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* دبی�ر ش�وراي عالي امنی�ت ملي: گفتگو ب�ا طالبان با اطاع 
دولت افغانستان انجام شده و خواهد شد 

* خطر گسترش دامنه نفوذ داعش در افغانستان جدي است 
*  حفظ و گس�ترش پاس�گاه هاي مرزي ايران و افغانس�تان 

ضروري است 
* بايد با تروريس�ت هايي كه نقشي جز نفرت افكني در جهان 

اسام ندارند جنگید 
* سیاست ايران اين است با كساني كه به دنبال كنارگذاشتن 
 س�اح و قرارگرفت�ن در كن�ار م�ردم افغانس�تان هس�تند

مذاكره كرد 
* ت�اش م�ا ايج�اد ثبات، امنی�ت و رفاه در داخل افغانس�تان 

توسط دولت اين كشور است 
 * دبیر ش�وراي عالي امنیت ملي افغانس�تان: ايران همواره
از اصلي ترين پايه هاي برقراري امنیت در منطقه بوده است 
 * حمداه محب: امیدوارم روند نهايي س�ازي اس�ناد سیاسي

دفاعي، امنیتي و اقتصادي دو كشور تسريع شود 
* پنتاگون: ايران به دنبال برقراري ثبات در افغانستان است 
 * ايران سیاس�ت نابودي داع�ش، خروج نظامیان آمريكايي

و ناتو از افغانستان را دنبال مي كند

سرويس حوادث: تصادف اتوبوس دانشجويان 
دانشگاه آزاداسامي توسط سه تيم كارشناسي پيگيري 

مي شود.  
سردار محمدرضا مهماندار رئيس پليس راهور 
تهران  درباره تصادف در دانشگاه آزاد واحد علوم و 
تحقيق���ات گفت: با توجه به اينکه اين تصادف ابعاد 

مختلفي دارد كه بايد تمام آن ها در نظر گرفته شود، با 
هماهنگي دادستان تهران و دستور او سه تيم كارشناسي 

خبره را براي اين موضوع تعيين كرده ايم.
او افزود: اين سه تيم شامل گروهي از كارشناسان 
تصادف���ات پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ،
بقيه در صفحه 13

صفحه16صفحه2

روحاني: بهبود معیشت و زندگي مردم

هدف نخست ایحه بودجه است

رأي الیوم: آمریکا به عربستان به چشم دستگاه 

»خودپرداز« مي نگرد
 * باي�د راه�ي را در پی�ش بگیري�م ك�ه با زلزله، تحريم، فش�ار و توطئه دش�منان، س�اختمان

و ساختار اقتصاد آسیب نبیند  
* بايد تاش كنیم كه رنج مردم در فشار تحريم كاسته شود

* عبدالباري عطوان: عربستان سعودي تاكنون پاسخ تحقیرهای ترامپ را نداده اند 
* ترام�پ باره�ا گفته كه عربس�تان باي�د هزينه 70 میلی�ارد  داري حضور نظامي آمري�كا در منطقه را 

پرداخت كند 

سياستگذاري در تهران، مذاكره  دركابل
* معاينه فني اين خودرو 22 آذر پايان يافته بود 

 * اس�تاندار ته�ران: ش�یب مس�یر عب�ور اتوب�وس واح�د علوم و تحقیقات دانش�گاه آزاد 

استاندارد نیست 

* رئیس قوه قضائیه بر ضرورت نظارت دادستان كل كشور در رسیدگي سريع به پرونده 

اين حادثه تأكید كرد 

* دادستان تهران: تحقیقات از مسئوان دانشگاه درباره اين حادثه آغاز شده است 

* پزشكي قانوني موضوع سكته راننده اتوبوس را قبل از حادثه تائید نكرد

پليس: اتوبوس دانشجويان
6 سال پيش از رده خارج شده بود

صفحه2

     * محس�ني بندپ�ي :   س�رمايه اجتماع�ي بر اثر 
فس�اد برخي مسئ�وان، فاصله گرفتن از مردم،  
 تغییر  در سی�است ه��ا و خط كشي میان مردم

و مسئوان به تدريج از دست رفت

استاندار تهران: 
اعتماد مردم یک شبه 

از دست نرفته است

صفحه4

 * واعظ�ي رئی�س دفت�ر رئیس جمه�وري:
ب�ا توجه به افزاي�ش قیمت مواد پروتئیني 
آق�اي روحان�ي ب�راي مراقب�ت از ب�ازار 

تذكراتي به وزراي ذيربط دادند 
* وزير اقتصاد:  منافع برخي به ش�كل هاي 
مختل�ف اج�ازه نمي ده�د كاه�ش قیمت ها 

اعمال شود 
 * وزي�ر جه�اد كش�اورزي: قیم�ت واقع�ي
هر كیلو گوشت مرغ براي مصرف كنندگان 

بايد 10 هزار تومان باشد

توزيع مواد پروتئيني
با قيمت مصوب در تعاوني ها 

و فروشگاه هاي زنجيره اي

وادي ادبیات

صفحه 6

آیت اه جمی

نماد مبارزه و مقاومت

شمخاني از مذاكرات تهران با گروه طالبان افغانستان خبرداد

هان

ای شک پیشگان!
دكتر محمد علی فياض بخش 
صفحه 2

بودجه

و چالشهاي پیش روي

صفحه 2
فتح اه آملي

يادداشت

آگهى مناقصه عمومى 
دو مرحله اى شماره  97/32 

ــركت توزيع نيروى برق استان مركزى به نشانى :  ــانى : ش ــركت و نش 1- نام ش
ــتيبانى با تلفن تماس 32226033-  ــى صدر امور پش اراك، خيابان امام موس
ــرايط  086-08632228038 در نظر دارد خدمات زير را از طريق مناقصه عمومى به پيمانكار واجد ش
واگذار نمايد.لذا از كليه پيمانكاران داراى حداقل گريد 5 در رشته نيرو دعوت به عمل مى آيد در صورت 

تمايل به شركت در مناقصه نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايد. 
2- شرح مختصرى از خدمات

شرح خدماترديف
اصالح و بهينه سازى شبكه فشار متوسط هوايى با استفاده از كابل فاصله دار به صورت حجمى  و كليد در دست.1

3- سپرده شركت در مناقصه مبلغ 312,000,000 ريال مي باشد ،مناقصه گران بايد مبلغ فوق را به صورت 
ضمانت نامه بانكى ،ضمانت نامه 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 امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايى كه بعد از انقضاى مدت مقرردرفراخوان 
ــپرده، سپرده  هاى مخدوش ، سپرده  هاى كمتر از ميزان  ــود و هم چنين به پيشنهادهاى فاقد س واصل ش

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 12,30 روز  شنبه مورخ  1397/10/29  مي 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 3,731,000,000 ريال مي باشد.
9-سايراطالعات وجزييات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.

ــر : ــركت تواني ــالت ش ــانى معام ــالع رس ــبكه اط ــايت ش ــه س ــتر ب ــات بيش ــب اطالع ــت كس جه
ــايت پايگاه ملى مناقصات http://iets.mporg.ir و سايت شركت توزيع  www.tavanir.org.ir س

نيروى برق استان مركزى: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

وب
ن

آگهى مناقصه عمومى 
دو مرحله اى شماره  97/31 

1- نام شركت و نشانى : شركت توزيع نيروى برق استان مركزى به نشانى : اراك، 
ــتيبانى با تلفن تماس 32226033- 086- ــى صدر ،امور پش خيابان امام موس

08632228038 در نظر دارد كاالهاى زير را از طريق مناقصه عمومى خريدارى نمايد. 
2- شرح مختصرى از كاال

تعدادشرح كاالرديف
20دستگاهسكسيونر630 آمپر قابل قطع زير بار با عايق گاز و موتوردار1

ــركت در مناقصه مبلغ 634,000,000 ريال مي باشد ،مناقصه گران بايد مبلغ فوق  ــپرده ش 3- س
ــات بيمه گر،گواهى خالص مطالبات قطعى  را به صورت ضمانت نامه بانكى ،ضمانت نامه موسس
تاييد شده توسط امور مالى شركت توزيع ،چك تضمين شده بانكى يا واريز وجه به حساب جارى 
ــكن  شعبه  ــتان مركزى بانك مس ــركت توزيع نيروى برق اس ــماره 14005103651 به نام ش ش

مركزى ارائه نمايند.
ــد از انقضاى مدت  ــنهادهايى كه بع ــروط، مخدوش و پيش ــنهادهاى فاقد امضا، مش ــه پيش 4- ب
ــپرده  هاى مخدوش ،  ــپرده، س ــنهادهاى فاقد س ــود و هم چنين به پيش مقرردرفراخوان واصل ش

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 

ــماره  ــيبا بانك ملى به ش ــال فيش واريزى در وجه س ــناد : مبلغ 200000 ري ــروش اس ــغ ف مبل
0105314217006 شعبه ميدان دارايى

6-مهلت وبازگشايى اسناد مناقصه : مهلت عودت اسناد مناقصه تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 
1397/10/27 و زمان بازگشايى ساعت 12 روز  شنبه مورخ  1397/10/29  مي باشد.

7- محل تحويل و بازگشايى: اراك ،ميدان دارايى، خيابان امام موسى صدر ،شركت توزيع نيروى 
ــالن كنفرانس شركت توزيع نيروى برق  ــايى س ــتان مركزى واحد دبيرخانه .محل بازگش برق اس

استان مركزى.
8- مبلغ برآوردى مناقصه 12,800,000,000 ريال مي باشد.

9-سايراطالعات وجزييات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.
ــركت توانير : ــالت ش ــانى معام ــبكه اطالع رس ــايت ش ــتر به س ــات بيش ــب اطالع ــت كس جه
www.tavanir.org.ir سايت پايگاه ملى مناقصات http://iets.mporg.ir و سايت شركت 

توزيع نيروى برق استان مركزى: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

وب
آگهى مناقصه عمومى ن

دو مرحله اى شماره  30 /97
ــركت توزيع نيروى برق استان مركزى به  ــانى : ش ــركت و نش 1- نام ش
ــانى : اراك ،خيابان امام موسى صدر، امور پشتيبانى با تلفن تماس  نش
ــر دارد كاالهاى زير را از  32226033- 086-08632228038 در نظ

طريق مناقصه عمومى خريدارى نمايد. 
2- شرح مختصرى از كاال

تعدادشرح كاالرديف
5دستگاهترانسفورماتور 25 كاوا كم تلفات1
15دستگاهترانسفورماتور 50 كاوا كم تلفات2
5دستگاهترانسفورماتور 75 كاوا كم تلفات3
20دستگاهترانسفورماتور 100 كاوا كم تلفات4
10دستگاهترانسفورماتور 160 كاوا كم تلفات5
15دستگاهترانسفورماتور 200 كاوا كم تلفات6
10دستگاهترانسفورماتور 250 كاوا كم تلفات7

ــركت در مناقصه مبلغ 1,060,000,000 ريال مي باشد ،مناقصه گران بايد مبلغ فوق را به  ــپرده ش 3- س
صورت ضمانت نامه بانكى ،ضمانت نامه 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 امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايى كه بعد از انقضاى مدت مقرردرفراخوان 
ــنهادهاى فاقد سپرده، سپرده  هاى مخدوش ، سپرده  هاى كمتر از ميزان  ــود و هم چنين به پيش واصل ش

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 11,30 روز  شنبه مورخ  1397/10/29  مي 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 27,000,000,000 ريال مي باشد.
9-سايراطالعات وجزييات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.

ــر : ــركت تواني ــالت ش ــانى معام ــالع رس ــبكه اط ــايت ش ــه س ــتر ب ــات بيش ــب اطالع ــت كس جه
ــايت پايگاه ملى مناقصات http://iets.mporg.ir و سايت شركت توزيع  www.tavanir.org.ir س

نيروى برق استان مركزى: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

وب
ن

بسمه تعالي
(�ناهللا � �نا �ليه ��جعو�)

«��� ما� �لمؤمن �لفقيه ثلم في �السال� ثلمه ال يسدها شي»
با عرض تسليت به مناسبت رحلت فقيه مجاهد و عالم وارسته،

مرحوم حضرت آيت  اهللا حاج سيدمحمود 
هاشمي شاهرودي (�حمه  �هللا عليه) 

عضو محتر� جامعه مد�سين حو�� علميه قم 
�  �ئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظا� 

 بـه اسـتحضار مي رسـاند  مراسـم ختـم اين عالـم رباني 
روز پنج شنبه ششم ديماه 1397 مصادف با نوزدهم ربيع الثاني 1440، 

بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم برگزار مي گردد.
شـركت علماي اعالم، فضال و طالب حوزه هاي علميه و عموم 
مردم واليتمدار، تعظيم شعائر و تجليل از مقام شامخ آن فقيد 

سعيد خواهد بود. 
جامعه مد�سين حو�� علميه قم 
شو��� عالي حو�� ها� علميه 

شو��� نگهبا� 
مر�كز مديريت حو�� ها� علميه

�بيرخانه مجلس خبرگا� �هبر� 
مجمع تشخيص مصلحت نظا� 

بيت حضر� �يت �هللا هاشمي شاهر��� (��)

به نا� خ�د�
�ن�اهللا  �  �نا �لي�ه ��جعو�

بـا كمال تأسـف ارتحـال عالم ربانـي و فقيـه عاليقدر حضـرت آيت  اهللا 
سيدمحمود شـاهرودي يار ديرين انقالب و نظام اسالمي را به پيشگاه امام 
عصر(عج)،  مقام معظم رهبري (مدظله العالي) ، حوزه هاي علميه و بيت مكرم 
ايشان تسـليت عرض مي نمايم. از خداوند متعال علو درجات براي آن عالم 

زهرا مصطفويروحاني و صبر جميل براي بازماندگان مسئلت دارم.

مزايـده عمومـي
شـركت گروه صنعتي معدني سيمان تجارت مهريز در نظر دارد 
نسـبت بـه برگزاري مزايـده عمومي جهت فروش يكدسـتگاه 

خودروي خود با مشخصات ذيل اقدام نمايد
سيس��تم : �يويكو تيپ: �� تي 36/330 كا�بر�: كاميو� كش��ند� 
م��د� 1992 �نگ س��فيد نو� س��وخت: گا��ئيل تع��د�� محو�: 3 

� 40 تن تعد�� چر� 10 تعد�� سيلند�: 6 ظرفيت: جمعا
ــت 97/10/12 جهت  ــد از تاريخ 97/10/8 لغاي ــذا متقاضيان مي توانن ل
بازديد از خودروي مذكور و ارائه پيشنهاد قيمت به نشاني يزد ـ جاده يزد 
مهريز ـ 2كيلومتر بعد از پليس راه ، جاده اختصاصي شركت سيمان تجارت 

مهريزـ واحد بازرگاني كارخانه مراجعه نمايند
(تلفن تماس 03532521757)

ـ  اين شركت در رد يا قبول پيشنهادهاي واصله مختار است.
ـ  هزينه درج آگهي بر عهده برنده مزايده مي باشد

مناقصه تأمين و تجهيز و لوله كشـي و نصـب تجهيزات موتورخانه 
شيردوشي جهت گاوداري شركت دشت گل كردستان  (سهامي خاص)

شركت دشت گل كردستان در نظر دارد تأمين و تجهيز و لوله كشي و نصب تجهيزات 
موتورخانه شيردوشي با ظرفيت حرارتي 4000 ليتر در ساعت (آب 40درجه و 80درجه) 

را طبق نقشه و مشخصات فني مربوطه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد:
زمان فروش اسناد: از تاريخ 1397/10/8 تا تاريخ 1397/10/18

مهلت تحويل اسناد: تا پايان وقت اداري 1397/10/18 (تاكيد مي گردد پس از ساعت 16 
روز سه شنبه 1397/10/18 هيچ گونه اسنادي تحويل گرفته نمي شود)

تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهادها: 1397/10/19
آدرس محل اجراي پروژه: استان كردستان  ـ كيلومتر 12 جاده قروه ـ همدان ـ بعد از شهرك 

صنعتي سنگ ـ جاده قديم دزج ـ واحد گاوداري شماره يك شركت دشت گل كردستان
ــناد به صورت اينترنتي خواهد بود كه متقاضيان  ــناد: فروش اس آدرس محل فروش اس
محترم مي توانند با تماس با شماره ذيل اطالعات الزم در خصوص نحوه دريافت اسناد 

مناقصه را كسب نمايند.
تلفن تماس جهت خريد اسناد: 09363312782 و 08735445856  (داخلي1)

تلفن تماس جهت سؤاالت فني: 09149061501 و 09131296076
ــتان ـ قروه ـ كيلومتر10 جاده قروه همدان ـ بعد از  ــليم اسناد مناقصه: كردس محل تس

شهرك صنعتي سنگ ـ شركت شير و دام دشت گل كردستان
شركت شير و دام دشت گل كردستان

(آگهي تجديد مناقصه عمومي)
 شما�� 2 - 97/160
شركت ايران ترانسفو

درنظـر دارد22/800 عـدد بلسـن دو سـردنده را از طريق 
مناقصه عمومي خريداري نمايد. 

ــماره تلفن  ــتر با ش ــان مي توانند جهت اخذ اطالعات بيش متقاضي
ــوده  ــل نم ــاس حاص ــاعت 12ـ  10 تم 33790548 - 024 از س
ــبت به  ــار آگهي نس ــخ انتش ــدت 7 روز از تاري ــرف م ــر ظ و حداكث
ــايت  ــل از طريق مراجعه به س ــخصات كام ــناد و مش ــت اس درياف
ــود به  ــده خ ــزام نماين ــا اع WWW.iran_transfo.com و ي
ــدام نمايد.  ــخ اق ــه جهت اخذ مدارك و ارائه پاس ــراه معرفي نام هم
شركت ايران ترانسفو در رد يا قبول پيشنهادهاي ارائه شده مختار است.

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
����: �نجا�� كيلومتر 5 جا�� تهر�� � كا�خانه ها� �ير�� تر�نسفو  

شركت �ير�� تر�نسفو [خريد ��خلي] 
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(�گهي مناقصه شما�� 71 � 97/21571)
شركت ترانسفورماتور توزيع زنگان 

ــر و پيچ اطاقي  ــبت به تأمين انواع واش در نظر دارد از طريق مناقصه نس
ــرايط و  ــركت ها و تأمين كنندگان واجد ش با مهره اقدام نمايد. لذا از ش
داراي سوابق مرتبط درخواست مي گردد در صورت تمايل به همكاري 
ــاس حاصل نموده و حداكثر  ــماره تلفن 33791541ـ  024 تم ــا ش ب
ــبت به تحويل  ــنبه مورخ 97/10/10 نس ــاعت 10 صبح روز دوش تا س
ــت اين شركت به آدرس زير  ــناد مناقصه و يا از طريق پس حضوري اس

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

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

(هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد)
����: �نجا�� كيلومتر4 جا�� تهر��� جنب شركت �ير�� تر�نسفو
شركت ترانسفورماتور توزيع زنگان (واحد خريد و سفارشات)

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

 پرسابقه ترين و  پر مخاطب ترين  
مجله كشـور ،همسفر مسافران 

خطوط هواپيمايى  و  ريلى

معاونـت آماد و پشـتيبانى نيـروى انتظامـى جمهورى 
اسـالمى ايران در نظـر دارد، تعداد 7 قلم كاالى پوشـاك 
شـامل پوتين آموزشـى كويرى، جوراب كويرى وظيفه، 
دمپايى، سـاك انفرادى، پتـو گلدار، حوله حمـام، فرنچ 
و شـلوار و تعداد 3 قلم كاالى غذايى شـامل روغن مايع 
سـرخ كردنى (تجديـد مناقصه)، گوشـت مـرغ منجمد 
تكـه  منجمـد 3  قرمـز  گوشـت  مناقصـه)،  (تجديـد 
داخلـى (گوسـاله) (تجديـد مناقصـه) مـورد نيـاز خـود 
را از طريـق مناقصـه عمومـى يك مرحلـه اى تاميـن نمايـد.

تامين كننــدگان واجــد شــرايط و داراى مــدارك قانونــى 
مى تواننــد صرفــا از تاريــخ 97/10/08 تــا تاريــخ 
بــه  بانكــى  رســيد  داشــتن  دســت  در  بــا   97/10/12
مبلــغ بيســت و پنــج هــزار (25/000) ريــال بابــت هــر 
 5151158103008 شــماره  حســاب  بــه  واريــزى  قلــم 
هزينــه ســاير منابــع معاونــت آمــاد و پشــتيبانى ناجــا 
ــع در  ــت واق ــن معاون ــد اي ــز خري ــه مرك ــپه ب ــك س ــزد بان ن
ــك)،  ــان 63 (مل ــرج، خياب ــوص ك ــاده مخص ــر 18 ج كيلومت
ــت  ــت درياف ــالك 12 جه ــن، پ ــك قوامي ــه بان ــيده ب نرس
ــود  ــنهادهاى خ ــه و پيش ــه مراجع ــدارك مناقص ــناد و م اس
را تــا ســاعت 17 مــورخ 1397/10/25 بــه صنــدوق 
ــد.  ــه نماين ــز ارائ ــه آن مرك ــتقر در دبيرخان ــنهادات مس پيش
 ضمنا هزينه چاپ آگهي بر عهده برندگان مناقصه مي باشد.

معاونت آماد و پشتيباني ناجا

 معـاونت آمـاد و پشتيبـاني نـاجـا

شماره 97/100/7 

آگهـى منـاقصه عمـومى
شماره 97/100/7
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هنر در قرن پريكلس 
نوشته پير دو وامبز                        ترجمة دكتر شيرين بياني 

قطع رقعي ، 279 صفحه ، چاپ اول
تمدن غرب بر پايه تمدن رومي و يوناني بنياد نهاده شده است كه تا 
حدود بسيار زيادي وامدار فرمانرواي پرآوازه اي به نام پريكلس است 
ــت گرفت،  ــد و چون قدرت را به دس كه در 499 قبل از ميالد زاده ش
يكي از درخشان ترين صفحات تاريخ يونان را رقم زد كه به عصر زرين 
آتن معروف است و آثار هنري فراواني از آن دوره به جا مانده است. 
ــت: آتن در زمان پريكلس  ــده اس اين كتاب در پنج فصل تنظيم ش
ــت  كارهاي بزرگ، برنامه هاي هنري و اجراي آن، مجموعه  و سياس
ابنيه آكروپل، سنن و نوآوري ها، دنباله ها و واكنش ها به اضافه مقدمه 
ــگفتار و مقدمه مفصل و كارگشاي مترجم كه اين  ــنده و پيش نويس
موارد را در بر مي گيرد: موقعيت جغرافيايي يونان، تمدن هاي كهن 
يونان، آتن، وضع سياسي آتن، وضع اقتصادي آتن، وضع اجتماعي 
و فرهنگي آتن، فرجام كالم: پريكلس، نظري گذرا بر روابط ايران و 
يونان آلبومي با چهل تصوير از مجسمه ها، معماري و نقاشي آن دوره و توضيحات زيرنويسش تا حدود زيادي 

خواننده را با محتواي كتاب و هنر آن عصر آشنا مي سازد. 

معرفي كتابهاي انتشارات اطالعات

آگهى تجديد مناقصه عمومى دو مرحله اى
خريد توپ فوتبال ، توپ فوتسال  و توپ واليبال

1- نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار : وزارت ورزش و جوانان به نشانى تهران ، خيابان سئول ، ساختمان شماره يك .
2- موضوع مناقصه : عبارتست از خريد توپ فوتبال ، توپ فوتسال و توپ واليبال .

3- شماره مناقصه به منظور دريافت اسناد مناقصه در سامانه تداركات الكترونيك دولت : 200970013000007 
4- زمان ، مهلت و نشانى دريافت اسناد مناقصه و بارگذارى در سامانه تداركات الكترونيك دولت :

1-4 ) مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سامانه تداركات الكترونيك دولت از تاريخ 97/10/08 لغايت 97/10/13 به مدت 6 روز مى باشد. 
2-4 ) مهلت زمانى تحويل و ارائه اسناد و مدارك و پيشنهادها به صورت حضورى در دبيرخانه وزارت ورزش و جوانان و بارگذارى 

در سامانه تداركات الكترونيك دولت از تاريخ 97/10/15 لغايت 97/10/24 مى باشد. 
5- مدت اعتبار پيشنهادها : از تاريخ برگزارى مناقصه به مدت 30 روز مى باشد. 

ــماره  6- نـوع و مبلـغ تضميـن شـركت در مناقصه : ارائه ضمانت نامه بانكى معتبر در وجه وزارت ورزش و جوانان و يا به ش
ــپرده به  ــالمى ايران بنام پرداخت رد وجوه س ــباى IR 140100004101005536181281 نزد بانك مركزى جمهورى اس ش

مبلغ 600/000/000 ريال .
7- زمان برگزارى جلسات مناقصه : مرحله نخست جلسه مناقصه راس ساعت 14 مورخ 97/10/25 در سالن جلسات وزارتخانه 

تشكيل و نسبت به پيشنهادهاى رسيده اتخاذ تصميم خواهد شد. 
مرحله دوم جلسه مناقصه راس ساعت 14 مورخ 97/10/30 برگزار خواهد شد. 

3503/ م الف8- ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج گرديده است.

نوبت اول

صفحه2
مردم تهران و قم با آيت اه هاشمي شاهرودي وداع كردند

محور اصلي مذاكره با گروه طالبان نابودي داعش است

 دريابان علی شمخانی نماينده 
مقام معظم رهبری و دبيرشورای عالی 
امنيت ملی جمهوری اسامی ايران 
كه در صدر هياتی از مقامات عالی 
سياس���ی، نظامی و امنيتی به كابل 
س���فر كرده است باحمداه محب 

همتای افغانس���تانی خود ديدار و 
پيرامون مسائل دوجانبه، منطقه ای 

و بين المللی گفتگو كرد.
به گ���زارش جماران، دريابان 
شمخانی در اين ديدار لزوم فعالتر شدن
بقيه در صفحه 2



پنجشنبه 6 دي 1397ـ  19 ربيع الثاني 1440ـ 27 دسامبر 2018ـ سال نودوسومـ   شماره 27182 2اخبار داخلی

مردم تهران و قم با آيت اه هاشمي شاهرودي وداع كردند
مراس���م  اقامه  نماز بر پیک���ر آیت اه 
سیدمحمود هاشمی شاهرودی، صبح دیروز در 
مصای امام خمینی تهران با حضور رهبر انقاب 

اسامی برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در این مراسم که با حضور 
رؤسای سه قوه، مسئوان و قشرهای مختلف 
مردم برگزار شد، حضرت آیت اه خامنه ای بر 
پیکر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
نماز اقامه  و رحمت و مغفرت الهی را برای آن 

مرحوم از خداوند مسألت کردند.
پیکر آیت اه هاشمی شاهرودی با حضور 
مردم و با شعارهایی مانند »عزا عزاست امروز 
مهدی صاحب زمان صاحب عزاست امروز«، 
»االه اا اه، علی ولی اه«، »وای حس���ین وای 
حس���ین«، »حزب فقط حزب علی رهبر فقط 
سیدعلی«، »دست خدا بر سر ماست خامنه ای 
رهبر ماست« و ... از در مصای امام خمینی )ره( 

به سمت خیابان ولیعصر )عج( تشییع شد.
 همچنین دفت���ر مقام معظ���م رهبری  
در اطاعی���ه اي اع���ام کرد که مراس���م 
بزرگداشت آیت اه هاشمی شاهرودی   با حضور 
حضرت آیت اه خامنه ای   امروز از س���اعت 
۱۰ تا ۱۱:۳۰ صبح در حس���ینیه حضرت امام 

خمینی)ره( برگزار خواهد شد.
بنابراین گزارش، حجت ااسام والمسلمین 
دکتر حسن روحانی و جمعی از وزرا و معاونان 
رئیس جمهوري صبح دی���روز با حضور در 
مصای امام خمینی)ره( در مراسم تشییع پیکر 
عالم مجاهد آیت اه  هاشمی شاهرودی شرکت 

کردند.
رئیس جمهوري و اعضای هیأت دولت پس 
از اقامه نماز بر پیکر آیت اه  هاشمی شاهرودی، 
ضمن قرائت فاتحه، یاد و خاطره ایش���ان را 
گرامی داش���تندو با این عالم جلیل القدر وداع 

کردند.
حجت ااسام دکتر سید محمود علوی 
وزیر اطاعات و حجت ااسام والمسلمین 
سید محمدعلی شهیدی معاون رئیس جمهوري 

و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، عصر دیروز 
به نمایندگی از سوی حجت ااسام والمسلمین 
دکتر حسن روحانی و هیات دولت، در مراسم 
تدفین و ترحیم   آیت اه هاشمی شاهرودی   در 

شهر   قم شرکت کردند.
پيام تسليت آيت اه العظمي سيستا ني  

آیت اه العظمی سید علی سیستانی  مرجع 
عالیقدر شیعیان عراق پیامی  به زبان فارسی به  
سید عاء هاشمی ش���اهرودی  فرزند مرحوم 
آیت اه سید محمود هاشمی شاهرودی  فرستادند. 
به گ���زارش ایرنا، در این پیام  آمده اس���ت: 
خبر ارتحال والد مکرم جناب آیت اه س���ید 
محمود هاشمی شاهرودی )طاب ثراه( موجب 

تالم و تاثر شد. 
اینجانب مصیبت وارده را به جنابعالی و 
دیگر بستگان محترم و به حوزه علمیه مقدسه قم 
و به همه دوستان و عاقمندان آن فقید واامقام 

تس���لیت عرض نموده و از درگاه قادر متعال 
مسئلت دارم که ایشان را با اجداد طاهرینشان 
محشور و به همه بازماندگانشان صبر جمیل و 

اجر جزیل عنایت فرماید.
پيام تسليت سيد محمدخاتمی

سید محمدخاتمی در پیامی رحلت آیت اه 
سید محمود هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت.

 به گزارش ایلنا،  متن پیام به این ش���رح 
است:

بسم اه الرحمن الرحیم
رحلت عالم بزرگ���وار و فقیه متبحر و 
خدمتگزار انقاب اسامی، حضرت آیت اه 
جناب حاج س���یدمحمود هاشمی شاهرودی 
را به همه دوس���تداران انقاب و شاگردان و 
ارادتمندان ایشان بخصوص به خانواده شریف 
هاشمی شاهرودی و همه بستگان عزادار تسلیت 
می گویم و از درگاه حضرت حق جل و علی 

برای آن فقید سعید آمرزش و رحمت الهی و علو 
درجات و برای بازماندگان معزز صبر و اجر و 

سامتی مسألت می کنم. 
سيد محمد خاتمی
مراسم  ختم آيت اه هاشمي شاهرودي 

امروز در مسجد اعظم قم برگزار مي شود
خبر دیگري حاکي اس���ت: مراسم ختم 
حضرت آیت اه حاج س���یدمحمود هاشمي 
شاهرودي)رحمت اه علیه( عضو جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم و رئیس فقید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام امروز)پنجشنبه( بعد از نماز مغرب 

و عشا در مسجد اعظم قم برگزار مي شود.
جامعه  مدرسین حوزه علمیه قم، شوراي 
عالي حوزه هاي علمی���ه، دبیرخانه مجلس 
خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مراکز مدیریت 
حوزه هاي علمیه، مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و بیت حضرت آیت اه هاشمي شاهرودي 

ضمن اعام این مطلب، از علماي اعام، فضا و 
طاب حوزه هاي علمیه و عموم مردم وایتمدار 
دعوت کرده اند به منظور تعظیم شعائر و تجلیل 
از مقام شامخ آن فقید س���عید در این مراسم 

شرکت کنند.
تش��ييع و تدفي��ن پيک��ر آي��ت اه 

هاشمی شاهرودی در قم
 براس���اس ای���ن گ���زارش، پیک���ر 
آیت اه هاشمی شاهرودی پس از انتقال به قم 
باشکوه تمام از مسجد امام حسن عسکری)ع( تا 
حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه )س( تشییع 
و در جوار مضجع پاک و مطهر بانوی کرامت 
اهل بیت)ع( به خاک س���پرده شد.  مراسم ، از 
ساعت ۱4 دیروز با حضور انبوه مردم انقابی قم 

و مسئوان کشوری و استانی انجام شد.
 حجت ااسام والمس���لمین محمدی 
گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقاب،حجت 
ااسام والمس���لمین علوي وزیر اطاعات و 
حجت ااس���ام و المسلمین شهیدي رئیس 
بنیاد ش���هید و امور ایثارگران )به نمایندگي از 
دولت(، آیت اه خاتمی امام جمعه موقت تهران، 
آیت اه حسینی بوش���هری دبیر شورای عالی 
حوزه علمیه، آیت اه اعرافی مدیر حوزه های 
علمیه کش���ور، آیت اه اراکی رئیس مجمع 
تقریب مذاهب، حجت ااس���ام والمسلمین 
محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه و همچنین 
امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس ، سرپرست 
 اس���تانداری قم وفرمانده ناجا  استان از جمله 

شرکت کنندگان در این مراسم بودند.
پیکر این عالم ربانی پس از برگزاری مراسم 
عزاداری و مرثیه سرایی در جوار حضرت فاطمه 
معصومه )س( در مسجد بااسر، مجاور قبور 

پاک علما به خاک سپرده شد.
همچنین مراسم گرامیداشت ارتحال آیت اه 
سید محمود هاشمی شاهرودی دیشب از سوی 
رهبر معظم انقاب با حضور مراجع عظام تقلید، 
اساتید حوزه، طاب و اقشار مختلف مردم در 

مسجد اعظم قم برگزار شد.

 رئیس  جمهوري، ایجاد استحکام و اصاح 
ساختارهای اقتصادی را مورد تأکید قرار داد 
و گفت: باید در اقتصاد اقداماتی را انجام داد 
و راهی را در پیش بگیریم که با زلزله تحریم، 
فشار و توطئه دشمنان، ساختمان و ساختار آن 
آسیب نبیند و این کار با همکاری و هماهنگی 

همه قوا و مشارکت مردم شدنی است.
حجت ااسام والمسلمین دکتر حسن 
روحانی دیروز در جلسه هیأت دولت، خاطر 
نشان کرد: در زلزله سال قبل کرمانشاه بسیاری 
از ساختمان ها و زیربناهای شهر تخریب شد، 
اما با بازسازی هایی که انجام شده بود با زلزله ای 
که امسال رخ داد، آنچه که از پارسال ساخته 
شده بود، در برابر زلزله هیچ گونه آسیبی ندیده 
و مقاومت کرده است و امروز باید در اقتصاد 
هم راهی را در پیش بگیریم که با زلزله تحریم 
و فشار دشمنان، آسیبی نبیند و در این زمینه هر 
آنچه ازم باشد در دولت و سایر قوا و شورای 

هماهنگی، تصمیم گیری خواهیم کرد.
وي با اش���اره به این که به رغم شرایط 
سخت فشار و تحریم خارجی، توانستیم بودجه 
را در زمان معین بررس���ی و آماده تقدیم به 
مجلس شورای اس���امی کنیم، اظهارداشت: 
حت���ی چند روز قبل از ۱5 آذر که زمان معین 
برای ارائه ایحه بودجه بود، دولت آن را آماده 
کرده بود، در همان ایام، نکاتی هم مورد نظر 
مقام معظم رهبری بود که آنها را هم در اسرع 
وقت مد نظر ق���رار دادیم و در ایحه اعمال 

کردیم.
 رئیس جمه���وري با بیان این که ایحه 
بودجه در هدف اول بهبود معیشت و زندگی 
مردم را مورد توجه جدی قرار داده اس���ت، 
گفت: باید تاش کنیم که رنج مردم در فشار 
تحریم کاس���ته شود، البته تا زمانی که تحریم 
برقرار اس���ت، نمی توان به طور صد در صد 
مش���کات آن را برطرف کرد، اما با اقدامات 
خود می توانیم تبعات ناشی از فشار تحریم را 
کاهش دهیم و این کاری اس���ت که دولت با 

هماهنگی سایر قوا، فعاان اقتصادی و مردم 
می تواند انجام دهد.

روحاني اضافه ک���رد: باید تاش کنیم 
قیمت اجناسی که در اختیار مردم قرار می گیرد، 
کاهش یابد و در حد ازم کنترل صورت بگیرد 
و در این زمینه همه دستگاه ها از جمله ستاد 
تنظیم بازار و سازمان تعزیرات فعالتر باشند و 
در آیین نامه ها و چارچوب هایی که در دولت 
تصویب می شود این موارد مورد توجه قرار 

بگیرد.
وي خطاب به مردم اظهار داشت: دولت 
تاش خواهد کرد که یارانه ای که در خدمات 
وجود دارد یا کاهش ندهد یا مقدار کاهش آن 
اندک باشد. دولت در بخش آب، برق، نفت، 
بنزین، گازوئیل ، خدمات آموزشی و بهداشتی، 
یارانه های بسیار باایی پرداخت می کند و قصد 

ندارد آنها را حذف کند.
رئیس جمهوري خاطر نشان کرد: 9۰۰ 
هزار میلیارد تومان مبلغ یارانه ها است و برای 
س���ال آینده برای کااهای اساسی 6۰ هزار 
میلیارد تومان یارانه پرداخت خواهیم کرد، البته 
بایستی در بلندمدت به گونه ای مدیریت شود 
که یارانه ها به صورت حساب شده و هدفمند 
پرداخت ش���ود. روحانی لزوم تقویت دولت 
الکترونیک را م���ورد تأکید قرار داد و گفت: 
امروز در این حوزه ضعیف هستیم و اطاعات 
دقیق در ب���اره دهک های پایین جامعه وجود 
ندارد، البته بر روی کاغذ تقسیم بندی هایی در 
این زمینه وجود دارد و مورد اس���تفاده قرار 
می گیرد که آم���ار و ارقام آن نمی تواند دقیق 
باش���د، لذا یکی از وظایف مهم وزارت رفاه 

توجه به این موضوع است.
وي تصریح کرد: یارانه همیش���ه باید 
پرداخت شود، منتها بایس���تی این یارانه ها 
هدفمند، مش���روط و موقت باشد. شرایط 
بهداش���ت و درمان و تحول سامت را برای 
س���ال آینده ادامه و حقوق کارکنان، شاغلین، 
مستمری بگیران و بازنشستگان را حدود 2۰ 

درصد افزایش خواهیم داد. رئیس جمهوري، 
وزرا و مسئولین را به ارائه گزارش شفاف از 
اقدامات و فعالیت های خود به مردم توصیه کرد 
و گفت:  وزرا بایستی اقداماتی را که قصد دارند 
در حوزه های مختلف مسئولیت خود در سال 
آینده انجام دهند ، با شفافیت و وضوح و در 
هفته های آینده به مردم گزارش دهند. از جمله 
وزارت دفاع اعام کرده است که در بسیاری 
از زمینه ها می تواند مش���کل خودروسازان را 
برطرف  و کشورمان را بی نیاز کند. ازم است 
این گونه موارد هم عملیاتی و به مردم گفته 
ش���ود.روحاني خاطر نشان کرد: مردم باید با 
دیدن اقدامات و خدماتی که در کشور انجام 
می شود، احساس امید به آینده و نشاط داشته 

باشند.
وي در بخش دیگری از س���خنان خود 
با تأکید بر این که باید در سیاس���ت خارجی 
گام های مهمی برداشته شود، اظهار داشت: در 
این زمینه همه وزارتخانه هایی که از ارتباط و 
تبادات خارجی برخوردار هستند، باید وارد 
عرصه شوند و روابط خارجی را هر چه بیشتر 
گسترش دهند، چرا که روابط خارجی غیر از 
سیاست خارجی است و در عرصه سیاست 
خارجی هم وزارت خارجه سیاستگذاری های 

ازم را انجام می دهند.
رئیس جمه���وري تصریح ک���رد: در 
شرایط فعلی باید به برقراری روابط نزدیک و 
راهبردی با همسایگان اولویت قایل شویم و 
در این زمینه ظرفیت های خوبی وجود دارد و 
اگر روابط صمیمی و گسترده ای با کشورهای 
همس���ایه برقرار کنیم به راحتی می توانیم از 

مشکات عبور کنیم.
 روحانی اظهار داشت: در آستانه چهلمین 
سالگرد پیروزی انقاب اسامی باید تاش ها را 
مضاعف و ارتباطات خود را صمیمی تر کنیم.

وي لزوم تقوی���ت بخش خصوصی و 
واگذاري امور به آنها را مورد تأکید قرار داد و 
گفت: دولت سهام و مالکیت های فراوانی در 

اختیار دارد که باید به مردم واگذار شود و در 
این زمینه بانک ها و وزارتخانه های مختلف باید 
پیشقد م باشند. رئیس جمهوري خاطر نشان 
کرد: باید با تاش مضاعف و هماهنگی با مردم 
عزیز سالگرد پیروزی انقاب اسامی را با نشاط 
و سرافرازی برگزار کنیم و به فضل الهی سال 

آینده هم سال خوبی برای مردم خواهد بود.
روحاني در بخش دیگری از سخنان خود 
با تس���لیت رحلت آیت اه هاشمی شاهرودی 
گفت: ایشان از فقها و علمای نواندیش و از 
شاگردان نزدیک ش���هید آیت اه صدر بود و 
جزو علمای نوآور در تفکر اسامی، مسایل 
فلسفی و اقتصادی به ش���مار می رفت و از 
جمله مبارزین در برابر رژیم استبدادی صدام 
محسوب می شد که در نهایت جان خود را در 
این مسیر فدا کرد و برادران آیت اه شاهرودی 
هم از یاران و دوس���تان شهید صدر بودند و 
چه بس���ا اگر آیت اه شاهرودی هم از عراق 
خارج نمی ش���د برای ایشان هم خطر جانی 

وجود داشت.
وي خاطر نشان کرد: آیت اه شاهرودی 
تاش ه���ای فراوانی در حوزه علمیه قم و در 
حوزه فقه و اصول، تحقیقات بسیار ارزشمندی 
دارند و فهرست بسیار مهمی را در کتاب بسیار 
مهم جواهر نگاش���ته اند به نحوی که مورد 
استفاده فقها، مدرسان و محققان قرار می گرفت. 
آیت اه ش���اهرودی در کاره���ای اجرایی و 
مدیریتی از جمله خبرگان رهبری، قوه قضائیه، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و هماهنگی 
بین قوای سه گانه تاش های فراوانی داشتند و 
ارتحال ایشان را به خانواده محترم، شاگردان، 

دوستداران و مردم ایران تسلیت می گویم.
رئیس جمهوري در ادامه حادثه واژگونی 
اتوبوس در واحد مرک���ز علوم و تحقیقات 
دانشگاه آزاد اسامی را بس���یار دلخراش و 
متأثرکننده توصیف کرد و گفت: کمتر تصور 
می شود که به خاطر اهمال و بی احتیاطی در 
داخل دانشگاه جان جوانان دانشجو به خطر 

بیفتد. این حادث���ه را به همه خانواده عزیزان 
دانشجو تسلیت مي گویم و برای مصدومان 
شفای عاجل مسألت دارم. این گونه مسایل از 
موضوعاتی است که حتماً باید مورد رسیدگی 
قرار بگیرد و نباید بگذاریم که چنین حوادثی 

تکرار شود.
 روحانی تصریح کرد: آنهایی که در این 
حادثه قصور و تقصیری داشتند باید مشخص 
و به مردم اعام ش���ود، چرا که حادثه بسیار 
دردناکی برای همه مردم به ویژه دانشگاهیان 
بود و به همه اعام می کنیم که در غم و درد 
آنها شریک هستیم و دولت به سهم خود تاش 

می کند که این قبیل حوادث اتفاق نیفتد.
وي در بخش دیگری از سخنان خود با 
تبریک ایام میاد حضرت عیسی مسیح)ع( و 
آغاز س���ال جدید میادی در روزهای آینده، 
گفت: حضرت عیس���ی مسیح)ع( به تحمل، 
صبر، ایثار، ازخودگذشتگی، مهربانی و محبت 
و همزیستی مسالمت آمیز در میان مردم معروف 
بودند و ای���ن روز را به همه عاقه مندان که 
راه و رسم پیامبران الهی و همه آنهایی که در 
پی صلح و همزیستی و مهر و محبت هستند 
تبریک می گویم. رئیس جمهوري تصریح کرد: 
امروز روزی اس���ت که همه جهان بیش از 
گذشته نیاز دارد که از چنین راه و رسمی پیروی 
کند و شرایط در س���طح منطقه و جهان به 
گونه ای است که بدون تحمل، صبر و بردباری 
و روابط دوستانه، ادامه زندگی دشوار است، لذا 

باید در مسیر صلح و ثبات حرکت کنیم.
هیات وزیران در ادام���ه، وزارت امور 
خارجه را به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون 
مش���ترک اقتصادی جمهوری اسامی ایران با 

کشور هند تعیین کرد.
دولت با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی 
مبنی بر اضافه کردن طرح »بهس���ازی ناوگان 
راه آهن« به فهرست طرح های ریلی مشمول 
تأمین ۱5 درصدی سهم کارفرما از تسهیات 

خارجی موافقت کرد.

مکتوب هفته

 هان، ای شک پیشگان!

وزير علوم در مراس��م افتتاحيه نوزدهمين نمايشگاه دستاوردهاي 
پژوهش فناوري و فن بازار گفت: »رتبه 16 توليد علم و رتبه اول سرعت 
رشد توليدات علمي دنيا را داريم و  بعد از ما، چين و  روسيه قرار دارند. 
در منطقه هم اول هستيم؛ ضمن اين که در بعضي رشته هاي تخصصي در 

دنيا برتريم.« )خبرگزاري فارس، 97/10/3(
همچنين پروفسور ولفرام بوگارد، استاد دانشگاه فرايبورگ آلمان در 
صفحه فيس بوک خود از سرقت مقاله علمي خود و دو نفر ديگر به وسيله 
سه نفر از جمله م.ب.د)!( نماينده س...ن)!( در مجلس ايران ابراز تأسف 

کرد.
آماره��اي توليد و رش��د عل��م در ايران در س��ال هاي اخير، هم 
غرورآفرين اند و هم اعجاب آميز و  گاه س��ؤال انگيز؛ اگر درست باشد؛ تا 
کور شود هر بيگانه  هتاک خارجي که نتواند ديد و بيناتر گردد هر حسود 

شکاک داخلي؛ تا بهتر ببيند.
خبرهايي از جنس آن »آقاپروفسور« خارجي هم که ان شاءاه کذب 
محض اس��ت و از سر حسادت و ناتواني در رقابت؛ ليک اگر بهره اي از 

واقعيت داشته باشد، چه تأسف انگيز و بسي مايه خجالت.
بعد از اين دو خبر داغ و ولرم، اينک به يک خبر منجمد و تاريخ گذشته 

� که نه جديد است و نه عجيب � توجه فرماييد:
روز جمعه30 آذر کنکور آزمايشي در سراسر کشور برگزار شد که 
متولي آن، دستگاه رسمي برگزاري کنکور بود و البته پاسخ نامه ها از چند 
روز جلوتر در دسترس طالبان، با نرخ هاي مختلف. بنده نيز سه پاسخ نامه 
به دستم رسيد، که دو پاسخنامه در مورد آزمون »سنجش« بود و ديگري، 
از يک »آزمون چي« ديگر. پيشاپيش گفته باشم، که من نه فرزند و خويش و 
قوم نزديک کنکوري دارم و نه خودم پيرانه سر، سرِ کنکور در سر. عزيزي 
معلم از همکاران قديم جهت تنوير افکار عمومي به دستم رساند. زماني که 
اعجاب کردم، خنديد و نگه کردن عاقل اندر سفيه آورد و گفت: »ديري ست 
اين رويّه بر روال است؛ کجايي جانا!؟« نيز افزود: »هرچه به روز و ساعت 

آزمون نزديک مي شويم، مظنّه نرخ افت مي کند علي برکةاه«.
جانم برايتان بگويد، حاليه اين بنده غافل، اقا سه جزوه در انبان کتب 

و جزواتش افزوده است با اين شناسنامه و مشخصات:
اولي: پاس��خ تشريحي آزمون آزمايش��ي، سنجش يازدهم، مرحله 

سوم،1397/9/30، رياضي �  فيزيک) يازدهم(،
دومي: پاسخ تش��ريحي آزمون آزمايشي، سنجش دوازدهم، مرحله 

سوم،1397/9/30، علوم تجربي، )دوازدهم(،
سومي: پاسخنامه اي با عنوان »هديه رايگان«.

اين سه جزوه شريفه سه روز پيش از آزمون نزد حقير بود. 
وقتي آن همکار قديم و ي��ار نديم را خم به ابرو آوردم و گفتمش: 
»يارا! تو که اين کاره نبودي، چه شد که در کار قاچاق سواات امتحاني 
شدي؟«، به قول سعدِي جانم، رنجيده به کنجي نشست و گفت: »آمار رشد 
علم فراموش کرده اي، که اينگونه درشتي مي کني!؟« گفتم: »واضح تر بگو!«، 
گفتا: »بسياري مدارس براي باا نشان دادن آمار نمرات برتر، قربة الي اه در 

کار تهيه  پاسخ نامه ها پيش از آزمون هستند؛ از بس نگران علم اند.«
آن روز کمي تا قسمتي آشکارم ش��د، که داستان عدد و رقم هاي 
آمارهاي يکه تازي در عرصه علم جهاني و درنورديدن همه قله هاي منطقه اي 
و فرامنطقه اي، زيرساختي دارد بعضاً نظير خبر دويّم و سيّم در ابتداي اين 
وجيزه؛ نيز تا حدودي بيشتر از قسمتي، عيانم شد، که نتيجه ميمون اينهمه 
سال تاش کنکورفروشان و کمک درسي چيان، چه نتايج علمي � اخاقي 
ش��اياني را به ارمغان آورده؛ اکنون آيا مي توان در صحت ذاتي آمارهاي 

ابتداي مکتوب ترديد آورد؟ هان اي شک پيشگان! باشد که قانع شويد! 

دكتر محمدعلي فياض بخش

يادداشت

بودجه و چالشهاي پیش روي

ايحه بودجه س��ال 98 براي چکش کاري توسط نمايندگان تقديم 
مجلس شد. با دو سقف 407 و 447 هزار ميليارد تومان. مابه التفاوت چهل 
هزار ميليارد توماني به اين خاطر است که اگر دولت توانست نفت و گاز و 
محصوات پتروشيمي بيشتري در سال آينده بفروشد و يا درآمدهاي ديگري 
از محّل صندوق توسعه يا ماليات يا فروش اوراق قرضه به دست آورد بتواند 
نسبت به هزينه هاي ديگري در 2 فهرست جداگانه که مهمترين آن تقويت بنيه 

دفاعي است تأمين منبع کند.
در رابطه با اين ايحه حرف و سخن فراوان است و رئيس سازمان برنامه 
و بودجه هم در نشست خبري تلويزيون به دفاع از آن پرداخت. رئيس جمهور 
هم در هنگام تقديم ايحه بودجه مطالب مهمي مطرح کرد که البته گرچه 
نشانگر تمايل قلبي او براي آغاز اصاحات ساختاري در نظام بودجه ريزي 
بود اما سربسته اعتراف کرد که قادر به انجام آن نيست. چنانچه رئيس سازمان 
برنامه هم علت عدم انجام اين اصاحات را هزينه هاي اجتماعي آن خواند. با 
اين حساب مي  توان دريافت که بودجه 98 هم مثل همه بودجه هاي گذشته، 
هيچ تيغي براي برداشتن غده اي از غده هاي اقتصادي جاخوش کرده در اين 
اندام مريض ندارد و معلوم نيست که کدام شير مرد بايد همتي کند و اين زخم 
کهنه را از اندام اقتصاد کشور درمان نمايد. البته انصاف هم بايد داد که کار 
سخت و دشواري است و شهامتي مي خواهد که فعًا انگار کيمياست. حال 
اما بي آنکه بخواهيم نمک بر اين زخم بپاشيم تنها به چند نکته اشاره مي کنيم:

1� انتظاري که از دولت مي رفت تقديم بودجه اي بود که در ش��رايط 
تحريمي از حداقل خوش بيني در تحقق درآمدها برخوردار باشد. اما با وجود 
تمام تاشي که صورت گرفته همچنان در مورد رقم پيش بيني درآمد مالياتي 
)153 هزار ميليارد تومان( و نيز فروش اوراق خزانه اسامي و در يک کام 
اوراق قرضه و حتي فروش نفت)5/1 ميليون بش��که به بهاي 54 دار( اين 
خوش بيني ديده مي شود. با اين توضيح که طبق گزارش ديوان محاسبات 
در 8 ماهه ابتداي سال 97 تنها درآمد پيش بيني شده در بخش نفت و گاز و 
... درس��ت از آب درآمده و حتي 16 درصد بيشتر بوده ولي از حيث تحقق 
کل درآمده��ا در مورد ماليات بيش از چهل درص��د و در مورد واگذاري 
دارايي هاي مالي بيش از بيس��ت درصد، عدم تحقق وجود دارد. تخصيص 
عمراني نيز درحد نصف محقق ش��ده و بعيد است که پيش بيني درآمدي 
براي سال 97 تا پايان سال و در سه ماه باقي مانده صورت تحقق بگيرد. اما با 
اين وجود در بودجه سال آينده شاهد تکرار همين خوش بيني هاي درآمدي 
هستيم. ضمن اينکه در طول همين 8 ماه سال 97 سيزده هزار ميليارد از محل 

تنخواه گردان خزانه مصرف شده است.
نش��انه هايي از ايجاد تحول در بودجه شرکت هاي دولتي، موسسات 
غيرانتفاعي وابس��ته به دولت و بانکها نيز ديده نمي شود و براساس آمار و 

ماحظه بودجه سال 98 بودجه آنها افزايش هم داشته است.
به هرحال از حال مشخص اس��ت که در سال آينده نيز چون امسال 
کسري بودجه پنهان که در زير لواي فروش اوراق قرضه دولتي حال تحت 
نام اوراق مالي اسامي و يا هر عنوان ديگري پنهان مانده دست از سر کشور 
بر نخواهد داشت و با اين حساب تنها از سر اضطرار يا هر چيز ديگر انجام 

اصاحات ساختاري به بعد موکول خواهد شد.
درباره ارقام و رديفه��اي درآمدي و هزينه  اي بودجه بحثهاي فراواني 
مي توان داش��ت که مي تواند محمل چندين يادداش��ت باشد که البته در 
ياداشتهاي ديگر و توس��ط همکاران ديگر حتما در روزنامه  بدان خواهيم 
پرداخت اما انتظاري که مي توان در همين نخس��تين روزهاي تقديم ايجه 
بودجه از پارلمان داشت اين است که تا جايي که مي توانند بر سر اين اصل 
پافشاري کنند که دولت نبايد بيش از دخلش خرج کند. همواره شاهد آن 
بوده ايم که متاسفانه دولتها با خوش بيني تمام براي خود درآمد منظور کرده اند 
و براساس همين خوش بيني تمام آنچه را که در پيش بيني ديده بودند پيش 
خور کردند و خود و جامعه و دولت بعد را به دردسر بدهي انداختند. بااخره 
بايد ياد بگيريم که به اندازه جيبمان خرج کنيم و دست از قرض که معموًا 
قرض الحسنه هم نيست و بهره اي هم هست که معمواً معوق و يا اوصول 

مي شود، برداريم.
نکته ديگر اينکه سال آينده سال انتخابات مجلس است قاعدتاً بسياري 
از نمايندگان محترم ممکن است براي تقويت وجهه خويش نزد موّکانشان 
مطالباتي بخش��ي نگرانه داشته باشند که بر حجم تعهدات دولت بيفزايد و 
دولت هم به ناگزير به آنه��ا تن دهد، که نتيجه آن جداي از افزايش بدهي 
ممکن اس��ت    کليد زدن و يا کلنگ زدن پروژه هايي باش��د که به دهها 
هزار پروژه نيمه تمام که همين حال اصطاحاً به آينه دق دولت و کش��ور 
تبديل شده است،  بپيوندد. حال بايد منتظر ماند و ديد که نتيجه چکش کاري 
نمايندگان و ماحصل جمع بندي کميسيون تلفيق مجلس تا چه حد بودجه سال 
آينده کشور را به مرزهاي علمي و منطقي و تحّقق پذير نزديک خواهد کرد.

فتح اه آملی

روحاني: بهبود معیشت و زندگي مردم هدف نخست ايحه بودجه است

جهانگیری:عزم دولت ،حل مشکات کشور 
با کمک جوانان است

معاون اول رئیس جمهوری گفت: عزم دولت برای حل مش���کات و 
حرکت در مسیر توسعه ایران با کمک جوانان و از طریق راهکارهای روشمند 

و علمی و تعامل و همکاری با همه قوا و نهادهای مختلف کشور است.
به گزارش پایگاه اطاع رس���انی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق 
جهانگیری در چهارمین جلسه دیدار جمعی از اقتصاددانان جوان کشور با 
اشاره به برخی مشکات و چالش های پیش روی کشور، بر عزم دولت برای 

حل این مشکات و حرکت در مسیر توسعه با کمک جوانان تاکید کرد.
معاون اول رئیس جمهوری ضمن استقبال از نقدهای سازنده اقتصاددانان 
جوان، از آنان خواست پیشنهادها و راه حل های قابل اجرای خود را برای حل 

مسائل و چالش های کشور به دولت ارائه دهند.
جهانگیری هدف از برگزاری جلسات گفتگو با اقتصاددانان و دریافت 
نظرهاي نیروهای متخصص جوان را، پر کردن شکاف میان دانشگاه و با بخش 
اجرایی کشور بیان کرد و از وزیران و سایر مسئوان خواست   از پیشنهادهاي 

جوانان صاحبنظر در حوزه های مختلف استفاده کنند.
در این جلسه که بیش از دو ساعت به طول انجامید، اقتصاددانان جوان 
حاضر در جلسه که از فارغ التحصیان دانشگاه های برتر داخلی و خارجی 
بودند، انتقادها وپیشنهادهاي خود در حوزه های مختلف اقتصادي را با معاون 
اول رئیس جمهوری در میان گذاشتند و سیاست های دولت در حوزه انرژی 

و راهکارهای پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این اقتصاددانان همچنین انتقادها و پیشنهادهایي نسبت به سیاست های 
دولت درباره بازار انرژی مطرح کردند و راهکارهایی برای بهینه سازی بازار 

انرژی ارائه دادند.

بقیه از صفحه اول
سازو کارهای مشورتی میان نهادهای امنیت ملی دو کشور برای 

تحقق اهداف و توافق هاي فی مابین را مورد تاکید قرار داد.
وی با اشاره به گفتگوهای جاری میان ایران با گروه طالبان 
به منظور کمک به رفع مشکات امنیتی موجود در افغانستان 
خاطر نشان کرد: مجموعه ارتباطات و گفتگوهای انجام شده 
با گروه طالبان با اطاع دولت افغانس����تان بوده اس����ت واین 

روندهمچنان ادامه خواهد یافت.
 شمخانی با اشاره به توافق هاي سازنده نشست امنیتی منطقه ای
 که با حضور دبیران و مش����اوران امنیت ملی ایران، افغانستان، 
روس����یه، چین و هند در تهران برگزار شد، گفت: ایجاد ساز 
وکارهای مبتنی بر گفتگوی مستمر و مشارکت فعال کشورهای 
منطقه درفرایندهای امنیتی می تواند تضمین کننده ثبات و توسعه 

پایدار برای ملت های منطقه باشد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اعام حمایت از برگزاری 
دومین نشست امنیتی منطقه ای در کابل، ابراز امیدواری کرد در 
نشست آینده با حضور موثرکشورهای دیگر شاهد همگرایی 
و هم افزایی بیشتر در مسیر مقابله با تروریسم و افراطی گری 

باشیم.
وی با جدی ارزیابی کردن خطر گس����ترش دامنه نفوذ 
داعش در افغانستان بر ضرورت اتخاذ اقدامات عملی برای مقابله 
با این نقش����ه شوم که توسط آمریکا و ارتجاع منطقه حمایت 

می شود، تاکید کرد.
 شمخانی، حفظ، تقویت و گسترش پاسگاه های مرزی 
را برای حفظ امنیت مرزها بسیار ضروری دانست و خواستار 

همکاری بیش از پیش دو کشور در این زمینه شد.
دبیرش����ورای عالی امنیت ملی، آمادگی کشورمان برای 
همکاری علمی و انتقال فن آوری و تشریک مساعی در دیگر 
موضوعات مورد عاقه دو کشور را به منظور پیشرفت کشور 

دوست و برادر افغانستان اعام کرد.
   شمخانی باز گش����ایی بازارچه های مرزی، تسریع در 
حل وفصل اختافات مرزی و برگزاری نشست مشترک مرزی 
میان کشورهای ایران،افغانستان، پاکستان، ترکیه و ترکمنستان 
را از عوامل موثر برای افزایش ضریب امنیتی مرزها ذکر کرد.
حمداه محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوري افغانستان هم 
در جریان این دیدار با ابراز خرسندی از سفر دبیر شورای عالی 
امنیت ملی کشورمان به این کشور، گفتگوهای نزدیک مقامات 

امنیت ملی ایران و افغانستان را در رفع برخی موانع در مسیر 
اجرای توافق هاي گذشته، بسیار تعیین کننده ذکر کرد.

وی با اشاره به عزم راسخ دولت و مردم افغانستان برای 
مقابله با اشکال مختلف تروریسم و ایجاد ثبات و امنیت پایدار 
در سراسر این کشور، خاطر نشان کرد: جمهوری اسامی ایران 
همواره یکی از اصلی ترین پایه های برقراری امنیت در منطقه 
بوده است و بدون شک همکاری های مشترک دو کشور در رفع 

مشکات امنیتی امروز افغانستان بسیار کارگشا خواهد بود.
مش����اور امنیت ملی افعانس����تان با ارائه گزارش����ی از 
 شرایط سیاسی،نظامی و امنیتی این کش����ور، افزود: برگزاری 
موفقیت آمیز انتخابات در افغانستان نشان دهنده عاقه مندی 
مردم این کشور برای مشارکت در تعیین سرنوشت خود علی 

رغم همه تهدیدات و مشکات امنیتی موجود است.
حمداه محب گفت: امیدواریم که سفر جنابعالی و هیات 
همراه، روند نهایی سازی اسناد سیاسی،دفاعی،امنیتی واقتصادی 
میان دو کشور را تسریع کند و برای امضاء روسای جمهوري 

دو کشور آماده شود.
ديدار با حامد کرزای

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاش آمریکا برای انتقال 
باقیمانده داعش به کشور افغانستان را اقدامی بسیار خطرناک 

و مشکوک دانست و گفت: این کشور هیچگاه خیرخواه مردم 
افغانستان نبوده است.

  علی شمخانی در دیدار با حامدکرزای رئیس جمهوری 
سابق افغانستان با اشاره به رفتار دوگانه آمریکا در موضوع مبارزه 
با تروریسم، حضور این کشور در منطقه را یکی از عوامل اصلی 
بی ثباتی و ناامنی بیان کرد. حامد کرزای رئیس جمهوري سابق 
افغانستان هم در این دیدار با اشاره به حمایت صادقانه و مستمر   
ایران از این کشور افزود: مردم و دولت افغانستان اطمینان دارند 
که ایران چون همیشه نقش موثر و تعیین کننده ای در پیشبرد 
فرایند صلح،مهمترین اولویت امروز جامعه افغانستان ایفا خواهد 
کرد. شمخانی پیش از این دیدار با عبداه عبداه رئیس اجرایی 

افغانستان هم ماقات کرد.
بايد با تروريست هاجنگيد

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: باید با تروریست های 
پایدار که نقشی جز نفرت افکنی در جهان اسام ندارند، جنگید 
و با کسانی که به دنبال این هستند که ساح های خود را کنار 
بگذارند و در کنار مردم افغانستان قرار بگیرند، مذاکره کرد و 

این روند جمهوری اسامی است. 
به گزارش ایسنا، علی شمخانی که به افغانستان سفر کرده 
است، در جریان این سفر در گفتگویی در مورد تاش های 

ایران جهت تحقق صلح در افغانستان، با بیان این که »گروه های 
تروریستی ش����کل گرفته در افغانستان مبتنی بر اراده و نیت 
فراتر از مرزها هستند و به عنوان یک راهبرد شکل گرفته اند«، 
اظهار کرد: شما اگر به صحبت های ترامپ در زمان تبلیغات 
انتخابات ریاست جمهوری دقت کنید، می بینید که او روسای 
دولت های قبلی آمریکا کد می آورد که ما تشکیل دهنده طالبان 
و داعش هستیم و این حرفی است که مرحوم خانم بوتو یکی 
از رهبران منطقه آن را به شکلی دیگر مطرح کرد و نقش برخی 

از کشورها در شکل گیری طالبان را بیان می کند.
وی ادامه داد: همیشه محور در افغانستان برای ما دولت 
افغانستان است و امروز نیز تاش ما ایجاد ثبات، امنیت و رفاه 

در داخل افغانستان توسط دولت افغانستان است.
وی با بیان این که »البته بعضاً مش����کات و اختافاتی 
نیز که تاریخی هستند، در این کشور وجود دارد«، در بخش 
دیگری از صحبت های خود افزود: امروز ش����رایطی شکل 
گرفته اس����ت که باید با تروریست های پایدار که نقشی جز 
نفرت آفرینی در جهان اس����ام را ندارند، جنگید و با کسانی 
که به دنبال این هستند که ساح خود را کنار بگذارند و در 
کنار مردم افغانستان قرار بگیرند، باید مذاکره کرد و این روند 
ماست که در آینده نزدیک علنی تر خواهیم کرد و این روند 
در راستای کمک به دولت افغانستان جهت تحقق صلح در 

این کشور است.
دبیر ش����ورای عالی امنیت ملی ادامه داد: طبیعی است 
کسانی که شکل دهنده جریان های تروریستی در این منطقه 
هستند، مخالف این روند هستند چنانکه اکنون می بینیم داعشی 
که شکست خورده است با برنامه و حتی پشتیبانی آشکار به 

سمت افغانستان هدایت می شود. 
طبیعی است کشورهایی که این گروه های تروریستی را 
به وجود آورده اند ناراحت می ش����وند که مردم افغانستان در 
صلح و امنیت قرار بگیرند چراکه بهانه حضور آن ها در منطقه 

وجود همین گروه هاست.
وی در پایان صحبت های خود گفت: امیدوارم جمهوری 
اس����امی ایران همان طور که در جریان مبارزه با تروریست 
توانست در منطقه نقش آفرین باشد و حتی در این مسیر شهید 
و سردار ش����هید داد، در مسیر صلح نیز بتواند نقش خود را 
در جهت منافع مردم منطقه و دولت و ملت افغانستان انجام 

دهد.

سیاستگذاري در تهران، مذاکره در کابل

استاندار تهران: اعتماد مردم يک شبه از دست نرفته است

اس���تاندار تهران گفت که اعتماد مردم به 
عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی یک شبه از 
دست نرفته است که بتوان آن را در کوتاه مدت 

باز گرداند.
به گزارش ایرنا، انوشیروان محسنی بندپی 
در دومین نشست مجمع مشورتی جوانان استان 
تهران افزود: در سال های پس انقاب سرمایه 
اجتماعی بر اثر فس���اد برخی مسئوان، فاصله 
گرفتن از مردم، تغییر در سیاست ها و خط کشی 
میان مردم و مسئوان به تدریج از دست رفت و 

شکاف میان ملت و دولت افزایش یافت.
وی با بیان این که در س���ال های پس از 
پیروزی انقاب خدمات و اقدامات بسیاری در 

حوزه بهداشت جسمی مردم در سراسر کشور 
انجام شده است، یادآورشد: متاسفانه اقدامی برای 
س���امت روحی و روانی آنان انجام نداده ایم.
محس���نی بندپی اظهار داشت: یکی از برکات 
انقاب همین رشد جمعیت بود به گونه ای که 
از پاییز سال 92 تا زمستان 96، سه میلیون نفر به 

جمعیت فعال کشور اضافه شده است.
استاندار تهران این آمار را نتیجه گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس   خواند و گفت: در 
همین مدت دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر مشغول 
 به کار شده اند که گفته شده است این آمار طی 
۱۰ سال گذشته بی سابقه بوده است. وی خاطر 
نش���ان کرد:   اکنون ایران یکی از کشورهای با 

جمعیت باای نیروهای تحصیلکرده است.
محس���نی بندپی ادامه داد: با وجود آنکه 
بسیاری از کشورها به نبوغ و استعداد جوانان 
ایران اذعان دارند و گاه از آن استفاده می کنند، 
نتوانسته ایم در داخل کش���ور از این استعداد 

بهره مند شویم.
استاندار تهران گفت: جوانان و اجتماع، 
ازدواج و اش���تغال به خوبی مورد توجه واقع 
نشده و ثمره آن امروز خود را به شکل مشکات 
گوناگون در عرصه جامعه با افزایش فقر، اعتیاد، 

طاق و بیماری های روانی نشان می دهد.
وی بر لزوم بهره گیری از ظرفیت مجمع 
مش���ورتی جوانان و کارگروه های آنان تاکید و 

اضافه کرد: مسئوان استانداری رصد و هر عرصه 
ای از اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاس���ت که 
می توان چنین مجامعی را فعال کرد، شناسایی 
کنند.محسنی بندپی با بیان این که نمی توان برای 
رفع مش���کات تمام مناطق یک نسخه واحد 
پیچید، تاکید کرد: مسائل اجتماعی مباحث نرم 
افزاری است و باید از ابزار و امکانات مخصوص 
به آن اس���تفاده کرد تا برای انسان های درگیر 
آثار سوئی نداشته باشد.معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی اس���تاندار تهران هم در ادامه این 
نشست هر کدام از جوانان حاضر در این مجمع 
را صاحب توانمندی باایی معرفی کرد و گفت: 
در سطح کشور، تهران در تشکیل و فعالیت های 

مجمع مشورتی رتبه نخست میان استان ها را 
دارد.شکراه حسن بیگی دانشجویان درگذشته 
و مجروح شده در حادثه دانشگاه آزاد را جوانان 
نخبه و فرهیخته کشور خواند و اظهار داشت: 
دانشجویان بناست که آیند کشور را بسازند و 

آن را اداره کنند.
وی یادآورشد: آنچه که امروز جامعه ما را 
رنج می دهد، آسیب های اجتماعی و از دست 

رفتن سرمایه های اجتماعی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
تهران گفت: این مجمع مشورتی از ابتدای امسال 
بنیانگذاری ش���د و اکنون اعضای آن را همه 

جوانان دارای تحصیات عالی شکل می دهند.

  کتاب »تحرير ااصول« آيت اه العظمی جوادی 

آملی امروز رونمايي می شود  
 مراس���م رونمایی از کتاب »تحریر ااصول« -تقریر درس خارج اصول امام 
خمینی)ره(  - آیت اه العظمی جوادی آملی صبح امروز  با حضور آیت اه سید حسن 

خمینی برگزار می شود.
به گزارش جماران، آیت اه العظمی جوادی آملی و آیت اه سید حسن خمینی 

در این مراسم حضور دارند و سخنرانی خواهند کرد.
حجت ااسام و المسلمین احمد مبلغی هم در ادامه مقاله ارائه می دهد.

این مراسم س���اعت 9 صبح  در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء انجام 
می شود.

 معاون وزی���ر امور خارجه با بیان اینکه دیگر 
قدرت، ثروت و فکر در انحصار غرب، آمریکا و اروپا 
نیست و وارد مرحله پسا غربی شده ایم، اظهار داشت: 
آمریکا دیگر دس���ت برتر منطقه نیست و در منطقه 

خاورمیانه افول کرده است.
به گزارش ایس���نا، دکترس���یدمحمد کاظم 
سجادپور، معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز 
مطالعات سیاس���ی و بین الملل وزارت خارجه در 
برنامه رو در رو از شبکه 4 سیما، سیاست آمریکا در 
منطقه را بررس���ی کرد و ابتدا درباره چرایي خروج 
نیروهاي نظامي آمریکا گفت: دایل مختلفی برای 
خروج نظامیان آمریکایی مطرح است و اعام و عمل 
فاصله دارد، هر چند که در سطح بین الملل اعام همان 

عمل است.
سجادپور افزود: محافل فکری سیاست خارجی 
در صدد اولویت بندی برای حفظ قدرت سیاس���ی 
آمریکا در جهان هستند و چند تحلیل و نظریه در این 

رابطه مطرح بوده است.
وی خاطر نشان کرد: برای ایاات متحده، چین 
یک چالش محسوب می شود و ممکن است با ظهور 

چین نتواند به قدرت مورد نظر خود بازگردد.
رئیس مرکز مطالعات سیاس���ی و بین الملل 
وزارت خارجه همچنین با بیان اینکه دو کش���ور 
سوریه و افغانستان موقعیت های کاما متفاوتی دارند 
و افغانستان تحت جنبه های روانی سلطه گری مورد 
حمله آمریکا قرار گرفت و در ۱۷س���ال گذش���ته 
عمًا آمریکا موفقیتی نداشت، افزود: پرونده سوریه 
متفاوت است و در 2۰۱۱ مداخله در این کشور باا 
گرفت و ایران به دعوت دولت سوریه وارد عمل شد 

و آمریکا و دیگر کشورها مداخله کردند.
وی تاکید کرد: اکنون دولت سوریه مستقر شده 
و با این ش���رایط عده ای کاهش اثرگذاری ایران در 
سوریه را دلیل ادامه حضور نظامیان آمریکا می دانستند 

.
معاون وزیر امور خارجه با طرح این موضوع که 
آمریکا در سطح منطقه کار بیشتری نمی توانست انجام 
دهد به کشور ترکیه اشاره کرد و ادامه داد: دست ترکیه 
در فعل و انفعاات کردها باز خواهد شد و آمریکا بار 

دیگر به کردها خیانت کرده است.
س���جادپور درباره  موضعگیری عربستان هم 
گفت: عرب ها موافق حضور نیروهای نظامی آمریکا 

در سوریه بودند.
وی همچنین در رابطه با نقش اروپا در سوریه 
گفت: رفتن آمریکا به نحوی است که فرانسه امکان 

ماندن به تنهایی ندارد.
معاون وزیر امور خارجه بار دیگر به مس���اله 
افغانستان پرداخت و ادامه داد: آمریکا با طرح مسائلی 
چون اتاف هزینه درجنگ ها مواجه بود و آمریکا در 

افغانستان با بن بست جدی رو به روست.
سجادپور افزود: همانند تئوری ویتنامی کردن 
جنگ نیکس���ون به افغانی-افغانی کردن جنگ در 
افغانستان توسط آمریکا و ترامپ می رسیم و ترامپ در 

صدد تولید هیجان است و ابعاد روانی را در نظر دارد. 
ترامپ   به مناسبت کریسمس در ۳ساعت ۱۰توییت 
را پُست کرد؛آمریکا با وجود تحوات نظامی ظرفیت 

شکل دادن تحوات در منطقه را ندارد.
مع���اون وزیر امور خارج���ه در جمع بندی 
 مس���اله نظامی آمریکا در منطقه گفت: وقتی روابط 
سلطه گرایانه باشد، واکنش مقاومت شکل می گیرد و 
در منطقه به این شکل رابطه سلطه و مقاومت شکل 
گرفته و در نهایت تصمیم ها از سوی فشار و سلطه 

تعدیل خواهد شد .
س���جادپور همچنین در تحلیل وضع داخلی 
آمریکا و اس���تعفای مقامات ارش���د کاخ سفید 
اظهارداشت: سازمان های آمریکا در قطب های قدرت 
با کش���مکش هایی مواجه بودند و جان بولتون یک 
نومحافظه کار اس���ت و اشغال نظامی عراق را تایید 

کرد.
وی ادامه داد: مایک پمپئو در بازی داخلی آمریکا 
نیم نگاهی به ریاست جمهوری دارد و َمتیس نسبت 
به جان بولتون و مایک پمپئو یک نظامی است و خود 
ترامپ با همه این شخصیت ها متفاوت است و بین 
این افراد اختاف اس���ت و همواره تناقض و ابهام 

وجود دارد .
جمهوريخواهان گرفتار ترامپ شدند 

معاون وزیر امور خارجه در با ره واکنش های 
سیاسی داخل آمریکا پیرامون  حمایت جمهوریخواهان 
از ترامپ گفت: جمهوریخواهان، گرفتار ترامپ شدند 
و ترامپ توانسته بر جمهوریخواهان مسلط شود و 
امروز ش���کاف هایی در حزب جمهوریخواه وجود 

دارد.
س���جادپور به مباحث سقوط سهام در بورس 
آمریکا هم پرداخت و ادامه داد: ترامپ شخصیتی بر 
خاف ارزش های جمهوریخواهان دارد و با استفاده 
از سرخوردگی های اقتصادی آنها بر این حزب مسلط 
ش���ده و این به آن معنی نیست که رابطه ترامپ با 
جمهوریخواهان رابطه روشنی باشد، بلکه پُرایه و 

پیچیده است.
وی در رابط���ه با رفتار آمریکا پیش از پیروزی 
انقاب تا موضوع برجام گفت: اتفاقات موجب شد 
تا ایران در خاورمیانه در موقعیت برتر قرار بگیرد و 
ایران تنها کشوری است که امنیت خود را تامین کرده 

و امنیت قرضی ندارد. 
معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد: جمهوری 
اسامی در 4۰سال نهاد س���ازی کرده و در مقایسه 
با عربستان س���عودی باید توجه داشت آنها قدرت 
و امنیت خود را ب���ه تنهایی حفظ نمی کنند و نهاد 
سازی نکردند .س���جادپور ادامه داد: ایران در منطقه 
یک بازیگر است و در مقابل پرونده های استراتژیک 
بازیگری ایران مهم است، در جنگ نرم واکنش تمام 
 بازیگران مهم است و مهندسی های اجتماعی بزرگ با 

پیش فرض های ساده رخ می دهد.
وی با ذکر مثالی گفت: با برکناری صدام از عراق 

دموکراسی در این کشور حاکم شد .

معاون وزیر ام���ور خارجه در رابطه با مفهوم 
برنده بازنده در روابط آمریکا با سوریه گفت: رژیم 
صهیونیستی به حضور آمریکا در سوریه عاقه مند 
است و حتی روس ها را به حضور در سوریه دعوت 
کرد و با همه این واکنش ها و مداخات قطعا آمریکا 

در سوریه بازنده است.
سجادپور به موضوع یمن هم اشاره کرد و تاکید 
کرد: آش به قدری شور شد که صدای آشپز هم درآمد 

و کنگره آمریکا ابراز مخالفت کرد.
وی همچنین افزود: قتل خاش���قجی را نباید 
دست کم گرفت و این خود شکستی برای عربستان 
است و ممکن است این باخت موجب پرخاشگری 

عربستان شود.
معاون وزیر امور خارجه با طرح این پرسش که 
چه کسی می داند ترامپ فردا چه تصمیمی می گیرد؟ 
ادامه داد: ترامپ شخصیت غیر قابل پیش بینی دارد.

سجادپور همچنین اظهار داشت: منازعات عربی 
در منطقه ریش���ه در امپراتوری های گذشته دارد و 
همینطور روند امپراتور عثمانی نشاندهنده روند باا 
و پایین رفتن به روش های کند و تند اس���ت و این 

سرعت ها به قدرت بازسازی هم ارتباط دارد.
وی تصریح کرد: مفهوم از افول باید مشخص 
شود، چرا که اقتصاد آمریکا همچنان اقتصاد اول است 
و باید افول آمریکا در منطقه را بررسی کرد که دیگر 

دست برتر، سامانه برتر و حرف برتر را ندارد.
معاون وزیر امور خارجه در ادامه گفت: ترامپ 
خواست افول آمریکا در جهان را که لیبرال ها آن را 
افت دادند باا ببرد در حالی که قدرت، بسیار ظریف 

و با مقبولیت همراه است.
س���جادپور تصریح کرد: شکاف هنجاری بین 
اروپا و آمریکا وج���ود دارد و اروپایی ها آمریکا را 

شریک و قابل مذاکره نمی دانند.
وی خاطر نشان کرد: باید قدرت آمریکا را مورد 
به مورد بررسی کرد و این افول قدرت هم در مواقع 
و موقعیت ها متفاوت است و آمریکا و غرب قطعا از 
تسلط ویژه بر جهان گذر کرده و قدرت و ثروت و 
فکر دیگر انحصاری در آمریکا و اروپا نیست و وارد 

مرحله پسا غربی، پسا آمریکا و پسا اروپا هستیم.
معاون وزیر امور خارجه با طرح این موضوع که 
سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است، افزود: 
ت���ا ۱۰ روز دیگر کنگره در اختیار جمهوریخواهان 
اس���ت و اکنون دولت آمریکا بسته شده و در مورد 

بودجه با کنگره توافق نداشتند.
سجادپور افزود: برخی از پرونده های خارجی در 
آمریکا تبدیل به مسائل داخلی آمریکا شده و ترامپ 
یک رئیس جمهور ی گرفتار است و متیس بیشترین 
تداوم را در وزارت دفاع داش���ت و اینکه چه کسی 
به جای او می آید وضع را مشخص می کند و اکنون 

قضاوت در  با ره خروج نیروهای نظامی زود است.
وی در باره  تحوات منطقه هم گفت: پاکستان 
در ش���رایطی است که آمریکا دوست تاکتیکی او و 

چین دوست استراتژیک پاکستان است.

دکتر  سجادپور: آمريکا   ظرفیت شکل دهی تحوات منطقه را ندارد

پيکر آيت اه شاهرودي در جوار حرم مطهر حضرت معصومه )س(  آرام گرفت



مراس���م اختتامیه ششمین دوساانه 
مجسمه های شهری تهران سه شنبه 4 دی 

ماه در فرهنگستان هنر برگزار شد.
به گزارش هنرآناین، در این مراسم 
پیروز حناچی شهردار تهران، احمد مسجد 
جامعی و محمد سااری اعضای شورای شهر 
تهران، برزین ضرغامی مدیرعامل سازمان 
زیباسازی شهر تهران، مجتبی موسوی دبیر 
ششمین دوس���اانه مجسمه  های شهری، 
مجید رجبی معمار مدیر خانه هنرمندان، 
ایرج راد، عباس مشهدی زاده، سعید شهاپور 

و جمعی از هنرمندان حضور داشتند.
 در ابتدای این برنامه برزین ضرغامی 
با اشاره به شرکت بیش از ۷۰۰ هنرمند در 
دوساانه ششم گفت: تعدادی از هنرمندان با 
تجربه و با دانش به داوری آثار پرداختند و 
سرانجام ۶۰ اثر به نمایشگاه دوساانه راه پیدا 
کرد. این نمایشگاه بیش از یک ماه برقرار 
بود و مورد اس���تقبال مخاطبان مختلف به 
ویژه دانشجویان هنر قرار گرفت. امسال در 
نمایشگاه انتخاب یک اثر برگزیده به عهده 
مخاطبان گذاش���ته شد و به دلیل حضور 
جمع های تخصصی بازدیدکنندگان، اثری که 
توسط مخاطبان انتخاب شد بسیار نزدیک 

به آثار انتخابی داوران است.
 پس از آن احمد مس���جدجامعی با 
اشاره به حضور خود در مراحل شکل گیری 
دوساانه مجسمه های شهری در سال های 
گذش���ته، گفت: زمانی که سند دوساانه 
مجسمه های شهری تهیه شد عرض کردم 
برای اینکه این رویداد جایگاه واقعی خود 
را پیدا کند باید سطح برنامه را باا ببریم. 
اولین تصمیمی که گرفتیم این بود که مسابقه 
در سطح ریاست سازمان زیباسازی انجام 
ش���ود و علت این بود که وجاهت هنرِی 
هنرمندان کشور اقتضا می کرد در بااترین 

سطح با این مسئله برخورد کنیم.
 مسجد جامعی افزود: یکی از ملزومات 
ایج���اد کیفیت، آرام���ش و لذت بردن از 
زندگی در شهر، وجود آثار هنری است که 
بای���د به آن بپردازیم. ما در زمینه هنرهای 
شهری کار چندانی انجام ندادیم اما آثاری 

که از چند هزار س���ال پیش پیدا کرده ایم 
نمونه های بسیار خوبی از هنر شهری هستند 
که می توانیم از آنها برای هنر شهری الهام 
بگیریم. عاوه بر این باید نسبت به آثاری 
که در سال های گذشته در شهر نصب شده 
نیز بازبینی داشته باشیم و آثاری را در شهر 
استفاده کنیم که فرهنگ و تاریخ تهران در 

آنها در نظر گرفته شده باشد.
 پس از آن مراس���م تقدیر از لیلیت 
تریان نخس���تین بانوی مجسمه ساز ایران 
که متولد س���ال ۱۳۰۹ است انجام شد و 
در ادامه این مراس���م پیروز حناچی ضمن 
 تبریک میاد مس���یح و تسلیت رحلت 
آیت اه ش���اهرودی گفت: آثاری که از 
هنرمندان در گوش���ه گوش���ه شهر دیده 
می شود، نقشی است که از این عزیزان باقی 
می ماند و نام و یاد آنها را همیشه زنده نگه 
می دارد. در آموزه های دینی ما آمده است 
که خداوند زیباس���ت و زیبایی را دوست 

دارد، پس هر چه که زیباست جلوه ای از 
مظاهر الهی است. وظیفه ما در شهرداری 
تهران این است که به ترویج زیبایی در این 
شهر بپردازیم و حال خسته شهر خود را با 

دیدن زیبایی قدری التیام ببخشیم.
 حناچی افزود: در شهری که مردم از 
ترافیک و آلودگی رنج می برند قطعا راهی 
وجود دارد که بتوانیم از این بار کم کنیم. 
مقدمه این کار توجه به زیبایی شناسی است 
و اگ���ر به این مقدمه توجه نکنیم ممکن 
است حتی با نیت آفرینش زیبایی، آثاری 
را در شهر به جا بگذاریم که قابل پذیرش 
درک عمومی نباشند. در شهرهای ما مدعی 
زیاد اس���ت اما زیبایی کم است، به همین 
دلیل تعداد آثار شاخصی که در طی سالیان 
دراز مورد افتخار ما باش���ند و تغییر نکنند 

بسیار اندک است.
 ش���هردار تهران ادامه داد: به نظر من 
یکی از راه های بهبود این شرایط باا بردن 

سطح سلیقه مردم است و برای این کار باید 
زیبایی شناسی را در میان مردم ترویج دهیم.  
به همین دلیل است که در کشورهای دیگر 
هزینه زیادی برای تاسیس مکان های هنری 
و فعالیت های هنری اختصاص داده می شود. 
به این ترتیب سطح سلیقه مردم باا می رود 

و دیگر به کم راضی نمی شوند.
 حناچی افزود: مدیریت نظام شهری 
چنین وظیفه ای دارد و ما باید این شرایط 
را فراهم کنیم. با هنر و اصول زیبایی شناسی 
می توان شهر را متحول کرد، اما جای خالی 
هنر در شهرهای ما به شدت حس می شود. 
ما باید شهر را به هنرمندان بسپاریم و شاهد 
آفرینش های هنری آنها باشیم. ممکن است 
که منابع ما کم باش����د و شرایط مناسبی 
برای این کار نداش����ته باشیم اما حتی اگر 
همان هزینه اندک را هم در این راه صرف 
کنیم نتیجه خوبی به دست می آوریم. هنر 
و استفاده از هنر در شهر می تواند بخشی 

از آام شهر را التیام بخشد و ما در دوره 
جدید حتما این موضوع را جدی تر پیگیری 
خواهی����م کرد. در نهایت امیدواریم آثاری 
که از این رقابت ها به جا می ماند شهر ما 

را مزین کند.
 پ����س از آن مجتبی موس����وی دبیر 
دوس����اانه گفت: خدا را شاکرم که پس 
از گذش����ت ۱۰ سال از نخستین دوساانه 
مجسمه های شهری، این رویداد هر سال 
ارتقا پیدا کرده و توانستیم فرهنگ وجود 
مجسمه ش����هری را در عرصه مدیریت 
شهری جا بیاندازیم. در حال حاضر نکته 
مهم این است که بتوانیم کیفیت این رویداد 
را هر سال بااتر ببریم و در همین راستا 
در کنار نمایشگاه و بخش های مختلف آن، 
نشست های تخصصی متعدد انجام شد و 
به نقد و تحلیل مجسمه سازی ما پرداخته 
شد. با وجود این آرزویی داریم که هنوز 
محقق نشده اس����ت و از شهردار تهران 
می خواهم به احداث باغ موزه مجسمه در 
ته����ران اقدام کنند. این مکان می تواند هم 
جاذبه گردشگری شهر باشد و هم به توسعه 

هنر شهری کمک کند.
 در ادام���ه برنامه تقدیر از هنرمندان 
برگزیده انجام ش���د. از میان ۱۵ هنرمند 
انتخاب ش���ده توسط هیئت داوران، سه 
نفر از آنها شایسته تقدیر شدند و ۱۲ نفر 
به عنوان منتخب نهایی معرفی ش���دند تا 
آثار آنها در مدت یک س���ال ساخته شده 
و در شهر نصب شوند و پس از داوری 
مجدد، جایزه برگزیدگان به س���ه هنرمند 

اهدا شود.
 محمد مهدی ش����اهزاده حمزه، سارا 
تهرانی نیا و فاطمه مجیدی س����ه هنرمند 
شایسته تقدیر بودند. همراه تاتاری، سارا 
تقوی، بهمن چگینی، محبوبه حسینی موسی، 
علی حیاتی، معصومه روستا، حسین شناور، 
حمید ش����یری، عنایت صحرایی، داوود 
غامی، آرش غنچه پور و مصطفی محسنی 
۱۲ منتخب نهایی نمایشگاه هستند. همچنین 
اثر المیرا س����امت نیگی کند به عنوان اثر 

منتخب مخاطبان معرفی شد.
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دکتر مسجد جامعی :تهران با نصب آثار هنری به آرامش می رسد

کوتاه آموزشي

درخواست تخصیص ۳ میلیارد دار برای ایمن سازی ۱۶۰هزار 

کاس ناایمن
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشوربا اشاره 
به وجود ۱۶۰هزار کاس درس ناایمن در س����طح کشور خواستار 
تخصیص بودجه س����ه میلیارد داری تصویب شده در قالب برنامه 

ششم توسعه برای ایمن سازی مدارس شد .
مهراله رخشانی مهر در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه حدود 
۱۰۷هزار مدرس����ه با ۵۳۰هزار کاس درس در کشور داریم اظهار 
کرد: از این میزان، ۳۰درصد مدارس نیازمند مقاوم سازی و تخریب 
و بازس����ازی اند که به تفکیک می توان گفت ۱۸درصد مدارس باید 

مقاوم سازی و ۱۲درصد تخریب و بازسازی شوند.
 ایران رتبه نخست ریاضیات کاربردی در خاورمیانه شد

نظام رتبه بندی "سایمگو") Scimago( در جدیدترین رتبه بندی 
خود بر اساس مقاات علمی منتشر شده در سال ۲۰۱۷، در منطقه 
خاورمیانه، کش����ور ایران را در رتبه نخست ریاضیات کاربردی در 

منطقه اعام کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از سایمگو، بررسی های منتشر شده 
در مجله SCImago Journal & Country Rankنشان می دهد 
ای����ران با تعداد ۱۵۳۸ مقاله در زمینه ریاضیات کاربردی با اختاف 

نسبت به ترکیه که با ۸۶۶ مقاله در مقام دوم قرار دارد. 
پس از ایران و ترکیه نیز عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی، 
مصر، امارات متحده عربی، اردن، قطر، عراق، لبنان، عمان، کویت، 

فلسطین، یمن، سوریه و بحرین قرار دارند.
از میان ۱۵۲۸ مقاله منتش����ر ش����ده محققان ایرانی، ۱4۷۵ مقاله 
قابل اس����تناد بوده اس����ت، در حالی که ترکیه و عربستان به عنوان 
کش����ورهای حائز مقام دوم و س����وم هر کدام به ترتیب با ۸۶۶ و 
۷۱۶ مقاله و ۸۰۸ و ۶۷۶ مقاله قابل استناد دارند و این آمار نشان 
 از آمار تقریبا دو برابری ایران در مقایسه با کشورهای نزدیک خود

 دارد.
نظام رتبه بندی سایمگو توسط یک گروه پژوهشی به همین نام 
در دانشگاه گرانادا در اسپانیا انجام می شود که براساس تعداد مقاات 
علمی موسسات آموزش عالی کشورهای مختلف موجود در بانک 

اطاعاتی اسکوپوس، آنها را ارزیابی و رتبه بندی می کند.
 رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر :عقبگرد در حوزه دیجیتال 

قابل قبول نیست
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در افتتاحیه چهارمین کنفرانس 
پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند از مقاومت برخی دانشکده های 
این دانشگاه در برابر تغییرات به ویژه بازنگری در دروس کارشناسی 
انتقاد کرد و گفت: عقبگرد در این زمینه به ویژه در عرصه دیجیتال 

قابل قبول نیست.
 به گزارش ایس����نا، س����ید احمد معتمدی خاطرنش����ان کرد: 
ساختارهای ما در زمینه های مواد درسی، برنامه های علمی در حوزه 
آموزش و پژوهش و ... اندکی کند بوده و در برابر تغییر مقاومت 
می کند؛ در حالیکه در دنیا اینطور نیست و دانشگاه نسبت به آنچه 

در حوزه فناوری اتفاق می افتد پیشگام است. 
وی ب����ا بیان اینکه خصوص����ا در عرصه دیجیتال باید جلوتر 
از تکنولوژی حرکت کنیم، س����رعت تح����وات در این عرصه را 
 فوق العاده باا توصیف کرد و گفت:  این سرعت هر ۱۸ماه دو برابر 

می شود.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر برنامه یک الی دو سال پیش این 
دانشگاه برای بازنگری در برنامه دروس کارشناسی را یادآور شد و 
گفت: متاسفانه دانشکده های قدیمی تر ما در برابر تغییرات مقاومت 
بیشتری دارند در حالیکه از عقبگرد در این عرصه به ویژه حوزه های 

دیجیتال، مخابرات یا قدرت به هیچ وجه قابل قبول نیست.
رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار4رتبه تنزل داشته است

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با اشاره به 
تنزل 4رتبه ای ایران در شاخص سهولت کسب و کارها گفت: ایران 

در این شاخص از رتبه ۱۲4به ۱۲۸تنزل پیدا کرده است.
به گزارش مهر، منصور کبگانیان در حاش����یه جلسه یکصد و 
س����یزدهم شورای س����تاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور 
با ارائه گزارش����ی اعام کرد: این ش����اخص ها شامل مواردی چون 
س����هولت اخذ مجوز، سهولت تعطیل کردن شرکت ها، ورشکستگی 
ش����رکت ها، تعداد پرسنل، مالیات و حقوق مالکیت فکری است که 
کشورما به غیر از برخی شاخص های خرد در اکثر این شاخص ها 

تنزل داشته است .
دبیر س����تاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور بررسی 
اشتغال فارغ التحصیان دانشگاهی را از دیگر موضوعات مطرح در 
این جلسه عنوان کرد و افزود: براساس آمارهای ارائه شده وضعیت 
اشتغال افراد در حال حاضر در مقطع دیپلم بهتر از سایر مقاطع است 
حداقل آنها توقع کمتری دارند افرادی که فارغ التحصیل دانشگاه ها 
هستند بیشتر توقع دارند در شغل مناسب حضور داشته باشند. البته 

در دکتری تخصصی نیز بیکاری زیر ۲درصد است.

هاشور

 در پناه قانون

 هشتم دی ماه، سالروز امضای 
نخستین قانون اساسی ایران است. 
پیش از آن، قانون در ایران همان ارادۀ 
شاهانه بود و چیزی فراتر از آن در 
تصور نمی گنجید. نهضت مشروطه، 
پادش����اه قاجار را در هشتم دی ماه 
۱۲۸۵ خورش����یدی وادار به امضای 
سندی کرد که وظیفۀ قانون گذاری 
را بر عهدۀ مجلس شورا می گذشت. 
نخستین قانون اساسی ایران، ۵۱ ماده 
داش����ت و جای بسیاری از مسائل 

مهم کش����وری در آن خالی بود. بدین رو یک س����ال بعد، یعنی در 
مهر ۱۲۸۶، متمم قانون اساسی تدوین شد و به امضای محمدعلی 
شاه رسید. در قانون جدید، به صراحت از حقوق ملت سخن رفته 

و سلطنت نیز مشروط و محدود شده است.
نهضت مش����روطیت ایران، اگر هیچ فایده ای نداشت جز اینکه 
هرچند ناقص و نارس - به معادات سیاس����ی ایران  »قانون« را – 
وارد کرد، بزرگ ترین تحول سیاس����ی تاریخ معاصر ایران از حیث 
ساختارس����ازی و تعریف جایگاه ها  محسوب می شود. در آن سال ها 
نخب����گان ملی و دینی دریافته بودن����د که تنها نیرویی که می تواند 
قدرت بی قید و شرط سلطنت را مهار کند، قانون است و فروتنی 
حاکمان در برابر آن. آنچه گاهی از آن غفلت می شود، انداختن توپ 

قانون گرایی در زمین ملت است. 
متولی نخست قانون، حاکمیت است و قانون گرایی نیز باید از 
همان جا شروع شود. به یقین کشوری که حاکمان آن در برابر قانون 
دست تسلیم باا می برند، بهترین آموزگاران قانون اند. اگر مردمی در 
سرزمینی، قانون را دشمن پنداشتند و آن را پشت گوش انداختند، 
می ت����وان حدس زد که آن مردم در کش����وری زندگی می کنند که 

حاکمانش، تن به قانون نمی دهند. 
تاریخ معاصر ایران، تاریخ کوشش ایرانیان برای صدارت بخشی 
به قانون اس����ت؛ اما هزار افس����وس که همواره در این راه سکندری 

خورده ایم و راه به جایی نبرده ایم. 
مظلومیت قانون در میان ما، دو منشأ دارد: نخست قانون گریزی 
حاکمان و دوم تقلید مردم از حاکمان و مس����ئوان در دش����منی با 
قانون. برای مراعات قانون، نخس����ت باید از خویشتن بیرون آمد و 
تقوای اجتماعی داشت. تقوای اجتماعی، یعنی بدانیم که آنچه جامعه 
را به س����رمنزل مقصود می رس����اند، نظم است و نظم در گرو قانون 
اس����ت. قانون گریزان، حتی اگر انگیزه های مقدس داشته باشند، نظم 
اجتماعی را بر هم می زنند و در غیبت نظم اجتماعی، زمام امور به 

دست زر و زور می افتد.
برای دولت ها یک ش����عار و وظیفه بیش����تر نیست و آن اجرای 
قانون اس����ت. »اعتدال«، »جامعۀ مدنی«، »اصاحات«، »اصول گرایی«، 
»دفاع از ارزش ها« و مانند آن، مفاهیمی است به شدت تأویل پذیر و 
لغزنده. دربارۀ این مفاهیم، باید در دانشگاه ها و محافل روشنفکری 

گفت وگو شود؛ نه در صحنۀ سیاست.
 سیاست مداران، هر شعاری غیر از شعار قانون گرایی را انتخاب 
کنند، طرف مقابلشان شعار بهتری می سازد و دهن ها را می بندد. تنها 
ش����عاری که هیچ کس نمی تواند در برابر آن بهانه ای بیاورد و همه 
را خلع ساح می  کند، شعار قانون گرایی است. ازم نیست بهترین 
قانون ها را داشته باشیم تا شعار قانون گرایی بد هیم. هر قانونی بهتر 

از بی قانونی یا فلسفه بافی در عرصۀ سیاست است. 
قانون، پشتوانه ای مطمئن برای اصاحات و اعتدال و اصول گرایی 

و ارزش ها و هر شعار دیگري است.
 اگر کسی ریگی به کفش ندارد و قصدش واقعا اصاحات یا 
اصول گرایی یا ارزش مداری است، باید همۀ تکیه و تأکیدش روی 
قانون باش����د؛ زیرا کدام اصول و کدام ارزش و کدام اصاحات، 
اصولی تر و ارزش����مندتر و مصلحانه تر از اجرای تام و کامل قانون 
است؟ مردان سیاست، پیش از نشستن بر مسند قدرت، حق دارند 
هر ش����عاری بدهند و از هر آرزویی س����خن بگویند؛ ولی وقتی بر 
مسند ریاست نشستند، وظیفۀ آنان یافتن راه هایی برای اجرای بهتر 

قانون یا اصاح آن از راه های قانونی است.
توماس مور)۱4۷۸- ۱۵۳۵(، شهید قانون و اسطورۀ قانون گرایی 
در تاریخ جهان می گفت: »حبس و مرگ، هزینه ای اس����ت که من 
امروز می پردازم تا هیچ یک از قوانین کشورم نقض نشود؛ اما می دانم 
ک����ه روزی همی����ن قانون از جان و مال فرزندان و نوادگان و همۀ 
نسل های پس از من در انگلستان، پاسداری خواهد کرد.« و به قول 
میرزا یوسف خان مستشار الدوله در کتاب »یک کلمه«، درمان همۀ 
دردهای ما در یک کلمه است: قانون. اما قانونی که برای همه است؛ 

وگرنه برای هیچ کس نخواهد بود.

     رض�ا بابای�ی 

اسداه شعبانی:کودکان به کتاب مورد عاقه خود 
دسترسی ندارند 

اس���داه شعبانی می گوید: چرا جلو کتابخوانی را 
با س���فارش کتاب ها به افراد غیرکارشناس می گیرند؟ 
بودجه های هنگفتی صرف می شود که مردم ما کتابخوان 
نشوند! من فکر می کنم دست هایی در کار است که جلو 

کتابخوانی مردم را می گیرد.
این ش���اعر و نویس���نده کودکان و نوجوانان در 
گفت وگو با ایس���نا، اظهار کرد: چرا باید روز به روز 
شمارگان کتاب های ما کمتر و کمتر شود و متولیان امور 
هم نتوانند کاری بکنند؟! در دهه ۷۰شمارگان کتاب های 
من تا مرز ۱۰۰ هزار نسخه در چاپ هم رسیده بود. کتاب 
»ما با هم« را کانون پرورش فکری کودکان با شمارگان 
۳۰، ۵۰و گاهی با ۱۰۰هزار جلد چاپ و تجدیدچاپ 
می کرد. کتاب »چراغ شکوفه ها« را انتشارات مدرسه با 
۱۰۰هزار جلد در چاپ نخست منتشر کرده بود. دیگر 
کتاب های من که از سوی بیشتر ناشران مطرح منتشر 
می شد بین ۱۰تا ۳۰هزار نسخه درمی آمد و مرتبا تجدید 
چاپ می شد. حال چه شده است که در دو دهه اخیر 
از تجدید چاپ تقریبا همه کتاب های من خبری نیست؟ 
حتی کتاب هایی که هم برگزیده شده و هم با استقبال 
زیاد روبه رو بوده اند. برای مثال کتاب »ماه نو نگاه نو« 
گویا سال ۸۵با ۵۰۰۰شمارگان منتشر شد و تقریبا ظرف 
یکی دو ماه نایاب ش���د؛ ۱۰س���ال طول کشید تا بعد 
نامه نگاری ها و اعتراض های من دوباره با ۲۰۰۰ نسخه 
تجدید چاپش کنند. اان هم این کتاب در بازار نیست 
ولی کانون تجدید چاپش نمی کند. معموا در پاسخ به ما 
می گویند فعا در اولویت ما نیست. من هنوز درنیافتم این 
اولویت چیست که نمی گذارد بچه های ما به کتاب های 

مورد عاقه خود دسترسی داشته باشند؟!
شعبانی در ادامه گفت : در حال  حاضر این فراز و 

فرودهای اقتصادی و باا رفتن قیمت دار تاثیر شگرفی 
بر زندگی آحاد مردم گذاشته است. در حالی که بسیاری 
از کشورهای اطراف ما که جمعیت شان به مراتب کمتر 
از ایران است با تیراژ کتاب های بهتری به زندگی فرهنگی 
مردم شان سامان می دهند، ولی موضوع زیست فرهنگی 
مقوله ای گم ش���ده در میان بلبشوی دولتمردان مان شده 
اس���ت. این که می گویند مردم ما کتاب نمی خوانند یک 
دروغ بزرگ است برای گمراه کردن پرسشگران. مردم 
ما همچنان اهل کتاب و کتابخوانی هستند، دست هایی 
در کار است که نمی گذارد کتاب خوب و پرتیراژ برای 
این مردم و بچه های آن ها منتشر شود. من کتاب هایی 
به مدرسه ها سپرده ام که به فروش خوبی رسیده اند، هم 
بچه ها و هم خانواده ها هنوز و همچنان از کتاب های من 
استقبال می کنند، پس علت این اولویت بندی ها چیست؟! 
هر کجا این پرس���ش را مطرح کرده ام، این جمله را 
ش���نیده ام: »ما مسئول نیستیم و این کار در اولویت های 

ما قرار ندارد«!

تاریخ شفاهی مطبوعات ایران زیر ذره بین پیشکسوتان 
تاریخ ش���فاهی مطبوعات ایران با حضور جمعی از 
روزنامه نگاران و پیشکسوتان مطبوعات کشور مرور شد.

به گزارش ایرنا، در ادامه سلسله نشست های تخصصی 
دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی این بار » تاریخ شفاهی مطبوعات ایران« با حضور 
اهالی و پیشکسوتان رسانه و به ویژه مطبوعات مرور و از 
ابعاد مختلف واکاوی شد. در این نشست حمید ضیایی پرور 
به عنوان مدیر کل دفتر مطالعات و میزبان، هوشنگ اعلم 
پیشکسوت مطبوعات و سردبیر ماهنامه آریا، محمد بلوری 
روزنامه نگار، منصور سعدی پیشکسوت مطبوعات، بیژن 

نفیسی مدرس دانشگاه و روزنامه نگار، سخنرانی کردند.
در دور اول این نشست هریک از اساتید و پیشکسوتان 
مطبوعات ضمن بیان نحوه پیوس���تن و همکاری خود با 

مطبوعات، خاطراتی از دوران اشتغال خود بیان داشتند.
حاضران همچنین در ادامه برخی از مسائل و مشکات 
و سختی ها و آسانی های کار روزنامه نگاری را نیز مرور 

کردند.
در ادامه این نشست زوایای پیدا و پنهان تاریخ شفاهی 
مطبوعات با حضور پیشکسوتان و پژوهشگران این حوزه 

بررسی و یک بار دیگر مرور شد.
بیژن نفیسی ابعاد مختلف کار درمطبوعات اعم از نحوه 
همکاری با دیگر همکاران و رسانه های فعال آن زمان، ارتباط 
با مسئوان و نحوه چاپ و انتشاررا مورد بررسی قرار داد و 
گفت: گرایش روزنامه ها در گذشته با توجه به نوع ارتباط 

آنها با مقامات و مسئوان وقت کشور تعیین می شد.
وی خاطرنشان کرد: هر صبح که به محل کار مراجعه 
می کردیم روی کاغذ کوچک کاهی درباره مطالبی که نباید 
روی آنها کار می شد به ما تذکر داده می شد جالب اینجاست 
که خود اون نوشته های کاغذها حساسیت چند برابر کرده 

و خودش به خبر روز تبدیل می شد.

این روزنامه نگار پیشکسوت اظهارداشت: ما خودمان 
می نوشتیم و گاها شیطنت هایی می کردیم. یادم هست یکی 
از اعضای شورا درباره خرابی یک خیابان حرفی زده بود و 
ما ۱۰تا شبیه به این را در قالب یک گزارش می نوشتیم و لید 

و تیتر تعیین می کردیم و در روزنامه چاپ می شد.
این پیشکسوت مطبوعات درعین حال گفت: بعد از 
انقاب نیز رفته رفته این مطالب جمع آوری و خودش تبدیل 
به یک کتاب شد که خیلی هم جالب توجه قرار گرفت.

نفیسی درادامه گفت: زمانی هم وزارت فرهنگ فشاری 
آورده بود روی ما که تیترهای اول هر روزنامه ای را مورد 
بررسی قرار می دادند لذا در یک جلسه ای خبری اختصاصی 
بیان ش���د که قرار بود فقط یک روزنامه آن را چاپ کند 
اما من بهانه ای جور کردم و از اتاق بیرون آمدم و آن خبر 

را در روزنامه خودمان کار کردم و فردای آن روز همه از 
من شاکی شدند.

وی ادام���ه داد: بای���د بگویم که رقابت های کاری ما 
تحت هیچ ش���رایطی روی رفاقت هایمان تاثیر نداشت و 
همگان ازهمان سالها تا اان بهترین دوستان همدیگر بوده 

وهستیم.
نفیسی درباره روزنامه نگاری و آموزش آن در ایران و 
زمان انقاب هم توضیح داد: هیچکدام از تجربیاتی که ما حین 
کار یاد گرفتیم را از استادان یاد نگرفته بودیم چراکه سال 
۵4 که فارغ التحصیل رشته روزنامه نگاری شدم و به تدریج 

می توانستیم دامنه تغییرات را در این حیطه حس کنیم.
محمد بلوری هم دیگر پیشکسوت عرصه مطبوعات 
نیز در این نشست گفت: از سال ۱۳۳۶ به روزنامه کیهان 

آم���دم و م���را به عنوان خبرنگار حوادث معرفی کرد باید 
ب���ه صورت روزانه به پزش���کی قانونی می رفتم و برای 
روزنامه اخبار تهیه می کردم. بارها دیده بودم که مرده ها را 
با ش���ربت هایی که نمی دانستم چیست زنده کرده بودند و 
همانطور متعجب بودم که این مواد چیست که باعث زنده 

شدن مردگان می شود.
این پیشکسوت مطبوعات افزود: در زمان ما خبرنگاران 
فقط تا ساعت ۲:۳۰ در روزنامه می ماندند و بعد از آن همه 
برای تهیه خبر به سطح شهر می رفتند و کسی در روزنامه 
نمی ماند اما اان بچه های روزنامه نگار کمتر به تولید خبر 

دست می زنند و بنظرم چله نشین مانیتورها شده اند.
در بخش دیگری از این نشس���ت هوشنگ اعلم هم 
با اش���اره به حضور مطبوعات در زمان انقاب نیز گفت: 
در سال های ۵۳ و ۵4 گروه های سیاسی فعالتر شدند مثل 
چریک ها و تعدادی ترورهایی انجام شد. در دانشگاه تهران 
معموا بعد از نماز ظهر دانشجوها جمع می شدند و آرام 
آرام زمزمه های عدالت خواهی ش���نیده شد و هویدا وارد 

دربار شد.
وی افزود: روزنامه ابتدا به نام کاغذ اخبار منتشر شد و 
روزنامه ای دولتی بود. در دنیا و کشورهای غربی اولین روزنامه 
از بط���ن جامعه و دل مردم بیرون آمد در ادامه وقتی یک 
روزنامه منتشر شد و دیدند که علیه دولت مطلب می نویسد 

گفتند تعطیلش کنید و این اولین توقیف روزنامه ها بود.
س���ردبیر ماهنامه آریا افزود: بعد از پایان یافتن دوران 
مشروطه و آغاز دوران رضا خانی و ما دیگر آزادی مطبوعات 
نداش���تیم. اما وقتی رضا خان می رود دوره ای دیگر در 
تاریخ مطبوعات آغاز ش���د. روزنامه ها از این فضای آزاد 
استفاده کردند و این اولین جمله آزادی مطبوعات است. اما 
متاسفانه باید گفت در این دوره بدترین استفاده از آزادی 

مطبوعات شد.

45  اثر تاریخی در فهرست آثار ملی منقول ثبت شد برخورد قانونی با عامان آسیب و تخریب آثار تاریخی
4۵ اثر از ۵ استان  زنجان، آذربایجان غربی، لرستان، 
یزد و سیستان و بلوچستان در کمیته آثار ملی منقول در 

فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.
به  گزارش ایرنا از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش���گری، فرهاد نظری مدیر کل دفتر ثبت آثار و 
حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی با اعام این خبر 
گفت: این تعداد در حالی در فهرست آثارملی منقول به 
ثبت رسید که ۷۰ پرونده مورد بحث و بررسی کارشناسان 
و صاحبنظران اموال فرهنگی تاریخی و میراث فرهنگی 

قرار گرفت.
به گفته نظری در این نشست آثاری از کاوش های 
باس���تان شناسی گورستان جزان تپه طارم استان زنجان 
متعلق به عصر آهن، ۱۲ اثراز موزه مردم شناسی استان 
سیستان و بلوچس���تان حاصل یافته های کاوش های 
باستانشناسی صورت گرفته در سال های ۷۶ تا ۸۹ در 
گورستان شهر سوخته با قدمت هزاره سوم قبل از میاد، 
شامل پیکره هایی از جنس سنگ مرمر، جام های منقوش 
سفالی، پیاله وجام های مرمری، مهره صابونی و سرمه دان 

در فهرست آثار ملی منقول کشور به ثبت رسید.
وی گفت: آثاری از یافته های کاوش های باستان 
شناس���ی در محوطه های چم قوله، برزقوله، چغابل در 
شهرستان های کوهدشت و رومشگان و سرخ دم لکی در 

کنار حوضه آبریز سد سیمره لرستان متعلق به دوره های 
کالکولیتیک میانی، عصر آهن، ساسانی و اشکانی شامل 
ظروف تدفین منقوش دار، پایه ستون، سنجاق طایی و 

گچبری در نشست این کمیته ثبت شد.
مدیر کل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی 
و طبیعی افزود: در این کمیته همچنین آثاری حاصل از 
کاوش های باستان شناسی محوطه باستانی حسنلو متعلق 
ب���ه اواخر هزاره دوم قبل از میاد موجود در موزه های 
حسنلو، ارومیه و نقده از جمله آثار به ثبت رسیده در این 

نشست به شمار می رود.
نظری گفت: در این نشس���ت همچنین ۱۵ اثر از 
گورستان توران پشت استان یزد با سنگ قبرهایی ازجنس 
س���نگ های رسوبی و آهک متعلق به قرن پنجم تا ۱۱ 
هجری قمری با خط کوفی و نسخ، طرح های گیاهی 
و هندسی، کتیبه کاشی مسجد چهل محراب از مساجد 
تاریخی ش���هر یزد، کتیبه سنگی آب انبار کار میبد با 
تاریخ ۱۰۷۰ ه . ق، دو زیلو با نقوش گیاهی و هندسی 
شامل زیلوی حصار رکناباد شهرستان میبد و زیلوی شیخ 
احمد بلیمان، سنگ حنای حمام از جنس مرمر متعلق به 
دوره قاجار، سنگ کتیبه کلیسا با تاریخ ۱۹۲۸ میادی و 
دو عقد نامه از دیگر موضوعات مورد تایید کمیته ثبت 

آثار منقول محسوب می شود.

 رئیس س���ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردش���گری گفت: »اگر تخریب و آس���یبی به آثار و 
بناهای تاریخی وارد ش���ده باشد برخورد قانونی ازم 

انجام می شود.«
به گزارش میراث آریا، علی اصغر مونس���ان معاون 
رئیس جمه���وری و رئیس س���ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس���تی و گردش���گری امروز سه شنبه 4 دی در 
حاشیه سومین نشست تخصصی فرماندهان و معاونان 
یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی در جمع خبرنگاران 
گفت: »یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی اقدامات 
خوبی را در س���ال های اخیر به لحاظ سخت افزاری و 

نرم افزاری انجام داده است.«
او ادامه داد: »با توجه به داشته های تاریخی بسیار 
زیاد در کشور و گستردگی این مواریث ارزشمند، یگان 
حفاظت نیازمند امکانات و تجهیزات بسیاری است، اما 
با همین امکانات محدود ماموران یگان وظایف خود را 

به خوبی انجام می دهند.«
مونس���ان افزود: »فعالیت میراث بانان افتخاری از 
امروز در دستور کار قرار می گیرد و امیدواریم که بتوانیم 
بیش از گذشته از ظرفیت و توان مردم و مشارکت های 
اجتماع���ی در حوزه حفاظت از میراث و آثار تاریخی 

استفاده کنیم .«
معاون رئیس جمهوری در پاس���خ به سوال یکی 
از خبرنگاران در مورد موزه  های دس���تگاه های مختلف 
تصریح کرد: »این موضوع بدی نیس���ت بلکه سازمان 
میراث فرهنگی از راه اندازی موزه استقبال می کند، اماتمام 
موزه ها تحت نظر و نظارت میراث فرهنگی است  و این 

موزه ها باید با استانداردهای سازمان هماهنگ باشد.«
رئیس س���ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری همچنین در مورد تخریب آثار تاریخی در 
تهران گفت: »خانه های تاریخی که در فهرست میراث  ملی 
کشور ثبت شده اند با دقت پایش می شوند، اما متاسفانه 
شاهد تخریب و آسیب به بناهای تاریخی هستیم، همه 
دستگاه ها باید در این حوزه به سازمان میراث فرهنگی 
کمک کنند، به ویژه شهرداری باید در این حوزه دقت 
نظر داش���ته باشد، شهرداری تهران همیشه همکاری و 
همراهی ازم را داشته است اما گاهی سهل انگاری هایی 
هم اتفاق می افتد، اگر تخریب و آسیبی به میراث فرهنگی 

وارد شده باشد برخورد قانونی ازم انجام می شود.«

او در پاسخ به پرسشی درباره تخریب بافت تاریخی 
ش���یراز و آخرین اقدامات انجام شده در این باره گفت: 
»متاسفانه در طرح توسعه اقدامات تخریبی زیادی انجام 
شده بود که البته به گذشته مربوط است. اخیراً نیز دو 
سه مورد تخریب ساختمان گزارش شد که ما بافاصله 
وارد عمل شدیم و اقدامات خود را در این باره انجام 
دادیم که خوشبختانه با پیگیری های ما حکم قضایی در 

این زمینه صادر شد.«
مونسان با بیان اینکه از استاندار فارس و دادستان 
نیز می خواهیم که به این موضوع وارد شوند، اظهار کرد: 
»تخریب بنای تاریخی به بهانه توس���عه به هیچ عنوان 
پذیرفتنی نیست و اتفاقا از بین بردن میراث تاریخی اقدامی 

ضد توسعه است که باید در مقابل آن ایستاد.«
مع���اون رئیس جمهور با بیان اینکه پس از اعام 
گزارش تخریب این آثار بافاصله کمیته امنیت میراث 
فرهنگی با حضور نماینده هایی از قوه قضاییه، وزارت 
اطاعات، وزارت کشور و غیره جلسه تشکیل داد، افزود: 
»در این جلسات بررسی های ازم انجام و تاکید شد که 
باید جلو این تخریب ها گرفته شود؛ ضمن اینکه موارد 

تخریبی نیز باید عین به عین بازسازی شود .«
 او ادامه داد: »حکم قضایی صادر ش���ده در این 
خصوص قطعی است و امیدوارم دیگر کسی به خودش 
اجازه تخریب آثار تاریخی را ندهد، بافت تاریخی شیراز 
تحت کنترل میراث فرهنگی اس���ت و ما با استفاده از 
همین کنترل ها و دستگاه های نظارتی خودمان توانستیم 
مس���تندات را تهیه کرده، عامان تخریب را شناسایی 

کنیم.«
 او با بیان اینکه ش���هرداری و وزارت مسکن و 
شهرسازی نیز باید در این زمینه وارد شده و پیگیری 
کنن���د، تصریح کرد: »جن���اب آقای آخوندی - وزیر 
وقت راه و شهرس���ازی سابق- با حساسیت ویژه این 
موضوع را پیگیری می کرد. امیدوارم که آقای اس���امی 
نیز پیگیر این مس���ئله باشد.«  مونسان همچنین درباره 
تشکیل جلسه های ستاد گردشگری نوروزی گفت: »ستاد 
سفرهای نوروزی جلسه تشکیل خواهد داد و ما امسال 
تاش خواهیم کرد تا بحث سفرهای ارزان را پیگیری 
کنی���م. تقویت و حمایت از اقامتگاه های بوم گردی نیز 
 در دس���تور کار قرار دارد و امیدواریم که بتوانیم این 

اقامتگاه ها را توسعه دهیم .« 

پاسداشت ۱۰۰ سالگی هنرستان 
موسیقی تهران

پاسداشت صد سالگی هنرستان موسیقی تهران ۲۷ دی ماه در تاار 
وحدت برگزار خواهد شد.

به گزارش هنرآناین به نقل از س����تاد خبری پاسداش����ت صد 
سالگی هنرستان موسیقی تهران، این برنامه در چهار شب و با اجرای 
فارغ التحصی����ان ادوار مختل����ف در تاار وحدت روی صحنه خواهد 

رفت.
 ۲۲، ۲۳ و ۲4 دی م����اه تاری����خ برگزاری اجراهای فارغ التحصیان 
ادوار هنرس����تان موسیقی تهران خواهد بود و پاسداشت صدسالگی نیز 

در تاریخ ۲۷ دی ماه در تاار وحدت برگزار خواهد شد.
 هنرستان موسیقی تهران که بسیاری از بزرگان حوزه موسیقی در 
کشور از فارغ التحصیان آن هستند، با پشت سر گذاشتن دوره های مختلف 
و مس����یری پرفرازونشیب وارد صدمین سال تأسیس خود شده است و 
همین موضوع به برگزاری جلساتی تحت عنوان جلسات هم اندیشی صد 
سالگی هنرستان موسیقی تهران ختم شد و جزئیات برگزاری این برنامه 

از دل این جلسات هم اندیشی تصویب و وارد مراحل اجرایی شد.
 سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت ارشاد پیش تر درباره 
اهمیت برگزاری این پاسداش����ت گف����ت: قدر آموزش و آموزش هنر 
را چنانکه شایس����ته است، نشناختیم. تکریم هنرستان یادآور یک تاریخ 
باش����کوه است و گذش����ته را چراغ راه آینده کردن تنها مسیر با عزتی 
اس����ت که می توان برای رس����یدن به آینده ای روشن، پیش گرفت. هنر 
معلمان هنرس����تان ها بسیار اهمیت دارد و سعی می شود حق و حقوق 

معلمان افزایش یابد.
 جش����ن صد سالگی هنرستان موسیقی تهران به همت تعدادی از 
فارغ التحصیان دوره های مختلف هنرستان موسیقی تهران و با همکاری 
و همیاری معاونت هنری وزارت ارشاد، موسسه توسعه هنرهای معاصر، 
دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری و بنیاد رودکی برگزار و جزئیات 

بیشتر آن به مرور منتشر خواهد شد.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی اسناد 
خانه سینما را دیجیتالیزه می کند

 مدیرکل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در 
دیدار با مدیرعامل خانه سینما برای مقدمات دیجیتالی کردن اسناد خانه 

سینما تفاهم کردند.
به گزارش خبرگزاری ایبنا، به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی، حامد ایرانش����اهی، مدیرکل خدمات آرشیوی سازمان 
اس����ناد و کتابخانه ملی با منوچهر شاهسواری، مدیرعامل خانه سینمای 

ایران دیدار و گفت وگو کرد.
 در این دیدار ایرانش����اهی، درباره دیجیتال سازی اسناد دیداری و 
شنیداری موجود در مخازن آرشیوی با همکاری مجموعه خانه سینما 

و سازمان سینمایی بحث و تبادل نظر کرد.
وی همچنین از تمایل آرشیو ملی ایران برای تعمیق هر چه بیشتر 
روابط با هنرمندان و اصحاب هنر و فرهنگ س����خن به میان آورد و 

خواهان حضور هنرمندان مطرح کشور در این مجموعه شد.
 مدیرکل خدمات آرش����یوی حضور سینماگران را در آرشیو ملی 
موجب شناس����اندن بیشتر این مجموعه در اذهان عمومی دانست و به 

فرهنگ سازی در این خصوص اشاره کرد.
شاهسواری مدیرعامل خانه سینمای ایران نیز ضمن استقبال از مطالب 
عنوان شده از امکان این مجموعه برای تشکیل پویش تبلیغاتی معرفی 

آرشیو ملی ایران با حضور چهره های مطرح فرهنگی خبر داد.
 وی ابراز آمادگی کرد که به زودی اسناد و مکاتبات خانه سینما و 
همچنین اسناد دیداری و شنیداری موجود در این مجموعه را به آرشیو 

ملی ایران منتقل کند.
 مقرر ش����د، ضمن بازدید مدیران این مجموعه از سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی  دو طرف با انعقاد تفاهم نامه ای شرایط را برای همکاری 

هر چه بیشتر مهیا کنند.

اهتمام دولت برای استفاده از ظرفیت 

دانشگاه ها در حل مشکات کشور
وزی����ر علوم با تاکید بر اینکه دولت اهتمام ویژه ای نس����بت 
به اس����تفاده و بهره گیری از ظرفیت و پتاتس����یل دانشگاه های کشور 
دارد، گف����ت: به ج����رأت می توان گفت که ایده گفت وگوی دولت 
و دانشگاه، امروز به یک اقدام جدی و عملیاتی تبدیل شده است 
و ظرفیت ها و پتانس����یل دانشگاهی برای حل مشکات کشور، بر 

هیچکس پوشیده نیست .
به گزارش ایس����نا، دکتر منصور غامی درخصوص جلس����ه 
خوش����ه های مشورتی دانشگاه های کشور که با حضور معاون اول 
رییس جمهوری برگزار شد، عنوان کرد: وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری در دولت دوازدهم برنامه های مشخصی برای ورود گسترده تر 
نخبگان دانش����گاهی و اس����تادان و پژوهشگران در حل معضات 
مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و... در دستور 
 کار قرار داده که مورد اس����تقبال مس����ئوان ارشد کشور قرار گرفته

 است.
وزیر علوم افزود: موارد بسیار خوب و رویکرد مثبتی از سوی 
دکتر اس����حاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در این جلسه 
مطرح ش����د که نشان دهنده برنامه ها و حمایت ویژه دولت از ورود 
جدی تر دانشگاهیان در فضای تصمیم گیری به منظور حل مشکات 

و معضات صنعت و جامعه است.
وی گفت: بس����یار خوشحالیم که رویکرد دولت تدبیر و امید، 
همواره اعتای جایگاه دانش����گاهیان بوده و هس����ت و اعتمادی که 
ش����خص رییس جمهور و معاون اول محترم ایشان به دانشگاهیان 
دارند، بس����یار ارزشمند، مفید و اثربخش است و به جرأت می توان 
گفت که ایده گفت وگوی دولت و دانشگاه، امروز به یک اقدام جدی 
و عملیاتی تبدیل شده است و ظرفیت ها و پتانسیل دانشگاهی برای 

حل مشکات کشور، بر هیچکس پوشیده نیست .
وزیر عل����وم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: موضوع دیگری 
ک����ه دغدغه مقام معظم رهبری و دولت محترم نیز اس����ت، بحث 
اعتمادسازی و افزایش سرمایه اجتماعی است که در این خصوص 
نیز دانشگاهیان، نقشی مهم و حیاتی ایفا خواهند کرد و بدون شک 
دانشگاه ها می توانند در مسائل اجتماعی، به عنوان یک شتاب دهنده، 

ایفای نقش کنند. 
غامی خاطرنشان کرد: خروجی جلساتی که با حضور دانشگاهیان 
در سطح کشور برگزار می شود، بویژه همین طرح خوشه های مشورتی 
دانش����گاه های کشور، در بسیاری از موارد راهگشاست و قطعاً باید 
وس����عت این طرح را به سراسر کشور گسترش دهیم که برای این 

موضوع هم طرح های بسیارخوبی در دست اقدام داریم.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر غامی 
همچنین با تاکید بر حمایت همه جانبه وزارت علوم از ورود جدی 
دانشگاهیان و نخبگان علمی در کمک به دولت برای ارائه راه حل های 
علمی، کاربردی و بومی در حوزه های مختلف خاطرنش����ان کرد: 
برگزاری نشست های مختلف دانشگاهیان با ریاست محترم جمهوری 
و معاون اول محترم و شکل گیری گفت و گوها و جلسات مشورتی 
میان دولتمردان و دانش����گاهیان در چارچوب برنامه های مشخص 
و تدوین ش����ده در وزارت علوم صورت می گیرد و با قوت تداوم 

خواهد یافت.
وزیر علوم، تدوین و اباغ طرح انجام فرصت مطالعاتی اعضای 
هیات علمی دانش����گاه ها و موسس����ات آموزش عالی در صنعت و 
جامعه و نیز بودجه و مشوق هایی را که وزارت علوم در این زمینه 
در نظر گرفته اس����ت به عنوان نمونه ای از طرح های در دستور کار 

این وزارتخانه عنوان کرد.
به گفته غامی، تفاهم نامه های مختلف با دستگاه های اجرایی 
و نهادهای مختلف در این زمینه از جمله سازمان حفاظت از محیط 
زیست از دیگر اقدامات انجام شده برای فعال کردن بیشتر دانشگاهیان 

در کمک به حل چالش های کشور به شمار می رود .



دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت تعاوني مسكن كاركنان 

شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران به شماره ثبت 389045 
بدينوسيله به �س���تحضا� كليه �عضا� محتر� تعا�ني مسكن كا�كنا� شركت با��گاني ��لتي �ير�� 
مي �ساند� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� �ين تعا�ني ��� ساعت 13:30 ��� سه شنبه مو�� 
1397/10/18 به ����: تهر��� ميد�� فاطمي (جها�)� جنب خيابا� چهلستو� ضلع شما� ميد�� 
شركت با��گاني ��لتي �ير�� طبقه همكف ساختما� شما�� 1 (نما�خانه) برگز�� خو�هد گر�يد. لذ� �� 
تمامي �عضا� محتر� تعا�ني �عو� به عمل مي �يد تا �� مجمع فو� �لذكر جهت �تخا� تصميم نسبت 
به موضوعا� �يل حضو� به هم �س���انند. ال�� به �كر مي باشد علي �غم تبصر� 1 ما�� 33 بخش ��� 
فصل 6 قانو� بخش تعا�ني مجمع فو� با حضو� نصف بعال�� يك تعد�� �عضا� (�كثريت �عضا�) تعا�ني 
�س���مي خو�هد بو� �لي به �ليل حساسيت موضو� جلسه حضو� تمامي �عضا� �� مجمع فو�  �لز�مي 
مي باش���د. صد�� �كالت به نا� غير به �ليل عد� حضو� �� ��� قبل �� برگز��� مجمع �� �فتر تعا�ني 

�مكا� پذير �ست � �� غير �ين صو�� قابل پذير� نمي باشد. 
�س�تو� مجمع: 1� �س���تما� گز��� عملكر� هيأ� مدير�. 2� �خذ مصوبه مجمع �� خصو� مبلغ 
فر�� نهايي ملك. 3� �خذ تائيد نهايي فر�� ملك به قيمت مصو� مجمع � س���لب هرگونه �عتر�� 
�تي �� جانب �عضا� تعا�ني. 4� ضر��� �نجا� تس���ويه � مفاصاحس���ا� �� ������ �يربط بويژ� حو�� 
مالياتي � ش���هر���� � غير� قبل � بعد �� فر�� ملك توس���ط هيأ� مدير�. 5� ��گذ��� �ختيا��� 
هزينه فر�� به هيأ� مدير�. 6� �خذ مصوبه پا��� � حق �لزحمه عملكر� عو�مل �جر�ئي (كا�كنا�) � 

هيأ� مدير� تعا�ني. 7� �خذ چگونگي پر��خت � تو�يع مبلغ فر�� بر�بر سهم به �عضا�.
هيأت مديره 

4 اخبار داخلی
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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

43/21 دار 

51/02 دار 

 53/92 دار    

1272/10 دار    

 3700000 تومان

3940000 تومان

1950000 تومان

1210000  تومان

655000 تومان

362700 تومان

4200 تومان 

10641/2 تومان

11700 تومان

4790/8 تومان

12266/8 تومان

13400  تومان

5333/9  تومان

13844/4 تومان

14000  تومان

1143/7  تومان

2850  تومان

3230  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(

در بودجه س���ال 98 پیش بینی 
برای افزایش قیم���ت حامل های 
انرژی نداریم، میانگین قیمت بنزین 
در منطقه 52 تا 54 س���نت است که 
ما آن را در کش���ور 12 سنت عرضه 

می کنیم. 
به گ���زارش خبرگزاری صدا 
و س���یما، محمدباقر نوبخت رئیس 
س���ازمان برنامه و بودجه در برنامه 
گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما 
با بیان این مطلب با اش���اره به اینکه 
14 میلیارد دار ارز 42۰۰ تومانی در 
بودجه س���ال آینده )98( برای تأمین 
نیاز های معیشتی مردم در نظر گرفته 
ش���ده است، افزود: این اعتبار برای 
واردات 25 قلم کاای مورد نیاز مردم 
و کمک غیرمس���تقیم به سبد غذایی 
آنان اس���ت.وی گفت: در تبصره 18 
بودجه س���ال آینده 65 هزار میلیارد 
تومان برای اعطای تسهیات ارزان 
قیمت کم���ک های باعوض یا به 
صورت وجوه اداره شده به واحدهای 

تولیدی در نظر گرفته شده است.
نوبخت با اشاره به اینکه یکی 
از اهداف دولت در بودجه سال آینده 
مهار تورم است، گفت: بودجه سال 
98 را بر اس���اس شرایط تحریمی 
دیده ایم و بر این اس���اس 2 میلیون 
و 41۰ هزار بشکه منابع نفتی امسال 
را س���ال آینده یک میلیون و 5۰۰ 
هزار بش���که دیده ایم.وی با اظهار 
 اینکه درآمدهای نفتی بودجه امسال
  27 میلیارد دار بود که سال آینده با 
28 درص���د کاهش 21 میلیارد دار 
در نظر گرفته شده است، گفت: سال 
آینده 27 هزار میلیارد تومان در بودجه 
دس���تگاه های اجرایی صرفه جویی 
خواهد شد. همچنین برای یک برنامه 
 دو ساله و به منظور اصاح بودجه دولت 
1۰ اصاح ساختاری به عنوان نقشه 

راه دیده شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با 

اشاره به اینکه کمک های دولت به 
صندوق های بازنشستگی که پیشتر 
23 هزار میلیارد تومان بود هم اکنون 
به 81 هزار میلیارد تومان افزایش یافته 
است، افزود: بودجه عمومی کشور 
478 هزار میلیارد تومان بوده و دولت 
مکلف شده است تا 5 درصد آن را 
صرف تقویت بنیه دفاعی کشور کند 
و در ص���ورت تأمین منابع درآمدی 
جدید بدون شک به این بودجه اضافه 

خواهد شد.
وی ب���ا اظهار اینکه در بودجه 
امسال برای ایجاد یک میلیون و 33 
هزار فرصت ش���غلی برنامه ریزی 
ش���ده بود که این تعداد سال آینده 
به ی���ک میلیون و 77 هزار افزایش 
خواهد یافت، اف���زود: برای حفظ 
اشتغال موجود نیاز به برداشت یک 
میلیارد دار از صندوق ذخیره ارزی 
داش���تیم که مقام معظم رهبری با آن 

موافقت کردند.
نوبخ���ت در ادام���ه از امضاء 
14 تفاهمنامه برنامه اش���تغال زایی 
با وزارتخان���ه ها خبر داد و افزود: 
در تبص���ره 14 بودجه س���ال آینده 
 برای سیاس���ت کاهش فقر مطلق 
7 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 
 شده اس���ت.وی همچنین به وجود

 934 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و 
5۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی 
اش���اره کرد و افزود: سقف معافیت 
مالیاتی در س���ال آینده معادل امسال 
و برابر با 27 میلیون تومان در س���ال 
است.همچنین  درآمدهای مالیاتی در 
بودجه س���ال آینده 11 درصد رشد 

خواهد داشت.
این مقام مس���ئول با اشاره به 
اینکه سهم مالیات در تولید ناخالص 
ملی امسال 6/5 درصد و سال آینده 
5 درصد است، گفت: دولت پارسال 
29 هزار میلیارد تومان از بدهی هایش 

به بانک ها را تسویه کرد.

وی ضم���ن تاکی���د بر اینکه 
تاشمان این است که با وجود همه 
مشکات، پرداخت بدون تأخیر و به 
موقع صورت گیرد، گفت: تبصره های 
14، 18 ، 19 و 2۰ ایح���ه بودجه 
س���ال آینده برای تحقق بخش هایی 
از برنامه شش���م توسعه تدوین شده 
است. رئیس سازمان برنامه و بودجه 
افزود: باید در نظر داشت که برنامه 
ششم توسعه برای شرایط غیرتحریمی 
تنظیم ش���د در حالی که در شرایط 

تحریمی هستیم.
  ب���ه گزارش ایرن���ا از خانه 
ملت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
همچنین با بیان اینکه افزایش حقوق ها 
ب���ه روش پلکانی در س���ال 98 به 
 تصمیم مجلس بستگی دارد، نرخ تورم
5۰ درصدی را نادرس���ت دانست و 
 گفت: دولت کااهای اساسی را با ارز 
4 هزار و 2۰۰ تومانی توزیع می کند 
که نس���بت به سال گذشته افزایش 

چشمگیری رخ نداده است.
 محمدباقر نوبخت درباره میزان 
افزایش حقوق ها در سال98 گفت: 
افزای���ش حقوق ها به روش پلکانی 
به اراده مجلس و تصمیم نمایندگان 
بس���تگی دارد؛ ما به طور متوس���ط 
افزایش حقوق ها را برای سال آینده 

2۰ درصد دیده ایم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه 
ادامه داد: حاضر ش���دیم برای اینکه 
به مردم فشار وارد نشود، 14 میلیارد 
دار ارز 42۰۰ تومانی برای کااهای 
اساسی در نظر بگیریم؛ اگر این میزان 
دار را با ارز نیمایی حس���اب کنیم 
درآمدی نزدیک به دو برابر خواهیم 
داشت.وی اضافه کرد: دولت حاضر 
نیست درآمدی به دست آورد که از 
س���وی دیگر بار و فشار آن به مردم 
بیشتر باشد؛ همه تاشمان این است 
که سطح افزایش قیمت ها را به شدت 

کنترل کنیم.

دادس����تان انتظامی مالیاتی به دارندگان حساب های 
بانکی هش����دار داد که مسئولیت ناشی از هرگونه اجاره 

حساب ها به افراد سودجو برعهده آنهاست.
به گزارش رسانه سازمان امور مالیاتی، عباس بهزاد 
درباره معضل حساب های اجاره ای و استفاده افراد سودجو 
از افراد بعضا کم سواد در این زمینه گفت: برخی از فعاان 
اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش 
حساب های اجاره ای می کنند. به این ترتیب که حسابی 
به نام شخص دیگری گشوده می شود و فعال اقتصادی 
از آن ف����رد وکال����ت می گیرد که هر گردش مالی در آن 
حساب رخ دهد، مربوط به اوست و برای این اقدام هم 
هرماه به عنوان مثال 5۰۰ تا یک میلیون تومان حق ااجاره 

به صاحب حساب می دهد.
وی افزود: غالبا در این موارد فرد متخلف از همان 
ابتدا دس����ته چک یا کارت اعتباری را به صاحب اصلی 

حساب نمی دهد تا اطاعی از پروسه فعالیت او نداشته 
باشد. موجودی حساب، پیامک و ... همه به نام فرد متخلف 
می رود نه فردی که مالک آن است؛ بنابراین او اطاعی از 

آن چه در حال رخ دادن است، نخواهد داشت.
دادستان انتظامی مالیاتی تصریح کرد: عاوه بر آن فرد 
متخلف از صاحب حساب در محضر اقراریه می گیرد که 
محتویات حساب مربوط به اوست و صاحب حساب، 
هر چند حساب به نام اوست، اختیاری در قبال آن ندارد. 
در بازار هم این گونه فعالیت ها دیده می شود به طوری 
که بعضا به نام باربران بازار، حساب هایی می گشایند و از 

طریق آن به فعالیت های خود می پردازند.
وی درباره اینکه آیا اجاره کردن حساب های بانکی 
برای فرار از پرداخت مالیات جرم محس����وب می شود؟ 
اظهار داشت: بله، جرم است. دارندگان این گونه حساب ها 
چه از طریق وکالت رس����می و چه از طریق واگذاری 

کارت های حس����اب بانکی خود ب����ه افراد غیر، مجرم 
محسوب می شوند و این امر از مصادیق بارز بند دو ماده 
274 قانون مالیات های مستقیم است )کتمان درآمد توسط 
فعال اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی(.این مقام مسئول 
تاکید کرد: مالیات ها باید از افراد اصلی و س����وء استفاده 
کنندگان از این حساب ها وصول شود و اگر مودیان به 
هر علتی زیر بار پرداخت نروند، پرونده های مربوطه به 
قوه قضائیه ارسال و مطابق قانون، مرتکب به مجازات های 
درجه ش����ش مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسامی 

محکوم می شود. 
وی در پاسخ به این سوال که صاحبان حساب های 
اجاره ای از حیث مسائل مالیاتی با چه مشکاتی در آینده 
مواجه خواهد شد؟، گفت: اجاره کارت یا حساب صرفا 
برای پوشش فعالیت های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی 
کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای 

گریز از عواقب فعالیت های خاف قانون، مسئولیت آن 
را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکس����ره متوجه اجاره 
دهندگان می کنند و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب 
برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول 
نیس����ت. البته ابطال اینگونه اقدام مجرمانه پیرامون اجاره 
کارت های بازرگانی هم از منظر مراجع قضایی مسبوق 

به سابقه است.
بهزاد خاطرنشان کرد: از جمله مشکات مهمی که 
برای صاحبان حساب های اجاره ای پیش می آید این است 
که براساس دستورالعمل موجود تمام این تراکنش ها باید 
با منشأ مشخص باشد. هر تراکنش خارج از حد معقول 
باید مش����خص شود؛ حتی اگر این تراکنش ها مربوط به 
ش����خص دیگری که دارنده حساب هم نیست، باید با 
 توضیحات کتبی دارنده حساب و مسئول تراکنش مشخص 

شود .

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی با انتشار 
گزارشی با عنوان »مدیریت نقدینگی و مهار تورم«، ضمن 
اشاره به سه برابر شدن نقدینگی در پنج سال اخیر و تاکید 
بر ضرورت کنترل سپرده های کان، 11 راهکار را براي 

مدیریت نقدینگی در خصوص مهار تورم ارائه داد.
در این گزارش آمده است:مش���اهده کّمیت وکیفیت 
رش���د نقدینگی در سالهای اخیر و نوسانات بازار ارز و 
افزای���ش قیمت ها در ماه های اخیر، نگرانی های جدی 
در رابطه با نرخ تورم در ماه های پیش رو ایجاد کرده و 
اولویت مسئله مدیریت نقدینگی در اقتصاد با هدف کنترل 

تورم را آشکار می کند.
حجم نقدینگی از 5۰63 هزار میلیارد ریال در میانه 
س���ال 1392 )مقطع تخلیه تورمی قبل( به 16723 هزار 
میلیارد ریال  در پایان شهریور 1397 رسیده که گواه بر بیش 

از سه برابر شدن نقدینگی طی دوره مذکور است.
در ادامه گفته شده است: رشد نقدینگی در سالهای 
پس از نیمه 1392 با س���هم باای شبه پول همراه بوده و 
متوسط نسبت پول به شبه پول طی دوره مذکور به حدود 

15 درصد رسیده است.
این ترکیب نقدینگی با کاهش سرعت گردش نقدینگی 
به  واسطه نرخ باای سود بانکی، آثار تورمی را به تأخیر 
انداخته و در صورتی که ترکیب نقدینگی تغییر کرده و سهم 
پول افزایش یابد )سرعت گردش نقدینگی افزایش یابد(، 
می تواند به بروز تورمی افسارگسیخته منجر شود که شواهد 

آن تا حدی در نیمه نخست سال 1397 مشاهده شد.
این نگرانی زمانی جدی تر می شود که بدانیم توزیع 
نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل 
توجهی از سپرده ها در اختیار اشخاص )حقیقی و عمدتًا 
حقوقی( محدودی اس���ت؛ لذا تغییر ترکیب نقدینگی و 
آثار تورمی فوق الذکر فقط در گرو تصمیم افراد معدودی 

قرار دارد.
مرکز پژوهش ها افزوده است: همه مسائل فوق الذکر 
در کنار انتظارات تورمی باا در شرایط تحریم، این دغدغه 
و نگران���ی را ایجاد می کند که دوره آتی می تواند موعد 
تخلیه آثار تورمی نقدینگی خلق شده در اقتصاد )بیش از 

آنچه در نیمه نخست سال تجربه شد( باشد.
این مرکز با اشاره به اینکه با هدف جلوگیری از شوک 
تورمی )تخلیه دفعی شکاف تورمی سال های اخیر( در این 
گزارش پیشنهادهایی در سه محور خلق نقدینگی جدید، 
کنترل نقدینگی موجود و کاهش حجم نقدینگی ارائه کرده 

است، به تشریح این پیشنهادها پرداخته است.
از دی���دگاه این مرکز پژوهش���ی، چهار اقدام برای 
مدیریت خلق نقدینگی جدید ضروری اس���ت که این 
اقدامات عبارتند از: اعمال محدودیت بر رش���د ترازنامه 
بانک ها به ویژه بانک های مش���کل دار، نظارت شدید بر 
بانک  ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت های سفته بازانه 
توسط شرکت های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط، 
کنترل اعطای تسهیات کان توسط مقام ناظر و  کاهش 

نرخ سود سپرده های کوتاه مدت. 
در ای���ن گزارش درباره ضرورت اعمال محدودیت 
بر رشد ترازنامه بانک ها به ویژه بانک های مشکل دار آمده 
است: خلق پول بانک ها در شرایطی که وصول مطالبات 
با چالش های جدی مواجه اس���ت، موجب افزایش رشد 
نقدینگی و انبساط بیشتر ترازنامه های بانک ها می شود، لذا 
یکی از اقدام های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، 
اعم���ال محدودیت های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه 

بانک ها به ویژه بانک های مشکل دار است.
مرکز پژوهش های مجلس درباره ضرورت نظارت 
شدید بر بانک    ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت های 
سفته بازانه توسط شرکت های زیرمجموعه و سایر اشخاص 

مرتبط اعام کرده است: از سویی دیگر بانک ها به واسطه 
قدرت خلق پول، پتانسیل باایی برای بهره مندی از سود 
سفته بازی دارند که به واسطه عایدی باای بازار دارایی ها 
می تواند خلق پول را حتی با وجود نرخ های باای اضافه 
برداش���ت یا بازار بین بانکی هم به صرفه کند. اما ورود 
بانک ه���ا به این بازارها عاوه بر افزودن التهاب، موجب 
رش���د نقدینگی هم می شود که برای جلوگیری از چنین 
واقعه ای پیشنهاد می شود از ورود بانک ها به فعالیت های 
س���فته بازانه جلوگیری به عمل آید که البته این مسئله با 
کنترل مقاصد تسهیات اعطایی بانک ها به ویژه شرکت های 
زیرمجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثالهم محقق 

خواهد شد.
بنابراین گزارش، اعطای تس���هیات کان هم یکی 
دیگراز مصادیق خلق پول جذاب بانک ها و مؤسس���ات 
اعتباری است که غالباً به شرکت های تابعه و وابسته آنها 
تعلق می گیرد و کنترل این نوع از تسهیات هم می تواند تا 

حد زیادی رشد نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد.
در ادامه گزارش درباره ضرورت کاهش نرخ س���ود 
س���پرده های کوتاه مدت آمده است: با توجه به اینکه سود 
س���پرده های مشتریان از محل خلق سپرده جدید صورت 
می گیرد و افزایش حجم نقدینگی را در پی دارد، کاهش نرخ 
سود سپرده های بانکی تأثیر قابل توجهی در کاهش رشد 
نقدینگی جدید خواهد داشت. البته با توجه به تأثیر کاهش 
نرخ سود سپرده های یکساله در افزایش سیالیت سپرده ها 
و افزایش تورم به نظر می رسد در شرایط کنونی کاهش 
نرخ سود سپرده ها فقط در سپرده های کوتاه مدت )سه ماهه 
و کمتر( انجام شود. هر چند این امر نیاز به نظارت شدید 
بانک مرکزی بر بانک ها برای رعایت نرخ سودهای کاهش 
یافته است؛ زیرا بانک ها انگیزه دارند با پیشنهاد نرخ های 
بااتر نسبت به سایر بانک ها، سپرده های بانک ها را جذب 
کنند که البته در حال حاضر هم برخی از بانک ها سودهای 
بااتری نسبت به نرخ 1۰ درصد اباغی بانک مرکزی به 

سپرده های کوتاه مدت پرداخت می کنند.
از دیدگاه این مرکز پژوهش���ی، همچنین پنج اقدام 
برای کنترل نقدینگی موجود )جلوگیری از افزایش سرعت 
گ���ردش نقدینگی( با هدف کنترل س���فته بازی و ورود 
نقدینگی به بازار ملتهب دارایی ها )اعم از ارز، طا، اماک 
و مستغات و...(، ضروری است که این اقدامات عبارتند 
از: کنترل سپرده های کان و تراکنش های آنها، اعطای مجوز 
افتتاح سپرده های سرمایه گذاری دو ساله و بااتر، فروش 
اوراق و دارایی های دولتی و سپرده گذاری منابع حاصله در 
بانک ها )با هدف جمع آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن 
آن به اقتصاد(، اجرای مالیات س���تانی از عایدی سرمایه و  

ثبات بخشی به بازار ارز و سکه.
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره ضرورت 
کنترل س���پرده های کان و تراکنش های آنها آمده است: 
در شرایطی که توزیع سپرده های بانکی به شدت متمرکز 
است، کنترل سپرده های کان ضرورت جدی می یابد، زیرا 
انتقال پول تنها از چند حساب معدود می تواند موجب 
التهابات جدی در بازارهای مختلف و بروز شوک قیمتی 

بر دارایی ها شود.
این مرکز پژوهش���ی در توضیح سایر اقدامات برای 
کنترل نقدینگی موجود اعام کرده است: در حال حاضر 
بانک ها نمی توانند سپرده های سرمایه گذاری بیش از یکساله 
افتتاح کنند، درحالی که س���پرده های بلندمدت ماندگاری 
بیش���تری دارند، به ویژه آنکه جریمه برداش���ت پیش از 
سررس���ید آنها باا و قابل توجه باش���د. همچنین اجرای 
مالیات بر عایدی س���رمایه و ثبات بخشی به بازار طا و 
ارز انگیزه سفته بازی را کاهش داده و از افزایش سرعت 

گردش نقدینگی جلوگیری می کند.

افزایش 2/4 درصدی فاصله تورمی دهک ها 
محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« در آذر گذش���ته بین 22 درصد برای دهک اول تا 24/4 درصد 

برای دهک دهم شده است.
ب���ه گزارش روابط عمومي مرکز آمار ایران، گزارش ش���اخص قیمت 

مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک های هزینه ای آذر امسال منتشر شد.
بر این اساس، نرخ تورم کل کشور در آذر 1397 برابر 18 درصد شد که 
در دهک های مختلف هزینه ای در بازه 17/1 درصد برای دهک اول، تا 19/5 
درصد برای دهک دهم نوسان دارد.همچنین در مورد گروه عمده »کااهای غیر 
خوراک���ی و خدم���ات« بین 13/2 درصد برای دهک اول تا 18/4 درصد برای 
دهک دهم اس���ت.بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های مختلف 
هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به 2/4 درصد رسید که نسبت به 

ماه قبل )2درصد(معادل ۰/4 واحد درصد افزایش نشان می دهد.
فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت 
به ماه قبل ۰/2 واحد درصد و در گروه عمده »کااهای غیر خوراکی و خدمات« 

نسبت به ماه قبل ۰/9 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

دس���تگاه های نظارتی که باید بطور جدی ضوابط تولید و 
اجرای بتن در فرآیند بازس���ازی مناطق زلزله زده را پایش کنند، 
اینک به بهانه تسهیل شرایط تولید و تسریع در ساخت مسکن 
ارزان قیمت، در صدد تعدیل اس���تانداردها و کاهش بازرسی از 

تولید بتن در کشور هستند.
 این مطلب دیروز در بیست و یکمین همایش ملی بتن و 
زلزله که در پردیس فنی و مهندسی دانشگاه شهید عباسپور تهران 

برگزار شد، مورد تاکید کارشناسان فنی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگارما، حدود 12 سال از وقوع زلزله شهرستان 
بم و یکس���ال از زمین لرزه استان کرمانشاه می گذرد، اما رفتار 
دس���تگاه های نظارتی بر عملکرد مجریان بازسازی مناطق زلزله 
زده نسبت به گذشته تفاوت کرده و بهانه هایی نظیر ارزان سازی، 
کمک به تولید بیشتر، حمایت از بازسازی سریع مناطق زلزله زده 
و مس���ائلی از این دست باعث شده تا بسیاری از استانداردهای 
کیفی تولید مسکن )به ویژه رعایت استانداردهای اجباری تولید 

بتن( مورد غفلت قرار گیرد.
در این همایش مس���ئوان دستگاه های مختلف نسبت به  
ابعاد بی توجهی به رعایت اس���تانداردهای اجباری تولید بتن و 
تاش برخی افراد برای تغییر و تعدیل استانداردهای این حوزه 

هشدار دادند.
محمد حاج رس���ولی ها مش���اور وزیر نیرو و مدیرعامل 
ش���رکت مدیریت منابع آب ایران در این همایش با بیان اینکه 
ساخت سدهای بتنی در کشور به دایل اقتصادی همچنان توجیه 
دارد، گفت: هم اکنون 22 س���د بزرگ بتنی در کشور در دست 

ساخت است.
به گفته وی، هم اینک 23 درصد از 172 س���د بزرگ و 
کوچک ایران بتنی هس���تند ولی حداقل 52 میلیارد مترمکعب 
از آب کش���ور در مخازن تمام بتنی ذخیره س���ازی می شود که 
ضرورت توجه هرچه بیشتر به کیفیت بتن در تولید این سازه ها 

را گوشزد می کند.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه 44 
درصد س���دهای کشور به صورت بتنی ساخته شده اند، اظهار 
داشت: کشور ما همانند سایر کشورهای در حال توسعه در حوزه 
س���اخت و ساز از جمله طرح های انتقال آب و سایر تاسیسات 

آبرسانی باید از بتن های با کیفیت مناسب استفاده کند.
وی گفت: افزایش جمعیت و کاهش بارندگی، لزوم استفاده 
از آب های نامتعارف و پساب ها را در برخی از مناطق کشور 
ضروری کرده اس���ت که برای انتقال این منابع، باید سازه هایی 
مقاوم در برابر خوردگی داش���ته باش���یم تا ازهدر رفت منابع 

جلوگیری کند.
حاج رسولی ها تاکید کرد: به ازای هر نفر در جهان ساانه 
یک تن بتن تولید می ش���ود اما این رقم در ایران حدود 8۰۰ 
کیلوگرم اس���ت؛ بنابر این در چش���م انداز تهیه و کاربرد بتن در 
طرح های تامین و انتقال آب توجه به کیفیت بتن برای متخصصان 

حوزه آبرسانی اهمیت زیادی دارد.
وی همچنین هرگونه اغماض در رعایت استاندارد تولید بتن 

را به زیان منافع ملی معرفی کرد.
غامرضا کاتب عضو کمیس���یون اقتصادی مجلس شورای 
اس���امی هم در این همایش اعام کرد: هم اینک کیفیت بتن 
تولیدی در ایران با استانداردهای تدوین شده فاصله زیادی دارد و 
متاسفانه نظارتی بر جلوگیری از تولید این محصوات نامرغوب 

وجود ندارد.
وی افزود: انجمن بتن و توجه به استانداردهای تدوین شده 
از سوی این نهاد می تواند تحول بزرگی در ارتقاء کیفیت تولید 
بتن ایفا کند. از سوی دیگر وجود پروژه های بزرگ عمرانی یک 
ظرفیت ایده ال برای باا بردن ارتقاء کیفیت بتن در کشور است 

که باید از این ظرفیت نهایت بهره  و استفاده برده شود.
این عضو کمیس���یون اقتصادی مجلس با اش���اره به اینکه 
سازه های بتنی اگر استانداردهای ازم را داشته باشند، می توانند 
کیفیت باا و عمر باای آن سازه را تضمین کنند، گفت: ساختمان 
پاس���کو که اکنون درآستانه سالروز تخریب آن قرار داریم، اگر 
از جنس بتن س���اخته شده بود، شک نکنید که میزان خسارت 

ریزش آن پایین تر بود.
وی با اظهار اینکه اگر بتوانیم ظرفیت تولید بتن مرغوب و 
استاندارد را جایگزین محصول بی کیفیت فعلی کنیم، قدم  مثبتی 
برای حفظ سرمایه کشور برداشته ایم،گفت: بهترین راه برای ارتقاء 
کیفیت ساخت و ساز در کشور، نظارت بر اجرای قانون است؛ 
پس سازمان استاندارد وظیفه دارد به خاطر حفظ سرمایه ها کیفیت 

تولید بتن را روز به روز افزایش دهد.
دکتر ابوالقاسم دولتی مدیرکل گسترش آموزش عالی وزارت 
فرهنگ و آموزش عالی هم در این همایش به ابعاد مهندس���ی 
خوردگی بتن در س���ازهای موجود کش���ور پرداخت و گفت: 
مهمترین دلیل باا بودن میزان خسارت در ساختمان های نوسازی 
شهرس���تان بم هنگام بروز زلزله 12 سال پیش، خوردگی بتن و 

آرماتورهای فلزی موجود در آنها بود.
 ب���ه گفت���ه وی، خوردگی منجر به ریزترک ها در اطراف 
آرماتورهای فلزی و ترک های بزرگ در کل س���ازه بتنی می 
ش���ود و مقاومت این س���ازه ها را در برابر لرزش های فیزیکی 

کاهش می دهد.
دکتر دولتی گفت: متاسفانه بر خاف استانداردهای تدوین 
شده هیچکدام از سازهای بزرگ بتنی در ایران در مقابل خوردگی، 
حفاظت کاتدی نش���ده اند و به همین دلیل میزان خوردگی در 

آنها بسیار بااست.
 دکتر برنجیان رئیس انجمن بین المللی بتن)شاخه ایران( هم 
در این همایش از کم توجهی دستگاه های مسئول در نظارت بر 
اجرای مفاد استاندارد 6۰44 برای بهبود کیفیت تولید بتن گایه 
کرد و گفت: اگر مشکلی در استانداردهای فعلی وجود دارد، قابل 
بررسی است. اما نباید به بهانه اشکال از اجرای آن سرباز زد و 

مفاد آن را نادیده گرفت.
دکتر مصطفی احمدوند رئیس مرکز تحقیقات بتن هم در 
حاشیه این همایش با تأکید بر اینکه زلزله اخیر کرمانشاه نشان 
داد شن و ماسه ای که در ساخت واحدهای مسکونی به کار برده 

شده بود استاندارد نبوده است، به خبرنگاران  گفت: متاسفانه با 
وجود آمادگی مرکز تحقیقات بتن برای آزمایش رایگان کیفیت 
بتن مورد استفاده در بازسازی واحدهای زلزله زده، بنیاد مسکن 
انقاب اسامی و مرکز تحقیقات، راه و مسکن و شهرسازی از 
حضور این مرکز برای ایجاد آزمایش���گاه بعد از وقوع زلزله در 

کرمانشاه خودداری کردند.
وی با اشاره به اینکه باا بودن کیفیت بتن می تواند از میزان 
خس���ارات در زلزله بکاهد، گفت: قطعاً بتن استاندارد می تواند 
ساختمان ها را در برابر زلزله مقاوم تر کند و اینجاست که نشان 
می دهد چه تفاوتی میان سازه های فلزی با سازه های بتنی وجود 

دارد.
رئیس مرکز تحقیقات بتن تأکید کرد: در کرمانش���اه شن و 
ماس���ه ای که استفاده شده بود، استاندارد نبود به همین دلیل بود 
که ساختمان ها در برابر زلزله اخیر مقاوم نبودند و این خسارات 

را بر جای گذاشت.
وی با اش���اره به اینکه در شهرستان بم برخاف کرمانشاه 
شن و ماسه کیفیت داشتند اما آرماتورها خوردگی داشتند، گفت: 
سازمان ملی استاندارد از مرکز تحقیقات بتن دعوت کرده است 
تا هفته آینده در جلسه حذف 3 استاندارد مهم موجود در قانون 
تولید بتن مشارکت کند که متأسفانه این اقدام به حذف تمامی 
چک لیست ها، تبدیل معیار تولید و توزیع بتن از وزنی به حجمی 
و حذف بازرسی از مراحل تولید بتن می انجامد و قطعاً زمینه 
سودجویی سوداگران در تولید و عرضه بتن نامرغوب به صنعت 

ساختمان را فراهم می کند.
احمدوند گفت: سه سال است این قانون تصویب شده و 
اکنون اجرای آن اجباری اس���ت، اما مشخص نیست چرا و چه 
گروهی خواهان حذف این س���ه مورد از قانون تولید استاندارد 

بتن هستند.
به گفته وی ، در ایران ماهانه 1۰۰ تا 1۰5 زلزله رخ می دهد و 
در حالی که باید به فکر ارتقای کیفیت بتن مورد استفاده در ساخت 
و سازهای آینده باشیم اما همچنان گروهی سودجو به بهانه های 

مختلف در پی دور زدن قانون و تعدیل استانداردها هستند.
رئیس مرکز تحقیقات بتن ادامه داد: دستگاه های نظارتی که 
باید قاطعانه در مقابل عدم رعایت استانداردهای اجباری مقاومت 
کنند، اینک اس���یر اغوای سودجویان شده و به مدافعان تعدیل 

استانداردهای تولید بتن مبدل شده اند.
گزارش خبرنگارما حاکی اس���ت، قرار بود نمایندگانی از 
وزارت راه و شهرسازی )به عنوان بزرگترین کارفرمای طرح های 
عمرانی کشور( در این همایش شرکت داشته باشند ولی اختاف 
نظر در مورد رعایت استانداردهای تولید بتن موجب شد تا مسئوان 

ارشد این وزارتخانه در همایش مذکور شرکت نکنند.
دکتر هومان لیاقتی رئیس پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور 
دانشگاه شهید بهشتی به خبرنگارما گفت: بیست و یکمین همایش 
بین المللی بتن امروز هم با مشارکت 56 دانشگاه کشور در پردیس 
فنی دانشگاه مذکور به آثار مختلف نادیده گرفتن کیفیت بتن در 

ساخت و سازهای کشور می پردازد.

وزیران اقتصادي کابینه در پایان جلس���ه 
دیروز هیات دولت،نظرات خود را درباره مسایل 
روز کشور از جمله تاش دولت براي کاهش 
قیمت کااها، وضع تولید و توزیع گوشت مرغ 
و اصاح تعرفه هاي مش���ترکان پر مصرف برق 

بیان کردند.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوري 
در جمع خبرنگاران درباره نشست شورای عالی 
همکاری راهبردی ایران و ترکیه در آنکارا افزود: 
خوشبختانه ما توانس���تیم درباره هر آنچه که 
مربوط به روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور 
و موضوعات منطقه ای و بین المللی اس���ت، 

گفتگو و مذاکره کنیم.
وی یادآور شد: همچنین در مورد روابط 
تج���اری، بانکی، اقتصادی و گمرکی توافقات 
بس���یار خوبی انجام گرفت لذا امیدواریم باب 
جدی���دی در روابط تجاری ایران و ترکیه برای 

همکاری باز کند.
رئیس دفتر ریاست جمهوری با اشاره به 
اینکه معیشت مردم، اشتغال و همچنین تولید سه 
محور بسیار اساسی در بودجه سال 98 است که 
بر روی آن بیشتر تمرکز شده است، ادامه داد: 
افزایش قیمت کااهای اساسی چون گوشت، 
م���رغ و لبنیات برغم اختصاص ارز 4 هزار و 
2۰۰ تومانی به واردات این محصوات کمتر از 
بخش های دیگر بوده اما ما راضی نیستیم و لذا 

حتماً باید نظارت بیشتری داشته باشیم.
وی گفت: ممکن است در مقطعی کااهایی 
چون گوشت، مرغ و لبنیات را در فروشگاه های 
زنجیره ای و تعاونی های سراس���ر کشور توزیع 

کنیم تا با قیمت مصوب به فروش برسد.
واعظی افزایش قیمت چنین کااهایی را 
مربوط به دوران التهاب ارزی دانست و گفت: 
با فروکش ک���ردن التهاب بازار ارز در برخی 
موارد افزایش قیمت ها متوقف شده و برخی 
کاهش یافت ولی قیمت اقامی چون گوشت، 
مرغ و لبنی���ات افزایش دارد که در این زمینه 
رئیس جمهوری به وزرای ذیربط تذکر دادند تا 

مراقب بازار باشند. 
وی همچنین درباره طرح مجلس مبنی بر 
آزادسازی ارز و ارائه بسته حمایتی به مردم گفت: 

این موضوع پیش���نهادی است که باید روی آن 
کار ش���ود، ممکن است طرح خوبی باشد ولی 

در حال مطالعه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با اشاره 
ب���ه آغاز روند کاهش قیمت برخی کااها در 
هفته های اخیر گفت: منافع برخی به شکل های 
مختل���ف اجازه نمی ده���د کاهش قیمت ها 

اعمال شود.
فرهاد دژپسند افزود: وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نظام نظارت بر ساماندهی بازار را به 
خوبی انجام داده است و انتظار می رود آثار این 
کار در هفته های آتی بر قیمت کااها تاثیر گذار 
باشد.در این خصوص روند کاهش قیمت ها در 

برخی گروه های کاایی در یکی دو هفته اخیر 
اعمال ش���ده است و مردم این کاهش قیمت ها 

را حس کرده اند.
وی در عین حال بر نمایان ش���دن بیشتر 
کاه���ش قیمت ها در روزهای آینده تاکید کرد 
و درباره اینکه گفته شده در برخورد با نماینده 
مجلس از سوی ماموران گمرک تخلف صورت 
گرفته است، گفت: کارگروهی از سوی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی تش���کیل و ابعاد این 

موضوع بررسی شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از شبهه هایی 
که در این باره مطرح ش���ده، این اس���ت که 
کارکنان گمرک فیلم این برخورد را در شبکه های 
اجتماعی منتش���ر کرده اند که بررسی ها نشان 
داد چنین چیزی نبوده است. شبهه دیگر مربوط 

به بیرون انداختن نماینده بود که بر اس���اس 
بررسی ها مشخص شد همکاران گمرک چنین 
کاری انجام نداده اند بنابراین هیچ کدام از این 
دو شبهه ایجاد شده ربطی به همکاران گمرک 

نداشته است.
دژپسند خاطرنشان ساخت: ماموران گمرک 
هیچ رفتار خارج از ضوابط و مقررات نداشته اند 
و بنابراین هیچ برخوردی با آنها نخواهد شد.

از س���وي دیگر وزیر جهاد کش���اورزی 
گفت: قیمت واقعی هرکیلوگرم گوش���ت مرغ 
برای مصرف کنندگان باید 1۰ هزارتومان باشد 
و عرضه این محصول با نرخ هایی بیش ازاین 

اجحاف به مصرف کنندگان است.

محمود حجتی با بیان این که وضع تولید 
گوشت مرغ از شرایط خوبی برخوردار است، 
افزود: تشدید نظارت ها از سوی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می تواند موجب 
کاه���ش قیمت این محصول در بازار مصرف 

شود.
وی اظهارداش���ت: در هفت���ه گذش���ته 
نظارت هایی که در بازار انجام ش���د که کاهش 
قیمت ی���ک هزار تا یک هزار و 5۰۰ تومانی 
قیمت در هرکیلوگرم گوش���ت مرغ را به دنبال 
داشت. وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه 
با عرضه گوشت های منجمد در بازار می توان 
شاهد کاهش قیمت گوشت قرمز باشیم؟ گفت: 
اکنون وضع تولید گوشت قرمز از شرایط خوبی 
برخوردار است اما باید بر روی قیمت گذاری و 

عرضه این محصوات نظارت داشته باشیم.
همچنین وزیر نیرو گفت: اصاح تعرفه ها، 
مبن���ای وزارت نیرو ب���رای تغییر روش پر 

مصرف هاست.
رضا اردکانیان گفت: در پاس���خ به دعوت 
ع���راق به همراه همکاران صنعت برق، بخش 
خصوصی وهمچنین بانک مرکزی عازم بغداد 
هس���تیم تا درباره توسعه همکاری ها در بخش 
نی���رو با همکاران عراقی صحبت کنیم. وی با 
اشاره به اینکه در 14 سال گذشته صادرات برق 
به عراق برقرار شده است، گفت: در این مدت 
65 میلیارد کیلووات ساعت برق به عراق صادر 
ش���د که از سپتامبر 2۰۰4 میادی ارزش برق 
صادراتی بیش از 6 میلیارد دار بود و فعالیت های 

مختلفی در این مورد صورت گرفته است.
وزیر نیرو ادامه داد: در این مورد مطالباتی 
از کشورعراق داریم که در این سفر به چگونگی 

بازپرداخت این مطالبات خواهیم پرداخت.
وی بیان کرد: بیش از 5 میلیارد دار بهای 
برق فروخته ش���ده پرداخت شد و به واسطه 
بحث های ناش���ی از تحریم که مشکاتی پیش 
آمده، با فضای همکاری راهکار مناسبی انتخاب 

خواهد شد.
اردکانیان با اشاره به اینکه برنامه ای داریم 
تا ح���دود 8 هزار مگاوات کمبود تولید را تا 
تابستان 98 جبران کنیم، بیان کرد: 27 نیروگاه 
سیکل ترکیبی در استان های مختلف کشور در 
حال احداث اس���ت و برنامه مدیریت مصرف 
وج���ود دارد که با همکاری مردم اجرا خواهد 
شد.وی ادامه داد: در بخش آبرسانی هم برنامه ای 
را تقدیم دولت کردیم که با استقبال کمیسیون 
مجلس مواجه شد تا شهر های تحت تنش، از 
نظر تامین آب شرب مشکلی نداشته باشد که این 

امر مستلزم کمک از منابع داخلی است.
وزیر نیرو ادامه داد: در 48 س���ال گذشته 
به ویژه س���ال 96 و 97 جزء خشک ترین سال 
آبی بود اما پاییز امس���ال میزان بارش ها خوب 
بود و نس���بت به دوره مشابه سال گذشته 49 
درصد نزوات بیشتری داشتیم.همچنین نسبت 
به پارس���ال حجم ذخیره آب در مخازن سد ها 

15 درصد افزایش دارد.

توزیع مواد پروتئینی با قیمت مصوب در تعاوني ها و فروشگاه های زنجیره ای نوبخت: مهار تورم یکی از اهداف دولت در بودجه سال آینده است 

مقاومت دستگاه های نظارتی در برابر رعایت استانداردهای تولید بتن 
اتحادیه اروپا و ایران در حال بررسی یک توافق جامع 
گمرکی و همچنین همکاری در حوزه های دیگر هستند.

به گزارش فارس، حس���ین کاخکی مدیر کل دفتر 
همکاری های بین المللی گمرک ایران در مصاحبه ای گفت: 
ایران می خواهد یک توافق همکاری دوجانبه با اتحادیه اروپا 
امضا کند.وی ادامه داد: ایران مذاکرات گسترده ای را طی 
دو سال گذشته برای امضای این توافقنامه با اتحادیه اروپا 
داشته است؛ اروپایی ها از ما اسناد مختلفی را خواسته اند 

که ما آنها را آماده کرده ایم.
مدیر کل دفتر همکاری های بین المللی گمرک ایران 
ادامه داد: تاکنون مدیران عامل گمرک ایران و اتحادیه اروپا 
دو بار با یکدیگر ماقات کردند و در طول مذاکرات هم 

دو هیأت اروپایی به ایران سفر کردند.
کاخکی گفت: هیأت اروپایی از گمرک ایران بازدید 
کرده و با مقامات سازمان گمرک و همچنین سازمان بنادر 

و کشتیرانی ایران دیدارهایی را داشته اند.
وي افزود: اتحادیه اروپا متش���کل از چندین کشور 
است و هر عضو این اتحادیه باید نظر خود را بیان کند. 

ایران منتظر امضای توافقنامه از طرف آنهاست. 
مدیر کل دفتر همکاری های بین المللی گمرک ایران 
گفت: توافق گمرکی با اتحادیه اروپا شامل همکاری در 
گم���رکات زمینی و دریای���ی خواهد بود و در قالب آن 
همکاری هایی نظیر تبادل اسناد و استعامات بین گمرکات 

ایران و کشورهای اروپایی انجام خواهد شد.

بررسي توافق جامع گمرکی ایران و اتحادیه اروپا

ارائه ۱۱راهکار براي کنترل و کاهش حجم نقدینگی  تمهیدات گسترده برای کاهش قیمت 
مواد پروتئینی

واردات نخس���تین محموله 5۰ هزار راس���ی دام زنده گوسفندی برای 
تعدیل قیمت گوشت در بازار از هفته آینده آغاز می شود.

حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان این 
مطلب به ایرنا و با تاکید براین که برنامه جدی کاهش قیمت گوشت قرمز 
را در سطح بازار داریم، افزود: اکنون به طور متوسط روزانه بین 1۰۰ تا 15۰ 
تن گوشت گرم گوسفندی به کشور وارد می شود که برای پوشش دادن کل 

بازار، برنامه افزایش حجم واردات گوشت قرمز گرم و منجمد را داریم.
وی اظهار داشت: هر هفته 5۰ هزار راس دام زنده گوسفندی از کشور 
رومانی تامین و به بازار عرضه می شود که به طور حتم در کاهش قیمت 

دام زنده، اشه و آایش )کله و پاچه، دل و جگر( تاثیر خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور همچنین از واردات گوشت 
گرم گوس���اله بسته بندی خبرداد و گفت: قرار است گوشت گرم گوساله 
بسته بندی توسط بخش خصوصی و با مدیریت شرکت پشتیبانی امور دام 
به کش���ور وارد ش���ود که این مهم هم در روند کاهش قیمت گوشت قرمز 
در بازار موثر خواهد بود.وی اضافه کرد: اکنون مجوزهای واردات در حال 
دریافت است که به زودی این محموله گوشت گرم گوساله از کشورهای 

اروپایی تامین و به بازار عرضه می شود.
ورناصری با بیان این که قیمت گذاری گوشت گوساله گرم و دام زنده 
هم توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان انجام خواهد شد، ادامه داد: 
انواع گوشت قرمز توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور در میادین میوه و 

تره بار، فروشگاه های زنجیره ای و صنوف عرضه می شود.
وی در ادامه از عرضه گوش���ت مرغ گرم در میادین اصلی و س���ازمان 
میادین خبرداد و گفت: برای تنظیم بازار، اکنون در حال عرضه گوشت مرغ 
گرم با قیمت 9 هزار و 8۰۰ تومان در میادین اصلی و سازمان میادین هستیم.

همچنین  گوشت مرغ منجمد هم به شکل نامحدود و با قیمت هشت هزار 
و 9۰۰ تومان عرضه می شود که این حجم عرضه موجب کاهش بیش از 

یک هزار تومانی نرخ مرغ در بازار شده است.
وی گفت: این شرکت با عرضه نامحدود تخم مرغ وارداتی به قیمت 
13 هزارو 8۰۰ تومان توانس���ت قیمت هر ش���انه 3۰ تایی تخم مرغ را به 
کمتر از 16 هزارتومان در سطح بازار برساند که کاهش قابل توجهی رخ 

داده است. 

وزیر نفت با بیان اینکه مرحله 
س���وم عرضه نفت در بورس شاید 
هفته آینده انجام شود، گفت: مجوز 
ازم از س���ران سه قوه اخذ شده 
تا 3 میلیون بشکه نفت در بورس 
به ص���ورت 1۰۰ درصد ریالی به 

فروش برسد. 
  ب���ه گ���زارش ایرنا از خانه 
مل���ت، بیژن نامدار زنگنه دیروز با 
اشاره به فروش دو مرحله ای نفت 
در بورس، اظهار داش���ت: گزارش 
این دو مرحله فروش به ش���ورای 
عالی اقتصادی قوای سه گانه ارائه 
و مجوز جدید از س���ران سه قوه 
برای مرحله جدید فروش نفت در 

بورس اخذ شد.
وی با بی���ان اینکه به زودی 
اطاعیه ای درباره مرحله س���وم 
ف���روش نفت در بورس منتش���ر 
می شود، افزود: در این راستا مجوز 
ازم از س���ران سه قوه اخذ شده تا 
3 میلیون بشکه نفت در بورس به 
صورت 1۰۰ درصد ریالی با نرخ ارز 

سامانه سنا به فروش برسد.
وزیر نفت بیان کرد: اگر فردی 

به خرید ارزی نفت در بورس تمایل 
داشت، نفت به صورت ارزی به این 
شخص ارائه و اگر فردی به خرید 
ریالی نفت تمایل داشت، عرضه به 

صورت ریالی انجام می شود.
وی با اش���اره به وضع فروش 
نفت های خریداری شده در بورس، 
تصریح ک���رد: خریداران نفت در 
بورس توانس���ته اند طای سیاه را 
صادر کنند و مشکلی در این زمینه 

وجود نداشته است.
به گ���زارش ایرنا، در مرحله 
نخس���ت فروش نف���ت )6 آبان 
امس���ال(، یک میلیون بشکه نفت 
خام عرضه شد اما هشت محموله 
35 هزار بشکه ای )معادل 28۰ هزار 
بش���که( به نرخ بشکه ای 74 دار 
و 85 س���نت به فروش رسید. در 
دومین مرحل���ه فروش نفت خام 
در بورس ان���رژی )2۰ آبان( هم 
7۰۰ هزار بشکه نفت خام به نرخ 
بشکه ای 64 دار و 97 سنت داد 

و ستد شد.
زنگنه افزود: تاکنون ش���یوه 
ف���روش نفت در بورس انرژی 2۰ 

درصد ریال���ی و 8۰ درصد ارزی 
بوده، اما با توجه به درخواست ها 
و پیشنهادات مطرح شده قرار است 
از این پس امکان خرید به صورت 
1۰۰ درصد ریالی هم فراهم شود.

در همین ح���ال خبرگزاری 
رویت���رز هم دیروز به نقل از بیژن 
زنگنه وزیر نفت ایران گزارش داد 
که خریداران خصوصی نفت ایران 
برای صادرات آن هیچ مش���کلی 

نداشته اند.
به گزارش ایرنا، شرکت نفت 
ایران پس از اعام تحریم نفتی ایران 
از سوی رئیس جمهوری آمریکا ، 
اقدام به عرضه نفت در بازار بورس 

تهران کرد.
ای���ن خبرگ���زاری افزود: 
ش���رکت های خصوصی ایرانی با 
خری���د نفت خام ای���ران آن را به 
پاایشگاه های کشورهای مختلف 
که متقاضی نفت هستند، فروختند.

به نوش���ته این خبرگزاری، 
شرکت نفت ایران فروش نفت خام 
به خریداران داخلی را از اواخر مهر 

شروع کرد. 

زنگنه: مجوز فروش 3 میلیون بشکه نفت در بورس اخذ شد
درپی تصویب ش���ورای پول و اعتبار مبنی 
بر تغییر پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری 
کوتاه مدت از روزش���مار به ماه شمار، دبیر کانون 
بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ضمن بیان 
اینکه تصمیم فوق، زیان بانک ها را کاهش می دهد، 
نحوه محاسبه سود ماه شمار سپرده های کوتاه مدت 

را تشریح کرد.
محمدرضا جمش���یدی در گفتگو با ایسنا 
درباره مصوبه اخیر سود سپرده های سرمایه گذاری 
کوتاه مدت شورای پول و اعتبار با بیان اینکه نرخ 
س���ود بانکی برای سپرده های بلندمدت تا سقف 
15 درصد و برای سپرده های کوتاه مدت تا سقف 
1۰ درصد برای همه بانک ها و موسسات دولتی 
و غیردولتی تعیین شده است، اظهار داشت: همه 
بانک ها موظف به رعایت این موضوع هستند، اما 
برخی بانک ها رویه شان در این مورد متفاوت است. 
در این میان برخی بانک ها از این نرخ ها عبور کردند 
و زمانی که چند بانک این کار را انجام دهند، باقی 
بانک ها هم مجبور به افزایش نرخ سود سپرده ها 

برای رقابت در جذب سپرده می شوند.
وی با تاکید بر اینکه اکثر بانک ها ضوابط سود 
سپرده را رعایت می کردند، گفت: تخلف برخی 
بانک ها کار را به جایی رس���اند که بانک مرکزی 
درباره این تخلفات هشدار جدی داد و تاکید کرد 
که اگر بانک ها از این نرخ عبور کنند، با جدیت 

با آن ها برخورد می شود.
دبیر کانون بانک ها و موسس���ات اعتباری 
خصوصی ایران با اش���اره به جریمه های متفاوت 
برای تخلفات در س���ود سپرده های بلندمدت، 
تصریح کرد: بر اس���اس مقررات بانک مرکزی، 
عبور از سود 15 درصد برای سپرده های بلندمدت 
یک نوع جریمه، عبور از 18 درصد جریمه های 
س���نگین تر و عبور از 2۰ درصد براساس قانون 
جریمه هایی دارد که در صورت اجرا، بانک ها و 
مدیران آن ها را پش���یمان خواهد کرد که تعطیلی 
و ادغام این بانک ها هم بخشی از این جریمه ها 

به شمار می روند.
وی با بیان اینکه اخیرا شورای پول و اعتبار، 
پرداخت سود سپرده های کوتاه مدت را از روزشمار 
به ماه  شمار تبدیل کرده است، اظهار داشت: پیش 
از پرداخت س���ود به مشتریان براساس حداقل 
مانده حس���اب آن ها در طول یک روز بوده، اما 
با این تغییر، سود پرداختی به مشتریان براساس 
میانگین حداقل مانده  حس���اب  آن ها در روزهای 
یک ماه محاسبه و در پایان ماه به حساب آن ها 

واریز می شود.
نامبرده اضافه کرد: این اقدام اندکی س���ود 
سپرده گذاران را کاهش می دهد، اما سود خاصی 
را نصیب بانک ها نمی کند، چراکه بانک ها سپرده 
را با س���ود 15 درصد از مش���تری می گیرند و با 

سود 18 درصد تسهیات اعطا می کنند که در این 
میان سه درصد به عنوان حق الوکاله برای بانک ها 
س���ود ایجاد می کند، اما نکته اینجاست که همه 
س���پرده ها صرف پرداخت تسهیات نمی شود و 
بخشی از آن نزد بانک مرکزی و بخشی هم نزد 
 صندوق بانک برای بازپرداخت به مردم نگه داری 

می شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر سپرده ها در همان 
روز تبدیل به تسهیات نمی شوند و این موارد به 
همراه هزینه های جاری بانک ها سبب می شود تا 
در نهایت بانک ها از محل دریافت سپرده و اعطای 

تسهیات ۰/6 درصد متضرر شوند.
جمشیدی با بیان اینکه عما سودی از این 
محل نصیب بانک ها نمی شود، گفت: تصمیمات 
اخیر بانک مرکزی در تبدیل نرخ سود روزشمار 
به ماه شمار و کاهش نرخ سود سبب می شود تا 
اندک���ی زیان بانک ها کاهش یابد و به طور کلی 
این تصمیمات مثبت است و امیدواریم که این بار 

بانک ها هم این تصمیمات را رعایت کنند.
وی در رابطه با تصمیمات بانک مرکزی در 
مورد نرخ س���ود سپرده پیشنهاد کرد که نرخ های 
متفاوتی برای سپرده های سه ماهه، شش ماهه و 9 
ماهه هم تعیین شود، چراکه پیش تر این تقسیمات 
وجود داشت و مردم را ترغیب به سپرده گذاری 

در بانک ها می کرد. 

نحوه محاسبه سود ماه  شمار سپرده های کوتاه مدت

هشدار دادستان انتظامی مالیاتی درباره اجاره حساب های بانکی 

نرخ رشد اقتصادی شش ماهه اول 
امسال0/4 درصد  اعام شد

  مرکز آمار ایران اعام کرد: در ش���ش ماهه اول س���ال 97 محصول 
ناخال���ص داخلي با نفت رش���د ۰/4 درص���د و بدون نفت به۰/3 درصد 

رسید.
به گزارش فارس به نقل از مرکز آمار ایران، گزارش نرخ رشد اقتصادی 

شش ماهه اول سال1397 منتشر شد.
محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت س���ال 139۰در ش���ش ماهه 
اول سال 1397 به رقم 3738895 میلیارد ریال با نفت و 2899592 میلیارد 
ریال بدون احتس���اب نفت رس���ید. در حالیکه رقم مذکور در مدت مشابه 
س���ال قبل با نفت 3724621 میلیارد ریال و بدون نفت 2891879 میلیارد 

ریال بوده است. 
نتایج مذکور حاکی از آن است که در شش ماهه نخست سال جاری 
رش���ته فعالیت های گروه کش���اورزی 2/5- ،  گروه صنعت 1/2-  و گروه 

خدمات 2/3درصد نسبت به دوره  مشابه سال قبل رشد داشته است. 
محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب 18 بخش اصلی متشکل 
از 42 رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی  ISIC.Rev4 انجام می شود که 
بر این اس���اس گروه کشاورزی شامل زیر بخش های زراعت و باغداری، 
دام���داری، جنگل داری و ماهیگیری،گروه صنعت ش���امل زیر بخش های 
استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، 
برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش های 
عمده وخرده فروشی، فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین جاوغذا، حمل ونقل، 
انبارداری، پست، اطاعات و ارتباطات، فعالیت های مالی و بیمه،مستغات، 
کرایه و خدمات کس���ب و کار ودامپزش���کی،اداره امورعمومی وخدمات 
شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سامت انسان و مددکاری اجتماعی و 

سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.



55پنجشنبه 6 دي  1397ـ    19 ربيع الثاني 1440ـ   26 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27182 گزارش
ســـرطان ها بعد از بيماري هاي قلبي و 
عروقي دومين علت مـــرگ و مير در جهان 
هستند اين در حالي اســـت كه آمار ابتال به 
سرطان در سال جاري مجموعا به 18/1ميليون 
نفر رســـيده است.  بررســـي هاي وزارت 
بهداشـــت درمان و آموزش پزشكي حاكي 
از اين است كه ســـاالنه 112 هزار نفر در 
كشور به انواع ســـرطان مبتال مي شوند.  به 
طوري كه به ازاي هر 10 هزار نفر در مردان 
177 نفر و در زنـــان 140نفر به اين بيماري 
مبتال مي شوند. پيش بيني مي شود اين بيماري 
تا 15 ســـال آينده علت 80 درصد مرگ و 
ميرها را در كشور به خود اختصاص دهد. بر 
اساس اين تحقيقات سرطان هاي سينه، روده 
بزرگ، معده و تيروئيد از شايعترين سرطان ها 
در زنان ايراني وســـرطان هاي معده،پوست 
و پروستات از ســـرطان هاي شايع در مردان 
كشوراست. افزايش روزافزون  آمار سرطان در 
كشور باعث شده است  كه عده اي درمان هاي 
عجيبي را مطرح كنند كه نه تنها  بيماران را 
درمان نمي كند بلكه سالمتشان را هم به خطر 

مي اندازد. 

بيماران سرطاني كوركورانه شيمي درماني نشوند 
دكتر محســـن عليجاني زمانيـ  عضو 
كميسيون بهداشت ودرمان مجلس در مصاحبه 
با رسانه هاي گروهي اظهار داشته است: بيماران 
سرطاني كوركورانه شيمي درماني نشوند زيرا 
بايد آزمايش ژنتيكي قبل از شـــيمي درماني 
انجام شود تا مشخص شود، اثر بخشي شيمي 

درماني بر بيمار چگونه است.

وي مي گويد: بيماران ســـرطاني بايد 
برحسب نتايج آزمايشـــات ژنتيكي  شيمي 
درماني شوند زيرا امكان دارد، برخي از بيماران 
سرطاني نيازي به شيمي درماني نداشته باشند 
بطور مثال تنها نياز به هورمون درماني داشته 

باشند. 
نماينده مردم تهران، ري، شـــميرانات، 
اسالمشـــهر و پرديس در مجلس شوراي 
اســـالمي، با بيان اينكـــه كيت هاي ژنتيكي 
توان تشخيص تاثير داروهاي شيمي درماني 
بر  بهبودي بيمار را دارند ياد آوري مي كند: 
با اجراي آزمايشات ژنتيكي براي تشخيص  
بيماري نه تنها مي توان وضعيت ســـالمت 
بيماران را  بهبود بخشـــيد بلكه مي توان در 

اقتصاد درماني نيز صرفه جويي كرد.
وي با بيان اين مطلب كه آينده پزشكي 
بر ژن درماني استوار است مي گويد: پزشكان 
درآينده تجويز دارو را بر حســـب ژن فردي 
در دستور كار قرار مي دهند و در حوزه دارو 
نيز بر طبق ژن بيمار دارو تجويز مي شـــود. 

كيت هاي تشخيصي ژنتيكي، ميزان اثر بخشي 
داروهاي شيمي درماني را مورد بررسي قرار 
مي دهند تا مشخص شود،دارو شيمي درماني 
بر بيمار اثربخشي دارد يا خير تا  بي جهت  فرد 

عوارض شيمي درماني را تحمل نكند.
دكتر عليجاني زماني با اشاره به اين مطلب 
كه كاهش  هزينه درماني ســـرطان با ورود 
بيمه به آزمايشات  تشخيص ژنتيكي امكان 
پذير اســـت مي افزايد: شايد ظاهرآزمايشات 
ژنتيكي گران  باشـــد امـــا در مجموع  اگر 
سازمان بيمه سالمت در اين حوزه وارد شود،  
مي توان  مقادير بااليي در  هزينه دارويي كشور  

صرفه  جويي كرد.

نقش ژنتيك در شيمي درماني 
دكتر مينو رفيعيـ  معاون پيشـــگيري 
از معلوليت هاي ســـازمان بهزيستي درمورد 
نقش ژنتيك در شيمي درماني به گزارشگر 
روزنامه اطالعات مي گويد: كســـي در مورد 
شـــيمي درماني مي تواند اظهار نظر كند كه 
انكولوژيست باشد. ولي بعضي از سرطان ها 
مانند سرطان ســـينه و روده بزرگ با ژنتيك 
ارتباط نزديكي دارند و ما در بعضي از مواقع 
مي توانيم ژن را شناسايي كنيم. البته پيش بيني 
اينكه فرد در آينده به سرطان مبتال مي شود كار 
درستي نيست به عنوان مثال: شما وقتي ژني را 
در يك دختر خانم 15ساله شناسايي كرديد 
و به او مي گويد كـــه 90درصد احتمال دارد 
سرطان سينه بگيريد تنها كاري كه مي تواند 
انجام دهد اين است كه برود جراحي كند و 
ســـينه اش را بردارد كه بعدا مبتال به سرطان 

نشود.  اين كار نه تنها باعث مي شود كه اين 
خانم در سن كم ســـينه هايش را از دست 
بدهد بلكه شرايط روحي رواني بدي را هم 
برايش بوجود مي آورد.  وي مي افزايد: استفاده 
ازعلم ژنتيك براي شناسايي ژن هاي معيوب 
بدرد كساني مي خورد كه مي خواهند بدانند در 
آينده به سرطان مبتال مي شوند يا خير. افرادي 
كه به اين بيماري مبتال شـــده اند احتياج به 
درمان دارند و حتما بايد شيمي درماني كنند. 
مساله مهم ديگر اين است كه ژنتيك نمي تواند 
از بروز سرطان ها پيشگيري كند ولي ژنتيك 
مي تواند پيش بيني كند كه افراد در معرض اين 
بيماري قرار دارند يا خيرو اقدامات پيشگيرانه 

را انجام دهند. 
اين متخصص ژنتيك با اشـــاره به اين 
مطلب كه آزمايشات ژنتيك هزينه زيادي براي 
افراد در بر دارد يادآوري مي كند: از نظر اخالق 
پزشكي استفاده از علم ژنتيك در شناسايي 
سرطان هزينه هاي عاطفي و رواني زيادي را 
براي بيماران در پي دارد. از اين رو نه تنها در 

ايران بلكه در سراسر جهان هم روي اين مساله 
بحث است كه آيا ما اجازه داريم اين كار را 
انجام دهيم يا نه و اين مقوله بسيار پيچيده اي 

است. 

دارو هاي شيمي درماني 
دكتر علي يعقوبي جوبياري انكولوژيست 
هم در مـــورد داروهاي شـــيمي درماني به 
گزارشگر روزنامه اطالعات مي گويد: با توجه 
به شرايط پيش آمده و تحريم هايي كه اعمال 
شده است. شـــركت هاي داروسازي اقدام به 
توليد داروهاي شيمي درماني كرده اند و اين 
در حالي اســـت كه اين دارو ها در گروه هاي 
متفاوتي دســـته بندي و جايگزين دارو هاي 

ژنتيك مي شوند.   
وي با بيان اين مطلـــب كه مطمئنا در 

ساخت اين داروها اصول علمي دارو سازي 
را رعايت مي كنند به طوري كه تيم درماني 
و بيماران  با اطمينان دارو ها را استفاده كنند 
مي افزايد: در حال حاضر ما براي بهبود بيماران 
سرطاني از دارو هاي ساخت كشور استفاده 
مي كنيم.  اگرچه در چند ســـال اخير از اين 
دارو ها اســـتفاده كرده ايم ولي هنوز شواهد 
علمي قانع كننده اي ازاين دارو ها در دســـت 
نيست. زيرا وقتي در مورد كيفيت اثر بخشي 
دارويي صحبت كنيم نياز به شـــواهد علمي 
داريم كه به چندين بخش تقسيم مي شوند كه 

يكي از آنها اثر بخشي و عوارض قابل قبول 
دارواست. بايد روي كيفيت و اثر بخشي اين 
دارو ها كارهاي  تحقيقاتي زيادي انجام شود. 
خيلي مواقع ساخت اين دارو ها از دارو هاي 
بيولوژيك راحت تر است اما بايد تنها به منبع 
اصلي دارو اعتماد نكنيم و اثر بخشي آن را نيز 

در نظر بگيريم. 
اين انكولوژيست يادآوري مي كند: خريد 
دارو هاي خارجي چون بار مالي زيادي را به 
وزارت بهداشـــت درمان و آموزش پزشكي 
تحميل مي كرد ورودش متوقف شـــد و اين 
در حالي است وقتي دارو هاي ساخت داخل 
را با برند اصلي مقايســـه مي كنيم نمي توانيم 
در موردش اظهار نظر كنيـــم.  ازعوارض، 
اثر بخشـــي و همچنين احتمال عود بيماري 
بي اطالع هســـتيم در حال حاضر نمي توانيم 

در مورد كيفيت اين دارو ها اظهار نظر كنيم 
زيرا كه نيازمند كار تحقيقاتي و زمان است. 
اگر داروسازان دارو هاي اثر بخش و با كيفيت 
باال توليد كنند مراحل تاييديه دارو بايد سپري 
شود تا تيم درمان بتواند اظهار نظر دقيقي كند. 
به طور كلي مستندات ما هنوز ضعيف است 
اين دارو ها بسيار پيچيده و پيشرفته هستند و 
نيازمند مواد اوليه و فرآيند هستند مانه تنها در 
صنعت دارويي بلكه در بسياري از صنعت هاي 
ديگر پزشكي هم ضعف داريم.  همان  طور 
كه نمي توانيم يك ماشـــين پيشرفته بسازيم. 

ساخت دارو هم نيازمند يك سيستم پيشرفته 
است كه متاســـفانه ما در ساخت تجهيزات 
پيشرفته در دنيا عقب هستيم. صنعت دارويي 

هم فراتر از بقيه صنعت هاي ديگر نيست. 
وي با اشـــاره به اين مطلب كه پيش 
زمينه هاي ذهني ما در تقابل با اين مساله است 
مي گويد: ما نمي توانيم در مورد اثر بخشي اين 
دارو ها اظهار نظر كنيم زيرا كه پيش زمينه هاي 
ذهني ما نمي تواند قبول كند كه دسترســـي 
به بهترين داروها را داريـــم. بايد در مورد 
كيفيت دارو و عوارض آن مستدل  و علمي 
صحبت كرد. كار خانه هاي دارويي معتقدند 
كه تاييديه هاي اروپايي را مي گيريم و نيازمند 

زمان هستند.  
وضعيت راديوتراپي در كشور 

دكتر يعقوبـــي در مـــورد وضعيت 

دستگاه هاي راديوتراپي در كشور مي افزايد: 
بيماران سرطاني براي راديوتراپي با مشكالت 
زيادي روبرو هستند. در حال حاضر در دنيا 
پيشرفته ترين تكنولوژي هاي روز در راديوتراپي 
اتفاق افتاده است و اين در حالي است كه ما 
از اين امكانات بي بهره هستيم و دستگاه هاي 
راديو تراپي ما كيفيت مناسب را ندارند.  بعضي 
از مراكز خصوصي ممكن است دستگاه هاي 
بهتري به نسبت مراكز دولتي داشته باشند اما به 
نسبت حتي كشور هاي همسايه  با مشكالت 
زيادي روبرو هســـتيم ما حتي نمي توانيم 

دستگاه هاي جديد را وارد كشور كنيم  و از 
تمام تكنولوژي هاي دنيا عقب هستيم.  براي 
استفاده از اين دستگاه ها  بايد مجوز واردات 
وجود داشته باشـــد البته قرار است 30 عدد 
دستگاه راديوتراپي را خريداري كنند ولي اگر 
اين وعده محقق نشـــود براي درمان بيماران 
با مشكالت زيادي روبرو مي شويم. عليرغم 
اينكه تكنسين هاي بســـيار مجربي داريم كه 
كار با دستگاه ها و تجهيزات پيشرفته را بلد 
هستند ولي به علت نبود دستگاه ها، عدم وجود 
ســـخت  افزار ها و تكنولوژي هاي وابسته به 

دستگاه نمي توان از علم آنان استفاده كرد. 
وي با اشاره به اين مطلب كه هزينه هاي 
خريد تجهيزات راديولوژي بسيار زياد است 
اما به دليل نيازي كه هست بايد اين دستگاه ها 
خريداري شوند خاطر نشان مي كند: 60 درصد 

از بيماران سرطاني در مرحله اي از سير درمان 
نياز به راديو تراپي پيدا مي كنند و در خيلي از 
موارد هم نيازمند تجهيزات پيشرفته راديوتراپي 
هستند كه متاسفانه محدوديت وعدم دسترسي 
به تكنولوژي كار را براي ما خيلي سخت كرده 
است. اگرچه تيم انكولوژي كشور با همين 
كيفيت به درمان بيماران مشغول هستند ولي 
ما نياز داريم كه براي درمان بيماران همزمان با 
دنيا حركت كنيم و از دارو و تجهيزات پيشرفته 
برخوردار باشيم. در حال حاضر متاسفانه ما نه 
تنها در دسترسي به امكانات و تجهيزات از دنيا 

بسيار عقب هستيم  بلكه  داروهاي خارجي 
هم در دسترس نيســـت. وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشـــكي جلوي واردات 
داروهاي خارجي شـــيمي درماني را گرفته 
است در حالي كه مي بايست از هر دارو 15 
درصد را وارد كشور مي كرد و حتي اگر اين 
دارو ها پوشش بيمه اي هم نداشته باشند باز اين 
حق بيمار است كه براي درمانش از داروي 
خارجي استفاده كند.  دولت مي تواند پوشش 
بيمه اي داروهاي برند و اصلي  را حذف كند 
ولي نمي توانيم  همه بيماران را متقاعد كنيم 
كه از داروي ايراني استفاده كنند. نبايد بيماران 
را از امكانات درماني محروم كنيم. فردي كه 
يك عمر براي زندگي خودش تالش كرده 
است چرا نبايد از امكانات خوب براي درمان 
استفاده كند. در حال حاضر دارو هاي خارجي 
شيمي درماني را مسافران در كيف و چمدان 
و تحت شرايط غير اســـتاندارد وارد كشور 
مي كنند و در اختيار بيماران قرار مي دهندكه 
نه تنها سيستم نقل و انتقال اين دارو ها اشتباه 
است بلكه سالمت دارو را هم تهديد مي كند و 
مساله مهمتر هم اين است كه وقتي دارو وارد 
كشور مي شود كدام شركت مسئوليت آن را 

قبول مي كند.  

تاثير دخانيات در ايجاد سرطان 
دكتر قـــوام نصيري رئيـــس انجمن 
راديوتراپي آنكولوژي نيز مي گويد:  عوامل 
مختلفي در سرطاني شدن سلول ها اثر گذاشته 
و در واقع ساختار  DNA  آنها را تحت تأثير 
قرار مي دهد. اين در حالي اســـت كه مواد 
سمي موجود در دخانيات ابتدا سبب تغيير در 
سلول هاي ابتدايي و سپس به سمت تكثير آن 
پيش مي روند كه با توده اي و غده اي شدن آن 

سرطان توسط تصويربرداري يا لمس شناسايي 
مي شود.

 وي با اشـــاره به اينكه سيگار حاوي 
4هزار ماده سمي اســـت كه 40 تا 50 مورد 
آن سرطان زا هستند و سبب تغييرات ابتدايي 
ادامه دهنده بر روي سلول و توده اي شدن آن 
مي شوند مي افزايد: قليان ها به ويژه زماني كه 
تنباكوي آن معطر و ميوه اي باشد احتمال وجود 
مواد مخدر صنعتي نيز در آن وجود داشته و 
عوارض آن چندين برابر است. موادمخدر به 
ويژه ترياك سرطان زا بوده و عالوه بر تأثير بر 
روي ريه بر روي دستگاه گوارش همچون 
مري، معده و حتي مثانه اثر گذاشته و باعث 

سرطاني شدن آن مي شود.
اين متخصص انكولوژي با بيان اينكه 
احتمال ابتال به سرطان در كساني كه استعمال 
دخانيات دارند تا 4 برابر بيشـــتر است ياد 
آوري مي كند: در بررسي هايي كه از مبتاليان 
به سرطان ريه به عمل آمده 80 درصد آنان  
سابقه استعمال دخانيات داشته و بيش از 15 
نخ سيگار در روز استفاده كرده اند.  متأسفانه 

امروزه زنان نيز در كشور به استعمال دخانيات
به ويژه قليان روي آورده اين مســـئله سبب
بروز برخي از سرطان ها همچون آدنوكارسينوم
ريه مي شود. همچنين زنان باردار در صورتي
كه استعمال سيگار داشته باشند شيوع تومور

مغزي در جنين آنها زيادتر است. 

درد دل هاي مردم  
خانم معلـــم بازنشســـته اي كه براي
راديوتراپي به بيمارستان امام حسين آمده است
به گزارشگر روز نامه اطالعات مي گويد: راديو
تراپي بخشـــي از درمانم است كه متاسفانه
بدرستي انجام نمي شـــود. من بايد هر روز
راديو تراپي شـــوم اين در حالي است كه در
طول هفته چند بار دستگاه خراب مي شود و
كاري كه بايد در 3ماه انجام شود در چندين

ماه انجام مي شود. 
وي در مورد هزينه هاي گزاف درمانش
مي افزايد: راديـــو تراپي در بخش خصوصي
چيزي حدود 40 ميليون تومان هزينه در بر
دارد كه به هيچ عنـــوان قادر به پرداخت آن
نيســـتم از اينرو به ناچار به اين بيمارستان
آمده ام. هفته پيش متصدي دستگاه مي گفت
كه قطعه مورد نياز دســـتگاه را اگر مي توانيد
خودتان خريداري و تهيه كنيد.  اين در حالي
است كه تهيه دارو و هزينه آن،گرفتن وقت
شيمي درماني و هزينه آن آنقدر كمر شكن

است كه ادمي را از هستي ساقط مي كند. 
اين معلم در حالي كه بشدت متاثر است
ياد آوري مي كند: ســـال ها زحمت كشيدم و
فرزندان اين مرزو بـــوم را پرورش دادم االن
براي نان شب هم با مشكل روبرو هستم. با
حقوق 2ميليون توماني چگونه مي توان اين

هزينه ها را تامين كرد.

آقايي ديگري كه بـــراي تهيه دارو به
دارو خانه هالل احمر آمده اســـت مي گويد:
مدت 2 سال است كه به سرطان معده مبتال
شده ام و براي درمان تا فرش زير پايم را هم
فروخته ام. آنقدر هزينه كرده ام كه حسابش
از دستم خارج شده است. هركدام از مراحل
درمان گذر از هفت خوان رستم است بسياري
از پزشكان از داروي ايراني استفاده نمي كنند
در حال حاضرهم با توجه به باال رفتن قيمت
دالر، داروي خارجي قيمت در هر نوبت به
30 ميليون تومان رسيده است و هركسي قادر

به تهيه دارو ها نيست. 
وي مي گويد: عده اي محتكر و اختالس گر
از زندگي مردم و مشكالتي كه دارند بي خبر
هســـتند و چون به خوان گسترده اي دست
يافته اند براي درمان به خارج از كشور مي روند
و از بهترين امكانات درماني استفاده مي كنند.
برايشان مشكالت مردم اهميتي ندارد زيرا كه
در طي اين سال ها آنچنان خود را بسته اند كه

بي نياز هستند.  
 بيتا مهدوي

* دكتر علي يعقوبي جوبياريـ  انكولوژيست: اگر داروسازان دارو هاي اثر 
بخش و با كيفيت باال توليد كنند مراحل تاييديه دارو بايد سپري شود تا تيم 

درمان بتواند اظهار نظر دقيقي كند
* دكتر  قوام نصيريـ  رئيس انجمن راديوتراپي آنكولوژي: در بررسي هايي 
كه از مبتاليان به سرطان ريه به عمل آمده 80 درصد آنان  سابقه استعمال 

دخانيات داشته و بيش از 15 نخ سيگار در روز استفاده كرده اند

اهميت تشخيص به موقع سرطان

* دكتر محسن عليجاني زمانيـ  عضو كميسيون بهداشت ودرمان مجلس: 
بيماران سرطاني كوركورانه شيمي درماني نشوند زيرا بايد آزمايش 
ژنتيكي قبل از شيمي درماني انجام شود تا مشخص شود، اثر بخشي شيمي 

درماني بر بيمار چگونه است
* دكتر مينورفيعي ـ   معاون پيشگيري از معلوليت هاي سازمان بهزيستي: 
از نظر اخالق پزشكي استفاده از علم ژنتيك در شناسايي سرطان هزينه هاي 
عاطفي و رواني زيادي را براي بيماران در پي دارد از اينرونه تنها در ايران 
بلكه در سراسر جهان هم روي اين مساله بحث است كه آيا ما اجازه داريم اين 

كار را انجام دهيم يا نه 

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده (نوبت اول)
شركت تعاوني اعتبار كارگران شيالت

از كليه اعضاي محترم دعوت مي شـــود در جلســـه مجمع عمومي فوق العاده تعاوني اعتبار رأس 
ساعت 13 روز سه شنبه 1397/10/18 در نمازخانه دفتر مركزي سازمان شيالت واقع در خيابان 
فاطمي غربي، پالك236 شـــركت نمايند. (هر عضو مي تواند وكالت 3 عضو ديگر را قبول نمايد و 

افراد غيرعضو مي توانند فقط وكالت يك عضو را قبول نمايند)
براي تأييد وكالت نامه الزم است هر دو طرف در محل دفتر تعاوني حضور يابند.

توضيح: برگه هاي وكالت يك روز قبل از برگزاري مجمع به دفتر تعاوني تحويل داده شود.
هيأت مديرهدستور جلسه: طرح و تصويب اساسنامه جديد
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افـقـى: 

  1 - مكتب ادبى نماد گرايى - از رشته هاى اسكى 
2 - فيلمنامه نويس - لباس زمستانى

 3 - گونه - همگى - نوشته هاى عمودى روزنامه - 
طلبكار و وام دهنده

  4 - رئيــس جمهور ســوريه - نوعى بســتنى -
 جاده آهنى - ياسمن

 5 - نجار - مركز سنگال - خطاب نزديك
 6 - پرچم - پايتخت چين - آزمون چهار جوابى

 7 - پوشاننده - اندام تنفسى - وحشت زده 
8 - از هالوژن ها - تاب و توان - تيم و شــهرى در 

آلمان - به رو خوابيده 
9 - فتوكپى خشك - پوشش كتاب - كافر
10 - در بزرگ - دفعه - صندلى سواركار
  11 - دوش و كتف - فهرست - دلسوز 

12 - كتاب مقدس هندوان - رود شــمالى - محلى 
درمكه - يار دشت

 13 - رسوب شونده - شيوه كار - پيشوند نفى - حرف ندا
 14 - منسوب به اين جهان - از آثار جان اشتاين بك

 15 - كج - فرصت طلب !
عـمـودى:

 1 - دو عضو جدايى ناپذير سفره هر ايرانى
 2 - فرزند ذكور - بله - شهرى در تركيه

 3 - كافى - سياستمدار - گرفتار
 4 - ميدان شــمال تهــران - گردش - رود مرزى - 

مارى بزرگ
 5 - عنوان ليگ برتر فوتبال اســپانيا - دو مصراع از 

يك شعر با معناى مستقل - بله انگليسى
 6 - مســاوى - باربر صبور - نژاد ســفيد همسايه 

شمالى - از مصالح ساختمانى
 7 - يك هزارم ليتر - جلو - نامى زنانه

 8 - اليعقل - دكان كوچك - شان و شوكت - عقايد
 9 - سرزمين افراسياب - گاز استخرها - داراى لقب
 10 - پسنديده - شهر - سنگ عصارى - شهر آلمان 
11 - مخفف آســان پرداخت - زبان باستانى مردم 

ايتاليا - جريانات پيوسته
 12 - جوانمــرد - درس كشــيدنى - ضربه خور 

چكش - پايه ادارى
  13 - نوعى لباس پشمى ضخيم و خشن - همان ال 90 

است - ضمير دوم
 14 - دخترى كه پدرش را از دســت داده - گروهى 

از مردم - ليكن
 15 - بزرگى سراســر به گفتار نيست ، دو صد گفته 

.......

آگهى تغييرات شركت مولد برق يزد سهامى خاص
 به شماره ثبت 296476 و شناسه ملى 10103330010 

 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/06/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد :
 احمد صادقيان پور به شماره ملى 1817699903 به نمايندگى از شركت ساخت 
تجهيزات فراب به شماره ملى 10102044577 به سمت رئيس هيئت مديره سعيد 
اميراحمدى به شماره ملى 0068784333 به نمايندگى از شركت تجارت و سرمايه 
گروه فراب به شناســـه ملى 10102898614 به سمت نائب رئيس هيئت مديره 
اميرمحسن دلبرصاف به شماره ملى 0067016804 به نمايندگى از شركت فراب 
به شناسه ملى 10861653535 به سمت عضو هيئت مديره و مدير عامل انتخاب 
گرديدند كليه اوراق ، اسناد ، قراردادها ، چك و سفته و اسناد تعهدآور شركت با امضاى 
مدير عامل و يكى از اعضاء هيأت مديره و در غياب مدير عامل با امضاى دو نفر از اعضاء 
هيئت مديره همراه با مهر شركت و كليه مكاتبات ادارى با امضاء مدير عامل يا يكى 
از اعضاء هيأت مديره به تنهايى همراه با مهر شركت معتبر و جارى خواهد بود هيئت 
مديره اختيارات خود در ماده 48 اساســـنامه را به شرح ذيل به مدير عامل تفويض 
نمود : 1) نمايندگى شركت در برابر اشخاص ثالث و كليه ادارات دولتى و مؤسسات 
خصوصى . 2) نصب وعزل كليه مأموران و كاركنان شركت و تعيين شغل و حقوق و 
دستمزد و ساير شرايط استخدام آنها . 3) افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شركت 
نزد بانكها و مؤسســـات . 4) دريافت مطالبات شـــركت و پرداخت ديون آن از اصل 
متفرعـــات . 5) مبادرت به تقاضا و اقدام براى ثبت هرگونه عالمت تجارتى و هرگونه 
اختراع . 6) اجاره ، استجاره و واگذارى و فسخ اجاره و تقاضاى تعديل اجاره بها و دفاع 
از اين نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخليه عين مستأجره و تقاضاى تجديد 
نظر در رأى صادره يا اجراى آن . 7) به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارك و وجوه در 
صندوقهاى دولتى و خصوصى و استرداد آنها . 8) تحصيل اعتبار از بانكها ، شركتها ، 
موسسات مالى و صندوقهاى قرض الحسنه درهريك از اشكال عقود اسالمى يا هريك 
از روشهاى معمول سيستم بانكى و موسسات مالى و يا هرگونه شرايطى كه مقتضى 
باشد از هر يك از بانكها و موسسات مالى و صندوق هاى قرض الحسنه بارعايت ماده 3 
اساسنامه . 9) اقامه هرنوع دعوى و دفاع از هرگونه دعوى يا تسليم به دعوى يا انصراف 
از آن اعم از حقوقى و كيفرى با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسى اعم از حق 
پژوهش ، فرجام ، مصالحه و ادعاى جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعيين 
جاعل و ارجاع امر به داورى و تعيين داور با يا بدون اختيار صلح و بطور كلى استفاده از 
كليه حقوق و اجراى كليه تكاليف ناشيه از قانون داورى ، تعيين وكيل براى دادرسى 
و غيره با يا بدون حق توكيل و توكيل در توكيل غير ولو كراراً تعيين كارشناس و اقرار 
خواه در ماهيت دعوى و خواه به امرى كه كامالً قاطع دعوى باشـــد دعوى خسارت ، 
استرداد دعوى ، جلب ثالث و دفاع از آن ، تأمين مدعى به ، تقاضاى توقيف اشخاص و 
اموال از دادگاهها ، اعطاى مهلت براى پرداخت و مطالبات شركت ، درخواست صدور 
 برگ اجرائى و تعقيب عمليات اجرائى و اخذ محكوم به چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد . 
10) تنظيم خالصه صورت دارائى و بدهى شـــركت هر شش ماه يكبار و دادن آن به 
بازرس شركت . 11) تنظيم صورت دارائى و ديون شركت پس از انقضاى سال مالى 
و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت طبق ماده 232 

اليحه قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت . -7 اعطاى نمايندگى و حق توكيل 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (298172)

تاسيس شركت سهامى خاص تابش سالمت هزاره سوم
 درتاريخ 1397/02/03 به شماره ثبت 525452 به شناسه ملى 14007544782 
ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 
آگهى ميگردد. موضوع فعاليت :تهيه و توزيع ، خريـــد و فروش ، واردات و صادرات 
 كاالهـــا و تجهيزات پزشـــكى و نصب و راه اندازى و بهره بردارى از دســـتگاه هاى

  تصوير بردارى پزشكى از قبيل سى تى اسكن و ام آر آى و غيره و تهيه ، توزيع ، ساخت ، توليد ، 
مونتاژ ، بسته بندى ، استريل ، سرويس ، نگهدارى و كاليبراسيون كليه تجهيزات و 
لوازم و اقالم پزشـــكى، آزمايشگاهى و داروسازى و دندان پزشكى.واردات و صادرات 
كليه كاالها و خدمات مجاز پس از اخذ مجوزهاى الزم انعقاد قرارداد با كليه اشخاص 
حقيقى و حقوقى و خريد و فروش كليه اقالم آزمايشـــگاهى و پزشكى و صنعتى و 
داروسازى و دندان پزشكى و كاالهاى مجاز پس از اخذ مجوزهاى الزم انعقاد قرارداد 
با كليه اشـــخاص حقيقى و حقوقى.اخذ وام و تسهيالت ارزى و ريالى از كليه بانكها و 
موسسات مالى و اعتبارى براى شركت و اخذ و اعطاى شعب و نمايندگى در داخل و 
خارج از كشور و شركت در مناقصات و مزايدات دولتى و خصوصى و برگزارى و شركت 
در سمينارها و نمايشگاه هاى داخلى و بين المللى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : استان 
تهران - شهرستان تهران - بخش مركزى - شهر تهران-جنت آباد جنوبى-خيابان 
جنت آباد-خيابان پنجم-پالك -36-ساختمان على نژاد و باقرى-طبقه اول-واحد 
شرقى كدپستى 1473936711 سرمايه شخصيت حقوقى عبارت است از مبلغ 
10000000 ريال نقدى منقســـم به 100 سهم 100000 ريالى تعداد 100 سهم 
آن با نام عادى مبلغ 3500000 ريال توســـط موسسين طى گواهى بانكى شماره 
449-6702 مـــورخ 1396/12/23 نزد بانك ملت شـــعبه فاطمى با كد 67025 
پرداخت گرديده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هيئت مديره 
آقاى رضا دليرى به شماره ملى 0045167516و به سمت مديرعامل به مدت 2 سال 
و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال خانم زهرا حداديان لنگرودى به شماره 
ملى 2709358700و به ســـمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال خانم راضيه 
صائب به شماره ملى 2709364336و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 
2 سال دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك 
و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسالمى و همچنين كليه نامه هاى عادى و ادارى 
با امضاء ثابت مديرعامل و رئيس هيئت مديره متفقا همراه با مهر شركت و در غياب 
 مديرعامل با امضاى 2 نفر از اعضاى هيئت مديره متفقا همراه با مهر شركت معتبر

 مى باشـــد اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى نيما صوفى افشار به 
شماره ملى 0069123020 به سمت بازرس اصلى به مدت يك سال مالى خانم سيده 
آمنه سيدجوادين به شماره ملى 2709261898 به سمت بازرس على البدل به مدت 
يك سال مالى روزنامه كثير االنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين 
گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(298170)

آگهى تغييرات شركت مولد برق يزد سهامى خاص
 به شماره ثبت 296476 و شناسه ملى 10103330010 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/13 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : شركت فراب به شناسه ملى 10861653535 
- شـــركت تجارت و سرمايه گروه فراب به شناسه ملى 10102898614 - 
شركت ساخت تجهيزات فراب به شماره ملى 10102044577 به سمت 
اعضاى هيئت مديره براى مدت دو ســـال انتخاب گرديدند . موسسه بصير 
محاســـب توس به شناسه ملى 14005277508 به سمت بازرس اصلى و 
موسسه مهرگان تراز و همكاران به شناسه ملى 10380533929 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت يكســـال مالى انتخـــاب گرديدند . روزنامه 
كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. ترازنامه و 

حساب سود و زيان منتهى به 1396/12/29 به تصويب رسيد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (298171)

آگهى تغييرات 
شركت صنايع پزشكى مارليك سهامى خاص

 به شماره ثبت 103355 و شناسه ملى 10101472680 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/08/19 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : آقاى محمدمهدى كاظمى به شماره ملى 3991954540 به 
سمت رئيس هيئت مديره ، خانم منيژه نورى به شماره ملى 0036079294 
به ســـمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى غالمرضا آذريان به شماره ملى 
3990021230 به سمت مدير عامل و عضو هيئت مديره تعيين گرديدند . 
كليه اسناد و مدارك تعهد آور و چكها و سفته ها و بروات و قراردادها با امضاى 2 
نفر از اعضاء هيئت مديره بهمراه مهر شركت معتبر است. ساير اسناد و مكاتبات 

و اسناد حسابدارى با امضاى مدير عامل معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(298164)

آگهى تغييرات شركت پخش تدبير داروى تابان سهامى خاص
 به شماره ثبت 458017 و شناسه ملى 14004269455 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/30 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود و زيان سال مالى منتهى به 96/12/29 
مورد تصويب قرار گرفت . موسســـه حسابرسى و خدمات مديريت آرمون گستران 
پيشگام به شناسه ملى10103210831به عنوان بازرس اصلى و موسسه حسابرسى 
آزما تراز ژرف به شناسه ملى 14004682303 به عنوان بازرس على البدل براى مدت 
 يكسال مالى انتخاب شدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى
 شركت تعيين شـــد. اعضاى هيئت مديره براى مدت دو سال به قرار ذيل انتخاب 
گرديدند: آقاى كاظم سخنور با شماره ملى 0859286691 آقاى حميد رضا اباذرى 
با شماره ملى 0053766970 شـــركت بازرگانى تدبير كاالى جم با شناسه ملى 

 10101884965
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(298168)

آگهى تغييرات
 شركت توسعه فن آورى ميعانات پرديس خارگ سهامى خاص

 به شماره ثبت 320920 و شناسه ملى 10103581886 
به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/07/11 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى منتهى به سال 
1396 مورد تصويب قرار گرفت. سعيد اسديان فيلى به شماره ملى 6129776659 
به سمت بازرس اصلى و صفر مسلمى به شماره ملى 4172349331 به عنوان بازرس 
على البدل براى ســـال مالى 1397 انتخاب گرديدند عبدالرضا پويا به شماره ملى 
0055067018 به سمت رئيس هيات مديره - امير محمد دواچى عمومى به شماره 
ملى 0063545152 به ســـمت نايب رئيس هيات مديره - على دانشور به شماره 
ملى 0070764441 به سمت عضو هيات مديره - شركت صنايع فراساحل سهامى 
خاص به شناســـه ملى 10800048620 با نمايندگى آرش محمودى چمازكتى 
به شماره ملى 2161902776 به ســـمت عضو هيات مديره - شركت مهندسى 
مديريت و سرمايه گذارى رزموند سهامى خاص به شناسه ملى 10103463673 با 
 نمايندگى آقاى فرزاد آشوبى نوبر به شماره ملى 1381689698 به سمت مدير عامل
 و عضو هيات مديره براى مدت 2 ســـال انتخاب گرديدند . كليه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شـــركت ( چك ســـفته برات قراردادهاى تعهدآور اسناد رسمى و ... ) با 
 امضاء مدير عامل و يكى از اعضاى هيات مديره متفقا به همراه مهر شـــركت معتبر 
مى باشـــد روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى 

شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(298167)

آگهى تغييرات شركت نوسازان منطقه يازده شهر تهران
 سهامى خاص به شماره ثبت 333131 و شناسه ملى 10103755004

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/29 تصميمات ذيل اتخاذ شد : ماده ذيل به 
عنوان ماده 50 اساسنامه شركت به مواد قبلى اضافه گرديد : شركت مجاز مى باشد با رعايت مواد قانونى به عنوان 
شركت پذيرنده يا ادغام شونده و يا ايجاد شخصيت حقوقى جديد اقدام نمايد. با اضافه شدن ماده فوق به عنوان 
ماده 50 اساسنامه، مفاد مواد 50 لغايت 51 قبلى تحت شماره هاى 51 لغايت 52 به قوت خود باقى مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (298169)

آگهى تغييرات شركت گروه سروش ياران سهامى عام
 به شماره ثبت 185672 و شناسه ملى 10102277770 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1396/11/25 تصميمات ذيل اتخاذ 
شـــد : - مهدى مفيدى به كد ملى 1261558601 به سمت رئيس هيئت مديره و 
محمدمهدى طوفانى نژاد به كد ملى 0651634725 به ســـمت مديرعامل و نايب 
رئيس هيئت مديره و ايرج طيبى به كد ملى 0040514242 و محمدجعفر محدث 
اردبيلى به كد ملى 0930600665 به ســـمت عضو هيئت مديره و محمد حسين 
خوشنويس انصارى به كد ملى 1755640730 به سمت اعضاى هيئت مديره تعيين 
گرديدند . -كليه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و بانكى با امضاء مديرعامل باتفاق احدى 
از اعضاء هيئت مديره متفقا با مهر شركت معتبر مى باشد و در غياب مديرعامل با امضاء 
دو عضو هيئت مديره همراه با مهر شركت و ساير نامه هاى ادارى با امضاء مديرعامل و 

مهر شركت معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(298163)

آگهى تغييرات شركت توسعه فن آورى 
گازهاى نيمه سنگين برسام خارگ 

سهامى خاص به شماره ثبت 380761 و شناسه ملى 10320316774 
به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/07/10 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : ترازنامه و حساب ســـود و زيان سال مالى منتهى به 
1396/12/29 مورد تصويب قرار گرفت آقاى ســـعيد اســـديان فيلى به شماره 
ملى 6129776659 به ســـمت بازرس اصلى و آقاى صفر مسلمى به شماره ملى 
4172349331 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك ســـال مالى انتخاب 
گرديدند آقاى احمد قديانى به شماره ملى 0062838611 به نمايندگى از شركت 
مهندسى مديريت و ســـرمايه گذارى رزموند به شناسه ملى 10103463673 به 
ســـمت رئيس هيات مديره- آقاى حسن كلباسى به شماره ملى 0075468255 
به ســـمت نايب رئيس هيات مديـــره -آقاى مهدى عظيم زاده به شـــماره ملى 
5049801672 به نمايندگى از شـــركت صنايع فراساحل ( صف ) به شناسه ملى 
10800048620 به سمت عضو هيات مديره و آقاى مصطفى خسروشاهلى به شماره 
ملى 1378817346 خارج از اعضاء به سمت مدير عامل براى مدت 2 سال انتخاب 
گرديدند كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت ( چك سفته برات قراردادهاى 
تعهدآور اسناد رسمى ) با امضاء مدير عامل و يكى از اعضاى هيات مديره متفقا به همراه 
مهر شركت معتبر مى باشد روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى 

شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(298166)

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوق العاده (نوبت اول)

شركت تعاوني اعتبار كارگران شيالت
از كليه اعضاي محترم دعوت مي شـــود در جلســـه مجمع عمومي عادي به طور 
فوق العاده تعاوني اعتبار ســـاعت 14 روز يكشنبه 1397/10/30 در نمازخانه دفتر 

مركزي سازمان شيالت واقع در خيابان فاطمي غربي پالك 236 شركت نمايند.
(هر عضو مي تواند وكالت 3 عضو ديگر را قبول نمايد و افراد غيرعضو مي توانند فقط 

وكالت يك عضو را قبول نمايند)
براي تأييد وكالت نامه الزم است هر دو طرف در محل دفتر تعاوني حضور يابند.
توضيح: برگه هاي وكالت يك روز قبل از برگزاري مجمع به دفتر تعاوني تحويل داده شود.

دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيأت مديره و بازرس
2ـ طرح و تصويب صورتهاي مالي سال 1396 و نحوه تقسيم سود

3ـ انتخاب بازرس
4ـ طرح و تصويب پاداش هيأت مديره و حق الزحمه بازرس

5ـ تغييرات اعضاء و سرمايه و وام
هيأت مديره

تاريخ انتشار
1397/10/6



وادي ادبيات
پنجشنبه 6 دي 1397ـ    19 ربيعالثاني  1440ـ   27 دسامبر 2018ـ  سال نود و سومـ  شماره 27182

خلوت انس

پاييز

 بانو فرشيد افشار

ميروم هر زمان به ســـوي خزان
جـــان و دل مـــيرود بـــه پاييزان

بـــا بهـــاران وداع كـــرده دلـــم
وزان نســـيم  روان  در  ميخلـــد 

ميبرد عمر ســـخت ســـوي پاييزم
در رهـــي ســـرد و ني نوا و نشـــان

قصههـــا ميرســـد به ســـمع وجود
داســـتانها ز جـــور و جبـــر زمان

مـــيروم در مســـير بـــادي تنـــد
شـــاخهها خشـــك و بي بر و افتان

برگهـــا ســـرخ و زرد و اُخرايـــي
قيـــل و قالـــي بـــه زير پـــا ناالن

نكتههـــا ميرســـد به گـــوش دلم
شـــاعرا بگـــذر از شـــباب گـــران

ديگر آن ســـبزي و طراوت نيســـت
«خرمـــي» رفتـــه از چمـــن زاران

* وكيل دادگستري و پژوهشگر

شـــب به خير اي ســـتاره ســـحري
شـــب يلدا چـــه زود خوابـــت برد

خواب در چشـــم و بر زبـــان گفتار
فرصـــت پرســـش و جوابـــت برد

در سر شـــب نماز شـــب خوانديم
بامـــدادان كه شـــد دعاي ســـحر

شـــب يلـــداي بـــا دعـــا و نماز
بـــود در گفتگـــوي مـــا بهتـــر

 زنـــدهداران شـــب چـــه ميگفتند
شـــب يلدا دراز و بيســـحر است

شـــايد اين ســـردي و درازي شب
حـــرف ياران يار در ســـفر اســـت

تو كـــه ديـــدي در اين شـــب يلدا
چقـــدر زود زود صبـــح دميـــد

ديـــدي آن هندوانـــه بـــا چاقـــو
در همـــان جـــا كه بود،صبـــح دميد

ســـيني در  ناچريـــده  شـــبچره 
مانـــده بـــا قصـــة نگفتـــه تـــو

 ســـيب و خرمالو، آجيـــل و ازگيل
مانـــده و چشـــم خـــواب رفته تو

ايـــن همـــه خوردني فراهم شـــد 
بـــا كتـــاب هـــزار و يكشـــب ما

با كاســـتهاي شـــعر و موســـيقي
شـــعر ناخوانـــده ماند بـــر لب ما

آن نـــــوار لطـــــيفه شــــــادان
باهـــم مســـتند  و  ســـريالها 

همـــه در روي ميـــز بيمصـــرف
مانـــد و غافـــل از آن همـــه ماهم

بيـــژن و  منيـــژه  داســـتان 
كه تو گفتي بخـــوان، نخوانده بماند

رســـتم  و هفتخـــوان شـــهنامه
اين همه داســـتان، نخوانـــده بماند

گفتـــي از حافـــظ وزشـــاخ نبات
سرنوشـــت مـــرا بپـــرس و بگـــو

كي بـــه مـــا داد فرصت ايـــن كار
دور بوديـــم، مانـــد جام و ســـبو

فقـــط از آن همـــه تـــدارك كار
حـــرف دل بود يـــار و همـــدم ما

گفتگـــو از زبـــان بگـــوش نبـــود
بـــود يلـــدا رفيـــق و محـــرم ما 

در كنارت چه گـــرم و خوش بوديم
نشـــد از ســـردي هـــوا خبـــري

گفتگو داشـــتيم و گشـــت ســـحر
اثـــري نبـــود  از درازي شـــب 

شـــب يلـــدا چقـــدر كوته شـــد
قصـــه مـــا «دويـــار در بر»بـــود

شـــب يلـــدا دراز ميشـــد اگـــر
 چشـــم «در انتظـــار بـــر در»بـــود

تاكنـــار تو جـــاي خـــوش كردم
حيـــف يلداي ما «چه زود گذشـــت»

صبح گفتم كه شـــب چـــه گونه بود
گفت يلـــدا و«هر چه بود گذشـــت»

هر چـــه گفتم خـــدا «دريچه صبح»
شـــب يلـــدا «برآفتـــاب بينـــد»

تا صـــداي خـــروس خـــوان آمد
نـــور خورشـــيد زد به مـــا لبخند

شـــب يلدا كه سرد و ســـوزان بود
با هـــالك گـــداي عور گذشـــت

شـــب محمـــود در كنـــار ايـــاز
بامي و مطرب و ســـمور گذشـــت

بدون اينكه وارد قصهاي كهنه شوم كه آيا هر «نظمي» 
لزوماً «شـــعر» است و يا اينكه هر شـــعري توسعًا نظم 
محسوب ميشود، ميخواهم به توضيح و اثبات اين مدعا 
بپردازم كه شعر از اركان بســـيار مهم و جاري در تمام 
لحظهها و قطعههاي زندگاني ماســـت و حضور شعر در 
شروع و ادامه و استمرار حيات مادي و معنوي ما امري 

است محسوس و ملموس.
در بدو تولد با خواندن «بسماهللا الرحمن الرحيم»ـ 

در بحر ســـريعـ  در گوش نوزاد و در ادامه، زمزمههاي 
دلنواز الالييهاي مادر و در طول ادوار زندگاني با ديدن 
قرآن و ديوان حافظ و كليات سعدي و شاهنامه فردوسي، 
در خانه و كتابخانه پدري و سپس شنودن و درك نسبي 
اين متون از وســـايل سمعي و بصري و از دهان والدين، 

اين استمرار حضور شعر را همچنان درك ميكنيم.
در مدرســـه و در كتابهاي درسي، در سينه و ديده 
خويش با شـــعر فارسي بيشتر آشنا ميشويم و اين غزل 

حافظ را از آموزگار ميشنويم:
ســـحر بلبـــل حكايـــت با صبـــا كرد

كـــه عشـــق روي گل با مـــا چها كرد
و اين شـــعر فردوسي را كه خود «شعاري» جاودانه 

گشته است، از شاهنامه ميخوانيم: 
بـــود دانـــا  هركـــه  بـــود  توانـــا 

بـــود  برنـــا  پيـــر  دل  دانـــش  ز 
و شعر «چشمه و سنگ» را از ملك الشعراي بهار را:

جدا شـــد يكي چشـــمه از كوهســـار
به ره گشـــت ناگـــه به ســـنگي دچار

و ســـروده معروف حبيـــب يغمايي را:
ديـــد پنيـــري  قالـــب  زاغكـــي 

بـــه دهـــان برگرفـــت و زود پريد...
بر در و ديوار مدرســـهها و دبيرســـتانها اين شعر 
حكيم بزرگوار و آزاده، حضرت ناصرخســـرو را دهها و 
صدها بار به چشم خويشـــتن ميبينيم؛ آنچنان كه ديگر 

از بر شدهايم:
درخـــت تـــو گر بـــار دانـــش بگيرد

بـــه زيـــر آوري چـــرخ نيلوفـــري را
اين حضور شعر همچنان ادامه دارد، به طوري كه در 
ايام شباب، آرام آرام، شنيدن و خواندن شعرهاي عاشقانه، 
روح را آرام ميبخشد. شعر معروف فريدون مشيري را 

زمزمه ميكنيم. شعر «كوچه» را:
بيتو مهتاب شـــبي بـــاز از آن كوچه گذشـــتم
همه تن چشـــم شـــدم خيره به دنبال تو گشتم...

مطلع شعر بسيار معروف استادم شفيعي كدكني، در 
همه جادهها و بزرگراههاي كشورـ  در تحذير سرعتـ 

به شعاري تأثيرگذار و ماندگار تبديل شده است:
«به كجا چنين شتابان»

حضور و تأثير شعر، همينطور در همه شئون زندگاني 
مشاهده ميشود؛ حتي گاه در امور اقتصادي:
چو دخلت نيســـت خرج آهستهتر كن

كـــه ميگوينـــد مالحـــان ســـرودي
اگـــر بـــاران بـــه كوهســـتان نبارد

به ســـالي دجله گردد خشـــك رودي
(سعدي، گلستان، ص156)

بر احـــوال آن كـــس ببايد گريســـت
كه دخلش بـــود نوزده، خرج بيســـت

شعر و سياست
در سياست هم شعر فارسي تأثير بسزا دارد. بيان و 
تفسير و تشريح اين موضوع، در اين مختصر نميگنجد و 
خود تأليفي مستوفا ميخواهد. راقم اين سطور در كتاب 
هنوز طبع نشده «دين ديگر است و نان طلبي ديگر»، به 
بيان افكار و آراي حكيم ناصرخســـرو، در نقد و تحليل 

«استفاده ابزاري از مذهب» پرداخته است.
ظاهراً ورود اخبار اروپا و غرب به ايران، در شـــعر 
صائب تبريزي، بيتاثير نبوده اســـت؛ به طوري كه براي 
نخستين بار به صراحت، مضمون و موضوع «اعتصابات 

كارگري» را بيان ميكند:
در كارخانـــهاي كـــه ندانند قـــدر كار

از كار هر كه دســـت كشد كاردانتر است
(مجموعه رنگين گل، گزيده اشـــعار صائب، محمد 

قهرمان، ص 164)
در مضمون «وقتكشي» و «كمكاري» نيز گفته:

بس كه ناز كار نشناسان ملولم كرده است 
دست برهم ميكشم تا وقت كارم بگذرد!
بيان افكار و اشعار سياســـي و اجتماعي و وطني

شاعران دوره مشروطه مجالي ديگري ميخواهد. 
شـــاعراني چون شـــيباني، بهار، ايرج ميرزا، اديب 
پيشاوري، اديب نيشابوري، اديب الممالك، دهخدا، سيد 
اشرف (نسيم شـــمال)، عارف قزويني، ميرزاده عشقي، 

الهوتي، فرخي يزدي.
شعر و شـــاعري، آنچنان با زندگاني ما عجين است 
كه در بحرانهـــاي تصميم و ترديدـ  عالوه بر قرآنـ  با 
تمسك به ديوان حافظ و اســـتخاره و تفأل ميپردازيم، 
به ويژه در شـــب يلدا. (براي مطالعه مفصل و مشروح 
در بـــاب تفأل و طرز آن و جدول تفأل و .... رك: حافظ 

شيرين سخن، محمد معين، صص 695ـ708).
از مباحث جذاب و جالب توجه در موضوع شـــعر 
و زندگي، همانا مبحث «تأثير شـــعر در نفوس» است. 
در كليات چهار مقاله (مجمـــع النوادر) نظامي عروضي 
ســـمرقندي، در «مقالت دوم»، «در ماهيت علم شعر و 
صالحيت شاعر»، ده حكايت شيرين و خواندني هست 

در تأثير شعر در نفوس.
اين حكايتها نشان ميدهد كه چگونه قدرت تأثير 
شعر ميتواند آدمي را از «حضيض ذلت» به «اوج عزت» 
بركشد. اين ابيات در تشويق و ترغيب و در نيل به اهداف 

واالي نسل كنوني نيز موثر و كارساز تواند بود.
در حكايت نخست چهار مقاله ميخوانيم كه چگونه 
مردي گمنام و فردوست (احمد بن عبداهللا خجستاني) در 
تأثير خواندن «دو بيت» از ديوان حنظله بادغيسي، آنچنان 
«داعيهاي در باطن»ش پديد ميآيد كه از «خربندگي» به 

«اميري خراســـان» دست مييابد و كارش باال ميگيرد و 
«ترقي ميكند». خود گويد: «اصل و ســـبب، اين دو بيت 

بود»:
مهتري گـــر به كام شـــير در اســـت

شـــو خطر كـــن ز كام شـــير بجوي
يـــا بزرگـــي و عـــز و نعمـــت و جاه

يـــا چـــو مردانت مـــرگ رويـــاروي
(كليات چهار مقاله، تصحيح محمد قزويني، ص26 و 27)

گاه قدرت نفوذ يك بيت، آتش فتنهاي را خاموش 
كرده و يا شعله كينه را برميانگيزد:

شنيدهاي كه ز يك بيت، فتنهاي بنشست؟
شنيدهاي كه ز يك شعر، كينهاي برخاست؟
(بهار، ديوان اشعار، ج2، ص331)

موالنـــا در هميـــن مـــورد فرمايـــد:
عالمـــي را يك ســـخن ويـــران كند

روبهـــان مـــرده را شـــيران كنـــد
(مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 1597)

در مهمترين رويداد زندگانـــي، يعني «ازدواج» نيز 
حضور شـــعر را درك ميكنيم و آن درج ابياتي اســـت 

متناسب حال، در طليعة «كارت دعوت» براي ميهمانان:
زهي عشق زهي عشق كه ماراست خدايا

چه نغز اســـت و چه خوب اســـت و چه زيباست 
خدايا

يقين گشت كه آن شاه در اين ُعرس نهان است
كه اســـباب شـــكر ريز، مهياست خدايا 

(گزيدة غزليات شمس، شفيعي كدكني، ص41)

نقاشي، شعر بيزبان
چنانچه اين نكتـــه را بپذيريم كه: «بعضي ميگويند 
نقاشي، شعر بيزبان است و شعر در حكم نقاشي زباندار» 

(زرينكوب، شـــعر بيدروغ، شـــعر بينقاب، ص43) 
حضور شـــعر در متن زندگاني را بيشتر درك ميكنيم 
و آن جلوهگري فرش دســـتباف ايراني در كف و ديوار 
خانههاســـت. فرش در فرهنگ و تمدن ايرانيان قدمتي 
دارد به درازاي تاريخ. نقـــش و نگارهاي فرش ايراني، 
ميتواند حتي در دل زمســـتان، نشاط و سرسبزي بهاران 

را به ارمغان آورد. 
«... از جملـــه فرشهاي منقش عهد ساســـاني، ... 
يكي بهارستان كسري [اســـت]  كه عرب آن را قطيف 
ميخواندهاند، و آن در ســـال 16 هجري در فتح مدائن 
به دســـت [اعراب] قطعه قطعه شـــده و ابن االثير در 
باب آن گويد: «... قطيف بســـاطي بود يكپارچه به طول 
شـــصت ذراع و به همين اندازه عرض، به مقدار جريبي 
و پادشاهان ساســـاني آن را براي ايام زمستان خود تهيه 
ديـــده بودند و هنگامي كه گل و گيـــاه در ميان نبود بر 
آن شراب مينوشـــيدند و با نظارة آن خود را در باغي 
ميديدند آراسته به صورتها و ازهار كه آنها را به نقوش 
جواهرنشان نموده بودند. زمين آن زرنشان بود و در ميان، 
از ُدر نگينهايي نشانده. زمينة فرش حكم فضايي داشت 
مـــزروع و پر درخت و هيئت آن نمايندة باغ بهاري بود، 
برگها از حرير و شاخهها از زر و شكوفهها از زر و سيم 

و ميوهها از اقسام جواهر تعبيه شده بوده»
(مجموعـــة مقاالت عباس اقبال آشـــتياني، تدوين 
محمد دبير سياقي، بخش دوم، ص27، «نقش و نگار در 

داستانهاي ملي قديم ايران»)
اين آميختگي و امتزاج و اقتران شـــعر و نقاشـــي، 
آنچنان جلوهگر است كه نقش و نگارها و تصويرگريها 
در خالل داســـتانهاي معروف، به ويژه در شـــاهنامة
فردوسي و خمســـة نظامي و نيز در كليله و دمنه، ماية
جذب و جلب بيشـــتر شده است و «غالبًا اينگونه كتب 
و قصص را كساني استنساخ و نقل ميكردهاند كه از هنر 
نقاشي نيز نصيبي داشـــتهاند و شايد كلمة «نگارنده» كه 
هنوز در زبان فارسي به معني نويسنده و «نگاشتن» كه به 
معني نوشتن است و واساسًا از نگار كه به معني نقش و 
صورت و بت است، گرفته شده، تا اندازهاي اين مالزمة
قديمي را برساند. و اگر چه ما امروز نگاشتن را مطلقًا به 
معني نوشتن استعمال ميكنيم، ولي سابقًا آن را بدون قيد 
صورت و نقش استعمال نميكردهاند، بلكه به تدريج به 

طريق مجاز اين معني به آن داده شده. خاقاني گويد:
ُصَورنگار حديثم، ولـــي هر آن صورت 

كـــه جـــان در او نتوانم نهـــاد، ننگارم»
(همان، ص33 و 34)
ايـــن موضوع را در قطعهايـ  در آخرـ  گلســـتان 

سعدي، بيشتر ميتوان درك كرد:
فريـــدون گفـــت نقاشـــان چيـــن را 

كـــه پيرامـــون خرگاهـــش بدوزنـــد
بـــدان را نيـــك دار اي مرد هشـــيار 

كه نيـــكان خود بـــزرگ و نيك روزند 
(گلستان، ص189)
اين حضو و التزام شعر، حتي پس از مرگ هم حيات 
دارد. بر صدر آگهي فوت و تشييع و ترحيم و در اشعاري 
كه در رثاي متوفا ساخته ميشـــود. جالب توجه اينكه 
شـــاعراني پيش از مرگ، براي خود مرثيه و وصيتنامه 

ساختهاند. 
مثًال مولوي در غزلي كوتاه گفته اســـت:
به روز مرگ چو تابوت من روان باشـــد 

گمـــان مبر كه مرا درد اين جهان باشـــد
بـــراي من َمگِرّي و مگـــو «دريغ، دريغ»

به دوغ ديـــو درافتي، دريغ آن باشـــد

جنازهام چـــو ببيني مگو «فـــراق فراق»
مرا وصـــال و مالقات آن زمان باشـــد

مرا به گور ســـپاري مگـــو «وداع وداع»
كه گور پـــردة جمعيت جنان باشـــد...
(گزيدة غزليات شمس، شفيعي كدكني، ص158)
پيش از موالنا، ابوســـعيد ابيالخير، عارف بزرگ، 
وصيت ميكند كـــه: «... در پيش جنازة ما اين بيت بايد 

خواند. بيت:
خوبتـــر اندر جهان، ازيـــن چه بود كار؟

دوســـت بر دوســـت رفت و يار بر يار 
آن همه انـــدوه بود وين همه شـــادي 

آن همـــه گفتار بود، ويـــن همه كردار»
(آن ســـوي حرف و صوت، گزيدة اسرارالتوحيد، 

شفيعي كدكني، ص184)
و اما وصيت دشـــوار و غيرمقـــدور حافظ كه بر 
بازماندگان تحميل شده كه هرگز هم جامة عمل نپوشيده 

است:
بـــه روز واقعه تابوت ما ز ســـرو كنيد

كـــه مردهايـــم بـــه داغ بلنـــد بااليي 
وصيتنامه دشوارتر ديگر كه البد ورثة عزادار، بايست 
همة ماترك شاعر را خرج آن كرده و جنازه را از شيراز تا 
بيستون كرمانشاه حمل كنندـ  البته چنانچه ميراثي مانده 
باشـــد!ـ  آن هم در نيمة قرن دهم، از آِن اهلي شيرازي 
است، كه او را صد و پنجاه سال بعد از وفات حافظ در 

كنار او به خاك سپردند (942 هـ .ق):
جايم بـــه روز واقعه پهلـــوي او كنيد

او قبلة من اســـت رخ ســـوي او كنيد
در بيســـتون بريـــد مرا پيـــش كوهكن

جاي شـــهيد عشـــق به پهلـــوي او كنيد
اما خدا بيامرزد ســـومين شاعر شيرازي راـ  عرفي 
كه مختصر انصافي داشته و با عنايت به فقر و  شيرازيـ 
«محرومي بســـيار» به حك نيم بيت يعني يك مصراع بر 

«سنگ مزار» رضا داده است!
بر سنگ مزارم بنويسيد پس از مرگ:

«اي واي ز محرومي بســـيار و دگر هيچ»
اين شـــاعر خوش انصاف، بـــراي «بعد از مردن» 

خويش، چنين توصيه ميكند:
چنان با نيك و بد سر كن كه بعد از مردنت «عرفي»

مســـلمانت به زمزم شويد و هندو بسوزاند
از اين دست است، وصتينامه مرحوم حبيب نعمايي:

من نميخواهم كه بعد از مرگ من افغان كنند
دوستان گريان شوند و ديگران گريان كنند

من نميخواهم به رسم سوگواري يا خبر 
در جرايـــد قصة مرگ مـــرا اعالن كنند

من نميخواهم پي تشييع من خويشان من 
خويش را از كار وا دارند و سرگردان كنند

من نميخواهم كه در تحريم من ياران من 
مجلسي سازند و تحسين مرا عنوان كنند

من نميخواهم، خدا را، بيگناهي گوسفند
بهر اطعـــام عزاداران من قربـــان كنند...
(آينده، تير و مرداد 1363، ص298/8)
ذكر اشعاري كه برخي ديگر از شاعران براي سنگ 
قبر خود سرودهاند، ممكن است به «اطناب عمل» انجامد. 
كاري كه ايرج ميـــرزا و پروين اعتصامي كردهاند، براي 
توضيح بيشتر، رجوع شود به گورستان ظهيرالدولهـ  در 
دربند تجريشـ  و زاويـــة حرم حضرت معصومه(س) 

در قم!
عجبتر اينكه استمرار شـــعر تا روز رستاخيز هم 

هنوز ادامه دارد؛ چنانكه سعدي فرمايد:
در آن نفس كه بميرم در آرزوي تو باشم 

بدان اميد دهم جان كه خاك كوي تو باشم
به وقت صبح قيامت كه سر ز خاك برآرم

به گفتگوي تو خيزم، به جستجوي تو باشم
به خوابگاه عدم گر هزار ســـال نخسبم 

ز خواب عافيت آگه، به بوي موي تو باشم 
(غزليات سعدي، ص321)

و باالخره اين وصيت حافظ كه گفته است:
پيالـــه بر كفنم بند تا ســـحرگِه حشـــر 

به مـــي ز دل ببرم هول روز رســـتاخيز 

دكتر نورالدين قاضي

تأملى در مقوله شعر و زندگي 

اولين روزهاى ديماه هر ســـال، يادآور خاطره تلخ ارتحال 
حضرت آيتاهللا حاج شيخ غالمحســـين جمى، روحانى مجاهد، 
فداكار و نستوه خطه خوزستان است كه عمر شريف خود را صرف 
تبليغ دين مبين اسالم، مجاهدت در يارى رساندن به انقالب و از 
همه مهمتر خدمت به مردم خونگرم جنوب كشور علىالخصوص 
مردم مظلوم شـــهر آبادان در ســـالهاى حماسه و خون و جنگ 

تحميلى عراق عليه كشورمان كرد.
بزرگمردى كه ســـخنرانىها و مواضع شـــجاعانه وى در 
ســـالهاى مبارزه، عالوه بر به شكست كشاندن سياستهاى رژيم 
ستم شاهى، شـــهر آبادان را به يكى از كانونهاى مبارزات انقالبى 
تبديل كرد و در جريان اعتصابات شركتهاى نفتى در آبادان نقش 
بسيار مهمى داشت و توانست منشـــاء اثرات فراوانى در جريان 
انقالب اسالمى شود. اين مرد وارسته پس از پيروزى انقالب اوج 
هنر و فعاليتهايش را در روزهاى سخت و ماندگار دوران جنگ 
تحميلى نشان داد و با برعهده گرفتن مسئوليت امامت جمعه آبادان 
و حضور مستمر در شـــهر جنگزده آبادان، تالش مضاعفى براى 
حفظ روحيه مقاومت در ميان مردم و رزمندگان اسالم به خرج داد 

و تكيهگاه محكمى براى مردم خطه جنوب كشور بود.
مركز بررسى اسناد تاريخى وزارت اطالعات، در پنجاهمين 
شماره از سلسله كتابهايى كه تحت عنوان «ياران امام به روايت 
اسناد ساواك» منتشر كرده اســـت، تالش نموده تا گوشههايى از 
زندگى اين روحانى مبارز و آگاه در جريان نهضت امام خمينى را 
براساس اســـناد ثبت شده توسط ساواك نشان دهد. بخشهايى از 
مقدمه اين كتاب را كه شرحى از زندگينامه و فعاليتهاى سياسى، 
مبارزاتى و جهادى آيتاهللا جمى، بويژه در ايام دفاع مقدس است، 
به پاس خدمات ارزنده اين روحانى واالمقام به انقالب اسالمى و 
دفاع مقدس و به مناســـبت دهمين سالگرد درگذشت وى، از نظر 

خوانندگان گرامى مىگذرانيم.
* * *

حجت االســـالم غالمحســـين جمى در سال 1304 هجرى 
شمســـى در خانوادهاى مذهبى، در اهرم مركز تنگستان از توابع 
بوشـــهر چشم به جهان گشـــود.1 «احمد جمى» پدر ارجمندش؛ 
اگرچـــه در هنگامى كه وى هنوز دوران كودكى خود را ســـپرى 
مىكرد چشم از جهان فرو بست. اما توانست در همين زمان كوتاه 
مسير آينده فرزندش را مشـــخص كند.2 حجت االسالم جمى در 

اين مورد مىنويسد:
«اينجانب نســـبت به روحانيت از كودكى عشـــق و عالقه 
فراوانى داشـــته و دارم. سّر آن هم پدرم بود. وى با اينكه روحانى 
نبود اما فردى وارسته و متدين، عابد و متقى بود و هميشه از دين 
و قرآن و اسالم صحبت مىكرد و ايشان به من خيلى عالقمند بود 
و از آرزوهايش اين بود كه من روحانى بشـــوم. متاسفانه در سنين 

خيلى پايين بودم كه از نعمت داشتن پدر محروم شدم»3
حجت االسالم جمى به خاطر اينكه فرزند ارشد خانواده بود، 
پس از مرگ پدر مسئوليت سرپرستى خانواده را به دوش گرفت. 
موقعيت اقتصادى مناسب آبادان ســـبب شد تا او در سال 1327
به آبادان مهاجرت كرده و در اين شـــهر ساكن شود. در آبادان وى 
نزد «آيتاهللا شيخ عبدالرسول قائمى» موسس مدرسه علميه آبادان 
به تحصيـــل پرداخت و در همين ايام بود كه با يكى از علويههاى 
بوشـــهرى ازدواج كرد كه ثمره آن چهار پسر و دو دختر شد. در 
اواخر دهه ســـى به «نجف اشرف» براى گذراندن دروس حوزوى 
عزيمـــت كرد. دوران طلبگى و اقامت حجت االســـالم جمى در 
نجف با مشكالت فراوانى همراه بود و به رغم عالقه وى به ادامه 
تحصيالت حوزوى، در ســـال 1332 مجبور به بازگشت به كشور 
شد. ثابت نبودن شهريه طالب، سرپرستى خانواده و اوضاع سياسى 
ايران و عراق از مهمترين عوامل بازگشت حجت االسالم جمى به 

كشور به حساب مىآيند.4
بازگشت حجت االسالم جمى به كشور هنگامى بود كه پس 
از كودتاى 28 مرداد 1332 اوضاع سياســـى كشور كامًال دگرگون 
شـــده و حكومت كودتا همه صداها را خفه مىكرد. اواسط همين 
دهه در دولت «منوچهر اقبال» دســـتگاه مخوف «ساواك» تاسيس 
و كوچكترين مخالفتى شـــديداً سركوب مىشد. روحانى نستوه 
جمى به خاطر روحيه انقالبى و مبارزى كه داشت به سرعت تبديل 
به چهرهاى شاخص در آبادان شـــد و با مواضع و سخنرانىهاى 
روشنگرى كه در «مسجد بهبهانىها» و «حسينيه اصفهانىها» انجام 
مىداد، رژيم را به وحشت انداخت. در يك ارزيابى از ساواك در 
مورد ميزان نفوذ ايشـــان آمده است: «ده هزار نفر طرفدار [دارد]» 
و در مورد مخالفين ايشـــان آمده است كه «مخالفين مشاهده نشده 
است» با چنين حسن سابقهاى كه حجت االسالم جمى در «آبادان» 
داشت. در دهه چهل و پنجاه مجالس وى از سوى ساواك به شدت 

كنترل شده و بارها مورد ارعاب و تهديد رژيم قرار گرفت.

ورود به عرصه سياست و مبارزه
از آنجايى كه ســـازمان اطالعات و امنيـــت رژيم پهلوى 
(ساواك) در ســـال 1335 تشكيل شـــده بود، لذا اسنادى كه در 
پرونده مرحوم جمى وجود دارد به پس از اين تاريخ باز مىگردد 
و نمىتوان براساس آن آغاز فعاليت سياسى ايشان را به طور دقيق 
مشخص كرد. براســـاس گفتههاى حجت االسالم جمى، فعاليت 
سياسى ايشـــان به پيش از ملى شدن صنعت نفت باز مىگردد. در 
اين زمان جمعى از نيروهاى مذهبى تبلور مبارزه عليه رژيم پهلوى 
و انديشـــههاى انحرافى را در چهره «فدائيان اسالم» مىديدند و 
به آنها گرايش داشـــتند. حجتاالسالم جمى نيز به عنوان نيرويى 
مذهبى و ايدئولوژيك به اين جريان و خصوصًا شـــخص «شهيد 
نواب صفوى» عالقه زيادى داشت؛ خصوصًا آن كه وى معتقد بود 
حوزههاى علميه و روحانيت مىبايســـت به مسائل سياسى توجه 

بيشترى نشان دهند.

اهتمام حجتاالســـالم جمى به اجراى قوانين اســـالمى و 
تشكيل حكومت اســـالمى، باعث شـــد كه با آغاز نهضت امام 
خمينى(ره) وى به ايشـــان پيوسته و وارد مبارزه عليه رژيم پهلوى 
شود. مرحوم جمى تا قبل از سال 1341 هـ. ش شناخت زيادى از 

امام خمينى(ره) نداشت.
وى در مصاحبهاى در مورد چگونگى و زمان اولين ديدارش 
با امام(ره) گفته است: «بعد از قضاياى 15 خرداد، هنگامى كه ايشان 
[امام خمينى] از زندان آزاد شـــد، همه به ديدنشان رفتند. ازدحام 
فوقالعاده زياد بود. من چند روزى صبر كردم تا منزل امام خلوت 
شود. سپس به اتفاق آيتاهللا سبحانى، خدمت امام رفتم. ايشان قبًال
اســـم مرا شنيده بودند و از جلسات هفتگى ما در آبادان هم اطالع 
داشـــتند. عالوه بر اين برخى از اطرافيان هم درباره بنده مطالبى را 
خدمت امام گفته بودند. ايشـــان در آن ديدار خيلى به من محبت 
كردند و اين اولين ديدار من با امام بود. از همان وقت بود كه دل 
ما در گرو محبت و عالقه به ايشان قرار گرفت و تا پيروزى انقالب 

اسالمى هر كارى كه كرديم، ناشى از همين عالقه و محبت بود.»5
حجتاالســـالم جمى كه روحيهاى مبارز و خستگى ناپذير 
داشت، با انتشار اخبار مربوط به قيام 15 خرداد و كشتار معترضين 
به دست نيروهاى رژيم، در آبادان دست به فعاليت زده و در منابر و 
مجالس به افشاى جنايات رژيم پهلوى و نشان دادن ماهيت حركت 
امام خمينى(ره) پرداخت. از اين زمان وى به عنوان شـــخصيتى 
تاثيرگذار در منطقه، تحت نظر رژيم قرار گرفت و تالش شـــد تا 
ضمن اعمال فشار و ايجاد محدوديت، اقداماتش نيز كنترل شود. 
در ســـندى در اين مورد آمده است: «نامبرده باال [حجت االسالم 
غالمحسين جمى] از روحانيون مخالف است و از طرفداران [امام] 
خمينى [(ره)] مىباشـــد به وسيله اين ساواك مرتبًا تذكرات الزم 
به وى داده مىشـــود و مخصوصًا در اين مورد به نامبرده گوشزد 
گرديده از اين اعمال برحذر باشـــد ضمنًا دستور داده شده بوسيله 

پستخانه مراسالت و مكاتبات وى تحت كنترل قرار گيرد.»6
اين سند نشان مىدهد كه حجتاالسالم جمى از مدتها قبل 
فعاليت سياسى خود را شروع كرده و چندين بار از طرف ساواك
به ايشان تذكر داده شده است. اين سند همچنين نشان مىدهد كه 
وى با بســـيارى از مبارزين و انقالبيون در ارتباط بوده و به همين 
خاطر ســـاواك درصدد كنترل آنها از طريق ثبت و ضبط نامهها و 

مكاتباتشان بوده است.
در دهه 50 فعاليتهاى حجتاالسالم جمى با وجود تسلط 
نســـبى رژيم بر اوضاع همچنان ادامه داشـــت و بارها از سوى 
ساواك براى ايشان و خانواده محترمشان مزاحمتهايى ايجاد شد. 
اين فشـــارها و اقدامات صرفًا براى تضعيف روحيه وى صورت 
مىگرفت. رژيم پهلوى تصور مىكرد كه با اين سياســـت نه تنها 
ايشان را از ادامه مبارزه منصرف خواهد كرد، بلكه مردم آبادان را 
نيز دچار وحشـــت خواهد نمود. دستگيرى فرزند حجتاالسالم 
جمى در ســـال 1351 از جمله اقدامات ارعابى رژيم به حساب 
مىآيد.7 اسناد ساواك نشـــان مىدهد كه لحن صحبت و مواضع 

حجتاالسالم جمى در دهه 50 بسيار تندتر از قبل بوده است.
با وجود افزايش شـــدت عمل رژيم، حجت االسالم جمى 
نه تنها از مواضع اصولى خود عقب ننشســـت، كه حتى بر دامنه 
فعاليتهـــاى خود نيز افزود: در چارچـــوب همين تالشها بود 
كه تيمســـار ناصر مقدم، مدير كل اداره سوم ساواك، به رياست 
ساواك آبادان دستور داد:«ترتيبى اتخاذ نمايند تا اظهارات ياد شده 
[غالمحســـين جمى] ضبط و مدارك مستند و غيرقابل انكارى بر 

عليه مشاراليه جمعآورى [شود].»8
ايـــن تهديدها و ارعابها هرگز خللى در عزم راســـخ اين 

عالم مبارز ايجاد نكرد و ايشـــان با وجود همه مشكالت شخصى 
و خصوصاً جســـمى كه پيدا كرده بود، لحظهاى دست از حمايت 
امام خمينى(ره) برنداشت. در ســـال 1355 برادر حجت االسالم 
جمى، شـــهيد عبدالرسول جمى، به وســـيله ساواك دستگير و تا 
سال 1357 در زندان رژيم نگه داشـــته شد.9 با همه اين فشارها 
مقاومت حجتاالسالم جمى و مردم مسلمان آبادان همچنان ادامه 
داشت و رژيم را در موقعيت سختى قرار داده بود. حجتاالسالم 
جمى در اين زمان يكى از كانونهاى اصلى ارتباط نجف با ايران 
بود و بســـيارى از انقالبيون از طريق وى به عراق تردد مىكردند. 
وى همچنين بسيارى از كتب، نوارها و اعالميههاى امام(ره) را به 

سراسر ايران مىفرستاد.10
شهادت آيتاهللا حاج سيد مصطفى خمينى

شهادت مظلومانه حاج آقا مصطفى خمينى در آبان 1356 را 
بايد نقطه عطفى در حركت انقالبى مردم ايران براى سرنگونى رژيم 
پهلوى دانست. شهادت فرزند ارشد امام(ره) موجى از اعتراضات 
را در سراسر كشـــور به وجود آورد و باعث تظاهرات گستردهاى 
در شهرهاى مختلف كشور شد كه به صورت زنجيرهاى و متناوب 
تا پيروزى انقالب اسالمى ادامه داشتند.11 حجتاالسالم جمى در 
كنار ساير علماى كشور عالوه بر اعالم تسليت به امام خمينى(ره) 
مجالس ترحيمى را برگـــزار و در آنها رژيم پهلوى را مورد انتقاد 
قرار داد.حجتاالســـالم جمى در مورد شهادت حاجآقا مصطفى 
خمينـــى وتاثير آن بر روند مبارزات مردم در آبادان گفته اســـت: 
«اوج انقالب را مىتوان از زمان شهادت حاجآقامصطفى خمينى به 
حساب آورد. با اينكه خفقان خيلى شديد بود و از گرفتن مجلس 
ختم وصحبت كردن پيرامون شـــهادت ايشان و بردن اسم امام منع 
شـــده بوديم ولى مجلس ختم را در جلسه هفتگى برگزار كرده و 
مردم نيز استقبال نمودند. پس از سخنرانى من كه از توصيف كردن 
خدمات و مقامات علمى حاج آقا مصطفى تشكيل شده بود مردم 
شروع به تظاهرات كردند كه منجر به تيراندازى پليس و دستگيرى 
عدهاى گرديد. بعد از آن واقعه من هميشه در بين دو نماز صحبت 
كرده و مســـائل مهم سياســـى و... را براى مردم مىگفتم كه تاثير 

بسيارى در مردم داشت.»12
در شـــرايطى كه رژيم پهلوى به دنبال قطـــع راههاى امرار 
معاش حجتاالســـالم جمى بود، وى در كنـــار مردم و رهبرى 
انقالب ايســـتاد و همه خطرات را به جان خريد. برگزارى مراسم 
يادبود براى شهداى شهرهاى مختلف كشور، بخشى از تالشهاى 

حجتاالسالم جمى در اين مقطع را شامل مىشدند.13
اين فعاليتها همـــگان با اقدامات آيات عظام قم وانقالبيون 
شهرهاى ديگر كشور صورت مىگرفت. در يك مورد حجتاالسالم 
جمى به همراه «شيخقاسم موسوى» و «آيتاهللا عبدالرسول قائمى» 
تشكيل جلســـه داده و تصميم گرفتند كه بنا به درخواست آيات 
ثالثه قم، براى شـــهداى شهرهاى مختلف كشور در آبادان مجلس 
ختمى برپا كنند. اين مجلس بهرغم تدابير امنيتى شديد رژيم پهلوى 

برگزار شد.14
نقش حجتاالســـالم جمى در حـــوادث آبادان و اعتصاب 
كاركنان شركت نفت، پس از ماجراى هولناك به آتش كشيده شدن 
سينما ركس آبادان كه در جريان آن نزديك به چهارصد نفر از مردم 
بىگناه اين شهر در شـــعلههاى آتش سوختند، مردم آبادان كه از 
سالها قبل، از طريق روحانيون مبارزى چون «آيتاهللا عبدالرسول 
قائمى»، «حجتاالســـالم جمى» و... با ابعاد جنايات رژيم پهلوى 
آشنا شـــده بودند، در صفوف منظم در راســـتاى براندازى رژيم 

متحدتر شدند.
حجتاالســـالم جمى براســـاس اسناد ســـاواك وگفته 
شخصيتهاى انقالبى، بيشترين نقش را در بسيج كاركنان صنعت 
نفت آبادان برعهده داشت وتوانست با هوشيارى، آنها را در راستاى 
ضربه زدن به پيكره اقتصادى رژيم پهلوى هماهنگ كند.15بىشك 
نفوذ وتاثير حجتاالســـالم جمى باعث شده بود كه عوامل رژيم 

براى پايان دادن به اعتصابات به سراغ ايشان بيايند. 
يكى از مبارزين دوران انقالب اســـالمى در خصوص نقش 
برجسته حجتاالسالم جمى چنين مىگويد: «اداره اعتصاب خيلى 
ســـخت بود. حتى در مقطعى آنقدر فشـــار از طرف ساواك و 
نيروهاى نظامى زياد شـــد كه ممكن بود به كارگرها آسيب برسد 
وتمام جريان اعتصاب درهم بشـــكند، در اينجا بود كه آقاى جمى 
كمك مثمرثمرى به ما كردند. رفتيم پيش او و اوضاع را تشـــريح 
كرديم تا شـــايد اعتصاب را به شكل ديگرى هدايت كنيم. يكى از 
دوستان اصرار داشـــت كه اين وضع به طريقى پايان يابد. حاجآقا 
بعد از شـــنيدن حرفهاى ما اعالم كرد، اگر نشستهايد اينجا كه 
من به شـــما بگويم كه برگرديد سر كارهايتان، چنين حرفى از من 
نخواهيد شنيد، برويد به اعتصاب خود ادامه دهيد، محكم بايستيد 
وقدمى عقب ننشينيد. خب اين صراحت وشجاعت، جان دوبارهاى 
به ما بخشيد، قوت قلب گرفتيم. شايد اگر حاجآقا اينقدر محكم 
حرف نمىزد دلهره از شكنندگى وآسيب آمدن به اعتصابيون (در 
اثر فشار حكومت نظامى)، باعث سست شدن ما مىشد. ولى چنين 
نظر صريح وروشنى تكليف ما را روشـــن كرد و در اين جريان 

نقطهعطفى بود.»16
دستگيرى و زندان 

براساس اسناد ساواك، حجتاالسالم جمى بارها احضار و 

مورد تهديد و ارعاب قرار گرفته بود. در يك مورد مامور ساواك
كه از اقدامات خود براى بيرون كردن وى از ميدان به نتيجه نرسيده 
بود درخواست مىكند كه:«ازطريق اداره كل ثبت جواز دفتر طالق 
وازدوج وى لغـــو و چنانچه باز هم در آينده به اعمال خالف خود 

ادامه داد تبعيد يا دستگير گردد»17
افزايش فعاليتهاى حجتاالســـالم جمـــى ونقش وى در 
اعتصاب كاركنان شـــركت نفت، باعث شد تا رژيم پهلوى كه به 
شدت از نفوذ ايشان وحشت داشت، مانع از سخنرانى وى شده و 
پس از بىنتيجه ماندن اين اقدام، ايشان را در 1357/8/26 دستگير و 

در بازداشتگاه به شدت مورد شكنجه واهانت قرار دهند.
پس از دستگيرى حجتاالســـالم جمى، مردم آبادان دست 
به تظاهرات گســـتردهاى زده و با اعتصاب وتعطيلى بازار، رژيم را 
مجبور به آزادى ايشان پس از دو هفته اسارت كردند. حجتاالسالم 
جمى پس از آزادى، هدايت تظاهرات وسيع مردم را برعهده گرفت 
و بهرغم جو اختناق وحكومت نظامى مردم را همچنان در صحنه 
نگه داشت. افزايش اعتراضات با سركوب شديد رژيم مواجه شد 
و تعدادى از مردم آبادان به شهادت رسيدند. براساس اسناد موجود 
رژيم بارها با حجتاالســـالم جمى در اين زمان ديدار كرده و از 

ايشان خواسته بود تا مانع از گسترش ناآرامىها شوند.
پس از پيروزى انقالب اسالمى

با پيروزى انقالب اسالمى، حجتاالسالم غالمحسين جمى 
وظيفه ســـنگين پاسدارى از انقالب اســـالمى را در استان بسيار 
حســـاس خوزستان بر عهده گرفت. متاســـفانه از همان روزهاى 
پيروزى انقالب، بســـيارى از فرصت  طلبها و مخالفين انقالب با 
بهرهگيرى از اختالفهاى قومى دست به تحركاتى زده و كشور را 
در ناآرامىهاى شديدى فرو بردند. ترورها و بمبگذارىهاى اين 
گروههاى معارض باعث كشته شدن بسيارى از مردم بىگناه كشور 
شد. گروههاى مختلف سياسى با استفاده از تشتت سياسى در مركز 
و تحركات داخلى و خارجى، خوزســـتان را به يكى از كانونهاى 
حادثهخيز كشـــور تبديل كردند. نقش حجتاالسالم جمى در اين 
زمان به خاطر نفوذ زيادى كه داشت بسيار مثبت بود، وى يكى از 

عوامل ناكامى اين گروهها در خوزستان به حساب مىآيد.18
با پيروزى انقالب اســـالمى خدمترسانى و بازسازى شهر 
آبادان كه متحمل تغيير و تحوالت اساســـى شـــده بود دردستور 
انقالبيـــون اســـتان و در راس آنها روحانيت قـــرار گرفت. رفع 
محروميتهايى مانند: حمل و نقل، گسترش شبكه بهداشت، كمك 
به احياء مزارع و روســـتاها، مبارزه با قاچاق زمينى و دريايى و از 
همه مهمتـــر نگهدارى از لولههاى نفت در برابر خراب كارىهاى 
گروههاى وابسته از جمله اين تالشها بود. حجتاالسالم جمى در 

اين زمان كانون فعاليت انقالبيون به حساب مىآمد.
حجتاالسالم جمى در همين زمان (شاخه) حزب جمهورى 
اسالمى را در آبادان ايجاد و خود به دبيرى آن انتخاب شد. تشكيل 
«ســـتاد انقالب آبادان» از ديگر كارهاى حجتاالسالم جمى در 
ماههاى اوليه بعد از پيروزى انقالب اســـالمى در آبادان بود. اين 
ســـتاد به خاطر اينكه در ساختمان 48 در يكى از مناطق وابسته به 

شركت نفت شكل گرفت به همين نام معروف شد.19
در طول جنگ تحميلى

از درخشـــانترين مقاطع فعاليتهاى سياسى حجتاالسالم 
جمى، بايد به سالهاى آغاز جنگ تحميلى اشاره كرد.

 در سال 1359 و در حالى كه كشور از نظر داخلى، منطقه  اى 
و بينالمللى روزهاى پرالتهابـــى را مىگذراند، رژيم بعث عراق 
كه از ســـالها قبل و پس از عهدنامه 1976 الجزاير خود را مغبون 
احساس مىكرد، با اســـتفاده از اوضاع جارى كشور و با تكيه بر 

ناسيوناليسم عربى و شـــعارهاى قوميت گرايانه والبته با پشتيبانى 
قدرتهـــاى بزرگ جهانى كه منابع خود را در ايران اســـالمى از 
دست داده بودند،دســـت به اقداماتى عليه انقالب اسالمى زده و 
سرانجام در شهريور 1359 از چند جبهه به مرزهاى كشور هجوم 
آورد. صدام كه در مقابل دوربينهاى تلويزيونى وعده تصرف چند 
روزه بخشهاى عمدهاى از ايران را داده بود، با مقاومت گســـترده 
مردمى مواجه و در اطراف شـــهر بسيار حساس و نفتخيز آبادان 
زمينگير شـــد. حجتاالســـالم جمى را بايد از قهرمانهاى اين 
روزهاى آبادان دانست.20 بسيارى بر اين عقيدهاند كه پس از تسخير 
خرمشهر مقاومت حجتاالسالم جمى نقش مهمى در حفظ آبادان 
داشته است. حجتاالســـالم جمى با وجود هجمه سنگين دشمن 

همچنان در آبادان ماند و در مقابل دشمن ايستادگى كرد.
نماد مبارزه و مقاومت

حجتاالســـالم جمى با برگزارى نماز جمعه در شديدترين 
شـــرايط جنگ، الهامبخش مردم شـــهر بودند. تالشهاى ايشان 
در حصر آبادان را حتى با جمهورى اســـالمى درمحاصره تشبيه 
كردهاند:«در واقع حضور جناب آقاى جمى، نمايشـــى از حضور 
جمهورى اسالمى درحالت اشغال و محاصره است. آبادان را اگر 
نمادى از كل جمهورى اســـالمى بدانيم، در حالت محاصره هم به 
خوبى اداره مىشد، يعنى نماز جمعهاش برقرار بود زندگى عادى 
مردم برقرار بود. شـــهر محاصره كامل بـــود و فقط از طريق دريا 
مىشد به آنجا آب و غذا رساند، ولى چنين شهرى به خوبى اداره 

مىشد.»21
حجتاالسالم جمى در ســـال 1361 به نمايندگى از مردم 
خوزستان به مجلس خبرگان راه يافت. اين روحانى مبارز سرانجام 
پس از چندين دهه خدمت به اســـالم و انقالب و تحمل سختىها 
و مرارتهاى فراوان در 10 دى 1387 در ســـن 83 سالگى روى 
در نقاب خاك كشيد و به عرش اعلى پرواز كرد. پيكر اين مجاهد 
نستوه طبق وصيت ايشـــان در قبرستان وادىالسالم نجف اشرف 
دفن گرديد. تشييع باشـــكوه و بىنظير مردم رشيد آبادان و ساير 
دوستداران ايشـــان از سراسر كشور و وداع جانسوز با پيكر مطهر 
وى بار ديگر پيوند عميق ميان روحانيت اصيل با مردم را به نمايش 

گذاشت؛ روحش شاد و راهش پر رهرو باد.
رهبر معظم انقالب حضرتآيتاهللا خامنهاى به مناســـبت 
درگذشت حجتاالســـالم جمى پيامى صادر كردندكه متن آن به 

شرح زير است:
بسماهللا الرحمن الرحيم

روحانى مجاهد و فداكار جناب حجتاالســـالم والمسلمين 
حاج شيخ غالمحســـين جمى رضواناهللا عليه به لقاءاهللا پيوست و 
باكولهبـــارى از عمل صالح و جهاد مخلصانه در پيشـــگاه خداى 
متعال حضور يافت. تالش و مبارزات اين روحانى عاليقدر كه از 
سالهاى پيش ازپيروزى انقالب اسالمى آغاز شده بود، در نخستين 
ســـالهاى پيروزى و به ويژه پس از يورش رژيم بعثى به مرزهاى 
كشـــور، به اوج رسيد و يادگارى فراموش نشـــدنى از مقاومت 
و صبورى و شـــهامت به جاى گذاشـــت. او در روزهاى محنت 
خرمشهر و آبادان براى رزمندگان خطوط مقدم، سنگرى معنوى و 
پشتيبانى بىنظير بود. در سختترين شرايط آتشبارىهاى دشمن، 
حضور موثر و خطبهها و سخنرانىهاى تسالبخش او قطع نشد و 
در دوران خطر و سختى و محنت، مردم آبادان و رزمندگان دست 
از جان شسته را تنها نگذاشت. پرونده عمل اين مرد مومن و صبور 
و بىادعا در نزد پروردگار رحيم و غفور و اوليائش، مايه سرافرازى 
او و جلب رحمت حضرت حق متعال است ان شاءاهللا.اين جانب 
درگذشـــت اين عالم را به خاندان محترم و ارادتمندان و دوستان 
ايشان و به عموم مردم آبادان و بوشهر تسليت عرض مىكنم و علو 

درجاتش رااز خداوند متعال مسالت مىنمايم.22
سيدعلى خامنهاى-10/دى/1387
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تهران، انتشارات سوره مهر، 1390 ص 21

2. همان، ص 21
3. نشريه پيام انقالب، مهرماه 1361، ش 68، ص19
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10. همان، ص 23
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تهران، مركز بررسى اسناد تاريخى وزارت اطالعات، چاپ اول 1388
– پيام انقالب، پيشين، ص 21 12

– راجع به نقش حجتاالسالم جمى در سازماندهى تظاهرات مردمى در اعتراض به  13
فجايع 19 دى و 29 بهمن، قم و تبريز ر.ك: نوشتم تا بماند، پيشين، ص 487

– سند مورخه 1357/2/28 از همين مجموعه 14
– در فصل دوم از كتاب نوشـــتم تا بماند... با عنوان «يادگشتها» به نقل قولهاى  15
فراوانى از انقالبيون استان آمده است كه در آنها به نقش محورى حجتاالسالم جمى در 

اعتصاب كاركنان شركت نفت اشاره شده است. همان.صص491 تا 493
– نوشتم تا بماند، پيشين، ص 491 16

– سند مورخه 1357/8/25 از مجموعه ياران امام به روايت اسناد ساواك (50) 17
18- شاهد ياران، پيشين، ص 6

19- نوشتم تا بماند، پيشين، ص 151
20- براى اطالع بيشـــتر از نقش حجتاالســـالم جمى در طول جنگ تحميلى ر.ك: 
مصاحبههاى انجام شـــده با سرداران و نزديكان ايشـــان، مندرج در فصل نامه «شاهد 

ياران» شماره 23
21- مصاحبه محسن رضايى با مجله شاهد ياران، همان، ص 8
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  به مناسبت دهمين سالگرد اسوه مقاومت در آبادان

 آيتاهللا جمى، نماد مبارزه و مقاومت

بـــادا ســـالم آن گل و گلشـــن را 
آن ناْز بوته ســـوري و سوســـن را

شب يلدا 

چقدر كوته شد!

مرتضي گرجي

از عشق گفتن

سيدمحمود سّجادي



آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

توليدي چدن سازان
س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

سيمانسپاهان
گلوكوزان

پتروشيمي مبين
فوالدمباركه اصفهان

پاكسان
ايرانترانسفو
قندمرودشت
سيماناروميه

فرآوريموادمعدنيايران
نفتپارس

سيمانشرق
گروهصنعتيسپاهان

توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)
ليزينگ ايرانيان
پتروشيميشيراز

داروسازيسينا
گروه مپنا(سهامي عام)

پمپسازيايران
سيمانصوفيان

فوالدمباركه اصفهان
كاشيسعدي

سامانگستراصفهان
سرمايه گذاري خوارزمي

پتروشيميخارك
فوالدخوزستان

ليزينگايران
رادياتورايران

معدنيوصنعتيچادرملو
مسشهيدباهنر

صنعتيآما
حملونقلتوكا

بيمه دانا
سيمان خوزستان

پتروشيمي فناوران
داروسازيجابرابنحيان

سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)
صنايعكاشيوسراميكسينا

آسان پرداخت پرشين
نفتبهران

بيمه پارسيان
كربنايران

گروه صنعتي پاكشو
فنرسازيخاور

لبنياتپاك
سختآژند

سيماندورود
سيمانداراب

داروسازيفارابي
حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
آبسال

گروه دارويي بركت
صنايع پتروشيمي كرمانشاه

ايرانياساتايرورابر
سيمانمازندران

نيروترانس
مخابرات ايران

سرمايهگذاريمسكن
موتورسازانتراكتورسازيايران

سرمايه گذاري پرديس
سرمايهگذاريتوسعهملي

آهنگريتراكتورسازيايران
لولهوماشينسازيايران

سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
بيمه البرز

ماشينسازينيرومحركه
بانكپارسيان

الميران
داروسازي زاگرس فارمدپارس

قندنيشابور
به پرداخت ملت

لعابيران
عمرانوتوسعهفارس

البرزدارو
سرمايهگذاريسپه

داروييرازك
گروهصنايعبهشهرايران

توسعهمعادنوفلزات
سراميكهايصنعتياردكان

پتروشيميآبادان
سرمايهگذاريشاهد

ليزينگصنعتومعدن
سرمايه گذاري پارستوشه

سيماناصفهان
سرمايهگذاريمليايران

سپنتا
بيسكويتگرجي
همكاران سيستم
پتروشيمي فجر

صنايع پتروشيمي خليج فارس
لنتترمزايران

سرمايهگذاريبوعلي
بيمه ما

فرآوردههايتزريقيايران
بانككارآفرين

توسعهمعادنوفلزات
پتروشيمي مبين

سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
سرمايهگذاريبهمن

سيمانشمال
سيمانكرمان
سيمانخاش

سرمايهگذاريصنعتومعدن

تراكتورسازيايران
معدنيامالحايران

شيرپاستوريزهپگاهخراسان
فرآوردههاينسوزايران

پست بانك ايران
سيمانبجنورد

محورسازانايرانخودرو
صنايعشيمياييسينا

سرمايهگذاري صنعتنفت  
قندهكمتان

بانك ملت
فرآوردههايتزريقيايران

فرآوردههاينسوزآذر
مهركامپارس

صنايعخاكچينيايران
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

پتروشيمي شازند
توليدمحورخودرو

كنترلخوردگيتكينكو
دودهصنعتيپارس

س.صنايعشيمياييايران
سايپا

مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
ايرانتاير

پااليش نفت تهران
زامياد

سالمين
نيروكلر

سرمايهگذاريآتيهدماوند
پتروشيمي پارس

مهندسينصيرماشين
نفت سپاهان

معدنيدماوند
ايرانخودرو

پااليش نفت اصفهان
شيميداروئيداروپخش

فوالدكاوه جنوب كيش
توسعه معدني وصنعتي صبانور

سايپاآذين
حمل ونقل بين المللي خليج فارس

كشتوصنعتپياذر
آلومينيومايران

چرخشگر
پالسكوكار

پارسخودرو
فوالدآلياژي ايران

پتروشيميشيراز
توسعهمعادنرويايران

سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)
صنايعالستيكيسهند

پارسمينو
سرمايه گذاري دارويي تامين
گروه پتروشيمي س.ايرانيان

پتروشيمي فجر
ماشينسازياراك

صنايعشيمياييفارس
كمباينسازيايران

تكنوتار
نيرومحركه

كمكفنرايندامين
فنرسازيزر

شيشهوگاز
لبنياتكالبر

سيمانفارسوخوزستان
مليسربورويايران

گروهبهمن
سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)

ليزينگخودروغدير
پااليش نفت تبريز

افست
گلتاش

بينالملليمحصوالتپارس
سرمايهگذاريسايپا

قنداصفهان
توسعهشهريتوسگستر

قندلرستان
ليزينگ رايانسايپا

بانك خاورميانه
بانكاقتصادنوين

كارخانجاتتوليديشيشهرازي
كيميدارو

پتروشيمي پرديس
پارسالكتريك

ايركاپارت صنعت
سرمايه گذاري ساختمان ايران

داروييلقمان
گسترش نفت وگازپارسيان

كالسيمين
صنعتيبهشهر

بانك سينا
پااليش نفت بندرعباس
كارخانجاتقندقزوين
تامينماسهريختهگري

صنايعريختهگريايران
سرمايهگذارينيرو

صنايعآذرآب
رينگسازيمشهد

نوردآلومينيوم
فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر

پشمشيشهايران
سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي

سيمانخزر
الكتريكخودروشرق

فروسيليسايران
شكرشاهرود

بهنوشايران
مليصنايعمسايران  

صنايع سيمان دشتستان
كشتوصنعتچينچين

داروسازياكسير
شركت ارتباطات سيارايران

مارگارين
مليصنايعمسايران  

سبحان دارو
سيمانفارس

كويرتاير
داروسازيابوريحان

داروسازياسوه
واسپاري ملت

مهندسينصيرماشين
گروهصنعتيبارز
سيمانهرمزگان

كشاورزيودامپروريمگسال
پارسخزر

خوراكدامپارس
سرمايه گذاري اعتبارايران

پارسسويچ
س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

سرمايه گذاري شفادارو
صنايعجوشكابيزد

توليدمواداوليهداروپخش
سيمان فارس نو

سيمانتهران
خدماتانفورماتيك

آلومراد
داروسازيزهراوي

ريختهگريتراكتورسازيايران
داروسازيروزدارو

جامدارو
پارسدارو
سايپاشيشه

ايرانمرينوس
توريستي ورفاهي آبادگران ايران

پارسسرام
كارت اعتباري ايران كيش

معدني وصنعتي گلگهر
شهد

سيمانشاهرود
گروه توسعه صنعتي ايران

كارخانجاتداروپخش
گروه دارويي سبحان

سيمانسفيدنيريز
سيمانايالم

حفاري شمال
بيمه ملت

سيمانقائن
فرآوردههاينسوزپارس

المپپارسشهاب
شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
تامين سرمايه اميد

بينالملليتوسعهساختمان
صنايعكاغذسازيكاوه
گروه دارويي سبحان

سرماآفرين
نوسازيوساختمانتهران

سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)
ايرانارقام

شيشههمدان
گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
فوالدخراسان

قندثابتخراسان
گروه صنعتي پاكشو

كابلالبرز
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

كارخانجات توليدي شهيدقندي
معادنمنگنزايران

گروهصنعتيملي(هلدينگ)
داروسازيابوريحان

بانك تجارت
ايراندارو
بيمه آسيا

ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
سيمانغرب

پگاهآذربايجانغربي
گروهصنعتيبوتان

داده گسترعصرنوين-هايوب
داروسازيكوثر

تجارت الكترونيك پارسيان
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

دادهپردازيايران
توليديكاشيتكسرام

سرمايهگذاريصنعتبيمه
داروسازيامين
سيمانهگمتان

بانك صادرات ايران
كاشيالوند

پتروشيمي جم
پرداخت الكترونيك سامان كيش

سيمانبهبهان
تايدواترخاورميانه

ذغالسنگنگينطبس
پتروشيمي جم

درخشانتهران
باما

داروپخش(هلدينگ)
كاشيپارس

سرمايهگذارينيرو
پگاهآذربايجانغربي

4500
2900

2495
10001
7100

18905
3020
2910

3605
5969
4400

6779
6400
1168
2280

3447
7100

4328
14905
7132
2716
5241
2020

3660
7212

5489
5350
1525

11450
4265

14305
3500
1969
9022

10330
2757
8188
1855
8150
2795
6614
10800
1440
2992
6700
2710

14900
3599

2738
2414

9100
6282
4601

11284
1159
1581

899
2640
1550

2625
2498
1920

3198
3360
4150
4320
8464
3692

20500
2174
4300
2709

5693
14371
5237
1470
1745
1719

6724
4551
2247
8251
6610
1770
2390
4170
3179
1736
6553
2612
2370
1233
3280

11370
15399
24500
4344

5198
11150
8094
8891

10299
7189

83
991

0
-1

-131
0

36
-87

22
9

-1
-314

-10
-72

-188
-17

-34
0

22
32
14

-213
-142
-275

-9
-13
136
-40
-46

7
-101

35
-151
-86

-6
-474

0
-3
113
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آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

مديرعامل فرابورس ايران با بيان اينكه فرابورس در ايدهپردازى و پيشنهاد 
اوليه برگزارى رويداد «كارگزار برتر» فدراسيون بورسهاى اروپايى و آسيايى 
نقش بسيار پررنگى داشت، گفت: هدف فرابورس به عنوان رئيس كميته 
كارى فياس از مطرح كردن اين ايده با دبير كل فياس آن بود كه فعاليتهاى 
اين فدراســـيون فقط به سطح بورسها محدود نباشد؛ بلكه امكان مقايسه 

كارگزارىهاى كشورمان با همتايان خارجى فراهم شود.
به گزارش پايگاه خبرى فرابورس ايران، امير هامونى در نشســـت با 
كارگزاران برتر فرابورس ايران كه با كســـب حداكثر امتياز نسبت به ساير 
كارگزارىها به فدراسيون بورسهاى اروپايى و آسيايى معرفى شده بودند، 
ضمن قدردانى از دو كارگزارى بانك پارســـيان و بانك ملت كه موفق به 
كسب مدال برنز ليگ قهرمانان فياس شدند، هدف از اين نشست را تشريح 
معيارهاى انتخاب اين كارگزارىها براى معرفى به فياس بيان كرد و افزود: 
اينكه كارگزاران نسبت به معيارهاى سنجش كارگزار برتر آگاه شوند، موجب 
هدفمند شدن فعاليت آنها براى رقابت با كارگزارىهاى بورسهاى عضو 

فياس در كشورهاى مختلف خواهد شد.
هامونى با بيان اينكه در بررسى كارگزارىها بر اساس معيارهاى رتبهبندى، 
قضاوت انســـانى به حداقل رسيده است، اظهار كرد: به جز بحث بررسى 
تخلفات در پروندههاى تخلف، ساير دادهها اعم از حجم و تعداد معامالت، 
تعداد ابزارهاى مالى معاملهشده و ... توسط نرمافزارها محاسبه مىشود و به 
همين دليل نگرانى از بابت انتخاب سليقهاى و خطاى انسانى وجود ندارد.

وى از برگزارى دور بعدى انتخاب كارگزار برتر توســـط فدراســـيون 
بورسهاى آســـيايى اروپايى در ژوئن ســـال 2019 در بخارست خبر داد و 
افزود: در نظر داريم پيش از برگزارى اين رويداد در فياس، رقابتى داخلى 
ميان كارگزاران كشور برگزار كنيم و فيناليستهاى اين رقابت را به فدراسيون 

بورسهاى آسيايى اروپايى معرفى كنيم.
در اين نشســـت، مدل ارائهشـــده از سوى بورس نزدك كه بر اساس 
آن معيارهاى ســـنجش رتبهبندى كارگزاران برتر عضو فرابورس استخراج 
شد، براى كارگزارىهاى تشريح و همچنين امتيازها و وزن هركدام از اين 

امتيازها به تفكيك بيان شد.
چندى پيش پس از ارزيابىهاى صورتگرفته و امتيازاتى كه كارگزاران 
عضو فرابورس ايران براى دادههاى سال   2017 كسب كردند، در حوزه بازار 
سهام به ترتيب كارگزارىهاى مفيد، تدبيرگران فردا و بانك مسكن و در 
حوزه بازار بدهى كارگزارىهاى بانك پارسيان، بانك ملت و بانك سپه به 
عنوان شش كارگزار برتر عضو فرابورس براى حضور در ليگ قهرمانان به 

فياس معرفى شدند. 

معيارهاى سنجش رتبهبندى 

كارگزاران برتر فرابورس 

طى ساليان گذشته بانك ها 
براى افزايش جذابيت خود دست 
به اقدامات مختلفى زده بودند كه 
از آن جملـــه مى توان به اعطاى 
سود روزشـــمار به سپرده هاى 
بانكى اشـــاره كرد اقدامى كه در 
ادامه اصالحات رئيس كل جديد 
بانك مركزى طى بخشـــنامه اى 
در روزهاى اخير منتفى شـــد و 
قرار اســـت از بهمن سال جارى 

اجرايى شود.
مديرعامل ســـرمايه گذارى 
توسعه صنعت و تجارت، در باره 
بخشنامه اخير بانك مركزى مبنى 
بر حذف سود روزشمار و تبديل 
آن به ســـود ماه شـــمار و تاثير 
احتمالى اجراى اين بخشنامه بر 
بورس به پايگاه خبرى بازار سرمايه 
(سنا)، گفت: با اجرايى شدن اين 
بخشنامه  از جذابيت سپرده گذارى 
در بانك ها كاســـته مى شود و 
امكان تغيير رويه صاحبان نقدينگى 

وجود دارد.
اميرتقى خان تجريشى افزايش 
گردش پول را نتيجه اين تصميم 
شـــوراى پول و اعتبار دانست و 
افـــزود: در واكنش به اين تصميم 
ممكن است افراد تصميم بگيرند 

كه پول خود را از بانك ها خارج 
كنند و سرمايه گذارى در بورس 
يا ساير دارايى ها را انتخاب كنند 
بنابراين اين تصميم منجر به افزايش 
گردش پول مى شود كه مى تواند 
بخشى از آن جذب بازار سرمايه 

شود.
وى ادامـــه داد: به ويژه در 
حوزه هاى تامين مالى پروژه ها و 
ايجاد رونق در بازار ثانويه اثرگذار 
است؛ نقد شوندگى را باال مى برد 
و احتماال اگر ميزان خريد باال رود 
قيمت ها هم رشـــد پيدا مى كند 
كه مى تواند بر ســـود شركتها 

بيافزايد.
تجريشى با تاكيد بر غير مفيد 
بودن اقدام بانك ها طى سال هاى 
اخير براى جذب و ماندن سرمايه 
در مخازن آنان و پرداخت ســـود 
روزشمار يادآور شد: پارك كردن 
چنين نقدينگى هايى در بانك ها 
و هدايت نشـــدن منابع به بخش 
مولد اقتصاد كاهش گردش پول 
را به همراه داشت و اين موضوع 
آسيب بزرگى به خود بانك ها وارد 
كرد و اين موضوع در صورتهاى 
مالى آنها طى ساليان متوالى مشهود 

است.

تحليلگر بازار ســـرمايه در 
اين شرايط معرفى صندوقهاى 
با درآمـــد ثابت بـــه صاحبان 
نقدينگى را عاملى براى توســـعه 
بازار ســـرمايه دانست و گفت: 
شرايط فعلى مى تواند به جذب 
سرمايهگذارى در صندوق ها منجر 

شود. 
امـــا اين امر به شـــرطى 
مىتواند مفيد باشد كه صندوقها 
مجـــددا پول خود را در بانك ها 
سپردهگذارى نكنند و با شركت 
در پذيره نويسىها به عنوان متعهد 
پذيره نويســـى يا خريد اوراق با 
درآمد ثابت و جذب منابع مالى، 
براى شركت هاى توليدى رونق 

ايجاد كنند.

مديرعامل شركت سپردهگذارى 
مركزى اوراق بهادار و تسويه وجوه 
(ســـمات)، از وجود 40 ميليارد 
ركورد اطالعاتى در بازار ســـرمايه 

خبر داد .
به گزارش پايگاه خبرى سمات، 
حسين فهيمى در ششمين همايش 
مديران فناورى اطالعات گفت: اين 
مقدار ركورد اطالعاتى را مى توان 
داده كاوى و تحليـــل مجدد كرد و 

در اختيار متقاضيان قرار داد.
وى تصريح كـــرد: در حال 
حاضـــر بيـــش از 10 ميليون كد 
ســـهامدارى در كشور صادر شده 
است كه حدود 2 ميليون كد حداقل 
سالى يكبار و 800 هزار كد حداقل 
ماهـــى يكبار در بورس ها معامله 

مى كنند.
مديرعامل ســـمات  اظهار 
داشت: شركت ســـپرده گذارى 
مركزى براى نخســـتين بار بستر 
الكترونيك شناسايى سهامداران را به 
نام سامانه جامع اطالعات مشتريان 
(ســـجام) راه اندازى كرده است تا 
همه افراد از يك درگاه واحد وارد 
باشگاه بزرگ بازار سرمايه شوند و 
بتوانند از خدمات اين بازار استفاده 

كنند.
فهيمى ادامه داد: شركتهاى 
نـــرم افزارى در آينـــده نزديك 
مىتواننـــد با در اختيار داشـــتن 
دادههاى خـــام، محصوالت قابل 
فروشـــى را براى نهادهاى مالى و 

سرمايه گذاران توليد كنند تا خدمات 
مطلوب ترى به فعاالن بازار سرمايه

 ارائه شود.
وى گفـــت: چهره جهان از 
ســـال 2006 ميالدى با روى كار 
آمدن امپراطورى هاى مجازى تغيير 
چشـــمگيرى يافت به طورى كه 
بـــا روى كار آمدن ماشـــين هاى 

هوشمند و داده هاى كالن زندگى 
جوامـــع مختلف تحت تاثير قرار 

گرفته است.
وى ادامه داد: امپراطورىهاى 
مجازى مرزهـــاى جغرافيايى و 
حقوقى را پشت سر گذاشته اند  و 
هم اكنون ميليون ها شهروند وفادار 
دارند كه بررسى ها نشان مى دهد 
قـــدرت هاى بزرگ جهان رقابت 
نفـــس گيرى را در اين حوزه آغاز 

كرده اند.

مديرعامـــل ســـمات اظهار 
داشـــت: ايران هم با وجود فاصله 
10 ساله به اهميت داده هاى كالن 
پى بـــرده و حركت هايى در اين 
زمينه در كشور آغاز شده است تا 
با مديريت هوشمند بتوان اقدامات 
الزم را برابر امپراطورى هاى مجازى 

انجام داد.

وى با بيان اينكه حجم عظيمى 
از اطالعـــات و داده هـــا در بازار 
سرمايه وجود دارد،افزود: حدود40

ميليارد ركـــورد اطالعاتى در اين 
بازار ذخيره شده است كه مى توان 
با اســـتفاده از اين داده ها، خدمات 
ارزش افزوده جديدى متناسب با 
عاليق و خواسته هاى سهامداران 
ارائه كرد تا بازار سرمايه بتواند به 
جايگاه اصلى خود در اقتصاد ملى 

دست يابد.

حذف سود روز شمار فرصتى براى بورس

وجود 40 ميليارد ركورد اطالعاتى در بازار سرمايه

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (چهارشنبه 97/10/5)

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  4/036

ميليون ريال 11/254/298

176/428 معامله 

ميليارد ريال   6/018/538

بازار در يك نگاه
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ســرويس اقتصادى: بخش نخست جزئيات 
اليحه بودجه ســال 1398 كل كشور در شماره 
ديروز به چاپ رسيد و اينك بخش دوم و پايانى 

اين اليحه را مى خوانيم:
***

هــ  دولت، اسناد خزانه اسالمي موضوع رديف 
درآمدي 310103 جدول شـــماره (5) اين قانون را 
با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا سه سال را 
صادر و به طلبكاران تا ســـقف يكصد و سي هزار 
ميليارد ريال واگذار كند. بازپرداخت اصل اين اسناد 
در قوانين بودجههاي سنواتي كل كشور پيشبيني 
ميشـــود و خزانهداري كل كشور موظف است از 
محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول(8) 
اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام نمايد. اين اسناد 
براي تأديه طلب طلبكاران بوده و صرفاً براساس 
ابالغ اعتبار و تخصيصهاي صادره توسط سازمان 
برنامه و بودجه كشور و از محل اعتبارات هزينهاي 
و تملك داراييهاي سرمايهاي مندرج در اين قانون 

صادر ميشود. 
و:

1ـ دولت از طريق اسناد تسويه خزانه، بدهيهاي 
قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني 
و خصوصـــي) كه در چارچوب قوانين و مقررات 
مربوط تا پايان سال 1397 ايجاد شده، با مطالبات 
قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ بيست 
هزار ميليارد ريال موضوع رديف درآمدي 310106
جدول شـــماره (5) و رديف 48ـ530000 جدول 
شماره (9) به صورت جمعيـ  خرجي تسويه كند. 
مطالبات قطعي دولت از اشخاص فوقالذكر كه در 
اجـــراي بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد 
رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركتهاي 
دولتي منتقل شـــده با بدهي دولت به شركتهاي 
مذكـــور و مطالبات اشـــخاص حقيقي و حقوقي 
(تعاوني و خصوصي) از دولت بابت طرحهاي تملك 
داراييهاي سرمايهاي با بدهي اشخاص ياد شده به 
بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه 
بدهيهاي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به 

دولت به وسيله اين اسناد قابل تسويه است. 
2ـ به دولت اجازه داده ميشـــود در صورت 
درخواســـت متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص 
حقيقي و حقوقي (خصوصي و تعاوني)، نهادهاي 
عمومي غيردولتي، شـــركتهاي دولتي، بانكها، 
اتحاديهها و آســـتانهاي مقدسه بابت تكاليفي كه 
در چارچـــوب قوانيـــن و مقررات مربوط تا پايان 
سال 1396 ايجاد شده است با بدهي اشخاص ياد 
شـــده به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از 
طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات اعتباري 
غيربانكي به بانك مركزي كه در چارچوب قوانين 
و مقررات مربوط تا پايان سال 1396 ايجاد شده، تا 
ميزان ظرفيت استفاده نشده جزء (1) بند (و) تبصره 
(5) قانون بودجه سال 1397 كل كشور به صورت 
جمعيـ  خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه، 

به شرح زير تسويه كند.
مبلغ مزبور به عنـــوان بدهي دولت به بانك 
مركزي ثبت ميشود. افزايش پايه پولي از اين محل 
ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و 
مؤسســـه اعتباري به بانك مركزي توسط اين بانك 

حداكثر تا پايان خردادماه تعيين ميشود. 
2ـ1ـ دولت مجاز است تا سقف بيست درصد 
مبلغ موضـــوع اين جزء را با اولويت به مطالبات 
حسابرســـي شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي 

اختصاص دهد. 
2ـ2ـ بانك مركزي مجاز است به منظور استفاده 
حداكثري بانكها از فرآيند تعريف شده در اين بند، 
امكان نقل و انتقال مطالبات بانكها از دولت، را در 

بازار بين بانكي فراهم كند.
2ـ3ـ افزايش ســـرمايه دولت در شركت ملي 
نفت ايران به ميزان تســـويه مطالبات بانكها از آن 

شركت مجاز است. 
زـ  دولت به منظور استمرار جريان پرداختهاي 
خزانهداري كل كشور، تا مبلغ يكصد هزار ميليارد 
ريال اسناد خزانه اسالمي با سررسيد كمتر از يك سال 
منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيصهاي ابالغي 
از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور (با اولويت 
اعتبارات اســـتاني) موضوع اين قانون كند. تسويه 
اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداختهاي 
خزانهداري كل كشور است. انتقال تعهدات مربوط 

به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است. 
حـ  دولـــت براي بازپرداخت اصل و ســـود 
اوراق سررسيد شده در سال 1398 تا معادل پنجاه 
هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسالمي ريالي منتشر 
نمايد. اصل و ســـود و هزينههاي مترتب بر انتشار 
اين اوراق در بودجههاي سنواتي كل كشور پيشبيني 

ميشود. 
طـ  به منظور سرمايهگذاري در طرحهاي نفت 
و گاز با اولويت ميادين مشـــترك وزارت نفت و 
طرحهاي زيربنايي و توسعهاي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، وزارتخانههاي مذكور از طريق شركتهاي 
تابعه ذيربط و با تصويب شـــوراي اقتصاد، اوراق 
مالي اسالمي (ريالي يا ارزي) در سقف سي و پنج 
هزار ميليارد ريال منتشر و بازپرداخت اصل و سود 
اين اوراق توسط شركتهاي مذكور از محل افزايش 
توليد همان ميادين (براي طرحهاي وزارت نفت) و 
عايدات طرح (براي طرحهاي وزارت صنعت، معدن 

و تجارت) تضمين كنند.
يـ  وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي 
تابعه ذيربط براي بازپرداخت اصل و ســـود اوراق 
ارزيـ  ريالي سررســـيد شـــده، تسهيالت بانكي 
و تضامين سررســـيد شده و همچنين بازپرداخت 
بدهيهاي سررسيد شده به پيمانكاران قراردادهاي بيع 
متقابل طرحهاي باالدستي نفت و گاز تا سقف معادل 
سه ميليارد دالر اوراق مالي اسالمي (ريالي يا ارزي) 
با تصويب هيأت وزيران منتشـــر كند، شركتهاي 
مذكور موظفند اصل و ســـود اوراق منتشر شده را 
حداكثر تا پنج سال از محل منابع داخلي خود تسويه 
كننـــد. اوراق فروش نرفته اين بند با تأييد وزارت 
نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور قابل واگذاري 

به پيمانكاران/ طلبكاران طرحها است. 
ك: به منظور مديريت تبعات احتمالي انتشـــار 
اوراق مالي اســـالمي در بازارهاي پول و ســـرمايه 
كشور، كميتهاي متشكل از رئيس سازمان برنامه و 
بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس 
كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران بر نحوه 
انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت خواهند كرد. 
نرخهاي سود اسمي اوراق منتشره توسط اين كميته 

تعيين ميشود. 
ل: اوراق و اســـناد اين تبصره مشمول ماليات 

نميشود. 
م: به منظور اجراي سياســـت پولي و مديريت 
نرخهاي سود و كنترل تورم، بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران انجام عمليات بازار باز و خريد و فروش 
اوراق مالي اسالمي منتشره دولت و وثيقهگيري اوراق 
مذكور در ازاي اضافه برداشت بانكها و يا اعطاي 

خط اعتباري را انجام ميدهد. 
1ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران صرفًا
مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسالمي منتشره 
دولت و بانك مركزي، در بازار ثانويه و با قيمتهاي 

كشف شده در بازار مزبور است. 
2ـ به دولت اجازه داده ميشـــود، در صورت 
اجـــراي عمليات بازار باز و نيز توثيق اوراق مالي 
اســـالمي دولتي نزد بانكها توسط بانك مركزي، 
بخشي از بدهيهاي قطعي و حسابرسي شده خود 
بـــه بانكها كه در چارچوب قوانين و مقررات تا 
پايان سال 1397 ايجاد شده است، تا سقف دويست 

هزار ميليارد ريال را بهادارسازي كند. 
تبصره شش:

الفـ  ســـقف معافيت مالياتي موضوع ماده 
(84) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/12/4

و اصالحات بعدي آن در ســـال 1398 ســـاالنه 
مبلغ دويســـت و هفتاد و شش ميليون ريال تعيين 
ميشـــود. نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي 
و غيردولتـــي اعم از حقوق و مزاياي فوقالعاده و 
كارانه (به استثناي تبصرههاي (1) و (2) ماده (86) 
قانون مالياتهاي مستقيم و اصالحات بعدي آن و 
با رعايت ماده (5) قانون اصالح پارهاي از مقررات 
مربوط به اعضاي هيأت علمي مصوب 1368/12/16
با اصالحات و الحاقات بعدي) مازاد بر مبلغ مذكور 
تا پنج برابر آن مشمول ماليات ساالنه ده درصد و 
نسبت به مازاد آن بيست درصد است. ميزان معافيت 
مالياتي اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون 
مالياتهاي مستقيم ساالنه مبلغ دويست و شانزده 

ميليون ريال تعيين ميشود. 
بـ  وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي 
شهري سراسر كشور مكلف است عالوه بر دريافت 
نرخ آببهاي شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش 
آب شـــرب، مبلغ دويســـت ريال از مشتركان آب 
دريافت و به خزانهداري كل كشور واريز كند. صد 
درصد وجوه دريافتي تا سقف نهصد و شصت و 
پنج ميليارد ريال از محل حساب مذكور در رديف 
معين در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرساني 
شرب روستايي و عشايري اختصاص مييابد. بيست 
درصد اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و 
هشتاد درصد براي آبرساني شرب روستايي براساس 
شـــاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين 
استانهاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق شركت 
مهندســـي آب و فاضالب كشور توزيع ميشود تا 
پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان برنامه و بودجه 
اســـتانها و شركتهاي آب و فاضالب روستايي 
استانها يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه 

فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است. 
دـ  عـــوارض موضوع ماده (5) قانون حمايت 
از صنعت برق كشور مصوب 1394/8/10 به ميزان 
ده درصد مبلغ برق مصرفي در سقف هجده هزار 
و ششـــصد ميليارد ريال تعيين ميشود تا پس از 
مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور و 
تخصيص آن توسط اين سازمان براي موارد مطروحه 
در قانون فوق با اولويت روستاها و مناطق دامداري 
و عشايري و خريد تضميني برق حاصل از تبديل 
پسماندهاي عادي به انرژي صرف شود. مشتركين 
روستايي و چاههاي كشاورزي از شمول حكم اين 

بند معاف هستند.
زـ  مطابق ماده (12) قانون الحاق برخي مواد 
به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) 
به هر يك از وزارتخانههاي نفت و نيرو از طريق 
شركتهاي تابعه ذيربط اجاره داده ميشود ماهانه از 
هر واحد مسكوني مشتركين گاز مبلغ دو هزار ريال، 
از هر واحد مسكوني مشتركين برق مبلغ يك هزار 
ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشـــتركين 
گاز مبلغ ده هزار ريال اخذ و به حســـاب درآمد 
عمومـــي موضوع رديفهاي 160185 و 160186
جدول شـــماره (5) اين قانون نزد خزانهداري كل 
كشـــور واريز و براي موارد مندرج در ماده مذكور 
به مصرف برسانند. براي مشتركين روستايي، مبالغ 
فوقالذكـــر معادل پنجاه درصد خواهد بود. وجوه 

فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است.
يـ  در اجراي بندهاي «ث» و «ص» ماده 38
قانون برنامه ششم توسعه و به منظور كاهش اثرات 
مخرب پسماندهاي عادي، سازمان امور مالياتي كشور 
موظف اســـت از فروش كاالهايي كه مصرف آنها 
منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست ميشود 
عوارضي را كه توسط دولت تعيين ميشود، دريافت 
و به رديف درآمدي شـــماره 160189 واريز كند. 
منابع تا سقف ده هزار ميليارد ريال از محل رديف 
45ـ530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار 
سازمان حفاظت محيط زيست (صندوق ملي محيط 

زيست) قرار ميگيرد.
تبصره هفت:

الفـ  در راســـتاي اجرايي كردن ماده (35) 
قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي 
كشور، عبارت «واريز به خزانهداري كل كشور» در 
اين ماده به عبارت «واريز به حساب تمركز وجوه 
درآمد شركتهاي دولتي نزد خزانهداري كل كشور» 

اصالح ميشود.
بـ  گمرك جمهوري اســـالمي ايران مكلف 
است پس از تأييد اسناد مربوط، نسبت به استرداد 
حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كاالهاي 
صادراتي مورد استفاده قرار گرفتهاند، موضوع مواد 
(66) تا (68) قانون امور گمركي و هزينه انبارداري 
موضـــوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمركي 
مصـــوب 1390/08/22 ظرف مدت پانزده روز، از 
محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه 

مينمايد، اقدام كند.
جـ  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف 
اســـت درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزيع 
دخانيـــات و حق انحصـــار دريافتي بابت واردات 
و توليد محصوالت دخاني طي ســـال 1398 اقدام 
و وجوه مزبور را به حســـاب درآمد عمومي نزد 
خزانهداري كل كشـــور موضوع رديف 130421

جدول شماره (5) اين قانون واريز كند.
دـ  به دولت اجازه داده ميشـــود مابهالتفاوت 
قيمـــت تكليفي و قيمت تمام شـــده فروش هر 
مترمكعب آب را (پس از تأييد سازمان حمايت از 
مصرفكنندگان و توليدكنندگان و سازمان حسابرسي 
به عنوان بازرس قانوني) با بدهي طرحهاي تملك 
داراييهاي ســـرمايهاي به بهرهبرداري رسيده بخش 
آب وزارت نيـــرو موضوع ماده (32) قانون برنامه 
و بودجـــه كشـــور مصـــوب 1351/12/10 را از 
محـــل رديف درآمدي 310404 و رديف هزينهاي 
38ـ530000 به صورت جمعيـ  خرجي تسويه كند. 
شركتهاي دولتي ذيربط مكلفند تسويه حساب را 
در صورتهاي مالي خود اعمال كنند. وزارت نيرو 
هم گزارش عملكرد اين بند را به تفصيل تا شهريور 
به كميســـيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و 
انرژي مجلس شـــوراي اسالمي و ديوان محاسبات 

كشور ارائه كند.
هــ  به دولت اجازه داده ميشـــود مطالبات 
قبل از سال 1397 سازمانهاي گسترش و نوسازي 
صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و 
صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشـــاركت در 
تامين ســـرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و 
همچنين مطالبات سازمانهاي مذكور و وزارت نفت 
از طريق شـــركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به 
آنها از واگذاري ســـهام مطابق قوانين مربوط را با 
بدهي آنها به دولت بابت «ماليات» و «سود سهام» تا 
سقف چهار هزار ميليارد ريال به صورت جمعيـ  
خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر و يا تا سقف 
مطالبات نسبت به اعطاي خطوط اعتباري تسهيالت 
مالـــي خارج (فاينانس) يا تضامين براي طرحهاي 
اشـــتغالزا با اولويت مناطق كمتر توســـعه يافته و 

محروم اقدام كند.
وـ  سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تمامي 
سهم درمان از مجمع مأخذ كسر حق بيمه موضوع 
مـــواد (28) و (29) قانون  تأمين اجتماعي مصوب 
1354/4/3 و ســـاير منابع مربوط را در حسابي نزد 
خزانهداري كل كشـــور با عنوان بيمه درمان تأمين 
اجتماعي متمركز نمايد. سازمان تأمين اجتماعي طبق 

قانون تأمين اجتماعي اين منابع را هزينه ميكند.
تبصره هشت:

الفـ  به دولت اجازه داده ميشود در راستاي 

اجـــراي بند (ب) ماده (35) قانون برنامه ششـــم 
توســـعه و اصالحات بعدي اعتبارات مورد نياز را 
از محل طرحهاي ذيل برنامههاي 1306012000 و 
1307002000 به عنوان سهم كمك بالعوض دولت 
هزينه كند. سهم باقيمانده به عنوان سهم بهرهبرداران 
بـــه صورت نقدي يا تأمين كارگر و تأمين مصالح 
يا كاركرد وســـايل راهســـازي و نقليه و يا نصب 
كنتورهاي هوشمند بر روي چاههاي داراي پروانه 

قابل بهرهبرداري قابل پذيرش است.
بـ  به دولت اجازه داده ميشود براي عمليات 
آمادهسازي، محوطهسازي، تامين خدمات روبنايي و 
زيربنايي و تكميل واحدهاي مسكن مهر، طرحهاي 
بازآفريني شـــهري و احياء بافتهاي فرســـوده و 

همچنين احداث واحدهاي مســـكن اجتماعي و 
حمايتي، اقدامات به شرح زير را بعمل آورد:

1ـ بدهي بانك مسكن به بانك مركزي جمهوري 
اســـالمي ايران بابت اصل و سود خطوط اعتباري 
طرح مسكن مهر تا سقف پنجاه هزار ميليارد ريال 
به حســـاب بدهي دولت به بانك مركزي منتقل و 
مبلغ مذكور بعنوان افزايش سرمايه دولت در بانك 
مسكن منظور ميشود. بدهي دولت به بانك مركزي 
مشـــمول تبصره بند (الف) ماده (10) قانون برنامه 
ششم توسعه نميشود. بانك مسكن متعهد به اعطاي 

تسهيالت براي موارد فوقالذكر است.
2ـ وزارت راه و شهرسازي (از طريق شركت 
مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي 
زمين و مســـكن) مجاز است تا سقف پانزده هزار 
ميليارد ريال از محل منابع داخلي يا تهاتر اراضي و 
امالك متعلق به شركتهاي فوقالذكر را به قيمت 

كارشناسي صرف اجراي طرحهاي فوق كند.
3ـ در صـــورت درخواســـت مالكين اعياني 
واحدهاي مســـكن مهر، شـــركت مادر تخصصي 
عمران شـــهرهاي جديد و سازمان ملي و مسكن 
مجاز به واگذاري قطعي زمينهاي اجاره اي 99 ساله 
ميباشند. منابع حاصله پس از واريز به حساب اين 
شركتها نزد خزانهداري كل كشور، صرف اجراي 

طرحهاي فوق خواهد شد.
4ـ وزارت راه و شهرســـازي مجاز اســـت 
زمينهاي متعلق به شـــركت مادر تخصصي عمران 
شـــهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن را 
تا ســـقف سي هزار ميليارد ريال طي قراردادهايي 
بـــا بانكهاي عامل و صندوقهاي تامين مالي در 
رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهيالت الزم 
براي اجراي طرحهاي جامع، تفضيلي و آمادهسازي 
مصـــوب را اخذ و صرف تكميل اين طرحها كند، 
از محـــل فروش عرصه و اعيان طرحهاي تكميل 
شده با رعايت قوانين و مقررات و گردش خزانه، 
با بانكهاي عامل تســـويه و باقيمانده را به اجراي 

طرحهاي صدرالذكر اين بند اختصاص دهد.
دـ  هرگونـــه نرخ صفر و معافيتهاي مالياتي 
براي درآمدهاي حاصل از صادرات كاال و خدمات از 
جمله كاالهاي غيرنفتي، محصوالت بخش كشاورزي 
و مواد خام و همچنين استرداد ماليات و عوارض 
موضـــوع ماده (13) قانون ماليات بر ارزش افزوده، 
در مواردي كه ارز حاصل از صادرات طبق مقررات 
اعالمي بانك مركزي به چرخه اقتصادي كشـــور 
برگردانده نشـــود، براي عملكرد سالهاي 1397 و 
1398 قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد 
ماليات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) 
قانـــون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام 
مالي كشـــور مصوب 1394، از طرف سازمان امور 
مالياتي كشور كه يك ماه از تاريخ ورود ارز به چرخه 

اقتصادي كشور مطابق مقررات ياد شده است.
وـ مدت اجراي آزمايشـــي قانون ماليات بر 
ارزش افزوده مصـــوب 1387/2/17 و اصالحات 
بعدي آن تا زمان الزماالجراء شدن قانون جديد در 

سال 1398 تمديد ميشود.
در راســـتاي تحقق اهداف نقشه جامع علمي 
كشور كاهش اعتبارات برنامههاي پژوهشي توسط 

دستگاههاي اجرايي، ممنوع است.
تبصره10

الفـ شركتهاي بيمهاي مكلفند مبلغ سه هزار 
ميليارد ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي 
را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) هر 
يك از شركتها تعيين و به تصويب شوراي عالي 
بيمه ميرســـد بهصورت هفتگي به درآمد عمومي 
رديف 160111 جدول شـــماره(5) اين قانون نزد 
خزانهداري كل كشور واريز كنند وجوه واريزي در 
اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي كشور، 
نيروي انتظامي جمهوري اســـالمي ايران و سازمان 
اورژانس كشور قرار ميگيرد تا در رديفهاي مربوط 
به اين دستگاهها در جدول شماره(7) اين قانون در 
امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه 
شود. بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف 
به نظارت بر اجراي اين بند اســـت. وجوه واريزي 
شـــركتهاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه 

قابل قبول مالياتي محسوب ميشود.
جـ در سال 1398 به عوارض گمركي و سود 
بازرگاني واردات لوازم آرايشي مجموعاً ده درصد 
اضافه ميشـــود. منابع حاصله به رديف درآمدي 
160188 واريـــز و معادل ريالي آن از محل رديف 
هزينهاي 44ـ530000 جدول شـــماره(9) به هيأت 
امنـــاي صرفهجويي ارزي در معالجه بيماران جهت 
خريد عضو مصنوعي(پروتز) حلزون براي كاشت 

حلزون شنوايي تخصيص مييابد.
تبصره11:

الفـ به منظور تأمين كســـري اعتبارات ديه 
محكومان معســـر با اولويت زنان معسر و مواردي 
كه پرداخت خسارات بر عهده بيتالمال يا دولت 

باشد، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت 
نظارت صندوق تأمين خسارتهاي بدني حداكثر تا 
سه هزار و پانصد ميليارد ريال از منابع درآمد ساالنه 
موضـــوع بندهاي (ث) و (ج) ماده(24) قانون بيمه 
اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر 
حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395/2/20 را 
از محل اعتبارات رديف 110600 جدول شماره(7) 
اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق 
مزبور مكلف است با اعالم وزير دادگستري، مبلغ 
يادشـــده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختيار 
وزارت دادگســـتري قرار دهد. وزارت دادگستري 
مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه 
يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات، 

اقتصـــادي و اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس 
شوراي اسالمي ارايه كند.

جـ در راستاي اجراي ماده(110) قانون برنامه 
ششم توسعه، نيروهاي مسلح مكلفند كمك هزينه 
مســـكن كاركنان ساكن در خانههاي سازماني را از 
حقوق ماهانه آنان كســـر و به حساب خزانهداري 
كل كشور موضوع رديف 160184 جدول شمار(5) 
اين قانون واريز كنند. دولت مكلف اســـت وجوه 
واريـــزي را در رديفهاي نيروهاي مســـلح براي 
هزينههاي تعمير و نگهداري خانههاي ســـازماني 

اختصاص دهد.
دـ در سال 1398 عوارض خروج از كشور براي 
زائران عتبات براساس قانون بودجه سال 1396 اخذ 
ميشود. زائران اربعين كه از تاريخ بيست و چهارم 
شهريور 1398 تا دوازدهم آبان ماه 1398 از مرزهاي 
زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج ميشوند، 

از پرداخت عوارض خروج معاف هستند.
تبصره12:

الـــفـ افزايش حقـــوق گروههاي مختلف 
حقوقبگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري 
و لشـــكري و قضات بهطور جداگانه توسط دولت 
در ايـــن قانون انجام ميگيرد به نحوي كه تفاوت 
تطبيق موضـــوع ماده(78) قانون مديريت خدمات 
كشوري مصوب 1386/7/8 در حكم حقوق، بدون 

تغيير باقي بماند.
1ـ پاداش پايان خدمت موضوع قانون پرداخت 
پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينههاي ضروري 
به كاركنان دولت مصوب 1375/2/26 و اصالحات 
آن و پاداشهاي مشـــابه به مقامات، رؤسا، مديران 
و كاركنان دســـتگاههاي اجرايي موضوع ماده(29) 
قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده(5) قانون 
مديريـــت خدمات كشـــوري و همچنين وزارت 
اطالعات،نيروهاي مســـلح و سازمان انرژي اتمي 
حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي 
موضوع ماده(76) قانون مديريت خدمات كشوري در 
ازاي هر سال خدمت تا سقف سي سال كه از لحاظ 
بازنشستگي و وظيفه مالك محاسبه قرار ميگيرد، 
خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط اين 
قانون تحت اين عنوان و عناوين مشـــابه در حكم 

تصرف در اموال عمومي است.
بـ دستگاههاي اجرايي مجازند از محل فروش 
اموال و داراييهاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود به 
استثناي انفال و اموال دستگاههاي زيرنظر مقام معظم 
رهبري و موارد مصداق مندرج در اصل هشـــتاد و 
سوم قانون اساسي و اموال مشمول واگذاري در قانون 
اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم قانون 
اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پس 
از واريز به درآمد عمومي نزد خزانهداري كل كشور، 
نسبت به بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غيررسمي، 
پرداخت پاداش پايان خدمت به افرادي كه براساس 
قانون، بازخريد يا بازنشســـته ميشـــوند و مانده 
مرخصي كاركنان از محل اعتبار رديف 29ـ530000
جدول شماره(9) اين قانون مطابق آييننامه اجرايي 
كه توســـط سازمانهاي «برنامه و بودجه كشور» و 
«اداري و استخدامي كشور» و وزارت امور اقتصادي 
و دارايي تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران 

ميرسد، اقدام كنند.
جـ دولت مجاز است اعتبار رديف 22ـ550000
جدول شـــماره(9) اين قانـــون را براي افزايش و 
متناسبســـازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش 
صندوق بازنشســـتگي كشـــوري و سازمان تأمين 
اجتماعي نيروهاي مســـلح با اولويت كســـاني كه 
دريافتي ماهانه آنها كمتر از بيست ميليون ريال است، 
براساس آييننامه اجرايي كه توسط سازمان برنامه 
و بودجه كشـــور با همكاري دستگاههاي ذيربط 
تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد، 

اختصاص دهد.
صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين 
اجتماعي نيروهاي مســـلح مكلفند افزايش احكام 
حقوقي ســـال 1398 بازنشستگان ذينفع ناشي از 

اجراي اين حكم را از 1398/1/1 اعمال كنند.
1ـ در اجـــراي بند(پ) ماده(10) قانون برنامه 
ششم توسعه كشـــور به وزارت امور اقتصادي و 
دارايي اجازه داده ميشود با هماهنگي سازمان ثبت 
اســـناد و امالك كشور، نسبت به مكانمحوركردن 
اطالعات اموال غيرمنقول دولتي اقدام كند و با استفاده 
از ابزارهاي مالي (اعم از اجاره بلندمدت، صكوك 
اجاره، ترهين و توثيق) اموال غيرمنقول مازاد بر نياز 
دستگاههاي اجرايي بصورت كلي يا جزيي (بخشي از 
ساختمانها، فضاها و اراضي و ساير اموال) را نسبت 
به مولدسازي داراييهاي دولت تا سقف بيست هزار 
ميليارد ريال بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات 
عمومي با تشخيص و موافقت وزير امور اقتصادي 
و دارايي اقدام و وجوه حاصل را به رديف درآمدي 

210220 واريز كند.
2ـ به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده 

ميشـــود تا سقف ده هزار ميليارد ريال از اموال و 
داراييهاي منقول و غيرمنقول مازاد دولت را بدون 
الزام به رعايت ماده(115) قانون محاسبات عمومي 
كشـــور از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده 
و وجـــوه حاصل را بـــه رديف درآمدي 210221

واريز كند.
تبصره13:

الف:
1ـ در اجـــراي بند(م) ماده(28) قانون الحاق 
برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 
دولت(2)،: معـــادل پنجهزار ميليارد ريال از محل 
منابـــع ماده(10) قانون تنظيم بخشـــي از مقررات 
مالي دولت مصوب 1380/11/27 و از محل منابع 

ماده(12) قانون تشـــكيل سازمان مديريت بحران 
كشـــور مصوب 1387/2/31 براي خريد و تأمين 
بالگرد و تجهيزات امداد هوايي نوسازي، بازسازي، 
خريد و احداث پايگاههاي امداد و نجات و انبارهاي 
اضطـــراري، خودروهاي امداد و نجات و ســـاير 
مأموريتها و تكاليف مندرج در قانون اساســـنامه 
جمعيت هاللاحمر جمهوري اسالمي ايران مصوب 
1367/2/8 و اصالحات بعدي آن به منظور پيشگيري 
و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانها در 
اختيار جمعيت هاللاحمر جمهوري اسالمي ايران 

قرار ميگيرد.
2ـ در اجراي بند(1) ماده(17) قانون اساسنامه 
جمعيت هاللاحمر جمهوري اسالمي ايران مصوب 
1367 چهل و دو درصد از درآمد رديف 160157
بهجز درآمد حاصل از تعويض ســـندهاي مالكيت 
(تكبرگي) موضـــوع رديف درآمدي 140141 و 
ماده(15) قانون جامع حدنگار كاداستر كشور مصوب 
1393 به عنوان درآمد اختصاصي جمعيت هاللاحمر 

ذيل رديف 131000 منظور ميشود.
بـ معادل دوهزاروپانصدميليارد ريال از محل 
منابع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 
دولت و منابع مالي(12) قانون تشـــكيل ســـازمان 
مديريت بحران كشور به وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي براي هزينهكرد الزامات مندرج در 
بند(م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون 
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) اختصاص 

مييابد.
جـ در اجراي جزء(1) بند(ب) ماده(32) قانون 
برنامه ششـــم توســـعه، مبلغ ده هزار ميليارد ريال 
جهت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق بيمه 
محصوالت كشاورزي از محل منابع ماده(10) قانون 
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده(12) قانون 
تشـــكيل سازمان مديريت بحران كشور اختصاص 

مييابد. مبلغ مذكور صددرصد تخصيص مييابد.
دـ معـــادل يكهزار ميليارد ريال از محل منابع 
مـــاده(10) قانون تنظيم بخشـــي از مقررات مالي 
دولت و منابع ماده(12) قانون تشـــكيل ســـازمان 
مديريت بحران كشور براي پيشگيري و مهار(كنترل) 
بيماريهاي واگير دامي و بيماريهاي مشترك بين 
انسان و دام، مايهكوبي(واكسيناسيون) دامها و بهداشت 
فرآوردههاي دامي در اختيار سازمان دامپزشكي كشور 

قرار ميگيرد.
هــــ معادل دوهزار ميليارد ريال از محل منابع 
ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 
و منابع ماده(12) قانون تشـــكيل سازمان مديريت 
بحران كشـــور براي توليد و ارتقاي كيفيت واكسن 
آنفوالنزاي طيور در اختيار مؤسسه تحقيقات واكسن 

و سرمسازي رازي قرار ميگيرد.
تبصره14:

الـــفـ در اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها 
مصـــوب 1388/10/15 و با هدف تحقق عدالت، 
كاهش فقر مطلق و توســـعه بهداشـــت و سالمت 
مـــردم و همچنين معطوف كـــردن پرداخت يارانه 
بـــه خانوارهاي نيازمند و در اجراي ماده(39) قانون 
برنامه ششم توسعه تمامي دريافتيها (منابع) مندرج 
در جدول به حساب سازمان هدفمندسازي يارانهها 
نزد خزانهداري كل كشور واريز و پس از تخصيص 
ســـازمان برنامه و بودجه كشور، مطابق جدول ذيل 

هزينه ميشود.
1ـ استانداران سراسر كشور مجازند با هماهنگي 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و براساس پايگاه 
اطالعات رفاه ايرانيان نسبت به حذف يارانه نقدي سه 
دهك باالي درآمدي اقدام كند. منابع حاصله از حذف 
يارانه نقدي خانوارهاي پردرآمد با تصويب شوراي 
برنامهريزي و توسعه استان صرف حذف تدريجي 
فقـــر مطلق و همچنين تكميل پروژههاي نيمهتمام 

اولويتدار استاني همان استان خواهد شد.
در هر صورت خانوارهاي تحت پوشش كميته 
امداد امام خميني(ره)، ســـازمان بهزيستي و ساير 
خانوادههاي كمدرآمد كماكان يارانه دريافت خواهند 
كرد و از فهرســـت دريافتكنندگان يارانه حذف 

نخواهند شد.
تبصره16:

الف  ـ به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است تمام 
بانكها و مؤسســـات اعتباري كشور را ملزم كند به 
اندازه سهم خود از مجموع منابع در اختيار پسانداز، 
جاري و ســـپرده قرضالحسنه بانكها در پرداخت 
تسهيالت قرضالحسنه مشاركت كرده و تسهيالت 
قرضالحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت 

قرار دهند.
تســـهيالت قرضالحسنه ازدواج براي هر يك 
از زوجها در سال 1398 يكصدوپنجاه ميليون ريال 
با دوره بازپرداخت پنجســـاله است بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران مكلف است گزارش عملكرد 
اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون فرهنگي 

مجلس شوراي اسالمي ارايه كند.
بـ در اجـــراي بند(ب) ماده(83) قانون برنامه 
پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
جمهوري اســـالمي ايران مصوب 1395/12/14 و 
ماده(53) قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور 
مصوب 1395/11/10، بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل مبلغ بيست 
هزار ميليارد ريال مانده سپرده قرضالحسنه بانكي و 
رشد مبلغ مزبور را به تفكيك چهارده هزار ميليارد 
ريال به كميته امداد امام خميني(ره) و شـــش هزار 
ميليارد ريال به سازمان بهزيستي با معرفي دستگاههاي 
ذيربط به مددجويان و كارفرمايان طرحهاي اشتغال 
مددجويي بهصورت تسهيالت قرضالحسنه پرداخت 

كند. در صورتي كه هر يك از دســـتگاههاي مذكور 
نتوانند به هرميزان سهميه تسهيالت خود را تا پايان 
آذر1398 استفاده كنند سهميه مذكور به دستگاه ديگر 

تعلق ميگيرد.
جـ در اجراي ماده(77) قانون الحاق برخي مواد 
به قانون تنظيم بخشـــي از مقررات مالي دولت(2)، 
مبلغ يكهزار ميليارد ريال از منابع قرضالحسنه بانكها، 
در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك 
بـــه زندانيان نيازمند با اولويت زندانيان زن نيازمند، 

قرار ميگيرد.
تبصره17:

الف  ـ به منظور رعايت عدالت در ســـالمت و 
پايداري منابع، در ســـال 1398 ارايه بسته خدمات 
بيمه پايه تعريفشـــده براي تمام اقشار كه براساس 
آزمون وســـع بهصورت رايگان تحت پوشش بيمه 
پايه ســـالمت قرار ميگيرند، از طريق نظام ارجاع، 
پزشـــك خانواده و در مراكز دانشگاهي خواهد بود. 
بهرهمندي از ســـطح خدمات باالتر اعم از خدمات 
ارايهشده در مراكز غيردولتي و بيشتر از بسته خدمات 
بيمه پايه تعريفشـــده فوقالذكر، مستلزم مشاركت 
مالي بيمهشدگان در پرداخت حق سرانه بيمه خواهد 
بـــود. هزينه مربوط از محل رديف 129203 تأمين 

ميشود.
بـ بنياد شـــهيد و امور يثارگران مكلف است 
از محـــل اعتبارات موضوع رديف 131600 جدول 
شماره(7) اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت 
اشتغال معسر فاقد درآمد كه براساس قوانين نيروهاي 
مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نيستند تا زماني 
كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت 
معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. 
آييننامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان 
برنامه و بودجه كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران 
تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

جـ در راستاي اجرايي كردن (بندچ) ماده(70) 
قانون برنامهي ششم توسعه، موضوع استقرار پايگاه 
اطالعات برخط بيمهشدگان درمان كشور و مديريت 
مصارف، تمام شركتها و صندوقهاي بيمه پايه و 
تكميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي و دستگاههاي 
اجرايي موضوع مـــاده(5) قانون مديريت خدمات 
كشـــوري، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، 
كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان تأمين اجتماعي 
و ساير سازمانهاي بيمهگر مكلفند نسبت به ارسال 
برخط اطالعات بيمهشـــدگان خود و به روزآوري 
پايگاه مذكور بهصورت رايگان و مستمر اقدام و نسبت 
به بهرهبرداري از پايگاه مذكور از طريق جايگزيني 
ابزارهـــاي الكترونيكي به جاي دفترچه، جهت ارايه 
خدمات بيمهاي و درماني به بيمهشدگان تحت پوشش 

خود استفاده كنند.
سازمان بيمه سالمت ايران مكلف است نسبت 
به استحقاقســـنجي بيمهشدگان مشتمل بر امكان 
اعتبارسنجي بيمهاي و رفع همپوشاني آنان با استفاده از 
پايگاه اطالعات برخط بيمهشدگان كشور و بهصورت 
الكترونيكـــي اقدام كند هزينه خدمات موضوع اين 
حكم با تصويب مجمع عمومي سازمان بيمه سالمت 
ايـــران بر مبناي تراكنش انجام شـــده تعيين و از 

مراجعهكننده دريافت ميگردد.
صاحبان حرف پزشكي و همچنين تمام مراكز 
بهداشتي، تشخيصي، درمان و دارويي اعم از دولتي، 
غيردولتي، خيريه و خصوصي مكلفند براســـاس 
ضوابطي كه از ســـوي سازمان بيمه سالمت ايران 
ابالغ ميشود بدون نياز به دفترچه و مبتني بر نسخه 
الكترونيكي به بيمهشـــدگان تمام صندوقها ارايه 
خدمات كنند به ازاي هر فقره نسخه الكترونيكي مبلغ 
هزارريال از اشخاص حقيقي و حقوقي ارايهدهندهي 

خدمت طرف قرارداد دريافت ميشود.
دـ در راســـتاي اجراي ماده(62) قانون الحاق 
برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 
دولت(2)، دولت و بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران مكلف به تأمين تســـهيالت الزم براي هدف 
قانون مبني بر تأمين مسكن يكصدهزار نفر بوده و 
يارانه تســـهيالت از منابع موجود در اين قانون از 

رديف 131600 جدول شماره(7) تأمين ميگردد.
ايثارگراني كه در ســـنوات گذشته از تسهيالت 
ارزانقيمت تا ســـقف دويست ميليون ريال بهرهمند 
شده و تا پايان سال 1395 تسويه كردهاند، به شرط 
خريد يا ساخت مسكن جديد از تسهيالت مسكن 
ارزانقيمت ايثارگري قانون بودجه سال 1398 بهرهمند 

شوند.
وـ سازمانها و ارگانهاي غيردولتي كه به هر 
نحوي از منابع عمومي دولت استفاده ميكنند بايد از 
تعرفه بخش دولتي تبعيت كنند همچنين در مناطقي 
كه ساير بخشها از جمله سازمان تأمين اجتماعي، 
شهرداري و نيروهاي مسلح امكانات بيمارستاني و 
ارايه خدمات دارند بايد به تمام افراد بيمهشـــده با 

تعرفه دولتي خدمت ارائه كنند.
متناســـب با پذيرش افراد با تعرفه دولتي در 
مراكز غيردولتي فوقالذكر، ســـازمان بيمه سالمت 
ايران موظف اســـت تسهيالت درنظر گرفته شده 
براي مراكز دولتي را عيناً براي مراكز غيردولتي هم 

مدنظر قرار دهد.
تبصره18:

الف:
1ـ به دولت اجازه داده ميشود اعتبارات رديف 
28ـ550000 جدول شماره(9) اين قانون، بخشي از 
اعتبارات مندرج در جدول تبصره(14) اين قانون را 
در قالب وجوه اداره شده، يارانه سود، كمك بالعوض 
بـــا منابع موضوع ماده(52) قانون الحاق برخي مواد 
به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) در 
چارچوب مصوبات هيأت امنا، ضوابط، مقررات و 
اساسنامه صندوق توسعه ملي و همچنين تسهيالت 
بانكي تركيب و براي اجراي برنامههاي ايجاد اشتغال 
مولد، تثبيت اشتغال موجود، اجراي سياستهاي بازار 
كار و تكميل اجراي برنامههاي بند(الف) تبصره(18) 

قانون بودجه سال 1397 كل كشور هزينه كند.
2ـ پنجـــاه درصد اعتبارات موضوع تبصره(4) 
ماده(94) قانون برنامه ششم توسعه براساس برنامههاي 
پيشنهادي وزارت ورزش و جوانان به منظور اشتغال 
جوانان ميتواند با تأييد ســـازمان برنامه و بودجه 

كشور هزينه شود.
3ـ تســـهيالت بانكي مربوط به برنامه اشتغال 
مددجويان كميته امداد امام خميني(ره) و ســـازمان 
بهزيســـتي(موضوع بند(ب) تبصره(16) اين قانون) 
براســـاس برنامههاي پيشنهادي دستگاههاي ذيربط 
ميتواند با تأييد ســـازمان برنامه و بودجه كشـــور 

هزينه شود.
4ـ به منظور تســـهيل تأمين وثايق مورد نياز 
برنامههاي موضوع اين حكم، بخشي از منابع عمومي 
جزء(1) اين بند ميتواند با تأييد ســـازمان برنامه و 

بودجه كشـــور براي افزايش سرمايه صندوقهاي
ضمانت سرمايهگذاري مورد استفاده قرار گيرد. 

5ـ ده درصـــد از عـــوارض موضوع جزء(1)
بند(ب) ماده(6) قانون برنامه ششـــم توسعه كه در
اختيار دهياريها و فرمانداريها (در روستاهاي فاقد
دهياري) است، ميتواند صرف پروژههاي اشتغالزايي
روستايي، مصوب شـــوراي برنامهريزي و توسعه

استان شود.
بـ به شـــركتهاي تابعه وزارت ارتباطات و
فناوري اطالعات اجازه داده ميشـــود با تأييد وزير
ارتباطـــات و فناوري اطالعات تا مبلغ يك هزار و
چهارصدميليـــارد ريال از محل منابع داخلي خود و
براي كمك به ســـرمايهگذاريهاي خطرپذير، ايجاد
كارور(اپراتور)هاي ارايهكننده خدمات الكترونيكي در
تمام بخشها، حمايت از طرح(پروژه)هاي توسعهاي
اشـــتغالآفرين و يا صـــادرات كاال و خدمات در
اين بخش توســـط بخشهاي خصوصي و تعاوني
بهصورت وجوه اداره شده براساس آييننامهاي كه به
پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
و ســـازمان برنامه و بودجه كشـــور تهيه شده و به
تصويب هيأت وزيران ميرسد، اختصاص دهند و
مابهالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت كنند.

تبصره19:
به منظور اجرايي كردن ماده(27) قانون الحاق
برخـــي مواد به قانون تنظيم بخشـــي از مقررات
مالي دولت(2)، دستگاههاي اجرايي مكلفند از محل
منابع بودجه كل كشور تمهيدات الزم براي اجراي
طـــرح جديد، نيمهتمام و آمـــاده بهرهبرداري و در
حـــال بهرهبرداري از طريق انعقاد قرارداد واگذاري
و يا مشـــاركت با بخشهاي خصوصي، تعاوني و

شهرداريها و دهياريها فراهم كنند.
1ـ به دولت اجازه داده ميشـــود تا ده درصد
از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي اين قانون
را كسر و به رديف شماره 41ـ550000 واريز نمايد
تا با اعتبار مصوب طرحها و پروژههاي مندرج در
قسمت دوم پيوست شماره(1) اين قانون، در قالب
يارانه ســـود، وجوه اداره شده يا كمك بالعوض،
براي قراردادهاي مذكوراختصاص دهد. سهم اعتبارات
اســـتاني هر استان و شهرســـتان به همان استان و

شهرستان اختصاص مييابد.
بخشهاي خصوصي، تعاوني و شهرداريها و
دهياريها ميتوانند تأمين مالي را از طريق روشهايي
چون تأمين مالي خارجي (موضوع بند(الف) تبصره(3)
اين قانون)، منابع بانكي، بازار ســـرمايه و تسهيالت
ريالي و ارزي صندوق توســـعه ملي (با رعايت و

مقررات موضوعه) انجام دهند.
3ـ دولـــت ميتواند در احداث، توســـعه و
بهرهبرداري از حوزههاي سالمت، آموزش و تحقيقات
و فرهنگ موضوع تبصره(2) بند(ج) ماده(3) قانون
اجراي سياستهاي كلي اصل(44) قانون اساسي و
همچنين در اجراي طرحهاي بنگاهها و فعاليتهاي
گروه سه ماده(2) قانون اجراي سياستهاي اصل(44)
با اســـتفاده از روش مشاركت عموميـ خصوصي
از ظرفيـــت اين تبصره با رعايـــت قانون اجراي

سياستهاي كلي اصل(44) استفاده كنند.
4ـ به منظور توسعه عدالت آموزشي و افزايش
كيفيت ارايه خدمات، با تأمين شـــرايط الزم جهت
برخورداري همگان از خدمات آموزشي و پرورشي
در چارچوب قوانين و مقررات، دولت مجاز به خريد
خدمات آموزشـــي از مؤسسان مدارس غيردولتي و
ايجاد مدارس از طريق ظرفيت اين تبصره اســـت.
تحصيل در اين مدارس رايگان بوده و مســـئوليت
انتخاب مشاركتكنندگان اين طرحها و نظارت بر
كيفيت و ارزيابي خدمات ارايهشده بر عهده وزارت

آموزش و پرورش است.
5ـ شوراي برنامهريزي و توسعه استان تا سقف
ده درصد از اعتبارات تملك داراييهاي ســـرمايهاي
استان را براي پروژههاي جديد استاني اختصاص دهد
و براي پروژههاي جديد بيش از سقف تعيين شده
صرفاً از طريق ساز و كار مشاركت عموميـ خصوصي
مجاز ميباشد. خريد محصول پروژههاي مشاركتي
از محل اعتبارات تملك داراييهاي ســـرمايهاي و
هزينهاي استان براي پروژههاي استاني مصوب شوراي

برنامهريزي و توسعه استان امكانپذير است.
3ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند تمام اطالعات
مربوط به حقوق، فوقالعادههاي مستمر و غيرمستمر
كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي خود را در اختيار
ســـازمان برنامه و بودجه كشـــور، سازمان اداري و
استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي

قرار دهند.
واحدهاي مجـــري موظفند حقوق و مزاياي
كاركنان رســـمي، پيماني و قـــراردادي، مندرج در
حكم كارگزيني و قراردادهاي منعقده را برابر قوانين
و مقررات مربوط و ســـاير پرداختهاي غيرمستعد
پرسنلي را معطوف به عملكرد و كارايي آنها محاسبه
و پرداخت نمايند. در صورتي كه واحد مجري بخشي
از كاركنان خود را (حداكثر تا ده درصد نســـبت
به انجام مأموريتهاي خود مازاد تشـــخيص دهد،
ميتواند پس از تأييد باالترين مقام دستگاه اجرايي
مذكور، وفق قوانين و مقررات مربوط (جابهجايي به
واحد ديگري در همان دستگاه، جابهجايي به دستگاه
اجرايي ديگري در همان شـــهر يا شهرستان بدون
رضايت مســـتخدم و جابهجايي به ساير شهرها و
شهرستانهاي ديگر در همان دستگاه اجرايي و يا ساير
دستگاههاي اجرايي با رضايت مستخدم و موافقت
ســـازمان اداري و اســـتخدامي كشور) اقدام نمايد.
در صورت عدم موافقت مســـتخدم، وفق مقررات
مربوط، در خصوص نيروهاي رسمي و پيماني نسبت
به بازنشســـتگي با بازخريدي و در مورد نيروهاي
قراردادي نســـبت به فسخ قرارداد و بازخريدي آنها

اقدام كنند.
4ـ دستگاه اجرايي مجاز است از صرفهجوييهاي
حاصل از تفاضل بين قيمت تمام شده مورد توافق
در تفاهمنامههاي منعقده و هزينههاي قطعي فعاليت
يا محصول در همان دوره تفاهمنامه، مشـــروط به
تأييد عملكرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه
كشور، و در سقف تخصيص اعتبار، پنجاه درصد را به
منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري در قالب
پرداختهاي غيرمستمر و ارتقاي كيفي خدمات و
محصوالت براساس دستورالعمل ابالغي سازمانهاي
برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور
و پنجاه درصد(50%) ديگر را براي افزايش اعتبارات
طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي دستگاههاي
ذيربط و مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب
كميتـــه تخصيص اعتبارات موضوع ماده(30) قانون

برنامه و بودجه، هزينه نمايد.
دـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(25) قانون
برنامه ششم توســـعه، مكلف به تأمين حداقل ده
درصـــد از وظايف ايـــن ماده از طريق واگذاري و
خريد خدمات ميباشند. همچنين ايجاد هرگونه واحد
اداري يا عملياتي جديد براي انجام وظايف موضوع
ماده فوقالذكر ممنوع است و تأمين خدمات مورد
نياز از طريق سازوكار پيشبيني شده در اين ماده و

اعتبارات مصوب امكانپذير است.
تبصره21:

الـــفـ در اجراي بند(ث) ماده(7) قانون برنامه
ششم توسعه، صندوقهاي بازنشستگي كشوري و
لشكري موظفند از ابتداي سال 1398 ضمن افزايش
كارايي و بازدهي بنگاههاي تحت پوشـــش خود،
اعتبار مورد نياز براي مابهالتفاوت هزينههاي مربوط
به مســـتمري بازنشستگان در سال 1398 نسبت به
اعتبار مصوب در قانون بودجه سال1397 كل كشور
را از محل منابع داخلي و ســـاير منابع حاصل از
سرمايهگذاريهاي خود تأمين كنند. در صورتي كه
منابع حاصل از ســـود و بازدهي بنگاههاي تحت
پوشش، كفايت پرداخت مابهالتفاوت را نكند، به دولت
اجازه داده ميشود آن را از محل برداشت مجاز از

ورودي منابع صندوق توسعه ملي تأمين كند.

پايانىجزئيات اليحه بودجه سال1398 كل كشور
م و 

ش دو
بخ
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همدان- خبرنگار اطالعات: مدير باغباني سازمان 
جهاد كشاورزي همدان با تأكيد بر اين كه متوسط 
عملكرد در سطح كشت زعفران همدان از ميانگين 
كشـــوري باالتر است گفت: كشـــت زعفران در 
اين اســـتان چهاركيلوگرم و در كشور 8/3 كيلوگرم 

است.
حجت اهللا شـــهبازي در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد: سطح زيركشت باغ هاي زعفران استان همدان 
در سال 83 فقط 16 هكتار بوده كه در سال جاري 
به 161 هكتار رسيد. توليد زعفران در سال 83 در 
استان همدان 52 كيلوگرم بود و امسال 548 كيلوگرم 

زعفران از سطح باغ هاي استان برداشت شد.
او ادامه داد: در 9 شهرستان استان همدان زعفران 
كشت مي شود و شهرستان مالير با 73 هكتار داراي 
بيشترين سطح كشت زعفران است، البته آب و هواي 
مناسب براي كشت زعفران بايد نيمه گرمسيري باشد 
اما مقاومت اين گياه به سرما زياد است لذا در گذشته 
نيز در همدان زعفران كشت مي شده است. بر اساس 
اسناد موجود شهرستان تويسركان و حاشيه زاگرس 
از زيستگاه هاي اصلي كشت زعفران بوده و كيفيت 
محصول توليدي استان كمتر از قطب هاي اصلي اين 

محصول در كشور نيست. 
وي اضافه كرد: كشـــت زعفران يكي از گياهان 
كم آب بر است و سه هزار مترمربع در هرهكتار آب 

مصرف مي كند.كشـــت زعفران در استان همدان از 
شهريور آغاز مي شود و پس از كاشت تا پايان شهريور، 
يك مرتبه آبياري الزم دارد، در مهرنيز اگر بارندگي 

انجام نگيرد، يك مرتبه آبياري انجام مي شود. 
مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي همدان با 

اشاره به ظرفيت هاي قابل توجه اين استان در كشت 
زعفران از رشد روز افزون سطح كشت اين محصول 
در اســـتان خبر داد و گفت: همدان رتبه 14 كشور 
را در كشـــت زعفران و رتبه 13 در سطح توليد را 

به خود اختصاص داده است.

*افزايش سطح كشت گل  محمدي 
مدير باغباني ســـازمان جهاد كشاورزي همدان با 
اشاره به افزايش 50 درصدي كشت گل  محمدي در اين 
استان گفت: امسال 180 هكتار گل  محمدي در استان 
همدان كشت شده كه نسبت به سال گذشته افزايش 50 
درصدي دارد، پارسال 90 هكتار گل  محمدي در استان 
همدان كشـــت شده بود كه بيشترين سطح كشت اين 
محصول در شهرستان مالير با 80 هكتار سطح زيركشت 
است.همچنين پارسال 109 تن گل  محمدي در استان 
همدان توليد شد كه ميزان توليد اين محصول در استان 
به 212 تن رسيده است. وي با اشاره به فرآوري سنتي 
گل  محمدي در اســـتان همدان تاكيد كرد: محصوالت 
فرآوري شده گل  محمدي شامل گالب و گل خشك 
است و به علت اين كه فرآوري آن سنتي است، توليد 
اسانس از اين محصول وجود ندارد. او گفت: همدان رتبه 
چهارم توليد گياهان دارويي كشور را به خود اختصاص 
داده است. وي ادامه داد: رازيانه و گشنيز دو محصول 
صادراتي مهم استان همدان است و 98 درصد رازيانه 
كشور به عنوان يكي از گياهان دارويي معجزه آسا در 
اين استان توليد مي شود. ميزان توليد رازيانه در استان 
همدان يك هزار و 425 تن و اين ميزان در كشور يك 
هزار و 459 تن اســـت. سطح زيركشت رازيانه استان 
همدان 2 هزار و 260 هكتار اســـت و تمامي رازيانه 

استان در شهرستان رزن توليد مي شود.

 65 هزار دانشجو در مراكزمتوسط برداشت زعفران در همدان باالتر از ميانگين كشوري است
 تربيت معلم كشور تحصيل مي كنند

شـــهركرد- خبرنگار اطالعات: معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه 
فرهنگيان گفت: 65 هزار دانشجو- معلم در مراكز و پرديس هاي دانشگاه 

فرهنگيان مشغول تحصيل و فراگيري علم ودانش هستند.
علي باقرطاهرنيا درآيين نكوداشت صدمين سالگرد تأسيس دانشگاه 
فرهنگيان در شهركرد در جمع خبرنگاران افزود: 41 هزار دانشجو- معلم 
در اين دانشگاه تحصيالت خود را ادامه مي دهند و اين دانشجو- معلمان 
در قالب دانشجويان مقاطع تحصيلي پيوسته و دانشجو- معلمان مهارت 
آموز در 16 رشته آموزشي متناسب با نياز آموزش و پرورش تحصيل 

مي كنند.
طاهرنيا اظهار كرد: دانشگاه فرهنگيان كشور 98 شعبه در قالب پرديس 
و مراكز دانشگاه فرهنگيان فعال دارد. در چهارمحال وبختياري نيز دو 
پرديس و يك مركز دانشگاه فرهنگيان فعال است كه در اين مراكز يك 
هزار دانشجو- معلم مشغول تحصيل هستند كه به نسبت نياز آموزش و 
پرورش استان عدد بااليي نيست. براساس آمار 14 هزار معلم در استان 
فعاليت تحصيلي دارند و ساالنه يك هزار و 200 نفر بازنشسته مي شوند 
و اين امر مي طلبد كه ساالنه به همين تعداد، فارغ التحصيل از دانشگاه 
فرهنگيان وجود داشته باشد. توسعه دانشگاه فرهنگيان در استان، نيازمند 
توجه و حمايت مســـئوالن استاني و محلي و تامين فضاي فيزيكي و 

نيروي انساني و پشتيباني محتوايي است.
طاهرنيا افزود: سال گذشته جذب دانشجو در مراكز و پرديس هاي 
دانشگاه فرهنگيان سه برابر افزايش يافت كه پيش بيني مي شود اين افزايش 
در سال هاي آينده نيز ادامه داشته باشد. نيروهاي مشغول به تحصيل در 
اين دانشگاه پاسخگوي نياز آموزش و پرورش نيست و بنابراين وزارت 
آموزش و پرورش نيز با برگزاري آزمون هاي اســـتخدامي و بكارگيري 
نيروهايي كه دوره مهارتي ماده 28 را طي كرده اند،ســـعي دارد كمبود 
نيروي انســـاني را رفع كند. براساس آمار وزارت آموزش و پرورش تا 
سال 1404 دو سوم معلمان فعلي بازنشسته مي شوند كه به همين تعداد 

نيروي جايگزين نياز است.
وي بهترين راه جذب معلم در آموزش و پرورش را دانشـــگاه 
فرهنگيان بيان كرد و افزود: برگزاري آزمون استخدامي راه موازي براي 

تامين نيروي انساني آموزش و پرورش است.
در پايان اين آيين، شـــماري از معلمان و فرهنگيان دانش آموخته 

دانشگاه فرهنگيان شهركرد تقدير شدند. 

ضرورت پايش جدي دستگاه هاي نظارتي 
بر احتكار كاالهاي اساسي

رباط كريمـ  خبرنگار اطالعات: معاون سياسيـ  انتظامي فرمانداري 
رباط كريم گفت: دســـتگاه هاي نظارتي پايش خود را در ايام پاياني سال 
در سواســـتفاده برخي از افراد در احتكار كاالهاي اساسي مردم با جديت 

بيشتري دنبال كنند. 
منصور ســـالكي  با اشاره به اين كه قاچاق كاال صدمات فراواني بر 
پيكر اقتصاد ملي كشور وارد كرده است، افزود: قاچاق كاال، معلول عوامل 
مختلفي بوده كه مبارزه با آن، نيازمند عزم ملي و توجه دقيق به شاخص هاي 

علمي است.
وي همچنين به تيز بيني دستگاه هاي نظارتي، گريزي زد و ابراز داشت: 
با توجه با ماه هاي پاياني سال و سوء استفاده برخي از احتكار كردن كاال در 
انبارهاي شهرستان، دستگاه هاي نظارتي اقدامات الزم را در شناسايي چنين 

مكان هايي انجام دهند.  
سالكي در ادامه جلوگيري فعاليت مراكز فاقد مجوز را خواستار شد 
و تاكيد كرد: با توجه به مراكز تزريق گاز مايع ( lpg )به خودروهاي بدون 
رعايت استانداردهاي الزم و تهديد سالمت افراد جامعه از فعاليت چنين 

مراكزي جلوگيري به عمل آيد. 

كشف چوب قاچاق از يك نيسان در فومن
فومنـ  خبرنگار اطالعات: فرمانده انتظامي شهرستان فومن گفت: 
ماموران انتظامي هنگام گشت زني در حوزه استحفاظي به يك دستگاه 
خودرو نيسان كه در حال حمل چوب بود، ظنين شدند و اين خودرو 

را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
ســـرهنگ محسن جعفرزاده، ارزش چوب هاي كشف شده را 32 
ميليون ريال اعالم كرد و افزود: در بازرسي از اين خودرو 4 تن و 500 

كيلوگرم چوب جنگلي قاچاق كشف شد. 

گزارش هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري 
ازحادثه آتش سوزي مدرسه زاهدان

ســـرويس شهرســـتان ها: هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري 
آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان درخصوص حادثه آتش 
سوزي مدرسه غيردولتي «اسوه حسنه» زاهدان تصميماتي اخذ و اعالم 
كرد: عوامل متعددي در زمينه سازي و بروز اين حادثه مؤثر بوده و قصور 

يا تقصير بخش هاي مختلف بايد مدنظر قرار گيرد.
در پي دستور وزير آموزش و پرورش مبني بر اقدام هيات بدوي 
رسيدگي به تخلفات اداري استان سيستان و بلوچستان درباره برخورد 
قاطع، قانونمند و ســـريع با مســـببان اين حادثه در راستاي همدردي و 
كاهش آالم بازماندگان و جلوگيري از تكرار چنين پيشامدهاي ناگواري 
در آينده، نماينده وزير و مديركل دفتر هماهنگي هيات هاي رســـيدگي 
به تخلفات اداري با حضور در منطقه و ضمن بازديد از مدرسه اسوه 
حسنه زاهدان؛ روند تشكيل پرونده را آغاز كرد كه مقرر شد اقدامات 
زير انجام گيرد:  الف- رسيدگي قاطع، سريع و البته قانونمند و عادالنه 
به منظور برخورد قانوني با تمامي قصور يا تقصيركنندگان اين حادثه با 
آگاهي كامل از همه جوانب موضوع و شناسايي علل بروز اين حادثه 
هدف نهايي هيات بوده و از اين منظر از تمامي ظرفيت ها و اختيارات 

قانوني خود استفاده خواهد كرد.
ب- با هدف تنبيه و اعمال مجازات هاي بازدارنده الزم اســـت با 
توجه به آثار و پيامدهاي تلخ و زيانبار اين حادثه از حيث تعداد قربانيان 
آن و نيز تاثير اين واقعه بر مخدوش شدن جايگاه نظام تعليم و تربيت 
و ســـلب اعتماد عمومي به آموزش و پرورش ؛ هيات در بررســـي هاي 
خود تمامي عوامل طولي و عرضي و زنجيره مســـئوليتي را با ماهيت 
عملكردي، مديريتي، انساني و سيستمي كه مي تواند از مديران ارشد تا 
موسس و مجريان و عوامل عملياتي و خدماتي پايين  دست در حوزه هاي 
مختلف دولتي و غير دولتي را شامل شود در نظر گرفته و سهم تقصير 
تمامي عوامل را با تحقيق و جلب نظر كارشناســـي تعيين كند. به  هر 
حال بررســـي هاي مقدماتي نشان مي دهد مجموعه عوامل متعددي در 
زمينه سازي و بروز اين حادثه موثر بوده و قصور يا تقصير بخش هاي 

مختلف بايد مدنظر قرار گيرد.
ج- با عنايت به ماده (19) قانون رسيدگي به تخلفات اداري؛ از آنجا 
كه موضوع واجد وصف جزايي و جنبه مجرمانه است، هيات با همكاري 
واحد حقوقي اداره كل، مراتب را از مراجع قضايي ذيصالح نيز پيگيري 

و نتايج حاصله را در رسيدگي خود مطمح نظر قرار خواهد داد.
د- بنا به بررسي هاي اوليه و يافته هاي حاصله از گزارش هاي رسمي 
مراجع انتظامي، آتش نشاني و اداره كل آموزش و پرورش استان و نيز 
محتواي گفتگوي حضوري با مقامات قضايي و با امعان نظر به شرح 
وظايف و مسئوليت هاي قانوني و با اتهام نقض قوانين و مقررات و كم 
كاري يا ســـهل انگاري در انجام وظايف محول شـــده به ويژه از حيث 
نظارت بر عملكرد موسس و واحد آموزشي و پرورشي غير دولتي، پرونده 
افراد ذيل حســـب مورد در اجراي ماده (34) و تبصره (1) ماده (35) 
قانون تاســـيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي 
(مصوب 1395 مجلس شوراي اسالمي) يا مقررات قانون رسيدگي به 
تخلفات اداري و آيين نامه اجرايي آن به شوراي نظارت استان يا هيات 
بدوي استان ارجاع و مطابق با موازين قانوني و خارج از نوبت تحت 
رسيدگي قرار مي گيرد و در صورت صالحديد وزير آموزش و پرورش 
انجام اقدامات تاميني موقت يا انضباطي نسبت به عناصر زنجيره مسئوليتي 

به شرح پيشنهادي هيات در دستور كار قرار خواهد گرفت.
يك واحد آموزشي پيش دبستاني و دبستان غير انتفاعي در خيابان 
مصطفي خميني زاهدان روز سه شنبه 27 آذرماه طعمه حريق شد كه در 
آن چهار دانش آموز اين مدرسه دخترانه به نام هاي مونا خسروپرست، 
صبا عربي، مريم نوكندي و يكتا ميرشكار دچار سوختگي باالي 90 درصد 

شدند كه پس از انتقال به بيمارستان جان خود را از دست دادند.

كشف انبار تجهيزات حفاري چاه هاي نفت در اهواز
ســـرويس شهرستان ها: يك انبار بزرگ احتكار ادوات و تجهيزات 

حفاري چاه هاي نفت به ارزش 25ميليارد تومان در اهواز كشف شد.
فرمانده انتظامي خوزستان با اعالم اين خبر، گفت: در راستاي مقابله 
با قاچاق كاال و ارز و تمركز بر كشف انبارهاي دپو كاال، ماموران پليس 
آگاهي استان با رصد اطالعاتي يك انبار بزرگ دپو ادوات حفاري قاچاق 

چاه هاي نفت را شناسايي كردند.
سردار حيدر عباس زاده افزود: با هماهنگي مرجع قضايي اكيپي از مأموران 
مبارزه با قاچاق كاال پليس آگاهي خوزستان به محل اعزام شد و تعداد زيادي 

ادوات حفاري چاه هاي نفت بدون مجوز گمركي كشف و ضبط شد.
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هيچ كنسرتي در سيستان و بلوچستان بدون مجوز ارشاد 
برگزار نمي شود

توزيع الستيك خودروهاي حمل و نقل عمومي در گيالن

استاندار خواستار تشكيل شوراي راهبري در آذربايجان شرقي شد

زاهدان   -   خبرنگار اطالعات: «برگزاري كنسرت در 
سيستان و بلوچستان فقط با مجوز شوراي فني موسيقي 

و شعر اين اداره كل امكانپذير است.»
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان سيستان و 
بلوچستان با بيان مطلب باال،افزود: كنسرت و اجراهاي 
صحنه اي در هر استان توسط فرد يا موسسه اي برگزار 
مي شود كه از دفتر موسيقي كشور مجوز فعاليت داشته 
باشــــد كه در سيستان و بلوچستان شش موسسه اين 
مجوز فعاليت را دارند و مي توانند كنسرت و برنامه هاي 

صحنه اي اجرا كنند .
 وي به تشريح مراحل برگزاري كنسرت در استان 
پرداخت و گفت: موسسه داراي مجوز ابتدا درخواست 
برگزاري كنســــرت با ذكر زمان، مكان، نام خواننده يا 
گروه موسيقي، قطعه هاي مورد نظر براي اجرا و ديگر 
جزئيات را به طور كتبي به اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي ارائه مي دهد . سپس اين درخواست در شوراي 
فني شعر و موسيقي كه رياست آن برعهده مديركل 

فرهنگ و ارشاد اسالمي است مطرح مي شود .
 مسگراني تاكيد كرد: چنانچه قطعه يا قطعات مورد 
نظر براي اجرا در كنسرت قبال از سوي دفتر موسيقي 
كشور تائيد شده باشد در اين شوراي استاني هم مورد 
قبول واقع مي شود در غير اين صورت متن شعر قطعه 
بايد توسط اعضاي شوراي فني شعر و موسيقي استان 
تائيد شود.همچنين در اين شورا مكان و زمان اجراي 

كنسرت بررسي مي شود .
 مدير كل فرهنگ و ارشــــاد اسالمي سيستان و 
بلوچســــتان گفت: پس از تائيد درخواست برگزاري 
كنسرت توسط شوراي فني شعر و موسيقي نوبت به 

گرفتن استعالم ها مي رسد .
 وي افزود: استعالم حراست، استعالم هاي درون 
شهري مانند استعالم هاي نيروي انتظامي، اداره اماكن، 
فرمانداري، شــــهرداري و آتش نشاني در اين مرحله 

گرفته مي شود .
 مســــگراني تاكيد كرد: از آنجــــا كه در زاهدان 
كنسرت ها معموال در سالن هاي ورزشي برگزار مي شود، 

اســــتعالم آتش نشاني براي تائيد ايمني اين مكان ها 
الزامي است .

 بــــه گفته وي پس از اين مراحل مجوز برگزاري 
كنسرت صادر مي شود .

 مديركل فرهنگ و ارشــــاد اســــالمي سيستان و 
بلوچســــتان با بيان اينكه تعداد درخواســــت ها براي 
برگزاري كنسرت افزايش يافته و تا قبل از دهه فاطميه 
هر 10 روز يك كنســــرت برگزار خواهد شد، افزود: 
اولويت براي صدور مجوز با موسسه اي است كه زودتر 

درخواست خود را ارائه داده باشد .
 وي اظهار داشت: از شش موسسه داراي مجوز 
بــــراي برگزاري برنامه هاي صحنه اي در سيســــتان و 
بلوچستان مديران مسئول دو موسسه ساكن اين استان 
نيستند اين در حاليســــت كه ارائه درخواست براي 
برگزاري كنســــرت فقط با حضور مدير مسئول قابل 
قبول است .   يك موسسه هم در شهرستان زهك به طور 

تخصصي در زمينه هاي مذهبي فعاليت مي كند .
 مسگراني گفت: در مجموع فقط سه موسسه باقي 
مي ماند كه مي توانند كنســــرت و برنامه هاي صحنه اي 
اجرا كنند كه متاسفانه گاهي اصرار دارند اين كار بدون 

گرفتن استعالم هاي الزم انجام شود .
 او اظهار داشــــت: ســــعي مي كنيم در كنار اين 
موسسات نقش حامي و ناظر را ايفا كنيم و در عين 
تعامل هر گاه تخلفي از اين موسسات سر بزند قطعا 

كوتاه نخواهيم آمد .
 وي تاكيد كرد: اولويت ما ايجاد فضاي فرهنگي 
شــــاد و سالم براي مردم است و تالش مي كنيم اين 
برنامه هاي فرهنگي به زاهدان منحصر نشــــود تا مردم 
ديگر شــــهرهاي سيستان و بلوچستان هم از آن بهره 

ببرند .
 مســــگراني گفت: در جهت حمايت از هنرمندان 
سيســــتان و بلوچســــتان هم به هر يك از موسسات 
برگزار كننده كنسرت ابالغ كرده ايم كه به ازاي هر دو 
كنسرت با خواننده كشوري بايد يك برنامه با استفاده 

از هنرمندان استاني برگزار كنند .

رشتـ  خبرنگار اطالعات: 
الســـتيك براي رفـــع و كاهش 
مشكالت رانندگان حمل و نقل 

عمومي در گيالن توزيع مي شود. 
مديركل راهداري و حمل و 
نقل جاده اي گيالن در ديدار دست 
اندركاران راهـــداري و حمل و 
نقل جاده اي استان با نماينده ولي 
فقيه در گيالن اظهار داشت: ارائه 
خدمات مناسب به كاربران جاده ها 
رابطه مستقيمي با افزايش ايمني 

سفر دارد. 
محمدرضا نازك كار با اشاره 
به وضعيت شركت هاي حمل و 
نقل كاال و مسافر گفت: در استان 
گيالن 170 شركت و موسسه حمل 

و نقل كاال فعاليت دارند. 
وي با بيان اينكه حدود 139 
شـــركت حمل و نقل مسافر و 3 
شـــركت حمل و نقل بين المللي 
كاال در استان گيالن فعاليت دارند 

افزود: حدود 85 نمايندگي شركت 
حمل و نقل بيـــن المللي كاال در 

گيالن فعال هستند. 
مديركل راهـــداري و حمل 
و نقل جاده اي گيالن با اشـــاره 
به وضعيـــت ناوگان حمل و نقل 
عمومي در اين استان گفت: 8 هزار 
و 446 دستگاه ناوگان حمل و نقل 
عمومي در گيالن مشغول فعاليت 
هستند و 12 هزار و 47 راننده در 
بخش حمل و نقل عمومي استان 

كار مي كنند. 
نازك كار با بيان اينكه بيش 
از 6 ميليون تـــن كاال در 8 ماهه 
نخست ســـال 97 از استان گيالن 
حمل شده است، افزود: در بخش 
حمل و نقل مسافرهم تعداد قابل 
توجهي جابه جايي صورت گرفته 

است. 
وي تهيه اقالم مصرفي ناوگان 
و ازجمله الســـتيك را يكي از 

دغدغه هاي مهم رانندگان حمل و 
نقل جاده اي دانست و اظهار داشت: 
براي رفع مشكل رانندگان، براي 
توزيع الستيك برنامه ريزي شده 

است. 
وي به خدمات راهداران به 
زائران حسيني در ايام اربعين اشاره 
كرد و افزود: اعزام چند دســـتگاه 
ماشين آالت سنگين به همراه راننده 
به استان ايالم و تهيه ناوگان هاي 
باري واتوبوس براي انتقال خدام 
ووسايل موكب ها، از جمله خدمات 

راهداران گيالن بوده است. 
و  راهـــداري  مديـــركل 
حمل و نقل جـــاده اي گيالن با 
اشـــاره به عملكرد مراكز معاينه 
فني خودروهاي ســـنگين گفت: 
17 هزار و 939 خودرو ســـنگين 
به مراكز معاينه فني استان گيالن 
مراجعه كرده اند و برگه معاينه فني 

دريافت كرده اند. 

تبريزـ  خبرنگار اطالعات: اســـتاندار آذربايجان 
شرقي با تاكيد بر لزوم ايفاي نقش فعاالنه نخبگان در 
تعيين اولويت هاي توسعه اي استان، خواستار تشكيل 

شوراي راهبردي شد. 
محمدرضا پورمحمدي در نشست كاري مشترك 
رئيس و معاونان ســـازمان مديريـــت و برنامه ريزي 
آذربايجان شـــرقي با وي گفت: مشكل اصلي ما نبود 
الگوي توسعه اســـت و نخبگان و متفكران بايد خط 
مشي توسعه اســـتان را تعريف كنند.  وي افزود: ما 
بايد به موضوع سياستگذاري ها توجه داشته باشيم و 
هشدارهايي مثل پيري جمعيت و نرخ پايين بيكاري را 
كه حاكي از مهاجرت نيروي انساني فعال است، جدي 
بگيريم.  وي تاكيد كرد: بايد آينده مطلوب آذربايجان 

شرقي را ترسيم كنيم، معمار آينده باشيم و به طرح هاي 
توسعه استان بينديشيم. 

استاندار آذربايجان شرقي با بيان اينكه هر برنامه  اي 
بهتر از بي  برنامگي است، بر لزوم پيگيري و نظارت بر 
اجراي برنامه  ها تاكيد كرد و ادامه داد: الزم است رويه ها 
و فرايندها را اصالح كنيم تا شفافيت امور باال رود و به 

قدرت جهت دهي و مديريت افكار مسلط باشيم. 
وي افزود: عملكرد سيستم و دستگاه ها با برنامه هاي 
مصـــوب فاصله زيادي دارد و ســـازمان مديريت و 
برنامه ريزي بايد به عنوان مغز متفكر، مسير توسعه استان 
را هموارتر كند.  استاندار آذربايجان شرقي گفت: مشكل 
اصلي ما نبود الگوي توسعه است و نخبگان و متفكران 

بايد خط مشي توسعه استان را تعريف كنند. 
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رش آگهي روزنامه اطالعات در  تهران و ساير مراكز استانها دفاتر رسمي پذ
(با يك تماس تلفني به گسترده ترين شبكه توزيع مطبوعات كشور بپيونديد)

آذربايجان شرقي
35552590-041تبريز

آذربايجان غربي
32224743-044اروميه

اردبيــــل
33243346-045اردبيل

اصفهــــان
3-32224001-031اصفهان

البـــــرز
2222500-0263كرج

ايـــــالم
3332442-0841ايالم

بـــوشهــر
33536630-077بوشهر

چهار محال و بختياري
32222727-038شهركرد

خراسان جنوبي
32222700-056بيرجند

خراسان رضوي
38419595-051مشهد

خراسان شمالي
32226006-058بجنورد

خوزستــان
33386152-33388047-061اهواز

زنجــــان
33365045-024زنجان

سمنــــان
33332440-023سمنان

سيستان و بلوچستان
33220243-054زاهدان

فـــــارس
32334494-071شيراز

قــــزوين
33222974-028قزوين

قــــــم
37703534-025قم

كردستـــان
33236487-087سنندج

كرمــــان
32223936-034كرمان

كرمانشــاه
38359172-083كرمانشاه

كهگيلويه و بويراحمد
33223939-074ياسوج

گلستــــان
32222123-017گرگان

گيـــــالن
33324511-013رشت

لرستــــان
33302200-066خرم آباد

مازنـــدران
33322206-011ساري

مركــــزي
32226966-086اراك

هــرمـزگان
32227800-076بندرعباس

همـــدان
5-38271814-081همدان

يـــــزد
37256027-035يزد

پذيرش آگهي براي روزنامه اطالعات و مجله اطالعات هفتگي

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

sazeman@ostan.org

ا تان اكزا اي ا ت هاطالعاتد زنا اشآگ پذ

اعتماد مردم،

 پشتوانه92 سال انتشار بي وقفه روزنامه اطالعات

تهــــران

دفتر مركزي

 (ميرداماد)

  22258014-17
        22223694
       29994509

29994249

3311241109124370268الله زار65150071مارليك

6646728509191576254ابوريحان6670761009121886934ولي عصر

509123198085-77136720نارمك
آزادي

66935043

88720001091231909306693998609192098997يوسف آباد6650270709123970324شهر آرا

3374206409127707311بهشت زهرا2260589109122567663قلهك5590219909123830830شهر ري

76504088رودهن2286669109385164151سيدخندان2271218909121787843شميران

كليه اسناد و مدارك مربوط به شركت پارس سهند بروجن به شماره 

 ثبت 2510 به شـــرح ذيل: 1ـ آگهي تأسيس 2ـ اساس نامه شركت

3ـ شركت نامه 4ـ آگهي آخرين تغييرات 5ـ روزنامه رسمي 6ـ كارت 

بازرگاني به شماره 14000187250 7ـ مهر شركت مفقود گرديده 

از يابنده خواهشمند اســـت به آدرس استان چهارمحال و بختياريـ  

بروجن  شهركردـ  اداره بازرگاني ارسال نمايد.   

اينجانب اصغـــر زارع ده آبادي مالك اتومبيل ســـواري پژو 1600 آردي به 
شماره پالك 64 ايران274د13 و با شماره موتور 11783038608 و شاسي 
83139585 به علت فقدان ســـند خودرو و برگ ســـبز تقاضاي رونوشت 
(المثني) اسناد مذكور را نموده اســـت. لذا چنانچه هركس ادعايي در مورد 
خودرو مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت 
ايران خـــودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران كرجـ  شـــهرك 
پيكانشهرـ  ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي 

مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.  

مدرك موقت كارشناسي رشته برق 
قدرت به نام سيد رضا رسايي كه از 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك اخذ 
شده مفقود گرديده و فاقد اعتبار است.

سند و برگ سبز موتورسيكلت پرند 
مدل 91 موتور 12185143 تنه 

9142884 پالك 24782ـ499 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. «مالير»

سند تراكتور 475 تك ديفرانسيل 
 N1432D1 مدل 92 به شماره سريال
و شماره موتور 276b مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است. سبزوار 

كارت دانشجويي به شماره 9111080590 
به نام بهناز گوهري رشته مهندسي معماري 
مؤسسه آموزش عالي عالءالدوله سمنانيـ  

گرمسار مفقود و فاقد اعتبار است. 

كارت دانشجويي به شماره 911108038 به 
نام نفيسه شاهسوند رشته مهندسي معماري 

مؤسسه آموزش عالي عالءالدوله سمنانيـ  
گرمسار مفقود و فاقد اعتبار است. 

 RD125 برگ سبز موتورسيكلت احسان تيپ
مدل 1389 ش موتور NYW192935 شاسي شاسي 

N2N***125G8922406 پالك 813ـ  22845 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. (زرند كرمان)

كارت هوشمند كاميون به شماره هاي 
13ـ438ع25ـ2239078 و 15ـ794ع65ـ2395996 

و 14ـ174ع29ـ1843292
مفقود شده فاقد اعتبار است.

پروانه بهره برداري معدن باريت سرهرود 
به شماره 102/25152 مورخ 91/7/3 به 
بهره برداري اينجانب حسين همتي مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز و سند كمپاني سواري تاكسي ARIOAT رنگ زرد خورشيدي 
مدل 1395 شماره موتور TNN4G16AG0010129 و شماره شاسي 
NAS321200G4903425 به شماره انتظامي 47ـ167ت14 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.«دليجان»

برگ سبز خودرو دنا سفيد به شماره شهرباني 975ص46ـ ايران10 
به شماره شاسي NAAW01HE8HE465875 و موتور 

147H0297465 به نام بهارعلي سلطانپور ساتلميش مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.(مراغه)

سند خودرو هيوندا توسان به 
شماره پالك 224و11ايران22 
به نام اختر قاسمي مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

شناسنامه مالكيت پرايد مدل 1390 به شماره 
پالك 62ـ269د21 و شماره موتور 3920376 
و شماره شاسي S5430089044246 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط گرديده است. (ساري)

بدينوسيله به اطالع مي رساند پروانه 
انتشارات سفيران به مديريت فرزاد محد 
حسين زاده هاشمي به شماره نشر 2970 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

سند كمپاني و برگ سبز سمند مدل 
90 موتور 12490042266 شاسي 

NAAC91CCXBF860398 پالك 651ق25ـ 
23 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. «مالير»

كليه اسناد پژو 206 مدل 86 موتور 
16186004308 شاسي 21501705 

پالك 435هـ 65ـ44 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. «مالير»

سند كمپاني خودرو جيب به شماره شهرباني 
824س27ايران41 به شماره موتور 8320121 و 
شاسي 307C21 به ام فريدون دارابي هاشم آبادي 

مفقود گرديده از اعتبار ساقط است. (مراغه)

سرقت يك دستگاه خودرو 

وانت نيسان زامياد به شماره 

پالك 642ص24ايران55 

و به شماره شاسي 

 NAZPL140TJ0491845

و شماره موتور 

Z24763953Z به سرقت 

رفته از يابنده تقاضا مي شود 

با شماره 09361393753 

تماس گرفته و مژدگاني 

دريافت نمايد.

مدارك فارغ التحصيلي اينجانب 
علي زارعي بوساري فرزند 

رمضانعلي به شماره شناسنامه 
451 صادره از بندر انزلي در 
مقطع كارشناسي ارشد رشته 
حقوق عمومي صادره از واحد 
دانشگاهي آزاد بندرانزلي 

با شماره 17/14/1/1179 
مفقود گرديده است و فاقد 

اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا 
مي شود اصل مدارك را به 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

بندرانزلي به نشاني بندرانزليـ  
طالب آباد ارسال نمايد.

برگ سبز (شناسنامه) 
خودرو: وانت زامياد مدل 1396  رنگ 

آبيـ  روغني شماره پالك 56ـ512ب59 
شماره موتور Z24729370Z شماره 
 NAZPL140TH0465031 شاسي
متعلق به اينجانب ابراهيم دهستان 

آبكنار نام پدر هوشنگ كدملي 
264699914 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز خودرو پرايد 
مدل 89 به شماره شهرباني 

631ن38ايران73 
شماره موتور 3650765 

شماره شاسي 
 S1412289539567
به نام محبوبة الري مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. ني ريز 

شناسنامه و كارت شناسايي و 
پالك سيتي كاميونت ون نيسان 
به رنگ آبي روغني مدل 1386 
به شماره پالك 94ـ848ج48 
و شماره موتور 366821 و 

شماره شاسي 1051647 به 
نام سهراب روزستان مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار
ساقط مي باشد. كازرون 

برگ سبز كاميون كشنده 
سيستم البرز مدل1388 به 
شماره پالك 45ـ711ع64 

به شماره موتور 
87880965 و شماره شاسي 

 NADG4Dy369H601014
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

مدرك كارشناسي مترجمي زبان انگليسي 
و ريز نمرات مربوطه از دانشگاه سيستان 
و بلوچستان (دانشكده ادبيات) اينجانب 

وحيده نكودري فرزند حيدر به شماره 
ملي 3621650261 و شماره شناسنامه 
1478 مفقود گرديده. لذا از يابنده تقاضا 
مي شود در صورت پيدا كردن مدارك فوق 
با شماره 44266309ـ021 تماس بگيرد.

سند كمپاني، تسلسل اسناد و برگ سبز سواري پژو 
405 مدل 83 به شماره پالك 299ص54ـ ايران35 و 

موتور 12483134440 و شاسي 83058049 به نام 
جواد زلفي جعفرآباد مفقود و فاقد اعتبار است.(بناب)

برگ سبز پژو 206 اسـ  تي مدل 1395 
به شماره انتظامي 791ق84ايران46 

به نام مصطفي حسين زاده ليش مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط است. 

كارت شناسايي پيكان مدل 1380 به 
شماره پالك 62ـ281د76 و شماره موتور 
11128042914 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط گرديده است. (ساري)

كارت هوشمند 
ميني بوس به شماره 
1783202 مفقود و 

فاقد اعتبار است. كليشاد 

پروانه دامداري روستايي به 
شماره 105/6/12222 به نام 
آقاي حميد عرب حلوايي مفقود و 

فاقد اعتبار مي باشد.ورامين

برگ سبز و سند كمپاني خودرو پژو پارس به شماره شهرباني 
676م49ايران21 و شماره موتور 124K0724459 و 

شماره شاسي NAAN01CE1FH269291 مفقود و فاقد 
اعتبار مي باشد.ورامين

برگ كمپاني پژو 206 ش پالك 77ـ245م17 
ش موتور 163B0286729ش شاسي 

NAAP13FE2GJ892393 مفقود و فاقد 
اعتبار است. 

كارت هيئت علمي دانشگاه كردستان 
به نام دكتر مهرداد يوسف زماني فرزند 
عارف به شماره مستخدم 86297350 
مفقود و از اعتبار ساقط است. سنندج 

برگ سبز سمند پالك 57ـ474ب89 
ش موتور 14789003602 ش 

 NAACJ1JC5AF261501 شاسي
مفقود و فاقد اعتبار است. قلهك 

شناسنامه مالكيت وانت پيكان به 
شماره شاسي 12185414 و شماره 

پالك 851 ب 76 ايران 84 به نام محمد 
گچيني زاده مفقود و فاقد اعتبار است. 

برگ سبز پژو 405 مدل 96 رنگ سفيد پالك 
 181B0008909 ايران24ـ946ي42 موتور
شاسي NAAM31FE8HK624980 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

كارت بازرگاني شركت گياهان سبز شفابخش 
دارابگرد به شماره كارت 14005600674 به نام 
غالمرضا حسيني به كدملي 2490713493 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. داراب 

برگ سبز و كارت پژو پرشيا مدل 80 رنگ 
نوك مدادي پالك 337ي37 ايران24 موتور 

22828006111 شاسي 80806086 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

سند كمپاني خودرو سواري سپند پي.كي 
مدل: 1381 به شماره شاسي: 004317 
به شماره موتور: M11104387 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

اينجانب خليل لطف اله زاده مالك خودرو 
پژو پارس مدل 94 به شماره شهرباني 
821ل19ـ ايران25 و شماره شاسي 

NAAN01CA9FH163397 و شماره 
موتور 124K0595060 به علت فقدان 

اسناد فروش تقاضاي رونوش المثني 
اسناد مذكور را نموده ام، لذا چنانچه 

هركس ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت 
ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده 

مخصوص تهرانـ  كرج، شهرك پيكانشهر، 
ساختمان سمند، طبقه 1 مراجعه نمايد. 
بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.(بناب)

برگ سبز، برگ كمپاني، بنچاق 
محضري و بيمه نامه ثالث 
خودرو سواري پژو پارس 

مدل 1391 به شماره شاسي: 
NAAN21CA9CK143353 به 
شماره موتور: 12491013722 به 
شماره پالك: 11ايران357ق15 به 
نام جمشيد حاجيان مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار مي باشد.

شناسنامه مالكيت خودرو و برگ 
كمپاني خودرو سواري اپل تيپ 
كورسا رنگ فيروزه ايـ  متاليك 
مدل 1994 به شماره انتظامي 
964ق85 ايران11 شماره 
موتور 19231038 شماره 

شاسي 4348183 به مالكيت 
علي دنياديده مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز و كارت ماشين 
سواري تندر 90 مدل 1396 

به شماره پالك 10 ايران 
944 ق 98 به شماره شاسي 

HA300617 به شماره موتور 
 100013498RR236248
به نام خانم فرنگيس نعمايي 

رود پشتي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط است. لنگرود 

 برگ سبز سواري سمند
  مدل 1393 به شماره پالك
65ـ  494 م 34 با شماره 

 147H0094397 موتور
و شماره شاسي 

 NAACJ1JC8EF174150
به نام فهيم حيدر آبادي  پور 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كرمان 

برگ سبز سواري پژو 405 
مدل 1391 رنگ خاكستري 

متاليك شماره موتور 
124K0088609 شاسي 
NAAM01CA4DH پالك 

786م29ـ 83 متعلق به 
هدايت اله حاجي پور مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
(زرين دشتـ  غالمي)

برگ سبز خودرو پرايد 
مدل 86 به شماره انتظامي 

691د26ايران73 به 
شماره موتور 2124713 

به شماره شاسي 
 S1412286377741
به نام صمد رضايي مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. داراب 

سند فاكتور فروش كمپاني خودرو 
 1700-LX-EF7 سواري سمند

مدل 1389 به شماره پالك 
17ـ118ص16 و شماره موتور 

14789011958 و شماره شاسي 
NAACJ1JC7BF268175 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار
 ساقط مي باشد. 

اروميهـ  مجيد فرخي زاده 

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري پژو 405 مدل 
1384 به شماره پالك 

45ـ895ط17 با شماره 
موتور 12484161064 و 
شماره شاسي 14259381 
به نام امير گلزاري مفقود و 

از درجه اعتبار
 ساقط مي باشد.كرمان

برگ سبز سند خودروي سواري 
پژو 405 به رنگ خاكستري متاليك 

مدل 1390 به شماره موتور 
12490266031 شماره  شاسي 

NAAM11CA4CE293531 به 
شماره پالك 34ـ315ق39 به نام 
علي مقدم كيان مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
آبادان

برگ سبز و سند كمپاني 
زانتيا مدل 1386 به شماره 
انتظامي ايران89ـ124ج66 

و شماره موتور 710883 
و شماره شاسي 

S1512286156424 به 
نام سعيد فيروزي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشند.

بوئين زهرا

آگهي مفقودي
برگ سبز خودرو سواري سايپا تيپ 

111SE به رنگ سفيدـ  روغني 
مدل 1395 به شماره انتظامي 

54ـ253ط97 و به شماره موتور 
5466954 و به شماره شاسي 

NAS431100F5841292 متعلق 
به حسن مسلم مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.«يزد»

برگ سبز سواري تيبا 
مدل 1393 به شماره پالك 

45ـ471ق79 با شماره موتور 
8143778 و شماره شاسي 

 NAS811100E5789013
به نام جيران كاربخش مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

برگ كمپاني، برگ سبز و كارت 
موتورسيكلت مدل 90 داييچي 

250cc به شماره شهرباني 
118 ايران69348 به شماره 
 167FNL000549 موتور

به شماره تنه: 
 N2G***248T9010006

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است. (خرم آباد)

سند كمپاني و شناسنامه 
تريلي اسكانيا به رنگ نقره اي 
مدل 2011 به شماره موتور 
 DC1217L026651395

و شماره شاسي 
VLUG4X20009154991 و 

شماره شهرباني 126ع12ايران55 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

سند كمپاني خودرو سواري 
پژو 405 

مدل 1386 به شماره 
پالك 661ص87ايران96 

به شماره موتور 
12486123538 و شماره 
شاسي 40443247 مفقود 

گرديده و از اعتبار
 ساقط مي باشد.شاهرود

سند كارخانه و برگ سبز سواري 
سايپا 131SE مدل 95 سفيد روغني 
پالك 62ـ669س92 شماره موتور 
M13/5606702 شماره شاسي 

NAS411100G3624153 به نام 
محمد راستان فرزند سعيد شماره 
ملي 2080099639 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.
گرگان

اينجانب صادق پناهي آذر مالك 
خودرو پژو تيپ 206 مدل 1384 به 
شماره شاسي (بدنه) 19811723 

 10FSS15015185 و شماره موتور
و شماره پالك 756ج73ايران43 
به علت فقدان اسناد فروش (سند 
كمپاني) و شناسنامه مالكيت (برگ) 

تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذكور را دارم.زرين شهر

شناسنامه مالكيت خودرو 
(برگ سبز) سمند سورن مدل 

1395 رنگ سفيد شماره شهرباني 
641ط36ايران19 شماره موتور 
147H0232077 شماره شاسي 
 NAACS1HE8GF214649

به نام نسرين آزادي ينگجه مفقود 
گرديده از درجه اعتبار

ساقط مي باشد.

برگ سبز (شناسنامه) خودرو 
پژو پارس مدل 1393 به شماره 
انتظامي 464ط88ايران88 به 

 139B0039662 شماره موتور
به شماره شاسي 

 NAAN11FC9DK900749
به نام محمدصادق دهقان مفقود 

گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است.(شيراز)

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) 
تراكتور كشاورزي ITM تيپ 285 

رنگ قرمز روغني مدل1393 شماره 
پالك 485ك13ـ ايران19 شماره 

موتور LFW92188B شماره شاسي 
N3HKTAA2CEEP10059 به 
نام آقاي مراد معروف به حاجي  مراد 

نظري كيا مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

آگهي مفقودي
سند و برگ سبز خودرو سواري 
پژو 405 به رنگ نقره اي متاليك 
مدل1387 دوگانه سوز به شماره 

انتظامي 54ـ413د74 و به شماره موتور 
12487117577 و به شماره شاسي 

NAAM11CA89K950129 متعلق به 
محمدعلي آسياباني مالميري مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. «يزد»

برگ سبز خودرو سواري 
MVM 550 مدل 95ـ به 

رنگ سفيد به شماره شهرباني 
546ق92ايران21 و شماره شاسي 

 NATGCASL8G1005753
و شماره موتور 

MVM484FCBDG005593 به 
نام رضا محمودي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهي مفقودي
برگ سبز و پالك خودروي سواري 
پژو پارس رنگ مشكي متاليك 

مدل 1389 شماره موتور 
12489018007 شماره شاسي 
NAAN21CA9AE427383 و 
شماره پالك ايران55ـ375و67 به 
نام عادل ارست مفقود شده از درجه 

اعتبار ساقط است.هادي شهر

كارت هوشمند به شماره 3047693 
متعلق به ايسوزو باري به شماره شهرباني 
72ـ  861 ع 27 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط گرديده است. (ساري) 

دفترچه خدمات باغباني به شماره 
673 تاريخ صدور 96/7/1 مربوط 
به يك هكتار باغ مركبات واقع در 
روستاي محمدآباد از مركز خدمات 

كشاورزي گرگان به نام قدسيه 
آب شناس فرزند حبيب ش ش 
126 صادره از زابل مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است. گرگان 

كارت هوشمند ناوگان به شماره 
4111038 متعلق به كاميون 

باري مدل 1364 به شماره پالك 
23ـ748ع39 و شماره موتور 
10116019 و شماره شاسي 
37405116405013 به نام 
رضا جهانبخش مفقود گدريده و 

فاقد اعتبار است. تيران 

برگ سبز يك دستگاه 
موتورسيكلت سيستم تكتاز 
تيپ TK125S رنگ نقره اي 
مدل 1391 شماره موتور 

0124NEJ013301 شماره 
 NEJ***125G9108299 شاسي
شماره پالك 566ـ21574 به نام 

امل عباس نصاري مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. آبادان 

سند كارخانه و برگ سبز سمند 
1700 سفيد روغني مدل 90 

پالك 59ـ833ج93 شماره موتور 
14790048086 شماره شاسي 
NAACJ1JC8CF057830 به 
نام عباسعلي ميقاني مرزنكالته 

فرزند موسي ش ش 508 گرگان 
مفقود و از درجه اعتبار

 ساقط است. گرگان

كارت هوشمند كاميون 
بونكر حمل سيمان 

سيستم بنز به شماره 
كارت 4210156 به 

نام جعفر يوسفي مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار 

است. 
بهبهان 

شناسنامه مالكيت كاميون بنز 
خاور مدل 1360 به شماره 
انتظامي 368ع31ايران71 

و شماره موتور 
 33491010063077

و شماره شاسي 
 37405114791447

مفقود گرديده اعتبار ندارد.
(شهركرد)

شناسنامه مالكيت وانت 
مزدا مدل 1390 به شماره 
انتظامي 343ج76ايران71 
 FEA05054 و شماره موتور

و شماره شاسي 
 NAGPXPE11B2070785

مفقود گرديده اعتبار ندارد.
(شهركرد)

 برگ سبز وانت پيكان
OHW 1600

 سفيد شيري روغني 
مدل 1393 به شماره موتور 
118P0129748 شاسي 

 NAAA36AA4EG715818
پالك 83ـ513م61 مالك نهال 

شمسي مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است.الرستان

برگ سبز و سند سواري پژو مدل 
1386 به شماره پالك انتظامي 
465ص66ايران63 و شماره 

موتور 12486140059 و شماره 
شاسي 40439984 به نام سهيال 
جعفرزادگان جهرمي به شماره ملي 
2470786894 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. «استهبان»

شناسنامه، مالكيت 
كاميون بنز 911 مدل 

1364 به شماره انتظامي 
162ع18ايران71 و 

شماره موتور 10025501 
و شماره شاسي 

56196924 مفقود 
گرديده اعتبار ندارد.

(شهركرد)

دانشنامه مهندسي مكانيك و 
كشتي سازي دانشگاه اميركبير 

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

سند كمپاني و برگ سبز خودرو 
 TU5 سواري پژو پارس

مدل 1393 به شماره پالك 
362ص66 ايران96 به شماره 

 139B0075483 موتور
و شماره شاسي 

 NAAN11FCXEK691927
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. شاهرود 

آگهي فقدان مدرك تحصيلي: 
گواهينامه موقت فارغ التحصيلي اينجانب 

عاطفه انصاري راد فرزند حسين به 
شماره شناسنامه 20628 و شماره ملي 

0946975086 صادره از مشهد در مقطع 
كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي صادره 

از واحد دانشگاهي تهران شمال مفقود گرديده 
است و فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا 
مي شود گواهينامه موقت را به دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد تهران شمال به نشاني تهرانـ  

بزرگراه شهيد بابايي(غرب به شرق)ـ  خروجي 
حكيميهـ  خيابان شهيد صدوقيـ  بلوار وفادار 

ـ دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال 
ارسال نمايند.



1010اخبار شهرستانها
نقش پررنگ بانوان در مديريت مصرف آب  

پيشواـ  خبرنگار اطالعات: دومين همايش نقطه صفر آبي با حضور 
مشاور وزير نيرو در امور بانوان و خانواده در فرمانداري شهرستان پيشوا 

برگزار شد.
 در اين همايش آموزشي و اجتماعي كه با موضوع نقش آفريني بانوان 
در مديريت مصرف آب و معرفي طرح زيست محيطي فاضالب شهري 
پيشوا برگزار شد،عالوه بر مشاور وزير نيرو، فرماندار پيشوا، مديرعامل 
شركت، مشاور امور بانوان شركت مادر تخصصي آب و فاضالب كشور، 
بانوان و نماينده هاي انجمن هاي فرهنگي بانوان شهرســـتان نيز حضور 

داشتند.
مشـــاور امور بانوان شركت آبفاي جنوب شـــرق استان تهران در 
خصوص اين همايش گفـــت: درزمينه ترويج مصرف بهينه آب و لزوم 
نقش آفريني بانوان براي مشاركت مردمي در تكميل طرح زيست  محيطي 

فاضالب شهري اين گردهمايي برگزار شد.
نادري نسب افزود: بانوان شاغل در دستگاه هاي اجرايي و دولتي به 
دليل اثرگذاري در محيط كار و خانواده و به عنوان سفيران فرهنگي نقش 

پررنگي در نهادينه سازي مصرف بهينه آب  دارند. 
مديرعامل شركت آبفاي جنوب شرق استان تهران در ابتداي سخنانش 
مطالبي در خصوص اين همايش  وضع بارندگي در ايران و جهان، ميزان 
و ســـرانه مصرف آب، بيان كرد و افزود: متوسط نزوالت جوي در ايران 
ساالنه 250 ميلي متر و ميزان بارندگي در دشت ورامين وپيشوا در سال هاي 
پر بارش 190 ميلي متر است و اين عدد در سال هاي كم بارش حتي به مرز 
150 ميلي متر نيز رسيده است با اين شرايط ما در منطقه خشكي قرار داريم 
و منابع آب هم محدود است و با توجه به مصارف باالي آب در تمامي 
بخش ها لزوم مديريت مصرف و بازچرخاني پساب شهري براي استفاده 

مجدد در مصارف صنعتي، كشاورزي و فضاي سبز ضروري است.
 عليرضا كارگري در ادامه بابيان اين مطلب كه همه ما در قبال مسأله 
بحران آبي مســـئوليم و بايد جهت مقابله با آن مشاركت داشته باشيم، 
ياد آوري كرد: در اين ميان نقش بانوان از همگان برجسته تر است چراكه 
آنان مي توانند به عنوان مربيـــان تربيتي و مادران در كانون گرم خانواده با 
ترويج فرهنگ مصرف بهينه آب و مشـــاركت مردمي در خريد اقساطي 

انشعابات فاضالب براي تكميل طرح زيست محيطي تأثيرگذار باشند.
فرماندار پيشـــوا نيز در خصوص جايگاه زنان در مديريت گفت: 
با عنايت به اين كه فرهنگ ســـازي مصرف بهينه آب نياز به اقدامات و 
برنامه هاي تربيتي و آموزشي دارد نقش بانوان در مديريت مصرف آن بسيار 

تأثيرگذار است.
عباسي با اشاره به حساسيت و اهميت بازچرخاني آب و اجراي طرح 
فاضالب شهري و ساخت تصفيه خانه فاضالب در شهرستان پيشوا همچنين 
بابيان اين كه دولت نگاه ويژه اي به مديريت زنان در عرصه هاي مختلف دارد 
افزود: نقطه آغازين فعاليت هاي فرهنگي درزمينة آب در شهرستان پيشوا به 
بانوان اختصاص داده شد و با توجه به اجراي طرح فاضالب در اين شهر 
تقاضا داريم نسبت به تكميل و بهره برداري كامل از ظرفيت تصفيه خانه 
فاضالب مشاركت فرهنگي و اجتماعي جهت خريد انشعابات فاضالب 
داشته باشيد. در ادامه مشاور وزير نيرو در امور بانوان و خانواده با اشاره به 
نقش پررنگ زنان در مديريت مصرف آب گفت: بانوان با ترويج و آموزش 
مصرف بهينه آب در خانواده و تربيت فرزندان، تأثير شگرفي بر كاهش 

مصرف آب و مديريت مصرف اين مايه حياتي ايفا كنند.  
  مولود شيوا با اشاره به بحران آب و مسائل زيست محيطي در كشور 
افزود: بايد از ظرفيت زنان در مديريت مصرف آب استفاده كنيم و با اجراي 
برنامه هاي آموزشي و فرهنگي براي اين قشر و افزايش آگاهي آنان نسبت 
به آب و محيط زيست، نقش آنان را در اين زمينه ارتقا بدهيم به فرض مثال 
اگر يك خانم خانه دار بداند با دوريختن يك پرس پلو درواقع 680 ليتر آب 
مجازي را به همراه آن هدر داده و چه آسيب هايي را بر سر محيط زيست 

آورده به هيچ وجه به اين كار دست نمي زند.
مشـــاور وزير نيرو اضافه كرد: در مرحله اول بايد به اين باور برسيم 
كه با كمبود و محدوديت منابع آب مواجه هستيم و در مرحله بعدي به 
دنبال راهكارهاي مديريت مصرف و صرفه جويي باشيم و اين مهم نياز به 
اطالع رساني، فعاليت و پيگيري دارد. در ادامه مشاور امور بانوان شركت 
مادر تخصصي مهندسي آب و فاضالب كشور اظهار داشت: با توجه به 
محدوديت منابع و بروز تنش و بحران آبي در كشور مديريت مصرف و 
جلوگيري از تلفات اين مايه حياتي امري ضروري است و بانوان با عنايت 
به جايگاه تربيتي و اجتماعي كه دارند مي توانند در اين زمينه نقش آفريني 

كنند.
  دانايان افزود: رويكرد بانوان در مديريت از حساســـيت و ظرافت 
خاصي برخوردار است و اين مهم مي تواند در مديريت مصرف بهينه آب 

و مشاركت آنان در اين زمينه تأثيرگذار باشد. 

 67 واحد توليدي شهرك هاي صنعتي قزوين
در تملك بانك است

قزويـــن - خبرنگار اطالعات: 67 واحد توليدي و صنعتي فعال و 
راكد در شهرك ها و نواحي صنعتي استان قزوين در تملك بانك است. 

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان قزوين اجاره به شرط 
تمليك، گرفتن شريك تجاري، استهمال بدهي و بخشش جرايم را از 
مهمترين موضوعات و پيشنهادهاي مطرح شده براي تعيين و تكليف 
اين واحدهاي توليدي تحت تملك بانك هاي عامل استان ها اعالم كرد و 
خواستار همكاري مديران اقتصادي و بانك هاي استان براي انتقال واحدها 

به سرمايه گذاران و يا فعال سازي مجدد اين واحدها شد. 
  حميـــد رضا خانپور افزود: 13 واحد توليدي و صنعتي در تملك 
بانك هاي عامل با برگزاري جلسات متعدد و هماهنگي هاي انجام شده 
در طول چند سال اخير به ســـرمايه گذاران جديد واگذار شده است و 
اكنون از مجموع 67 واحد توليدي و طرح صنعتي در تملك و جانشيني 
بانك هاي عامل ، 18 واحد توليدي فعال و بقيه غير فعال و راكد هستند. 

رئيس هيات مديره شركت شهرك هاي صنعتي استان تاكيد كرد: اين 
شركت در تعامل با بانك هاي عامل، همسو در اين باره تالش مي كند كه 
ضمن وصول مطالبات معوق بانك هاي عامل بواسطه اعطاي تسهيالت 
بانكي به واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي با حذف 
بروكراسي اداري و سرمايه گذاران پرداخت شده و...، شاهد فعال سازي و 
خروج از ركود واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي كه بطريق مختلف 

جانشين بانك هاي راكد و غير فعال شده اند، باشد. 

        برگزاري همايش ملي توسعه پايدار
 استان كرمانشاه

كرمانشـــاه ـ  خبرنگار اطالعات: همايش ملي توسعه پايدار استان 
كرمانشاه با حضور مسئوالن، نخبگان و استادان دانشگاه در دانشگاه رازي 

برگزار شد.
محمدابراهيم الهي تبار معاون سياسي، اجتماعي و امنيتي استاندار 
كرمانشاه در اين همايش گفت: محقق شدن توسعه پايدار بايد با عزمي 

همگاني همراه باشد.
او افزود: كرمانشاه با چالش هاي جدي از جمله جنگ و زلزله روبه رو 

بوده است و اين امر موجب شده تا استان آنگونه كه بايد توسعه نيابد.
معاون سياســـي، اجتماعي و امنيتي استاندار كرمانشاه گفت: بايد 
فرهيختگان و استادان رهيافت جديدي را براي تبديل كردن تهديدها به 

فرصت پيش روي مسئوالن قرار دهند.
الهي تبار ادامه داد: استان كرمانشاه با ظرفيت هاي فراواني از جمله 
عقبه تاريخي درخشان، غناي فرهنگي، منابع غني معدني و نيروي انساني 

نتوانسته است آنگونه كه بايد توسعه يابد.
او افزود: با وجود ظرفيت هاي باالي كرمانشـــاه تا كنون خروجي 
كه منجر به توليد ثروت براي استان باشد،  نداشتيم زيرا توجه به استان 

كرمانشاه اراده اي ملي مي طلبد. 

تاكيد فرماندار بابلسر بر تشكيل سازمان هاي 
مردم نهاد در روستاها  

بابلسرـ  خبرنگاراطالعات: فرماندار بابلسر در جلسه هم انديشي 
سازمان هاي مردم نهاد شهرستان به تشكيل سمن در روستاها تاكيد كرد.

اسماعيل حسن زاده در نشست مديران سمن هاي شهرستان بابلسر با 
بيان اينكه سازمان هاي مردم نهاد بازوي دولت هستند اضافه كرد: هدف از 

تشكيل سمن ها تقويت باورهاي ديني است. 
وي با بيان اينكه ارائه كمك فكري به مسئوالن از سازمان هاي مردم 
نهاد مورد انتظار اســـت افزود: نيازمنديم سمن هايي در حوزه آموزش 

حقوق شهروندي در بابلسر تشكيل شود.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري بابلسر، حسن زاده با تاكيد بر 
تشكيل شوراي سمن هاي شهرستان گفت: سمن ها بر اساس مجوزي كه 
دريافت مي كنند بايد در همان حوزه و چارچوب مشخص شده عمل 

كنند.
فرماندار بابلسر با اشـــاره به همكاري دستگاه ها بر اساس شرح 
وظايف خود با ســـمن ها اذعان داشت: در هر روستا حداقل 6 سمن با 

همكاري شوراها و دهياران تشكيل شود.
وي به نشست دوره اي و همكاري سمن هاي شهرستان و پرهيز از 
موازي كاري تاكيد كرد و بيان داشت: به كاركرد سمن ها در جامعه اعتقاد 

داريم و خود نيز در 2 سمن عضويت دارم.

كرمان، به سيستم هاي مديريت بحران تجهيز شد
كرمـــانـ  خبرنگار اطالعات: 
سيستم مانيتورينگ اداره كل بحران 
اســـتانداري كرمان در مراسمي با 
حضور رئيس سازمان مديريت بحران 
كشور در اين استان راه اندازي شد.

اسماعيل نجار رئيس سازمان 
مديريت بحران در اين مراســـم در 
سخناني با اشاره به زلزله خيز بودن 
استان كرمان و كم بودن ايستگاه هاي 
لرزه نگاري تاكيد كرد: در كشـــور 
1400ايستگاه لرزه نگاري نياز داريم 
كه در صورت همكاري اســـتان ها 
مي توانيم اين ايســـتگاه ها را تامين 

كنيم.  
وي گفت: بيش از 6 هزار پس 
لرزه و دو زلزله بزرگ سال گذشته 
در كرمانشاه داشتيم و روزانه حدود 
60 تـــا 70 زمين لرزه در اين منطقه 
رخ مي دهد كـــه زلزله هاي كمتر از 

3/5 ريشتر احساس نمي شود. حادثه 
زلزله كرمانشاه در وسعت 20 هزار 

كيلومتر مربع و 1930 روستا، هفت 
شهرستان و 8 شهر رخ داد و 7810 

مجروح داشتيم. 
 همچنين در مراســـم ديگري 

شبكه راديوترانك استان كرمان افتتاح 
شـــد. صادق بيگ پور مشاور وزير 
ارتباطات و فناوري در اين مراسم 
گفت: استان كرمان يكي از استان هاي 
حادثه خيز كشور است و در سال هاي 
اخير شاهد اتفاقات ناگواري در اين 

استان بوده ايم. 
وي با تاكيد بر اين كه شـــبكه 
راديوترانـــك در مديريت بحران 
بسيار موثر است، گفت: چهار استان 
حادثه خيز كشور در اولويت طرح 
ايجاد راديوترانك قرار گرفته اند كه  
فاز نخست شـــبكه راديو ترانك با 
اعتبار 15 ميليـــارد تومان  دركرمان 
راه اندازي مي شود.   او افزود:  در فاز 
دوم كه سال آينده انجام مي شود، 57  
شهر و روستاهاي استان مورد پوشش 
قرار مي گيرند و در فاز نخست، شهر 
كرمان زير پوشش شبكه راديوترانك 

قرار مي گيرد. 
در ادامـــه مراســـم افتتـــاح 
راديوترانك كرمان، مجيد سعيدي 
مديركل مديريت بحران اســـتان 
كرمـــان با بيان اين كه در اســـتان 
پوشش ارتباطي قوي ايجاد مي شود 
و 90 درصد پوشـــش راديوترانك 
ايجاد شده اســـت، افزود: در شهر 
كرمان دو دكل ارتباطي راديوترانك 
در اداره برق و اداره راه و شهرسازي 

نصب شده است. 
همچنين در مراسمي، كلنگ 
ساخت ايستگاه جديد لرزه نگاري 
در كوهپايه  با بـــرآورد اعتبار 600 
ميليون تومان با حضور رئيس سازمان 
مديريت بحران كشو ر، معاون امور 
عمراني استانداري، فرماندار كرمان و 
جمعي از مسئوالن استاني به زمين 

زده شد.
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ساخت 80 درصد زيرساخت هاي  چهارمحال و بختياري پس از انقالب
شهركردـ  خبرنگار اطالعاتـ  بيش از 80درصد 
از زيرساخت ها، توسعه و عمران استان چهارمحال و 
بختياري در دوران با بركت انقالب اســـالمي ساخته 

شده است.
اقبال عباسي، استاندار چهارمحال و بختياري در 
همايش چهل سالگي ســـازمان جهادكشاورزي  اين 
اســـتان با بيان اين خبر، اضافه كرد: سرآغاز توسعه 
و پيشـــرفت هاي انقالب اسالمي پس از 8 سال دفاع 
مقدس شتاب بيشتري نيز به خود گرفت، به طوري كه 
تمامي دستاورد هاي علمي، نظامي و علوم مختلف ايران 

پس از انقالب شكل گرفته است. 
استاندار چهارمحال و بختياري همچنين تكميل 
زنجيره غذايي را در بخش كشاورزي مهم ارزيابي كرد 
و گفت: نبـــود صنايع تبديلي در فرآوري محصوالت 
توليدي در بخش كشاورزي، بزرگترين خالء و معضل 

براي درآمدزايي بهره برداران استان است.

وي افزود: اين استان با توليد ساالنه 24هزار تن 
بادام و24هزار تن ماهي سردآبي، رتبه نخست كشوري 
را در اين دو محصول دارد و بيش از 7هزار تن قارچ 

دكمه اي نيز در اين استان توليد مي شود.
عباسي، ميزان محصول بادام استان را 15هزار تن 
برآورد كرد و ادامه داد: در صورت تبديل محصول بادام 
به مغز بادام، فرآوري و بسته بندي استاندارد جهاني، 
ميزان درآمد حاصل از اين نوع محصول در ســـال دو 

برابر اعتبارات عمراني استان خواهد بود. 
عباســـي در ادامه، بخش كشاورزي را مهمترين 
پتانسيل اقتصادي اين استان دانست و تاكيد كرد: تنوع 
فعاليت هاي توليدي و اشتغالزا در بخش هاي زراعت، 
شيالت، باغات، دامپروري و ديگر زير بخش ها و نيز 
باالبودن جمعيت بهره برداران و فعاالن اين بخش، بيانگر 

اهميت اقتصادي اين بخش است. 
وي گفت: بخش كشـــاورزي از نظر تامين منابع 

غذايي، ايجاد اشـــتغال و رشد ارزش افزوده به عنوان 
يكي از مهمترين بخش هاي اقتصادي نيازمند حمايت 

است. 
عباسي از توليد ساالنه يك ميليون و 500هزار تن 
محصوالت باغي، زراعي، شيالت و دامي استان خبر 
داد و گفت: اين استان به لحاظ وجود منابع آب و خاك 
مناسب براي توسعه كشاورزي و دامپروري موقعيت 

ممتازي دارد. 
وي به ظرفيت بيش از دو ميليون و 500 هزار راس 
دام سبك و سنگين عشايري، روستايي و صنعتي استان 
اشاره و تصريح كرد: در صورتي كه فرآوري صنعت 
چرم در استان وجود داشت، نياز ارسال پوست دام به 

استان هاي همجوار نبود. 
استاندار چهارمحال و بختياري تاكيد كرد: با نبود 
صنايع تبديلي، بخش عمده اي از درآمد بهره برداران 

استان به خارج از استان و كشور مي رود.

حجت االسالم سيد رضا تقوي، نماينده ولي فقيه 
در وزارت جهادكشـــاورزي نيز در اين جلسه گفت: 
مديران دلسوز و كارآمد سرمايه هاي اصلي اين نظام در 
پيشبرد اهداف و ارزش هاي انقالب اسالمي هستند و 
تنها راه برون رفت از معضالت اقتصادي، تفكر جهادي 
و خدمـــت بي منت به مردم و نگاه درون گرا و توجه 

خاص به توليدات داخلي است.
وي از راه اندازي و فعاليت بيش از 16هزار گروه 
جهادي در راستاي محروميت زدايي در مناطق دورافتاده 
كشور خبرداد و گفت: بهترين استادان دانشگاهي، علما، 
جامع پزشكي و محققان كشاورزي و دامي و عمراني، 

اعضاي اين گروه هاي جهادگر را تشكيل مي دهند.
در اين آيين از دو توليد كننده محصوالت زراعي 
برتر استان تجليل شد و از يك رقم حبوب (لوبياي قرمز 
رقم افق ) كه در اين استان اصالح شده و بذر كشت 

مناسب و سازگار اقليم منطقه است، رونمايي شد.

بندرعباس- خبرنگار اطالعات: اســـتاندار هرمزگان گفت: در چهلمين 
سال پيروزي انقالب اسالمي دستگاه هاي اجرايي و فرهنگي خدمات نظام در 
بخش هاي عمراني، بهداشتي، رفاه اجتماعي، زيرساخت را براي مردم تبيين كنند 

تا مردم اميدوار به آينده انقالب شوند.
  فريدون همتي در جلسه هماهنگي ستاد برگزاري چهلمين سال پيروزي 
انقالب اسالمي در هرمزگان با بيان اين كه دشمن در صدد ضربه زدن به استقالل 
سياسي و اقتصادي كشور است، افزود: با وجود همه مشكالت، ايران اسالمي 

قدرت تاثير گذار در منطقه و جهان است.
مسئول ســـتاد برگزاري چهلمين سال پيروزي انقالب اسالمي در استان 
هرمزگان هم گفت:كارگروه هاي فرهنگي و هنري، اقتصادي، علم و فناوري، 
رسانه و فضاي مجازي، روســـتا و محروميت زدايي، ورزش و جوانان زنان، 
تشكل هاي مردم نهاد، حوزه و روحانيت، ايثار و شهادت، بهداشت، درمان و 

سالمت، دفاعي و بسيج مردمي تشكيل شده است.
حجت االسالم غالمعلي ارجمند افزود: شعار افتخار به گذشته و اميد به 
آينده شعار چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي است. او گفت: گزارش هاي 
كميته هاي برگزاري بزرگداشـــت پيروزي انقالب اســـالمي در كتابچه اي

چاپ مي شود.
حجت االسالم ارجمند افزود: جشـــن چله انقالب نيز از 9 دي ماه تا 
22بهمن در استان برگزار مي شود. مديركل صدا و سيماي مركز خليج فارس هم 
گفت: ستاد چهلمين سال پيروزي انقالب از پارسال در صدا و سيما تشكيل و به 
مراكز استاني هم ابالغ شد. مهران جاليي افزود: در حوزه هاي صدا، سيما، خبر، 

فضاي مجازي و موسيقي توليد برنامه و توليد محتوا آغاز شده است.

اروميهـ  خبرنگار اطالعات: سرپرست معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي 
و استانداري آذربايجان غربي در مراسم توديع و معارفه فرماندار مياندوآب اعالم 
كرد: انتقادها در چارچوب نظام و قانون هميشـــه سازنده خواهد بود و الزمه 

تحرك و پويايي است اما نبايد منجر به توهين و تخريب شوند.
علي مصطفوي مياندوآب را به عنوان يك شهر ويژه و استراتژيك اعالم 
كرد و گفت: دشمن زمان جنگ تا لب شهرستان هم آمده بود جوانان مياندوآبي 
توانستند هم از انقالب دفاع كنند و هم در جبهه هاي حق عليه باطل حضور 
داشتند و وجود 850 شهيد اين شهرستان در زادگاه باكري ها مهر تاييدي بر اين 
گفته هاست و ما هم اعتقاد داريم اين شهرستان ويژه است و نگاه ويژه اي هم در 

استانداري به اين شهرستان داريم.
وي با اشاره به اينكه مردم ولي نعمت ما هستند، گفت: اگر مردم نباشند ما 
هيچي نيستيم لذا بايد در تكريم ارباب رجوع تالش كنيم اگر امروز ما حرفي 
در دنيا براي گفتن داريم به خاطر پشتيباني همين مردم است و همانگونه كه 
شاهد بوديد 13 آبان امسال تهديدات دشمن به اوج خود رسيده بود ولي مردم 
با حضور خود در راهپيمايي روز ضد استكبار نشان دادند كه هميشه پشتيبان 
اين نظام هستند. وي با بيان اينكه تا 40 روز ديگر وارد چهلمين سالگرد پيروزي 
انقالب اسالمي خواهيم شد و آغاز پنجمين دهه حكومت اسالمي را جشن 

خواهيم گرفت.

مهربان- خبرنگار اطالعات: 
مديركل كميته امداد آذربايجان شرقي 
در اجتماع اهالي منطقه مهربان در 
مسجد جامع اين شهر اظهار داشت: 
در 4 ماه اخير به خاطر نوســـانات 
ارزي و تورم ناشـــي از مشكالت 
مديريت اقتصادي 14هزار خانواده 
جذب كميته امداد در استان شده اند و 
اگر كميته امداد امام نبود، معلوم نبود 
كه سرنوشت اين 14 هزار خانوار در 
استان آذربايجان شرقي چه مي شد؟ 

 محمد كالمي با اشاره به اين 

كه 78هزار خانوار در اين اســـتان 
زيرپوشـــش كميته امداد هستند 
اضافه كـــرد: در منطقه مهربان نيز 
باالي 1900 خانوار زير پوشـــش 
كميته هســـتند كه 200 خانوار در 
4 ماه اخير به جمع خانواده بزرگ 
امداد پيوسته اند.  وي افزود: كميته 
امداد آذربايجان شـــرقي در ماه 20 
ميليارد تومان مســـتمري پرداخت 
مي كند و 14500 دانش آموز 2000 
دانشجو زير پوشش اين نهاد هستند 
و امســـال نيز 7 نفر از دانش آموزان 

زير پوشش در رشته پزشكي قبول 
شـــده اند. كالمي با اشاره به ايجاد 
3000 فرصت شغلي توسط كميته 
امداد امام در يكسال يادآور شد: طبق 
اعالم كارگروه اشـــتغال استانداري 
آذربايجانشرقي، كميته امداد استان 
باالترين آمار در زمينه اشتغالزايي را 
داشته است. او با اشاره به كمك هاي 
مردمي به كميته امداد استان در سال 
96 اظهار داشت: جمع كمك هاي 
مردمي در سال 96 مبلغ 60 ميليارد 
تومان بـــوده و در مقابل پرداختي 

كميته امداد استان به افرادزير پوشش 
در زمينه مستمري، آموزش و درمان 
در ماه مبلغ 25 ميليارد تومان است.  
كالمي افزود: كمك هاي مردمي فقط 
كفاف هزينه 2/5 ماه كميته امداد امام 
استان را مي كند و پرداختي هاي 10/5 
ديگر از محل عنايات حضرت آقا و 
كمك هاي دولتي تامين مي شود و 
اينكه شايعه سازان مطرح مي كنند كه 
كمكهاي مردمي در خارج از كشور 
هزينه مي شود، صرفاً با هدف تخريب 

اين نهاد مقدس انجام مي گيرد.

آغاز جشن چهل سالگي انقالب
از نهم دي در هرمزگان

انتقاد، الزمه تحرك و پويايي است 

پرداخت ماهانه 25 ميليارد تومان به مددجويان

نيازمنديها تلفني آگهي مي پذيرد021-22225333

شماره  نمابر نيازمنديها 22224963-22224886

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
نوبت اول شركت تعاوني مسكن راهبران 

سامان رسپينا
جلســـه مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول شركت تعاوني فوق 
در ساعت 10 صبح روز پنج شـــنبه 97/10/20 در محل تعاوني 
در خيابان كوهك خ نسيم 20 تشكيل مي شود. از اعضاي محترم 

دعوت مي شود در جلسه فوق حضور يابند.
دستور جلسه:

1ـ  تغيير ماده 1 اساسنامه (موضوع نام شركت تعاوني)
2ـ تغيير در ماده 12 اساسنامه

هيئت مديره

شركت زراعي دشت ناز (سهامي خاص) 

آگهي مزايده فروش دام 
شركت زراعي دشت  ناز در نظر دارد تعداد 330 رأس گاو و گوساله 
به شرح زير را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان 
مي توانند جهت بازديد و اخذ شرايط شركت در مزايده حداكثر تا 
ساعت 10 صبح مورخ 1397/10/16 به آدرس جاده ساريـ  نكا، 
سه راه اسالم آباد گهرباران، روبروي پارك وحش، جاده پنبه چوله، 

مجتمع شير و گوشت مهدشت مراجعه نمايند. 
شماره تلفن: 01133721418

ســاعت و تاريخ برگزاري مزايده: ســـاعت 11 صبح روز 

يكشنبه مورخ1397/10/16 

مكان مزايده: مجتمع شير و گوشت مهدشت 
دام هاي قابل فروش 

1ـ  بيست(20) رأس گاو غير آبستن غير اقتصادي 
2ـ  دويست (200) رأس گوساله نر قطع شير هلشتاين 

3ـ  شصت (60) رأس گوساله نر شيرخوار هلشتاين 
4ـ  ده (10) رأس گاو آبستن داشتي 

5ـ  بيست (20) رأس تليسه غيرآبستن و فري مارتين 
6ـ  بيست(20) رأس جوانه نر 

شايان ذكر است قيمت پايه فروش دام هاي فوق در اسناد مزايده 
قيد خواهد شد. 

آگهي مزايده فروش قطعه زمين 
شركت توسعه مسكن اردبيل در نظر دارد قطعه زمين شماره 850 و 843 در بلوك 5 

شهرك كوثر اردبيل هر كدام به مساحت 510 متر مربع با سند ششدانگ را از طريق 

مزايده عمومي واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند از ساعت 8 لغايت 14 به غير از 

روزهاي تعطيل به مدت 10 روز از تاريخ چاپ آگهي جهت دريافت و تحويل اســـناد 

و شـــرايط مزايده به آدرس: اردبيلـ  خيابان ساحليـ  نرسيده به ميدان 15 خردادـ  

پالك 29 مراجعه فرمايند. تلفن تماس 1ـ 33255050ـ  045 

شركت توسعه مسكن اردبيل

برگ سبز و كارت ماشين سواري 
هاچ بك سيستم سايپا 111 مدل 
1397 به شماره انتظامي 567 
ق 83 ايران 77 به شماره موتور 

M 13/6100099 شماره شاسي 
 NAS431100J1021945
به نام سيدحميد اميني مفقود 

گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است. ابهر 

برگ سبز و كارت ماشين سواري 
هاچ بك سيستم سايپا 111 مدل 

 1396 به شماره انتظامي 
912 ل 81 ايران 

10 به شماره موتور 
M 13/6010652 شماره شاسي 

NAS431100H1004564 بنام 
ماه پاره خداوردي مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط است. ابهر 

برگ سبز و كارت ماشين سواري 
هاچ بك سيستم سايپا 111 مدل 

 1396 به شماره انتظامي
518 ل 81 ايران 

10 به شماره موتور 
M 13/6010653 شماره شاسي 

NAS431100H1004644 به نام 
ماه پاره خداوردي مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط است. ابهر 

سند كمپاني و برگ سبز 
موتورسيكلت هيرمن تيپ  
CC125ـ  CDI مدل 1388 
قرمز رنگ به شماره انتظامي 

25233ـ  779 به شماره 
موتور 22551518 و شماره 
 NFZ***125C882442 تنه

مفقود و فاقد اعتبار است. 
اسفراين 

آگهي مفقودي سند كمپاني خودرو سواري پرايد
اصل ســـند كمپاني خودرو ســـواري سيســـتم پرايـــد تيپ صبا 

(جي تي ايكس) به رنگ سفيد شـــيري ـ روغني به شماره انتظامي 

63ـ883ص86 مدل1382 به شماره موتور 00504894 و به شماره 

شاسي S1412282962892 متعلق به اينجانب قاسم جوكار فرزند 

عباداله به ش ش 66 متولد جهرم و به شـــماره ملي 6559930890 

(فسا) مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.   

آگهي مفقودي شناسنامه مالكيت(برگ سبز) 
خودرو سواري پژو405 

اصل شناســـنامه مالكيت(برگ سبز) خودرو ســـواري سيستم پژو تيپ 

405GLXI به رنگ نقره ايـ  متاليك به شـــماره انتظامي 58ـ787د31 
مدل1390 به شـــماره موتور 12490083168 و به شـــماره شاســـي 

NAAM11CA0BK433509  متعلق به اينجانب محســـن سالمي 
فرزند يداله به ش ش 1077 متولد كنگان و به شـــماره ملي 6099971440 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.           (فسا)

سند كمپاني، تسلسل اسناد و برگ سبز سواري پژو پارس 
مدل 94 به شماره پالك 821ل19ـ ايران25 و موتور 

124K0595060 و شاسي NAAN01CA9FH163397 به 
نام خليل لطف اله زاده مفقود و فاقد اعتبار است.(بناب)

كارت كيشوند اينجانب حديثه شيراني 
به شماره 103006106 و زهره بهادر 

فرادنبه به شماره 103006/01 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي ميالد اهللا ويسي 
به شماره 9415074102 دانشگاه 

كردستان، ارشد فيزيك و حفاظت خاك 
مفقود و از اعتبار ساقط است. (سنندج)

برگ سبز و سند كمپاني سواري پرايد 132 رنگ سفيدـ  
روغني مدل 1388 شماره موتور 2835207 و شماره شاسي 
S1422288060128 به شماره انتظامي 26ص652ـ57 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. «دليجان»

برگ سبز موتورسيكلت ويشكا 125 
 125A9000385***N4P ش پالك586ـ85422 ش ش

ش موتور 156FMI-30010038 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط است. «قائم شهر»

برگ سبز دنا تيپ EF7 مدل 1395 
ش موتور 147H0216881 ش شاسي 

NAAW01HE4GE412329 ايران14ـ367ن29 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. (زرندـ  كرمان)

مجوز حمل سالح ساچمه زني ته پر يك لول كاليبر 12 
مدل چخماقي ساخت اسپانيا به شماره اسلحه 28307 
به نام شهرام بيرانوند فرزند سبز بوده مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط است.(خرم آباد)

سند كمپانيـ  برگ سبز سواري نيسان 
پاترول مدل 1371 پالك 79ـ887ص94 

موتور Z24410946WS شاسي 
PNK15K006786 مفقود و اعتبار ندارد.

سند مالكيت اتومبيل نيسان سرانزا 
به شماره انتظامي 619ب17ايران14 
و شماره شاسي 300536 مفقود شده 

از درجه اعتبار ساقط است.

(نوبت اول) 
آگهي فقدان مدرك تحصيلي 

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
اسالم باوقار زعيمي فرزند غالمشاه 
به شماره شناسنامه 1655 صادره 
از بندرعباس در مقطع كارشناسي 

رشته حقوق صادره از واحد 
دانشگاهي قشم مركز هرمز با 

شماره 1357 (11ـ  13ـ  15) مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. از 

يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را 
به دانشگاه آزاد اسالمي واحد قشم 
ـ مركز هرمز به نشاني جزيره هرمز 
دانشگاه آزاد اسالمي ارسال نمايد. 

اينجانب جواد زلفي جعفرآباد مالك 
خودرو پژو 405 مدل 83 به شماره 

شهرباني 299ص54ـ ايران35 و شماره 
شاسي 83058049 و شماره موتور 

12483134440 به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذكور را نموده ام، لذا چنانچه هركس 

ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 
ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودر 
واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران 
ـ كرج، شهرك پيكانشهر، ساختمان سمند، 
طبقه 1 مراجعه نمايد. بديهي است پس 
از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.(بناب)

اينجانب سارا زين الديني مالك 
خودرو سمند ايكس 7 شماره 

انتظامي 614م28ايران19 با شماره 
بدنه 81217355 و شماره موتور 
32908118390 مدل 1382 به 

علت فقدان اسناد فروش سند كمپاني 
تقاضاي رونوشت اسناد مذكور را نموده 
است لذا چنانچه هركس ادعايي در مورد 

خودروي مذكور دارد ظرف 10 روز از 
نشر آگهي به دفتر حقوقي سازمان فروش 
شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر 

ساختمان سمند مراجعه نمايد.بديهي 
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

برگ سبز (سند مالكيت) و كارت ماشين 
خودرو سواري ليفان مدل 1392 

به شماره پالك 
ايران53ـ 513ص72 به شماره موتور 
LFB479Q120801267 به شماره 
 NAKNF4228CB110623 شاسي

به نام محمد ملكي فروشاني مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

اصفهان 

برگ سبز (شناسنامه) 
خودرو پژو 206 مدل 

1386 به شماره انتظامي 
791ط17ايران63 به شماره 
موتور 14186022612 به 
شماره شاسي 21517443 
به نام غالمحسين عرب زاده 

مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است.(شيراز)

آگهي مفقودي
برگ سبز خودرو سواري پژو 
206 مدل 1392 به شماره 
انتظامي 12ـ958ج17 و به 

 160B0023629 شماره موتور
و به شماره شاسي 

 NAAP13FE5DJ453720
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.«يزد»

سند و شناسنامه و كارت خودرو كاميون 
 FH480 (4*2) كشنده ولوو تيپ

مدل 1389 رنگ سفيد روغني شماره 
موتور 215170 شماره شاسي 

 NADASWOAOAT889430
شماره پالك 22 ايران 331ع35 به نام 
اميد صفوي فرزند علي مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار است. گناوه: خالقي

كارت هوشمند به شماره 

2077520 متعلق به 

ممدي كياني فر مفقود 

شده از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

سند و فاكتور فروش 
خودرو پژو 206 تيپ دو 
مدل 85 شماره موتور 
 13085029673

شماره شاسي 
10848372 به نام حمزه 
علي زاده مفقود گرديده 

از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. (ني ريز)

گواهينامه موقت پايان 
تحصيالت كارشناسي 
خانم فايزه ميركاظمي 

به شماره 409901ـ ك 
و تاريخ 82/12/24 
در رشته گياه پزشكي 
از دانشكده كشاورزي 

دانشگاه زابل مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است.

آگهي مفقودي
سند مالكيتـ  كارت سبز نيروي انتظاميـ  كارت 

سوختـ  سند اصلي كمپاني پرايد سواري 
سايپا 131SL مدل 1390 به شماره انتظامي 

ايران29ـ454م44 شماره موتور 4489276 
 S1412290056407 شماره شاسي
به نام اينجانب زهرا كالنتري شماره ملي 

4960171881 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. (صحنهـ  سميعيان)

برگ سبز سواري پرايد مدل 
1397 به شماره شهرباني 

ايران35ـ557م64 
و شماره موتور 

M136135412 و شاسي 
1109003 به نام حميد 
يكتافر مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. (تبريز)

برگ سبز، سند مالكيت، كارت موتور 
و كارت سوخت موتورسيكلت ساوين 

CDI125 مدل 1389 به شماره 
پالك 375ـ73756 و شماره موتور 
*NDR12505142339* و شماره 

 NDR***125B8950929 تنه
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. اروميهـ  اصغر فرجي

دفترچه تراكتور ITM مدل 285 
به شماره موتور 8274L و شماره 

شاسي A05681A1 متعلق 
به اينجانب جورج سرگززاده 

باراندوزي فرزند قيطران واقع در 
روستاي تازه كند جمال خان افشار 
باراندوزي مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
اروميهـ  جورج سرگززاده

برگ سبز خودرو سواري سايپا 
131SL مدل 1390 رنگ 

نقره اي متاليك شماره پالك 
95 ايران 396س75 شماره 

 S1412290767993 شاسي
شماره موتور 4119485 به نام 
محمود امراء مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند موتور سيكلت پرواز مدل 
1395 رنگ سفيد شماره موتور 

N2N445170125 شماره 
 N2N***125R9578857 تنه

شماره پالك 32496 ايران 
597 به نام جاسم آبرون مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

كليه اسناد و مدارك 
سواري پرايد مدل 

1384 به شماره انتظامي 
276ط39 ايران46 به 

شماره موتور01221864 
و شماره شاسي 

S1412284580772 به 
نام حسن وحيدي مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودرو سواري پژو 
405 جي ال ايكس آي 1/8 رنگ 
سفيد مدل 1390 شماره شاسي 
 NAAM01CA1CE214920
شماره موتور 12490198153 

شماره پالك 95 ايران 582ص21 
به نام مراد بخش گردهاني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

سند كمپاني، تسلسل اسناد 
و برگ سبز سواري پرايد 
مدل 86 به شماره پالك 
769ب48ـ ايران97 و 

موتور 1948068 و شاسي 
 S1412286096071

به نام داود صالحي مفقود و 
فاقد اعتبار است.

(بناب)

مفقودي 
برگ سبز سواري پژو آردي 

مدل 1385 به شماره 
موتور 11785009423 

و شماره شاسي 
23402923 و پالك 186 

م 13 ايران 23 مفقود 
گرديده اعتبار ندارد. 

(نايين) 

برگ سبز و كارت ماشين سواري 
سيستم پژو پارس مدل 1396 

به شماره انتظامي 385ج71 
ايران 77 به شماره موتور 

124K1116815 شماره شاسي 
NAAN01CE8HH009070 به 
نام ماهپاره خداوردي مفقود گرديده 

از درجه اعتبار ساقط است. ابهر

سند كمپاني و برگ سبز 
ماشين سواري سيستم 
پژو 405 مدل 1384 به 

شماره انتظامي 722ب57 
ايران 97 به شماره موتور 
12484168889 شماره 

شاسي 14262509 
مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط است. ابهر

آگهي مفقودي
اصل سند كمپاني و شناسنامه و 
كارت يك دستگاه موتورسيكلت 

سيستم ENERGI CDI به شماره تنه 
N1K***125E8908647 و شماره 

موتور NRG91313511 شماره پالك 
836ـ 34961 به نام عبداهللا احمدي 
فرزند محمد مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. بستك

برگ سبز و برگ كمپاني 

مزدا 323 به شماره شاسي 

 NAG84MBRD30783

موتور 687198 پالك 

328ص12 ايران 22 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

سند كمپاني، تسلسل اسناد 
و برگ سبز وانت نيسان 
مدل 84 به شماره پالك 
241ل55ـ ايران25 و 

موتور 272370 و شاسي 
D66380 به نام مرسل 
يزداني قره چبق مفقود و 

فاقد اعتبار است.
(بناب)

كارت هوشمند ناوگان به 
شماره سريال 4254874ـ 

صدور 94/10/22 و 
پرونده 451300449 
مربوط به كمپرسي ولوو 
مدل 1983 به شماره 

پالك 716ع38ـ ايران25 
مفقود و فاقد اعتبار است.

(بناب)

شناسنامه مالكيت خودرو 
(برگ سبز) وانت پيكان 1600 
OHV مدل 1390 رنگ سفيد 
شيري روغني شماره شهرباني 

417س93ايران19 شماره شاسي 
 NAAA46AA5BG195962

شماره موتور 11490016061 به 
نام مرادعلي فضلعلي مفقود گرديده 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

گواهي مي شود تمامي 
مدارك مربوط به شركت 

مينا ترابر زاهدان شركت 
سهامي خاص به شماره 
ثبت 5656 و شناسه 

10500090809 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
زاهدان 

برگ سبز پرايد نوك مدادي 
متاليك مدل 1390 شماره 
پالك ايران63ـ468م87 
شماره موتور 4336222 

شماره شاسي 
S3412290350342 به 
نام ليال شكرزاده دورودزني 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است.

برگ سبز وانت پيكان مدل 1392 
به رنگ سفيد شيري روغني به 

 114F0061832 شماره موتور
به شماره شاسي 

 NAAA36AA7DG604985
و به شماره انتظامي 73ـ284ق61 

به نام محمدرضا سعادت مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

برگ سبز وانت تويوتا 
1600 مدل 1983 و به 

شماره موتور 2770446 
و به شماره شاسي 

301049 و به شماره 
انتظامي 73ـ166ق23 
به نام عباسقلي كديور 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز تراكتور ام اف تيپ 
285 به رنگ قرمز مدل 
1389 و به شماره پالك 

13ـ983ك11 و به شماره 
موتور LFW10731W و 
 J11817 به شماره شاسي
به نام سيد مرتضي حسيني 

كمال آبادي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهى تغييرات شركت صبا فوالد خليج فارس سهامى خاص
 به شماره ثبت 235853 و شناسه ملى 10102767894

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/04/12 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : اعضاى هيات مديره به شـــرح ذيل براى مدت 2 ســـال انتخاب شدند: 
صندوق بازنشستگى كشورى به شناســـه ملى 14002720542 و شركت سرمايه گذارى 
صندوق بازنشســـتگى كشورى به شناسه ملى 10101154437 و شركت بازرگانى صندوق 
بازنشستگى كشورى به شناســـه ملى 10861519331 و شركت صبا آرمه به شناسه ملى 
10103022645 و شركت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملى 10103077034 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (299222)

آگهى تغييرات شركت سراى سالمت سعدى شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 412137 و شناسه ملى 10320634688

 به اســــتناد صورتجلســــه هيئت مديره مــــورخ 1397/06/22 
تصميمات ذيل اتخاذ شــــد : آقــــاى داريوش كاشــــانچى دارنده 
كدملى0030137111 به ســــمت رئيس هيات مديره آقاى مهدى 
سالمت دارنده كد ملى 0040748812 به سمت نايب رئيس هيات 
مديره خانم فرناز سالمت دارنده كدملى شماره 0040677771 به 
ســــمت عضو هيات مديره آقاى يحيى ترابى گودرزى دارنده كدملى 
 5579463170 خارج از اعضاى هيات مديره به ســــمت مدير عامل 
انتخاب گرديدند كليه اسناد رســــمى و غير رسمى مربوط به اجاره 
نامه ، مكاتبات و نامه هاى عادى باامضاى مدير عامل و يكى از اعضاى 
هيات مديره و مهر شركت معتبر مى باشد و كليه اوراق و اسناد تعهد 
آور و چك ها و ســــفته ها و بــــروات و قراردادها و غيره با امضامنفرد 

هريك از اعضاى هيات مديره با مهر شركت معتبر ميباشد .
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(299223)

آگهى تغييرات شركت صبا فوالد خليج فارس 
سهامى خاص به شماره ثبت 235853 

و شناسه ملى 10102767894
 به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/06/10 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : آقاى مجتبى بصيرى به شماره ملى 2800376686 به نمايندگى 
از شركت گسترش تجارت پارس ســـبا به شناسه ملى 10103077034 به 
ســـمت عضو و رئيس هيات مديره ، آقاى مرتضى يزدخواستى به شماره ملى 
1291067108 به نمايندگى از شركت سرمايه گذارى صندوق بازنشستگى 
كشورى به شناسه ملى 10101154437 به سمت مديرعامل و نايب رئيس 
هيات مديره ، آقاى محمود ايروش به شماره ملى 1950754847 به نمايندگى 
از شـــركت صندوق بازنشستگى كشورى به شناسه ملى 14002720542 به 
سمت عضو هيات مديره ، آقاى حسن عابدى به شماره ملى 0532886641 
 به نمايندگى از شركت بازرگانى صندوق بازنشستگى كشورى به شناسه ملى

10861519331 به ســـمت عضو هيات مديره و آقـــاى محمد كالنترى به 
شماره ملى 0071713980 به نمايندگى از شركت صبا آرمه به شناسه ملى 
10103022645 به سمت عضو هيات مديره تعيين شدند. حق امضاى كليه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها 
(به استثناى قراردادهاى استخدامى و مشـــاوره اى) و عقوداسالمى با امضاء 
مشترك مديرعامل و يكى از اعضاء هيات مديره همراه با مهر شركت و در غياب 
ايشـــان با امضاء دونفر از اعضاء هيات مديره و مهر شـــركت و مكاتبات عادى 
و ساير اوراق با امضاء مديرعامل شـــركت به تنهايى معتبر خواهد بود. هيات 
مديره اختيارات خود طبق بندهاى 1 ،3، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 11، 12، 13، 14، 
15 و 16 ماده 39 اساسنامه شـــركت را به مدير عامل شركت تفويض نمود. 
تبصره: توضيح اينكه بند 13 ماده 39 بغيراز فرجام مصالحه و انصراف از دعاوى 

حقوقى و كيفرى و طرح و سازش در كليه پرونده هاى حقوقى شركت. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(299221) 

آگهى تغييرات شركت ويسمن موتور سهامى خاص
 به شماره ثبت 461729 و شناسه ملى 14004459721 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/08/10 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : على اكبر رمضانى با كد ملـــى 2064220895 به نمايندگى از 
شركت ســـرمايه گذارى و توسعه راهبردى راز(ســـهامى خاص) با شناسه 
ملـــى 10320671100 به عنوان عضو هيأت مديره براى بقيه مدت تصدى 
منصوب گرديدند ابوالقاســـم دل زنده مقدم با كد ملى 2593674091 به 
عنوان رئيس هيأت مديره و على اكبر رمضانى با كد ملى 2064220895 به 
عنوان نائب رئيس هيأت مديره و على ابن مهدى با كد ملى 2121920013 
به عنـــوان مدير عامل و عضو هيأت مديره همگـــى براى بقيه مدت تصدى 
انتخاب گرديدند. كليه اســـناد و اوراق بهادار و بانكى با امضاى مدير عامل و 
يكى از اعضا هيأت مديره همراه با مهر شـــركت معتبر خواهد بود و در غياب 
مدير عامل با امضاى متفق دو نفر از اعضاء هيأت مديره همراه با مهر شـــركت 
معتبـــر خواهد بود و مكاتبات عادى و ادارى با امضاء مديرعامل منفرداً با مهر 
شـــركت معتبر خواهد بود . اختيارات مندرج در بند 1 ماده 40 اساسنامه به 

مدير عامل تفويض گرديد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(299220)

تاسيس شركت سهامى خاص شتاب دهنده ايده هاى نوين 
كسب و كار نيتروژن درتاريخ 1396/06/06 

به شماره ثبت 514355 به شناسه ملى 14007023947 
ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير 

جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. 
موضـــوع : اجرا و نظارت برراه اندازى كســـب و كارهاى جديـــد و كارآفرينى، تدوين 

طرح هاى تجارى و كســـب و كار، ســـرمايه گـــذارى داخلى و خارجـــى، بازاريابى و 

برندينگ، ارزيابى و امكان ســـنجى طرح ها، آينده پژوهى، مشـــاوره، مديريت كنترل 

پروژه و اجراى پروژه هاى صنعتى و كشـــاورزى، انجام طـــرح هاى مطالعاتى در كليه 

حوزه ها اعم از مطالعات مرتبط با توســـعه، اقتصاد، فناورى و نوآورى، ارتقا، اكتســـاب 

و انتقـــال فناورى، توليد و تجارى ســـازى و توســـعه بازار، ارائه مشـــاوره و خدمات 

 اجرايى و لجســـتيكى مجاز به اشـــخاص حقيقى و حقوقى.(انجام كليه فعاليت هاى 

فوق در صـــورت نياز پس از اخذ مجوز از مراجع ذيصالح مى باشـــد. ) مدت : از تاريخ 

ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : اســـتان تهران شـــهر تهران-سعادت آباد-خيابان 

بهزاد-خيابان شهيد محمدرضا يعقوبى ( 8)- پالك 27 -طبقه اول-واحد 1 - كدپستى 

1998617486 سرمايه شخصيت حقوقى :مبلغ 10000000 ريال منقسم به 10000 

ســـهم 1000 ريالى مى باشد تعداد 10000 ســـهم آن با نام عادى مى باشد كه مبلغ 

3500000ريال طى گواهى بانكى به شـــماره 96/49915مورخ 96/5/1نزدبانك شهر 

.شعبه ميدان كاج پرداخت شـــده و الباقى مانده سرمايه اوليه شركت درتعهد پرداخت 

سهامداران شركت ميباشـــد اولين مديران : آقاى شهريار شـــهميرى به شماره ملى 

0071616871 به ســـمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 ســـال خانم پگاه شه پناه به 

شـــماره ملى 0082990204 به سمت عضو هيئت مديره و مديرعامل به مدت 2 سال 

آقاى ســـعيد جعفرى به شماره ملى 4284350765 به سمت نايب رئيس هيئت مديره 

به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل 

چك ســـفته و بروات قراردادها و عقود اسالمى با امضا مشترك آقايان شهريار شهميرى 

با شـــماره ملى 0071616871 و سعيد جعفرى با شماره ملى 4284350765 (متفقا) 

همراه با مهر شـــركت معتبر اســـت.كليه اوراق عادى و ادارى با امضاء هر يك از آقايان 

شـــهريار شهميرى و سعيد جعفرى همراه با مهر شـــركت معتبر است. اختيارات مدير 

عامل : طبق اساســـنامه بازرس اصلى و على البدل : آقاى مهيار دشتى بقائى به شماره 

ملى 0063633639 به سمت بازرس اصلى خانم مارال ابراهيم پورضيائى به شماره ملى 

0010094237 به سمت بازرس على البدل به مدت يك سال مالى تعيين شدند روزنامه 

كثير االنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت 

مذكور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (299218)

آگهى تغييرات 

شركت ساختارهاى اطالع رسانى نوين گستر سهامى خاص

 به شماره ثبت 161445 و شناسه ملى 10102040797 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 
1397/04/30 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : - ترازنامه و حساب 
ســـود و زيان سال مالى منتهى به 1396/12/29 به تصويب شد. 
- موسسه حسابرســـى وانيا نيك تدبير به شماره ثبت 28650 و 
شناسه ملى 10320721862به عنوان بازرس اصلى و موسسه 
حسابرســـى آگاهان و همكاران به شماره ثبت 3507 و شناسه 
ملى 10100190284به عنـــوان بازرس على البدل براى مدت 
يكسال مالى انتخاب شـــدند. - روزنامه كثيراالنتشار اطالعات 

جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(299219)

آگهى تغييرات شركت خدمات فنى مهندسى زنگاهن سهامى خاص
 به شماره ثبت 50484 و شناسه ملى 10100956453 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/08/02 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : اعضاى هيئت مديره و مديران شـــركت براى مدت 
دو ســـال به شـــرح زير انتخاب شـــدند : خانم مريم ابراهيمى با شـــماره ملى 
4910844831 به سمت عضو و رييس هيئت مديره ، آقاى محمد جواد دادخواه 
با شـــماره ملى 1288638078 به سمت عضو و نايب رييس هيئت مديره و مدير 
عامل ،آقاى كورش پارسا با شـــماره ملى 0046419063 به سمت عضو هيئت 
مديره وخانم نگين دادخواه با شماره ملى 0079772609 به سمت عضو هيئت 
مديره . آقاى ابوالحســـن محموديان با شـــماره ملى 0044514212 به سمت 
بازرس اصلى و آقاى ايرج ســـليمانى اصفهانى با شماره ملى 1287516051 به 
ســـمت بازرس على البدل براى مدت يكســـال مالى انتخاب شدند . حق امضاى 
كليه اوراق و اســـناد مالى و تعهد آور از جمله چك و ســـفته و بروات و قرار دادها 
بـــا امضاى رييس هييت مديـــره و يا مدير عامل هر يك بـــه تنهايى و همراه با 
مهر شـــركت بوده و اين اســـناد با يكى از دو امضاى مذكور همراه با مهر شركت 
 معتبر خواهد بود . روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه كثيراالنتشـــار براى چاپ 

آگهى هاى شركت انتخاب گرديد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (299216)
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بانوي دوچرخهسوار يزدي به ليگ هلند پيوست
يزد- خبرنگار اطالعات: بانوي يزدي حاضر در بازيهاي آســـيايي 

2018 به تيم بينالمللي «مكس واترزلي» هلند پيوست.
مانادانا دهقـــان در مورد حضور خود در اين تيم گفت: مدتي پيش 
توسط يكي از دوستان موفق به برقراري ارتباط با سرپرست تيم بينالمللي 
مكس واترزلي هلند شـــدم و پس از مذاكرات اوليه پروفايل مسابقات و 
تمرينات خود را براي اين تيم ارسال كردم. او افزود: با بررسيهاي انجام 
گرفته از سوي سرپرست اين تيم، به عنوان دومين ورزشكار خانم آسيايي 
به اين تيم دعوت شـــدم و از ماه مارس سال 2019 تا پايان سال 2019 به 
عضويت اين تيم بينالمللي درآمدهام. وي ادامه داد: مدتي منتظر موافقت 
شـــوراي برون مرزي وزارت ورزش و جوانان بودم كه با توجه به تاييد 
شوراي برونمرزي به عنوان اولين بانوي محجبه دوچرخهسواري ايران و 

آسيا به عضويت يك تيم اروپايي درآمدم.

نفرات برتر مسابقات استاني تيراندازي آقايان يزد 

معرفي شدند 
*نفرات برتر مسابقات استاني تيراندازي آقايان يزد در دو بخش تفنگ 
و تپانچه مشخص شدند. يك دوره مسابقه تيراندازي بين آقايان برتر استان 

يزد برگزار شد و نفرات برتر مشخص شدند. 
اين مسابقه در دو رشته تفنگ بادي و تپانچه برگزار شد كه در پايان در 
رشته تپانچه، محمدياسين مختاري، سينا احمدي و محمد زارع به ترتيب 
نفرات برتر شدند. همچنين در رشته تفنگ بادي نيز يوسف دشت دهي، 
محمدرضا شاهقلي و سينا چوخيزاده توانستند عناوين اول تا سومي اين 

مسابقات را كسب كنند. 

ارتقاي 21 مدرسه فوتبال و فوتسال يزد به باشگاه  
*رئيس هيات فوتبال يزد گفت: 21 مدرســـه فوتبال و فوتسال پايه 
اين استان از ابتداي سال 1397 تاكنون با تكميل مدارك و مستندات الزم به 
باشگاه فرهنگي ورزشي ارتقا يافتند. به گزارش روابط عمومي اداره ورزش 
و جوانان استان يزد، عبدالرضا دستا با اشاره به اين كه شرط حضور تيمها 
در ليگها، داشتن مجوز باشگاهداري است، افزود: تبديل تيمها به باشگاه 

موجب برنامهريزي، نظم و توسعه ورزش است. 
وي ادامه داد: امسال با نظارت و پيگيري اداره كل ورزش و جوانان 
استان يزد، فدراسيون فوتبال و همراهي تيمها شاهد راهاندازي باشگاههاي 
خوبي هستيم.  دستا اظهار داشت: ساالنه 25هزار نفر در مسابقات فوتبال 
و فوتسال ليگ در ردههاي مختلف سني حضور دارند و بهصورت رسمي 
و در چارچوب مقررات در اين رشتهها فعاليت ميكنند. وي اضافه كرد: 
رقابتهاي فوتبال و فوتسال ليگهاي استان با حضور 100 تيم در ردههاي 

سني نونهاالن، نوجوانان، جوانان، اميد و بزرگساالن برگزار ميشود. 
رئيس هيات فوتبال يزد، برگزاري مسابقات فوتسال، فوتبال و فوتبال 
ساحلي را از ديگر برنامههاي هيأت اعالم كرد كه با حضور 80 تيم پيگيري 

ميشود.

نهالكاري، احيا و غنيسازي عرصههاي جنگلي
ســـاري- خبرنگار اطالعات: عمليات نهالكاري، احيا و غنيسازي 
عرصههاي جنگلي از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي در منطقه لفور 

شيرگاه انجام شد.
معاون امور جنگل اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري مازندران- 
ساري با اعالم اين خبر افزود: اجراي اين عمليات به ميزان 66 هكتار در 
منطقه اسكليم رود لفور شيرگاه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي 
و توسط جوامع محلي با نظارت حوزه معاونت امور جنگل و همكاري 
همكاران زحمتكش در اداره جنگلــــكاري و پاركهاي اداره كل منابع 
طبيعي و آبخيزداري مازندران- ساري و شهرستان سوادكوه شمالي انجام 
شده است كه تا به االن، پيشرفت 90 درصدي داشته و بقيه اجراي اين 

پروژه هم با مساعد شدن شرايط آب و هوايي انجام خواهد شد.
 محمدرضا جهان آرا گفت: به منظور احياي فضاهاي خالي و استقرار 
گونههاي بومي برتر منطقه( بلوط، افرا، شيردار، گيالس وحشي، توسكا 
و...) و همچنين جلوگيري از دامهاي سرگردان در عرصههاي جنگلي به 
منظور حفظ نهالها و تجديد حيات طبيعي، ضمن عمليات نهالكاري در 

عرصه مذكور به ميزان 11 كيلومتر نيز حصاركشي شده است.
 وي اضافه كرد: تمام عمليات اين پروژه اعم از كاشت، حصار كشي 
و.. با همكاري و مشاركت مردم و افراد بومي(جوامع محلي) در منطقه 
انجام شده است كه ضمن ايجاد مشاركت اهالي و عموم مردم طبيعت 
دوست منطقه، باعث بهبود وضع معيشتي و درآمد اقتصادي اهالي نيز شده 
است. جهان آرا اعتبار اجراي اين پروژه را كه از محل اعتبارات صندوق 

توسعه ملي است 288 ميليون تومان اعالم كرد.

بيسوادي بستر بسياري از 

آسيبهاي  اجتماعي است
بهارستانـ  خبرنگار اطالعات: معاون سياسيـ  انتظامي فرمانداري 
بهارستان در جلسه شوراي پشتيباني سواد آموزي شهرستان گفت: بيسوادي 

بستر بسياري از آسيبهاي اجتماعي است. 
سيد حبيب موســـوي از اعضاي اين شورا خواست در بخشهاي 
اطالعرساني، شناسايي، هدايت، جذب و ايجاد انگيزه براي سوادآموزان 
شهرستان با مديران آموزش و پرورش نواحي يك و دو بهارستان همكاري 
موثرتري داشته باشند. وي بيسوادي انسانها را بستر بسياري از آسيبهاي 
اجتماعي دانســـت و افزود: معموال در ردههاي سني پايين، كودكان كار، 
كودكان معلول، بد سرپرست و بي سرپرست از چرخه تحصيل باز ميمانند 

و بايد به اين قشر از جامعه توجه ويژه شود. 
موسوي اظهارداشـــت: در هفته سوادآموزي بايد تالش شود در هر 
دو بخش گلستان و بوســـتان با اطالعرساني مناسب و برگزاري همايش 
و حمايت و تشويق ســـوادآموزان و آموزشدهندگان برتر در برنامههاي 
پيش بيني شده شهرستان به سمت ريشهكني كامل بيسوادي گام برداريم. 
آموزش و پرورش نواحي يك و دو شهرستان بهارستان در حوزه سوادآموزي 
در استان تهران بســـيار موفق عمل  كردهاند  و در سال جاري آموزش و 
پرورش ناحيه يك تا كنون همچون سال گذشته بين شهرستانهاي استان 

تهران در اين حوزه در جايگاه مناسبي قرار گرفته است.

استقبال كم مردم استان اصفهان 

از ناوگان حمل و نقل عمومي جادهاي
اصفهانـ   خبرنـــگار اطالعات: ضريب اشـــغال صندلي ناوگان 
حمل و نقل عمومي جادهاي اســـتان اصفهان به دليل اســـتفاده مردم از 
خودروهاي شخصي و تك سرنشـــين، 13 نفر بوده در حاليكه ظرفيت 

صندلي ناوگان عمومي استان 32 نفر است. 
مديركل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان اصفهان با بيان اين 
مطلب و با اشـــاره به اينكه ناوگان حمل و نقل عمومي استان با عمر 10

سال جزو بهترين ناوگان  حمل و نقل عمومي كشور است، افزود: بيشتر 
ناوگان     حمل و نقل عمومي اصفهان به صورت نيمه پُر حركت ميكنند 
و با فرهنگسازي و تبليغات توسط شركتهاي مسافربري، بايد مردم را به 

استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومي تشويق كرد. 
مهدي خضري در ادامه با بيان اينكه استان اصفهان رتبه نخست در 
حمل بار و رتبه ســـوم در جا به جايي مسافر را در كشور دارد اضافهكرد: 
در 8 ماهه امسال، 32 ميليون تن كاال و همچنين 8 ميليون مسافر توسط 
ناوگان حمل و نقل عمومي استان جا به جا شده است در حاليكه پارسال 
48 ميليون تن كاال و 14 ميليون مسافر جابهجا شد. او، تعداد كاميونها و 
اتوبوسهاي فعال اين استان را 40 هزار دستگاه اعالم كرد و افزود: 59 هزار 

راننده در حوزه حمل كاال و جا به جايي مسافر فعاليت ميكنند. 
وي با اشـــاره به نصب 108 دوربين ثبت تخلفهاي رانندگي در 
محورهاي مواصالتي استان براي ارتقاي ايمني و كاهش تصادفات جادهاي 
گفت: 59 دســـتگاه دوربين نيز نصب خواهد شد. او با بيان اينكه مردم و 
رانندگان ميتوانند شكايتها و پيشنهادهاي خود در حوزه حمل و نقل 
جادهاي اعم از بار و مسافر را از طريق سامانه 141 اعالم كنند افزود: اين 

گزارشها از طريق دفتر وزير راه و شهرسازي پيگيري خواهد شد.  
توزيع الستيك

معاون حمل و نقل اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي اصفهان 
نيز با اشاره به اينكه اين اداره كل براي مديريت توزيع الستيك و كمك به 
رانندگان ورود كرده است گفت: از ماه تير تاكنون 30 هزار حلقه الستيك 
خودرو ســـنگين از طريق سامانه و بر اســـاس ميزان كاركرد بين ناوگان 
حمل و نقل فعال برون شهري استان كه داراي كارت هوشمند هستند، توزيع 
شده است. عليرضا جعفري با اشاره به اينكه اين الستيكها بر اساس قيمت 
تعزيرات حكومتي توزيع ميشود افزود: هر راننده با ارائه مدارك و ميزان 
كاركرد ميتواند يك جفت الستيك دريافت كند. او در ادامه با اعالم اينكه 
بيشترين تصادفهاي جادهاي مربوط به ناوگان خصوصي است گفت: با 
استفاده مردم از ناوگان حمل و نقل عمومي، آمار تلفات ناشي از تصادفهاي 
جادهاي كاهش پيدا ميكند.  معاون راهداري اداره كل راهداري و حمل ونقل 
جادهاي استان اصفهان هم با بيان اينكه به دليل گستردگي استان و خستگي 
بيش از 50 درصد فوتيهاي ناشي از تصادفات در بزرگراههاي استان رخ 
ميدهد افزود: بيشترين تصادفهاي استان مربوط به محورهاي ارتباطي زرين 
شهر به سفيد دشت، اصفهانـ  علويجه، اناركـ  خورـ  طبس و جاده قديم 
قمـ  كاشـــان و دارانـ  اليگودرز است. فرزاد دادخواه افزود: باند دوم محور 

ارتباطي اصفهانـ  علويجه در دهه فجر امسال به بهره برداري ميرسد.

كاهش 70 درصدي زندانيان مهريه در هرمزگان

 قدرداني از دانشآموزان برگزيده پژوهشگر 

خطوط انتقال خدمات رفاهي؛ بالي جان جادههاي 
روستايي اروميه

دامغانـ  خبرنـــگار اطالعات: رئيس 
انجمن نجوم وستاره شناسي استان سمنان 
گفت:اوليـــن پارك گردشـــگري فضاپايه 

كشوردردامغان ايجادمي شود. 
محمودخوشنويسان افرود: پس از ثبت 
مجموعه بي نظيـــر تپههاي مريخي دامغان 
در سامانه ناسا شـــاهد آغاز زمينههاي اوليه 
ايجاد پارك گردشگري فضاپايه در اين منطقه 

هستيم.
وي تپههاي مريخي را سرمايهاي عظيم 
براي كشور دانســـت و اضافه كرد: استفاده 
از اين ظرفيت ميتواند موجب كارآفريني، 

جذب گردشگر، رشد شهر و كشور باشد.
خوشنويسان تپههاي مريخي دامغان را 
يكي از پديدههاي زمين شناختي بسيار جذاب 
و زيبا دانست و گفت: تپههاي مريخي دامغان 
به عنوان شبيهترين مكان كره زمين به سياره 

مريخ شناخته ميشود.
وي افزود: ســـازمان فضايي ايران با

 بهره گيري از جذابيتهاي اين منطقه، در قالب 
يك طرح سه ساله، پارك ويژه گردشگري در 

تپههاي مريخي دامغان ايجاد ميكند.
او اضافه كرد: اين طرح در پنج مرحله 
اجرايي ميشـــود كه اولين مرحله آن شامل 
ايجاد بسترهاي الزم و پايههاي اوليه ايجاد 

پارك گردشـــگري، تا پايان سال 97 براي 
جذب گردشـــگران نوروزي آماده سازي 

خواهد شد.

وي ياد آوري كرد: بـــراي ايجاد اين 
پارك گردشگري در پنج مرحله، 700 ميليارد 

ريال اعتبار پيش بيني شده است.

 او اضافه كرد: ايجـــاد جذابيتهاي
 كم وزني و بي وزني، شبيه سازي راه رفتن 
روي سطح مريخ و خودروهاي ويژه فضايي، 

تله كابين و بازديد هوايي از منطقه از جمله 
امكاناتي است كه در اين پارك گردشگري 

ايجاد ميشود.
رئيس انجمن نجوم و ســـتاره شناسي 
استان سمنان وسعت تپههاي مريخي دامغان 
را بيش از 6000 هكتار د برشـــمرد و گفت: 
اجراي طرح پارك گردشگري فضاپايه در اين 
مكان به طور قطع در رونق صنعت گردشگر 

موثر خواهد بود.
خوشنويســـان گفت: سازمان فضايي 
ايران چهار نقطه تپههاي مريخي دامغان، دره 
ستارگان قشم، كوههاي طاق چابهار و گندم 
بريان كوير لوت در كرمان را براي ساخت 
پارك گردشگري فضاپايه انتخاب كرده است 
كه اولويت اول بـــا تپههاي مريخي دامغان 

است.
اين تپههاي شـــگفت انگيز در نقاط 
مختلف شهرســـتان يافت ميشـــود كه 
اصليترين آنها در 57 كيلومتري شمال دامغان 
در مسير روستاي نمكه و ديگري در نزديكي 
روستاي رشم در 130 كيلومتري جنوب اين 

شهرستان قرار گرفته است.
124 اثـــر در دامغان ثبتملي شـــده 
است و حدود 2 هزار مكان تاريخي در اين 

شهرستان وجود دارد.

ايجاداولين پارك گردشگري فضاپايه كشوردردامغان 
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بندرعبـــاسـ  خبرنگار اطالعـــات: رئيس كل 
دادگســـتري استان هرمزگان اعالم كرد: از زمان ابالغ 
بخشنامه رئيس قوه قضائيه مبني بر تعديل محكوميت 
زندانيان مهريه، 70 درصد از اين زندانيان در اســـتان 

هرمزگان آزاد شده اند.
هفتمين جلســـه «شـــوراي قضايي» و چهارمين 
نشست «كميته كاهش جمعيت كيفري زندانهاي استان 
هرمزگان» به رياست حجتاالسالم والمسلمين اكبري 
رئيس كل دادگستري استان و با حضور رؤسا و مديران 
كل سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه در محل زندان 

مركزي بندرعباس برگزار شد.
رئيس كل دادگســـتري استان هرمزگان، در اين 
نشســـت اظهار داشت: در پي صدور بخشنامه رئيس 
قوه قضائيه مبني بر لزوم رسيدگي به مشكالت زندانيان 
مهريه و تعديل و تقســـيط محكوميت افراد ناتوان در 
پرداخت اين ديون مالي، تا پايان آذرماه امســـال، 63

زنداني مهريه از  مجموع 90 نفر، از  زندانهاي استان 
هرمزگان آزاد شدهاند.

وي با تقدير از اهتمام اعضاي كميته كاهش جمعيت 
كيفري زندانهاي استان هرمزگان و همكاري ادارهكل 
زندانها در فراهم كردن زمينه اجراي اين بخشنامه افزود: 
در نتيجه اين اتفاق خجسته، 70 درصد از  زندانيان مهريه 
اســـتان هرمزگان، آزاد شدند و به آغوش خانوادههاي 

خود بازگشتند.
رئيس شــــوراي قضايي استان هرمزگان در ادامه بر 
تالش و جديت هرچه بيشتر مسئولين قضايي و مديران 

سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه در راستاي بهرهگيري از 
تأسيسات نوين قضايي و مجازاتهاي جايگزين حبس 
بــــه منظور كاهش جمعيت كيفري زندانها تأكيد كرد و 
يادآور شد: اين تغيير نگرش با توجه به بخشنامه رئيس 
قوه قضائيه در خصوص پروندههاي مهريه ايجاد شــــد 
كه ميتوان همين شاخص را در جهت كاهش جمعيت 
كيفري زندانها به ســــاير تصميمات قضايي در جرائم 
غير عمد و مالي نيز تسري داد تا استفاده از اين ظرفيتهاي 

قانوني به يك ديدگاه ثابت و پايدار تبديل شود.
حجتاالسالم والمسلمين اكبري با اشاره به اهميت 
توجـــه به موضوع امنيت اجتماعي در كنترل جمعيت 
كيفـــري زندانها اظهار كرد: منظور از كاهش جمعيت 
كيفري به هيچ عنوان رهايي مجرمان حرفهاي و بر هم 
زنندگان نظم و امنيت جامعه نيست، بلكه هدف از اعمال 
آن، برخورداري زندانيان مستحق از ارفاقهاي قانوني و 
همچنين كاهش جمعيت ورودي به زندانها از طريق 

پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات است.
وي همچنين با تأكيد بر لزوم توجه به ساماندهي 
و كنترل جمعيت زندانيان زير هجده سال خاطرنشان 
كرد: ضرورت دارد كاهش جمعيت كيفري كانون اصالح 
و تربيت به صورت ويژه در دســـتوركار كميته كاهش 
جمعيت كيفري زندانهاي استان هرمزگان قرار گيرد.

رئيس كل دادگستري استان هرمزگان همچنين لزوم 
پيگيري و تعيين تكليف وضع قضايي زندانيان نيازمند 
را يادآور شد و نقش فعاليتهاي مددكاري را در رفع 

مشكالت آنها بسيار حائز اهميت اعالم  كرد.

اروميهـ  خبرنگار اطالعات: شركتهاي پيمانكار 
اجراي پروژههاي گازرســـاني و آبرساني با استفاده از 
فضاي بيتفاوتي متوليان راهها، جادههاي روستايي اروميه 
را در معرض تخريب و ويراني قرار دادهاند و متأسفانه 

مديران راهداري فقط تماشاگر هستند. 
جادهها به عنوان مهمترين اركان توسعه هر شهر 
شناخته ميشوند. اين جادهها براي احداث و راهاندازي 
به صرف زمان و هزينه هنگفتي نياز دارند و به جرأت 
ميتوان گفت كه جادهسازي اگر پر هزينهترين فعاليت 

عمراني نباشد در زمره پرهزينههاست.
با توجه به همين موضوع مديران راهداري شرعًا

و قانونـــاً بايد از جادههاي موجود به مانند جان خود 
حفاظت كنند كه متأسفانه اينگونه نيست. 

مديران راهداري در حالي كه شاهد تخريب سازه 
اصلي دهها كيلومتر راه روستايي از سوي شركتهاي 

پيمانكاري هستند، هيچ واكنشي نشان نميدهند.
حفـــاري در كنار جادهها براي خطوط انتقال گاز 
و آب امري مرسوم بوده تا اينجاي كار اشكالي وجود 

ندارد.
اشكال زماني ايجاد ميشود كه شركتهاي حفار 
براي تســـريع در كار، حفاري را از شانه خاكي جاده 
انجـــام ميدهنـــد به طوري كه در برخي از موارد زير 

آسفالت نيز خالي ميشود. 
پر واضح اســـت كه شـــانه خاكي به عنوان سازه 
اصلي راه اگر تخريب شـــود، ديگر قابل ترميم نيست 

و كل راه به دليل از دســـت دادن تراكم، دوام قبلي را 
نخواهد داشت. 

جاده روستاي حيدرلو به خانشان در اروميه نمونه 
بارزي از اين بيتوجهي و بيمسئوليتيهاست. 

اين جاده حدود ده كيلومتري متأســـفانه بواسطه 
حفاري غيرفني براي انتقال گاز، نشست كرده است. 

مديركل ادارهكل راهداري حمل و نقل و پايانههاي 
اســـتان آذربايجانغربي در پاسخ به پيگيريهاي مكرر 
خبرنگار اطالعات در اروميه ميگويد: ما نميخواهيم 

جلو توسعه طرحهاي عمراني را بگيريم!
وي همچنين انگشت اتهام به سمت روستائيان و 
كشـــاورزان گرفته و ميگويد: كشاورزان حريم راه را 
رعايت نكردهاند و ما براي آزادســـازي حريم پولي در 
بســـاط نداريم.  در واقع مديركل محترم هنوز متوجه 

صورت مسأله نشده است. 
در اين نكته كه امكانات رفاهي را بايد به روستاها 
رساند، شكي نيست اما اين مدير، خدمترساني نهادي 
ديگر به بهاي تخريب و از بين بردن خدمتي مهمتر و 
اساسيتر را كه از قضا خود ايشان متولي آن است به 

جان و دل ميپذيرد كه عاقالنه به نظر نميرسد. 
واقعيت اين است كه كار خبرنگار ديدن و گزارش 
واقعه و رويداد است و اظهارنظر و نتيجهگيري به عهده 
متخصصان فني اســـت كه انتظار ميرود اين گزارش 
آغازي باشـــد براي حفاظت و حراست از راههايي كه 

سرمايه ملي هستند. 

شفتـ  خبرنگار اطالعات: فرماندار شفت در آيين تجليل از دانشآموزان 
برگزيده پژوهشگر و نويسندگان شفت با اشاره به اينكه درخشش نوجوانان 
اين شهرستان در عرصه استاني و كشوري جاي بسي خوشحالي است، افزود: 

اين خطه ديار عالمان بزرگي چون سيد محمدباقر شفتي است.
محمدرضا محسني با بيان اين كه شايد در گذشته جامعه آموزش و 
پرورش به عنوان يك خانواده بزرگ مصرفكننده در توزيع اعتبارات تلقي 

ميشـــد، افزود: هزينهها در آموزش، سرمايهگذاري براي آينده و خروجي 
اين سرمايهگذاري پرورش دانشمندان جوان است.

وي در ادامه به دستاوردهاي ايران اسالمي در فناوري نانوتكنولوژي، 
ســـلولهاي بنيادي اشـــاره كرد و افزود: امروز بيشتر دانشمندان هستهاي 

كشورمان را جوانان تشكيل ميدهند.
محسني با اشاره به اين كه موفقيت در علوم انساني و تجربي بدون 

تحقيق محقق نميشود، اذعان داشت: پژوهش الفباي علمآموزي است.
وي در پايان سخنان خود با بيان اينكه امروز ميزان اهتمام به محيط 
زيست شاخصي براي ارزيابي جامعه و دولت توسعه يافته در دنيا محسوب 
ميشود، افزود: شهرستان شفت از مشكل پسماند رنج ميبرد و پژوهش در 
اين بخش ميتواند راهگشا باشد. در پايان با اهداي لوح سپاس و هديه از 

دانشآموزان برگزيده پژوهشگر و نويسندگان تجليل به عمل آمد.

آگهي دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه
 شركت شهد (سهامي عام)

ثبت شده به شماره  212062 وشناسه ملى 10100434786

�ستو� جلسه:

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده آگهي اصالحي
درخصوص انتخاب مديران و بازرس

�ستو� جلسه:

آگهي دعوت سهامداران به مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
 شركت پروژههاي صنعتي پتروپارت (سهامي خاص)

�س��تو� جلسه:

آگهى تغييرات 
شركت ساخت ابزار و قالب هاى صنعتى پايور انديش 

شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت  1413 و شناسه ملى 10200155087

آگهى تغييرات شركت شاهدژ نيروى ساحل سهامى خاص 
به شماره ثبت  195 و شناسه ملى 10760044157

آگهى تغييرات 
شركت تعاونى تحقيقات توليدى كشاورزى طنين كشتزار سبز آمل 

به شماره ثبت  2138 و شناسه ملى 10760238353

آگهى تغييرات شركت توليدى لبن زاگو آمل سهامى خاص 
به شماره ثبت  6324 و شناسه ملى 14003325488

آگهى تغييرات شركت توليدى لبن زاگو آمل سهامى خاص 
به شماره ثبت  6324 و شناسه ملى 14003325488

آگهى تغييرات شركت توليدى لبن زاگو آمل سهامى خاص 
به شماره ثبت  6324 و شناسه ملى 14003325488

آگهى تغييرات شركت ستاوند ساروج آمود سهامى خاص 
به شماره ثبت  9904 و شناسه ملى 10760373693

آگهى تغييرات
 شركت ستاوند ساروج آمود سهامى خاص 

به شماره ثبت  9904 و شناسه ملى 10760373693

آگهى تغييرات شركت راه پل آبادگران شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت  16566 و شناسه ملى 10720285485

آگهى تغييرات شركت لوله گستر اسفراين شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت  620 و شناسه ملى 10860306769

آگهى تغييرات 
شركت پارتاك ارم شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت  37956 و شناسه ملى 10260555485

آگهى تغييرات 
شركت پارتاك ارم شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت  37956 و شناسه ملى 10260555485

آگهى تغييرات
شركت مهندسين مشاور سام طرح طبرستان سهامى خاص 

به شماره ثبت  10648 و شناسه ملى 10760381434

آگهى تغييرات شركت كيا الكترود شرق شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت  2406 و شناسه ملى 10860325845

آگهى تغييرات شركت پارتاك ارم شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت  37956 و شناسه ملى 10260555485

آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى صنايع شيميائى ايران سهامى عام 
به شماره ثبت  8027 و شناسه ملى 10100970248

آگهى تغييرات شركت صنايع بازيافت راتا شمال سهامى خاص 
به شماره ثبت  7186 و شناسه ملى 14006091221

آگهى تغييرات شركت فنى مهندسى پشتيبانى سداد فام نيشكر سهامى خاص 
به شماره ثبت  22556 و شناسه ملى 10860876116

آگهى اصالحى شركت ميم تيم سهامى خاص 
به شماره ثبت  1802 و شناسه ملى 10260199600

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
شركت جهان ترمز كاشان (سهامى خاص)

شناسه ملى 10260199063 شماره ثبت 1788

هيئت مديره شركت جهان ترمز كاشان 

فراخوان شناسايي پيمانكار شماره 01/الف/97

آگهي مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده شركت دربيد (سهامي خاص)

هيئتمديره 

آگهي مزايده آگهي دعوت نوبت اول شركت مهندسين مشاور زاوير 
(سهاميخاص) به شماره ثبت 46939 به شناسه ملي 10100921590

هيئتمديره 
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پزشك
در رداى

 نخست وزير

563

يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

به نظر مى رسيد كه پل مسطح، تنها در سمت مالزى به اندازه كافى 
طويل نخواهد بود كه بتوان ارتفاع الزم براى گذر قايق ها از زير آن 
را به آن داد زيرا اين پل بايد شيب ماليمى داشته باشد تا كاميون هاى 
داراى بارهاى سنگين بتوانند از روى آن عبور كنند لذا پيشنهاد من، پل 
محدبى با طول كافى براى شيب دهى مناسب براى حركت خودروهاى 
سنگين بود مشروط بر اينكه طول و شيب تدريجى صعودى و نزولى 
آن براى عبور خودروهاى بزرگ و قايقها و ديگر كشتىهاى بزرگ از 
زير بلندترين نقطه پل به سادگى امكانپذير باشد. يك مطالعه مهندسى 

نيز ثابت كرد كه چنين ايدهاى كامًال قابليت اجرايى دارد.
بر اين اســـاس، مقرر شد كه اين پل به طول حدود 1,5 كيلومتر 
و متشكل از هشت مسير با ارتفاع تقريبى 25 متر باشد و از آنجا كه 
قطارها قادر به حركت در مسيرهاى شيبدار خودروها نيستند و قرار 
بر اين شد كه خط راه آهن در نزديكترين فاصله با خط افقى در نظر 
گرفته شـــود، لذا تصميم گرفتيم پل راهآهن را جدا از پل خودروها 
بسازيم. براى اينكه كشتىها نيز قادر به عبور از زير پل راهآهن باشند 
مقرر شد كه بخشى از آن متحرك و قابل برداشته شدن باشد. تصميم 
گرفته شد كه اين بخش از پل راه آهن [بخش متحرك آن] در بخش 
مالزيايى تنگه ســـاخته شـــود و در سمت مالزيايى "كوزواى" به خط 

قديمى متصل شود.
داليل ديگرى نيز براى ساخت اين پل وجود داشت از جمله اينكه 
آب تنگه، راكد و آلوده بود و بناى پل اجازه مىداد كه آب با حركت 
جزر و مد، به حركت درآيد. [صاحبان] قايقهاى ورزشى و تفريحى 
و كوچك نيز از باز شـــدن اين تنگه اســـتقبال خواهند كرد و حركت 
تجارى فوق العاده پر جنب و جوشى به ويژه از سوى توريستها و 
و "سنگاپور"  با قايقهايى كه در بخشهاى شرقى و غربى "جوهور" 
در رفت و آمد خواهند بود، به راه مىافتد. به "جوه" نامهاى نوشتم تا به 
اطالعش برسانم كه اگر با ازميان برداشتن بخش سنگاپورى "كوزواى" 
موافقت نكند ما خيلى ساده بيشتر بخشى را كه در طرف خودمان قرار 
دارد، از ميان برخواهيم داشـــت و آن را با پلى كه به بخش مالزيايى 
"كوزواى" متصلش ســـازد، جايگزين خواهيم كـــرد و از آنجا حركت 
ترافيك به سمت بخش سنگاپورى "كوزواى" ادامه خواهد يافت. "جوه" 
در پاسخ اظهار داشت كه او شخصاً پل مسطح را ترجيح مىدهد ولى 
اگر "مالزى" مايل به احداث پل خود در بخش "مالزى" است، آن را خواهد 
[در اين پاسخ] هيچ اشارهاى به مخالفت با پل  پذيرفت. "ســـنگاپور" 
پيشنهادى محّدب "مالزى" نكرده است، همچنانكه "جوه" هيچ خواست 
يا شرطى در نظر نگرفته بود و اينها همه در نامه هاى رد و بدل شده 
ميان ما كه دولت "ســـنگاپور" آنها را منتشـــر ساخته، انعكاس يافته و 
توضيح داده شـــده است.با پيوستن پل به اتوبان فوقانى، مانعى كه در 
وجود داشت، برطرف شد.  برابر ترافيك خودروها در "جوهور بارو" 
در اين ميان، مقرر شد تأسيسات گمرك و مهاجرت و قرنطينه بهداشتى 
نيز با فاصله مناسب به منظور رعايت شيب ماليم براى اتوبوسها و 
كاميون ها، داخل [مرزهاى] كشور باشند. پيمانكار مربوطه نيز پيش از 
استعفاى من دستور شروع به كار در تأسيسات گمرك و مهاجرت و 

قرنطينه بهداشتى و پل و پل راه آهن را دريافت كرد.
از دولت "سنگاپور" خواسته شد لولههاى انتقال آب خود را كه مزاحم 
تأسيسات گمركى و مهاجرت و قرنطينه بهداشتى و اتوبان بود جابجا كند. 
به امضا رسيد، انجام  اين كار طبق توافقنامه انتقال آب كه با "سنگاپور" 
بود زير كف دريا  شد. احتماالً لولههاى انتقال آبى كه در طرف "مالزى" 
قرار داده شدهاند ولى همچنان با لولههاى موجود در بخش "سنگاپور" 
متصل باقى ماندند. "سنگاپور" از اين موضوع نيز باخبر شد ولى در متن 
نامه موافقتى كه "جوه" با برنامه تنظيمى "مالزى" براى ساخت پل در سمت 

مالزى تنگه به من نوشت، هيچ اعتراضى به اين كار نداشت. 
ادامه دارد

فشار افكار عمومى در آمريكا 
بـــر دونالد ترامپ در ماجراى قتل 
جمال خاشقچى، او را بين دو راهى 
حمايت از ولىعهد سعودى مظنون 
به قتل اين روزنامهنگار ســـعودى 
و دست كشـــيدن از شبه نظاميان 
كـــرد در برابر عمليات تركيه قرار 
داده است.رسانههاى اياالت متحده 
آمريـــكا به نقـــل از منابع آگاه از 
تصميم اين كشور مبنى بر خروج 
نيروهاى نظامى آمريكايى از سوريه 
خبر دادند .روزنامه «وال اســـتريت 
ژورنال» اولين رســـانه  اى بود كه 
بـــه نقل از اين منابع، خبر خروج 
نيروهاى آمريكايى از سوريه را كه 
عمدتا در شمال و شرق اين كشور 
حضور دارند، مخابره كرد و نوشت 
كه واشنگتن حتى شبه نظاميان ُكردِ
متحد خـــود را نيز در جريان اين 
تصميم خود قرار گذاشـــته است.

شبكه خبرى «سى.ان.ان» آمريكا نيز 
به نقل از «منابعى» در وزارت دفاع 
اين كشور (پنتاگون) گزارش كرد 
كـــه اين خروج «فورى» و «كامل» 
خواهد بود.لحظاتى از انتشـــار اين 
خبر نگذشته بود كه «دونالد ترامپ»، 
رئيس جمهورى آمريكا پاى توييتر 
نشست و نوشت كه ما به داعش در 
سوريه غلبه كردهايم. اين تنها دليل 
مـــن براى ماندن در آنجا در دوران 
رياســـتجمهورىام بود. حضور 
نيروهاى آمريكايى در ســـوريه و 
اشغال بخشهايى از خاك اين كشور 
كه به بهانه مقابله با داعش از سال 
2014در قالب ائتالف بينالمللى آغاز 
شد، محصول سياست «باراك اوباما»، 
رئيس جمهورى دموكرات ســـابق 
آمريكا بـــود و ترامپ كه خود را 
مخالف سرسخت سياستهاى اوباما 
معرفى مىكرد، با انتقاد از اين حضور 
نظامى، بازگرداندن سربازان آمريكايى 
به وطنشان را جزو شعارهاى خود 
در انتخابات رياست جمهورى خود 
قـــرار داد. ترامپ مىگفت حضور 
نظامى آمريكا در ســـوريه نه تنها 
به نفع آمريكايىها نيســـت بلكه 
هزينههاى هنگفتى بر آنها تحميل 
كرده است و بنابراين نيروهاى اين 
كشور بايد از سوريه خارج شوند.

انتشار خبر خروج نيروهاى آمريكا 
و تأييد اين خبر از ســـوى خود 
ترامپ غافلگير كننده و ناگهانى بود 
و غافلگيركنندهتر از آن، آغاز خروج 
اين نيروها بود كه خبرگزارى رويترز 
بـــه نقل از يك مقام آمريكايى در 
كاخ ســـفيد آن را مخابره كرد.اين 
مقام آمريكايى گفت كه كارمندان 
وزارت خارجه آمريكا كه در سوريه 
حضور دارند، ظرف 24آينده خاك 
اين كشـــور را ترك خواهند كرد و 
روند خروج تمام نيروهاى نظامى 
نيز در بـــازه زمانى 60تا 100روز 
كامل خواهدشد.اين تصميم آمريكا 
در حالى صورت مىگيرد كه «جيمز 
جفرى»، نماينده ويژه ترامپ در امور 
سوريه سيزدهم آذر ماه، طى نشستى 
خبرى وزارت خارجه آمريكا با انتقاد 

از مذاكرات سه كشور ايران، روسيه 
و تركيه موسوم به كشورهاى ضامن 
روند آستانه گفته بود كه «پايان دادن 
به حضور ايران در سوريه» را كه بنا 
به درخواست دمشق صورت گرفته، 
«اســـتراتژى كلى» خوانده و مدعى 
شـــده بود كه نظاميان آمريكايى تا 
زمان «شكست پايدار داعش، خروج 
كامل نيروهاى تحت فرماندهى ايران 

از تمام مناطق ســـوريه و راهحل 
بازگشتناپذير سياسى در سوريه» 
بـــه حضور در اين كشـــور ادامه 

مىدهند.
واكنشها به تصميم خروج از 

سوريه
در داخل آمريكا، تصميم دولت 
ترامپ بـــراى خروج نظاميان اين 
كشـــور از سوريه از همان ابتداى 
اعالم اين تصميم مخالفان و موافقانى 
داشت. روزنامه وال استريت با انتقاد 
از اين تصميم نوشت كه اين اقدام 
موجب خواهد شد راهبرد آمريكا 
در خاورميانه دچار آشفتگى شود.

سناتور «ليندسى گراهام»، نماينده 
جمهورىخواه مجلس سناى آمريكا 
در واكنش به اين تصميم، آن را «يك 
پيروزى بزرگ براى ايران و بشـــار 
اسد»، رئيس جمهورى سوريه خواند 
.يكى ديگر از سناتورهاى جمهورى 
خواه به نـــام «ماركو روبيو»، اين 
تصميم ترامپ را «خطايى جدى» 
خوانده كه تبعاتى براى او و دولتش 

در پى خواهد داشت. در مقابل اين 
انتقادها، ســـناتور «راند پال» از اين 
تصميم اســـتقبال كرد و گفت كه 
خوشحال است كه او پس از اعالم 
پيروزى بر داعش، نيروهاى آمريكا 
را از سوريه خارج مىكند.در خارج 
از آمريكا نيز رژيم صهيونيستى كه 
همواره از ضرورت خروج نيروهاى 
حزباهللا و ايران از ســـوريه سخن 

مىگفت و مخالف سرسخت اين 
حضـــور بود، از زبان «دنى دانون»، 
نماينده خود در سازمان ملل گفت كه 
به اين تصميم دولت آمريكا احترام 
مىگذارد ولى تلآويو نگرانىهاى 
خودش را درباره حضور ايران در 
سوريه را دارد.مركز ديدبان حقوق 
بشر سوريه كه وابسته به مخالفان 
دولت اين كشور و مستقر در لندن 
است، به نقل از شبه نظاميان مورد 
حمايت آمريكا موسوم به «نيروهاى 
دموكراتيك سوريه» اعالم كرد كه 
خروج آمريكا از ســـوريه «خيانت 
و خنجر از پشـــت» به اين نيروها 

است. 
توبياس الوود، معاون وزير دفاع 
انگليس نيز به فاصله چند ساعت 
از اين تصميم، با اظهارات «دونالد 
ترامپ»، رئيسجمهور آمريكا درباره 
دليل اين كشور براى خارج كردن 
نظاميان آمريكايى از سوريه مخالفت 
كـــرد. او در اين ارتباط گفت كه با 
ترامپ در مورد شكست داعش در 

سوريه شديد اختالف نظر دارد.
چرايى خروج آمريكا از سوريه

سؤالى كه در اينجا مطرح است 
اين است: چگونه آمريكا در عرض 
كمتـــر از دو هفته بعد از اظهارات 
نماينده ويژه ترامپ در امور سوريه، 
يك دفعه تصميم به خروج نيروهاى 
خود از سوريه مىگيرد و با عقب 
نشينى از مواضع هميشگى خود در 

رابطه با حضور نظامى در سوريه، 
علت آن را تنهـــا پايان داعش و 
شكســـت اين گروه تروريستى در 
اين كشور مىداند، بدون اينكه براى 
تداوم اين حضور نظامى، حضور 
ايران يا حزباهللا را بهانه تراشـــى 
كند؟براى پاسخ دادن به اين سوال 
مىبايست نگاهى گذرا به روابط دو 
كشور آمريكا و تركيه از زمان وقوع 
كودتاى نافرجام در تاريخ 15ژوئن 
2016تا به امروز انداخت. وقوع اين 
كودتا باعث تشديد كدورت و تنش 
بين آنكارا و واشنگتن شد.«فتح اهللا 
گولن»، واعظ و مبلغ مذهبى تركيه 
كه مقيم آمريكا بود از سوى دولت 
رجب طيب اردوغان به عنوان عامل 
اصلى اين كودتا معرفى شد و آنكارا 
از واشنگتن خواست او را به تركيه 
استرداد كند ولى پاسخ آمريكا منفى 
بود.از سوى ديگر تداوم كمكهاى 
تســـليحاتى آمريكا به شبه نظاميان 
كرد سوريه همانند «يگانهاى مدافع 
خلق» و «نيروهـــاى دموكراتيك 

سوريه» از سال 2014و ارسال دهها 
كاميون سالح و مهمات به مناطق 
تحت نفوذ و اشغال اين شبه نظاميان، 
مزيد بر علت شـــد و به اختالفات 
بيـــن آمريكا و تركيه دامن زد.اوج 
اين اختالفات در پرونده بازداشت 
«اندرو برانسون»، كشيش آمريكايى 
مقيم تركيه به اتهام جاسوســـى و 
دست داشـــتن در كودتاى مذكور 

نمايان شد و به رويا رويى اقتصادى 
و وضـــع تحريمهاى دوطرفه بين 
آمريكا و تركيه ختم شد كه بر اثر 
ايـــن تقابل و رويا رويى، پول ملى 
تركيه (لير) شاهد كاهش چشمگير 
ارزش خود بود.با اين حال، شدت 
تحريمهاى آمريكا عليه تركيه باعث 
شد كه مقامهاى اين كشور در قضيه 
برانسون كوتاه آمده و بعد گذشت 
روزها از بازداشست او، در نهايت 
دادگاه تركيه حكـــم به برائت و 
عدم نقش آفرينى وى در كودتاى 
2016داد و او نيز بالفاصله به كشور 

خود بازگشت. 
ماجراى قتل خاشقچى و ارتباط 

آن با شمال سوريه
كودتـــاى نافرجام تركيه اگر 
چه از نظر مقامهاى اين كشـــور از 
سوى جماعت گولن طراحى شده 
بـــود، ولى بدون حمايت خارجى 
و پشـــتبانى مالى حاميان خارجى 
آن ممكـــن نبود. آنكارا بارها بدون 
اينكه اسمى از كشورى يا شخصى 

ببرد، دو كشـــور عربى را دخيل در 
اين كودتا مىدانست.اين دو كشور 
بنا بر گزارش روزنامه ينى شـــفق 
كه نزديك به دولت تركيه اســـت، 
امارات و عربستان سعودى بودند 
كه از زمان وقوع آن، رسانههاى اين 
دو كشور اقدام به پوشش گسترده 
و مغرضانه اين كودتا كردند و حتى 
پايتختهاى آنها از محكوم كردند 

آن امتناع كردند. به همين دليل تركيه 
طى اين مدت همواره مترصد بود 
تا مداخله اين دو كشـــور در تركيه 
به ويژه عربستان سعودى و حمايت 
آنها از اين كودتا را تالفى كند كه 
با وقوع قتل «جمال خاشـــقچى»، 
روزنامهنگار سعودى مقيم آمريكا 
كه از سياستهاى حاكمان سعودى 
انتقاد مىكرد، در كنسولگرى سعودى 
به تاريخ دهم مهر ماه گذشـــته اين 
فرصت فراهم شـــد.تركيه با علم 
به تبعات ايـــن قتل براى «محمد 
بن ســـلمان»، وليعهد سعودى و 
رياض، به وسيله رسانههاى خود 
و رسانههاى قطر، متحد راهبردى 
خود بدون واكنش عجوالنه دست 
به افشـــاگرى در ماجراى اين قتل 
زد و اسناد و شواهد دال بر دست 
داشـــتن بن سلمان در اين قتل را 
در اختيار سازمانهاى استخباراتى 
اروپا و ســـازمان مركزى اطالعات 
آمريكا (ســـيا) قرار داد تا بر كسى 
در آمريت ولىعهد سعودى در قتل 

خاشقچى شـــك و شبههاى باقى 
نماند .تركيه در اين مدت توانست 
با گامهاى آرام خود جامعه جهانى را 
از جنايت اتفاق افتاده در كنسولگرى 
ســـعودى مطلع كند و نتيجه اين 
گامها، شكيل گيرى يك جبهه ضد 
سعودى در بين افكار عمومى جهان 
و غرب و آمريكا بود كه در قالب 
محكوم كردن اين جنايت و توقف 
فروش تسليحات به رياض و تالش 
كنگره آمريكا براى معرفى كردن بن 
سلمان به عنوان آمر قتل خاشقچى 
طى هفته گذشته بروز كرد. با اين 
حال، انعقـــاد قراردادهاى فروش 
تســـليحات آمريكايى به رياض از 
زمان به قدرت رســـيدن ترامپ و 
سرمايهگذارى سعودىها در آمريكا 
كه بالغ بر نيم تريليون دالر است، 
مانع از اتخاذ سياستهاى تحريمى 
عليه بن سلمان شد و ترامپ بارها 
به صورت علنى گفت اگر چه قتل 
خاشقچى فاجعه و جنايت بود ولى 
واشنگتن نمىتواند به خاطر كشته 
شدن يك خبرنگار، دست به تحريم 
سعودىها زده و خود را از ميلياردها 
دالر سود به دست آمده از گاو شيرده 

سعودى محروم كند. 
به نظر مىرسد تصميم آمريكا 
براى خـــارج كردن نيروهاى خود 
از ســـوريه نتيجه يك توافق پشت 
پرده  بين آنكارا و واشـــنگتن است 
و تماسهاى تلفنى چند روز اخير 
بين مقامهاى تركيه و آمريكا به ويژه 
رؤســـاى جمهور اين دو كشور و 
چراغ سبز ترامپ به اردوغان براى 
آغاز عمليات عليه شبه نظاميان كرد 
سوريه در شمال اين كشور گواهى 
بر اين مدعاست.اصوال براى تركيه 
قتل جمال خاشقچى سواى اينكه 
ابزار فشارى براى عربستان سعودى 
و ولىعهد آن است، ارزش ديگرى 
ندارد و از آنجايى كه مىداند دولت 
ترامپ حاضر به قربانى گاو شيرده 
خود نيســـت براى همين دست به 
يك معامله خوب با او زده اســـت.

معامله از اين قرار اســـت مختومه 
شدن پرونده قتل خاشقچى و تبرئه 
محمد بن سلمان در مقابل توقف 
حمايتهاى آمريكا از شبه نظاميان 
كرد سورى كه آنكارا آنها را امتداد 
گروهك  (پ.ك.ك) و تهديد براى 
امنيتى ملى خـــود مىداند. دولت 
دونالد ترامپ با وضع پيش آمده در 
ماجراى قتل خاشقچى مورد انتقاد 
بسيارى از سياستمداران آمريكايى 
قـــرار گرفته و  ايـــن احتمال نيز 
مىرود كه با روى كار آمدن مجلس 
نمايندگان جديد اوضاع بدتر شده 
و كفـــه تراز به نفع  دموكراتهاى 
مخالف سياستهاى او شود.از اين 
رو، ترامـــپ خود را بين دو راهى 
مىبيند؛ حمايت از شبه نظاميان كرد 
سورى كه تاريخ مصرفشان با پايان 
تقريبى داعش در سوريه تمام شده 
و واشـــنگتن با كمك آنها خود را 
به عنوان ريشهكن كننده تروريسم 
داعش به دنيا معرفى كرد و حمايت 

از بن ســـلمانى كه در چند قدمى
رســـيدن به تاج و تخت پادشاهى
بوده و مىتواند براى چند سال آينده
نيز شـــير فراوان به دولت ترامپ و
حتى دولتهاى بعدى آمريكا دهد.
از سوى ديگر، آمريكا به رغم اينكه
طى هفت سال گذشته بارها از لزوم
راه حل سياســـى در سوريه و كناره
گيرى بشار اسد، رئيس جمهورى
اين كشـــور سخن گفته است ولى
عمال در مذاكرات و گفتوگوهاى
صلح ســـوريه حضور آن چنانى
نداشته و حتى از دستاوردهاى سه
كشـــور ايران، روسيه و تركيه در
روند آستانه ناراحت است و آنها
را شكست خورده مىداند .گذشته
از اين، آمريكا بر اين باور است كه
تصرف شمال سوريه از سوى تركيه
و نيروهاى سورى تحت امر آنكارا
كه مخالف دمشق هستند، مىتواند
دست مقامهاى تركيه را در مذاكرات
آتى سوريه باز گذاشته و واشنگتن
غير مستقيم و از طريق آنكارا مىتواند
در مورد سوريه و تركيب قدرت در
اين كشـــور و تدوين قانون اساسى

آن اعمال قدرت كند.
اين در حالى است كه،تحليلگر
مســـائل بينالملل مىگويد خروج
نظاميان آمريكايى تأثيرى بر معادله
سياســـى ســـوريه ندارد، چراكه
واشنگتن همين حاال هم نقشى در
اين فرآيند ندارد.«سعداهللا زارعى»
تحليلگر مسائل بينالملل در مورد
اين تصميم نوشت:آمريكايىها در
سوريه حدود 3000نيروى نظامى
دارند كـــه به قاعده ارتش آمريكا
مىشـــود 1000نيـــروى رزمى و
2000نيروى پشتيبان. از نظر حجمى،
آمريكا در مقايسه با ديگران كمترين
نيروى نظامى را در سوريه دارد كه
همه در منطقه شـــرق سوريه و در
حدود هشت مقر اسكان يافته اند
بيشترين نيرويشان هم در شمال رقه
قرار دارند.آمريكا در ســـوريه زير
پاى محكمى ندارد به اين معنا كه
متحد بومى قابلى ندارد. اين نيروها
همزمان از سوى چندين گروه تهديد
مىشوند و عزم ارتش سوريه براى
پاكسازى ادلب، شرايط استقرارى
آنان را دشوارتر هم مىكند، از اين
رو به نفعشـــان است كه محيط پر
تهديد ســـوريه را آبرومندانه ترك
كنند. ترك سوريه از سوى نظاميان
آمريكايى تاثيرى بر معادله نظامى
در اين كشـــور ندارد، كما اينكه به
دليل عدم حضور آمريكا در فرايند
سياسى سوريه، اين خروج تاثيرى
در معادله سياسى سوريه هم ندارد.
فقط كار تركيه را سختتر مىكند
چرا كه با خـــروج آمريكا، تركيه
تنها كشـــورى مىشود كه حضور
نظامىاش غيرقانونى تلقى مىشود.
اين حضور نيز از ســـوى نيروهاى
مختلف مســـتقر در سوريه تحمل
نخواهد شـــد و لذا مىتوان گفت
طى ماههاى آينده نظاميان تركيه نيز

از سوريه خواهند رفت. 

چرايى خروج آمريكا از سوريه
بخش دوم و پايانيخروج نظاميان آمريكايى از سوريه ؛علل و پيامدها 

آگهى تغييرات شركت پيشرو تهويه نيا شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 209593 و شناسه ملى 10102510909

آگهى تغييرات شركت ايركست شاونبرگ تهران سهامى خاص
 به شماره ثبت 186432 و شناسه ملى 10102285087

آگهى تغييرات شركت رفاه تك ارتباط شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 440967 و شناسه ملى 10320882113

آگهى تغييرات شركت گروه سروش ياران سهامى عام
 به شماره ثبت 185672 و شناسه ملى 10102277770

آگهى تغييرات شركت كيميا داران كوير سهامى خاص
 به شماره ثبت 295047 و شناسه ملى 10103310350

آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى توسعه سهام نوين
 سهامى عام به شماره ثبت 252189 و شناسه ملى 10102926300

آگهى تغييرات
 شركت مهندسى و فن آورى حرارتى دمافين سهامى عام
 به شماره ثبت 103607 و شناسه ملى 10101475187

آگهى تغييرات شركت تهويه نيا سهامى خاص
 به شماره ثبت 162520 و شناسه ملى 10102051414

آگهى تغييرات شركت دانش آزماى نوين باختر با مسئوليت محدود
 به شماره ثبت 505073 و شناسه ملى 14006539432

آگهى تغييرات شركت ارج سهامى عام
 به شماره ثبت 4305 و شناسه ملى 10100129559

آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى بين المللى نوين ابتكار
 سهامى عام به شماره ثبت 251664 و شناسه ملى 10102921344

آگهى تغييرات شركت توسعه اعتماد مبين سهامى خاص 
به شماره ثبت 360115 و شناسه ملى 10104078410

آگهى تغييرات شركت برگ زيتون آسيا سهامى خاص
 به شماره ثبت 385535 و شناسه ملى 10320359887

آگهى تغييرات شركت صنعتى و معدنى فلز يابان آريا بابك شركت 
سهامى خاص به شماره ثبت 361358 و شناسه ملى 10320137995

آگهى تغييرات شركت پارس مهر پويا سهامى خاص
 به شماره ثبت 180944 و شناسه ملى 10102231480

آگهى تغييرات شركت طراحان به انديش باختر
 سهامى خاص به شماره ثبت 501669

و شناسه ملى 10660043540

آگهى تغييرات شركت طراحان به انديش باختر فوق العاده
 مورخ  1395/09/06  تصميمات ذيل اتخاذ شد : 

آگهى انتقال شركت طراحان به انديش باختر سهامى خاص
 به شناسه ملى 10660043540

آگهى تغييرات شركت مهندسين مشاور آب دشت سامان 
شركت سهامى خاص به شماره ثبت 217048 و شناسه ملى 10102584028

آگهى تغييرات شركت مهندسين مشاور آب دشت سامان سهامى خاص
 به شماره ثبت 217048 و شناسه ملى 10102584028

آگهى تغييرات شركت دنا قطعه شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 99803 و شناسه ملى 10101437877

 –

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
شركت پخش سراسري مينو (سهامي خاص) به شماره 

ثبت 151868 و شناسه ملي 101001946756

اطالعيه ششم اتاق مشترك ايران و بلژيك
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ایمیل  خط ارتباطي :

 دولت 100ميليارد تومان خارج از بودجه 
به سازمان زندان ها اختصاص داد

سرويس خبر:رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور 
گفت: با پيگيري هاي انجام شده، دولت 100 ميليارد تومان خارج از بودجه 
به س���ازمان زندان ها اختصاص داده که اين اقدام وضع زندان ها را قدري 

بهتر کرده است.
اصغر جهانگير درباره آخرين وضع تکميل اردوگاه هاي حرفه آموزي و 
کاردرماني ويژه محکومان مواد مخدر اظهار داشت: دولت ساانه 80 ميليارد 
تومان براي تکميل هفت اردوگاه حرفه آموزي و کاردرماني ويژه محکومان 

مواد مخدر مصوب مي کند اما عملياتي نمي شود.
وي افزود:  دولت از آغاز امسال تاکنون 40 ميليارد تومان در قالب اسناد 
خزانه با سررسيد دو ساله به سازمان زندان ها تخصيص داده که اميدواريم 
از اين طريق، بخشي از مشکات اردوگاه ها را حل کنيم و تا پايان سال 2 
اردوگاه راه اندازي شود. با اين حال براي سال 97، طبق برآوردهاي انجام 

شده، 600 ميليارد تومان کسري بودجه داريم.
جهانگيردرباره ميزان بدهي زندان ها به ادارات دولتي و بيمارس���تان ها 
اظهار داشت: در حال رايزني با استانداري ها هستيم تا بتوانيم رديف بودجه 
هر استان را بگيريم و از اين طريق با ادارات و بيمارستان ها تسويه حساب 
کنيم. طبق آخرين بررسي هاي انجام گرفته، افزون بر 30 ميليارد تومان به 

ادارات و بيمارستان ها بدهي داريم.

پاسخ مسئوان

پاسخ شركت مترو دربارة مأموران مترو مراقب مسافران باشند 
احتراماً خواهشمند است در خصوص مطلب مندرج در خط ارتباطي 
روزنامه، مورخه 1397/10/1 با عنوان: ماموران مترو مراقب مس���افران 

باشند، پاسخ زير به چاپ برسد: 
ضمن تشکر از اين مسافر گرامي، به اطاع مي رساند پليس حاضر 
در مترو، به محض مش���اهده کساني که موجب آزار مسافران محترم 
مي شوند، با قاطعيت با آنان برخورد مي کند. اما اغلب اين افراد که از 
نظر رواني نامتعادل بوده و داراي اختاات رفتاري هستند در شرايط 
عادي عائم و نشانه هاي خاصي ندارند تا در هنگام ورود به ايستگاه ها 

از ورودشان جلوگيري شود. 
محسن محمديان 
مشاور مديرعامل و مدير ارتباطات و امور بين الملل  

راهنمايي و رانندگي پاسخگوي پيام هاي مردمي نيست
در حالي که بارها در ستون خط ارتباطي تلفن هاي متعددي دربارة 
تخلفات برخي موتورس���واران که قوانين رانندگي را رعايت نمي کنند 
چاپ شده است، متأسفانه پليس راهنمايي و رانندگي تاکنون حتي يك 
بار هم جوابيه اي در اين مورد نداشته است. مثًا استتارکردن پاك اکثر 
موتورسيکلت ها به وسيله زنجيرچرخ و يا کج و شکسته بودن پاك و 
نيز کثيفي بيش از حد آن ها به گونه اي است که هيچ شماره اي از پاك 
آنان خوانده نمي شود. با اين وضع چگونه مي توانيم شماره موتور رانندگان 
متخلف را گزارش دهيم؟ اميدواريم مسئوان راهنمايي و رانندگي براي 

يك بار هم که شده، در اين زمينه پاسخ قانع کننده اي ارائه دهند.
شهروندي از تهران

تله كابين براي امامزاده داوود چه ضرورتي دارد؟
زيارت قبور ائمه اطهار)ع( و امامزادگان همواره از آداب و رسوم 
مذهبي قديمي کشورمان و مورد استقبال اکثر مردم بوده است. نصب 
و راه اندازي وسايل تفريحي مانند تله کابين براي امامزاده داوود)ع( که 
از شناخته شده ترين امامزادگان تهران است، جاي سؤال و تعجب دارد! 
چرا مي خواهيم با راه اندازي و نصب تکنولوژي هاي جديد، بافت و راه 
دسترسي به يك مکان مذهبي، عمومي و زيارتي را دستخوش تغييرات 
کنيم؟ خوشبختانه در کانشهر تهران به اندازه کافي امکانات تفريحي و 
سرگرمي وجود دارد که بتواند جوابگوي تعطيات آخر هفته شهروندان 
باشد. ايکاش بودجه اين گونه پروژه ها براي رفع مشکات و معضات 

معيشتي مردم ضعيف و کم درآمد هزينه شود.
تلفن به خط ارتباطي

نرخ هاي اعام شده ميوه گرانتر از بازار بود!
رئيس اتحاديه صنف ميوه فروشان 28 آذرماه در روزنامه اطاعات 
براي مبارزه با گران فروشي هاي اعضاي اين صنف نرخ برخي از ميوه ها 
را اعام کرده که متأسفانه برخي از آن ها از قيمت آن ميوه ها در بازار 
گران تر بود! يکي از معضات خريد و فروش اجناس مورد نياز مردم 
قيمت گذاري آن ها براساس مکان و منطقه غيرقابل کنترل است. مثًا 
قيمت يك ميوه از بااترين تا پايين ترين منطقه شهر بسيار متفاوت است. 
اميدوارم مسئوان با بررسي ها و ارائه راهکارهاي اساسي براي مشکات 
اوليه مردم در هر صنف بتوانند نظم و عدالت را برقرار و اجرا کنند.
خواننده روزنامه اطاعات

نسل جوان را به خواندن و نوشتن عاقه مند كنند
براي ترويج مطالعه کتاب هاي غيردرسي و افزايش سطح علمي و 
خبري دانش آموزان کش���ور، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي انتظار 
مي رود با همکاري نهاد آموزش و پرورش، روزنامه  و نشريه هاي ويژه 
درس انش���اء پايه هاي تحصيلي در مدارس سراسر کشور توزيع کنند. 
زيرا به دليل وجود تلفن هاي پيشرفته و فضاهاي مجازي، براي پرورش 
استعداد نويسندگي و عاقه مند شدن نوجوانان و جوانان در خارج از 
محيط مدرسه، مجالي وجود ندارد،  اميد است با راه اندازي طرح يادشده 
بتوانيم عاقه به نوشتن و خواندن اخبار و مطالب غيردرسي مفيد را در 

ميان نسل جوان ارتقاء دهيم.
شهروند تهراني

بازارهاي سرپوشيده عاج توليد بيمار است!
در حالي که صنعت و توليد در ايران به دليل تحريم ها و مشکات 
اقتص���ادي رو به نزول اس���ت و اکثر کارخانه ه���اي بزرگ در ورطه 
ورشکستگي و تعطيلي قرار دارند، يکي از راه هاي نجات توليد بيمار 
حاکم بر کشور، ايجاد بازارهاي سرپوشيده و سرتاسري است، تا بتوان 
با راه اندازي صنايع کوچك و ُخرد، بخش هاي توليد و صنعت را فعال 
کرد. اميد است مسئوان و دلسوزان کشور در بررسي و اجراي طرح 

پيشنهادي اهتمام ورزند.
رئيسي
فقط حداقل حقوق را به كاركنان قراردادي بيمارستان مي پردازند

معضل اکثريت کارکنان قراردادي در برخي از ش���رکت ها و عدم 
اعتراض و پيگيري حق شان از کارفرما، به دليل ترس از تمديد نشدن 
قرارداد و يا اخراج آن ها است. متأسفانه حدود 7ماه است که بيمارستان 
مسيح دانشوري به کارکنان قراردادي خود فقط حداقل حقوق وزارت 
کار را مي پردازد و با وجود تورم و مشکات معيشتي، مزاياي ديگري 
براي آنان در نظر نگرفته است. اميد است مسئوان و نمايندگان عضو 
کميسيون رفاه و امور اجتماعي مجلس براي احقاق حق اکثر کارمندان 

و کارگران بيمارستان يادشده اقدام کنند.
از كاركنان قراردادي بيمارستان

مردم از بي عدالتي ها ناراضي هستند
برخي تبعيض و بي عدالتي ها همراه با مشکات اقتصادي و معيشتي 
از مدتي قبل دامنگير مردم ش���ده و نارضايتي هايي را به همراه آورده 
اس���ت. کما اين که معاون امنيتي وزير کشور در شوراي اداري استان 
سمنان تأکيد کردند که مردم از بي عدالتي ها ناراضي هستند. واقعاً اين 
گفته درددل اکثر مردم است که در کنار رنج و مشکات زندگي، تحمل 
بي عدالتي ها را ندارند. اميد است مسئوان حداقل تاشي براي حذف 

بي عدالتي ها و کاهش فاصله طبقاتي در کشور انجام دهند.
محمد فيروزي

زندانيان مهريه را از مجرمان خطرناك تفكيك كنند
با توجه به قانون مرسوم در زندان ها براي رسيدگي به پرونده هاي 
مجرمين، يك روز قبل از دادگاه بايد به بازداشتگاه اداره آگاهي اعزام 
ش����وند که متأسفانه در زندان اوين زندانيان مالي مهريه هم همراه با 
زندانيان سابقه دار سرقت و موادمخدر يك روز در بازداشتگاه يادشده 
که امکانات ندارد و غيربهداشتي است، نگهداري مي شوند. به احترام 
حقوق شهروندي و انسانيت بندگاني که به دليل مشکات اقتصادي و 
خانوادگي گرفتار زندان شده اند، از دادستان محترم اسامشهر استدعا 
داريم ترتيبي اتخاذ کنند تا زندانيان مالي مهريه نيز مانند ديگر شهرهاي 
تابعه اس����تان تهران مانند ش����هريار و بومهن، به دادسراي اسامشهر 

انتقال يابند.
زنداني مهريه بازداشتگاه اوين

سؤال درباره مجوز ساخت اطلس مال
اين که يکي از اعضاي شوراي شهر تهران ادعا کرده که ساخت 
»اطلس مال« موجب عدم امکان توسعه خط 3 مترو در شمال تهران 
شده است، به نظر من مراجع قضايي بايد اين موضوع را بررسي کنند 
که آيا احداث »اطلس مال« اشتباه سهوي بوده و يا خاف عمدي رخ 
داده است. از سال ها قبل يك نفر اگر بخواهد حتي ساختمان  کوچکي 
را بس���ازد، بايد از ش���هرداري مجوز بگيرد و شرکت مترو هم بامانع 
بودن آن را از نظر قرار نداشتن در مسير خطوط آينده مترو تاييد کند، 
با اين حساب چگونه اين نکات در مورد »اطلس مال« رعايت نشده و 
اگر شده است، چرا آن عضو محترم شوراي شهر »اطلس مال« را مانع 

توسعه خطوط مترو مي داند؟ 
شهروندي از تهران

دايل كاهش ارزش سهام اعام شود
عليرغم رش���د سرسام آور قيمت مس���کن ارزش سهام شرکت 
سرمايه گذاري مسکن وابسته به بانك مسکن به نحو چشمگيري نزول 
کرده است که جا دارد مسئوان ذي ربط دايل پايين آمدن ارزش سهام 
اين هلدينگ بزرگ س���اختماني را بررس���ي و براي اطاع سهامداران 

جزء اعام کنند.
از سهامداران جزء شركت سرمايه گذاري مسكن

دهن كجي به مسئوان مبارزه با گران فروشي!
حدود 20 روز پيش پيام دادم که قيمت پنير پگاه گلپايگان از 18 
هزار و 800 تومان به 26 هزار تومان افزايش يافته است که در حال 
حاضر در يك دهن کجي آش���کار به مسئوان مبارزه با گران فروشي 
قيمت آن به 28 هزار و 500 تومان رس���يده اس���ت. مسئوان اگر توان 
مبارزه با گران فروش���ان و همچنين کاهش قيمت ها را ندارند، لطفاً در 

اين باره شعار ندهند.
خواننده روزنامه اطاعات

بقيه از صفحه اول 
 تيم کارشناس���ان فني و مکانيك 
خودرو براي مش���خص کردن اشکاات 
فني احتمالي خودرو و همچنين يك تيم 
نيز از کارشناسان فني و مهندسي در حوزه 
راه که از وزارت راه و شهرس���ازي با ما 
همکاري کرده اند، مي شود. اين سه تيم 
به محلي که خودرو نگهداري مي ش���ود 
و محل وقوع تصادف اعزام شدند تا به 
موضوع رس���يدگي کنند.وي افزود: ازم 
اس���ت س���هم همه عواملي که در اين 
تصادف مقصر بوده اند مش���خص شود، 
اعم از خطاي احتمالي راننده، اشکاات 
راه و نقص خودرو و کوتاهي مسئوان 
چه به عنوان پيمانکار حمل و نقل و چه 

کارفرماي اين حوزه.
رئيس پلي���س راهور تهران بزرگ 
گفت: اتوبوس در يکي از ايس���تگاه ها 
توقف نکرد  بر اساس اظهارات شهود، 
راننده از اين لحظه به دانشجويان گفت 
که اتوبوس ترمز ندارد و همه به سمت 
عقب اتوبوس برون���د. بعد از پيمودن 
حدود 600متر، راننده احتمااً براي اينکه 
بتوان���د به نحوي خودرو را متوقف کند 
وارد فضاي س���بز مي شود که درختان 
کوچکي داشته و نتوانسته  جلو حرکت 

اتوبوس را بگيرد.
مهماندار افزود: سپس با يك زاويه 
35 درجه از جاده خارج مي ش���ود، بعد 
از اينکه 69 متر مسير را طي مي کند، با 
پايه بتني که براي تأسيسات آب در آنجا 
قرار داش���ته برخورد مي کند که سرعت 
اتوبوس و برخوردي که با آن پايه بتني 
مي کند، سبب مي شود که تقريباً  دو سوم 
زير اتوبوس جمع و منهدم شود که اين 

موضوع سبب افزايش تلفات مي شود.
معاينه فني نداشت

وي ادام���ه داد: 22 آذر معاينه فني 
اي���ن خودرو منقضي ش���ده  بودو در 

زمان تصادف معاينه فني نداش���ته است، 
ضمن اينکه سن فرسودگي اتوبوس هاي 
شهري 10سال اس���ت که اين خودرو 
توليد سال 1381 است و از سال 1391 
در سن فرس���ودگي قرار داشته است. 
مهماندار گفت: اين اتوبوس ها سرويس 
داخلي دانش���گاه هستند و دانشگاه آن ها 
را به عنوان پيمانکار استخدام کرده تا بين 
دانشکده هاي مختلف کار سرويس دهي را 
انجام دهند. در واقع اين اتوبوس ها مربوط 

به حمل و نقل درون شهري نيستند. 
استاندارد نبودن شيب مسير حادثه  

اس���تاندار تهران گفت: شيب مسير 
عب���ور اتوبوس واحد علوم و تحقيقات 

دانشگاه آزاد استاندارد نيست.
 انوشيروان محسني بندپي  در دومين 
مجمع مشورتي جوانان استان تهران افزود: 
بارها مسير وقوع حادثه را طي کرده ام و 
اين مسير غير استاندارد است و مي تواند 

در زمستان ها حادثه ساز شود.
وي گفت: از روز وقوع حادثه دستور 
تشکيل کميته بررسي حادثه و پيگيري آن 
را صادر کرده ايم. محسني بندپي اظهار 
داشت: استانداري به عنوان نماينده عالي 
دولت در استان تهران وارد عرصه مي شود 

و ابعاد موضوع را پيگيري مي کند.
همچنين فري���ده اواد قباد عضو 
کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با 
اش���اره به بازديد رئيس و اعضای کميته 
بررسی کننده حادثه ، گفت: راننده اتوبوس 
حامل دانشجويان، فاقد کارت سامت 

بوده است.
نواب حسينی منش مديرعامل ستاد 
معاينه فنی ش���هرداری تهران هم با بيان 
اين که اتوبوس واژگون شده، توليد سال 
81 بوده و در سن فرسودگی قرار داشته 
است، تاکيد کرد: اين اتوبوس معاينه فنی 
نداشته است. وی با بيان اين که شهريور 
امسال استاندار سابق تهران بخشنامه ای 

مبنی بر اين که سرويس خودرو کارکنان 
همه دس���تگاه ها ملزم به دريافت معاينه 
فنی است، صادر کرد، افزود: متأسفانه اين 
حادثه نشان داد که دستگاه ها به بخشنامه 

استاندار بی توجه بوده اند.
جانباختگان 10نفر شدند 

يکي ديگر از دانش���جويان مصدوم 
حادثه واژگوني اتوبوس دانشگاه آزاد به 
علت شدت جراحت هاي وارده جان خود 
را از دست داد و شمار جانباختگان اين 

واقعه دردناك به 10نفر افزايش يافت.
محمدک���رم درآب���ادي مدير مرکز 
روابط عموم���ي اورژانس تهران با بيان 
اين خبر، افزود:اين دانشجوي پسر به نام 
محمدرضا فضيلتي 23ساله در بيمارستان 

عرفان بستري بود.
سخنگوي سازمان اورژانس کشورهم 

گفت: حال 3 نفر از دانش���جويان حادثه 
واژگوني اتوبوس دانش���گاه آزاد وخيم 
اس���ت. مجتبي خالدي، افزود: وضع 6 
نفر از اين دانشجويان مجروح نامناسب 

ب���وده و از اي���ن بين حال 3 نفر که در 
بيمارستان هاي حضرت رسول اکرم )ص(، 
امام خميني)ره( و عرفان بستري هستند، 
وخيم گزارش شده است.  وي ادامه داد: 
از بين دانشجويان مصدوم اين حادثه 11 
نفر در بخش  ICU  بستري هستند که از 
اي���ن تعداد دو نفر در بخش مراقبت هاي 
ويژه بيمارستان شريعتي، 5 نفر در بخش 
مراقبت هاي ويژه بيمارستان امام خميني 
)ره(، دو نفر در بخش مراقبت هاي ويژه 
حضرت رسول اکرم )ص( و دو نفر در 
بخش مراقبت هاي ويژه عرفان بس���تري 

هستند.

خالدي گفت: شمار مصدومان اين 
حادثه که در بيمارس���تان بستري هستند 
25 نفر اس���ت که به جز 11 مصدوم در 
بخش مراقبت هاي ويژه بقيه که بيش���تر 

دچار شکستگي هستند در بخش عادي 
بستري هستند.

احراز هويت قطعي 7 جانباخته  
مديرکل پزشکي قانوني استان تهران 
گفت: هف���ت جانباخته حادثه واژگوني 
اتوبوس در دانش���گاه علوم و تحقيقات، 

احراز هويت قطعي شدند. 
دکتر قادي پاشا افزود: پيکر اين هفت 
جانباخته پس از احراز هويت قطعي  با 
دستور قاضي به خانواده هايشان تحويل 

شد که اسامي آنها به اين شرح است:
1� نگار باب الحوائجي
 2� سجاد پور احسان

3� علي حسين زاده
4� رحمان عقل مند
5� احسان صفايي

 6�  محمدجواد هوشنگي فر
7� نيلوفر رادمهر  

وي گفت: هنوز بستگان درجه يك، 
دو نفر از فوت ش���ده ها در اين حادثه 
درخواس���ت احراز هويت نکرده اند که 
اين دو پيکر نيز بعد از درخواس���ت و 
احراز هويت قطعي تحويل بستگان خواهد 

شد. 
قادي پاشا افزود: يك نفر نيز اخيراً 
فوت شده است که هنوز به پزشکي قانوني 

تحويل نداده اند. 
ضرورت رسيدگي سريع به پرونده  

رئيس قوه قضائيه با تسليت درگذشت 
شماري از دانشجويان در حادثه واژگوني 
اتوبوس واحد علوم و تحقيقات دانشگاه 
آزاد اسامي، بر ضرورت نظارت دادستان 
کل کشور در رسيدگي سريع به پرونده اين 

حادثه و اعام نتيجه آن تاکيد کرد.
آي���ت اه صادق آملي اريجاني در 
پيام تسليت خود آورده است: وقوع حادثه 
تلخ و تاسفبار واژگوني اتوبوس در واحد 
علوم و تحقيقات دانش���گاه آزاد اسامي 
تهران که به جان باختن و مجروح شدن 
تعدادي از دانشجويان عزيزمان منجر شد، 
موجب اندوه و تاثر اينجانب است.در پيام 
وي آمده است: اين حادثه تلخ و غم انگيز 
ضرورت توجه بيش از پيش را از سوي 

متوليان امر نشان مي دهد.
آغاز تحقيقات از مسئوان دانشگاه  

دادستان تهران درباره آخرين وضع 
پرونده حادثه واژگوني اتوبوس در دانشگاه 
علوم تحقيقات، با اش���اره به ادامه روند 
تحقيقات از مس���ئوان دانشگاه، اظهار 
داش���ت: از دو متهم که بازداشت شده اند 
هم تحقيقات مفصلي انجام گرفته است. 

عباس جعفري دولت آبادي با تاکيد 

بر ضرورت توجه به هزينه پيش���گيرانه 
براي س���امت شهروندان، افزود: امروز 
حوادث���ي رخ مي دهد که با هزينه اندکي 
مي توان از آن پيشگيري کرد، لذا واگذاري 
حمل و نقل و اقدامات جانبي و خدماتي 
به بخش هاي خصوصي رافع مسئوليت  

مسئوان نخواهد بود. 
وي گفت: دستگاه هايي که خدمات 
را واگ���ذار مي کنند، بايد پيمانکاران را به 
بکارگيري و استفاده از امکاناتي که امنيت 
و سامت شهروندان را حفظ کند؛ ملزم 
کنن���د.  او ابراز اميدواري کرد که هرچه 
زودتر کارشناس���ي پرونده انجام و علت 

حادثه روشن شود. 
»سكته« راننده تأييد نشد

سرپرس���ت دادسراي جنايي تهران 
گفت: پزش���کي قانون���ي عائمي که 
نش���ان دهنده سکته قلبي يا مغزي راننده 
اتوبوس باشد را تشخيص نداده و نمونه  
قلب و مغز جهت انجام آزمايش پاتولوژي 

به آزمايشگاه فرستاده شده است.
ش���هرياري معاون دادستان تهران،با 
اعام اينکه کالبدشکافي از راننده اتوبوس 
حادثه دانشگاه علوم و تحقيقات در محل 
پزشکي قانوني استان تهران انجام گرفته 
است گفت: عائمي که نشان دهنده سکته 
قلب���ي يا مغزي راننده اتوبوس باش���د، 
تش���خيص داده نش���د و نمونه  قلب و 
مغ���ز جهت انجام آزمايش پاتولوژي به 
آزمايشگاه فرستاده شده است.  وي افزود: 
نتيجه آزمايش پاتولوژي ظرف دو تا سه 

هفته آينده اعام خواهد شد.
برگزاري مراسم يادبود جانباختگان

مراسم يادبود دانشجويان جانباخته 
حادثه دلخ���راش واژگوني اتوبوس در 
واحد علوم و تحقيقات، امروز از ساعت 
14 و 30 دقيقه تا 16 و 30 دقيقه در مسجد 
نور وايت سوهانك از سوي دانشگاه آزاد 

اسامي برگزار مي شود. 

پليس: اتوبوس دانشجويان 6 سال پيش از رده خارج شده بود
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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

1) موضو� مناقصه: خريد ��ين ها� مو�� نيا� نير�گا� سهند
2) مناقصه گز��: شركت توليد نير�� بر� سهند

3) تضمين ش���ركت �� مناقصه: ميز�� س���پر�� ش���ركت �� 
مناقصه مبل���غ 400,000,000 �يا� � ب���ه حر�� چها�صد 
ميليو� �يا� مي باش���د كه بايد به حس���ا� جا�� ش���ما�� 
4001117106376869 به نا� شركت توليد نير�� بر� سهند 
نز� بانك مركز� حسا� تمركز �جو� سپر�� ���يز � يا معا�� �� 

ضمانت نامه بانكي ���ئه گر��.
4) مهلت ��يافت �س���نا� مناقصه: مهلت ��يافت �سنا� مناقصه 
هفت ��� كا�� �� تا�يخ 97/10/4 پس �� �نتشا� نوبت  ��� �گهي 
تا تا�يخ 97/10/12 خو�هد بو� � محل مر�جعه س���ايت سامانه 

تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت مي باشد.
5) محل � �ما� تس���ليم پيش���نها� قيمت: مد� �ما� تحويل 
پيش���نها�ها �� ��� كا�� پس �� �نقضا� مهلت ��يافت �سنا� 
مناقصه �� تا�يخ 97/10/24 مي باش���د � محل تحويل �سنا� � 

پيشنها�ها مطابق ��يف چها� مي باشد.
6) پر��خت هزينه چا� �گهي �� ���نامه به عهد� برند� مناقصه 

مي باشد.
7) كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �سنا� تا ���ئه پيشنها� 
مناقصه گر�� � با�گشايي پاكت ها �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� 
 www.setadiran.ir ���� لكتر�نيكي ��لت (س���تا�) به�
�نجا� خو�هد ش���د � ال�� �س���ت مناقصه گر�� �� صو�� عد� 
عضويت قبلي� مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� � ��يافت گو�هي 
�مضا� �لكتر�نيكي جهت ش���ركت �� مناقصه �� محقق سا�ند. 

�طالعا� تما� سامانه ستا�� 02141934 مي باشد.
شركت توليد نير�� بر� سهند

فر�خو�� مناقصه عمومي يك مرحله �� 
شركت توليد نير�� بر� سهند

نوبت ���

�گهي فر�خو�� عمومي
���يابي كيفي پيمانكا���

به شما�� 97/2
ش�ركت مديريت توليد ب�ر� لوش�ا� ��نظر ���� تأمين نير�ها� �نساني 
(نگهبانا� حر�س���ت) مو�� نيا� خو� �� �� طريق برگز��� مناقصه محد�� يك 
مرحله �� به پيمانكا� ��جدشر�يط ��گذ�� نمايد. لذ� بدينوسيله �� شركت ها� 
��جد صالحيت �� سا�ما� مديريت � برنامه �يز�� ����� كا� � �مو� �جتماعي� 
نير�� �نتظامي جمهو�� �س���المي �ير�� � يا س���اير مر�جع �يصال� � ����� 
ظرفي���ت خالي �عو� مي نمايد �� صو�� تمايل حد�كثر ظر� هفت ��� پس 
�� �نتش���ا� �گهي نوبت ��� جهت ��يافت فر� پرسشنامه ���يابي كيفي كا� به 
����: كيلومتر90 جا�� قديم قز�ين � �ش���ت�  شركت مديريت توليد بر� 
لوش���ا� � ����� با��گاني � يا به سايتها� �ينترنتي شركت مديريت توليد بر� 
 iets.mporg.ir �پايگا� ملي مناقصا � www.loshanpgmc.ir �لوشا
مر�جعه نمايند � مد��� تكميل ش���د� �� تا ساعت 16 (پايا� �قت �����) ��� 
شنبه مو�� 97/10/22 به �بيرخانه شركت مديريت توليد بر� لوشا� تحويل 
نمايند. بديهي �س���ت ���ئه � تحويل مد��� هيچگونه تعهد� بر�� ش���ركت 
مديريت توليد بر� لوشا� جهت عقد قر����� �يجا� نخو�هد كر�. ضمنا� هزينه 

�نتشا� �گهي به عهد� برند� مناقصه خو�هد بو�.
مظفر حسيني -  �ئيس هيئت مدير� � مديرعامل

شركت مديريت توليد بر� لوشا� (سهامي خا�)
نير�گا� شهيد بهشتي

نوبت ���

�گهي مناقصه عمومي 
شركت سابير بين �لملل پيمانكا� خط 2 متر�� �صفها� 
�� نظر ���� عمليا� حمل گل حاصل �� حفا�� مكانيز� �� ناحيه 

�صفها� �� �� طريق مناقصه عمومي ��گذ�� نمايد. 
متقاضيا� جهت ��يافت �سنا� مناقصه �� تا�يخ 97/10/8 

به مد� 4 ��� به ���� �يل مر�جعه نمايند. 
�صفها�: �ينبيه� � �يت �هللا غفا��� �يستگا� متر�� �ما� حسين(�) 

� تلفن: 35521121 ��خلي 115 
«هزينه �ين �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.»

�گهى �عو� سهامد���� شركت خدما� مسافر� هو�ئي جهانگر�� 
��يا�تي تيرنگ سا�� (سهامى خا�)به شما�� ثبت  3830 

�شناسه ملى 10760302312جهت تشكيل مجمع عمومى فو� �لعا��
بدينوسيله �� كليه سهامد���� ش���ركت �عو� مى شو� تا �� جلسه مجمع عمومى فو� 
�لعا�� كه �� س���اعت11 مو�� 1397/10/20�� محل قانونى شركت تشكيل مى گر�� 
حضو� به هم �سانند. �ستو� جلسه: 1-�فز�يش سرمايه شركت 2-ساير مو���� كه �� 

صالحيت مجمع فو� باشد.
هيا� مدير� شركت

�گهي �عو� �� بستانكا��� شركت منحله توليد� �يسندگي � بافندگي قد� �صفها� 
(سهامي خا�) �� حا� تصفيه به شما�� ثبت 665 � شناسه ملي 10100364410 نوبت ���

پير� �گهي �نحال� منتشر� �� ���نامه �س����مي شما�� 21341 مو�� 1397/3/31 صفحه86 � �� �جر�� ما��225 
اليحه �صالحي قانو� تجا�� �� كليه بستانكا��� كه ��عا يا طلبي عليه شركت ���ند �عو� به عمل مي �يد ظر� مد� 
ش����ش ما� �� تا�يخ �نتشا� �گهي �عو� نوبت ��� با تسليم مد��� � مستند�� مثبته به مدير تصفيه به ���� شركت: 
�صفها� كيلومتر10 جا�� تهر�� ��به ��� پمپ بنزين قد� كدپس����تي 8335146861 � تلفن: 09131577589 
مر�جعه نمايند. بديهي �س����ت پس �� �نقضا� مد� مذكو� شركت هيچگونه مس����ئوليتي نخو�هد ��شت � ��عايي 

پذيرفته نخو�هد شد. ��ضمن چا� �گهي فو� �� مو�خه 1397/10/6� 1397/11/6 � 1397/12/6 مي باشد.
مدير تصفيه شركت توليد� �يسندگي � بافندگي قد� �صفها� � يعقو� محمد�

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� شركت منحله توليد� �يسندگي � بافندگي 
قد� �صفها� (سهامي خا�) �� حا� تصفيه به شما�� ثبت 665 � شناسه ملي 10100364410

بدين �سيله �� كليه صاحبا� سها� ش���ركت فو� يا نمايندگا� قانوني �نا� �عو� مي گر�� �� جلسه مجمع 
عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� كه ��� ساعت 11 صبح ��� شنبه 1397/10/22 �� محل شركت به ����: 
�صفها� كيلومتر 10 جا�� تهر�� ��به ��� پمپ بنزين قد� كدپس���تي8335146861 برگز�� مي گر��� 
حضو� به هم �سانند.�س��تو� جلس��ه:1� گز��� �ضعيت �مو�� � مطالبا� � قر�� شركت � نحو� تصفيه 
�مو� ش���ركت � مدتي �� كه جهت پايا� ���� به �مر تصفيه ال�� �ست. 2� �تخا� تصميم �� خصو� معامال� 
�عالمي �مين ش���ركت به ش���ما�� پال� 412/31 بخش 16 �صفها� ��قع �� خيابا�42 ش���هر� صنعتي 

محمو��با� �� �جر�� مو�� 129�130�131 اليحه �صالحي قانو� تجا�� مستند به گز��شا� ��صله
مدير تصفيه شركت توليد� �يسندگي � بافندگي قد� �صفها� � يعقو� محمد�

�گهى مز�يد� عمومى شما��  97/2-17-1  (نوبت ���)
1- �ستگا� مز�يد� گز�� :  شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر�  

2- موضو� مز�يد� : فر�� �نو�� خو��ها� �سقا� � ما��� بر نيا�
3- مهلت خريد � محل ��يافت �س����نا� مز�يد� : متقاضيا� مى تو�نند �� تا�يخ 97/10/08 لغايت 97/10/12 با 
مر�جعه به �� س����ايتها� شركت تو�يع نير�� بر� �س����تا� �لبر� به نشانىwww.aepdc.ir  � شركت تو�نير 
 به نش����انى www.tender.tavanir.org.ir � يا پايگا� �طال� �س����اني ملي مناقصا� كشو�� به نشانى

 http://iets.mporg.ir �سنا� مز�يد� �� مشاهد� � �خذ نمايند.
 4-  مد��� مو�� نيا� جهت ��يافت �س���نا� مز�يد� : ���ئه فيش بانكى مبنى بر ���يز مبلغ 327,000 
�يا� به شما�� حسا�  0101520152006 بانك صا���� �ير�� بنا� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� 

�لبر� (طي مد� �ما� قيد شد� �� بند4)
5-  قيمت پايه مز�يد� به مبلغ 808,000,000 �يا� مي باشد .

5- مبلغ تضمين شركت �� مز�يد�:  بمبلغ  80,800,000 �يا� مي باشد كه بايستى شركت كنندگا� 
�� مز�يد� سپر�� مذكو� �� به صو�� ضمانتنامه بانكى يا فيش ���يز� به حسا� 0102795126006 
نز� بانك ملي ش���عبه �مو�� � پر��� � يا چك بانكى تضمينى ���ئه نمايند. به پيش���نها� ها� فاقد 
 س���پر��� سپر�� ها� مخد�� س���پر�� ها�  كمتر �� ميز�� مقر�� چك ش���خصي � ساير تضامين

 (به غير �� �نچه كه �� فو� �كر گر�يد�)  ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
6- مهلت � محل تحويل پيش���نها�ها : حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� ��شنبه مو�� 97/10/24 به 
�بيرخانه شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� ��قع �� كر� بلو�� طالقانى شمالى- پل ����گا�- �بتد�� 

بلو�� �ما� �ضا- �مو� تد��كا� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� تحويل نمايند .
7- �ما� گ�شايش پاكت ها� �سنا� مز�يد� : ساعت 15:00 ��� سه شنبه مو��  97/10/25 

* به پيش���نها�ها� فاقد مهر � �مضا � مش���ر�� � مخد�� � پيشنها�هايى كه بعد �� �نقضا� مهلت مقر� �� 
�س���نا� مز�يد� ��صل شو� مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد. * شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� �� �� يا 
قبو� هر يك �� پيش���نها�ها مختا� �ست .* چنانچه مز�يد� گر پس �� خريد �سنا� مز�يد� مايل به شركت �� 
مز�يد� نمي باشد مر�تب �� تا �خر �قت ����� مو�� 97/10/23 به �ستگا� مز�يد� گز�� � به صو�� كتبي �عال� 
نمايند . هزينه �گهى بر عهد� برند� مز�يد� مى باشد . ساير �طالعا� � جزئيا� مربو� �� �سنا� مز�يد� مند�� 
�ست .متقاضى موظف �ست �� صو�� گرفتن �سنا� مز�يد� �� سايت ها� مذكو� فيش پر��خت هزينه خريد 
�س���نا� مز�يد� �� ظر� مهلت مقر� �� بند 4 �ين �گهي پس �� قيد شما�� مز�يد� � نا� � ���� � شما�� تما� 
مز�يد� گر بر ��� فيش مذكو� ضمن هماهنگى با �فتر �مو� تد��كا� با ش���ما�� تلفن 32524444-026 به 
 شما�� نمابر32525353-026 ��سا� � �صل �� �� نيز  به همر�� مد��� پاكت (�) �سنا� مز�يد� ��سا� نمايد 
.بديهي �ست �� صو�� عد� ��سا� يا تحويل فيش بانكى خريد �سنا� مز�يد� � ثبت نا� مز�يد� گر �� لي�ست 

خريد���� �سنا� مز�يد� � مسئوليت بر�� هر گونه مشكل بر عهد� شخص مز�يد� گر خو�هد بو� .
 ���بط عمومى شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر�

 �گهي موضو� ما�� 3 قانو� � ما�� 13 �يين نامه قانو� تعيين تكليف �ضعيت 
ثبتي ���ضي � ساختما� ها� فاقد سند �سمي 

بر�بر ��� شما�� 139760317001002484 � 97/7/23 هيأ� ��� موضو� قانو� تعيين 
تكليف �ضعيت ثبتي ���ضي � س���اختما� ها� فاقد سند �سمي مستقر �� ��حد ثبتي ناحيه 
يك �هو�� تصرفا� مالكانه � بالمع���ا�� متقاضي خانم صديقه مر��قي �صل فر�ند جعفر به 
شما�� شناسنامه 10 صا��� �� خرمشهر به شما�� ملي 182975550 �� ششد�نگ يك با� 
ساختما� به مساحت 303/85 مترمربع �� قسمتي �� پال� 7 بخش 8 �هو�� خريد��� شد� 
كه حكايت �� �حر�� مالكيت متقاضي نس���بت به ملك مو�� تقاضا � �نتقا� ملك �� �قا� لفطه 
�غاغله نو�صر� (مالك �س���مي) كه طي ���ئه قولنامه عا�� به نا� متقاضي �نتقا� يافته محر� 
گر�يد� �ست. لذ� به منظو� �طال� عمو� مر�تب �� �� نوبت به فاصله پانز�� ��� �گهي مي شو� �� 
صو�تي كه �شخا� نسبت به صد�� سند مالكيت متقاضي �عتر�ضي ��شته باشند مي تو�نند �� 
تا�يخ �نتشا� ��لين �گهي به مد� �� ما� �عتر�� خو� �� به �ين ����� تسليم � پس �� �خذ �سيد� 
ظر� مد� يك ما� �� تا�يخ تسليم �عتر��� ���خو�ست خو� �� به مرجع قضائي تقديم نمايند. 
بديهي �ست �� صو�� �نقضا� مد� مذكو� � عد� �صو� �عتر�� طبق مقر��� سند مالكيت 

صا�� خو�هد شد. ضمنا� صد�� سند مالكيت مانع �� مر�جعه متضر� به ���گا� نخو�هد بو�.
تا�يخ �نتشا� نوبت ���: پنج شنبه 97/10/6
تا�يخ �نتشا� نوبت ���: شنبه 97/10/22

�كبر �فشين -�ئيس ����� ثبت �سنا� � �مال� ناحيه يك �هو�� 
5/2473/�/�لف

�گهي �عو� به مجمع عمومي ساليانه به طو� فو� �لعا�� شركت تتا(سهامي خا�) 
بدينوس���يله �� كليه سهامد���� محتر� شركت تتا (سهامي خا�) ثبت شد� به شما�� 6315 � شناسه 
ملي 10100049376 �عو� مي ش���و� تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� كه �� ��� 
��شنبه مو�خه 97/11/01 س���اعت 16 عصر �� محل قانوني شركت تتا به نشاني: كر�� كيلومتر پنج 

�توبا� كر� � قز�ين� شهر� صنعتي بها�ستا�� شما�� 119 تشكيل مي گر�� حضو� به هم �سانند.
�س�تو� جلس�ه: 1� �ستما� گز��� هيا� مدير� � با��� قانوني. 2� �نتخا� �عضا� �صلي � علي �لبد� 
هيئت مدير�. 3� تصويب تر�� � حسا� سو� � �يا� سا� مالي منتهي به 96/12/29. 4� �نتخا� با��� � 
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کرمانش���اه � خبرنگار اطاع���ات: در زلزله 7/3 
ريشتري 21 آبان پارسال بيش از 200 خانه بهداشت، 
مرکز بهداش���تي و مرکز جامع خدمات سامت آسيب 
ديد که با همت خيران و دولت 40 پروژه آماده افتتاح 

شد.
پس از زلزله، وزارت بهداش���ت و دانشگاه علوم 
پزش���کي کرمانشاه براي بازسازي اين مراکز در قالب 
جذب کم���ك خيران و اختصاص بودجه هاي دولتي 

فعاليت خود را آغاز کردند.
وزير بهداشت آذر ماه پارسال جمعي از خيران را به 
مناطق زلزله زده استان کرمانشاه دعوت کرد و تفاهمنامه 
س���اخت بخشي از مراکز بهداشتي و درماني خسارت 

ديده در زلزله را با آنان منعقد کرد.
اکن���ون و پس از گذش���ت 14ماه از وقوع زلزله 
ويرانگر، با همت خيران و دولت 40 پروژه حوزه سامت 

در مناطق زلزله زده آماده افتتاح است.
وزير بهداش���ت، درمان و آموزش پزشکي رکورد 
حضور در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه را شکسته 
و تاکنون هفت بار به اين مناطق سفر کرده و قرار است 
 امروز هم با س���فر به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه 

40 پروژه سامت را در اين مناطق افتتاح کند.
رئيس دانش���گاه علوم پزشکي کرمانشاه در اين 
ارتباط گفت: اين پروژه ها شامل 13 پروژه دانشگاهي و 
27 پروژه اي است که توسط خيران ساخته شده است. 
محمودرضا مرادي افزود: در اين سفر27 خانه بهداشت 
و 13 پروژه بخش دانشگاهي به بهره برداري مي رسد.

او گفت: افتتاح بيمارستان صحرايي ثاث باباجاني، 
افتتاح تعميرات نوس���ازي بيمارس���تان قصرشيرين و 
تعميرات هتلينگ بيمارس���تان اسام آبادغرب از ديگر 

پروژه هاي افتتاحي در اين سفر است. 

  وزير بهداشت، امروز 40 پروژه بهداشتي و درماني را 
در مناطق زلزله زده كرمانشاه افتتاح مي كند   سرويس خبر: سند تفاهمنامه 

همکاري با محور پيشگيري از وقوع 
جرائم اولويتي بين معاونت اجتماعي 
و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه 
و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 

مسلح، امضا شد. 
معاون اجتماعي و پيشگيري از 
وقوع جرم قوه قضائيه در مراس���م 
امضاي اين س���ند تفاهمنامه گفت: 
کاهش جرائم، موجب آرامش مردم و 
افزايش نگاه مثبت آنان به حاکميت 
)نظام( مي شود. محمدباقر الفت افزود: با 
وجود به روز بودن مجرمان در ارتکاب 
جرائ���م، ناگزيريم از تکنولوژي هاي 
جديد و پيش���گيري هاي نوين بهره 
ببريم.  وي با اشاره به اهميت همکاري 
بين نهادها اظهارداشت: همکاري بين 
نهادها نشان دهنده بلوغ و رشد مديريتي 
عوامل انساني دستگاه هاي اجرايي است 
و با ظرفيتي که به واس���طه تفاهمنامه 
همکاري ميان دو دستگاه ايجاد خواهد 
شد، مي توان شاهد بروز موفقيت در 

مديريت افقي کشور بود. 
وي ادامه داد: فعاليت هاي حوزه 
پيشگيري، متناسب با الگوهاي دنيا در 
کشور بومي سازي شده و اين معاونت 
در پيش���گيري وضعي تاش هاي 

مضاعفي انجام داده است. 
مع���اون اجتماعي قوه قضائيه 
درباره آسيب هاي مادي و معنوي 

تصادفات بر اثر تخلفات در رانندگي 
با وس���ايل نقليه گفت: تاکنون در 
آمارها به تعداد نفرات کشته شده و 
مصدوم توجه مي شد اما از اينکه اين 
مصدوم و جانباختگان حوادث چه 
قسمتي از سرمايه هاي انساني کشور 
را تش���کيل داده اند و چقدر براي 
تربيت و به بار نشستن آنان هزينه 

کرده ايم، غفلت شده است. 
وي ادام���ه داد: طبق آمار، هر 
سال حدود 300 هزار نفر در تصادف 
مصدوم و مجروح مي شوند و متاسفانه 
هزينه هايي ک���ه بايد صرف درمان 
جسمي آنان شود را ناديده مي گيريم؛ 
به طور مث���ال، با وجود تاش هاي 
فوق العاده دس���تگاه هاي ذيربط در 
افزايش تخت هاي بيمارستاني، هنوز 
با کمبود تخت مواجه هستيم که يکي 
از داي���ل مهم اين وضع، آمار رو به 
افزايش تصادفات است و همه اينها 
هزينه هايي اس���ت که به جمهوري 

اسامي تحميل مي شود. 
الفت، آس���يب هاي وارده به 
خانواده هاي اين افراد را هم مهم شمرد 
و اضافه کرد: با کشته و مصدوم شدن 
افراد در تصادفات، بار س���نگيني به 
روح و روان اعضاي خانواده تحميل 
مي ش���ود و همه اينها خسارت هاي 
معنوي اس���ت که کمتر قابل جبران 
است. عاوه بر اين آسيب هاي معنوي، 

شاهد خسارت هاي مادي مانند از بين 
رفتن وسايل نقليه هم هستيم. 

او با اش���اره ب���ه وجود انواع 
کاهبرداري ها در کشور اظهارداشت: 
کاهبرداري به عنوان جرم زيرمجموعه 
جرائ���م عليه اموال، نه تنها اموال را 
هدف ق���رار مي دهد بلکه به نوعي 
س���بب بي اعتباري و بي اعتمادي 
نسبت به اقتدار دستگاه هاي مسئول 
برق���راري نظم و امنيت مالي جامعه 
مي ش���ود و سرمايه اجتماعي کشور 
را کاه���ش مي ده���د. وي ادامه داد: 
پيش���گيري وضعي يکي از وظايف 
معاونت اجتماعي اس���ت که بايد به 
خوبي انجام و در نهايت، مخاطب 85 

ميليوني درنظر گرفته شود. 
همچنين  امير ش���اهرخ شهرام 
مع���اون وزير دفاع ب���ا بيان اينکه 
پيش���گيري از وقوع جرائم اقدامي 
ريشه اي است، افزود: پيشگيري مقابله 
با دشمن را آسانتر مي کند. وي افزود: 
معتقديم بخشي از وظايف ما در مقابله 
سخت با تهديدهاي دشمن به همين 

جرائم و تخلفات برمي گردد. 
او ادام���ه داد: احتمال اين که 
روزي ي���ك مج���رم تبديل به يك 
جاسوس و نيروي دشمن شود بسيار 
بيشتر است؛ پس اگر بخواهيم ريشه اي 
اقدام کنيم بايد پيشگيري از جرائم را 

مدنظر قرار دهيم.

الفت: كاهش جرائم، آرامش مردم را به همراه دارد

مش���هد � خبرنگار اطاعات: 
سرپرست س���ازمان ملي زمين و 
مسکن گفت: تسهيات مسکن مهر 
از 300 ميليون ريال به 400 ميليون 

ريال افزايش مي يابد.
علي نبيان در نشست شوراي 
مسکن خراسان رضوي در مشهد 
افزود: بر اس���اس رويکرد و تاکيد 
دولت پروژه هاي مس���کن مهر در 
کش���ور بايد سال 1398 تکميل و 
پرونده آنها بس���ته شود لذا براي 
ش���تاب در روند نهايي شدن اين 

پروژه ها، موضوع افزايش تسهيات 
از 300 ميليون ريال به 400 ميليون 
ريال در دست پيگيري است که به 

زودي عملياتي مي شود.
وي ادامه داد: دغدغه هاي اين 
پروژه ها باي���د به صورت صريح 
پيگيري و امور زيربنايي و روبنايي 

آنها تکميل شود.
سرپرست سازمان ملي زمين و 
مسکن به واحدهاي مسکن مهر بدون 
متقاضي اشاره کرد و گفت: تعدادي 
مسکن مهر بدون متقاضي در کشور 

وجود دارد که با پيگيري وزارت راه 
و شهرسازي تفاهمنامه اي با کميته 
امداد امام خميني)ره( براي واگذاري 
اين واحدها به امضا رس���يد و اين 
امر در استان ها پيگيري مي شود. با 
سازمان بهزيستي نيز تعاماتي در 
دست انجام است تا از اين طريق 
مشکل واحدهاي بدون متقاضي حل 
ش���ود. وي گفت: مجوزي نيز از 
وزير راه و شهرسازي در خصوص 
پيگيري پروژه هاي مسکن مشارکتي 

در سطح ملي اخذ شد.

تسهيات مسكن مهر افزايش مي يابد

توقيف هواپيماي قاچاق در ارستان
س���رويس شهرس���تانها: هواپيماي 50 ميليارد ريالي قاچاق به پرواز 

نرسيد.
فرمان���ده انتظامي فارس گفت: کاميون حامل اين هواپيماي 2 نفري 
قاچاق در ارس���تان توقيف شد.  سردار احمدعلي گودرزي با بيان اينکه 
اين هواپيما بدون مجوز گمرکي بود، افزود: کارشناسان ارزش هواپيما را 
50 ميليارد ريال برآورد کرده اند. وي گفت: در اين رابطه يك نفر دستگير 

و به مقام هاي قضايي تحويل داده شد. 

اتوبوس مستهلك در برخورد با ديواره بتني، متاشي شد

سرويس شهرستانها: دادستان 
عمومي و انقاب مرکز استان البرز 
از کاهبرداري سه ميلياردي کارمند 

پست بانك در کرج خبرداد.
حاجي رضا شاکرمي افزود: 
کارگزار پس���ت بانك در کرج که 
در بخش افتتاح حس���اب فعاليت 
مي کرد، هنگام انجام مراحل افتتاح 
حساب دو فيش به مشتريان ارائه 

مي کرد ک���ه يکی از اين فيش ها، 
فيش واريز و ديگری فيش برداشت 
بوده است، که پس از امضاي فيش 
برداش���ت از سوي مشتريان، اين 
کارمند به برداشت از حساب آنها 
اقدام مي کرد و با اين شيوه حدود 
سه ميليارد تومان کاهبرداری کرده 
است.  وي افزود: متهم در بازداشت 

به سر می برد. 

كاهبرداري 3 ميليارد توماني كارمند پست بانك
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پاايش نفت آبادان و شيميدر تهران، تعيين كننده ترين بازي هفته هفتم ليگ برتر بسكتبال اخبار کوتاهاخبار کوتاه داخلی

سايت قطری در صدد انتخاب محبوب ترين بازيكن ايراني
استاد الدوحه قطر در نظرسنجی 
از مخاطبان خود خواسته است محبوب 
ترین بازیکن ایرانی تاریخ را انتخاب 
کنند.به گزارش ایسنا و به نقل از استاد 
الدوحه، در آس���تانه جام ملت های 
آسیا، روزنامه قطری با اعام فهرستی 
از برترین بازیکنان ایران، از مخاطبان 
خود خواس���ته است محبوب ترین 
بازیکن ایرانی تاریخ را اعام کنند.در 
این فهرست نام احمد رضا عابدزاده، 
کری���م باقری، علی دایی، خداداد عزیزی، مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، 
مرتضی پورعلی گنجی، سیدجال حسینی، جواد نکونام، مسعود شجاعی و 
علیرضا بیرانوند حضور دارند. تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت های آسیا با 

تیم های یمن، عراق و ویتنام همگروه شده است.
شكست سنگین قهرمان NBA مقابل ياران پادشاه

تیم بسکتبال لس آنجلس لیکرز شکست سنگینی را به قهرمان فصل قبل 
تحمیل کرد.به گزارش خبرگزاری فارس، رقابت های لیگ بسکتبال NBAپس 
از یک روز تعطیلی برای جشن کریسمس از سر گرفته شد و تیم لس آنجلس 
لیکرز موفق شد مقابل گلدن استیت، قهرمان فصل گذشته به برتری پر امتیاز 
127 بر 101 دست پیدا کند.در این مسابقه لبرون جیمز پادشاه با کسب 17 
امتیاز، 13 ریباند و 5 ریباند بهترین عملکرد را در میان بازیکنان لیکرز داشت.
در سوی دیگر میدان ستاره های گلدن استیت کم فروغ بو دند. استفن کری با 
15، کوین دورانت با 21 و کای تامسون با 5 امتیاز نتوانستند مانع شکست 
تیم شان شوند.جدال هیوستون راکتس و اوکاهاما سیتی هم تماشایی بود. در 
این بازی هیوستون در آغاز کوارتر چهارم دو امتیاز از حریفش عقب بود، اما 
در نهایت با 4 امتیاز اختاف و 113 بر 109 برتری را از آن خود کرد.جیمز 
هاردن ستاره هیوستون با کسب 41 امتیاز، 6 ریباند و 7 پاس گل بهترین 
بازیکن میدان بود و راسل وستبروک بازیکن تاثیرگذار اوکاهاما با 21 امتیاز، 

9 ریباند و 9 پاس گل در آستانه تریپل دبل قرار داشت.
مارسلو و راموس در مسیر جاودانگی در رئال

س���رخیو راموس و مارسلو 
ب���ا قهرمانی رئال در جام جهانی 
باشگاه ها حاا 20 جام مختلف 
با پیراهن رئال کس���ب کرده اند.

به گزارش "ورزش سه"، راموس 
تابستان 2005 در انتقالی پر حرف 
و حدیث از سویا به رئال پیوست 

و مارسلو نیز دسامبر 2006 جذب رئال شد تا جانشین روبرتو کارلوس بزرگ 
باشد. در ابتدا کمتر کسی تصور می کرد که مارسلوی جوان بتواند روزی 
خاطرات کارلوس را زنده کند اما 12 س���ال بعد او در کنار راموس تبدیل 
به یکی از پرافتخارترین بازیکنان تاریخ رئال شده است.راموس خیلی زود 
به ترکیب رئال راه یافت ولی مارسلو باید یکی دو سال صبر می کرد تا با 
جدایی کارلوس بتواند راهی به ترکیب ثابت رئال پیدا کند.  راموس و مارسلو 
برای کسب اولین جام خود با پیراهن رئال تا ژوئن 2007 صبر کردند. همان 
قهرمانی تاریخی رئال در الیگا با کاپلو که در روز آخر با برتری 3-1 بر 
مایورکا حاصل ش���د.از آن تاریخ به بعد این دو هر کدام 20 جام مختلف 
کسب کرده اند و فعا پشت سر سانچیس 21 جام  و خنتوی افسانه ای که 
صاحب 23 جام با رئال شده، قرار دارند. تنها سه قهرمانی دیگر این دو را 

با خنتو برابر خواهد کرد.
 در کارنامه راموس و مارسلو، 4 قهرمانی الیگا و 4 قهرمانی چمپیونزلیگ 
دیده می شود؛ در حالی که خنتو در دهه 50 و 60، دوازده بار قهرمانی الیگا 
و 6 قهرمانی باشگاه های اروپا را تجربه کرد. سانچیس نیز هشت الیگا و 

دو قهرمانی چمپونزلیگ را در کارنامه دارد.

درخواست روسای هیات های کشتی براي ماقات با وزير ورزش
یکی از مهمترین اتفاقات سمینار 
روسای هیات های کشتی استانها   
درخواست ماقات با وزیر وزرش 
بود.به گزارش خبرنگار مهر، بیست 
و نهمین سمینار عمومی هیات های 
کشتی اس���تان های کشور در خانه 
کشتی برگزار شد که قرار بود چندین 
مورد بطور دقیق و جامع بررسی و 
مصوب شود.  بر این اساس بررسی فرآیند انتخاب تیم ملی آزاد و فرنگی 
در س���ال فنی 97-9٨ و همچنین بررس���ی تقویم فنی سه ماهه فدراسیون 
از جمله موارد مطرح ش���ده در این نشس���ت بود.به گفته حمید بنی تمیم 
سرپرس���ت فدراسیون کش���تی یکی از مواردی که در حاشیه این نشست 
مطرح شد، درخواست ماقات حضوری روسای هیات ها با وزیر ورزش 
و جوانان بود تا در خصوص انتخابات فدراس���یون و دغدغه های موجود 

بحث و گفتگو شود.
کی روش پنجمین مربی برتر جام ملت ها از نظر فاکس اسپورت

فاکس اسپورت پنج مربی 
برتر جام ملت های آسیا را اعام 
کرد ک���ه نام کارلوس کی روش، 
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در 
آن دیده می شود.به  گزارش  ایسنا  و 
 به نقل از فاکس اسپورت، کم کم 
به شروع بازی های جام ملت های 

آسیا نزدیک می شویم و در این بین فاکس اسپورت در گزارشی پنج مربی 
برتر جام ملت های آسیا را اعام کرد که در آن کارلوس کی روش در رده 
پنجم قرار دارد.این  در حالی است که آلبرتو زاکرونی، سرمربی امارات در 
رده نخس���ت حضور دارد. هکتور کوپر ، سرمربی ازبکستان، مارچلو لیپی 
سرمربی چین و اسن گوران اریکسون سرمربی فیلیپین در رده های دوم تا 

چهارم هستند.
10 جودوکار ايران به کمپ جهانی تاشكند می روند

10 ج���ودوکار ایران برای 
حضور در کمپ جهانی تاشکند، 
راهی ازبکس���تان می ش���وند.به 
گ���زارش ایرن���ا؛ این کمپ طی 
روزه���ای 16 الی 22 دی ماه به 
میزبانی ازبکستان برگزار می شود.
کمپ تاشکند یکی از معتبرترین 
کمپ های فدراس���یون جهانی 
محسوب می شود که همواره در 
اوایل سال جدید میادی برگزار می شود. محمدرضا منصوری به عنوان 
سرمربی هدایت تیم ایران را بر عهده دارد و ذکریا مرادی نیز مربی تیم 
اعزامی است.تیم کشورمان در 2 سال گذشته نیز در این کمپ حضور یافته 
بود.سال گذشته بیش از 400 جودوکار از کشورهایی چون ژاپن، روسیه، 
قزاقس���تان، ازبکستان، تاجیکستان، انگلیس، ایران و ... در کمپ تاشکند 
حضور یافتند.جودوکاران کشورمان برای حضور در مسابقات مختلف که 
 دارای امتیاز رنکینگ جهانی به منظور رسیدن به سهمیه المپیک است، 

آماده می شوند.
روزبهانی مشكلی برای حضور در قهرمانی آسیا ندارد

ملی پوش تیم ملی بوکس ایران از برطرف 
شدن مصدومیت و حضورش در اردوهای تیم 
ملی برای رقابت های قهرمانی آس���یا خبر داد.

احس���ان روزبهانی در گفت و گو با ایسنا، در 
مورد روند بهبود مصدومیتش برای حضور در 
دور جدی���د اردوهای تیم ملی بوکس گفت: 
خوشبختانه مصدومیتم به طور کامل برطرف 
ش���ده و با شروع اردوها می توانم در تمرینات 

تیم ملی شرکت کنم.دلیل عدم حضور من در رقابت های انتخابی)قهرمانی 
کشور( به طور کامل برای همه آشکار است که دلیلش مصدومیتم بود. اردوها 
 آغاز می شود و بنده نیز در تمرینات حاضر مي شوم. شخصا برای حضور در 
این رقابت ها ي آسیایي مشکلی ندارم و اگر سرمربی تیم صاح بداند به این 
رقابت ها هم اعزام می شوم. صحبتی هم در مورد کنار گذاشتنم از رقابت های 

قهرمانی آسیا نشده است.

هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال امروز برگزار مي شود. از 
معدود دفعاتي است که چهار بازي در چهار شهر تقسیم 
مي شود تا به این ترتیب تماشاچیان بیشتري بتوانند بازي 

تیم محبوبشان را از نزدیک ببینند. 
نکته قابل تأمل این است که از این هفته به بعد، تقریبًا 
چهره مدعیان اصلي قهرماني، مش���خص مي شود چون به 
پایان نیم فصل نزدیک مي شویم و قاعدتاً همه تیمهایي که 
در جمع چهار تیم بااي جدول تا این مرحله رس���یده اند 
قابلیت هاي مس���اوي و یا حتي نزدیک هم ندارند و توان 
چهارمي و پنجمي جدول، چندان بااتر از س���ایر تیمهاي 
رده هاي بعدي نیس���ت در حالیکه همین تیمهاي چسبیده 
ب���ه بااي جدول، از نظر نیرو و امکانات، تفاوتي فاحش 
با بااي جدولي  ها دارند. آنچنان تفاوتي که هرگز به آنان 
اجازه نخواهد داد به فینالیست شدن و حتي قرار گرفتن در 
جمع سه تیم پایاني امیدوار باشند تا چه رسد به اینکه بتواند 
رقابتي نزدیک با آنها داش���ته و مثاً در دیدارهاي رودرو، 

شانسي براي خود قائل باشند. 
نزدیک بودن برخي از تیمهاي میانه جدولي به بااي 
جدولي ها تا پایان هفته ششم نزدیک  بودني ناخواسته بوده 
چرا که تا این مرحله، رودرروي تیمهاي متمول و پرمهرة 
ب���ااي جدولي قرار نگرفته بودند اما از آنجا که نیم فصل 
لیگ برتر بسکتبال 9 هفته دارد و اگر این تقابل در هفته هاي 
اولیه  اتفاق نیفتاده بااخره با نزدیک شدن به هفته هاي پایاني 
این رویارویي رخ مي دهد، پس ناخواسته بودن این نزدیکي 

کاماً مشخص مي شود. 
ش���هرداري گرگان از جمله این تیمهاست که تا به 
اینجاي کار خود را در جمع چهار تیم پایاني حفظ کرده 
و حتي امکان دارد تا پایان فصل این روند ادامه یابد اما نه 
به آن جهت که از نظر نیرو و مهره ها و امکانات شرایطي 
مشابه یکي دو تیم مدعي تر و بااي جدولي دارد بلکه چون 
س���ایر تیمها به دلیل شرایط بد اقتصادي موجود، در سال 
جاري از هر سال دیگري بیشتر با مشکل مواجه بوده و 
نتوانسته اند تیمي متناسب با لیگ برتر بسکتبال ایران، جمع 
و جور کنند، گرگاني ها توانسته اند به این جایگاه برسند. 
جایگاهي که متناسب با قابلیت هاي این تیم است و اگر 
در ادامه بتواند آنرا ارتقا دهد بدون شک بااتر از انتظارات 

ظاهر شده است. 
اگرچه مي توان مدعي ش���د که توان گرگان از نظر 
امکانات و مهره و تس���هیات به مراتب با تیمهایي نظیر 
پتروشیمي، شیمیدر یا نفت آبادان � که قبل از او در جدول 

قرار دارند �  متفاوت است اما ادعایی مبني بر اینکه مثاً فاصله 
تیمهاي پنجم، ششم و حتي هفتم، با گرگاني ها به همین 
نسبت است، ادعایي غیرمنصفانه و نادرست خواهد بود. 

در هر حال هفته هفتم مسابقات لیگ برتر بسکتبال 
با چنین شرایطي امروز در شهرداري تهران، گرگان،  مشهد 
و آبادان برگزار مي شود در حالیکه رویارویي نفت آبادان و 
شیمیدر تهران در آبادان، نزدیک ترین و حساس ترین بازي 
هفته به شمار مي آید. دیداري که اگر چه شیمیدر تازه وارد 
چربش���ي نسبي به لحاظ مهره به تیم جنوبي دارد اما هم 

عقبه موفق نفتي ها طي دو سه ساله گذشته و هم حمایت 
تماشاچیان پرشور آباداني مي تواند این فاصله را جبران کرده 

و دیداري پایاپاي را نوید بدهد. 
البته با توجه به پیروزي نزدیکي که نفتي ها مقابل پگاه 
کم مهره تازه وارد آوردند، این تیم نش���ان داد که مي تواند 
استحکام سالهاي قبل را نداشته باشد بخصوص مقابل تیم 
پرامکاناتي چون شیمیدر که حتي پتروشیمي،  قهرمان آسیا هم 
به سختي از پس تیم تهراني برآمد اما از آنجا که نتیجه هر 
بازي در زمین مسابقه رقم مي خورد و هیچ ربطي به بازیهاي 
قبلي ندارد تیم بدون باخت نفت آبادان، تمام تاش خود 

را خواهد کرد تا دومین شکست را به تیم مدعي تهرانی 
تحمیل کند. بنابراین یاران حماد سامري با برنامه هایي ویژه 
به میدان خواهند آمد و شرایط رویارویي با شیمیدر را به 
مراتب متفاوت تر از شرایط رویارویي با پگاه تهران ارزیابي 
کرده اند.  از طرفي محمد رضا اس���امي و یارانش که یک 
شکست نزدیک را در ماهشهر متحمل شده اند در حالیکه 
خود را شایسته آن نمي  دانند قصد دارند این بار با دست 
پر از جنوب به پایتخت برگردند تا با پیروزي بر یکي از 
موفق ترین تیمهاي لیگ برتري طي سالهاي اخیر، خط و 

نشاني براي دیگر تیم جنوبي یعني پتروشیمي بکشند. در 
این دیدار اگر حماد سامري و یارانش برنده باشند مي توانند 
جاي ش���یمیدر را در رتبه دوم گرفته و تیم تهراني را به 
رده سوم بفرستند در غیر اینصورت شیمیدر، دومي خود 

را حفظ خواهد کرد. 
اما در این هفته یک دیدار جذاب دیگری هم پیش بیني 
مي شود تقابل جنوبي دیگر در شمال. در این هفته پتروشیمي 
صدرنش���ین پرمهره، مدعي قهرماني باشگاههاي آسیا و 
همه چیز تمام نسبت به شهرداري گرگان، میهمان این تیم 
است. توصیف دو تیم در یکي دو سطر باا، کاماً محرز 

مي کند که این رویارویي، تقابلي بین دو تیم نزدیک بهم 
نیست و نه تنها نزدیک نیست بلکه فاصله اي فاحش بین 
آن دو وجود دارد. با همه اینها این بازي جذاب پیش بیني 
مي ش���ود اواً  چون پرگل خواهد بود و اصلي ترین عامل 
جذابیت یک بازي، در پرگل  بودن آن است و دوماً علي رغم 
تمام برتري هاي محسوس پتروشیمي نسبت به شهرداري، 
گرگاني ها از تماشاچیاني بهره  مي برند که همیشه، همه تیمها 
را از ب���زرگ و کوچ���ک آزار داده و کمتر در خانه بازنده 
بوده اند. همین حمایت 40 دقیقه اي تماشاچیان گرگاني طي 
بیش از دو دهه، همیشه بیشترین انگیزه را به بازیکنان این 
تی���م مي دهد که در خانه، فاصله ها  را فراموش کنند و به 
تیمي تسلیم ناپذیر بدل شوند که مي توانند حتي بزرگان را 

به مسلخ ببرند. 
گرگاني ه���ا عاوه بر اینکه این هفته مي  توانند گارد 
آمریکایي خود را در اختیار داشته باشند از وجود بابک نظافت 
بازیکن با انگیزه و پرتجربه اي که تقریباً تمامي هم ساان او 

بسکتبال را کنار گذاشته اند نیز بهره مي برند. 
از این دو بازي که قاعدتاً یک سطح بااتر از دو بازي 
دیگر است که بگذریم، نیروي زمیني تیم ششم جدول هم 
میزبان ذوب آهن اصفهان تیم پنجم است. دو تیمي که پشت 
سر همدیگر قرار دارند اما کسي نمي تواند منکر برتري نسبي 
تیم اصفهاني شود. این دو تیم، در تاار بسکتبال آزادي تهران 
ب���ه مصاف یکدیگر مي روند و باید دید فرزاد کوهیان در 
ذوب آهن مقابل سربازان احمد مازیشا مي تواند برنده باشد 

یا پائین تر از انتظارات ظاهر خواهد شد؟ 
در آخرین دیدار این هفته تیم آویژه صنعت مش���هد 
نهم جدولي میزبان پگاه تهران هفتم جدولي است. مشهدي 
که تاکنون یک برد را هم دشت نکرده اما پگاه به یک برد 
رسیده است. مشهدي ها تمام تاش خود را خواهند کرد 
تا این هفته، اولین برد را دشت کنند هر چند که پگاهي ها 
هم مترصد کسب دومین برد هستند تا بتوانند اثبات کننده 
صحبتهاي رضا محمدي منش مربي خود باشند که جایگاه به 

مراتب بهتري از هفتمي براي تیم خود متصور است. 
ش���ایان ذکر است که در پایان هفته ششم لیگ برتر 
بسکتبال تیمهاي پتروشیمي ماهشهر، شیمیدرتهران، پاایش 
نفت آبادان و ش���هرداري گرگان با 12، 11، 10 و 9 امتیاز 
رتبه هاي اول تا چهارم را در اختیار دارند در حالیکه آباداني ها 
و گرگاني ها، یک بازي کمتر دارند، ذوب آهن، نیروي زمیني، 
پگاه تهران، رعد خوزس���تان و آویژه صنعت هم در جدول، 

پنجم تا نهم هستند.

س���رمربی تیم ملی کشتی آزاد 
با بیان این که ثبات و آرامش بس���یار 
خوبی بر کشتی ایران حاکم شده است 
گفت: زمان کمی تا مس���ابقات مهم، 

به خصوص المپیک 2020 داریم.
غامرضا محمدی در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: اولین اردوی تیم ملی 
با حضور تمامی نفرات دعوت شده 
برگزار شد و خوشبختانه با زحماتی که 
مجموعه فدراسیون کشیده اند شرایط 
بسیار خوبی حاکم شده است. زمان 
بسیار کمی برای حضور در رقابت های 
جهانی و مخصوصا المپیک توکیو در 
اختیار داریم و باید بهترین بهره را از 
زمان کمی که در اختیار داریم ببریم.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با 
تاکید بر این که کشتی رشته ای است که 
مردم از آن توقع باایی دارند و ما نیز 
وظیفه خیلی سنگینی برای پاسخگویی 
به این توقعات داریم گفت: تا زمانی 
که افتخار سرمربی گری را داشته باشم 
ب���ا قدرت به کارم ادامه می دهم. من 

خود را مدیون به کش���تی می دانم و 
گذش���ته ورزشی ام  در هر دو حوزه 
ورزشکاری و مربیگری نشان دهنده 
این است که اهل کم فروشی و ورود به 
مسائل حاشیه یی نیستم. حضور بزرگان 
و باتجربه ها در کنار جوانان در اردو 
اخیر نوید بخش روزهای خوبی برای 
کشتی است و امیدوارم این آرامش در 

کشتی حفظ شود.
وی درباره حضور نفراتی مثل 
رض���ا یزدانی و مهدی تقوی در اردو 
پس از چند سالی که از تیم ملی دور 

بودند گفت: حضور این نفرات بسیار 
خوب ب���ود. آن ها با کادرفنی کاما 
هماهنگ هستند. اخاق من و شیوه 
کارم را می دانند و در چارچوب تیم 
ملی قرار می گیرند. حضور این نفرات 
شاخص به نفرات جوان انگیزه زیادی 
داده اس���ت. تعدادی از کشتی گیرانی 
که اان در اردو هس���تند، از تیم های 
نوجوانان و جوانان آمده اند. این یک 
اتفاق خوب است. حضور جوان ها و 
باتجربه ه���ا کنار هم رقابت بیش تر و 
حس���اس تر را به وجود می آورد و در 

نهایت به نفع کشتی است.
محمدی افزود: در مس���یری که 
پیش رو داریم، مشخص می شود این 
کشتی گیران باتجربه توانایی ادامه کار 
دارن���د یا خیر. قطعا میدان هایی برای 
آن ها در نظر می گیریم که باید خودشان 
را نشان دهند. اگر در اردوها بمانند و 
آمادگ���ی خود را حفظ کنند، قطعا از 
باتجربه ها نیز در میادین بزرگ حتی 

المپیک استفاده می کنیم.

کارلوس کی روش لیست 23 نفره 
خود برای حضور در جام ملت ها را 

اعام کرد.
به گزارش “ورزش س���ه” و به 
نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال 
کارلوس کی روش ، س���رمربی تیم 
ملی لیست نهایی ثبت شده بازیکنان 
برای جام ملتهای آسیا 2019 امارات 
را اعام کرد.اس���امی بازیکنان به این 

شرح است:
 دروازه بان ها:1- علیرضا بیرانوند 
)پرسپولیس تهران(2- امیر عابدزاده 
)ماریتیمو پرتغ���ال(3- پیام نیازمند 

)سپاهان اصفهان(
 مدافعان:4-رامی���ن رضاییان 
)الش���حانیه قط���ر(5- وریا غفوری 
)اس���تقال تهران(6- پژمان منتظری 
)اس���تقال تهران(7- محمد حسین 
کنعانی زادگان )ماشین سازی تبریز(٨- 
مرتض���ی پورعلی گنج���ی )یوپن 
بلژیک(9- سید مجید حسینی )ترابزون 
اسپور ترکیه(10- احسان حاج صفی 

میاد  تبریز(11-  )تراکتورس���ازی 
محمدی )اخمت گروژنی روسیه(

  هافبک ها:12- روزبه چشمی 
)اس���تقال تهران(13- امید ابراهیمی 
)ااهلی قط���ر(14- احمد نورالهی 
)پرسپولیس تهران(15- وحید امیری 
)ترابزون اس���پور ترکیه(16- اشکان 
دژاگه )تراکتورسازی تبریز(17- مسعود 

شجاعی )تراکتورسازی تبریز(
  مهاجم���ان:1٨- مهدی ترابی 
)پرسپولیس تهران(19- مهدی طارمی 

)الغرافه قطر(20- س���امان قدوس 
)آمیان فرانسه(21- علیرضا جهانبخش 
)برایتون انگلیس(22- کریم انصاریفرد 
)ناتینگهام فارست انگلیس(23- سردار 

آزمون ) روبین کازان روسیه(
 ب���ه این ترتی���ب محمدرضا 
خانزاده، س���ید حسین حسینی، علی 
قلی زاده، علی علیپور و علی کریمی 
از فهرست تیم ملی کنار گذاشته شدند 
تا تیم ملی با 23 بازیکن به جام ملتهای 

امارات برود .

رئیس کانون عالی بازنشستگان 
تامی���ن اجتماعی گفت: حقوقی که 
بازنشستگان تامین اجتماعی به عنوان 
مس���تمری دریافت می کنند، فقط 
کفاف30 درصد هزینه های زندگیشان 

را می دهد.
اصغ���ر بیات در گفتگو با ایرنا 
افزود: با توجه به نوسانات ارز و گرانی 
کااها ، حقوقی که اکنون بازنشستگان 
تامین اجتماعی  می گیرند ، کفاف 10 
روز زندگ���ی آنها را می دهد، اکنون 
ارزش درآمد بازنشستگان30 درصد 
پایین آمده اس���ت، در واقع می توان 
گفت که قدرت خرید بازنشستگان به 

شدت کاهش یافته است.
وی تصریح ک���رد: از آنجا که 
حقوق بازنشس���تگان به طور کلی 
ارتباطی با بودجه دولت ندارد، سازمان 
تامین اجتماعی دو نوع افزایش حقوق 
ساانه برای بازنشستگان در نظر دارد، 
یکی مطابق م���اده 41 قانون کار و 
دیگری مطابق ماده 111 قانون تامین 
اجتماعی. در ماده 41 آمده است حداقل 
حقوق بازنشسته نباید از حداقل حقوق 

کارگران کمتر باشد.
بیات ادامه داد: در شورای عالی 
کار که هر س���ال  جلسه ای در پایان 
س���ال برگزار می کند، میزان افزایش 
حقوق کارگران- که حدود 14 میلیون 
نفر هستند- تعیین می شود. هر سال به 
هر درصدی که درباره رشد مستمری 
بازنشس���تگان به توافق برسند، میزان 
حداقل مستمری تعیین می شود و این 
موضوع حداقل بگیران تامین اجتماعی 

را هم شامل می شود.
وی با بیان اینکه حداقل بگیران 

س���ازمان تامین اجتماعی حدود 60 
درصد کل بازنشستگان تامین اجتماعی 
را شامل می شوند، اظهار داشت: اکنون 
3میلیون و 200 هزار نفر بازنشس���ته 
از خدمات تامین اجتماعی بهره مند 
هستند، به همین منظور شورای عالی 
کار، منابعی برای سازمان تامین اجتماعی 
از طریق گرفتن حق بیمه ایجاد کرده 
است، در کنار این منابع تامین اجتماعی 
موظف است هر درصدی که شورای 
عالی کار برای رشد حقوق و مستمری 
در نظر مي گیرد، شامل حداقل بگیران 

تامین اجتماعی هم شود.
 رئیس کانون عالی بازنشستگان 
تامی���ن اجتماع���ی گف���ت: برای 
بازنشس���تگاني که بااتر از حداقل 
بگیران حقوق دریافت می کنند، تامین 
اجتماعی براس���اس ماده 96 مکلف 
است طبق هزینه هاي زندگی، اعام 
تورم بانک مرکزی و مرکز آمار ایران 
حقوقشان را افزایش دهد؛ این موضوع 
با پیگیری های کانون عالی بازنشستگان 
محقق می ش���ود. وی اضافه کرد: به 
همین منظور رقم پیشنهادی شورای 
عال���ی کار و م���اده 96 قانون تامین 
اجتماعی، ب���ا پیگیری این کانون و 
پیشنهاد تامین اجتماعی به وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، ارائه می ش���ود، 
پس از تصویب هیات وزیران، این رقم 

هم اعام می شود.
مطالبه بازنشس��تگان؛ همسان 

سازی حقوق
بیات ادامه داد: با توجه به این که 
بازنشستگان تامین اجتماعی، گروهی 
هس���تند که حقوقشان از همه گروه 
های بازنشستگی پایین تر است تنها 

راهکاری که به نظر می رس���د و در 
برنامه ششم تصویب شده ، همسان 
سازی حقوق مطابق قانون رده است.

وی تصریح کرد: قرار اس���ت 
موضوع همس���ان س���ازی حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی با دیگر 
بازنشستگان تا سال دوم برنامه ششم 
توسعه اجرایی شود، اکنون این موضوع 
درخواست بازنشستگان، همه مسئوان 
و نمایندگان مجلس است که امیدواریم 
به نتیجه خوبی در این زمینه برسیم. 

رئیس کانون عالی بازنشستگان 
تامین اجتماع���ی گفت: با توجه به 
اینکه حقوق بازنشستگان، پاسخگوي 
هزینه های زندگی آنان نیست، انتظار 
می رود قانون همسان سازی حقوق 
بازنشستگان به عنوان یک درخواست و 
مطالبه مهم از سوی بازنشستگان زمینه 

اجرایی پیدا کند. 
وی در پاسخ به این سؤال که آیا 
اعتبار مورد نیاز برای همسان سازی 
حقوق بازنشستگان مشخص است، 
اظهار داشت: در زمان دکترنوربخش 
مدیرعامل فقید سازمان تامین اجتماعی، 
کمیته ای برای این همس���ان سازی با 
حض���ور نمایندگان کان���ون عالی 
بازنشستگان و نماینده سازمان تشکیل 
شد، اما هنوز رقم مورد نیاز از سوی 
این کمیته اعام نشده است و یکی از 
مطالباتی که بازنشستگان دارند، همین 

موضوع است.
به گفته وی، اکنون 330 کانون عالی 
بازنشستگان تامین اجتماعی در رده های 
 شهرستانی و استانی فعالیت دارند که 
3 میلیون و 200 هزار بازنشسته عضو 

این کانون ها هستند.

س���خنگوی کمیسیون اصل 90 
مجل���س با بیان این که مجلس حادثه 
تاثر برانگیز دانشگاه علوم و تحقیقات 
را پیگیری می کند، از تاش برای تهیه 
طرحی به منظور پاسخگو کردن دانشگاه 
آزاد و ق���رار دادن آن ب���ه عنوان زیر 

مجموعه وزارت علوم تاکید کرد. 
به���رام پارس���ایی در گفتگو با 
ایس���نا با تسلیت به ملت، دانشجویان 
و خانواده های داغدیده حادثه دانشگاه 
علوم و تحقیقات، اظهار داش���ت:  به 
عنوان وکیل مردم و کسی که در مجلس 
مسئولیتی دارم از شنیدن حوادثی مثل 
آنچه در دانشگاه علوم و تحقیقات افتاد 
به شدت متاثر شدم و در برابر موکلین 
به ویژه خانواده عزیزان از دست رفته 
احساس شرمندگی می کنم. هر روز از 
گوشه و کنار کشور یک خبر تاسف 
برانگیز به گوش می رسد و کسی هم 

مسئولیت نمی پذیرد.

وی اف���زود:   تا به حال ندیدم 
کس���ی در قبال مشکات و حوادث 
ناگوار زیرمجموعه خود مسئولیت پذیر 
و پاس���خگو باشد. چند روز قبل در 
مدرسه ای در زاهدان فاجعه ای دردناک 
اتف���اق افتاد و در دانش���گاه آزاد هم 
چند دانش���جو به علت سهل انگاری 
و سوء مدیریت جان خود را از دست 
دادند، اما کسی به روی خود نمی آورد. 
 نماینده مردم ش���یراز در مجلس ادامه 
داد: چنین مس���ائلی در هر جا که رخ 
دهد تاثر برانگیز است.   در اردوهای 
دانش آموزی و دانشجویی هم شاهد 
بروز وقایع این چنینی هستیم، اما بدتر 
از همه این است که اتفاق مذکور در 
دانش���گاه آزاد رخ داده است؛ دانشگاه 
آزادی که به واس���طه گرفتن شهریه از 
همین دانشجویان به اینجا رسیده است 
و مسئوان آن با پول دانشجویان برای 
خود امکانات رفاهی تهیه کردند، ولي 

جایی که پاي حرمت و جان دانشجو 
درمیان است، فرسوده ترین اتوبوس ها 

را در اختیار آنها قرار می دهد.
پارس���ایی در ادامه با بیان این که 
رئیس دانش���گاه آزاد نباید دغدغه و 
مسئولیت دیگری داشته باشد و باید تمام 
تمرکز خود را روی مدیریت مجموعه 
بزرگ دانش���گاه آزاد بگذارد، تصریح 
کرد: مسئوان دانشگاه آزاد براي شفاف 
س���ازی اعام کنند درآمد ساانه این 
دانشگاه از محل شهریه دانشجویان به 
چه میزان بوده و از شروع تا امروز چند 
هزارمیلیارد تومان درآمد کسب کرده اند 
که این اتوبوس سرویس دانشجویانش 
است؛ البته دانشگاه آزاد خودمختار است 
و به هیچ کس پاسخگو نیست! دانشگاه 
آزاد بای���د زیر مجموعه وزارت علوم 
باشد که هم نظارت پذیر شود و هم از 
موازی کاری آن در عرصه های علمی و 

آموزشی جلوگیری  به عمل آید. 

وزیر کش����ور در پیامی بر مرور ظرفیت ها و توانمندی ها در کش����ور و 
درک بیش����تر ریسک سوانح، ارتقای آگاهی های عمومی جامعه تاکید کرد و 
گفت: با کاهش آسیب پذیری ها از تلفات جانی و خسارات اقتصادی حوادث 

بکاهیم.
به گزارش ایرنا، »عبدالرضا رحمانی فضلی« در پیامی به مناسبت روز ملی 
ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بایای طبیعی تصریح کرد: پنجم دی ماه 
سالروز وقوع زلزله غم بار بم در سال 13٨2 است که در آن هزاران نفر از مردم 

نجیب کشور در مدت چند ثانیه به کام مرگ فرو رفتند. 
وی افزود: با گذش����ت 15 س����ال از آن حادثه حزن آور هنوز هم یاد و 
خاطره آن عزیزان در اذهان عمومی باقی مانده اما به یقین آنچه که می تواند 
تلخی این مصائب را کاهش دهد، درس آموزی از گذشته برای همه اعم از 
 مس����ئولین و مردم و برداش����تن گام های عملی برای ساختن جامعه ای ایمن 

است.
 وزیر کشور در این پیام یادآور  شد: جمهوری اسامی ایران به دلیل موقعیت 
جغرافیایی ویژه و ش����رایط آب و هوایی از بدو پیدایش همواره ش����اهد وقوع 
حوادث طبیعی گوناگون بوده است. وقوع هر ساله زلزله های مرگبار، سیل های 
ویرانگر، خشکسالی و کم آبی های طوانی و گسترده و بحران ریزگردها تنها 

نمونه هایی از سیمای واقعی حوادث طبیعی کشور است.
رحمانی فضلی در این پیام تاکید کرد: بررس����ی های آماری بیانگر روند 
افزایشی در تعداد و پیچیدگی رخدادها است. دلیل این موضوع وجود آسیب 
پذیری های فیزیکی، اقتصادی و زیست محیطی است که تداوم وضع   موجود 

می تواند روند توسعه کشور را با چالش اساسی مواجه کند.

سازمان غذا و دارو در اطاعیه ای 
به معاونت های غذا و دارو دانشگاه های 
علوم پزش���کی سراس���ر کشور بر 
جم���ع آوری یک نوع از کپس���ول 
VigRX از داروخانه های سراس���ر 

کشور تاکید کرد.
به گ���زارش ایس���نا، روابط 
عمومی س���ازمان غذا و دارو اعام 
کرد که کپس���ول VigRXبا  شماره
:GTINو 06260631400011

IRC:3371963913٨16102در 
قوط���ی 60 عددی ب���ا تاریخ انقضا 
2020/7/30 محصول وارداتی که در 
سطح داروخانه ها توزیع شده در تاریخ 

95/12/30 منقضی شده است .
روابط عمومی س���ازمان غذا و 
دارو اع���ام کرد که این کپس���ول با 
مش���خصات مذکور از نظر اداره کل 
امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل 
سازمان غذا و دارو قابل مصرف نبوده 

و توزیع آن توسط شرکت های پخش 
غیرقانونی است.

 سازمان غذا و دارو همچنین از 
معاونت های غذا و دارو سراسر کشور 
خواس���ته که طبق مقررات و ضوابط، 
نس���بت به جمع آوری فوری فرآورده 
مورد اش���اره از سطح عرضه در اسرع 
وق���ت اقدام عاجل به عمل آورده و 
سازمان را از نتیجه اقدامات انجام شده 

مطلع کنند.

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کفاف هزينه های 10 روز  را می دهد

 دستور سازمان غذا و دارو برای جمع آوری فوری يک کپسول 
از داروخانه ها

برگزاری  مراسم ايحه بودجه هفته آخر بهمن در صحن علنی مجلس  بررسی می شود
دهمین  سالگرد  رحلت 

آيت اه جمی
مراسم دهمین سالگرد رحلت 
عالم بزرگ، آیت اه حاج ش���یخ 
غامحسین جمی)ره( فردا برگزار 

می شود.
بر اس���اس این گزارش، این 
مراس���م  پس از اقامه نماز مغرب و 
عشاء به امامت آیت اه سید حسن 
خمینی در حسینیه جماران برگزار 

خواهد شد.

رحمانی فضلی:  حوادث طبیعی ، توسعه 
کشور را با چالش اساسی مواجه می کند

 مجلس  درصدد تهیه طرح ساماندهی دانشگاه آزاد است 

فهرست نهايی تیم ملی فوتبال برای جام ملت هاغامرضا محمدی: تا زماني که باشم با قدرت به کار م ادامه مي دهم

مجمع جهانی صلح اس����امی ، اس����فند ماه   کنفرانس 
جهانی صلح و عدالت را با تاکید بر اندیشه های مقام معظم 
رهبری و با ش����عار صلح عادانه و گفتمان مشترک جهانی 

برگزار می کند.
به گزارش ایسنا،  مفهوم شناسی و مبانی نظری صلح و 
عدالت) بررسی ارتباط مفهومی صلح و عدالت، بررسی ارتباط 
مفهومی کرامت انسانی در صلح و عدالت، رویکردهای مشترک 
ادیان و مذاهب به صلح و عدالت، مبانی شناسی صلح عادانه، 
فرهنگ شناس����ی صلح و عدالت در جهان(، آسیب شناسی 
صلح و عدالت) آس����یب شناسی صلح و عدالت در جهان 
معاصر با تأکید بر اخاق، عزت، کرامت و مصلحت، دفاع 
مشروع، عدالت و صلح ماندگار، چرایی ناکارآمدی دستگاه ها 
و مقررات بین المللی در اقامه صلح و عدالت،  نظام سلطه و 
صلح و عدالت و تهدید شناسی صلح و عدالت در جهان؛ 
تروریسم، آپارتاید، استثناگرایی، تحریم و...(، صلح و عدالت در 
 گفتمان انقاب اسامی با تأکید بر اندیشه  های امام خمینی)ره( و 

آیت اه خامنه  ای)مدظله العالی( )واکاوی تحول مفهومی صلح 
و عدالت در اندیشه های امام خمینی)ره( و آیت اه خامنه ای، 
بررسی تطبیقی اندیشه های آیت اه خامنه ای در حوزه صلح و 
عدالت با دیگر اندیشمندان جهان، بررسی پیام های آیت اه 
خامنه ای به ملت های جهان، الزامات صلح ماندگار از نگاه آیت 
اه خامنه ای و مطالعه موردی صلح در اندیشه های امام خمینی 
و آیت اه خامنه ای: فلس����طین، سوریه، عراق و ...( صلح و 
عدالت در حقوق و روابط بین الملل )تحول مفهومی صلح در 
نظام بین الملل، صلح، عدالت و حق تعیین سرنوشت در پرتو 
حقوق بین الملل، نظریه گفتمانی صلح عادانه در پیشگیری، 
پاسخگویی و حل و فصل منازعات، نقش نخبگان، سازمان های 
مردم نهاد و دستگاه های بین المللی در ساختارمند کردن صلح 
عادانه، صلح عادانه و ضرورت تغییر بنیادین در بهره مندسازی 
جهانی، سند توسعه پایدار سازمان ملل و صلح و عدالت، نقش 
گفتمان های صلح و عدالت در کاهش آسیب ها و تهدیدات 

روابط بین الملل( از محورهای این کنفرانس است.

یک عضو کمیس���یون تلفیق ایحه بودجه 
کل کشور سال 9٨ با تشریح روند بررسی این 
ایحه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس 
گفت که احتماا ایحه بودجه، هفته آخر بهمن 

در صحن علنی مجلس مطرح می شود.
علی اصغر یوس���ف نژاد در گفتگو با ایسنا 
با اشاره به تقدیم ایحه بودجه از سوی رئیس 
جمهوری به مجلس اظهار داشت: پس از چاپ 
و تکثیر ایحه بودجه مهلت مجلس برای بررسی 
آن آغاز می شود. طبق ماده 1٨2 آیین نامه داخلی، 
رسیدگی به بودجه یک شوری است و نمایندگان 
از زمان چاپ و توزیع ایحه، پیوست ها و سوابق 
آن تا 10 روز می توانند پیشنهادهاي خود را به 
کمیسیون های تخصصی بدهند و کمیسیون های 
تخصصی هم موظف هستند تا 15 روز بعد از 
چاپ و توزیع گزارش خود را به کمیسیون تلفیق 
ارائه کنند. البته این فرصت 10 روزه نمایندگان با 
فرصت 15 روزه کمیسیون تلفیق همپوشانی دارد. 
وی اضافه کرد: عاوه بر این کمیس���یون تلفیق 
موظف است در مدت 15 روز بعد از مهلت 15 
روزه کمیسیون ها و نمایندگان گزارش خود را به 
صحن علنی مجلس بدهد که البته این فرصت تا 
15 روز بعد هم با موافقت هیات رئیسه مجلس 

قابل تمدید است.
یوس���ف نژاد ادامه داد: بعد از ارائه گزارش 
کمیسیون تلفیق به صحن علنی، کلیات ایحه 
بودجه در جلسه علنی مورد بررسی قرار می گیرد. 
اگر کلیات بودجه تصویب ش���د، پیشنهادهاي 
مربوط به درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بودجه 

عمومی مورد بررسی قرار می گیرد، سقف درآمدها 
تصویب می شود و بعد از آن پیشنهادهاي تبصره ها 
و ردیف ها مطرح خواهد شد. البته پیشنهادهایي که 
توسط نمایندگان و کمیسیون ها ارائه می شود باید 
در زمان مقرر مربوط به پیشنهادهاي نمایندگان و 
کمیسیون ها مطرح شود و شرط آن عدم مغایرت 

با قانون برنامه است.  
وی همچنین خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق 
نمی تواند گزارش کمیسیون ها را مسکوت بگذارد، 
ولی اگر کلیات ایحه بودجه رد شود به جزئیات 
نمی پردازد. در این صورت کلیات در صحن علنی 
مجلس مطرح می شود، اگر صحن کلیات را رد 
کرد ، ایحه به دولت برمی گردد و دولت باید در 
مدت دو هفته اصاحیه خود را به مجلس بفرستد 
ولی اگر صحن مجلس کلیات را تائید کرد، ایحه 
به کمیسیون تلفیق برمی گردد و کمیسیون تلفیق 
باید گزارش اصاحی خود را در مدت 15 روز 

به صحن علنی مجلس بدهد.
این عضو هیات رئیس���ه مجلس همچنین 
خاطرنشان کرد: جلسات مجلس برای رسیدگی 
به بودجه ساانه باانقطاع در تمام ایام هفته به 
جز جمعه ها و تعطیات رس���می برقرار است و 
هر جلسه باید حداقل 4 ساعت باشد. همچنین تا 
زمانی که مذاکرات مربوط به بودجه در دستور کار 
قرار دارد و رای نهایی مجلس صادر نشد  هیچ 

طرح یا ایحه دیگری مطرح نخواهد شد.
یوسف نژاد اضافه کرد: در جریان بررسی 
کلیات ایحه بودجه در صحن علنی مجلس پس 
از رئیس جمهوري و سخنگوی کمیسیون 5 نفر 

مخال���ف و 5 نفر موافق به ترتیب یک مخالف 
یک موافق هر کدام 10 دقیقه صحبت می کنند 
و بعد از آن نماینده دولت 20 دقیقه و در پایان 
سخنگوی کمیسیون تلفیق صحبت خواهد کرد 
و در نهایت کلیات ایحه بودجه به رای مجلس 

گذاشته خواهد شد.
این عضو کمیسیون تلفیق ایحه بودجه سال 
9٨ در پایان گفت که بر اساس روال پیش بینی 
شده در آیین نامه داخلی مجلس احتماا ایحه 
بودجه هفته آخر بهمن در صحن علنی مجلس 
مطرح خواهد شد و بررسی آن در صحن مجلس 

هم حدود دو هفته به طول می انجامد.
80 درصد اعتبار صندوق توس��عه برای 

اشتغال پایدار 
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس از 
حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه 
دیروز این فراکسیون خبر داد و گفت: صندوق 
توسعه ملی ٨0 درصد از تعهدات خود برای ایجاد 
اشتغال پایدار روستایی را تخصیص داده است.

به گزارش خانه ملت، غامرضا کاتب دیروز 
با اش���اره به نشست فراکسیون تولید و اشتغال، 
افزود: این نشست با حضور مدیران عامل بانک ها، 
معاونت کمیته امداد امام خمینی)ره( و همچنین 
رئیس سازمان برنامه بودجه و نمایندگان مجلس 

در محل این سازمان برگزار شد.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس ادامه 
داد: در این نشست عملکرد پرداخت تسهیات 
وام های روس���تایی از صندوق توسعه ملی مورد 
بررس���ی قرار گرفت، براساس گزارشی که ارائه 

ش���ده تاکنون از 1.5 میلیارد دار سهم صندوق 
توسعه، این صندوق به ٨0 درصد تعهدات خود 
عم���ل کرده و بودجه را در اختیار بانک ها قرار 
داده اس���ت. نماینده مردم گرمسار و آرادان در 
مجلس دهم افزود: از میزان اعتبار در نظر گرفته 
شده، تاکنون یک میلیارد و 200 میلیون دار به 
این موضوع تخصیص داده شده و باقی اعتبارات 

در حال پرداخت است.
وی درباره نوع پرداخت ها به ایجاد اشتغال 
اظهار داشت: توافقی صورت گرفت تا کل لیست 
دریافت کنندگان وام اشتغال در اختیار نمایندگان 
کل شهرستان ها قرار گیرد تا به صورت تصادفی 
بررس���ی، پایش و نظارت ش���ود که چه مقدار 

تسهیات به اشتغال منجر شده است.
کات���ب درباره روند کمک به خانواده های 
تحت پوشش دستگاه های حمایتی، گفت: در روند 
کمک به اجرای قانون برای خانواده های تحت 
پوش���ش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان 
بهزیس���تی سقف تسهیات تا 50 میلیون تومان 
مصوب ش���د تا بحث اشتغال در این خانواده ها 

ثبات پیدا کند.
رئیس فراکس���یون تولید و اشتغال مجلس 
به موضوع انرژی های خورش���یدی 5 کیلوواتی 
اشاره کرد و افزود: برای توجیه اقتصادی کردن 
انرژی های خورش���یدی 5 کیلو واتی که توسط 
خانواده ه���ای تحت پوش���ش کمیته امداد امام 
خمینی)ره( انجام می شود تصمیم گرفته شد که 
با وجود آنکه این طرح ها مدت ها است تعطیل 

شده، اجرایی شود.

کنفرانس جهانی صلح و عدالت اسفند ماه برگزار می شود

 يک میلیون بیمار نادر در کشور 
وجود دارد

مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر ایران از تعیین تکلیف حدود 5000 بیمار 
نادر در کشور خبر داد.

حمیدرض���ا ادراکی در گفتگو با مهر با عنوان این مطلب که پیش بینی 
می ش���ود حدود یک میلیون بیمار نادر در کشور داشته باشیم، اظهار داشت: 
متأسفانه در زمینه تشخیص و غربالگری بیماری های نادر هنوز دچار مشکل 
هستیم و آنطور که باید و شاید نتوانسته ایم این گروه از بیماران را شناسایی 

و تحت پوشش قرار دهیم. 
وی با اشاره به راه اندازی سامانه ثبت اطاعات بیماران نادر افزود: تاکنون 
حدود 5000نفر از بیماران نادر که شاید تاکنون نیز کارت سامت نادر داشته اند، 

در کمیسیون های بنیاد بیماری های نادر به عنوان بیمار نادر تلقی شده اند. 
ادراکی ادامه داد: انتظار ما این است که تعداد بیماران نادر کاهش یابد اما 
واقعیت این است که با شیوع انواع بیماری های نادر در کشور مواجه هستیم 
و پیش بینی می کنیم تعداد بیماران نادر بیش از آن چیزی باش���د که تاکنون 

شناسایی شده اند.
مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر ایران در رابطه با مشکات حمایتی بیماران 
نادر تصریح کرد: در جلسات و گفت وگوهایی که با کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس داشتیم، توانستیم ٨نوع از بیماری های نادر را تحت پوشش بیمه برده 
تا دغدغه های این دسته از بیماران و خانواده های آنها به لحاظ حمایت های 

بیمه ای رفع شود .
به گفته وی، انتظار می رود برای این تعداد از بیماری های نادر، بودجه 

ازم در جهت حمایت های بیمه ای تأمین شود.
وی درباره داروهای بیماران نادر اظهار داش���ت: متأس���فانه تحریم ها به 
صورت غیرمستقیم، تأمین داروهای این بیماران را تحت الشعاع قرار داده است 
زیرا به لحاظ نقل و انتقال مالی برای تهیه داروهای بیماران نادر، با مشکل 

مواجه هستیم .

نمک دريا مجوز ندارد

نیاز فوری کشور به ۴۲00 تخت توانبخشی

سرپرس���ت واحد نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، س���نتی و مکمل 
معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اینکه در 
ایران نمک دریای دارای مجوز وجود ندارد، گفت: تمامی نمک های موجود با 
این عنوان در عطاری یا حتی بعضی فروشگاه ها، غیر مجاز است و در صورت 

مشاهده حتما برخورد می شود. 
به گزارش ایس���نا، به تازگی مش���اهده ش���ده اس���ت افراد س���ودجو، 
نم���ک دری���ا را دارای خواص���ی همچون پایین آورنده فش���ار خون، کاهش 
 دهنده ورم دوران بارداری، از بین برنده س���ینوزیت، ش���فاف کننده پوس���ت و 
ضد لک، از بین برنده سودا، صفرا و بلغم و حتی تأمین کننده ید مورد نیاز غده تیروئید 
عنوان می کنند، که همه این ها خاف واقعیت است و بهتر است به واقعیت هایی 
درباره نمک مصرفی و نمک دریا اشاره شود.  دکتر رزیتا خوئینی - سرپرست واحد 
نظارت و ارزیابی فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به نوع نمک مصرفی مردم کشور گفت: با توجه 
به موقعیت جغرافیایی کشور ازم است مردم نمک تصفیه شده یددار مصرف کنند، 

مصرف هر گونه نمک غیر از این مورد خطرناک و دردسر ساز است.

مش���اور وزیر بهداشت در امور 
توانبخشی، با اشاره به اینکه در حال 
حاضر تنها 200تخت توانبخشی در 
کشور وجود دارد، گفت: نیاز فوری 

به 4200تخت توانبخشی داریم.
به گزارش مه���ر، محمدتقی 
جغتایی، دیروز در حاش���یه بیست و 
دومین سمینار طب فیزیکی، توانبخشی 
و الکترودیاگنوز ایران، اظهار داشت: 
در بس���یاری از کشورهای دنیا نظام 
س���امت و رفاه با هم یکی بوده و 
این مسئله سبب ارائه خدمات بهتر در 
حوزه هایی همچون خدمات توانبخشی 

شده است.
وی با اش���اره به اینکه به گفته 
کارشناسان تجمیع خدمات توانبخشی 
در یک وزارتخانه می تواند باعث ارائه 
خدم���ات بهتر و جامع تر به بیماران 
ش���ود، گفت:  توانبخشی هم نیاز به 

خدمات پزشکی و هم مراقبتی و هم 
نیاز به خدمات مشاوره ای، حرفه ای 
و نگه���داری دارد و بازتوانی فقط 
جسمی نیست و روانی و اجتماعی 
نیز در این مقوله باید در بیمار در نظر 
گرفته شود. مشاور وزیر بهداشت در 
امور توانبخشی، ادامه داد: برنامه ملی 
توانبخشی در صورت تصویب با کمک 
همه نهادها در شورای عالی سامت و 
امنیت غذایی می تواند سبب هماهنگی 
بیش���تر در زمینه خدمات توانبخشی 
ش���ود که پیش نوی���س آن در حال 
حاضر تهیه شده است. وی افزود: اگر 
بتوانیم توانبخشی را ارتقاء دهیم نیاز به 
خدمات درمان را کم کرده ایم و باید 
توجه داشت که خدمات توانبخشی 
در صورتی که به صورت تیمی ارائه 
شود نتایج جامع تر و مطلوب تری را 

به همراه خواهد داشت.

برگزاری رزمايش دريايی مشترک ايران و روسیه در آينده   نزديک
فرمانده نیروی دریایی ارتش  از برگزاری رزمایش مشترک 
نیروی دریایی ایران و روسیه خبر داد و گفت: همکاری نیروهای 

دریایی ایران و روسیه در آینده توسعه بیشتری می یابد.
به گزارش ایسنا، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده 
نیروی دریایی ارتش در قالب دومین کمیس����یون مش����ترک 
همکاری های  ایران و   روس����یه با ژنرال »اس����یپوف« معاون 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه و هیات همراه در ستاد 

فرماندهی نیروی دریایی ارتش دیدار کرد. 
وی محور این دیدار را توسعه همکاری های نیروهای 
دریایی دو کشور عنوان کرد و افزود:  به دنبال شتاب دادن و 
توسعه همکاری ها در دو حوزه ژئوپلیتیکی دریای خزر و ناوگان 
جنوب هستیم و محور مذاکرات با مقامات نظامی روس، بر 
اساس تعامات در دریا در حوزه های عملیاتی، فنی، آموزشی، 

تبادل ناوگروه ها و برگزاری رزمایش های تاکتیکی و رزمایش 
مقابل����ه با دزدی دریایی در دریای جنوب بود.وی ادامه داد: 
همانطور که در گذشته همکاری هایی با کشور روسیه داشتیم 
در آینده این همکاری توس����عه می یابد و ما  امیدواریم این 
روابط در راستای امنیت جمعی توسعه بیشتری به ویژه مناطق 
مورد عاقه در دریای جنوب داشته باشد.فرمانده نیروی دریایی 
ارتش همچنین گفت: خزر دریای صلح و دوستی است و 
ما متعهد هس����تیم این شرایط را حفظ کنیم. وي با بیان این 
که نیروهای دریایی کشورهای همسایه دریای خزر به عنوان 
نمایندگان دولت ها برای توسعه همکاری ها تاش می کنند، 
خاطرنشان کرد: دولت های کشورهای حاشیه دریای خزر در 
زمینه »توسعه همکاری ها« توافق کرده اند و ما نیز بر اساس 

آن توافق عمل می کنیم.
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چهل روز گذشت
چه��ل روز از عروج مادر عزي��ز و فداكارمان، مرحومه 
طلع�ت ناصرالملوك فرزاد گذش��ت و اين غم تا ابد 
در سينه مان است. بدينوسيله به اطاع خويشاوندان و 
آشنايان مي رسانيم كه؛ هزينه مراسم چهلم صرف امور 

خيريه خواهد شد.
روحش شاد و يادش گرامي.

خانواده برازش

جناب آقاي مرتضي صاحبي
درگذشت دائي محترم را به جنابعالي تسليت عرض مي نمايم. 
خبرنگار وايقان حسينقلي مسعودزاده

جناب آقاي دكتر محمديها 
و سركارخانم دكتر يوسفي

با اندوه فراوان مصيبت وارده را به شما تسليت مي گوئيم.
اسماعيل رمضاني و بانو

جناب آقاي دكتر محمديها 
و سركارخانم دكتر يوسفي

با نهايت تأس��ف مصيبت وارده را به شما تسليت عرض 
مي نمائيم.

پرسنل داروخانه بيمارستان توس

جناب آقاي محمد اسكندري و خانواده محترم
با نهايت تأس��ف درگذش��ت مادر گراميتان را تسليت 
عرض نموده، از خداوند بزرگ براي آن مرحومه رحمت 
و مغفرت و براي جنابعالي و خانواده معزز صبر و سامتي 

آرزو داريم.
مديريت و كاركنان گروه آزمايشگاهي مديكال

جناب آقاي محمديها 
و سركار شيرين خانم عزيز

با نهايت تأسف درگذشت آقاي مهندس فرزانه فر داماد 
و همس��ر عزيز ش��ما را صميمانه تسليت عرض مي كنم و 

براي بازماندگان آن مرحوم صبر و شكيبايي آرزو دارم.
دكتر ابوالحسن بهتاش

بنام خداوند بخشاينده و مهربان 

با كمال تأس��ف و تأثر درگذش��ت انساني فرهيخته و وارسته، 
همسري وفادار، پدري شايسته و پدربزرگي مهرپرور زنده ياد 
علي اكبر كيوان فرد را به اطاع اقوام و دوس��تان و آشنايان 
عزيز مي رس��اند. مراس��م يادبود در روز شنبه 1397/10/8 � 
از س��اعت 18 الي 19:30 در مس��جد جامع ش��هرك غرب � 
ابتداي خيابان فرحزادي � نبش خيابان حسن س��يف برگزار 
مي گردد.  حضور شما سروران گرامي موجب شادي روح عزيز 

از دست رفته و تسلي خاطر بازماندگان خواهد شد. 
همسر: بانو پروانه 

فرزندان: كيوان و كامبيز 
نوه ها: سروش � رايان و تانيا 

خانواده هاي: كيوان فرد � كديور � موثق � غفاري 
�  گرجي پور � ش�يرواني � لنكراني � زرفشان � 
كارايلي � وطن چي � عضدي و ساير وابستگان. 

با ميادش در 28 مردادماه 
53 به خانه روشنايي و بر دل 
اهل كاش��انه فروغ بخشيد 
و در پ��س مراح��ل تكوين 
و تكمي��ل زمان��ه نوپايي، 
سريع و شتابان طي مراحل 
آموخت��ن از مهدكودك تا 
كارشناس��ي ارش��د نمود. 
و تقدي��رش او را ب��ا جوان 
شايسته اي كه راه به ازدواج 

در 28 مردادم��اه 79 برد آش��نا كرد كه پيوندي خوش 
داش��ت و ثمره نيكويي با پا به عرصه حيات گذاش��تن 
»آراد« در فروردي�ن 85 ب��ه ب��ار 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 
15تا16 روز پنجشنبه 97/10/6 در قطعه 239 رديف 1 

شماره 500 حاضران اين محفل دوستانه خواهند بود.

 

هوالباقي
با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت مرح��وم مغفور آقاي 
مهن�دس 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 ه�اي: فرزانه فر � محمديها � يوس�في و 

ساير وابستگان 

الهي رضًا به رضائك و تسليمًا به امرك
با نهايت اندوه درگذشت مادر عزيزمان خانم بي بي زهرا 
بيگم نجفي دختر مرحوم حجت ااس��ام س��يدمحمد 
جعفر و همس��ر س��يدعبدالمحمد حسني زاده را به اطاع 

بستگان خاندان ساله جليله سادات گوشه مي رساند.
مجل��س خت��م آن مرحوم��ه در س��اعت 6 ال��ي 7:30 
بعدازظه��ر روز پنجش��نبه 97/10/06 در مس��جد 
وليعصر)خوزس��تاني ها( واقع در خياب��ان وزرا، جنب 

پارك ساعي برگزار مي گردد.
فرزندان:  ناهيد، نسرين، نسترن، پروين، پريچهر، 

پرتو و ساله جليله خاندان سادات گوشه

آگهی تغییرات شرکت ارزش سهامی خاص
 به شماره ثبت 7307 و شناسه ملی 10100329927 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/06/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : آقای پرویز لطفی زاده به کد ملی 1284453618 
مدیرعام���ل و عضو هیئت مدیره آقای به���رام لطفی زاده کد ملی 
0041671953 رئیس هیئت مدیره خان���م مهین لطفی زاده کد 
ملی 1284485935 نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند امضاء 
کلیه اوراق تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء دو 
نفر از س���ه نفر اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و 
مراس���ات با امضاء مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر 

شرکت معتبر است . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)299215(

آگهی تغییرات شرکت ارزش سهامی خاص
 به شماره ثبت 7307 و شناسه ملی 10100329927 

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/09/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
محل ش���رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : تهران - شهرس���تان تهران - بخش 
مرکزی - ش���هر تهران - سعدی جنوبی - خیابان س���عدی جنوبی - کوچه شهید 
محمدرضا فخرائی ) 2 ( - پاک 8 - طبقه همکف - کدپس���تی: 1143715313 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور تغییر یافت 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )299217(

آگهی تغییرات شرکت سامت بخش بیمارستان شهرام 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 12683 و شناسه ملی 10100488588 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/05/17 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : ترازنامه و حس���اب 
س���ود و زیان س���ال مالی 1396/12/29 بتصویب رسید. موسسه 
حسابرس���ی و خدمات مدیریت دل آرام )حس���ابداران رسمی( به 
شناسه ملی 10100440261 و فرش���اد جال منش به کد ملی 
3932535057 به س���مت بازرس اصلی و جمشید دونلو به شماره 
ملی 1860971601 بعنوان ب���ازرس علی البدل انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیر اانتش���ار اطاعات جهت آگهی های قانونی شرکت 

انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)299211(

آگهی تغییرات شرکت نورد فواد صنعتی وساختمانی یزد
 سهامی خاص

 به شماره ثبت 123064 و شناسه ملی 10101665531 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/04/02 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - سید محمد احرامیان به شماره ملی 4431232184 بسمت 
رئیس هیئت مدیره و سید بابک احرامیان به شماره ملی 0047766670 
بس���مت نایب رئیس هیئت مدیره و س���ید بهادر احرامیان به شماره ملی 
0061938912 بس���مت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و س���ید بردیا 
احرامیان به شماره ملی 0062898655 بسمت عضوء هیئت مدیره تعیین 
گردیدند. - کلیه اوراق بهادار و اسناد مالی تعهدآور شرکت از قبیل چک ، 
سفته و برات و قرارداد ها و عقود اسامی با امضای رئیس هیئت مدیره به 
تنهائی همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت 

مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)299209(

آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران 
سهامی عام به شماره ثبت 11346 و شناسه ملی 10100449162

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/15 
و مجوزشماره 26280/ ص / 97 مورخه 97/06/21 سازمان بنادر 
و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : س���رمایه ش���رکت از 
مبلغ 1660000000000ریال به مبلغ2340000000000 ریال 
منقسم به2340000000 سهم 1000 ریالی با نام از طریق نقدی 
و مطالبات حال ش���ده افزایش یافته و مبلغ23157000000 ریال 
بموجب گواهی شماره36/220/226 مورخ 96/12/15 بانک تجارت 
ش���عبه قائم مقام فراهانی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در 

تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)299212(

تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا 
درتاریخ 1397/08/30  

به شماره ثبت 45953 به شناسه ملی 14007960118 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم 
آگهی میگردد. موضوع : موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مش���خص 
طبق امیدنامه و س���رمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته ش���ده در بورس تهران/ 
فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، س���پرده ها و گواهی های سپرده بانکی 
در راس���تای انجام فعالیت بازارگردانی است. کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های 
مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی ش���رکت های مورد نظر به صورت جداگانه 
نگهداری و گزارش می گردد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد 
نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مجوز شماره 12234518 
مورخ 1397/02/19 س���ازمان بورس واوراق بهادار م���دت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : اس���تان تهران - شهرس���تان تهران - بخش مرکزی - شهر 
تهران-شهید بهشتی-خیابان شهید احمد قصیر-خیابان شهید دکتر بهشتی-پاک 
283 -س���اختمان نگین آزادی-طبقه چهارم-واحد غربی کدپستی 1513616831 
سرمایه ش���خصیت حقوقی :مبلغ 35000000000 ریال منقسم به 35000 واحد 
س���رمایه گذاری 1000000 ریالی می باشد تعداد 35000 واحد سرمایه گذاری آن 
با نام ممتاز می باشد اسامی و میزان س���رمایه ارکان صندوق : شرکت سبد گردان 
کاریزما به شناسه ملی 10320521929 دارای 34125 واحد سرمایه گذاری ممتاز 
آقای فریدون زارعی به ک م 006977371 دارای 350 واحد سرمایه گذاری ممتاز 
آقای محمد مهدی ناسوتی فرد دارای 525 واحد س���رمایه گذاری ممتاز اسامی و 
سمت ارکان صندوق: شرکت سبدگردان کاریزما به شناسه ملی 10320521929 با 
نمایندگی پدرام س���میعی تبریزی به ک م 0012788971 به سمت مدیر صندوق 
موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناس���ه ملی 10320537520 با نمایندگی 
غامحس���ین س���میعی تبریزی به کدملی م 0042355109 به سمت حسابرس 
شرکت آزمون پرداز ایزان مشهود به شناس���ه ملی 10861687625 با نمایندگی 
عباس وفادار به ک م 4132147681 به س���مت متولی دارندگان حق امضا : کلیه 
اس���ناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و .... با امضاء 
دو نفر از چهار نفر )فریدون زارعی ، محمد مهدی ناس���وتی فرد ، محمد عابد ، آرش 
غفاری(به همراه مهر صندوق و س���ایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای فریدون 
زارعی و مهر صندوق معتبر اس���ت. اختیارات مدیر صندوق : طبق اساسنامه روزنامه 

کثیر اانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )299210(

آگهی تغییرات شرکت نورد فواد صنعتی وساختمانی یزد
 سهامی خاص به شماره ثبت 123064 

و شناسه ملی 10101665531 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : - ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی 
به س���ال مالی 1396 به تصویب رسید. - موسس���ه حسابرسی و خدمات 
مدیریت سخن حق به شناس���ه ملی 10100553250 به سمت بازرس 
اصلی و موسسه حسابرس���ی آمارگاران به شناسه ملی 10103237117 
 به س���مت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . 
- س���ید محمد احرامیان به ش���ماره ملی 4431232184 و سید بابک 
احرامیان به ش���ماره ملی 0047766670 و سید بهادر احرامیان به شماره 
ملی 0061938912 و سید بردیا احرامیان به شماره ملی 0062898655 
و ش���رکت پارت یزد به شناس���ه ملی 10101299227 به عنوان اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )299208(

آگهی تغییرات شرکت ارزش سهامی خاص 
به شماره ثبت 7307 و شناسه ملی 10100329927 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/06/20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : ترازنامه و حساب سود 
و زیان س���ال مالی 1395 مورد تصویب ق���رار گرفت آقایان پرویز 
لطفی زاده به کد ملی 1284453618 و اق���ای بهرام لطفی زاده 
به ک���د ملی 0041671953 و خانم مهین لطفی زاده به ش���ماره 
ملی 1284485935 به س���مت اعضای هیات مدیره برای مدت 
دو س���ال انتخاب ش���دند آقای علی روش���ن فکرراد به کد ملی 
2593605812 به عنوان بازرس اصلی و آقای جعفر جعفریه به کد 
ملی 1376145464 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالی انتخاب شدند .
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)299207(

آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران سهامی عام
 به شماره ثبت 11346 و شناسه ملی 10100449162

 به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/08/03 و بموجب 
مجوز شماره 18717 / ص / 97 مورخ 1397/05/02 س���ازمان بنادر و دریانوردی ، تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: - شرکت سرمایه گذاری فرا دریای نیک قشم به شناسه ملی 14000116295 
بعنوان عضوء هیئت مدیره جدید جایگزین حسن جلیل زاده به شماره ملی 2753481679 برای 

باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )299206(

آگهی تغییرات شرکت منحله مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 308330 و شناسه ملی 10103466321

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/07/29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د : صورتهای مالی منتهی به 1396/06/31 به تصویب رسید موسسه حسابرسی احراز ارقام 
به شناسه ملی 10320294749 به عنوان ناظر تصفیه برای یک سال مالی انتخاب گردید خانم 
مریم آرزم به شماره ملی 0073282952 برای مدت دو سال به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد . 

روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )299205(

آگهی انحال شرکت توسعه آبادانی کن ایرانیان سهامی خاص
 به شماره ثبت 402495 و شناسه ملی 10320543419 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/02 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ش���رکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعام گردید ومهرداد حیدری شهرضا به شماره ملی 
4072212067 و عبدالرحیم کامیار به ش���ماره ملی 4320688351 به سمت مدیران تصفیه 
انتخاب گردید. نش���انی محل تصفیه تهران خیابان ولیعصر )ع���ج(، روبروی پارک ملت، خیابان 

ناهید غربی، پاک 56، طبقه 10، واحد 4، کد پستی 1967756364 می باشد. 
س�ازمان ثب�ت اس�نادواماک کش�ور اداره ثبت ش�رکت ها و موسس�ات 
غیرتجاری تهران )299204(

آگهی تغییرات شرکت بهمن موتور سهامی خاص به شماره ثبت 196603 و شناسه ملی 10102384652 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1397/08/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

آقای منصور پورزرین با کدملی0040704300به نمایندگی از ش���رکت گروه بهمن )سهامی عام( به شناس���ه ملی 10100231402 به سمت رئیس هیئت مدیره غیرموظف آقای 
علی پورابراهیم آبادی باکدملی1284726592 به نمایندگی ازشرکت مزدایدک )س���هامی عام(به شناسه ملی 10100864333 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره غیرموظف.آقای 
مجیدموحد باکدملی 0450372642به نمایندگی ازش���رکت شاسی سازایران )سهامی خاص( شناسه ملی 10101337072به س���مت عضوهیئت مدیره غیرموظف آقای مرتضی 
سبحانی باکدملی 0066517613به نمایندگی ازشرکت بازرگانی سروش بهمن )سهامی خاص(به شناسه ملی 10102276328به سمت عضوهیئت مدیره غیرموظف و آقای محمد 
ضرابیان باکدملی44 00545810به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصربهمن )سهامی خاص( به شناسه ملی 10101997272به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل برای باقیمانده 
دوره تصدی منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه 
با مهر ش���رکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش���رکت معتبر خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای 
مدیرعامل و مهر ش���رکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی:استان تهران-شهر تهران-ایران 
خودرو - خیابان خاکی - بزرگراه امیر سرلش���گر شهید حسین لشگری -پاک 279 - ط همکف –کدپستی1399939711تغییریافت وماده 5 اساسنامه اصاح گردید. هیئت مدیره 
اختیارات مش���روحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام ،اش���خاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی. - افتتاح هرنوع حساب و 
استفاده از آن بنام ش���رکت نزد بانکهاو موسسات قانونی دیگر. -دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون شرکت ومتفرعاتش. -تقدیم درخواست وپیگیری ثبت هرگونه اختراع ویانام 
ونش���ان وتصویروعائم تجاری ویا خریدوتحصیل وفروش ویاواگذاری اختراعات وورقه اختراع ویاهرگونه حقوق وامتیازات مربوط به آنها. -تقاضاواقدام برای ثبت هرگونه عامت و نام 
تجاری. تحصیل تسهیات از بانکها و شرکتها و موسسات رس���می و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هرمبلغ و به هرمدت و به هرمیزان و بهره وکارمزد و یا هرگونه شرایطی که 
مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده 3 اساسنامه حاضر ، استقراض بوسیله انتش���ار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. -اقامه هرگونه دعوی حقوقی 
وجزائی ودفاع ازهر دعوی حقوقی وجزائی اقامه ش���ده ،ازطرف شرکت وبنام ش���رکت ،درهریک ازدادگاههای اختصاصی یاعمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یامتصورو 
شرکت وسهامدارانش ونیزدفاع ازشرکت وبنام شرکت درمقابل هردعوی اقامه شده علیه ش���رکت چه جزائی وچه حقوقی درهریک ازمراجع اختصاصی یاعمومی درجهت استیفای 
حقوق مذکورباحق حضورومراجعه به مقامات انتظامی،قضات تحقیق واستیفای کلیه اختیارات موردنیازدر دادرسی ازآغازتااتمام ازجمله حضوردرجلسات ،اعام اراده ونظر،درخواست 
پژوهش ،فرجام،واخواهی واعاده دادرسی ،مصالحه وس���ازش، استرداداسنادودادخواست ودعوی وانکاروتکذیب اسنادواعام جعل وتعیین جاعل وباحق امضاءقراردادهای حاوی شرط 
داوری یاتوافقنام���ه داوری جداگانه وارجاع دعوی به داوری وتعیین گزینش داورمنتخب-باحق صلح یابدون آن-واجرای حکم نهائی وقطعی داورودرخواس���ت تخلیه وخلع یدورفع 
تصرف عدوانی ومزاحمت،درخواست ضرروزیان وصدوردستور ازم ااجرا)اجرائیه(وتعقیب آنهاومعرفی بدهکاروکارشناس واموال بدهکارودرخواست توقیف مظنون ومتهم وقبول اموال 
بدهکاردرجلسات مزایده درمقابل طلب ش���رکت انتخاب وعزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکررواقراردرماهیت دعوی وجلب ثالث ودعوی متقابل دفاع درمقابل آنهاوتأمین خواسته 

وتأمین ضرروزیان ناشی ازجرائم واخذمحکوم به امورمشابه دیگرازقبیل آنچه گذشت. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )299203(

آگهی تغییرات شرکت خدمات ارزی و صرافی دی سهامی خاص
 به شماره ثبت 399774 و شناسه ملی 10320496363

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/07/20 و مجوز ش���ماره 97/78967 مورخ 97/3/9 بانک 
مرکزی جمهوری اسامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اشخاص 
زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند: 
-1 شرکت بانک دی با شناس���ه ملی10320237706 -2 شرکت 
توس���عه دیدار ایرانیان با شناسه ملی 10103959579 -3 شرکت 
لیزینگ دی با شناس���ه ملی 10320530538 -4 شرکت عمران 
و مس���کن آباد دی با شناس���ه ملی 10320539180 -5 شرکت 

سرمایه گذاری رویای کیش با شناسه ملی 14004163016 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)299202(

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان شرکت سهامی عام
 به شماره ثبت 208567 و شناسه ملی 10102500883

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/01/28 و مجوز شماره 122/39763 
مورخه 97/7/10 سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای سیدعلی رضوی 
روحانی با کد ملی 0050316567 به نمایندگی از ش���رکت سرمایه گذاری بهمن 
)سهامی عام( به شناس���ه ملی 10102341535به سمت مدیر عامل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب ش���دند . امضاء کلیه اوراق و اس���ناد تعهد آور از قبیل چک, سفته, 
بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش���رکت و در 
غیاب مدیرعامل ب���ا امضاء رئیس هیئت مدیره و یک���ی از اعضای هیئت مدیره به 
همراه مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر 
ش���رکت دارای اعتبار می باشد. اختیارات مش���روحه ذیل را به مدیر عامل تفویض 
نمود : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ی ادارات دولتی و غیر دولتی، 
مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات 
مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. 
اقامه ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه 
شده، در هریک از دادگاهها، دادس���راها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا 
عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف ش���رکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای 
اقامه ش���ده علیه ش���رکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا 
غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدال���ت اداری با حق حضور و مراجعه به 
مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، 
از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی 
و اعاده ی دادرسی، مصالحه و س���ازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای 
جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای 
قراردادهای حاوی ش���رط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین 
و گزینش داور منتخب( با حق صل���ح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، 
درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و 
تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل 
مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع 
در مقابل آنها، ورود ش���خص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، 
تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای 
مالی ساانه و ش���ش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه ی آن به 
بازرس و س���ایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه 

ماهه و نه ماهه و ارائه ی آن به مراجع مربوطه . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )299201(

آگهی تغییرات موسسه اتحادیه انجمن های ایرانی علوم ریاضی
 به شماره ثبت 43855 و شناسه ملی 14007374346

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/24 و تاییدیه وزارت 
علوم تحقیقات و فناوری به ش���ماره 9058 مورخ97/7/8 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : انجمن آمار ایران به شناسه ملی10100337326 با نمایندگی 
محسن محمدزاده درودی با کد ملی0940450364 به سمت رییس هیات 
مدیره شورای خانه های ریاضیات ایران با شناسه ملی10100581058 با 
 نمایندگی اسمعیل بابلیان با کد ملی 1287551521 به سمت خزانه دار

 انجمن ریاضی ایران به شناسه ملی 10100134544 با نمایندگی طاهر 
قاس���می هنری با کد ملی0934436355 به س���مت نایب رییس هیات 
مدیره تعیین گردیدند. کلیه اس���ناد تعهد آور با امضای آقای دکتر محسن 
محم���دزاده درودی )رییس هیات مدیره( و آقای دکتر اس���معیل بابلیان 
)خزانه دار( همراه با مهر اتحادیه و نامه های رسمی با امضای دکتر محسن 

محمدزاده درودی )رییس هیات مدیره( معتبر خواهد بود.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )299240(

آگهی افزایش سرمایه شرکت پروتئین گستر سینا سهامی خاص
 به شماره ثبت 431751 و شناسه ملی 10220062131

 به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/11س���رمایه شرکت از 
مبلغ42145290000ریال به مبلغ240000000000ریال به منقسم به تعداد 240000000 
س���هم یک هزار ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح فوق اصاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل 

و امضاء گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )299239(



سال نود  و سوم

وزیر خارجه ترکیه:خروج آمریکا از برجام 
نتایج خطرناکی برای جهان دارد 

س���رویس خارجی: »مولود چاووش اوغلو« اعام کرد: خروج آمریکا از 
توافق هسته ای با ایران موسوم به »برجام«پیامدهای خطرناکی را برای جهانیان 
رقم خواهد زد.وزیر خارجه ترکیه اظهار داش���ت:این تصمیم آمریکا، دنیا و 
کش���ورهای اروپایی را با نگرانی های زیادی رو به رو کرده اس���ت و آنکارا در 
این خصوص به آمریکا اعام کرده که خروج از توافق هسته ای هیچ سودی 
برای هیچکس نداشته و نتایج خطرناکی را برای جهان درپی خواهد داشت.وی 
گفت: امیدواریم آمریکا از تصمیم خود برای خروج از توافق هسته ای با ایران 
و تحریم این کشور دست بکشد.چاووش اوغلو افزود: امیدواریم آمریکا از طریق 
گفتگو مشکات خود با ایران را حل و فصل کند. وزیر خارجه ترکیه همچنین 
ب���ا بی���ان این که به آمریکا اعام کردیم که بحث درباره تصمیم آنکارا مبنی بر 
خرید سامانه اس  400 روسی بی فایده است، گفت: کشورش می تواند بدون لغو 
قرارداد اس  400 ،سامانه های پاتریوت را از آمریکا بخرد. در این حال،»خلوصی 
آکار« وزیر دفاع ترکیه گزارش ها درباره موافقت این کشور با دسترسی کارشناسان 

آمریکایی به سامانه اس-400 روسی را تکذیب کرد. 

سرویس خارجی: »عارف علوی«رئیس جمهوری پاکستان در اقدامی بی سابقه 
با انتشار توئیتی اعام کرد: حضور  ایاات متحده در کشورهای منطقه حاصلی جز 

رنج و عذاب برای مردم این کشورها نداشته است.
علوی در پیامی در توئیتر مداخله نظامی آمریکا در سوریه، عراق و افغانستان 
را زیر س���وال برد و ضمن اش���اره به تصمیم دونالد ترامپ برای خروج نیروهای 
آمریکایی از افغانستان و سوریه از ویرانی های به وجود آمده به دلیل حضور نظامی 
آمریکا انتقاد کرد.وی گفت:کشورهایی که مورد آزمایش سیاست های مداخله گرایانه 
آمریکا قرار گرفتند دچار رنج وعذابی بزرگ شده اند و گام بعدی باید بازسازی 
تخریب های به وجود آمده در این جنگ ها باشد.از سویی،وزیر خارجه پاکستان که 
به مسکو سفر کرده است در دیدار با همتای روسی خود از این کشور به خاطر 
برگزاری نشست صلح افغانستان قدردانی کرد.در تحولی دیگر،»اسلم اچو« عامل 
اصلی و طراح حمله تروریستی به کنسولگری چین در پاکستان به همراه شش نفر 
از همراهانش بر اثر حمله انتحاری افراد ناشناس در وایت »قندهار« افغانستان کشته 
شد. از سویی،»علی رضا عابدی« عضو سابق مجلس ملی پاکستان در شهر کراچی 

هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت و جان باخت.

رئیس جمهوری پاکستان:آمریکا برای کشورهای 
منطقه رنج و عذاب آورده است

صاحب امتياز: شركت ايرانچاپ )مؤسسه اطاعات(
مدير مسئول: سيدمحمود دعائي

سر دبير: عليرضا خاني
نشاني: تهران - بلوار ميرداماد – خيابان مصدق جنوبي ) نفت جنوبي سابق( 

ساختمان اطاعات – كد پستي 1549953111 )تهران(
پست تصويري تحريريه 22258022

تلفن: 29999
نمابر آگهي ها 21 و22258019

تلفن پذيرش آگهي ها 22258014-18
http://www.ettelaat.com :نشاني اينترنت
ettelaat@ettelaat.com :پست الكترونيكي

http://www.ettelaat.com/tp/manshoor.pdf :منشور اخاقی

میشل عون: در روند تشکیل دولت لبنان با بحران مواجه هستیم
ایسنا: رئیس جمهوری لبنان تاکید کرد، مشکاتی 
که مانع از تشکیل دولت جدید می شوند به بحرانی 
برای کشور بدل شده اند.میشل عون گفت: برخی به 
دنبال ایجاد سنت های جدید در تشکیل دولت هستند 
که پیش از این سابقه نداشته و ما هم برای پیدا کردن 
راه حلی برای آنها نیازمند زمان هستیم.وی افزود، دلیل 
عدم تشکیل دولت تا اان درگیری سیاسی است و 

به نظر می رسد تغییراتی در سنت ها و عرف وجود دارد.
کشف پرچم داعش در برلین، مقامات آلمانی را نگران کرد

ابنا: پلیس آلمان اعام کرد در نزدیکی یک کابل انتقال برق آسیب دیده بر 
روی خط  آهن برلین، پرچم داعش را یافته  است. تحقیقات پلیس درباره رابطه 
بین خرابی کابل انتقال برق و پرچم داعش ادامه دارد. پلیس برلین در بیانیه ای 
افزود که در کنار پرچم و کابل انتقال برق، نوشته هایی نیز به زبان عربی یافت 

شده و تحقیقات هنوز در جریان است. 
عذرخواهی نماینده مجلس کره جنوبی از مردم به دلیل 

اهانت به کارمند فرودگاه

تسنیم: یک نماینده پارلمان کره جنوبی پس از آنکه از نشان دادن کارت 
شناس���ایی خود به کارمند فرودگاه امتناع کرد، به دلیل این رفتار خود رس���ما 
عذرخواهی کرد. »کیم جونگ هو« زمانی که قصد داشت در فرودگاه سوار هواپیما 
شود مسئول گیت خروجی از وی درخواست می کند کارت شناسائی خود را 
به همراه بلیت نشان دهد اما این نماینده مجلس با نشان دادن بلیت هواپیما در 
صفحه موبایل هوشمند خود قصد عبور از گیت را داشت که مسئول گیت به 
وی می گوید باید کارت شناسایی خود را برای تطبیق نشان دهد. در این هنگام 
نماینده یادشده به این سوال اعتراض کرده و می گوید: من نماینده مجلس هستم 
و قوانین را می دانم. در پی این حادثه، رسانه های کره جنوبی نسبت به این 
رفتار نماینده مجلس اعتراض کردند و در نهایت کیم جونگ هو اعام کرد: از 

همه عذر خواهی می کنم، کار خوبی نکردم، مرا ببخشید. 
اعتصاب یک میلیون کارمند، شبکه بانکی هند را فلج کرد

ایرنا: بیش از یک میلیون کارمند بانک های دولتی و خصوصی هند در 
اعتراض به ادغام بانک ها و بازبینی حقوق اعتصاب کردند. اعتصاب سراسری 
بانک ها سبب شده است خدمات مالی و اقتصادی در هند با مشکل روبرو شود. 
این دومین اعتصاب بانکی در هند در کمتر از یک هفته محسوب می شود. 
جمعه گذشته نیز اتحادیه بانک های دولتی هند در اعتراض به ادغام بانک ها 

به مدت یک روز اعتصاب کرد. 
فرمانده آمریکایی: ترامپ کاری کرده که نمی دانیم چه خبر است

فارس: فرمانده یگان تفنگداران دریایی آمریکا 
در پاسخ به سواات سربازان زیردست خود درباره 
تصمیم های اخیر رئیس جمهوری این کش���ور در 
خصوص سوریه و افغانستان گفت: من هم نمی دانم 
چه خبر است. ژنرال »رابرت نلر« در انتقاد از تصمیم 
ترامپ برای خروج نظامیان این کش���ور از سوریه 
و همچنی���ن قصد او برای خروج ۷۰۰۰ نظامی از 

افغانستان گفت: فکر نمی کنم هیچ کس واقعا بداند چه خبر شده است.  
حکومت نظامی در اوکراین لغو شد 

رئیس جمهوری اوکراین اعام کرد حکومت نظامی در برخی مناطق این 
کشور را که از ۲۵ نوامبر و پس از توقیف کشتی های اوکراینی توسط روسیه 
در تنگه کرچ اعام ش���د، لغو کرده اس���ت.پترو پروشنکو، در نشست شورای 
امنیت ملی این کش���ور اعام کرد: این تصمیم من اس���ت و مبنای آن تحلیل 
وضعیت امنیتی فعلی کشور است، هر چند وضعیت در اطراف اوکراین هنوز 

تغییر چندانی نداشته است.
روسیه موشک مافوق صوت غیرقابل رهگیری تولید کرد

ایس���نا : رئیس جمهوری روسیه از تولید یک نوع موشک مافوق صوت 
استراتژیک خبر داد.»وادیمیر پوتین« در یک سخنرانی گفت : آزمایش نهایی 
موش���ک مافوق صوت »آوانگارد« با موفقیت انجام گرفته و از س���ال آینده به 
زرادخانه موشکی روسیه افزوده خواهد شد. به گفته پوتین، این موشک قادر به 
حمل کاهک هسته ای است.پوتین با اعام اینکه روسیه نخستین کشوری است 
که چنین موشکی را تولید کرده، افزود: از سال ۲0۱۹، نیروهای مسلح روسیه 
سامانه موشکی قاره پیمای »آوانگارد« را در اختیار خواهند داشت. او خاطرنشان 

کرد: روسیه اینک به یک ساح استراتژیک جدید مسلح شده است.

كوتاه از سراسر جهان

س���رویس خارجی: مقامات 
»خارطوم« از بیم گسترش و تشدید 
اعتراضات ضد دولتی مردم ، در ۱0 
شهر بزرگ این کشور تدابیر امنیتی 
کم سابقه ای اعمال کردند و با استقرار 
گسترده تجهیزات نظامی و نیروهای 
امنیتی، آنها را به پادگان هایی بزرگ 

تبدیل کردند.
به گفته منابع خبری، هشتمین 
روز متوال���ی تظاهرات ضد دولتی 
س���ودان در حالی ادامه داشت که 
مقامات این کش���ور از بیم گسترش 
ناآرام���ی ها، تدابیر ش���دید امنیتی 
در ۱0 ش���هر بزرگ سودان برقرار 
کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
ش���هر»خارطوم«، پایتخت و برخی 
شهرهای بزرگ س���ودان بار دیگر 
صحنه تظاهرات گسترده ضد دولتی 
علیه »عمر البشیر«، رئیس جمهوری 
این کشور بود و مقامات سودان در 
پایتخت و ۹ شهر دیگر تدابیر امنیتی 

شدید برقرار کردند.
بر اساس این گزارش، نیروهای 
پلیس و خودروهای زرهی حامل هزاران 
نیروی ضد شورش با خودروهای آب 
پاش ، کنترل خیابان های اصلی این 
ش���هرها را بر عه���ده گرفته اند و 
هرگونه رفت و آمد را زیر نظر دارند.
خبرگزاری فرانسه افزود: هزاران تن 
از معترض���ان و مخالفان مقابل کاخ 
ریاس���ت جمهوری سودان در شهر 
»خارط���وم« تظاهرات کردند و علیه 
سیاس���ت های داخلی و منطقه ای 
عمرالبشیر شعار دادند.به گزارش این 
خبرگزاری، تظاهر کنندگان با صدور 
بیانیه ای خواستار استعفای بی قید و 

شرط »عمر البشیر« و تشکیل دولت 
انتقالی شدند.

 در همی���ن حال، برخی منابع 
اعام کردند: معترضان س���ودانی در 

دیگر ش���هر ها نیز با وجود تدابیر 
شدید امنیتی و اس���تقرار گسترده 
نیروهای نظامی در شهرهای بزرگ، 
بار دیگر به خیابان ها آمدند و علیه 
»عمرالبشیر« دست به تظاهرات زدند. 
سودان  »عمرالبشیر«،رئیس جمهوری 

نیز برای نخس���تین بار از زمان آغاز 
اعتراضات مردمی در این کشور در 
جمع مردم حاضر ش���د و به ایراد 
سخن پرداخت.وی در سخنانی مدعی 

ش���د که برخی خائنان و مزدوران به 
دنبال خرابکاری و خدمت به دشمنان 
س���ودان هستند ! وی ضمن تهدید 
به تعقیب و پیگیرد دش���منان خود، 
تأکید کرد: دولت در اجرای پروژه های 

عمرانی و توسعه ای مصمم است.

* لیبی
برخی سازمان ها و کشورهای 
بی���ن المللی حمله تروریس���تی به 
س���اختمان وزارت خارجه لیبی در 

طرابل���س را محکوم کردند. در این 
رابطه، اتحادیه اروپا با محکوم کردن 
حمله تروریستی داعش علیه وزارت 
خارجه لیبی در طرابلس، برقراری ثبات 
و امنیت در این کش���ور را خواستار 
شد.»بهرام قاسمی«، سخنگوی وزارت 

خارجه کشورمان نیز حمله انتحاری 
به ساختمان وزارت خارجه لیبی را 
محکوم و با بازماندگان قربانیان این 
اقدام تروریستی ابراز همدردی کرد. 

وزارت خارجه کشورهای ترکیه ، قطر 
و عراق نیز در بیانیه هایی جداگانه، 
حمله تروریستی به ساختمان وزارت 
خارج���ه لیبی را محکوم کردند. در 
همین حال،گروه تروریستی داعش 
مسئولیت حمله به ساختمان وزارت 

خارجه لیبی که به کش���ته شدن سه 
تن و زخمی شدن ۲۱تن دیگر منجر 

شد ، را بر عهده گرفت.
*مصر

دادگاه جنایی قاهره به ریاست 
قاضی »محمد ش���یرین فهمی« و دو 
مستش���ار قضایی به نام های »عصام 
ابوالعا« و »حس���ن السایس« برای 
رسیدگی به اتهامات »محمد مرسی«، 
رئیس جمهوری عزل شده این کشور 
در پرونده »یورش به مرزهای شرقی« 
برگزار ش���د. به گفته منابع خبری، 
»حس���نی مبارک« رئیس جمهوری 
مخلوع مصر نیز برای شهادت دادن 
علیه »محمد مرس���ی« ، در دادگاه 
قاهره حضور یافت. این منابع گفتند: 
برای نخستین بار »محمد مرسی« و 
»حسنی مبارک« رو در روی یکدیگر 

قرار گرفتند.
*تونس

خودسوزی یک عکاس خبری 
در تونس ، به تظاهرات ضد دولتی 
و درگی���ری  میان نیروهای امنیتی و 
معترضان در شهر »قصرین«، واقع در 
غرب این کشور منجر شد.به گزارش 
منابع خبری، نیروهای امنیتی تونس به 
دهها تن از تظاهرکنندگان که در حال 
تش���ییع پیکر این عکاس بودند،  گاز 
اشک آور شلیک کردند. درگیری ها در 
مقابل دفتر فرمانداری ایالت »قصرین« 
و در جایی که نیروهای امنیتی مستقر 
بودن���د، روی داد. این منابع افزودند: 
دهها تن از معترضان تونسی استیک  
ه���ای خودروه���ا را آتش زدند و 
و خیابان  مسیرها را در محله "النور" 

اصلی "بورقیبه" بستند .

10 شهر بزرگ سودان از بیم اعتراضات ضد دولتی، به پادگان نظامی تبدیل شدند

* تبعات دس���تور ترامپ براي خروج نیروهاي آمریکایي از س���وریه این 
هفته هم ادامه داشت و در مهم  ترین واکنش، بنیاد دفاع ازدموکراسي ها که یک 
ابي آمریکایي � صهیونیس���تي است به صراحت اعام کرد رهبر ایران خروج 
آمریکا از سوریه را چندسال قبل پیش بیني کرده بود. این هفته همچنین اخباري 
درخصوص تمایل برخي کشورهاي عربي براي ازسرگیري روابط با سوریه منتشر 
ش���د و زمزمه هایي نیز درباره تاش اعراب براي بازگرداندن سوریه به اتحادیه 

عرب به گوش مي رسد.
* روسیه این هفته پیش نویس قطعنامه ضدایراني انگلیس و آمریکا علیه ایران 
درباره یمن را رد کرد و خشم  لندن  و واشنگتن را برانگیخت. در این پیش نویس  
که توسط انگلیس با هدف حمایت از آتش بس در »الحدیده« یمن به شوراي 
امنیت ارائه کرد تاش شد تا ایران را به ارسال ساح و موشک به انصاراه یمن 
متهم کند که با مخالفت نماینده روسیه در این شورا، این اقدام آنها ناکام ماند. در 
تحوات میداني یمن نیز این هفته ائتاف سعودي همچنان به نقض گسترده آتش 
بس در »الحدیده« ادامه داد و علیرغم حضور هیأت نظارت سازمان ملل بر آتش 
بس در این شهر، حمات عربستان همچنان ادامه داشت که به شهادت شماري 
زن وکودک بي گناه منجر شد. نیروهاي یمني نیز در حمات زمیني و موشکي 

خود، شماري از نظامیان سعودي ومزدوران عربستان را از پا درآوردند.
* تظاهرات گسترده و سراسري در سودان علیه اقدامات و سیاست هاي 
داخلي و منطقه اي »عمرالبش���ر«، رئیس جمهوري این کش���ور که از چهارشنبه 
هفته گذشته آغاز شده است. این هفته نیز ادامه داشت و معترضان ناآرامي ها و 
اعتراضات ضددولتي خود را به سراسر این کشور کشاندند.تظاهرکنندگان که در 
واکنش به اوضاع بدمعیشتي و اقتصادي خود و همچنین مشارکت دولت سودان 
در ائتاف سعودي علیه یمن به خیابان ها آمدند، با آتش زدن نهادهاي دولتي و 
بستن خیابان  شهرهاي بزرگ این کشور، به این سیاست هاي »عمرالبشیر« اعتراض 
کردند.این ناآرامي ها با واکنش خشونت آمیز پلیس و ارتش سودان همراه شد و 

در تیراندازي این نیروها به معترضان، دست کم 37تن کشته شدند.
* دولت آمریکا این هفت در حالي که مجلس نمایندگان این کش���ور با 
تامی���ن بودج���ه 5/7 میلیارد داري براي احداث دیوار مرزي موافقت کرده بود 
در پي عدم توافق قانونگذاران جمهوریخواه و دموکرات مجلس سنا درباره این 
بودجه، تعطیل ش���د. در همین راس���تا ترامپ تعطیلي دولت آمریکا را به گردن 
دموکرات ها انداخت وخواستار گفتگو درباره تأمین بودجه احداث دیوار مرزي 
شد. اما با توجه به عدم توافق سران کنگره و دولت آمریکا این تعطیلي قبل از 
ایام کریسمس پایان نیافت و همچنان ادامه دارد. همچنین این هفته همزمان با 
تعطیلي دولت آمریکا، ژنرال »جیمزمتیس« به دلیل اختاف با دونالد ترامپ از 
سمتش استعفا کرد. در این حال ترامپ در واکنش به استعفاي متیس از سمتش، 
در سخناني به وي تاخت و گفت: متیس اخراجي دولت اوباما بود اما من به 

وي فرصت دوباره دادم. 
* تحوات ترکیه این هفته تحت تأثیر تنش لفظي میان مقامات آنکارا و 
تل آویو قرار گرفت. ماجرا از آنجا آغاز شد که رئیس جمهوري ترکیه در سخناني 
اظهار داش���ت که یهودیان در اس���رائیل به مردمي که روي زمین افتاده اند حمله 
مي کنند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار مي دهند. وي همچنین خطاب به نتانیاهو 
نخست وزیر رژیم صهیونیستي گفت: تو صداي ظالمان هستي در این حال نتانیاهو 
نیز در واکنش به سخنان اردوغان گفت: رئیس جمهوري ترکیه که قبرس شمالي 
را اشغال کرده و  ارتش کشورش زنان و کودکان کردنشین را در داخل و خارج 

از این کشور قتل عام مي کند حق ندارد به اسرائیل درس اخاق بدهد.  
* فرانسه که از حدود دوماه قبل صحنه تظاهرات ضددولتي جلیقه زردها است، 
این هفته به نسبت گذشته شرایط آرام تري داشت اما در مقابل، این اعتراضات به 
دیگر کشورهاي اروپایي سرایت کرد. در همین راستا این هفته کشورهاي بلژیک، 

هلند، روماني و صربستان صحنه تظاهرات ضددولتي بودند.
* اختافات درون دولت ائتافي نتانیاهو سبب شد این هفته پارلمان رژیم 
صهیونیستي منحل شود و دولت نیز تعطیل شود. در پي این امر، انتخابات زودهنگام 
تا حداکثر شش ماه دیگر باید برگزار شود.  این موضوع همچنین سبب شد طرح 

صلح آمریکا براي فلسطین موسوم به معامله قرن، به تعویق بیفتد.
* هزاران لبناني این هفته با الگوبرداري از معترضان فرانسه، جلیقه زرد به تن 
کردند و دست به تظاهرات علیه اوضاع بد معیشتي و فساد حاکمان لبنان زدند. 
معترضان همچنین به تشکیل نشدن دولت سعد حریري و سیاسي کاري جریان ۱4 

مارس لبنان اعتراض کردند و خواستار تشکیل هر چه سریعتر کابینه شدند. 
* خروج نیروهاي آمریکایي از س���وریه، این هفته تحوات عراق را نیز 
تحت الشعاع خود قرار داد. برخي منابع از تماس تلفني »مایک پمپئو« وزیر خارجه 
آمریکا با »عادل عبدالمهدي« نخست وزیر عراق و درخواست واشنگتن از بغداد 
براي پذیرفتن این نیروها خبر دادند. همزمان، عبدالمهدي در سخناني اعام کرد 
که چنین درخواستي از بغداد نشده است و از طرفي، نیروهاي عراقي براي مقابله 
با داعش در خاک سوریه نیز از هیچ کشوري حتي آمریکا دستور نمي گیرند. 

الحشد الشعبي عراق نیز این هفته از آمادگي خود براي مقابله با هر خطر 
احتمالي علیه این کشور پس از خروج نیروهاي آمریکایي از سوریه خبرداد. 

* س���فارت آمریکا در ریاض این هفته در توئیتي مردم عربس���تان را به 
برگزاري اعتراضات ضددولتي با هدف برآورده شدن مطالبات خود فراخواند. این 
اقدام که با پخش یک فیلم صورت گرفت واکنش سعودي ها را در پي داشت 
و آنها این توئیت را مداخله آشکار واشنگتن در امور داخلي خود قلمداد کردند.
این هفته همچنین چند سازمان حقوق بشري بین المللي خواستار توقف اعدام ها 
و محاکمه فعاان حقوقي و سیاس���ي در عربس���تان شدند. این سازمان ها اعام 
کردند که شمار اعدام ها پس از روي کار آمدن »بن سلمان« در این کشور روندي 

افزایشي پیدا کرده است. 
* نخست وزیر پاکستان این هفته رسماً اعام کرد که اسام آباد دیگر در 
هیچ جنگ خارجي شرکت نخواهد کرد. عمران خان با بیان این که به میانجیگري 
و ایفاي نقش در منطقه ادامه مي دهیم گفت: پاکستان در جنگ خارجي دیگر 
کشورها به هیچ عنوان دخالت نخواهد کرد. از طرفي در حالي که عمران خان از 
ایفاي نقش اسام آباد براي حل مشکات منطقه سخن گفت، وزیر امور خارجه 
پاکستان نیز مذاکره را تنها راه پایان اختافات میان اسام  آباد و دهلي نو دانست 
و اعام کرد که آماده مذاکره با هند در هر زماني هستیم. در خبر دیگري دادگاه 
مبارزه با فساد پاکستان این هفته با صدور حکمي نواز شریف نخست وزیر اسبق 
این کش���ور را به اتهام پولش���ویي به هفت سال حبس محکوم و وي را روانه 

زندان اهور کرد. 
* رئیس جمهوري آمریکا در حالي که در سال ۲0۱7 استراتژي جدیدي 
مبني بر تداوم حضور نظامیان آمریکایي براي پایان دادن به جنگ افغانستان اعام 
کرده بود این هفته فرمان خروج 7000 نظامي ایاات متحده از این کش���ور را 
صادر کرد. ترامپ به ارتش آمریکا دستور داد که برنامه ریزي براي خارج کردن 
7000 نفر از نیروهاي این کشور از افغانستان را آغاز کنند. در این حال وزارت 
دفاع آمریکا در گزارشي به کنگره اعام کرد که خروج نظامیان ایاات متحده از 
افغانستان روند صلح در این کشور را به خطر مي اندازد. سناتور لیندي گراهام نیز 
که از همحزبي هاي ترامپ است گفت: خروج نیروهاي آمریکایي از افغانستان 
شرایط را براي ایجاد حمات تروریستي شبیه حادثه ۱۱ سپتامبر آماده خواهد کرد. 
این در حالي است که آلمان و هلند هم با خروج نظامیان آمریکایي از افغانستان 
به شدت مخالفت کردند. در تحولي دیگر این هفته حمله تروریستي مهاجمان 
مسلح به یک ساختمان دولتي در نزدیکي وزارت فواید عامه افغانستان در کابل 

43 کشته و ۲6 زخمي برجا گذاشت. 
* کره ش���مالي در ادامه واکنش هاي خود علیه سنگ  اندازي واشنگتن در 
مذاکرات هسته اي این هفته خلع ساح اتمي را مشروط به خروج تسلیحات 
آمریکا از ش���به جزیره کره کرد. در همین رابطه خبرگزاري رسمي کره شمالي 
اعام کرد که اگر آمریکا تس���لیحات اتمي خود را از ش���به جزیره کره برنچیند، 
پیونگ یانگ نیز برنامه هسته اي خود را کنار نمي گذارد. در چنین شرایطي که 
تهدیدات پیونگ یانگ علیه آمریکا در جریان است، کره شمالي این هفته قطعنامه 
حقوق بش���ري س���ازمان ملل علیه این کشور را به شدت محکوم کرد و آن را 
تاشي براي تحریک سیاسي آشکار در راستاي خدشه دار کردن وجهه بین المللي 

پیونگ یانگ دانست. 
*سرويس خارجي

نگاه هفته

 سرویس خارجی: خبرگزاری 
رسمی سوریه )سانا( از پاسخ پدافندی 
ارتش این کش���ور ب���ه اقدام جدید 
متخاصم اسرائیل در نزدیکی دمشق 

خبر داد.
روزنامه اورشلیم پست در این 
باره مدعی ش���د: هیاتی عالی رتبه از 
مسئوان حزب اه لبنان که وارد دمشق 
شده بودند، هدف این حمات هوایی 
به سوریه بودند. این روزنامه در ادامه 
ادعای خود نوشت: دو هواپیمای ایرانی 

هم دقایقی قبل از حمات اس���رائیل 
دمش���ق را ترک کردند. سایت دبکا 
وابس���ته به رژیم صهیونیستی نیز به 
نقل از منابع آمریکایی نوشت، حمله 
اس���رائیل به مناطقی در حومه دمشق 
در دو مرحل���ه و به مدت ۹0دقیقه 
انجام شد که در مرحله اول حمات، 
جنگنده های اف۱6با موشک های بالدار 

اطراف دمشق را هدف گرفتند.
 منابع س���وری تاکید کردند، 
سامانه های پدافند هوایی سوریه توانستند 
تمامی موشک ها را ساقط کنند. به گفته 
این منابع، اس���رائیلی ها از بمب های 
هوش���مند از نوع GB- 3۹استفاده 
کردند که خسارت هایی اندک برجای 
گذاشت .منابع یادشده افزودند، ارتش 

اس���رائیل بعد از شکست در حمله 
اول، مرحله دوم حمات هوایی را با 
استفاده از جنگنده های جدیدF-35به 
اجرا گذاشت .از سویی یک منبع در 
وزارت دفاع آمریکا به نیوزویک گفت، 
مسئوان ارتش اسرائیل به وی گفته اند 
حمله مذکور مسئوان ارشد حزب اه 
لبنان را هنگام س���وار شدن به یک 
هواپیما هدف گرفت. او مدعی ش���د 
که در این حمله چند فرمانده ارش���د 
حزب اه زخمی شده اند.این درحالی 

اس���ت که شبکه »المیادین« به نقل از 
منابع موث���ق اعام کرد گزار ش های 
رسانه های رژیم صهیونیستی مبنی بر 
هدف قرار داده شدن فرماندهان حزب 

اه در سوریه، کذب است.
 این شبکه افزود: گزارش نشریه 
آمریکایی نیوزویک مبنی بر حمله به 
فرماندهان حزب اه که از طریق دمشق 
قصد سفر به ایران را داشتند، صحت 
ندارد. بنا بر ادعای این مسئول پنتاگون، 
در حمات هوایی اسرائیل چند انبار 
محل نگهداری کاهک های موشکی 
در اطراف دمشق نیز منهدم شد که این 
کاهک ها از نسل جدید موشک های 
هدایت شونده محسوب می شدند و 
س���ال ۲0۱7در این منطقه انبار شده 

بودند.یک منبع نظامی عالیرتبه سوریه 
هم به خبرگزاری اس���پوتنیک گفت،  
جنگنده های اسرائیلی به منظور اجتناب 
از رهگیری شان توسط سامانه های دفاع 
هوایی سوریه به طور گسترده از بالن های 
حرارتی بر فراز آسمان لبنان استفاده 
کردند.این منبع افزود، سامانه های دفاع 
هوایی سوریه توانستند ۱4 موشک از 
۱6موشکی را که جنگنده های اسرائیلی 
از حریم هوایی لبنان ش���لیک کرده  
بودند، رهگیری کنند.تلویزیون سوریه 

نیز به نقل از یک منبع نظامی گزارش 
داد، این حمات به انبار تس���لیحات 
خسارت وارد کرد و موجب زخمی 

شدن سه سرباز شد.
خبرگزاری رسمی لبنان نیز اعام 
کرد، جنگنده های رژیم صهیونیستی 
حماتی ساختگی در ارتفاع پایین در 
حریم هوایی جنوب لبنان انجام داده 
و بالن ه���ای حرارتی بر فراز صیدا و 
صور به پرواز درآوردند.این خبرگزاری 
افزود، جنگنده های اس���رائیلی حریم 
هوایی منطقه الزهرانی را از طریق دریا 
نقض کرده و در چند نوبت به سمت 
نبطی���ه و منطقه التفاح پرواز کردند.
رامی عبدالرحمان، مدیر دیدبان حقوق 
بشر سوریه نیز مدعی شد، سه انفجار 

در حومه های غربی و جنوبی دمشق 
رخ داد که مواضع نیروهای ایرانی و 
حزب اه لبنان را هدف گرفته بود و 
سه موشک به انبار تسلیحاتی حزب اه 
لبنان اصاب���ت کرد و مواضع ارتش 
سوریه هدف این حمات نبود.در این 
حال سخنگوی وزارت دفاع روسیه 
گف���ت، اقدامات تحریک آمیز نیروی 
هوایی اسرائیل که حمله ای به سوریه 
از طریق حریم هوایی لبنان انجام داد، 
خطری را برای دو هواپیمای غیرنظامی 

سوری ها ایجاد کرد.
 وزارت خارجه روسیه هم این 
حمله رژیم صهیونیستی را نقض جدی 
حاکمیت س���وریه خواند. در چنین 
ش���رایطی رئیس کمیته عالی انقاب 
یمن تاکید کرد که رژیم صهیونیستی 
و همپیمانان منطق���ه ای آن باید به 
شکست خود در سوریه در برابر محور 
مقاوم���ت اعتراف کنند. »محمد علی 
الحوثی« افزود: عقب نشینی آمریکا 
از سوریه دلیل کافی برای اثبات این 

مسأله است.
در روی���دادی دیگ���ر، برخی 
رس���انه های ترکیه از توافق کردها با 
دولت اس���د در مورد وضعیت شهر 
منبج خبر دادند. مقامات نظامی ترکیه 
ادعا کرده اند که نیروهای ُکرد وابسته 
به پ.ک.ک موس���وم به ی.پ.گ در 
دیدار با نمایندگانی از دولت دمش���ق 
با آنها توافق کرده اند که امنیت ش���هر 
را به نیروهای نظامی ارتش س���وریه 

واگذار کنند. 
در این حال آنکارا با لحنی شدید 
و بی س���ابقه دولت سوریه را تهدید 
کرد که اگر به س���ربازان این کشور 
مستقر در ایست های بازرسی استان 
ادلب حمله کند، دنیا را بر سرش���ان 
خراب خواهد کرد. خبر دیگر اینکه 
روزنامه »گاردین« به نقل از منابع آگاه 
از احتمال احیای کرس���ی سوریه در 
اتحادیه عرب و ازس���رگیری روابط 
کش���ورهای عربی با دمشق در سال 

آینده میادی خبر داد.

ارتش سوریه تازه ترین حمله هوایی رژیم صهیونیستی را دفع کرد

سرویس خارجی: مراسم اتصال 
نمادین مس���یر های ریلی و جاده ای 
دو کره با حضور مقامات کره جنوبی 
و کره ش���مالی در شهر مرزی »کائه 

سونگ«برگزار شد.
کره شمالی و جنوبی با حضور 
مقامات پیونگ یانگ و سئول مراسم 
نمادین اتصال و نوس���ازی راه و راه 
آهن دو کشور را در ایستگاه پانمون 
در ش���هر مرزی 'کائه سونگ' برگزار 
کردند.در همی���ن رابطه خبرگزاری 
»آسوشیتدپرس« اعام کرد: ۱00 نفر 
از مقام های دول���ت و پارلمان کره 
جنوبی به همراه شماری از اعضای 

خانواده های باقیمانده از جنگ دو کره 
با یک قطار وارد ش���هر مرزی »کائه 
سونگ« کره شمالی شدند و مراسم 
نمادین اتص���ال راه آهن دو کره را 
برگزار کردند.این خبر گزاری با بیان 
این که »ری سون گوآن« مقام ارشد 
کره شمالی نیز ریاست هیات پیونگ 
یانگ را در این مراسم برعهده داشت 
گفت:عاوه ب���ر مقام های دو ُکره، 
نمایندگانی از چین، روسیه و سازمان 
ملل هم در این مراسم حضور داشتند.
این در حالی است که مراسم نمادین 
اتصال راه آهن میان کره شمالی و کره 
جنوبی در حالی برگزار شد که به گفته 

مقامات تا زمانی که تحریم های آمریکا 
به دلیل برنامه موش���کی و هسته ای 
کره شمالی به قوت خود باقی باشد، 
آغاز ساخت و ساز این پروژه ممکن 

نخواهد بود.
در خبر دیگری نشریه امریکن 
کانسروتیو در مقاله ای نوشت: تقاضای 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
برای خلع ساح هسته ای کره شمالی 
پیش از دادن هر گونه امتیازی به پیونگ 
یانگ غیرمنطقی است زیرا اگر این 
رویکرد کاخ سفید عملی بود، احتماا 
تا به حال موفقیت هایی در مذاکرات 

میان دو کشور حاصل می شد.

 اتصال نمادین مسیرهای ریلی و جاده ای 2  کره

س���رویس خارجی: نشریه 
»نشنال اینترس���ت« در گزارشی 
نوشت:اتحادچین و روسیه تبعات 
خطرناکی ب���رای آمریکا خواهد 

داشت.
 این نش���ریه نوشت: نادیده 
گرفتن همکاری احتمالی میان چین 
و روس���یه علیه ایاات متحده و 
عواملی که  می تواند این همکاری 
را تش���دید کند، ممکن است برای 
ایاات متحده بسیار پرهزینه باشد.

نشنال اینترست با بیان این که 
دیدگاه رایج در واشنگتن احتمال 
اتحاد چین و روس���یه را ضعیف 
می داند،گفت:»جیمز متیس« وزیر 
دفاع مس���تعفی آمریکا که معموا 
ف���ردی عملگرا و دارای طرز تفکر 
راهبردی است عوامل ایجاد اتحاد 
میان پکن و مسکورا اندک می بیند، 
ام���ا نگاهی عمیق تر به روابط این 
دو کشور نشان می دهد که چین و 

روسیه می توانند جبهه ای متحد در 
برابر ای���اات متحده و متحدانش 
تشکیل دهند حتی اگر چنین اتحادی 
دوام نداشته باشد می تواند عواقب 

خطرناکی داشته باشد.
 در این گزارش آمده است:اگر 
چنین اتحادی میان چین و روسیه 
شکل بگیرد، محرکه های جغرافیای 
سیاسی جهانی و اقتصاد به صورت 
عمیقی به زی���ان امریکا و غرب 

خواهد بود.
در این حال،»وادیمیر کارولیف« 
فرمانده ناوگان دریایی روسیه گفت: 
با توجه به استقرار سامانه های سپر 
ضدموشکی، تسلیحات راهبردی و 
زیرس���اختارهای نظامی آمریکا در 
نزدیکی مرزهای روسیه، این ناوگان 
به حض���ور فعال در اقیانوس های 
جهان ادام���ه می دهد تا تهدیدات 

دریایی را خنثی کند.
از س���ویی،»هایکو م���اس« 

وزیر خارجه آلمان اظهار داش���ت: 
کشورهای اروپایی اجازه نخواهند 
داد ک���ه اروپا به جوانگاهی برای 
گسترش تسلیحات موشکی میانبرد 
تبدیل شود وبه شدت با آن برخورد 

می کنند.
در چنی���ن ش���رایطی،»تامیر 
پ���اردو«، رئیس س���ابق آژانس 
اطاعات اس���رائیل مدعی شد که 
مداخله سایبری روسیه در انتخابات 
۲0۱6 آمریکا، کمکی برای ترامپ 
ب���ود تا وی بتواند به عنوان رئیس 

جمهوری آمریکا انتخاب شود.
در خبر دیگری، رئیس جمهوری 
آمریکا در پیام کریسمس خود برای 
سربازان آمریکایی در سراسر جهان، 
تاکید کرد که تمامی آمریکا قدردان 
آنها هستند. ترامپ همچنین گفت: 
تا زمانی که کنگره بودجه ساخت 
دیوار مرزی را تصویب نکند، دولت 

فدرال تعطیل خواهد ماند.

 نشنال اینترست: اتحاد چین و روسیه برای 
آمریکا خطرناک است

سرویس خارجی: رئیس جمهوری عراق در سخنانی 
با بیان این که عراقی ها در س���ایه وحدت، همبستگی 
و فداکاری  بر گروه  تروریس���تی داعش پیروز شدند، 
خاطرنشان کرد : تحوات کنونی ، لزوم تقویت وحدت 
ملی میان گروه های مختلف این کشور را بیش از پیش 

ضروری کرده است.
»برهم صالح«، رئیس جمهوری عراق در نشستی با 
استاندار و رئیس و اعضای شورای استان »الدیوانیه«، در 
کاخ »السام« در بغداد، گفت: مرحله کنونی و تحوات 
سیاس���ی و بین المللی ، تقویت وحدت ملی و تقویت 
بافت اجتماعی میان عراقی ها را به منظور مقابله با آن 
چالش ها می طلبد.وی اظهار داشت: داعش برای پاشیدن 
ب���ذر فتنه میان تمامی طیف های عراقی تاش می کرد 
ولی هوشیاری و وحدت ملی عراقی ها و همبستگی شان 

این توطئه ها را شکست داد.
همزم���ان، رهبر جریان حکمت ملی عراق نیز با 
حضور در مراسم میاد حضرت مسیح )ع( در کلیسای 
»سیده النجات« در منطقه »کراده« بغداد ، بر نیاز عراق 
به هم  زیستی و حفظ تنوع تأکید کرد.سیدعمار حکیم 
گفت: عاقه به عراق و خدمت رس���انی به مردم باید 

عامل اتحاد ملت با هر دین و مذهب باشد.

در چنین شرایطی ودر حالی که پنتاگون از تصمیم 
خود برای خروج نظامیان آمریکایی از سوریه خبر داده 
است، یک مقام عراقی به ساخت دو پایگاه نظامی جدید 
آمریکا در بخش های خالی از سکنه استان »اانبار«، در 

نزدیک مرز عراق با سوریه اشاره کرد.
وی گفت: پایگاه نخس���ت در شمال »الرمانه« در 
منطقه »القائم« و نزدیک مرز سوریه ایجاد شده و 360 
کیلومتر تا »الرمادی« مرکز اس���تان اانبار فاصله دارد. 
او افزود: پایگاه دوم هم در ش���رق ش���هر »الرطبه« در 
فاصله 3۱0 کیلومتری غرب الرمادی و ۱00 کیلومتری 
مرز سوریه ایجاد شده است. در چنین شرایطی، گروه 
تروریس���تی تکفیری داعش در بیانیه ای ، مس���ئولیت 
انفجار خودروی بمب گذاری ش���ده در شهر »تلعفر« 
اس���تان نینوا که سه کشته و ۱۲ زخمی بر جاگذاشت 

را بر عهده گرفت
در خبر دیگری،آیت اه »عیس���ی قاسم«، رهبر 
ش���یعیان بحرین بار دیگر و پس از نیم قرن ، برای 
زیارت عتبات عالیات وارد شهر نجف اشرف در عراق 
شد.به گزارش روسیا الیوم، رهبر معنوی انقاب بحرین 
بعد از گذراندن دوره درمانی اش در لندن وارد ش���هر 

نجف اشرف شد.

 تاکید »برهم صالح« بر لزوم تقویت وحدت میان
 گروه های مختلف عراقی  ها

س���رویس خارجی: روزنامه فرامنطقه ای 
»رای الیوم«، چاپ لندن در گزارشی نوشت: دونالد 
ترامپ ، رئیس جمهوری آمریکا به عربس���تان 
سعودی به چشم دستگاه »خودپرداز« تحت اختیار 

خود نگاه می کند.
»عبدالباری عطوان«، نویس���نده و تحلیلگر 
مشهور و س���ردبیر رای الیوم نوشت: عربستان 
س���عودی از دیدگاه ترامپ، فقط یک دس���تگاه 
»خودپرداز « اس���ت. وی همچنین نوش���ت: تا 
زمان نوشتن این سطور و این گزارش، عربستان 
س���عودی هیچ پاسخی به توهین های ترامپ در 
این رابطه نداده است.عطوان نوشت: ترامپ بارها 
اعتراف کرده که دس���ت کم 70 میلیارد دار در 

جنگ س���وریه هزینه کرده است و این هزینه را 
باید متحدین ثروتمند واش���نگتن مانند عربستان 

سعودی بپردازند.
در همین حال، پژوهشگران اسرائیلی در گزارشی 
با اشاره به انزوای جهانی ولیعهد سعودی به دلیل 
رسوایی در قتل »جمال خاشقجی«، روزنامه نگار 
منتقد سعودی اعام کردند: »بن سلمان« برای حفظ 
اعتبار خود باید به روند عادی سازی روابط ریاض 
با »تل آویو« سرعت ببخشد.به گفته این پژوهشگران 
صهیونیستی، ضرورت دارد اسرائیل در تعامل با 
مسائل س���عودی ، رویکردی متعادل اتخاذ کند 
مبنی بر این که از یک سو از هرگونه نقض حقوق 
بش���ر انتقاد کند و از سوی دیگر به این حقیقت 

واقف ش���ود که عربستان سعودی نقشی اساسی 
در حفظ ثبات منطقه ای و پیشبرد منافع مشترک 
سعودی- اسرائیلی دارد. در خبری مرتبط، »مولود 
چاووش اوغلو«، وزیر خارجه ترکیه در سخنانی 
گفت: کشورش مساله کشته شدن جمال خاشقجی 
را یک بحران سیاس���ی میان آنکارا و ریاض به 
حس���اب نمی آورد. وی افزود: آنکارا به همکاری 
خود با تعدادی از کش���ورها در خصوص انتقال 
پرونده کش���ته شدن جمال خاشقجی به سازمان 
مل���ل ادامه می دهد.»دولت باغچلی«، رهبر حزب 
جنبش ملی گرای ترکیه نیز درباره پرونده جمال 
خاشقجی اعام کرد: عامل قاتل خاشقجی باید در 

ترکیه محاکمه شود.

رأي الیوم: آمریکا به عربستان به چشم دستگاه »خودپرداز« مي نگرد 

سرویس خارجی: وزارت دفاع 
آمریکا در گزارشی به کنگره این کشور 
در اقدامی بی سابقه اذعان کرد که ایران 
به دنبال برقراری ثبات در افغانستان 
اس���ت. پنتاگون،گفت:ایران خواهان 
وجود حکومتی باثبات در افغانستان 
است که نسبت به اهداف این کشور 

پاسخگو باشد.
پنتاگون افزود: ایران همچنین در 
پی از بین بردن داعش، خروج نظامیان 
آمریکایی و ناتو از افغانستان، رسیدگی 
به نگرانی های ایران از جمله حق آبه 
و امنیت مرزی است.در این گزارش 
آمده اس���ت: مشارکت ایران بیش از 

همه در مناطق غربی، مرکزی و شمالی 
افغانستان مشهود است، جایی که مردم 
محلی تاریخ، فرهنگ، مذهب و زبان 

مشترک با ایران دارند.
پنتاگون درباره نقش مس���کو 
در افغانستان نیز گفت: روسیه برای 
تامین منافع خود در آس���یای مرکزی 
و گس���ترش نفوذ خود در منطقه با 
بازیگران متعددی در افغانس���تان از 
جمله طالبان در ارتباط است. در این 
حال،وزارت خارجه روسیه با اشاره به 
گزارش هایی از احتمال خروج نیمی 
از نیروهای آمریکایی از افغانستان، این 
اقدام را گامی درست برای آغاز روند 

صلح افغانستان دانست. از طرفی،برخی 
از مقام های ارشد وزارت امور خارجه 
پاکس���تان اعام کردند: اسام آباد، 
طالبان و دولت کابل را برای برگزاری 
مذاکرات صلح افغانستان متقاعد کرده 
است. در چنین شرایطی،دفتر سازمان 
ملل در افغانستان موسوم به »یوناما«، 
وزارت خارجه ترکیه حمله تروریستی 
به یک ساختمان دولتی در شهر کابل 
را محکوم کردند. این درحالی است که 
»عبداه عبداه« رئیس اجرایی دولت 
افغانس���تان در واکنش به حمله اخیر 
در کابل، طالبان را مسئول این حمله 
دانست و گفت: با چنین حماتی اراده 

مردم و حکومت افغانستان برای نابودی 
این گروه بیشتر می شود.

 از سویی،مقامات افغان از کشته 
شدن 4۱ نفر در درگیری میان طالبان 
و نیروهای خیزش مردمی در منطقه 
بتی کوت وایت ننگرهار خبر دادند. 
مقام���ات امنیتی وایت پروان نیز از 
حمله موشکی طالبان به پایگاه هوایی 
آمری���کا در بگرام خبر دادند.در خبر 
دیگری،کمیسیون انتخابات افغانستان 
اعام کرد: انتخابات ریاست جمهوری 
که قرار بود در تاریخ 3۱ فروردین ۹8 
برگزار شود با سه ماه تاخیر در تیر ماه 

برگزار می شود. 

اذعان بی سابقه پنتاگون: ایران به دنبال برقراری ثبات در افغانستان است 

س���رویس خارجی: رئیس تشکیات خودگردان 
فلسطین در پاسخ به دعوت رهبر کاتولیک های جهان 
برای گفتگو میان دو طرف اس���رائیلی و فلسطینی، بر 

آمادگی طرف فلسطینی برای صلح تاکید کرد.
محمود عباس، در بیانیه ای از دعوت پاپ فرانسیس، 
رهب���ر کاتولیک های جهان برای گفتگو میان دو طرف 
فلس���طینی و اس���رائیلی برای برقراری صلح میان دو 
طرف استقبال کرد و گفت: فلسطین برای ورود به هر 
رون���د صلحی مطابق با قوانین بین المللی، قطعنامه های 
ش���ورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل در این 
رابطه آماده اس���ت.در چنین شرایطی نیروهای امنیتی 
وابسته به تشکیات خودگردان فلسطین، رئیس شورای 

قانون گذاری فلس���طین و سه نماینده این شورا را در 
شهر بیت لحم بازداشت کردند.از سویی پارلمان رژیم 
صهیونیس���تی قانونی را تصویب کرد که امکان کاهش 
مدت اس���ارت اسرای فلسطینی را ممنوع می کند. خبر 
دیگر اینکه وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی از تشکیل 
حزب جدید خبر داد. موشه یالون اعام کرد: وقت آن 
رسیده که مسئولیت مان را به عهده بگیریم. در این حال 
یک روزنامه صهیونیستی از استعفای سفیر این رژیم در 
سازمان ملل خبر داد. معاریو نوشت: »دنی دانون« استعفای 
خود را ارائه کرده زیرا قصد دارد به اسرائیل بازگردد و به 
نمایندگی از حزب حاکم »لیکود« در انتخابات زودهنگام 

کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( شرکت کند.

محمود عباس برای صلح با اسرائیل اعام آمادگی کرد

س���رویس خارجی: نیروهای 
یمنی با حمات موشکی و پهپادی 
خود به تجم���ع نیروهای ائتاف 
سعودی در مناطقی از یمن، دهها 
م���زدور عربس���تان را به هاکت 

رساندند.
یگان موش���کی ارتش یمن 
و انصاراه با ش���لیک یک فروند 
موشک بالستیک »زلزال-۱«، محل 
استقرار مزدوران عربستان در استان 
»الجوف«، واقع در شمال شرقی یمن 
را هدف قرار داد.یک منبع نظامی 
یمن به شبکه المسیره گفت: موشک 
بالستیک بومی ساز »زلزال-۱« دقیقا 
به هدف مورد نظر در جبهه »الغیل«، 

در استان »الجوف« اصابت کرد که به 
هاکت شماری از مزدوران عربستان 
انجامی���د. همزمان ، یگان پهپادی 
ارت���ش و کمیته های مردمی یمن 
نیز تجمع نیروهای متجاوز ائتاف 
سعودی را در استان »الجوف« هدف 
قرار داد که به کشته و زخمی شدن 
دهها تن از آنان منجر شد و موجی 
از ترس و وحش���ت را در صفوف 
نیروهای متجاوز به وجود آورد. به 
گفت���ه منابع خبری، این نیروها در 
حال آماده شدن برای انجام عملیاتی 
جدید و تشدید درگیری ها در این 
استان به نفع ائتاف سعودی بودند.

در همین حال، »یحیی س���ریع«، 

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از 
ثبت 3۱مورد نقض آتش بس توسط 
متجاوزان سعودی و مزدورانشان 
در اس���تان» الحدیده« خبر داد.وی 
گفت: بیشتر موارد نقض آتش بس 
در بخش های���ی مانن���د »حیس«، 
»الدریهمی« و منطقه »کیلو ۱6« که 
کمیته ه���ای نظارت در آن حضور 
ندارند، به ثبت رس���یده است.از 
طرفی، در س���ایه تداوم درگیری ها 
در الحدی���ده بین طرفین بحران ، 
نشست کمیته نظارت بر آتش بس 
در این شهر با حضور ناظران سازمان 
ملل، نمایندگان دولت مستعفی و 

انصاراه یمن برگزار شد.

هاکت دهها مزدور عربستان در حمات موشکی و پهپادی نیروهای یمنی

تقویم اطاعات
پنجشنبه 6 دی  1397

19 ربیع الثانی 1440 
27  دسامبر  2018 

ظهر شرعي

غروب آفتاب

اذان مغرب

نیمه شب شرعي )پایان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(

طلوع آفتاب )فردا(

12 و 05 دقیقه 

16 و 58 دقیقه

17 و 18 دقیقه 

23 و 20 دقیقه

5 و 43 دقیقه

7 و13 دقیقه

جمعه7  دی  1397
20 ربیع الثانی 1440 

 28 دسامبر  2018 

ظهر شرعي

غروب آفتاب

اذان مغرب

نیمه شب شرعي )پایان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح ) شنبه(

طلوع آفتاب )    شنبه(

12 و 06 دقیقه 

16 و 59 دقیقه

 17 و19 دقیقه

23 و 21 دقیقه 

5  و43 دقیقه 

7 و 13 دقیقه

تداوم تظاهرات ضد دولتی مردم سودان در اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی



برايم نوشتى  
 برايت نوشتم    

413

پنجشنبه6 دى 1397ـ   سال نود و سومـ   شماره 27182 

ضميمه كودك و نوجوان روزنامه اطال عات  

7

قاصدك كاغذى

كودكانه

قصه هاى ايران

3

2

4و5

طرح از: حبيب اهللا صادقى
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 لباس باغ
آخرين پرده نمايش طبيعت شروع شد.

پاييز رنگارنگ رفت و فصل سپيد زمستان از راه 
رسيد. 

كم كم تور برف، بر تن خشك شاخه ها، لبه ديوارها، 
دامنه كوه ها و زمين ناهموار مى نشيند و همه جا را 

يكدست سپيد و زيبا مى كند.
همين سپيدى باعث مى شود شال و كاله رنگى من 
و شما، خرمالوى آتشين مانده بر درخت، سوزن هاى 
سبز شـــاخه هاى كاج مانده زير برف و  خال خال 
رد پاى پرندگان روى برف، بيشتر و زيباتر به چشم 

بيايند.
 اگـــر اهل برف بازى و ليزخوردن و اســـكى و
 آدم برفى ســـاختن هستيد، شاد باشيد كه روزهاى 

خوبتان در راه است.
اگر سرمايى هستيد و به بخارى و شوفاژ و كرسى 
و  شـــومينه و پتوى گرم عالقه داريد، شما هم شاد 
باشيد كه روزهاى لذت بردن از چاى و آش و آتش 
و گرما و جوراب پشـــمى و از پشت پنجره  اتاق 

دانه هاى برف را شمردن در راه است.
گرمای کنجدی

هوا سردتر مى شـــود. برف هم مى بارد. گرما و 
گرم شدن در اين روزها بيشتر از هميشه مى چسبد 
به نظر شما راه درست گذراندن اين روزهاى سرد 

چيست؟

زيادكردن درجه بخارى و شـــوفاژ، وان يا لگن 
حمـــام را پر از آب داغ كردن و خود را در آب گرم 
ولو كـــردن،  دوش آب داغ حمام را بازكردن و در 
بخار آب، آوازخواندن و روى بخار شيشـــه حمام 
نقاشى كشيدن يا زير پتو قايم شدن و مراقب بودن كه 
حتى نوك انگشت پا  از زيرآن بيرون نزند و سرما 

نفوذ نكند؟
مى دانم كه ته دلتان ترديد داريد كه بشود با اين 
كارها و اين همه مصرف انـــرژى، همه روزهاى 

زمستان را گرم گذراند.
اجازه بدهيد يك راه منطقى كه يكى از دوستان 

خوب محيط زيستى پيشنهاد داده نشانتان بدهم.
هرجا هســـتيد، در هر دما و هوايى، براى اين 
روزهاى ســـرد چهار چيز را در كنار لباس گرم و 
مناسب فراموش نكنيد: كاله، نوشيدنى گرم، دستكش 
و جوراب. اول اين ها را به هم وصل كنيد؛ مى شود: 

كنجد !
با گرماى كنجدى، هم از سرما لذت ببريد، هم 
انرژى كمترى هدر بدهيد، هم زمستان سرد را سبز و 

محيط زيستى سر كنيد.
جشن های زیبای زمستان

بيشتر كشورهاى جهان و بسيارى از هموطنان 
مسيحى در كشور خودمان، در هفته اى كه گذشت، 
سالروز ميالد مســـيح (ع) را جشن گرفتند و هفته 
آينده، جشن سال نو مسيحى(2019) هم در راه است. 
ديدن مراسم جشن كريسمس و  كاج زيبا و بابانوئل 
سرخ و خوشرنگ و كادوهاى كوچك و بزرگ و 

تزيين شده براى همه شادى بخش است.
اين روزهاى شاد را به همه دوستان مسيحى مان 
در ايران و ســـاير كشورها تبريك مى گوييم و سال 
نوى ميالدى را سالى پر از صلح و سالمتى و آبادى 
و عشق   به ويژه براى كودكان و نوجوانان در گوشه 

گوشه جهان آرزو مى كنيم. 
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اسماعيل صوفى نژاد

محسن اعال

 مترسك

ســـــفيد و ريـــــزه ريــزه

پنبه داره از آسمون مى ريزه

ديــــدم زمــــين پوشــيده

لبــــــاس تــــــــورى تورى

فقــــــــط عروس مى پوشــه

لبــــــاس هــاى ايــن جورى

لباس تورى تورى

مــن ازظاهــر  نتــرس 

تــو اى گنجشــك وراج

چــرا از من شــدى دور

نشســتى روى يك كاج

***

اگــر مــن برتــن خــود 

دارم كهنــه  لبــاس 

را لحظه هــا  تمــام 

به عشــقت مى شــمارم

***

عمــر آخــر  تــا  بيــا 

بمانيــم هــم  كنــار 

را دوســتى  ســرود 

بخوانيــم هــم  بــراى 

***

دل مــن النــه  توســت

خــود خانــه   در  بيــا 

كه از عشــق تو روشــن

دل تاريــك مــن شــد

***

نترس از من كه باشيم

دو يــار خــوب بــا هــم

نمى خواهــم كــه هرگز

مترســك باشــد اسمم
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ق سال ها پيش، خيلى پيش تر از اينكه كسى 

به ياد داشته باشـــد، كنار يك بركه زيبا و 
نزديك رودخانه اى بزرگ، روستايى بود به نام 
«باهو كالت». نزديك اين روستا خانه اى بود 
كوچك تر از قاليچه هاى گل گلى خانه شما. 
آ ن قدر كوچك كه درآن فقط جا براى دو نفر 

بود! جاى نورگل و پدربزرگ اللش. 
درروستا هيچ كس با نورگل و پدربزرگش 
حرف نمى زد. جوان ترهاى روســـتا اصال 
نمى دانســـتند  نورگل و پدربزرگش كى و 
چه طور همسايه شان شده اند. كسى كارى به 

كار آنها نداشت. 
صبح كه مى شد از دور صداى سگ هاى 
روستا با صداى خروس ها قاطى مى شد و 
همه به اضافه نـــورگل و پدربزرگش بيدار 

مى شدند.
مثل همه جـــا، در  باهو كالت، صبح ها 
وقت كار بود و كار روزانه نورگل هم شروع 
مى شد. آن ها شش بز و يك بزغاله داشتند كه 
هر صبح، نور گل آنها را به سمت بركه مى برد 
و كمى بعد برمى گشت تا به كارهاى كلبه اى 
كه به اندازه قاليچه گل گلى خانه ديگران بود 

برسد. 
 نورگل عادت داشت با همه حرف بزند. 
از آنجا كه پدربزرگ ســـاكت بود و اهالى 
روستا هم با او حرف نمى زدند، نورگل ياد 
گرفته بود براى بازكردن سر حرف با ديگران، 
اول سالم كند و بعد يك سوال بپرسد. اين 
پرسش معموالً درباره چيزى بود كه جوابش 
را فقط آن شخص مى دانست، ولى جواب ها 
را خود نورگل به خودش مى داد. مثًال يك 
روز كنار بركه، يك كبوتر چاهى ديد كه روى 

درخت ُكنار نشسته و بغ بغو مى كند.
 نورگل نگاه كرد و فهميد كبوترچاهى 
خيلى نگران است؛ براى همين گفت: سالم 

كفترچاهى نگران! خوبى؟
كبوتر چاهى گفت: بغ بغو. بغ بغو.

ولى نورگل شنيد كه مى گويد: سالم دختر 
كوچولوى قشنگ!

نور گل گفت: راستى اسمت چيه؟
كبوتر چاهى گفت: بغ بغو. بغ بغو.

و باز نور گل شـــنيد كه مى گويد: اسمم 
سينه كفتريه.

نور گل گفت: سينه كفترى، شما كفترا چرا 
همش بغ بغو مى كنيد؟ و شنيد كه كبوتر چاهى 
مى گويد: چون ما كفترچاهى ها زبونمون بغ 
بغوست! وقتى مى گيم بغ بغو، يعنى سالم! ولى 
وقتى مى گيم: بغغ بغغو، يعنى حالت چطوره.

نور گل نگذاشت سينه كفترى بيشتر حرف 
بزند و با خـــودش فكر كرد زبان كفترا چه 
سخت است. راهش را گرفت و تند دويد 

سمت كلبه.
در كلبه هم نان درست مى كرد، هم كلبه 
تميز مى كرد، هم با پدر بزرگش حرف مى زد! 
هرچند پدر بزرگش هيچ چيز نمى گفت. از 
وقتى يادش مى آمد پدر بزرگ حرف نمى زد. 
نگاه مى كرد و دستانش را تكان مى داد ولى 
نور گل مى فهميد چه مى گويد.نگاه پدر بزرگ 
براى نور گل فهميدنى بود، حتى اگر دستانش 

را تكان نمى داد.

كمى دورتر از روســـتا، كنار رودخانه 
«باهوكالت»، گاندوى1 پيرى براى خودش 
بركه اى ساخته بود و درآن به تنهايى زندگى 
مى كرد. گاندو،  پيرترين تمساح باهوكالت 
بود كه به دليل كور بودن يكى از چشم هايش 
براى اهالى روستا شناخته شده بود. گاندو 
تحمل هيچ شـــلوغى يا به هم ريختگى در 
اطرافش را نداشـــت، تا آنجا كه گاهى با 
بازكردن دهان بزرگش، كودكان بازيگوش 
روستا را كه براى آب تنى به بركه مى آمدند 
مى ترساند تا بروند و خلوتش را به هم نزنند. 
اهالى باهوكالت به او احترام مى گذاشـــتند 
ولى حتى اسمش را كه در قصه هاى شبانه 

مى آوردند، بچه ها مى ترسيدند!
يكى از مادرها به پســـر بازيگوش خود 
گفته بود كه: گونـــدو، بچه هايى را كه ليف 
خرما آتش بزنند مى خورد؛ چون ليف خرما 

شيشه عمرش است.
ديگرى مى گفت: گوندو، سر دخترهايى 
را كه موهايشان را نبافند، آن قدر ليس مى زند 

كه كامًال كچل شوند.
پدرى به تنها پســـرش مى گفت:گوندو، 
كمر پسرهايى را كه بدون بيل به صحرا بروند 
گاز مى زند! چون گوندو پسرهايى را كه كار 

نكنند دوست ندارد.
اينطورى بود كه گاندوى يك چشم، طى 
ســـال ها معروف ترين گوندوى باهوكالت 
شـــد. هيچكس به ياد نداشت گاندو از چه 
ســـالى در بركه خود زندگى مى كرد. فقط 
همه مى دانستند كه اين بركه را خود گاندوى 
يك چشم ساخته، براى همين او را به عنوان 

صاحب بركه مى شناختند.
گاندو  از اين شهرت راضى بود؛ چون 
باعث شده بود آرامش داشته باشد! هر بچه اى 
هم كه جرأت مى كرد پـــا در بركه گاندو 

بگذارد با يك دندان غروچه يا خُرُخر فرارى  
مى داد. اين مسأله مهمى بود چرا كه سكوت 
و سكون بركه امكان شكار پرنده هاى مهاجر 
و برخى حيوانات وحشـــى را كه گاهى در 

بركه مى افتادند براى گاندو فراهم مى كرد.
به اين ترتيب  شـــهرت گاندوى يك 
چشم روز به روز بيشتر مى شد. براى اهالى 
باهوكالت،«گوندو» يى كه در كنار آنها زندگى 
مى كرد، خاص ترين تمساح پوزه كوتاه دنيا 
بود و مى شـــد او را به عنوان ديدنى ترين 

موجود باهوكالت به همه نشان داد. 

نورگل مثل بيشـــتر دختران  باهوكالت 
هنرمند بود و با جمع كـــردن نى هاى كنار 
رودخانه حصير مى بافت. حصيرهاى نورگل 

با همه حصير هاى روستا فرق داشت. او با 
تركيب چندرنگ ظرف هاى زيبايى از حصير 
درســـت مى كرد كه هر كدام مناسب كارى 
بودند. يك روز، نورگل ظرف نان ساخت؛ 
ظرفى زيبا كه پدر بزرگ با حيرت نگاهش 

كرد و گفت: اااااا...ووووو...ققققق
يعنى چه ظرف قشنگى! كجا ياد گرفتى؟

نورگل گفت: از هوبره ها2 ياد گرفتم!
 پدربزرگ با تعجب پرسيد: وووواااااا

يعنى چطور ممكن است!
 نور گل ديده بود كه چطور  يك  هوبره 
خوشگل النه مى سازد. النه اش شبيه ظرف 
نان بود. امتحان كـــرد. هرچه نان در خانه 
داشتند به هوبره خانم داد. او هم نان ها را پهن 
كرد تو النه! اندازه اندازه شـــد. بعد نشست 

روى آن ها و خودش را قايم كرد. اصًال معلوم 
نشد كجا رفت هوبره خانم. 

نورگل هم آمد خانه و شروع كرد به بافتن 
حصير براى ظرف نان.
- قشنگه بابابزرگ؟

و پدر بزرگ با حيرت گفت: قشـــنگه! 
خيلى قشنگه دخترم!

البته پدربـــزرگ اينطورى نگفت؛ چون 
نمى توانســـت حرف بزنـــد؛ فقط گفت: 

ووووووااااااا.
و نور گل شـــنيد كه مى گويد: قشنگه، 
آفرين دخترم!حصيرهاى نور گل زيبا بود. 
آنچنان زيبا كه گاهى از دور، زنان روســـتا 
به پشت بام كلبه كوچك آنان زل مى زدند؛ 
پشت بام كوچكى كه از حصيرهاى رنگين 
و زيبا پوشيده مى شد و سطحى چشم نواز 

مى ساخت!

آن روز صبح نورگل بيـــدار بود. زودتر 
از سحرخيز ترين خروس روستا بيدار شده 
بود. نورگل صداى خروس ها را مى شناخت.
مى دانست كه نخستين خروسى كه خواهد 
خواند«پاكوتاه» خروس سه ساله «مالعبداهللا» 
است. بعداز پا كوتاه حتماً خروس صابونى 
«زائر زهرا» مى خوانـــد و بعد خروس هاى 
ديگر تكرار مى كردند و تا سپيده سگ ها هم 

به تكاپو مى افتادند.
آن روز صبح مثل صبح هاى ديگر، نورگل 
لقمه اى نان خورده و نخورده، به طرف آغل 
رفت و شـــش بز و يك بزغاله را به طرف 
صحرا هى كرد. پدر بزرگ در آستانه در كلبه 
كوچك ايستاده بود و چيزى نامفهوم را زمزمه 

مى كرد.
نور گل شـــنيد كه پدر بزرگ مى گويد: 
به سالمت.وقتى شش بز و يك بزغاله دور 
شدند، نورگل هنوز در خاطر پدر بزرگ مانده 
بود؛ انگار گله كوچك بزها ســـوار بر ابرها 
نورگل را نيز با خود مى بردند. آن روز صبح 
مثل همه صبح هـــاى ديگر، گله كنار بركه 
ايستاد. نورگل به آرامى به بز نر گله گفت: 

مواظب باش شاخ حنايى، من بايد برم.
شاخ حنايى ريشى جنباند و نور گل شنيد: 

خيالت راحت نورگل خانم، هواتو دارم.
گنجشك شـــيطان روى درخت ُكنار 
مى شنيد كه شـــاخ حنايى مى گويد: چى 
چى مى گـــى تو! و صداى شـــاخ  حنايى 
 البالى درختـــان كنار و گـــز مى پيچيد: 

ِ ااا ... مِ مِ مِ ممم اِ ا

نورگل خنديد. هر روز صبح مى خنديد. 
گله كوچك بزها دور شـــدند. بزغاله 
كوچك از همه بزها دورتر شـــد. نورگل 
به طرف روستا مى آمد. انگار در اين صبح 
زيبا بايد كارى زيبا مى كرد. از درخت ُكنار 
كِنار بركه «گاندو» ى يك چشم و گنجشك 
بازيگوش روى ُكنار فكرى پيدا كرده بود: 
مى شود يك گليم كوچك بافت كه رويش 

نقش ُكنار باشد و دورش پر از گنجشك.
عجله داشت تا اين فكر را با پدربزرگ در 
ميان بگذارد. آن قدر عجله داشت كه فراموش 
كرد به سنجابى كه كنار پُشته نيزار خشك 

جوى آب النه داشت، سالم كند! 
خيلى زود به خانه رسيد. پدر بزرگ با 
شگفتى به دهان نورگل نگاه كرد و گفت: 

اَاَاَاَ....
و نور گل شنيد كه مى گويد: چه گليمى 

مى شه نور گل جان، كى مى بافيش؟
 و نـــور گل فكر كـــرد: چقدر خوب

 مى شدكه گليم بافى بلد بودم!

غروب كه مى شد گله كوچك بزها باز 
مى گشت؛ بز نر شاخ حنايى جلو مى آمد و 

پنج بز و يك بزغاله به دنبالش.
غروب بود. بزها پر سروصدا از تپه سمت 
شرقى كلبه آمدند. نورگل به استقبال بزها 
شتافت و صدا زد: شـــاخ حنايى، سفيدك، 

سياه گوش، ريش بلند و ...
 صدايش را خورد. يكى كم بود. خيلى 
سريع فهميد كه بزغاله بازيگوش نيست. از 
روى بزها نگاهش را به تپه دوخت. هيچ بزى 

در افق نبود. كجاست؟ بزغاله كجاست؟
صدا زد: قندى! قندى!

 باد بازيگوشى صدا را به دوردست برد.
قندى نبود. بزغاله بازيگوش نبود. نگران شد. 
نورگل پابرهنه به سمت گله كوچك دويد و 

آنها را تا آغل ِهى كرد ...

1. «گاندو» يا تمساح پوزه كوتاه نوعى كروكوديل 
بومى پاكســـتان و ايران و بزرگ ترين خزنده اين دو 
كشور است كه طى 65 ميليون سال گذشته تغييرات 
اندكى يافته اســـت. در ايران تنها ناحيه زيست اين 
گونه، منطقه حفاظت شده در بركه هاى ميان راسك و 

باهوكالت جنوب استان سيستان است.
2. «هوبره» پرنده اى   زيبا، باشـــكوه، بيابانگرد و 
خجالتى است كه خود را با زندگى كويرى بسيار خوب 

وفق داده است.

مسعود   عابدين   نژاد

ادامه  دارد

 گاندوی یک چشم  و نورگل
قسمت اول
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به ياد داشته باشـــد، كنار يك بركه زيبا و 
نزديك رودخانه اى بزرگ، روستايى بود به نام 
«باهو كالت». نزديك اين روستا خانه اى بود 
كوچك تر از قاليچه هاى گل گلى خانه شما. 
آ ن قدر كوچك كه درآن فقط جا براى دو نفر 

بود! جاى نورگل و پدربزرگ اللش. 
درروستا هيچ كس با نورگل و پدربزرگش 
حرف نمى زد. جوان ترهاى روســـتا اصال 
نمى دانســـتند  نورگل و پدربزرگش كى و 
چه طور همسايه شان شده اند. كسى كارى به 

كار آنها نداشت. 
صبح كه مى شد از دور صداى سگ هاى 
روستا با صداى خروس ها قاطى مى شد و 
همه به اضافه نـــورگل و پدربزرگش بيدار 

مى شدند.
مثل همه جـــا، در  باهو كالت، صبح ها 
وقت كار بود و كار روزانه نورگل هم شروع 
مى شد. آن ها شش بز و يك بزغاله داشتند كه 
هر صبح، نور گل آنها را به سمت بركه مى برد 
و كمى بعد برمى گشت تا به كارهاى كلبه اى 
كه به اندازه قاليچه گل گلى خانه ديگران بود 

برسد. 
 نورگل عادت داشت با همه حرف بزند. 
از آنجا كه پدربزرگ ســـاكت بود و اهالى 
روستا هم با او حرف نمى زدند، نورگل ياد 
گرفته بود براى بازكردن سر حرف با ديگران، 
اول سالم كند و بعد يك سوال بپرسد. اين 
پرسش معموالً درباره چيزى بود كه جوابش 
را فقط آن شخص مى دانست، ولى جواب ها 
را خود نورگل به خودش مى داد. مثًال يك 
روز كنار بركه، يك كبوتر چاهى ديد كه روى 

درخت ُكنار نشسته و بغ بغو مى كند.
 نورگل نگاه كرد و فهميد كبوترچاهى 
خيلى نگران است؛ براى همين گفت: سالم 

كفترچاهى نگران! خوبى؟
كبوتر چاهى گفت: بغ بغو. بغ بغو.

ولى نورگل شنيد كه مى گويد: سالم دختر 
كوچولوى قشنگ!

نور گل گفت: راستى اسمت چيه؟
كبوتر چاهى گفت: بغ بغو. بغ بغو.

و باز نور گل شـــنيد كه مى گويد: اسمم 
سينه كفتريه.

نور گل گفت: سينه كفترى، شما كفترا چرا 
همش بغ بغو مى كنيد؟ و شنيد كه كبوتر چاهى 
مى گويد: چون ما كفترچاهى ها زبونمون بغ 
بغوست! وقتى مى گيم بغ بغو، يعنى سالم! ولى 
وقتى مى گيم: بغغ بغغو، يعنى حالت چطوره.

نور گل نگذاشت سينه كفترى بيشتر حرف 
بزند و با خـــودش فكر كرد زبان كفترا چه 
سخت است. راهش را گرفت و تند دويد 

سمت كلبه.
در كلبه هم نان درست مى كرد، هم كلبه 
تميز مى كرد، هم با پدر بزرگش حرف مى زد! 
هرچند پدر بزرگش هيچ چيز نمى گفت. از 
وقتى يادش مى آمد پدر بزرگ حرف نمى زد. 
نگاه مى كرد و دستانش را تكان مى داد ولى 
نور گل مى فهميد چه مى گويد.نگاه پدر بزرگ 
براى نور گل فهميدنى بود، حتى اگر دستانش 

را تكان نمى داد.

كمى دورتر از روســـتا، كنار رودخانه 
«باهوكالت»، گاندوى1 پيرى براى خودش 
بركه اى ساخته بود و درآن به تنهايى زندگى 
مى كرد. گاندو،  پيرترين تمساح باهوكالت 
بود كه به دليل كور بودن يكى از چشم هايش 
براى اهالى روستا شناخته شده بود. گاندو 
تحمل هيچ شـــلوغى يا به هم ريختگى در 
اطرافش را نداشـــت، تا آنجا كه گاهى با 
بازكردن دهان بزرگش، كودكان بازيگوش 
روستا را كه براى آب تنى به بركه مى آمدند 
مى ترساند تا بروند و خلوتش را به هم نزنند. 
اهالى باهوكالت به او احترام مى گذاشـــتند 
ولى حتى اسمش را كه در قصه هاى شبانه 

مى آوردند، بچه ها مى ترسيدند!
يكى از مادرها به پســـر بازيگوش خود 
گفته بود كه: گونـــدو، بچه هايى را كه ليف 
خرما آتش بزنند مى خورد؛ چون ليف خرما 

شيشه عمرش است.
ديگرى مى گفت: گوندو، سر دخترهايى 
را كه موهايشان را نبافند، آن قدر ليس مى زند 

كه كامًال كچل شوند.
پدرى به تنها پســـرش مى گفت:گوندو، 
كمر پسرهايى را كه بدون بيل به صحرا بروند 
گاز مى زند! چون گوندو پسرهايى را كه كار 

نكنند دوست ندارد.
اينطورى بود كه گاندوى يك چشم، طى 
ســـال ها معروف ترين گوندوى باهوكالت 
شـــد. هيچكس به ياد نداشت گاندو از چه 
ســـالى در بركه خود زندگى مى كرد. فقط 
همه مى دانستند كه اين بركه را خود گاندوى 
يك چشم ساخته، براى همين او را به عنوان 

صاحب بركه مى شناختند.
گاندو  از اين شهرت راضى بود؛ چون 
باعث شده بود آرامش داشته باشد! هر بچه اى 
هم كه جرأت مى كرد پـــا در بركه گاندو 

بگذارد با يك دندان غروچه يا خُرُخر فرارى  
مى داد. اين مسأله مهمى بود چرا كه سكوت 
و سكون بركه امكان شكار پرنده هاى مهاجر 
و برخى حيوانات وحشـــى را كه گاهى در 

بركه مى افتادند براى گاندو فراهم مى كرد.
به اين ترتيب  شـــهرت گاندوى يك 
چشم روز به روز بيشتر مى شد. براى اهالى 
باهوكالت،«گوندو» يى كه در كنار آنها زندگى 
مى كرد، خاص ترين تمساح پوزه كوتاه دنيا 
بود و مى شـــد او را به عنوان ديدنى ترين 

موجود باهوكالت به همه نشان داد. 

نورگل مثل بيشـــتر دختران  باهوكالت 
هنرمند بود و با جمع كـــردن نى هاى كنار 
رودخانه حصير مى بافت. حصيرهاى نورگل 

با همه حصير هاى روستا فرق داشت. او با 
تركيب چندرنگ ظرف هاى زيبايى از حصير 
درســـت مى كرد كه هر كدام مناسب كارى 
بودند. يك روز، نورگل ظرف نان ساخت؛ 
ظرفى زيبا كه پدر بزرگ با حيرت نگاهش 

كرد و گفت: اااااا...ووووو...ققققق
يعنى چه ظرف قشنگى! كجا ياد گرفتى؟

نورگل گفت: از هوبره ها2 ياد گرفتم!
 پدربزرگ با تعجب پرسيد: وووواااااا

يعنى چطور ممكن است!
 نور گل ديده بود كه چطور  يك  هوبره 
خوشگل النه مى سازد. النه اش شبيه ظرف 
نان بود. امتحان كـــرد. هرچه نان در خانه 
داشتند به هوبره خانم داد. او هم نان ها را پهن 
كرد تو النه! اندازه اندازه شـــد. بعد نشست 

روى آن ها و خودش را قايم كرد. اصًال معلوم 
نشد كجا رفت هوبره خانم. 

نورگل هم آمد خانه و شروع كرد به بافتن 
حصير براى ظرف نان.
- قشنگه بابابزرگ؟

و پدر بزرگ با حيرت گفت: قشـــنگه! 
خيلى قشنگه دخترم!

البته پدربـــزرگ اينطورى نگفت؛ چون 
نمى توانســـت حرف بزنـــد؛ فقط گفت: 

ووووووااااااا.
و نور گل شـــنيد كه مى گويد: قشنگه، 
آفرين دخترم!حصيرهاى نور گل زيبا بود. 
آنچنان زيبا كه گاهى از دور، زنان روســـتا 
به پشت بام كلبه كوچك آنان زل مى زدند؛ 
پشت بام كوچكى كه از حصيرهاى رنگين 
و زيبا پوشيده مى شد و سطحى چشم نواز 

مى ساخت!

آن روز صبح نورگل بيـــدار بود. زودتر 
از سحرخيز ترين خروس روستا بيدار شده 
بود. نورگل صداى خروس ها را مى شناخت.
مى دانست كه نخستين خروسى كه خواهد 
خواند«پاكوتاه» خروس سه ساله «مالعبداهللا» 
است. بعداز پا كوتاه حتماً خروس صابونى 
«زائر زهرا» مى خوانـــد و بعد خروس هاى 
ديگر تكرار مى كردند و تا سپيده سگ ها هم 

به تكاپو مى افتادند.
آن روز صبح مثل صبح هاى ديگر، نورگل 
لقمه اى نان خورده و نخورده، به طرف آغل 
رفت و شـــش بز و يك بزغاله را به طرف 
صحرا هى كرد. پدر بزرگ در آستانه در كلبه 
كوچك ايستاده بود و چيزى نامفهوم را زمزمه 

مى كرد.
نور گل شـــنيد كه پدر بزرگ مى گويد: 
به سالمت.وقتى شش بز و يك بزغاله دور 
شدند، نورگل هنوز در خاطر پدر بزرگ مانده 
بود؛ انگار گله كوچك بزها ســـوار بر ابرها 
نورگل را نيز با خود مى بردند. آن روز صبح 
مثل همه صبح هـــاى ديگر، گله كنار بركه 
ايستاد. نورگل به آرامى به بز نر گله گفت: 

مواظب باش شاخ حنايى، من بايد برم.
شاخ حنايى ريشى جنباند و نور گل شنيد: 

خيالت راحت نورگل خانم، هواتو دارم.
گنجشك شـــيطان روى درخت ُكنار 
مى شنيد كه شـــاخ حنايى مى گويد: چى 
چى مى گـــى تو! و صداى شـــاخ  حنايى 
 البالى درختـــان كنار و گـــز مى پيچيد: 

ِ ااا ... مِ مِ مِ ممم اِ ا

نورگل خنديد. هر روز صبح مى خنديد. 
گله كوچك بزها دور شـــدند. بزغاله 
كوچك از همه بزها دورتر شـــد. نورگل 
به طرف روستا مى آمد. انگار در اين صبح 
زيبا بايد كارى زيبا مى كرد. از درخت ُكنار 
كِنار بركه «گاندو» ى يك چشم و گنجشك 
بازيگوش روى ُكنار فكرى پيدا كرده بود: 
مى شود يك گليم كوچك بافت كه رويش 

نقش ُكنار باشد و دورش پر از گنجشك.
عجله داشت تا اين فكر را با پدربزرگ در 
ميان بگذارد. آن قدر عجله داشت كه فراموش 
كرد به سنجابى كه كنار پُشته نيزار خشك 

جوى آب النه داشت، سالم كند! 
خيلى زود به خانه رسيد. پدر بزرگ با 
شگفتى به دهان نورگل نگاه كرد و گفت: 

اَاَاَاَ....
و نور گل شنيد كه مى گويد: چه گليمى 

مى شه نور گل جان، كى مى بافيش؟
 و نـــور گل فكر كـــرد: چقدر خوب

 مى شدكه گليم بافى بلد بودم!

غروب كه مى شد گله كوچك بزها باز 
مى گشت؛ بز نر شاخ حنايى جلو مى آمد و 

پنج بز و يك بزغاله به دنبالش.
غروب بود. بزها پر سروصدا از تپه سمت 
شرقى كلبه آمدند. نورگل به استقبال بزها 
شتافت و صدا زد: شـــاخ حنايى، سفيدك، 

سياه گوش، ريش بلند و ...
 صدايش را خورد. يكى كم بود. خيلى 
سريع فهميد كه بزغاله بازيگوش نيست. از 
روى بزها نگاهش را به تپه دوخت. هيچ بزى 

در افق نبود. كجاست؟ بزغاله كجاست؟
صدا زد: قندى! قندى!

 باد بازيگوشى صدا را به دوردست برد.
قندى نبود. بزغاله بازيگوش نبود. نگران شد. 
نورگل پابرهنه به سمت گله كوچك دويد و 

آنها را تا آغل ِهى كرد ...

1. «گاندو» يا تمساح پوزه كوتاه نوعى كروكوديل 
بومى پاكســـتان و ايران و بزرگ ترين خزنده اين دو 
كشور است كه طى 65 ميليون سال گذشته تغييرات 
اندكى يافته اســـت. در ايران تنها ناحيه زيست اين 
گونه، منطقه حفاظت شده در بركه هاى ميان راسك و 

باهوكالت جنوب استان سيستان است.
2. «هوبره» پرنده اى   زيبا، باشـــكوه، بيابانگرد و 
خجالتى است كه خود را با زندگى كويرى بسيار خوب 

وفق داده است.

مسعود   عابدين   نژاد

ادامه  دارد

 گاندوی یک چشم  و نورگل
قسمت اول
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اخبار كودكان و نوجوانان

اولين بازى-تئاتر ديجيتالى 
«راز گنجور»، اولين بازى- تئاتر ديجيتالى است 
كه از 9 دى، ساعت 17 در مركز تئاتر عروسكى 
كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان به روى 

صحنه خواهد رفت.
تماشاگران كودك و نوجوان مى توانند مانند يك 
بازى رايانه اى در اين نمايش به ايفاى نقش بپردازند 
و مرحله به مرحله با شخصيت هاى نمايش تا انتها 

پيش بروند.
داستان «رازگنجور» در سرزمينى دور رخ مى دهد. 
پلشت، ديو پليدى هاست كه هميشه راز شادى را 
مى دزدد و اين بار هم باعث مى شـــود مردم كم كم 
شادى را از ياد ببرند. باالخره گنجور، پسر بچه اى 

كه نزد سيمرغ بزرگ شده است، تصميم مى گيرد تا 
شادى را پس بگيرد.

  از اين جا او با چالش هايى در اين مبارزه روبرو 
مى شود.

صرفه جويى در مصرف كاغذ
در شهرســـتان رشـــت، انجمن 
بوم بانان گيل وديلم، كارگاه آموزشـــى 
زيست محيطى را در دبستان كارا برگزار 
كردند. دانش آمـــوزان در اين كارگاه، 
استفاده درســـت از كاغذهاى يك رو 
سفيد و صرفه  جويى در مصرف كاغذ 

را آموختند.

رفع آلودگى محيط زيست 
در جشنواره كوجووار چيلله سى  تبريز، كه 
به همت همياران اجتماعى ياشـــيل كوجووار 
و كانون ســـالمت اين محله به مناسبت شب 
يلدا در دبســـتان فاطمه برگزار شد، نونهاالن 
خواهان رسيدگى به وضعيت اسفناك آلودگى 
 محيط زيست توسط شركت هاى صنعتى تبريز 

شدند.

يلدا و همياران كوچك 
در بزرگ ترين شب سال، فرهنگسراى انتظار و 
همياران «محيط زيست و حيوانات »استان خراسان 
رضوى، يكى از برنامه هاى جشـــنواره بچه هاى 
مشـــهد را به فرهنگ صحيح اســـتقبال از بهار 

اختصاص دادند و كاردستى ساختند.
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1

 چيزى در آسمان چشمك مى زند

 صدايم كن 

 ابر ها غرش مى كنند

 كوه به كوه نمى رسد!

2

از پشِت ويترين مغازه

تو را با عروسكى كوچك ديدم!

عاشِق چشمانت شدم

عصايم كو؟

3

شبانه روز

 بدون تو

 مرگ را تجربه خواهم كرد

 مثال غروب هر جمعه!

4 

چشمانت

 دستانت

 اصال خودت!

 دورترين فاصله ها

 را با من داشت

 مثال همين خانه  روبرو!

5  

اين شعر

 از ژرفاى وجودم

 به بيرون فوران كرده است

 نگاه كن!

 واژه هاى پرنده

دسته دسته كوچ مى كنند

 به جايى سرد سير!

6

 اين خودكار 

 شب ها

 براى چشم هاى تو

خون

 گريه مى كند

 بر روى

 اين

 كاغذهاى پاره پاره !

 شعرهاى من

حسين بازپور 
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امروز در تاريخ
قاب امروز

 سرايه

كرمان ـ     مدرسه كپرى روستاى اللى كشته از توابع بخش جازموريان شهرستان رودبار جنوب

6 دي:
* خبر ورود ژنرال رابرت هايزر، معاون فرماندهي 
نيروي هوائي آمريكا در اروپا، به ايران فاش شـــد. وي 
براي مأموريت ويژه اي به تهران آمده است تا واشنگتن 
را در تصميم گيريهاي بعدي و اطالع از اوضاع كنوني 

ايران ياري دهد.
* ژنرال رابرت هايزر بـــا مقامات نظامي ايران 
ديدار كرد، گفته مي شود احتماال وي براي كاهش دادن 
مستشاران آمريكا و اينكه آيا شاه مي تواند باقي بماند يا 

نه، به ايران آمده است.
تذكر: بنا به اعتراف هايزر در كتاب خاطراتش، وي 
در روز چهاردهم دي ماه به طور مخفيانه و سري وارد 

تهران شده است.
* ژنرال  هايزر در كتاب خاطراتش درباره مأموريت 
به ايران مي گويد: من براي بررسي اين مسأله كه انجام 
يك كودتا چگونه ميسر است و آيا اصًال به مصلحت 
هست يا نيست، مخفيانه به تهران آمدم. پس از انجام 
بررسيها از واشنگتن دستور نهايي صادر شد. دستور اين 
بود براي واشنگتن حياتي است كه در ايران يك دولت 
قوي و با ثبات به رهبري بختيار برقرار گردد. كار اساسي 
مـــن اين بود كه ارتش را وادار كنم ضمن هماهنگي يا 
بختيار، تمام مؤسســـات مهم دولتي را تحت رهبري 
بختيار به دســـت بگيرد. اگر اين كار شكست بخورد، 
يك راست به سوي شق بعدي، يعني كودتاي نظامي، 

خواهيم رفت.
* حضرت امـــام در پيامي به اعتصاب كنندگان 
مطبوعات، ضمن تشـــكر از آنها خواستند كه به كار 
خود ادامه دهند. متن پيام چنين اســـت: بسمه تعالي، 
از متصديان مطبوعات محترم كه زير بار سانســـور 
ديكتاتوري نرفتند، تشـــكر مي كنم و اكنون كه دولت 
غير قانوني جديد مدعي برداشت سانسور است، آقايان 
به كار ادامه بدهند و از اعتصاب بيرون آيند تا تكليف 
ملت با دولت غيرقانوني معلوم شود. مقتضي است ساير 
اعتصاب كنندگان محترم به اعتصاب خود ادامه دهند كه 

اميد است پيروزي نزديك باشد. انشاء اهللا.
* در پي قول به تامين آزادي از سوي دولت بختيار، 
و انتشار مجدد مطبوعات، در برخي نقاط تهران مردم 
براي خريد روزنامه ها صف كشيدند. مامورين حكومت 
نظامي با حمله به مـــردم در اين صفها، چند تن را به 

شهادت رساندند.
* حضرت امام با انتشار اعالميه اي ضمن دعوت 
به اعتصاب عمومي و اعالم هجدهم دي به عنوان عزاي 
عمومي، به مردم توصيه كردند كه وزراي غيرقانوني 
بختيار را به وزارتخانه ها راه ندهند و از دادن ماليات و 

پول آب و برق و تلفن خودداري كنند.
تذكر: عزاي عمومي به علت كشتار مردم بي دفاع 

كشور خصوصا در قزوين، مشهد و يزد مي باشد.
* جامعه روحانيت مبارز تهران به مناسبت هجدهم 
دي و اعالم عزاي عمومي در اين روز، اعالميه اي منتشر 

كرد.
* جلسه فرماندهان نظامي در تهران، مورد حمله 
مسلحانه چند افسر و ســـرباز انقالبي قرار گرفت و 

چندين افسر در اين حمله كشته شدند.
* روزنامه النهار نوشـــت: حضرت امام پيشنهاد 

كمك ياسر عرفات را نپذيرفتند.
* هيئت اعزامي امام به مناطق نفتي، با انتشـــار 
بيانيه اي ادامه اعتصاب كاركنان صنعت نفت را تاييد 

كرد.
* شـــاپور بختيار اعضاي كابينه خود را به شاه 

معرفي كرد.
* ارتشبد عباس قره باغي، رئيس ستاد ارتشتاران 

شد.
* ســـيزده نفر در تهران، بهشهر، بانه و ورامين به 

شهادت رسيدند.
* بعد از يازده سال سكوت، مراسم بزرگداشت 
مرحوم غالمرضا تختي بر سر مزار او برپا شد. آيت اهللا 

طالقاني نيز در اين مراسم حضور داشت.
* شهر كرمانشاه در اعتراض به كشتار اخير مردم 

اين شهر به حال تعطيل درآمد.

دانشمند ايرانى نام آشناى جهان 

دسامبر ماهي اســـت كه ابوبكر محمد ابن زكرياي رازي 
دانشمند بزرگ ايران در آن در سال 864 ميالدي در «ري» به دنيا 
آمد و بســـياري از واژگاني كه او در علم شيمي به كار برده است 
جهاني شـــده اند از جمله واژه شيمي كه از «كيميا» و الكل كه از 
«الكحل» گرفته شده اند كه رازي در كتاب هاي خود به كار گرفته 
است. رازي در پزشكي، شيمي، رياضي، نجوم و فلسفه تحصيل و 
مطالعه كرده بود و از پايان دوران جواني نيمي از سال را در بغداد و 
نيم ديگر را در زادگاه خود، ري، كه به آن دلبستگي فراوان داشت 
مي گذرانيد و كتاب مهم و معروف خود در دانش پزشكي را به نام 
منصور ساماني حاكم وقت ري كرد و عنوان «طب منصوري» بر 
آن گذارد كه نخست در ده جلد به التين و سپس ساير زبان هاي 
اروپايي ترجمه شده است .كشف آبله و آبله مرغان و مشخص 
كردن تفاوت آنها از هم از كارهايي است كه در دانش پزشكي به نام 
رازي ثبت شده است.در دانش شيمي، رازي نخستين دانشمندي 

بود كه شيمي آلي را از شيمي معدني  جدا ساخت و ...  
ايران قرار داد مرزي 1927 را غير قابل قبول اعالم كرد

در پـــي چند زد و خورد هوايي و زميني مرزي ميان ايران 
و عراق ازجمله تيراندازي يكم ديماه 1344 عراقي ها به آبادان 
 و حمله هوايي دو روز بعد از آن به چند روســـتاي مرزي ايران 
 هفتم دى ماه آن ســـال وزيرامور خارجه وقت در سناي ايران 
حاضر شد و اعالم داشت: «قرارداد مرزي سال 1927 (كه از سوي 
انگلستان تحميل شده بود) مخصوصا با ابهاماتي كه در مورد آبراه 

اروندرود (شط العرب) دارد منطقى و قابل قبول نيست».
انتشار كتاب قانون جنگ و صلح

هوگو گروتيوس فيلسوف انساندوست هلندي 27 دسامبر 
 سال 1625 كتاب معروف خود «در باره قانون جنگ و صلح »
  را در فرانسه منتشـــر كرد و در آن نوشت: من شاهد بوده ام
 كه در دنياي مسيحيت براي جنگ پروانه هايي صادر مي شود 
كه وحشيان از شنيدن آنها شرمنده مي شوند. جنگ ها با هر 
بهانه جزيي يا هيچ بهانه اي آغاز و انجام مي شوند و هيچ قانون 

موضوعه، قانون خدا و قانون انسانيت حاكم بر آنها نيست.
آزمايش نخستين موشك هدايت شونده 

 نخستين موشـــك هدايت شـــونده زمين به زمين27
 دسامبرسال 1942 كه به دست دكتر ورنر فون براون آلماني ساخته 
شده بود آزمايش شد. بعدا نوع هوايي آن هم ساخته شد. هيتلر با 
همين موشـــكها(V-1) و(V-2)  لندن را مي زد و منتظر بود كه 

بمب اتمي آلمان تكميل و بر اين موشك ها سوار شود كه ....

هشـــيار سرى بود ز سوداى تو مست
خوش آنكه ز روى تودلش رفت ز دســـت

بى تو همه هيچ نيست در ملك وجود
ور هيچ نباشـــد چو تو هستى همه هست

سعدى

پند بزرگان
*«هر كس بايد راه زندگى خودش را 
پيدا كند و از راه زندگى خودش برود نه از 

راه زندگى ديگرى.»
*«نگرش تو بايد هر لحظه نو شـــود. 
خردمند كسى اســـت كه از هر چيزى، به 

شگفت آيد.» 
آندره ژيد

آينده

شانه
 غله افشان
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عريض

نوعي حلوا

شوريده حال 
از آثار چارلز 

ديكنز 

ديد و نظر 

كشيشدلداده شيرين
 مخوف روسي

عروس هزار داماد

نقطه سياه پوست

نخود هر آش!

شتر بي كوهان

يار زنجيرورزش آبي

حرف نخستينمورخ

مهره شطرنج

انديشه هاي بد

عالمت بيماري

از مركبات

قيمت بازاري

جستجو و خبرگيري

از توابع دماوند

شير كوهي

گوهر سفيدچادرنشينموي نرم، كرك

مساوي

رگ گردن

آن طرف

خاشاك

اهلي

ر

ت

پايين

تن و هيكل

وقايع انقالب اســالمى كه  درستون زير از نظرتان 
ميگذرد از منابع معتبر خارج از روزنامه تهيه و ارائه شده 

است.

چهل سال

از 15 آبان تا 16 دى1357 به دليل اعتصاب روزنامه نگاران 
در همراهى با انقالب ،روزنامه اطالعات منتشر نشد.


