصور غامی، 
وزیر علوم،   مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، نیروی 
انتظامی، حزب موتلفه، هیات رئیسه مجلس خبرگان، محسن 
هاشمی رئیس شورای شهر تهران، محمدرضا باهنر عضو مجمع 
 تشخیص مصلحت نظام ،   سید محمود علوی وزیر اطاعات ،

 علي شمخاني دبیر شوراي عالي امنیت ملي ، علي اکبر صالحي 
رئیس سازمان انرژي اتمي و علي اکبر وایتي مشاور بین الملل 
رهبر معظم انقاب هم در پیام هاي جداگانه رحلت آیت اه 

هاشمي شاهرودي را تسلیت گفتند.
رهبر جریان صدر عراق با صدور بیانیه ای درگذش����ت 
آیت اه شاهرودی را تسلیت گفت.   مقتداصدر اعام کرد:   شکی 
نیس����ت که در غیاب این عالم گرانقدر ما یکی از بارزترین 
پرچمداران مدرسه و مکتب شهید محمد باقر صدر که مناره علم 
و جهاد بود را از دست دادیم. حوزه عملیه استاد و فقیه برجسته 

را از دست داد و فقدانش خاء بزرگی است.
همام حمودی رئیس مجلس اعای عراق، س����ید عمار 
حکیم رئیس ائتاف اصاح و سازندگی عراق و حزب دعوت 
اس����امی عراق هم در پیام هاي جداگانه درگذشت آیت اه 

هاشمی شاهرودی را تسلیت گفتند.  
 علمای بحرین هم در بیانیه خود درگذش����ت آیت اه 
هاشمی شاهرودی را به امام عصر )عج(، آیت اه خامنه ای ، مراجع 
عظام و تمامی مومنان و مریدان و شاگردان وی از جمله آیت اه 

عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین تسلیت گفتند.
علمای بحرین در این بیانیه تأکید کردند که ملت بحرین 
مدیون این عالم ربّانی و مواضع مشهور وی در حمایت از قضیه 
عادانه این ملت است. مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با 
صدور بیانیه ای از عموم مردم برای حضور در مراسم تشییع و 
بزرگداشت آیت اه سید محمود هاشمی شاهرودی   دعوت 
کرد. رسانه های خبری رویترز، بی.بی.سی و یورونیوز به دنبال 
انتشار خبر درگذشت آیت اه محمودهاشمی شاهرودی، ضمن 

بازتاب آن به بررسی زندگینامه وی پرداختند.
آیت اه شاهرودی متولد ۱۳2۷ در شهر نجف و از سال 
۱۳۷۳ در دوره های مختلف )سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم( 

عضو شورای نگهبان بود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بین سال های ۱۳۷8 
تا ۱۳88 از سوی رهبر معظم انقاب به عنوان رئیس قوه قضائیه 
 منصوب شد و نماینده مجلس خبرگان رهبری در دوره های

 س����وم، چهارم و پنجم بود.وی از سال ۱۳۹6 ریاست مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و از سال ۱۳۹0 ریاست هیات عالی 
حل اختاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را با حکم رهبر معظم 

انقاب بر عهده داشت.

رئیس جمهوري دیروز هنگام ارائه ایحه بودجه 
۹8به مجلس در جمع نمایندگان هدف تحریم های ضد 
ایرانی آمریکا را تاثیرگذاری بر توسعه کشور و رفاه 
مردم دانست و با تاکید بر اینکه بدون تردید، واشنگتن 
به هدفش نخواهد رسید، اظهارداشت: بودجه ۱۳۹8 
کل کشور ، متناسب با تحریم های ظالمانه آمریکا تنظیم 

شده است.
حجت ااسام و المسلمین دکتر حسن روحانی 
گفت: تحریم بر زندگی مردم بی تاثیر نیست، اما آمریکا 
قطعا شکست می خورد و با همراهی مجلس، حمایت 
مردم و هدایت رهبر معظم انقاب، بر مشکات غلبه 

می کنیم .
رئیس جمهوري با تاکید بر اینکه آمریکایی ها 
مانع بزرگ خودشان را در این منطقه حساس، ایران 
سرافراز و قدرتمند می بینند، تصریح کرد:  هرگاه که در 
پیشرفت های داخلی حرکت بزرگی کردیم، آنها سد 
راه ش���دند و پیش روی ایران قرار گرفتند چرا که از 

توانمندی ایران هراس دارند.
روحانی با بیان اینکه بی تردید آمریکا به هدف 
خود نخواهد رسید و ایران سرافرازتر، قدرتمندتر و 
مردم ایران با استقامت و هوشیاری بیشتر در برابر این 
توطئه ها خواهند ایستاد، افزود: اما بی تردید، تحریم و 
فش���ار بر زندگی مردم و همچنین بر رشد و توسعه 

کشور تأثیر خواهد گذاشت .
رئیس جمهوري خاطر نشان ساخت: می دانید 
که از آغاز دولت یازدهم همه با هم تصمیم گرفتیم 
از تورم فزاینده جلوگیری کنیم، رشد منفی را به رشد 
مثبت برسانیم و اشتغال را به نقطه مطلوب برسانیم، اما 
این اهداف که با همکاری هم به دست آوردیم برای 
دشمنان ما و به ویژه آمریکا قابل تحمل نبود؛ در سال 
۹6 یعنی پایان دولت یازدهم به تورم تک رقمی دست 
یافتیم و این در حالی بود که در سال قبل از آن، رشد 
اقتصادی به ۳.۷ رسیده بود. ۷۹0 هزار اشتغال خالص 
داشتیم و رشد س���رمایه گذاری ما از منهای ۱۷.۴ به 

مثبت ۳.۴ رسید. 
رئیس جمهوري تاکید ک���رد: آنچه آمریکا در 
سال ۹۷ مد نظر داش���ت، دو مسأله اصلی بود یکی 
ناامیدی ملت ایران نس���بت به آینده نظام و کشور و 
دوم القاء ناکارآمدی نظام تا مردم تصور کنند دولت بر 
اوضاع مسلط نیست و به تعبیر بعضی از سایت ها و 
روزنامه هایی که متأسفانه گاهی تعبیراتشان نادرست و 
ناپسند است گفتند دولت کشور را رها کرده و از کنترل 

خارج شده است.
روحانی با بیان اینکه برخی اقتصاددان ها از ابرتورم 
سخن گفتند و برخی از اینکه ایران به زودی ونزوئا 
خواهد ش���د افزود: تاش کردند که مردم را ناامید و 
دولت را ناکارآمد معرفی کنند. البته بسیاری از اینها 
ممکن است هدف سوء نداشتند اما دوستانی هم که در 
زمان سختی حرف دشمن را تکرار می کنند، متأسفانه 

آثارش برای ملت و برای نظام خطرناک خواهد بود.
رئیس جمهوري در ادامه با طرح این سئوال که 
چرا اینچنین شد؟، گفت: چرا کشور و اقتصادی که در 
مسیر توسعه حرکت می کرد، تورم را مهار و تک رقمی 
کرده بود، اشتغال را به سمت نقطه مطلوب پیش می برد 

و  رشد سرمایه  گذاری را مثبت کرده بود، صادرات 
غیرنفتی را در دو سال با تراز مثبت حرکت داده بود 
و در بس���یاری از زمینه های مهم و سرنوشت ساز از 
جمله گندم  و گازوییل به خودکفایی رس���یده و در 
بنزین هم به زودی خودکفا خواهیم شد، در ماه های 
اولیه س���ال ۹۷ با التهاب مواجه شد؟دلیل این بود که 
اوا تحریم ها توانست بر بازار ارز ، هم روانی و هم در 

عمل تأثیر بگذارد.
12 هزار مگاوات برق به مدار خواهيم آورد

دکتر روحانی گفت: کشور ما  توانست حرکت 
بزرگ در کااهای مهم از قبیل فواد و پتروشیمی به 
وجود بیاورد و در زمینه گاز خودکفا شود، همه جا آثار 
حرکت صنعت گاز و پتروشیمی را مشاهده می کردیم 
و توانستیم از   مش���کات آب و هوایی عبور کنیم 
و همچنین در زمینه برق در طول چند سال گذشته 
قادر بودیم بی���ش از ۹.6 هزار مگاوات بر میزان برق 
 تولیدی کش���ور اضافه کنیم و از ۷0 هزار مگاوات به 
 80 هزار مگاوات برس���یم و در دولت دوازدهم هم 

۱2 هزار مگاوات به مدار خواهیم آورد.
رئیس جمهوري با بیان اینکه مردم ما ش���اید 
 همه ریزه کاری ها را ندانند، اظهار داشت: ما در اوایل 
س���ال ۹۷ در مقطعی قرار گرفتیم که ذخیره اسکناس 
ارزی ما تقریباً صفر بودو آن التهابات در بازار به وجود 
آمد و دولت ناچار شد برای آرام کردن بازار و نجات 
کشور از التهاب ،تصمیم هایي هرچند سخت اتخاذ 
و اج���را کند که برای دولت نه اولویت اول و دوم که 

اولویت سوم بود. 
  روحانی با بیان این که تحریم ها باعث شد با 
کشورهایی که مبادات ارزی و بانکی داشتیم با مشکل 
مواجه شویم، تاکید کرد: هیچ کس نمی تواند بگوید 
تحریم بر اقتصاد کشور و بر زندگی مردم تأثیر منفی 
نمی گذارد، اما هیچ کس هم نمی تواند بگوید آمریکا به 

اهدافش دست خواهد یافت.
رئیس جمهوري عامل دوم التهابات را ساختارهای 
ناسالم اقتصادی در کشور دانست و اظهار داشت : این 
مشکل از دهه هاي گذش���ته ، پیش پای ما ست . این 
ساختارهای نامناسب می تواند مشکات بزرگی را برای 
کشور درست کند و بروز و ظهور این ساختار نامناسب 
در شرایط تحریم بیشتر خواهد بود؛ اگر ساختارها سالم 
بود، می توانم ادعا کنم که امسال و پارسال می توانستیم 
بودجه بدون نفت داشته باشیم. کل نفت در سال ۹8 
در بودجه ای که تقدیم مجلس شد، ۱۴2 هزار میلیارد 

تومان است.
رئیس جمهوري با طرح این سئوال که چقدر به 
صندوق های بازنشستگی کمک می کنیم؟ گفت: از ۱۱0 
هزار میلیارد تومان در بخش رفاهی در بودجه ۹8، 8۱ 
هزار میلیارد تومان برای بخش صندوق ها  ست. تا کی 
باید بودجه صندوق ها از بودجه ساانه پرداخت شود؟ 
زمانی صندوق بازنشستگی آنقدر پول و ذخیره مالی 
داشت که به دولت کمک می کرد. امروز ببینید به چه 

روزگاری افتاده است .
ضرورت تقويت بخش خصوصي

رئیس جمه���وري با تاکید بر این که در اقتصاد 
دولتی مش���کل داریم و بخش خصوصی را تقویت 

نکردیم، اظهار داشت: اگر در کشور بخش خصوصی 
فعال بود ، امروز تأثیر تحریم بر کش���ور ما به مراتب 
کمتر بود و اگر بار بودجه بر دوش نفت نبود حتماً اثر 

تحریم کمتر بود.ُ
 و ي با اش���اره به ناس���الم بودن اقتصاد کشور، 
ساختارهای اقتصادی،  ساختار بودجه و وضع بانک ها 
گفت: ببینید یک مؤسس���ه غیرمجاز چه بایی سر 
کش���ور آورد. امروز بیشتر از هر روز دیگر در تاش 
برای اصاح بانک ها هستیم و خوشبختانه در جلسه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به دستور رهبر 
معظم انقاب تشکیل ش���د، موضوع بانکي یکی از 
مباحثی است که تقریباً بیشترین وقت این جلسات 

را مي گیرد.
رئیس جمهوري  گفت: تا بانک س���الم نشود، 
اقتصاد سالم نمی شود؛ در مالیات هم مشکل داریم. 
رئیس برنامه و بودجه باید معافیت های مالیاتی را به 
همه مردم اعام کند که چه کسانی از مالیات معافند 
و کدام بنگاه ها مالیات نمی دهند تا مردم با شفافیت و 

صراحت بدانند.
  روحانی با اش���اره به اینکه بیشترین سود را 
سوداگران و داان می برند و کمترین مالیات را آنان 
می دهند، افزود: باید نظام مالیاتی را تصحیح کنیم نه این 
که از مالیات دهنده در شرایط مشکل اقتصادی و رکود، 
مالیات بیشتر بگیریم؛ بلکه باید پایه مالیاتی را گسترش 
دهیم و این پایه مالیاتی  همه را شامل شود هر که درآمد 

بیشتري دارد، مالیات بیشتر بدهد .
   و ی خاطرنشان کرد: در بودجه حرکت های 
مخفی بسیاری داریم که باید آشکار شود و   شفاف 
باش���د؛ هیچ راهی برای نجات از فساد و رانت جز 
شفافیت نداریم. بزرگترین اقدامی که دولت دوازدهم 

باید انجام دهد شکل گیري دولت الکترونیک است.
مردم بودجه را نقد کنند

رئیس جمهوري از مردم خواس���ت امسال هم 
بعد از انتشار بودجه حرف بزنند و نقد کنند و افزود: 
نقطه مثبت بودجه پارسال، نقد مفصل مردم نسبت به 

آن بود.
 روحانی  همچنین به ق���درت مردم و افکار 
عمومي اش���اره کرد و گفت: حل بعضی مسائل و 
موضوعات خارج از توان دولت و مجلس است، اما 
ملت بزرگ ایران و افکار عمومی مي تواند آن مسائل را 
حل کند؛ افکار عمومی می تواند مجبورمان کند که راه 
درست را انتخاب کنیم و این قدرت در سایه این است 
که تمام داده ها در اختیار مردم قرار بگیرد و همه بدانند 

چه می گذرد و چه کسی بودجه می گیرد؟
  روحانی با طرح این سئوال که چرا بعضی از 
وزارتخانه ها چند دانشگاه ، دانشکده ، پژوهشکده و 
پژوهشگاه دارند در حالی که نباید بیشتر از یک آموزش 
عالی داشته باش���یم  گفت: یک آموزش عالی است؛ 
باید تمام بخش ها یا منحل یا در داخل وزارت علوم 

ادغام شوند.
رئیس جمهوري ب���ا بیان این که آموزش عالی 
کشور در مسیر درس���ت قرار ندارد، اظهار داشت: 
متاسفانه یک لیسانس���ه، دکتری تدریس می کند. هر 
دستگاهی آموزش عالی دارد و هر کسی دانشگاه و 

استاد و دانشجو دارد و هر کسی مدرک صادر می کند.
دولت خدمات را گران مي فروشد

وي همچنین گفت: در تبصره 2۱ بودجه امسال به 
این مسأله اشاره کردیم و خواهش می کنم شما هم یاری 
و کمک کنید تا این قدم مهم را برداریم. دولت خدمات 
را گران به مردم ارائه می کند و اگر ش���ما می خواهید 
از گرانفروشی صحبت کنید لطفا نام دولت را در این 

لیست بگذارید.
روحانی با اشاره به اینکه  ما برای هر دانش آموز 
به طور متوس���ط ۴ میلیون تومان از خزانه مردم و 
بیت المال هزینه می کنیم، گفت: اگر دولت بخواهد این 
خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را 
انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان هزینه می شود.

مي توانیم این خدمات را ارزان کنیم.
رئیس جمهوري تاکید کرد: البته این کار یکساله 
امکانپذیر نیس���ت و ممکن است 5 تا ۱0 سال طول 
بکشد. امسال در بودجه این پیشنهاد را ارائه کردیم که 
سال آینده حداقل ۱0 درصد به صورت خرید خدمت 
باش���د و این می تواند بعدا هم با تصویب نمایندگان 

مجلس ادامه پیدا کند.
  روحانی با بی���ان این که چرا تحریم در ما اثر 
می گذارد، تاکید کرد: برای اینکه ساختارها را اصاح 
نکردیم. چقدر توانستیم در برابر آمریکا از لحاظ روانی 
و تبلیغاتی ایستادگی کنیم؟ در ابتدا دستگاه های تبلیغاتی 
ما خیلی خسته و ناتوان حرکت کردند و بعد بهتر شد 

که بر بخش روانی تأثیر بسیار عمیقی داشت.
رئیس جمهوري همچنین با تاکید بر اینکه روابط 
خارجی ما باید مستحکم تر شود، افزود: اکنون که آمریکا 
ما را تحریم کرده است، تعداد انگشت شماري کشور 
حامی آمریکا هستند ؛ آمریکا که همیشه ادعا می کرد 
ایران را منزوی می کند، امروز منزوی ترین کشور است. 
در ماجرای توافق هسته ای نه سازمان های بین المللی 
با آمریکا هستند و نه کشورهای بزرگ با این کشور 
همراهی می کنند، نه شورای امنیت نه آژانس بین المللی 

انرژی اتمی و اروپا آسیا و نه چین و روسیه.
دايل ايجاد التهاب

رئیس جمهوري به صورت جمع بندي، تحریم 
خارجی، ساختارهای غلط اقتصادی در کشور، جنگ 
روانی و تبلیغاتی و شرایط روابط خارجی را ۴ عامل 
ایجاد التهاب در کش���ور بیان کرد و گفت: همه این 
عوامل دست به دست هم دادند تا امروز   به این نقطه 

رسیده ایم. 
  روحانی در تش���ریح اقدامات دولت در  چند 
ماه گذشته برای کنترل التهاب بازار اظهار داشت: اواً 
بانک مرکزی تصمیم گرفت بر مبنای مشکات روزمره 
برنامه ریزی نکند. امروز ذخایر بانک مرکزی از لحاظ   
اسکناس از هر روز دیگر بهتر شده و مشکات بانک 
مرکزی به حداقل ممکن رسیده است و تاش برای 
ایجاد روابط بانکی با سایر کشورها با وجود تحریم 

ادامه دارد .
  وی گام دوم را اس���تفاده بیش���تر از اموال و 
توانمندی های دولت برای سال آینده و سال های بعد 
دانست و گفت: ثروت و دارایی فراوانی داریم، اما این 
ثروت ها همه در گاوصندوق قفل شده است. دولت 

دارای با ارزش ترین زمین ها در داخل شهرها، در کنار 
شهرها و در مناطق مختلف کشور است و این زمین ها 

را قفل کرده است.
روحانی افزود: بانک ها دارای بنگاه ها و اماک 
مختلف و اموال غیرمنقول در سراسر کشور هستند اما 
اینها را نمی فروشند، بعد گفته می شود بانک ها نقدینگی 
ندارن���د. به امید خدا با قولی که وزیر جدید کار داده 
است سال ۹8 ، سال عرضه بزرگ بنگاه های اقتصادی 
به بازار سرمایه خواهد بود. ان شاء اه همه شستا، به 
بازار س���رمایه خواهد آمد. البته در انجام این کارها 

بعضی ها ضرر می کنند .
بخش نفت به صحنه بيايد

رئیس جمهوري اظهارداشت: اعتبار نفت به اندازه 
دولت است و بعضی از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی 
گاهی بخش نفت را بهت���ر از کل دولت و وزارت 
دارایی می پسندند. این نفت قدرتمند باید به صحنه 
بیاید. باید سرمایه گذاری های جدید شروع شود. اگر 
آمریکا جلو س���رمایه گذاری خارجی را گرفته است 
باید سرمایه گذاری های داخلی را با مشوق های ازم و 

سرمایه ایرانیان خارج از کشور جذب کرد.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: اخیراً در شورای 
عالی امنیت ملی با مصوبه ای که داش���تیم کار تمام 
ایرانی های دو تابعیتی را تسهیل و برخی از مقررات را 

اصاح کردیم. 
این مصوبه را به شورای عالی امنیت ملی اباغ 
کردیم ک���ه هیچ ایرانی  برای ورود به ایران، تاش در 
ایران و فروش اموالش ولو دو تابعیتی هیچ مشکلی 
نداشته باشد. این اقدام بزرگ شورای عالی امنیت ملی 
در ماه های اخیر به این دلیل بود که بتوانیم س���رمایه 

ایرانیان را جذب کنیم.
رئیس جمهوري ب���ا بیان این که وزیر صنعت، 
برای سال ۹8 قول هایی داده که در بودجه هم بخشی 
از آن منعکس شده اس���ت، گفت: تکمیل بیش از 
2000 بنگاه اقتصادی و صنعتی نیمه تمام توسط این 
وزارتخانه تعهد شده است؛ بیش از 2000 بنگاه هم 
بازسازی می شود و 20 هزار میلیارد تومان   تسهیات 
برای این کار در نظر گرفته ش���ده است؛ برنامه ما در 
سال آینده این است که بیش از ۴000 واحد صنعتی 

را فعال کنیم.
رئیس جمهوري با بی���ان این که آب به عنوان 
یک مسأله مهم در کشور مطرح است، اظهار داشت: 
وزارت نیرو  و کارگروه سه نفره متشکل از وزیر نیرو، 
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان محیط زیست، 
موظفند مشکل آب را حل کنند؛ قول می دهم جلسات 
ش���ورای عالی آب  را در باقیمانده سال و سال آینده   

تشکیل دهیم.
  روحانی خاطر نشان کرد: همان قدر که زاینده 
رود ب���رای ما مهم اس���ت، کارون هم اهمیت دارد؛ 
همانقدر که دریاچه ارومیه مهم است، هامون هم اهمیت 
دارد؛ ممکن است دولت بر مبنای اولویت ها قدم هایی 
را بردارد، اما  فقط به یک استان یا یک محله  و منطقه 
و   بخش   تعلق ندارد، بلکه دولت به عنوان خادم، نوکر 

همه ملت ایران است.
رئیس جمهوري افزود: راج���ع به رود کارون 

اقدامات بس���یار مهمی انجام دادیم و از وزارت نیرو 
می خواهم لیست آن را منتشر کند؛ دولت نسبت به 
معضل آب برای همه مناطقی که حاد و بحرانی هستند، 
تصمیمات اساسی خواهد گرفت. همانطور که باید 
برای اصفهان دلسوزی کنیم ازم است برای همه کشور 

دلسوز باشیم.
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رئیس جمهوري با بیان این که در سیاس���ت 
بودجه ای سال آینده  مانند سیاست بودجه ای پارسال، 
چند نکته برای ما بسیار مهم است، ادامه داد: اولین مسأله 
در تحریم، فشار به اقشار جامعه به ویژه دهک های پایین 
جامعه است و در این شرایط باید برای اقشار ضعیف 
جامعه تصمیم گیری های مهمی را اتخاذ می کردیم که 

این کار را در بودجه سال آینده انجام دادیم.
  روحانی خاطر نش���ان کرد: اواً امسال برای 
کااهای اساس���ی، درمان و تجهیزات پزشکی     ۱۳ 
میلیارد دار با دار ۴200 تومان در نظر گرفتیم و برای 
سال آینده این رقم را به ۱۴ میلیارد دار با همان قیمت 
می  رسانیم. یعنی قیمت دار در سال آینده برای همه 
کااهای اساسی ۴200 تومان خواهد بود. از بخش های 
عمومی، غیردولتی و همه بخش های اقتصادی کشور 
می خواهم  در این زمینه متعهد باش���ند و مردم ما را 
کمک و یاری کنند و دولت به سهم خود  در این زمینه 

یک قدم بسیار بزرگ برداشته است.
  روحانی تاکید کرد: دولت تصمیم گرفته حقوق 
شاغان، بازنشسته ها و مستمری بگیران را سال آینده 
20 درصد افزایش دهد تا باری که بر دوش مردم قرار 
گرفته است مخصوصاً آنهایی که حقوق ثابت دارند، 

کاهش پیدا کند.
 رئیس جمهوری با اشاره به اختصاص بسته های 
حمایتی برای اقشار نیازمند جامعه و با تاکید بر این  
که مردم باید بدانند   دولت هم به فکر اس���ت و هم 
همه توان خود را به کار خواهد بست، گفت: تصمیم 
گرفتیم  اقدامات جبران���ی یا حمایتی را برای تامین 
کااهای ضروری انج���ام دهیم که پرداخت آن یک 
بار انجام گرف���ت و امیدوارم یک نوبت دیگر هم تا 
پایان سال انجام دهیم و سال آینده هم این روند ادامه 

خواهد داشت.
 روحانی در ادامه سخنان خود از "تولید" به عنوان 
مس���اله دوم یاد کرد و با بیان این که تولید امروز در 
بعضی از بخش ها با مشکل مواجه است، این مشکل    
را  به خاطر مواد اولیه و کااهای واسطه ای دانست و 
با ارائه آماری در این زمینه گفت: در هشت ماه امسال 
۳۱/5 میلیارد دار صادرات غیرنفتی داشتیم که نسبت 
به پارسال حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد بیشتر بوده است و 
واردات هم حدود ۱2 درصد نسبت به مشابه پارسال 
کاهش یافته است؛ پس تراز ما نزدیک ۱/۹ مثبت بوده 

و از یک نظر خوشحال کننده است.
رئیس جمهوري با بیان اینکه دو تصمیم مهم در 
این زمینه اتخاذ کردیم، گفت: تصمیم قبلی این بود که 
تمام واردکنندگان می توانند بدون ثبت سفارش، مواد 
اولیه مورد نیاز برای تولید و کارخانجات را در مناطق 

آزاد وارد کنند.
بقیه در صفحه ۱۴

پیام های تبریک رؤسای جمهوري  و  مجلس  
به مناسبت  میاد حضرت  مسیح )ع( 

 سیاست ترامپ علیه بازار نفت جهاني!
در آستانه پايان س��ال2018 ميادي دو خبر براي اغلب دولت ها و 
سرمايه گذاران بزرگ مالي و اقتصادي نگران آفرين شده است. خبر اول، 
نظر بانك جهاني و صندوق بين المللي پول است که براساس نقدآماري 
از رکود رشد اقتصاد جهاني در س��ال 2019 گزارش داده اند. خبر دوم، 
درهم ريختگي بازار نفت و قيمت آن اس��ت. اغلب تحليلگران اقتصاد 
سياسي، اين هر دو را ناشي از مديريت و سياست ترامپ رئيس جمهور 
آمريكا مي دانند که موجب تاطم بين المللي در بس��ياري از محورها و 
بخصوص تنظيم  روابط تجاري دولت ها شده است. به طوري که برخي 
از اين کارشناسان سياسي بين المللي نوشته اند، استراتژي مديريتي ترامپ، 
بر محورآشفته سازي فضاي بين المللي و به هم ريختن سنت هاي گذشته 
روابط اقتصادي و تجاري دولت ها ميچرخد. بعد از گذش��ت دو سال از 
دوران رياس��ت جمهوري او اغلب تحليلگران سياسي در اروپا و آمريكا 
در تببين سياست »آشفته سازي« بين المللي ترامپ، به بحران روابط تجاري 
او با چين، اتحاديه اروپا، کشورهاي هم پيمان آمريكا در آمريكاي اتين 
و حتي کانادا و در کنار آن به اعمال سياس��ت تحريم عليه روسيه، ايران 

و... تأکيد دارند.
اين سياست عليه اوپك و بازار جهاني نفت به کار گرفته شده است. 
در آغاز )دو سال قبل( کمتر کارشناس نفتي در سال2018 تصور مي کرد 
که قيمت هاي نفت برنت در مدت کوتاهي، حدود 30 دار س��قوط کند 
و به مرز 55 دار برس��د؛ تا آنجا که امروز بازار نفت همچنان با افزايش 
توليد و کاهش تقاضاي نگران کننده مواجه ش��ده است. کارشناس نفتي 
در »شرق ااوسط« چاپ لندن مي نويسد: »...واقعيت اين است که اساس 
عرضه و تقاضا در بازار نفت به خودي خود آن قدر بد نيس��ت که شاهد 
چنين قيمت هايي باشيم. بلكه اين فشارهاي سياسي شديد است که محرك 
اصلي آشفتگي بازار و قيمت ها محسوب مي شود. بزرگ ترين خطر براي 
قيمت هاي نفت، دولت هاي عضو اوپك نيس��تند. خطر اصلي از جانب 
آمريكا)ترامپ( است که امروز به سرمنشاء اول تهديد کننده قيمت هاي 
نفت تبديل شده اس��ت. از حيث ايجاد خلل در عرضه نفت، مي توان به 
تاش آمريكا براي افزايش ش��ديد توليد نفت صخره اي اشاره کرد که 
احتمااً در ماه هاي آينده بيش��تر خواهد شد. از سوي ديگر، نگراني هاي 
اساس��ي در مورد اختال در روند تقاض��اي نفت نيز به آمريكا و جنگ 
تجارتي آن با چين باز مي گردد.« اين نويس��نده در پيش بيني آينده بازار 
نفت مي نويسد، تحريم هاي ترامپ عليه جمهوري اسامي در بايكوت نفتي 
ايران با شعار »نفت ايران را به صفر مي رساند!« موفق نبوده اند. در حالي که  
ترامپ هرگز اجازه افزايش قيمت هاي نفت را  نمي دهد،  اغلب دولت ها 
در محاس��بات خود در سال آينده براساس نفت زير 60دار برنامه ريزي 
کرده اند و دولت روحاني بودجه امسال را با محاسبه قيمت 46دار محاسبه 

کرده است.
جف کوري، يكي از تحليلگران مشهور مسائل نفت در بانك »گولدمن 
ساکس« معتقد است که ادامه قيمت نفت 50داري به زيان آمريكا است و 
باعث ايجاد تنش در بازار وام هاي آمريكا و چرخش  مالي بانك ها مي شود. 
در اين فضاي آشفته بازار نفت، وزير نفت عربستان ديروز گفت: »اوپك در 
نشست ماه آوريل توافق کاهش توليد نفت را تمديد مي کند.« در اين بازي 
نفتي، پوتين )روسيه( با هماهنگي سعودي ها)محمدبن سلمان وليعهد( نقش 
مهمي دارند. پوتين در مصاحبه خود گفت: س��قف قيمت 70دار براي 
نفت مطلوب است. اما او نوسان قيمت از 60 تا 70 دار را تأييد مي کند، 

در حالي که امروز از 50 تا 55دار در نوسان است.
با نگاه به مجموعه ارزيابي ها درباره بازار نفت جهاني، آشفته سازي 
ترامپ عليه اوپك و بازار نفت را مي توان ديد. اما سال آينده، نفت و بازار 
تجاري آن آزمايش ديگري براي اجراي سياس��ت هاي ترامپ است که 
شكست در آن خود ماجراي طوفاني عليه نقش فرماندهي رئيس جمهور 

آمريكا در به هم ريختن تجارت بين الملل و بخصوص نفت خواهد شد.

يادداشت

اولویتها

مطالبي که اخيراً درباره اولويت هاي اقتصادي در مملكت ما نوشته و گفته 
مي شود، غالباً دربر دارندة هشدارهاي جدي درباِب فقر و کمبودهاي ابتدايي است. 
رسيدن به اين نقطه که تأمين نيازهاي اوليه، براي اقشار يا دهك هاي آسيب پذير 
)= مستضعفين( بايد در اولويت باشد، موضوعي است که هيچ کس در آن ترديد 
ندارد. زيرا پاي سامت و حيات برخي از هموطنانمان مطرح است و صاحبان 
اصلي و ذي حقوق هم قاعدتاً همان ها و تمام کساني هستند که مالك مشاع اين مرز 

و بوم بوده، و علي القاعده صاحبان ثروت و موقعيت و امكانات آن هستند.
در اين گزاره و مقدمه کسي ترديد ندارد و فكر نمي کنم مخالفي هم داشته 
باشد، اما هشدارها و پرسش هاي چندگانه اي داريم که هيچ کس پاسخ نمي گويد و 
 اي بسا که در هنگام طرح و بيان هم رو ترش مي کنند و اغلب خوششان نمي آيد. 
خيلي طبيعي است. مسئوليت و وعده هاي بر زمين مانده، يادآور نكاتي است که 
بسياري از حقايق را در ارتباط با مديران ناپاسخگو برما مي سازد. فرقي هم ندارد 
که اين مديران انتصابي باشند يا انتخابي!؟ زيرا در وضع و موقعيتي که پيشاروي 
ما قرار گرفته، همگان مسئول و متهم محسوب مي شوند. طرح موضوعاتي مثل 
انتصابي و انتخابي، تنها فرار از اصل مسئله، و پرده افكندن بر بحران ناکارآمدي 

است.
نخستين پرس��ش از اين خيل عظيم و پرتعداد مديران و مسئوان دربارة 
افزايش چشمگير تعداد فقرا و خانوارهايي است که نيازمند امكانات اوليّه براي 
ادامه زيست و زندگي هستند. از جمله پنجاه درصد خانوارهايي که طي ماه هاي 
گذشته، دست نياز به سوي کميته امداد امام خميني)ره( دراز کرده اند و برخي 
از آنها مشكات فوري و فوتي دارند که به جهيزيه و آموزش و مدرسه مربوط 
نيست، بلكه به درمان و خورد و خوراك و اياب و ذهاب مربوط است. به عبارت 

روشنتر اگر کمك و ياري به آنها نرسد، از زندگي ساقط مي شوند. 
يادداشت ديروز همكارم فتح اه آملي در همين صفحه، با عنوان »آيا اين همه 
فقير هستيم؟« يك تحليل منصفانه در همين موضوع بود و اگر با دقت و چشم 
باز به عناصر و آمارهايي که عرضه شده، دقت کنيم، بايد نگران ماه ها و سال هاي 
پيش رويمان باشيم. بايد بپذيريم که همه، در کنار هم بايد رنج و تبعات مادي و 

اخاقي و امنيتي و اجتماعي و فرهنگي اين قضايا را تحمل کنيم!
پرس��ش ديگر اين اس��ت که بودجه و تأمينات درنظر گرفته شده براي 
کارآفريني، و سرنوشت سرمايه گذاري براي توليد شغل و ايجاد ثروت و توزيع 
درآمد، حداقل در ميان طبقه متوسط چقدر است؟ از کجا تأمين مي شود؟ در کدام 
عرصه هاي کارآفريني و توليد و يا خدمات مصرف خواهد شد؟ چه کساني و با 
کدام نظارت و ضمانت اين مخارج را تأديه و تأمين و پروژه ها را تكميل مي کنند؟ 
براي مثال رئيس سازمان محيط زيست، گفته است »هزينه هاي محيط زيست در 
تمامي ماحظات صفر در نظر گرفته شده است« و سپس افزود: »دو خودروساز 
25 هزار ميليارد تومان پيش  فروش مي کنند، 15 هزار ميليارد بدهكار مي شوند و در 
اين ميان آلودگي هاي شهري باقي مي ماند... اگر اقتصادمان را اصاح نكنيم براي 
نسل بعد نه آب و نه خاك و نه هوا و نه جانوري باقي مي گذاريم« آيا اصا اين 
سؤاات وجهي دارد؟ و يا وجهي در خزانه و بودجه منظور شده تا به اين امر مهم 
اختصاص بيابد؟ يا با داري که بر اساس خوش بيني نسبي )نسبت به فروش پنجاه 
و چند داري نفت در سال آينده( درنظر گرفته شده، فقط بايد از خط فقر حفاظت 
کرد و به معاش اوليه و حقوق هاي بي مزايا و امداد براي سبدهاي کاا پرداخت؟

پرسش بعدي، مربوط به حوزه هاي مخاطره آميزي مانند ايمن سازي مدارس، 
تأمين معلمان و موضوعاتي همچون تجميع و تكثر حيرت انگيز جامعة جوان در 
دانشگاه ها و در آستانة کساد و کسل کنندة بازار کار است. اآن سالهاست جوانان 
فارغ التحصيل يا نيازمند شغل، افزون بر نيازمندان سابق، دنبال کار و مسكن و 
خودرو و ازدواج و تشكيل زندگي مستقل هستند. چگونه و با کدام راهكارها بايد 

اين نسل تازه و جوان را حفاظت و وارد ميدان زندگي کرد؟
  کارگران و کارمندان، شهرستاني ها و طبقات کم درآمد در کانشهرها و 
مردمان طبقه متوسطي )که در دهه هاي هفتاد و هشتاد سكناي نسبي و امكانات 
حداقلي داشتند(، درحال تزلزل و گاهي استيصال هستند. اينها بر آن گروه و طبقة 
نيازمند امداد فوري اضافه شده اند و ريشةبرخي ناآرامي هاي کارگران و معلمان و 
جوانان، اين مسايل است. به جاي نشنيدن و رو ترش کردن و سنگر گرفتن پشت 
خاکريز خشم و خروش، و بااخره افاضة شعارهاي متكرر، کمي به عواقب اين 
موضوعات و مخاطراتش بينديشيم و اگر فرصت شد، توضيح و تفسيري براي 

وضع جاري و شرايط آتي به مردم بدهيم. ممنون.

سید مسعود رضوی

رئیس  جمهوري با اشاره به روابط 
دوستانه و برادرانه   ایران و جمهوری 
آذربایجان، بر تاش در  راه توس���عه، 
تقویت و تحکیم همه جانبه مناسبات و 
همکاری های تهران- باکو و تسریع در 

اجرای توافق هاي دو کشور تاکید کرد.
حجت ااسام والمسلمین دکتر 
حسن روحانی دیروز در دیدار »اوکتای 
اس���داف« رئیس مجلس جمهوری 
آذربایجان، توسعه روابط با جمهوری 
آذربایجان را به عنوان کشوری دوست، 
برادر و همسایه حائز اهمیت دانست و 
گفت: خوشبختانه روابط دو کشور در 
سال های اخیر رو به گسترش بوده است 
و امروز شاهد مناسبات و همکاری های 
نزدیک و صمیمانه  تهران- باکو هستیم.

روحاني با اش���اره به ضرورت 
توسعه روابط و همکاری های دو کشور 
در بخش های مختلف از جمله صنعت، 
داروسازی و علمی و فناوری، خاطر نشان 
کرد: ای���ران و جمهوری آذربایجان در 

زمینه استفاده از منابع انرژی  دریای خزر، 
تصمیم مهمی مبنی بر فعالیت مشترک در 
این حوزه اتخاذ کردند که امیدوارم با 

تاش مسئوان شاهد تسریع در اجرای 
توافق هاي فی مابین باشیم، چرا که این 
توافق برد – برد و به نفع دو ملت و دو 

کشور است.
وي همکاری های دو کشور در 
زمینه ساخت کریدور شمال- جنوب 

و تاش های انجام ش���ده برای اتصال 
راه آهن آستارا – آستارا و رشت به آستارا 
را گامی مهم در توسعه همکاری های 
ترانزیتی فی مابین دانس���ت و گفت: با 
اجرای کامل کریدور شمال- جنوب 
دریای عمان و اقیانوس هند به جمهوری 
آذربایجان، روسیه، دریای سیاه و اروپای 

شرقی و شمالی متصل خواهد شد.
رئیس مجلس جمهوری آذربایجان 
هم در این دیدار   گفت: اهتمام روسای 
جمهوري دو کشور نسبت به توسعه 
مناسبات و همکاری ها باعث گسترش 

روزافزون روابط فی مابین است.
اریجانی رئیس مجلس هم  در 
حاشیه دیدار با همتای آذری خود  گفت: 
خوشبختانه روابط در سطح دو پارلمان 
و دو دولت ایران و جمهوری آذربایجان 
نزدیک است. ما درصدد گسترش روابط 
گروه های دوستی پارلمانی دو کشور 
هستیم.اکتای اس���داف در پایان گفت: 
برای مردم ایران توسعه و پیشرفت را 

آرزو می کنم. مردم ایران راه های ناهموار 
زیادی را طی کرده اند و با ایمان باز هم از 
موانع خواهند گذشت. دبیر شورای عالی 
امنیت ملی هم در دیدار   رئیس مجلس 
ملی جمهوری آذربایجان گفت: برخی 
کشورها امنیت ملی خود را به اراده و 
 تصمیم کشورهای فرامنطقه ای  فروخته اند
 و تصور می کنند آمریکا می تواند بقای آنها 
را تضمین کند. علی شمخانی به تاش و 
برخی اقدامات کشورهای مخالف روابط 
دوستانه دو کشور برای ضربه زدن به 
مناسبات مستحکم تهران و باکو اشاره 
و تاکید کرد: امنیت کشورهای منطقه به 
صورت جمعی و با اتخاذ رویکردهای 
مشترک و مذاکره و تعامل نزدیک قابل 

تأمین است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی یادآور 
شد: تحریم های آمریکا فاقد هرگونه 
مبنای قانونی اس���ت و عما تبدیل به 
ابزار انتقام شخصی ترامپ از کشورهای 

مخالف شده است.

دکتر روحانی :توسعه روابط با جمهوری آذربایجان برای ایران حائز اهمیت است

 حناچی: تکمیل خطوط مترو در دستور کار 
شهرداري قرار دارد

 ش���هردار تهران در حاشیه جلسه روند تکمیل خط 6 مترو گفت که تکمیل 
خطوط مترو در دستور کارشهرداري قرار دارد.

به  گزارش  ایسنا، پیروز حناچی صبح دیروز در جلسه با پیمانکاران خط 6 مترو � 
که بعد از بازدید صبحگاهی از روند احداث این خط انجام شد   با بیان این که تکمیل 
خطوط مترو در دستور یک کار ما قرار دارد و تمام تاش خود را انجام می دهیم تا به 
نتیجه  برسد، خاطر نشان کرد: خط 6 مترو پیشرفت فیزیکی باای ۹0 درصد دارد، اما 

در حوزه تجهیزات عقب هستیم، چرا که عمده تجهیزات ارزی است.
شهردار تهران با اشاره به این که حتما تاش خواهیم کرد  مشکات بانک شهر 
را به عنوان تامین کننده خط 6 رفع کنیم تا پروژه  ادامه  یابد، در این باره توضیح داد: 
آمارها نشان می دهد   حتما باید تغییر وضعي در شهر تهران داشته باشیم که مهمترین 
عامل توسعه مترو اس���ت. حناچي در ادامه  خطاب به پیمانکاران، گفت: کار شما 
مهندسی است، اما ارتباط مستقیمی با سامت شهروندان دارد و باید هر چه  سریعتر 
خطوط 6 و ۷ مترو به بهره برداری برسد و به درخشنده، سرپرست بانک شهر هم قول 
داده ایم که مشکاتش را حل کنیم و آنها هم به تعهداتشان ادامه دهند و امیدواریم 
که مترو خط 6 از میدان شهدا تا دولت آباد تا آخر سال به بهره برداری برسد و جنوب 

تهران به شبکه حمل و نقل ریلی متصل شود.

دستگیری عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی 
و ارزی کشور توسط وزارت اطاعات

روابط عمومی وزارت اطاعات از دستگیری عناصر شبکه نفوذ در سیستم 
بانکی و ارزی کشور در استان های سیستان و بلوچستان، تهران، مازندران، قم، 

کرمان و اصفهان خبر داد.
 در گزارش روابط عمومی وزارت اطاعات آمده است: سربازان گمنام امام 
زمان )عج( در استان های، سیستان و بلوچستان، تهران، مازندران، قم، کرمان و 
اصفهان در اقدامات هوشمندانه و پیچیده اطاعاتی - عملیاتی همزمان و هماهنگ، 
۱۷ نفر از عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور را دستگیر کردند.  
این شبکه به بهانه انجام واردات کاا، با اسناد غیرواقعی و جعلی به ثبت سفارش 
واردات کاا اقدام می کردند و بدون آن که قصد واردات کاا داشته باشند، ارزهای 
دولتی را به مقصد دلخواه خود حواله می کردند و پس از آن، ارزها را به قیمت 

آزاد فروخته و از مابه التفاوت حاصله سودجویی می کردند.
 در نتیجه اقدامات اداره کل اطاعات سیستان و بلوچستان و همکاری ویژه 
دستگاه قضایی و دادستان این استان 8۷ شرکت صوری شناسایی و تعداد زیادی 
اسناد و مهرهای جعلی مربوط به شرکت های داخلی و خارجی نیز کشف و 

از خروج ۳00 میلیون یورو ارز دولتی، جلوگیری شد. 
وزارت اطاعات به عموم مردم شریف ایران که به هر نحو در شرکت های 
صوری تحت عنوان مدیرعامل یا سایر عناوین، از سوی دیگران مورد سوءاستفاده 
قرار گرفته و به نام آنها ثبت س���فارش انجام ش���ده و تعهدات ارزی ایجاد شده 
است توصیه می کند موارد را از طریق تلفن ۱۱۳ به ادارات کل اطاعات استان 
خود اطاع دهند تا با اقدام بموقع از گس���ترش آثار س���وء اقدامات مجرمانه 

جلوگیری شود .

رئیس جمهوري: بودجه 98 متناسب با تحریم هاي ظالمانه آمریکا تنظیم شده است

مراسم وداع با آيت اه هاشمي شاهرودي

هیات دولت امروز را عزای عمومی اعام کرد

هیات دولت در پیامی، ضمن تس���لیت به مناسبت 
ارتحال رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام حضرت 
آیت ا... هاشمی شاهرودی، امروز را در سراسر کشور عزای 

عمومی اعام کرد.
همچنین مراس���م وداع با پیکر رئیس فقید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام عصر دیروز بعد از نماز مغرب در 

مسجد امام صادق )ع( میدان فلسطین برگزار شد.

رئیس جمهوري در پیامی به 
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های 
جهان، زادروز مسعود پیامبر بزرگ 
الهی و پی���ام آور آزادی و برابری؛ 
حضرت عیسی بن مریم)ع( و آغاز 
سال 20۱۹ میادی را به وی و تمامی 
پیروان آن پیامبر صلح و دوس���تی 

تبریک گفت .
متن پیام تبریک حجت ااسام 
و المسلمین دکتر حسن روحانی به 

این شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم

عالی جناب پاپ فرانسیس
رهبر کاتولیک های جهان

با نهایت سرور، زادروز مسعود 
پیامبر بزرگ الهی و پیام آور آزادی 
و براب���ری، حضرت عیس���ی بن 
مریم)ع( و آغاز سال 20۱۹ میادی 
را ب���ه جناب عالی صمیمانه تبریک 

می گویم.
عیسی مسیح)ع( بشارت دهنده 
صلح و دوس���تی و منادی عدل و 
آزادی برای آحاد مردم بوده است. 
بش���ر امروز بیش از هر زمان دیگر، 
نیازمند آن است تا با بهره گیری از 
آموزه های اله���ی پیامبران، در برابر 
سلطه گری های زورمندان ایستادگی 
کند و با قدم نه���ادن در راه حق و 
حقیقت، همچون انسان های آزاده و 
پیروان واقعی پیامبران الهی، زمینه ساز 
برقراری صلح و عدالت فراگیر شود 
و فارغ از رنگ، تبار، نام و نش���ان 
در جهت همزیستی مسالمت آمیز و 
رسیدن به رستگاری ممارست ورزد.

امیدوارم با رهنمودهای عالمان 
و اندیشمندان دینی و مساعی مشترک 
سران کشورها، در سال جدید شاهد 
رفاه، همدل���ی و آرامش روزافزون 

برای تمامی مردم جهان باشیم.
از خداوند متعال، س���امتی و 
موفقیت آن جناب و س���ربلندی و 

شادکامی همگان را مسألت دارم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسامی ایران
 در  پیام علی اریجانی به رؤسای 
مجالس کشورهای مسیحی هم آمده 

است:
»عالیجناب؛

صمیمان���ه تری���ن تبریکات 
و تهنیت های خود را به مناس���بت 
زادروز خجسته و باشکوه حضرت 
عیسی مس���یح )علیه السام( و فرا 
رسیدن سال جدید میادی ابراز می 
نمایم. اعتقاد راسخ دارم، تحقق صلح، 
عدالت و پیشرفت در سایه تعامل 
س���ازنده و گفتگوی پیروان ادیان 
الهی حاصل خواهد شد، اهدافی که 
حضرت عیسی مسیح )علیه السام( 

همواره بشارت دهنده آن بوده اند.
در این راستا مجلس شورای 
اسامی با هدف تقویت روند صلح 
و ارزش���های واای الهی - انسانی 
هرگونه تعامل و همکاری مشترک 
پارلمانی را حائ���ز اهمیت می داند. 
فرصت را مغتنم ش���مرده؛ سامت 
و موفقی���ت روز افزون جنابعالی و 
نمایندگان محترم پارلمان و پیشرفت 
و س���عادت دولت و ملت شما را 

آرزومندم.
علی اریجانی

رئیس مجلس شورای اسامی«
پيام دکترظريف 

  محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه هم در توییتی به مناسبت تولد 
حضرت مسیح )ع(، ابراز امیدواری 
کرد که سال جدید میادی سال صلح 

و آرامش برای همه باشد.
به گزارش مرکز دیپلماس���ی 
رس���انه ای وزارت امور خارجه، 
محمد جواد ظریف در حس���اب 
توییتری خود نوش���ت: ' فرشتگان 
گفتن���د: »ای مریم! خداوند تو را به 
کلمه ای از طرف خودش بش���ارت 
می دهد که نامش »مس���یح، عیسی 
پسر مریم« اس���ت؛ در حالی که در 
این جهان و جه���ان دیگر، عزیز 
خواه���د بود؛ و از مقّربان اس���ت. 

)آل عمران: آیه ۴5(' 
وی در این پیام توییتری افزود: 
امیدوارم ب���ه برکت تولد حضرت 
عیسی مسیح، سال 20۱۹ سال صلح 

و آرامش برای همه باشد.
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رئیس س���ازمان محیط زیست با بیان 
اینکه میزان مصرف آب تجدیدپذیر در ایران 
۱۱۰ درصد و کش���ور بعد از ما ۷۰ درصد 
اس���ت، گفت: براساس گزارش سازمان ملل 
کشوری که س���رانه آب آن کمتر از ۱۷۰۰ 
مترمکعب باشد تهدید بحران آب آن کشور 

را فرا می گیرد.
به گزارش ایس���نا، عیسی کانتری در 
دومین نشس���ت مدیران ارتباط با صنعت 
دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور با اشاره به 
چالش های زیست محیطی در کشور افزود: 
در حال حاضر وزارت نفت روزانه ۴۰۰ هزار 
بش���که نفت کوره تولید می کند و از سوی 
دیگر ۱.۶ میلیون بشکه نفت در داخل کشور 

به منظور تولید بنزین مصرف می شود.
وی ب���ا تاکید بر این ک���ه بزرگترین 
پژوهشگاه های کشور در حوزه صنعت نفت 
تشکیل شده است، اظهار کرد: این درحالی 
است که مردم در فصل های زمستان و تابستان 
گرفتار عملکرد دو شرکت خودروساز هستند؛ 
چرا که در تابستان به دلیل مسمومیت با ازن 
و در زمس���تان به دلیل مسمومیت گوگرد، 
موتورهای ناکارآمد و سوختهای ناکارآمدمردم 

با چالش هایی مواجه هستند.
کانتری با بیان اینکه قوی ترین دانشگاه های 
کشور در حوزه فنی و مهندسی است، ادامه 
داد: زندگی مردم به دلیل عملکردهای نادرست 
در خطر است، به گونه ای که در تیرماه سال 
جاری ک���ه دمای هوا به بیش از ۳۵ درجه 
سانتی گراد رسیده بود، باید ۶ روز تهران را به 

دلیل آلودگی هوا تعطیل می کردیم.
رئیس س���ازمان محیط زیست، علت 
آلودگی های هوا را بر اثر طرح های ناکارآمد 
دانست که سامت مردم را در معرض تهدید 
قرار داده و خاطر نش���ان کرد: عاوه بر آن 
صنعت برق نیز دارای آایندگی های شدید 
است و باعث تاسف است که ایران بااترین 

نرخ شدت مصرف انرژی را دارد.
به گفته  وی، شدت انرژی در کشورهای 
امارات و عربستان ۵۰ تا ۶۰ درصد پایین تر 

از نرخ شدت انرژی ایران است.
وی همچنی���ن به پایبندی کش���ور به 
کنوانسیون های بین المللی اشاره کرد و گفت: 
زمانی که بحث اجرای معاهده پاریس برای 
کاهش ۴ درصد دی اکس���ید کربن مطرح 
می ش���ود، برخی ادع���ا می کنند اجرای این 
معاهده موجب کند شدن نرخ توسعه کشور 

می شود.
رئیس سازمان محیط زیست با تاکید بر 

اینکه این س���ازمان به منظور رفع چالش ها، 
تجربه های خوبی برای همکاری با دانشگاه ها 
داشته است، یادآور شد: نمونه آن همکاری 
با دانشگاه صنعتی شریف است که مطالعات 
دقیقی در حوزه دریاچه ارومیه اجرایی کرده 
و امیدواریم ۵ تا ۶ سال آینده تراز بیولوژیکی 

دریاچه ارومیه تامین شود.
کانتری با تاکی���د بر اینکه عاوه بر 
آن دانشگاه ش���یراز مسئولیت علمی بهبود 
وضعیت گردوغبار و احیای دریاچه بختگان 
را برعه���ده دارد، افزود: عاوه بر چالش های 
زیس���ت محیطی، کشور با بحران آب مواجه 
اس���ت. از سوی س���ازمان ملل اعام شده 
اس���ت که اگر مصرف سرانه از ۱۷۰۰ متر 
مکعب کمتر باشد، کشور در معرض تهدید 

قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: این در حالی است که 
۷۰ میلیون جمعیت ایران با سرانه آب کمتر 

از ۷۰۰ مترمکعب زندگی می کنند.
رئیس س���ازمان محیط زیس���ت با 
تاکید بر ضرروت مش���ارکت دانشگاه ها در 
تصمیم س���ازی ها، اضافه کرد: برخی مواقع 
اعام می ش���ود ۹۵ درصد نیاز داخل باید در 

داخل کشور تامین شود که این امر مستلزم 
اضافه شدن ۳۶ میلیارد متر معکب آب است 
و این در حالی اس���ت که بر اساس آمارها 
ایران بزرگترین مصرف کننده آب تجدید پذیر 

به شمار می  رود.
ب���ه گفته وی، بر اس���اس گزارش های 
جهان���ی میزان مصرف آب تجدیدپذیر نباید 
بیش از ۴۰ درصد باش���د که این میزان برای 
ایران ۱۱۰ درصد است و در کشور بعد از ایران، 

کمتر از ۷۰ درصد گزارش شده است.
 کانتری اف���زود: دانش���گاه ها باید 
مصیبت هایی را برطرف س���ازند که ما با 
تصمیم گیری های اش���تباه و عوام فریبانه 
بر س���ر کشور آورده ایم و ازم است مقابل 
تصمیم گیری های آینده بایستند. در جهان 
س���وم، سیاس���تمداران به خود فکر کرده و 
دانشگاهیان باید جرأت و جسارت پیدا کنند 

و وارد عمل شوند.
رئیس س���ازمان محیط زیست با تاکید 
بر اینکه کشور به مرحله ای رسیده که دیگر 
تحمل تصمیم گیری های نادرست را ندارد، 
گفت: ما تاکنون آبهای زیرزمینی را مصرف 
کردی���م، تااب ها و دریاچه ها را خش���ک 

کرده ای���م و مناطق طبیع���ی را برای اجرای 
سیاست های ناقص خودکفایی از بین بردیم، 
این نشان می دهد که ما ارزشی برای طبیعت 

قائل نیستم .
آیین نامه ارتقای مراکز پژوهشی

دکت���ر منصورغامی، وزیر علوم هم با 
اشاره به حمایت های وزارت علوم از بخش 
پژوهش دانش���گاه ها و همچنین ضرورت 
توس���عه ارتباط دانش���گاه و صنعت گفت: 
آیین نامه ارتقای فعالیت های پژوهشی را در 
دست تدوین داشتیم که خوشبختانه به امضا 

رسیده است.
وی در ادامه تصریح کرد: در گذش���ته 
دانش���گاه ها و مراکز پژوهشی کشور ارتباط 
خوبی با صنعت نداشتند، اما امروزه با تدوین 
س���ازوکارهای مش���خص و ماموریت مدار 
 ش���دن و حمایت هایی که صورت می گیرد 
حرکت های فزاینده برای شکل گیری ارتباط 

با صنعت صورت گرفته است.
وی همچنین در حاش���یه این نشست 
در جمع خبرن���گاران گفت: ما در وزارت 
علوم تاش کردیم که ارتباط دانش���گاه ها 
 با دولت را گس���ترش دهیم و در این رابطه 

دانش���گاه های ما به خصوص دانشگاه های 
بزرگ در کشور خوشه های علمی تشکیل 
دادیم و این خوشه ها در بخش های مختلف 
تخصصی مسائل را بررسی و تحلیل می کنند 
که این تحلی���ل ها را به معاون اول رئیس 
جمهور، وزرا و سایر نهادهای مرتبط منتقل 
می کنند. در واقع بخشی از این خوشه های 
علمی را در حوزه های اقتصاد، اجتماعی و 
رسانه ای روز گذشته در جلسه ای با حضور 

معاون اول رئیس جمهور ارائه دادیم.
 وزی���ر علوم در خص���وص بودجه 
پروژه های دانش���گاه ها در ارتباط با محیط 
زیس���ت، اظهار داش���ت: آمار و ارقامی در 
خصوص این بودجه ها اعام شده که در واقع 
پروژه تااب انزلی که برای پاکس���ازی بدون 
تخریب محیط زیست قرار است انجام گیرد 
رقم آن حدود هزار میلیارد تومان است. این 
بودجه در مراحل مختلف دریافت خواهد شد. 
به طور کلی وزارت علوم این آمادگی را دارد 
فعالیت های تحقیقاتی را با سازمانها و نهادها 
انجام دهد اما متاسفانه بودجه پژوهش بسیار 

پایین و همانند سال گذشته است.
برات قبادیان، معاون آموزش، پژوهش و 
فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت هم 
از راه اندازی سامانه تاپ تا ۲۲بهمن خبر داد 
و گفت: در این سامانه ۱۰۰هزار نیاز بنگاه های 

صنعتی و معدنی قرار می گیرد.
وی افزود: بر اس���اس آمارهای موجود 
از ۴۰۰طرح مشترک صنعت و دانشگاه تنها 

۲۵طرح به نتیجه رسیده است.
دکتر سیفی، دبیرکل کانون کارفرمایان 
کش���ور هم گفت: اینکه مراکز دانشگاهی ما 
منتظر باشند تا صنعت به سراغ آنها بیاید به 
هیچ عنوان کاری از پیش نخواهند برد. چرا که 
خود دانشگاه ها باید با ایجاد ارتباط با صنایع به 

عنوان موتور محرکه جامعه قرار بگیرند.
دکتر س���یفی یادآور شد تا زمانی که 
رویکرد دانشگاه های ما یک رویکرد حقوق 
بگیر دولتی باشند به هیچ عنوان موفق نخواهند 
شد. در واقع این رویکرد فقط در بخش های 
دولت���ی وجود دارد و بخش های خصوصی 
همواره در تاش هستند منابع و هزینه های 
خود را با فعالیت ها و تولیدات خود کسب 
کنند. به گفته وی ۸۰درصد دانش���گاه ها باید 
ملزم شوند که با حرکت به سمت فعالیت های 
پژوهشی صنعت و کاربرد محور بودجه های 
خود را از محل درآمدهای خود تامین کنند. 
در این صورت است که مشکات کشور نیز 

حل خواهد شد.

3 اخبار داخلي
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کانتری:کشور دیگرظرفیت  تصمیم گیری های نادرست را ندارد  کاهش بودجه سینما و تئاتر در سال 98 
بودجه سینما و تئاتر در سال ۹۸ در حالی با مقداری کاهش نسبت به 
سال گذشته تنظیم شده که کمبود اعتبار، یکی از مشکات اساسی این دو 

حوزه بویژه در تئاتر در سال ۹۷ بوده است.
به گزارش ایسنا، صبح سه شنبه چهارم دی ماه ایحه بودجه سال ۱۳۹۸ 

توسط رییس جمهور تقدیم مجلس شد.
در این ایحه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های س���رمایه ای سال 
۹۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی ۱۴ هزار و ۱۵۶ میلیارد و ۱۶۰ میلیون 
ریال )۱۴۱ میلیارد و ... تومان( برآورد شده است که رقم مصوب در سال 

۹۷، ۱۲ هزار و ۳۷۵ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال بوده است.
اگرچه این رقم برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی با کمی افزایش 
همراه بوده اما بودجه دو بخش سینما و تئاتر برخاف سال های قبل شاهد 

افزایش خاصی نبوده است.
در جدول خاصه بودجه این وزارتخانه، برای سازمان امور سینمایی 
و سمعی و بصری در سال ۹۸، دو هزار و ۵۰ میلیارد ریال )۲۰۵ میلیارد 
تومان( برآورد ش���ده که این رقم س���ال گذشته در همین بخش هزینه ای و 
تملک دارایی های سرمایه ای  ۲۲۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود و به این 

ترتیب کاهشی نسبی در بودجه سینما لحاظ شده است.
در این بخش برای حمایت و گس���ترش س���ینمای ملی ۱۲۸میلیارد و 
۹۹۷ میلیون تومان و برای حمایت از برگزاری جشنواره فجر ۱۴ میلیارد و 

۵۰۰میلیون تومان درنظر گرفته شده است.
همچنین در ایحه بودجه سال آینده، ۷۸۵ میلیارد و ۲۲۶ میلیون ریال 
)۷۸ میلیارد و ۵۲۲ میلیون تومان( به اعتبارات هزینه ای هنرهای نمایش���ی 

اختصاص دارد.
بودجه هنرهای نمایشی برای امسال ۷۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان 
برآورد شده بود که البته رقم زیادی از آن تاکنون تخصیص نیافته و هنرمندان 
تئاتر بابت نمایش های روی صحنه رفته مطالبات زیادی از اداره کل هنرهای 

نمایشی دارند که هنوز پرداخت نشده است.
در بودجه مربوط به برنامه حمایت و گس���ترش هنرهای نمایش���ی 
بخش هایی از این زیرمجموعه با کاهش اعتبار روبرو شده اند که از آن جمله 
به اعتبار حمایت از خانه تئاتر و راه اندازی موزه می توان اشاره کرد. این رقم 
برای سال آینده به ۲۰ میلیارد ریال )دو میلیارد تومان( رسیده در حالی که 

سال قبل این رقم دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.
در این بخش کمک به بنیاد فرهنگی و هنری رودکی هم با اعتبارات 

هزینه ای ۷۵ میلیارد ریال درنظر گرفته شده است.

کوتاه فرهنگي

برگزاری نشست »از کرمانیا تا کرمان
پشتوانه گذشته،  چشم انداز آینده« 

نشس���ت »از کرمانیا تا کرمان؛ پشتوانه گذشته، چشم انداز آینده« در 
خانه گفتمان شهر برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی خانه گفتمان شهر، در گذر از نودوسومین 
زادروز »محمدابراهیم باستانی پاریزی«، نشست از کرمانیا تا کرمان؛ پشتوانه 
گذشته، چشم انداز آینده برپا می شود که در آن مفاخر متولد کرمان چون 
احمدرضا احمدی، هوش���نگ مرادی کرمانی، حس���ین مرعشی، احمد 
نقیب زاده، محمدعلی فردوس���ی، علی اکبر عبدالرشیدی، نعمت احمدی، 
فرخنده حاجی زاده، مجتبی میرطهماسب و حمید باستانی پاریزی به ایراد 
سخن خواهند پرداخت. همچنین بخش هایی از مستند »از پاریز تا پاریس«، 
باحضور روانش���اد دکتر باستانی پاریزی، ساخته سیدجواد میرهاشمی به 

نمایش درخواهد آمد.
نشس���ت »از کرمانیا تا کرمان؛ پش���توانه گذشته، چشم انداز آینده«، 
چهارش���نبه ۵ دی، س���اعت ۱۷ در خانه گفتمان شهر)خانه وارطان( به 
نشانی تهران _ میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، شماره  ۵۱۴ برگزار 

خواهد شد.
بررسی ادبیات داستانی نوجوان در نشست علمی

نشس���ت علمی بررسی ادبیات 
داستانی نوجوان از سوی گروه زبان و 
ادبیات فارس���ی دانشگاه امام رضا )ع( 

برگزار می شود.
به گزارش خبرگ���زاری کتاب 
ایران )ایبنا( نشس���ت علمی بررسی 
ادبیات داس���تانی نوجوان با حضور 
فرهاد حسن زاده و محمدجواد مهدوی 
پنجشنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۷ از سوی گروه 
زبان و ادبیات فارس���ی دانشگاه امام 

رضا)ع( برگزار می شود.
فرهاد حسن زاده در این نشست 
درباره »صدای خواننده در متن نویس���نده« و محمدجواد مهدوی درباره 

»بازی های زبانی در آثار فرهاد حسن زاده« صحبت می کنند.
فرهاد حسن زاده از نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان ایران است. 
»زیبا صدایم کن«، »این وباگ واگذار می شود«، »هستی« و مجموعه »کوتی 
کوتی« از جمله آثار  اوست. حسن زاده تاکنون دو بار نامزد دریافت جایزه 
هانس کریس���تین اندرسن و ۳ بار نامزد دریافت جایزه آسترید لیندگرن 

شده است.
نشست علمی بررسی ادبیات داستانی نوجوان  ساعت ۹ صبح پنجشنبه 
۶ دی ماه ۱۳۹۷در دانش���گاه امام  رضا)ع( واقع در مشهد، میدان فلسطین، 

ساختمان پردیس رضوان برگزار می شود.
 ششمین شب علوم انسانی برگزار می شود

 ششمین شب علوم انسانی عصر اندیشه با موضوع »پسااستعمارگرایی« 
با حضور ناصر فکوهی و رونمایی از مس���تند »در جس���ت وجوی وطن 

شرقی« برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا(، ششمین شب علوم انسانی 
عصر اندیشه با موضوع پسااستعمارگرایی با حضور ناصر فکوهی و رونمایی 

از مستند »در جست وجوی وطن شرقی« برگزار می شود.
در این نشس���ت عاوه برفکوهی، محمدرضا کاهی، س���ید مجید 
امامی، روح اامین سعیدی، حسین نظری و سید محمد حسینی سخنرانی 

می کنند.
این مراسم پنجشنبه ۶ دی ماه از ساعت ۱۵ و ۴۵ دقیقه به نشانی 
جمالزاده ش���مالی بعد از تقاطع بلوار کش���اورز کوچه شیرزاد پاک ۱۲ 

برگزار می شود.
 رونمایی از کتاب "رویکرد منظرین در طراحی شهر"

به گزارش هنرآناین با حضور چهره های برجسته عرصه معماری، 
کتاب "رویکرد منظرین در طراحی شهر"، تألیف دکتر سید امیر منصوری 

و دکتر احمدعلی فرزین رونمایی می شود.
در این نشست، محمدرضا پورجعفر، مدرس دانشگاه تربیت مدرس؛ 
عبدالهادی دانش���پور، مدرس دانشگاه علم و صنعت، احمد علی فرزین، 
مدرس دانشگاه تهران و سید امیر منصوری مدرس دانشگاه تهران به عنوان 
اعضای پنل و سخنران حضور خواهند داشت. عاقه مندان به حضور در 
این نشست می توانند چهارشنبه ۵ دی ماه از ساعت ۱۷ به گالری نظرگاه 

واقع در خیابان دکتر قریب، شماره ۲۳ مراجعه کنند.
 نشست "سازه های پنهان در معماری ایرانی" برگزار می شود 

با حمایت مرکز معماری اسامی 
حوزه هنری نشست سازه های پنهان در 
معماری ایرانی با نگاهی بر گنبد مسجد 

جامع عباسی اصفهان برگزار می شود.
به گزارش هنرآناین، نشس���ت 
"س���ازه های پنهان در معماری ایرانی" 
با مروری بر گنبد مسجد جامع عباسی 

اصفهان برگزار می شود.
در این نشست دکتر فرهاد فخار 
تهرانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید 
بهشتی؛مهندس سید مهدی مجابی، عضو 

هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت؛ دکتر غامحسین معماریان، عضو هیئت 
علمی دانشگاه علم و صنعت به عنوان سخنران و مهندس محمدمهدی 
کانتری، مدرس دانش���گاه س���وره تهران به عنوان دبیر در این نشست 

حضور دارند.
"میراث کهن" در ایستگاه مترو میدان انقاب

نمایشگاه تابلو عکس های تعدادی از آثار موزه ملی ایران با نام "میراث 
در ایستگاه مترو میدان انقاب به نمایش گذاشته شد. کهن ایران" 

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی موزه ملی ایران، نمایشگاه 
"می���راث کهن ایران" تصویر بیس���ت اثر موزه ملی ای���ران را که روایتی از 
شش هزار سال فرهنگ، هنر و تمدن غنی ایران دارد، به نمایش گذاشته 

است.
این آثار از محوطه های شوش خوزستان، سیلک کاشان، مارلیک گیان، 
 تخت  جمش���ید، همدان، ایذه خوزستان، حاجی آباد فارس، کاردشت، 
هفتوان تپه آذربایجان غربی، قم و تهران به دست آمده و شامل طیف متنوعی 
از تصاویر ظروف سفالین، جام های زرین، پیکره ها، محراب، کاشی و 
گچبری است. قدیمی ترین این آثار، »جام سفالین شوش« با قدمت شش 
هزار سال و جدیدترین آنها نقاشی »نبرد گنجه« با تکنیک رنگ و روغن از 
دوره  قاجار است.  این نمایشگاه در چارچوب همکاری مشترک معاونت 
فرهنگی اجتماعی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه و 
موزه ملی ایران است. این  نمایشگاه عکس پیش از این در ایستگاه مترو 

امام خمینی )ره( به نمایش گذاشته شده بود.

 بروکراسی و بزرگی دولت 
سد کارآفرینی است

معاون علمی فناوری رئیس جمهوری با بیان این که ساختار اقتصاد 
کشور به پول نفت آلوده است، گفت: پول نفت یعنی بروکراسی، دولت 
بزرگ و قوانین ضد توسعه.این ها مواردی است که محیطی را درست 
می کند که کارآفرین نمی تواند در آن کار کند.این چیزی نیست که دولت 

به تنهایی بتواند آن را تغییر دهد چرا که یک فرهنگ عمومی است.
به گزارش ایس����نا، دکتر سورنا ستاری در شانزدهمین گردهمایی 
سراس����ری معاونان پژوهش و فناوری و معاونان علمی دانش����گاه آزاد 
اس����امی و ششمین جشنواره فرهیختگان گفت: ما در چهار پنج سال 
گذشته توانستیم محیطی را برای شرکت های دانش بنیان فراهم کنیم و 
در حال حاضر بیش از پنج ، ش����ش هزار استارتاپ داریم .بعضی از این 

اس����تارتاپ ها چندهزار میلیاردی هستند و اآن می بینیم که یک حرکت 
اجتماعی شکل گرفته است.نسل جدیدی از کارآفرینان در حال تزریق 
به محیط اقتصادی کش����ور است.در حوزه شرکت های دانش بنیان عمده 
مدیرعامان جوان هس����تند و نقش زنان هم در مدیریت ش����رکت های 
دانش بنیان پررنگ است؛مدیران عامل بیش از ۴۰۰ شرکت دانش بنیان 

خانم ها هستند.
 وی با طرح این س����وال که چرا دانش����جویان را طوری تربیت 
می کنیم که آمال و آرزویش����ان اس����تخدام باشد گفت: دانشگاهی که 
آلوده ی پول نفت باشد دانشجو را این چنین تربیت می کند و عمده ی 
پولی هم که از دولت می گیرد صرف پرداخت دس����تمزد هیئت علمی 
می شود. پژوهشی که در آن پول خصوصی نیاید محکوم به فناست .نوع 
نگاهمان به پژوهش باید متحول ش����ود.دولت هم باید در زیرساخت ها 
 سرمایه گذاری کند ولی تا وقتی که اکوسیستم را ایجاد نکنیم پیشرفتی اتفاق 

نخواهد افتاد.
ستاری در ادامه با اشاره به این که در حال حرکت به سمت ایجاد 
این اکوسیستم هستیم گفت: ما استارتاپ هایی داریم که در همین شرایط 
بد اقتصادی هم در حال پیشرفت هستند.اگر می خواهیم نخبگان را جذب 
کنیم باید این اکوسیستم  را ایجاد کنیم.من ۱۱۰۰ نفر را از بیست دانشگاه 
اول به ایران بازگرداندم و اگر می خواهیم دانش آموختگان دانشگاه های 
استنفورد و هاروارد و... را به ایران بازگردانیم ایجاد اکوسیستم متناسب 

ضروری است.
در ادامه این مراسم تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه آزاد و معاونت 

علمی فناوری ریاست جمهوری امضا شد.

معاون علمی فناوری رئیس جمهور ی

 تدوین نظام نامه آموزشی دانشگاه 
»فرشچیان« 4 ماه آینده  

مس���ئول راه ان���دازی 
دانش���گاه هنرهای اسامی 
ایران���ی فرش���چیان گفت: 
جلسات تدوین سند چشم 
 انداز، نظام نامه آموزش���ی، 
آیین نامه جذب دانش���جو و 
استاد این دانشگاه طی ۴ ماه 

آینده تدوین می شود.
بهمن نام����ور مطلق در 
گفتگو با مهر گفت: با همکاری 
اساتید جلسات تدوین سند 
چشم انداز، نظام نامه آموزشی، 
آیین نامه جذب دانش����جو و 
استاد دانشگاه هنرهای اسامی 
ایرانی فرشچیان درحال انجام 

است که پیش بینی می شود طی ۳ تا ۴ ماه آینده به اتمام برسد.
وی افزود: سند چشم انداز، نظام نامه آموزشی، آیین نامه جذب دانشجو 
و استاد پس از نهایی شدن به وزارت علوم، شورای عالی انقاب فرهنگی و 

ستاد دانشگاه آزاد اسامی برای تصویب نهایی ارسال می شود.
مسئول راه اندازی دانشگاه هنرهای اسامی ایرانی فرشچیان خاطرنشان کرد: 
برنامه داریم در مهرماه سال آینده در این دانشگاه پذیرش دانشجو داشته باشیم. 
نامور مطلق اظهار داشت: از سوی این دانشگاه طرح خلق آثار فاخر دانشگاه آزاد 

مطرح شده که به دنبال تامین اعتبار ازم برای اجرای این طرح هستیم.
وی خاطرنشان کرد: از دانشگاه آزاد فضایی درخواست کردیم تا کوشک 
 خلق آثار فاخر ایرانی و اسامی از سوی دانشگاه هنرهای اسامی ایرانی فرشچیان 
راه اندازی شود. مسئول راه اندازی دانشگاه هنرهای اسامی ایرانی فرشچیان تاکید 
کرد: این دانشگاه به دنبال راه اندازی کرسی های نظریه پردازی در حوزه هنر 

است که مجوزهای ازم برای اجرای این کرسی ها کسب شده است.

مشکات معیشتی عامل اصلی خروج دانش آموزان دوره ابتدایی  از چرخه آموزش است

حضور »برگ جان« در هفدهمین دوره 
جشنواره بین المللی داکا

رئیس س���ازمان نهضت س���وادآموزی گفت: ۶۰ درصد دلیل خروج 
زودهنگام دانش آموزان از دوره ابتدایی مسائل معیشتی و مشکات اقتصادی 

و ۳۰درصد مربوط به مسائل اجتماعی مانند حاشیه نشینی و طاق است.
به گزارش خبرنگار ما، علی باقرزاده در همایش گرامیداش���ت هفته 
سوادآموزی در تاار فرهنگ با تاکید بر اینکه محو بی سوادی در گرو عزم 
و خیزش تمام مردم اس���ت و اساس���ا پویش های سوادآموزی موفق دنیا از 
پشتیبانی دولت و مردم برخوردار هستند، گفت: در صدر عوامل موفقیت 
ریش���ه کنی بیس���وادی، اراده قاطع حاکمیت قرار دارد و سرآغاز هر برنامه 

منسجمی تصمیم گیری است.
باقرزاده ادامه داد: سازمان نهضت سوادآموزی توانسته ۵جایزه بین المللی 
بگیرد و آموزش اولیای بیسوادان یکی از طرح های ثبت شده ما در یونسکو 

است.
وی گفت: سازمان نهضت سواد آموزی تاش کرده است که به سمت 
س���واد ترکیبی برود، بنابراین آموزش از طریق موبایل و تبلت را در برنامه 
داریم. هدف ما یاد دادن است، اما باید ابزار یادگیری نیز متناسب با نیازهای 
افراد تعبیه شود. باقرزاده بر توجه به یادگیری مادام العمر تاکید کرد و گفت: 
ما در این حوزه با فقر مطالب کاربردی و خواندنی مواجه هستیم که می توان 

این موضوع را مدیریت کرد و انسجام بخشید.
عبدالرضا فوادوند، مدیرکل آموزش و پرورش اس���تان تهران هم در 
ادامه، نبود فرهنگ سازی در صداوسیما را یکی از دایل بی سوادی دانست 
و تاکید کرد صداوس���یما ساعات زیادی را برای تبلیغ موسسات آموزشی 

صرف می کند، اما برای اطاع رس���انی در زمینه آس���یب های بی سوادی 
برنامه ای ندارد.

وی تاکید کرد: مشکات زیادی در حوزه سوادآموزی در شهر تهران 
وجود دارد. طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵حدود ۲۵۰هزار بیسواد 
در س���طح تهران و شهرستان های اس���تان تهران داریم.۹۰هزار بیسواد در 
ش���هر تهران و ۱۶۰هزار نفر بیسواد در شهرستان های استان تهران زندگی 

می کنند.
فوادوند تاکید کرد: مهاجرت و نوسانات جمعیت از جمله مشکات 
سوادآموزی در شهرستان های استان تهران است و نکته دیگر عدم دسترسی 
به آمار اسمی افراد است. ما بعد از یک سال پیگیری موفق نشدیم از مرکز 

آمار ایران اسامی و آدرس بی سوادان را به دست آوریم.
شکراه حس���ن بیگی، معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران هم بر 
همکاری تمام دس���تگاه های کش���ور برای ریشه کن کردن بی سوادی تاکید 

کرد.
وی افزود: برای ریشه یابی بیسوادی در کشور ایران و شهر تهران مستلزم 
همکاری تمام دستگاه های اجرایی هستیم. به عنوان مثال اگر صدا و سیما 
نتواند در برنامه های خود اهمیت س���واد را مطرح کند به برنامه ریزی های 

خود نخواهیم رسید.
معاون سیاس���ی اجتماعی اس���تانداری تهران گفت: انتظار داریم تمام 
دس���تگاه های تبلیغاتی با زبان هنر س���وادآموزان را جذب کنند تا نقیصه ها 

برطرف شود.

فیلم »برگ جان« به کارگردانی ابراهیم مختاری در هفدهمین جش����نواره 
بین المللی فیلم داکا به نمایش درمی آید.

فیلم »برگ جان« به کارگردانی ابراهیم مختاری که پیش از این در سینماهای 
هنروتجربه به نمایش درآمده بود، در بخش فیلم های معنوی جشنواره داکا به 

نمایش درمی آید.
در این بخش فیلم های دیگری نیز از ایران هم چون فیلم »همیشه تو اول 
س����ام می کنی« به کارگردانی سعید نجاتی، »شماره ۱۷ سهیا« به کارگردانی 

محمود غفاری و … به نمایش درمی آیند.
 هم چنین در بخش کودکان، فیلم »هندی و هرمز« به کارگردانی عباس امینی 
که درحال حاضر در سینماهای هنروتجربه در حال نمایش است،حضور دارد.

»برگ جان« دومین اثر بلند سینمایی ابراهیم مختاری پس از فیلم »زینت« 
است. در »برگ جان« بازیگرانی چون سعیدپورصمیمی، مهدی احمدی، مریم 
مقدم، سجاد تابش، سحر سلحشور، محمدرضا فرزاد، محمدحسین ناصری و… 
به ایفای نقش می پردازند. مختاری عاوه بر کارگردانی، تهیه کنندگی و نویسندگی 

»برگ جان« را هم بر عهده داشته است.
جشنواره بین المللی فیلم داکا در سال ۱۹۹۲با شعار »فیلم برتر، تماشاچی 
برتر و جامعه برتر« آغاز به کار کرد و از سال ۱۹۹۵ به صورت دوساانه فعالیت 
خود را ادامه داد. این جشنواره از ۱۰ تا ۱۸ ژانویه) ۲۰ تا ۲۸ دی( در شهر داکا 

در کشور بنگادش برگزار می شود.

کپی کاری پایان نامه های دانشجویی  
مصداق تخلف است

رئیس دانش����گاه تهران کپی برداری از پایان نامه های دانشجویی را یکی از 
مصادیق تخلف پژوهش����ی عنوان کرد و گفت: دانش����جویانی که در رساله  یا 
پایان نامه خود کپی برداری کرده باشند متخلف شناخته شده و مطابق آئین نامه های 

مربوط با آنها برخورد می شود.
دکتر محمود نیلی احمد آبادی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب 
اخاق در پژوهش را یکی از موضوعات اساسی و مورد توجه مسئوان دانشگاه 
تهران عنوان کرد و افزود: در حال حاضر قانونی وجود دارد که توسط مجلس به 
تصویب رسیده و بر اساس آن کسانی که مسائل اخاقی در پژوهش را نادیده 
می گیرند مجازات خواهند شد و اگر موارد تخلفی وجود داشته باشد برخی از 
آنها به کمیته بررسی تخلفات ارجاع می شوند و برخی نیز باید در هیات انتظامی 
دانشگاه یا کمیته تخلفات دانشجویی مورد کنکاش قرار بگیرند تا در نهایت بر 

اساس آئین نامه های مصوب مجلس حکم مورد نظر را دریافت کنیم.
وی افزود: اگر در ارزیابی ها محرز ش����ود که دانشجویی در حین تحقیق 
مرتکب تخلفاتی نظیر کپی برداری شود، نام او رسما در کمیته های مربوطه اعام 
و تخلف او مورد بررسی قرار می گیرد. ضمن اینکه این رویکرد برای اعضای 
هیات علمی نیز وجود دارد و آئین نامه های روشن در این زمینه وجود دارد و 

متخلفان در کمیته انضباطی حکم خواهند کرد.

 جشن امضای کتاب دکتر دینانی
 در نشر حکمت

جش���ن امضای کت���اب و گفتگو با 
غامحسین ابراهیمی دینانی چهره ماندگار 
و استاد بازنشسته فلسفه دانشگاه تهران در 

انتشارات حکمت برگزار می شود.
این مراسم چهارشنبه ۵ دی ماه هم�زمان 
با س���ال�روز تولد استاد دینانی از ساعت 
۱۵-۱۶:۳۰ در کتابف�روشی حک�مت واقع 
در خیابان انقاب، ابتدای خیابان ابوریحان، 

پاک ۹۴ برپا می شود.

حضور  عیسی کانتری و منصور غامی  در دومین نشست مديران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

برگزاری جشنواره تئاتر رادی
با تصمیم ش���ورای سیاستگذاری نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی، 
زمان برگزاری این رخداد فرهنگی هنری تغییر کرد و این جش���نواره از 

روز جمعه ۱۴ تا ۲۲ دی ماه ۹۷ برگزار می شود.
به گزارش ایس���نا به نقل از روابط عمومی نخس���تین جشنواره تئاتر 
اکبر رادی، این جشنواره که قرار بود از ۱۸ دی ماه جاری فعالیت خود 
را آغاز کند، به دلیل هم زمانی با بخش نمایشنامه خوانی سی و هفتمین 
دوره جش���نواره تئاتر فجر که از ۲۲ تا ۲۸ دی ماه برگزار می ش���ود، با 
هدف استفاده هنرمندان، دانشجویان و عموم عاقه مندان از هر دو رخداد 
مورد اشاره با تصمیم شورای سیاستگذاری به ۱۴ دی ماه ۹۷ موکول و 
از این رو تاریخ جدید نخستین جشنواره  تئاتر اکبر رادی از ۱۴ تا ۲۲ 

دی ماه سال جاری تعیین شد.
بر همین اساس ستاد اجرایی دبیرخانه ی این جشنواره، فعالیت های 
اداری خود را برای انجام هماهنگی های ازم به منظور برگزاری جشنواره 
در تاریخ جدید آغاز کرده اند و طبق اعام دبیرخانه این جشنواره، تقویم 
برگزاری بخش های گوناگون نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی به شرح 

زیر تغییر یافته است:
الف( ۱۴ دی ماه ۹۷ آیین گش���ایش نمایشگاه "لبخند باشکوه آقای 
از ساعت ۱۶ با حضور هنرمندان تئاتر و تجسمی، مدیران فرهنگی  رادی" 

و نمایندگان رسانه های جمعی
ب( ۱۵ ت���ا ۲۱ دی م���اه ۹۷ آث���ار بخش نمای���ش نامه خوانی و 

مونولوگ
ج( نمایشگاه اسناد تصویری آثار اکبر رادی

د(۱۶ دی ماه ۹۷ سمینار مقاات رادی شناسی از ساعت ۱۰ تا ۱۵
و( ۱۸ دی ماه ۹۷ برگزاری بخش جنبی جشنواره شامل کارگاه های 
نمایش نامه نویس���ی و کارگردانی و رونمایی از آثار منتشر نشده ی اکبر 

رادی از ساعت ۱۰ تا ۱۵:۳۰
همچنین روز شنبه ۲۲ دی ماه ۹۷ نیز آیین پایانی نخستین جشنواره 

تئاتر اکبر رادی برگزار می شود.
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� پست �لكتر�نيكي �� پاكت " � " 
4- تكميل بر� پيشنها� نر� � مهر � �مضا� بر� مربوطه. (�شخا� حقوقى � حقيقى) �� پاكت " � " 

نش�انى محل تس�ليم مد��� : تهر��� خيابا� مالصد��� خيابا� ش��يخ بهائى ش��مالى � كوچه ش��هانقى� پال� 29� شركت پتر�ش��يمى مر���يد�                       
�بيرخانه كميسيو� معامال�.

�� صو�� نيا� به كسب �طالعا� بيشتر با تلفن  ها� 6- 88607291-021 ��خلى 115 يا 135 تما� حاصل فرمائيد.
شركت پتروشيمى مرواريد - امور حقوقى و پيمانها

مزايده عمومى شماره 058-97/ق/ پ م

ش�ركت س�رمايه گذ��� سپه (س�هامي عا�) به ش�ما�� ثبت 85207 �� نظر ���� س���رقفلي 5 ��حد تجا�� ��قع �� 
شهرس���تا� ���بيل �� �� طريق مز�يد� عمومي به فر�� �ساند. متقاضيا� مي تو�نند جهت كسب �طالعا� بيشتر � ��يافت 
�س���نا�مز�يد� �� تا�يخ �نتش���ا� �ين �گهي حد�كثر به مد� �� ��� كا�� �� ساعا� ����� به نش���اني: تهر�� � بلو�� �فريقا 
(نلس���و� ماندال) خيابا� �ناهيتا پال� 18 طبقه سو� مر�جعه � يا با تلفن ها� 88887349 � 88887319 (��خلي 312 � 

315) تما� حاصل نمايند.
بديهي �ست شركت �� قبو� يا �� پاكت ها� پيشنها�� مختا� مي باشد.

شركت سرمايه گذ��� سپه(سهامي عا�)

��تقا� �مكانا� سامانه همر�� بانك پاسا�گا�
بانك پاسا�گا� �� ��ستا� گس���تر� خدما� بانكد��� �لكتر�نيك� �مكانا� 

سامانه همر�� بانك �� ��تقا� ���.   
به گز��� ���بط عمومى بانك پاسا�گا�� مش���تريا� بانك پاسا�گا� �� طريق 
س���امانه همر�� بانك  (موبايل بانك) مى تو�نند �� خدما� متنوعى �� بخش ها� 
سپر��� تسهيال� � كا�� بهر� مند شوند. �ين سامانه ضمن �نكه �مكا� پشتيبانى 
�� ساعت هوشمند سيستم عامل (Android Wear) � �مكا� ���� با �ثر �نگشت 

�� ����� �� طريق تشخيص چهر� �� گوشى ها� �يفو� نيز قابل �سترسى �ست.
بر �س���ا� �ين خبر� �� �ين سامانه �� بخش سپر�� خدما� مشاهد� فهرست 
� جزئيا� سپر��  ها� مشاهد� صو�� حس���ا� سپر�� ها به همر�� نمو��� گر�� 
س���پر��� �مكا� يا���شت گذ��� بر ��� گر�� س���پر��� �نتقا� �جه ��خلى � 
بين بانكى (پايا � ساتنا)� �نتقا� �جه مستمر (���� ��) ��خل بانكى � بين بانكى � 
پر��خت قبض با سپر�� ���يه مى شوند. همچنين خدماتى مانند مشاهد� فهرست 
� جزئيا� تسهيال�� مش���اهد� �يز �قسا� تسهيال� �  پر��خت قسط �� بخش 

تسهيال� قابل ��يافت هستند. 
 ��يافت موجو�� كا�� (كا�� ها� بانك پاسا�گا�)� ��يافت �� گر�� �خر 
كا��� پر��خت قبض همر�� ��� �� طريق ش���ما�� موبايل� �نتقا� �جه كا�� به 
كا�� (شتابى)� �نتقا� �جه كا�� به سپر�� (سپر�� ها� بانك پاسا�گا�)� پر��خت 
قبض (با �مكا� �سكن با�كد)� خريد شا�� تلفن همر�� (همر�� ���� �ير�نسل� ��يتل 
� تاليا)� تغيير �مز �ينترنتى (�مز ���) كا�� (كا�� ها� بانك پاسا�گا�) � مسد�� 

كر�� كا�� �� �يگر خدما� �ين سامانه هستند. 
مش���تريا� گر�مى با بهر� مند� �� �ين س���امانه مى تو�نند �� خدماتى مانند 
پر��خت �قس���ا� �يگر���  نمايش �خرين ����ها� كا�بر�  صند�� پيا��  �فز��� 
يا���� چك�  غيرفعا� س���ا�� �مز ��� كا���  فعا� سا�� � غيرفعا� سا�� �مز 
يك با� مصر� كا�� (�مز پويا)� ��يافت �مز يك با� مصر� كا�� (خدما� كا��) 
� نمايش قو�نين �نتقا� �جه بين بانكى � نمايش نا� بيمه ش���وند� (پر��خت قبض 

بيمه) نيز �ستفا�� كنند. 
مشتريا� با نصب نر� �فز�� س���امانه همر�� بانك پاسا�گا� �� تلفن ها� همر�� 
خو� � ��يافت �مز ���� �� يكى �� شعبه ها� بانك پاسا�گا� �� سر�سر كشو� قا�� 

خو�هند بو� �� �ين خدما� بهر� مند شوند.
گفتنى �ست مركز مش���ا��� � �طال� �سانى بانك پاسا�گا� به شما�� 82890 
 www.bpi.ir ���� س���امانه مديريت ��تبا� با مشتريا� �� سايت بانك به � 

�ما�� پاسخگويى به سؤ�ال� هم ميهنا� هستند.

4 اخبار داخلی
چهارشنبه 5 دی 1397ـ    18 ربيع الثاني  1440ـ   26 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27181

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

42/53 دار 

50/77 دار 

 53/92 دار    

1270 دار    

 3500000 تومان

3730000 تومان

1900000 تومان

1150000  تومان

650000 تومان

327000 تومان

4200 تومان 

10214/4 تومان

10600 تومان

4793/6 تومان

11825/9 تومان

12600  تومان

5335/3  تومان

13067 تومان

13300  تومان

1143/7  تومان

2795/8  تومان

2830  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(

شرکت های اروپایی برای حضور در ایران 
بع���د از راه اندازی )SPV(کانال ویژه مالی 

اعام آمادگی کردند.
محمدرضا بختیاری معاون امور بین الملل 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش���اورزی 
تهران دیروز با بیان این مطلب به ایلنا گفت: 
قبل از اجرایی ش���دن مکانیسم مالی اروپایی 
برخی ش���رکت ها تماس هایی با ایران برقرار 
کردند و برای حضور خود برنامه ریزی هایی 
انج���ام داده اند. من معتقدم با راه اندازی این 
مکانیزم شاهد پیشرفت محسوسی در تجارت 

خارجی ایران خواهیم بود.
وی در خصوص تاثیرگذاری تحریم ها و 
زمان راه اندازی مکانیسم مالی بین ایران و اروپا 
گفت: واقعیت این است که از زمان ریاست 
جمهوری ترامپ در آمریکا ، تهدید ایران و 
خروج از برجام تا حدود زیادی در طرف های 

تجاری ما اثر گذار بوده، ما نمی توانیم منکر 
این اثرات باشیم البته در برخی از کشورها این 

تاثیرات بیشتر و در برخی دیگر کمتر بود.
 مع���اون امور بین الملل اتاق بازرگانی 
اف���زود: بعد از خروج آمریکا دنیا منتظر بود 
ت���ا ببیند اعمال مرحله اول و دوم تحریم ها 
چه تاثیری بر کشور می گذارد اما چیزی که 
مش���خص شد این بود که هیمنه تهدیدهای 
ترامپ به خصوص بعد از مرحله دوم تحریم ها 
عما با مستثنی شدن هشت کشور که به خرید 

نفت ایران ادامه داده اند، فرو ریخت.
وی گف���ت: بعد از تهدیدهای ترامپ و 
اعمال تحریم های یک جانبه کشورهای دیگر 
فک���ر می کردند که ب���ا اعمال این تحریم ها 
اقتصاد ایران فلج می شود اما در واقعیت این 
اتف���اق صورت نگرفت و حتی برای خود ما 
هم تا اندازه ای این ترس وجود داش���ت اما 

خودمان ه���م از عدم کارآیی این تحریم ها 
غافلگیر شدیم.

 بختی���اری ادام���ه داد: با معافیت هایی 
که آمریکا برای ۸ کش���ور قائل شد و حتی 
کشورهایی که در این لیست نبودند کم و بیش 
به روابط تجاری خود ادامه دادند و همه این ها 
باعث شد جای امیدواری بیشتری برای بهبود 
عملکردها و مدیریت ها وجود داشته باشد و 
با پیگیری مکانیسم اروپا یا همان اس پی وی 

روابط تجاری کشور با دنیا بهتر شود.
وی با اشاره به اینکه اجرای مکانیسم مالی 
اروپا قاعدتا شکست بزرگی علیه تحریم های 
آمریکا خواهد ب���ود، در خصوص حضور 
ش���رکت های کوچک و متوسط اروپایی و 
هم���کاری آنها با ای���ران گفت: در صورت 
عملیاتی شدن spv شرکت های اروپایی که 
عاق���ه مندی زیادی برای همکاری با ایران 

دارند حضور فعال تری خواهند داشت.
مع���اون امور بین الملل اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: این 
شرکت ها س���تون فقرات اقتصاد کشورهای 
اصلی اروپایی محس���وب می شوند و حتی 
اطاعاتی که به ما رسیده این است که قبل 
از اجرایی شدن مکانیسم مالی، این شرکت ها 
تماس هایی با ای���ران برقرار کردند و برای 
حضور خود برنامه ریزی هایی انجام داده اند. 
من معتقدم با راه اندازی این مکانیزم ش���اهد 
پیشرفت محسوسی در تجارت خارجی ایران 

خواهیم بود.
وی در خصوص زمان اجرایی شدن این 
مکانیسم گفت: قاعدتاً پس از پایان تعطیات 
سال نو میادی این مکانیزم اجرا خواهد شد 

اما جزئیات آن هنوز مشخص نیست. 

اعام آمادگی اروپایی ها برای حضور در ایران با راه اندازی کانال مالی
 معاون رفاه اجتماعی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات 
پرداخت سبد حمایتی به کارگران 

را تشریح کرد.
دکتر احمد میدری در گفتگو 
ب���ا فارس درباره آخرین وضعیت 
اعطای س���بد حمایتی به اقش���ار 
مختل���ف گفت: آیین نامه مصوب 
دولت، سبد حمایتی را برای چهار 
گ���روه در نظر گرفته بود که گروه 
اول افراد تحت پوشش کمیته امداد 
و س���ایر نهادهای حمایتی بودند 
که ۲۰ آبان  س���بد حمایتی به آنها 

پرداخت شد.
وی ادامه داد: گروه دوم تمام 
بازنشستگان کشور هستند که تعداد 
آنه���ا ۴ میلی���ون و ۸۰۰ هزار نفر 
بوده ک���ه تا کنون ۵۰ درصد آنها 
بسته حمایتی را دریافت کرده اند.
البته تاکنون ۷۵ درصد بودجه برای 
بازنشستگان تامین اجتماعی دریافت 
ش���ده است که پس از تامین کامل 
بودجه، سبد حمایتی به بازنشستگان 
پرداخت می ش���ود و پس از این 
که سبد حمایتی به این گروه تعلق 
گرفت نوبت به کارگران بیمه شده 

تامین اجتماعی می رسد.
وی درباره جزئیات این بخش 
گفت: بعد از آنکه ۲۵ درصد بودجه 
باقیمانده مربوط به بازنشستگان از 
سوی دولت تخصیص یابد و همه 
بازنشستگان بسته حمایتی را دریافت 
کنند، به کارگرانی که در یک خانواده 
هستند حتی یک عضو از آنها بسته 

حمایت���ی را دریافت نکرده، آن را 
دریافت خواهند کرد.

معاون وزیر کار در پاس���خ به 
اینکه آیا س���بد حمایتی با توجه 
به درآمد خانوار به کارگران تعلق 
می گیرد یا صرفاً درآمد سرپرست 
خانوار م���اک خواهد بود،گفت: 
درباره کارگران صرفاً احکام خود 
کارگران م���د نظر قرار می گیرد. 
البته مبنا در این زمینه بیمه پردازی 
کارگران اس���ت؛ مث���ا کارگری 
حقوقش به سازمان تامین اجتماعی 
۴ میلیون تومان اعام شده، همین 
رق���م برایش مبنا قرار می گیرد و با 
توجه به پیش شرط دریافت بسته 
حمایتی که به افرادی با درآمد زیر 
۳ میلیون تومان تعلق می گیرد، دیگر 

رقمی دریافت نخواهد کرد.
وی در پاس���خ به اینکه آیا 
درب���اره واحد خانوار، ماک بانک 
اطاعاتی هدفمندی یارانه ها خواهد 
ب���ود یا صرفا بیمه ش���ده در نظر 
گرفته می شود، گفت: در اینجا مبنای 
خانواده همان چیزی است که در 

سازمان هدفمندی اعام شده است. 
یعنی امکان دارد فردی در سازمان 
تامی���ن اجتماعی مادرش را تحت 
پوشش قرار داده باشد اما در سازمان 
هدفمندی جزء  خانواده او به حساب 
نمی آید؛ مبن���ای ما برای خانوار، 
سازمان تامین اجتماعی نیست بلکه 

سازمان هدفمندی است.
وی اضافه کرد: در خانواده ای 
ک���ه بیش از ی���ک نفر از اعضای 
خانواده بیمه شده تامین اجتماعی 
هستند، س���بد حمایتی صرفاً به 
سرپرست خانوار تعلق می گیرد، 
لذا از ۱۳ میلیون بیمه شده ممکن 
است به نصف افراد تعلق گیرد زیرا 
اعضای خانوار آنها در سایر گروه ها 

دریافت کرده اند . 
میدری در پاسخ به اینکه آیا 
بودجه مربوط به س���بد حمایتی 
کارگران تامین شده است یا خیر؟ 
گف���ت: محل تامین این بودجه در 
مصوبه دولت پیش بینی شده است.
در مصوبه مربوط به سبد حمایتی 
اعام ش���ده که منابع مالی مورد 
نی���از اجرای طرح حمایت غذایی 
از گ���روه های کم درآمد جامعه از 
محل مابه التفاوت تس���عیر قیمت 
خوراک کارخانه های پتروشیمی 
و پاایشگاه ها تامین می شود.وی 
همچنین درباره زمان پرداخت این 
بسته حمایتی به کارگران هم بدون 
ذکر زمان مش���خص، آن را بعد از 
پرداخت بسته حمایتی گروه دوم 

یعنی بازنشستگان اعام کرد.

حقوق کارگران و بازنشستگان با توجه 
به مفاد ایحه بودجه س���ال ۱۳9۸ کل کشور 

افزایش می یابد.
ای���ن مطلب را دکتر عبدالرضا رحمانی 
فضلی وزیر کشور و رئیس ستاد اطاع رسانی 
و تبلیغات اقتصادی کشور در دهمین جلسه 
ستاد مذکور اعام کرد و با اشاره به این که 
رویکرد عمومی بودجه 9۸ اطمینان بخش، مایه 
آرامش مردم و ثبات بازار است، از دستگاه های 
مختلف اجرایی خواست تا از این بودجه در 

رسانه ها دفاع کنند. 
وی گف���ت: افزایش قابل توجه دریافتی 
حقوق بگیران و بازنشستگان، تامین کااهای 
اساس���ی و دارویی مورد نی���از مردم با ارز 
دولتی، حمایت کامل از طرح تحول سامت، 
توج���ه کافی به رف���اه اجتماعی و همزمان 
ع���دم هرگونه کاهش در بودجه های عمرانی 
را از رویکرده���ای اطمین���ان بخش و ثبات 
آفرین بودجه 9۸ برش���مرد و خواستار توجه 
کارشناس���ی و امید آفرین رس���انه ها به این 

رویکردها شد.
وزیر کشور اضافه کرد: تمامی بخش های 
سه قوه که در مراحل تدوین، تنظیم و بازتنظیم 
بودجه 9۸ دخالت داشته اند، بایستی با حضور 
فعال رس���انه ای، کلیت بودجه ارائه شده و 

بودج���ه مربوط به بخش خود را با دقت و 
واقع بینی و با رویکرد کارشناس���ی و منطقی 
برای مردم و نخبگان تشریح و تبیین کنند و به 
سواات و ابهامات و انتقادات مطرح شده در 

رسانه ها و افکار عمومی پاسخ دهند.
وی با بیان اینکه در بودجه پیش���نهادی 
توج���ه ویژه ای به ارتقاء پژوهش در مراکز 
علمی و دانشگاهی کشور و همچنین توسعه 

فعالیت های پژوهشی کاربردی در پارک های 
علم و فن آوری ش���ده است، ابراز امیدواری 
کرد: بدنه علمی و دانشگاهی کشور فارغ از 
پیش داوری ها و با درک دقیق از اقتضائات 
فضای اجتماعی و اقتصادی کش���ور، تصویر 
واقع بینانه ای از آثار بودجه پیشنهادی بر اقتصاد 
کان کشور در رسانه ها ارائه و زمینه افزایش 

امید و اعتماد عمومی را فراهم کنند.

رحمانی فضلی با تأکید مجدد بر اینکه 
بررسی های بودجه و انعکاس آن در رسانه ها 
بایستی منشأ انسجام میان بخش های مختلف 
کشور قرار گیرد، از همه تحلیلگران، چهره ها 
و فعاان سیاسی و احزاب خواست، تفاوت ها 
و رقابت های موجود در عرصه سیاسی کشور 
را مبن���ای تنش ه���ا و دعواهای جناحی و 
خدای ناکرده بد اخاقی ها بر س���ر بودجه 

9۸ قرار ندهند.
وی بر ضرورت قیمت گذاری مؤثر اقام 
و کااهای اساسی تأکید کرد و اقدام جدی، 
تحول آفری���ن و کاربردی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای اطاع رسانی عمومی 
قیمت های مصوب، دستکم در مورد ۲۵ قلم 
کاای اساسی مورد استفاده یا مرتبط با عموم 
مردم را خواستار شد.رئیس ستاد اطاع رسانی 
و تبلیغات اقتصادی کش���ور در این جلسه 
همچنین پ���س از توجه به گزارش نماینده 
قوه قضاییه و برخی از دستگاه های عضو در 
خصوص بازتاب رسانه ای برخوردهای اخیر با 
مفسدان اقتصادی، ضمن استقبال از رویکرد این 
قوه در تشدید مقابله قانونی با فساد و جرایم 
اقتصادی، خواستار افزایش روند اعتمادسازی 
دستگاه های مسئول و اقدامات مؤثر رسانه ای 

در این عرصه شد.

تابلو  نشان های غیرمجاز خارجی که زمینه 
تولید داخل����ی را فراهم نکرده و غیر قانونی 
فعالی����ت کردند از باای مغ����ازه ها برچیده 

می شود. 
مؤیدی رئیس س����تاد مب����ارزه با قاچاق 
کاا و ارز دیروز در حاش����یه کارگاه آموزشی 
تدوین س����ند تحول راهبردی مبارزه با قاچاق 
کاا و ارز ب����ا بیان این مطلب به خبرگزاری 
صدا وسیما افزود: به منظور حمایت از کاای 
ایرانی، نش����ان های غی����ر مجاز خارجی را از 
اول دی امسال مورد هدف قرار دادیم که در 
این مقابله همه دستگاه ها و متولیان همکاری 
 دارن����د تا نماد قاچاق را در داخل کش����ور 

بخشکانیم.
وی اضافه کرد: نش����ان های خارجی که 
می خواهند در بازار کشور حضور داشته باشد 
ابت����دا باید مجوز فعالیت در ایران را دریافت 
کنند ضمن اینکه در یک سال گذشته باید ۲۰ 
درصد از محصوات خود را در داخل کشور 

تولید می کردند. 
رئیس س����تاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز 
ادام����ه داد: مب����ارزه با قاچاق کاا و ارز در ده 
سال گذشته با استناد به سند تهیه شده انجام 
می شد که بنا شد با مروری به ویژگی های این 
س����ند، دستاورد های آن در تدوین سند جدید 

مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به شرایط کشور در حال 
تمهید راهکار های علمی و دانشگاهی و استفاده 
از دیدگاه های نخبگان و متخصصان دانشگاهی 
هستیم تا ضمن کاهش میزان قاچاق، کمترین 

هزینه را در مبارزه با آن داشته باشیم.
موی����دی گفت: تنه����ا راه برون رفت از 
قاچاق، کار فرهنگی و پیش����گیرانه است که 
سازوکار خاص خود را از قانونگذاری تا ایجاد 
ساختار ها، سازمان ها و همچنین فرهنگسازی و 
ایجاد نگاه درست به مصرف کاای داخلی و 

تنفر از کاای قاچاق خارجی دارد. 
وی از سازمان یافته بودن قاچاق سوخت 
در کش����ور به ویژه در پرونده اخیر مکشوفه 
در اس����تان هرمزگان خب����ر داد، افزود: همین 
محموله ای که اخیراً در هرمزگان کشف شده 
پرونده ای سازمان یافته بود که همکاران ما در 
کش����ف و مقابله با آن اقدام کردند که در این 
باره احتمال دارد س����هل انگاری هایی از سوی 
دستگاه های دولتی وجود داشته باشد که تعمدی 
نیست و سهوی است، اما پرونده اخیر هرمزگان 

کامًا سازمان یافته بود. 
 رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز با 
بیان اینکه صحنه هایی که از رسانه ملی درباره 
قاچاق سوخت به تصویر کشیده شد از اقدامات 

فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز است، 
گفت: تاش می کنیم اقدامات انجام ش����ده در 
حوزه قاچاق را در نقاط مختلف کشور به سمع 
و نظر مردم برس����انیم البته در بحث سوخت 
توفیقات و پیشگیری های خوبی داشتیم، اما به 
لحاظ وس����عت کشور، معمواً قاچاقچیان این 
کاا را مورد هدف قرار می دهند که روند آن 

هم رو به کاهش است.
وی با اش����اره به اینک����ه اگر حرف از 
پیشگیری در حوزه قاچاق می زنیم این موضوع 
به قانونگذاری، س����اختار ها و اقدامات میدانی 
برمی گردد، افزود: چند س����ال پیش قانونی در 
مجلس وضع شده بود که در آن ارزش افزوده 
را برای شمش و طای وارداتی تعریف کرده 
بود، این امر موجب ش����د مس����یر قاچاق باز 
ش����ود که با پیگیری های دولت و ستاد مبارزه 
با قاچاق کاا و ارز، این قانون اصاح ش����د 
و اکنون در این بخش نگرانی وجود ندارد و 
 اگر هم اتفاقی بیافتد رس����می و قانونی انجام

 می شود. 
در کارگاه آموزش����ی تدوین سند تحول 
راهبردی مبارزه با قاچاق کاا و ارز عاوه بر 
نخبگان و صاحبنظران دانشگاهی، نمایندگان 
س����ازمان های دخیل در مبارزه با قاچاق کاا و 

ارز هم حضور دارند. 

برپایی نمایشگاه خانه ایرانی، کاای ایرانی 
و حمایت از تولید داخلی

هفتمین نمایشگاه ملی »خانه ایرانی، کاای ایرانی، حمایت از تولید داخلی« 
از دیروز در محل مصلی بزرگ امام خمینی )ره( تهران برپا شده است.

به گزارش خبرنگارما، در این نمایشگاه بیش از ۲۰۰ کارگاه و واحد 
تولیدی کوچک و بزرگ از ۲۷ استان کشور انواع تولیدات و اجناس خود 
را اعم از لوازم منزل و آشپزخانه، یخچال، فریزر، اجاق گاز، لوازم پخت 
و پز، فرش ماشینی و دستباف، تابلو فرش، لوستر و چراغ های روشنایی و 
تزئینی، مبلمان، دکوراسیون داخلی و کاای خواب و دیگر ملزومات مورد 
نیاز خانواد ها عرضه کرده اند.همچنین بخشی از این نمایشگاه هم مربوط 
به تولیدات بانوان کارآفرین نقاط مختلف کشور است که آثار و تولیدات 

خود را ارائه و به نمایش عموم گذاشته اند.
این نمایشگاه به مدت پنج روز برپاشده و همه اجناس و کاا هایی که در 

آن عرضه شده است، با تخفیف ۱۵ تا ۳۰ درصدی به فروش می رسد.

قیمت ارزو طا در بازار دوباره 
صعودی شد

بهای ارز و طا در بازار تهران که ظرف سه هفته اخیر روندی کاهشی 
را پیموده بوده بود، از دیروز مجدداً سیر صعودی به خود گرفت.

به گزارش خبرنگارما به دنبال افزایش قیمت جهانی طا که از هفته 
گذشته در بازارهای بین المللی آغاز شده است، بازار تهران هم مقاومت 
خود را در برابر صعود قیمت ها شکس���ت و پس از ۲۰ روز مجدداً با 

رونق معامات روبرو شد.
این گزارش حاکیست: بهای طا در بازارهای جهانی به دلیل احتمال 
افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا ظرف ۸ روز اخیر صعودی 
بوده به گونه ای که دیشب هر اونس)۳۱/۱ گرم( طا با ۳۰ دار جهش 

نسبت به رقم هفته گذشته ۱۲۷۰ دار فروخته شد.
از سوی دیگر تضعیف ارزش دار آمریکا نسبت به دیگر اسعار بیشترین 
تاثیر را بر قیمت جهانی طا گذاشته و شتاب آن را بیشتر کرده است.به طور 
سنتی بهای طا و ارزش دار در بازارهای جهانی مقابل هم هستند؛ هنگامی 
که ارزش دار تضعیف می شود، سرمایه گذاران ترجیح می دهند دارایی 

خود را به سمت بازار طا و خرید این فلز گرانبها سوق دهند.
تحوات جهانی س���بب ش���د تا در بازار تهران هم هر گرم طای ۱۸ 
عیار)بدون مزد ساخت( دیروز با ۱۲ هزار تومان افزایش نسبت به معامات 

قبلی ۳۲۷ هزار تومان فروخته شود.  
 از س���وی دیگر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی )طرح قدیم( دیروز 
با ۳۰۰ هزار تومان جهش نسبت به قبل ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی )طرح جدید( با ۳۵۰ هزار تومان رشد نسبت 
به قبل ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و نیم س���که طا یک میلیون و 9۰۰ 
هزار تومان فروخته شد. معامله گران همچنین دیروز هر قطعه ربع سکه 
را یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و هر سکه گرمی را 6۵۰ هزار تومان به 

خریداران عرضه کردند.
 در بازار ارز هم اگرچه ارزش جهانی دار آمریکا نس���بت به س���ایر 
اس���عار کاهش یافته، ولی صرافان تهران دیروز هر دار آمریکا را با ۷۰۰ 
تومان افزایش نسبت به معامات قبلی، ۱۰ هزار و 6۰۰ تومان و هر یورو 
اتحادیه اروپایی  را با ۱۰۰۰ تومان افزایش به قیمت ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان 

به خریداران عرضه کردند.
فعاان بازار ارز، افزایشی شدن نرخ ارزهای عمده را ناشی از افزایش 
تقاضای شرکت ها در پایان سال میادی برای تسویه حساب با شرکای 
تجاری خود می دانند که البته بانک مرکزی اعام کرده که برای پاسخگویی 
ب���ه این تقاضا و تامین ارز م���ورد نیاز، از امروز همه صرافی های مجاز 
می توانند از طریق بانک های عامل نس���بت به خرید ارز از بانک مرکزی 

برای مشتریان خود اقدام کنند.

آغاز به کار بهره بردار هندی در 
بندر شهید بهشتی چابهار 

کاهش قیمت برخی خودروهای 
تولید داخل در بازار  

متقاضیان مس���کن مهر شهرجدید پرند در 
صورت عدم تکمیل آورده حذف می شوند.

محسن وطن خواهی مدیرعامل شرکت عمران 
شهر جدید پرند دیروز با بیان این مطلب گفت: در 
حال حاضر از 96 هزار واحد مسکن مهر پرند ۷۰ 
هزار واحد تاکنون به متقاضیان تحویل داده شده و 
از ۲6 هزار واحد باقیمانده، ۱۰ هزار واحد از نظر 
ابنیه آماده هس���تند که از میان آنها به علت کمبود 
 زیرس���اخت )آب و فاضاب و برق( تنها تحویل 

۵ هزار واحد در دهه فجر ممکن خواهد بود.
به گ���زارش پایگاه خب���ری وزارت راه و 
شهرس���ازی، وی ادامه داد: واحدهای باقیمانده از 
مجموعه پروژه کیس���ون فاز 6 این ش���هر از دهه 
فجر و زون ۸ از ابتدای اسفند به متقاضیان تحویل 

داده شود.
وط���ن خواهی در ادام���ه ضمن اخطار به 
ش���هروندانی که دیوار میانی واحد خود را در این 
فاز تخریب می کنند، گفت: این عمل باعث کاهش 
مقاومت ساختمان به طور کل شده و بدون شک 

جریمه نقدی و قانونی به واحد تعلق می گیرد.
وطن خواه���ی در ادامه گرانی بیش از حد 
ملزومات نصبی پروژه ش���امل آسانسور، درهای 
ضد س���رقت، درهای hdf، پنجره های upvc و 
شیرآات را از مشکات عمده در تکمیل مسکن 
مه���ر پرند اعام کرد و گف���ت: درحال حاضر 
۲۵ هزار واحد مس���کن مه���ر باقیمانده پرند به 
 طور متوس���ط دارای 9۰ درصد پیشرفت فیزیکی

 هستند.

وی همچنین در این باره تصریح کرد: متقاضیان 
پروژه های مسکن مهر پرند شامل کیسون، صدرانور، 
اساس گستر شرق یا هسای سابق، پی ریزان صدرا 
پارسیان، توسار، فرابتن، احجام، آرش آرمه، رمکان 
بنا، اسکان سازان، امرتات یا ری نو سابق، دریای 
نور، جهاندیده، س���وله گستران پرشین، تک ایستا 
جنوب، عمارت گستر اوج، تکسام، وثوق ساخت، 
آتیس عمران قصر یا ابنیه پردازش میثاق س���ابق 
و صنعت برتر زنجان که دارای قرارداد مس���کن 
مهر این شهر هستند به منظور تسریع در تکمیل 
و تحویل پروژه ها ظرف ۲ هفته آینده نس���بت به 
تکمیل آورده خود اقدام کنند تا مشمول حذف یا 

جابه جایی نشوند. 

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با 
اش���اره به این نکته که سهم آورده متقاضیان برای 
تکمیل ۲۵ هزار واحد باقیمانده ۲۲۰ میلیارد تومان 
اعام ش���ده است، گفت: قطعا در صورت تکمیل 
و اهتمام متقاضیان پرونده مسکن مهر این شهر در 

نیمه اول سال بعد بسته خواهد شد.
وی در پایان با اش���اره به تحویل 96۰ واحد 
 در زون ۳ کیس���ون واقع در فاز 6 این ش���هر طی 
۲ ماه گذشته بیان کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده 
تحوی���ل ۱۲۸۰ واحد زون 6 از بهمن و همچنین 
۸۸۰ واحد از زون ۸ از اسفند در دستور کار قرار 
گرفته و بقیه واحدها از ابتدای سال آینده در این 

لیست حاضر خواهند شد.

خطر فرونشست زمین پاایشگاه تهران را 
تهدید می کند 

اعام جزئیات پرداخت سبد حمایتی به کارگران

  نوع خودرو    قیمت خودرو کارخانه       قیمت خودرو بازار

۳۷،۵۰۰،۰۰۰  ۲۲،۴9۲،۰۰۰ پراید ۱۱۱  
۳۵،۰۰۰،۰۰۰  ۲۲،۷۰9،۰۰۰ پراید ۱۳۱  
۳۵،۲۰۰،۰۰۰  ۲۳،۴۰۰،۰۰۰ پراید ۱۵۱  
۱۲۸،۰۰۰،۰۰۰  ۷۴،9۵۲،6۰۰ چانگان   
۴۱،۰۰۰،۰۰۰  ۲۷،۵۰۷،۰۰۰ تیبا صندوق دار  
۴6،۰۰۰،۰۰۰  ۳۱،۱۴۳،۰۰۰ ساینا دنده ای  
6۰،۰۰۰،۰۰۰  ۳۲،9۴۴،6۰۰ پژو ۴۰۵  
۵9،۵۰۰،۰۰۰  ۳۵،۱۰۵،9۰۰   SLX پژو
۵۸،۰۰۰،۰۰۰  ۳۴،۷۴۵،۲۰۰ پژو ۴۰۵ دوگانه سوز 
۷۰،۰۰۰،۰۰۰  ۴۰،۵9۵،۷۰۰ پژو پارس  
۸۰،۰۰۰،۰۰۰  ۴۲،۴۸۱،۰۰۰ پژو پارس TU۵ کاس ۱۳ 
6۰،۵۰۰،۰۰۰  ۳6،۲۸6،۰۰۰ پژو ۲۰6 تیپ ۲  
۷۱،۰۰۰،۰۰۰  ۴۱،9۴۲،۰۰۰ پژو ۲۰6 تیپ ۵  
۷۱،۵۰۰،۰۰۰  ۴۲،۷6۳،۱۰۰ پژو V۸ ۲۰6 صندوقدار 
6۰،۵۰۰،۰۰۰  ۳۳،۵۳۵،۴۰۰  )LX( سمند ال ایکس
6۱،۰۰۰،۰۰۰  ۳۴،۳۳۸،۲۰۰   EF۷ سمند
6۳،۰۰۰،۰۰۰  ۳6،6۱6،۰۰۰ سمند دوگانه سوز کاس ۱6 
۸۱،۵۰۰،۰۰۰  ۴6،9۸9،۴۰۰ دنا   
9۱،۰۰۰،۰۰۰  ۴6،۰69،9۰۰ تندر پاس دنده  
9۱،۰۰۰،۰۰۰  ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ پژو ۲۰۷ دنده ای  
۲۷9،۰۰۰،۰۰۰  ۱۴۲،۷۰۰،۰۰۰ مزدا۳   
۲۲۷،۰۰۰،۰۰۰  ۱۱۴،99۴،۰۰۰  پژو۲۰۰۸  
۱۰۳،۰۰۰،۰۰۰  6۱،۰۰۰،۰۰۰ اسنپ وی  
۱۱6،۰۰۰،۰۰۰  ۵۴،۳6۱،9۰۰ ۲۰۷ اتوماتیک  
۲۳9،۰۰۰،۰۰۰  ۱۱۴،99۴،۰۰۰ پژو۲۰۰۸  
6۳،۰۰۰،۰۰۰  ۳9،۵9۰،۰۰۰ رانا   

وزیر کشور: رویکرد بودجه 98 مایه آرامش مردم و ثبات بازار است

بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران دستور العمل 
جدید خرید و فروش ارز در شبکه صرافی های مجاز 

را اعام کرد.
بان���ک مرکزی در اطاعیه اعام کرد: پیروی نامه 
عموم���ی این بانک، موضوع دس���تور العمل خرید و 
فروش ارز در صرافی های مجاز  به اطاع می رساند در 
جهت تسهیل فرآیند تامین ارز تجارت کشور، صرافی ها 
می توانند نس���بت به خرید حواله های ارزی از بانک 
مرکزی از طریق شعب ارزی بانک های عامل با رعایت 
مقررات ارزی و ثبت در "س���امانه نظارت ارز )سنا( " 
برای پوشش تقاضا های مشتریان بابت مصارف وارداتی 

از طریق "سامانه نیما" اقدام کنند.
روابط عمومی بانک مرکزی همچنین اعام کرد: 
بازار ارز روند با ثبات خود را متناسب با عرضه و تقاضای 
بازار ادامه خواهد داد، بنابراین مردم به تاکتیک های داان 
و واسطه های نوسان گیر در بازار توجه داشته باشند و در 
صورت نیاز به اسکناس مورد نیاز، برای تقاضای واقعی 

خود به صرافی ها و بانک های عامل مراجعه کنند.
تاکید می ش���ود حجم ذخایر نقدی و موجودی 
حساب های بانک مرکزی در سطح بسیار مطلوب قرار 
دارد و این بانک بنا به شرایط و سیاست کان کشور 

از منابع ارزی خود استفاده بهینه می کند.
خبر دیگر اینکه جلس���ه دوره ای رئیس کل بانک 
مرکزی جمهوری اس���امی ایران با مدیران عامل نظام 

بانکی برگزار شد.
در این جلسه عبدالناصرهمتی با اشاره به برنامه های 
ای���ن بانک برای مدیریت اضافه برداش���ت بانک ها و 
همراهی و اهتمام مدیران عامل بانک ها در این رابطه که 
باعث کاهش اضافه برداش���ت نسبت به پنج ماه پیش 

شده است، قدردانی کرد.
وی تدابیر بانک مرکزی برای اصاح نظام س���ود 
بانکی به منظور تامین منافع س���پرده گذاران بانک ها و 
هم حفظ قوام ساختار مالی بانک ها را تشریح و اهتمام 
نظام بانکی در رعایت سیاست های پولی بانک مرکزی 
را س���تود و بر نظارت بیشتر مدیران نظام بانکی برای 

رعایت مقررات تاکید کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به س���فر رئیس 
جمهوری اسامی ایران و هیات همراه به ترکیه اشاره 
کرد و گفت: در این سفر ترک ها آمادگی کامل خود را 

برای همکاری گسترده اعام کرده اند. هدفی که برای 
گس���ترش تجارت بین دو کشور تعیین شده است و 
منابع خوبی که در ترکیه داریم فرصت خوبی را برای 

رونق تجارت فی مابین فراهم می کند.
وی با اشاره به اینکه براساس گزارشی که تا این 
تاریخ اعام شده است بخشی از توافق در حال شروع 
مراحل اجرایی است، درباره کاا ها و نیاز های اساسی 
گفت: به نحو مناس���بی مبادات از طریق چین و هند 
و س���ایر مبادی انجام می ش���ود و به تدریج گسترش 

می یابد.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه ضمن اشاره 
به اقتضائات فصلی پایان س���ال میادی و تسویه های 
ش���رکت های تجاری از تصمیمات اخیر بانک برای 
تامین منابع ازم در خصوص حمایت از صرافی ها در 
تامین نیاز های مرتبط با پایان سال خبر داد که می تواند 
 آثار فصلی مرتبط با این مقطع از س���ال را پوش���ش

 دهد.
همتی در ابتدای جلسه با تسلیت ارتحال حضرت 
آیت اه هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص 
مصلح���ت نظ���ام به بیان اوص���اف و نقش وی در 
مسئولیت هایی که طی مقاطع مختلف در نظام اسامی 

داشت، اشاره و برای وی آرزوی علو درجات کرد.
از سوي دیگر مدیرکل مقررات بانکی بانک مرکزی 
گفت: سیاس���ت های جدید موجب افزایش نقدینگی 
بانک ها و تأمین مالی بنگاه های اقتصادی خواهد شد.

غنی آبادی در گفتگو با بخش خبری ۲۱ س���یما 
افزود: اعمال محدودیت بر چک های تضمین ش���ده، 
وجوه و پایانه های فروشگاهی ازجمله سیاست های 

امسال بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی است.
وی با اظهار اینکه با تغییر مبنای محاسبه سود سپرده 
کوتاه مدت، سهم سود سپرده گذاران کم نمی شود، افزود: 
بر مبنای سود بانکی بدون ربا همه سود سپرده های بانکی 
متعلق به سپرده گذاران است و به طور علی الحساب 
پرداخت می شود و سود قطعی در پایان هر دوره محاسبه 

و به سپرده گذاران پرداخت خواهد شد.
مدیرکل مقررات بانکی بانک مرکزی گفت: تغییر 
مبنای محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت شامل همه 
بانک ها و مؤسس���ات مالی که از بانک مرکزی مجوز 

دارند، می شود.

 دستور العمل جدید خرید و فروش ارز 
در صرافی های مجاز

متقاضیان مسکن مهر پرند در صورت عدم تکمیل آورده حذف می شوند تابلو  برندهای غیر مجازخارجی از مغازه ها برچیده می شود 

قیم���ت برخ���ی از انواع 
خودروهای تولی���د داخلی در بازار 

دیروز اندکی کاهش یافت.
به گ���زارش خبرن���گار ما، 
با نزدیک ش���دن به موعد قیمت 
گذاری رس���می خودرو از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
عطش بازار برای خرید خودرو با 
قیمت های باا کاهش یافته است 
و از دی���روز در برخ���ی از انواع 
 خودروها ش���اهد کاهش قیمت

بودیم. 

در معام���ات بهای فروش 
خودرو چان���گان با کاهش یک 
میلیون تومانی به قیمت ۱۲۸ میلیون 
تومان رس���ید و قیمت پژو ۲۰6 
صندوق دار حدود ۵۰۰ هزار تومان 
ارزان شد. این کاهش نسبی قیمت 
در مورد پژو ۲۰6 تیپ ۲، پژوپارس 
 ،LXکراس،س���مند H۳۰ و TU۵
پژوپارس و  پژو ۲۰۷ اتوماتیک هم 

مشاهده می شود.
قیمت خودروهای داخلی در 

بازار دیروز به شرح زیربود:

پس از س���ه سال رایزنی و 
برنامه ریزی، بااخره هندی ها از 
دیروز فعالیت رس���می خود را به 
عنوان بهره بردار در بندر ش���هید 

بهشتی چابهار آغاز کردند.
"دیپ���اک میت���ال" مدیرکل 
یک���ی از ادارات وزارت ام���ور 
خارجه هند دیروز از افتتاح دفتر 
اپراتوری شرکت هندی IPGLدر 
بندر شهیدبهشتی چابهار خبر داد و 
افزود: نشست سه جانبه ایران، هند 
و افغانس���تان که پریروز در تهران 
برپا شد، یک واقعه بسیار خوب، 

تاریخی و به یادماندنی است.
به گ���زارش روابط عمومی 
س���ازمان بنادر و دریانوردی، وی 
تاکید کرد: آنچه در کمیته پیگیری 
اجرایی س���ازی موافقتنامه چابهار 
انجام می شود، ایجاد طرح و برنامه 
اس���ت تا سه کشور ایران، هند و 
افغانستان، نقش مناسبی در حمل 
و نقل و لجس���تیک منطقه داشته 

باشند.
مدیرکل یکی از ادارات وزارت 
امور خارجه هند با اشاره به افتتاح 
دفتر شرکت اپراتوری IPGLدر 
بن���در چابهار ابراز امیدواری کرد: 

این ش���رکت اپراتوری به زودی 
برنامه عملیات���ی اش را در ایران 

شروع کند.
وی بندر چابهار را دروازه ملل 
و نقطه ارتباطی بسیار خوب بین 
ایران، جنوب اوراسیا، هندوستان، 
افغانستان و البته کشورهای آسیای 
مرکزی عنوان کرد و افزود: نشست 
کمیت���ه پیگیری اجرایی س���ازی 
توافقنام���ه بین المللی چابهار به 
بررس���ی بیشتر پروتکل ها در این 
زمین���ه می پردازد و تعیین می کند 
سه کشور اصلی در این توافقنامه 
چگونه نقش موثرتری در توسعه 
تجاری و بازرگانی دریایی داشته 

باشند. 
موافقتنامه ترانزیتی سه جانبه 
بین کشورهای ایران، هند و چابهار 
با هدف تسریع، تسهیل و ارتقای 
ترانزیت چابهار و اتصال کشور هند 
و افغانستان به کشورهای آسیای 
میانه از طریق بندر چابهار، توسعه 
صادرات سه کشور و ایجاد کریدور 
بین المللی بین کشورهای مذکور 
در خرداد س���ال ۱۳9۵ به امضای 
روسای جمهوری ایران و افغانستان 

و نخست وزیر هند رسید. 

معضل فرونشست زمین های 
جن���وب پایتخت در محل احداث 
پاایشگاه به دلیل مصرف بی رویه 
آبه���ای زیرزمینی بتدریج بحرانی 

می شود.
دکترمحمد سعید ایزدی معاون 
وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای 
عالی شهرسازی و معماری کشور 
دیروز در نشست آموزش بازآفرینی 
ش���هری با بیان این مطلب گفت: 
شهرهای ما به لحاظ ایمنی، امنیت، 
بحران هویت و ابعاد مختلف دچار 

مخاطره هستند. 
وی اف���زود: حتی زیس���ت 
پذیرش شهری هم دچار مخاطره 
ش���ده و در سال های آینده تنفس 
در تهران با خطرات مختلفی مواجه 

خواهد بود.
وی افزود: متأس���فانه برخی 
تأسیسات خطرآفرین شهری مانند 
پاایش���گاه تهران، مخازن نفت 
پایتخت، تعدادی از بیمارس���تان ها 
و حت���ی برخ���ی از مجتمع های 
 مس���کن مهر روی گسل ساخته

 شده اند.
همچنین ادامه فرو نشست زمین 
درمس���یر خطوط مترو یا لوله های 
اصلی گاز شهری جنوب تهران می 

تواند فاجعه آفرین باشد.
ایزدی گفت: در ۳۰ س���ال 
گذشته هیچ اثر قابل دفاع معماری 
در ش���هرهای ایران احداث نشده 
است و باید در بازآفرینی محات 

به این نکته توجه کنیم.

 وزیر نفت: قیمت بنزین سال آینده 
تغییر نمی کند 

وزیر نفت با بیان اینکه قیمت فروش هر بشکه نفت در ایحه بودجه 
سال آینده ۵۴دار پیش بینی شده که متعارف است، گفت: قیمت حامل های 

انرژی سال آینده تغییر نمی کنند.
به گزارش مهر به نقل از خانه ملت، بیژن زنگنه با اشاره به وضع نفت 
در ایحه بودجه 9۸، گفت: دولت به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای 
نفتی در بودجه است به همین دلیل درآمد مالیاتی در سال آینده افزایش 

پیدا کرده است.
وی افزود: اگرچه در میان کشورهای عضو اوپک بودجه ایران کمترین 
وابستگی را به نفت داشته و در مقایسه با کشورهای همسایه وضع خوبی دارد 
اما سیاست کان کشور کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است.

زنگنه با تاکید بر اینکه شرایط فعلی فرصتی است که ما از آن به درستی 
استفاده خواهیم کرد، بیان کرد: در بخش هزینه های بودجه باید تحواتی 
ایجاد شود و براساس صحبت های رئیس جمهوری باید با اصاح ساختار 
به دنبال کاهش هزینه ها باشیم.وی با اظهار اینکه باید با همت و اراده قوی 
کشور را از شرایط خطیر کنونی خارج کنیم تا دشمنان به اهداف شوم خود 
نرسند، در پاسخ به این سوال که با اصاحات انجام گرفته در ایحه بودجه 
وابس���تگی به نفت کاهش پیدا کرد، توضیح داد: این بخش تغییر چندانی 

نداشت اما هزینه ها تا حدودی کاهش پیدا کرد.
زنگنه با بیان اینکه قیمت فروش هر بشکه نفت در ایحه بودجه سال 
آینده ۵۴دار پیش بینی شده است، گفت: در برخی موارد قیمت برآورد شده 
در بودجه ساانه تغییر می کند به طور مثال در سال جاری هر بشکه نفت 
بیش از ۷۰دار به فروش می رسد در حالی که در بودجه ۵۵دار پیش بینی 

شده بود اما ۵۴دار برآورد شده برای سال آینده متعارف است.



شايد شما هم اين داستان را شنيده باشيد 
كه مي گويند ســــال ها قبل، پيرمردي بود كه 
يكي از دخترهايش را به ازدواج يك كشاورز 
درآورده و دختر ديگرش را به يك كوزه گر 
داده بود. روزي تصميــــم گرفت به ديدن 
دخترهايش برود. اول به ديدن آن دختري 
رفت كه شوهرش كشاورز بود. از او پرسيد: 
دخترم! حالت چطور اســــت؟ آيا كار و بار 
شــــوهرت روبه راه است؟ دختر گفت: خدا 
را شكر، اما كاش كمي باران بيشتر مي باريد 
و كشاورزي شوهرم رونق بيشتري مي گرفت. 

سپس پيرمرد نزد آن يكي دخترش رفت 
كه شوهرش كوزه گر بود. از او پرسيد: دخترم! 
حالت چطور است؟ آيا كار و كاسبي شوهرت 
رونق دارد؟ دختر گفت: الحمداهللا، خدا را 
شكر ولي اي كاش مدتي باران نمي باريد و 
شوهرم مي توانست تعداد بيشتري كوزه بسازد 

و زير نور آفتاب خشك كند. 
پيرمرد با خودش گفت: عجب حكايتي 
اســــت. آن دخترم مي گويد خدا كند باران 
بيشتر ببارد و اين يكي مي گويد خدا كند كمتر 
ببارد! بعد دست هايش را به طرف آسمان باال 
برد و اين طور دعا كرد: خدايا! تو خودت بهتر 
مي داني كه به بندگانت چگونه روزي بدهي. 

زندگي اين دو دختر مرا هم هر طور خودت 
صالح مي داني اداره كن! 

حكايت اين روزهاســــت. همزمان با 
خوشحالي كشاورزان و عموم مردم ايران -كه 
در اقليمي عمدتا خشك و نيمه خشك زندگي 
مي كنند- از بارش بــــاران، مردم در برخي 
شهرها نگران جاري شدن سيالب و ايجاد 

خسارت هاي احتمالي هستند. 
دخالت انسان در طبيعت

سيل به معني طغيان  آب، زير آب رفتن 
گستره اي از زمين و طوفاني شدن، وا ژه اي 
است كه ويراني و بي شفقتي طبيعت را تداعي 
مي كند. در خالل يا پــــس از يك بارندگي 
شديد، دِبي رودخانه (مقدار آبي كه از نقطه 
مشــــخص در واحد زمان عبور مي كند) به 
سرعت افزايش پيدا مي كند. در نتيجه آب 
از بستر عادي خود سرريز مي شود و دشت 
سيالبي و مناطق اطراف را دربر مي گيرد. با 
بررسي دشت سيالبي قديمي و آبرفت هاي 
آن شايد بتوان با درجه اي از تقريب، احتمال 
وقوع و بزرگي ســــيل هاي آتــــي منطقه را 
مشخص كرد. اصوالً بزرگي سيل ها و تكرار 
آنها در طول زمان تابع شــــدت بارندگي، 
نفوذپذيري زمين و وضع توپوگرافي منطقه 

است. 
امروزه به دليــــل دخالت هاي بي رويه 
انسان در طبيعت، در بسياري نقاط كه قبًال 
سيل نمي آمده، طغيان هاي بزرگي مشاهده 
مي شود. فعاليت بشر به چند صورت احتمال 
وقوع سيل را افزايش مي دهد. از آن جمله 
مي توان به ساختمان سازي در دشت سيالبي 
رود كه مستلزم اشــــغال بخش هايي از آن 
اســــت و باعث كاهش ظرفيت طبيعي رود 
مي شود، اشاره كرد. به اين ترتيب محدوده اي 

از دشت سيالبي كه در زمان طغيان زير آب 
مي رود،گسترده تر مي شود. 

شهرســــازي ها و حذف گياهان باعث 
كاهش مقدار آب نفــــوذي و افزايش آب 
سطحي مي شود. حجم زياد آب از يك طرف 
بر بزرگي طغيان مي افزايــــد و از طرفي با 
افزايش فرسايش، رسوباتي به وجود مي آورد 
كه با برجاي گذاشتن آنها ظرفيت بستر اصلي 
رود كاهش مي يابد. اين گونه موارد معموالً 
تأثير تدريجي دارند، ولي سيل هاي ناگهاني و 
فاجعه آميز اغلب بر اثر تخريب سدها و بندها 

ايجاد مي شوند. 

چرا سيل مي آيد؟
از ديرباز انسان ها براي رفت وآمد آسان 
و داشتن دسترسي به منابع غذايي و سهولت 
تجارت، در كنار درياها و رودخانه ها مسكن 
مي گزيدند. چنانچه جمعيت انساني در كنار 
منابع طبيعي آبي متمركز نبودند، هيچ نگراني 
از بروز سيل وجود نداشت. ولي به هر روي 
وجود خاك حاصلخيز كنار رودخانه ها همراه 
با احتمال جاري شدن سيالب هاي متعدد و 
وجود انواع رسوب گذاري هاي عادي است.

سيالب هاي برخاســــته از  دريا  قدرت 

ايجاد طغيان ها، درهم نورديدن استحكامات 
ضد سيل مانند  سيل شــــكن ها، صاف كردن 
 تپه هاي شني  و پر كردن  نواحي گود زمين 
 را دارنــــد. بنابرايــــن در زمين هاي اطراف 
استحكامات ساحلي امكان سيل گرفتگي و 
آسيب ديدگي متصور است. عواملي مانند 
طوفان هاي سهمگين،  طوفان هاي برق آسا، 
جزر و مد بلند، پديده تسونامي  (لرزش شديد 
آب دريا كــــه در پي زمين لرزه هاي زير دريا 
پديد مي آيد)    يا تركيــــب اينها، باعث ايجاد 
سيالب هاي دريايي مي شوند. از آنجا كه اكثر 
مناطق شهري در كنار ســــاحل بنا شده اند، 
اين تهديد جدي تقريبا در تمام نقاط جهان 

وجود دارد. 
بسياري از  رودخانه ها  كه در مرزهاي 
زمين هاي نســــبتاً مســــطح جاري هستند، 
 دشت هاي ســــيالبي  را تشكيل مي دهند. در 
هنگام شديد بودن ســــيل، جمع شدن گل 
والي بر روي زمين هاي زراعي باعث كاهش 
حاصلخيزي آنها خواهد شد. در فرهنگ هاي 
كشاورزي اوليه، ارتباط چرخه ساليانه سيل و 
سال زراعي از اهميت بااليي برخوردار بود، 
به ويژه در مورد  مصريان  باســــتان ساكن در 
مجاورت رود  نيل  و ساكنان  بين النهرين  در 

كنار رودخانه هاي  دجله  و  فرات .

سيالب هاي آني و دوره اي 
سيل معموالً زماني به وقوع مي پيوندد كه 
يك سطح پست زمين از آب پر شده باشد. 
بدترين حالت هاي سيل رودخانه اي معموالً 
در زمين هاي حاشيه اي رود جاري مي شود. 
به عنوان نمونه مي توان از سيل هاي  كوئينزلند 
 در ژانويه سال 1999 نام برد كه در آن بخش 
جنوب شرق كوئينزلند به زير آب فرو رفت. 

سيل زماني رخ مي دهد كه خاك و پوشش 
گياهي يك منطقه توانايي جذب كامل آب 
را نداشته باشــــد. در اين زمان حجم آب به 
صورت غيرقابل كنترل از طريق كانال هاي 
رودخانه اي يا حفره هاي طبيعي يا مخازن آب 

دست ساز بشر، ريزش مي كند. 
ســــيل هاي دوره اي به صورت طبيعي 
در بسياري از رودخانه ها رخ داده و باعث 
به وجــــود آمدن مناطقي به نام دشــــت هاي 

سيالبي مي شود. علت وقوع اين سيالب ها 
بارش باران هاي شــــديد و گاهي نيز توام با 
ذوب برف است كه باعث طغيان رودخانه 
و جاري شدن آب در زمين هاي حاشيه اي 
رود مي شود. سيالبي را كه به يكباره و بدون 
هيچ فرصت قبلي ايجاد و جاري مي شــــود 
به اصطالح سيل آني مي گويند. سيالب هاي 
آني معموالً در اثر بارش بيش از حد در يك 
منطقه نسبتاً كوچك ايجاد مي شوند. از سوي 
ديگر سيل نواحي ساحلي نيز بر اثر بادهاي 
شديد ســــطح اقيانوس يا به واسطه امواج 
حاصله از زمين لرزه هاي كف دريا به وجود 
مي آيد. البته شــــمار عوامل ايجاد سيل زياد 

است. 

تأثير توفان هاي دريايي بر روي قيمت نفت!
باران هاي  موســــمي  در كشــــورهاي 
اســــتوايي مانند  بنگالدش، توانايي ايجاد 
سيل هايي خانمان برانداز را دارند. توفان هاي 

دريايي موســــوم به « هاريــــكان» نيز داراي 
خصوصياتي هستند كه توان ايجاد سيل هاي 
مخرب را دارند. ســــيالب هاي دريايي كه 
ارتفاعشــــان گاهي به هشت  متر  مي رسد در 
اثر حركت هاريكان دريايي به سمت ساحل 
به وجود مي آيند. مركز هاريكان از فشــــاري 
بسيار پايين برخورد بوده و بنابراين در موقع 
طوفان، سطح  دريا  چندين متر به باال كشيده 
مي شود. اين نوع از سيل هاي  ساحلي  به طور 

مكرر در  بنگالدش  رخ مي دهند. 
اين توفان ها عالوه بر تخريب محيط و 
وارد آوردن خسارت هاي شديد، مي توانند 
به شكل غيرمستقيم بر روي مسايل اقتصادي 
دنيا تأثيرگذار باشــــند. به عنوان مثال پس از 
توفان وحشــــتناك اخير در آمريكا بيش از 
42درصد توليدكنندگان نفت خليج مكزيك 
فعاليت خود را متوقف كردند و اين مسأله 

قطعا بر روي قيمت نفت تأثير مي گذارد. 

لزوم بيمه خسارات ناشي از سيل
سرمنشاء سيل هاي ســــاحلي در  اروپا 
 توفان هاي سهمگين  اطلس  هستند كه باعث 
وارد شدن فشار به آب و راندن آن به سمت 
ساحل مي شــــوند، به ويژه اگر اين فرآيند با 
جزر و مد شــــديد همراه شود، تخريب گر 

خواهد بود. 
سيل هاي آني ناشي از ذوب  برف  كوه ها، 
تحت شرايطي نادر و با امتزاج با  امواج گرم  به 

عاملي مخرب تبديل مي شوند كه باعث ازبين 
رفتن جان و مال مردم خواهند شد. 

زمين لرزه هاي كف دريا، فعاليت جزاير 
آتشفشاني كه به شــــكل گيري  مواد مذاب 
 مي انجامند و ريزش خاك كف دريا بر طبقات 
قاره اي تماماً آبستن موج هاي جزر و مدي 
به نام  سونامي  هستند كه باعث تخريب مناطق 

ساحلي خواهند شد. 
ســــيل  از متداول ترين فجايع طبيعي 

در جهان به حســــاب مي آيــــد. از اين  رو 
براي جبران خســــارات،  بيمه  كردن  اموال  و 
محصوالت كشاورزي   در مقابل نابودي ناشي 
از وقوع آن امري بسيار ضروري است، زيرا 
بروز سيل امري نسبتاً قابل پيش بيني محسوب 

مي شود. 
آيا مي شود سيل را پيش بيني كرد؟

هدف از پيش بيني ســــيل درحقيقت 
برآورد دِبي جريان و ســــطح سيالبي است 
كه در يك دوره بازگشــــت مشخص (مثًال 
در يك دوره 25، 50 يا 100ســــاله) احتمال 
وقوع آن وجــــود دارد. نتايج اين پيش بيني 
كه سيالب طراحي نام دارد، به عنوان مبنايي 
براي انتخاب روش هاي مقابله با سيل مورد 
استفاده قرار مي گيرد. سيالب طراحي معموالً 
بر مبناي هزينه الزم براي كنترل آن و ميزان 
ريسك و خطري كه تخريب سيستم كنترل 
سيالب پيشنهادي براي جان انسان ها دارد، 

انتخاب مي شود. 

در مواردي كه گسيختگي سازه آبي منجر 
به از دست رفتن جان انسان ها و اموال زيادي 
بشود، طراحي بر مبناي سيالب ها با احتمال 
رخداد كمتر و دوره بازگشت طوالني تر، مثًال 
سيالب هزارساله و حتي بيشتر انجام مي شود. 
سطح گسترش و ارتفاع اين سيالب ها بيش 
از سيالب هايي است كه از احتمال رخداد 
بيشــــتري برخوردارند. پيش بيني سيالب 
طراحي به دو صورت تحليلي و زمين شناسي 

انجام مي شود كه اغلب مكمل يكديگرند. 
عواملي كه براي پيش بيني تحليلي سيالب 
مــــورد توجه قرار مي گيرند شــــامل موارد 
گوناگوني است: بررسي توپوگرافي بخشي از 
حوضه آبريز كه جريان آب را در منطقه مورد 
مطالعه تأمين مي كند، تعيين نوع پوشش سطح 
زمين (سنگ، خاك، گياهان)، جهت تخمين 
نسبت آب جاري شــــده به آب نفوذي و 
تبخيرشده، تعيين بزرگ ترين رگبار و بارندگي 
محتمل با توجه به داده هاي موجود، توجه به 
فصل (زيرا شرايطي مثل اشباع بودن زمين 
از آب يا پوشــــيده بودن سطح آن از برف 
تأثير مستقيمي بر جريان سطحي آب دارند)، 
تعيين ظرفيت ذخيره بستر اصلي رود و دشت 
سيالبي اطراف آن و مطالعه تغييرات احتمالي 
در ظرفيت ذخيره بخش هاي پايين رود در 

آينده. 
نقش پوشش گياهي در جلوگيري از وقوع سيل

در هنگام ريزش آب باران هاي سنگيني 

كه باعث بروز ســــيالب ها مي شوند، ذرات 
آب با شاخ و برگ درختان جنگل برخورد 
مي كنند و تا حد زيادي از سرعت آنها كاسته 
مي شود. خاك جنگل هم پوشيده از شاخ و 
برگ گياهان و درختان است كه باعث جذب 
آب مي شــــود و جويبارهايي با آب زالل به 

وجود مي آورد. 
اين روزها اهميت پوشــــش گياهي از 
نقطه نظــــر آبخيزداري بيولوژيك بســــيار 
موردتوجه قرار مي گيرد و كارشناسان تاكيد 
زيادي براهميت اين موضوع در پيشگيري از 

رخداد سيل دارند. 
دكتر محمد يزدي، اســــتاد علوم زمين 
دانشگاه شهيد بهشتي، در گفت وگو با ايسنا 
با اشاره به اين كه نوع پوشش زمين در جاري 
شدن ســــيالب اثرگذار است، مي گويد: در 
نقاطي كه پوشيده از گياه، جنگل و فضاي 
سبز هستند به ندرت سيل جاري مي شود چرا 
كه درختان سرعت برخورد قطرات آب با 
زمين را مي گيرند. خاك رس نيز نفوذناپذير 
اســــت، به اين معني كه آب از آن به داخل 
زمين نفوذ نمي كند. براي مثال در روستاهاي 
شمال كشور سقف خانه ها را با خاك رس 
مي پوشانند تا هنگام بارندگي مانند ايزوگام 

عمل كند و آب به درون خانه راه پيدا نكند. 
وي با تأكيد بر اين كه تخريب پوشش 
گياهي از عوامل اصلي جاري شدن سيالب 
در مناطق مختلف كشور ماست، مي افزايد: 
چنانچه زمين از جنس شــــن و ماسه باشد 
نفوذپذيري زيادي خواهد داشــــت و مانع 
سيالب مي شود. يكي از مشكالت اساسي ما 
كمبود پوشش گياهي است، زيرا اكثر مناطق 
كشــــور ما بياباني و پوشيده از خاك است. 
اين وضعيت ســــبب مي شود كه با كمترين 
ميزان بارندگي، آب به سرعت به سطح زمين 
برسد و سيالب راه بيفتد. البته يكي از عوامل 
خيزش گرد و غبار در كشــــور نيز همين 

موضوع است. 

امكان محاسبه حداكثر احتمال سيل  
به صورت كلي محاسبه حداكثر سيل 
محتمل، محتاج برآورد پتانسيل بارش و مقدار 
و نحوه توزيع بارش در داخل حوضه آبريز 
است. مقدار آبدهي يا سطح آب رودخانه بر 
حســــب زمان را معموالً توسط منحني هاي 
خاصي به نام هيدروگراف نشان مي دهند. 
به اين منظور اغلــــب از هيدروگراف واحد 
استفاده مي شود. مقدار آبدهي رود در يك 
مدت زمان مشخص از روي هيدروگراف 

قابل محاسبه است. 
به منظور پيش بيني سيل معموالً مقادير 
محاسبه شــــده براي جريان به تراز (ارتفاع) 
آب تبديل مي شــــود. مبناي پيش بيني هاي 
زمين شناسي شــــامل تعيين مرزهاي دشت 
سيالبي توسط تصاوير فضايي و عكس هاي 
هوايي، جهت تعييــــن پراكندگي آبرفت ها 

و خاك هــــاي جديد در دره و شناســــايي
اشكالي كه به وقوع سيل مربوط مي شوند،
ازجملــــه پادگانه ها، گودال هــــا و مانند آن

است. 
اين بررسي ها زمان دقيق وقوع يك سيل
در گذشته را مشخص نمي كند، بلكه ضمن
بررســــي تأثير وقوع آن در زمان هاي جديد
زمين شناســــي، احتمال رخداد مجدد آن را
هشدار مي دهد. نتايج بررسي هاي زمين شناسي
به ويژه در جاهايي كه آمار طوالني از وضعيت
آب و هوايي وجود ندارد، مي تواند از روش

تحليلي دقيق تر باشد. 
اطالع از چگونگــــي جريان، حجم،
شــــدت، مدت، مكان و باالخره زمان وقوع
سيل ها اهميت ويژه اي در طراحي و نگهداري
سازه هاي مهندســــي، به ويژه تأسيسات آبي
و همچنين پيش بينــــي خطرات و زيان هاي
احتمالي ناشي از سيل دارد. به دليل شرايط
آب و هوايي ايران، سيالب ها چه از نوع بهاره
و ناشــــي از ذوب برف باشند و چه از نوع
ناگهاني ناشــــي از رگبار، بخش عمده اي از
جريان سطحي اغلب رودهاي حوضه مركزي

را تشكيل مي دهد. 

جبران خسارات مالي با بيمه كشاورزي و 
منابع طبيعي

ســــازوكار بيمه كشــــاورزي و منابع
طبيعي بيش از ســــه دهه در ايران قدمت
دارد و ريسك هاي متنوعي را در بخش هاي
زراعت، دامپروري، باغباني و منابع طبيعي
زيرپوشــــش حمايتي خود دارد. با تقريب
خوبي مي توان گفت تمامي محصوالت و
فعاليت هاي كشاورزي در ايران زير پوشش

بيمه قراردارند. 
درحقيقت مديريت ريســــك هاي فني
كه طي وقوع ســــيالب يا تشديدآثار ناشي
از اين بليه طبيعي به وجود مي آيند به عهده
دستگاه هاي مســــئول ذيربط و با مشاركت

عموم مردم است. 
عموم مردم، به ويژه بهره برداران بخش
ارزشمند كشاورزي كشور مي توانند با مراجعه
به شعب بانك كشــــاورزي يا شركت هاي
خدمات بيمه كشاورزي در سراسر كشور از
خدمات نوين اين بيمه- كه طيف گسترده اي
از ريسك ها ازجمله ســــيل را زير پوشش
دارد- آگاهي پيدا كرده و فعاليت خود را زير

پوشش حمايتي اين بيمه ادامه دهند. 
شايسته است همراه و همزمان با رويكرد
كشاورزان ايراني به بيمه كردن فعاليت خود،
دولت نيز آن چنان كه در قانون برنامه ششم
توسعه و بودجه ساليانه آمده است، اعتبارات
مورد نظر را كه از جنس حق بيمه سهم دولت

هستند، به شكل بهنگام وكافي تأمين كند. 
رامين اميني زارع
مدرس مديريت ريسك و كارشناس ارشد
مهندسي منابع طبيعي

55چهار شنبه  5  دى  1397 ـ   18 ربيع الثانى 1440 ـ  26 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27181 گزارش

آنچه از سيل برجا    مي ماند

* توفان هاي دريايي عالوه بر تخريب  محيط و وارد آوردن خسارت هاي 
دنيا  اقتصادي  مسايل  روي  بر  غيرمستقيم  به شكل  مي توانند  شديد، 

تأثيرگذار باشند 
* تخريب پوشش گياهي از عوامل اصلي جاري شدن سيالب در مناطق 

مختلف كشور ماست

* امروزه به دليل دخالت  هاي بي رويه انسان در طبيعت، در بسياري نقاط 
كه قبًال سيل نمي آمد، طغيان هاي بزرگي مشاهده مي شود

* سيل زماني رخ مي دهد كه خاك و پوشش گياهي يك منطقه توانايي جذب 
كامل آب را نداشته باشد

23573جدول
طراح: غالمحسين باغبان
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افـقـى: 
  1 - مجموعه الكترون هايى كه در امتدادى معين از سطح 

جسمى ( مثل كاتد ) خارج مى شوند - خطاى فوتبالى
 2 - سرمشق عالى - نام شكسپير - اژدر مار

  3 - بــه طــور كلى - حرف هشــتم التين - گياهى
 بى آوند - نفيس

 4 - اولين سلسله پادشاهى ايران - دفع توپ توسط 
دروازه بان - دهكده 

5 - از جزاير اندونزى نزديك جاوه - شــيوه تفكر و 
استدالل - دانه خوشبو 

6 - طال - شاخ حجامت - روز ازل
  7 - از... جوييم توفيق ادب - راه ميانبر - عاشورا -

واحد پول ما 
8 - انجام نشدنى - آشكار شدن راز - هنر هفتم

  9 - آلن ..... اسطوره فوتبال انگليس - نوعى رياست -
 امر به گفتن - زمين پر آب و علف

  10 - آجرى با سطح صيقلى و لعاب دار - توطئه ها - 
زير پا مانده 

11 - الفباى موســيقى - شاعر نيشابورى - دستگاه 
نسخه بردارى و تكثير

 12 - كاشف گردش خون - الفت - محرمانه
 13 - پارچه ابريشــمى - كم وزن - ســاز موالنا - 

تعقيب ستارگان
 14 - قرض بانكى - از پى آينده - لپ

 15 - برآمدگى ته كفش – بازيگر فيلم قاعده بازى
عـمـودى:

 1 - محتوى نامه - فيلمى از حسين قناعت
 2 - پيامبران - كنايه از الغر و ضعيف - غارت 

 3 - به همراه هم - رودى در شمال خراسان و گرگان - 
چرك تن و جامه

 4 - كلمه شگفتى - آموخته لقمان – سزاوار
  5 - نوعى جنون - چيز - نصف معدل

 6 - چپ چشم - رسته - جاسوسخانه آمريكا - پوالد
 7 - چه وقت؟ - كيف سفرى - شگرد كشتى - پس از آن

 8 - از چهار مزه اصلى - سختى ها - دستكش چرمى 
شكار چيان باز

 9 - ساقه زير زمينى - مخفف هوش - بعد - پرنده شناگر 
10 - تعجب غليظ ! - اسم - بيمارى پوستى - گر بدستت داد تيغ 

تيز دست روزگار ، هر چه مى خواهى ببر اما .... نان كسى
 11 - خسيس پس نمى دهد - واحد وزن قديم- مليت 

راجر فدرر تنيسور مشهور
 12 - ســريالى از مهدى فخيم زاده - مستى ، مقابل 

هوشيارى - ناپيدا
 13 - صدايى در موسيقى - حالل رنگ - متابعت
 14 - آتش گرفته و تباه شده - از خواهران برونته - بت
 15 - در دوره قاجار به پايتخت مى گفتند - قرض

آگهي مناقصه عمومي
(نوبت اّول)

شــــهرداري رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شــــماره 1/184/588/ش مورخ 97/9/20 شوراي 
اسالمي شهر رودهن اقدام به برگزاري مناقصه عمومي لكه گيري و آسفالت معابر اصلي و فرعي سطح 
شهر (براساس فهرست بهاي راه و باند ســــال 97) نمايد. لذا متقاضيان پيشنهاد مي توانند تا 10 روز 
پس از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم روزنامه تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 97/10/24 جهت 

دريافت و تحويل اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها (76504991ـ021) مراجعه نمايند.
1ـ موضوع مناقصه: لكه گيري و آسفالت معابر اصلي و فرعي سطح شهر

2ـ مهلت دريافت و تسـليم اسـناد: از روز پنجشنبه مورخ 97/10/13 تا پايان وقت 
اداري روز دوشنبه مورخ 97/10/24 تا رأس ساعت 14:00 مي باشد.

3ـ مدارك مورد نياز جهت تحويل اسـناد مناقصـه: معرفي نامه ممهور به مهر و 
امضاي مجاز شركت به همراه كارت شناسايي معتبر.

4ـ محل تحويل اسناد: دبيرخانه شهرداري رودهن مي باشد.
5ـ مبلـغ بـرآورد: 3/500/000/000ريـــال و ســـپرده شـــركت در مناقصه به مبلغ 
175/000/000ريال به صورت ضمانت نامه بانكي مورد قبول شهرداري يا وجه نقد جهت 

واريز به حساب سپرده 3100002572003 بانك ملي ايران شعبه رودهن اقدام نمايند.
6ـ تشـكيل كميسـيون عالـي معامـالت شـهرداري رودهـن و بازگشـايي پاكت هاي 

پيشنهادي در روز سه شنبه مورخ 97/10/25 رأس ساعت 15:00 در دفتر شهردار مي باشد.
7ـ شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

8ـ به پيشنهادهاي مبهم، مخدوش، فاقد الك و مهر و سپرده و آناليز قيمت پيشنهادي 
پيمانكار ترتيب اثر داده نخواهد شد.

9ـ به برندگان اول و دوم و ســـوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 
آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

10ـ ساير اطالعات و جزئيات فني مربوط به معامله در اسناد مناقصه قيد گرديده است.
11ـ هزينه چاپ دو نوبت آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه است.

مهدي كچويي - شهردار رودهن

آگهى مزايده فروش دام نوبت اول
 و اقالم مازاد و ضايعاتى(نوبت دوم) 

 شـــركت كشـــت و صنعت ودامپـــرورى ومرغدارى دشـــت خرمدره
(ســـهامى عام) درنظر دارد تعدادى گاو و تليسه آبســـتن داشتى، گاو 
غيرآبستن كشتارگاهى، گوساله نر (شـــير خوار و قطع شيرقابل پروار)، 
گوساله ماده و دو دســـتگاه پاستوريزاتور و يك دســـتگاه تانكر استيل 
مســـتعمل خودرا از طريق مزايده حضورى بفروش برســـاند، متقاضيان 
ميتوانند جهت بازديد و دريافت فرم شـــركت در مزايده به آدرس: زنجان 
– خرمدره – انتهاى شـــهرك قدس– باالتر از كمربنـــدى مراجعه فرمايند. 
جلسه مزايده روز دوشنبه مورخ 97/10/17 رأس ساعت 11 صبح در محل 

شركت برگزار ميگردد.
قيمت پايه فروش اقالم مزايده در روز برگزارى مزايده دراسناد مزايده (فرم 
عمومى شرايط شركت در مزايده) درج خواهد شد.             

تلفن تماس: 024-35523010 

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول
شركت تعاونى مسكن كارشناسان و كاركنان كانون كارشناسان 

رسمى دادگسترى مركز با شماره ثبت 52963
بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاونى دعوت مى شود جهت شركت در 
مجمع مذكور كه رأس ساعت  15 روز چهار شنبه مورخ 1397/10/19  در محل 
كانون كارشناسان اســـتان تهران به آدرس : تهران – خيابان دكتر شريعتى- 
خيابان شهيد دستگردى(ظفر سابق)نبش خيابان فريد افشار(رئيسى سابق) 
شـــماره 185  طبقه نهم تشكيل مى گردد، حضور به هم رسانند. جهت هر گونه 

سؤال با شماره09123213480 تماس حاصل فرماييد.
دستور جلسه:

1- تطبيق اساسنامه جديد با قانون بخش تعاون و تصويب آن 
2- تصويب مدت فعاليت تعاونى ازنامحدود به 5 سال

3-تصويب مدت فعاليت تعاونى از تاريخ برگزارى مجمع عمومى فوق العاده  به مدت 5 سال 
 4- تغيير آدرس شـــركت تعاونى مســـكن كارشناســـان و كاركنان كانون 

كارشناسان رسمى دادگسترى مركز با شماره ثبت 52963  
هيئت مديره 

آگهي تغييرات شركت پلي نار به شماره ثبت 91452 و شناسه ملي 10101357870 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومي عادي ســـاليانه مورخ 1397/4/5 تصميمات ذيل اتخاذ شد: ترازنامه و 
حســـاب سود و زيان سال مالي 96 به تصويب رســـيد.روزنامه هاي كثيراالنتشار اطالعات و دنياي اقتصاد جهت 
درج آگهي هاي شـــركت تعيين گرديد. موسســـه حسابرســـي و خدمات مديريت آرمان اصول به شماره ملي 
10320323100 به عنوان بازرس اصلي و آقاي علي رضايي به شـــماره ملي 0452704596 به عنوان بازرس 
علي البدل براي يك ســـال مالي انتخاب گرديدند. با ثبت اين مســـتند تصميمات انتخاب روزنامه كثيراالنتشار، 
انتخاب بازرس، تصويب ترازنامه و صورت هاي مالي انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق الكترونيك شخصيت 

حقوقي مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي  هاي سازمان ثبت قابل دسترس مي باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور -اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران 

آگهى تغييرات شركت مهندسين مشاور ناموران سهامى خاص به 
شماره ثبت 36643 و شناسه ملى 10100820652 

 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/08/07 تصميمات ذيل اتخاذ شد :  
آقاى احمد عطار ك.م 0939251671 به ســـمت عضو هيئت مديره و مديرعامل 
و آقاى محسن نادرى شـــاهى ك.م 2161289063 به سمت رئيس هيئت مديره 
و خانم پرى ناز طاهباز ك.م 0452879787 به ســـمت نايب رئيس هيئت مديره 
و آقـــاى فرامرز اميرى ك.م 0050715771 به ســـمت عضو هيئت مديره و آقاى 
كريم جزائرى شوشترى ك.م 0055893902به سمت عضو هيئت مديره انتخاب 
گرديدند . كليه اوراق و اســـناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، برات، 
قراردادها و عقود اســـالمى با امضاء آقاى احمد عطار مدير عامل و امضاء يكى ديگر از 
اعضاى هيئت مديره معتبر خواهد بود . ضمناً كليه اوراق عادى شركت با امضاء مدير 
عامل مبادله خواهد شـــد . هيئت مديره كليه اختيارات قانونى خود را مطابق قانون 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشورتجارت به مدير عامل تفويض نمود . 
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(298204)

آگهى تغييرات شركت توان صنعت مبين (سهامى خاص)
 به شماره ثبت 773 و شناسه ملى 10100098382 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/08/12 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى مهدى جعفر زاده به شماره ملى 0072830735 به 
سمت رئيس هيأت مديره، آقاى ميثم جعفر زاده به شماره ملى 0080161979 به 
سمت نايب رئيس هيأت مديره و آقاى محمود جعفر زاده به شماره ملى 1261600932 
به ســـمت مدير عامل و عضو هيأت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. كليه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته و بروات با امضاى رئيس هيأت 
مديره و يا مدير عامل به تنهايى همراه با مهر شركت و اوراق عادى و ادارى با امضاى منفرد 

يكى از اعضاى هيأت مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
حجت اله قلى تبار سرپرست

 ثبت شركتها و مؤسسات غير تجارى شهرستانهاى استان 
تهران سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اداره كل ثبت اسناد 
و امالك استان تهران

  مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى پاكدشت 
(298208)

آگهى تغييرات شركت مهندسين مشاور عرصه 
سهامى خاص به شماره ثبت 43395 و شناسه ملى 10100887563

 به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/05/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى سعيد معنوى 
به شماره ملى 1461435617 به سمت مدير عامل براى بقيه مدت تصدى انتخاب شد . كليه اوراق و اسناد 
تعهدآور شركت از جمله چك و سفته و بروات و قراردادها با امضاء مديرعامل به همراه هر يك از اعضاى هيئت 
مديره همراه با مهر شركت معتبر است و اوراق عادى با امضاء مديرعامل معتبر است . اختيارات ايشان به شرح 

صورت جلسات قبلى تاييد و تفويض شد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (298203)

آگهى تغييرات شركت بهره بردارى نفت و گاز آغا جارى 
سهامى خاص به شماره ثبت 145917 و شناسه ملى 10101888331

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/16 تصميمات ذيل اتخاذ شد :
 ترازنامه و حســـاب سود و زيان سال مالى منتهى به ســـال 1396 مورد تصويب قرار گرفت. سازمان 
حسابرســـى با شناسه ملى 10101136332 به عنوان بازرس قانونى شركت براى سال مالى 1397 

انتخاب گرديد. روزنامه كثير االنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (298205)

آگهى تغييرات شركت ليزينگ انصار سهامى خاص
 به شماره ثبت 235860 و شناسه ملى 10102767968 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1396/01/20 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : كد پستى مركز اصلى شركت 1476943445 مى باشد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (298206)

آگهى تغييرات شركت اكترو خاورميانه سهامى خاص
 به شماره ثبت 497505 و شناسه ملى 14006121794 

به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/07/04 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : - ترازنامه و حساب ســـود وزيان شركت منتهى به 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 1396/09/30 به تصويب رسيد. 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(298207)

آگهى تغيير محل شركت مانا پرداز كنترل ( سهامى خاص) 
به شماره ثبت 823 و شناسه ملى 10320331103 

به استناد صورتجلســــه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396/12/02 : -محل شــــركت از آدرس قبلى به آدرس 
جديد:پرديس-دهستان سياه رود- روستاى مراد تپه- شهر پرديس فاز -6 خيابان نوآورى - كوچه نوآورى 1 - پالك 

12 - طبقه همكف كد پستى 1657167343 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شركتها وموسسات غيرتجارى 
شهرستانهاى استان تهران سازمان ثبت اسناد وامالك كشور 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان تهران مرجع ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجارى پرديس (298210)

آگهى تغييرات
 شركت توليدى و صنعتى مايان فوالد سهامى خاص به شماره 

ثبت 125075 و شناسه ملى 10101685205 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/03/12 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : سرمايه شركت از مبلغ 111000000000 ريال 
به مبلغ 222000000000 ريال منقسم به 1000 سهم 222000000 
ريالى با نام كه تماما پرداخت شده و از محل پرداخت نقدى به موجب گواهى 
شماره 18/97/321818 مورخه 1397/03/13 بانك تجارت شعبه مركزى 
كرج تامين گرديده افزايش يافت و ماده مربوطه در اساســـنامه بشرح فوق 
اصالح و ذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل امضا 

گرديد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(298194)

آگهى تغييرات
 شركت توسعه فن آورى رفاه پرديس شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 407382 و شناسه ملى 10320580374

 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1396/03/13 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : عليرضا حجت االسالمى به شماره ملى 1551916126به عنوان 
نماينده شـــركت آينده سازان رفاه پرديس به شناسه ملى انتخاب گرديد و 
تركيب اعضا به شـــرح زير مى باشد آقاى عليرضا حجت االسالمى كدملى 
1551916126 به سمت رئيس هيأت مديره آقاى محمد صفى فيض آبادى 
كدملى0047672064 به ســـمت نائب رئيس و عضو هيأت مديره آقاى 
حبيب اله اژدهاكش كدملى 2293979407 به سمت عضو هيأت مديره 

و مدير عامل 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(298198)

آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى ساختمان ايران شركت 
سهامى عام به شماره ثبت 122539 و شناسه ملى 10101660410 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/04/31 و نامه شماره 122/39531 
مورخ 1397/07/03 سازمان بورس اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى يوسف 
صفار شاهرودى به شماره ملى 0934063631 به نمايندگى از شركت داناى تجارت 
نوين امروز (سهامى خاص) به شناسه ملى 10104077156 به عنوان رئيس هيات 
مديره. . آقاى رضا توكلى بنيزى به شماره ملى0065423208 به نمايندگى از شركت 
سرمايه گذارى هامون كيش(سهامى خاص) به شناسه ملى10861532539 به 
عنوان نايب رئيس هيات مديره آقاى سعيد باقرى به شماره ملى 0052369390 به 
نمايندگى از شركت آرمان ســـازان توسعه انديش (سهامى خاص) به شناسه ملى 
10320627671 به عنوان عضو هيات مديره آقاى حميد ديانت پى به شماره ملى 
 0076547299 به نمايندگى از شركت سرمايه گذارى صنايع پتروشيمى (سهامى عام) 
به شناســـه ملى 10101336320 به عنوان عضو هيات مديره. آقاى اســـفنديار 
برومند به شماره ملى 2160128961 به نمايندگى از شركت پيمان سازان تجارت 
اطلس(سهامى خاص) به شناسه ملى10320627667 به عنوان عضو هيات مديره 
و مدير عامل انتخاب شـــدند. . حدود اختيارات مدير عامل تفويض شده در جلسه 
هيات مديره مورخ 1396/11/30 مورد تائيد قرار گرفت. كليه اوراق و اسناد تعهدآور 
از قبيل چك، سفته، قرارداد و نظاير آن با امضاى مديرعامل و رئيس هيات مديره و يا 
يك نفر از ايشان با يكى ديگر از اعضاى هيات مديره متفقا همراه با مهر شركت معتبر 
خواهد بود. مكاتبات عادى و ادارى با امضاى مديرعامل و يا رئيس هيات مديره همراه 

با مهر شركت معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(298201)

آگهى تغييرات  صندوق سرمايه گذارى اختصاصى بازارگردانى مپنا 
ايرانيان به شماره ثبت 35877 و شناسه ملى 14004866431

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/28 و مجوز شماره 
122/40728 مورخه 97/8/7 سازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد : دوره 

فعاليت صندوق به مدت يكسال تا تاريخ 1398/08/01 تمديد گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (298199)

آگهى تغييرات شركت حرارتى برودتى آرمن بخار
با مسئوليت محدود به شماره ثبت 1031 و شناسه ملى 10102131196 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396/08/27 محل شركت از آدرس قبلى به تهران -
بخش مركزى -دهستان سياهرود-شهرصنعتى خرمدشت -خيابان 20مترى شرقى خيابان هشتم شرقى 

پالك4 كد پستى 1657137776 انتقال و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح گرديد. 
حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى 
شهرستانهاى استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اداره كل ثبت 
اسناد و امالك استان تهران مرجع ثبت
 شركت ها و موسسات غيرتجارى پرديس (298200)

آگهى تغييرات شركت فناورى اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آريان
 سهامى خاص به شماره ثبت 998 و شناسه ملى 10103807145 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد : مركز اصلى شركت به : پرديس، بخش 
بومهن، دهستان كرشت، روستا مرادتپه، محله شهرپرديس فاز6، جاده تهران دماوند(پارك فناورى)، كوچه نوآورى 12، 

پالك 123، طبقه همكف، كدپستى 1654120840 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 
حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى 
شهرستانهاى استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اداره كل ثبت 
اسناد و امالك استان تهران مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى 
پرديس (298202)

آگهى تغييرات موسسه امالك ومستغالت تامين اجتماعى
 به شماره ثبت 8252 و شناسه ملى 10100357802 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/06 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى منتهى به 1396/12/29 مورد تصويب قرار گرفت. 
سازمان حسابرسى به شناسه ملى 10101136332 به عنوان بازرس قانونى براى مدت يك سال 
مالى انتخاب گرديد روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى موسسه تعيين شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (298195)
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7 اقتصادى

سرويس اقتصاديـ  اليحه بودجه سال1398 كل 
كشور ديروز توسط رئيس جمهوري تقديم مجلس 
شـــوراي اسالمي شد، ماده واحده اين اليحه شامل 
تكاليف بودجهاي دولت و شـــركتهاي وابسته به 
دولت است جهت مطالعه كارشناسي، به شرح زير 

به چاپ ميرسد.
بودجه ســـال1398 كل كشور از حيث منابع 
بالـــغ بر17 ميليون و 32هزار و 332 ميليارد و 270

ميليـــون ريال و از حيث مصارف بالغ بر17 ميليون 
و 32هـــزار و 332 ميليـــارد و 270 ميليون ريال به 

شرح زير است:
الفـ  منابـــع بودجه عمومي دولت از لحاظ 
درآمدها و واگذاري داراييهاي ســـرمايهاي و مالي 
و مصـــارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينهها 
و تملك داراييهاي ســـرمايهاي و مالي، بالغ بر4

ميليـــون و 786 هزار و 263 ميليارد و 828 ميليون 
ريال شامل:

1ـ منابع عمومي بالغ بر4ميليون و 77هزار و137
ميليارد و يك ميليون ريال.

2ـ درآمد اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات 
دولتي بالغ برهفتصد و نه هزار و يكصد و بيســـت 
و شش ميليارد و هشتصد و بيست و هفت ميليون 

ريال.
بـ  بودجـــه شـــركتهاي دولتي، بانكها و 
مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها 
و ســـاير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دوازده ميليون و 
هفتصـــد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و 
پنج ميليارد و چهارصد و هفتاد و پنج ميليون ريال 
و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر دوازده 
ميليـــون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد 
و چهل و پنجم ميليارد و چهارصد و هفتاد و پنج 

ميليون ريال.
به دولت اجازه داده ميشود تا مبلغ چهارميليون 
و هفتاد و هفت هزار و يكصد و سي و هفت ميليارد 
و يك ميليون ريال از معارف عمومي دولت را ابالغ 
كند و از محل وصول مازاد منابع عمومي اين قانون 
نســـبت به ارقام مصوب (به ويژه منابع حاصل از 
صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات 
گاز)، اصالحات ساختاري و همچنين برداشت مجاز 
از صندوق توسعه ملي، مصارف عمومي اين قانون 
را تا سقف چهارصد هزار ميليارد ريال به شرح زير 

افزايش دهد:
ـ دويست هزار ميليارد ريال بابت اجراي ماده 
(106) قانون برنامه ششم توسعه اين اعتبار با تفاهم 
سازمان برنامه و بودجه كشور و ستاد كل نيروهاي 

مسلح توزيع ميشود.
ـ دويســـت هزار ميليارد ريال بابت اعتبارات 
رديفهـــاي مندرج در جدول شـــماره (21) اين 

قانون.
با اعمال اين حكم، ســـقف بودجه كل كشور 
در سال1398 به همين ميزان افزايش مييابد. زمان 
و نحـــوه اجرا صرفا پس از اطمينان از تحقق منابع 
مذكور و متناسب با روند واريزي به خزانه داري كل 
كشور، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين 

و اقدام ميشود.
تبصره يك:

الفـ  ســـهم صندوق توســـعه ملي از منابع 
حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي 
و خالص صادرات گاز) بيست درصد تعيين ميشود، 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است 
در طول ســـال و متناسب با وصول منابع، بالفاصله 
نســـبت به واريز اين وجوه و ســـهم چهارده و نيم 
درصد شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت 
خام و ميعانات گازي (معاف از تقســـيم سود سهام 
دولت) و سهم چهارده و نيم درصد شركت ملي گاز 
ايران از محل خالص صادرات گاز(معاف از تقسيم 
سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين 

ســـهم سه درصد موضوع رديف درآمدي 210109
جدول شماره(5) اين قانون اقدام كند مبالغ مذكور به 
صورت ماهنامه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه 

و تسويه ميشود.
گزارش هزينه كرد وجوه اين بند هر ســـه ماه 
يك بار توسط وزارت نفت به كميسيونهاي برنامه و 
بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمي 

و سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه ميشود.
بـ  ســـقف منابع حاصل از ارزش صادرات 
نفت، (نفت خام، ميعانات گازي، و خالص صادرات 
گاز) مندرج در رديف210101 جدول شـــماره (5) 
اين قانون معادل يك ميليون و سيصد و هفتاد هزار 
و سيصد و شصت و دوميليارد ريال و منابع مربوط 

به ســـه درصد منـــدرج در رديف210109 جدول 
شـــماره(5) اين قانون پنجاه و پنج هزار و بيســـت 

ميليارد  تعيين ميشود.
جـ  چنانچه منابـــع دولت از محل صادرات 
نفـــت خام، ميعانات گازي و خالص  صادرات گاز 
در ســـال 1398 كمتر از يك ميليون و چهارصد و 
بيست و پنج هزار و سيصد و هشتاد و دو ميليارد و 
يك ميليون ريال شود، به دولت اجازه داده ميشود، 
با رعايت بند(ب) مـــاده(17) قانون احكام دائمي 
برنامههاي توسعه كشور از محل پنجاه درصد مانده 
منابع حساب ذخيره ارزي با لحاظ پنجاه درصد سهم 
صندوق توســـعه ملي نسبت به تأمين مابهالتفاوت 

حاصل شده اقدام كند.
دـ  به منظور تســـريع گاز رساني به روستاها 
و اتمام طرح(پروژه)هاي نيمه تمام گازرســـاني به 
روســـتاها با اولويت تداوم گازرساني به شهرها و 
روستاهاي استانهاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، 
جنوب كرمان و خراســـان جنوبي، وزارت نفت از 
طريق شـــركت دولتي تابعه ذيربط مكلف است از 
محل ســـهم چهارده و نيمدرصد شركت ملي گاز 
ايران تا ميزان پانزده هزار ميليارد ريال اقدامات الزم 

را به عمل آورد.
هــ  شـــركت ملي نفت ايران مكلف است تا 
سقف مبلغ شصت هزار ميليارد ريال از منابع دريافتي 
خوراك مايع تحويلي به پتروشيميها و پااليشگاهها 
را به حســـابي كه نزد خزانهداري كل كشور افتتاح 
ميشـــود، واريز كند. خزانهداري كل كشور موظف 
اســـت صددرصد مبالغ واريزي را با اعالم وزارت 
نفت به صورت ماهانه به دستگاههاي اجرايي ذيربط 
در ســـقف سهميههاي زير براي خريد قير مصرفي 
پروژههاي مربوط و براســـاس موافقتنامه متبادله با 
ســـازمان برنامه و بودجه كشور پرداخت كرده و با 

شركت مذكور تسويه حساب كند:
1ـ پنجاه درصد اعتبار براي روكش آســـفالت 
شـــبكه راههاي اصلي، فرعي و روســـتايي و معابر 
محالت هدف بازآفريني شهري، پروژههاي مسكن 
مهر و فرودگاههاي كشـــور، در اختيار وزارت راه و 

شهرسازي.
2ـ سيزدهدرصد اعتبار براي آسفالت معابر شهرهاي 
با جمعيت زير پنجاه هزار نفر در اختيار وزارت كشور 

(سازمان امور شهرداريها و دهياريهاي كشور).
3ـ هفده درصد اعتبار براي خاكپوش(مالج)، 
در اختيار وزارت جهاد كشاورزي(سازمان جنگلها، 

مراتع و آبخيزداري كشور).
4ـ هفده درصد اعتبار براي آســـفالت معابر و 
بهسازي روستاها و انجام طرح( پروژه)هاي مشاركتي 
با دهياريها در اختيار بنياد مسكن انقالب اسالمي.

5ـ ســـهدرصد اعتبار براي نوسازي مدارس در 
اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، 

توسعه و تجهيز مدارس كشور)
اولويـــت بـــا پرداخت بدهيهاي گذشـــته 
دستگاههاي اجرايي مذكور به شركتهاي توليد قير 
است. گزارش عملكرد اين بند به صورت سه ماهه 
توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط به سازمان برنامه 

و بودجه كشور ارايه ميگردد.
تبصره2:

بخش الف:
1ـ به دولت اجازه داده ميشود در سال1398، 
مصارف مربوط به واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع 
جزء(2) بند (د) سياســـتهاي كلي اصل چهل و 

چهارم(44) قانون اساســـي مصوب 1384/3/1 را از 
طريق جدول شماره(13) اين قانون پرداخت كند.

2ـ بدهـــي دولت به بخشهاي خصوصي و 
تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري 
اموال و داراييهاي متعلق به دولتها و مؤسسات و 
شركتهاي دولتي به استثناي مواد مصاديق مندرج در 
اصل هشتاد و سوم(83) قانون اساسي و غيرمشمول 
واگذاري موضوع قانون اجراي سياســـتهاي كلي 
اصل چهل و چهارم(44) قانون اساســـي مصوب 
1387/3/25 از طريق جدول شماره(18) اين قانون 

قابل پرداخت است.
بـ  شـــركتهاي در حال واگذاري در سال 
1398 مشـــمول حكم ماده (4) قانون الحاق برخي 
مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) 

هستند.
جـ  دولت(خزانهداري كل كشور) مكلف است 
سود ســـهام خود در شركتهايي كه سهم دولت 
در آنها كمتر از پنجاه درصد است را وصول و به 
رديف شماره130108 جدول شماره(5) اين قانون 

واريز كند.
دـ  دولت مكلف است با رعايت قانون اجراي 

سياســـتهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون 
اساسي مصوب1387 باقيمانده سهام خود در شركت 
بيمه البرز را تا پايان سال1398 واگذار و منابع حاصل 
را پـــس از واريز به رديف درآمد عمومي310801

جدول شـــماره(5) اين قانون نزد خزانهداري كل 
كشور تا سقف هفتصد و پنجاه و شش ميليارد ريال 
از محل بند(3) رديف101000 جدول شـــماره(8) 
اين قانون صرف افزايش ســـرمايه شركت سهامي 

بيمه ايران كند.
تبصره3:

الـــفـ  با رعايت مصوبه مورخ 1395/12/23
مجمع تشخيص مصلحت نظام، در سال1398 سقف 
تسهيالت تأمين مالي خارجي(فايناس) براي طرحها 

عالوه بر باقيمانده سهميه سال قبل، معادل ريالي سي 
ميليارد دالر تعيين ميشود. در مواردي كه استفاده 
از تسهيالت مالي خارجي(فايناس) با مجوز قانوني 
منوط به تضمين دولت جمهوري اسالمي ايران مبني 
بر بازپرداخت اصل و هزينههاي تسهيالت مالي اخذ 
شده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها 
و مؤسســـات توسعهاي بينالمللي باشد، وزير امور 
اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيات 
وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامههاي 
كلي يا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور 
را حداكثر ظرف مدت يك ماه صادر و  و يا اختيار 
امضاي آن را با تصويب هيات وزيران به مقام مسئول 

ذيربط تفويض كند.
طرحهـــاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و 
نهادهاي عمومي غيردولتي و شـــركتهاي دانش 
بنيان هم با ســـپردن تضمينهاي الزم به بانكهاي 
عامل ميتوانند از تســـهيالت مذكور استفاده كنند 
و بازپرداخت اصل و ســـود هر يك از طرحهاي 
مذكور از محـــل عايدات طرح تأمين و پرداخت 

خواهد شد.
در مورد تمام طرحهاي مصوب شوراي اقتصاد 

كـــه منابع آنها از محل تســـهيالت مالي خارجي 
(فايناس) تأمين ميشوند، اخذ تاييديه دستگاه اجرايي 
ذيربط (به منظور تأييد اولويت براي اســـتفاده از 
تاميـــن مالي خارجـــي)، وزارت امور اقتصادي و 
دارايي( به منظور صدور ضمانتنامه دولتي)، بانك 
مركزي جمهوري اســـالمي ايران (به منظور كنترل 
تعادل و مديريت تراز ارزي كشور) و سازمان برنامه 
و بودجه كشور (صرفاً براي كنترل طرحهاي بخش 
دولتي شامل طرحهاي شركتها و طرحهاي تملك 
داراييهاي سرمايهاي) ضروري بوده و بازپرداخت 
اصل و ســـود هر يك از طرحها از محل عايدات 
طرح و يا منابع پيشبيني شـــده در اين قانون قابل 

پرداخت است.

شوراي اقتصاد با رعايت اولويتهاي بند (پ) 
ماده(4) قانون برنامه ششم توسعه، تسهيالت مذكور 
را به طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، 
اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشند، اختصاص 

ميدهد.
درخصوص طرحهاي غيردولتي، وزارت امور 
اقتصادي و دارايي موظف است پس از اخذ تضمين 
الزم از بانكهاي عامل كه به پشتوانه اخذ وثائق مناسب 
وكافي از مالكان طرحها صادر شده است، نسبت به 

صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام نمايد.
دولت مجاز است يك ميليارد دالر از تسهيالت 
تأمين مالـــي خارجي(فاينانس) فوقالذكر را براي 
استفاده از منابع بانكها و مؤسسات مالي و توسعهاي 
بينالمللي به منظور تجهيز آزمايشگاهها، و كارگاههاي 
دانشـــگاهها، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و 
فنـــاوري و مراكز آموزش فني و حرفهاي دولتي با 
تضمين دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات 

بودجه عمومي تأمين كند.
بـ  مفاد تبصره(38) قانون اصالح قانون بودجه 
سال1395 كل كشـــور مصوب1395/6/3 در سال 

1398 تنفيذ ميگردد.

جـ  به منظور تســـريع در جذب تســـهيالت 
تصويب شده از بانكهاي توسعهاي از جمله بانك 
توسعه اسالمي، بانك سرمايهگذاري و زيرساختهاي 
آســـيايي (AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، 
دستگاههاي استفاده كننده از تسهيالت مذكور مجازند 
در سقف بند(الف) اين تبصره پس از موافقت سازمان 
برنامه و بودجه كشور در چارچوب سقف اعتبارات 
پيشبيني شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي 
مندرج در پيوســـت شماره(يك) اين قانون نسبت 
به هزينه كرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله با 

سازمان مذكور اقدام كنند.
دـ  دولت مجاز است در صورت تأمين پانزده 
درصد سهم دستگاه توسط شهرداريها و دستگاههاي 

ذيربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط 
همان دستگاه حداقل دو ميليارد دالر از تسهيالت 
خارجي اين تبصره را در جهت ساخت و بهرهبرداري 
از خطوط متـــرو و طرحهاي كاهش آلودگي هوا 
اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمين 

اصل و هزينههاي اين تسهيالت اقدام كند.
تبصره4:

الفـ  به بانكهاي عامل اجازه داده ميشود در 
سال 1398 از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي 

تسهيالت ارزي به موارد زير اقدام كنند.
1ـ سرمايهگذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني 
و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي توسعهاي 
باالدســـتي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك و 
جمعآوري گازهاي همراه در راستاي افزايش ضريب 
بازيافت مخازن و احياي چاههاي قديمي با داشتن 
ذخاير نفتي درجا و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز 

موجود در مخازن و توليدي از آنها.
2ـ طرحهاي توسعهاي و زيربنايي سازمانهاي 
توسعهاي بخش صنعت و معدن با مشاركت حداقل 
پنجاه و يكدرصدي بخش خصوصي و تعاوني با 
اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته براساس 

مزيتهاي منطقهاي.
3ـ سرمايهگذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني، 
نهادهاي عمومـــي غيردولتي براي طرحها صنايع 

تكميلي و تبديلي چغندرقند.
بـ  به بانكهاي عامل اجازه داده ميشـــود 
در ســـال1398 از محل منابع در اختيار نسبت به 
اعطاي تسهيالت ارزي به سرمايهگذاران بخشهاي 
خصوصي، تعاوني و شـــهرداريها براي طرحهاي 
توسعهاي سازمانهاي توسعهاي و نيز انواع مختلف 
حمـــل و نقل درون و برون شـــهري و همچنين 
حملو نقل دريايي بدون انتقال مالكيت و با معرفي 
سازمانهاي توسعهاي و وزارت راه و شهرسازي و 
تضمين سازمانها و شركتهاي تابعه و ذيربط اين 
وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان امور 
شهرداريها و دهياريهاي كشور در قبال اخذ حق 
دسترســـي يا فروش خدمات به استفادهكنندگان تا 

استهالك اصل سرمايه و سود آن اقدام كنند.
جـ  بانكهاي عامل مجازند در ســـال 1398
مبلغ چهل هزار ميليارد ريال تسهيالت از محل منابع 
در اختيار براي خريد تجهيزات صرفاً تخصصي و 
به روزرساني آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها 
و مؤسســـات آموزشـــي و پژوهشي و فناوري و 
دانشگاه آزاد اسالمي براساس فهرست مورد توافق 
وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط و سازمان برنامه 
و بودجه كشـــور و با تصويب هيات امناي آنها از 
محل توثيق اموال در اختيار پرداخت نمايند. تضمين 

اين تســـهيالت پس از تصويب هيأت امنا برعهده
مراكز فوقالذكر بوده و پس از تنفس دو ســـاله از
محل درآمد اختصاصي آنها و متناســـب با ميزان
دريافتي و مبتني بر زمانبندي مورد تفاهم با بانكها

بازپرداخت ميشود.
تجهيزات تخصصي آزمايشگاههاي تحقيقاتي
موضـــوع اين بند فقط در مواردي كه بنا به اعالم
معاونـــت علمي و فنـــاوري رئيس جمهوري و يا
وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه داخلي ندارند، از

شركت خارجي تأمين ميشود.
دـ  به دولت اجازه داده ميشـــود پس از عقد
قرارداد با تأمين كننده مالي خارجي اقدامات قانوني
الزم را نسبت به تأمين سهم پانزده درصد تسهيالت
مالي خارجـــي (فاينانس) براي طرحهاي ريلي و
طرحهاي صنعت آب و برق از محل صندوق توسعه

ملي به عمل آورد.
تبصره 5ـ اجازه داده ميشود در سال1398 با

رعايت قوانين و مقررات.
الفـ  شركتهاي دولتي تا سقف چهل و پنج
هزار ميليارد ريال اوراق مالي اســـالمي ريالي براي
اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي
و زيست محيطي خود كه به تصويب شوراي اقتصاد
ميرسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط

خود، منتشر كنند.
بـ  دولت اوراق مالي اسالمي (رياليـ  ارزي)
منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره 310108
جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. منابع واريزي
به طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي نيمهتمام
و طرحهاي ساماندهي دانشگاهها مندرج در پيوست
شـــماره (1)، اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي
ســـرمايهاي استاني و رديفهاي متفرقه و همچنين
تعهدات پرداخت نشده طرحهاي تملك داراييهاي
سرمايهاي خاتمه يافته اين قانون اختصاص مييابد
تا براســـاس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و
بودجه كشور هزينه شود. سود و هزينههاي مربوط
به انتشـــار اوراق مذكور در جدول شماره (9) اين

قانون پيشبيني و قابل پرداخت است. 
سقف مجاز اوراق منتشره تسويه نشده از محل
اين بند تا پايان ســـال مبلغ دويســـت و نود هزار

ميليارد ريال است. 
جـ  اوراق فروش نرفته طرحهاي بندهاي (الف)
و (ب) اين تبصره براي مطالبات معوق در ســـقف
اعتبار همان طرح با تأييد رئيس دســـتگاه اجرايي
و ذيحســـاب/ مدير امور مالي ذيربط و سازمان
برنامـــه و بودجه كشـــور قابل واگذاري به تمامي
طلبكاران طرح مذكور (اعم از پيمانكاران، مشاوران،
تأمينكنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينههاي
طرحهـــا و پروژهها از جمله تملك اراضي و تأديه

بدهي طرحهاي ساماندهي دانشگاهها) است. 
دـ  شهرداريهاي كشور و سازمانهاي وابسته به
آنها با تأييد وزارت كشور (سازمان امور شهرداريها
و دهياريهاي كشـــور) تا سقف پنجاه و پنج هزار
ميليارد ريال اوراق مالي اســـالمي ريالي با تضمين
خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان
شهرداريها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد از سقف
اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شـــهري
و حملونقل شـــهري اختصاص مييابد. تضمين
بازپرداخت اصل و ســـود اين اوراق براي اجراي
طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت
پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداريها است
و تضمين پنجاه درصد سهم دولت برعهده سازمان

برنامه و بودجه كشور است. 
اوراق فروش نرفته اين بند در سقف مطالبات
معوق طرح با تأييد شـــهرداري مربوطه و سازمان
برنامه و بودجه كشـــور قابل واگذاري به طلبكاران

طرح است.
ادامه دارد

جزئيات اليحه بودجه سال1398 كل كشور

چهارشنبه 5 دي 1397ـ    18 ربيعالثاني  1440ـ   26 دسامبر 2018ـ  سال نود و سومـ  شماره 27181

ش اول
بخ

هيات مديره شركت افرانت (سهامى عام)

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده 
صاحبان سهام شركت افرانت (سهامى عام)

به شماره ثبت 135457 و شناسه ملى  10101786601

www setadiran ir

مبلغ تضمين فرآيند ارجاع كار (ريال)برآورد بصورت سرجمع (ريال)محل اجراعنوان پروژهرديف

6/059/486/928302/974/347شهرياراحداث سالن ورزشى دانش آموزى (ام وهب)1

35/198/341/7381/759/917/087اسالمشهراحداث مدرسه 15 كالسه شماره 2  (چهاردانگه)2

31/480/517/2321/574/025/862منطقه 1 تهراناحداث مدرسه زرين تاج ناصرى3

23/421/238/2051/171/061/911منطقه 5 تهراناحداث مدرسه زمين كوهك (شماره6)4

31/571/543/7721/578/577/189ناحيه 1 شهررىتخريب و بازسازى مدرسه شماره 1 (حضرت مريم (س) )5

27/818/421/8961/390/921/095كهريزكتخريب و بازسازى مدرسه شماره 2 (حضرت خديجه (س) )6

41/235/423/0462/061/771/153منطقه 5 تهرانتخريب و بازسازى مدرسه نادعلى7

3/350/630/137167/531/507ناحيه 1 شهررىتكميل تخريب و بازسازى مدرسه شهيد تندگويان قيامدشت8

28/547/285/9941/427/364/300پيشواتكميل مدرسه 20 كالسه مسكن مهر شماره يك9

5/888/177/108294/408/856اسالمشهرتكميل مدرسه خيرى 16 كالسه شهرك امام حسين(ع)10

27/956/663/2811/397/833/165دماوندتكميل مدرسه خيرى بختيارى شهرك فرهنگيان11

6/534/867/010326/743/351جوادآبادتكميل مدرسه خيرى توحيد روستاى ابردژ12

15/925/668/933796/283/447شهريارتكميل مدرسه خيرى جهاد (رهنما)13

3/518/058/854175/902/943پيشواتكميل مدرسه خيرى خانم فرخى(موسسه باران)- مصطفى خمينى روستاى معين آباد قشالق14

5/287/985/145264/399/258ورامينتكميل مدرسه خيرى دكتر مومنى روستاى خورين15

14/620/469/012731/023/451كهريزكتكميل مدرسه خيرى مقدسى روستاى قمصر16

3/453/849/444172/692/473منطقه 3 تهرانتكميل يك باب مدرسه (سالن آمفى تئاتر و ورزشى مدرسه شاهد فتح پاسداران)17
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فراخوان برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي 
شماره97/12

شرايط شركت در مناقصه :

IR

IR

آگهي مناقصه

آگهي دعوت از سهامداران جهت شركت در مجمع عمومي فوقالعاده

شركت سيناسل با مسئوليت محدود
به شماره ثبت 863 و شناسه ملي 10103583134

آگهي انحالل انجمن صنفي كارفرمايي توليدكنندگان وسايل سنجش و توزين ايران  آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
صاحبان سهام شركت سامان نوش همدان(سهامي خاص) به شماره ثبت 376462 و 

شناسه ملي 10861129710
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                           آگهى فراخوان مناقصه عمومى دومرحله اى

 در شهر جديد هشتگرد 18-9-97/م

http setadiran ir

https iets mporg ir
www hashtgerd ntoir gov ir

آگهى فراخوان عمومى در شهر جديد هشتگرد 
19-9-97/م

آگهي دعوت به جلسه مجمع عمومي فوقالعاده

 شركت دي پليمر آرين (سهاميخاص) 
به شماره ثبت 225096 و به شناسه ملي 10102662900

و سرمايه ثبت شده 3/870/846/000/000ريال 

آگهى دعوت به جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
 شركت تعاونى مسكن اعضاء و كاركنان تعاونى خاص 

ايران خودرو(در حال تصفيه) 
(شمارة ثبت 310936 و شناسه ملى 10103478960)(نوبت اول)



8 اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

لبنياتپاك
توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)

سيمانشرق
ماشينسازينيرومحركه

گروه صنعتي پاكشو
كاشيالوند

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
همكاران سيستم

كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
پارسمينو

سيمانسپاهان
سرمايهگذاريتوسعهملي

فنرسازيخاور
سيماناصفهان

پارسخزر
ايرانمرينوس

كارخانجاتداروپخش
سرمايه گذاري اعتبارايران

شكرشاهرود
سيمانكرمان

سرمايهگذارينيرو
شركت ارتباطات سيارايران
گروهصنعتيملي(هلدينگ)

كشتوصنعتچينچين
سرمايه گذاري پارستوشه

سرمايهگذاريسپه
داروپخش(هلدينگ)

سيمانآرتا اردبيل
توسعهمعادنوفلزات

تايدواترخاورميانه
خوراكدامپارس

سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
كربنايران

فوالداميركبيركاشان
پارسسويچ

پتروشيميشيراز
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

داروسازيروزدارو
سرمايهگذاريمليايران

سيمانقائن
سيمانخزر

بهنوشايران
سيمان فارس نو

ليزينگايران
سرمايهگذاريبوعلي

الميران
سيمانشاهرود

قندنيشابور
گروه دارويي سبحان

سيمانشمال
توليديمهرام

تجارت الكترونيك پارسيان
سرمايهگذاريآتيهدماوند

سرمايهگذاريشاهد
فوالدخراسان

فرآوردههايتزريقيايران
ايرانترانسفو

گلوكوزان
بيمه ملت

قندثابتخراسان
پارسدارو

خدماتانفورماتيك
ليزينگصنعتومعدن

داروييرازك
نيروكلر

داروسازيابوريحان
جامدارو

سرمايهگذاريبهمن
قندلرستان

سيمانفارس
لولهوماشينسازيايران

سرمايه گذاري دارويي تامين
سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

فروسيليسايران
ذغالسنگنگينطبس
عمرانوتوسعهفارس

پشمشيشهايران
سرمايه گذاري شفادارو

باما
بيمه پارسيان

داروسازياسوه
صنايعكاشيوسراميكسينا

گروه مپنا(سهامي عام)
سرمايهگذاريصنعتومعدن

ريختهگريتراكتورسازيايران
گروهصنعتيسپاهان

مارگارين
سيمانسفيدنيريز

شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
تامين سرمايه اميد

كويرتاير
لبنياتكالبر

پگاهآذربايجانغربي
بيمه البرز

آهنگريتراكتورسازيايران
پتروشيمي جم
سيماندورود

ليزينگ رايانسايپا
واسپاري ملت

الكتريكخودروشرق
فنرسازيزر

پتروشيمي پارس
فوالدكاوه جنوب كيش
سرمايه گذاري پرديس

بيمه آسيا
داروسازيابوريحان

محورسازانايرانخودرو
معدنيدماوند

شيرپاستوريزهپگاهخراسان
فوالدآلياژي ايران

المپپارسشهاب
سيمانبجنورد

سالمين
پست بانك ايران
بانكاقتصادنوين

گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
افست

گروه صنعتي پاكشو
داروسازيجابرابنحيان

معدنيامالحايران
سيمانداراب

توليدمواداوليهداروپخش
پاكسان

قندهكمتان
بانك سينا

بانك خاورميانه
فرآوردههاينسوزايران

معادنمنگنزايران
حمل ونقل بين المللي خليج فارس

بيسكويتگرجي
بانك تجارت

سرمايهگذاري صنعتنفت  
بانكپارسيان

سيمانفارسوخوزستان
فرآوردههاينسوزپارس

بانك ملت
كيميدارو

پرداخت الكترونيك سامان كيش
نيروترانس

صنايعشيمياييفارس
البرزدارو

سرمايه گذاري خوارزمي
بانك صادرات ايران

صنعتيآما
شيميداروئيداروپخش

فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر
گروهصنعتيبارز

توليديكاشيتكسرام
ليزينگ ايرانيان

سرمايهگذارينيرو
پارسسرام

بانكاقتصادنوين
صنايعكاغذسازيكاوه

پارسالكتريك
كشاورزيودامپروريمگسال

ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
توليدي چدن سازان

گروهصنعتيبارز
شيشههمدان

داروسازيكوثر
بانككارآفرين

داروسازيفارابي
درخشانتهران

آبسال
شهد

سيمانمازندران
آسان پرداخت پرشين
كارخانجاتقندقزوين

صنايعخاكچينيايران
نفتبهران

مخابرات ايران
صنايعشيمياييسينا

سرمايه گذاري ساختمان ايران
معدنيوصنعتيچادرملو

ايراندارو
كشتوصنعتپياذر

سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)
نفت سپاهان

گروهبهمن
سامانگستراصفهان

داروسازيسينا
صنايع پتروشيمي كرمانشاه

صنايع پتروشيمي خليج فارس
گلتاش

رادياتورايران
گروه توسعه صنعتي ايران

گروه دارويي بركت
كارخانجاتتوليديشيشهرازي

كابلالبرز
پتروشيمي مبين

تكنوتار
سبحان دارو

س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
به پرداخت ملت

س.صنايعشيمياييايران
گروهصنايعبهشهرايران

ايرانياساتايرورابر
قندمرودشت
سيماناروميه

لنتترمزايران
ايرانتاير

مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
كارت اعتباري ايران كيش

مخابرات ايران
سرمايهگذاريصنعتبيمه

سيمانغرب
سيمانتهران

صنايعجوشكابيزد

فوالدخوزستان
معدني وصنعتي گل گهر

توريستي ورفاهي آبادگران ايران
داروسازي زاگرس فارمدپارس

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
سيمانايالم

ايرانخودرو
سيمانبهبهان

ايركاپارت صنعت
لعابيران

سيمانصوفيان
كاشيپارس

فوالدمباركه اصفهان
ليزينگخودروغدير

صنعتيبهشهر
پتروشيمي شازند

بيمه دانا
سرمايه گذاري دارويي تامين

داروييلقمان
سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)

شيشهوگاز
سرمايهگذاريمسكن

نوردآلومينيوم
سايپا

صنايعريختهگريايران
آلومراد

توليدمحورخودرو
داروسازياكسير

گسترش نفت وگاز پارسيان
چرخشگر

پتروشيمي فجر
ايرانخودرو

كمباينسازيايران
سيمانهرمزگان

پتروشيمي فناوران
كمكفنرايندامين

گروه پتروشيمي س.ايرانيان
صنايعالستيكيسهند
مليصنايعمسايران  
مليصنايعمسايران  

مهركامپارس
بينالملليمحصوالتپارس

سيمان خوزستان
پالسكوكار

پتروشيميشيراز
فرآوردههاينسوزآذر

داده گسترعصرنوين-هاي وب
سرمايهگذاريسايپا

توسعهمعادنرويايران
فوالدمباركه اصفهان

نيرومحركه
نفتپارس

مسشهيدباهنر
آلومينيومايران

پااليش نفت بندرعباس
سراميكهايصنعتياردكان

پارسخودرو
زامياد

قطعاتاتومبيلايران
پتروشيميخارك

سختآژند
قنداصفهان

فرآوردههايتزريقيايران
كاشيسعدي

ايرانارقام
سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)

سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)
پااليش نفت تبريز

پااليش نفت اصفهان
پااليش نفت تهران
دادهپردازيايران

سرماآفرين
كارخانجات توليدي شهيدقندي

كنترلخوردگيتكينكو
نوسازيوساختمانتهران

دودهصنعتيپارس
حفاري شمال

كالسيمين
ماشينسازياراك

صنايعآذرآب
مليسربورويايران
تامينماسهريختهگري

بينالملليتوسعهساختمان
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آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

رشد تقاضا با سبزپوش شدن شاخص ها
مديرعامل شـــركت تامين سرمايه بانك مسكن گفت: اگر قيمت 
نفت در آينده رشد كند، تاثير مثبتى بر صنايع وابسته در بازار سرمايه 

خواهد داشت.
 محسن فاضليان در گفتگو با پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)،
 در بـــاره اثـــر تحوالت بين المللى در حوزه رشـــد قيمت نفت و
 كاموديتى ها در بازار سهام افزود: متاسفانه اقتصاد نفتى كشور باعث 
شده كه ارزش شركت هاى مهم كشور تحت تاثير نوسانات نفتى و 

مشتقات آن باشد.
كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين سوال كه ورود نقدينگى 
به سمت بازار سهام تا چه حد به پوشش ريسك باال و امنيت سرمايه 
گذارى در بازار ســـهام ارتباط دارد، اظهار داشـــت: همان طور كه در 
دوره هاى شـــوك ارزى گذشته در بازار سهام شاهد بوديم، اين دوره 
هم با رخ دادن شوك ارزى از ابتداى سال 1397 شمسى شاهد افزايش

بى رويه نسبت برابرى ريال در برابر ارزهاى خارجى بوديم.
وى با بيان اينكه شروع اين اتفاق ناشى از خروج يك جانبه آمريكا 
از توافق هســـته اى بوده اســـت، افزود: بعد از جهش ناگهانى ارزهاى 
خارجى و اثر آن بر قيمت تمام شده كاالهاى مختلف شاهد افزايش 
قيمت فروش بعضى از محصوالت شركت هاى حاضر در بورس به 
دليل وابســـتگى به مواد اوليه خارجى يا ناشـــى از ارزش صادراتى آن 
بوده ايم.مديرعامل شركت تامين سرمايه بانك مسكن ادامه داد: به همين 
دليل بورس تهران هم شاهد افزايش تقاضا براى خريد سهام اين گونه 
شـــركت ها شـــد؛ با ادامه روند افزايش نرخ ارز و به تبع آن در نظر 
گرفتن ارزش جايگزينى شركت ها در موج بعدى ورود تقاضاى سرمايه 

گذارى در بورس ناشى از اين عامل شدت گرفت.
به گفته فاضليان، عليرغم اينكه از ابتداى ســـال جارى شمســـى 
شاهد ورود چند هزار ميليارد تومان پول تازه براى خريد سهام بورسى 
و فرابورســـى بوده ايم، اما از ســـوى ديگر ارزش خالص دارايى هاى

 صندوق هاى سرمايه گذارى رو به كاهش نهاده است.
وى افزود: بنابراين مى توان نتيجه گرفت كه سرمايه گذاران تمايل 
بيشترى به خريد دارايى هاى ريسكى تر پيدا كرده اند، اما بايد بررسى 
شود آيا همه كسانى كه هم اكنون در بازار، سرمايه گذارى كرده اند با 
ريسك هاى آن آشنايى كامل دارند يا خير.زمانى كه بازار سهام سبزپوش 
مى شـــود و همه صنايع با رشـــد تقاضا براى سرمايه گذارى مواجه 
هستند، رشد قيمت سهام زيانده، زنگ خطرى براى ورود سهامداران 
تازه كار اســـت و بايد حتما صنايعى را براى سرمايه گذارى انتخاب 
كنند كه در صورت بروز رخدادهاى متفاوت در اقتصاد كالن كشـــور 

كمترين آسيب را ببيند.

مديرعامل فرابورس ايران از 
همكارى پـــارك علم و فناورى 
دانشگاه تهران با فرابورس در زمينه 
راستىآزمايى ايدهها و اختراعات 
بازار دارايى فكرى به منظور عرضه 

در اين بـــازار خبر داد.به گزارش 
پايگاه خبرى فرابورس ايران، امير 
هامونى در نخستين روز از برگزارى 
رويـــداد UTINVEST97 در 
نمايشـــگاه دستاوردهاى پژوهش، 
فنـــاورى و فن بازار تهران گفت: 
تا كنون پارك پرديس كه مستقيما 
زير نظر معاونت علمى و فناورى 
رياستجمهورى فعاليت مىكند، 
يگانه بـــازوى فرابورس در زمينه 
راســـتىآزمايى و سنجش صحت 
دارايىهاى فكرى كه در ليســـت 
عرضه اين بازار قرار مىگيرند بوده 
اســـت، اما در اين زمينه پارك علم 
و فناورى دانشـــگاه تهران و ديگر 
پاركهايى كه با آن همكارى دارند 
نيز به فرابورس ايران كمك خواهند 

كرد.
وى با بيـــان اينكه هماكنون 
فهرســـت عرضههاى بازار دارايى 
فكرى فرابورس حدود 300 مورد 

است؛ همكارى مشترك ميان پارك 
علم و فناورى دانشـــگاه تهران و 
فرابورس را موجب رشـــد نمايى 
دارايىهاى فكرى ليستشـــده و 
رونق اين بازار دانســـت و از آغاز 

اين همكارى براى بررسى چندين 
مورد دارايى فكرى خبر داد. 

هامونـــى با اشـــاره به اينكه 
پارك علم و فناورى دانشگاه تهران 
نخســـتين صندوق سرمايهگذارى 
جسورانه دانشـــگاهى را تاسيس 
و از طريـــق بازار فرابورس ايران 
پذيرهنويســـى كرده است، افزود: 
براى اين صندوق جســـورانه 150

ميليارد ريال منابع تجهيز شـــده 
اســـت و پارك در حال بررسى 
چندين طرح است كه روى آنها 

سرمايهگذارى انجام دهد.
وى همچنيـــن اعالم كرد كه 
به تازگى اميد نامه و اساســـنامه 
صندوقهاى ســـرمايهگذارى در 
 (Fund of Funds) صندوقها
در سازمان بورس مصوب شده و 
فرابورس آماده راهاندازى اين صندوق 
اســـت تا از طريق اين ابزار مالى 
جديد دولت و نهادهاى حاكميتى 

به جاى ســـرمايهگذارى مستقيم، 
منابع مالى خود را به صندوقهاى 
جســـورانه دانشـــگاهى و بخش 
خصوصى بياورند و بدين ترتيب 
ســـرمايهگذارى روى شركتهاى 
دانشبنيان و استارتآپها در مسير 

بهترى عملياتى شود.
محمود نيلى احمدآبادى رئيس 
دانشـــگاه تهران هم در نخستين 
روز از برگـــزارى ايـــن رويداد، 
UTINVEST97 را وجه تمايز 
نوزدهمين دوره نمايشگاه امسال 
دســـتاوردهاى پژوهش، فناورى و 
فن بازار تهران با ســـاير دورههاى 
برگـــزارى آن ذكر كرد كه به گفته 
وى موجب شده ميان پژوهشها و 
ايدههايى كه از سوى شركتهاى 
دانشبنيان ارائه مىشـــود و بازار 
ســـرمايه ارتباط نزديكى برقرار و 
زمينه براى تجارىسازى آنها فراهم 

شود.
همچنين رئيس پارك علم و 
فناورى دانشـــگاه تهران برگزارى 
رويداد UTINVEST97 را براى 
نخستين بار از سوى اين پارك در 
جهت تحقق اهداف و ماموريتهاى 
آن براى توسعه و پيشرفت اقتصاد 
دانشبنيـــان ذكر كرد و گفت: اين 
رويداد فرصت مناسبى را در اختيار 
همه اشـــخاص حقيقى و حقوقى 
فناور ســـرمايهپذير قرار مىدهد تا 
هدف تامين مالى و جذب سرمايه 
را از طريق برنامههاى برگزارشده 
در آن از قبيل جلسات B2B محقق 
كنند.عباس زارعى با تاكيد بر اينكه 
اين رويداد فرصت نمايشگاهى را 
نبايد از دست بدهيم، بيان كرد كه در 
طول سالهاى اخير فرابورس ايران 
با حمايت از پارك علم و فناورى 
دانشگاه تهران، حركت شركتهاى 
دانشبنيـــان پارك را در مســـير 
تجارىسازى تسريع و تسهيل كرده

 است. 

شركت سپرده گذارى مركزى 
اوراق بهـــادار و تســـويه وجوه 
(سمات) در اطالعيه اى از تمديد 
ثبت نام در سامانه جامع اطالعات 
مشتريان (سجام) به دليل استقبال 

فراوان سهامداران خبر داد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار 
سرمايه (سنا)، در اطالعيه شركت 
سپرده گذارى مركزى آمده است: 
اين شركت با تشكر و قدردانى از 
ثبت نام كنندگان در اين سامانه به 
استحضار عموم فعاالن مى رساند 
بر اساس تصميمات متخذه فعال با 
اتمام مهلت ثبت نام براى سرمايه 
گذاران هيچگونه محدوديتى  براى 
فعاليت در بازارها و دريافت خدمات 

اعمال نمى شود.
همچنين ضرب االجل جديد 
براى ثبت نام در اين سامانه جهت 

شناسايى فعاالن بازار سرمايه پس 
از طـــرح موضوع در هيات مديره 
ســـازمان بورس و اوراق بهادار و 
تصميم گيـــرى دراين باره متعاقبا 

اعالم خواهد شد.
بر اســـاس اين گـــزارش، 
ســـهامداران مى توانند با مراجعه 
به سايت www.sejam.ir  ثبت 
نام خود را به صورت الكترونيك 

انجام دهند.
هم اكنون احراز هويت ثبت 
نام كنندگان سامانه سجام در بيش 
از 400 دفتر پيشـــخوان دولت و 
كارگزارهاى منتخب در سراســـر 
كشور آغاز شده است كه شركت 
ســـپرده گذارى مركزى به دليل 
جلوگيرى از ازدحام در اين مرحله 
با ارسال پيامك آنها را از زمان احراز 

هويت مطلع مى كند.

سجام يك سامانه زير ساختى 
براى شناسايى مشتريان جهت ورود 
به باشگاه بزرگ بازار سرمايه ايران 
اســـت كه تمام فعاالن اين بازار 
اعم از سرمايه گذاران، مشتريان و 
مديران نهادها در اين سامانه، فقط 
يك بار براى هميشه اطالعات خود 
را در آن ثبت خواهند كرد و پس 
از احراز هويت حضورى قادر به 
دريافت خدمات مبتنى بر داده هاى 

تاييد شده خواهند بود.
بر اســـاس اين گـــزارش، 
از طريق اين ســـامانه اطالعات 
هويتى،  شـــماره حساب، شماره 
موبايل، آدرس الكترونيكى و اقامت 
دايمى فرد ثبت مى شـــود و از آن 
به بعد هيـــچ نهاد مالى نيازى به 
دريافت مجدد اطالعات آن سهامدار 

ندارد. 

 برنامه توسعه بازار دارايى فكرى در فرابورس

ثبت نام در سامانه سجام تمديد شد

شنبه 97/10/4) آمار معامالت آخرين روز معامالتى (سه

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  2/022

ميليون ريال 4/688/543

128/823 معامله 

ميليارد ريال   5/961/929

بازار در يك نگاه
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راه آهن قزوين - رشت  اسفندماه افتتاح مى شود
سرويس شهرستانها: وزير راه 
و شهرسازى ابراز اميدوارى كرد كه 
پس از سپرى شدن مراحل پايانى 
پروژه راه آهن قزوين - رشت شامل 
تحكيم، تنظيم و تثبيت ريل، اين 
مسير ريلى در نيمه نخست اسفند 

امسال افتتاح شود.
محمد اسالمى در حاشيه بازديد 
از پروژه خط آهن قزوين - رشت ، 
با بيان اين كه اين پروژه در مراحل 
نهايى قرار دارد و در اقتصاد كشور 
و گيالن موثر خواهد بود ، افزود: 
اين پروژه ريلى عالوه بر اين كه در 
حمل و نقل مردم و مسافران رفاه 
ايجاد مى كند، براى اتصال به مناطق 
فراتر از قفقاز و ترانزيت كاال براى 
ما از اولويت بااليى برخوردار است. 
وى ادامه پروژه خط ريلى قزوين 
- رشـــت و اتصال آن به آستارا را 
مهم دانست و گفت: در دومين روز 
از ســـفر به گيالن ضمن بازديد از 
مسير راه آهن رشت به آستارا، براى 
فراهم كردن تمهيدات و مقدمات 

الزم تصميم گيرى مى كنيم.
اســـالمى تردد از خط ريلى 
منتهى به آستارا را يكى از بهترين 
مسيرها براى ترانزيت كاال اعالم كرد 
و گفت: با اتصـــال خط ريلى به 
آستارا ، حمل كاال از جنوب شرقى 
آسيا و حوزه اقيانوس هند به شمال 
قفقاز و بخشـــى از اروپاى شرقى، 
به يك سوم زمان مسير كشتيرانى 
كاهش مى يابد و به همين نسبت 
بركاهش قيمت تمام شده تأثير دارد.

به گـــزارش ايرنا ،وزير راه و 
شهرســـازى تاكيد كرد: باتوجه به 
افتتاح خط آهن آستارا- آستارا خأل 
موجود ميان رشت به آستارا از طريق 

بخش جاده اى تكميل مى شود.

وى با بيان اينكه تكميل مسير 
قزوين - رشـــت به آستارا جزو 
اولويت هاســـت، اظهار داشت: 
اميدواريم پس از برگزارى مناقصه 
و تعيين پيمانكار، شروع عمليات 
اجرايى را با تعيين زمانبندى در سال 

آينده در دستور كار قرار دهيم.

 ضرورت اتصــال راه آهن 
رشت به بنادر گيالن 

وزير راه و شهرسازى همچنين 
در جلسه شـــوراى ترافيك استان 
گيالن در رشت با اشاره به اهميت 
راه آهن قزوين - رشـــت و نقش 
اثرگذار آن در اقتصاد گيالن و كشور 
گفت: الزم اســـت به طور جدى 
اتصال اين خط ريلى به بنادر استان 

در انزلى و آستارا پيگيرى شود.
اسالمى افزود: سقف زمانى 
براى اتمام پـــروژه راه آهن، پايان 
بهمن و يك هفته هم براى مرور 
انجام همه كارهـــا و آماده بودن 
تمهيدات در نظر گرفته شده است.

بـــه گفتـــه وى روز والدت 
حضرت فاطمه زهـــرا(س) براى 
افتتاح راه آهن رشـــت - قزوين 
پيش بينى شده است و بعد از اين 
مرحله بايد مقدمات راه آهن رشت - 
آستارا و اتصال ريلى به بندر كاسپين 

و بندر انزلى فراهم شود.

وزير راه و شهرسازى در ادامه 
بر ضرورت زيربـــار رفتن محور 
قديم رشت براى انتقال بار به آستارا 
تاكيد كرد و گفت: بايد انجام كار 
تركيبى بين كاميـــون ها از طريق 
مســـير جاده اى و خط ريلى براى 
انتقال بار به منطقه قفقاز باشد. وى 
بر ضرورت ساخت  پايانه مشترك 
راهدارى و راه آهن براى جابجايى 
بار از مسير جاده اى به ريلى تاكيد 
كرد وافزود: الزم است براى افتتاح 
خط ريلى رشت - آستارا اين نوع 

مقدمات فراهم شده باشد.
اســـالمى همچنين ضرورت 
اتصال خط ريلى به بندركاسپين در 

سريع ترين زمان ممكن را يادآور شد 
و گفت: گرچه اتصال به بندرانزلى 
بدليل موانعى كه در مالكيت زمين ها 
وجود دارد ، زمانبر خواهد بود ولى 
الزم است زمانبندى مشخصى براى 
اين پروژه تعريف شود و اراده اى 

جدى براى انجام آن باشد.

وزير راه و شهرســـازى به 
ضرورت ايمن سازى نقاط حادثه خيز 
استان تاكيد كرد و افزود: آموزش، 
بهســـازى، ايجاد امكانات سخت 
افـــزارى و ايمن كردن تقاطع ها از 
اقداماتى است كه مى تواند به ايمن 

كردن راه ها كمك كند.
وزير راه و شهرسازى همچنين 
در حاشيه بازديد از مسير اجراى 
پروژه راه آهن رشـــت - آستارا 
گفت: انتخاب مسير با حداقل موانع، 
كمترين آسيب به اراضى كشاورزى، 
تأثيرگذارى براى مردم و اجرا در 
كمترين زمان ممكن از موارد مهمى 
است كه در پروژه ريلى رشت - 

آستارا بايد مورد توجه باشد.
اســـالمى با بيـــان اين كه 
برخوردارى مردم از اين خط ريلى، 
محدودكردن آسيب به منابع طبيعى، 
محيط زيست و اراضى كشاورزى، 
قيمت تمام شده و زمان اجراى اين 
پروژه جزو مالحظات  موردنظر ما 
است، دو پروژه خط ريلى قزوين 
- رشت و رشت - آستارا را بسيار 
مهم دانســـت و افزود: به منظور 
درنظر گرفتن مسائل قابل اهميت 
در اجراى پروژه رشت - آستارا ، 
دومين روز از سفر به استان گيالن را 

به اين پروژه اختصاص داده ام.
وزير راه و شهرســـازى به 
مطالعات انجام شده توسط چهار 
گروه از مشاوران براى اجراى پروژه 
رشت - آستارا از 10 سال گذشته 
تاكنون اشاره كرد و گفت: كارگروه 
بررسى مسائل منطقه اى و محلى 
اجراى پروژه خط ريلى رشت - 
آســـتارا و تلفيق آن با موضوعات 
ملى و بين المللى تشـــكيل شده 
است و اين كارگروه از نظر فنى، 
كارشناسى، اقتصادى و اجتماعى 

بايد به جمع بندى برسد. 
عرضه مســكن براى اقشار 

متوسط به پايين  
  وزير راه و شهرســـازى در 
بخش ديگرى از سخنانش با اشاره 
به اهتمام دولت براى كنترل قيمت 
مسكن گفت: عرضه مسكن براى 
اقشار متوســـط به پايين جامعه از 
راهكار هايى اســـت كه در دستور 

كار داريم.
  اسالمى افزود: قيمت مسكن 
متأثر از شـــرايط اقتصادى است 
و صرفا مربوط به حوزه مســـكن 
نيست كه راهكار ما عرضه مسكن 

براى اقشار متوسط به پايين است 
و برنامه هايـــى در اين رابطه اعالم 
كرده ايم كه اجراى آن در دســـتور 

كار قرار دارد.
وى به طرح بازآفرينى شهرى 
هم اشاره كرد  و افزود: 270 محله و 
ساخت 100 هزار واحد مسكونى از 
جنس بهسازى، نوسازى و ساخت 
واحد جديد در سال، از برنامه هاى 

وزارت راه و شهرسازى است.
وى، محالتـــى كه تاريخى و 
داراى گـــذرگاه و بناهاى با ارزش 
هستند را از اهداف بازآفرينى شهرى 
برشمرد و تاكيد كرد: البته محله هايى 
كه واجد ارزش از نظر بنا نيستند و 
گذرگاه هاى تاريخى كه فاقد ارزش 
هستند هم نوســـازى مى شوند تا 
بتوان با سكونت همگن و هماهنگ، 
تمدن سازى جديدى در مناطقى 

فرسوده هستند، ايجاد كرد.
1000 واگن مسافرى به ظرفيت 

خطوط ريلى اضافه مى شود
معاون وزير راه و شهرسازى 
و مديرعامل شركت راه آهن هم در 
حاشيه بازديد وزير راه و شهرسازى 
از خط آهن قزوين - رشت ،از از 
اضافه شـــدن 1000 دستگاه واگن 
مسافربرى به ظرفيت ناوگان ريلى 

كشور در آينده خبر داد.
 سعيد محمدزاده افزود: اكنون 
1300 واگن مسافربرى در خطوط 
ريلى كشور فعال و 800 واگن هم به 
دليل فرسودگى متوقف مانده است 
كه اميدواريم با استفاده از ظرفيت 
قانونى ضمن فعال سازى ناوگان 
متوقف مانده، 1000 واگن ديگر را 
به شبكه ريلى اضافه كنيم.همچنين 
200 لوكوموتيو به ظرفيت ناوگان 

ريلى كشور افزوده خواهد شد.

يزدـ  خبرنگار اطالعات: مديركل ثبت احوال استان 
يزد اعالم كرد: در اســـتان يزد بين 220 تا 230 هزار نفر 
هنوز هيچ اقدامي براي دريافت كارت ملي هوشـــمند 
نكرده اند كه اين افـــراد در انجام امور اداري و بانكي با 

مشكل مواجه خواهند شد. 
محمدعلي مكرمي به مناســـبت صدمين سالگرد 
تاسيس ســـازمان ثبت احوال افزود: در استان يزد 610 
هزار درخواست براي دريافت كارت ملي هوشمند انجام 
شـــده كه تاكنون 565 هزار و 558 مورد به متقاضيان 
تحويل داده شده و 12 هزار كارت نيز صادر شده است 
كه هنوز متقاضيان بـــراي دريافت آن اقدام نكردند. وي 
افزود: بين 220 تا 230 هزار نفر نيز هنوز هيچ اقدامي براي 
دريافت كارت ملي هوشمند نكرده اند كه هم اين افراد 
و هم متقاضياني كه كارت آنها صادر شده اقدامي براي 
دريافت نكرده اند، براي انجام امور اداري و بانكي با مشكل 

مواجه خواهند شد.
مكرمي ادامه داد: تمام امكانات در 29 دفتر پيشخوان 
براي دريافت مدارك و تقاضاي كارت ملي هوشـــمند 
فراهم است و 11 ايستگاه سيار صدور كارت هوشمند 
نيز پيش بيني شده كه سه پايگاه در يزد مستقر است و به 
معلوالن و بيماراني كه امكان مراجعه به دفاتر پيشخوان را 

ندارند، خدمات ارائه مي دهند. 

مديركل ثبت احوال اســـتان يزد با اشاره به اينكه 
هزينه صدور كارت ملي هوشمند تغيير نكرده و همان 
مبلغ 31 هزار تومان است، از افراد باالي 15 سال استان يزد 
خواست هر چه سريع تر براي درخواست صدور كارت 
ملي هوشمند به دفاتر پيشخوان مراجعه كرده و اقدامات 
الزم را انجام دهند تا با مشـــكل مواجه نشوند. وي در 
ادامه ضمن تشريح تاريخچه ثبت احوال و روند صدور 
شناسنامه و كارت ملي گفت: در نيمه امسال 11 هزار و 
488 تولد در استان يزد ثبت شده كه ميانگين سني پدران 
اين نوزادان 32 و ميانگين سني مادران آنها 28 سال است. 
مكرمي در مورد آمار ازدواج و طالق نيز گفت: در نيمه 
نخست امســـال، 3 هزار و 767 ازدواج و 880 طالق در 
استان يزد ثبت شده كه ميانگين سن ازدواج آقايان 28 و 
خانم ها 23 و ميانگين ســـن طالق آقايان 36 و خانم ها 

31 سال است.
مديركل ثبت احوال اســـتان يـــزد در مورد آمار 
فوتي هاي اســـتان يزد در نيمه نخست امسال نيز بيان 
كرد: در اين مدت 2 هزار و 235 نفر در اســـتان فوت 
شدند كه پنج علت اصلي فوت ها بر اساس اعالم پزشكي 
قانوني به ترتيب بيماري هاي قلبي و عروقي، سرطان ها و 
تومورها، بيماري هاي تنفسي و ريوي، حوادث غيرعمدي 

و بيماري هاي انگلي است. 

اروميه ـ خبرنگار اطالعات: 
توسعه راه هاي 611 روستا در قالب 
سند توسعه راه هاي روستايي استان 
آذربايجان غربي ســـهم شهرستان 
اروميه است كه امسال همزمان با 
اجراي راهداري زمستاني توسعه 63 

روستا عملياتي مي شود.
رئيس اداره راهداري و حمل 
و نقل جاده اي شهرســـتان اروميه 
اعالم كرد: از اين 63 روستا عمليات 
اجرايي 32 روستا شامل اصالح و 
ترميم آسفالت، احداث و تعريض 
پلها و روكش آسفالت آغاز شده 
و 10 پـــروژه در مدت كوتاهي به 
اتمام رسيده و بقيه با پيشرفت قابل 

توجهي در حال اجرا است.
صادق حبيب زاده به تشريح 
عمليات اجرايي به اتمام رســـيده 
در روســـتاها پرداخت و افزود: 
روكش، ترميم و اصالح آسفالت 
راه روستايي خوشاكو به طول سه 
و نيم كيلومتـــر، اصالح و ترميم 
آسفالت راه روستايي باالنج، اصالح 

و ترميم آســـفالت راه روستايي 
نيولو ـ كاروانسرا، احداث رمپ هاي 
ورودي و خروجي روســـتاهاي 
شوركند و طالتپه، اصالح و ترميم 
آسفالت راه روستايي زيوه، ترميم 
و روكش آســـفالت راه روستايي 
بادكيـولنده، احداث پل دومتري و 
آبنماي روستاي كوران، اصالح و 
ترميم آســـفالت راه روستايي برده 
سور، تعمير و مرمت پل روستايي 
نويــــژاراژي، احداث پل دومتري 
روستاي ســـاريبگلوي چراغ به 
اتمام رســـيده و آماده بهره برداري

 است.
وي به 31 پروژه باقيمانده از 
63 طرح مذكور نيز اشاره و اعالم 
كرد: اين پروژه ها درجهت ارتقاي 
شاخص هاي توســـعه اقتصادي 
مطرح شده اســـت و در صورت 
ابالغ اعتبار عمليات اجراييشان را 

آغاز مي كنيم.
حبيب زاده از شـــروع قرارداد 
ديگري در قالـــب عمليات چاله 

پركني و لكه گيـــري محورهاي 
حوزه استحفاظي خبر داد و اضافه 
كرد: 150 تن آسفالت جهت اجراي 
عمليات مذكور  در محورهاي اروميه 
ـ مهاباد، اروميهـ  بند، راژانـ  زيوه، 
سه راهي موانا تا آخر راه روستايي 
مارميشو، راه روستايي ژارآباد استفاده 
شده و اين طرح تا پايان سال جاري 
بنا به نيـــاز محورها همچنان ادامه 

دارد.
وي در پايان ســـخنان خود 
توجه ويژه راهداران در ماه گذشته 
به بخش سرو را يادآور شدو گفت: 
ايمن سازي محدوده حاشيه مدارس 
جاده نازلـــو واقع در محور اروميه 
ـ ســـرو با احداث 4 سرعت گير 
آســـفالتي، نصب چراغ چشمك 
زن احتياط و عالئم ايمني مربوطه، 
ايمن سازي دهانه پلهاي حادثه خيز 
در محور شهيد كالنتري و اروميه 
ـ سلماس با استقرار نيوجرسي در 
محدوده پلهـــا و نصب تابلوهاي 

هشداردهنده انجام گرفته است.

230 هزار نفر در يزد براي دريافت كارت ملي هوشمند 
اقدام نكردند

 تهيه و تدوين سند توسعه راه هاي روستايي شهرستان اروميه

همدان- خبرنگار اطالعات: 
شـــهردار همدان گفت: كالنشهر 
شدن همدان جزو مصوبات سال 
1388 هيات دولت بوده اما تاكنون 
از مزاياي كالنشـــهر شدن استفاده 

نكرده است.
عبـــاس صوفـــي در جمع 
خبرنگاران اظهار كـــرد: بودجه 
پروژه هاي شهري همدان چهار برابر 
افزايش يافته است و برآورد بودجه 
در پروژه هاي شهري همدان به رشد 
چهار برابري رسيده و مشكالتي 
براي شـــهرداري به وجود آورده 

است.
وي با اشاره به اينكه شهرداري 
همدان ســـه هزار و 500 نفر نيرو 
دارد، افزود: اعتقاد به محيط سالم 
داريم و براي سالم سازي شهرداري 
اتفاقات خوبي افتاده اســـت و با 
همكاري دستگاه قضايي گروه هايي 
كه كارهاي خـــالف قانون انجام 

مي دادند، شناسايي شدند.
شـــهردار همدان بيان كرد: 

تمامي اقداماتي كـــه مي توانيم به 
مردم خدمات دهيم در نرم افزاري 
تهيه شده كه 12 ميليارد تومان هزينه 
نصب و راه انـــدازي اين نرم افزار 
اســـت و بيش از 70 درصد نياز 
شـــهروندان با اين نرم افزار رفع 
خواهد شد. تمامي سوابق و اوراق 
شهروندان ثبت الكترونيك شده و 
اجازه دست اندازي به پرونده ها داده 
نمي شود، در چند نقطه شهر دفتر 
خدمات شـــهر راه اندازي خواهد 
شد و شهروندان نيازي به مراجعه 
به شهرداري نخواهند داشت و با 
نظارت شـــهرداري خدمات ارائه 
مي شود. خريد نرم افزار و سرور 
در حال انجام است و سعي مي كنيم 
ســـال آينده اين دفتر راه اندازي 

شود.
صوفي ادامه داد: امسال تمامي 
نقاط شهر شاهد اجراي پروژه هاي 
شهري بودند و يكسري پروژه ها از 
جمله حوزه پسماند براي نخستين 
بار براي سالمت شهروندان درحال 

انجام است.40 سال در زمينه زباله 
اقدامات جدي انجام نشـــده بود 
و اكنون پروژه ســـايت دفع زباله 
همدان با بودجه باالي 10 ميليارد 
تومان درحال انجام است و در آينده 

نزديك به بهره برداري مي رسد. 
 جمع آوري آب هاي سطحي  

او همچنين بيـــان كرد: براي 
نخســـتين بـــار كار جمع آوري 
آب هاي ســـطحي در شهر همدان 
انجام گرفته و پروژه جمع آوري 
آب هاي سطحي از بلوار 9 دي تا باغ 

بهشت با       15 ميليارد تومان اعتبار 
درحال انجام است.

صوفي با اشاره به اينكه كل 
فضاي سبز همدان 600 هكتاراست 
امـــا ظرف يكســـال 250 هكتار 
فضاي ســـبز در همدان ساخته 
مي شود، افزود: در توسعه فضاي 
سبز اقدامات خوبي انجام شده و 
بيش از10 پارك در همدان درحال 
ساخت است و 2 پارك بزرگ به 
مساحت 250 هكتار نيزسال آينده 

ساخته خواهد شد.
وي از پيشـــرفت فيزيكي 50 
درصدي پروژه تقاطع غير همسطح 
سردار شـــهيد همداني خبر داد و 
گفت: در زمـــان خريد قالب ها با 
گراني قيمت ها مواجه شـــديم و 
هيچ شركتي راضي نشد به صورت 
قراردادي به ما تجهيزات بدهد اما اين 
قضيه حل شد و پل شهيد همداني 
قرار شده با تأمين مالي و حمايت 
قطعي شهرداري، شهريور سال آينده 

تحويل شهرداري داده شود.

شـــهردار همدان ادامه داد: 
پيمانكار پاركينگ آقاجاني  بيگ به 
علت ضرر مالـــي كار را متوقف 
كرده بـــود اما كارش را به صورت 
جدي شروع خواهيم كرد چرا كه 
اين پروژه 38 درصد پيشرفت داشته 

است.
صوفـــي بـــا تاكيـــد بر 
كالنشهربودن همدان و با اشاره به 
الحاق 4 روستا به اين شهر گفت: 
ما از بودجه كالنشهري سهم داريم، 
مالك تقســـيم بودجه كالنشهرها 
جمعيت يك ميليون نفري است 
و حاال كه كالنشهر شدن همدان 
قطعي شده اســـت، بايد به دنبال 

بودجه از تهران باشيم.
او با بيان اينكه سرانه فضاي 
ســـبز از 11 متر به 17 متر افزايش 
يافته اســـت، اعالم كرد: در برخي 
مـــوارد مجبور به قطـــع درختان 
هستيم  اما در سال جاري 30 هزار 

درخت نيز كاشته شده است.
شهردار همدان درباره وضع 

سايت موزه ميدان امام همدان گفت: 
در بحث موزه ميدان بودجه اي از 
سوي دولت به مسكن و شهرسازي 
داده شد و از طرفي در شهرداري 
تقبل كرديم كه اين موزه را بسازيم 
و بـــا توجه به اينكه مســـكن و 
شهرسازي نمي توانست بودجه را به 
شهرداري بدهد تقسيم كار صورت 
گرفت و قرار شـــد بخشي از كار 
توسط مسكن وشهرسازي و ميراث 
فرهنگي انجام شود و سپس تكميل 
آن به شهرداري داده شود كه هنوز 

داده نشده است.
وي درباره عمارت جناني بيان 
كرد: بحث رفع خطر اين بنا برابر 
قانون برعهده شهرداري است و بنا 
به دستور دادستان اقداماتي انجام 
داده ايـــم. موضوع دوم حفظ خود 
عمارت جناني است و مالك اعالم 
كرده توانايي مرمت اين بنا را ندارد، 
شهرداري نيز مسئوليت حفظ بنا را 
ندارد بلكه برعهده ميراث فرهنگي 

است. 

كرمان - خبرنگار اطالعات: 
جلسه ستاد بازآفريني شهري در 

استانداري كرمان برگزار شد. 
معاون عمراني اســــتاندار در 
اين جلســــه كه با حضور معاون 
امور هماهنگي عمراني استاندار و 
فرماندار و شــــهردار و شماري از 
مسئوالن استان كرمان برگزار شد، با 
بيان اين كه استان كرمان هر لحظه با 
خطر زلزله مواجه است، افزود: بايد 
هر چه سريعتر در بافت فرسوده 
شهر و ساختمان هاي غير اصولي و 
نامستحكم بازآفريني انجام شود و 
مردم بايد با بازسازي خانه هاي خود 
با دولت همراه شوند تا از بار فاجعه 

در حوادث احتمالي كاسته شود. 
ســــيد مصطفي آيت اللهي 
موسوي گفت: خوشبختانه درستاد 
باز آفريني شهري محالت هدف 
تعيين شده است و در حال تدوين 

برنامه اقدام مشترك هستيم. 
وي تاكيــــد كــــرد: بايــــد 
دستگاه هاي متولي وظيفه خود را 
درست انجام دهند و امور اراضي 
و راه و شهرسازي مراقب اراضي 
خود باشند. متاسفانه دستگاه ها به 
وظيفه خود عمل نكرده اند و زماني 
كه شــــخصي اراضي را تصرف و 
قطعه بندي مي كند، با آنها برخورد 
نمي شود در حالي كه مدير شهرستان 
بايد اين هدايت را در شهرســــتان 
انجام دهد و براي جلوگيري از اين 

اتفاقات فعاليت و مراقبت كند. 
موســــوي افزود: دولت اگر 
براي افرادي كــــه مي خواهند در 
بافت فرسوده ساخت و ساز انجام 
دهند، جاذبه ايجاد كند، كار انجام 
مي شود و اين اتفاق در شرف است 

و اكنون 50درصد هزينه ساخت 
واحد شــــامل خدمات زيربنايي، 

پروانه و... را دولت مي دهد. 
معاون امــــور هماهنگي و 
عمراني اســــتاندار كرمان تاكيد 
كرد: بخش اصلي طرح بازآفريني 
اين است كه زمين هاي دولتي در 
جهت طرح قرار بگيرد و به استناد 
بخشنامه، دستگاه هاي اجرايي بايد 
ليست اراضي خود را در اين زمينه 

اعالم كنند. 
در ادامه جلسه مدير كل راه 
و شهرسازي استان كرمان گفت: 
استان كرمان تعداد تعهد ساخت 
3570 واحد را دارد كه ميزان وجوه 
تسهيالتي كه براي آن در نظر گرفته 
شــــده، 71 ميليارد و 400 ميليون 
تومان و تسهيالت ساخت با سود 

9 درصد است. 
محمدمهدي بلوردي از ابالغ 
آيين نامه اجراي طرح بازآفريني 
در خرداد ماه و اعتبارات بازآفريني 

همه اســــتانها توسط وزارت راه و 
شهرسازي به استانداران خبر داد 
و افزود: برنامه ســــتاد بازآفريني 
شهري در بافت هاي ناكارمد محلي 
و سكونتگاه هاي غيررسمي اجرا 
مي شود و در جلسات با شهرداران، 
مشاوران و فرمانداران در آيين نامه 
طرح بازآفرينــــي محالت هدف 

انتخاب و تصويب شد. 
مدير شــــعب بانك مسكن 
استان كرمان هم درادامه اين جلسه 
گفت: 50 درصد تســــهيالت در 
ستاد بازآفريني شــــهري از منابع 
صندوق توسعه ملي و 50 درصد 
از منابع بانك در نظر گرفته شده 
است و از سال گذشته تاكنون در 
كرمان براي 1200 واحد تسهيالت 
بافت فرسوده با نرخ آزاد پرداخت 
كرده ايم اما تسهيالت ستاد بازآفريني 

شهري با نرخ 9 درصد است. 
حســــين حاجي پور تاكيد 
كرد: بانك مسكن به عنوان بانك 

عامل براي پرداخت تسهيالت در 
بافت هاي فرسوده انتخاب شده و 
سهم اســــتان بيش از 3500 واحد 
است كه در كرمان براي هر واحد 
40 ميليون تومان تسهيالت در نظر 
گرفته شده اســــت و براي خريد 
مسكن هم تســــهيالت از محل 
حساب پس انداز مسكن را داريم 
كه متقاضي بايد حســــاب باز كند 
و مدتي باشــــد و نرخ تسهيالت 
پايين اســــت كه اولويت با خانه 

اولي هاست. 
وي گفت: كســــاني كه براي 
اسكان موقت در پي ساخت و ساز 
در بافت فرسوده متقاضي هستند، 
تسهيالت وديعه در نظر گرفته شده 
است كه در كرمان 15 ميليون تومان 
است كه بيش از 12 هزار حساب 
صندوق پس انداز در بانك مسكن 
كرمان افتتاح شــــده و تسهيالت 
بافت فرسوده بهترين فرصت براي 

صاحبان اين حساب ها است.

همدان از مزاياي كالنشهري سود نمي برد

متقاضيان بازسازي مسكن در بافت فرسوده كرمان، تسهيالت ويژه دريافت مي كنند

زير ساخت هاي مورد نياز در بنادر جديد 
هرمزگان ايجاد شود

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: معاون هماهنگي امور اقتصادي و 
توسعه منابع استانداري هرمزگان گفت: زيرساخت هاي مورد نياز براي 
فعال شدن بنادر جديد استان با هدف توسعه صادرات غير نفتي، رونق 
اقتصادي و تمركززدايي با جديت از ســـوي دستگاه هاي اجرايي متولي 

دنبال شود.
ايرج حيدري در  دوازدهمين جلسه كارگروه توسعه صادرات غير 
نفتي استان هرمزگان با اشاره به اهميت فعال شدن بنادر جديد در مناطق 
مختلف استان، اظهار كرد: فعال شدن بنادر جديد در مناطق مختلف استان 
كه مجوز آنها از وزارت كشور دريافت شده است، موجب تمركززدايي، 
رونق اقتصادي  و همچنين كاهش آسيب هاي اجتماعي  در اين مناطق 

مي شود.
وي اضافه كرد: اداره كل بنادر و دريانوردي هرمزگان  به همراه گمرك 
با برنامه ريزي مناسب نسبت به فعال سازي بنادر رسمي جديد استان با 

همكاري ساير دستگاه هاي اجرايي متولي اقدام كند. 
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان 
با اشاره به اهميت فعال  كردن خط مسافربري با كشور قطر، اعالم كرد: 
اداره كل بنادر و دريانوردي اســـتان فعال شدن خط مسافربري بندر شيو 

پارسيان به سمت كشور قطر را با جديت دنبال  كند.
حيدري  در ادامه با بيان اين كه اتاق تعاون اســـتان موضوع خواهر 
خواندگي بندر شيو پارسيان را با بندر الرويس كشور قطر دنبال و در اين 
زمينه گزارش اقدامات را منعكس كند افزود: توسعه ميز هاي صادراتي با 
كشورهاي حوزه خليج فارس و ساير كشورهاي همسايه از جمله مباحث 
ديگري است كه بايد از سوي اتاق تعاون با همكاري دستگاه هاي اجرايي 

مرتبط با جديت براي رونق شاخص هاي اقتصادي دنبال شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان با 
اشاره به تفويض اختيار مهم وزير صنعت به استان در زمينه ثبت سفارش 
كاال، اظهاركرد: صادركنندگان با تفويض اختياري كه از سوي وزير صنعت، 
معدن و تجارت به استان در زمينه ثبت سفارش كاالها انجام گرفته  است 
قطعا در اين زمينه ديگر با مشكلي روبرو نخواهند شد. وي گفت: سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان از تفويض اختياري كه وزير محترم صنعت 
در زمينه ثبت سفارش كاال ها به استان داده است براي توسعه صادرات غير 
نفتي استان نهايت بهره را ببرد و زمينه ارز آوري براي كشور را فراهم كند و 

با استفاده از اين ظرفيت نياز هاي ارزي استان و كشور تأمين شود.
حيدري اضافه كرد: با اقداماتي كه انجام شـــده  همه شرايط براي 
صادرات غير نفتي توسط صادركنندگان با كمترين دغدغه در هرمزگان 

فراهم است و از اين فرصت بايد نهايت بهره را برد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان 
افزود: جلسات كارگروه توسعه صادرات غير نفتي استان و مصوبات اين 
جلسات با خروجي مناسبي همراه اســـت كه اين امر نشان از همت و 

دغدغه مديران استان براي تحقق امر توسعه صادرات غير نفتي است. 

برگزاري كارگاه آموزش حسابداري خرد 
محلي زنان روستايي و عشايري

كرجـ  خبرنگار اطالعـــات:كارگاه آموزش حســـابداري براي اركان 
صندوق هاي خرد محلي زنان روستايي و عشايري در مركز گلسار برگزار شد. 

 در اين كارگاه آموزشي، 25 نفر از اركان (مدير، منشي و حسابدار) 
صندوق هاي خرد محلي استان البرز حضور داشتند كه مفاهيم مرتبط با  
امور حسابداري براي آشنايي هرچه بيشتر اركان صندوق ها با روندها و 

فرايندهاي حسابداري  ارائه شد. 
مهندس مريم اكبري مدير هماهنگي ترويج كشاورزي استان البرز، 
درباره اهميت برگزاري اين كارگاه يك روزه حسابداري، گفت: براي زنان 
روستايي كه امكان دسترسي به تسهيالت بانكي ندارند، ارائه اطالعات 
مديريت مالي و اصول حســـابداري براي اركان اين صندوق ها مي تواند 
كمك شاياني در موفقيت آن ها و محاسبه سود و زيان در اين صندوق ها 

شود.
او افزود: هدف از راه اندازي و توسعه صندوق هاي خرد محلي در 
مناطق محروم روستايي، توانمندسازي جامعه محلي است تا بتوانند ازطريق 
بستر مناسب ايجاد شده براي مشاركت جمعي و با  ارتقاي مهارت هاي 
فردي و اجتماعي، پروژه هاي كوچك دربخش كشاورزي را اجرا كنند. 

 وي گفت : هدايت پس انداز هاي غيرمولد روستائيان به سرمايه هاي 
گروهي مولد و كارآمد؛ افزايش دستيابي زنان و دختران روستايي كم درآمد 
به تسهيالت مالي؛ ترويج فرهنگ پس انداز در بين زنان روستايي و  تقويت 
مشـــاركت زنان روستايي درفعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي از اهداف 

اصلي ايجاد اين صندوق ها است. 

سازمان هاي مردم نهاد؛ ياريگر صنعت برق

در فرهنگ سازي مصرف بهينه 
اراكـ  خبرنگار اطالعات: مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان 
مركزي گفت: سازمان هاي مردم نهاد ياريگر صنعت برق در فرهنگ سازي 

مصرف هستند. 
محمد اهللا داد در نشست با سمن ها با موضوع «برق و زندگي» افزود: 
اين شركت از مشاركت سازمان هاي مردم نهاد براي حل مشكالت صنعت 
برق به ويژه در حوزه صنعت بهينه و مشاركت مردم براي كاهش هدررفت 

انرژي استقبال مي كند. 
وي ياد آور شد: سازمان هاي مردم نهاد در حوزه هاي تخصصي به عنوان 
بازوان توانمند دولت در رسيدن به اهداف بلند مدت ازجمله مشاركت هاي 

مردمي در فعاليت هاي اجتماعي به شمار مي روند.
وي با بيان اينكه مطالبه گري ســـمن ها در حساس سازي قشرهاي 
مختلف جامعه براي حل مسايل و مشكالت موجود موثر است، افزود: 
توجه به ســـازمان هاي مردم نهاد، حضور فعال در روند تصميم گيري ها و 
استفاده از تمام ظرفيت اين سمن ها از عوامل تاثيرگذار پيشرفت فعاليت هاي 
اجتماعي اســـت.  محمدي، مديرعامل خانه سازمان هاي مردم نهاد استان 
مركزي هم ضمن تاكيد بر تداوم اين گونه جلسات بر همراهي در زمينه 

مديريت بهينه منابع ملي اعالم آمادگي كرد. 
در اين نشســـت فعاالن اجتماعي و اعضاي سمن ها نسبت به بيان 
مطالبات مردم از صنعت برق و ارائه پيشنهادها براي بهبود مصرف انرژي 
پرداختند.  در اين نشست مقرر شد، نسبت به انعقاد تفاهمنامه همكاري بين 
شركت توزيع نيروي برق استان مركزي و خانه سازمان هاي مردم نهاد براي 
همكاري هاي دوجانبه در حوزه هاي مختلف اعم از مديريت مصرف، ايمني 

و مسئوليت هاي اجتماعي صنعت برق اقدام شود.

 انتصابات جديد در شركت توزيع نيروي برق 
استان مركزي 

* چند انتصاب با صدور احكام جداگانه اي از ســـوي مديرعامل 
شركت توزيع نيروي برق استان مركزي در اين شركت انجام شد. 

در جلسه ي با صدور احكامي از ســـوي محمد اهللا داد، مديرعامل 
شركت توزيع نيروي برق استان مركزي، محمود محمودي به سمت قائم 
مقام مديرعامل در توزيع برق شهرستان ها، داود منصوري به عنوان معاون 
مهندســـي و برنامه ريزي و محمد مرادي به عنوان معاون بهره برداري و 

ديسپاچينگ منصوب شدند. 

سرپرست جديد هالل احمر بهبهان معرفي شد 
بهبهانـ  خبرنگار اطالعات: در مراسمي با حضور فرماندار، مدير دفتر 
نماينده شهرستان، مسئوالن و شماري از پرسنل جمعيت هالل احمر بهبهان 
حسين مرشد بهبهاني به عنوان سرپرست جديد جمعيت هالل احمر اين 
شهرستان منصوب شد و از خدمات جمشيد خونزر رئيس سابق جمعيت 

هالل احمر بهبهان قدرداني به عمل آورده شد.

ميانگين طالق در گلستان كمتر از ميانگين كشوري است
گرگانـ  خبرنگار اطالعات: مديركل ثبت احوال استان گلستان گفت: 

ميانگين طول مدت ازدواج در گلستان 9سال است.
ابوبكر دولو، افزود: سال 1396 به ازاي هر 105 تولد پسر در گلستان 
100 فرزند دختر به دنيا آمده اين در حالي است كه امسال به ازاي هر 103 

پسر 100دختر در گلستان متولد شدند. 
وي در خصوص ميزان فوتي ها در گلســـتان بيان كرد: سال گذشته 
به ازاي هر 130 مرد 100 زن و امســـال بـــه ازاي هر 121 مرد 100 زن 
فوت كرده اند . دولو داليل فوت گلستاني ها را برحسب ميزان درصد اين 
مرگ هـــا به ترتيب؛ بيماري قلبي عروقي با 32/9درصد، عالئم و حاالت 
مبهم 15/9درصد، سرطان ها و تومورها 11/5درصد، بيماري هاي دستگاه 
تنفســـي 8/5درصد و حوادث غيرعمد 7/9درصد اعالم كرد و در ادامه 
ســـخنانش گفت: ميزان عمومي والدت در كشورنيز به ازاي هر 100نفر 
جمعيت 18/8نفر بوده و اين رقم در گلستان 21/9 است. همچنين ميزان 
عمومي وفات در كشـــور به ازاي هر هزار نفر 4/8 نفر و در گلستان هم 

همين رقم است.
وي گفت: ميزان عمومي ازدواج در كشور به ازاي هر هزار نفر 7/6 
ثبت شده، اين در حالي است كه ميزان عمومي ازدواج در استان از هر هزار 
نفر 8/6 به ثبت رسيده است وميزان عمومي طالق در كشور به ازاي هر 

هزار نفر 2/2 نفر به ثبت رسيده و اين رقم در گلستان 1/9 است.
او در خصوص ميانگين اختالف سن زوج و زوجه در استان گلستان 
اضافه كرد: ميانگين اختالف سن زوج و زوجه در ازدواج پنج سال و در 
طالق 5/5 سال است.ميانگين سن زوج در ازدواج 27/8 و در طالق 35/1 
سال و ميانگين سن زوجه در ازدواج 23/3 و در طالق 30/7 سال است.

اپراتوري بندر شهيد بهشتي چابهار به هند واگذار شد 
زاهدان    - خبرنگار اطالعات: اپراتوري بندر شـــهيد بهشتي چابهار 
براساس توافقنامه موسوم به چابهار بين سه كشور ايران، هند و افغانستان، 

رسما به اين شركت هندي  IPGL    واگذار شد  .
 معاون امور بندري و اقتصادي ســـازمان بنادر و دريانوردي كشور 
در حاشيه نخستين نشست كميته پيگيري موافقتنامه ترانزيتي سه جانبه 
ايران، هند و افغانستان در اين باره اظهار داشت: اپراتوري شركت هندي 
در بندر چابهار به مدت يك و نيم سال موقت و پس از آن به مدت 

10 سال خواهد بود  . 
 محمد علي حسن زاده گفت: تخليه و بارگيري، تأمين تجهيزات و 
بازاريابي بخشي از ماموريت شركت اپراتوري  IPGL   در بندر چابهار 
خواهد بود  . وي با اشاره به اهميت اجرايي شدن توافقنامه موسوم به چابهار 
افزود: توافقنامه چابهار در مجلس سه كشور ايران، هند و افغانستان به 
تصويب رسيده است و بخشي از قانون اين كشور ها به شمار مي آيد . 
 او تاكيد كرد: دفتر شركت  IPGL  همزمان با نخستين نشست كميته 
پيگيري اجرايي ســـازي موافقتنامه چابهار در محل بندر شهيد بهشتي 

راه اندازي و افتتاح شده است تا بتواند امور را مديريت كند . 
 به گفته وي توافقنامه چابهار موجب تســـهيل ترانزيت كاالها بين 
كشورهاي هند و افغانستان مي شود و نقش مهمي در توسعه اقتصادي 

منطقه خواهد داشت.   
 حســـن زاده گفت: به دنبال توسعه بندر چابهار و رونق تجارت و 
ترانزيت هستيم تا اين بندر به مدل موفقي در زنجيره حمل و تامين كاالها 
تبديل شود   . وي افزود: چابهار بيشترين مشوق هاي تعرفه خدمات بندري 
و دريايي را بين بنادر منطقه درياي عمان و خليج فارس دارد و اين منطقه 
راهبردي بهترين نقطه براي ترانزيت و تجارت كاال بين كشورهاي هند، 

افغانستان و ساير كشورهاي منطقه بويژه كشورهاي  CIS  است . 
حسن زاده اظهار داشت: انتخاب مسير براي انتقال كاال، برنامه ريزي 
براي بازاريابي، چگونگي جذب تجار و ســـرمايه گذاران، نشـــان دادن 
فرصت و ظرفيت هاي موجود براي اســـتفاده از بندر چابهار در زنجيره 
تامين، از مهمترين مسائل مورد بحث در نشست كميته پيگيري اجرايي 

سازي موافقتنامه چابهار است  . 
 وي افزود: تسهيل تجارت، نقش اپراتورها، گمرك و همچنين انبار 
كاال و تبادل اطالعات از ديگر مباحث مطرح شـــده در نشســـت كميته 

كارشناسي توافق نامه چابهار است  . 

كشف انشعاب غيرمجاز از خط لوله انتقال 
فرآورده هاي نفتي

سرويس شهرستانها: دادستان بوشهر از كشف انشعاب غيرمجاز از 
خط لوله انتقال فرآورده هاي نفتي در بوشهر خبر داد.

علي حسن پور افزود: در پي دريافت گزارشي به دادسراي عمومي و 
انقالب بوشهر مبني بر كشف انشعاب غير مجاز در خط لوله فرآورده هاي 

نفتي دستور تحقيقات مقدماتي در خصوص اين موضوع صادر شد. 
وي افزود: در تحقيقات  مشخص شد عده اي متخلف با ايجاد خط 
انشعاب يك اينچي روي خط لوله 16 اينچي انتقال فرآورده هاي نفتي از 
كشتي به مخازن شركت پخش فرآورده هاي نفتي، اقدام به برداشت غير 

مجاز سوخت از اين خط مي كردند. 
دادســـتان بوشـــهر اضافه كرد: متخلفان ســـوخت را در مخازني 

ذخيره سازي و سپس مخفيانه انتقال مي دادند. 
او اضافه كرد: تاريخ دقيق اين فعاليت مجرمانه دقيقا مشخص نيست 
ولي 2/5سال  است كه خط لوله انتقال فرآورده هاي نفتي در حال فعاليت 
است.  حسن پور تاكيد كرد: دستور الزم براي بررسي و پيگيري موضوع 
و تعقيب كساني كه در اين تخلف نقش داشته اند صادر شده، همچنين 
متصرف خانه اي كه اين تخلف در آن انجام گرفته دســـتگير شـــد و در 

بازداشت به سر مي برد. 
مســـعود نيك تاج مدير شركت پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
استان بوشهر هم گفت: اين تخلف در خانه اي در خيابان طالقاني، روبروي 
گمرك بوشـــهر اتفاق افتاده و با نشـــت سوخت از لوله در خيابان، اين 

اقدام متخلفانه آشكار شد.  

تصادف رانندگي در جاده ابهر- خدابنده 4 كشته داشت
سرويس شهرستان ها: براثر برخورد رخ به رخ 2 خودرو سمند و 
پرايد در محور ابهرـ خدابنده، چهار نفر كشـــته و 2 نفر نيز مصدوم و 

راهي بيمارستان شدند. 
  راننده و سرنشـــينان خودرو پرايد كه اعضاي يك خانواده بودند 
بر اثر شدت جراحات وارده جان باختند و 2 سرنشين خودرو سواري 

سمند نيز براي مداوا به بيمارستان منتقل شدند. 

توصيه هاي ايمني براي عبور از گردنه ها
و محورهاي برفگير آذربايجان شرقي  

تبريزـ  خبرنگار اطالعات: مســـئول هماهنگي برف روبي راه هاي 
آذربايجان شرقي گفت: راه هاي استان با وجود تداوم بارش برف و باران باز 

و تردد در آن ها  با رعايت اصول ايمني در جريان است. 
غالمرضا رسول زاده روز سه شـــنبه در گفتگو با خبرنگار اطالعات در 
تبريز  افزود: عوامل راهداري از شب گذشته با شروع بارش برف در محورهاي 
ارتباطي استان مستقر شـــده اند و اقدام به وي با بيان اينكه براي جلوگيري از 
لغزندگي بزرگراه تبريزـ  زنجان ماموران راهداري اقدام به نمك پاشي و تيغ زني 
اين محور كردند، اظهار داشت: هم اكنون تردد در اين مسير به صورت امن در 
جريان است.  وي از رانندگان خواست براي تردد در گردنه ها و محورهاي برفگير 
آذربايجان شرقي، خودروهاي خود را به زنجير چرخ مجهز و سرعت مطمئنه 

را رعايت كنند. 
طرح راهداري زمستاني از اول آذر تا پايان اسفند با استفاده از 362 دستگاه 
نمك پاش و برف روب اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي و 191 دستگاه 

اجاره اي اين سازمان در آذربايجان شرقي اجرا مي شود. 

اصالح شبكه آب در بخشي از مناطق نصير شهر  
  رباط كريمـ  خبرنگار اطالعات: عمليات اصالح شبكه آب در بخشي 

از مناطق نصير شهر در حال انجام است.  
مدير امور آبفاي نصير شهر بااعالم اين خبر افزود: با توجه به توسعه 
محدود شهري و تراكم جمعيتي و ضرورت تامين و توزيع آب آشاميدني 
شهروندان و مشتركين مخصوصا در ايام پيك و اوج مصرف آب و فصول 
گرم ســـال، عليهذا در همين زمينه عمليات لوله گذاري و اصالح شبكه 
آبرســـاني در برخي از مناطق اين شهر كه داراي شبكه آبرساني با عمر 

باالست در دستور كار قرار گرفته و در حال انجام است. 
اصغر صبري با تشريح پروژه ياد شـــده اضافه كرد: اين عمليات 
از محـــل اعتبارات جاري و داخلي و با اســـتفاده از لوله هاي پلي اتيلن 
در ســـايزهاي 110 ميلي متري جمعا به طـــول 450 متر در خيابان امام 
خميني(ره) كوچه الله 18در دستور كار قرار گرفته و همزمان با اجراي 
عمليات اصالح شبكه اصالح و بهسازي 170 رشته انشعاب نيز در حال 
اجراســـت. او يادآور شد: اين عمليات با هدف ارتقاي كمي وكيفي آب 
آشاميدني شهروندان و مشـــتركين و به منظور خارج سازي خطوط و 
شبكه هاي قديمي و فرسوده از مدار توزيع كه اغلب موجب بروز حادثه و 

شكستگي مي شد در حال انجام است.
وي ياد آورشـــد: اجراي پروژه از اواخر آذرماه امسال آغاز شده و با 
بيش از 45 درصد پيشرفت فيزيكي در حال اجراست و انتظار مي رود با 
روند فعلي كل پروژه يادشده حداكثر اوايل بهمن امسال به اتمام و مرحله 

بهره برداري برسد. 
مهندس صبري همچنين اضافه كرد: مطالعات الزم در زمينه اصالح و 
بهسازي خطوط و شبكه هاي آبرساني در بخش هاي ديگري از مناطق شهر 
نصيرشهر به لحاظ عدم تطابق خطوط موجود با جمعيت زير پوشش و يا 
فرسودگي و قدمت برخي از شبكه هاي مورد استفاده انجام شده و اميدواريم 

با تامين اعتبارات الزم مطابق برنامه زمانبندي شده عملياتي شود. 

برگزاري جلسه شوراي كشاورزي
 استان خوزستان در رامهرمز

رامهرمزـ  خبرنگار اطالعات: جلسه شوراي كشاورزي شهرستان هاي 
رامهرمز و رامشير با حضور شريعتي رئيس شوراي كشاورزي و استاندار 

خوزستان، در سالن جلسات فرمانداري رامهرمز برگزار شد. 
در اين جلسه، مشـــكالت و نيازمندي هاي بخش كشاورزي توسط 
مديران جهادكشاورزي دو شهرستان، مســـئول نظام صنفي، نمايندگان 
كشاورزان، فرمانداران و اقبال محمديان نماينده مجلس شوراي اسالمي 

ارائه و مطرح شد.
ســـپس مديران و معاونان سازمان ها و ادارات كل و نماينده موسسه 
نصر به سواالت و درخواست ها پاسخ كارشناسي دادند و در نهايت پس از 
جمع بندي توسط شريعتي رئيس شوراي كشاورزي و استاندار خوزستان، 
موضوعاتي چون: انجام مطالعات، تامين اعتبار و اجراي بهســـازي نهر 
حكمي، بهسازي انهار كشاورزي ابوالفارس و رود زرد، پيگيري اخذ مركز 
جهاد كشاورزي رود زرد، كاوش و پاكسازي منطقه ميراث فرهنگي و انجام 
عمليات ســـازه انحرافي انتقال آب خروجي سيفون به اراضي كشاورزي 
حومه شرقي و زهكشي باغ 80 هكتاري تعاوني عشايري، صدور مجوز 
برداشت آب جهت اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشار در نقاط مختلف 
شهرستان، پرداخت بيمه معوقه گندم سال زراعي قبلي، استمهال وام هاي 
كشاورزان، بررسي افزايش سهميه سوخت تراكتورها، رفع مشكل خط لوله 
نفت در پاياب زهكش ها در حوزه سلطان آباد، مشكالت طرح سه هزار 
هكتاري ديمه و ...  از مهمترين مصوبات و دستاوردهاي پيش بيني شده اين 

جلسه بوده است.

تبريز ـ خبرنگار اطالعات: 
رئيـــس ســـازمان مديريت و 
برنامه ريزي آذربايجان شـــرقي از 
ابالغ اعتبـــار 53 ميليارد توماني 
دولت به طرح بازآفريني فضاهاي 

شهري در اين استان خبر داد.
داود بهبـــودي در جمـــع 
خبرنگاران اظهار كرد: دولت در 
سال جاري از فعاليت هاي توليدي 
و اشتغالزايي در قالب كمك هاي 
فني و اعتباري بـــه صورت ارائه 
يارانه سود تسهيالت، كمك هاي 
بالعوض و وجوه اداره شده توسط 
بانك هاي عامل حمايت مي كند؛ به 
طوري كه در استان 80 ميليارد تومان 

در اين زمينه قابل هزينه است.
وي افـــزود: دو هزار ميليارد 
تومان نيز در قالب تســـهيالت 
روستايي و فراگير در استان تعريف 
شده كه هم به مشاغل روستايي در 
عرصه هاي كشاورزي، صنعتي و 
خدماتي و هم به ساير فعاليت هاي 
غيرروستايي طي فرايندهاي الزم 

پرداخت مي شود.
بهبودي اضافه كرد: وام هاي 
روســـتايي عمدتا با سود 4 يا 6 
درصد و ساير وام ها با نرخ متعارف 

18 درصدي ارائه مي شوند.
وي با بيـــان اين كه اگر نرخ 
بيكاري در استان حدود 10 درصد 
است؛ يعني حدود 130 هزار نفر 
طبق تعريف مركز آمار بيكار هستند، 
افزود: چالش ما در بخش اشتغال 

فقط تســـهيالت نيست، بخشي 
از مســـئله بيكاري مربوط به نبود 

مهارت و توان انجام كار است.
رئيس ســـازمان مديريت و 
برنامه ريزي آذربايجان شرقي اضافه 
كرد: يكي از محورهاي مهم ايجاد 
اشتغال و توسعه اقتصادي بحث 
ترانزيت است كه زيرساخت هاي 
الزم آن هم از لحاظ گمركات و 

جاده ها در استان موجود است.
وي متذكر شـــد: در دولت 
يازدهـــم و دوازدهـــم اعتبارات 
پروژه هاي زيربنايي اســـتان رشد 
چشمگيري داشته است؛ به طوري 
 كه سال گذشته حدود 300 ميليارد 
تومان به راه آهن ميانه-تبريز هزينه 
شد؛ ساير پروژه هاي جاده اي استان 

نيز شتاب قابل توجهي داشت.
او يادآور شد: در خصوص 
بازآفريني فضاهاي شهري امسال 
طرحي توســـط دولت و مجلس، 
از محل تســـهيالت تبصره 19 
قانون بودجه اجرا مي شود كه در 
اين زمينه به آذربايجان شرقي 53 
ميليارد تومان اعتبار دولتي ابالغ 

شده است.
بهبودي افزود: معادل اين رقم 
نيز توسط شـــهرداري، بانك ها و 
بخش خصوصي در جهت بهبود 
فضاي كالبدي شهر، مسيرگشايي، 
خدمات عمومي، فضاي ســـبز، 
آموزش مهارت هاي زندگي و... 

هزينه مي شود. 

ابالغ اعتبار 53 ميليارد توماني دولت

به طرح بازآفريني شهري

در آذربايجان شرقي



10چهارشنبه 5 دی 1397ـ   18 ربیع الثانی 1440ـ  26 دسامبر  2018ـ   سال نود وسوم ـ   شماره 27181 آگهــی

نوبت دوم

ش�رکت عمران شهر جدید اندیش�ه در نظر دارد قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری را با 

ش���رایط نقد و اقساط در شهرجدید اندیشه از طریق فراخوان عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند 
جهت کس���ب اطاعات ازم، آگاهی از شرایط، دریافت فرم ش���رکت در فراخوان به واحد سرمایه  گذاری و 
مش���ارکت یا واحد واگذاری شرکت عمران اندیشه واقع در ش���هر جدید اندیشه فاز 3 و یا دفتر فروش این 
شرکت واقع در بازار ایرانی اسامی اندیشه مراجعه و پیشنهادهای خود را تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 

97/10/19 به دبیرخانه شرکت عمران تحویل نمایند. 
1- پیش���نهاد دهن���دگان موظفند مع���ادل 5% قیمت پایه را طی یک فقره حواله س���اتنا به ش���ماره 
IR 300100004001037607144188 به نام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران اندیشه نزد خزانه بانک 
مرکزی جمهوری اس���امی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی، بابت تضمین شرکت در فراخوان 
واریز و فیش واریزی را به همراه فرم پیش���نهاد قیمت در پاکت در بس���ته به دبیرخانه شرکت عمران شهر 
جدید اندیشه تحویل داده و رسید دریافت کنید. ضمناً کلیه پیشنهادها بافاصله پس از پایان ساعت مقرر، 
 در همان روز قرائت و برندگان نهایی پس از تائید اعضای کمیس���یون فراخوان و تصویب هیأت مدیره طی

 نامه  ای به آنان اباغ خواهد شد. 
2- متقاضیان پس از تکمیل فرم ش���رکت در فراخوان، در صورت تمایل می توانند در تاریخ یاد شده، هنگام 

قرائت برگه  ها حضور داشته باشند. 

3- خریداران واحدهای بازار ایران�ی � اسامی ملزم به هماهنگی و تطبیق نوع بهره برداری واحد خود براساس 
مصوبه مجمع عمومی شرکت عمران اندیشه درخصوص راسته بندی  های تعیین شده بازار می  باشد. 

تذک�ر: خریداران می بایستی به همراه فرم تقاضای خرید واحد مستندات مربوط به سابقه فعالیت در زمینه 
کسب و کار )جواز( را در پاکت پیشنهادی خود ارائه نمایند. 

4- پس از عقد قرارداد، خریداران یک ماه فرصت دارند اقدام به راه اندازی و بهره برداری از واحد خود نمایند. 
بدیهی اس���ت در صورت عدم رعایت این بند شرکت عمران ش���هر جدید اندیشه مختار به فسخ یک جانبه 

قرارداد بدون مراجعه به محاکم قضایی خواهد بود. 
5- کلیه هزینه  های مربوط به نقل و انتقال اسناد، عوارض، هزینه  های شهرداری، بیمه، دارایی، ثبت و غیره 

مربوط به طرفین قرارداد کًا به عهده خریداران می باشد.
6- هزینه تبلیغات و چاپ آگهی در روزنامه بر عهده برندگان فراخوان می باشد.  

7- شرکت عمران در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است. 
8- متقاضیان خرید زمین با کاربری آموزش���ی می بایس���ت موارد ذیل را رعایت و اسناد مربوطه را در پاکت 

پیشنهادی خود داشته باشند. 
* ارائه موافقت اصولی یا مجوز معتبر از دستگاه دولتی ذیربط 

* ارائه طرح مصوب و برنامه زمان بندی اجرای طرح که به تائید مرجع صادر کننده موافقت اصولی و شرکت رسیده باشد. 

* ارائه مس���تندات مربوط به توان مالی به میزان حداقل 30% کل مبلغ قرارداد � ارزیابی توان مالی از طریق 
اخذ گردش مالی متقاضی در یک سال گذشته که به تائید یکی از بانک ها با موسسات مالی و اعتباری رسمی 

کشور رسیده باشد. 
ارائه تصویری از اسناد مالکیت اموال منقول و غیرمنقول فعلی متقاضی 

*  ارائه تعهدنامه رسمی جهت ساخت، عدم تغییر کاربری اتمام و اخذ پایانکار در مدت قرارداد. 
بدیهی است انتقال اسناد مربوط به زمینهای مذکور پس از اخذ پایانکار و بهره برداری مقدور خواهد بود. 

9- تراکم  و س���طح اشغال زمین با کاربری های مختلف براساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر جدید 
اندیشه می  باشد. 

10- اولویت فروش در تمامی موارد با فروش نقدی می  باشد. 
11- شرکت کنندگان در فراخوان نمی  بایس���ت مشمول قانون منع مداخله در معامات دولتی باشند. در 

صورت اثبات خاف واقع، هرگونه عواقب ناشی از این امر به عهده شخص شرکت کننده می  باشد.
 12- متقاضی���ان  م���ی توانن���د جه���ت کس���ب اطاع���ات بیش���تربه س���ایت اینترنت���ی

 www.andisheh-ntoir.gov.ir مراجع���ه و یا با ش���ماره  تلفن ه���ای 65552727، 65348424 و 
65552729-021 )دفتر فروش(  تماس حاصل نمایند. 

شرکت عمران شهر جديد انديشه 

آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین با کاربريهای مختلف، واحدهای تجاری و 

واحدهای بازار بزرگ ايرانی اسامی از مورخ 97/10/4 لغايت 97/10/19 در شهر جديد انديشه
وزارت راه و شهرسازی

شرکت عمران شهر جديد انديشه

واحدهای بازار بزرگ ايرانی اسامی واقع در محله 6 فاز 4

طبقهپارکینگمساحت )مترمربع(شماره واحدرديف
شرايط واگذاری 

40% نقد مابقی اقساط 36 ماهه نقد 

دارد 12728/59

همکف

000ر000ر780ر0005ر000ر720ر4

000ر000ر700ر0005ر000ر650ر4دارد 22828/20

000ر000ر860ر0006ر000ر600ر5دارد33039/14

000ر000ر750ر0005ر000ر690ر4دارد43333/31

000ر000ر760ر0005ر000ر700ر4دارد53533/38

000ر000ر580ر0005ر000ر550ر4دارد 63633/63

000ر000ر780ر0005ر000ر710ر4دارد73733/47

000ر000ر810ر0005ر000ر740ر4دارد83833/63

000ر000ر170ر0003ر000ر580ر2دارد 913820/60

000ر000ر060ر0003ر000ر500ر2دارد 1013920/63

000ر000ر070ر0003ر000ر510ر2دارد1114020/71

000ر000ر080ر0003ر000ر510ر2دارد1214120/77

000ر000ر080ر0003ر000ر510ر2دارد1314220/74

000ر000ر230ر0003ر000ر630ر2دارد 1419122/80

000ر000ر330ر0002ر000ر900ر1دارد1519315/01

000ر000ر110ر0003ر000ر540ر2دارد1619421/75

000ر000ر340ر0003ر000ر720ر2دارد1719521/71

000ر000ر350ر0003ر000ر730ر2دارد 1819621/79

000ر000ر920ر0003ر000ر200ر3دارد 1919725/49

000ر000ر020ر0005ر000ر090ر4دارد2022028/61

000ر000ر340ر0003ر000ر720ر2دارد2127520/14

000ر000ر490ر0003ر000ر850ر2دارد2227620/23

000ر000ر520ر0003ر000ر870ر2دارد2327720/40

000ر000ر530ر0003ر000ر880ر2دارد2427820/46

000ر000ر430ر0003ر000ر800ر2دارد2527920/68

000ر000ر180ر0004ر000ر410ر3دارد2628225/64

000ر000ر370ر0003ر000ر750ر2دارد2728320/66

000ر000ر400ر0003ر000ر770ر2دارد 2828420/84

000ر000ر770ر0005ر000ر710ر4دارد2928535/36

000ر000ر130ر0007ر000ر810ر5دارد 3028638/87

000ر000ر820ر0003ر000ر120ر3دارد 3128720/25

000ر000ر220ر000106ر000ر640ر518/20386دفتر فروش 32

000ر000ر850ر00066ر000ر530ر281/66454بانک 33

واحدهای بازار بزرگ ايرانی اسامی واقع در محله 6 فاز 4

طبقهپارکینگمساحت )مترمربع(شماره واحدرديف
شرايط واگذاری 

30% نقد مابقی اقساط 48 ماهه نقد 

دارد 1134/96

اول 

000ر000ر820ر0003ر000ر110ر3

000ر000ر660ر0003ر000ر990ر2دارد2334/39

000ر000ر770ر0003ر000ر070ر3دارد3635/37

000ر000ر690ر0003ر000ر010ر3دارد4734/68

000ر000ر700ر0003ر000ر020ر3دارد5834/75

000ر000ر750ر0003ر000ر060ر3دارد6935/19

000ر000ر070ر0005ر000ر130ر4دارد71048/81

000ر000ر710ر0003ر000ر030ر3دارد81134/00

000ر000ر910ر0002ر000ر370ر2دارد92627/31

000ر000ر720ر0004ر000ر850ر3دارد102746/01

000ر000ر070ر0004ر000ر320ر3دارد112839/67

000ر000ر250ر0004ر000ر470ر3دارد122941/47

000ر000ر280ر0004ر000ر490ر3دارد133341/71

000ر000ر850ر0003ر000ر140ر3دارد143437/61

000ر000ر960ر0002ر000ر410ر2دارد153627/79

000ر000ر890ر0002ر000ر360ر2دارد163827/14

000ر000ر710ر0004ر000ر840ر3دارد173945/95

000ر000ر940ر0003ر000ر210ر3دارد184038/43

000ر000ر090ر0004ر000ر340ر3دارد194139/90

000ر000ر510ر0003ر000ر860ر2دارد204234/25

000ر000ر510ر0003ر000ر860ر2دارد214334/21

000ر000ر630ر0003ر000ر960ر2دارد224434/06

000ر000ر660ر0003ر000ر990ر2دارد234534/33

000ر000ر540ر0003ر000ر890ر2دارد244634/56

000ر000ر550ر0003ر000ر900ر2دارد254734/64

000ر000ر530ر0003ر000ر880ر2دارد264834/48

000ر000ر520ر0003ر000ر870ر2دارد274934/32

000ر000ر570ر0003ر000ر910ر2دارد285034/85

000ر000ر550ر0002ر000ر080ر2دارد2913321/00

000ر000ر560ر0002ر000ر090ر2دارد3013621/57

000ر000ر210ر0002ر000ر800ر1دارد3113720/70

000ر000ر210ر0002ر000ر800ر1دارد3213820/77

000ر000ر220ر0002ر000ر810ر1دارد3313920/82

000ر000ر220ر0002ر000ر810ر1دارد3414020/82

000ر000ر220ر0002ر000ر810ر1دارد3514120/85

واحدهای بازار بزرگ ايرانی اسامی واقع در محله 6 فاز 4

طبقهپارکینگمساحت )مترمربع(شماره واحدرديف
شرايط واگذاری 

30% نقد مابقی اقساط 48 ماهه نقد 

دارد3615715/60

اول

000ر000ر660ر0001ر000ر360ر1

000ر000ر620ر0001ر000ر320ر1دارد3715815/21

000ر000ر650ر0001ر000ر350ر1دارد3815915/51

000ر000ر600ر0001ر000ر300ر1دارد3916014/99

000ر000ر770ر0001ر000ر440ر1دارد4016714/89

000ر000ر660ر0001ر000ر360ر1دارد4116815/60

000ر000ر710ر0001ر000ر400ر1دارد 4216915/67

000ر000ر700ر0001ر000ر390ر1دارد 4317015/59

000ر000ر710ر0001ر000ر390ر1دارد 4417115/63

000ر000ر600ر0001ر000ر310ر1دارد4517215/04

000ر000ر990ر0002ر000ر440ر2دارد4618328/06

000ر000ر920ر0001ر000ر560ر1دارد4718416/15

000ر000ر440ر0002ر000ر990ر1دارد4818522/87

000ر000ر590ر0001ر000ر300ر1دارد4918614/93

000ر000ر510ر0001ر000ر230ر1دارد5018812/84

000ر000ر380ر0001ر000ر120ر1دارد5118912/15

000ر000ر020ر0002ر000ر650ر1دارد5219020/01

000ر000ر240ر0002ر000ر830ر1دارد5319121/02

000ر000ر250ر0002ر000ر840ر1دارد5419221/16

000ر000ر490ر0001ر000ر210ر1دارد5520812/69

000ر000ر600ر0002ر000ر120ر2دارد5620922/19

000ر000ر860ر0002ر000ر340ر2دارد5721022/60

000ر000ر040ر0002ر000ر670ر1دارد5821119/18

000ر000ر330ر0002ر000ر900ر1دارد5921219/63

000ر000ر070ر0002ر000ر690ر1دارد6021319/42

000ر000ر340ر0002ر000ر910ر1دارد6121419/73

000ر000ر050ر0002ر000ر670ر1دارد6221519/26

000ر000ر330ر0002ر000ر900ر1دارد6321619/82

000ر000ر280ر0002ر000ر860ر1دارد6421720/16

000ر000ر530ر0002ر000ر060ر2دارد6521820/81

66219a12/87000ر000ر510ر0001ر000ر230ر1دارد

000ر000ر140ر0002ر000ر750ر1دارد6721918/45

000ر000ر710ر0001ر000ر400ر1دارد6822016/07

000ر000ر660ر0001ر000ر350ر1دارد6922215/59

000ر000ر210ر0002ر000ر810ر1دارد7022321/33

000ر000ر520ر0004ر000ر690ر3دارد 7122442/42

000ر000ر240ر0002ر000ر820ر1دارد7222519/75

000ر000ر680ر0002ر000ر190ر2دارد7322625/19

000ر000ر240ر0005ر000ر270ر4دارد7422749/16

000ر000ر860ر0003ر000ر150ر3دارد7522836/27

000ر000ر220ر0002ر000ر810ر1دارد7622921/37

000ر000ر140ر0002ر000ر750ر1دارد7727520/10

000ر000ر140ر0002ر000ر740ر1دارد7827620/08

000ر000ر140ر0002ر000ر740ر1دارد7927720/06

000ر000ر170ر0002ر000ر770ر1دارد8027820/37

000ر000ر120ر0002ر000ر730ر1دارد8127919/89

000ر000ر960ر0001ر000ر600ر1دارد8228117/30

000ر000ر960ر0002ر000ر420ر2دارد8328224/97

000ر000ر390ر0002ر000ر950ر1دارد8428320/65

000ر000ر310ر0002ر000ر890ر1دارد8528519/71

000ر000ر310ر0002ر000ر880ر1دارد8628621/12

000ر000ر470ر0002ر000ر020ر2دارد8728720/39

000ر000ر830ر0002ر000ر310ر2دارد8832624/96

000ر000ر220ر0002ر000ر810ر1دارد8932720/84

000ر000ر190ر0002ر000ر790ر1دارد9032820/56

000ر000ر240ر0002ر000ر830ر1دارد9132919/77

000ر000ر270ر0002ر000ر850ر1دارد9233021/29

000ر000ر990ر0001ر000ر620ر1دارد9333118/65

000ر000ر780ر0002ر000ر260ر2دارد9434423/66

000ر000ر930ر0003ر000ر210ر3دارد9534534/71

000ر000ر270ر0005ر000ر300ر4دارد9634648/28

000ر000ر700ر0003ر000ر020ر3دارد9734734/71

000ر000ر670ر0003ر000ر990ر2دارد9834834/41

000ر000ر640ر0003ر000ر970ر2دارد9934934/18

000ر000ر690ر0003ر000ر010ر3دارد10035034/65

000ر000ر690ر0003ر000ر010ر3دارد10135134/62

000ر000ر700ر0003ر000ر020ر3دارد10235234/75

000ر000ر680ر0003ر000ر000ر3دارد10335334/54

000ر000ر150ر0005ر000ر200ر4دارد10435447/11

000ر000ر010ر0003ر000ر460ر2دارد10535525/98

000ر000ر720ر0003ر000ر040ر3دارد10635631/74

000ر000ر500ر0003ر000ر850ر2دارد10738334/15

واحدهای بازار بزرگ ايرانی اسامی واقع در محله 6 فاز 4

طبقهپارکینگمساحت )مترمربع(شماره واحدرديف
شرايط واگذاری 

30% نقد مابقی اقساط 48 ماهه نقد 

دارد10838434/45

اول

000ر000ر530ر0003ر000ر880ر2

000ر000ر550ر0003ر000ر890ر2دارد10938534/61

000ر000ر140ر0002ر000ر740ر1دارد11038718/41

000ر000ر720ر0003ر000ر040ر3دارد 11138832/48

000ر000ر130ر0002ر000ر740ر1دارد11238918/37

000ر000ر730ر0004ر000ر860ر3دارد11339044/42

000ر000ر560ر0003ر000ر900ر2دارد 11439234/73

000ر000ر730ر0002ر000ر220ر2دارد11539423/79

000ر000ر340ر0003ر000ر720ر2دارد11639529/10

000ر000ر410ر00028ر000ر170ر351/12223گالری مبل117

118
رستوران 

ايرانی
000ر000ر130ر00045ر000ر810ر430/53336

واحدهای بازار بزرگ ايرانی اسامی واقع در محله 6 فاز 4

طبقهپارکینگمساحت )مترمربع(شماره واحدرديف
شرايط واگذاری 

30% نقد مابقی اقساط 48 ماهه نقد 

دارد 113528/40

زيرزمین

000ر000ر680ر0002ر000ر190ر2

000ر000ر180ر0002ر000ر780ر1دارد 213623/09

000ر000ر240ر0002ر000ر830ر1دارد 314821/51

000ر000ر330ر0002ر000ر900ر1دارد416523/98

000ر000ر470ر0002ر000ر020ر2دارد531325/48

000ر000ر160ر0003ر000ر580ر2دارد 631631/28

000ر000ر610ر0002ر000ر130ر2دارد731825/16

000ر000ر200ر0002ر000ر790ر1دارد831923/28

000ر000ر210ر0002ر000ر800ر1دارد 932023/38

000ر000ر240ر0002ر000ر830ر1دارد1032123/78

000ر000ر400ر0002ر000ر960ر1دارد1132225/42

000ر000ر260ر0002ر000ر850ر1دارد1232523/31

000ر000ر260ر0002ر000ر840ر1دارد1332623/28

000ر000ر260ر0002ر000ر840ر1دارد1432723/25

000ر000ر250ر0002ر000ر830ر1دارد1532823/15

000ر000ر230ر0002ر000ر820ر1دارد1632922/99

000ر000ر260ر0002ر000ر840ر1دارد1733023/25

000ر000ر050ر0002ر000ر680ر1دارد1834421/16

000ر000ر240ر0002ر000ر830ر1دارد1934721/59

000ر000ر070ر0002ر000ر680ر1دارد2037719/89

000ر000ر440ر00036ر000ر720ر329 باب975/41تاار21

زمین  با کاربري های تجاری 

قیمت )ريال(شرايطمساحتفازمحلهشماره قطعهرديف

1519141693/55
000ر000ر500ر3047% نقد مابقی 36  ماهه

000ر000ر650ر5042% نقد مابقی 18 ماهه 

211245504/97

000ر000ر000ر144نقد 

000ر000ر000ر30167% نقد مابقی 6  ماهه

000ر000ر000ر30176% نقد مابقی 36  ماهه

مجتمع تجاری اداری نگارستان واقع در محله 21 فاز 3 شهر انديشه

مساحت کلطبقهشماره واحدرديف
شرايط واگذاری 

نقد30درصد نقد ما بقی در اقساط 36ماهه

000ر000ر184ر0002ر000ر730ر15/962دوم1210

مجتمع تجاری مهستان واقع در محله 7 فاز 3 شهر انديشه

مساحت کلطبقهشماره واحدرديف
شرايط واگذاری 

نقد 30درصد نقد ما بقی در اقساط 36ماهه

138

اول

000ر080ر000829ر350ر036ر24.681

000ر080ر000829ر350ر036ر23924.681

000ر600ر000957ر000ر197ر34028.511

440a14.50684000ر680ر000547ر600ر

541a14.50684000ر680ر000547ر600ر

000ر800ر000709ر250ر63319.80887

زمین  با کاربری آموزشی 

قیمت )ريال(شرايطمساحتفازمحلهشماره قطعهرديف

13742020

000ر000ر260ر26نقد 

000ر000ر440ر3030% نقد مابقی اقساط 36 ماهه

000ر000ر730ر3031% نقد مابقی اقساط 48 ماهه

22741200

000ر000ر080ر16نقد 

000ر000ر600ر3018% نقد مابقی اقساط 36 ماهه

000ر000ر560ر3019% نقد مابقی اقساط 48 ماهه

* در تمامی موارد اولویت فروش با شرایط نقدی می باشد
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 آیت اه سیدمحمود هاشمی شاهرودی رئیس 
فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای 
شورای نگهبان در مرداد 1327 در نجف به دنیا آمد.  
پدرش آیت اه سیدعلی هاشمی شاهرودی از اولین 
شاگردان آیت اه العظمی خویی و تقریرکنندة دروس 
خارج ایشان به شمار می آمد. مادرشان فرزند مرحوم 
آیت اه س���یدعلی مددی موسوی قائینی از علمای 
بزرگ خراس���ان بود که سالهای متمادی در مشهد 
مقدس، به تدریس و تربیت طاب حوزه علمیه و 

اقامه جماعت در حرم امام رضا)ع( می پرداخت.
وی تحصیات ابتدایی و دبیرستان را در مدرسه 
علوی نجف اش���رف گذراند. از اولین اساتیدش در 
دروس دینی حجت ااسام والمسلمین شیخ هادی 
سیس���تانی بود. آیت اه شاهرودی بعد از ورود به 
مدرس���ه علمیه »منتدی النش���ر« و فراگیری علوم 
دینی در 14سالگی به  دست آیت اه العظمی خویی 

معمم شد.
بعد از فراگیری دروس ابتدایی حوزه، به تحصیل 
خارج فقه و اصول از محضر اس���اتید مطرح حوزه 
نج���ف پرداخت که از آنها می توان به امام خمینی، 
آیت اه خویی و شهید محمدباقر صدر اشاره کرد.

میان اساتید آن مرحوم، ارتباط وی با شهیدصدر بیش 
از دیگران بود و او را در زمره اصحاب نزدیک آن 
مرجع شهید قرار داد. آن  شهید سعید که  از افتخارات  
شیعه  و مرجعیت  به  شمار مي آید، شاگردان  بسیاری 
را به  جهان  اسام ، تقدیم  داشته  است . شهیدصدر که  
از حافظه  و استعدادی سرشار برخوردار بود، توانست  
با نوآوري های فراوان  در فقه  و اصول  و دیگر علوم  
اس���امی و به  روزساختن  مباحث  علوم  دینی و نیز 
نگاشتن  کتب  درسی در زمینه های یادشده ، گام  مهمی 
برای تعالی دین  بردارد و از این  رهگذر، شاگردانش، 
همچون  آیت اه  هاش���می شاهرودی این  خدمات  و 

اندیشه ها را پی گرفتند.
ش���هیدصدر در نامه ای به یکی از شاگردانش 
درباره مرحوم ش���اهرودی گفته بود: »آقای هاشمی 
رش���د علمی ش���گفت انگیز و نبوغ آمیزی دارد« و 
درباره رابطه علمی میان خود و او گفته بود: »آقای 
هاشمی )شاهرودی( به  عنوان وجود من است.« به  
دلیل همین نبوغ و استعداد بود که مرحوم هاشمی 
ش���اهرودی قبل از رسیدن به 30 سالگی از آیت اه 
محمدباقر صدر اجازه اجتهاد دریافت کرد که متن 

آن بدین شرح است:
»... فرزند گرانقدر ما حجت ااسام والمسلمین 
سیدمحمود هاشمی دامت برکاته، بخشی از عمر خود 
را صرف تحصیل فقه و اصول و علوم شریعت کرد 
و با تأیید و تسدید خداوند به درجه اجتهاد رسید و 
امروز از مجتهدانی است که امید اسام و مسلمین به 
آنان بسته است. او در همه امور حسبیه از این  جانب 
وکالت دارد و نظر او نظر من اس���ت... از خداوند 
سبحان مسئلت دارم که ایشان را چون ذخیره ای برای 

شریعت اسام حفظ فرماید...«
آیت اه هاشمی شاهرودی از سوی شهیدصدر 
برای نظارت بر امتحانات طاب حوزه انتخاب شد 
و همزمان در مس���جد هندی نجف برای طاب به 
تدریس خارج فقه اشتغال داشت. همچنین یک بار 
به نمایندگی از آیت اه محمدباقر صدر به »کنفرانس 
بانک اس���امی« در جده رفت که نظرات اقتصادی 
مطرح  شده از سوی او مورد توجه مقامات و نمایندگان 

کشورهای اسامی قرار گرفت. 
در صحنه سياست و اجتماع

با شروع نهضت اسامی به  رهبری امام خمینی)ره( 
از 15 خ���رداد 1342،  ح���وزه علمیه نجف نیز به  
دلیل حضور مراجع و علمای برجس���ته در آنجا به 
یک���ی از کانون های مبارزه علیه رژیم پهلوی تبدیل 
شد. آیت اه هاشمی شاهرودی نیز از این رهگذر با 
اندیشه های امام آشنا شد و پس از تبعید امام راحل 
به نجف اش���رف، در زمره شاگردان ایشان درآمد؛ 

چنان که به صورت رابط شهیدصدر با ایشان درآمد 
و نظری���ات آیت اه صدر درباره امور مهم مربوط به 
امت اسام از جمله فشارهای رژیم بعث به حوزه 
نجف، اخراج، دس���تگیری و اعدام علما و اقدامات 
صدام علیه مراسمات مذهبی شیعیان را به حضرت 

امام منتقل می کرد.
البته پیش از اینها )یعني سال 1352( مبارزات 
آیت اه شاهرودی با رژیم بعث و حکومت پهلوی، 
موجب شد تا عوامل صدام با هجوم به حوزه نجف، 
وی را ب���ه  همراه جمع���ی دیگر از فضای حوزه 
دستگیر و در اداره امنیت عمومی بازجویی کنند و 
مورد انواع شکنجه های جسمی و روحی قرار دهند 
که آثارش همچنان بر دس���تان آیت اه شاهرودی به 

یادگار ماند.
با پیروزی انقاب اسامی تظاهرات گسترده ای 
در ش���هرهای عراق خصوصاً در نجف اشرف در 
تأیید انقاب اسامی و رهبری امام برگزار شد. رژیم 
صدام و مأموران امنیتی جس���تجوی گسترده ای را 
برای دستگیری علمای مبارز نجف، از جمله مرحوم 
هاش���می شاهرودی  آغاز کردند. وی با درخواست 
ش���هیدصدر از عراق خارج شد و پس از رفتن به 
کویت، از آنجا به ایران مهاجرت کرد. در پی ناکامی 
دستگاه های امنیتی از دستگیری وی، رژیم صدام سه 
برادر وی را دستگیر کرد و به شهادت رساند و حتی 

پیکرشان را نیز به دست خانواده  نداد. 
آیت اه ش���اهرودی پس از ورود به ایران، به 

محضر امام خمینی رفت و مسئولیت هماهنگی میان 
حوزه های علمیه نجف و ایشان را به  عهده گرفت و 
نمایندة علی ااطاق شهیدصدر در ایران شد و کوشید 
که اس���تادش را از نجف به ایران بیاورد تا از گزند 
رژیم صدام  در امان باشد که با دستگیري منجر به 

شهادت ایشان در سال 1358 به نتیجه نرسید. 
با ش���روع جنگ تحمیلی و فش���ار صدام بر 
ش���یعیان و مردم عراق، ام���ام مأموریتی به آیت اه 
خامن���ه ای )رئیس جمهوری وقت( مبنی بر پیگیری 
امور عراق دادند. در سال 1361 با پیگیری و استفاده 
از ظرفیت روحانیت مبارز عراق به خصوص آیت اه 
سید محمدباقر حکیم و آیت اه هاشمی شاهرودی 
با تنظیم اساسنامه ای »مجلس اعای انقاب اسامی 

عراق« را راه اندازی کردند.
آیت اه شاهرودی در این باره گفته بود: »آیت اه 
خامنه ای که خدا حفظش���ان کند، از طرف حضرت 
امام مس���ئول شده بودند بحث عراق را دنبال کنند. 
گمانم اوایل ریاس���ت جمهوری ایشان بود. اعضای 
جماعه العلماء همه از نجفی ها بودند. کربایی ها هم 
مستقًا برای خود جماعت هایی را راه انداخته بودند و 
بیشتر با آقای منتظری و سیدمهدی هاشمی سر و کار 
داشتند. آقا دیدند این شیوه مناسبی نیست و پیشنهاد 
کردند مجلسی به  نام مجلس اعا تشکیل شود. جنگ 
هم شروع شده بود و ضرورت ایجاب می کرد که یک 
مجلس درست و حسابی تشکیل شود که همه اینها 
را در خود جمع کند. در واقع پیشنهاد مجلس اعا را 
ایشان دادند و از همه ما که بیشترمان در قم بودیم، 

دعوت کردند، به بنده هم مستقیم زنگ زدند. 
تا قبل از آن با ایشان سام و علیک داشتیم، ولی 
نه زیاد. یکی یکی افراد را دعوت کردند و خدمتشان 
رفتیم. از بعضی آقایان کربایی هم دعوت کرده بودند. 

ش���یخ دیگری هم بود که فوت کرده اس���ت. او هم 
عده ای از کربایی ها را تحت عنوان العمل ااسامی 
جمع کرده بود. مقام معظم رهبری همه را در مجلس 
اعا جمع کرد و در اولین جلسه بحثهای مفصلی هم 
ش���د، بعضی ها موافق و برخی مخالف بودند. ایشان 
گفت که "من از طرف امام مسئول هستم". خاصه 
ایشان این تشکیات را ایجاد و اساسنامه ای را تنظیم 
کرد و از ما خواست بنشینیم و در باره آن بحث و 
آن را تنظیم و تکمیل کنیم و خدمت ایشان بدهیم. 
م���ا هم ای���ن کار را کردیم. البته آقای حکیم محور 
بود. دو سه نفر کربائی و بقیه نجفی بودند. بنا شد 
یکی از عالمان اهل سنت هم باشد که از اهالی کرد 

دعوت شد...«
مرحوم هاشمی شاهرودی اولین رئیس مجلس 
اعا بود که پس از چندی، با ریاس���ت شهیدحکیم، 
به  مدت مدیدی به  عنوان س���خنگوی این مجلس 
ایفای نقش مؤثر داشت. برگزاری کنفرانس »جنایات 
صدام« از مهمترین حرکت های مجلس اعای عراق 

در دهه 60 بود.
از فعاليت علمي تا ریاست قوه قضایيه

آیت اه هاشمی شاهرودی در طول هفت دهه 
فعالیت علمی و فرهنگ���ی، آثار فراواني به یادگار 
نهادند . در یکی از دیدارهای اعضاي مجلس  اعای 
عراق ، امام  خمیني )ره ( با توجه  به  ش���ناخت  خود، از 

ایشان  مي خواهد که  تدریس  در حوزه  علمیه  قم  را 
بر هر کاری ترجیح  دهد و به  تربیت  طاب  مستعد 
در زمینه ه���ای علم���ی و اخاقی بپردازد. او نیز به 
رغم مش���غله هاي یادشده، به  تدریس  درس  خارج  
فقه  و اصول  می پردازد که  تا این اواخر ادامه  داشت 
و طاب  بس���یاری از محضرش���ان  بهره مند شدند. 
ویژگی درس  ایشان  دقت  فراوان ، تسلط  بر مباحث  
و نوآوری در زمینه های متعدد و مختلف علمی بود 
و لذا یکی از حلقه های پویای علمی در حوزه قم 

به شمار می رفت.
وي ریاست  دو کنگره مهم  »نقش  زمان  و مکان  در 
اندیشه  امام  خمیني )ره (« و نخستین  »کنگره  دایره المعارف  

فقه  اسامی« را بر عهده  داشت  که  هر دو نشست  با 
استقبال  بزرگان  و فضاي حوزه  و دانشگاه  و اندیشمندان  
داخلی و خارجی مواجه  ش���د. از خدمات  دیگر او ، 
ریاس���ت  »مؤسسه  دایره المعارف  فقه  اسامی« با حکم  
مقام  معظم  رهبری است که در حکم  خود، خطاب  به  
ایشان  می فرماید: »جناب  عالی را که  چهره درخشانی 
در عل���م  و عمل  ب���وده  و بحمده  از مقام  واایی در 
فقه  و علوم  مرتبط  با آن  برخوردارید، برای انجام  این  
اقدام  بزرگ ، شایسته  دانسته  و مسئولیت  ایجاد و اداره 
مؤسس���ه  ای برای تهیه  این  دایره المعارف  را به  جناب  

عالی محول  می کنم «.
از آیت اه  هاشمی شاهرودی مقاات  فراوانی در 
فصلنامه »فقه  اهل  بیت« )ع( به  چاپ  رسیده  است . همچنین  
وی در زمینه های گوناگون  کتابهایی منتشر کرده  است  
که  برخی از آنها به  شرح  زیر است : بحوث  فی علم  
ااصول  )تقریرات  درس���های اصول  شهیدصدر در 7 
جلد(، کتاب  الخمس  )2 جلد(، مقاات  فقهیه ، قاعده  
فراغ  و تجاوز، حکومت  اسامي ، جهان بینی اسامي ، 
تفسیر موضوعی بخشی از نهج الباغه ،تفسیر آیه  »مودت  
ذی القربي «، بحوث  فی الفقه  الزراعی، محاضرات  فی 
الثوره الحسینیه ، الصوم ، تربیه  و هدایه ، کتاب  ااجاره  )2 
جلد(، کتاب الزکاه )4 جلد(، کتاب المضاربه، قراءات 
فقهی���ه معاصره )2جلد(، بحثهایی پیرامون اصول فقه، 
درس���نامه اصول فقه، رساله توضیح المسائل، مناسک 
حج فارس���ی وعربی، الصوم مسائل وردود، پرسش ها 
وپاسخهایی پیرامون روزه، الصراط )اجوبه ااستفتاءات(، 

کتاب الحج، اضواء و آراء )3 جلد(، منش���ور قضاء، 
صحیفه عدالت )8 جلد( و...

از دیگر فعالیت های علمی وی می توان به عضویت 
در جامعه مدرس���ین حوزه علمیه قم، شورای عالی 
سیاست گذاری حوزه، مجمع جهانی اهل بیت)ع( و مجمع 

تقریب مذاهب اسامی اشاره کرد.
وی از جمله علمایی بود که در آغاز رهبری آیت اه 
خامنه ای برای بررسی توان فقهی و علمی رهبر انقاب 
با ایشان جلسات مباحثه داشتند. آیت اه مؤمن دراین باره 
در مصاحبه ای با تسنیم گفته بود: »در نخستین روزهایی 
که آیت اه خامنه ای سرپرستی نظام اسامی را عهده دار 
شده بودند، برای اینکه دیگر علمای غیرمسئول از دانش 
فقهی و علمی ایش���ان مطلع شوند، با برخی برادران 
فاضل خدمت آیت اه خامنه ای رسیدیم، عرض کردیم: 
برای اینکه دیگران هم از معلومات و دانش فقهی شما 
مطلع شوند، خوب است جلسه ای علمی داشته باشیم. 
این جلسات با حضور فقهای شورای نگهبان و برخی 
بزرگان که به  لحاظ علمی شایسته بودند و حوزه آنها 
را به  عنوان اعلم قبول داشت، برگزار شد؛ یادم هست 
از میان علمای قم، جناب آقای کریمی که از علمای 
بزرگ قم بودند، جناب آقای هاشمی شاهرودی، آقای 
حات���م یزدی و برخی بزرگان دیگر مثل جناب آقای 

مهدوی کنی به این جلسات دعوت شدند...«
همچنین در تاریخ1371/10/8، آیت اه خامنه ای 
هیأتی از علما از جمله مرحوم هاشمی شاهرودی را 
به  منظور بررسی موضوعات و مسائل جدید فقهی و 
تهیه پاسخ فقهی عالمانه و محققانه به مسائلی که وضع 
کنونی جهان و پیشرفتهای علمی نو، برای فرد و جامعه 

مسلمان مطرح می سازد، منصوب فرمودند.
وی عاوه ب���ر فعالیت های علمی، در دو دوره 
متوالی به  مدت ده سال ریاست قوه قضائیه را از سال 78 

تا 88 به عهده داشت. این قوه در زمان ریاست آیت اه 
هاشمی شاهرودی ش���اهد برخی تحوات ریشه ای 
ب���ود، از جمله می توان ب���ه اصاح برخی قوانین و 
تدوین قانون جدید مجازات اسامی، اعمال سیاست 
زندان زدایی، کیفرزدایی از قوانین، افزایش چش���مگیر 
وکای دادگستری، گسترش روابط میان قوای قضائیه 
کشورهای اسامی، توسعه قضایی، تسریع  در رسیدگی 

به  پرونده ها و ایجاد ارتباط  مردمی اشاره کرد. 
عضویت در فقهای ش���ورای نگهبان، عضویت 
در مجلس خبرگان رهبری، ریاست مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و ریاس���ت هیأت عالی حل اختاف 
وتنظیم روابط قوای س���ه گانه، از جمله مسئولیت های 

ایشان بوده است.
مرحوم هاشمی شاهرودی از جمله شخصیت های 
مورد وث���وق و اعتماد رهبر معظم انقاب بودند؛ به 
طوري که ایشان در دیدار با مسئوان دستگاه قضایی 
در تاریخ1387/4/5، درباره شخصیت آیت اه شاهرودی 
 فرمودند: »امروز خوش���بختانه قوه  قضائیه با مدیریت 
و ریاس���ت جناب آقای ش���اهرودی )عالم، مجتهد، 
فاضل، مس���لط بر مبانی و مباحث( اداره می ش���ود؛ 
این فرصت خیلی خوبی اس���ت. وجود یک چنین 
افرادی و شخصیت های برجسته در درون قوه قضائیه، 

فرصت های خوبی است.«
همفکر گرانبها

در س���ال 88 آیت اه سیدمصطفی  محقق  داماد 
در نامه اي به آیت اه  هاش���مي شاهرودي، خاطره اي 
از مرحوم صدر را بازگو کردند که نمایانگر جایگاه 
علمي آیت اه هاش���مي شاهرودي در همان سنین 

جواني است. ایشان مي نویسد:
»... به خاطر دارم نیمه اردیبهشت 1358 براي 
زیارت عتبات عالیات به نجف اشرف مشرف شدم. 
در بدو ورود، مرحوم شهید آیت اه سید محمدباقر 
صدر طاب ثراه نگارنده را س���رافراز فرمودند و به 
همراه یکي از دوس���تان مشترکمان به محل اقامت 
این جانب تشریف فرما شدند و زیارت ایشان نصیبم 
ش���د. چه مبارک سحري بود و چه فرخنده شبي 
که هرگز از خاطرم نمي رود. ایش���ان از مباحثات با 
ابن عّمشان امام موسي صدر و یادداشت هاي درس 
مرحوم والد ما سخن گفتند. از استاد مرتضي مطهري 
که شهادتشان تازه رخ داده بود و نظراتشان گفتگو 
ب���ه میان آمد. آنگاه خطاب به این جانب فرمودند: 
»این روزها آقاي سیدمحمود هاشمي که گویي فرزند 
من است، براي حفظ جانش عراق را به قصد قم 
ترک کرده است« و نوید دادند که: »ایشان مي تواند 
صدیق همفکر گرانبهایي براي شما باشند«. من که 
نادیده خریدار ش���ده بودم، نخستین بارکه جناب 
عالي را در قم زیارت کردم، درست همان یافتم که 

فرموده بودند...«

چهرة درخشان علم  و عمل
نگاهي گذرا بر زندگي آیت اه هاشمی شاهرودی از ارتباط با شهید صدر و امام)ره( تا تأسیس »مجلس اعا«

رشد  هاشمی  آقای  صدر:  باقر  شهید 
علمی شگفت انگیز و نبوغ آمیزی دارد و 
فرزند  ]اين[  است.  من  وجود  عنوان  به  
امید  که  است  مجتهدانی  از  ما،  گرانقدر 
است.  بسته  آنان  به  مسلمین  و  اسام 
اين  جانب  از  حسبیه  امور  همه  در  او 
وکالت دارد و نظرش نظر من است. از 
خداوند مسئلت دارم که ايشان را چون 

ذخیره ای برای شريعت اسام
حفظ فرمايد
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�فتر �مو� قر�����ها� شركت كا�خانجا� لوله سا�� تهر��

�گهي �عو� مجمع عمومي فو� �لعا�� شركت سا� �لكتر�نيك (سهامي خا�) 
به شما�� ثبت 124247 � شناسه ملي 10101677099

بدينوسيله �� كليه س���هامد���� � يا نمايندگا� قانوني محتر� �نا� �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه 
مجمع عمومي فو� �لعا�� شركت كه ��� ساعت 16 ��� يكشنبه مو�� 1397/10/23 �� نشاني تهر�� � 
خيابا� ش���ريعتي � جنب �توبا� همت � خيابا� شهيد ����� گل نبي� ميد�� مصطفي �حمد� ��شن 

(ميد�� كتابي) پال� يك طبقه چها�� منعقد مي گر�� حضو� به هم �سانند.
�س�تو� جلس�ه: 1� �صال� موضو� فعاليت شركت � ما�� 2 �ساسنامه 2� ساير مو���� كه ��صالحيت 

مجمع عمومي فو� �لعا�� باشد.
هيئت مدير�

�گهي �عو� مجمع عمومي فو� �لعا�� شركت تكوين �لكتر�نيك (سهامي خا�) 
به شما�� ثبت 160264 � شناسه ملي 10102029213

بدينوسيله �� كليه س���هامد���� � يا نمايندگا� قانوني محتر� �نا� �عو� به عمل مي �يد تا ��جلسه 
مجمع عمومي فو� �لعا�� شركت كه ��� ساعت 16 ��� سه شنبه مو�� 1397/10/25 ��نشاني تهر�� � 
خيابا� ش���ريعتي � جنب �توبا� همت � خيابا� ش���هيد ����� گل نبي ميد�� مصطفي �حمد� ��شن 

(ميد�� كتابي) پال� يك طبقه چها�� منعقد مي گر�� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه: 1� �صال� موضو� فعاليت شركت � ما�� 2 �ساسنامه 2� ساير مو���� كه �� صالحيت 

مجمع عمومي فو� �لعا�� باشد.
«هيئت مدير�»

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� شركت تكوين �لكتر�نيك (سهامي خا�)
 به شما�� ثبت 160264 � شناسه ملي 10102029213

بدينوس���يله �� كليه س���هامد���� � يا نمايندگا� قانوني محتر� �نا� �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه 
مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� شركت كه ��� ساعت 14 ��� سه شنبه مو��1397/10/25 �� نشاني: 
تهر�� � خيابا� شريعتي � جنب �توبا� همت � خيابا� شهيد �����گل نبي� ميد�� مصطفي �حمد� ��شن 

(ميد�� كتابي) پال� يك� طبقه چها�� منعقد مي گر�� حضو�به هم �سانند.
�س�تو� جلس�ه: 1� �تخا� تصميم �� خصو� تقسيم سو� �نباش���ته � ميز�� �� 2� ساير �مو�� كه 

��صالحيت مجمع عمومي عا�� (به طو� فو� �لعا��) مي باشد.
هيئت مدير�

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� شركت سا� �لكتر�نيك (سهامي خا�) 
به شما�� ثبت 124247 � شناسه ملي 10101677099

بدينوس����يله �� كليه س����هامد���� � يا نمايندگا� قانوني محتر� �نا� �عو� بعمل مي �يد تا �� جلسه 
مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� شركت كه ��� ساعت 14 ��� يكشنبه مو��1397/10/23 ��نشاني: 
تهر�� � خيابا� شريعتي � جنب �توبا� همت � خيابا� شهيد�����گل نبي� ميد�� مصطفي �حمد� ��شن 

(ميد�� كتابي) پال� يك� طبقه چها�� منعقد مي گر�� حضو�به هم �سانند.
�س�تو� جلس�ه: 1� �تخا� تصميم �� خصو� تقسيم سو� �نباش���ته � ميز�� �� 2� ساير �مو�� كه 

��صالحيت مجمع عمومي عا�� (به طو� فو� �لعا��) مى باشد.
هيئت مدير�

�عو� سهامد���� شركت كاشى پاسا�گا� سپاها� ( سهامى خا� )
ثبت شد� به شما�� 2797 � شناسه ملى 10840098680 

جهت تشكيل مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا��
بدينوس���يله �� كليه سهامد���� شركت �عو� مى شو� تا �� جلسه مجمع عمومى عا�� 
به طو� فو� �لعا�� كه �� ساعت 10:00 صبح ��� ��شنبه مو�� 97/10/17 ��قع �� محل 

�صلى شركت تشكيل مى گر�� حضو�بهم �سانند.
�ستو� جلسه: * تغيير هئيت مدير� � مدير عامل شركت

هئيت مدير� شركت

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� ساليانه
شركت توليد لو��� خانگي سپهر �لكتريك (سهامي خا�)

به شما�� ثبت 37285 � شناسه ملي 10100827055
مجمع عمومي عا�� س���اليانه ش���ركت فو� �لذكر �� س���اعت 14 ��� چها�ش���نبه 
مو��1397/10/26 �� تهر�� خيابا� گاند�� خيابا� ش���هيد بر����� پاليز��ني(هفتم) 

پال�23 تشكيل مي گر��.
بدينوس���يله �� كليه س���هامد���� محتر� �عو� به عمل مي �يد ك���ه �� مجمع مذكو� 

حضو�به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� �ستما� گز��ش���ا� هيئت مدير� � با��� قانوني � حس���ابر� شركت ��خصو� 
حسا� ها � عمليا� سا� مالي منتهي به 1397/6/31

2� �سيدگي � تصويب تر��نامه � حسا� سو� � �يا� سا� مالي منتهي به 1397/6/31
3� �نتخا� با��سا� قانوني � حسابر� شركت

4� �نتخا� �عضا� هيئت مدير� �  تعيين حق حضو� �يشا�
5� �نتخا� �ئيس هيئت مدير� � مديرعامل شركت

6� تعيين ���نامه كثير�النتشا� شركت
7� هر موضو� �يگر� كه تصميم گير� نسبت به �� �� صالحيت مجمع باشد.

هيئت مدير�

مز�يد� گز��: شركت كا�خانه چيني �ير�� (سهامي عا�) �� حا� تصفيه
موضو� مز�يد�: 

شركت چيني �ير�� (كاشي �ير�نا) �� نظر ���� كا�خانه توليد گر�نو� � فريت خو� �� شامل 
����يي ها� مشر�حه �يل �� طريق مز�يد� به فر�� برسانند:

1� �مين به مساحت 22 هكتا�
2� ��� بر�� گا� � �� حلقه چا� �� (يك حلقه صنعتي � يك حلقه كشا����)

3� پست بر� 4/1 مگا��� � �يستگا� گا� لوله 6 �ينچ با فشا� 4 با�
4� كمپرسو�خانه �� �ستگا� هر كد�� با ظرفيت 10 با�

�عياني:
� ساختما� �����: ��مايشگا�� كنتر� كيفيت� سوله � سالن ها� توليد � �نبا� حد���� 15000 مترمربع 

خطو� توليد:
1� خطو� توليد گر�نو� با ظرفيت 720 تن �� ���

2� خطو� توليد فريت با 11 كو�� ����
3� تجهيز�� لعا� پو���

4� ��مايشگا� � كنتر� كيفيت مجهز � مد��
تا�يخ � محل ��يافت �سنا�: �� تا�يخ 97/10/05 لغايت 97/10/16 �� ساعا� ����� به 

���� تهر��: كيلومتر 13 جا�� مخصو� كر�� پال� 283 تلفن: 44901719
محل با��يد: قز�ين� سه ��هي شامي ش���ا�� جنب پمپ بنزين� شركت ستبر گر�نو�� 

تلفن: 6�02835270265
با�گشايي �سنا�: تا�يخ 97/10/17 �� ساعت 10 صبح �� محل شركت

هزينه جا�� � كسو��� قانوني (كا�شناسي) چا� �گهي � 9% ماليا� بر ���� �فز��� � 
عو��� بر عهد� برند� مز�يد� مي باشد.

شركت �� قبو� � يا �� كليه پيشنها�ها مختا� �ست.

مز�يد� 97/3

�گهي تغيير�� 
شركت سيما� �نجا� شركت  سهامي خا�

 به شما�� ثبت 1279 � شناسه ملي 10980263952 
به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومي فو� �لعا�� م���و�� 1397/08/27 

تصميما� �يل �تخا� شد: 
محل شركت به ����: �ستا� �نجا�� شهرستا� خد�بند�� بخش سجا� ���� 
�هس���تا� سجا� ���� ��س���تا مزيد�با�� كيلومتر 12 جا�� قيد�� سلطانيه� 
پال� 0� طبقه همكف � كدپستي 4584158999 تغيير يافت � ما�� مربوطه 

�� �ساسنامه �صال� گر�يد.
با ثبت �ين مستند تصميما� �فز�يش س���رمايه �  �فز�يش تعد�� سها�� تغيير 
محل (تغيير نش���اني �� يك ��حد ثبتي)� �صال� مو�� �ساسنامه �� تصميما� 
پيش بيني نشد� سامانه �نتخا� ش���د� توسط متقاضي �� سو�بق �لكتر�نيك 
شخصيت حقوقي مرقو� ثبت � �� پايگا� �گهي ها� سا�ما� ثبت قابل �ستر� 

مي باشد.
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �نجا�
مرجع ثبت شركت ها � موسسا�  غيرتجا�� خد�بند�

�گهي �عو� صاحبا� سها� بر�� مجمع عمومي فو� �لعا�� 
شركت �ينا فا� پر�يس (سهامي خا�) 

ثبت شد� به شما�� 3240 � شناسه ملي 14004424474
بدينوس���يله �� كليه سهامد���� ش���ركت �ينا فا� پر�يس(س���هامي خا�) به شما�� ثبت 3240 � 
شناسه ملي 14004424474 �عو� مي شو� كه جهت شركت �� مجمع عمومي فو� �لعا�� ��ساعت13 
��� سه شنبه مو�� 1397/10/18 به نشاني: شهرستا� بر�جر� شهر� صنعتي �بتد�� خيابا� كا�گر 

شركت �ينافا� پر�يس باكدپستي 6914198113 تشكيل مي گر�� حضو�به هم �سانند.
با �حتر�� � هيئت مدير��ستو� جلسه: � �فز�يش سرمايه

1� �حد كرماني  2� محمد�ضا كرماني 3� منصو� كرماني

�گهي فر�� �مين
نظر به �ينكه شركت تعا�ني كشا���� توليدكنندگا� 
پس�ته س�يرجا� قص���د فر�� قطع���ه �ميني محصو� 
��قع �� شهرس���تا� س���يرجا� بلو�� ��� �هن به مساحت 
32039/87مترمربع ����� 100 متر مربع س���اختما� 
نگهباني � �سكلت س���وله �� 1000 متر� �� ����� لذ� �� 
متقاضيا� ��خو�ست مي گر�� تا تا�يخ 97/10/15 به محل 
ش���ركت ��قع �� �نتها� بلو�� �ما� �ضا مر�جعه يا با شما�� 

42209098�034 تما� حاصل فرمايند.
شركت تعا�ني توليدكنندگا� پسته سيرجا�

�گهي مز�يد� ماشين �ال� سبك � سنگين
ش�ركت تامي�ن �تي�ه كا�كنا� ش�ركت س�نگ �ه�ن گه�ر �مي�ن �� نظر ���� 
 w600 ��ماشين �ال� خو� �� شامل �� �ستگا� تر�� 65 تني كوماتسو� يك �ستگا� لو
كوماتس���و � يك �س���تگا� تويوتا ��كابين �� طريق مز�يد� به فر�� برساند متقاضيا� 
مي تو�نند جهت با��يد �� ماش���ين �ال� فو� � ��يافت �سنا� مز�يد� حد�كثر ظر� 5��� 
�� �نتش���ا� �گهي به �فتر شركت ��قع �� س���يرجا� � خيابا� نصير� شمالي ��بر�� 

�لكتريكي ستو�� مر�جعه � با شما�� تلفن 09133970097 تما� حاصل نماييد.

ش�ركت س�يما� �نجا�(س�هامي خا�) ب�ه ش�ما�� ثب�ت 1279 
��نظر���� تامين� طبخ � تو�يع غذ�� �ستو��� كا�خانه �� �� طريق 

مناقصه عمومي به �فر�� حقيقي � حقوقي ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد.
بدينوسيله �� �فر�� حقيقي� ش���ركتها � موسسا� خدماتي ��جدشر�يط 
� صالحيت ��� �عو� به عمل مي �يد ظر� مد� �� ��� �� تا�يخ �نتش���ا� 
�گهي �� س���اعت 8 �لي 15 جه���ت با��يد �� مح���ل كا�خانه � ��يافت 
�سنا�مناقصه به نش���اني �ينترنتي www.zanjancement.com � يا 
به ���� �نجا�� خد�بند�� كيلومتر 12 جا�� قيد�� به س���لطانيه� كا�خانه 

سيما� �نجا�� ��حد با��گاني � �مو� قر�����ها مر�جعه نمايند.
شركت سيما� �نجا�

�گهي مناقصه
ش�ركت �فس�ت �� نظر ���� تامين حد�� 70 نفر �� 
نير�� �نس����اني مو�� نظر �� به پيمانكا� ��جد شر�يط 
��گذ�� كند متقاضيا� مي تو�نند بر�� ��يافت� تكميل � 
تحويل مد��� � �س����نا� مناقصه حد�كثر تا پايا� �قت 

����� 97/10/12 به نشاني �ير مر�جعه كنند.
تهر�� � كيلومتر 4 جا�� �بعلي � ��بر�� خيابا� 
سا�ما� �� � پال� 8  شركت �فست (�بيرخانه)

فر�خو�� تحويل مغا��
«نوبت ���»

بدينوس���يله �� كليه خريد���� مغا�� ها� با��� �طلس ��گها� قشم �� 
فا� ي���ك � �� به هر نحو� مغا�� خو� �� تحوي���ل نگرفته �ند � �� �قا� 
حاجي محمد �ير�ن���ي مبايعه نامه �� �ختيا� ���ند �عو� مي ش���و� 
حد�كثر تا مو�� 1397/10/30 با �� �س���ت ��شتن �صل مبايعه نامه � 
���ئه مد��� مثبته � مالكيت خو� � عند�للز�� تسويه حسا� � تحويل 
گرفتن ��حد خو� به �فت���ر مجتمع �طلس ��قع �� ��خل با��� �طلس 
مر�جعه نماين���د �� غير�ينصو�� مطابق مند�جا� ما�� 5 مبايعه نامه 
�قد�� خو�هد شد � لذ� هيچگونه مسئوليتي متوجه فر�شند� � مديريت 

مجتمع نخو�هد بو�.
«باكما� �حتر�� حاجي محمد �ير�ني»

�گهي مناقصه (مرحله ���)
س�ا�ما� عم�ر�� � بهس�ا�� كاش�ا� �� نظر ���� موضو� مشر�حه �� 
 جد�� �يل �� ��طريق مناقصه �� قبا� كمترين پيش���نها� ��گذ�� نمايد.

لذ� �� كليه متقاضيا� حقيقي � حقوقي ��جد صالحيت � ����� تو�نايي مالي 
مناسب جهت شركت �� مناقصه �عو� به عمل مي �يد.

شما�� ��يف
مبلغ تضمين شركت �� موضو� مناقصهمناقصه�گهي

مناقصه (�يا�)

عمليا� بهسا�� �ستخر مر���يد مناقصه10� 197 
750/000/000شهركاشا�

1� �ما� چا� نوبت ��� (���نامه �طالعا�) �سنا�: 97/10/05
2� �ما� چا� نوبت ��� (���نامه كا� � كا�گر) �سنا�: 97/10/12

3� �خرين مهلت ��يافت �سنا�: تا پايا� �قت ����� مو�� 97/10/23
4� مهلت تسليم پيشنها�ها: تا پايا� �قت ����� مو�� 97/10/24

5� سا�ما� عمر�� �� �� يا قبو� كليه پيشنها�ها مختا� �ست.
6� هزينه چا� �گهي (�� تمامي مر�حل � نوبت ها� چا�) به عهد� برند� 

مناقصه خو�هد بو�.
7� نا� � نشاني مناقصه گز��: كاشا� � خيابا� �ميركبير � مجتمع تجا�� � 

����� �مير كبير � شما�� 55353014�031
سا�ما� عمر�� � بهسا�� شهر كاشا�

تا�يخ �نتشا� �گهي: 1397/10/05 
شركت تعا�ني مسكن كا�كنا� �فتر مركز� بنيا� شهيد �نقال� �سالمي شما�� ثبت 51030 

«�گهي �عو� مجمع عمومي فو� �لعا�� نوبت ���» 
بدين �س���يله �� كليه �عضا� محتر� ش���ركت تعا�ني �عو� مي ش���و� تا �� مجمع عمومي فو� �لعا�� نوبت ��� كه 
��� س���اعت 11 صبح ��� يك ش���نبه مو�� 1397/10/16 �� محل �فتر تعا�ني ��ق���ع �� خيابا� �يت �هللا طالقاني 
خيابا� سيدعبا� موسو� پال� 121 طبقه پنجم تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند. ال�� به �كر �ست �گر هريك 
�� �عضا� نتو�نند �� مجمع فو� حضو� يابند مي تو�نند حق خو� �� بر�� حضو� � �عما� ��� به نمايند� تا� �الختيا� خو� 
��گذ�� نمايند. �ستو�جلس�ه:  1� طر� � تصويب �ساس���نامه جديد تعا�ني. 2� تمديد مد� فعاليت تعا�ني به مد� 
پنج سا� تا پايا� سا� 1402. 3� ثبت نا� كانديد�ها� هيا� مدير� � با��سين بر�� مجمع عمومي عا�� بر�� �نتخا� 

هيا� مدير��عضا� هيأ� مدير� � با��سين.

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا��
شركت ��يا طب (سهامي خا�)

به شما�� 133864 � شناسه ملي 10101771085 نوبت ���
بدينوسيله �� كليه س���هامد���� � يا نمايندگا� قانوني �نا� �عو� به عمل مي �يد تا ��جلسه 
مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� ش���ركت كه ��� س���اعت 10 صبح ��� ��ش���نبه 

مو��1397/10/17 �� محل قانوني شركت تشكيل مي گر�� حضو� به هم �سانيد.
�س�تو� جلس�ه: 1� �نتخا� مديرعامل � هيئ���ت مدير� بر�� تمديد مد� تصد� 2� �نتخا� 

هيأ� مدير�با��سا� 3� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� �ست

�گهى تغيير�� شركت گستر� سرمايه گذ��� �ير�� خو��� سهامى عا� 
به شما�� ثبت 136946 � شناسه ملى 10101800682 

به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1397/05/24 � مجو� شما�� 122/38467 مو�� 97/6/3 مديريت نظا�� بر نها�ها� مالى سا�ما� بو�� � ����� 
بها��� تصميما� �يل �تخا� شد : موضو� شركت بشر� �يل تغيير يافت � ما�� 3 �ساسنامه �صال� گر�يد: �لف- موضو� فعاليت ها� �صلى : -1سرمايه گذ��� �� سها�� 
سهم �لشركه � ��حدها� سرمايه گذ��� صند�� ها يا ساير ����� بها��� ����� حق ��� با هد� كسب �نتفا� به طو�� كه به تنهايى يا به همر�� �شخا�� تحت� كنتر� يا �شخا� 
تحت كنتر� ��حد� كنتر� شركت� موسسه يا صند�� سرمايه پذير �� �� �ختيا� گرفته يا �� �� نفو� قابل مالحظه يابد � شركت� موسسه يا صند�� سرمايه پذير (�عم �� 
 �ير�نى يا خا�جى) �� �مينه يا �مينه ها� �ير فعاليت كند: 1-1– توليد�نصب�خريد�فر���تو�يع�صا���� � ������ هرگونه قطعا� � �جز�� خو��� 1-2 - ��سطه گر� ها� 
مالى �عم �� بانك � بيمه � ليزينگ � موسسا� مالى � �عتبا�� 1-3 - مشا�كت � سرمايه گذ��� �� طر� ها � شركت ها� �ير�نى � خا�جى توليد كنند� �نو�� قطعا� خو��� 
� خريد � فر�� طر� ها� مو�� نيا� صنعت خو���. 2 - �نجا� فعاليت ها� �ير �� ��تبا� با �شخا� سرمايه پذير موضو� بند 1 فو�: 2-1 - خدما� �جر�يى �� تهيه � 
خريد مو�� ��ليه  � ماش���ين �ال� بر�� �شخا� حقوقى سرمايه پذير 2-2 - خدما� طر�حى � مهندسى �صولى � تضمين پر��� ها بر�� �شخا� حقوقى سرمايه پذير 
2-3 - �نجا� مطالعا�� تحقيقا� � بر�سى ها� تكنولو�يكى� فنى� علمى� با��گانى � �قتصا�� بر�� بهر� بر���� توسط �شخا� حقوقى سرمايه پذير 2-4 - تأمين منابع 
مالى �شخا� حقوقى سرمايه پذير �� منابع ��خلى شركت يا �� طريق ساير منابع ��جمله �خذ تسهيال� بانكى به نا� شركت يا شخص حقوقى سرمايه پذير با تأمين �ثيقه 
يا تضمين با�پر��خت �� طريق شركت يا بد�� تأمين �ثيقه يا تضمين با�پر��خت 2-5 - تد�ين سياست ها� كلى � ��هبر�� � مديريتى �شخا� حقوقى سرمايه پذير 
-2-6 شناسايى فرصت ها� سرمايه گذ��� ��خصو� بند 1 فو� به منظو� معرفى به �شخا� حقوقى سرمايه پذير -2-7 ���ئه ساير خدما� فنى� مديريتى� �جر�يى 
� مالى به �شخا� حقوقى سرمايه پذير. 3 - سرمايه گذ��� با هد� كسب �نتفا� � كنتر� عمليا� يا نفو� قابل مالحظه �� سها�� سهم �لشركه � ساير ����� بها��� ����� 
� �� �ش���خا� حقوقى كه خدما� موضو� بند 2 فو� �� منحصر�� به �ش���خا� سرمايه پذير يا عال�� بر �شخا� سرمايه پذير به �يگر�� ���ئه مى نمايند  حق ��� �� عد�
3-1 - خدما� موضو� بند 2 فو�. -3-2 حمل � نقل � �نبا����� � با���يابى � تو�يع � فر�� محصوال�. � ) موضو� فعاليت ها� فرعى: 1 – سرمايه گذ��� �� مسكوكا� 
� فلز�� گر�� بها� گو�هى سپر�� � بانكى � سپر�� ها� سرمايه گذ��� نز� بانك ها � مؤسسا� مالى �عتبا�� مجا� 2 – سرمايه گذ��� �� سها�� سهم �لشركه � ��حدها� 
سرمايه گذ��� صند�� ها يا ساير ����� بها��� ����� حق ��� شركت ها� موسسا� يا صند�� ها � سرمايه گذ��� با هد� كسب �نتفا� به طو�� كه به تنهايى يا به همر�� 
�شخا� تحت كنتر� � �شخا� تحت كنتر� ��حد� كنتر� شركت� مؤسسه يا صند�� سرمايه گذ��� سرمايه پذير �� �� �ختيا� نگرفته يا �� �� نفو� قابل مالحظه نيابد 
يا �� صو�� �� �ختيا� گرفتن كنتر� يا نفو� قابل مالحظه� شخص حقوقى سرمايه پذير �� موضوعا� غير �� موضوعا� مذكو� �� بندها� 1 � 2 قسمت �لف �ين ما�� 
فعاليت نمايد. 3 – سرمايه گذ��� �� ساير ����� بها��� كه به طو� معمو� ����� حق ��� نيست � تو�نايى �نتخا� مدير يا كنتر� ناشر �� به مالك ����� بها��� نمى �هد. 
4 – سرمايه گذ��� �� ساير ����يى ها �� جمله ����يى ها� فيزيكى� پر��� ها� توليد� � پر��� ها� ساختمانى با هد� كسب �نتفا� 5 – ���ئه خدما� مرتبط با با��� ����� 
بها��� �� جمله: 5-1 -  پذير� س���مت �� صند�� ها� سرمايه گذ��� -5-2 تامين مالى با���گر��نى ����� بها��� 5-3 - مشا�كت �� تعهد پذير� نويسى ����� بها��� 
5-4 - تضمين نقدشوندگى� �صل يا حد�قل سو� ����� بها��� -6 شركت مى تو�ند �� ��ستا� �جر�� فعاليت ها� مذكو� �� �ين ما��� �� حد�� مقر��� � مفا� �ساسنامه 
�قد�� به �خذ تسهيال� مالى يا تحصيل ����يى نمايد يا �سنا� �عتبا�� بانكى �فتتا� كند � به ������ يا صا���� كاال بپر���� � �مو� گمركى مربوطه �� �نجا� �هد. �ين �قد�ما� 
فقط �� صو�تى مجا� �ست كه �� ��ستا� �جر�� فعاليت ها� شركت ضر��� ��شته باشند � �نجا� �� ها �� مقر��� منع نشد� باشند. �ساسنامه جديد شركت مشتمل 

بر 66 ما�� � 24 تبصر� مو�� تصويب مجمع قر�� گرفت � جايگزين �ساسنامه قبلى گر�يد. 
سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو� 
����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� (298196)

�گهى تغيير��
 شركت گر�� توسعه � تجا�� بين �لملل �ما�ند شركت سهامى خا� 

به شما�� ثبت 298384 � شناسه ملى 10103343129 
به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1396/10/02 تصميما� �يل 
�تخا� شد : هيأ� مدير� �� ��لين جلسه خو� كه حد�كثر ظر� يك هفته بعد �� مجمع 
عمومى عا�� كه هيأ� مدير� �� �نتخا� كر�� �ست منعقد خو�هد شد � �� بين �عضا� 
هيأ� يك �ئيس � يك نايب �ئيس بر�� هيأ� مدير� تعيين مى نمايد. مد� �ياست � 
 نايب �ئيس بيش �� مد� عضويت �نها �� هيأ� مدير� نخو�هد بو� هيأ� مدير� مى تو�ند

 �� بين خو� � يا خا�� �� يك نفر �� هم به س���مت منشى بر�� مد� يك سا� �نتخا� 
نمايد. �ئيس � نايب �ئيس عز� � تجديد �نتخا� خو�هند بو�. �� صو�� غيبت �ئيس � 
نايب �ئيس� �عضا� هيأ� مدير� يك نفر �� �عضا� حاضر �� جلسه �� تعيين مى نمايد 
تا �ظايف �ئيس �� �نجا� �هد. مدير عامل شركت ميتو�ند با حفظ سمت �ئيس يا نائب 

�ئيس هيئت مدير� نيز باشد.� ما�� مربوطه �� �ساسنامه بدين شر� �صال� شد. 
سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو� 
����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� 
(298186)

جلسه درس خارجدر کنار آيت اه محمدباقرصدر
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پزشك
در رداى

 نخست وزير

562

يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

بديهى است كه "مالزى" توليدات و كاالهايى را از طريق بنادر خود 
وارد يا صادر مىكند و امكان ندارد تا ابد ضعيف بماند. عمليات بندرى، 
"سنگاپور" را مركز تجارى بزرگى ساخته و منبع درآمد خوبى براى اين 
كشور بوده است. "مالزى" به جاى به تماشا ايستادن در برابر تاراج بهترين 
ثروتش، با ساخت و راهاندازى بنادر خصوصى براى كاالهاى وارداتى و 
صادراتى خود، حق بازگرداندن بخشى از اين ثروت را به خود اعطا كرد 
با خود، به خشم آمده است. از رقابت "مالزى"  "سنگاپور"  ً ولى ظاهرا

به نظر من، به منظور تشويق هر دو بندر واقع در سمت جنوبى 
شبهجزيره و به طور مشخص در "باسير جودانگ" و "نانگونگ بيليپاس" 
در برابر حركت  "جوهور كوزواى"  بايد تمامى موانعى را كه "اتوبان" 
كاالهاى بار شـــده دريايى ميان اين دو بندر ايجاد كرده است، از ميان 
برداريم و به جاى تأسيس يك پل روگذر، بايد پل بسيار بلندى براى 

عبور قايقهاى بزرگ حامل كانتينر از زير آن، بسازيم.
عالوه بر آن، حركت ترافيك به ســـمت "كـــوزواى" و بالعكس 
راهبندانهاى خفقان آميزى را در "جوهور بارو" باعث شـــده و با ورود 
اتومبيلهاى بيشتر به خيابانها اين وضع خفقانآميز، تشديد خواهد شد لذا 
به دولت "سنگاپور" پيشنهاد دادم پل "كوزواى" را عوض كنيم. "سنگاپور" 
عمًال حق موافقت يا اعتراض به اين پيشنهاد را نداشت ولى همانند ديگر 
مشكالتى كه با "سنگاپور" داشتيم اين يكى نيز در ليست مشكالت بجاى 
مانده قرار خواهد گرفت. ليست يعنى دقيقاً يك سرى كارهايى كه بايد 
انجام داد ولى با "سنگاپور" اين واژه به معناى برنامههاى مشتركى است 
كه حتماً بايد آنها را به تعويق انداخت. من اطمينان دارم كه اگر به انتظار 

موافقت "سنگاپور" بنشينيم، اين پل هرگز ساخته نخواهد شد. 
را متقاعد  صحبت كردم و مصرانه از وى خواستم "جوه"  با "لى" 
سازد. "لى" نامهاى نوشت و در آن خاطرنشان ساخت كه نخست وزير 
"جوه"، نوســـتالژى گذشـــتهاى را دارد كه "كوزواى" براى وى تداعى 
مىكند و جز پس از بازنشســـتگى نخست وزير، نمىتوان اين پل را 
برداشـــت! ممكن است گاهى نوستالژى گذشته، هزينه گزافى داشته 
باشـــد ولى اين احســـاس هرگز نمىتواند بازسازى اساسى و بزرگ 
هم برخوردار  و دولت "جوه"  ـ كه از حمايت "لى"  مركز "سنگاپور" 
بوده اســـتـ  را متوقف ســـازد. پس از آن، موضوع را با "جوه" در 
ميان گذاشتم هرچند انتظار پاسخ مثبتى از وى نداشتم. اين پل بخشى از 
مجموعه مشكالتى كه سعى كرديم همه را يكجا گرد آوريم و به حل 
و فصلشان بپردازيم، نبود و ما نمىخواستيم موانع اضافى ديگرى در 
چارچوب اجراى پيشنهاد ويژه خود در خصوص احداث پل جديد، 
گفته بودم كه ثابت شده  ايجاد كنيم. به هرحال، پيش از اين به "جوه" 
است حل يكجاى همه مشكالت، عمًال امرى محال است و خود، ابزار 
تازهاى براى متوقف ساختن يك برنامه و نه حل و فصل آن خواهد 
بود و اگر "سنگاپور" از همكارى در پيشنهاد احداث پل خوددارى كند، 
مجبور مىشـــوم راه حل ديگرى براى آن بيابم. پس از بحث و تبادل 
نظر با طرفهاى مربوطه در "مالزى" تصميم گرفتيم در صورت امتناع 
"ســـنگاپور" از مشـــاركت در ســـاخت آن پل، پل ديگرى را در سمت 

خودمان در تنگه "تيبراو"241 بسازيم. 
خط القعرى كه مرز دو كشـــور را تشـــكيل مىدهد دقيقاً در ميانه 
"كوزواى" قرار دارد. با پايان يافتن احداث پل جديدمان در طرف مالزيايى 
مرزهاى بينالمللى و در نيمه "كوزواى"، ديگر مطلقاً نيازى به مشاركت 
دادن "سنگاپور" در برنامه ريزى براى اين پل يا اجراى آن نخواهيم داشت؛ 
به عبارت ديگر، اينكه اين پل مسطح يا هموار يا منحنى يا قوسدار يا 

مرتفع يا كوتاه باشد، تنها و تنها به خودمان مربوط مىشود.
ادامه دارد

پينوشت:
241 - تنگه "تيبراو" به تنگه "جوهور" نيز شـــناخته مىشود و 

شبهجزيره را از "سنگاپور" جدا مىكند.

كارشناسان روس معتقدند، تصميم 
آمريـــكا براى خارج كردن نظاميانش از 
سوريه، هرچند يك اقدام نمايشى براى 
نشان دادن پيروزى آنها بر داعش است، 
ولى مىتواند باعث ثبات بيشتر اوضاع و 
كنترل ارتش سوريه بر مناطق شرق رود 
فرات شـــود. به گزارش گروه بينالملل 
خبرگزارى تسنيم ، آمريكا نيروهاى نظامى 
خود را از سوريه خارج مىكند. نظاميان 
آمريكايى از ســـال 2015به تدريج وارد 
خاك ســـوريه شدند. البته دولت سوريه 
حضور آنها را غيرقانونى مىداند و تنها 
به نظاميان روسيه و ايران اجازه داده بود 
تا در خاك اين كشـــور حضور داشته 
باشـــند. بر اساس آخرين اطالعات، در 
حال حاضر بيش از 2000 نيروى نظامى 
آمريكايى در خاك سوريه هستند اكثر آنها 
در مناطق كرانه شرقى رود فرات مستقر 
هستند. دونالد ترامپ رئيس جمهورى 
آمريكا مدعى شده كه نظاميان آمريكايى 
وظيفه اصلى خود، يعنى شكست گروه 
تروريستى داعش را انجام دادهاند. گفته 
مىشـــود، خروج نيروهاى آمريكايى از 
ســـوريه احتماال طى 60 الى 100 روز 
آينـــده انجام خواهد گرفت هر چند تا 
پيـــش از اين گفته بود كه اين عمليات 
ممكن اســـت تا يك سال طول بكشد. 
الزم به يادآورى است كه خروج نظاميان 
آمريكايى از ســـوريه، يكى از وعدههاى 
انتخاباتى دونالد ترامپ بوده كه تاكنون 

محقق نشده است.
روزنامه «ايزوستيا» به نقل از چند مقام 
آگاه در وزارت دفاع روسيه نوشته است 
كه آمريكا از قبل مسكو را در جريان آغاز 
خروج نيروهاى نظامى خود از ســـوريه 
قرار داده بود.اين اقدام آمريكا براى كاهش 
ســـواالت اضافى درباره آمدوشدهاى 
نظاميان آمريكايى صورت گرفته است. به 
گفته آنها طرف آمريكايى چند روز قبل 
دربـــاره امكان آغاز خروج نيروهايش از 
سوريه هشدار داده بود تا مقامات روس 
نگرانى به خاطر افزايش تحركات نظاميان 

آمريكايى نداشته باشند. 
والديمير شـــامانوف رئيس كميته 
امـــور دفاعى دوماى نيز در گفتوگو با 
اين روزنامه گفت، ادعاى دونالد ترامپ 
درباره خروج نظاميان آمريكايى از سوريه 
به خاطر پيروزى بر گروه تروريســـتى 
داعش، دروغى ديگر از سوى واشنگتن 
اســـت. اين تصميم تالش براى حفظ 
وجهه در شرايطى است كه بخش اعظم 
تروريستهاى داعشى توسط روسيه و 
نيروهاى دولتى سوريه نابود شدهاند. اين 
سناتور تأكيد كرد، آمريكايىها ابتدا قصد 
پيروز شدن بر داعش را نداشتند، چراكه 
اين تروريستها بازيچه دست خود آنها 
هستند. ترامپ چاره ديگرى نداشت تا 
بدين ترتيب شكست آمريكا در دستيابى 
به اهداف ژئوپليتيكى خود در سوريه را 
پنهان كرده و وجهه خويش را حفظ كند. 
به گفته وى، البته هنوز زود است درباره 
پيروزى كامل بر تروريســـم در سوريه 
صحبـــت كرد، چرا كه احتمال اقدامات 

تحريك آميز آنها همچنان وجود دارد.
در سوريه نيز از خبر خروج نظاميان 
آمريكايى از اين كشـــور استقبال كردند، 
چرا كه حضور آنها در اين كشـــور از 

ابتـــدا غيرقانونى بود. يك مقام پارلمان 
سوريه كه نامش فاش نشده، به «ايزوستيا» 
گفت:آمريكا به طور غيرقانونى در كشور 
ما حضور داشـــت و مناطقى از آن را 
اشغال كرده بود و مسلما خروج آنها به 
ثبات اوضاع كمك خواهد كرد. چرا كه 
واشنگتن مستقيماً از تروريستها حمايت 
مىكرد  و اكنون خروج آمريكايىها اين 
اجازه را به مقامات دمشـــق مى دهد تا 
مناطق شرق رود فرات تا مرزهاى عراق 
را تحـــت كنترل خود درآورند. مقامات 

مســـكو و دمشق هم پيش از اين بارها 
اعالم كـــرده بودند كه حضور نظاميان 
آمريكايى مانعى براى حل و فصل اوضاع 

در سوريه است. 
روزنامه «كامرسانت»، چاپ مسكو 
نوشـــته است: آمريكا نظاميان خود را از 
ســـوريه خارج مىكند. به گفته "دونالد 
ترامـــپ" آنها وظيفه اصلى خود، يعنى 
شكســـت داعش را انجام داده  اند. البته 
سخنان وى دليل گوياى پيروزى نهايى 
بر داعش نيست كه تاكنون تحقق نيافته، 
بلكـــه گوياى تمايل وى براى موفقيت 
سياست خارجى آمريكا در سوريه است. 
اكنون سختترين وظيفه كاخ سفيد ثابت 
كردن اين مسئله است كه ثابت كند اين 
آمريكا بوده كه بر داعش پيروز شده نه 
روسيه. از ماه آوريل سال جارى آمريكا 
به حضور نظامى خود در سوريه شدت 
بخشيد كه اين مسئله بعد از وارد كردن 
اتهام استفاده از تسليحات شيميايى توسط 
نيروهاى دولتى در شهر دوما در حاشيه 
دمشق رخ داد. راهكار سياسى واشنگتن 

درباره حل و فصل اوضاع در ســـوريه 
نيز تغيير يافت و همكارى با روســـيه 
نيز در اين رابطه متوقف شـــد.به عقيده 
"ماكسيم سوچكوف" مدير بخش روسى 
شـــبكه «Al-Monitor»، تصميم كاخ 
سفيد درباره خارج كردن نيروهاى نظامى 
آمريكايى از ســـوريه، بخشى از توافق 
ترامپ با رئيس جمهورى تركيه است. به 
گفته اين كارشناس، ولى دليل اصلى اين 
اقدام مشكالت داخلى رئيسجمهورى 
آمريكا اســـت تا توجه راى دهندگان 

آمريكايى را از مســـائل ديگر منحرف 
ســـازد. ترامپ قصد دارد نشان دهد كه 
همـــه وعدههاى انتخاباتى خود را عمل 
كرده است.مايك كافمن كارشناس مركز 
 «CNA Corporation»تحقيقـــات
آمريكا نيز با اين عقيده موافق است كه 
خروج نيروها از سوريه احتماالً مانورى 
بـــراى جلب توجه مخاطبان داخلى در 
اياالت متحده است كه از اقدامات دونالد 
ترامپ در عرصه سياست داخلى رضايت 
ندارند. وى گفت، اين دومين بار اســـت 
ترامپ اعالم كرده كه نظاميان آمريكايى 

از سوريه خارج خواهند شد.
بعد از خروج آمريكايىها از سوريه 

چه اتفاقى خواهد افتاد؟
روزنامه اينترنتى «آر.ب.كا» نوشته 
است، كارشناسان و مخالفان دونالد ترامپ 
رئيس جمهورى آمريكا معتقدند كه اين 
اقدام كاخ ســـفيد به نفع روســـيه تمام 
خواهد شـــد. با وجود وعدههاى ترامپ 
درباره خارج شدن از سوريه اعضاى تيم 
رهبـــرى وى با اين اقدام مخالف بودند.

جان بولتون، مشـــاور امنيت ملى رئيس 
جمهورى آمريكا گفته بود كه آمريكا تا 
زمانى كه ايران در خاك ســـوريه فعال 
است، از اين كشور خارج نخواهد شد. 
جيمز ماتيس، وزير دفاع آمريكا نيز اعالم 
كرده بود، تا زمانى كه اوضاع در سوريه 
ثبات نيافته باشـــد، اياالت متحده و هم 
پيمانانش از اين كشـــور خارج نخواهند 
شـــد. مايك پامپئو، وزير خارجه كنونى 
آمريكا نيز در سمت قبلى خود رياست 
سازمان سياى آمريكا با اين اقدام مخالف 

بود. والديمير فيتين كارشـــناس موسسه 
تحقيقات راهبردى روسيه معتقد است 
كه تصميم ترامپ درباره خروج نظاميان 
آمريكايى، ممكن است منجر به تحوالتى 
در ســـوريه شود .رها كردن شبه نظاميان 
كرد در شمال سوريه، عمال دست نظاميان 
تركيه بـــراى نابودى آنها را باز خواهد 
گذاشت. در اين صورت آنكارا مىتواند 
به هدف خـــود براى كنترل اوضاع در 
مناطق مرزى سوريه دست يابد. به گفته 
اين شرق شناس، آمريكا موفق نشد تا با 
تالشهاى روسيه و ايران براى كمك به 
دولت سوريه براى پاكسازى خاك اين 
كشور از دست تروريستها مقابله كند و 
درنهايت مجبور به ترك خاك سوريه شد، 
چرا كه اجراى اين وعده انتخاباتى براى 
ترامپ كه با مشكالت متعدد داخلى روبرو 
است، آسانترين انتخاب بود.البته واكنش 
روسيه به تصميم جديد آمريكا مثبت بوده 
است. وزارت امور خارجه روسيه از اين 
تصميم ترامپ استقبال كرده و اجراى آن 
را به نفع حل و فصل سياسى اوضاع در 

سوريه دانسته است. البته "ماريا زاخارووا" 
ســـخنگوى وزارت امور خارجه روسيه  
گفت، در مسكو مىخواهند بفهمند منظور 
واشنگتن از عبارت «مرحله جديد اقدامات 
نظامى» در سوريه چيست. وى نسبت به 
ادامه عمليات نظامى به شكل جديدى در 
سوريه، طبق سناريويى كه در افغانستان 

پياده شده، ابراز نگرانى كرده است.
در ايـــن حـــال، تحليلگـــران و 
شخصيتهاى سياسى و امنيتى برجسته 
در عراق نســـبت به انگيزههاى واقعى 

و پشـــت پردههاى مسئله خروج يكباره 
نظاميان آمريكا از خاك سوريه ابراز نگرانى 
كرده و نســـبت به دروغ بودن ادعاهاى 
واشنگتن پيرامون اهداف خروج هشدار 
داده اند .به گزارش ايرنا، اين كارشناسان 
عراقى در يادداشتهايى كه در شبكههاى 
اجتماعى منتشـــر كرده اند، گفتند: اگر 
بهانه خروج نظاميان آمريكا از ســـوريه، 
شكســـت داعش است، عراق از يكسال 
قبل پيروزى بر اين گروه تروريســـتى را 
اعالم كرده و سزاوار بود كه اين نيروهاى 
بيگانه قبل از سوريه، خاك عراق را ترك 
مىكردند. به گفته آنها، «دونالد ترامپ» 
رييس جمهورى آمريكا با سياست يك 
بام و دو هوا، به جاى پايان بخشيدن به 
حضور نظاميان خود در عراق، دست به 
ايجاد پايگاههاى جديد در جوار مرزهاى 

عراق با سوريه زده است. 
شيخ «قيس الخزعلى» دبيركل گروه 
مقاومت اسالمى عصائب اهل الحق در 
صفحه شخصىاش در توييتر اولين كسى 
بود كه به اين موضوع اشاره و اين سوال 

را مطرح كرد كه «مگر داعش در عراق نيز 
شكست نخورده است؟ پس چرا آمريكا 
نيروهايش را از عراق خارج نمى كند؟

نخبگان سياسى و امنيتى عراق نسبت 
به تكرار تجربه 2011 كه آمريكايىها با 
خروج نظامى خود از عراق، زمينه ظهور 
و بروز داعش را در اين كشـــور فراهم 
آوردند، هشدار داده اند. اين عده مىگويند 
كه داستان خروج نظامى امريكا از سوريه 
مشابه عراق است و همان طور كه خروج 
نظامى امريكا منجر به تولد نسل جديد 

تروريستها به نام داعش شد، خروج از 
سوريه نيز ممكن است بسترسازى براى 
نسل جديد و خشن ترى از تروريستها 
باشد تا زمينه بازگشت مجدد آمريكا به 

سوريه را مانند عراق فراهم كند.
سرلشكر بازنشســـته «عبدالكريم 
خلف» در يادداشـــتى نوشته است كه 
خروج نظاميان آمريكا براســـاس توافق 
با «بنيامين نتنياهو» نخســـت وزير رژيم 
صهيونيســـتى براى ايجاد بى ثباتى در 
سوريه و بسترسازى براى احياى مجدد 
داعش است. وى در عين حال با اشاره 
به هوشمندى نيروهاى سوريه و متحدانش 
در قبال اين سياست فريبكارانه آمريكايىها 
و صهيونيستها نوشته است كه سوريه و 
متحدانش زمام امور را به دست خواهند 
گرفت و اجازه ظهور مجدد به داعش را 
نخواهند داد. اين افسر بازنشسته وزارت 
كشـــور عراق در عين حال به كردهاى 
ســـوريه توصيه كرده است كه به جاى 
تكيه بر آمريكا راه حل مشـــكالت خود 
را در دمشق دنبال كنند. عبدالكريم خلف 
خطاب به كردهاى ســـوريه خصوصا 
نيروهاى ســـوريه دمكراتيك گفته است 
كه آمريكا از شما به عنوان ابزار استفاده 
مىكند و هر وقت نيازى نبيند، شـــما را 
كنار مى گذارد، بنابراين راه حل مشكل 

شما فقط و فقط در دمشق است.
از طرفى «ســـالم مشكور» روزنامه 
نـــگارى كه تجربه ســـالها فعاليت در 
رسانههاى آمريكايى را دارد، در يادداشتى 
گفته اســـت كه پيرامون خروج يكباره 
نيروهاى آمريكا از ســـوريه دو ديدگاه 
كلى وجود دارد كه يكى از اين ديدگاهها 
واگذارى كامل پرونده سوريه به روسيه 
اســـت.وى ديدگاه دوم را هماهنگى بين 
واشنگتن، آنكارا و رژيم صهيونيستى براى 
احياى مجدد داعش و نسل جديدى از 
تروريستها ذكر كرده است. مشكور در 
عين حال افزوده است كه خروج نظاميان 
آمريكا از سوريه بار ديگر باعث شد تا 
كردها احساس كنند كه واشنگتن به آنها 
خيانت كرده است .وى همچنين با اشاره 
تلويحى به سخنان نتانياهو افزوده است 
كه رژيم صهيونيســـتى خروج آمريكا از 
سوريه را به نفع حزب اهللا لبنان و ايران 
مى داند.اما «عباس الموسوى» از اعضاى 
برجسته ائتالف دولت قانون به رهبرى 

«نورىالمالكى» نخست وزير سابق عراق،
نسبت به تبعات به مراتب خطرناكترى
هشدار داده و آن را زمينه جنگى ويرانگر
در منطقه دانســـته است.وى گفته است
كـــه تصميم به خروج نظاميان آمريكا از
خاك سوريه شايد زمينهسازي براى يك
اقدام نظامى در سال آينده (2019) باشد.
اين شخصيت برجسته سياسى عراق به
مكان و كشور مورد هدف، در اين اقدام
نظامى آمريكا در 2019 اشاره نكرده اما
گفته است: «خدا به خير كند، اوضاع در

منطقه نگران كننده است!»
از طرفى عضو فراكســـيون «الفتح»
نزديك به الحشد الشعبى كه جزو بزرگترين
فراكسيونهاى پارلمان عراق است، خروج
نظامى آمريكا را نشانه ياس و سرخوردگى
واشنگتن از شكست سياستها و برنامههايش
در ســـوريه دانسته است. «حنين قدو» به
خبرگزارى «المعلومه» عراق گفته است كه
تصميم به خروج نيروهاى آمريكا از سوريه
نشاندهنده ميزان ياس و سرخوردگى است
كه واشـــنگتن بعد از سالها، در براندازى
دولت بشـــار اسد به آن رسيده است.وى
ادامه داده اســـت كه آمريكايىها همچنين
نگران بودند كه وجود نيروهايشان در داخل
خاك سوريه، آنها را در معرض حمالت
احتمالـــى قرار دهد و براى همين نيروها
را به سرعت از سوريه خارج كرده اند.در
عين حال فرماندار شهرستان مرزى «قائم»
از توابع اســـتان االنبار در غرب عراق (در
جوار مرزهاى سوريه) تبليغات رسانه اى
كه پيرامون خطر داعش عنوان مى شود، بى
دليل خوانده و گفته است كه شمار عناصر
داعش در خاك سوريه بسيار ناچيز است
و نمى توانند تهديد امنيتى عليه عراق تلقى
شوند.احمد المحالوى در اظهاراتى همزمان
با خروج نظاميان آمريكا از خاك ســـوريه
افزوده اســـت كه گزارشهاى ما نشان مى
دهد تعداد عناصر داعش در داخل اراضى
سوريه نزديك به مرزهاى عراق بسيار ناچيز
اســـت و نمى تواند تهديدى عليه عراق
باشند.از طرفى ديگر برخى كارشناسان گفته
اند كه خروج آمريكا از سوريه نتيجه يك
معامله با آنكارا اســـت تا زمينه براى اقدام
نظامى تركيه در شمال سوريه خصوصا در
اماكن حضور نيروهاى دمكراتيك سوريه
فراهم شـــود .آمريكا در چند سال اخير با
ايجاد يك خط مواصالتى از طريق خاك
اقليم كردستان عراق به داخل شمال سوريه،
نيرو و تسليحات خود را به مناطق كردنشين
سوريه در شرق رودخانه فرات ارسال كرده
بود. ترامپ در دســـتور خود براى خروج
نظاميان كشورش از سوريه گفته است كه
آنها به آمريكا برمى گردند اما كارشناسان در
عراق درباره صداقت اين ادعا ابراز ترديده
كرده و با توجه به تثبيت مواضعى كه آمريكا
در عراق اخيرا آغاز كرده، احتمال داده اند كه
نيروهاى خارج شده از سوريه به عراق آمده
و در اين كشـــور باقى بمانند. صاحبنظران
امنيتى و سياســـى عراق با اشاره به سالها
تعامل با آمريكايىها در كشورشان، معتقدند
كـــه تجربه به آنها آموخته اســـت كه به
اظهـــارات، مواضع و رفتارهاى فريبكارانه
آمريكا اعتمادى نداشـــته باشند و جالب
اينكه همواره اين ترديد و بى اعتمادىها،

درست از آب در آمده است.
ادامه دارد

خروج نظاميان آمريكايى از سوريه ؛علل و پيامدها 

نيازمنديها تلفني آگهي ميپذيرد021-22225333

شماره  نمابر نيازمنديها 22224963-22224886
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آگهى تغييرات شركت گروه مديريت سرمايه گذارى اميد 
سهامى عام به شماره ثبت 183650 و شناسه ملى 10102258090

آگهى تغييرات شركت مركزآموزش وتحقيقات صنعتى ايران
 سهامى خاص به شماره ثبت 103800 و شناسه ملى 10101477102

آگهى تغييرات شركت بيمارستان مهر سهامى خاص
 به شماره ثبت 12248 و شناسه ملى 10100475673

آگهى تغييرات شركت تعاونى توليد كنندگان فرآورده هاى بهداشتى 
صنعتى و آرايشى شركت به شماره ثبت 49816 و شناسه ملى 10100949884

آگهى تغييرات 
شركت گروه توسعه و تجارت بين الملل دماوند شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 298384 و شناسه ملى 10103343129

آگهى تغييرات شركت گسترش بازرگانى دارو پخش سهامى خاص
 به شماره ثبت 157162 و شناسه ملى 10101998881
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ایمیل  خط ارتباطي :

رستگاري در انس با قرآن است
اين روزها اگر احس���اس مي كنيم كه دين در كنج زندگي ما، كز 
كرده است، دليل بي ايماني ما نيست، بلكه تقصير طبيب هايي است كه 
يا خود بيمارند و يا به كارهاي ديگري بجز طبابت و مراقبت از دين 
مشغولند، كه در اين شرايط بايد بيشتر به فكر جوانان باشيم تا بيمار 
نشويم! بهترين دارو و درمان هم انس با قرآن مجيد است كه موجب 

رستگاري و سعادت در دنيا و آخرت مي شود.
خواننده روزنامه اطاعات

كارشناسان استفاده از تجهيزات را جدي بگيرند
بهره مندي از تجهيزات اهدايي ژاپن براي تشخيص ميزان آلودگي 
هواي كانشرهايي مانند تهران بسيار مفيد و ارزشمند است و انتظار 
مي رود كارشناسان استفاده از آن ها را جدي بگيرند و رسانه ملي هم در 

مورد اهميت سالم سازي هوا بيش از پيش تاش كند.
شهروند تهراني

چرا به تمامي تاكسيران ها بسته حمايتي تعلق نگرفته است
از دولت محترم و مسئوان سازمان برنامه و بودجه انتظار مي رود 
براي دريافت س���بد كاا در بين تمامي اقش���ار جامعه اقدام كنند و در 
نحوه پرداخت و زمان واگذاري بسته حمايتي تجديدنظر كنند. متأسفانه 
بسته حمايتي ويژه تاكسيران ها به برخي از اعضاي صنف تاكسيراني 
تعلق گرفته اس���ت و بعد از گذش���ت چند ماه هنوز عده زيادي موفق 

به دريافت نشده  اند.
مصطفويـ  رشت

برخي كارهاي دولت قبل خوب بود
عليرغم مشكات فراواني كه در دوره دوم رياست دولت قبل و 
از لحاظ اقتصادي و سياس���ي در كش���ور بوجود آمد و به قولي اثرات 
مخرب آن سياست هاي اشتباه چندسالي كشور را دچار تاطم كرد ولي 
برخي از كارهاي نسبتاً مفيد دولت قبل را نبايد فراموش كنيم. به نظر 
من پرداخت يارانه و سهام عدالت از طرح هاي مّهمي بود كه از دولت 

قبل به جا مانده است.
تلفن به خط ارتباطي

آموزش هاي تصويري مؤثرتر است
بنابر تحقيقات انجام شده،  آموزش هاي تصويري و تكرار و تأييد 
يك عمل صحيح تأثير بسزايي در يادگيري و بكارگيري آن عمل در 
افراد دارد. فرهنگ اصيل ايراني، پرهيز از اسراف، تجملگرايي و ترويج 
اخاق همبستگي،  در صورتي كه توسط رسانه هاي عمومي به صورت 
تصويري آموزش داده شود در حل بسياري از معضات اخاقي كه در 
جامعه اپيدمي شده است، مي تواند مؤثر باشد. از مسئوان صداوسيما 
انتظار مي رود كه با س���اخت برنامه هاي كاربردي و آموزشي در ارتقاء 

فرهنگ اخاقي و اجتماعي جامعه پيشقدم باشد.
خانم واحديـ  تهران 

ايستگاه  مترو ملّت را دريابيد
يكي از مؤلفه هاي اماكن عمومي ايجاد نمايي زيبا و جذاب براي 
مراجعه كنندگان به اين مراكز اس���ت. متأس���فانه مترو ايستگاه مّلت با 
سنگفرش هاي سياه و بدون نصب بنرهاي تبليغاتي و نيز رفت و آمد 
كم مسافر به دليل موقعيت مكاني ايستگاه به مكان متروكه اي مي ماند كه 
جاي ارواح در آن خالي است! از مسئوان مترو انتظار مي رود كه براي 

تغيير و تحوات اساسي در اين ايستگاه مترو چاره انديشي كنند.
مسافر ايستگاه مترو مّلت

چرا قيمت خودروهاي داخلي كاهش نمي يابد
در ابتداي سال شركت هاي خودروسازي داخلي با توجه به نوسان 
نرخ دار در چهارراه اس���تانبول قيمت خودروهاي توليد داخلي را به 
چندين برابر قيمت واقعي افزايش دادند. حاا كه آرامش به بازار دار 
برگش���ته است، چرا مديران دو شركت معروف خودروسازي سراغي 
از نرخ دار در چهارراه استانبول نمي گيرند، تا فكري به حال كاهش 

قيمت خودروهاي خود داشته باشند.
تلفن به خط ارتباطي

اهانت به زبان فارسي هم مجازات تلقي  شود
بنا به تصويب نمايندگان مجلس افرادي كه اهانتي نسبت به اديان 

و مذاهب قانوني و اقوام ايراني داشته باشند، مجازات مي شوند.
با توجه به توهين هايي كه در فضاي مجازي به زبان فارسي و بزرگان 
زبان فارسي مي شود،  اميد است اين مجازات ها شامل اين توهين ها هم 
ق���رار گيرد. از وزارت اطاعات و وزارت ارتباطات و فن آوري تقاضا 
داريم براي حرمت زبان فارسي و ارج نهادن به بزرگان زبان فارسي، 
برخورد جدي با اين سايت ها داشته باشند. نگذاريم فرهنگ غني زبان 

فارسي مورد اهانت و توهين واقع شود.
رضا مهريزيـ  كارشناس ارشد ايران   شناسي

چرا شهرداري منطقه 14 با موش ها مبارزه نمي كند؟
با توجه به مشكات زيست محيطي كه اغلب موش  هاي فاضاب ها 
و جوي هاي خيابان ها براي ساكنان هر منطقه ايجاد مي كنند، متأسفانه 
شهرداري هاي برخي مناطق در مبارزه و از بين رفتن آنها اقدام اساسي 
نمي كنند. مدتي اس���ت در خيابان نبرد � خيابان داوودآبادي ش���رقي 
موش هاي فراواني در جوي هاي خيابان ديده مي ش���وند. از شهرداري 
منطقه 14 تقاضا داريم حداقل براي سم زدايي و برطرف شدن مشكل 

ساكنان اين منطقه اقدام كند.
از ساكنين محل

رفتگران زباله ها را در جوي آب نريزند
رفتگران شهرداري منطقه يك در خيابان كاشانك نياوران متأسفانه 
آنچه را كه در خيابان جارو مي كنند، در جوي آب مي ريزند كه ضمن 
تكثير جانوران موزي مثل موش، به هنگام بارش برف و باران موجب 
آبگرفتگي جوي ها مي شود. شهرداري منطقه در اين مورد به رفتگران 

تذكر دهد. 
خانم شهروند از خيابان كاشانك

تحريم ها را دور نزنيم!
با توجه به مشكات اقتصادي و سياسي كه مدتي است باعث فلج 
شدن اقتصاد كشور شده است، از مسئوان و دولتمردان انتظار مي رود كه 
به جاي يافتن راه هاي دورزدن تحريم و دل بستن به وعده و وعيدهاي 
كشورهاي بيگانه كه در حال ماهيگيري از آب گل آلود اقتصاد كشورمان 
هستند و تنها به فكر منافع كشور خود مي باشند، فكرهاي اساسي و 

منطقي براي حل بحران هاي اقتصادي انجام دهند.
تلفن به خط ارتباطي

تشكر از قاضي محترم
از قاضي محترم شعبه 3 اجراي احكام ناحيه7 تهران سركار خانم 
نوراه زادگان و مديردفتر و منشي ايشان كه در روند حل مشكل پرونده 

برادرم تاش بي دريغ خود را انجام دادند، تشكر و قدرداني مي كنم.
جاليـ  تهران

مسئوان با تجربه انتخاب شوند
بركناري و جايگزين شدن افراد در رسته هاي مهم و كليدي كشور 
اگر بدون تدبير و برنامه ريزي صورت گيرد، ثمره اي جز انحراف افكار 
عمومي در كشور ندارد. اي كاش مسئوان پست هاي كليدي كشور با 
توجه به تحصيات و تجربيات مربوط به آن سمت انتخاب و جايگزين 
شوند. به عنوان مثال انتخاب استاد محقق داماد، حقوق دان برجسته دانشگاه 
تهران در سمت رياست قوة قضائيه نشانه اقدامي مثبت و مدبرانه از 

طرف مسئوان كشور تلقي مي شود.
حقوق دان

آموزش و پرورش زيربناي دولت است
تأمين امنيت دانش آموزان يكي از اولويت هاي كش���ور و آموزش 
و پرورش زيربناي يك دولت اس���ت كه اگر اين زبربنا ُسست باشد، 
اميدي هم به سالم بودن برنامه هاي آن دولت نيست و از اينرو هرگونه 
كوتاهي و تأخير در تأمين بودجه مورد نياز مدارس و تعليم و تربيت 
به معناي پشت كردن به مردم و ناديده گرفتن جان و مال خانواده ها 
و نيز سلب اعتبار از هيأت دولت است. دولت محترم براي پيشگيري 
از ريزش زيرساخت ها و شكوفايي اين نهاد بهتر است از درآمدهاي 
حاصل از مصادره اموال مفس���دان اقتصادي و پول هاي بلوكه شده در 

بانك ها، به فكر ارتقاي ايمني مدارس كشور باشد.
اسكندري

اقتصاد كشور به بخش خصوصي واگذار شود
از اعضاي هيأت مديره اتحاديه چرم و لوازم كفش و نيز نماينده اين 
صنف در وزارت امور اقتصادي و دارايي بودم و براي خروج از بحران 
اقتصادي كشور پيشنهادهايي براي فعال شدن بخش خصوصي دارم: تمامي 
كارخانه هاي مصادره شده )به جز اماك پهلوي( به صاحبان آن ها برگردانده 
شود، امور مردم صددرصد به خود آنان واگذار شود و اقتصاد كشور مانند 
اقتصاد كشورهاي پيشرفته دنيا به بخش خصوصي سپرده شود، كما اين كه 
به عنوان مثال اگر صنعت چاي ايران در اين سال ها به بخش خصوصي 

واگذار شده بود، امروز به واردات چاي خارجي نيازي نداشتيم.
تفقدي

تكرار تراژدي مرگ در مراكز آموزشي

9 كشته در واژگوني اتوبوس حامل دانشجويان در تهران 

��نوشت �گهي حصر ���ثت
 خانم ش�هنا� مير��يي كو�� ����� شناس���نامه ش���ما�� 107 به ش���ر� ���خو�س���ت به كالسه
 701147/�67 �� �ين ش���و�� ��خو�س���ت گو�هي حصر ���ثت نمو�� � چني���ن توضيح ���� كه 
ش�ا����� چنگيز فرها�� كانس�ي به شناسنامه 11361 �� تا�يخ 91/3/21 �قامتگا� ��ئمي خو� 
بد��� �ندگي گفته ��ثه �� مرحو� منحصر �س���ت به پد� � ما�� ب���ه نامها� �يل: 1� پر�يز فرها�� 
فر�ندمحمدس���ليم: پد� متوفي 2� ش���هنا� مير��يي كو�� فر�ند �بر�هيم: ما�� متوفي. �ينك با �نجا�  
تش���ريفا� مقدماتي ��خو�ست مزبو� به �س���تنا� ما�� 362 قانو� �مو� حسبي �� �� يك نوبت �گهي 
مي نمايد تا هركسي �عتر�� ���� � يا �صيت نامه �� متوفي نز� �� باشد �� تا�يخ نشر �گهي ظر� يك ما� 

�ئيس شعبه 67 شو��� حل �ختال� ���ميهبه شو�� تقديم ���� ��ال گو�هي صا�� خو�هد شد.

��نوشت �گهي حصر ���ثت
خانم ش�هنا� خليل پو� ��ش�ن بالو ����� شناسنامه ش���ما�� 1243 به شر� ���خو�ست به كالسه 
701050/�97/67 �� �ين ش���و�� ��خو�س���ت گو�هي حصر ���ثت نمو�� � چنين توضيح ���� كه 
ش�ا����� عب�ا� غالمي حصا� به شناس���نامه 455 �� تا�يخ 97/4/1 �قامتگا� ��ئمي خو� بد��� 
�ندگي گفته ��ثه �� مرحو� منحصر �س���ت به 1� �نيا 2� �لها� 3� ليال (غالمي حصا� فر�ند�� متوفي) 
4� ش���هنا� خليل پو� ��شن بالو فر�ند محمدعلي همس���ر متوفي. �ينك با �نجا�  تشريفا� مقدماتي 
��خو�ست مزبو� به �س���تنا� ما�� 362 قانو� �مو� حسبي �� �� يك نوبت �گهي مي نمايد تا هركسي 
�عتر�� ���� � يا �صيت نامه �� متوفي نز� �� باشد �� تا�يخ نشر �گهي ظر� يك ما� به شو�� تقديم ���� 

�ئيس شعبه 67 شو��� حل �ختال� ���ميه��ال گو�هي صا�� خو�هد شد.

«مناقصه عمومي يك مرحله ��»
ش�ركت س�هامي كش�ا���� � ��مپر��� س�فيد��� �� نظر ���� مديريت پيمانكا�� �نجا� �مو� كا�گر� � خدماتي ��حد گا����� 
خو� به ش���ما�� فر�خو�� 200971220000005 �� �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت برگز�� � به صو�� حجمي به شركت ها� 

��جدصالحيت به مد� يكسا� ��گذ�� نمايد.
1� مبلغ � نو� سپر�� شركت �� مناقصه:

مبلغ سپر��: 240/000/000 �يا�� به يكي �� �� ��� �ير:
�لف � به صو�� ضمانتنامه بانكي معتبر 3 ماهه بد�� قيد � شر� � قابل تمديد تا سه ما� �يگر

�  � �جه ���يز شد� به حسا� IR220100004001040006376476 بانك مركز� جمهو�� �سالمي �ير��
2� محل ��يافت �سنا�:

كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �س���نا� مناقصه تا ���ئه پيشنها� مناقصه گر�� � با�گشايي پاكتها �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� 
�لكتر�نيكي ��لت (س���تا�) به ���� (www.setadiran.ir) �نجا� خو�هد ش���د ال�� �ست مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلي 
جهت ثبت نا� � ��يافت گو�هي �مضا� �لكتر�نيكي (توكن) با ش���ما�� ها� �يل تما� حاصل نمايند. مركز پشتيباني � ��هبر�� سامانه 
41934�021� �طالعا� تما� �فاتر ثبت نا� ساير �ستانها �� سايت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نا� � پر�فايل مناقصه گر 

موجو� �ست.
3� �ما� ��يافت � تحويل � با�گشايي �سنا� مناقصه:

تا�يخ �نتشا� مناقصه �� سامانه �� ساعت 11 صبح مو�� 97/10/6
مهلت �ماني ��يافت �سنا� مناقصه �� سايت: تا ساعت 17 ��� شنبه تا�يخ 97/10/15

مهلت �ماني ���ئه پيشنها�: تا ساعت 17 ��� سه شنبه تا�يخ 97/10/25
�ما� با�گشايي پاكتها: ساعت 10 صبح ��� چها�شنبه تا�يخ 97/10/26

ساير شر�يط �� �سنا� مناقصه ��� گر�يد� �ست.
�طالعا� تما� � ���� مناقصه گز��: �شت: جنب ميد�� گيل � شركت سهامي كشا���� � ��مپر��� سفيد���

شما�� تما� 33663091�013�33605664�013
شركت سهامي كشا���� � ��مپر��� سفيد���شناسه �گهي: 328035

��
ت �

نوب

�گهي �عو� سهامد���� شركت پديد� توسعه شر� (سهامي خا�)
 ثبت شد� به شما�� ثبت 309784 � شناسه ملي 10103473610 

جهت تشكيل مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� 
بدين �س���يله �� كليه سهامد���� محتر� ش���ركت پديد� توسعه شر� �عو� مي ش���و� تا �� جلسه مجمع عمومي 
عا�� به طو� فو� �لعا�� كه �� س���اعت 10 صبح مو�� 1397/10/20 به ����� تهر��� محمو�يه� كوچه �له ���يا�� 
خياب���ا� مقد� ���بيل���ي� پال� 118� مجتم���ع تجا�� � ����� پاال�ي���و� � 603 � طبقه شش���م� ��حد 173 

كدپستي1986765856 تشكيل مي گر�� حضو� به هم �سانند. 
�ستو�جلس�ه:  1� ���ئ���ه گ���ز��� هيئت مدير�. 2� ���ئه گز��� با��� ش���ركت� بر�س���ي � تصويب تر��نامه � 
صو�� ها� مالي ش���ركت منتهي به 1396/12/29. 3� �نتخا� با��س���ين ش���ركت بر�� س���ا� مالي منتهي به 

هيا� مدير� شركت پديد� توسعه شر� 1397/12/29. 4� �نتخا� �عضا� هيئت مدير�. 5� ساير مو���. 

�گهي مز�يد� فر�� 
شركت كش�ت � صنعت ش�ريف �با� �� نظر ���� نسبت به فر�� ماشين �ال� 
ت���ر� بلو� ��� �� طريق مز�يد� �قد�� نمايد. لذ� متقاضيا� جهت با��يد مي تو�نند 
به ����: جا�� قديم تهر�� � قم� ش���هر� صنعتي شكوهيه� بلو�� شهيد چمر��� 
خياب���ا� بيد مجنو� 7� پال� G36� كا�خانه لبني���ا� ��بتا� �� تا�يخ چا� �گهي 

به مد� 4 ��� مر�جعه نمايند. تلفن تما�: 5 � 02533340263 
ال�� به �كر �ست هزينه چا� �گهي به عهد� برند� مز�يد� مي باشد.

�گهي مناقصه
شركت كشت � صنعت شريف �با� ��نظر ���� پيمانكا�� تو�يع شير مد��� سا� تحصيلي 
98�97 �� �س����تا� قم � شهرستا� ها� �طر�� �� به شركت ها � �شخا� ��جد شر�يط �� طريق 
مناقصه ��گذ�� نمايد. متقاضيا� جهت ش����ركت �� مناقصه مي تو�نند قيمت ها� پيشنها�� 
خو� �� به ���� �يميل R.sharifabad@gmail.com � يا به ����: قم� شهر� صنعتي 
ش����كوهيه� بلو�� چمر��� كوچه بيدمجنو�7� پ����ال�G 36 � تلفكس: 5�02533340263 
��سا� نمايند. متقاضيا� محتر� مي تو�نند �� تا�يخ چا� �گهي به مد� 5 ��� مر�جعه � مر�حل 

����� �� طي نمايند. هزينه چا� �گهي برعهد� برند� مناقصه مي باشد.

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا��
� �نتخابا� هيا� مدير� �نجمن علو� ��مي �ير��

بدين �س���يله �� همه �عضا� محتر� پيوس���ته �نجمن علو� ��مي �ير�� �عو� مي ش���و� �� جلس���ه 
مجمع عمومي عا�� به طو� فو�  �لعا�� � �نتخابا� هيا� مدير� �نجمن علو� ��مي �ير�� كه ���پنجش���نبه 
مو��20�� ما�1397 ��� ساعت 10 صبح �� پر�يس كشا���� � منابع طبيعي ��نشگا� تهر�� ��قع �� 
كر� برگز�� خو�هد شد حضو� به هم �سانيد. �ستو� جلسه: � �ستما� گز��� مالي � فعاليت هيا� مدير� 
ب���ر�� ���� مالي منتهي به 20��1397. � �نتخابا� �عض���ا� هيا� مدير� � با��� قانوني �نجمن علو� 

��مي �ير��. � ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي فو� (مر��� بر �ساسنامه) �ست.
�كتر ���شير نجاتي جو��مي � �ئيس هيا� مدير� �نجمن علو� ��مي �ير��

�گهي مز�يد� عمومي (مرحله ��� � نوبت ���)
به موجب مجو� ش���ما�� 777 مو�� 97/10/4 ش���و��� محتر� �سالمي شهر مهريز� شهر���� مهريز 
��نظر ���� نس���بت ب���ه فر�� 1قطعه �مين به ش���ما�� پال� 11030/7 بخ���ش34 يز� ��قع �� 
ش���هر� �ما� �ضا(�) به قيمت پايه كا�شنا� �سمي ���گستر� �� طريق برگز��� مز�يد� �قد�� نمايد. 
متقاضي���ا� مي تو�نند �� تا�يخ �خرين چا� �گهي به مد� 10 ��� � حد�كثر تا تا�يخ 97/10/23 جهت 

كسب �طالعا� بيشتر � ��يافت � تحويل �سنا� مز�يد� به �بيرخانه شهر���� مر�جعه نمايند.
1� �خرين مهلت ��يافت � تحويل �سنا� به �بيرخانه شهر���� 97/10/23

2� فر�� �مين به صو�� نقد� مي باشد.
3� شهر���� �� �� يا قبو� پيشنها�ها مختا� مي باشد.

4� متقاضيا� جهت ��يافت �سنا� شركت �� مز�يد� مي تو�نند به �بيرخانه شهر���� مر�جعه نمايند.
5� هزينه چا� �گهي به عهد� برند� شركت �� مز�يد� به طو� مسا�� مي باشد.

6� هزينه خريد �سنا� شركت �� مز�يد� مبلغ 200/000 �يا� مي باشد.
7� ���يز س���پر�� جهت قطعه �مين طبق فر� پيشنها� قيمت به حسا� 2100003476002 سپر�� 
ش���هر���� بابت س���پر�� ش���ركت �� مز�يد� نز� بانك ملي مهريز � يا چك تضميني بانكي �� �جه 

شهر���� مهريز
8� هيچگونه پيشنها�� مبني بر �قساطي پذيرفته نيست � چنانچه �جه �مين �� موعد مقر� پر��خت 

نگر�� سپر�� شركت �� مز�يد� به نفع شهر���� ضبط مي گر��.
9� شركت كنندگا� �� مز�يد� نبايد مش���مو� قانو� منع مد�خله كا�كنا� ��لت �� معامال� ��لتي 

مصو� �� ما� 1337 باشند.
�حمد �خوند� - شهر��� مهريز

�گهي �عو� مجمع عمومي فو� �لعا�� � عا�� به طو� فو� �لعا�� 
شركت ��يدكو     با مسئوليت محد�� 

به شما�� ثبت 14569 � شناسه ملي 10100544335
بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت �عو� مي گر�� تا �� جلسا� �يل كه �� محل 

قانوني شركت تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
1� مجمع عمومي فو� �لعا�� با �ستو� �نحصا� ���ثت سهم �لشركه

مرحو� �ميرحسين شريفي � مرحو� �ير� نير�مند� �نتقا� سهم �لشركه �قا� سعيد 
يگان���ه به خانم ليال يگانه� تغيير تعد�� �عض���ا� هيا� مدير� � �ضعيت حق �مضا� 

(�صال� �ساسنامه) �� ��� يكشنبه مو�� 97/10/16 ساعت 8 صبح
2� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� با �س���تو� �نتخا� �عضا� هيا� مدير� 
� تعيين س���مت � تعيين �ضعيت حق �مضا� �� ��� يكش���نبه مو�� 97/10/16 

ساعت 9 صبح.
3� مجمع عمومي فو� �لعا�� با �س���تو� كاهش سرمايه شركت � خر�� شريك �� 

��� يكشنبه مو��  97/10/16 ساعت 10 صبح
4� مجمع عمومي فو� �لعا�� با �س���تو� �فز�يش سرمايه شركت �� طريق �فز�يش 

سهم �لشركه �� ��� يكشنبه مو�� 97/10/16 ساعت 11صبح
هيئت مدير�

�گهي مجمع عمومي فو� �لعا�� نوبت ���
شركت با��گاني بين �لمللي تخته فشر�� چوبين نما�

به شما�� ثبت 2666 گرمسا� شناسنامه ملي 0102081080
چو� �� نوبت ��� تعد�� س���هامد���� به حد نصا� نرسيد جلسه تش���كيل نشد بدين �سيله �� كليه 
س���هامد���� يا نمايندگا� قانوني �نا� �عو� مي گر�� تا �� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا�� نوبت ��� 
كه �� ��� ش���نبه 97/10/22 ��� س���اعت 11 صبح �� محل قانوني ش���ركت به نشاني: گرمسا�� 

ميد�� بسيج كيلومتر سه جا�� �يكا� تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو�جلس�ه: 1� �فز�يش س���رمايه 2� بر�سي مشكال� شركت � س���اير مسائلي كه �� صالحيت 

�� طر� هيئت مدير� شركت با��گاني بين �لمللي تخته فشر�� چوبين نما�مجمع باشد.

سرويس حوادث: يك هفته پس از 
تراژدي غمبار مرگ چهار دانش آموز در 
حادثه آتش سوزي مدرسه اي در زاهدان 
براثر سهل انگاري مديران مربوطه، در 
ي���ك حادثه ديگر در تهران واژگوني 
اتوبوس حامل دانش���جويان دانشگاه 
علوم وتحقيقات دانشگاه آزاداسامي 
در محوطه اين دانش���گاه سبب مرگ  
9 نفر ش���د كه به نظرمي رسد آنها هم 
قرباني بي احتياطي ديگري در يك مركز 

آموزشي شده اند. 

دكتر پيمان صابريان رئيس اورژانس 
تهران در اين باره گفت: ساعت 12و22 
دقيقه دي���روز واژگوني يك اتوبوس 
حامل دانش���جويان در دانشگاه علوم 
و تحقيقات تهران در بلوار س���يمون 
بوليوار به سازمان اورژانس اعام شد 
كه در پي آن يك بالگرد اورژانس،15 
آمبوانس، اتوبوس، موتورانس به محل 
حادثه اعزام ش���دند. وي  افزود: در 
اي���ن حادثه 9 نفر ج���ان خود را از 
دس���ت دادند و 29 نفر هم مجروح 
شدند كه پس از اقدامات اوليه توسط 
تكنسين هاي اورژانس، مجروحان به 
بيمارستان هاي شريعتي،امام )ره(،عرفان 

ورسول اكرم)ص( منتقل شدند.   
همچنين س���يد جال ملكي 
سخنگوي سازمان آتش نشاني تهران 
درباره اين حادثه گفت: آتش نشانان چهار 
ايستگاه در كمتر از سه دقيقه به محل 
حادثه اعزام ش���دند.   وي افزود: بر اثر 
اين حادثه شماري ازسرنشينان اتوبوس 
داخ���ل كابين اين خودرو گيرافتاده و 
مجروح شده بودند، كه به بيرون منتقل 

وتحويل مأموران اورژانس شدند.
مجتب���ي خالدي س���خنگوي 
اورژانس تهران هم در اين باره گفت: 
22 مصدوم به بيمارستان هايي از جمله 
بيمارستان هاي رسول اكرم)ص(، امام 
خميني)ره(، شريعتي و عرفان منتقل 
شدند كه حال چهار نفر از آنها وخيم 
گزارش شده اس���ت. ميانگين سني 
مصدومان 19 تا 24 س���ال است و در 
ميان مصدومان دو نفر حدود 50 تا 57 
سال هستند كه مشخص نيست كداميك 

راننده است. 
دستور دادستان كل كشور  

دادس���تان كل كشور به دادستان 
تهران دستورداد موضوع وقوع حادثه 
مرگبار در واحد علوم تحقيقات  دانشگاه 

آزاد اسامي را پيگيري كند.  
در بخشي از دستور دادستان كل 
خطاب به جعفري دولت آبادي آمده 
است: نظر به خبر سقوط اتوبوس حامل 
دانشجويان دانشگاه آزاد اسامي واحد 
علوم تحقيقات و كشته و زخمي شدن 
شماري از آنان، مقتضي است بازپرس 
مربوطه در محل حاضر و ضمن بررسي 
صحنه، موضوع را رسيدگي و نتيجه آن 
را گزارش كند.همچنين مديركل روابط 
عمومي دانشگاه آزاد اسامي اعام كرد: 
براي تس���ريع در روند بررسي حادثه 
واژگوني اتوبوس اين واحد دانشگاهي 

تا اطاع ثانوني تعطيل است.  
اتوبوس به دانشگاه تعلق داشت 

مع���اون اجتماعي پليس راهور 
ته���ران بزرگ گفت: اتوبوس واژگون 
شده مربوط به خود دانشگاه آزاد واحد 

علوم تحقيقات بود.
سرهنگ جبارزاده كه براي بررسي 
علت حادثه در محل حاضر شده بود، 
دراين باره به خبرنگار ما گفت: دونفراز 
مصدومان حادثه بين 50 تا 57 س���ال 
سن دارند و بقيه هم بين19 تا 24ساله 
هس���تند. وي افزود: اتوبوس درحال 
حركت درداخل دانشگاه درمسير بلوار 
دانشگاه به يكباره منحرف شده و پس 
از طي 90 متر،وارد فضاي سبز دانشگاه 
شده است و در ادامه به ستون بتوني و 
داربست فلزي برخورد كرده و متوقف 
شده اس���ت. جبارزاده با بيان اين كه 
معاينه فني خودرو، ميزان س���رعت و 
ترمزهاي آن تحت بررسي است،تاكيد 
كرد: اظهارات مختلفي درباره اينكه ترمز 
اتوبوس نگرفته و راننده آن هم درحال 
رانندگي س���كته كرده است داريم كه 

همگي در دست بررسي است. 
همچني���ن زهرا نژاد بهرام عضو 
هيات رئيسه شوراي شهر تهران از وضع 
ايمني سرويس مدارس و دانشجويان 
ابراز نگراني كرد وگفت: شوراي شهر 
با ابراز نگراني از ناايمني خودروهاي 
انتقال دانش���جويان و دانش آموزان 
خواهان رسيدگي جدي مسئوان ذي 
صاح اس���ت.روابط عمومي شركت 
واحد اتوبوسراني تهران هم اعام كرد 
كه اتوبوس واژگون شده در دانشگاه 
علوم تحقيقات تحت نظارت شهرداري 

نبوده است.
ادامه بررســي ها براي تعيين علت 

حادثه
رئيس پليس راهور تهران بزرگ 
با بيان اين كه علت حادثه در دس���ت 
بررسي است و بزودي اعام مي شود، 
اف���زود: به دليل اين كه بخش هايي از 
معابر دانشگاه در ارتفاعات با شيب تند 
قرار دارد، اين اتوبوس از قسمت هاي 
شمالي به سمت جنوب در حركت بوده 
است كه در انتهاي مسير در بخشي از 
راه از مسير خارج و وارد فضاي سبز 
محوطه دانشگاه شد، حدود 90متر در 
فضاي سبز قل  خورد و به دليل اينكه 
در ش���يب تند قرار گرفته بود و پس 
از آن با پايه بتني كه تأسيسات آب از 
آن عبور مي كرده برخورد كرد. بخش 
عمده اي از اتوبوس از بين رفت و فقط 

انتهاي اتوبوس باقي ماند..
سردار محمدرضا مهماندار گفت: 
به نظر مي رس���د يكي از دايل شدت 

حادثه و افزايش شمار كشته شدگان 
برخورد شديد با پايه بتني بوده است 
البته همكاران مش���غول بررسي علت 
حادثه هستند و در حوزه انتظامي هم 
همكاري ه���اي قضايي در حال انجام 

است. 
اســامي جانباختگان و مصدومان 

حادثه 
اورژانس كشور اسامي مصدومان 
و جانباختگان حادثه واژگوني اتوبوس 
دانشگاه علوم تحقيقات را اعام كرد. 

بر اين اس���اس اسامي 3 نفر از 
قربانيان، سجاد پوراحسان، علي حسين 
زاده، احس���ان صفايي و بقيه مجهول 
الهويه اعام ش���ده اس���ت.همچنين 
مجروحان حادثه به اس���امي عليرضا 
ولي محمدي، مين���ا نعمتي، محمد 
ابراهيمي فر، ميرمهنا يوزباشي، مليكا 
سادات افتخارعزيزي، شكوه نعمتي، 
فاطم���ه عبداللهي، ثنا عابدي، فاطمه 
رحيمي، كيارش اسدي كمال، سامان 
قضاوتي، مهدي مغنيان، هديه جليلي، 

كورش ثابت، كامياب اهري، خديجه 
وكيلي، محمد امين عابديني، سيد آرين 
حقيقت، عل���ي هرواني، بهاره كوچه 
باغيان، علي عرب نژاد، مليكا فراهاني، 
محمدمهدي قديمي به بيمارستان هاي 
حضرت رسول )ص(،امام خميني )ره( 

و عرفان منتقل شدند. 
ورود شوراي شهر به حادثه 

رئيس كميته ايمني شوراي شهر 
تهران از ورود ش���وراي شهر به حادثه 
واژگوني سرويس دانشجويان دانشگاه 

آزاد علوم و تحقيقات خبر داد.
ش���هربانو اماني با اش���اره به 
بازدي���دش از محل واژگوني اتوبوس 
حامل دانشجويان در دانشگاه علوم و 
تحقيقات گفت: متأسفانه هنوز فرهنگ 
ايمني در كشورمان نهادينه نشده است و 
بر همين اساس مدام شاهد آن هستيم كه 
اتفافات ناگواري همچون اين حادثه رخ 
مي دهد. وي با بيان اين كه مرگ فرزندان 
به ويژه دانش���جويان، نخبگان و... و 
همچنين آسيبي كه در اين حادثه ها به 
خانواده ها مي رسد، جبران ناپذير است، 
تاكيد كرد: متأسفانه در اين حادثه دو 
دانشجوي دختر و  5دانشجوي پسر به 
هم���راه راننده اتوبوس جان خود را از 
دست دادند و اين در حالي بود كه اين 
افراد هفته آينده امتحان داشتند و حقش 
نبود كه چنين اتفاقي برايشان رخ دهد.
اماني با اشاره به شيب تند مسير دانشگاه 
گفت: پليس بايد بررسي كند اما براي 
من جاي س���ؤال است كه چرا مسير 
ايمن نبود؟ چرا گارد ريل نداشت؟ چرا 

سرعت گير وجود نداشت؟
اتوبوس، ترمز بريده بود 

شماري از دانشجويان مجروح 
حادثه واژگوني اتوبوس در دانش���گاه 
آزاد واحد علوم تحقيقات با اشاره به 
بريده شدن ترمز اتوبوس لحظاتي قبل 
از وقوع حادثه واژگوني، از بي توجهي 
مس���ئوان نسبت به رفع عيوب فني 
اتوبوس هاي دانشگاه ابراز گايه كردند 
و خواستار رسيدگي به اين حادثه مرگبار 

و محاكمه مقصران شدند. 
محمد يكي از دانشجويان كه بر 
اثر اين حادثه مجروح و در بيمارستان 
بستري است در گفتگو با خبرنگار ما، 
گف���ت: دقايقي قبل از وقوع حادثه به 
همراه ديگر دانش���جويان از بلوك ابن 
سيناي دانشگاه سوار اتوبوس شديم، 
در ميان راه يكي از دانشجويان متوجه 
بريده ش���دن ترمز اتوبوس شد و اين 
موضوع را از راننده سؤال كرد كه پس 
از تائيد موضوع توسط راننده، همگي 
به انتهاي اتوبوس پناه برديم ولي شدت 
برخورد اتوبوس به ديواره بتني به حدي 
بود كه اتوبوس مچاله ش���د و همگي 

مجروح شديم. 
همچنين كامياب دانش���جوي 
مهندس���ي شيمي كه از ناحيه پا و سر 
به شدت مجروح شده است، خواستار 
شناسايي مقصران وقوع حادثه شد و 

افزود: دانشجويان اين دانشگاه اجازه 
ندارند با خودرو شخصي وارد محوطه 
ش���وند و مجبورند از اين اتوبوس ها 
كه به شدت معيوب هستند، استفاده 
كنند.   وي همچنين با اشاره به نقص 
ترمز اتوبوس هاي دانشگاه در روزهاي 
گذشته، تاكيد كرد: عيب در سيستم ترمز 
اتوبوس هاي دانشگاه كاماً مشهود بود و 
حتي چند روز پيش همين موضوع اتفاق 
افتاد ولي حادثه ختم به خير شد ولي 
متاسفانه شاهد پيگيري موضوع براي 
رفع عيب اتوبوس ها و ايمني مسيرها 
در داخل دانش���گاه نبوديم.  مجروح 
ديگر حادثه بر شناسايي مقصران حادثه 
تاكيد كرد و گفت: دانشجويان حاضر 
در اتوب���وس حادثه ديده پس از اين كه 
متوجه بريده شدن ترمز شدند، همگي به 
انتهاي اتوبوس دويدند ولي سراشيبي و 
ايمن نبودن جاده، سبب برخورد هولناك 

اتوبوس با ديواره بتني شد.  
فرسودگي ناوگان حمل و نقل 

همچنين شماري ازدانشجويان اين 
واحد دانشگاهي به برخي مشكات 
سيستم حمل و نقل عمومي اين دانشگاه 

و فرسودگي آن اشاره كردند.
يك���ي از دانش���جويان گفت: 
دانشگاه علوم تحقيقات در سراشيبي 
قرار دارد و دانشكده ها به طور پلكاني 
در مس���ير هستند؛ از آنجا  كه مسير 
طواني است، دانشجويان ناگزيرند از 
اتوبوس هاي دانشگاه استفاده كنند. پيش 
از اين قرار بود كه دانشجويان با حمل 
و نق���ل كابلي جابه جا ش���وند، اما با 
تغيير مديريت دانشگاه، پروژه  تله كابين 

دانشگاه متوقف شد. 
پيام تسليت رئيس جمهوري

حجت ااسام والمسلمين حسن 
روحاني رئيس جمهوري و اس���حاق 
جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري در 
پيام هاي جداگانه، حادثه واژگوني اتوبوس 
دانشجويان واحد علوم تحقيقات دانشگاه 
آزاد اس���امي و جان باختن شماري از 
دانشجويان و هم ميهنان را تسليت گفتند.  
همچنين حجت ااسام والمس���لمين 
مصطفي رستمي رئيس نهاد نمايندگي 
رهبري در دانشگاه ها در پيامي با تسليت 
مرگ دانشجويان، پيگيري دقيق حادثه را 
خواستار شد. بنا به اين گزارش، عباس 
جعفری دولت آبادی دادس���تان تهران، 
ديشب از بازداشت چند نفر در رابطه 

با پرونده اين حادثه خبر داد.

 همدردی رهبر معظم انقاب 
با خانواده های داغديده  

حضرت آيت اه خامنه ای در پی وقوع حادثه   صبح ديروز برای اتوبوس 
حامل دانشجويان دانشگاه آزاد اسامی واحد علوم و تحقيقات تهران،  در 
پيامی درگذشت دانشجويان جانباخته در اين حادثه  مصيبت بار و دردآور را 

تسليت گفتند. متن پيام رهبر معظم انقاب اسامی به اين شرح است:
بسمه تعالی

حادثه ی مصيبت بار امروز كه به درگذشت هشت نفر از دانشجويان 
عزيز و زخمی شدن تعدادی ديگر انجاميد، بسيار دردآور و تأسف بار 
است. اينجانب ضمن ابراز همدردی با مصيبت ديدگان و عموم جامعه ی 
دانش���گاهی، به همه ی بازماندگان اين عزيزان تسليت عرض ميكنم و 
شفای مجروحان را از خداوند متعال مسألت مينمايم و از خداوند صبر 

و اجر برای خانواده های داغدار طلب ميكنم.
سيّدعلی خامنه ای - 97/10/4

يكي از مجروحان در بیمارستاناتوبوس حامل دانشجويان در اين پیچ تند و ناايمن، واژگون شداتوبوس حادثه ديده

س���رويس خبر: فرمانده يگان حفاظت سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفت: از 
ابتداي امسال تاكنون 6هزار و 810كااي تاريخي از 

سراسر كشور كشف و ضبط شده است.
سردار امير رحمت الهي در نشست تخصصي 
فرماندهان ناج���ا، معاونان و مديران يگان حفاظت 
سازمان ميراث فرهنگي افزود: در اين ارتباط يكهزار 
و 654 متهم توسط همكاران يگان حفاظت شناسايي، 
دس���تگير و پس از تشكيل پرونده تحويل مقامات 

قضايي شدند.
وي اضافه كرد: در اين ارتباط 15هزار و 312قلم 
اش���ياي تقلبي كه فروش آنها به عنوان جرم مستقل 
كاهبرداري تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرد، كشف 
و ضبط شده است.او  افزود: با مشاركت اجتماعي و 
بهره مندي از ظرفيت هاي نهادها و مردم در اين مدت 

996 قلم شي تاريخي به صورت داوطلبانه به مسئوان 
مربوطه تحويل داده شده است.وي با بيان اين كه 284 
فلزياب غيرقانوني نيز كشف و ضبط شده است، افزود: 
266مورد مجوز استفاده قانوني از دستگاه هاي فلزياب 
صادر ش���ده است. به گفته او، 32هزار اثر تاريخي 
ثبتي، 23اثر غيرمنقول غيرثبت جهاني، 22 موزه فعال 
و 420 پايگاه حفاظتي در 31 رده استاني در سراسر 
كش���ور وجود دارد. وي اضافه كرد: سال گذشته 70 
سايت فروش وسايل و تجهيزات دستگاه هاي فلزياب 
فيلتر ش���د. با اين حال امسال تعداد اين سايت ها به 
116 مورد رسيده است.فرمانده يگان حفاظت سازمان 
ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري از افزايش 

سهميه سربازان امريه در اين سازمان خبر داد.
او ب���ا بيان اين كه مأموريت هاي يگان حفاظت 
مأموريت هاي چند وجهي است، افزود: با پيگيري هايي 

كه انجام داديم سهميه سربازان امريه در سازمان ميراث 
فرهنگي را افزايش داديم و توانستيم از اين طريق بخشي 
از نياز و توان خود را به نيروي انساني تأمين كنيم.

سردار رحمت اللهي از اختصاص شعب ويژه 
رسيدگي به جرائم عليه ميراث فرهنگي در 19 استان 
خبر داد و گفت: دستورالعمل مبارزه با قاچاق صنايع 

دستي نيز تدوين شده است.
وي از توقيف 2تريلر حامل 20تن انواع صنايع 
دس���تي قاچاق ساخت كشور چين در همدان خبر 
داد و افزود: يكي ديگر از اهداف ما و دولت توسعه 
گردش���گري است، اما معتقدم كه حتي كمترين بزه 
ديدگي نيز در تحقق اين هدف مش���كاتي را ايجاد 
مي كند كه در همين راستا نيز يگان حفاظت بايد با 
هوشياري بيشتر و كاملي عمل كند و ما نيز همين امر 

را در دستور كار قرار داده ايم. 

پليس، امسال 6800قلم كااي تاريخي كشف كرد

آثار 4800 ساله در شهر سوخته كشف شد
زاهدان: سرپرست تيم حفاري شهر سوخته سيستان گفت: در هفدهمين 
فصل كاوش شهر سوخته آثاري مربوط به چهار هزار و 800 تا چهار هزار 

و 200 سال قبل كشف شد.
 سيد منصور سيد سجادي به ايرنا گفت: 26 تدفين در اين سري از 
كاوش ها كشف شد كه بيشتر آثار به دست آمده شامل ظروف سفالي، يك 

قطعه مشعل مرمري، مهره ها و اشياي كوچك فلزي است. 

 شمار قربانيان سونامي اندونزي
 به 373 نفر رسيد

اندونزي:ش���مار قربانيان فاجعه هولناك س���ونامي تنگه س���ونداي 
 اندونزي به 373 نفر افزايش يافت و آمار زخمي ش���دگان نيز از يكهزار 

و 459 نفر گذشت.
سازمان مقابله با باياي طبيعي اندونزي گفت: به نظر مي رسد تعداد 
تلفات انساني اين حادثه دلخراش بيش از اين است و احتمااً اين رقم نيز 

افزايش خواهد يافت.
طبق اين گزارش، بيش از 128 نفر در فهرست مفقودان قرار گرفته اند. 
بر اس���اس گزارش خبرگزاري رس���مي اندونزي »آنتارا« اين منطقه پس از 
سونامي دچار بارش هاي سنگين شده كه عمليات امداد و جستجو را بسيار 
كند كرده است.كارشناسان زمين شناسي هشدار دادند كه ناحيه ويران شده 
توس���ط امواج جزر و مد اقيانوس، در حال از بين رفتن اس���ت. به گفته 
مقامات اندونزي، بيش از 600 خانه و تعداد زيادي هتل تخريب شده و 

به بيش از 400 قايق و كشتي خسارت وارد شده  است. 
س���ونامي نيمه شب شنبه در تنگه سوندا محل اتصال سواحل غربي 
جاوا و سواحل جنوبي سوماترا، دو جزيره تشكيل دهنده اندونزي را در 
نورديد. اين حادثه در پي فعاليت كوهي كه بوميان به آن »آتشفشان كودك 

آناك كراكاتوا« مي گويند، ايجاد شد.

كشف باروي دوره تيموري در بازار 
حضرتي تهران

سرويس خبر: مسئول باستان شناسي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري استان تهران گفت: ديوار و باروي مربوط به دوره تيموري 

در پاك 28 بازار حضرتي در چهارراه مولوي تهران كشف شد.
قدير افروند در بازديد خبرنگاران از محل گمانه زني بازار حضرتي 
گفت: گمانه زني اين پاك 28 آذرماه آغاز شد و در ترانشه 2 در2 مترمربع 
بقاي���اي ديوار و آجرهايي با قدمت دوره هاي قاجاري، صفوي و تيموري 
به دس���ت آمد. امپراتوري گوركاني يا تيموري مربوط به سال هاي 750 تا 
886 خورشيدي بود. مسئول باستان شناسي ميراث فرهنگي استان تهران با 
بيان اين كه هويت و كاربري اين محل هنوز مشخص نيست و در دست 
بررسي قرار دارد، اضافه كرد: فعاليت هاي باستان شناسي در اين محل و تا 

رسيدن به سطح بكر ادامه خواهد داشت.

دكتر حميد ميرزاده رئيس پيشين دانشگاه آزاد درباره 
سيس���تم خطرناك حمل و نقل دانشجويان در دانشگاه 
آزاد اس���امي واحد علوم و تحقيقات به خبرنگار ما 

توضيحاتي ارائه داد. 
دكتر ميرزاده گفت: در ابتداي مديريتم بر دانشگاه، 
به شدت نگران روش حمل و نقل دانشجويان با استفاده 
از اتوبوس در اين دانش���گاه ش���دم به دليل اين كه اواً 
طول مس���ير 7 كيلومتر بود و ثانياً منطقه كوهستاني با 
ش���يب تند بود و ثالثاً دانشجويان بايد تا ارتفاع 1800 
متر صعود مي كردند. بنابراين براي به وجود آوردن يك 
ناوگان ايمن، مناقصه اي برگزار كرديم و نهايتاً ش���ركت 
ايران خودرو با مشاركت با يك شركت اتريشي، عمليات 

ساخت تله كابين ويژه دانشگاه را آغاز كردند. اين تله كابين 
كه مجهز به 72 كابين 8 نفره بود در پايان سال 95 به 
مراحل نهايي رسيد و ظرفيت جابه جايي 2 هزار دانشجو 

در هر ساعت را داشت. 
دكتر ميرزاده افزود: اين تله كابين با بودجه اي كمتر از 
50 ميليارد تومان احداث شد و سازنده آن يك شركت 
اتريش���ي كامًا معتبر بود كه سابقه احداث 1400 خط 
تله كابين در مناطق كوهستاني جهان را در كارنامه دارد. 
دكتر ميرزاده گفت: متأسفانه مديريت بعدي دانشگاه 
آزاد با اين توجيه كه استفاده از اين تله كابين جنبه تفريحي 
و فانتزي دارد، آن را متوقف كردند و امروز اين فاجعه 

رخ داد و 9 دانشجوي مظلوم جان باختند.

توضيحات دكتر ميرزاده رئيس پيشين دانشگاه آزاد درباره 
احداث سيستم حمل و نقل ايمن 
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ارزیابی عملکرد تیم های لیگ برتر والیبال در پایان نیم فصل اخبار کوتاهاخبار کوتاه داخلی

آزمون، وارث اسطوره فوتبال ایران در جام ملت های آسیا
تارنمای خبری اس����پورتس کیدا هند در 
گزارش����ی با اشاره به 10 مهاجم مستعد حاضر 
در رقابت های جام ملت های 2019 آس����یا، از 
سردار آزمون مهاجم تیم ملی ایران با عنوان وارث 
علی دایی اس����طوره فوتبال ایران و مهاجمی که 
باید چشم انتظار بازی درخشانش بود، یاد کرد.به 
گزارش ایرنا، در گزارش اسپورتس کیدا می خوانیم: 
جام ملت های 2019 آسیا کمتر از 2 هفته دیگر 

در امارات متحده عربی آغاز خواهد ش����د؛ تورنمنتی معتبر که مجموعه ای از 
استعدادهای ناب آسیا را برای فتح رشک برانگیزترین عنوان ملی قاره کهن گردهم 
می آورد. سردار آزمون یکی از این استعدادها است.مهاجم گلزن تیم ملی ایران 
با ثبت چندین گل در دوره های پیشین جام ملت های آسیا، رکورد استثنایی 
را با این تیم از خود بر جای گذاشته است.آزمون  در مجموع 38 بازی  برای 

تیم ملی کشورش داشته و 23 گل به نام خود ثبت کرده است.
ام باپه بهترین بازیکن فوتبال فرانسه در سال ۲۰۱۸

مجله فرانس فوتبال، ستاره جوان پاری سن 
ژرمن را به عنوان بهترین بازیکن فوتبال فرانسه 
در سال 2018 انتخاب کرد.به گزارش ایسنا و به 
نقل از اکیپ، کیلیان ام باپه در جام جهانی 2018 
روس���یه عملکرد درخشانی از خود نشان داد و 
سهم به سزایی در قهرمانی خروس ها داشت.مجله 
فرانس فوتبال این ستاره جوان را به عنوان مرد 
سال فوتبال فرانسه در سال 2018 انتخاب کرد.
ام باپه در سال 2018 توانست 2۵ گل با پیراهن پاری سن ژرمن و 9 گل با 

پیراهن تیم ملی فوتبال فرانسه به ثمر برساند.
موافقت کریس هیتن با حضور جهانبخش در تیم ملي ایران

باش���گاه برایتون در قبال دو ستاره آسیایی 
خود برای حضور در جام ملت های آسیا 2019 
تصمیمات متفاوتی گرفت تا همین اتفاق تردیدها 
در خصوص ستاره ایرانی این تیم را افزایش دهد.

به گزارش "ورزش سه"، با توجه به این که جام 
ملت های آسیا در تقویم فیفا گنجانده نشده است 
همراهی لژیونرها تنها منوط به موافقت باشگاه ها و 
همکاری آنها با فدراسیون های آسیایی قرار گرفت 

از همین رو دو فدراسیون ایران و استرالیا از هفته ها پیش دعوتنامه های این 
دو ستاره را به سران برایتون ارائه دادند.سرانجام بعد از روزها رایزنی کریس 
هیتن سرمربی برایتون از موافقت با جدایی جهانبخش و حضور این بازیکن در 
اردوی تیم ملی ایران برای جام ملت ها خبر داد و از این اتفاق ابراز شادمانی 
کرد در حالی که موضع این مربی و باشگاه برایتون در قبال درخواست استرالیا 

و مت ریان متفاوت با علیرضا جهانبخش و ایرانی ها بود.
شرط شالروا برای استقالی شدن نورافکن

پروژه بازگشت امید نورافکن به استقال 
مراحل پایانی خود را طی می کند.به گزارش ایرنا  
هافبک فصل گذشته استقال روزهای خوبی را 
در شارلوا سپری نمی کند و سخت تحت فشار 
اس���ت. نورافکن در بازی های این تیم بلژیکی 
حتی جایی در فهرست 18 نفره نیز نداشت و به 
تیم زیر 23 ساله های شارلوا تبعید شد. نورافکن 
از ابتدای فصل تنها در 2 بازی مجموعا 37 دقیقه 
بازی کرده است که اصا آمار خوبی برای این بازیکن نیست.گفته می شود 
باشگاه شارلوا اعام کرده است اگر استقال رقم 1۵0 هزار داری که بابت 
فروش نورافکن دریافت کرده است به شارلوا پس بدهد، این بازیکن را با 

قرارداد دائمی به استقال واگذار خواهد کرد.
حرکت انساندوستانه رونالدو پیش از کریسمس

مهاجم یوونتوس پیش از کریسمس به بیمارستانی در تورین رفت و به 
کودکان هدیه داد.به گزارش ایسنا و به نقل از مارکا، کریستیانو رونالدو پیش از 
کریسمس از بخش سرطان و هماتولوژی بیمارستان رجینا مارگریتا تورین بازدید 
کرد و به کودکان بستری شده هدیه داد.مهاجم پرتغالی  پس از تمرین با یوونتوس 
به همراه جورجینا رودریگس )نامزدش( به این بیمارستان رفت. او با کودکان 
حاضر در این بخش صحبت کرد. به آنها هدایایی داد و با آنها و خانواده هایشان 
عکس گرفت.مدیر بیمارستان و مدیر بخش سرطان از  مهاجم پیشین رئال مادرید 

دیدن کردند. همچنین رونالدو با کادر پزشکی این بخش صحبت کرد.

۴ لژیونر به اردوی تیم ملی فوتبال اضافه شدند
چهار ملی پ���وش فوتبال ایران که در 
تیم های اروپایی بازی می کنند دیروز به اردوی 
تیم ملی اضافه شدند.به گزارش خبرنگار اعزامی 
مه���ر از قطر، تیم مل���ی فوتبال ایران اردوی 
آماده سازی خود را پیش از جام ملت های آسیا 
در قطر برپا کرده است و روز گذشته هم در 
دیداری تدارکاتی به مصاف فلسطین رفت.ملی 
پوش���ان تا روز 12 دی ماه در قطر هستند و 
سپس به امارات محل برگزاری جام ملت ها 
می روند.مجید حسینی و وحید امیری )ترابوزان اسپور ترکیه(، مرتضی پورعلی 
گنجی )یوپن بلژیک( و امیر عابدزاده )ماریتیمو پرتغال( ۴ لژیونر فوتبال ایران 
از دیروز به اردوی تیم ملی اضافه ش���دند تا کارلوس کی روش با نفرات 

بیشتری برنامه های تمرینی تیمش را پیش ببرد.
عزت اللهی جام ملت های آسیا را از دست داد

بازیکن ملی پوش کشورمان جام ملت های 
آسیا را از دس���ت داد.به گزارش خبرگزاری 
فارس، سعید عزت اللهی هافبک تیم ملی فوتبال 
کش���ورمان به دلیل مصدومیت جام ملت های 
آسیا را که از 1۵ دی در امارات آغاز می شود  از 
دست داد.این بازیکن با انتشار پستی در صفحه 
ش���خصی خود اعام کرد به دلیل مصدومیت 
نمی تواند تیم ملی کشورمان را در این رقابت ها 

همراهی کند.عزت اللهی سه روز در اردوی تیم ملی حاضر بوده است ولی 
در نهایت با تشخیص کی روش به دلیل دوری چند هفته ای از تمرینات 
جام ملت های آسیا را از دست داد.تیم ملی فوتبال کشورمان در رقابت های 
جام ملت های آسیا در تاریخ 17 دی در ابوظبی به مصاف تیم ملی یمن 

خواهد رفت.
تمایل خادم برای ترک پست معاونت وزارت ورزش

مع���اون پارلمانی وزیر ورزش و جوانان از 
تمای���ل خود برای ترک این جایگاه خبر داد و 
گفت: با توجه به اینکه جایگاه معاونت پارلمانی 
خاص، سخت و پراسترس است، عاقمندم در 
جایگاه دیگری فعالیت کنم.به گزارش ایرنا؛ امیر 
خادم در گفت وگو با خبرنگاران از احتمال پایان 
فعالیت پنج ساله خود در این معاونت خبر داد 
و گفت: در این زمینه با وزیر ورزش و جوانان 
صحب���ت کردم و تمایل دارم در این بخش از حوزه ورزش، دیگر فعالیتی 
نداش���ته باشم.رئیس اسبق فدراسیون کشتی درباره انتشار اخباری مبنی بر 
حضورش در انتخابات فدراسیون کشتی افزود: عاشق کشتی هستم و تمایل 
دارم هر زمانی که فرصت فراهم شود با افتخار در این عرصه فعالیت کنم، اما 
افرادی که اکنون تاش می کنند تا برای خدمت در این عرصه وارد شوند، 
گزینه های توانمندی هستند و برای همین ضرروتی برای حضور مجدد در 

فدراسیون کشتی نمی بینم.
جام  تختی از سیستم رنکینگ اتحادیه  جهانی کشتی حذف شد

با توجه به معرفی تورنمنت های 
مورد تایید سیستم رنکینگ و امتیازات 
کشتی گیران از سوی اتحادیه جهانی، 
رقابتهای جام تختی از این سیستم حذف 
شد.به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل 
از سایت اتحادیه جهانی کشتی، اتحادیه 
جهانی به تازگی قوانین جدید سیستم 

رنکینگ سال 2019 را تایید و اعام کرد که این تصمیمات در کمیسیون 
فنی هفته گذشته در بلگراد مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد.مهمترین 
تغییرات در سری رتبه بندی 2019 در زمینه تخصیص امتیاز در مسابقات 
قهرمانی جهان، قهرمانی قاره ها و رویدادهای سیستم رتبه بندی شده است. 
نقاط تعادل دوباره برای تأکید بر مشارکت و موفقیت در مسابقات قهرمانی 
جهان بود.طبق اعام اتحادیه جهانی کشتی نتایج فرنگی کاران در ۴ تورنمنت 
گرندپری مجارستان، اوپن کرواسی، ساساری ایتالیا و اولگ کاراوایف باروس 
در رنکینگ جهانی فرنگی کاران در س���ال 2019 اثرگذار است.همچنین ۴ 
تورنمنت بین المللی ایوان یاریگین روسیه، دانکولوف بلغارستان، ساساری ایتالیا 
و یاشاردوغو ترکیه رقابت هایی هستند که در رنکینگ کشتی گیران آزادکار و 

زنان جهان در سال 2019 اثرگذار است.

نیم فصل دوم لیگ برتر والیبال کشور از امروز آغاز 
مي شود در حالیکه پیش بیني نتایجي متفاوت با نیم فصل 
اول ب����ا توجه به نقل و انتقاات صورت گرفته، چندان 

سخت نیست. 
نیم فص����ل اول اگر چه براي برخي تیمها نظیر پیام 
خراسان، شهرداري گنبد و شهروند اراک خوب بود که 
بااتر از انتظارات ظاهر ش����دند و یا شهرداري تبریز که 
در هفته هاي آخر، خود را یافت و توانست پیکان مدعي 
را شکست دهد اما براي تیمي مثل سایپا چندان خوب 
پیش نرفت چون این تیم به نتایجي متناسب با مهره ها 
دست نیافت در حالي که با مشکل مالي که مبتا به بیشتر 

تیم هاي لیگ برتري هم هست، مواجه نبود. 
در این میان شهرداري ورامین، پیکان و خاتم اردکان 
تیمهاي بااي جدول، عملکردي متناس����ب با مهره ها و 

امکانات داشتند. 
با این وجود روزهاي خوب تبریزي ها گویا به همان 
چند هفته آخر نیم فصل و پس از استارت نتایج خوب 
این تیم ختم شد چون بدعهدي باشگاه در قبال پرداخت 
حق الزحمه بازیکنان، این تیم را بهم ریخت. مشکلي که 
س����رمربي شهرداري تبریز بعد از پایان نیم فصل هشدار 
آنرا داده و تأکید کرده بود چنانچه متولیان باش����گاه به 
تعهداتشان عمل نکنند، مشخص نیست که تکلیف این 
تیم چه خواهد شد. باتکلیفي که بناکار به آن اشاره کرده 
بود امروز دامنگیر این تیم شده تا جائیکه کمیته انضباطي 
فدراسیون والیبال تعدادي از بازیکنان شاخص این تیم را 
آزاد کرد تا به دیگر تیمها بپیوندند. حتي صحبت جدي از 
انحال این تیم نیز به گوش مي رسد و هیچ بعید نیست 
تبریزي ها، به سرنوش����ت تیم بسکتبال شهرداري دچار 
شوند. تیمي که به مراتب بااتر از انتظارات عمل کرد و 
در س����ایه تاش بازیکنان و کادر فني و حمایت هزاران 
نفري تماشاگران تبریزي، قهرمان شگفتي آفرین لیگ برتر 
بسکتبال شد اما در این میان آنها که وظیفه حمایت را 
داش����تند انجام وظیفه نکردند، تا جاي قهرمان شایسته و 
زحمتکش سال گذشته لیگ برتر بسکتبال، در لیگ سال 
جاري خالي باشد. تیمي که مطالبات خود را هم هنوز از 
باشگاهها نگرفته است. متولیان شهرداري تبریز در آستانه 
لیگ برتر بس����کتبال در سال جاري و چند روز قبل از 
آن، بارها اعام کردند که قصد حضور در لیگ را دارند 
و  فدراسیون بسکتبال هم به آنان چراغ سبز نشان داد و 
حت����ي چند روز بعد از آغاز لیگ را هم، به آنان آوانس 
داد اما نهایتاً این باشگاه بود که نتوانست مقدمات ازم را 

براي حضور در لیگ برتر امسال، فراهم سازد. 
شاید همان زمان، فرصت مناسبي بود تا تیم والیبال 
ش����هرداري تبریز هم بتواند چنین شرایطي را براي خود 
متصور ش����ود و حتي احتمااً، چنین هم بوده اما قطعًا 
پیش بیني آنان، عدم عمل به تعهدات قانوني در نیم فصل 

اول نبوده است. 
در هر حال باید تأکید کرد که در بین تیمهاي لیگ 

برتري، ش����هرداري تبریز باتکلیف، بدترین شرایط را 
دارد. ش����رایطي که اصًا مستحق آن نیست. تیمي که با 
از دست دادن بازیکنان شاخص خود در آستانه انحال 

هم قرار گرفته است. 
اما شهروند اراک هم شرایط بهتري ندارد بخصوص 
که این تیم در نیم فصل اول، عملکرد قابل قبولي داشت 
اما قدر آن را ندانس����تند تا این تیم هم مثل ش����هرداري 
تبریز به حکم کمیته انضباطي، بازیکنانش را از دس����ت 
بدهد. بازیکناني که اما به تیمهاي دیگر پیوند خورده اند و 

قاعدتاً در ادامه، مقابل تیم نیم فصل اول خود، صف آرایي 
مي  کنند. 

با این وجود اگر چه این دو تیم بدلیل مش����کات 
مالي بازیکنان شاخص خود را از دست دادند اما سایپا 
هم دو بازیکن خود را در نیم فصل اول از دس����ت داد 
در حالیکه این جدایي ها، بواسطه مشکات مالي نبود و 
ظاهراً نشأت گرفته از عدم تفاهم هایي است که جدا شده ها  
ترجیح مي دهند در مورد آن سکوت اختیار کنند تا شرایط 
تیم بهم نخورد. سال افزون در جریان نیم فصل از این تیم 
جدا و لژیونر شد و شبان در پایان نیم فصل اول و قبل 
از آغاز نیم فصل دوم به تیم شهرداري گنبد پیوست بدون 
آنکه قصد اظهارنظر در مورد جدایي اش از سایپا را داشته 
باشد. شبان شرایط گنبد  را راضي کننده مي داند بخصوص 
از نظ����ر پرداختي ها، چ����ون از ابتدا این تیم آینده نگري 
کرده و هزینه هاي تیمداري را کنار گذاشته است. کاري 
 که اگر شهرداري تبریز هم مي کرد، امروز دچار مشکل 
نمي شد.  اما به همان اندازه که شهرداري تبریز و شهروند 
اراک بواسطه از دست دادن بازیکنان براي نیم فصل دوم 
متضرر شدند شهرداري ارومیه منفعت برد و ناصر شهنازي 
در این بازار، بازیکنان مورد نظر خود را جذب کرد. این 
قضیه فقط به شهرداري ارومیه و گنبد ختم نمي شود و 
مش����هدي ها هم صید خود را داشته اند. البته سایر تیمها 

از فاصله نیم فصل اس����تفاده کرده و مهره هاي مورد نظر 
خ����ود را جذب کرده یا در ادامه، فرصت دارند که آنان 
را جذب کنند، بخصوص تیمي مثل سایپا که انتظارات 
را برآورده نکرده،  حق خود را هفتمي جدول نمي داند و 
در قبال از دست دادن دو بازیکن به دنبال جذب یکي 

دو بازیکن جدید است. 
خاتم اردکان هم که عملکرد راضي کننده اي داشته نیز 
به همین بازیکنان نیم فصل اول اکتفا نمي کند و به فکر 
جذب بازیکنان جدید براي رسیدن به پلي آف است. با 

این تفاصیل نیم فصل دوم لیگ برتر والیبال از امروز آغاز 
مي شود در حالیکه بهترین خبر براي بسیاري از تیمها و 
بازیکنان، تغییر تاریخ خاتمه لیگ از سال جدید به پایان 
امسال است. موضوعي که ظاهرا قبل از آغاز لیگ برتر 
بارها از سوي دست اندرکاران و مربیان باشگاهها از سازمان 
لیگ خواس����ته شده بود اما سازمان آنرا نپذیرفته و پایان 

لیگ برتر را به سال آینده موکول کرده بود.
با این وجود با تغییراتي که در رأس فدراس����یون 
صورت گرفته این تغییر رخ داده، ش����اید بواسطه آنکه 
مي باست تا 29 فروردین نام نماینده ایران براي حضور در 
مسابقات باشگاههاي آسیا به کنفدراسیون والیبال قاره اعام 
شود و مشخص شدن نماینده ایران، با اتمام مسابقات در 
سال جاري امکان دارد. از طرفي با پایان لیگ برتر قبل 
از سال جدید فرصتي دوماهه براي آمادگي تیم ملي ایجاد 
مي شود که مشخص نیست علي رغم وجود همین دو دلیل 
مهم، چرا سازمان لیگ در ابتدا و قبل از نیم فصل اول، 
مقابل نظرات و حتي اعتراضات دس����ت اندرکاران تیمها، 
مقاوم����ت کرده و تصمیمي خاف آن گرفته هرچند که 
امروز آنرا اصاح کرده است. البته ظاهراً حضور 13 تیم 
در لیگ برتر هم برخاف مصوبه هیأت رئیسه بوده چون 
آنان مصوب کرده بودند که لیگ برتر با 12 تیم برگزار 

شود اما نهایتا خاف مصوبه عمل شده است.

اما هرچه که باشد نیم فصل دوم لیگ برتر والیبال 
با این تغییرات در ترکیب  تیمها و زمان پایان لیگ، آغاز 
مي ش����ود که همگي بازیکنان و مربیان، امیدوارند اوضاع 
داوري ه����ا بهتر از نیم فصل اول ش����ده و از تنش ها و 
حاش����یه ها  که چهره زشت ورزش است، دوري شود تا 
جذابیت هاي لیگي متفاوت با سالهاي قبل بیش از پیش 
به چشم بیاید. شکي نیست که استفاده از ویدئوچک به 
این ماجرا کمکي شایان خواهد داشت و همه امیدوارند 
از این تکنولوژي که قول آن در نیم فصل اول داده شده 
بود، در نیم فصل دوم استفاده شود هرچند که استفاده از 
ویدئوچک در مسابقات امسال شاید فقط در حد آرزو باقي 
بماند. اما یک نکته مثبت دیگر والیبال که مرتبط به لیگ برتر 
مي شد، تصمیمات کمیته انضباطي در قبال باشگاههایي بود 
که به تعهدات خود عمل نکرده و حق الزحمه  بازیکنان 
را نداده بودند. کمیته انضباطي در اقدامي که کمتر سابقه 
داشته و حتي در فدراسیون هاي دیگر هم، مشابه چنداني 
نداشته است طبق قانون، طرف بازیکنان را گرفته و آنان 
را آزاد اعام کرده تا بیش از اینها، حق آنان تضییع نشود 
و همچنین باشگاهها هم در قبال بدعهدي ها، با از دست 
دادن بازیکنان شاخص خود، تنبیه شوند. به این ترتیب در 
آغاز نیم فصل دوم والیبال که از امروز آغاز مي شود، تیم 
شهرداري ورامین، صدرنشین نیم فصل اول، مقابل خاتم 
اردکان که در رتبه س����وم قرار دارد، صف آرایي مي کند. 
دی����داري که مي تواند نوید بخش رقابتی فني و جذاب 
باشد اگر قاضیان میدان هم عملکرد مطلوبي داشته باشند. 
دورنا ارومیه به مصاف فواد سیرجان خواهد رفت، پیام 
مشهد که خود را تقویت کرده براي تداوم موفقیتهاي نیم 
فصل اول به مصاف کاله مازندران مي رود که این تیم با 
جرایمي روبرو ش����ده است، عقاب نهاجا، سایپاي تهران 
را پیش رو خواهد داش����ت و شهروند اراک که تعدادي 
بازیکن از دست داده به مصاف شهرداري گنبد مي رود 
که بازیکن جدید گرفته اس����ت. در این میان دیدار پیکان 
و شهرداري ارومیه هم جذاب پیش بیني مي شود چرا که 
یاران  ناصر شهنازي از قِبَل آزاد شدن 8 بازیکن دو تیم 
شهرداري تبریز و شهروند اراک بیشترین بهره را برده و 
بازیکنان خوبي را به ترکیب افزوده اند بنابراین مي توانند 
مقابل پیکان، بازي خوبي ارائه بدهند هرچند که چند روز 
بین نیم فصل قطعا فرصت کافي براي هماهنگي بازیکنان 

جدید با قدیمي ها، نیست.
شایان ذکر است که در پایان نیم فصل اول تیمهاي 
شهرداري ورامین، پیکان تهران، خاتم اردکان، پیام مشهد، 
شهرداري گنبد، شهروند اراک، سایپا تهران، فواد سیرجان، 
کاله مازندران، ش����هرداري تبریز، عقاب نهاجا، شهرداري 
ارومیه، و دورنا ارومیه، رتبه هاي اول تا س����یزدهم را در 
جدول رده بندي به خود اختصاص داده اند و انتظار مي رود 
تغییرات بین نیم فصل اول، بتواند تغییراتي در جدول را 

نیز در نیم فصل دوم، باعث شود.
*  قاسم كياني

کمیته انضباطی فدراس���یون 
والیب���ال آرای خود در مورد چند 
بازیکن و یک باش���گاه را اعام 

کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از روابط عمومی فدراس���یون 
والیب���ال، اعضای کمیته انضباطی 
فدراس���یون والیبال در خصوص 
درخواست بازیکنان تیم شهرداری 
تبریز امیرحسینی، مصطفی شریفات، 
مجتبی قلی زاده و سهند اه وردیان و 
تیم شهروند اراک جابر اسماعیل پور، 

رسول نجفی، علیرضا جلوه و حامد 
تاری وردی که به لحاظ عدم دریافت 
مبلغی از قراردادش���ان تا پایان نیم 
فصل درخواست جدایی از تیم های 
خود و پیوستن به تیم های دیگر را 
نمودند،تصمیم گیري کرد.با عنایت 
به اظهارات نامبردگان شرح مبسوط 
صورت جلسه مورخ 1397/10/3 
کمیته انضباطی و با نظر به ماده 8 
آیین نامه سازمان لیگ که باشگاه 
را مکل���ف کرده تا پایان نیم فصل 
۵۵ درصد از مبالغ قرارداد بازیکنان 

را پرداخ���ت نمایند موافقت نمود 
تا نظر به اینکه باش���گاه شهرداری 
تبریز و شهروند اراک تاکنون مبلغی 
تحت عنوان مبالغ قرارداد به بازیکنان 
پرداخت ننموده است، نامبردگان 
م���ی توانند برای نیم فصل دوم با 
باشگاه های دیگر مبادرت به انعقاد 

قرارداد کنند.
همچنین کمیت���ه انضباطی 
فدراس���یون والیبال در خصوص 
دی���دار م���ورخ 1397/9/2۵ بین 
تیم های کاله مازندران و شهرداری 

ورامین پس از اس���تماع اظهارات 
ناظ���ر و داوران و مدافعات آقای 
احسن شیرکوند به اتفاق آرا نامبرده 
را به پنج جلسه محرومیت قطعی 
از حضور در مسابقات لیگ برتر و 
یکصد میلیون ریال جریمه نقدی 

محکوم کرد.
تیم کاله مازندران نیز به لحاظ 
رفتار خارج از نزاکت تماشاگران 
به یک جلسه محرومیت از حضور 
تماشاگران در بازی خانگی محکوم 

شد.

کوچ اراکی ها به تیم والیبال 
شهرداری ارومیه

پشت خط زن تیم والیبال شهرداری تبریز به جمع شاگردان جبار قوچان نژاد 
پیوست.به گزارش خبرگزاری فارس، آرای کمیته انضباطی فدراسیون والیبال اعام 
شد و بر این اساس 8 بازیکن در تیم های مختلف آزاد اعام شدند. در همین 
راستا تیم شهرداری ارومیه وارد بازار نقل و انتقاات شد و سه بازیکن جدید 

جذب کرد.
رسول نجفی در پست پاسور، سجاد تاریوردی در پست دریافت کننده و 
علیرضا جلوه در پست سرعتی زن نفراتی هستند که از شهروند اراک راهی شهرداری 
ارومیه شدند تا نیم فصل دوم را زیر نظر ناصر شهنازی بازی کنند.همچنین امین 
اسماعیل نژاد، پشت خط زن تیم والیبال شهرداری تبریز هم از این تیم جدا شد و 
راهی مشهد شد. این بازیکن که نیم فصل اول در ترکیب تیم تبریز حضور داشت 

نیم فصل دوم را در جمع شاگردان جبار قوچان نژاد توپ خواهد زد.

گزارش ارائه شده توسط سازمان 
ثبت احوال از آمار وادت و فوت طی 
9 ماهه نخست سال 97 حاکی است 
که یک میلیون و ۴۶هزار و 99 واقعه 

وادت ثبت شده است.
 به گزارش ایس���نا، بر اساس 
گزارش های س���ازمان ثبت احوال در 
۶ ماهه اول سال 97، تعداد 70۶هزار 
و 839 واقعه وادت ثبت شده است 
که در این بازه زمانی تعداد مرگ ومیر 
ثبت شده 182هزار و 2۵9واقعه است. 
همچنین براساس آمارهای بازبینی شده 

در نیمه اول سال97، 32۴هزار و 713 
واقع���ه ازدواج و8۴ هزار و 1۶ نفر 
واقعه طاق در این بازه زمانی به ثبت 

رسیده است.
 بر اس���اس گزارش دیگر ارائه 
شده توسط سازمان ثبت احوال آمار 
وادت و فوت طی 9ماهه نخس���ت 
س���ال 97 هم اعام شده است که 
طبق این آمار، یک میلیون و ۴۶هزار 
و 99واقع���ه وادت و در همین بازه 
زمان���ی 27۶هزار و 787 واقعه فوت 

ثبت شده است.

آرای کمیته انضباطی  والیبال در آستانه نیم فصل دوم

بقیه از صفحه 2
رئیس جمهوري اشتغال را به عنوان سومین اقدام مورد تاکید قرار داد و گفت: 
 سازمان برنامه و بودجه مکلف شد که با تمام دستگاه های اجرایی بتواند با یک 
توافقی که بین هم مبادله می کنند برای اشتغال سال آینده ، یک حرکت بهتری داشته 
باشیم. در این زمینه بخش مسکن بار سنگینی بر دوش گرفته است؛ وزیر مسکن 
قول داده که در دو سال آینده ۴00 هزار واحد مسکونی برای بازسازی بافت های 
فرسوده یا ایجاد مسکن و ۵00 هزار برای تکمیل آنها مجموعاً 900 هزار واحد 

اقدام کند که این اقدام برای اشتغال و صنعت مسکن تأثیرگذار خواهد بود.
 و ي گفت : در بخش مربوط به گردشگری هم سازمان برنامه و بودجه کمک 
کرده و هم قول بخش گردشگری ما این است که بتوانیم جاذبه گردشگری را زیاد 
بکنیم، هم در بخش جاری و هم در بخش سرمایه گذاری،  سازمان برنامه و بودجه 
هم بودجه خوبی گذاشته است؛ بنابراین مسأله اشتغال برای ما بسیار مهم است و 

این را با کمک وزارتخانه ها و بخش های مربوطه ادامه خواهیم داد.
رئیس جمهوري در ادامه با اشاره به این که در بخش آب تاش ویژه ای هم 
برای کاهش مصرف آب به  ویژه  در بخش کشاورزی خواهیم داشت، افزود: در 
این بخش اقدامات خوبی انجام شده است و سال آینده این اقدامات ادامه پیدا 
می کند. در بخش کشت گلخانه ای تا اول دولت یازدهم 8000 هکتار  داشته ایم و 
امروز این رقم به 1۵ هزار  رسیده که این یعنی دو برابر شده است. در طول این ۵ 
سال کشت گلخانه ای ما 2 برابر شده   که به معنای صرفه جویی در آب است. 
  روحانی افزود: وزارت نیرو تصمیم دارد نرخ خاصی را برای دو سه ماه 
مصرف آب در نظر بگیرد که در دولت بحث می شود و این هم برای صرفه جویی 
و تعادل در مصرف آب است؛ برای آب شیرین کن ها و انتقال آب به دشت مرکزی 
حتماً سال آینده تاش خواهیم کرد  و همه اینها می تواند هم بخش اشتغال و هم 
بخش مشکات اجتماعی ما را حل کند.   روحانی با بیان این که محیط زیست 
برای ما اهمیت ویژه دارد و نسبت به مسأله محیط زیست برای سال آینده اقدامات 
ویژه خواهیم کرد، افزود: آب را از دریا شیرین  و منتقل می کنیم؛ در بخش محیط 
زیست برای سال آینده، بودجه جاری  و   عمرانی را ویژه در نظر گرفتیم کما اینکه 

در بخش پژوهش و آموزش عالی هم اقدامات ویژه ای انجام دادیم.
رئیس جمهوري با اشاره به این که در هفته های اخیر بودجه را با دستوراتی 
که مقام معظم رهبری دادند اصاح کردیم  گفت:  بودجه عمرانی   در سال آینده 

۶2 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

رئیس جمهوري: بودجه 9۸ متناسب با 

تحریم هاي ظالمانه آمریکا تنظیم شده است

ثبت  یک  میلیون و ۴7 هزارتولد طی 9 ماه
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�قد�� نمائيد. �خرين مهلت با�گذ��� پيشنها��� �� سايت تا ساعت 16:00 ��� ��شنبه مو�� 

97/10/24 � با�گشايى پيشنها��� س���اعت 11:00��� سه شنبه مو�� 97/10/25 �� �تا� 
كنفر�نس مديرعامل مى باشد. 

تبصره 1: چنانچه �شخا� (�عم �� حقيقى � حقوقى ) چك برگشتى نز� شركت عمر�� ��شته 
باشند حق شركت �� فر�خو�� �� ند��ند.

تبصـره2: ���ئه هرگونه �سنا� � چك غير ش���ركت كنند� �� فر�خو�� مو�� قبو� نمى باشد � 
مد��� ال�� جهت �ثبا� موضو� بايد ���ئه گر��.
نو� � مبلغ تضمين شركت �� فر�خو�� :   

�صل فيش يا ضمانت نامه بانكى (بابت س���پر�� شركت �� فر�خو��) موضو� �گهى �� به حسا� 

ش���ما�� 4001036906374199 � شبا IR940100004001036906374199   بانك 
مركز� (س���اتنا)بنا� تمركز�جو� سپر�� شركت عمر�� شهر جديد هشتگر� ���يز � ���ئه شو�.  
(پيش���نها� �هندگا� بايد ضمانت نامه �� معا�� 10% قيمت پايه كا�شناسى نقد� بابت هر 

قطعه �� بعنو�� سپر�� شركت �� مز�يد� تحويل نمايند).
قيمت فر�� �سنا� فر�خو�� �� سامانه 000�500 �يا� ( پانصد هز�� �يا�) مى باشد.

 همچني���ن �ي���ن فر�خ���و�� ��پاي���گا� �ينترنت���ى ش���ركت عم���ر�� ب���ه ����
 www.hashtgerd-ntoir.gov.ir  �همچنين ��س���امانه تد��كا� �لكتر�نيك ��لت به 

نشانى www.setadiran.ir  قابل مشاه����د� مى باشد.

آگهى تجديدوفراخوان فروش عمومى به شماره 97-10-8

نقد   50 % الباقى 36 ماهه قيمت كارشناسى نقدى   مساحت كل شماره قطعه كاربرىمحلهفاز رديف

21002549,6115,886,557,60018,090,817,467مسكونى(برج) 1117

21011695,0410,788,929,60012,285,893,582مسكونى(برج)2117

21021358,6410,866,555,80012,374,290,418مسكونى(برج)3117

1618,9527,810,000,00031,877,212,500تجارى 415

1/20126,005,040,000,0006,150,000,000تجارى5112

63600,004,500,000,0005,175,000,000كارگاهىجنوب بلوك  614

1675720,841,146,200,0001,320,000,000واحد تجارى+بالكن 721

1676576,141,370,520,0001,577,000,000واحد ادارى 821

1409957,211,315,830,0001,515,000,000واحد ادارى 921

1408078,841,813,320,0002,087,000,000واحد ادارى 1021

1408387,952,198,750,0002,531,000,000واحد ادارى 1121

1408287,782,194,500,0002,526,000,000واحد ادارى 1221

5951240,005,208,000,0005,930,610,000باغ مسكونى 1321

5921293,255,431,650,0006,185,291,438باغ مسكونى 1421

5741280,005,376,000,0006,121,920,000باغ مسكونى 1521

6031388,865,833,212,0006,642,570,165باغ مسكونى 1621

6021262,585,302,836,0006,078,375,765باغ مسكونى 1721

6011262,875,304,054,0006,079,771,898باغ مسكونى 1821

5861140,004,788,000,0005,452,335,000باغ مسكونى 1921

5851333,755,601,750,0006,378,992,813باغ مسكونى 2021

5831147,034,817,526,0005,485,957,733باغ مسكونى 2121

5811100,504,622,100,0005,263,416,375باغ مسكونى 2221

5801350,015,670,042,0006,456,760,328باغ مسكونى 2321

5821147,034,817,526,0005,485,957,733باغ مسكونى 2421

2538
مسكونى (عرصه و 

اعيان)
1835,4212,305,828,00015,102,497,000

2638
مسكونى (عرصه و 

اعيان)
2700,0010,570,000,00011,997,475,000

2738
مسكونى (عرصه و 

اعيان)
3640,008,690,000,0009,863,470,000

2838
مسكونى (عرصه و 

اعيان) 
8631,0010,943,626,00011,286,077,000

2938
مسكونى (عرصه و 

اعيان)
9800,0013,075,000,00014,840,725,000

21079,433,800,000,0004,370,000,000باغ مسكونى 3039

3633,602,530,000,0002,910,000,000باغ مسكونى 3139

41018,643,360,000,0003,866,000,000باغ مسكونى 3239

6995,313,285,000,0003,780,000,000باغ مسكونى 3339

7578,522,170,000,0002,500,000,000باغ مسكونى 3439

81212,305,455,350,0006,212,279,813باغ مسكونى 3539

9418,141,965,258,0002,237,937,548باغ مسكونى 3639

11345,601,607,040,0001,830,016,800باغ مسكونى 3739

4144982,024,173,585,0004,611,811,425مسكونى 3831

41561036,314,663,395,0005,153,051,475مسكونى 3931

4138649,793,378,908,0003,847,731,485مسكونى 4031

4216703,003,585,300,0004,082,760,375مسكونى 4131

4113602,303,130,556,0003,564,920,645مسكونى 4231

41401023,955,222,145,0005,946,717,619مسكونى 4331

41581052,615,368,311,0006,113,164,151مسكونى 4431

4153725,663,773,432,0004,296,995,690مسكونى 4531

-F01294,002,058,000,000مسكونى 4636

-G03330,752,149,875,000مسكونى 4736

-G04330,752,149,875,000مسكونى 4836

-G05330,751,984,500,000مسكونى 4936

-G06330,751,984,500,000مسكونى 5036

-E07257,251,414,875,000مسكونى 5136

نقد   50 % الباقى 36 ماهه قيمت كارشناسى نقدى   مساحت كل شماره قطعه كاربرىمحلهفاز رديف

-E08257,251,414,875,000مسكونى 5236

-E09257,251,414,875,000مسكونى 5336

-G10330,752,149,875,000مسكونى 5436

M1269,7453,527,900,00058,880,690,000زمين تجارى 5539

M2805,0066,010,000,00072,611,000,000زمين تجارى 5639

M3964,5772,356,250,00079,577,025,000زمين تجارى 5739

1364091,8711,048,049,00012,580,965,799زمين درمانى 5842

294,147,531,200,0008,576,154,000واحد تجارى 5942

529,222,337,600,0002,661,942,000واحد تجارى 6042

F8112,653,379,500,0003,889,800,000زمين تجارى 617

F9118,653,796,800,0004,370,120,000زمين تجارى 627

F12112,653,154,200,0003,630,480,000زمين تجارى 637

F13120,003,480,000,0004,005,480,000زمين تجارى 647

F190,002,250,000,0002,589,210,000زمين تجارى 657

F290,002,430,000,0002,796,345,000زمين تجارى 667

F390,002,520,000,0002,899,900,000زمين تجارى 677

F490,002,610,000,0003,003,480,000زمين تجارى 687

F5118,653,800,000,0004,372,885,000زمين تجارى 697

F690,002,250,000,0002,589,210,000زمين تجارى 707

F1090,002,160,000,0002,485,640,000زمين تجارى 717

8910,8129,405,673,00033,485,710,129تجهيزات شهرى727

14431,2424,533,108,00030,439,993,479زمين درمانى 737

D791,752,252,850,0002,593,030,000زمين تجارى 747

D890,001,926,750,0002,217,690,000زمين تجارى 757

D990,001,890,000,0002,175,390,000زمين تجارى 767

D1090,002,160,000,0002,486,160,000زمين تجارى 777

D1190,002,160,000,0002,486,160,000زمين تجارى 787

D1290,001,890,000,0002,175,390,000زمين تجارى 797

D1390,461,890,000,0002,186,510,000زمين تجارى 807

D1490,402,079,200,0002,393,160,000زمين تجارى 817

D1598,992,100,000,0002,416,600,000زمين تجارى 827

D1690,491,720,000,0001,979,300,000زمين تجارى 837

D1775,571,750,000,0002,014,000,000زمين تجارى 847

D1896,322,200,000,0002,531,670,000زمين تجارى 857

D1989,371,600,000,0001,841,000,000زمين تجارى 867

D2089,421,800,000,0002,070,000,000زمين تجارى 877

D2190,001,800,000,0002,070,000,000زمين تجارى 887

D2290,611,631,000,0001,880,000,000زمين تجارى 897

D2390,951,637,000,0001,880,000,000زمين تجارى 907

D2497,301,751,000,0002,020,000,000زمين تجارى 917

D25101,171,821,000,0002,100,000,000زمين تجارى 927

D2691,001,820,000,0002,090,000,000زمين تجارى 937

D2790,942,000,000,0002,300,000,000زمين تجارى 947

D2890,862,000,000,0002,300,000,000زمين تجارى 957

D29114,993,000,000,0003,450,000,000زمين تجارى 967

62712,714,632,615,0005,275,390,331مسكونى 977

63305,501,771,900,0002,017,751,125مسكونى 987

64338,001,960,400,0002,232,405,500مسكونى 997

65338,001,960,400,0002,232,405,500مسكونى 1007

66338,001,960,400,0002,232,405,500مسكونى 1017

67338,001,960,400,0002,232,405,500مسكونى 1027

68338,001,960,400,0002,232,405,500مسكونى 1037

69468,002,714,400,0003,091,023,000مسكونى 1047

70338,001,960,400,0002,232,405,500مسكونى 1057

نقد   50 % الباقى 36 ماهه قيمت كارشناسى نقدى   مساحت كل شماره قطعه كاربرىمحلهفاز رديف

71338,001,960,400,0002,232,405,500مسكونى 1067

72338,001,960,400,0002,232,405,500مسكونى 1077

73338,001,960,400,0002,232,405,500مسكونى 1087

74305,501,680,250,0001,913,384,688مسكونى 1097

75389,932,144,615,0002,442,180,331مسكونى 1107

76333,571,834,635,0002,089,190,606مسكونى 1117

77572,853,723,525,0004,240,164,094مسكونى 1127

78305,501,680,250,0001,913,384,688مسكونى 1137

79338,001,859,000,0002,116,936,250مسكونى 1147

80338,001,859,000,0002,116,936,250مسكونى 1157

81338,001,859,000,0002,116,936,250مسكونى 1167

82338,001,859,000,0002,116,936,250مسكونى 1177

83333,502,001,000,0002,278,638,750مسكونى 1187

84449,532,921,945,0003,327,364,869مسكونى 1197

85390,002,262,000,0002,575,852,500مسكونى 1207

86305,501,771,900,0002,017,751,125مسكونى 1217

87338,001,960,400,0002,232,405,500مسكونى 1227

88338,001,960,400,0002,232,405,500مسكونى 1237

89338,001,960,400,0002,232,405,500مسكونى 1247

90335,752,014,500,0002,294,011,875مسكونى 1257

91699,724,548,180,0005,179,239,975مسكونى 1267

92305,501,680,250,0001,913,384,688مسكونى 1277

93338,001,859,000,0002,116,936,250مسكونى 1287

94338,001,859,000,0002,116,936,250مسكونى 1297

95338,001,859,000,0002,116,936,250مسكونى 1307

96335,752,014,500,0002,294,011,875مسكونى 1317

98338,001,994,200,0002,270,895,250مسكونى 1327

99338,001,994,200,0002,270,895,250مسكونى 1337

100338,001,994,200,0002,270,895,250مسكونى 1347

101338,001,994,200,0002,270,895,250مسكونى 1357

102333,502,067,700,0002,354,593,375مسكونى 1367

104338,001,926,600,0002,193,915,750مسكونى 1377

105338,001,926,600,0002,193,915,750مسكونى 1387

106338,001,926,600,0002,193,915,750مسكونى 1397

107333,502,001,000,0002,278,638,750مسكونى 1407

108678,504,410,250,0005,022,172,188مسكونى 1417

109305,501,771,900,0002,017,751,125مسكونى 1427

110338,001,960,400,0002,232,405,500مسكونى 1437

111338,001,859,000,0002,116,936,250مسكونى 1447

112335,752,014,500,0002,294,011,875مسكونى 1457

113538,693,501,485,0003,987,316,044مسكونى 1467

114305,501,680,250,0001,913,384,688مسكونى 1477

115338,001,859,000,0002,116,936,250مسكونى 1487

116338,001,859,000,0002,116,936,250مسكونى 1497

117335,752,014,500,0002,294,011,875مسكونى 1507

118427,032,775,695,0003,160,822,681مسكونى 1517

119305,501,771,900,0002,017,751,125مسكونى 1527

120338,001,960,400,0002,232,405,500مسكونى 1537

121338,001,960,400,0002,232,405,500مسكونى 1547

122335,752,014,500,0002,294,011,875مسكونى 1557

123305,501,680,250,0001,913,384,688مسكونى 1567

124338,001,859,000,0002,116,936,250مسكونى 1577

125338,001,859,000,0002,116,936,250مسكونى 1587

126335,752,014,500,0002,294,011,875مسكونى 1597

نقد   50 % الباقى 36 ماهه قيمت كارشناسى نقدى   مساحت كل شماره قطعه كاربرىمحلهفاز رديف

127338,001,960,400,0002,232,405,500مسكونى 1607

128338,001,859,000,0002,116,936,250مسكونى 1617

129338,001,859,000,0002,116,936,250مسكونى 1627

130333,502,001,000,0002,278,638,750مسكونى 1637

131333,502,001,000,0002,278,638,750مسكونى 1647

132338,001,960,400,0002,323,405,500مسكونى 1657

133338,001,960,400,0002,232,405,500مسكونى 1667

134338,001,960,400,0002,232,405,500مسكونى 1677

136335,752,014,500,0002,294,011,875مسكونى 1687

137338,001,859,000,0002,116,936,250مسكونى 1697

138338,001,859,000,0002,116,936,250مسكونى 1707

139305,501,680,250,0001,913,384,688مسكونى 1717

140525,763,417,440,0003,891,609,800مسكونى 1727

141335,752,014,500,0002,294,011,875مسكونى 1737

142338,001,960,400,0002,232,405,500مسكونى 1747

143338,001,960,400,0002,232,405,500مسكونى 1757

144305,501,771,900,0002,017,751,125مسكونى 1767

145480,293,121,885,0003,555,046,544مسكونى 1777

146335,752,014,500,0002,294,011,875مسكونى 1787

147338,001,859,000,0002,116,936,250مسكونى 1797

148338,001,859,000,0002,116,936,250مسكونى 1807

149305,501,680,250,0001,913,384,688مسكونى 1817

150442,412,875,665,0003,274,663,519مسكونى 1827

151335,752,014,500,0002,294,011,875مسكونى 1837

152338,001,960,400,0002,232,405,500مسكونى 1847

153338,001,960,400,0002,232,405,500مسكونى 1857

154305,501,771,900,0002,017,751,125مسكونى 1867

155399,472,596,555,0002,956,827,006مسكونى 1877

156333,502,001,000,0002,278,638,750مسكونى 1887

157338,001,926,600,0002,193,915,750مسكونى 1897

158338,001,926,600,0002,193,915,750مسكونى 1907

159338,001,926,600,0002,193,915,750مسكونى 1917

160311,002,177,000,0002,479,058,750مسكونى 1927

161333,502,067,700,0002,354,593,375مسكونى 1937

162338,001,994,200,0002,270,895,250مسكونى 1947

163338,001,994,200,0002,270,895,250مسكونى 1957

164338,002,028,000,0002,309,385,000مسكونى 1967

165333,041,998,240,0002,275,495,800مسكونى 1977

166338,001,859,000,0002,116,936,250مسكونى 1987

167338,001,859,000,0002,116,936,250مسكونى 1997

168305,501,680,250,0001,913,384,688مسكونى 2007

169335,752,014,500,0002,294,011,875مسكونى 2017

170338,001,960,400,0002,232,405,500مسكونى 2027

171338,001,960,400,0002,232,405,500مسكونى 2037

172305,501,771,900,0002,017,751,125مسكونى 2047

173373,502,427,750,0002,764,600,313مسكونى 2057

174332,801,996,800,0002,273,856,000مسكونى 2067

175338,001,859,000,0002,116,936,250مسكونى 2077

176338,001,859,000,0002,116,936,250مسكونى 2087

177338,001,859,000,0002,116,936,250مسكونى 2097

178305,501,680,250,0001,913,384,688مسكونى 2107

179433,502,817,750,0003,208,712,813مسكونى 2117

A1168,00604,800,000688,800,000آموزشى2127

3/1784424,0315,484,105,00017,109,936,000آموزشى2131

ورود چند داروی جدید به بازار دارویی کشور 
در آینده نزدیک

رئیس س���ازمان غذا و دارو دس���تاوردهای ۴0 ساله انقاب در حوزه تولید 
دارو را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، دکتر غامرضا اصغری با اشاره به دستاوردهای صنعت 
دارو در ۴0 سال گذشته اظهار کرد: استقال یکی از اشعار انقاب اسامی بود 
و با توجه به اینکه دارو یک کاای استراتژیک محسوب می شود، توجه ویژه  و 
تاش زیادی برای خودکفایی در تولید آن صورت گرفت تا این خودکفایی در 

حد ممکن بیشتر و وابستگی کمتر شود.
وی افزود: تا قبل از پیروزی انقاب کارخانه های داروسازی توسط شرکت های 
چندملیتی اروپایی و آمریکایی اداره می شد، اما در دهه اول جنگ با توجه به نیازی 

که در شرایط جنگی به دارو داشتیم، باعث رشد و توسعه این صنعت شد.
معاون وزیر بهداش���ت اظهار کرد: تامین دارو در شرایط جنگ از کارهای 
بزرگی بود که داروسازان انجام داده و صنعت دارو را توسعه دادند. معتقدم در 
مقایسه ۴ دهه انقاب بیشترین رشد دارویی در دهه اول و به لحاظ زیرساختی 

صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه این حوزه طی 10 سال گذشته در حوزه نیروی انسانی 
رشد خوبی داشته است، گفت: تمام فعاان این عرصه کمک کردند تا محصوات 

جدید با استفاده از زیرساخت ها تولید  شود.
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خانواده هاي ارجمند كورنگي و شيراني
با تاس��ف فراوان، درگذش��ت بانو»ايران كورنگي« را 
تس��ليت گفته و براي فرزندان محت��رم آن بانو آرزوي 
ش��كيبايي داريم. همچنين ب��ه جناب آقاي احمدرضا 
شيراني)و مريم، مرجان، مهرداد و مهتاب شيراني( نيز 

تسليت گفته و برايشان شكيبايي آرزومنديم.
علي صادقيـ  ملك طباطبايي

همكار ارجمند جناب آقاي دكتر نوري نير
درگذش��ت پدر گراميتان را تس��ليت ع��رض نموده و 
از خداوند بزرگ آرزوي صبر و س��امتي براي ش��ما و 

خانواده محترمتان داريم.
هيئت مديره، مديرعامل، پزشـكان و همكاران 

شما در مركز جراحي چشم ونك

همكار گرامي و ارجمند
جناب آقاي دكتر محمد توكلي راد

با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده را به شما و خانواده 
محترمتان تس��ليت عرض نموده و از پيش��گاه خداوند 
متعال براي آن مرحوم آمرزش الهي و براي جنابعالي و 

بازماندگان صبر و سامتي آرزومنديم.
گروه پزشكان بيهوشي و پرسنل اتاق عمل
بيمارستان شهرام)سجاد(

جناب آقاي دكتر ايرج قدوسي 
همكار بزرگوار 

مصيبت وارده را صميمانه تس��ليت عرض نموده و خود 
را در غم شما شريك مي دانم.

دكتر غامعلي عكاشه 

جناب آقاي دكتر محمديها 
و سركار خانم دكتر يوسفي 

با نهايت تأس��ف و تأثر درگذشت داماد گراميتان آقاي 
مجيـد فرزانه فر را تس��ليت عرض نم��وده براي آن 
مرحوم علو درجات و براي بازماندگان صبر و شكيبايي 

آرزومنديم.
ـ  مديرعامل و پزشكان  هيئت مديره 
بيمارستان توس 

جناب آقاي دكتر محمديها 
و سركار خانم دكتر يوسفي 

با اندوه فراوان مصيبت وارده را به شما تسليت مي گوييم.
گروه بيهوشي بيمارستان توس 

جناب آقاي دكتر محمديها 
و سركار خانم دكتر يوسفي 

با نهايت تأس��ف مصيبت وارده را به شما تسليت عرض 
مي نماييم.

ـ   ـ  دكتر نيشـابوري )محمدرضا  دكتـر رحماني 
كيانوشـ  مهرنوش(ـ  دكتر راستي 

جناب آقاي دكتر محمديها
 و سركار خانم دكتر يوسفي 

ب��ا ان��دوه ف��راوان مصيب��ت وارده را ب��ه ش��ما تس��ليت 
مي گوييم.

گروه زنان و زايمان بيمارستان توس 

جناب آقاي دكتر محمديها 
و سركار خانم دكتر يوسفي 

اين غم بزرگ بر شما و خانواده محترمتان هموار باد.
دكتر مه  سيما فردوسيـ  دكتر فيروز صاحبدل 

جناب آقاي دكتر محمديها 
و سركار خانم دكتر يوسفي 

پرواز بي بازگش��ت آن عزيز ارجمن��د كه جايش خالي 
است بر بازماندگان غمش هموار باد.

دكتر مانيـ  پروفسور لطفي و بانو 

جناب آقاي دكتر محمديها 
و سركار خانم دكتر يوسفي 
مصيبت وارده را به شما تسليت مي گوييم.

ـ  دكتر خديوي  دكتر جعفري 

جناب آقاي دكتر محمديها 
و سركار خانم دكتر يوسفي 

ب��ا نهاي��ت تأس��ف مصيبت وارده را به ش��ما تس��ليت 
مي گوييم.

دكتر آزاد بخت )نوشيار و راميار( خليلي 

جناب آقاي دكتر محمديها 
و سركار خانم دكتر يوسفي 
مصيبت وارده را به شما تسليت مي گوييم.

دكتر زرگر و بانو 

جناب آقاي دكتر محمديها 
و سركار خانم دكتر يوسفي 

با تأس��ف فراوان مصيبت وارده را به شما تسليت عرض 
مي نماييم.

دكتر مرشدزاده و بانو، ليا و حنا 

جناب آقاي دكتر محمديها 
و سركار خانم دكتر يوسفي 

ما را در غم خود شريك بدانيد 
دكتر رامين مرشدزاده و بانو 

جناب آقاي دكتر محمديها 
و سركار خانم دكتر يوسفي 

با كمال تأسف مصيبت وارده را به شما تسليت مي گوييم.
دكتر حسين آئينه چي و خانواده 

جناب آقاي دكتر محمديها 
و سركار خانم دكتر يوسفي 

با اندوه فراوان مصيبت وارده را تسليت مي گوييم.
دكتر حسين شفائي و بانو 

جناب آقاي دكتر محمديها 
و سركار خانم دكتر يوسفي 

با كمال تأس��ف و تألم مصيبت وارده را به ش��ما تسليت 
مي گوييم.

دكتر اصغر قاصديان و خانواده 

جناب آقاي دكتر محمديها 
و سركار خانم دكتر يوسفي 

با اندوه فراوان ما را در غم خود شريك بدانيد.
گروه اطفال بيمارستان توس 

جناب آقاي دكتر محمديها
 و سركار خانم دكتر يوسفي 

مصيبت وارده را به شما تسليت عرض مي نماييم.
دكتر هوشنگ زادانفرخ و بانو 

جناب آقاي دكتر محمديها 
و سركار خانم دكتر يوسفي 

با اندوه فراوان مصيبت وارده را به شما تسليت مي گوييم.
دكتر شكيبي و بانو 

جناب آقاي دكتر محمديها 
و سركار خانم دكتر يوسفي

با اندوه فراوان مصيبت وارده را به شما تسليت مي گوئيم.
دكتر عطاردي و بانو

جناب آقاي دكتر محمديها
 و سركارخانم دكتر يوسفي

با كمال تأس��ف و تألم مصيب وارده را تس��ليت عرض 
مي نماييم.

ـ  دكتر خزائي دكتر فتحي نژاد 

جناب آقاي دكتر محمديها 
و سركارخانم دكتر يوسفي

مصيبت وارده را به شما تسليت عرض مي نمائيم.
گروه ارتوپدي بيمارستان توس

جناب آقاي دكتر محمديها 
و سركارخانم دكتر يوسفي

با اندوه فراوان ما را در غم خود شريك بدانيد.
دكتر فخاريانـ  دكتر امين مقدسي

خانواده محترم دكتر رازي 
غم درگذش��ت همكار شـادروان دكتر رازي بر شما 

هموار باد.
دكتر ماني و پرفسور لطفي 

خانواده محترم افتخاري 
همدردي ما را در سوگ عزيزتان بپذيريد.

شركت هماس طب 

هوالباقي
با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت مرح��وم مغفور آقاي 
مهنـدس مجيد فرزانه فر را به اطاع كليه دوس��تان و 
آشنايان مي رس��اند. به همين منظور مراسم يادبودي در 
مسجد جامع شهرك غرب در روز جمعه مورخه 97/10/7 

از ساعت 9/30 الي 11 صبح منعقد مي باشد. 
حضور شما سروران گرامي باعث شادي روح آن مرحوم 

و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
از طرف: مهندسين مشاور هدايت پروانه تك 
شركت صنايع آجر تهران 

هوالباقي 
با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت مرحوم مغفور آقاي 
مهندس مجيد فرزانه فر را به اطاع كليه دوستان و 

آشنايان مي رساند.
ب��ه همين منظور مراس��م يادبودي در مس��جد جامع 
ش��هرك غرب در روز جمعه مورخه 97/10/7 از ساعت 

9/30 الي 11 صبح منعقد مي باشد.
حضور شما سروران گرامي باعث شادي روح آن مرحوم 

و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده هـاي: فرزانه فرـ  محمديهاـ  يوسـفي و 

ساير وابستگان 

با ميادش در 28 مردادماه 53 به خانه روش��نايي و بر 
دل اهل كاش��انه فروغ بخشيد و در پس مراحل تكوين 
و تكمي��ل زمانه نوپايي، س��ريع و ش��تابان طي مراحل 
آموخت��ن از مهدكودك تا كارشناس��ي ارش��د نمود. و 
تقدي��رش او را با جوان شايس��ته اي كه راه به ازدواج در 
28 مردادماه 79 برد آشنا كرد كه پيوندي خوش داشت 
و ثمره نيكويي با پا به عرصه حيات گذاشتن »آراد« در 
فروردين 85 به بار آورد كه حضورش موجب مسرت 

بخشي و گرمي دلها گرديد.
با دريغ و درد �  گرچه در مقابل مش��يت حضرت دوست 
جز تمكين و رضا چاره و گريزي نيست ولي صعوبت درد 
و تلخي مصيبت نيز بقدري س��همگين است كه به رغم 
صب��وري و اتكال به عنايت حضرت پروردگاري فراغت 

از زخم واقعه هنوز مقدور نشده است

 مادري مس��ئول و از بن جان ف��داكار؛ فرزندي مطيع؛ 
يار و ياور پدر و مادر، همس��ري وفادار؛ ايق و دلس��وز و 
در مق��ام خواهري با مهر و عاطفه و براي همه همكاران 
و يارانش صميمي و باگذش��ت بود تا در شش��م ديماه 
1396 ك��ه بر اث��ر بيماري آنفلوانزا؛ تح��ت مراقبت در 
بيمارس��تان فوق تخصصي! روح پاكش به آس��مانها پر 
كشيد، از ايفاي تعهداتش به عنوان وظيفه اي انساني و 

خيرخواهي كوتاه نيامد.
بر اين دغدغه ؛ ايش��ان صن��دوق خيريه زهراي مرضيه را 
بني��اد كرد و تا آخرين لحظه حيات در تدبير اس��تمرار و 
بقاء صندوق خيريه اش بود. اينك به حرمت نيات ايشان 
در تقويت بنيان آن بنياد و به ماحظه و احتراز از تحميل 
شرايط ناپايدار جو در اين فصل و تحمل ترافيك شهري كه 
موجب تضييع وقت عزيزان عاقه مند به همدلي مي شود؛ 
بجاي برگزاري مراسم سنتي مرسوم هزينه هاي مربوطه 
از س��وي خانواده؛ دوس��تان و اعضاي صندوق خيريه به 
مص��ارف خير اختصاص مي ياب��د. البته حلقه اي از اعضاء 
خاندان و دوستان و همدان نزديك براي قرائت فاتحه و 
احترام به تربت پاك آن بانوي فرزانه خيرخواه از س��اعت 
16ـ15 روز پنجش��نبه 97/10/6 در قطعه 239 رديف 1 

شماره 500 حاضران اين محفل دوستانه خواهند بود.

 

آگهی تغییرات تعاونی مصرف اعضای کانون بازنشستگان و 
مستمری بگیران توسعه صنایع بهشهر به شماره ثبت 250925 

و شناسه ملی 10102914100 
به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/04/24 و مجوز 
شماره 972/15/128292 مورخ 1397/05/17 اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی منتهی به 
سال 1396 به تصویب رسید. سرمایه تعاونی به مبلغ 9962100000 ریال 
می باشد. احمد شکیبا به کدملی 4370020786 به عنوان بازرس اصلی 
و علی اشرف ستاری به کدملی 3256125492 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراانتشار اطاعات 
 به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه کثیراانتشار همشهری به عنوان روزنامه

 علی البدل، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )298184(

آگهی تغییرات موسسه هادیان شهر تهران
 به شماره ثبت 13817 و شناسه ملی 10100522009 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/29 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به 
نمایندگی آقای علی کریمی به شماره ملی 0533058058 با دریافت مبلغ 100000 
ریال سهم الش���رکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و 
سمتی ندارد. موسسه معین بازنشستگان شهرداری تهران به نمایندگی آقای علی 
اصغر عسکریان امیری به شماره ملی 2063497648 با دریافت مبلغ 100000 ریال 
سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی 
ندارد سرمایه مؤسسه از مبلغ 8000200000 ریال به 8000000000 ریال کاهش 
یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساس���نامه به شرح مذکور اصاح شد. لیست شرکاء 
بعد از کاهش سرمایه: گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میاد شهر به شناسه ملی 
10320706055 به نمایندگی آقای احمد شوروزی به شماره ملی 4910402683 
دارنده 7999800000 ریال سهم الشرکه شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی 
به شناسه ملی 14005652664 به نمایندگی آقای محسن باریکانی به شماره ملی 
0077629388 دارنده 50000 ریال سهم الشرکه شرکت توسعه و عمران اقتصاد 
شهر طوبی به شناس���ه ملی 14006213730 به نمایندگی آقای روح اله طوابی 
به ش���ماره ملی 6139914922 دارنده 50000 ریال سهم الشرکه شرکت معین 
آسایش شهر به شناس���ه ملی 10320813959 به نمایندگی آقای مهدی خیراله 
پور آهنگر به شماره ملی 2063112568 دارنده 50000 ریال سهم الشرکه شرکت 
واسپاری میاد شهر به شناسه ملی 14005659413 به نمایندگی آقای محمدرضا 

موایی به شماره ملی 0010072470 دارنده 50000 ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )298188(

آگهی تغییرات شرکت توسعه مهندسی ایرانیان پردیس
 )سهامی خاص( به شماره ثبت 220 و شناسه ملی 10861934103 

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/06/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
-شرکت توسعه مهندس���ی ایرانیان با شناسه ملی 10101987230 با نمایندگی 
حمید همدانی به شماره ملی 1286749591بسمت رئیس هیأت مدیره و شرکت 
خدمات مدیریت ایرانیان به شناسه ملی 10102100816 با نمایندگی مریم سالک 
به ش���ماره ملی 0049100033 بسمت نایب رئیس هیأت مدیره وامیر عقیقی به 
ش���ماره ملی 0056477163 )خارج از اعضاء هیات مدیره ( بس���مت مدیرعامل 
وشرکت بازرسی فنی ایرانیان شناس���ه ملی 10102084083 با نمایندگی علی 
اکبر نوح روش به ش���ماره ملی 3874342972 بسمت عضو هیأت مدیره انتخاب 

گردیدند. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها وموسسات 
غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد 
واماک کشور اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس 
)298180(

آگهی تغییرات
شرکت شاهین خطوط زنده رود سهامی خاص

 به شماره ثبت 428619 و شناسه ملی 10860235313 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1395/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : مجیدنوروزی به شماره ملی 
1229281800به سمت مدیرعامل و عضوهیات مدیره و علیرضا همایونی 
به ش���ماره ملی 1159532109 به س���مت رییس و عضو هیات مدیره و 
حمیدرضا همایونی به شماره ملی 1159548757 به سمت نایب رییس و 
عضو هیات مدیره بمدت دوسال انتخاب گریدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، س���فته و بروات و قراردادها و سایرمکاتبات 
عادی و اداری با امضاء رییس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )298182(

آگهی تغییرات موسسه هادیان شهر تهران 
به شماره ثبت 13817 و شناسه ملی 10100522009 

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی به شناسه ملی 14005652664 
به نمایندگی آقای محسن باریکانی به ش���ماره ملی 0077629388 با پرداخت مبلغ 
50000 ریال به صندوق شرکت جزو شرکاء شرکت قرار گرفت. شرکت توسعه و عمران 
اقتصاد شهر طوبی به شناسه ملی 14006213730 به نمایندگی آقای روح اله طوابی به 
شماره ملی 6139914922 با پرداخت مبلغ 50000 ریال به صندوق شرکت جزو شرکاء 
شرکت قرار گرفت. شرکت معین آسایش ش���هر به شناسه ملی 10320813959 به 
نمایندگی آقای مهدی خیراله پور آهنگر به شماره ملی 2063112568 با پرداخت مبلغ 
50000 ریال به صندوق شرکت جزو شرکاء شرکت قرار گرفت. شرکت واسپاری میاد 
ش���هر به شناسه ملی 14005659413 به نمایندگی آقای محمدرضا موایی به شماره 
ملی 0010072470 با پرداخت مبلغ 50000 ریال به صندوق ش���رکت جزو شرکاء 
شرکت قرار گرفت. - سرمایه مؤسسه از مبلغ 8000000000 ریال به 8000200000 
ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساس���نامه به ش���رح مذکور اصاح شد. 
لیس���ت شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بعد از افزایش سرمایه: 1. گروه سرمایه گذاری 
و مدیریت مالی میاد ش���هر به شناسه ملی 10320706055 به نمایندگی آقای احمد 
شوروزی به ش���ماره ملی 4910402683 دارنده 7999800000 ریال سهم الشرکه 
2. شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به نمایندگی 
آقای علی کریمی به ش���ماره ملی 0533058058 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه 
3. موسسه معین بازنشستگان شهرداری تهران به نمایندگی آقای علی اصغر عسکریان 
امیری به ش���ماره ملی 2063497648 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه 4. شرکت 
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی به شناسه ملی 14005652664 به نمایندگی آقای 
 محسن باریکانی به ش���ماره ملی 0077629388 دارنده 50000 ریال سهم الشرکه

 5. ش���رکت توسعه و عمران اقتصاد شهر طوبی به شناس���ه ملی 14006213730 به 
نمایندگی آقای روح اله طوابی به ش���ماره ملی 6139914922 دارنده 50000 ریال 
سهم الشرکه 6. ش���رکت معین آسایش شهر به شناس���ه ملی 10320813959 به 
نمایندگی آقای مهدی خیراله پور آهنگر به شماره ملی 2063112568 دارنده 50000 
ریال س���هم الشرکه 7. شرکت واسپاری میاد شهر به شناسه ملی 14005659413 به 
نمایندگی آقای محمدرضا موایی به شماره ملی 0010072470 دارنده 50000 ریال 

سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )298187(

آگهی تغییرات شرکت ماشین های الکتریکی کهربای مهر خاورمیانه 
سهامی خاص به شماره ثبت 487483 و شناسه ملی 14005627710 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/03/27 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ترازنامه ش���رکت به تاریخ 29 اس���فند 1396 تصویب گردید موسسه حسابرسی و خدمات 
مالی آگاه نگر به شناس���ه ملی 10100515993 و موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین به شناسه 
ملی14005653038 را به ترتیب به س���مت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال 

انتخاب گردیدند - روزنامه اطاعات به عنوان روزنامه کثیراانتشار شرکت تعیین گردید 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )298183(

آگهی تغییرات تعاونی مصرف اعضای کانون بازنشستگان و مستمری بگیران توسعه 
صنایع بهشهر به شماره ثبت 250925 و شناسه ملی 10102914100 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/24 و مجوز شماره 972/15/114521 
مورخ 1397/05/16 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت 
در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله تهرانسر-

کوچه جعفرحسن زاده )49(-بلوار گلها-پاک -34طبقه اول- کدپستی 1388897494 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )298185(

آگهی تغییرات
 شرکت گروه توسعه شیر آات صنعتی نیک گستر شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 492771 و شناسه ملی 14005885395 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/06/19 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د : آقای حسن منوچهری نوکنده، به ش���ماره ملی5010764921 به سمت 
رئیس هیئت مدیره – سازمان مدیریت صنعتی با شناسه ملی 10100500635 
به نمایندگی آقای حس���ین نصیری به شماره ملی0049380869 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره – آقای س���ید حمید سیادتی، به شماره ملی 4133058232 
به س���مت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل –آقای مجتبی رحیمی مقدم، به شماره 
ملی3251085557 به سمت عضو هیئت مدیره – آقای شهاب شمسایی، به شماره 
ملی 1292655348 به س���مت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قرارداد ها و غیره 
با امضاء رئیس هیئت مدیره و امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر 

مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )298173(

آگهی تغییرات شرکت هوانوردی پرسان سهامی خاص 
به شماره ثبت 219157 و شناسه ملی 10102604729 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/10/16 و 
مجوز شماره 56368 مورخ 1396/10/23 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : آقای عباس دانای به شماره ملی0859676307به سمت بازرس اصلی 
و خانم فاطمه وشگینی به شماره ملی0035165464 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یکسال مالی انتخاب شدند . اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل 
تعیین گردیدند: آقای محمدباقر اثنی عشری به شماره ملی0040688811به سمت 
رئیس هیئت مدیره خانم شیرین علوی دهکردی به شماره ملی 1290869499 به 
سمت عضو هیئت مدیره آقای علی یزدانی فضل آبادی به شماره ملی 1091397090 
 به س���مت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور 
ش���رکت از قبیل چک س���فته برات قراردادها و عقود با امضارئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل متفقا همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره 

و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )298174(

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامان مجد سهامی خاص
 به شماره ثبت 243794 و شناسه ملی 10102844772 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/22 و تاییدیه شماره 122/40696 مورخ 
1397/08/06سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان 
تهران- شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران-میرداماد- بلوار میرداماد خیابان شهید 

امیر سهیل تبریزیان پاک 1طبقه پنجم واحد 8 کدپستی 1911613133 تغییر یافت . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )298175(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران لوازم قطعه 
سهامی خاص به شماره ثبت 71518 و شناسه ملی 10101164412 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
حق امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و سایر عقود و قراردادها و 
اوراق عادی و اداری را مجمع عمومی عادی یا هیات مدیره شرکت تعیین می نماید و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )298177(

آگهی تغییرات شرکت امداد خودرو ایران شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 160184 و شناسه ملی 10102028417 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/02/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه 
وحساب سود وزیان س���ال مالی 1396 به تصویب رسید.موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شماره ملی 
10100168746 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند با شماره ملی 10100174390 بعنوان 
 بازرس علی البدل برای سال 1397 انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراانتشار اطاعات برای درج آگهی های

 شرکت در سال 1397 تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )298176(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران لوازم قطعه
 سهامی خاص به شماره ثبت 71518 و شناسه ملی 10101164412 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/05/11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و سایر 
عقود و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء خانمها محترم السادات حسینی سهی )عضو هیئت 

مدیره( و معصومه بهرامی خواه )عضوهیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )298178(

آگهی تغییرات شرکت صنایع لفاف زرین سهامی خاص
 به شماره ثبت 204460 و شناسه ملی 10102461467 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه 
و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ارقام نماد 
چرتکه به شناسه ملی 14003916463 به سمت بازرس اصلی و سیدعلی آیت اه زاده اصفهانی به شماره 
ملی 0063188872 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )298179(

آگهی تغییرات شرکت نیکران استیک سهامی خاص
 به شماره ثبت 97068 و شناسه ملی 10101411171 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مستقل 
اندیشان پارس به شناسه ملی 10320852352 به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرعلی ضرغام به شماره ملی 
0063615576 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیراانتشار 

اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )298181(



سرویس خارجی: نخست وزیر 
عراق به خبر درخواست واشنگتن از 
بغ���داد برای اعزام نیروهای عراقی به 
س���وریه پس از عقب نشینی نیروهای 
آمریکایی از این کشور واکنش نشان داد 
و گفت: برای مقابله و مبارزه با گروه 
تروریستی داعش در خاک سوریه از 

آمریکا دستور نمی گیریم.
»عادل عبدالمهدی« در این رابطه 
اعام کرد: دولتش برای ورود نیروهای 
امنیتی عراق به خاک س���وریه جهت 
مقابله ب���ا داعش، از طرف آمریکایی 
دس���تور نمی گیرد.وی طی کنفرانس 
خبری هفتگی دولت عراق، در جمع 
خبرنگاران گف���ت: دولت عراق در 
تصمیم گیری در تمامی سطوح از جمله 
تصمیمات امنیتی، کاما مستقل است 
و تصمیم وارد شدن نیروهای امنیتی 
برای مقابله با داعش در سوریه نیز بر 
اساس توافق با دوستان و همکاری با 

کشورهای همسایه اتخاذ می شود.
به نوشته پایگاه خبری »المعلومه«، 
نخست وزیر عراق توضیح داد: واشنگتن 
در امور امنیتی مربوط به عراق دخالت 
نمی کن���د و دولت عراق نیز از طرف 
آمریکایی برای ورود یا عدم ورود به 
س���وریه برای مبارزه با داعش، دستور 
نمی گیرد.عبدالمهدی افزود: بحث انتقال 
نیروهای آمریکایی به عراق نیز پس از 
خروج از س���وریه هنوز مطرح نشده 
است.همزمان، مرکز فرماندهی عملیات 
مشترک عراق نیز در بیانیه ای خبر منتشر 

ش���ده درباره توافق یا مذاکره با طرف 
آمریکایی برای اعزام نیروهای عراقی 
به خاک سوریه را تکذیب کرد.در این 
بیانیه آمده است : نیروهای عراقی برای 
مقابله با تاش  تروریست ها جهت نفوذ 
به اراضی سوریه در اوج آمادگی به سر 
می برند و امنیت مرزهای عراق و سوریه 

را به طور کامل تامین می کنند.
در همین حال، »ایرج مسجدی«، 
سفیر کش���ورمان در بغداد در جمع 
ش���ماری از فعاان رسانه ای عراق 
در پاس���خ به سوال برخی از حاضران 
گفت : جمهوری اسامی ایران هیچ گونه 
حضور نظامی، پایگاه و حتی حضور 
مستش���اری در عراق ندارد و تمامی 
مستشارانی که با هماهنگی دولت عراق 
ب���رای کمک به جنگ با داعش آمده 
بودند نیز پس از اعام پیروزی بر این 
گروهک ترویستی، به ایران بازگشتند.

در تح���وات امنیتی نیز، انفجار 
خ���ودروی بمب گذاری ش���ده در 
شهر»تلعفر«، دست کم سه کشته و 12 
زخمی برجا گذاش���ت.همزمان با این 
حمله، برخی رس���انه ها از کشته و 
زخمی شدن دست کم 10غیرنظامی 
عراقی دیگر در یک انفجار تروریستی 
در شهر »موصل« خبر دادند.از طرفی، 
یک منبع امنیتی در اس���تان کرکوک 
عراق نیز اعام کرد :گروه تروریستی 
داعش 1۶غیرنظامی را در این اس���تان 
ربوده و آنها را به مکانی نامش���خص 

برده است.
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واشنگتن پست: ترامپ بی کفایت 
است، خدا  به داد مردم آمریکا برسد

سرویس خارجی:روزنامه واشنگتن پست در مقاله ای به مناسبت کریسمس 
نوشت: رئیس جمهوری آمریکا بی کفایت و دمدمی مزاج است و در این شرایط 

خدا به داد مردم آمریکا برسد.
 واش���نگتن پست نوشت:آشوبی که اطراف ماست چیزی است که وقتی 
ملت یک فرد بی کفایت، خودشیفته، دمدمی مزاج و بدون مسؤلیت اخاقی را به 
عنوان رئیس جمهور انتخاب می کند اتفاق می افتد، در این کریسمس خدا باید به 
همه ما کمک کند. در این مقاله آمده است :بخش عمده دولت آمریکا به خاطر 
یک بودجه سمبلیک برای یک بخش غیرمهم از یک دیوار مرزی بی استفاده که 
دونالد ترامپ گفته مکزیک باید برای آن پول بدهد، تعطیل است و بازارهای 
مالی به خاطر نگرانی نسبت به رخ دادن تصمیم های بدتر از سوی ترامپ و 
دستیارانش عصبی شده اند.واشنگتن پست نوشت:جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا 
که به عنوان عامل جلوگیری از سقوط امنیت ملی آمریکا توسط ترامپ در یک 
پرتگاه تلقی می شد در اعتراض به خیال پردازی اخیر رئیس جمهوری استعفا 
کرد و دو ماه زودتر به او در خروج نشان داده شد، قدرت نظامی و اقتصادی 
رهبری کننده جهان به دست یک فرد نابالِغ دارای مشکل با مدیریت خشم در 

تاطم قرار گرفته است.
 به گفته این نشریه،اکنون دشوار است که ویرانگری که ترامپ به بار آورده 
است را کاما ارزیابی کنیم و هیچوقت رئیس جمهوری مثل او را نداشته ایم. 
بنابراین تاریخ یک راهنمای ضعیف است. از نظر نژادپرستی ترامپ ما می توانیم به 
دوره وودرو ویلسون نگاهی بیندازیم؛ بی کفایتی کلی او برای نگهداشتن عالی ترین 

منصب کشور ما را به یاد اندرو جانسون بیچاره می اندازد.
»نیویورک تایمز«نیز نوشت: با تصمیم گیری های آنی و خطرناک ترامپ؛ 

امنیت آمریکا و متحدانش در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.
در چنین شرایطی،»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا از جیمز متیس وزیر 
دفاع مستعفی این کشور انتقاد کرد و گفت :متیس کشورهایی را که از واشنگتن 
و مالیات دهندگان آمریکایی سو استفاده و بهره برداری می کنند، نادیده گرفته 
است. در این حال،جان کری وزیر امور خارجه اسبق آمریکا در توئیتی با انتقاد از 
اظهارات اخیر دونالد ترامپ علیه نماینده آمریکا در ائتاف ضد داعش ، وی را 

متهم کرد که مانند مک گورک، وطن پرست نیست.
از سویی،ش���بکه خبری بلومبرگ از قرارگرفتن نام اس���تیو منوچین وزیر 
خزانه داری آمریکا در فهرس���ت اخراجی های دولت ترامپ خبر داد. در این 
حال،رئیس جمهوری آمریکا در توئیتی با انتقاد از سیاست  های بانک مرکزی 
کش���ورش، این نهاد را تنها مش���کل اقتصاد آمریکا خواند و نوشت: مقام های 
این بانک درکی از بازار ندارند. کاخ سفیدنیز اعام کرد:»دونالد ترامپ« رئیس 
جمهوری آمریکا با کاهش مبلغ پیشنهادی اش برای احداث دیوار مرزی موافقت 
کرده است.از طرفی ،سناتور چاک شومر و نانسی پلوسی، رهبران دموکرات های 
کنگره آمریکا به شدت از سیاست های دونالد ترامپ که منجر به گسترش هرج و 
مرج در این کشور پیش از کریسمس شده است، انتقاد کردند.در این حال،نتایج 
نظرسنجی گالوپ نشان می دهد، میزان محبوبیت رئیس جمهوری آمریکا با اندکی 
افزایش به ۴0 درصد رس���یده اس���ت. این در حالی است که نتایج نظر سنجی 
موسسه »نورک« دانشگاه شیکاگو از کاهش میزان حمایت از »دونالد ترامپ«، 

رئیس جمهوری آمریکا حکایت دارد.

ترامپ: من بیچاره شب کریسمس تنها در کاخ سفید منتظر دموکرات ها هستم !
ف���ارس: رئیس جمه���وری آمریکا در توییتی 
گایه آمیز گفت تنها در کاخ سفید منتظر است تا بلکه 
دموکرات ها با او برای ساخت دیوار در مرز مکزیک 
توافق کنند. دونالد ترامپ دوش���نبه شب همزمان با 
جش���ن های سال نو میادی در این کشور، با لحنی 
گایه آمیز گفت همچنان در کاخ سفید انتظار می کشد 
تا بلکه دموکرات ها در موضع خود تجدید نظر کرده 
و با او برای تخصیص بودجه برای س���اخت دیوار 

در مرز مکزیک، کنار بیایند.ترامپ نوشت: من تنهای تنها در کاخ سفید هستم، 
بیچاره من منتظرم تا دموکرات ها بازگردند و در مورد مسئله فوق العاده ضروری 

امنیت مرزی، توافق کنند. 
حمله با اتوبوس به مردم در چین، 5 کشته بر جا گذاشت

فارس: فردی مسلح در چین با سرقت یک دستگاه اتوبوس و ورود به 
میان جمعیت، پنج نفر را کشت و 21 نفر را زخمی کرد.پلیس چین اعام 
کرد، یک فرد مسلح به چاقو یک دستگاه اتوبوس را در استان »فیوجیان« 
در ش���رق چین سرقت و به سمت جمعیت حمله کرد. طبق اعام پلیس، 
مهاجم دستگیر شد و زخمی شدگان هم به بیمارستان منتقل شدند. نیروهای 
پلیس در حال بررس���ی و تحقیق در خصوص انگیزه و علت اصلی این 

حادثه هستند. 
سخنگوی وزارت خارجه چین: آمریکا درباره جاسوسی هایش توضیح دهد

ایسنا: سخنگوی وزارت خارجه چین از دولت 
آمریکا خواست نسبت به افشاگری اخیر ویکی لیکس 
در خصوص درخواست آمریکا برای خرید تجهیزات 
جاسوسی برای سفارتخانه های خود در جهان توضیح 
دهد. هوآ چونیینگ گفت: پرسش این است که چرا 
س���فارتخانه های آمریکا در جهان اینقدر تجهیزات 
جاسوسی پنهانی می خرند؟ این واکنش دولت چین 
بعد از آن مطرح ش���د که برخی اسناد انتشار یافته 
از سوی وبسایت افشاگر ویکی لیکس مربوط به "لیست خرید سفارتخانه های 
شامل بیش از 16 هزار درخواست تامین کاا از سوی سفارتخانه های  آمریکا" 
آمریکا در سراسر جهان، فاش کرد که این اقام شامل درخواست برای خرید 

تجهیزات جاسوسی هم می شوند. 
خنثی شدن حمله تروریستی به واتیکان

مهر: تدابیر امنیتی در ُرم و واتیکان در آستانه کریسمس، تشدید شده و 
در همین رابطه چندین حمله تروریس���تی خنثی و عامان آنها نیز بازداش���ت 
شدند.رم و شهر واتیکان مقر رهبر کاتولیک های جهان از دوشنبه یعنی یک 
روز پیش از عید کریسمس تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفته اند.بیش از 
2000مامور پلیس و نیروی امنیتی به همین منظور در مکان های پر تردد شهر 
رم، پایتخت ایتالیا و در مقابل بس���یاری از بناها و امکان گردش���گردی مستقر 
شده اند.میدان سن پترو در واتیکان که کلیسای پیتر مقدس ُمشرف به آن است، 
بیشترین توجه را از نظر ماحظات امنیتی به خود جلب کرده است، به نحوی 
که حضور ماموران پلیس در این میدان بسیار چشمگیر و بیشتر از نقاط دیگر 

شهر گزارش شده است.

كوتاه از سراسر جهان تقویم اطاعات
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س���رویس خارجی: بنیاد دفاع از 
دموکراس���ی ها اعام کرد که آیت اه 
خامنه ای، رهبر عالی جمهوری اسامی 
ای���ران خروج آمریکا از خاورمیانه را 

پیش بینی کرده بود.
»مارک دبو ویتز« مدیر اجرایی و 
»رائول مارک گرشت« از اعضای ارشد 
ابی صهیونیستی-آمریکایی بنیاد دفاع از 
دموکراسی ها در مطلبی با عنوان "ترامپ 
افزودند:  پیروزی را تحویل ایران داد" 
در دوران مبارزات انتخاباتی، چیزی که 
س���خنرانی های ترامپ را از بقیه جدا 
می کرد، سیاست خارجی وی در قبال 
ایران بود اما فراموش نکنیم هنگامی که 
ترامپ برنده انتخابات ریاست جمهوری 
شد، آیت اه خامنه ای، رهبرجمهوری 
اسامی ایران پیروزی احتمالی کشورش 
را ح���دس زد و آن خروج آمریکا از 

خاورمیانه بود.
 آنها تصری���ح کردند: آیت اه 
خامنه ای این توانایی را دارد که نقاط 
ضعف و قوت دشمنان و دوستان ایران 
را ببیند؛ در اینجا هم به نظر می رسد 
که دشمن خود را به درستی شناخته 
اس���ت.به گفته آنها خروج ترامپ از 
سوریه به شدت سیاست وی در قبال 
ایران را تضعیف کرد و نش���ان دهنده 
خستگی، ناپایداری و ترس اوست و 
ترام���پ با این کار، متحدان آمریکا در 
منطقه را تضعیف کرد؛حاا بزرگترین 
مسابقه طناب کشی میان ایران و آمریکا 
احتماا به پایان رسیده است اما عجیب 
تر اینکه همه احزاب چپ و راس���ت 
آمریکایی بر این باورند آنچه برای ایران 
در س���وریه خوب است، شاید برای 

ایاات متحده هم مفید باشد. 
بنیاد دفاع از دموکراس���ی ها در 

ادامه اف���زود: رئیس جمهور آمریکا با 
ای���ن تصمیم، پیروزی را تقدیم ایران 
ک���رد و تصویری ضعیف و در حال 
عقب نشینی از آمریکا به تصویر کشید.

در چنین ش���رایطی مشاور سیاسی و 

رسانه ای رئیس جمهوری سوریه در 
مقال���ه ای در مورد خروج نیروهای 
آمریکایی از کشورش نوشت: آنها فرار 
کردند زیرا ما در برابرش���ان مقاومت 
کردیم، شکس���ت خوردند چون در 
مقابلشان جانفشانی و از خود گذشتگی 
کردیم.»بثینه شعبان« افزود: از روزی که 

»سارا سندرز« سخنگوی کاخ سفید خبر 
خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را 
اعام کرد، چهره سربازان اسرائیلی در 
ذهنم تداعی می شود که مجبور به فرار 
از جنوب لبنان شدند و مزدوران شان 

را پشت سرشان تنها گذاشتند.
 در چنین شرایطی معاون وزیر 
خارجه روسیه گفت که معتقد است هیچ 
تضمینی وجود ندارد که آمریکا نیروهای 
نظامی خود را از سوریه خارج کند و 
واشنگتن ممکن است برای به تعویق 
انداختن این اقدام به زمان نامشخصی 

در آینده بهانه های متعددی پیدا کند. 
سرگئی ریابکوف گفت، طرف روسی 
اطمینان ندارد که آمریکا نیروهای نظامی 
خود را از سوریه خارج کند. به عقیده 
وی، واشنگتن ممکن است بهانه های 

متعددی برای به تعویق انداختن این 
اقدام پیدا کند.

 ریابکوف افزود: بعنوان فردی که 
ب���ه روابط با آمریکا پرداخته و زمانی 
را در واشنگتن سپری کرده ام، اطمینان 
ندارم که این مس���ئله )خروج نظامیان 
آمریکایی( تحقق یابد؛ این اعام بزرگی 

بود که در نهایت باید به حقیقت بپیوندد، 
ولی ممکن است به دایل و بهانه های 
متفاوت برای مدت زمان نامعلومی به 

تعویق بیفتد.
از س���ویی با وجود اعام ایاات 

متحده برای خ���روج نیروهایش از 
سوریه، روس���یه قصد دارد نیروهای 
نظامی خود را بدون کاهش تعداد آنها در 
سوریه نگه دارد. والنتینا ماتوینکو، رئیس 
شورای فدرال روسیه گفت، تصمیم 
خروج نظامیان روس هیچ ارتباطی به 
تصمیم آمریکا ندارد و دولت سوریه با 

همکاری مسکو در خصوص خروج 
کامل یا بخشی از نیروهای این کشور 

تصمیم گیری خواهد کرد. 
در این حال رئیس جمهور روسیه 
از کش���ورهای اروپایی خواست به 
بازس���ازی سوریه کمک کنند وگرنه 
باید با بحران پناهجویان روبرو شوند. 
وادیمیر پوتین با لحنی تهدیدآمیز گفت: 
باید حمایت انسانی از مردم سوریه به 
عمل آید و هر کاری که ازم باش���د 
برای بازگش���ت پناهجویان سوری از 
اروپا و کشورهای همجوار سوریه به 

وطنشان انجام شود.
 وی گفت: افزایش پناهجویان بار 
سنگینی بر دوش اروپاست بنابراین باید 
ه���ر کاری که می توانیم انجام دهیم تا 
آن ها به وطنشان بازگردند. این درحالی 
است که ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
اعام کرد عربستان سعودی قبول کرده 
اس���ت به جای آمریکا پول موردنیاز 
برای بازسازی سوریه را پرداخت کند. 
خبر دیگر اینکه همزمان با گفت وگوی 
مقام���ات اماراتی و س���وری برای از 
س���رگیری روابط دیپلماتیک، امارات 
اقدام به بازس���ازی سفارت خود در 

دمشق کرد.
تصاویر منتشر شده در رسانه های 
اجتماعی حاکی از آن است که امارات 
در حال بازس���ازی سفارت خود در 
دمشق است.این اقدام در حالی صورت 
می گیرد که منابع خبری از گفت وگوی 
مقامات اماراتی و سوری برای از سرگیری 
روابط دیپماتیک خبر می دهند. همزمان 
یک هیأت اماراتی برای سرمایه گذاری 
در بخش ساختمان سازی در سوریه، 
هفته گذشته با چند شرکت در دمشق 

رایزنی کرد.

بنياد دفاع از دموكراسي ها: رهبر ايران خروج آمريكا از سوريه را پيش بيني كرده بود 

آمادگی 8000 نظامی ترکیه ای برای حمله به منبج سوریه باهدف پاکسازی شبه نظامیان کرد
یک روزنامه ترکیه ای نوشت که 8000 نظامی این کشور به همراه اعضای 
گروه تروریستی ارتش آزاد سوریه در 12 کیلومتری شهر منبج سوریه مستقر 

شده و هر لحظه امکان آغاز تهاجم به منبج می رود. روزنامه »ینی شفق« هدف 
از این اقدام را پاکسازی شبه نظامیان ُکرد از این شهر اعام کرد.

سرویس خارجی:حمله تروریستی 
مهاجمان مسلح به یک ساختمان دولتی 
در منطقه »شانزدهم« کابل ۴3 کشته بر 

جا گذاشت.
»وحید مجروح« س���خنگوی 
وزارت بهداشت افغانستان اعام کرد: 
مهاجمان مسلح با انفجار یک خودروی 
بمب گذاری شده در نزدیکی وزارت 
فواید عامه این کش���ور در کابل، وارد 

س���اختمان معاونت شهدا و معلولین 
شدند که بر اثر این حمله ۴3 تن کشته 

و 2۶ نفر زخمی شدند.
»نجیب دانش« دانش سخنگوی 
وزارت کش���ور افغانستان نیز اظهار 
داش���ت: تمامی س���ه مهاجم پس از 
10 ساعت درگیری توسط نیروهای 
امنیتی کش���ته ش���دند و 350 نفر از 
کارمندان این نهادها نجات یافتند. در 

این حال،»ذبیح اه مجاهد« سخنگوی 
طالبان با انتشار توئیتی نوشت:حمله 
تروریستی کابل ارتباطی به اعضای این 
گروه ندارد.از س���ویی،منابع رسانه ای 
از تش���دید حمات طالبان به مواضع 
نیروهای امنیتی افغان در وایت های 
ننگرهار، جوزجان و فاریاب خبر دادند 
که منجر به کشته شدن 18 نظامی شده 
است.از طرفی منابع محلی وایت غزنی 

نیز اعام کردند: هفت غیرنظامی بر اثر 
انفجار یک بمب کنار جاده ای کشته 
شدند. همچنین در حمله انتحاری به 
وایت قندهار افغانستان، پنج نفر کشته 
و س���ه تن مجروح شدند. در چنین 
شرایطی،»حامدکرزی« رئیس جمهوری 
سابق افغانستان اعام کرد: تاش های 
آمریکا برای صلح تنها زمانی به نتیجه 
خواهد رسید که افغانستان و کشورهای 
منطقه در این روند ایفای نقش کنند.

وی تصریح کرد: مسئولیت روند صلح 
را باید افغانستان به عهده داشته باشند 
و نقش مردم این کشور در روند صلح 

نباید نادیده گرفته شود.
در خب���ر دیگری،»ج���وزف 
دانفورد«رئیس ستاد مشترک نیروهای 
مسلح آمریکا، خبر خروج نظامیان این 
کشور از افغانستان را رد کرد و گفت: 
ماموریت نیروهای ایاات متحده در این 
کشور طبق برنامه ادامه خواهد یافت.

ژنرال »اسکات میلر« فرمانده نیروهای 
آمریکایی در افغانستان نیز گفت:خروج 
نظامیان آمریکایی از این کشور می تواند 
خطر بازگش���ت نیروهای طالبان به 

شهرهای افغانستان را افزایش دهد.

حمله تروریستی به یک مقر دولتی در کابل با 43 کشته

نخست وزیر عراق: برای مقابله با داعش در 
خاک سوریه از آمریکا دستور نمی گیریم

 سرویس خارجی: دولت آمریکا 
رونمایی از طرح خود موس���وم به 
معامله ق���رن را تا پس از انتخابات 
کنست)پارلمان( رژیم صهیونیستی به 

تعویق انداخت.
یک مسئول بلندپایه کاخ سفید 
اعام کرد که واش���نگتن قصد دارد 
رونمایی از طرح معامله قرن برای صلح 
در فلسطین را تا بعد از انتخابات کنست 
رژیم صهیونیستی به تعویق بیندازد.
گفتنی است دو روز قبل احزاب حاضر 
در دولت ائتافی رژیم صهیونیستی 
بر سر برگزاری انتخابات زودهنگام 
کنست در 9 آوریل آینده توافق کردند 
و این یعنی اینکه واشنگتن تا قبل از 
این تاریخ از طرح صلح خود رونمایی 
نخواهد کرد.دولت دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا قرار بود مدت ها پیش، 
از طرح صلح مدنظر خود رونمایی کند 

اما هر بار به دلیلی اعام این طرح را 
به تعویق می اندازد. یکی از اصلی ترین 
دای���ل تعویق رونمایی از این طرح، 
مخالفت قاطع فلسطینیان با آن و آغاز 
تظاهرات بزرگ بازگش���ت در نوار 
مرزی غزه از 30 مارس گذش���ته در 
اعتراض به آن است. این اعتراضات 
و ت���رس آمریکا از اینکه رونمایی از 
معامله قرن، اوضاع در اراضی اشغالی 
و حتی کشورهای اسامی و عربی را 
بیش از پیش متشنج کند، موجب شده 
است واشنگتن نسبت به زمان اعام 
این طرح مردد باش���د و هر بار آن را 

به تعویق بیندازد.
در چنی���ن ش���رایطی اولین 
نظرس���نجی بعد از اعام برگزاری 
انتخابات زودهنگام در اسرائیل، حاکی 
از پیروزی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 

این رژیم است. 

آمریکا اجرای طرح ضدفلسطینی 
»معامله قرن« را به تعویق انداخت 

سرویس خارجی: وزیر خارجه 
ترکیه در سخنانی کم سابقه اعام کرد: 
سیاست ها و اقدامات اشتباه و غلط 
برخی کشور های عرب حاشیه خلیج 
ف���ارس ، هزاران زن و کودک بیگناه 

یمنی را به کشتن داده است.
»مول���ود چاووش اوغلو«، وزیر 
خارجه ترکی���ه در همین رابطه در 
سخنانی تاکید کرد : این سیاست های 
اشتباه برخی کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس بود که منجر به کش���ته 
و قربانی ش���دن هزاران زن و کودک 

بی گناه یمنی شد.
وی در ادام���ه افزود: ترکیه از 

نمایندگان کشورهای عضو سازمان 
همکاری اس���امی درخواست کرده 
اس���ت تا در تاریخ 10 ژانویه 2019 
)20 دی ماه( برای برگزاری جلسه ای 
با موضوع بحران یمن، در اس���تانبول 

گردهم آیند.
در چنین ش���رایطی، روزنامه 
کانادایی »گلوپ اند میل« در گزارشی 
فاش کرد که علیرغم تیره بودن روابط 
میان عربس���تان و کانادا اما همچنان 
صادرات ساح این کشور به ریاض 

ادامه دارد.
در تح���وات میدانی یمن نیز، 
ائتاف سعودی در 17 نوبت ، آتش بس 

در استان »الحدیده« را نقض کرد. به 
گفت���ه منابع خبری، مزدوران متجاوز 
سعودی هش���ت گلوله خمپاره به 
محله های مسکونی و مقرهای نیروهای 
انصاراه در منطقه »الواحه« در ش���هر 
الحدیده شلیک کردند و تیراندازی های 
پراکن���ده ای از س���وی این نیروها با 
س���اح های سبک و نیمه سنگین از 
مقرهایشان در منطقه »22 می« و شرق 
شهر »الشعب« به مناطق مختلف در 
این شهر صورت گرفت.از سوی دیگر، 
رسانه های یمنی نیز از حمات مشترک 
پهپادی و توپخانه ای یمنی ها به مراکز 
تجمع مزدوران عربستان در جبهه »نِهم« 

در »صنعا« خبر دادند. 
ی���ک منبع نظام���ی گفت: در 
پی این حمات، خسارات سنگینی 
به متجاوزان و مزدوران وارد ش���د. 
نیروهای ارتش و کمیته های مردمی 
یمن همچنین حمات مزدوران ائتاف 
متجاوز سعودی به تعدادی از تپه ها در 
جبهه »القرن«، در بخش »نهم« صنعا 
را دفع کردند و شماری از آنها را به 

هاکت رساندند.
از س���ویی، در استان »الجوف« 
یمن نیز ارتش و کمیته های مردمی 10 
مزدور عربستان را به هاکت رساندند 

و شماری دیگر را زخمی کردند. 

ترکیه: سیاست های غلط اعراب خلیج فارس، هزاران زن و کودک یمنی  را به کشتن داده است

سرویس خارجی: شماری از هواداران نوازشریف 
نخس���ت وزیر اسبق پاکستان به حکم صادره دادگاه 
این کشور برای حبس هفت ساله وی به دلیل فساد 

مالی اعتراض کردند.
 هواداران نواز شریف در حالی که وی به اتهام 
فساد مالی در پرونده »فواد سازی العزیزیه«،به هفت 
سال حبس و پرداخت 25 میلیون دار جریمه محکوم 
شده است به حکم صادره دادگاه این کشور اعتراض 
کردند.همچنین حامیان نواز شریف در حالی که وی 
تحت تدابیر شدید امنیتی از فرودگاه بی نظیر بوتو 
اسام آباد به زندان »کورت لکهپت« اهور انتقال یافت 

تاش زیادی کردند تا از انتقال نواز شریف به این 
زندان جلوگیری کنند. این در حالی است که نیروهای 
امنیتی و پلیس مجبور شدند برای انتقال نواز شریف 

به زندان اهور با طرفدارانش درگیر شوند.
در چنین شرایطی،مریم نواز دختر نخست وزیر 
پیش���ین پاکستان در واکنش به صدور حکم حبس 
هفت ساله علیه پدرش، حکم دادگاه این کشور را 
ناعادانه خواند و با آن مخالفت کرد.ش���اهد خاقان 
عباسی نخست وزیر سابق پاکستان هم حکم دادگاه 
علیه نواز ش���ریف را »تصمیم سیاه دیگر« در تاریخ 
قضایی این کشور خواند و گفت:هیچ مدارکی مبنی 

بر فساد نواز شریف وجود ندارد.»عمران خان« نخست 
وزیر پاکستان نیز در خصوص حکم حبس دادگاه علیه 
نواز شریف گفت: با صدوراین حکم، حقیقت خود 
را نشان داد.حسین فواد چودری وزیر اطاع رسانی 
پاکستان هم پس از صدور حکم زندان نواز شریف 
گفت: چهره واقعی نواز شریف امروز بر همگان آشکار 
شد.از سویی،»اس���د عمر« وزیر خزانه داری پاکستان 
گفت: حل مش���کات بانکی برای افزایش حجم 
تجارت با ایران از اهمیت زیادی برخوردار است.وی 
افزود:اس���ام آباد خواستارگسترش روابط تجاری با 

تمامی کشورهای همسایه به ویژه ایران است.

اعتراض هواداران نواز شریف به حکم حبس نخست وزیر معزول پاکستان

س���رویس خارجی: دولت روسیه رسما از 
»سیف ااسام قذافی«، فرزند »معمر القذافی«، رهبر 
س���ابق لیبی برای بازگشت به صحنه سیاسی این 

کشور حمایت کرد .
معاون وزیر خارجه روسیه در سخنانی اعام 
کرد: »سیف ااسام قذافی« بخشی از روند سیاسی 
در لیبی است و نمی توان هیچ کس را از شرکت 
در انتخاب���ات محروم کرد. »میخائیل بوگدانوف« 
اف���زود: ما از هم���ه در لیبی حمایت می کنیم و 
ب���ا تمامی گروه های موجود در غرب و جنوب 
شرقی این کشور در تماس هستیم. این سخنان در 
حالی است که کمتر از یک ماه پیش نیز نماینده 
»س���یف ااسام قذافی« با سفر به مسکو و دیدار 
با »میخائیل بوگدانف« از او خواس���تار ایفای نقش 

پررنگ تر روسیه در لیبی شده بود.
 از طرفی، همزمان با حمایت مسکو از »سیف 
ااسام قذافی«، مقامات ایتالیایی نیز اعام کردند 
که مخالفتی با بازگش���ت »سیف ااسام قذافی« 
به فعالیت سیاس���ی و رهبری لیبی ندارند.معاون 
نخس���ت وزیر ایتالیا در همی���ن رابطه اعام کرد: 
ُرم نمی تواند بگوید که »س���یف ااسام قذافی«، 

پسر »معمر قذافی«، رهبر سابق لیبی برای رهبری 
کشورش هیچ حقی ندارد. وی گفت: در صورت 
حمایت مردم لیبی از سیف ااسام، ما هیچ اعتراضی 
به این مساله نخواهیم داشت زیرا این دموکراسی 
است. در همین حال، برخی منابع از حمله مسلحانه 
شماری افراد ناشناس به مقر وزارت خارجه لیبی در 
شهر »طرابلس« و وقوع یک انفجار بزرگ انتحاری 
در محوطه این وزارتخانه خبر دادند. برخی گفتند 
که در پی این حمله ، دست کم چهارتن کشته و 
پنج تن دیگر زخمی شده اند.هیچ گروهی مسئولیت 

این حمله را برعهده نگرفت.
*سودان

»عمر البشیر«، رئیس جمهوری سودان در اولین 
سخنرانی خود بعد از آغاز ناآرامی های ضد دولتی 
مردم این کش���ور قول داد اصاحاتی در وضعیت 

اقتصادی سودان ایجاد کند.
در همی���ن حال، تظاهرات ضد دولتی مردم 
سودان نیز با وجود وعده های رئیس جمهوری این 
کشور برای اجرای اصاحات همچنان ادامه داشت 
و معترضان پس از پایان مس���ابقه فوتبال تیم های 
»المریخ« و »اأهلی« در شهر »خارطوم«، پایتخت 

این کشور، شعارهایی علیه دولت و ارتش سر دادند.
نیروهای پلیس نیز بار دیگر با شلیک گلوله و گاز 

اشک آور، معترضان را سرکوب کردند.
در چنین شرایطی، کشورهای عضو تروئیکای 
ویژه س���ودان )آمریکا، ن���روژ، انگلیس و کانادا( 
از خش���ونت های اخیر نیروهای امنیتی سودان به 
خصوص استفاده از گلوله جنگی علیه معترضان 

شدیدا ابراز نگرانی کردند.
همزمان، اتحادیه اروپ���ا نیز درباره افزایش 
قربانیان در جریان اعتراضات مردمی در سودان ابراز 
نگرانی کرد و از دولت سودان خواست به حق مردم 
این کشور برای بیان خواسته ها و دغدغه های خود 
احترام بگذارد. از طرفی، عفو بین الملل نیز اعام 
کرد : گزارش های معتبری دارد که نش���ان می دهد 
پلیس س���ودان در جریان سرکوب اخیر معترضان 

ضد دولتی، 37تن را کشته است.
در همین حال، »محمد مصطفی الضو« یکی از 
رهبران سیاسی سودان از پیشنهاد یکی از کشورهای 
عرب حاش���یه خلیج ف���ارس به »خارطوم« برای 
حمایت مالی از این کشور در برابر قطع روابط با 

ترکیه و قطر خبر داد.

روسیه رسماً از »سیف ااسام قذافی« برای بازگشت به صحنه سیاسی لیبی حمایت کرد

کره شمالی قطعنامه حقوق بشری علیه 
پیونگ یانگ را محکوم کرد

س���رویس خارجی: کره شمالی قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل علیه 
پیونگ یانگ را که اخیرا به تصویب رسید به شدت محکوم کرد.

در همین رابطه روزنامه »رودونگ سینمون« ارگان رسانه ای کره شمالی، 
قطعنامه تصویب حقوق بشری سازمان ملل علیه پیونگ یانگ را تحریک سیاسی 
آشکار و تاش مذبوحانه برای خدشه دار کردن وجه بین المللی این کشور 
دانست. به گفته این نشریه،انتقادهای اخیر آمریکا از وضعیت حقوق بشر در کره 
شمالی به عنوان بهانه ای از سوی واشنگتن برای توسعه تحریم ها و تقویت 

فشارها بر پیونگ یانگ قلمداد شده است.
رودونگ سینمون با اشاره به این که کره شمالی مشکلی درمورد حقوق 
بشر نداشته و چنین مشکاتی در آمریکا وجود دارد، تصویب این قطعنامه را 
تحریک سیاس���ی بزرگ خواند و به آمریکا و متحدانش هش���دار داد که بهای 
سنگینی به دلیل این اقدام پرداخت خواهند کرد.از سویی،دادگاهی در آمریکا 
کره شمالی را به پرداخت 501 میلیون دار خسارت به اتهام شکنجه و قتل 

»اوتو وارمبیر« دانشجوی تبعه این کشور محکوم کرد.

س���رویس خارجی:سخنگوی کاخ سفید از دعوت رئیس جمهوری ترکیه 
از دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود، برای سفر به آنکارا در سال 2019 خبر 

داد.
»هوگان گیدلی« سخنگوی کاخ سفید گفت: اگرچه هیچ برنامه ریزی قطعی 
انجام نشده است اما رئیس جمهوری آمریکا آمادگی یک دیدار بالقوه با اردوغان 
در آینده را دارد.وی به زمان و مکان دقیق و چگونگی دعوت مقام های ترکیه ای 

از رئیس جمهوری آمریکا هیچ اشاره ای نکرد.
در این حال،»ابراهیم کالین« سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه از پذیرش 
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اعام کرده پوتین فعا تصمیمی برای دیدار با اردوغان ندارد.
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اي مطرب دردپـرده بنواز
هان از سر درد در ده آواز

تا سوختـه اي دمـي بنـاله
تا شيفته اي شود سرافـراز
استاد خالقي فرزند مستقيم و مشروع انقاب كبير 
مشروطه ايران است. او پرورش يافته شرايطي حّساس 
از نظر سياسي و اجتماعي بود. از پدري فرهنگمند و 
مادري پيشرو در طبقه اي ميانه حال كه محيطي مناسب 
براي استعدادهاي نهفته اش به شمار مي رفت. لذا براي 
نيل به چنان ستيغ رفيعي سه شرط فطري،  خانوادگي و 
اجتماعي همه جمع بودند. خالقي جثه اي تكيده داشت 
اما سرشار از انرژي بود، به طوري كه همه سعي اش 
وقف امور هنري و فرهنگي مي شد و از خود غافل 
مي ماند. اين خصيصه تمامي نوادر و نوابغ است كه 
از خود برون مي شوند و مسحور و مغروق در بحر 
دانش و هنر مي گردند. آنها مصداق كامل اين بيت 
موانا هستند كه وجودشان در عشق و كار خاصه 

مي شود:
آب كم جو تشنگي آور به است

تا بجوشد آيت از باا و پست
خانم خالقي مي گفت: صبح ها ساعت هفت 
خانه را ترك مي كرد و چند تا بيســــكويت جلوي 
داشــــبورد اتومبيلش مي گذاشت و تا ساعت 3 يا 4 
بعدازظهر كه به خانه باز مي گشت همان خوراكش 
بود و با توجه به كار شديد و پيكر نحيفش، بااخره به 
زخم معده دچار آمد و عمل جراحي كه در ايران انجام 
شد به علّت عدم كارايي و اشتباه پزشكي توفيق آميز 
نبود و منجر به وخامت وضع صّحي او گشت و در 
نتيجه براي جراحي بعدي در اطريش رهســــپار آن 
كشور شد. اما ديگر دير شده و كار از كار گذشته بود و 
اّطباي آن ديار نتوانستند آن گوهر يكتا را زنده به ايران 

بازگردانند،  بلكه كالبدش به وطن بازگشت.
آري، خالقي در 21 آبان 1344 چشم از جهان 
فرو بست و ايران يكي از پرفروغ ترين فرزندانش را از 
دست داد. اما هر روز كه مي گذرد اهل ذوق و ادب و 
هنر بيش از پيش به عظمت و نقش او و آثارش آگاهي 
مي يابند. آثاري كه همچون شعر حافظ و موانا هر بار 
كه بر آنها مي گذري، اثري و ثمري نو دارد و همواره 

جاودان و تازه است.
هنگامي كه صبا درگذشت)1335( مهدي خالدي 
و علي تجويدي هر يك آهنگي در سوگ او ساختند 
كه با صداي بنان اجرا شد. اما وقتي خالقي رفت، در 
مراسم ترحيمش در خانقاه صفي عليشاه چون آخرين 
اثرش خاموش بودند. چه كسي را توان آن بود كه در 
سوگ آن بزرگمرد نغمه اي سرايد و كدام حنجره اي از 

بغض بسته نشده بود تا نوايي سر دهد!
همه چون آرامگاه ظهيرالدوله كه او را در برگرفته 
بود، در سكوت ســــنگيني فرو رفته بودند. تنها در 
مراسم بزرگداشت او در تاار فرهنگ، حسن دهلوي 
رهبري اركستر وزارت فرهنگ و هنرهاي زيبا  اجراي 
»خاموش« را عهده دار شد كه پاره اي از بزرگان با شنيدن 
آن اثر گفتند كه شايد بتواند در شمار سمفوني هاي 

جهاني ضبط و ثبت گردد.
در آخرين روزي كه دردمند و مجروح در بستر 
بيمارستان در سالزبورگ به سر مي برد همسرش از او 
پرسيد: ديگر اثري نمي سازي؟ خالقي پاسخ داد كه: 
»خاموش« آخرين اثر من اســــت و ديدگانش كه به 

پنجره دوخته شده بود از فروغ تهي ماند.
خالقي از آن دسته هنرمنداني بود كه وجودشان 
از عشق به كار، عشق به طبيعت، عشق به زندگي، 
عشق به ميهن، عشق به مردم و عشق به انسان لبريز 
است. آنها كه به ويژه از بطن انقاب مشروطه زاده 
شده و در متن دســــتاوردهاي آن رشد كردند و از 
آفرينش سرشار گشتند. آنها كه تار و پود وجودشان 
لبريز از عطوفت و عذوبت بود و پيوندي ناگسستني 
يا شعر پارسي و موسيقي ملي خلق كردند و آب و 
گل آثارشان از اين دو عنصر فراهم آمده تا موسيقي 
عرفان و عروج را مترتم سازند. پس تصادفي نبود 
كه وزيري، خالقي، معروفي، صبا، محجوبي، رهي 
معيري، بنان و ديگران همه در يك زمان و يك مكان 

در كنار هم قرار گيرند.
آري ما از آميزه حماسه و عرفان سخن مي گوييم. 
از معجون شور و شعر و شوق و شيدايي، مردي كه 
موســــيقي اش سرشته از وجد و حال و معناست،  كه 
خلســــه اش خمودي نمي آورد و هپروتي نيست، كه 
موسيقي اش صفاي روح و تزكيه نفس است،  كه آميزه اي 

از آرامش و انديشگِي است... 

 

شمس تبريزي

آموزه
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اگر توجه داشـــته باشـــيم كه ما هيچ وقت 
بي تصوير نيســـتيم و نيز توجه داشته باشيم كه هر 
موقعيتي تصويري به همراه دارد كه قاطع و نافذ و 
مؤثر است، اين نتيجه را در برابر خود خواهيم يافت 
كه اين تصاوير ذهني ما هستند كه بر ما حكومت 
مي كنند و زندگي و روابط و جهت گيري هاي ما را 

راه مي برند.
 اصوابدون داشـــتن تصويري كهنه و جديد، 
امكان هر نوع شناخت و هر نوع ادراك و هر نوع 

رفتار عاقانه اي يا محال است يا دشوار.
اجزاء اين ســـخن در واقعيت هاي خود چنان 
جدي و داغ است كه مي توان آن را بديهي انگاشت. 
به عنوان مثال، كدام انســـان را سراغ داريم كه در 
بلنداي يك كوه قرار بگيرد و تصويري متناسب با آن 
موقعيت در ذهنش نباشد و در همان لحظه ندايي را 
در درون او طنين انداز نكرده باشد؟ كدام انسان را 
سراغ داريد كه در اعماق دّره يا دريايي قرار بگيرد و 
تصويري متفاوت در ذهنش شكل نگيرد و متناسب 

با آن موقعيت نينديشد و تصميم نگيرد؟ 
آيا انساني را سراغ داريد كه در وسط طبيعت، 
تصوير ذهني اش همان باشد كه در بااي يك برج 
50 طبقه بود؟ آيا شـــخصي را مي توان يافت كه 
از مشـــاهده چيزهاي جديد و شناخت پيدا كردن 
انســـانهايي كه پيش تر آنها را نمي شناخت،  تصوير 
جديدي از خودش و مسائل و قضايا و شرايط در 

ذهنش شكل نگيرد؟ 
واقعيت اين است كه هرچيزي، اعّم از انسان و 
حيوان و جمـــاد و نبات، تصاوير ذهني ما را متحول 
مي كند. اين تحول تصوير ، از تصوير شخصي ما در 
نزد خودمان آغاز مي شود و به تصاوير ديگر تسري 

پيدا مي كند.
بدين ترتيب، هر چيزي براي ما تصويري را به 
ارمغان مي آورد كه خواسته و ناخواسته تحولي را به 
لحاظ ذهني و رفتاري در ما منعكس مي كند و اين امر 
ناگزير است . حال، پرسش اين است كه قرار گرفتن 
در مدار ديجيتاليسم و استقرار يافتن در عالم مجازي 
حاوي چه تصويري است؟ به هنگام نشستن در كشتي 
و درياي سايبرنتيك ، انسان به چه تصويري مي رسد و 

چه نوع تصويري در ذهن او قرار مي گيرد؟ 
به عبارت ديگر: حضـــور در عالم مجازي و 
پيوستن به امواج خروشان و پرسرعت و غيرقابل 
مهار و پيش بيني اين عالم بي پايان و شـــگفت، به 
لحاظ تصويري چه حالتي دارد و اثر آن در ذهن و 
روان و طبيعتاً رفتار چيست؟ شك نيست كه دنياي 
ديجيتال به مثابة يك موقعيت جديد، تصاوير ويژه 
خويش را داراست كه به محض قرار گرفتن انسان و 

ورودش به مجاري آن، ذهن را از آنها مي آكند.
 و بازشك نيست كه اين تصوير ها شناخت ما 
از خود و ديگران و به عبارت ديگر »من« و »جزمن« 
را متحول و منقلب مي كند و بازشك نيست كه با 
اين تحول و انقاب -كه مكانيسمي طبيعي را طي 
مي كند- نوعيت و گونگي و نوع رفتار و مواجهة 
ما تغيير شكل مي دهد. اينها همه مسلم است اما به 
درستي دانسته نيست كه تصاوير پديد آمده از فضاي 
مجازي يا جهان سايبري چگونه تصاويري است و 
اثر آنها در جهان درون و بيرون ما چگونه است . 

حكومت تصويرها

قلم انداز

از همه اسرار الفي بيش بيرون نيفتاد 

و باقي هرچه گفتند در شرح آن الف 

گفتند و آن الف البته فهم نشد.
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 هم فردي است و هم اجتماعي. از كسي 
كه چون شمع س����وخت تا روشني و فيض 

بخشد به فرهنگ و ملت خويش. 
او از جمله كس����اني اس����ت كه زندگي 
اجتماعي و تعهدات ملي خويش را بر زندگي 
شخصي و منافع مادي خود ترجيح مي دهند و 
از ايثار هيچ چيز در اين مسير دريغ نمي دارند. 
جرثومه زندگي اين نوادر عش����ق اس����ت و 
خالقي عشق بود. او عاشق ايران بود در كمال 
پاكباختگي و از خود گذشتگي و مصداق اين 

دو بيت حافظ بود كه:
ناز پرورد تنّعم نَبَرد راه به دوست  

عاشقي شيوه رندان باكش باشد 
عشقبازي كاربازي نيست، اي دل سربباز

زانكه گوي عشق نتوان زد به چوگان هوس
به همين دليل زندگي و عمرش بي شباهت 
به زندگي بس����ياري از م����ردان بزرگ هنر و 
فرهنگ نيست، آنها كه در عشق خود استحاله 
مي شوند، از خود بيخود مي شوند و از خويش 
مي گذرند تا فرهنگ بش����ري و مّلي را غني تر 
و بارورتر س����ازند، همچون زندگي بتهوون، 
شوبرت ونگوگ، ماركس و بسياري ديگر كه از 
رنج و فداكاري لبريز است. او نيز از همان آغاز 
تصميمش را گرفته و راهش را گزيده بود: »هم 
درس مي خوانم،  هم هنر مي آموزم، اگر نشد، 

درس را فداي موسيقي مي كنم.«
س����از مورد عاقه و تخصصي خالقي 
ويل����ون بود، اما او طبيع����ت و گل و گياه را 
نيز بسيار دوس����ت مي داشت. يك روز كه در 
باغچه خانه اش سرگرم قلمه زن شمعداني ها بود 
ناگهان انگشت سبابه دست چپش را مصدوم 
كرد و از آن پس ديگر نتوانست خوب آرشه 
بكشد. اما در اين ميانه چندان خسراني پديد 
نيامد، زيرا ما ويلونيس����ت كه نداشتيم، آنچه 
ناياب بود رهروي در راس����تاي نويني بود كه 
وزيري گشوده بود، ولي پايان نيافته بود. خائي 

كه تنها خالقي مي توانست پر كند.
مشروطه؛ دگرديسي اجتماعي، فرهنگي 
موسيقي نيز همچون ديگر مقاات هنري 
و ادبي تابع تحوات تاريخي است و در بستر 
حوادث همچ����ون ديگر پديده هاي اجتماعي 
تطور و باژگونگي مي پذيرد. موسيقي ما قرنها 
بود كه تحت شرايط سخت و به ويژه به سبب 
انحطاط و فس����اد دوران قاجار و جنگ هاي 
مخرب و خانمان برانداز ايران و روس و عدم 
ثبات سياسي و اقتصادي از فتنه افاغنه به بعد و 
نفوذ بيگانگان و يورش استعمار، همانند ديگر 
بخش هاي جامعه ضربات و صدمات مهلك و 
جبران ناپذيري را تحمل مي كرد. اين انقاب 
مشروطه بود كه آب و هواي تازه اي به نيروهاي 
اجتماعي كه از خشكي افسرده و پژمرده بودند 
رساند. به طوري كه در فاصله اي كوتاه، گلزار 
ادب و هنر ملي شكوفايي يافت و موسيقي ملي 
نيز آبشخور اين تحوات لبي  تر كرد. اما هنوز 

محدوديت ها و عصبيّت ها بسيار بود.
براي موسيقي دشواري بيشتر از شعر بود 
اما كمتر از نقاشي، پيكر تراشي و مجسمه سازي. 
اين س����ه هنر اخير خود را در قوالب مينياتور، 
معّرق سازي، كاش����ي كاري و معماري تمركز 
دادند. موس����يقي در دوران معاصر عمده با دو 
مانع مواجه مي ش����د: يكي از بيرون و ديگري 
دروني بود. نخس����ت تضييقات و تحريماتي 
بو كه آن را ناروا دانس����ته و با اهل ساز و آواز 
امزقان چ����ي  و عمله طرب و اهل غنا خوانده 
ارج نمي نهادند. بلكه تحريم، و تقبيح مي كردند. 

اينان چه سازها كه بر موسيقيدان ها و نوازگان 
نشكستند . 

خالقي نق����ل مي كند كه مجب����ور بوده 
ويولونش را زير عب����ا پنهان كند و به كاس 
استاد وزيري بشتابد! اما چه تارها و كمانچه ها 
و س����ه تارها را كه از زير عبا به در نياوردند و 
بر سر صاحبانشان خرد نكردند يا با عصا آن 
سازها را نشكس����تند. مانع دوم از سوي اهل 
موسيقي بود كه با مكتب نو و تجدد و تحول 

مخالف بودند. 

آنها با بدعت و نوآوري در موس����يقي كه 
كلنل وزيري پيش����اهنگ آن بود، ناسازگاري 
مي كردند. حتي خود عارف كه در ش����عر و 
موسيقي و تفكر سياسي مترقي و از فرزندان 
مشروطه به ش����مار مي آمد نيز روش كلنل را 
خوش نداش����ت و طي نامه اي به او كه استاد 
محمد ابراهيم باستاني پاريزي در »ناي هفت 
بند« نقل كرده، ناخش����نودي خويش را بازگو 
مي كند. شگفتا! ايرج ميرزا كه در تفكر انقابي 
از عارف عقب تر اس����ت در منظومه »زهره و 
منوچهر« از كلنل ياد كرده و او را بر مي كشد و 
ابوالموسيقي مي خواند اما عارف چندان با سازها 
و شگردهاي فرنگي باختر زمين در موسيقي 
سنتي سازش ندارد و آن را نكوهش مي كند، 
در حالي كه تفكر مشروطه و كنستيطوسيون و 
جمهوريت و ديگر مقوات چون آزادي زنان 
و مطبوعات را كه هم����ه از باختر آمده بودند 

ستايش مي كند! 
روش و منش خالقي

از ديگر فعاليت هاي خالقي، س����ردبيري 
مجله »پيام نو« ارگان انجمن فرهنگي ايران و 
شوروي را بايد نام برد كه به دنبال سفرش به 
مسكو آغاز شد. در دوران طواني ويراستاري او 
اين نشريه بارورترين دوران را گذراند. دانش، 
سليقه و قابليت او بهترين نويسندگان، دانشوران 
و مترجمان را به همكاري با آن محله سوق داد. 
اما درست در كنار اين كار  فرهنگي اثري چون 
سرود »آذريجان« را نيز تصنيف مي كرد كه در 

آن موضع ملي اش را مي شود عيان ديد. 
يك روحيه مترقي آميخته به عايق عميق 
ميهني را نيز مي توان در س����رود »اي ايران، اي 
مرز پرگهر« كه س����رودة زنده ياد استاد حسين 
گل گاب است و با آواي حماسي و جاودانة 

انوشه ياد اس����تاد غامحسين بنان اجرا شده، 
سراغ گرفت. چنين س����لوكي يادآور دوران 
پرشكوه ملي ش����دن نفت كه طي آن خالقي 
سرود يا »سمفوني نفت« را تصنيف و به ملت 
و رهبر آن تقديم كرد كه چنين آغاز مي ش����د: 
»صبح دولت از خاوران دميد«. همچنين »سرود 
كارگر« را همراه  شعري از اسماعيل نواب صفا 
به مردم پيشكش نمود. بي دليل نيست كه در 
پاره اي از آثارش نوعي غم پنهاني را مي توان 
جس����تجو كرد. گويي تنها مصدق و سوگ و 

غربت امير كبير و خون دكتر فاطمي در آنها موج 
مي زند. دريغ و درد كه كشمكش هاي سياسي 
و كابوس سانسور به او فرصت نداد كه بيشتر 
احساسات وطن خواهانه و ميهن پرستانه اش را 

بيان كند. 
خالقي از حيث مكارم انساني و محاسن 
اخاقي مردي نمونه و زبانزد بود، مثًا كمتر 
موردي مش����هود مي افتاد كه كسي بتواند بر او 
تقدم سام جويد. از دربان و مستخدم گرفته 
تا سران و دس����توران، او در كرنش از هر رده 
و رس����ته اي گوي س����بقت را ربوده بود. هم 
چنانكه از عكس هايش برمي آيد در چهرة آرام 
و محجوبش مي توان جديت، اهتمام، رأفت، 
عطوفت، دقت، ممارست، وسواس و تمركز را 
نشانه زد. او خصايص اخاقي را با شايستگي 

حرفه اي بهم آميخته بود. 
خانم خالقي س����ال ها پيش به نگارنده 
مي گفت كه: در فصل تابستان، غالب آثارش 
را در حمام كوچ����ك خانه تصنيف مي كرد. 
مي گفت آنجا خنك تر است. همچنين خانم 
خالقي تعريف مي كرد كه شبي به كاخ دعوت 
شده بود و فراك اش را به تن كرده منتظر صبا 
در حياط خانه ق����دم مي زد. وقتي صبا آمد از 
او پرسيد مناسبت برنامه امشب چيست؟ صبا 
گفت جشن عروس����ي فان كس است! او با 
ش����نيدن اين پاسخ خالقي سخت متغير شد و 
فراكش را در آورد و گفت: من نمي آيم. ما كه 
مطرب نيس����تيم.صبا گفت: تو با اين كار همه 
را به دردسر مي اندازي. اما خالقي نپذيرفت و 

گفت: شما برويد من نمي آيم و نرفت. 
همچنين خالقي در برنامه »ساز و سخن« 
كه هر هفته از راديو پخش مي ش����د، ارتباط و 
پيوند عميق شعر و موسيقي با معرفي نوازندگان 

موسيقي ملي و س����از آنها و پخش قطعاتي 
از آنها، دس����ت اندركاران موسيقي را به مردم 
مي شناساند. او در برنامه اي مشابه، دستگاه ها 
را معرفي مي ك����رد و تكه هايي را در هر يك 
از مايه ها و گوش����ه  به س����مع مي رسانيد. او 
پس از بازنشس����ته كردن خويش از وزارت 
فرهنگ و تحويل هنرستان به ديگران در 1338 
وقت بيشتري را وقف برنامه گل ها و مشتقات 
آن )يك ش����اخه گل، گل هاي جاويدان، برگ 
سبز و گل هاي صحرايي( كرد. تحت ابتكار و 
اهتمام او و سرپرستي مردي مدير و با ذوق و 
خوشنام و ادب پرور چون داود پيرنيا بود كه 
كار به همكاري گروه كثيري از هنرمندان كشيد، 
به طوري كه اركستر گلها از يك گروه محدود 
و معدود با دس����تياري استاد جواد معروفي و 
ديگر نوازندگان به اركستر چهل و چند نفره 

تبديل شد. 
آنها اركستر بزرگ گلها را چنان تا ستيغ 
بركش����يدند و با جديتي بي نظير و تماريني 
خستگي ناپذير و مداوم آثاري جاوداني را طي 
مدتي كوت����اه آفريدند كه ميراثي باور نكردني 
اس����ت. به ويژه با توجه به بودجه و امكانات 
محدود و تس����هيات فني و اداري اندك، اين 
آميزة عش����ق و خاقيت و حس همكاري و 
ميهن پرستي بود كه با بودجه ساانه 60 هزار 

توماني، چنان آثار فناناپذيري خلق گرديد. 
بي ش����ك اين دورة طايي خاقيت و 
مخصوصاً دهة س����ي را بايد نتيجه مستقيم و 
بافصل انقاب اساسي مشروطه دانست كه در 
يك مقطع خاص تاريخي، نادره مرداني چون 
خالقي، محجوبي، رهي معيري، معروفي، بنان، 
صبا، پيرنيا و ديگر مفاخر را در كنار هم قرار 
داد و با نوادري چون نصراه زرين پنجه، اكبر 
محسني، حسين ياحقي، رضا محجوبي، علي  
تجويدي، حبيب اه بديعي، حبيب س����ماعي، 
محمود تاج بخش، سليمان روح افزا، شيرخدايي، 
احمد مستان، عليرضا ايزدي، شاهپور حاتمي، 
مير نقيبي، ناصر افتت����اح، احمد عبادي، رضا 
ورزنده، حسينعلي وزيري تبار، سليم فرزان، 
علي محمد خادم ميث����اق، كيومرث حقيقي، 
همايون خرم، پرويز ياحقي، حس����ين قوامي، 
حسين تهراني، لطف اه مجد، بزرگ لشكري، 
مجيد وفادار، جليل شهناز، اسماعيل نواب صفا، 
بهادر يگانه، نور علي برومند، اسماعيل مهرتاش 
و بسياري كس����ان ديگر، مجموعه اي تاريخي 

ايجاد كردند. 
زندگي هنري و اجتماعي خالقي داراي سه 
بعد شاخص و عمده است: نخست به عنوان يك 
مؤلّف و اهل قلم؛ دوم به عنوان يك بنيانگذار و 
مجري؛ و سوم كه از همه برجسته تر است به 
عنوان يك موسيقي دان و موسيقي شناس و رهبر 
اركس����تر. در اين بعد خالقي در موسيقي ملي 
ما مكانتي چون بتهوون در موسيقي كاسيك 
دارد. او نيز چون بتهوون هنرفروشي را خوش 
نمي دانس����ت و آثارش را نه مطابق سفارش 
اشراف بلكه بر پاية ارزشها و معيارهاي وااي 

هنري مي آفريد. 
خالقي را دردها و رنجهاي جگرس����وز و 
اس����تخوان گداز فراوان بود. از همان سنخ دردها 
و رنجهايي كه به قول هدايت مثل خوره آدمي 
را از درون مي خ����ورد و فرو مي پاش����د. پس از 
خانه نشين كردن كلنل، سردار معزز موسيقي كشور 
را عهده دار شد و اين دومين ضربه كاري بر پيكر 
موسيقي كشور بود. در 1325 باز موجبات بركناري 
وزيري از كار موسيقي كشور فراهم آمد و پرويز 
محمود صاحب منصب شد و خالقي را كه معاون 

وزيري بود به كارگزيني سپرد. 

روايتي از روح اه خالقي

آوا

ادامه دارد

بقيه از صفحه اول 
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زن تكرار كرد: »تقصير خودت است.« و بي اختيار 
دامن پيل����ي دارش را صاف كرد، چون بفهمي نفهمي 
متوجه شده بود آن جوان دست و پا چلفتي عينكي 
كه سروكله اش كنار در كوپه پيدا شده بود انگار به بحر 

جمالش رفته است.
گفت: »به هر حال، ارزش بحث كردن ندارد.«

دراير مي دانست سكوتش مارتا را خيلي اذيت 
مي كند. نگاهش برق پس����رانه اي داشت، و چين و 
چروك نرم اطراف لب هايش باا و پايين مي رفت چون 
داشت يك آبنبات نعناعي را توي دهانش قل قل مي داد. 
موضوعي كه زنش را ناراحت كرده بود واقعا خيلي 

مسخره بود. 
ماه اوت و نصف ماه سپتامبر را در تيرول گذرانده 
بودند، و بعد، در راه برگشت، چند روز هم براي كاروبار 
در آن شهر كوچك و جمع وجور توقف كرده بودند. 
دراير سري زده بود به قوم و خويشش، لينا، كه زماني 
در جواني، تقريبا25سال پيش، با هم رقصي كرده بودند. 
زنش رك و راست گفته بود همراهش نمي رود. لينا، 
كه زن خلپه اي شده بود با دندان هاي مصنوعي اما هنوز 
همان طور و راج و دوست داش����تني،  متوجه شد گذر 
سال ها اثرش را روي دراير هم گذاشته اما نه به آن شدتي 
كه مي توانسته. با قهوه درجه يك از دراير پذيرايي كرد. 
از بچه هايش حرف زد، گفت متأسف است كه 
منزل نيستند، از حال و روز مارتا )كه اصا نمي شناختش( 
و از اوضاع كاروبار دراير )كه كاما در جريانش بود( 
سؤال كرد. بعد هم الكي مكثي كرد و پرسيد كه راستي 

آيا دراير مي تواند راهنمايي اش كند كه...
اتاق گرم بود، و دور لوستر عهد بوق با آن آويز هاي 
شيشه اي كوتاه و دود گرفتة شبيه قنديل هاي كثيف يخ، 
پشه ها متوازي ااضاع هايي رسم مي كردند و هربار هم 
مي خوردند به همان آويزهاي قبلي )كه خدا مي داند به 
چه علت توجه شان راجلب مي كرد(، و صندلي هاي كهنه 

هم دسته هاي مخمل پوشان را با حالت تعارف مؤدبانه اي 
كه خنده دار بود جلو آورده بودند. سگ پيري روي بالش 

گلدوزي شده اي چرت مي زد. 
دراير در جواب آهي كه لينا از روي چشمداشت 
كشيد و حالت استنطاق داشت،  به خود آمد و خنديد 

و گفت: »خب، چرا نمي فرستي بيايد برلين ديدن من؟ 
يك كاري برايش دست وپا مي كنم.« و اين بود همان 

موضوعي كه زنش نمي بخشيد.
زنش اسم اين كار را مي گذاشت »پُر كردن كار و 
بار با قوم و خويش هاي بدبخت«، اما اگر آدم به بحرش 

برود مگر يك قوم و خويش بدبخت مي تواند چيزي را 
پر كند؟ دراير كه مي دانست لينا زنش را دعوت مي كند 
و مارتا هم به هيچ وجه نمي رود، به دروغ به لينا گفت كه 
همان شب راهي هستند. به جايش او و مارتا به تماشاي 
يك بازار مكاره رفتند و تاكستان معركه يك دوست اهل 

تجارت را ديدند. يك هفته بعد، در ايستگاه، تا توي 
كوپه نشستند، دراير از پشت پنجره چشمش به لينا افتاد. 

شانس آورده بود در شهر به او بر نخورده بودند. 
مارتا نمي خواست لينا به هيچ قيمتي چشمش به 
آن ها بيفتد، و دراير هم با اين كه همه اش به فكر بود چند 

جور ميوه براي سفرشان بخرد، سرش را از پنجره بيرون 
نبرد و به دستفروش جواني كه كت سفيد پوشيده بود 

حتي با صداي آهسته نگفت » پسر بيا اين جا«.
دراير كه خوب پوشيده بود، صحيح و سالم، با 
غبار رنگارنگي از افكار خوش و مبهم توي سرش و 
اسانس نعناع توي دهانش، نشسته بود و دست هايش 
را روي هم انداخته بود، و چين هاي نرم پوس����تش 
در خميدگي دست هايش قشنگ جور در مي آمد با 
چين هاي نرم گونه هايش و اطراف سبيل تر و تميزش 
و چين و چروك هايي كه از چشم هايش پروانه وار به 

طرف شقيقه اش كشيده مي شد.
 با چشم هايش كه الكي از لذت مي درخشيد، از 
زير ابرو به منظرة سرسبزي كه توي پنجره مي لغزيد نگاه 
مي كرد، همين طور به نيمرخ قشنگ مارتا كه دورش 
را آفتاب قاب گرفته بود، و به چمدان ارزان قيمت آن 
جوان عينكي كه داشت گوشه كوپه، كنار در، روزنامه 
مي خواند. بي خيال به اين مسافر نگاه كرد و بعد حسابي 

وراندازش كرد. 
چشمش افتاد به نقش »سوسماري« كراوات سبز 
و قرمز اين جوان كه معلوم بود نود و پنج فنيگ برايش 
آب خورده، يقه شق و رق، و همين طور سردست ها و 
پيش سينه پيراهنش � پيراهني كه ضمنا فقط شكل و 
شمايل پيراهن را داشت، چون برق و جايش لو مي داد 
كه قسمت هاي ديدني اش تكه هاي آهار خورده اي اند 
كه جنس مرغوبي ندارند اما هر آدم شهرستاني اهل 
صرفه جويي حتما قدرشان را مي داند و وصل مي كند به 
زيرپوش غيرديدني كه توي منزل از پارچه رنگ و رو 

رفته درست مي كنند.
 كت و شلوار مرد جوان غم خفيفي به دل دراير 
مي انداخت، چون اولين بار نبود كه فكر مي كرد هر مدل 
تازه اي چه عمر كوتاهي دارد و چه بد كه عمر كوتاهي 
دارد: از اين نوع كت آبي سه دكمه يقه باريك با رگه هاي 
نازك سفيد دس����ت كم پنج سال مي شد كه از بيشتر 

فروشگاه هاي برلين جمع شده بود.

عقربة بزرگ سياه
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ميخائيل هاوسكلر

ترجمه: شهرام تقي زاده انصاري

 وي در روز 15 فوريه 1861 در 
ايست كنت )Esat Kent( انگلستان 
پا به عرصه وجود نهاد. در محيطي 
مطمئن رشد و پرورش يافت و تا 14 
سالگي از پدر و روحانيون كليساي 
انگلوس���اكس در منزل، زبان هاي 
كاسيك و اس���اس رياضيات را 
آموخت و در سال 1875، تحصيات 
متوسطه را در مدرسه شبانه روزي 
در   )Sherburne( ش���ربورنه 
 )Dorest shire( دورست شيره
ادامه داد و ضمناً با ادبيات آشنا شد و 
در رياضيات و ورزش و هم نمرات 
عالي دريافت كرد و در دروس ديگر 

هم موفقيت هايي حاصل كرد. 
از س���ال 1880 ت���ا 1884در 
كالج ترينيتي در كمبريج منحصراً به 
رياضيات پرداخت )البته در آن زمان، 
مي بايست اصول فيزيكي هم آموخته 
ش���ود(. بعداً در كالج دانشگاه در 
انجمن گفتگوي دانشگاهي كمبريج 
در مورد مسائل سياسي، اجتماعي و 

فلسفي به بحث مي پرداخت.
در س���ال 1884 به مديريت 
كالج ترينيتي رسيد. رساله دكتراي 
خ���ود را در مورد الكتريس���يته 
و مغناطيس نوشت و س���پس تا سال 1990 در 
كمبريج مشغول تدريس رياضيات شد و مقااتي 

در مورد رياضيات نوشت و آنها را منتشر ساخت. 
ش���اهكار او كه با كمك شاگردش برتراند راسل 
به نام »اصول رياضيات« نوشته شد، در سال هاي 
1913�1910 به س���رانجام رسيد. در سال 1890 
با اولي���ن واده ازدواج كرد و صاحب دو فرزند به 

نام هاي توماس و يسي شد. 
وقتي كه او در سال 1910 مشغول تغييراتي در 
تحقيقاتش بود، به خاطر ناراحتي اي كه از همكاران 
و دوس���تش آ.ار.فورزيت )Forssth( داشت، از 
تدريس���ش در كمبريج خداحافظي كرد و بدون 
آنكه جاي جديدي را براي كار در نظر داشته باشد 
به لندن رفت. او در س���ال 1911 استاد رياضيات 
كاربردي در كالج دانشگاه لندن شد ولي حقوق 
مكفي دريافت نمي كرد تا اينكه سرانجام نخستين 
كرسي رياضيات كاربردي را در امپريال كالج لندن 

در علم و تكنولوژي به عهده گرفت.
 او در حوزه هاي علوم انساني هم به تحقيق در 
علوم تربيتي پرداخت و كتاب ها و رسااتي در اين 
مورد منتشر كرد. از جمله: اهداف تعليم و تربيت 
و دروس ديگر كه در سال 1929 منتشر شد. او در 
همين زمان به بهانه تضادهايي كه در اساس علوم 
طبيعي مشاهده كرد، كوشش كرد طرح جديدي 
براي مفهوم طبيعت ارائه دهد. او در طرح طبيعت 
در سال 1930 به مخالفت با »انشعاب طبيعت« 
پرداخت، با درك ذهني و واقعيت هاي عيني، در 
ظاهر وجود كه مخالف جهت همه ادعاي عقاني 

علوم طبيعي قرار داشت.
هدف اين كار و كارهاي گذشته او اين بود 
كه نظريه واحدي براساس معلوماتي كه در تجربه 
حس���ي وجود دارد طرح ريزي كند و موضوع و 
روش علوم طبيعي را توضيح دهد بدون آنكه از 

حوزه توصيفي محض خارج شود. 

او برخاف نوشته هاي فلسفه طبيعي بعدش 
در اينجا سعي نكرده از اطاعات قابل درك از نظر 
حس���ي برگردد تا خودش ذات وجود را بفهمد: 
»ارزش هاي طبيعت شايد كليد تركيب متافيزيكي 
وجود باشد، اما حاا نمي خواهم چنين تركيبي را  
وصف كنم. با قبول كردن چيزي كه ما را به مثابه 

الهام مستقيم آگاهي حسي به شناخت مي رساند، 
من منحصراً مشغول كليت دادن بزرگ ترين اندازه ها 

مي باشم«
او يك���ي از نمايندگان مه���م واقع گرايي 
)Realismus( جديد است و براساس آن، يك 
فلسفه طبيعي نقادانه بنياد نهاد كه بعداً با متافيزيك 
راهگشا تكميل شد. چون او از خانواده اي روحاني 
بود، بيشتر به جنبه هاي معنوي دنيا اهميت مي داد تا 

جنبه هاي مادي آن.
او مهمترين فيلسوف طبيعي قرن بيستم است، 
ولي چون سخنان و نوشته هايش مشكل و پيچيده 
است، فلس���فه او براي مردم زياد روشن نيست. 

وقتي در س���ال 1924 به او پيشنهاد شد، كرسي 
فلسفه در دانشگاه هاروارد را به عهده بگيرد، فوراً 
لندن را ترك كرد و به دانش���گاه هاروارد رفت، با 

اينكه مردي 63ساله و نسبتاً پير بود.
سال ديگر، يكي از سه كتاب فلسفي او به نام 
»علم و جهان مدرن« كه محصول كارهايش از سال 
1925 بود، منتشر شد.  او در اين كتاب طرح »فلسفه 
طبيعي« را ريخت. دانشگاه ادينبورگ در سال هاي 
1927 و 1928، بعد از چاپ و موفقيت كتاب فوق 
 )Giford( تصميم گرفت، جايزه مشهور گيفورد
براي الهيات طبيعي را كه در كتاب »علم و جهان 
مدرن« مطرح كرده بود، به او ارائه دهد. در س���ال 
1929 هم ويراستاري جديد درس هاي گيفورد 
 )Process and Reality( »فرآيند و حقيقت«
درباره جهان شناس���ي نوشت كه در نيويورك به 
چاپ رسيد. سپس كتاب »سرگذشت انديشه ها« 
)Adventures of Ideas( را كه دنباله و تكامل 

مطالعات تاريخي افكار است، منتشر ساخت.
توضيح اساسي در اين سه كتاب كه عمدتًا 
»سيستم متافيزيكي« اس���ت، وظيفه مقدمه ذيل 
مي باشد: وايتهد تا سال 1936 به طور رسمي و بعداً 
نيز به طور غيررسمي مدتي تدريس كرد. آخرين 
درس رسمي او »فناناپذيري« در سال 1941  بود كه 
با عبارت ذيل به پايان مي رسد: »دقت جعل است«.

او در روز 30 دسامبر 1947 در اثر سكته مغزي 
دنيا را وداع گفت. خبر مرگ او همه دوس���تان و 
آشنايانش را ماتم زده و غمگين ساخت. گوستاو 
مولر )Gustav Muller( در چاپ دوم »فلسفه 
آمريكايي« نوشت: »پروفسور وايتهد كه يكي از 
مهم ترين متفكران هم���ه اعصار بود،  فوت كرد. 
متفكري كه در ميان شاگردانش، انساني نيك، حقيقتًا 

صبور و جذاب براي دوستي بود.«
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امید خون است در رگ زندگی. به همین جهت 
هیچ چیز به ان���دازه امید زندگی را تازه نمی کند. در 
نبود امید، زندگی رسوب می کند و رسوب می شود.

زمان سفره حق است برای اطعام اغنیا و مساکین. 
فقیر و غنی در کنار سفره حق نشسته اند تا زمانی که 

بساط سفره زمان جمع نشده است.

خدا برای هر مخلوقی و هر انس���انی سفره ای 
گشوده اس���ت. سفره خدا، زمان و فرصت و عمری 
است که به هر موجود و مخلوقی داده است تا سیر 
شود یا گرسنه بماند. تا از سفره  درست استفاده کند یا 

سفره را بکشد و بهم بریزد.

تلخ و ش���یرین در زوال 
مس���ابقه دارند و بر هم سبقت 
می گیرند. در این میانه انس���ان 
غافل از زوال هم���ه جانبه در 
جلب شیرین و دفع تلخ از هیچ 
کاری فروگذار نمی کند، همانند 
کس���ی که برای زود رسیدن، از 

روی مادر و پدرش بپرد!

هیچ چیز به اندازه ظلم قلب 
انسان و قلب زندگی را منجمد نمی کند. ستم کوچک 

باشد یا بزرگ، قلب ها را هدف می گیرد.

اشتباه است اگر فکر کنیم تنها آب از اعماق زمین 
می جوشد و در درجه ای به جوش می آید و تبخیر 
می شود. انسان نیز از اعماق حیات می جوشد و به 
جوش و می آید و تبخیر می شود با تولد، با جوانی 

و با پیری.

آدمی آب حق است. از آسمان حق می بارد. در 
زمین جاری می شود و آنگاه به آسمان برمی گردد، با 

تبخیر مرگ.

خداوند تنها موجودی است که انکارش دشوارتر 
از قبول کردنش است.

 زیبایی مجوز عش���ق است و عشق مجوز همه 
چیز. تا جایی که چیزی بیرون از دایره عشق نمی ماند.

ریاضت با فکر آغاز می شود: هرچه فکر قوی تر، 
ریاضت قوی تر.

هر کودکی برای بزرگ ش���دن، هر روز از ده ها 
خطر می رهد که یکی از آنها کافی اس���ت تا طومار 

حیاتش را درهم پیچد.

 برای شمس شدن ازم نیست تبریزی باشیم. 
کافی است تابش آغاز کنیم.

امید است این س���خن سیاسی تلقی نشود که: 
گاهی وجود یک مرد بی ادعا، خط بطانی است بر 
هزاران مدعی که برای اثبات »یاوه« بودنشان هزار سال 

زمان ازم است.

کفر بدون شک نوعی از قتل و قتال است: قتل 
ایم���ان، قتل یقین و قتل خدا. قتل ایمان حتی اگر به 

قتل خدا نینجامد، تهدیدي علیه زندگی است.

برای عمله جور بودن ازم نیس���ت انسان به 
اس���تخدام اصحاب ظلم در بیاید. بی موضع بودن و 
عدم صراحت، آجر باا انداختن برای معماران جور 
است تا هرچه می خواهند بسازند: کاخ برای ریاست 

خودشان یا زندان برای فرزندان شما.

مي توان تصور کرد خداوند گاهی پش���ت ابر 
می رود تا ببیند جهان چه می کند و انسان چه می کند.

کار کلنگ تخریب است هر زمان با هر دستی 
که به س���متش برود و کار قلم ساختن است اما نه 
در هر دس���تی. براي تخریب تفاوتي میان دست ها 
و کلنگ ها نیس���ت اما ساختن 
دس���ت خودش را دارد و ابزار 

خودش را.

مقام جامعه را نباید دست 
ک���م گرف���ت از آن رو که در 
مواردي حال و حرام را تعیین 
نمی کند مگر جامع���ه. از این 
منظر جامعه است که تقدیرها را 

رقم می زند.

خدا پش���توانه اس���ت. 
پشتوانه ای که بدون او جهان از درون فرو می پاشد. 
پشتونه ای که جهان و انسان و ملکوت و کلمات و 
معانی به او تکیه داده اند. آنکه خدا را از انسان بگیرد، 
ستون را از او گرفته است، تکیه گاه را. کاغذ پاره بشر 
با طای خداوند، پول و اسکناس شده است و وارد 
چرخه شده است. بدون این خدا، بشر چه تحفه ای 
است بیش از حیوانی و جهان چیست بیش از جنگلي 

موحش و مظلم؟

درد قابل ترجمه نیس���ت. درد فراتر از درک و 
فهم مترجمین است. زبانی است ویژه و مستقل که با 
کلید قلم هیچ مترجمی گشوده نمی شود. درد را با درد 
می توان فهمید. مترجم درد، دردمند است؛ بگوید یا 

نگوید. بتواند که بگوید یا نه.

زمان های قبل از جنگ و بعد از جنگ، چیزی 
کم از جنگ ندارد. دلیل موضوع روشن است: قبل 
از جنگ تصور جنگ اضطراب تولید می کند و بعد از 

جنگ، آثار جنگ تازه بروز می کند.

آنجا که سیاس���ت به آزادی اخم کند، زندگی 
چهره حقیقی اش را در زیر انبوهی از ابهامها پنهان 
می   کند و رن���ج جای لذت را می  گیرد و آزردگی به 

جای آزادی می نشیند.
 

برخي ذهن  ها جهنم واژه اس���ت. سلول سلول 
مغزش���ان پر از تنفر اس���ت. پر از کلماتی تیز مثل 
چاقو. چاقو روی چاقو. صدای چک چک چاقو در 
گوششان طنین انداز است: انتقام. تنفر. تافی. کلمات 
خشن توی هم می لولند و ذهن آنها را داغ می کنند. 

انس���اني را باید تصور کرد که در قفس بزرگ 
شده اس���ت، بی آب و دانه. طبیعي است که چنین 
فردي از اضطراب تغذیه کرده و با تشویش هم بزرگ 

خواهد شد.

آخرین نظریه در باب انسان اولین نظریه است.
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لوح 

در كوچه باغ  انديشه  -108 

بر  بساط سفره  زمان

دكتر سيروس برادران شكوهي كريم فيضي
   

   کیکاوس پسر کیقباد نوة 
کیکاوس اول سومین شاه سلسله 

کیاني. 
   در شعر: 

به هیبت کوه و شکوه رود/ 
نمي کشانم ات بیرون/ از قعر قرون 

و عهد دقیانوس.
   دقیوس "حال اصحاب کهف و دقیانوس، عهدي 
قدیم، نام پادشاهي ستمکار در روم، در زمان اصحاب 
کهف که گویند چند تن از مسیحیان پیش از اسام از 
ترس او گریخته و به غاري پناه بردند و بنابر روایات 
سیصد سال در آن غار در خواب بودند و به اصحاب 

کهف معروف شدند. 
   اصحاب کهف: گویند شش تن بودند که در عهد 
دقیانوس به خداي یگانه ایمان آوردند و چون دقیانوس 
هر کس را به دین عیسي بود مي کشت آنان از قسطنطنیه 
فرار کردند، در راه شباني و سگش همراه آنان شد و 
همگي به غاري پناه بردند و در آنجا به خواب رفتند. به 
فرمان خداوند 309 سال در خواب ماندند، سپس بیدار 
شدند و به گمان آنکه دیشب به خواب رفته اند یکي از 
آنان براي خریدن طعام به شهر رفت و چون پولي که 
در دست داشت سکه زمان دقیانوس بود مردم پنداشتند 
که او گنجي پیدا کرده او را نزد حاکم شهر بردند پس 
از بازجویي حقیقت حال آنها کشف شد جمعي براي 
زیارت یاران وي به غار رفتند و خواس���تند آنها را به 
شهر ببرند لکن اصحاب کهف پس از درک این امر که 
سیصد سالي در خواب بوده اند دوباره سر بر بستر نهاد 
و از خداوند طلب مرگ کردند و بدرود زندگي گفتند. 

)مصاحب(  
    ]دقیوس، امپراطور روم � 201 � مقتول 251 م، 
وي به سبب شکنجه دادن مسیحیان شهرت دارد و در 
جنگ با ُگت ها در تراکیه کشته شد. اصحاب کهف را 

معاصر این امپراطور دانسته اند[. )معین( 
   بيتوته/55:

بیتوته در فضاي باز
شب ماني، زیر قله در شبي زمستاني

از چاک کیسه خوابت باید
چشم بر آسمان پرستاره بدوزي

تا از روشناي ستاره قطبي 
گرمي بسترت ار آتشي برافروزي.

"گیلگمیش"
جاوید سلطاني ست
 سلطان مرگ/ 69 :

 ... و مار
که گیاه جواني دوباره را از "گیلگمیش" ربوده بود. 

در زیر پنجه هایش مرگبار
به تقایي بیهوده

تن به خار و خاره مي ساید.
:69 ) Gilgames (   

   منظومه حماسي بابلي که در هزارها پیش از میاد 
مسیح در تمام شرق نزدیک معروف بوده و چنین نام 
داشته است. کسي که همه چیز را دیده است. حماسه 
مجموعه اي از داستان هایي است که، اگرچه پیوستگي 
متیني با یکدیگر ندارند، آنها را یک جا جمع کرده اند، 
و یک قسمت از آن داستان، طوفان بابِل است. روایت 
قدیم آن در کتابخانه آسور باني پال در نینوا )قرن سوم 

ق.م( در  12 لوحه به دست آمده است. 
آثار قطعاتي از روایات قدیم تر آن در آسیاي صغیر 
و فلسطین پیدا شده، و ترجمة قطعاتي از آن نیز، که 
به زبان هاي خارجي یعني ِحتّي و هوري مانده است، 
حاکي از شهرت و محبوبیت آن در سراسر شرق نزدیک 
در روزگاران قدیم است. اما روایت بابلي آن حاکي از 
اوج توسعة حماسه و کمال صورت ادبي آن است. در 
این حماسه که پهلوان اول آن گیلگمیش است. اما هیچ 
انساني را به زندگاني جاودان دسترسي نیست حتي اگر 
به زورمندي و پهلواني گیلگمیش باشد. نظیر خضر... 

او به جان خدمتگزار باغ آتش بود...
مرزهاي ملک،

همچو سرحدات دامن گستر اندیشه، بي سامان
برج هاي شهر.

همچو با روهاي دل، بشکسته و ویران.
دشمنان بگذشته از سرحد و از بارو...

چشم ها با وحش���تي در چشمخانه هر طرف را 
جستجو مي کرد: 

وین خبر را هر دهاني زیر گوشي بازگو مي کرد،
آخرین فرمان،
آخرین تحقیر... 

مرز را پرواز تیري مي دهد سامان.
گر به نزدیکي فرود آید،

خانه هامان تنگ،
آرزومان کور...
ور بپرد دور،

تا کجا؟ تا چند؟
آه... کو بازوي پوادین و کو سرپنجة ایمان؟

هر دهاني این خبر را بازگو مي کرد؛
چش���م ها، بي گفتگویي، هر طرف را جستجو 

مي کرد.
... لشکر ایرانیان در اضطرابي سخت دردآور،
دو و دو و سه و سه به پچ پچ گرد یکدگر؛

کودکان بر بام،
دختران بنشسته بر روزن
مادران غمگین کنار در

کم کمک در اوج، آمد پچ پچ خفته.
خلق، چون بحري برآشفته،

به جوش آمد؛
خروشان شد،
به موج افتاد؛

برش بگرفت و مردي چون صدف
از سینه بیرون داد.

"منم آرش!"
چنین آغاز کرد آن مرد با دشمن، 

"منم آرش، سپاهي مردي آزاده،
به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را

اینک آماده."
... دشمنانش در سکوتي ریشخندآمیز،

راه وا کردند
کودکان از بام ها او را صدا کردند.

مادران او را دعا کردند.
پیرمردان چشم گرداندند

دختران، بفشرده گردن بندها در مشت،
همره او قدرت عشق و وفا کردند.

آرش، اما همچنان خاموش،
از شکاف دامن البرز باا رفت.

وز پي او، 
پرده هاي اشک پي در پي فرود آمد...

"شامگاهان، راه جویاني که مي جستند، آرش را بروي 
قله ها، پیگیر، 

باز گردیدند."
بي نشان از پیکر آرش،

یا کمان و ترکشي بي تیر.
آري، آري، جان خود در تیر کرد آرش،

کار صدها صد هزاران تیغة شمشیر کرد آرش.
تیر آرش را سواراني که مي راندند بر جیحون،

به دیگر نیمروزي از پي آن روز،
نشسته بر تناور ساق گردویي فرو دیدند.

و آنجا را، از آن پس، 
مرز ایرانشهر و توران باز نامیدند.

آفتاب،
در گریز بي شتاب خویش،

سال ها بر بام دنیا پاکشان سر زد...
با دهان سنگ هاي کوه، آرش مي دهد پاسخ؛
مي کند نشان از فراز و از نشیب جاده ها آگاه،

مي دهد امید. 
مي نماید راه.

در برون کلبه مي بارد.
برف مي بارد به روي خار و خاراسنگ.

کوه ها خاموش.
دره ها دلتنگ.

راه ها چشم انتظار کارواني با صداي زنگ...
کودکان دیري است در خوابند،
در خواب است عمو نوروز،

مي گذارم کنده اي هیزم در آتشدان
شعله باا مي رود، پر سوز...

"23 اسفند 1327/ نمونه هاي شعر آزاد/ 47 اثر از 18 
شاعر نو/ ج دوم، تیراژ 10000 نسخه/ تهران � 1344"

دیو سفید/ 94 
   دیو یا پهلواني مازندراني که بر کیش باطل بود و 

به دست رستم کشته شد. "معین، ج 5، آ � ع" 
   در افسانه هاي شاهنامه،  دیو معروف مازندراني، 
و در واقع س���ردار پادشاه آن س���رزمین در روزگار 

کیکاوس.
   وي کیکاوس را که به مازندران لشکر کشیده بود 

بود. "مصاحب ج 2 )ش.ل(." 
آب حيات/ 69 :

شکارگر بي رحمي که کس را از او گریزي نیست
شوخ چشمي که اسکندر را

تشنه  بر سر آب حیات مي برد
و تشنه کامش برمي گرداند.

   طبق روایات نام چشمه ایست در ناحیه اي تاریک 
از شمال که موسوم به "ظلمات" است. آشامیدن آن آب، 
زندگي جاوداني بخشد. گویند اسکندر به طلب آن شده 
نیافت و خضر پیغمبر بدان رسید، و از آن آب آشامید و 
جاوید گشت؛ آب حیوان، آب زندگي، آب زندگاني، 

آب بقاء، آب خضر. "معین، ج 5 )ج، آ.ع(" 
اژدهاي هفت سر/ 83 :

   اژدهاي فلکي و ضحاک. صورتي است فلکي 
به شکل اژدها که به عربي آن را رأس و ذنب و تنین 

گویند:
   اژدها:

کنم ز اژدهاي فلک س���ر بکین/ چه باک آیدم ز 
اژدهاي زمین؛  )معین، ج 5، آ � ع(

در راه قله باد گزنده زوزه مي کشد/ و آواري از یخ 
و برف/ بر سر و رویمان مي ریزد.

اژدهاي هفت سر مرگ/ بر دره ها، در کمین نشسته 
است/ و زیر "قرنیزهاي پنهان" خالي ست.

آرش 94: 
دماوند کوه

.... در سرخي َفَلق،
از دود خان تپه گوگرد بگذرند

و آنگاه بر چکاد کوه
چون آرش برآمدن آفتاب را
پَرتابه نگاه به خاور رها کنند.

آرش   aras ]... درخش���نده[ در اوس���تا، یَشْت 
)تیشتریشت بند 6 � 7( آمده: "ما تیشتر ستارة زیبا و 
فرهمند را مي ستائیم که به جانب دریاي "ووروکش" 
به همان تندي حرکت مي کند که تیر از کمان "ارخش" 
س���خت کمان، آن آریایي که از همة آریائیان سخت 
کمانتر بود، و از کوه ُخْشوتَه  xsuta  به کوه ُخَونَْونت 
 xvanvant  تیر انداخت..." کوه ُخْشَوته به عقیدة دار 
مستتر یکي از قلل پُتش���خوارگر )جبال البرز( است. 

xswiwi-  آرخش در اوستا با صفت خشویوي ایشو
isu  )سخت کمان دارندة تیر تیزرو( آمده، و آن در پهلوي 
 se pak-Tir و در فارسي "شیوا تیر" شده. در روایات 

پس از اسام آمده: 
آرش پهلوان���ي کماندار بود از لش���کر منوچهر 
پیشدادي. در آخر دورة حکمراني منوچهر قرار بر آن 
شد که داوري ایراني تیري رها کند و هر جا که تیر 
فرود آید، مرز ایران و توران باشد، آرش پهلوان ایراني از 
قلة دماوند �  به قولي از آُمل � تیري بیفکند که از بامداد 
تا نیمروز برفت و به کنار جیحون � به قولي مرو � فرود 

آمد، و آنجا مرز شناخته شد. )معین، ج 5، آ.ع(
بر مبناي همین حماسه، سیاوش کسرایي، پهلوان 
شعر معاصر از آمل به سان آرش شعري سرود که از 
دفتر، سروده را به سان تیر آرش از آمل نه تنها در مرو و 
جیحون بلکه در قلب ها نشست حتي فراتر تا نام ایران 

و ایراني هست زنده و جاودان است.
... گفته بودم زندگي زیباست. 

گفته و ناگفته، اي بس نکته ها کاینجاست.
آسمان باز، 
آفتاب زرد،

دشت هاي بي در و پیکر...
پیرمرد آرام و با لبخند،

کنده اي در کورة افسردة جان افکند.
چشم هایش در سیاهي هاي کومه جستجو مي کرد؛

زیر لب آهسته با خود گفتگو مي کرد:
� زندگي را شعله باید بر فروزنده؛

شعله  ها را هیمه سوزنده.
زندگاني ش���عله مي خواهد. "صدا سر داد عمو 

نوروز"
� "شعله ها را هیمه باید روشني افروز.

کودکانم، داستان ما ز "آرش" بود.

با سران سپاهش با جادوگري نابینا کرد و سپاه ایران 
را شکس���ت داد و در بند کشید. رستم پس از آگاهي 
از این ماجرا به مازندران شتافت، و بعد از گذشتن از 
هفت خوان،  که دیو سپید بر سر راه او ایجاد کرده بود، 
به غار دیو س���پید آمد، و او را که درون غار خفته بود 
از خ���واب بیدار کرد، و با وي جنگید و او را بر زمین 
زده جگرگاهش را بدرید، و جگر او را براي بینا کردن 
دیدگان کیکاوس و سران سپاه ایراني برد. جنگ رستم 
با دیو سپید از جنگ هاي نمایان اوست،  و در میان عامه 
مردم ش���هرت فراوان دارد. »مصاحب، ج 1، )ا، س(، 

ص 1033« 
معراج/ 95

دنیاي سرد و خاموش
دنیاي سرد و خامش این کوه برفپوش

عرصه جوان عقابي ست
که بر سر هر صخره مي نشیند

آنجا که اوج وحشت است و مطلق تنهایي
و حکمراني قانون بي ترحم معراج:

بااتر هر چه پریدن، تنهاتر و رمیده تر
 در انزواي کوه نشستن.

   ع���روج و و باا رفتن حضرت رس���ول به 
آسمان هاس���ت که از جمله معجزات آن حضرت 
مي باشد. در این سیر پیامبر اکرم همراه جبرئیل سفر 
خود را از مسجدالحرام آغاز نمود یا به روایتي از خانه 
ام هاني دختر ابوطالب آغاز نمود و با مرکبي فضاپیما به 
نام بُراق به سوي بیت المقدس روانه گردید. ایشان از 
مدینه، طور سینا،  بیت الَْلْحم )زادگاه حضرت مسیح( 
منازل انبیاء، آثار آنان و مس���جد ااقصي دیدن و در 
برخي منازل نماز گزارد. »مصاحب، ج 3، بخش دوم، 

ل � ي، ص 2806«
چشم اسفند یار/ 95
چشم اسفند یار من:

آمدم که دل به تن آسایي فرودست ها بربندم
و چشم از بلنداي قله ها برگیرم.

   اسفندیار، پسر گشتاسب پادشاه کیاني، او به دست 
زرتشت روئین گردید بعد از پیروزي هایي در نهایت 
در جنگ با رستم توسط تیر دو شاخ گزین رستم بر 

چشمانش از پا درآمد. »معین« 
پرومته/ 102
زنداني صخره

تقدیرش همین بود
که زنجیر زندان صخره در پایش گیرد؟

»پرومته اي« دیگر بود... 
   پرومته در اساطیر یوناني رب النوع آتش و خالق 
نوع بشر و مظهر نبوغ انساني. پرومته یکي از تیتان ها 
بود،... س���پس زئوس پرومته را توسط هفستوس به 
صخره اي از کوه قفقاز به میخ بدوخت و او را محکوم 
به عذاب ابدي کرد کرکسي جگر وي را با منقار همواره 
پاره کرده مي کش���ت و او دوباره زنده مي شد. پس از 
رنج هاي بسیار پرومته به دست ِهراْکُلس � کرکس را 
کشت � آزاد گردید و زئوس او را عفو کرد. آتشي که 
او به انسان داد عبارت از خرد و دانایي است. »معین، 
ج 5،  آ � ع« }] Titan-ha [ پس���ران اورانوس و گئا 
) Guea (. آنان ضدخدایان طغیان کردند و بر آن شدند 
که با چیدن کوه ها روي همدیگر به آسمان عروج کنند، 
ولي زئوس ایش���ان را با صاعقه بسوخت ]اساطیر[[ 

»معین، ج 5، آ � ع، ص 405«{  
هفت دریاي عشق/ 119
داوود/ 133، من اینجا:

من اینجا:
بر کنار این جویبار دره خاموش 

بر ایمان دیرینه ام پا مي فشارم
که داوود

هنگامي که مزامیرش را به بانگي خوش مي خوانده 
است 

مرغ هوا از پریدن و آب جوي از رفتار
باز مي مانده است.

   داوود: پادشاه اس���رائیل )حدود 1010 � 970 
ق.م( وي جانشین شاعول شد و بر فلسطینیان غلبه و 

بیت المقدس را تأسیس کرد. او شاعر و پیغمبر بود و از 
خود »مزامیر«ي به جا گذاشته که مشحون از الهامات 
غنایي اس���ت. طبق تورات وي تنها با جالوت غول 
جنگید و او را با یک ضربة فاخن کشت. »معین، ج 

5، آ � ع« 
تُروا/ 143
هوشمند 

نخستین اختراع فلزي اش
شمشیر مفرغین بود
براي گشودن "تروا"

و شاهکار دومین هزاره تاریخش
کوره هاي انسان سوز بوده و انهدام "هیروشیما"

"هوشمند" با پنجه هاي خونین
نقاب تمدن بر رخساره کشید

قابیل را
هفت کهکشان فاصله در پیش است

تا در مقام انسان برآید.
  »تُروا«  Toroya : شهري در آسیاي صغیر یونانیان 
متحد، آن شهر را 10 سال محاصره کردند و هومیروس 
]هومر[ ش���رح جنگ هاي آنها را با قلم سّحار خود 
جاوداني نموده، بقایاي ش���هر مزبور توسط شلیمان 
]سلیمان[ در حوالي محل کنوني � حصارلق � یافته 

شد. »معین، ج 5، آ � ع«
  قابیل: عبر، قابن، پس���ر آدم ابوالبشر و حوا، در 
تورات، ِسْفر پیدایش باب چهارم آمده: "و آدم زن خود 
حوا را بشناخت، او حامله شد و قابیل را زائید... و بار 

دیگر برادر او هابیل را زائید. »معین، ج 6، غ � ي« 
   با اینکه نام حس���ن نیک منش چون بسیاري از 
شاعراني نوپرداز آذربایجان در کتاب: از دیار ابرهاي 
حسین جعفري، از: 1265 تا 1365 ه .ش. که تاشش 
مش���کور و خدمتش ماجور باد چون حسن جداري 
تنوري )اسیر(، قمرتاج شاهگلي »منظر«، محمدحسن 
گوهرزاي "گوهر"، محمدعلي فتي، صدیقي نخجواني، 
ابوالفضل شهبازي }"ش���هباز"،زادة، دهکدة »کندلج« 
مرند{، اکرم شهبازي، یحیي شیدا، حسین پسیان، شمس 

کسمایي، نامش پشت ابرها پنهان مانده! 
حالیا با انتشار مجموعه حاضر بارقه امیدي دمیده 
که از این پس در کتاب ها و دفاتر و جنگ هایي از این 
قبیل، نام حسن نیک منش به سان بسیاري از شاعران 
نوپرداز و نواندیش دیار شمس و نظامي و شهریار جاي 
خود را باز مي یابد و آیندگان و سرایندگان سروده هاي 
او را با ش���وق و ذوق خواهند خواند و نام او را یاد 

خواهند کرد. 
   ش���عرهاي نیک منش رنگ و بوي از شعرهاي 
ش���اعران بزرگ دارد. شعرهاي شاعران، نویسندگان 
و موضوعات مطرح زمانه ماس���ت و بزرگاني چون: 
ش���هریار، اخوان ثالث، ناتل خانلري، صمد بهرنگي، 

شاملو، منوچهر آتشي، ملک الشعراي بهار.
   از آن او با سنگ خارا سخن گفتم/ 24 چشمه و 

سنگ، ملک الشعراي بهار
   اسب آشفته یال/ 20، اسب سفید وحشي من، 

منوچهر آتشي
   به عقاب شکسته بال/ 52، عقاب خانلري

   دیري ست/ 98،آرش کمانگیر
   عقاب/ 109، عقاب خانلري

   کوه تو بودي/ به میرزاي شاعر، )در جستجوي 
پدر( شهریار

   ماهي گریز/ 129، ماهي سیاه کوچولوي بهرنگي
   من اینجا/ 133، شعر شاملو
   مِه/ 137، زمستان اخوان

شهریار در شعر: در ماتم پدر
   از کرده هاي خود با پدر که همه از غفلت جواني 

بود پشیماني مي کند:
گفتم عصاي دست تو باشم ولي چه سود/ پایم به 

ِگل فرو شده، خاکم به سر پدر.
کوه ار ش���وم به صبر و توانایي و شکیب/ داغ تو 
کوه را بشکافد کمر پدر. "کلیات، انتشارات سعدي، 

ص324" 

در بزم سرخوشان
درباره مجموعه شعر حسن نيك منش2
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امید خون است در رگ زندگی. به همین جهت 
هیچ چیز به ان���دازه امید زندگی را تازه نمی کند. در 
نبود امید، زندگی رسوب می کند و رسوب می شود.

زمان سفره حق است برای اطعام اغنیا و مساکین. 
فقیر و غنی در کنار سفره حق نشسته اند تا زمانی که 

بساط سفره زمان جمع نشده است.

خدا برای هر مخلوقی و هر انس���انی سفره ای 
گشوده اس���ت. سفره خدا، زمان و فرصت و عمری 
است که به هر موجود و مخلوقی داده است تا سیر 
شود یا گرسنه بماند. تا از سفره  درست استفاده کند یا 

سفره را بکشد و بهم بریزد.

تلخ و ش���یرین در زوال 
مس���ابقه دارند و بر هم سبقت 
می گیرند. در این میانه انس���ان 
غافل از زوال هم���ه جانبه در 
جلب شیرین و دفع تلخ از هیچ 
کاری فروگذار نمی کند، همانند 
کس���ی که برای زود رسیدن، از 

روی مادر و پدرش بپرد!

هیچ چیز به اندازه ظلم قلب 
انسان و قلب زندگی را منجمد نمی کند. ستم کوچک 

باشد یا بزرگ، قلب ها را هدف می گیرد.

اشتباه است اگر فکر کنیم تنها آب از اعماق زمین 
می جوشد و در درجه ای به جوش می آید و تبخیر 
می شود. انسان نیز از اعماق حیات می جوشد و به 
جوش و می آید و تبخیر می شود با تولد، با جوانی 

و با پیری.

آدمی آب حق است. از آسمان حق می بارد. در 
زمین جاری می شود و آنگاه به آسمان برمی گردد، با 

تبخیر مرگ.

خداوند تنها موجودی است که انکارش دشوارتر 
از قبول کردنش است.

 زیبایی مجوز عش���ق است و عشق مجوز همه 
چیز. تا جایی که چیزی بیرون از دایره عشق نمی ماند.

ریاضت با فکر آغاز می شود: هرچه فکر قوی تر، 
ریاضت قوی تر.

هر کودکی برای بزرگ ش���دن، هر روز از ده ها 
خطر می رهد که یکی از آنها کافی اس���ت تا طومار 

حیاتش را درهم پیچد.

 برای شمس شدن ازم نیست تبریزی باشیم. 
کافی است تابش آغاز کنیم.

امید است این س���خن سیاسی تلقی نشود که: 
گاهی وجود یک مرد بی ادعا، خط بطانی است بر 
هزاران مدعی که برای اثبات »یاوه« بودنشان هزار سال 

زمان ازم است.

کفر بدون شک نوعی از قتل و قتال است: قتل 
ایم���ان، قتل یقین و قتل خدا. قتل ایمان حتی اگر به 

قتل خدا نینجامد، تهدیدي علیه زندگی است.

برای عمله جور بودن ازم نیس���ت انسان به 
اس���تخدام اصحاب ظلم در بیاید. بی موضع بودن و 
عدم صراحت، آجر باا انداختن برای معماران جور 
است تا هرچه می خواهند بسازند: کاخ برای ریاست 

خودشان یا زندان برای فرزندان شما.

مي توان تصور کرد خداوند گاهی پش���ت ابر 
می رود تا ببیند جهان چه می کند و انسان چه می کند.

کار کلنگ تخریب است هر زمان با هر دستی 
که به س���متش برود و کار قلم ساختن است اما نه 
در هر دس���تی. براي تخریب تفاوتي میان دست ها 
و کلنگ ها نیس���ت اما ساختن 
دس���ت خودش را دارد و ابزار 

خودش را.

مقام جامعه را نباید دست 
ک���م گرف���ت از آن رو که در 
مواردي حال و حرام را تعیین 
نمی کند مگر جامع���ه. از این 
منظر جامعه است که تقدیرها را 

رقم می زند.

خدا پش���توانه اس���ت. 
پشتوانه ای که بدون او جهان از درون فرو می پاشد. 
پشتونه ای که جهان و انسان و ملکوت و کلمات و 
معانی به او تکیه داده اند. آنکه خدا را از انسان بگیرد، 
ستون را از او گرفته است، تکیه گاه را. کاغذ پاره بشر 
با طای خداوند، پول و اسکناس شده است و وارد 
چرخه شده است. بدون این خدا، بشر چه تحفه ای 
است بیش از حیوانی و جهان چیست بیش از جنگلي 

موحش و مظلم؟

درد قابل ترجمه نیس���ت. درد فراتر از درک و 
فهم مترجمین است. زبانی است ویژه و مستقل که با 
کلید قلم هیچ مترجمی گشوده نمی شود. درد را با درد 
می توان فهمید. مترجم درد، دردمند است؛ بگوید یا 

نگوید. بتواند که بگوید یا نه.

زمان های قبل از جنگ و بعد از جنگ، چیزی 
کم از جنگ ندارد. دلیل موضوع روشن است: قبل 
از جنگ تصور جنگ اضطراب تولید می کند و بعد از 

جنگ، آثار جنگ تازه بروز می کند.

آنجا که سیاس���ت به آزادی اخم کند، زندگی 
چهره حقیقی اش را در زیر انبوهی از ابهامها پنهان 
می   کند و رن���ج جای لذت را می  گیرد و آزردگی به 

جای آزادی می نشیند.
 

برخي ذهن  ها جهنم واژه اس���ت. سلول سلول 
مغزش���ان پر از تنفر اس���ت. پر از کلماتی تیز مثل 
چاقو. چاقو روی چاقو. صدای چک چک چاقو در 
گوششان طنین انداز است: انتقام. تنفر. تافی. کلمات 
خشن توی هم می لولند و ذهن آنها را داغ می کنند. 

انس���اني را باید تصور کرد که در قفس بزرگ 
شده اس���ت، بی آب و دانه. طبیعي است که چنین 
فردي از اضطراب تغذیه کرده و با تشویش هم بزرگ 

خواهد شد.

آخرین نظریه در باب انسان اولین نظریه است.

چهارشنبه 5  دي  1397ـ  سال نودوسوم ـ   شماره 27181
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در كوچه باغ  انديشه  -108 

بر  بساط سفره  زمان

دكتر سيروس برادران شكوهي كريم فيضي
   

   کیکاوس پسر کیقباد نوة 
کیکاوس اول سومین شاه سلسله 

کیاني. 
   در شعر: 

به هیبت کوه و شکوه رود/ 
نمي کشانم ات بیرون/ از قعر قرون 

و عهد دقیانوس.
   دقیوس "حال اصحاب کهف و دقیانوس، عهدي 
قدیم، نام پادشاهي ستمکار در روم، در زمان اصحاب 
کهف که گویند چند تن از مسیحیان پیش از اسام از 
ترس او گریخته و به غاري پناه بردند و بنابر روایات 
سیصد سال در آن غار در خواب بودند و به اصحاب 

کهف معروف شدند. 
   اصحاب کهف: گویند شش تن بودند که در عهد 
دقیانوس به خداي یگانه ایمان آوردند و چون دقیانوس 
هر کس را به دین عیسي بود مي کشت آنان از قسطنطنیه 
فرار کردند، در راه شباني و سگش همراه آنان شد و 
همگي به غاري پناه بردند و در آنجا به خواب رفتند. به 
فرمان خداوند 309 سال در خواب ماندند، سپس بیدار 
شدند و به گمان آنکه دیشب به خواب رفته اند یکي از 
آنان براي خریدن طعام به شهر رفت و چون پولي که 
در دست داشت سکه زمان دقیانوس بود مردم پنداشتند 
که او گنجي پیدا کرده او را نزد حاکم شهر بردند پس 
از بازجویي حقیقت حال آنها کشف شد جمعي براي 
زیارت یاران وي به غار رفتند و خواس���تند آنها را به 
شهر ببرند لکن اصحاب کهف پس از درک این امر که 
سیصد سالي در خواب بوده اند دوباره سر بر بستر نهاد 
و از خداوند طلب مرگ کردند و بدرود زندگي گفتند. 

)مصاحب(  
    ]دقیوس، امپراطور روم � 201 � مقتول 251 م، 
وي به سبب شکنجه دادن مسیحیان شهرت دارد و در 
جنگ با ُگت ها در تراکیه کشته شد. اصحاب کهف را 

معاصر این امپراطور دانسته اند[. )معین( 
   بيتوته/55:

بیتوته در فضاي باز
شب ماني، زیر قله در شبي زمستاني

از چاک کیسه خوابت باید
چشم بر آسمان پرستاره بدوزي

تا از روشناي ستاره قطبي 
گرمي بسترت ار آتشي برافروزي.

"گیلگمیش"
جاوید سلطاني ست
 سلطان مرگ/ 69 :

 ... و مار
که گیاه جواني دوباره را از "گیلگمیش" ربوده بود. 

در زیر پنجه هایش مرگبار
به تقایي بیهوده

تن به خار و خاره مي ساید.
:69 ) Gilgames (   

   منظومه حماسي بابلي که در هزارها پیش از میاد 
مسیح در تمام شرق نزدیک معروف بوده و چنین نام 
داشته است. کسي که همه چیز را دیده است. حماسه 
مجموعه اي از داستان هایي است که، اگرچه پیوستگي 
متیني با یکدیگر ندارند، آنها را یک جا جمع کرده اند، 
و یک قسمت از آن داستان، طوفان بابِل است. روایت 
قدیم آن در کتابخانه آسور باني پال در نینوا )قرن سوم 

ق.م( در  12 لوحه به دست آمده است. 
آثار قطعاتي از روایات قدیم تر آن در آسیاي صغیر 
و فلسطین پیدا شده، و ترجمة قطعاتي از آن نیز، که 
به زبان هاي خارجي یعني ِحتّي و هوري مانده است، 
حاکي از شهرت و محبوبیت آن در سراسر شرق نزدیک 
در روزگاران قدیم است. اما روایت بابلي آن حاکي از 
اوج توسعة حماسه و کمال صورت ادبي آن است. در 
این حماسه که پهلوان اول آن گیلگمیش است. اما هیچ 
انساني را به زندگاني جاودان دسترسي نیست حتي اگر 
به زورمندي و پهلواني گیلگمیش باشد. نظیر خضر... 

او به جان خدمتگزار باغ آتش بود...
مرزهاي ملک،

همچو سرحدات دامن گستر اندیشه، بي سامان
برج هاي شهر.

همچو با روهاي دل، بشکسته و ویران.
دشمنان بگذشته از سرحد و از بارو...

چشم ها با وحش���تي در چشمخانه هر طرف را 
جستجو مي کرد: 

وین خبر را هر دهاني زیر گوشي بازگو مي کرد،
آخرین فرمان،
آخرین تحقیر... 

مرز را پرواز تیري مي دهد سامان.
گر به نزدیکي فرود آید،

خانه هامان تنگ،
آرزومان کور...
ور بپرد دور،

تا کجا؟ تا چند؟
آه... کو بازوي پوادین و کو سرپنجة ایمان؟

هر دهاني این خبر را بازگو مي کرد؛
چش���م ها، بي گفتگویي، هر طرف را جستجو 

مي کرد.
... لشکر ایرانیان در اضطرابي سخت دردآور،
دو و دو و سه و سه به پچ پچ گرد یکدگر؛

کودکان بر بام،
دختران بنشسته بر روزن
مادران غمگین کنار در

کم کمک در اوج، آمد پچ پچ خفته.
خلق، چون بحري برآشفته،

به جوش آمد؛
خروشان شد،
به موج افتاد؛

برش بگرفت و مردي چون صدف
از سینه بیرون داد.

"منم آرش!"
چنین آغاز کرد آن مرد با دشمن، 

"منم آرش، سپاهي مردي آزاده،
به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را

اینک آماده."
... دشمنانش در سکوتي ریشخندآمیز،

راه وا کردند
کودکان از بام ها او را صدا کردند.

مادران او را دعا کردند.
پیرمردان چشم گرداندند

دختران، بفشرده گردن بندها در مشت،
همره او قدرت عشق و وفا کردند.

آرش، اما همچنان خاموش،
از شکاف دامن البرز باا رفت.

وز پي او، 
پرده هاي اشک پي در پي فرود آمد...

"شامگاهان، راه جویاني که مي جستند، آرش را بروي 
قله ها، پیگیر، 

باز گردیدند."
بي نشان از پیکر آرش،

یا کمان و ترکشي بي تیر.
آري، آري، جان خود در تیر کرد آرش،

کار صدها صد هزاران تیغة شمشیر کرد آرش.
تیر آرش را سواراني که مي راندند بر جیحون،

به دیگر نیمروزي از پي آن روز،
نشسته بر تناور ساق گردویي فرو دیدند.

و آنجا را، از آن پس، 
مرز ایرانشهر و توران باز نامیدند.

آفتاب،
در گریز بي شتاب خویش،

سال ها بر بام دنیا پاکشان سر زد...
با دهان سنگ هاي کوه، آرش مي دهد پاسخ؛
مي کند نشان از فراز و از نشیب جاده ها آگاه،

مي دهد امید. 
مي نماید راه.

در برون کلبه مي بارد.
برف مي بارد به روي خار و خاراسنگ.

کوه ها خاموش.
دره ها دلتنگ.

راه ها چشم انتظار کارواني با صداي زنگ...
کودکان دیري است در خوابند،
در خواب است عمو نوروز،

مي گذارم کنده اي هیزم در آتشدان
شعله باا مي رود، پر سوز...

"23 اسفند 1327/ نمونه هاي شعر آزاد/ 47 اثر از 18 
شاعر نو/ ج دوم، تیراژ 10000 نسخه/ تهران � 1344"

دیو سفید/ 94 
   دیو یا پهلواني مازندراني که بر کیش باطل بود و 

به دست رستم کشته شد. "معین، ج 5، آ � ع" 
   در افسانه هاي شاهنامه،  دیو معروف مازندراني، 
و در واقع س���ردار پادشاه آن س���رزمین در روزگار 

کیکاوس.
   وي کیکاوس را که به مازندران لشکر کشیده بود 

بود. "مصاحب ج 2 )ش.ل(." 
آب حيات/ 69 :

شکارگر بي رحمي که کس را از او گریزي نیست
شوخ چشمي که اسکندر را

تشنه  بر سر آب حیات مي برد
و تشنه کامش برمي گرداند.

   طبق روایات نام چشمه ایست در ناحیه اي تاریک 
از شمال که موسوم به "ظلمات" است. آشامیدن آن آب، 
زندگي جاوداني بخشد. گویند اسکندر به طلب آن شده 
نیافت و خضر پیغمبر بدان رسید، و از آن آب آشامید و 
جاوید گشت؛ آب حیوان، آب زندگي، آب زندگاني، 

آب بقاء، آب خضر. "معین، ج 5 )ج، آ.ع(" 
اژدهاي هفت سر/ 83 :

   اژدهاي فلکي و ضحاک. صورتي است فلکي 
به شکل اژدها که به عربي آن را رأس و ذنب و تنین 

گویند:
   اژدها:

کنم ز اژدهاي فلک س���ر بکین/ چه باک آیدم ز 
اژدهاي زمین؛  )معین، ج 5، آ � ع(

در راه قله باد گزنده زوزه مي کشد/ و آواري از یخ 
و برف/ بر سر و رویمان مي ریزد.

اژدهاي هفت سر مرگ/ بر دره ها، در کمین نشسته 
است/ و زیر "قرنیزهاي پنهان" خالي ست.

آرش 94: 
دماوند کوه

.... در سرخي َفَلق،
از دود خان تپه گوگرد بگذرند

و آنگاه بر چکاد کوه
چون آرش برآمدن آفتاب را
پَرتابه نگاه به خاور رها کنند.

آرش   aras ]... درخش���نده[ در اوس���تا، یَشْت 
)تیشتریشت بند 6 � 7( آمده: "ما تیشتر ستارة زیبا و 
فرهمند را مي ستائیم که به جانب دریاي "ووروکش" 
به همان تندي حرکت مي کند که تیر از کمان "ارخش" 
س���خت کمان، آن آریایي که از همة آریائیان سخت 
کمانتر بود، و از کوه ُخْشوتَه  xsuta  به کوه ُخَونَْونت 
 xvanvant  تیر انداخت..." کوه ُخْشَوته به عقیدة دار 
مستتر یکي از قلل پُتش���خوارگر )جبال البرز( است. 

xswiwi-  آرخش در اوستا با صفت خشویوي ایشو
isu  )سخت کمان دارندة تیر تیزرو( آمده، و آن در پهلوي 
 se pak-Tir و در فارسي "شیوا تیر" شده. در روایات 

پس از اسام آمده: 
آرش پهلوان���ي کماندار بود از لش���کر منوچهر 
پیشدادي. در آخر دورة حکمراني منوچهر قرار بر آن 
شد که داوري ایراني تیري رها کند و هر جا که تیر 
فرود آید، مرز ایران و توران باشد، آرش پهلوان ایراني از 
قلة دماوند �  به قولي از آُمل � تیري بیفکند که از بامداد 
تا نیمروز برفت و به کنار جیحون � به قولي مرو � فرود 

آمد، و آنجا مرز شناخته شد. )معین، ج 5، آ.ع(
بر مبناي همین حماسه، سیاوش کسرایي، پهلوان 
شعر معاصر از آمل به سان آرش شعري سرود که از 
دفتر، سروده را به سان تیر آرش از آمل نه تنها در مرو و 
جیحون بلکه در قلب ها نشست حتي فراتر تا نام ایران 

و ایراني هست زنده و جاودان است.
... گفته بودم زندگي زیباست. 

گفته و ناگفته، اي بس نکته ها کاینجاست.
آسمان باز، 
آفتاب زرد،

دشت هاي بي در و پیکر...
پیرمرد آرام و با لبخند،

کنده اي در کورة افسردة جان افکند.
چشم هایش در سیاهي هاي کومه جستجو مي کرد؛

زیر لب آهسته با خود گفتگو مي کرد:
� زندگي را شعله باید بر فروزنده؛

شعله  ها را هیمه سوزنده.
زندگاني ش���عله مي خواهد. "صدا سر داد عمو 

نوروز"
� "شعله ها را هیمه باید روشني افروز.

کودکانم، داستان ما ز "آرش" بود.

با سران سپاهش با جادوگري نابینا کرد و سپاه ایران 
را شکس���ت داد و در بند کشید. رستم پس از آگاهي 
از این ماجرا به مازندران شتافت، و بعد از گذشتن از 
هفت خوان،  که دیو سپید بر سر راه او ایجاد کرده بود، 
به غار دیو س���پید آمد، و او را که درون غار خفته بود 
از خ���واب بیدار کرد، و با وي جنگید و او را بر زمین 
زده جگرگاهش را بدرید، و جگر او را براي بینا کردن 
دیدگان کیکاوس و سران سپاه ایراني برد. جنگ رستم 
با دیو سپید از جنگ هاي نمایان اوست،  و در میان عامه 
مردم ش���هرت فراوان دارد. »مصاحب، ج 1، )ا، س(، 

ص 1033« 
معراج/ 95

دنیاي سرد و خاموش
دنیاي سرد و خامش این کوه برفپوش

عرصه جوان عقابي ست
که بر سر هر صخره مي نشیند

آنجا که اوج وحشت است و مطلق تنهایي
و حکمراني قانون بي ترحم معراج:

بااتر هر چه پریدن، تنهاتر و رمیده تر
 در انزواي کوه نشستن.

   ع���روج و و باا رفتن حضرت رس���ول به 
آسمان هاس���ت که از جمله معجزات آن حضرت 
مي باشد. در این سیر پیامبر اکرم همراه جبرئیل سفر 
خود را از مسجدالحرام آغاز نمود یا به روایتي از خانه 
ام هاني دختر ابوطالب آغاز نمود و با مرکبي فضاپیما به 
نام بُراق به سوي بیت المقدس روانه گردید. ایشان از 
مدینه، طور سینا،  بیت الَْلْحم )زادگاه حضرت مسیح( 
منازل انبیاء، آثار آنان و مس���جد ااقصي دیدن و در 
برخي منازل نماز گزارد. »مصاحب، ج 3، بخش دوم، 

ل � ي، ص 2806«
چشم اسفند یار/ 95
چشم اسفند یار من:

آمدم که دل به تن آسایي فرودست ها بربندم
و چشم از بلنداي قله ها برگیرم.

   اسفندیار، پسر گشتاسب پادشاه کیاني، او به دست 
زرتشت روئین گردید بعد از پیروزي هایي در نهایت 
در جنگ با رستم توسط تیر دو شاخ گزین رستم بر 

چشمانش از پا درآمد. »معین« 
پرومته/ 102
زنداني صخره

تقدیرش همین بود
که زنجیر زندان صخره در پایش گیرد؟

»پرومته اي« دیگر بود... 
   پرومته در اساطیر یوناني رب النوع آتش و خالق 
نوع بشر و مظهر نبوغ انساني. پرومته یکي از تیتان ها 
بود،... س���پس زئوس پرومته را توسط هفستوس به 
صخره اي از کوه قفقاز به میخ بدوخت و او را محکوم 
به عذاب ابدي کرد کرکسي جگر وي را با منقار همواره 
پاره کرده مي کش���ت و او دوباره زنده مي شد. پس از 
رنج هاي بسیار پرومته به دست ِهراْکُلس � کرکس را 
کشت � آزاد گردید و زئوس او را عفو کرد. آتشي که 
او به انسان داد عبارت از خرد و دانایي است. »معین، 
ج 5،  آ � ع« }] Titan-ha [ پس���ران اورانوس و گئا 
) Guea (. آنان ضدخدایان طغیان کردند و بر آن شدند 
که با چیدن کوه ها روي همدیگر به آسمان عروج کنند، 
ولي زئوس ایش���ان را با صاعقه بسوخت ]اساطیر[[ 

»معین، ج 5، آ � ع، ص 405«{  
هفت دریاي عشق/ 119
داوود/ 133، من اینجا:

من اینجا:
بر کنار این جویبار دره خاموش 

بر ایمان دیرینه ام پا مي فشارم
که داوود

هنگامي که مزامیرش را به بانگي خوش مي خوانده 
است 

مرغ هوا از پریدن و آب جوي از رفتار
باز مي مانده است.

   داوود: پادشاه اس���رائیل )حدود 1010 � 970 
ق.م( وي جانشین شاعول شد و بر فلسطینیان غلبه و 

بیت المقدس را تأسیس کرد. او شاعر و پیغمبر بود و از 
خود »مزامیر«ي به جا گذاشته که مشحون از الهامات 
غنایي اس���ت. طبق تورات وي تنها با جالوت غول 
جنگید و او را با یک ضربة فاخن کشت. »معین، ج 

5، آ � ع« 
تُروا/ 143
هوشمند 

نخستین اختراع فلزي اش
شمشیر مفرغین بود
براي گشودن "تروا"

و شاهکار دومین هزاره تاریخش
کوره هاي انسان سوز بوده و انهدام "هیروشیما"

"هوشمند" با پنجه هاي خونین
نقاب تمدن بر رخساره کشید

قابیل را
هفت کهکشان فاصله در پیش است

تا در مقام انسان برآید.
  »تُروا«  Toroya : شهري در آسیاي صغیر یونانیان 
متحد، آن شهر را 10 سال محاصره کردند و هومیروس 
]هومر[ ش���رح جنگ هاي آنها را با قلم سّحار خود 
جاوداني نموده، بقایاي ش���هر مزبور توسط شلیمان 
]سلیمان[ در حوالي محل کنوني � حصارلق � یافته 

شد. »معین، ج 5، آ � ع«
  قابیل: عبر، قابن، پس���ر آدم ابوالبشر و حوا، در 
تورات، ِسْفر پیدایش باب چهارم آمده: "و آدم زن خود 
حوا را بشناخت، او حامله شد و قابیل را زائید... و بار 

دیگر برادر او هابیل را زائید. »معین، ج 6، غ � ي« 
   با اینکه نام حس���ن نیک منش چون بسیاري از 
شاعراني نوپرداز آذربایجان در کتاب: از دیار ابرهاي 
حسین جعفري، از: 1265 تا 1365 ه .ش. که تاشش 
مش���کور و خدمتش ماجور باد چون حسن جداري 
تنوري )اسیر(، قمرتاج شاهگلي »منظر«، محمدحسن 
گوهرزاي "گوهر"، محمدعلي فتي، صدیقي نخجواني، 
ابوالفضل شهبازي }"ش���هباز"،زادة، دهکدة »کندلج« 
مرند{، اکرم شهبازي، یحیي شیدا، حسین پسیان، شمس 

کسمایي، نامش پشت ابرها پنهان مانده! 
حالیا با انتشار مجموعه حاضر بارقه امیدي دمیده 
که از این پس در کتاب ها و دفاتر و جنگ هایي از این 
قبیل، نام حسن نیک منش به سان بسیاري از شاعران 
نوپرداز و نواندیش دیار شمس و نظامي و شهریار جاي 
خود را باز مي یابد و آیندگان و سرایندگان سروده هاي 
او را با ش���وق و ذوق خواهند خواند و نام او را یاد 

خواهند کرد. 
   ش���عرهاي نیک منش رنگ و بوي از شعرهاي 
ش���اعران بزرگ دارد. شعرهاي شاعران، نویسندگان 
و موضوعات مطرح زمانه ماس���ت و بزرگاني چون: 
ش���هریار، اخوان ثالث، ناتل خانلري، صمد بهرنگي، 

شاملو، منوچهر آتشي، ملک الشعراي بهار.
   از آن او با سنگ خارا سخن گفتم/ 24 چشمه و 

سنگ، ملک الشعراي بهار
   اسب آشفته یال/ 20، اسب سفید وحشي من، 

منوچهر آتشي
   به عقاب شکسته بال/ 52، عقاب خانلري

   دیري ست/ 98،آرش کمانگیر
   عقاب/ 109، عقاب خانلري

   کوه تو بودي/ به میرزاي شاعر، )در جستجوي 
پدر( شهریار

   ماهي گریز/ 129، ماهي سیاه کوچولوي بهرنگي
   من اینجا/ 133، شعر شاملو
   مِه/ 137، زمستان اخوان

شهریار در شعر: در ماتم پدر
   از کرده هاي خود با پدر که همه از غفلت جواني 

بود پشیماني مي کند:
گفتم عصاي دست تو باشم ولي چه سود/ پایم به 

ِگل فرو شده، خاکم به سر پدر.
کوه ار ش���وم به صبر و توانایي و شکیب/ داغ تو 
کوه را بشکافد کمر پدر. "کلیات، انتشارات سعدي، 

ص324" 

در بزم سرخوشان
درباره مجموعه شعر حسن نيك منش2
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سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد    
وآن چه خود داشت ز بیگانه تمنّا می کرد!

گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است
طلب از گمشدگان لب دریا می کرد!
آیا همین که اغیار و بیگانگان با 
دروغ و دغْل دست به یغما و چپاول 
پاره ای از شخصیّت های بزرگ و 
چهره های شهیر ایران زمین می زنند، 
بس نیست؛ که اینک بعضی خودی ها 
دانسته و ندانسته به آتش این جریان 
بداختر و بدشگون می دمند و لهیب 

آن را تیزتر می کنند و سوزنده تر؟!
همین که غربی های متمدن)!(، آثار و 
یادبودهای باستانی و نشانه های کهن و دیرین 
بسیاری از کشورها را تاراج می کنند و می دزدند 
و سپس به نام خود ثبت و مصادره می  نمایند؛ و 
با پیروی از این روند شوم، پاره ای دولت ها به جز 
آْن دست به »آدم  ربایی« می زنند و چهره های 
تاریخی و ادبی و عرفانی و اجتماعی و علمی 
سایر کشورها را از آِن خود می خوانند و به 
دیگران می شناسانند، بس نیست؛ که اینک 
برخی خودی ها مرغ همسایه را غاز می بینند 
و گنجینه های بی همتای خود را ناقابل و از 

داشته های خود غافل؟!
ترکیه را ببینید که با چه برنامه ریزی 
حساب شده ای، نرم و خزنده در روز روشْن 
بی پروا مبادرت به فرهنگ دزدی و آدم ربایی و 
دستبرد تاریخ و فرهنگ و پیشینة کشورهای 

همسایه و هم جوار خود می کند!
به سه نمونه اشاره می کنم و پایان سخن:

1( ترکیه پیش تْر »مّلنصرالّدین« - این رند 
بذله گو و نابغة تیزهوش ایرانی- را با ساخت و 
پرداخت یک سنگ قبر مجعول و ساختگی، 
مصادره کرده بود؛ و بعد چو انداخت که 
مّلنصرالّدین، ترک بوده و از سرزمین ترکیه؛ و 
تاکنون چه تعداد افرادی که به شوق دیدن مزار 
مّل در قالب گردش گر از سراسر جهان راهی 

ترکیه نشده اند!
2( چندی بعد که دید واکنشی و اعترضی 
جّدی به جعل قبر مّلنصرالّدین صورت نگرفت 
و بخاری از کسی برنخاست، پا را فراتر از گلیم 
خود درازتر کرده یک گور دیگر از آستین خود 

بیرون آورد؛ بدین معنی که در بوق و کرنا کرد 
که »شمس تبریزی«، زاده و بالیده و پرورش یافتة 
خاک ترکیه است و اغیر! و یک گور واهی را 
به عنوان مزار آن عارِف آسمانِی شوریده حاِل 
ایرانی به جهانیان نشان داد و چه مراسم و آیین 
پر زرق و برق و پرهزینه ای را به جان خرید تا 
ادعای مضحک و بی اساس خود را خوردِ مردم 

بی اّطلع و متعّصب بدهد.
3( و چون ُخرده گیری ای بنیادین از سوی 
ما صورت نگرفت و آنسان که باید به دفاع 
برنخاستیم، همان کشور به تازگی بر نژادگی 
چهره ای دیگر از سرزمین ما تاخته و »ابوعلی 
سینا«ی پارسی را »یکی از شخصیّت های ماندگار 
تُرک« خوانده است!! سوای آن که ترک ها تندیس 
این دانشمند پارسی را در بیمارستان های خود 
برپا داشته اند؛ سخت کوشانه درپی ثبت این چهره 
و فرزانة بلندآوازه به نام ترکیه در فهرست و 

سیاهة جهانی یونسکو هم هستند!  
این جا نمی خواهم بپرسم که ما برای 
نگه داشت ایرانی بودن مّلنصرالّدین و شمس 

تبریزی و نظامِی گنجه ای... چه کرده ایم؟

اّما با دیدن نوشتارهای منتشر شده در 
روزنامه ها و مطبوعات کشورمان و ازجمله همین 
روزنامة اّطلعات و آوردن مکّرر در مکّررِ لقب 
»رومی« پس از نام مولوی؛ می خواهم بپرسم که 
چرا شماری مولوی را رومی می دانند و اصرار به 

رومی بودن وی می کنند؟!
نسبت دادن مولوی به روم و رومی دانستن 

آن عارف، صوفی، اندیشمند و سخن سرای شهیر 
و نام آور ایرانی، بی دادِ بزرگی است در حق همة 

ایرانیان و سرزمین ایران!
روْم سرزمینی است در غرب سیّارة زمین. 
در پیش از میلد حضرت مسیح »ع«، ابرقدرتی 
بوده که گاه به گاه با ابرقدرت شرق که ایران باشد، 
به ستیز برمی خاست؛ و در بیش تر نبردها تن به 

شکست می داد.
اینک آیا سزاوار است ما مولوی مسلمان 
ایرانی را – این سخن پرداز گران مایه که چون 
خورشیدی درخشان بر پیشانی هنر و فرهنگ 
این سرزمین ادب خیز می درخشد و پرتوافشانی 
می کند- دستی دستی پیش کش سرزمینی دیگر 

کنیم و او را رومی بخوانیم؟!

آیا روم از این غفلت و ناآگاهی، استقبال 
و پیشوازی نمی کند و این پیشکش را در 
هوا نمی قاپد؟!... همین که آرامگاه مولوی – از 
بد حادثه- در ترکیه است، کافی است؛ دیگر 
چرا لقمه می گیریم برای روم؟!... آخر تا کی 

خودکم بینی؟
و این توجیه که مولوی با این که زبان های 
ترکی و تازی و یونانی را می دانست اّما آثار خود 
را به فارسی می گفت و می نوشت، پس ایرادی 
نمی توان گرفت که وی را رومی بدانیم1، به هیچ 

روی پذیرفتنی نمی تواند باشد.
درست است که آوازة مولوی در سراسر 
گیتی پیچیده و »مثنوی معنوی« اش میان مردمان 
دیگر کشورها دست به دست می چرخد و 
خواهان بسیار دارد و بی گمان او شخصیّتی است 
جهانی و متعلق و وابسته به همة جهان؛ چنان که 
در پاره ای از نسخه های دیوان کبیر وی نیز آمده: 
چه تدبیر ای مسلمانان! که من خود را نمی دانم
نه ترسا و یهودم من، نه گبرم، نه مسلمانم

نه شرقی ام، نه غربی ام، نه بّری ام، نه بحری ام
ـَـردانم نه ارکان طبیعیّ ام، نه از افلِک  َگـ

نه ازخاکم، نه از بادم، نه از آبم، نه از آتش
ـَـونم، نه از کانم نه از عرشم، نه از فرشم، نه از کـ

نه از هندم، نه از چینم، نه از بلغار و سقسینم
نه از ُملِک عراقینم، نه از خاک خراسانم

مکانم امکان باشد، نشانم بی نشان باشد
نه تن باشد، نه جان باشد، که من از جاِن جانانم

اّما اندیشه و افکار و سخن بلند و پرشکوه 
خداوندگار ادب و معرفت، پیشینه و ریشه ای 
کاملً ایرانی دارد که ما به حْق بدان می بالیم و 
افتخار می کنیم. این سخن بدان معنا نیست که 
اندیشة مولوی را انحصاری کنیم و برای خودماْن 
زندانی- که این به هیچ روی شدنی نیست و اصًل 
گرایشی به این خودکامگی نداریم. چرا که این 
خامه خوب می داند که اندیشة مولوی، گسسته از 
دین و مذهب و فرهنگ و تاریخ و رنگ و نژاد 
و خاک است؛ زیرا اندیشة او انسان و سرنوشت 
انسان- بل بدین مفهوم است که برای خوشامد 
دیگران، خودمان و ارزش های مان را قربانی و 

فدا نکنیم.
بنابراین به جاست لقِب بی جای رومی را 
برای همیشه از روی نام و برنام مولوی – چه 
در نوشتارها و چه در گفتارهای  مان- برداریم. 
 همان گونه که حضرت موانا خودش را رومی 

نخوانده و ندانسته.
1. »موانا و لقب رومی«؛ سخن رانی کریم زمانی.

مولوی، ايرانی يا رومی؟
بنيادين درباره خالق مثنوي پرسشي 

 احمد نكويي 
                                  

اسكي شاهانه!

ورزش اسکي یکي از ورزش هاي 
مناطق سرســــبز و برف گیر است. در 
سال هاي گذشــــته تهران به لحاظ 
آنکه در دامنــــه کوه البرز قرار گرفته، 
زمستان هاي سرد و بارندگي فراوان 
که داشت، به طوري که یکسال برف 
به حدي آمده بود که چند نفر با اسکي 
با کمک درشکه از خیابان پهلوي تا 
آب کرج بلوار کشاورز مي رفتند و با 

اسکي به طرف شهر مي آمدند. 
این براي کســــاني که اسکي 
ندیده بودند، جالــــب بود. ورزش 
اســــکي 1320 در تهران شناخته 
شد. سربازان آمریکایي و انگلیسي 
در تپه هاي لشگرگ اسکي را در تهران متداول 

کردند. 
بعضي از کســــاني که به اروپا رفته بودند و 
چند نفر از درباریان روزهاي یکشــــنبه و جمعه 

به لشگرگ مي رفتند. در آن زمان پیست آبعلي 
شمشک، گاجره و دیزین شناخته نشده بود. براي 
اولین بار من در شمشک دیدم بچه هاي روستایي 
چوب هایي به طول یک متر روي آن با پیچ چرم 
بسته اند براي جاي کفش سرسره بازي مي کردند. 
از 1322 که من لشگرگ رفتم اتومبیل هایي که 
براي اسکي آمده بودند، اغلب خارجي و سفارتي 

بودند.
به فکرم رسید من هم اسکي تهیه کنم. چون 
دسترسي به اسکي نداشتم با پرس و جو شنیدم 
یک نجار به نام اعتماد مقابل دادگستري اسکي 
مي سازد. نزد او رفتم. او گفت: من براي چند نفر 
تاکنون ساخته ام راضي بوده اند. براي نمایش کار 
خود، حلبي گذاشت روي آن به فاصله 1/5 متر 
چوب ساخته شده اسکي را گذاشت و رفت روي 

آنها جست و خیز زد.
 بعد گفت: من از چوب کاج براي چوب 
اسکي مناسب مي سازم ولي فیکساسیوم ندارم. 
باید خودت تهیه کني. من سفارش اسکي دادم. 

مدتي بعد رفتم سراغ او. 
گفت: فیکساسیوم هم به وسیله کسي تهیه 

کرده ام. همزمان با تهیه اســــکي چون رفتن به 
لشگرگ مســــتلزم اتومبیل شخصي بود که من 
نداشتم شــــخصي به نام بدخش یک اتوبوس 
روزهاي جمعه کرایه کرد هر نفر مبلغ 30 ریال 
مي گرفت صبح ساعت 7 به لشگرگ مي برد و 
ساعت 4 بر مي گشــــت اولین کاروان اسکي به 

وسیله او به راه افتاد. 
اولین بار که من به اســــکي رفتم مسافرین 
اتوبوس حدود 10 نفر اسکي داشتند و بقیه براي 
تفریح و تماشا آمده بودند. اغلب جمعه ها شاه 
هم مي آمد. او معلمي به نام فیاپر داشت که با او 
همراه بود. یک بار دیدم شاه با یک دختر خانم و 
یک فرد نظامي که درجه او گویا استوار بود آمدند. 
دختر همراه شاه را مي شناختم. دختر خانمي بود 
به نام خ . سپهبودي که در محل ما ساکن بودند. 

پدرش عضو وزارت خارجه بود. 
شاه به اتفاق او همراه شدند. با خدیجه چون 
آشنا بودم سلم علیک کردم. گفت: توهم بیا! من 
همراه آنها روانه تپه پیست اسکي شدم. اسکي 
شاه و خ را نظامي همراه آنها به دوش کشید. من 
هم اسکي خود را روي دوش گذاشتم و از دامنه 

باا رفتیم. 
آن روز یک جوان هم یک دوربین عکاسي 
جعبه اي داشت. او همراه ما شد. شاه و خ جلو ما 
3 نفر هم از عقب به سمت باا تپه رفتیم. گاهي 
خ به لحاظ آشنایي برمي گشت مطلبي مي گفت تا 
آنکه پیش از رسیدن به باا تپه شاه با آنکه جوان 
و ورزشکار بود به نفس نفس افتاده بود ولي 4 

نفر همراه شاه نه!
شاه طوري خسته شد که روي برف به طور 
چمباتمه نشست و به استوار همراهش اشاره کرد 
پشت او بنشیند. او هم به طور چمباتمه به طور 
عکس نشست و شاه به او تکیه داد و نفس هاي 
عمیق مي کشید. طولي نکشید که حالت عادي 
پیدا کرد. با دســــتور شاه اسکي ها را به پاي شاه 
و خ بستند و من هم اسکي خود را بستم شاه و 
همراهش پیست اسکي را طي کردند و رفتند. من 

هم به سمت پایین رفتم.
 درحالي که شاه به استوار تکیه کرده بود، 
آن عکاس عکس گرفت. معلوم بود او خبرنگار 
است. فردا روزنامه مرد امروز عکس را چاپ کرد 

و زیر عکس نوشت: شاه به ملت تکیه کرد!
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ترجمه: كمال فهيم

ب��ه روايت جورج اورول، جوهر انس��ان بودن اين 
اس��ت كه انس��ان در طلب كمال نباش��د، گهگاه از سر 
حق شناسي بخواهد مرتكب گناه شود، در زهد و تقوي 
چنان به افراط نرود كه روابط دوس��تانه را محال نمايد و 
در نهايت، آماده باش��د به دست روزگار دچار شكست 
و فاكت ش��ود كه بهاي اجتناب ناپذي��ر تعلق خاطر و 

وابستگي به ديگر افراد بشر است.
 بدون ش��ك، مس��كرات و دخانيات و امثالهم از 
چيزهايي اس��ت كه هر قديس��ي بايد از آن بپرهيزد، اما 
قداست نيز چيزي است كه آدمي بايد از آن پرهيز كند. 
كامًا واضح اس��ت كه مي توند با ش��تاب زدگي به نظر 

فوق تاخت، اما بهتر است قبًا قدري تأمل نمود.
 در اين عصر يوگازده، اين تصور بديهي است كه 
»عدم دلبستگي«، نه تنها بهتر از پذيرش تام و تمام زندگي 
دنيوي است، بلكه انس��ان معمولي تنها به اين دليل آن را 
طرد مي كند كه آن را دش��وار مي يابد: به ديگر س��خن، 
هر انسان متوسطي قديسي اس��ت به مقصود نرسيده. در 

صحت چنين گفته اي ترديد است.
 بس��ياري از اف��راد از صمي��م قل��ب نمي خواهند 
قديس باشند و احتمال دارد كه بعضي افراد كه به مرتبه 
قداس��ت مي رس��ند و يا آرزوي وصول ب��ه آن را دارند 
هيچ گاه چن��دان رغبتي نداش��ته اند كه انس��اني عادي 
باشند. اگر بتوانيم دنبال ريشه هاي روان شناختي مطلب 
برويم، تصور مي كنم، دريابيم ك��ه انگيزه اصلي »عدم 
دلبس��تگي«، ميل به گريز از درد زيستن، و بااتر از همه، 
گريز از درد عشق ورزيدن اس��ت، كه چه نفساني و چه 

غيرنفساني كاري است دشوار. 
اما در اينجا ازم است استدال كنيم كه آيا از بين 
دو آرمان قابل جمع نيس��ت. بايد بين خدا و انسان يكي 
را برگزيد و همه آدم ه��اي »راديكال« و »ترقي خواه« از 
مايم تري��ن آزادانديش گرفته ت��ا افراطي ترين هرج و 

مرج طلب،  در عمل انسان را برگزيده اند.
ليكن صلح جويي گان��دي را مي توان تا حدودي 
از س��اير تعليمات وي ج��دا كرد. انگي��زه صلح جويي 
گاندي مذهبي بود، ام��ا او در عين حال ادعا مي كرد كه 
صلح جويي تكنيك و روشي اس��ت قاطع كه مي تواند 
نتايج سياس��ي مطل��وب به ب��ار آورد و بين��ش گاندي، 
غال��ب صلح طلب��ان غربي نب��ود. در ابتدا س��اتياگراها، 
كه در افريق��اي جنوبي تكوين ياف��ت، گونه اي جنگ 
بي خش��ونت بود، يعني نوع��ي مغلوب ك��ردن خصم 
بدون صدمه رس��اندن به او و يا بدون احس��اس نفرت يا 
برانگيختن نفرت. ساتياگراها متضمن چيزهايي از قبيل 
نافرماني از قانون، اعتصاب، درازكشيدن در مقابل قطار 
راه آهن، تحمل حمات پليس بدون گريختن و يا بدون 

ضربه زدن متقابل و امثالهم بود. 

گاندي به اصطاح »مقاومت منفي« به عنوان برابر 
واژه ساتياگراها ايراد داشت: ظاهراً در زبان گوجاراتي 
اين واژه به معني »ثبات قدم در حقيقت« است. در اوايل 
كار، گاندي در جنگ بوئرها، به عنوان حامل برانكار در 
سپاه انگليس خدمت مي كرد و آماده بود كه در جنگ 
جهاني س��ال هاي 18�1914 نيز چنين كند. گاندي حتي 
بعد از آن كه خشونت را كامًا مطرود اعام كرده بود، 

آن چنان صداقت داش��ت كه متوجه شود كه در جنگ 
معمواً جانب گرفتن ازم است. 

گاندي بي حاصل و رياكارانه تظاهر نمي كرد كه 
در هر جنگي هر دو طرف دقيقاً يكي هس��تند و تفاوتي 
نمي كند كه كدام طرف برنده ش��ود و در واقع، از آنجا 
كه همه زندگي سياس��ي گاندي حول محور مبارزه در 
راه استقال ملي دور مي زد، وي نمي توانست اهل چنين 
تظاهري باش��د. هرچند كه اغلب صلح طلبان غربي، كه 
در پرهيز از سؤاات آزاردهنده متخصص بودند، چنين 
روشي داشتند. راجع به جنگ اخير� يعني جنگ جهاني 
دوم � س��ؤالي كه به وضوح در براب��ر هر آدم صلح طلبي 
قرار داشت چنين نبود كه: پس با يهوديان چه بايد كرد؟ 
آيا بايد ش��اهد نابوديش��ان بود؟ و در غير اين صورت، 

چگونه مي توان بدون توسل به جنگ، نجاتشان داد؟ 
باي��د بگويم كه هيچ گاه از زب��ان هيچ صلح طلب 
غربي پاس��خ صادقانه اي به اين س��وال نش��نيدم، گرچه 
بس��ياري پاس��خ هاي طفره آميز، معم��وا از اين قماش 
شنديم كه »ش��ما هم دست بردار نيس��تيد« ولي از قضا، 
در س��ال 1938 سوالي تقريبا مشابه از گاندي در پرسيده 
شدو تصادفاً پاس��خ او در كتاب لوئيز فيشر تحت عنوان 

گاندي و استالين ثبت است. 
طبق اظه��ار آقاي فيش��ر، گاندي معتق��د بود كه 
يهوديان آلمان بايد دسته جمعي خودكشي كنند »كه در 
اين صورت توجه جهانيان و مردم آلمان به قساوت هيتلر 
برانگيخته مي شد.« بعد از جنگ، گاندي در گفته خود 
را چنين توجيه كرد: »يهوديان در هر حال كشته مي شدند 
اما با خودكش��ي براي مقصودي واا مي مردند.« تصور 
مي كنم اين طرز تفكر، حتي ارادتمندي صميمي چون 
لوئيز فيشر را ش��گفت زده ساخت، اما واقعيت اين است 

كه گاندي در گفته خود صادق بود.
 اگر آماده جان س��تادن نيس��تيم چه بسا بايد آماده 
باشيم كه جان عده كثيري به گونه اي ديگر ستانده شود. 
در سال 1942 كه گاندي اصرار بر مقاومت بي خشونت 
در برابر حمله ژاپن داشت آماده تصديق اين مطلب بود 
كه چنين روشي ش��ايد به بهاي مرگ ميليون ها نفر تمام 

شود.
در عين ح��ال چنين تص��وري منطقي اس��ت كه 
گاندي ب��ه عنوان فردي كه در س��ال 1869 زاده ش��ده 
بود، ماهيت حكوم��ت خودكام��ه را در نمي يافت و به 
هم��ه چي��ز از زاويه مبارزه خ��ود عليه دول��ت انگليس 
مي نگريست. نكته مهم در اينجا، بيش از آنكه شكيبايي 
انگليس��ي ها در برابر او باشد، اين بود كه گاندي هميشه 

قادر بود كه توجه عموم را برانگيزد.
 چن��ان كه از عب��ارت ياد ش��ده در ب��ال مي توان 
دريافت، گاندي ب��ه  »برانگيختن توجه جهانيان« اعتقاد 
داش��ت، كه البته تنها هنگامي ميسر مي ش��ود كه بتوان 
كار خود را به گوش جهانيان رس��اند. در كش��وري كه 
مخالف��ان رژيم در نيمه ش��ب ناپديد مي ش��وند و ديگر 
كسي از وجودشان خبردار نمي گردد، تصور استفاده از 

روش هاي گاندي دشوار است.
 بدون مطبوعات آزاد و حق برگزاري اجتماعات، 
نه تنها توس��ل به اف��كار عمومي در خ��ارج، بلكه پديد 
آوردن ي��ك جنبش ت��وده اي و يا حتي اع��ام مقاصد 
خ��ود به طرف مقابل محال اس��ت. در همي��ن لحظه آيا 
گاندي اي در روس��يه هس��ت؟ و  اگر هست كارش چه 

حاصلي دارد؟ 
توده هاي مردم روس تنه��ا در صورتي مي توانند 
ب��ه نافرمان��ي از قانون دس��ت بزنن��د كه انديش��ه چنين 
كاري تصادف��اً هم زمان به مغز همه آن��ان خطور كند و 
حتي در آن صورت � اگر تاريخچ��ه قطعي اوكراين را 
ماك قض��اوت قرار دهيم �  باز هم تفاوتي در نتيجة امر 
نخواهد كرد. اما به فرض كه مقاومت بي خش��ونت عليه 
حكومت خود يا عليه نيروي اش��غالگر موثر باشد: حتي 
در اين صورت، چه طور مي ت��وان اين گونه مقاومت را 

در صحنه بين المللي عملي ساخت؟ 
اظه��ارات گوناگ��ون و متناقض گان��دي درباره 
جن��گ اخي��راً ظاه��راً نش��ان مي دهند ك��ه وي متوجه 
دش��واري قضيه ش��ده بود. صلح طلبي وقتي نس��بت به 
سياست خارج اعمال شود، يا ديگر صلح طلبي نخواهد 
بود و يا به تس��ليم و باج دادن بدل مي گ��ردد، به عاوه، 
گاندي چني��ن فرض مي ك��رد كه همه انس��ان ها كم و 
بيش قابل نزديك شدنند و در قبال بزرگواري و نيكي، 

واكنش مثبت نشان مي دهند.
 اما اين فرض )ك��ه در تماس با افراد، كه بي نهايت 
به گاندي كمك مي كرد( بايد به طور جدي مورد سوال 
قرار گيرد. براي مثال، در برخورد با ديوانگان اين فرض 
الزاماً صحت ندارد. آنگاه اين س��وال مطرح مي شود كه 

پس عاقل كيست؟ 
آيا هيتلر از سامت عقل برخوردار بوده و آيا اين 
احتمال وجود ندارد كه تمامي يك فرهنگ با معيارهاي 
يك فرهنگ ديگر جنون آميز تلقي شود؟ و تا آنجا كه 
بتوان احساسات همه ملل را سنجيد، آيا بين بزرگواري 
و نيكي و جواب دوس��تانه، هيچ ارتباط آشكاري وجود 
دارد؟ و آيا در سياس��ت بين المللي، حق شناس��ي نقشي 

ايفاء مي كند؟
اين پرسش ها و پرس��ش هايي نظير آن در فرصت 
چندس��اله اي ك��ه برايمان باقي اس��ت، و هنوز كس��ي 
دكمه اي را فشار نداده و موشك ها پرتاب نشده اند، نياز 
به بح��ث، آن هم نياز فوري به بح��ث دارد. جاي ترديد 
است كه تمدن بشر بتواند جنگ عمده ي ديگري را تاب 
آورد و دس��ت كم مي توان انديش��يد كه راه اجتناب از 

چنين جنگي، عدم خشونت است. 
فضيلت گاندي در اين اس��ت كه هم��واره آماده 
بود س��والي از آن گونه را كه م��ن در باا مطرح كرده ام 
صادقانه بررس��ي كند و در واقع، احتماا بسياري از اين 

س��و ال ها را به صورت پراكنده در مقاات متعددش در 
جرياد مورد بحث قرار داد. احس��اس من اين اس��ت كه 
هر چند گاندي بس��ياري قضاي��ا را در نمي يافت، اما از 

اظهارنظر يا انديشيدن درباره چيزي هم نمي هراسيد. 
م��ن هرگز چندان احس��اس عاقه اي ب��ه گاندي 
نداشته ام، اما مطمئن نيستم كه او به عنوان يك انديشمند 
سياسي در مجموع اش��تباه مي كرد و نيز تصور نمي كنم 
كه زندگي اش بيهوده ب��ود. غريب اينكه، وقتي گاندي 
به قتل رسيد، بس��ياري از صميمي ترين  دوستدارانش با 
اندوه ندا در دادند ك��ه اي كاش گاندي تا اين حد عمر 
نمي كرد كه ش��اهد نابودي حاصل زندگي خود باشد، 
زيرا هندوستان گرفتار جنگ داخلي شده بود كه وقوع 
آن همواره ب��ه عنوان يك��ي از ثمرات انتق��ال قدرت، 

پيش بيني مي شد.
 اما آنچه كه گاندي عمرش را صرف آن كرده بود 
تخفيف رقابت هند و مسلمان نبود هدف سياسي اصلي 
او، يعني پايان دادن مس��المت آميز، به سياست انگليس 
نهايتاً حاصل ش��ده بود طبق معم��ول، واقعيات ذيربط با 
يكديگر تداخل پيدا مي كنند. از يك س��و، انگليسي  ها 
بدون جن��گ از هند بي��رون رفتند و چن��ان رويدادي، 
تا حدود يك س��ال قبل از وقوع، ب��را كمتر ناظري قابل 

پيش بيني بود.
از سوي ديگر، آن گونه خروج توسط دولت حزب 
كارگر صورت گرفت و يقيناً يك دولت محافظه كار، 
به ويژه، دولتي به رهبري چرچيل، به شكل ديگري عمل 

مي كرد. 
اما اين واقعيت كه تا س��ال1945 بخش عظيمي از 
افكار عمومي در انگلستان موافق استقال هند شده بود، 
به راس��تي تا چه حد مرهون نفوذ ش��خص گاندي بود؟ 
و اگر هند و انگلس��تان، چنان كه احتمال مي رود، نهايتاً 
به اختاف خود پايان دهند و روابطي معقول و دوستانه 
برقرار كنند، آيا بعضاً بدان سبب خواهد بود كه گاندي 
با ادامه لجوجانه و عاري از نفرت مبارزه اش، جو سياسي 

را از آلودگي زدود؟ 
صرف تصور پرسش چنين س��وال هايي، گوياي 
مقام و منزلت گاندي اس��ت. شايد شكل و ظاهر گاندي 
از نظ��ر ما قدري ناخوش آيند باش��د، چنانكه از نظر من 
چنين اس��ت؛ ش��ايد قداس��تي كه ديگران براي گاندي 
قائلن��د ما مردود ش��مريم )البته گاندي هي��چ گاه چنين 
داعيه اي نداشت( و شايد هم قداس��ت را به عنوان يك 
آرمان مردود بدانيم و بنابراين حس��اس كنيم كه هدف 

اساسي گاندي ضد بشري و  واپس گرا بود:
اما  صرفاً به عنوان يك سياس��تمدار و در مقايس��ه 
با ديگر چهره هاي سياس��ي سرشناس زمان ما، به راستي 
كه گاندي چه رايحه دل انگي��زي از خود به جاي نهاده 

است!

جهان

در فضيلت گاندي
گاندي به روايت جورج اورول/2

 پايان
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امروز در تاريخ قاب امروز

 سرایه
نمونه اي از معماري سنتي با سقف جناقيـ   بازار سنتي قزوين / عكس از حميد اسود

 5دي:
*بنا به گزارش س���اواك از اصفهان ، ساعت 5 و 
چهل و پنج دقيقه روز 5دي بمبي وسيله عوامل ناشناس 
به داخل منزل يكي از افراد شاهدوس���ت و صاحب 
نمايشگاه لوازم خانگي واقع در خيابان خاقاني اصفهان 

پرتاب كه بافاصله مشاراليه كشته شده است .
* در ساعت 19 مورخ 5دي يك نفر موتورسيكلت 
سوار ناشناس يك عدد نارنجك دست ساز را در محل 
استقرار يكي از واحدهاي فرمانداري نظامي اهواز واقع 

در باغ ملي اهواز پرتاب و متواري گرديد . 
مامورين با تعقيب موتورس���يكلت سوار وي را 

دستگير كردند . 
*از س���اعت 9ش���ب در نق���اط مختل���ف 
 شهرستان ايام عده اي ناش���ناس اقدام به تيراندازي 

كردند. 
* از صبح روز 5دي عده اي در حدود پنج هزار 
نفر از اهالي كرمان در مسجد جامع اجتماع ودر ساعت 
11 اقدام به راهپيمايي و تظاهرات در خيابان هاي شهر 

كردند.
تظاهركنندگان بعد از راهپيمايي به مسجد مراجعت 
و در مسجد حسين جال كمالي و محمدجواد حجتي 
كرماني براي حاضران سخنراني كردند . همچنين در 
رفسنجان مردم بعد از تجمع در مسجد جامع شهر اقدام 

به تظاهرات و راهپيمايي كردند.  
* صبح روز جاري شيخ عبدالوهاب قاسمي با 
تعدادي د رحدود 50 نفر به منظور همدردي و پشتيباني 
از متحصنين  به دادگس���تري ساري مراجعه و ضمن 
سخنراني مختصر يادآور شد بين 3تا 5 روز به دولت 
ومقامات مسئول فرصت داده مي شود كه زندانيان ما 
را آزاد نماييد چنانچه در اين مدت زندانيان آزادنشوند 
دست به اقدامات خشونت آميز خواهند زد و از توپ 

وتانك نيز هراسي ندارند . 
* بنا به گزارش س���اواك ، ساعت 19:45 عده 
اي منزل س���توان يكم ناصر رحيمي المانيه افس���ر 
سابق ش���هرباني رامس���ر كه اخيرا به رضاييه منتقل 
 گرديده را با اس���تفاده از مواد نفتي و استيك به آتش 

كشيدند .
* بنا به گزارش ساواك بابل ، شب گذشته اعاميه 
دست نويس با اين مضمون كه حسن اكبري مرزناك 
به وسيله شش نفر دستگير شده است در شهر توزيع 

گرديده است .
 در اعاميه از مردم خواس���ته شده براي آزادي 
ايشان تاش كنند. سازمان مزبور افزوده است كه مسجد 
كاظم بيك مركز فعاليت قشريون مذهبي و محل نصب 
اعاميه هاي مضره و انتشار شايعات و كانون اجتماعات 

تظاهركندگان است . 

تهاجم چنگیزخان نتیجه اشتباه استراتژيك خوارزمشاه
تاريخ نگاران آغاز زمستان سال 596 هجری خورشيدي را 
پايان كار حكومت قراختائيان و غوريان در آسياي ميانه، و همسايه 
 شدن قلمرو سلطان محمد خوارزمش���اه با قلمرو چنگيزخان

 نوشته اند.
خوارزمش���اه با از ميان برداشتن قراختائيان كه ميان قلمرو 
او و قلمرو چنگيزخان حايل بودند مرتكب يك اشتباه سياسي 

بزرگ شد. 
چنگيزخان برنامه حمله به غرب متصرفات خود و ورود 
به دنياي سفيد پوستان را نداشت كه رويدادهاي سال بعد پاي او 
را به ايران و نيز سرزميني كه امروز كشور روسيه است باز كرد و 
عمده ترين اين رويدادها، قتل فرستادگان بازرگاني چنگيز در شهر 
مرزي »اترار« بود كه فرماندار آن مورد حمايت مادر خوارزمشاه 
قرار داشت.چنگيز در نظر داشت كه با خوارزمشاه روابط دوستانه 
 و با قلمرو او داد و س���تد تجاري داشته باشد كه حادثه اترار روي

 داد.
3   اقدام مهم   در  ارتباط  با زمین و مسكن

 دولت وقت در اين روز در دي ماه س���ال 1347 مصوبه 
تازه اي بر آئين نامه هاي اجرايي قانون تمّلك آپارتمان اضافه كرد 
كه طبق آن، بهاي هرمترمريع آپارتمان در تهران برحسب محل و 

مصالح ساختماني 300 تا 600 تومان  تثبيت شد.
يك س���ال پيش از آن در همين روز دولت وقت اراضي و 
تپه هاي شمال شهر تهران مّلي و خريد و فروش و واگذاري آنها 

ممنوع و غيرقانونی اعام اعام كرده بود.
همچنين طبق قانون ديماه 1354 فروش و واگذاري اراضي 
مّلي به اشخاص ازجمله كارمندان دولت و بازنشستگان به منظور 

ساختن خانه و هر نوع بهره برداري شخصي ممنوع شد.
چند تحّول راديو تلويزيون در ايران

پنجم ديماه درسال هاي مختلف در زمينه تلويزيون چند 
رويداد در ايران ثبت شده است:

� در 1335 دولت وقت به يك بازرگان )حبيب ثابت( پروانه 
تاسيس نخستين فرستنده تلويزيوني را داد كه اين فرستنده از دو 
سال بعد، نخست در تهران آغاز به كار كرد و سپس در خوزستان.

� درسال 1338 مستشاران نظامي و آمريكاييان ديگر در ايران 
داراي يك فرستنده تلويزيوني از آن خود شدند.

� در سال 1350 غامحسين صالحيار براي سازمان راديو 
� تلويزيون دولتي ايران يك خبرگزاري به وجود آورد كه بعدا به 

واحد مركزی خبر تغيير نام داد.

آن���ی كه فلك با ت���و درآيد به طرب
گ���ر آدميی ش���يفته گ���ردد چه عجب

ت���ا جان بودم بندگي���ت خواهم كرد
خواه���ی به طلب م���ر ا  و خواهی مطلب

مولوی

پند بزرگان
* خوب���ی زيادی ه���م بد از آب در 

می آيد. 
* داش���تن علم بهتر از داشتن ثروت 
اس���ت، ولی نداشتن ثروت بدتر از نداشتن 

علم است. 

ویلیام شکسپیر

نشانه

گردش كودكان

ح�ل
 4876
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ح�ل 2363     

  

 

بت آسمان جل!

موسيقي جوانان

هويج
موحد

رها از بند

كتابي از پارچه فروشي
ناصرخسرو

بازرگان 

مرحله دوم تنفس

ماليات قديم

رمق آخر

خبرگزاري
 رسمي ايران

چاشني ساالد

بافنده

نام دخترانه
واحد فروش گردو

نوعي كباب

سنگ آسيا
رشته كوه ايران

شكسته
دروازه بان

فروشگاه ارتش
رفوزه

فيلمي ازصوتگدا
آمپرسنج چارلي چاپلين

دشت تو خالي
شكاف

رود شمال
 گرگان

نيايش

ا

پ

كر
پدر آذري

تظاهرات عاشورا -تهران

از 15 آب��ان ت��ا 16 دی 1357 ب��ه دلی��ل 
 اعتص��اب روزنام��ه ن��گاران در همراه��ی ب��ا

 انقاب ،روزنامه اطاعات منتشر نشد.

وقایع انقاب اس��امی که  درستون زیر از نظرتان 
میگذرد از منابع معتبر خارج از روزنامه تهیه و ارائه شده 

است.

چهل سال


