
هر چقد� خو�ستا� تلنبا� نكر�� كا�ها � ��� ها 
��� هم � �نجا� ���� به موقع شا� �� باشيم� �ما با� 
هم جا� �� جا� ما� كنند� ��� ها� �قيقه نو�� هستيم. 
بايد �قيقه نو� كه ��لتيماتو� ها ���� شد � گهگاهي 
تهديد به �خر�� يا مر���� ش���ديم� كا�هايما� �� 

پيش ببريم. 
همين مي شو� كه گاهي �� يك سر� با�� ها� 
�ماني �� قد� كالفه مي شويم كه �� طو� ��� مد�� با 
خو� مي گوييم كه كا� هرچه ���تر �� شر �ين ��� 
� كا� خال� بشم � هز��با�� توبه مي كنيم كه با� 
هم شب �متحاني هستيم. �� �ين شر�يط به قطع يقين 
همه ما� معتقديم كه �قت سر خا��ند� ند��يم � نبايد 

يك �قيقه �� �� �ست بدهيم! �ما �ينطو� نيست. 
�قيقا �� همين شر�يط كالفه گي �� �يا� �متحانا� 
يا فشا� �يا� كا�� � ��سي� نيا� به �نجا� يك سر� 
كا�ها� حاشيه ���يم كه بعد �� �نجا� شا� با �نر�� 

بيشتر� به كا�هايما� �سيدگي كنيم.

ضميمه  خانو��� ���نامه �طالعا� 

همت مؤمن �� نما� � ���� � عبا�� 
�ست � همت منافق �� خو��� � 

نوشيد�� مانند حيو�نا�.
تنبيه �لخو�طر � نزهه �لنو�ظر

صفحه 2

صفحه 4

��با�� صبحانه چه مى ��نيم�

صفحه 5
خطر�� �حتمالي ليزيك چشم

پيشنها� سر�شپز: پلو� پاكستاني

صفحه 7
كمالگر�يي ممنو�

خاطر�� � پيشنها� ها �نظر�� خو� �� بر�� ما ��سا� كنيد

 �يميل  ضميمه  خانو��� ��� نامه �طالعا�  (�يژ� خو�نندگا�)
.
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��� پاكت نامه بنويسيد : مربو� به ضميمه خانو��� 

. . . يك تكه �سما�

حاجت به ت���و ����� �� � �مر�� با� فقر � 
فاقه � مسكنت خويش بر ��� كشيد� بر ��گا� 
تو فر�� �مد� ��� �� حالى كه �عتما�� به  �مر�� 
� �حمت تو بيشتر �� �عتما�� به عمل خويش 

�ست. ]
�ير� عرصه مغفر� � �حمت تو پهنا��تر 
�� گناها� من �ست. پس بر محمد ��� �� ���� 
بفرست � ��� گر��� هر نيا�� كه مر�ست� كه تو 
بر �� تو�نايى � �ين بس بر تو �سا� �ست � من 

فقير ��گا� تو�� � تو �� من بى نيا��. 
�ير� هر خير ك���ه �يد� �� تنها �� تو �يد� �� 
� هر حا�ثه بد كه �� من ��� ش���د� تنها تو ��� 
كر�� �� � �� �مو� �ين جهانى � �� جهانى جز 

به تو�ميد ند���.
�عا� چهل � هشتم صحيفه سجا�يه

«مخمل  كو�» �� خر� �با�/ عكس ها: �يرنا

. . . قا � هفته

388

هد�يت
پسر� با �خال� � نيك  سير� �ما فقير به خو�ستگا�� �ختر� �فت. 
پد� �ختر گفت: تو فقير� � �ختر� طاقت �نج � سختى ند���� پس من به تو 
�ختر نمى �هم! پسر� پولد�� �ما بدكر��� به خو�ستگا�� هما� �ختر �فت. پد� 
�ختر با ������ �� مو�فقت كر� � �� مو�� �خال� پسر گفت: �� شا��هللا خد� �� 

�� هد�يت مى كند!
�ختر گفت: پد�جا� مگر خد�يى كه هد�يت مى كند با خد�يى كه ���� 

مى �هد فر� �����!
حاكم � ����

نقل �ست كه ���گا�� حاكم نيشابو� بر�� گر�� به بير�� �� شهر �فته 
بو�� مر�� ميا� سا� �� �مين كشا���� مشغو� كا� بو�. بى مقدمه به كا� 
برگشت � �ستو� ��� كشا��� �� به كا� بيا��ند. ��ستايى بى نو� با تر� �� 

مقابل تخت حاكم �يستا�.
به �ستو� حاكم لبا� گر�� بهايى بر �� پوشاندند. حاكم گفت يك قاطر 
��هو�� به همر�� �فسا� � پاال� خو� به �� بدهيد حاكم �� تخت پايين �مد� بو� 

� ���� قد� ميز�� گفت ميتو�نى بر سر كا�� برگر�� �لى همين كه �هقا� بينو� 
خو�ست حركت كند حاكم كشيد� �� محكم پس گر�� �� نو�خت. همه حير�� 

�� �� عطا � حكمت �ين جفا� منتظر توضيح حاكم بو�ند.
حاكم پرسيد: مر� مى شناسى�

بيچا�� گفت: شما تا� سر �عايا � حاكم شهر هستيد.
حاكم گفت: �يا بيش �� �ين مر� مى شناس���ى� سكو� مر� حاكى �� 

�ستيصا� � ��ماندگى �� بو�.
حاكم گفت: بخاطر ���� بيست سا� قبل با ��ستى به پابو� سلطا� 
كر�مت �ما� �ضا(�) �فته بو��� ��ستت گفت خد�يا به حق �ين �قا مر� حاكم 
نيشابو� كن � تو محكم بر گر�� �� ��� كه �� سا�� ��! من سالهاست �� �قا 
يك قاطر با پاال� بر�� كا� كشا���� �� مى خو�هم هنو� �جابت نشد� �� �قت 

تو حكومت نيشابو� �� مى خو�هى� 
يك با�� خاطر�� گذشته �� �هن �هقا� مر�� شد.

حاكم گفت: �ين قاطر � پاالنى كه مى خو�ستى� �ين كشيد� تالفى هما� 
كشيد� �� كه به من ���. فقط مى خو�ستم بد�نى كه بر�� �قا حكومت نيشابو� 

يا قاطر � پاال� فر� ند���. فقط �يما� � �عتقا� من � توست كه فر� ����.

. . . پنجر�

�� صفحه 6 بخو�نيد

پيامبر �كر� (�): چند پيشنها� متفا�� 
بر�� غلبه بر �ستر� �متحانا�
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آتش   تغییر   کاربري
بر   جان   شمال   کشور 

گزارش

صفحه 7

جایگاه ایران

در عرصه فضا

اقتصادي
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 * فعالي�ت س�فارتخانه هاي ام�ارات و بحري�ن در دمش�ق

 از س�ر گرفته ش�د و قرار اس�ت س�فارت كويت 2 هفته ديگر 

بازگشايي شود 

 * ام�ارات و بحري�ن در اقدام�ي غيرمنتظ�ره پ�س از 8 س�ال 

روابط با سوريه را از سر گرفتند 

* امارات به پيروزي دولت اسد اعتراف كرد 

* همزم�ان با آغ�از روابط، نخس�تين كاروان تجاري امارات 

عازم سوريه شد 

 * بحري�ن ني�ز همزم�ان ب�ا آغ�از مج�دد رواب�ط با س�وريه

پروازها به مقصد سوريه و بالعكس را از سر گرفت 

* وزير خارجه بحرين: از حاكميت سوريه حمايت مي كنيم 

* پرواز مس�تقيم از س�وريه به تونس پس از 8 س�ال از س�ر 

گرفته شد 

 * روس�يه: اس�د مي توان�د در انتخاب�ات رياس�ت جمه�وري

 پيروز شود 

* مس�كو: فق�ط تهران و دمش�ق ح�ق تصميم گي�ري درباره 

حضور مستشاري ايران در سوريه دارند 

* ارت�ش س�وريه به درخواس�ت كردها ش�هر منب�ج در مرز 

تركيه را به كنترل خود درآورد 

* روس�يه و اي�ران از ورود ارت�ش س�وريه ب�ه ش�هر منبج 

استقبال كردند

صفحه16صفحه4

برنامه ساخت 900 هزار واحد مسكوني

تا پایان سال 99

سفر مخفیانه ترامپ به عراق خشم مقامات 

بغداد را برانگیخت
* وزير راه و شهرسازي: عاوه بر 400 هزار واحد مسكوني در بافت هاي فرسوده شهرهاي 
 جديد و كوچك، اتمام 500 هزار مس�كن مي تواند بخش�ي از تقاضاي مس�كن اقش�ار كم درآمد 

و متوسط جامعه را تأمين كند

* نخست وزير عراق از ديدار با ترامپ در پايگاه نظامي آمريكا خودداري كرد 
* ترامپ به همراه همس�رش بدون هماهنگي با بغداد به ديدار نظاميان كش�ورش در پايگاه 

هوايي »عين ااسد« رفت

پیروزي مردم و حاکمیت سوریه
بازگشایي سفارتخانه هاي عربي در  دمشق

در مراسم رونمايي از كتاب »تحريرااصول«

* امام داغ دين داشت و به همين دليل سخنش در دل ملت اثر مي گذاشت
* بين توليد علم و دالي علم فرق است

* حاج سيدحسن خميني: امام دردها را نشان مي داد
* اعجاز سخن امام اين بود كه به علل رجوع مي كرد و دست روي دردها مي گذاشت

* آيت اه العظمي مكارم ش�يرازي از طواني بودن رس�يدگي به پرونده هاي قضايي مردم 
انتقاد كردند

آيت اه العظمي جوادي آملي:
بايد راه دالي علم را ببنديم

صفحه2

صفحه2

 * سردار جعفري: از تهديدهاي نظامي و امنيتي عبور كرده ايم 

 * هي�چ ابرقدرت�ي خي�ال تج�اوز ب�ه خاك اي�ران را به ذهن خ�ود راه نمي دهد و دش�منان

به شدت از تقابل نظامي با ايران واهمه دارند 

 * نتيج�ه مقاوم�ت، ايس�تادگي و مجاه�دت شكس�ت مفتضحان�ه آمري�كا در س�وريه

و فرار آنها از اين كشور بود

فرمانده سپاه: سطح زندگي در ایران 
از بیشترکشورهاي منطقه بااتر است

معارف

صفحه 6

آيت اه العظمي ناصر مكارم شيرازي

مسیح)ع(

در قرآن

یادداشت سردبیر

آموزش عالي
و خطاي کاایي شدن

عليرضا خاني

ما در روزگاري به سر مي بريم كه تقريباً هر چيزي خريد و فروش 
مي ش��ود. در س��ه دهه گذشته بازارها و ارزش هاي بازاري به طور 
بي سابقه اي بر ارزش هاي ما حاكم شده اند. ما با انتخاب خودمان به اين 

نقطه نرسيده ايم. تقريباً بر سر ما آوار شده است. )مايكل سندل*(
كاايي ش��دن يا كاا وارگي)Cammodization( مفهوم نسبتًا 
جديدي است كه با نظام سرمايه داري رشد كرده است. تبديل همه 
يا بخش  مهمي از ارزش ها به صورت كاايي قابل مبادله اين مفهوم 
را مي سازد. كاايي شدن زماني رخ مي دهد كه يك ارزش اجتماعي 
يا فرهنگي، به مثابه كاا قابل مبادله مي شود. مثًا چنانچه »علم« قابل 
مبادله در برابر پول باشد يا منزلت اجتماعي قابل خريد باشد، آنگاه 

علم و منزلت اجتماعي كاايي شده است.
خاس��تگاه كاايي شدن نظام س��رمايه داري است. اساساً در نظام 
سرمايه داري همه چيز � كم و بيش � قابل مبادله مي شود. تجارت 

آزاد از مفهوم اقتصادي فراتر مي رود و معاني وسيع تر مي يابد.
بدون اغماض نظام آموزش��ي  ما، در دو دهه اخير كاايي ش��ده 
است. طبق آمار رسمي فقط طي دولت هاي نهم و دهم تعداد مراكز 
آموزش عالي كشور دو برابر شده و از 1300 مركز به 2468 مركز 

رسيده است.
از اين تعداد تنها 141 واحد آموزشي دولتي هستند و بقيه 2327 
واحد آموزشي انواعي از آموزش هاي پولي را ارائه مي دهند. ضمن 
آنكه همان 141 واحد آموزشي دولتي هم بخشي از دانشجويان را 

به صورت پولي پذيرش مي كنند.
 ب��از آم��ار رس��مي وزارت علوم مي گويد فق��ط 14 درصد از
  3 ميليون و 800 هزار دانشجوي كشور از آموزش رايگان برخوردارند

و 86 درصد بقيه در ازاي دريافت آموزش پول مي دهند.
تا اينجا ش��ايد، طبق اصول حاكم بر س��رمايه داري، موضوع قابل 
توجيه باش��د اما وقتي موضوع قابل توجيه و قابل دفاع نيس��ت كه 
محور عملكرد و فلسفه وجودي دانشگاه هاي پرتعداد جديد التأسيس 

بر مبناي مبادله دانش نباشد بلكه بر مبناي كسب»سود« شود.
بارزترين دليل اين سخن آن است كه دولت هاي نهم و دهم اذعان 
و افتخار كردند كه فقط طي كمتر از 8 س��ال ش��مار دانش��جويان 
كارشناس��ي را 2 برابر، دانش��جويان كارشناسي ارشد را 5 برابر و 
دانشجويان دكتري تخصصي )غيرپزشكي( را 3 برابر كردند. واضح 
است كه ممكن نيست طي 8 سال، ساختارها و زيربناهاي 80 ساله 
آموزش عالي را چند برابر كرد، بلكه با همان س��اختارها، ميانگين 
پذيرش دانش��جو را چند برابر كردند و وقتي مش��خص مي شود كه 
بخش عمده اين دانشجويان به صورت پولي پذيرش مي شوند آنگاه 
 اثبات مي شود كه محور اصلي اين كار سود است نه علم. اين سود،
 به صورت رانت نصيب كساني مي شود كه طي مدت كوتاهي بيش از
يكهزار واحد آموزش عالي تأسيس كرده اند و معلوم است كه تاسيس 
يكهزار واحد آموزش عالي طي چند سال، تا چه حد با استانداردهاي 

آموزشي سازگار است. 
نكته خطير در اين نظام آموزش��ي، صرف مبادله مدرك با پول 
نيست � كه البته اين اتفاق به تنهايي يك فاجعه است � بلكه پيروي 
امحاله و جبري نظام مبتني بر س��ود از يك اصل اساس��ي اقتصاد 
سوداگرانه است: »افزايش درآمدها به همراه كاهش هزينه ها« معني 
افزايش درآمد كامًا آشكار است. در كاس مقطع دكتري كه به طور 
اس��تاندارد بايد حداكثر 5  دانشجو حضور داشته باشد 25 دانشجو 
را پذي��رش كردن، صرفاً با توجيه افزايش درآمد صورت مي گيرد. 
اما اتفاقات بدتر موقعي مي افتد كه هزينه ها بايد كاهش يابد. كاهش 
هزينه ها به معناي روند افت كيفيت تحصيل است؛ اين كاهش هزينه ها 
از اصل آموزش تا ساير هزينه هاي جانبي ازجمله هزينه تداركات، 
خدمات و... حمل و نقل را شامل مي شود. يكي از مصاديق بارز اين 
رخداد، فاجعه هفته گذشته در دانشگاه آزاد بود كه به مرگ غم  انگيز 
10 دانشجو و مصدوم شدن 25 دانشجوي ديگر انجاميد. اتفاقي كه 

هرگز قابل جبران نيست... 

* مايكل سندل، فيلسوف سياسي معاصر و نويسنده كتاب »آنچه 
با پول نمي توان خريد«

قوانین

جهان َمجازي

صفحه 2

سيد مسعود رضوي

يادداشت

تأمین تحصیل رایگان

حق حیات و دیگر هیچ

صفحه13

امير طوسي نژاد

يادداشت

سى دى  روزنامه اطالعات
 فروردين  تـا  آذر 

 سـال 1323
قيمت هر  CD  70/000  ريال

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

شركت توسعه منابع �نر�� تو��
آگهـى مناقصـه عمومـى

مناقص�ه شم�ا�� 97087 
شـركت توسـعه منابع انرژى توان در نظر دارد خط كامل خميرمالى مورد نياز خود به تعداد يك دسـتگاه را با شرايط ذيل از 
طريق برگزارى مناقصه عمومى و از شركت هاى واجد شرايط تدارك نمايد. لذا از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد جهت تهيه 

اسناد و تحويل پاكت هاى مربوط به مناقصه برابر روش ذيل اقدام نمايند.
* ارائه ضمانتنامه بانكى معادل 5درصد مبلغ پيشـنهادى در پاكت دربسـته*ارائه سابقه فعاليت، اساسنامه، روزنامه رسمى و 
مشخصات كامل اعضاى هيات مديره*تاريخ دريافت اسناد مناقصه : 5 روز از انتشار آگهى*آخرين مهلت ارسال پيشنهادها : 
ساعت 15 روز سى ام از انتشار آگهى*بهاى اوراق مناقصه : مبلغ 200/000 ريال واريز به حساب جاري طاليى 1177800626802 
بانك سپه شعبه شهيد چمران بنام شركت توسعه منابع انرژى توان *محل تهيه اسناد و تحويل پيشنهادها: خيابان پاسداران، 
نرسـيده به ميدان نوبنياد، ابتداى بزرگراه شـهيد بابايى، شـركت توسـعه منابع انرژى توان، معاونت بازرگانى، شماره تماس : 
22540523 *به پيشـنهادهايى كه فاقد سـپرده كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى و پيشنهاد هايى كه پس از انقضاى مهلت 
مقرر در آگهى واصل شود مطلقاٌ ترتيب اثر داده نخواهد شد.*شركت توسعه منابع انرژى در رد يا قبول هريك از پيشنهادها 
 مختار است.*قيمت هاى ارائه شده فقط به صورت تحويل در مقصد (CPT) يا (CFR) و بصورت ارزى مورد قبول خواهد بود.
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شركت سهامي پشتيباني �مو� ��� كشو�
مناقصه عمومى شماره  97/70/م

1–مناقصه گزار: شركت سهامى پشتيبانى امور دام كشور به شناسه ملى 14002771736 و  شماره اقتصادى 411113673771
به نشانى: تهران- ميدان ونك- خيابان برزيل شرقى– پالك 33- طبقه همكف - كميسيون معامالت

2- موضوع مناقصه: انجام امور خدماتى، پذيرايى و دبيرخانه دفتر مركزى از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت به شماره مناقصه 200971014000139
ــبا IR 900100004001039806370564  با كد شناسه شماره  ــاب ش ــماره حس 3- نوع تضمين شـركت در فرآيند ارجاع كار: اصل فيش واريزى وجه نقد به ش
931203900100000000000000000011 خزانه بانك مركزى قابل واريز در كليه شعب بانك ملى ايران و ساير بانك هاى مجاز يا ضمانت نامه بانكى به نام مناقصه 
گزار(كليه بانكها به جز بانك سرمايه و بانك ايران زمين) و يا اوراق مشاركت بى نام تضمين شده بانكها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد (موضوع قانون نحوه انتشار 

اوراق مشاركت) را ضمن درج در سامانه ستاد در پاكت الف الك و مهر شده تا ساعت 16 روز  شنبه  مورخ 1397/10/22 به مناقصه گزار تسليم گردد.
4- مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:

1/175/000/000 ريال (يك ميليارد و يكصد و هفتاد و پنج ميليون ريال) به نام شركت سهامى پشتيبانى امور دام كشور
5-زمان دريافت اسناد، ارائه پيشنهاد و گشايش پيشنهادهاي مالي:

1-5- مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: تا ساعت 17 روز چهارشنبه  مورخ  1397/10/12  
2-5- مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت 17 روز  شنبه  مورخ 1397/10/22

3-5- مهلت تحويل پاكت الف محتوى اصلى تضمين: تا ساعت 16 روز شنبه  مورخ 1397/10/22
4-5-زمان بازگشايى و رسيدگى به پيشنهاد ها: ساعت 10 صبح روز يكشنبه  مورخ 1397/10/23 واقع در نشانى مناقصه گزار

  IR 31010000 4001039804006087 6- خريد اسناد: متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند پس از واريز مبلغ 500/000 ريال (غير قابل استرداد به شماره حساب شبا
با كد شناسه شماره 377039882203900800000000001103 بصورت پايا به خزانه بانك مركزى از طريق سامانه ستاد) در زمان مهلت دريافت اسناد (رديف1- 5 آگهي) 

به آدرس اينترنتىwww.setadiran.ir مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
7- فيش/ رسيد پرداخت مبلغ 500/000 ريال خريد اسناد  در مهلت ارايه پيشنهاد (رديف 3-5 آگهى) به همراه پاكت الف به دبيرخانه كميسيون معامالت شركت تحويل گردد.

8- مراحل برگزارى مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
ــار مناقصه در سامانه روز شنبه   ــازند. تاريخ انتش ــركت در مناقصه محقق س ــايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت ش عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در س

مورخ  08/ 1397/10 مى باشد.
روابط عمومى   9- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

نوبت اول
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روان شناسي بزرگساالن
نوشتة بريا� �. ميشا��� ��بر� �. ��يد�

ترجمة �كتر حمز� گنجي � �لما ����يا� � فرنگيس حبيبي
قطع وزيري ، 312 صفحه ، چاپ ششم 

آيا زندگي اجتماعي و رواني سالمندان جامعه ما سراسر هموار و بي دغدغه است؟ در ذهن بسياري از 
ما پيري دوراني است كه نبايد به آن نزديك شد و در داالن زندگي دري است كه نبايد گشود. دنيايي 
است به رنگ غروب، با بويي آميخته از نم و نا. در ذهن ما اين مرحله از زندگي را هاله اي از ابهام دلهره آور 

احاطه كرده است كه نمي گذارد آن را در پرتو نگاهي پژوهشگرانه بنگريم. 
كتاب «روان شناسي بزرگساالن» به اين مرحله از زندگي مي پردازد و آن را واكاوي مي كند. دريچه اي 
است به روي دنيايي كه تا به حال به گونه اي علمي مورد بررسي قرار نگرفته است و حتي داده هاي آن 

به روشني به بيان نيامده است. 
نويسندگان در مقدمه كتاب نوشته اند: در كتاب حاضر، هر يك از جريان هاي اصلي تحقيق و نظريه هاي 
پيري شناسي را به صورت انتقادي و به طور خالصه ارائه خواهيم كرد. پس از مقدمه كوتاه، نظريه هاي 
اصلي و دستاوردهايي را عرضه خواهيم كرد كه مختص تحقيق در زمينه هاي زيست شناسي و پزشكي، 
جامعه شناسي و روان شناسي از ديد پيري شناسي است. تا آنجا كه ممكن است، سعي كرده ايم روابطي 
را كه واقعيت هاي مورد مطالعه با هر يك از اين رشته ها دارد، آشكار كنيم. پس از آن، دستاوردهايي را 

ارائه مي كنيم كه به بعضي جنبه هاي پيري مربوط بوده و مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. 
روابط موجود بين چشم اندازهاي مختلف در مسائلي كه به تدريج مطرح مي كنيم، نظير زندگي جنسي، سالمت رواني، مرگ و عزا، روشن تر متجلي خواهد 

شد. اين مسائل اجازه مي دهد تا عوامل كثيري را كه به تبيين تجربه پير شدن در فرهنگ ما كمك مي كند، يكجا ببينيم. 
فر�شگا� مركز� : تهر�� بز�گر�� حقاني� ��بر�� �يستگا� متر�� ساختما� ���نامه �طالعا�� تلفن : 29993686 

�نتشا��� �طالعا� منتشر كر� : 

آگهي مناقصه عمومي خريد خدمات
صنايع شهيد شير��� �� نظر ���� خريد كاال� �يل �� مطابق نقشه �� طريق 
مناقصه عمومي �جر� نمايد. بدينوس�يله �� ش�ركت ها� ��جد ش�ر�يط جهت 

شركت �� مناقصه �عو� به عمل مي �يد.
مشخصات فنيتعداد (عدد)جنس قطعهنوع كاالشماره    مناقصهرديف

طبق مشخصات و نقشه پيوست20/000/000ورق  ST14پرس پياله فوالدي1297/42
طبق مشخصات و نقشه پيوست20/000/000مس و برنجآبكاري پياله فوالدي2297/43

محل دريافت اسناد و قبول پيشنهادها: اصفهان: زرين شهرـ صنايع دفاع ـ صنايع شهيد 
شيرودي ـ معاونت بازرگاني ـ تلفن تماس: 031-52322157

ــناد و  ــار آگهي جهت دريافت اس مهلت ارائه اسـناد: حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ انتش
تحويل پيشنهادها به همراه رزومه كاري به محل مذكور مراجعه نمايند. بديهي است شركت 
در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و اين 

صنايع در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.
ــده و هزينه آگهي به عهده برنده  ــناد مربوطه درج ش ــرايط مناقصه در اس ــروح ش ضمناً مش

مناقصه خواهد بود.
روابط عمومي صنايع شهيد شيرودي اصفهان

آگهي تجديد مناقصه شماره 97/22
(دو مرحله اي)

ــبت به  شـركت مخابرات ايران منطقه فارس در نظر دارد نس
 OMC ــتگاه جمع آوري آالرمهاي محيطي مراكز خريد 120 دس
به همراه سنسورهاي مربوطه براساس استاندارد شركت مخابرات 
ــق مناقصه عمومي  ــناد از طري ــخصات موجود در اس ايران و مش
به صورت صددرصد ريالي اقدام نمايد. لذا از كليه توليدكنندگان و 
فروشندگان حقوقي داخلي واجد شرايط جهت شركت در مناقصه 

دعوت به عمل مي آيد.
ــتر به پرتال اين منطقه به  ــب اطالعات بيش متقاضيان جهت كس

آدرس fars.tci.ir مراجعه نمايند.
روابط عمومي مخابرات منطقه فارس

مزايـده عمومـي
شـركت پاك راسـتين سپهر (مديريت پسـماند شهرداري هاي 
ــماره  ــاس مصوبه ش شهرسـتان دماوند و پرديس) در نظر دارد براس
ــبت به جمع آوري  ــأت مديره محترم نس ــورخ 1397/9/12 هي 1569 م
ــك دو شهرستان با قيمت پايه اجاره  ــتي پسماندهاي خش و دفن بهداش
ــده عمومي برگزار نمايد.  ــال از طريق مزاي ــه 3/000/000/000ري ماهان
ــخ 97/10/11 لغايت 97/10/13 جهت  ــذا متقاضيان مي توانند از تاري ل
ــناد مراجعه و تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 97/10/15  دريافت اس
نسبت به تحويل پاكت ها اقدام نمايند. تاريخ بازگشايي پاكت ها در مورخ 
ــد كه برنده مزايده اعالم مي گردد. محل دريافت و  1397/10/16 مي باش
ــهريور ساختمان سازمان آب  ــناد: دماوند باالتر از ميدان 17ش تحويل اس

طبقه دوم شركت پاك راستين سپهرـ تلفن ـ 021-76324881
مديرعامل

 آرش شهريور

صفحه11

افتتاح 40 پروژه بهداشتی - درمانی درکرمانشاه با حضور وزیر
صفحه16
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برگزاری مراسم بزرگداشت آیت اه هاشمی شاهرودی
 با حضور رهبر معظم انقاب

مراسم  بزرگداشت  آیت اه 
هاشمی ش���اهرودی رئیس فقید 
مجمع تش���خیص مصلحت نظام، 
صبح پنجشنبه با حضور رهبر معظم 
انقاب  در حسینیه  امام خمینی )ر ه  

( برگزار شد.
در این مراس���م که اعضای 
خان���واده و بس���تگان آی���ت اه 
قوای  رؤسای  هاشمی شاهرودی، 
سه گانه، علما و روحانیون، مسئوان، 
ش���خصیت ها، میهمانان خارجی 
و قشرهای مختلف مردم حضور 
داشتند، قاریان قرآن آیاتی از کام اه 
مجید را ت���اوت کردند و ذاکران 
اهل بی���ت )ع ( ب���ه ذکر مصیبت 

پرداختند.
همچنی���ن حجت ااس���ام 
صدیقی در سخنانی، نزول هدایت 
الهی را لط���ف دائمی پروردگار بر 
بندگان خود دانست و با اشاره به 
نقش مهم علمای دین در این مسیر، 
گفت: آیت اه هاشمی شاهرودی از 
جمله فقیهان بزرگ و برجسته ای بود 
که با وجود قرار داشتن در قله های 

علم و معرفت، هیچ گاه از عمل به 
تکالیف اجتماعی و انقابی خود 
غافل نشد و با وایتمداری کامل، تا 
آخرین لحظه مفتخر به خدمتگزاری 

مردم و به نظام اسامی بود.
همچنین  مراسم بزرگداشت 
آیت اه س���ید محمود هاش���می 

شاهرودی  در س���فارت ایران در 
بغداد برگزار شد.

به گزارش ایسنا ، در این مراسم   
ده ها نفر از شخصیت های بلندپایه 
عراقی از جمله روس���ای احزاب، 
نمایندگان طوائف مختلف و  روسای 
عشایرحضور یافتند و مراتب تسلیت 

و همدردی خود را با دولت و ملت 
ایران اعام کردند.

از جمل���ه ش���خصیت های 
حاض���ر در این  مراس���م، نوری 
مالکی نخست وزیر پیشین عراق، 
شیخ مهدی الصمیدعی مفتی اهل 
سنت عراق، شیخ خالد الما رئیس 

جمعیت علمای عراق و ده ها مقام 
تراز اول سیاس���ی عراق، وزیران و 
نمایندگان کنونی و سابق این کشور 

بودند.
سفارت افغانستان در تهران  هم 
در پیام های جداگانه ای درگذشت 
آیت اه هاشمی شاهرودی و حادثه 
دانش���جویان  اتوبوس  واژگونی 
دانشگاه آزاد اسامی واحد علوم و 

تحقیقات تهران را تسلیت گفت.
خبردیگرای���ن که مراس���م 
بزرگداش���ت آیت اه هاش���می 
شاهرودی از سوی مجمع تشخیص 
مصلحت نظ���ام، مجلس خبرگان 
رهبری، قوه قضائیه و شورای نگهبان 

برگزار می شود.
به گزارش  مهر، این مراس���م 
صبح امروز از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ 
صبح، در مسجد ارك تهران واقع 
در میدان پان���زده خرداد با حضور 
جمعی از مسئوان مجمع تشخیص 
مصلحت نظ���ام، مجلس خبرگان 
رهبری، قوه قضائیه و شورای نگهبان 

و امت حزب اه برگزار می شود.

یک عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با اشاره به برخی 
اظهارات مبنی بر این که "قرار نبود 
مشکل اقتصادی با برجام حل شود 
و مسائل اقتصادی فعلی ربطی به 
برجام ندارد" گفت: این دیگر تو 
روی مردم ایستادن و به تمسخر 
گرفتن آنها  ست. شما بودید که 
گفتید اگر می خواهید چرخ زندگی 
با چرخ سانتریفیوژ بگردد بیایید و 
رای دهید حاا می گویید اینها به 

هم ربط نداشتند!
به گزارش ایسنا، محمدحسین 
صفار هرندی دیروزدر س����خنان 
پیش  از خطبه ه����ای  نماز جمعه 
تهران با اشاره به حوادث عاشورای 
۸۸ گفت: جریان خبیث فتنه گر از 
فرصتی استفاده کرد که می دانست 
مردم عزادار در حسینیه ها تجمع 
و عزاداری دارند و عرصه خیابان 
را برای خودش جوانگاه مناسبی 
فرض کرد، ام����ا در همان روز با 
حضور نیروهای وف����ادار به امام 
حسین )ع(، انقاب و وایت امر، 
آلودگی هایی که اینها در ساعاتی 
در خیابان های شهر ایجاد کردند 
پاك شد. به خصوص کسانی که 
در دانشگاه تهران در روز عاشورا 
برای عزاداری تجمع کرده بودند، 
در پیشانی و خط مقدم این مواجهه 
بودند و دشمن همان روز پاسخ 
خودش را دریافت کرد، اما پاسخ 
دندان ش����کن آن بود که در ۹ دی 

اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: ش����اید برای 
مردم����ی ک����ه در روز ۹ دی به 
صحنه آمدند، ش����رکت کردن در 
آن راهپیمایی تصویری بود تا در 
روز قیامت در محضر خداوند و 
حضرت فاطمه زهرا )س( آن را 
به عنوان یک حجت نشان دهند 
 و بگویند م����ا در میان حاضران 
۹ دی در دفاع از اعتقاداتمان به ائمه 
اطهار حضور داشتیم. من این را 
جدی ترین و نخستین دلیل حضور 
جانانه مردم در ۹ دی می دانم که 
با هیچ ی����ک از تجمعات پس از 

انقاب مشابهتی نداشت و بارها 
گفته ام که ۹ دی را فقط می توانیم 
با تجمعات عاش����ورای س����ال 
۵۷ مقایس����ه  کنیم. اگر عاشورای 
۵۷ س����بب شد که پش����توانه ای 
برای انقاب آفریده شود، ۹ دی 

ذخیره ای شد در انبان جمهوری 
اسامی که سال ها خودش را بیمه 

شده این حضور ببیند.
شعار ضدیت با اصل اسام 

و امام )ره(
این عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظ����ام تصریح کرد: در 
حوادث سال ۸۸ ظاهر مساله این 
بود که در انتخابات تقلب ش����ده 
است اما آنها که هوشیارتر بودند 
ماجرا را طور دیگری می دیدند و 
بعدها در شعارهایشان گفتند که 
مساله انتخابات بهانه است و اصل 

نظام هدف بوده است.
صفار هرندی با اش����اره به 
مواضع رهب����ری که از همان ابتدا 
ردپای دش����من خبیث را در این 
حوادث می دیدند و عده ای را بازی 
خورده آن می دانستند، گفت: آن 
زمان فردی در وباگش نوش����ت 
که "آنچ����ه در خیابان های تهران 
می گذرد مصاف دو جریان برای 
مدیریت آینده جهان اس����ت" و 
خیلی بااتر از آن چیزی هایی بود 
که ادعا می ش����د و در محاسبات 
می گنجید. امروز بعد از گذشت 
۱۰ سال از سال ۸۸ بیشتر مشخص 

می شود که این حرف به چه معنی 
است؛ این مصاف دو فلسفه و نگاه 

به مسائل هستی و جهانی بود.
وی گفت: کس����انی را سراغ 
داریم که در آن ایام شعار ضدیت با 
اصل اسام و امام )ره( را فریاد زدند 

و تعمد داشتند که روزه خواری کنند 
و آن را به رخ بکش����ند و در روز 
قدس آن فاجعه را آفریدند اما وقتی 
به گذش����ته برخی از اینها رجوع 
می کنیم می بینیم که حرف های اینها 
در مواجهه با رقیب فکریشان این 
بود که می خواهیم اسام ناب را 
پیاده کنیم، اما کارش����ان به جایی 
رسیده بود که با همه شعائر اسامی 
و انقاب و امام درگیر شده بودند 
و این نش����ان  می داد که خیلی از 
دعواهای قبلی هم منشاء دیگری 
داشته است؛ این در حالی است که 
این ام����ام و انقاب بود که آنها را 
از سیاهچاله ها به مسند و جایگاه 
نش����اند. البته نمی خواهم بگویم 
همه ش����ان مرتکب این خطای 
بزرگ شدند اما آنها رضایت دادند 
به گفتن این ش����عارها و سکوت 
کردند. کسانی بودند که در برابر 
ش����عار "نه غزه نه لبنان"  سکوت 
کردند در حالی بود که آنها خود را 
مدعی شاگردی امام و مدافع امام 

مطرح می کردند.
صفار هرندی اظهار داشت: 
در هم����ان مقط����ع در یکی از 
جلسات مجمع خطاب به مرحوم 

آقای هاشمی رفسنجانی گفتم، شما 
را در س����وابق طوانی همراهی با 
امام می شناسیم اما چطور است که 
امروز کسی که کینه انباشته نسبت 
به امام دارد و فحاشی به امام می کند 
و امام را "ج����اد" و "دیکتاتور" 
معرفی می کند، حاشیه نشین مجمع 
تشخیص مصلحت نظام شده است 
و در کنار ش����ما در ماقات های 
خارجی تان حاضر است و ایشان 
از من تشکر کرد و توضیح داد که 
چرا این آدم آنجاست و ما گفتیم که 

دیگر در کنار ایشان نباشد.
وی  دربخ����ش دیگ����ری 
ازسخنانش با بیان این که  جانفداها 
برای کشور و ایران همان کسانی 
هس����تند که برای دفاع از حرمین 
به سوریه و عراق رفتند و شدند 
حجت زمانه ما ادامه داد: حجت 
همه کسانی که فکر می کنند تاریخ 
مصرف جمهوری اس����امی بعد 
از ۴۰ س����ال تمام می شود و در 
دل های پرکینه خود نمی خواستند 

ما ۴۰ سالگی را تجربه کنیم.
سخنران پیش از  خطبه  های 
نم����از جمع����ه ته����ران درباره 
دستاوردهای ۹ دی گفت: دشمنان 
ایران باور داشتند که در ایران هم 
انقاب رنگی اتفاق می افتد اما ناکام 
ماندند و بعد چنان ورق برگشت 
که یک به یک حوزه های نفوذ آنها 
از دستشان خارج شد. بعد از ۹ دی 
یک به یک پیروزی های انقاب 
و کشور خود را نش����ان داد. در 
نشستی که وزرای دفاع ناتو بعد 
از راهپیمایی ۹ دی داشتند گفتند 
که  باید س����راغ کار دیگر برویم 
که شیطنت بعدیشان "تحریم" بود 
تا به این ش����کل مردم که در اثر 
تحریم آسیب می بینند نسبت به 
انقاب و امام ناامید ش����وند. یک 
جور انتقامگیری از مردمی بود که 

در صحنه ۹ دی شرکت کردند.
وی با انتقاد از مس����ئوان که 
نتوانستند به خوبی جلو اقدامات 
تحریمی دشمن را بگیرند، گفت: 
حق بود که همه مسئوان تاش 

کنیم که از س����نگینی این بار کم 
کنیم که جای شکوه است که یک 
عده به جای این که باری بردارند، 
بار اضافه کردند. نمونه اش برخی 
کارهایی اس����ت که می شد انجام 
نشود. آش����فتگی در بازار ارز که 
خوشبختانه با مدیریت درست چند 
ماهی اس����ت کنترل شده است از 
جمله اقداماتی بود که می شد این 

قدر آزاردهنده نباشد.
صفار هرن����دی تاکید کرد: 
این بارگذاری ه����ا بر دوش مردم 
محصول فهم نادرس����ت از این 
مساله اس����ت که برخی معتقدند 
"انقاب دوره اش تمام شده است و 
باید به نسخه های جدید که کدخدا 
می گوید پناه برد." متاسفانه امروز 
می بینیم آقایان می گویند قرار نبود 
مشکل اقتصادی با برجام حل شود 
و مس����ائل اقتصادی فعلی ربطی 
به برجام ن����دارد؛ این نوعی تو 
روی مردم ایستادن و به تمسخر 
گرفتن آنها س����ت. شما گفتید اگر 
می خواهید چرخ زندگی با چرخ 
س����انتریفیوژ بگردد بیایید و رای 
دهید ح����اا می گویید اینها به هم 
ربط نداشتند.آقایان امروز می گویید 
چرا کدخدای عال����م را این قدر 
قدرتمند جلوه می دهید و بزرگ 
نشان می دهید، این حرفی بود که 
شما زدید، مردم که این حرف را 

قبول نداشتند.
عض����و مجمع تش����خیص 
مصلحت نظام در پایان خاطرنشان 
کرد: در کن����ار ریزش های مکرر، 
رویش های����ی داری����م. جوانان 
برجسته ترین مصادیق رویش های 
انقاب هس����تند که بخش����ی  از 
آنه����ا در نماز جمعه هس����تند و 
دیروز)پنجشنبه( در دانشگاه تهران 
هم برخی از آنها را دیدم که یک 
هفته است دارند برای مردم مظلوم 
یمن روزه نج����ات می گیرند. این 
بچه ها مولودهای این عصر هستند 
و پرورده  دوره فتوحات انقاب و 
۹ دی و حجتی برای ما در عصر 

معنویت.

 فرمانده کل س���پاه پاس���داران انقاب  با تاکید بر این که از 
تهدیدهای نظامی و امنیتی عبور کرده ایم، بیان کرد: به فضل الهی و 
با تاش و مجاهدت های صورت گرفته امروز هیچ ابرقدرتی خیال 
تجاوز به خاك ایران را به ذهن خود راه نمی دهد و دش���منان به 

شدت از تقابل نظامی با   ایران واهمه دارند.
به گزارش روابط عمومی سپاه، س���ردار سرلشکر پاسدار 
محمدعلی جعفری در آیین بزرگداشت سردارشهید حمید تقوی فر 
که شامگاه پنجشنبه در حسینیه فاطمه الزهرا)س( پادگان ولیعصر 
برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای انقاب اسامی، دفاع مقدس 
و مدافعان حرم، اظهار داش���ت: شهید تقوی فر عمری در خدمت 
اسام و انقاب اسامی بود و زندگی وی سراسر مبارزه و مجاهدت 
است.وی با بیان این که بدون تردید شهید تقوی فر از درجه رفیع 
و باایی برخوردار است، افزود: این شهید عالیقدر بسیار آگاهانه 
نسبت به اهداف انقاب اسامی در میدان مقاومت و مبارزه حضور 
داشتند و مسیر را طی کردند و از روزهای اوایل جنگ هشت ساله 

در واحد اطاعات سپاه سوسنگرد مشغول فعالیت بودند.
فرمانده کل سپاه، نقش شهید تقوی فر در عملیات های دفاع 
مقدس را پررنگ بیان و تصریح کرد: این ش���هید واامقام پس از 
دوران دفاع مقدس در عرصه های فرهنگی فعال بود و بعد از آن 
که دشمنان تکفیری وارد عراق شدند، وی نقش تعیین کننده ای در 

پیروزی عملیات های مردمی علیه داعش برعهده گرفت.
 جعفری با تأکید بر این که اگر مجاهدت های مردم عراق در 
کنار مستشاران نظامی ایران نبود، مشکات زیادی در منطقه وجود 
داش���ت، گفت: عزت و اقتدار جمهوری اسامی از برکت خون 
شهداست و باید از عنایت الهی وجود مردم شهیدپرور و مقاوم ایران 

خدا را شاکر باشیم.
وی با اشاره به این که رهبر معظم انقاب برگزاری یادواره های 
شهدا را ادامه حرکت جهادی شهیدان معرفی می کنند، تصریح کرد: 
تکرار شدن نام شهیدان در جامعه از بیانات ضروری نزد مقام معظم 
رهبری   اس���ت و دغدغه امروز ما باید توسعه و نشر فرهنگ و 

گفتمان مقاومت، ایستادگی و شهادت باشد.
فرمانده کل سپاه، شکست های استکبار در تقابل با انقاب 
اسامی را به رغم تمامی دشمنی ها علیه ملت ایران ثمره خون شهدا 
دانست و بیان کرد: حرکت به سمت آرمان ها و عدم توقف و امید 
به آینده حیات معنوی جامعه بوده و مسأله امروز کشور هم همین 
است.وی با بیان این که ملت ایران امروز در جهان سربلند است و 
این مهم از رونق حیات معنوی در جامعه اسامی به برکت خون 
شهدا به دس���ت آمده است، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقاب 
فرمودند که اگر پیام شهیدان را بشنویم دیگر تمایل به غرب و شرق 
و گرایش به دش���من نخواهیم داشت واین رهنمود مهم باید در 

عرصه سیاسی و اجتماعی الگوی ما باشد.
 جعفری، پیام و درس شهدا برای امروز کشور را ایجاد روحیه 
و انگیزه برای به ثمر رساندن امور و تکیه و باور ظرفیت های عظیم 
جوانان پرش���ور ایران اسامی بیان و تصریح کرد: امروز متأسفانه 
برخی ندای ناامیدی سر داده و دل به بیگانگان بسته اند و این تفکر 

غیراسامی مشکاتی را ایجاد کرده است.
فرمانده کل سپاه با تأکید بر این که از تهدیدهای نظامی و امنیتی 
عبور کرده ایم، اف���زود: به فضل الهی و با تاش و مجاهدت های 
صورت گرفته، ام���روز هیچ ابرقدرتی خیال تجاوز به خاك ایران 
را به ذهن خود راه نمی دهد و دشمنان به شدت از تقابل نظامی با 

جمهوری اسامی ایران واهمه دارند.
  جعفری در ادامه تصریح کرد: نتیجه مقاومت، ایس���تادگی 
و مجاهدت شکس���ت مفتضحانه آمریکا در سوریه و فرار آنها از 
این کشور بود و کش���ورهای حامی این اتئاف مانند فرانسه هم 
امروز مش���کات زیادی دارند.وی با بیان این که وضع و سطح 
عمومی زندگی در ایران از بسیاری از کشورهای منطقه بااتر است، 
مش���کات امروز   کشور را   در حوزه مدیریت و اقتصاد دانست 
و اظهار داشت: برای حل این معضات  باید با مدیریت جهادی 
و نگاه انقابی، رهنمودهای مقام معظم رهبری در دستور کار قرار 
گیرد.وی با تأکید بر این که اقتدار آمریکا در جهان رو به افول است، 
گفت: بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران آمریکا به قدرت ایران 
در منطقه اذعان دارند و آمریکایی ها حتی جرأت بیان گزینه نظامی 

روی میز است را هم ندارند.
 جعفری با بیان این که عده ای س���ئوال می کنند که مبارزه و 
مقاومت تا چه زمانی ادامه خواهد داش���ت، گفت: به فرموده امام 
خمینی)ره( تا زمانی که آمریکا بر اساس خوی استکباری عمل کند، 

مقاومت ادامه خواهد یافت.
فرمانده کل س���پاه در پایان با تأکید بر این که فتنه اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی دشمن بزرگتر از جنگ سخت است، ادامه داد: 
جوهره انقاب اسامی این بوده که زیر بار ظلم نرفته و مردم جهان 
را هم به عدم ظلم پذیری دعوت کرده اس���ت؛ امروز بسیاری از 
حرکت های ضد استعمار و سلطه طلبی در دنیا برگرفته از گفتمان 
انقاب اسامی است؛ به طور مثال امروز بسیاری از فرانسوی ها  
اظهار کردند ک���ه حرکت اعتراضی خود را از انقاب ایران درس 

گرفته اند.

 دومین جلسه س����تاد باز آفرینی پایدار 
کانش����هر تهران، با حضور شهردار و رئیس 

شورای شهر  برگزار شد.
به گزارش مهر، در این جلس����ه محمد 
سااری عضو ش����ورای شهر تهران به توضیح 
روند فعالیت س����تاد باز آفرینی پرداخت و بر 
هماهنگی اعضا و نهادهای وابسته برای تحقق 
این هدف تاکید کرد و گفت: ش����کل گیری 
این ستاد در ش����ورای شهر قبل تصویب شد 
و ش����هردار وقت ریاست این ستاد را بر عهده 
داش����ت. وی معتقد بود که تحقق اهداف این 
 ستاد در گرو هماهنگی تمامی دستگاه هاست

 که به سختی به وجود می آید.
س����ااری بیان کرد: این استدال درست 
بود چرا که عل����ی رغم تمامی تاش هایی که 
شهرداری و شورای شهر در این ستاد داشتند و 
سهم خود را دادند، سایر نهادها کاری نکردند. 
به طور مث����ال، بانک های عامل به هیچ کدام از 
وظایفی که به آنها محول شده بود عمل نکردند 
یا سایر بخش های دولت سهم خود را در تحقق 

اهداف این ستاد انجام ندادند.
همچنین در این جلسه نعمت اه ترکی، 
رئیس س����ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
تهران گفت: اگر قرار اس����ت برنامه های این 
س����تاد عملیاتی و اجرایی شود باید برنامه ها و 
تفاهمنامه ها در سازمان مدیریت و برنامه ریزی با 

برنامه ششم توسعه کشور مطابقت داده شود.
در ادامه این جلسه، محمدرضا ابراهیمی 
سخنگوی دبیرخانه ستاد بازآفرینی درباره طرح 
اقدام مشترك برای ۱۸محله تهران به عنوان اولین 
دستور جلسه گفت: در این طرح برای ۱۸ محله 
تهران که نسبت به سایر محات کم برخوردارتر 
هستند اقداماتی برای بهبود وضع  زندگی مردم 

انجام خواهد شد .
به گفت����ه وی برای این اقدام ۴۳۷ میلیارد 
تومان در نظر گرفته شده است که توسط دولت 

و شهرداری تامین می شود.
در نهایت    پیش����نهاد »اقدام مشترك بین 
دول����ت و ش����هرداری در ۱۸ محله تهران« به 

تصویب اعضا رسید. 

دستور بعدی جلسه ارائه »بسته تشویقی 
نوسازی بافت های فرسوده « بود. این بسته شامل 
تخفیف   یا رایگان کردن خدمات نهادهایی مانند 
اداره برق، گاز و آب و فاضاب به سازندگان در 
محدوده های بافت فرسوده و   ارائه تسهیات با 
شرایط بهتر توسط بانک ها و یا تسهیات اسکان 

برای ساکنان خانه های تخریب شده بود. 
در نهایت اعض����ا تصویب کردند که هر 
بخش از این مشوق ها که تامین اعتبار و اباغ 
شد، اعام ش����ود تا مردم هم با آگاهی از این 

مشوق ها استفاده کنند.
دس����تور جلسه بعدی ش����ورا مربوط به 
درخواست شهردار منطقه ٢۱ برای قرار دادن 
کل شهرك »پیکان شهر« در محدوده محله های 

بازآفرینی بود.
 ابتدا حس����ن رحمانی، ش����هردار منطقه 
توضیحاتی درباره شرایط زندگی در این شهرك 
ارائه کرد و گفت:   ساختمان های این شهرك 
وضع  مناسبی ندارند و با توجه به تشکیل هیات 
مدیره ای از ساکنان این شهرك، آنها خواستار 

قرار گرفتن این مح����دوده در طرح بازآفرینی 
هستند تا این خانه ها تخریب و دوباره در حجم 

بااتری ساخته شوند .
در نهایت   قرار شد   این درخواست در 

دبیرخانه مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد.
 در پایان جلسه   پروژه پایلوت مسکن امید 
در منطقه صاحب الزمان)عج( مطرح و اعام 
شد که این پروژه ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته و قرار است در دهه فجر امسال توسط 
رئیس جمهوری افتتاح ش����ود. البته دبیر ستاد 
 درخواست داشت که شرکت های خدمات رسان
 مانند ش����رکت آب و فاضاب هر چه زودتر 
خدمات ازم را در اختیار این ساختمان ها قرار 

دهند.
 در این پروژه ۳٢۴ واحد مس����کونی و 
٦۳ واحد تجاری ساخته شده و با وجود پیشرفت 
۹۰ درصدی ساختمان ها، شرکت های خدمات 
 رس����ان هنوز اقدامی برای آنها انجام نداده اند،
 از این رو، س����تاد بازآفرینی انجام پیگیری و 

اقدامات ازم در این زمینه را تصویب کرد .

يادداشت
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در این ایام حجم اخبار اقتصادي و سياس��ت خارجي بر افکار 
مردم غلبه یافته است. در واقع مشکات و مکافاتي در اقتصاد مي بينيم 
و تبع��ات آن چنان ارتقایي پيدا کرده که اظهار نظرها و تحليل هاي 
رسانه اي را زیر سيطره خود گرفته است و همه را مجذوب مي کند. در 
موضوعات عامه پسند و احتماات متعدد مربوط به سياست خارجه 
و گرهگاه هاي آن حيطه نيز همين مکافات و مشکات را مي بينيم. در 
واقع، همه ما در شعاع تأثير رسانه ها قرار گرفته ایم و رسانه هاي جمعي 
اکنون این دو مسأله را در مرکز توجهات ما قرار داده اند. این فقط یکي 
از کارکرد محدودگرانه و حذفگرایانه در رسانه هاي جمعي است که 
درگذشته شکل و شمایلي داشت و اکنون شامل و مشمول چيزهاي 
دیگري هم هست، اما در اساس و بنياد، بر افکار عمومي اثرگذار است 

و تمایات اکثر را در تور و زورِ ویژه اي گرفتار مي کند.  
جامعه شناسان در بدو ظهور و گسترش برنامه هاي تلویزیوني در 
دهه هاي60 و70 ميادي، پيش بيني کردند که این رسانه بر مطبوعات 
غلبه خواهد کرد و سرانجام افکار عمومي را در جهات و منظورهایي 
خاص مورد بهره برداري قرار خواه��د داد. اما فقط به همين تغيير 
محتواي ذهني بسنده نش��د. تلویزیون که پس از رادیو، نگاه خيره 
ميليونها و سپس ميلياردها انسان را در سراسر کره زمين به خود جلب 
مي کرد، بازي تبليغ��ات را آغاز کرد تا اقتصاد و توليد متورم متولد 
شود و مصرفگرایي بر اساس ایده ها و منافع غولهاي نوظهور اقتصاد 
آمریکا و اروپا و حتي اقمار و مستعمرات آن کشورها، بر تمایات و 

انتخاب هاي مردم چيره شوند.  
این قدرتي بي مانند بود که کشورهاي کمونيستي و وایات متحد 
جماهير ش��وروي سابق و کشورهاي اروپاي شرقي و سوسياليستي 
نداش��تند و از اهميت آن غفلت کردند و سرانجام در مقابل آن زانو 
زدند. با تشریک مساعي و دس��تگاه عظيم افکارسازي و مناسبات 
اباغي و تبليغي در رس��انه هاي جمعي، شرکت هاي چندمليتي و 
تراست هاي اقتصادي به برندگان بي چون و چراي مسابقه اي در قرن 

بيستم تبدیل شدند.  
به این ترتيب، هر چيزي را به پول و س��رمایه تبدیل مي کردند؛ 
درحالي که حق انتخاب م��ردم البته ظاهراً برجا بود، اما در اندرون 
اندیش��ه مخاطبان و فرهنگ جامعه، یک عامل مهم و تعيين کننده به 
وقوع پيوسته و در سمت و سویي که منافع همان مراجع و شرکتهاي 
بزرگ ایجاب مي کرد، کنترل مي شد. باري، از اقتصاد به سياست و 
از سياس��ت به فرهنگ و امور دیگر راهي نبود؛ زیرا وقتي جامعه اي 
در مس��ير ذوق و گرایش و سليقه و انتخاب خاصي قدم برمي دارد، 
به زودي تبعات و مفروعات آن هم گریبانگيرش خواهد شد و مایل 
و ناچار اس��ت، که آنها را هم بپذیرد و در زندگي خود و خانواده و 

اطرافيانش به نمایش بگذارد. 
با این مقدمات، ازم اس��ت حد و حدود روش��ن تري از این 
تحوات را در ذهن داشته باش��يم و هم دولتيان و هم مردم بدانند 
که ضمن نياز به رس��انه هاي جمعي و شبکه هاي اجتماعي، قوانين 
ایجابي و سلبي ظریف و حياتي هم براي بهره وري و کنترل محتواي 
نرم افزاري و امکانات سخت افزاري این ابزارهاي مدرن و فوق مدرن 
ضروري است. آینده در پرتو همين ابزارها دارد شکل مي گيرد و ما 
چه خوشمان بياید و چه خوشمان نياید، باید آن را در اختيار بگيریم و 
بيشترین بهره هاي اجتماعي، فکري، علمي و اقتصادي را ببریم. دولت 
فقط نقش واسط و مدیر را دارد و دارایي هاي حقيقي و َمجازي یکسره 
از آِن ملت است. اگر محدودیتي وضع مي شود براي حفظ امنيت مردم 
و دارایي و زندگي و کشورمان است و اگر بهترین امکانات و نوترین 
تجهيزات رسانه اي به کار گرفته مي شود، براي افزایش قدرت کشور 

و بهبود زندگي ملت و ازدیاد ثروت مردم است.  
بر این اس��اس در چند یادداشت آتي، ازم است تاریخ تحول 
رسانه هاي جدید و قواعد و تأثيرات آنها را به اختصار مرور و نکات و 

پيشنهادهایي براي قوانين و کيفيات استفاده از آنها مطرح کنيم. 

 سيد مسعود رضوي
 مراس���م رونمایی از کتاب 
»تحریر ااصول« که تقریر دروس 
خارج اصول امام خمینی توس���ط 
آیت اه العظمی جوادی آملی است، 
صبح پنجشنبه در بنیاد بین المللی 
علوم وحیانی اسراء در قم با حضور 
این مرج���ع عالیقدر تقلید، یادگار 
امام، علماء و طاب حوزه علمیه 

قم برگزار شد.
به گزارش جماران، آیت اه 
العظمی جوادی آملی در این مراسم 
درباره تأخیر در چ���اپ این اثر، 
اظهار داش���تند: این کتاب تقریر 
درس خارج اصول حضرت امام 
خمینی)ره( و متعلق به ٦۳ س���ال 
پیش است که تا امروز اجازه چاپ 
آن را نمی دادیم؛ چون نگران بودیم 
که معاذاه م���ا را درگیر القاب و 
اوصاف و خیال کند اما اکنون که 
وقت رفتن است و هیچ نگرانی از 
این بابت نداریم، اجازه چاپ این 

اثر را دادیم.
این مرجع تقلید افزودند: اگر 
می بینیم حرف یک روحانی مانند 
حضرت امام این چنین در جامعه اثر 
داشت و حرف دیگران نه، به این 
دلیل است که امام داغ دین داشت و 
به همین دلیل سخنش در دل ملت 
اثر می گذاشت؛ و اا حرف همان 

حرف بود.
ایش���ان در بخش دیگری از 
س���خنان خود گفتند: بین تولید 
علم و دالی علم فرق است. هیچ 
کدام از داان تولیدکننده نیستند 
و فقط س���خنان و نظرات دیگران 
را منتقل می کنند. دال علم شدن 

هنر نیست. 
اکنون به برکت امام و شهدا 
حوزه غنی تری���ن دوره خود را 
می گذراند. حاا بزرگانی هستند که 
یا نمی شناسیم یا نمی خواهیم معرفی 
کنیم. راه حکیم شدن باز است؛ باید 

راه دال شدن را ببندیم.
س��خنان حاج س��يد 

حسن آقا خميني
یادگار گرامي امام هم در این 
مراس���م گفت: امروز با جامعه ای 
مواجه ش���ده ایم که انتظارات آن 
فراتر از چیزی اس���ت که ما در 
کتاب ها می خوانیم؛ مش���کل از 
کسانی است که اینها را باید به ما 

یاد می دادند و ندادند.
 آیت اه  سید حسن خمینی 
با اشاره به خصلت شجاعت امام 
راحل گفت: ترس یا ش���جاعت، 
طمع یا خوف، حسد یا کینه، حب 
نفس یا ح���ب ذات ربوی ما را به 
حرکت وا می دارد و درس و بحث 
بهانه هایی است که می توانیم با آن 

خودمان را توجیه کنیم. 
شاید به این جهت است که از 
فقه هم حماسه و هم رکود امکان 

بیرون آمدن دارد.
یادگار امام ب���ا تأکید بر این 
که »چشم ها را باید شست، جور 
دیگر باید دید«، افزود: اگر مشکلی 
می بینیم به این دلیل است که جان 

و روح ما مش���کل دارد. مرحوم 
مطهری تعبیر می کنند که امام مانند 
یک مغناطیس جان های شاگردان 
را منظم می کرد. در بررس���ی امور 
اگرچه باید به دنبال دلیل گشت اما 
بیش از دلیل باید علت های درونی 
خود را بازیاب���ی کنیم.وی اظهار 
داش���ت: دینداری ما کاریکاتوری 
است و تناس���ب ها در آن بر هم 

ریخته است. 
آیا واقعا قبح اعمال در نگاه 
ما به همان اندازه است که شریعت 
می گوید؟! الغیبه اشّد من الزنا. اگر 
کسی به خمر لب زده باشد هرگز 
با او رفاق���ت نمی کنیم، اما یقین 
دارم پشت سر کسی که پنج دقیقه 
قبل غیبت کرده اس���ت نماز هم 

می خوانیم. 
آیا توانسته ایم حّب نفس را 
از دنیای خودمان دور کنیم؟! همه 

دنبال کاسبی هستیم. 
همه آنچه که مردم از ما انتظار 
دارند، آن چیزی نیس���ت که در 

کتاب ها می خوانیم. 
امروزه ب���ا جامعه ای مواجه 
ش���ده ایم که انتظارات آن فراتر 
از چیزی اس���ت که ما در کتاب ها 
می خوانیم؛ مشکل از کسانی است 
که اینه���ا را باید به ما یاد می دادند 

و ندادند.
سید حسن خمینی یادآور شد: 
یکی از ویژگی های بزرگ امام این 
بود که ب���ه دین نگاه کاریکاتوری 
نمی کرد و اگر کسی ظلم کرده بود 
نمی توانست سکوت کند. این گونه 
نبود که فریاد بابت یک مشروب 
فروشی یا سینما باا برود و نسبت 
به اصل مسأله سکوت کند؛ با این 
رفتار بود که مردم در امام دوای درد 
خودشان را دیدند. اعجاز سخن امام 
این بود که به علل رجوع می کرد و 

دست روی دردها می گذاشت. 
امام درد مردم را نشان داد و 
خودش دوای درد شد؛ یعنی هم 
کمند بای مخالفین انسانیت و هم 

کلید نجات انسانیت شد.
وی تأکی���د ک���رد: یکی از 
ویژگی های ممتاز امام همین است 
که شاگردان را در فضای مغناطیس 
وجود خودشان پرورش دادند و 
تحت تأثی���ر آن فضا عمق و جان 
گرفتند. این مغناطیس از نزدیکان 
امام شروع شد تا کسانی که او را 
ندیده اند. آنها وایت فقیه را از راه 
مقبوله عمر بن حنظله  نفهمیدند، 
بلکه چون امام آن را پی ریزی کرده 
بودند، آن را دوای درد خودش���ان 
دیدن���د و گفتند اگر آن چیزی که 
می گویی، تو هستی خوب است.
وی ادامه داد: جذب امام ش���دن 
برای طلبه ها تابع ش���خصیت امام 
بود؛ چ���ون او را چنان یافتند که 

باید بود.
یادگار امام با اشاره به تعبیری 
از رهبر معظم انقاب افزود: مقام 
معظم رهبری چند ب���ار به طور 
خصوصی به من گفتند و ش���اید 

جای دیگر هم گفته باشند که اگر ما 
بعدها می شنیدیم که چنین آدمی آمد 
و رفت غبطه می خوردیم که چرا 

او را ندیدیم.
وی با بیان این که حوزه اشراق 
مغناطیس���ی امام بود که پرورش 
انس���ان می داد، گفت: در محضر 
آیت اه جوادی آملی استفاده ای 
که انس���ان از فضا می کند بیش از 
تأثیری است که از ادله مطرح شده 

می گیرد. 
این درسی است که شاگردان 
امام از امام گرفته اند و می ش���ود 
همچون پایه ای ب���رای عبور از 
مشکات امروز کرد که مقداری 
هم ب���ه خصلت ه���ای درونی و 

ویژگی های خودمان بپردازیم.
سخنان احمد مبّلغی

حجت ااسام و المسلمین 
احمد مبلغی هم اظهار داشت: سه 
عنصر در شکل گیری یک مدرسه 
اصولی نقش اساسی دارند، اولین 
عنصر برخورداری از روش ویژه، 
ممتاز و متمایز از روش های دیگر، 
دومین عنص���ر برخوردار بودن از 
عناصر متمایز روشی در سطحی 
از کارکرد اس���ت که به خروجی 
متفاوت بیانجامد و سومین عنصر 
وجود اصحاب و پیروان برای یک 
مکتب و مدرس���ه اصولی است؛ 
چرا که یک مدرسه اصولی با یک 
شخص تأسیس می شود اما با یک 

شخص شکل نمی گیرد. 
اگ���ر یک مدرس���ه اصولی 
می خواهد به ی���ک جریان تبدیل 
شود باید اصحاب و شاگردان آن 
مدرسه فکری جنبه تبیین و بسط 

آن مدرسه را به عهده بگیرند.
وی ب���ا بیان این ک���ه امام 
خمینی)ره( صاحب یک مدرسه 
اصولی اس���ت، افزود: ما به امتداد 
یک مدرسه و امکانات و ادبیات آن 
توجه نداریم. اما بسیاری از مدارس 
در قم ایجاد شده اند که توانایی های 

باایی دارند. 
امام صاحب یک مدرس���ه 
اصولی بزرگ است؛ چون هر سه 
عنصر باا در این مدرسه حضور 
تام دارد. در مدرسه اصولی امام در 
تحلیل نفس انسانی با نگاه فلسفی 
حرف های نو و دارای کارکرد دارد. 
امام نظریه های اصولی خاص دارد 
که هیچ گاه نتوانس���ته ایم آنها را 

بازسازی و ارائه کنیم. 
امام دارای یک نظام واژگانی 
اصولی است که نیازمند یک تحقیق 

اساسی است.
مبلغی با اشاره به تقریر آیت 
اه العظمی جوادی آملی از درس 
اصول فقه امام خمینی)ره(، گفت: 
هر تقری���ری دارای طعم خاص 
اس���ت. دقت در نکات فلسفی و 
دقت در حکایت از ویژگی های این 

تقریر است. 
باید افتخار کرد که این کتاب 
در امتداد مدرسه امام، اصول امام را 
در یک قواعد ویژه مطرح می کند.

علی اریجانی رئیس مجلس که به قم سفر کرده 
اس����ت، با حضرات آیات صافی گلپایگانی و مکارم 

شیرازی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خانه مل����ت، در این دیدار اریجانی 
گزارشی از روند شرایط اقتصادی کشور و کنترل ارز 
و همچنین در مورد شرایط منطقه و موفقیت هایی که 

کشور در این عرصه داشته است ،ارائه کرد.
ضرورت همگرایی و همدلی بیش����تر نیروهای 
سیاسی و کمک به رفع مشکات مردم موضوع دیگری 

بود که رئیس مجلس به آن اشاره کرد.
 آیت اه العظمی  مکارم شیرازی  هم مشکات 
اقتصادی و معیشتی را از نگرانی های موجود   کشور 

برش����مردند و گفتند: باید در بودجه سال آینده برای 
مشکل گرانی ها و معیشت مردم فکری شود.   گرانی ها 
مردم را آزار می دهد و برخی از مردم در تأمین مایحتاج 

اولیه خود دچار مشکل هستند. 
ایشان بخشی از مشکل گرانی را ناشی از بی انصافی 
برخی از کسبه و تجار بیان و تصریح کردند: عده ای که 
باا رفتن ارز را عامل گرانی اجناس و محصوات خود 
می دانستند اکنون با پایین آمدن قیمت ارز و دار حاضر 

نیستند قیمت ها را پایین بیاورند.
استاد س����طوح عالی حوزه همچنین با اشاره به 
شرایط حساس کشور، تأکید کردند: اگر شرایط فعلی 
کشور را درك نکنیم و وحدت به هم بخورد همه لطمه 
می بینند، اصاح طلب و اصولگرا هم ندارد؛ همه باید 

مشکات کشور را مد نظر داشته باشند.
آیت اه العظمي مکارم ش����یرازی همچنین کند 
بودن روند رسیدگی به پرونده های قضایی را از دیگر 
مشکات موجود در کشور برشمردند و گفتند: فرآیند 
طوانی رسیدگی به پرونده های قضایی به گونه ای است 
که برخی از مردم از مراجعه به قوه قضاییه و پیگیری 
شکایت خود صرفنظر می کنند.براساس این گزارش، 
اریجانی دیروز با آیت اه العظمی  نوری همدانی هم 

دیدار و گفتگو کرد.
براس����اس این گزارش اریجانی در باره مسائل 

مهم کش����ور تصریح کرد: موضوعی که کشور امروز 
با آن مواجه اس����ت مسائل اقتصادی است در این باره 
هم رهبری تاکید داشتند بنابراین شورایی برای سامان 
بخشیدن مشکات اقتصادی کشور با حضور سران قوا 
تشکیل شد تا تصمیمات این شورا بتواند برای مشکات 

اقتصادی چاره جویی کند.
رئیس مجلس   ادامه داد: البته تحریم های آمریکا  
هم در به وجود آمدن شرایط اقتصادی کشور بی تاثیر 
نبود بنابراین مساله مهم در بحث ارز کنترل قیمت آن 
بود. البته برای کنترل قیمت ارز تدابیر اقتصادی در این 
شورا مدون شد که خوشبختانه ظرف دو، سه ماه قیمت 

ارز تغییر کرد.

اریجانی بیان کرد: در بحث بانک هم باید قوانینی 
تدوین ش����ود که بانک ها مکلف به سرمایه گذاری در   
تولید شوند و مس����اله تولید و اشتغال در کشور رونق 

بگیرد.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: در بودجه سال آینده 
هدفگذاری  بر مس����اله صادرات غیرنفتی، بحث تولید، 
صنعت س����اختمان و کمک به یارانه مردم و فقرا بوده 
است که اگر مشکل تولید حل شود به طور قطع مساله 

اشتغال و بیکاری  هم حل خواهد شد.
آیت اه  العظمی نوری همدانی در این دیدار اظهار 
داشتند: شما از خاندان فقاهت و مرجعیت هستید عاوه 
بر اینکه شما شخصیتی عالم و مدیریت موفقی دارید 
و ما به شما عاقه مند هستیم الحمداه جنابعالی موفق 
هستید و با فکر و تدبیر شما خیلی از مسائل حل شده 
است؛ مساله مدیریت جزو مشکل ترین کارهای دنیا  
ست که شما در این زمینه موفق عمل کردید. مسئوان 
کشور باید مش����کات اقتصادی و فقر موجود را حل 
کنند و همچنین بر قیمت کااها اشراف داشته باشند تا 
قیمت اجناس در سراسر کشور با یک قیمت به دست 

مردم برسد.
 بانک ها  باید به تولید کمک کنند  که دراین صورت  
مساله اشتغال و بیکاری در کشور حل  و فقر ریشه کن 

خواهد شد.

آيت اه العظمي جوادي آملي: بايد راه دالي علم را ببنديم

آيت اه العظمي مكارم شيرازي از طواني بودن رسيدگي به 
پرونده هاي قضايي مردم انتقاد كردند

 بازگشت همه مستشاران نظامی ايران 
از عراق

 ایرج مسجدی  سفیر ایران  در جمع تعدادی از دانشجویان و فعاان 
رسانه ای عراق در بغداد گفت که ایران  به محض اعام پیروزی بر داعش 
و پایان تهدید تروریستی در عراق، تمامی مشاوران نظامی خود را از این 

کشور بیرون کشیده و همه آنها به ایران بازگشته اند.
این دیپلمات ارشد کشورمان ادامه داد: برخاف ایران، آمریکا به رغم 
پای���ان داعش، همچنان نیروهای خود را در منطقه حفظ کرده و به جای 
اعام پایان ماموریت نظامی نیروهایش، در برخی مناطق در حال تقویت 

پایگاه و پادگان های نظامی اش و ایجاد مواضع جدید است.
سفیر ایران در عراق در پاسخ به سئوال یکی از فعاان رسانه ای عراق 
در باره علل خروج نظامیان آمریکا از سوریه تصریح کرد: خروج نظامیان 
آمریکا از س���وریه را باید در چارچوب سیاست راهبردی واشنگتن در 

منطقه ارزیابی کرد.
مسجدی  ادامه داد: سیاست راهبردی آمریکا در منطقه، ایجاد بی ثباتی 
و بحران در منطقه است و به همین دلیل با هر تاشی که منجر به صلح و 

آرامش در منطقه شود، کارشکنی می کند.
وی تاکید کرد: آمریکایی ها نمی خواهند داعش و تروریسم در منطقه  
از بین برود بلکه می خواهن���د آن را مدیریت کنند تا منطقه همواره در 

شرایط التهاب و بحران باقی بماند.
وی ادامه داد: حضور نظامی آمریکا در سوریه برای واشنگتن هزینه ها 
و خس���ارات زیادی را به دنبال داش���ت و به رغم حضور چند ساله 
آمریکایی ها در خاك سوریه، اما این نیروهای بیگانه فاقد هرگونه پایگاه 
مردمی هستند و این امر آمریکایی ها را  به شدت نگران کرده است به ویژه 
برای مسلمانان مشخص شد که آمریکا خیرخواه مردم منطقه نیست   و 
از چش���م رژیم صهیونیستی به منطقه نگاه می کند اقدام آمریکا در انتقال 
انتقال سفارتش به بیت المقدس و حمایت رژیم صهیونیستی از داعش 
اقداماتی بود که اهداف پنهان آمریکا و رژیم صهیونیس���تی را برای مردم 

آشکار کرد.
مسجدی تاکید کرد : خارج کردن نیروهای آمریکا از سوریه به خاطر 
وجود این نگرانی ها بود و برای همین نیروهای خود را از خاك سوریه 

فراخوان دادند.
 وی در ادامه تصریح کرد :حضور نظامی آمریکا در منطقه توجیه پذیر 
نیست زیرا کش���ورهای منطقه به دلیل داشتن نیروهای بومی نظامی ازم، 

قدرت حفاظت از خود را دارند و نیازی به نیروی بیگانه نیست. 
به گفته این دیپلمات ارشد ایرانی در عراق ، آمریکایی ها دخالت در 
امور منطقه را جزو حقوقشان تلقی می کنند و برای همین در بسیاری از 
نقل و انتقاات نظامی خود و ایجاد مواضع و پایگاه، حتی از کشورهای 

منطقه هم اجازه نمی گیرند.
وی سیاست زورگویی آمریکا را در منطقه و جهان به سیاست »عصر 
حجر« و »قانون جنگل« تعبیر کرد و افزود که آمریکایی ها طوری حرف 
می زنند که انگار دنیا، مال آنها ست و همین امر باعث نفرت از آنها شده 

است.
در این نشست  فعاان رسانه ای عراق از نقش، حمایت و کمک های 
ای���ران از عراق به ویژه در جنگ علیه داعش تقدیر و تاکید کردند ملت 
عراق قدردان تاش های ایران برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه هستند.

برگزاری مراسم  »يوم اه حماسه 9 دی« 

فردا در تهران
»مراسم بزرگداشت یوم اه حماسه نهم دی« با سخنرانی جانشین 
فرماندهی کل سپاه پاسداران انقاب اسامی سردار سرتیپ پاسدار حسین 
سامی و با حضور عموم مردم بصیر تهران ساعت ۱۰صبح یکشنبه  در 

میدان امام حسین )ع( برگزار می شود

 رئیس دفتر رئیس جمهوری با حضور در بیمارستان 
امام خمینی )ره( ضمن عیادت از مصدومان حادثه اس���فبار 
اتوبوس دانشگاه آزاد و بررسی وضع آنان با خانواده های آنها 

هم گفتگو کرد.
به گزارش ایرنا، محمود واعظی در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت: روز پنجشنبه به همراه برخی مسئوان دانشگاه 
آزاد اسامی، وزارت بهداشت و مدیران و پزشکان بیمارستان 
امام خمینی)ره( از مصدومان حادثه اسفبار اتوبوس عیادت 
کردم.  خانم دکتر داداندیش هم ک���ه در این برنامه بنده را 
همراهی می کرد، به طور جداگانه از دختران دانش���جوی 
مصدوم عیادت و احوالپرس���ی کرد و با مادران دانشجویان 

بستری در بیمارستان گفتگوهایی داشت. 
پس از آن به اتفاق همراهان در جلسه ای که تقریباً عمده 
خانواده های این عزیزان در آن حضور داشتند، شرکت کردیم. 
در این جلسه، مفصل به سخنان خانواده ها گوش دادیم و با 

برخی از آنها شخصاً صحبت کردم.  
تقریباً همه خانواده هایی که عزیزانشان در بیمارستان 
بستری بودند از رسیدگی پزشکان و پرستاران و کادر درمانی 
راضی بودند و در این میان حتی زحمات یکی از پزشکان 
عزیز را بیش از همه متذکر شدند.وی افزود: مسائل مطرح 
شده توسط والدین و خانواده ها همگی توسط تیم همراه ثبت 
و ضبط شد تا به همه آنها رسیدگی شود. از آنجا که مسال 
درمانی این عزیزان منحصر به امروز و فردا نیس���ت برخی 
مباحث در باره روند درمانی با مس���ئوان بیمارستان و کادر 
پزشکی و مسئوان دانشگاه آزاد مطرح شد و بنده توصیه های 

ازم را کردم.
رئیس دفتر رئیس جمه���وری اضافه کرد: با توجه به 
مساعی خوب کادر پزشکی بیمارستان و پیگیری های مسئوان 
دانش���گاه آزاد و اهتمام جدی دولت در این زمینه، امیدوارم 

هرچه سریعتر شاهد بهبودی این عزیزان باشیم.

عيادت رئيس دفتر رئيس جمهوری از مصدومان حادثه دانشگاه آزاد

فرمانده سپاه: سطح زندگي در ايران از بيشتر كشورهاي منطقه بااتر است  صفارهرندی: جوانان برجسته ترين مصاديق رويش های انقاب هستند

اقدام مشترک دولت و شهرداری برای بهبود وضع  زندگی در 1۸محله تهران

رئيس شورای شهر: خط 4 مترو  فشار ترافيكی 

شريان های غربی شرقی   را كاهش می دهد
رئیس ش���ورای شهر تهران در جریان بازدید سرزده از خط ۴ مترو تهران 
گفت: خط ۴ متروی تهران از مهمترین پروژه های مترو است که غفلت از توسعه 

آن ناشی از ناهماهنگی در داخل شهرداری بوده است.
به گزارش فارس،  محسن هاشمی رفسنجانی در جریان سلسله بازدید های 
سرزده از پروژه های شهری، از وضعیت پروژه توسعه خط ۴ مترو تهران بازدید 
کرد.وی با بیان اینکه بازدید های سرزده به این دلیل انجام می گیرد که مسئولین 
شهری را درگیر بازدید نکند، گفت: در این بازدید پروژه توسعه شمال غربی خط 
۴ مترو مورد بررسی میدانی قرار گرفت که طولی در حدود ۴ کیلومتر داشته و 

۳ ایستگاه را در خود جای داده است.
رئیس ش���ورای شهر تهران اظهار داش���ت: این پروژه از مهمترین پروژه 
های مترو است که با توجه به وسعت عمل خطوط ٦ و ۷ مترو تهران به نظر 
می رسد که مورد غفلت قرار گرفته است. هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: با انجام 
این پروژه، خط ۴ مترو می تواند بخش مهمی  از منطقه ۵ را خدمت رسانی کند 
و همچنین از فشار ترافیکی شریان های غربی شرقی همچون بزرگراه همت و 

بزرگراه حکیم بکاهد.ب
به گفته وی اتمام این پروژه به لحاظ مالی مش���کلی ندارد و تامین آن از 
شیوه ایجاد و سرمایه گذاری در مجتمع های ایستگاهی برنامه ریزی شده است.

هاشمی رفسنجانی افزود: در سال ۸۹ که من مدیر عامل مترو بودم با آقای سعیدی 
کیا به عنوان رئیس بنیاد مسکن و مدیرعامل شرکت سامان محیط، قراردادی در 
همین خصوص منعقد شد که بر اساس آن قرار شد تا مجتمع ایستگاهی در اکباتان 

با عنوان افق و در جهت توسعه و سرمایه گذاری در این خط ایجاد شود.

در مراسم رونمايي از كتاب »تحريرااصول«



اولین مدال آور المپیاد کامپیوتر 
درگذشت

 بابک فرزاد از مدال آوران اولین دوره المپیاد کامپیوتر کش���ور پس از 
ماه ها جدال با بیماری سرطان دار فانی را وداع گفت.

 ب���ه گزارش ایرنا از مرکز ملی پرورش اس���تعدادهای درخش���ان و 
دانش پژوهان جوان، بابک فرزاد دانش آموخته راهنمایی و دبیرستان شهید 
اژه ای اصفهان و از مدال آوران اولین دوره المپیاد کامپیوتر کش���ورمان در 

سال ١٣٧٣بود.
وی دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر را در دانشگاه صنعتی شریف گذارند 
و از دانشکده تورنتو کانادا موفق به اخذ دکتری شد؛ وی پسا دکتری خود را نیز 

در دانشگاه مک گیل گذراند و استاد دانشگاه بروک کانادا شد.
رئیس مرکز ملی پرورش اس����تعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان به 

مناسبت درگذشت بابک فرزاد پیام تسلیتی را صادر کرد.
در پیام فاطمه مهاجرانی آمده است :با نهایت تالم و تاثر، این واقعه جانکاه را 
به حضور خانواده  داغ دیده این عزیز تسلیت عرض می کنم و ضمن ابراز همدلی و 
همدردی خود با همکاران برای بازماندگان این مصیبت از خداوند مهربان شکیبایی 
 و صبر جمیل خواس����تارم. بی ش����ک او از آنهایی بود که نشان داد آدمی با مرگ 

نمی میرد چون صاحبان قلم و اندیشه صاحبان تکثیر و رویش هستند.

 تیم کاوِش باستان شناسی تهران در بازار حضرتی، حدس می زنند شاید 
نخستین ترانشه ها را از دوره تیموری شهر تهران در دل بازار تاریخی پایتخت 
باز کرده اند که می تواند نخستین نمونه از ساختار شهر تاریخی باشد که حتی 

»کاویخو« از آن نام برده است.
به گزارش ایسنا، داستان از حدود ١۵روز پیش آغاز شد، زمانی که مالک 
فرهنگ دوس���ت یک مغازه در راسته بازار حضرتی تهران، در زمان گودبرداری 
بخش���ی از مغازه  خود برای ایجاد زیرزمین، با تکه های س���فال مواجه می شود. 
شهرداری هر چند در زمان آغاز کار از میراث فرهنگی  استعام نمی کند، اما با 
کشف یافته هایی مانند سفال های رنگی و حتی چند تکه استخوان، بااخره سراغ 
میراث فرهنگی می روند و این بار پای باستان شناسان اداره میراث فرهنگی استان 

تهران به مغازه باز می شود.
این یافته ها سرآغازِ به دست آمدن نشانه هایی از دوران تاریخی مختلف در 
زیرِ زمین این مغازه شدند، یافته هایی از دوران مختلف پهلوی، قاجار، صفوی و 
تیموری؛ نشانه هایی که باستان شناسان در چند روز نخست بررسی مطالعاتی به 
دست آوردند و حاا باید فکر کنند نشانه ها را از کدام دوره تاریخی نگه دارند 

و در کدام بخش تا خاک بکر باز هم دل زمین را بشکافند؟
 اگر تاریخ بازار حضرتی را به بازار صندوق سازان پیوند دهد

 قدیر افروند، مدیر بخش باستان شناسی اداره میراث فرهنگی استان تهران 
بر سر سایت کاوش در این مغازه درباره  ترانشه های ایجادشده در این مغازه و 

نتایج به دست آمده از آن ها تا امروز توضیح می دهد.
 وی با بیان این که حدود دو هفته قبل با اطاع یک کارشناس میراث فرهنگی 
از وضعیت این محوطه مطلع شده است، به خبرنگاران می گوید: در بازدید شهردار 
این ناحیه از منطقه ١۲ تهران، ساخت و ساز این مغازه در بازار حضرتی متوقف 
شد، از سوی دیگر در بین خاکبرداری ها تعدادی سفال و استخوان به دست آمد 
که نخست نیروی انتظامی با توقیف اشیا، آن ها را به حوزه قضایی ارسال کرد و 

سپس به میراث فرهنگی وضعیت اعام شد .
او با اشاره به بررسی هایی که در همان ابتدای حضور روی سفال ها انجام 
داده و به قدمت قاجاری بودن  آن ها پی می برد، بیان می کند: برای ما باستان شناسان 
که با دوره های تاریخی موجودِ تهران آشنا هستیم شاید موضوع مهمی نبود، اما 
با توجه به کاوش ها و گمانه زنی های سال ۹۲ و ۹٣در همین  محدوده ها در بازار 
صندوق سازان و خیابان اردستانی در محدوده بازار مولوی که بعضا تا سطح شش 
تا هفت متری به ایه های پیش از تاریخی برخورد کرده و با بقایای زیست پیش 

از تاریخ تهران مواجه شده بودیم، تیم کاوش به بازار حضرتی آمد.
وی با بیان این که نخست مالک برای علت توقف کار توجیه شد، ادامه 
می دهد: پیشنهاد کارشناسی حوزه میراث فرهنگی این بود که اقدامات پژوهشی 
و باستان شناسی بیشتری انجام شود. مالک نیز خوشبختانه همکاری ازم را انجام 
داد و تیم کاوش بعد از گرفتن مجوز گمانه زنی باستان شناس���ی از پژوهش���گاه 
میراث فرهنگی، کمتر از ١۰روز قبل کار خود را در این سایت آغاز کرد، اما 
با توجه به دو تجربه قبلی در دو محدوده بازار صندوق سازان و خیابان مولوی 
تاش کردیم تا نهایت دقت و وسواس را به خصوص برای ایه های قاجاری 

و صفوی داشته باشیم .
شاید کاوش ها به سفرنامه کاویخو از تهراِن تیموری برسد

این باستان شناس با اشاره به شرایط ناامن به وجود آمده در مغازه بعد از 
کندوکاو گسترده  و ریختن بخشی از سقف و وجود سه چاه نسبتاً عمیق در 
محدوده، بیان می کند: با همکاری شهرداری، مالک نسبت به مقاوم سازی اقدام 
کرد تا مسیر برای گمانه زنی آماده شود. در فضای اصلی مغازه و در عمق ٣۰تا 
۴۰سانتی متری ایه های سطحی و متأخر به دست آمدند. موزاییک ها در ایه های 
نخست متعلق به دهه ۴۰و ۵۰  و دوره پهلوی هستند و ایه های متاخرتر در 

مرکز ترانشه نشانه های دوره ی قاجار را در خود دارند.
وی با بیان این  که در فضای جلویی مغازه، دو ترانشه ایجاد شد که در 
یکی آثار آجری به دس���ت آمد، می افزاید: با به دس���ت آمدن این آثار، قدری 
حساسیت بیشتر شد که در دوره قاجار و صفوی و احیاناً تیموری چه بر تهران 

گذشته است.
افروند با بیان این که پس از عبور از سطح خشتی یک دیوار آجری دوره 
قاجار کشف شد و ایه بعدی و دیواری اصلی متعلق به دوره صفوی و بقایای 
کف به دست آمده آجری بودند، توضیح می دهد: با کشف این ایه، این ذهنیت 

مطرح شد که آیا امکان دارد آن ایه متعلق به دوره تیموری باشد؟ در واقع دیوار 
صفوی بزرگ روی پایه دوره تیموری گذاشته شده بود.

او با تاکید بر این که تاریخ گذاری فقط به روش آزمایشگاهی می تواند به ما 
کمک کند، بیان می کند: در مواد فرهنگی به دست آمده، خوشبختانه یکی دو قطعه 
کاشی دوره تیموری نیز کشف شد. کشفی که می تواند یک نشان برای رساندن 
ما به دوره  پیش از صفویه باشد. در این صورت به شهری می رسیم که »روی 
گونزالس کاویخو اسپانیایی - نویسنده و جهانگرد اسپانیایی که فرستاده مخصوص 
هانری سوم پادشاه اسپانیا به نزد تیمور گورکانی بود -« در سفرنامه دوره تیموری 

خود از تهران توصیف می کند و از تهران به عنوان شهر یاد می کند.
 کاوش های باستان شناسی در تهران متعلق به قاجار و صفوی است

 او این ترانش���ه را نخس���تین گمانه زنی متعلق به دوره تیموری در تهران 
می داند و می گوید: این حاصل کاوش های کمتر از یک هفته ای است که در نوع 
خود  بی نظیر است. ما در کاوش باستان شناسی برنامه دار و هدفمند تقریباً از دوره 
قاجاری به صفوی رسیده ایم. به نظر می رسد اگر معاونت میراث فرهنگی ادامه 
کاوش ها را تبیین کند، می توان آن را نخستین نمونه از ساختار تاریخی شهر تهران 

دانست که در دل شهر تاریخی تهران باید حفظ شود.
افروند با اشاره به قرارگیری این ترانشه در نزدیک دیوار و باروی صفوی 
تهران و منطبق بر خیابان های مولوی و خیابان امیرکبیر و ری و خیام به عنوان 
مستنداتی خوب برای دوره صفوی، بیان می کند: پیش از این چند باستان شناس 
درمیدان ارگ بررسی مطالعاتی انجام داده اند، اما باستان شناسی دوران متأخر از 
تیموری و صفوی در این محدوده فقط به این سمت محدود می شود. از سوی 
دیگر همه  سایت های کاوش شده بسته شده و قابل دسترس نیستند، اما در صورت 
تبیین و دفاع باستان شناسان بدون وارد شدن خللی به آن ها می توانند حفظ شوند 

و حتی توسط پژوهشگران و مسئوان قابل بازدید باشند.
او با بیان این که تداخل چندین سازه  و ساختار معماری در این سایت کاوش، 
به هم پیوند خورده اند، می افزاید: جهت قرار گیری سازه اصلی جهت قرارگیری 
شهر تهران است و می تواند به موازات باروی صفوی باشد، از سوی دیگر نیاز 
به آن است که نتایج آزمایشگاه منتشر شود، هر چند اطاعات باستان شناسی ما 

از این دوران بسیار اندک است.
چرا احداث زیرزمین در بازار تهران ممنوع است؟

او وجود آجرهای تیموری در کف این ترانشه را بسیار بااهمیت می داند و 

با بیان این که این نتایج می تواند اطاعات باستان شناسی ما نسبت به شهر تهران را 
تغییر دهد، می گوید: این اطاعات برای مورخین هنر و شهرسازی حائز اهمیت 
است، اطاعاتی که این ترانشه در همین فضای محدود به ما می دهد، می تواند 

نگرش ما را نسبت به زیر سطح تهران تغییر دهد .
این باستان شناس تاکید می کند: ما نمی دانستیم چرا پیشکسوتان در گذشته 
احداث زیرزمین در منطقه تاریخی را ممنوع کرده بودند، اما امروز دیگر می دانیم 
علت آن چه بوده است، چون در قسمت تاریخی تهران عاوه بر آثار دوره صفوی 
و تیموری، آثار بسیار غنی از دوران پیش از تاریخ تهران در دوران نوسنگی بدون 

سفال تا نوسنگی با سفال و نوسنگی و شهرنشینی داریم.
 سرپرست کاوش بازار حضرتی این بررسی مطالعاتی را قابل تکمیل شدن 
می داند و ادامه می دهد: حتی از دوران تاریخی و آغاز تاریخی هم در تهران آثاری 
داریم. در واقع با اطاعاتی که پیدا می کنیم جدول گاهنگاری شهر تهران از امروز 

تا دوران نوسنگی بدون سفال در فات مرکزی ایران اهمیت دارد.
 او با تاکید بر این که در تپه قیطریه و نقاط دیگر، آثارِ هزاره اول وجود دارد، 
ادامه می دهد:  در آن محدوده و شعاعی که جوامع دیگر می توانستند رفت وآمد 
کنند، آثار زیست وجود دارد، بنابراین می توانیم در همین حوزه  وسیع، در خال 

کاوش ها عملیات باستان شناسی انجام دهیم.
 می دانیم اگر کسی در بازار گودبردای کند، به ایه های تاریخی آسیب 

می زند
 وی در ادامه به توضیح روند عملیات کاوش در این مغازه در بازار حضرتی 
می پردازد و توضیح می دهد: با ایجاد ترانشه اول، آثار به اندازه ای که باید مهم 
جلوه نمی کردند، به هم ریختگی و نازل بودن آثار معماری وجود داشت، حتی 
به همکارانم اعام کردم امکان جمع کردن ترانشه وجود دارد، چون به نظرم به 
اندازه کاوش در بازار صندوق سازان اهمیت نداشت. اما در زمان نوشتن گزارش 
و تحلیل اطاعات روزانه کاوش، بار دیگر تصمیم گرفتم با توجه به فرصت 
موجود دست کم آثار دوره قاجار و احیانا دوره تیموری را بررسی کنم که بر 

تهران چه گذشته است؟
 او با بیان این که با آغاز کار روی دومین ترانشه، به آثار با ارزشی برخورد 
کردند، ادامه می دهد: با این که می دانیم در این عمق و در دیدگاهی که به روشنایی 
نسبت به تاریخ تهران داریم، احتماا می توانیم به آثار جدیدی برسیم، اما با کشف 
یافته هایی از دوران صفوی و تیموری کار را متوقف کردیم تا حداقل میراثی از 

معماری این دوره ها در اختیار داشته باشیم و آن را برای شهر تهران حفظ کنیم 
و الگویی برای مسئوان، پژوهشگران و متخصصان باشد.

 این باستان شناس با اشاره به این کاوش، ادامه می دهد: از این به بعد معاونت 
میراث فرهنگی استان تهران می تواند دست پر نسبت به صدور مجوزهای خود اقدام 
کند، اکنون دیگر اطاع داریم که هر کس قصد انجام گودبرداری عمیق را داشته 

باشد، به ایه های ارزشمند تاریخی و پیش از تاریخی تهران آسیب می زند.
 او اضافه می کند: معتقدم بی زبان ترین و بی دفاع ترین میراث تمدنی بشر، 
محوطه های باس���تانی هستند، اگر مطالعات باستان شناسی در این مغازه انجام 
ش���ود و آن به مرور کامل از بین برود، ظاهرا به کس���ی آس���یب نمی رسد، اما 
 تاریخ بش���ریت از یک مجموعه  آثار تاریخ و تمدن بش���ر برای همیشه محروم 

می شود. 
وقتی یک بنا روی س���طح زمین اس���ت، همه آن را می بینند، اما وقتی زیر 
سطح زمین قرار دارد، فقط متخصصان می توانند زبان حال او و آثار باشند؛ این 

نکته و تفاوت بین دو بناست.
 افروند با بیان این که اگر می گوییم دانش باستان شناسی مهجور واقع شده، 
در چنین نقاطی می توان آن را حفظ کرد، ادامه می دهد: در واقع این کار می تواند 

به بخشی کمک کند که جز باستان شناسان هیچ مدافعی ندارد.
 نقطه  راهگشا در دل بازار تاریخی تهران

 او در توضیح بخش دوم این سایت کوچک در دل بازار حضرتی تهران 
که در پشت مغازه قرار گرفته نیز می گوید: اگر بتوانیم آقای مالک را توجیه کنیم، 
به نظرم ادامه کار در بخش پشتی می تواند راهگشا باشد، چون می توانیم کاربری 

و هویت این بخش از بازار را مشخص کنیم.
 او ادامه می دهد: معتقد بودم  در این بخش باید شانس خود را برای رسیدن 
به اطاعات کامل تر، بیشتر کنیم، اما عما از دست مان خارج است، چون در 
این نقطه، سه چاه عمیق وجود دارد، در شرایطی که تنها نقطه ای که می توانستیم 

گمانه زنی کنیم، همین بخش – بخش پشتی مغازه- است.
 وی اختاف ارتفاع این  نقطه با قس���مت جلویی مغازه را یک متر و 
١۰سانتی متر بیان می کند و می افزاید: تا کنون یک دیواره متداول دوره قاجاری 
به دست آمده، و با توجه به ارزشمند بودن معماری در بخش جلویی بنا، دیگر 
دغدغه آن طرف را نداریم و چون معماری چینه ای یا خشتی با مصالح بومی و 
 ریشه دار در بخش عقبی کاما شناساست، می توانیم کاوش را تا خاک بکر ادامه 

دهیم.
 او با بیان این که با پایان مستندسازی در این مرحله توسط یکی از معماران 
این محوطه  تاریخی که کار برداشت را انجام داده است، این گروه کاوش آثار 
خشتی را برمی دارد تا به ایه های زیرین برسد، اضافه می کند:  اگر در این نقطه 
آثار آجری به دست می آوردیم، شاید رفتارمان متفاوت بود. اما نگاه اولیه ما در 
طرح پژوهشی نوشته شده است. ما قصد پیگیری ایه های پیش از تاریخی را 
داریم که پیش از این در خیابان ش���هید اردس���تانی به دست آمده و ازم است 
که امتداد این دوره را ما در افق های پایین داشته باشیم و ببینیم تا کجا بُرد آثار 

وجود دارد.
افروند با بیان این که در ایه های زیرین بازار صندوق سازان سفال های دوره  
پیش از تاریخی پیدا شده است، ادامه می دهد: این منطقه در فاصله بین خیابان 
شهید اردستانی و بازار صندوق سازان  قرار گرفته، بنابراین در این ترانشه وضعیت 
این محدوده را در ارتباط با دوران پیش از تاریخی واحیانا فاصله بین قاجاری 

تا پیش از تاریخی معلوم می کنیم.
معماری این منطقه، معماری حاشیه نشین های تهران بوده

او با تاکید بر این که تا امروز در سفال ها چیز خاصی به دست نیامده است، 
اظهار می کند: معماری این فضاها، معماری معمول حواشی یا حاشیه نشین های 
تهران است، معماری طبقه پایین با کاربری متوسط پایین جامعه است، از سوی 
دیگر اگر از نظر دکوراتیو، تزئینی، ظواهر این ها با آجرکاری و تزئینات گچ کاری 
باش���د، اما درباره بنای خشتی تقریبا انتظارِ دیگری نداریم. او مواد فرهنگی به 
دست آمده را کاشی هایی از دوره قاجار می داند و ادامه می دهد: حدس می زنیم 
برخی آثار مانند کاشی ها متعلق به دوره زند باشد و قطعات شیشه که به دست 
آورده ایم تکنیک های شیشه گری این دوران را می تواند معرفی کند و کاشی »نره« 
دوره قاجار نیز در یافته ها به دست آمده  است. اما هنوز در مورد چند تکه استخوان 

به دست آمده نمی دانیم متعلق به چه جانور یا حتی انسانی باشد

3 اخبار داخلي
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تیم کاوِش باستان شناسی تهران به دوره تیموری رسید

کوتاه آموزشي

فراخوان همکاری  پژوهشی استادان وپژوهشگران ایرانی وآلمانی 

منتشر شد 
اولین فراخوان مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران با 
وزارت ف���درال آموزش و پژوهش آلمان برای تبادل محققان و اجرای 

پروژه های مشترک اعام شد. 
به گزارش مهر به نقل از وزارت علوم، این فراخوان با هدف تبادل 
محققان، توسعه کنسرسیوم پژوهش، تدوین طرح های تحقیقاتی جامع 
و کاربردی، هماهنگی در زمینه همکاری دوجانبه میان شرکای ایرانی و 
آلمانی، تدارک هدایت و اجرای رویدادهای مشترک مانند کنفرانس ها، 

کارگاه ها و طرح های میدانی است.
ایجاد همکاری های جدید و توس���عه همکاری های گذشته میان 
شرکای ایرانی و آلمانی، آماده سازی برنامه های کاربردی برای توسعه 
همکاری در پروژه های مهم تحقیقاتی که قابل ارائه و دریافت حمایت 
مالی مانند حمایت مالی اتحادیه اروپا، افق اروپا، س���ازمان های حامی 
پژوهش کشور آلمان)DFG( و فراخوان ها و برنامه های مختلف از دیگر 

رویکردهای این فراخوان به شمار می رود.
متقاضیان برای شرکت در این فراخوان تا ١۵آوریل ۲۰١۹می توانند 

پروپوزال های خود را ارائه دهند.
ایجاد 10واحد دروس اختیاری تقاضا محوردر دانشگاه ها

آیین نامه مهارت افزایی و ارتقای توان اش���تغال پذیری دانشجویان 
کارشناسی توسط معاونت آموزشی به دانشگاه ها و موسسات آموزش 

عالی اباغ شد.
به گزارش مهر، آیین نامه مهارت افزایی و ارتقای توان اشتغال پذیری 
دانشجویان کارشناسی توسط معاونت آموزشی به دانشگاه ها و موسسات 

آموزش عالی اباغ شد. 
در این آیین نامه که با هدف هدایت برنامه های چهارگانه مهارت 
افزایی دانش���گاه ها تدوین ش���ده است به دانشگاه ها مجوز طراحی تا 
١۰واحد دروس اختیاری تقاضا محور برای تقویت مهارت های کسب 

و کار دانشجویان داده شده است.
همچنین تاکید شده است که معاونان آموزشی بر اجرای جنبه های 
عملی برنامه های درس���ی نظارت داشته باشند. عاوه بر این سازوکار 
تامین مالی و پشتیبانی اجرای برنامه های مهارت افزایی مشخص شده 

است.
  دولت مکلف به کاهش مراکز پژوهشی دستگاه های

 اجرایی شد
دولت در ایحه بودجه ۹۸مکلف شد به گونه ای برنامه ریزی کند که 
تعداد مراکز پژوهشی دستگاه های اجرایی را در سال ۹۸کاهش دهد.

به گزارش مهر، ایحه بودجه س���ال ١٣۹۸در چهارم دی ماه ۹٧از 
سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسامی ارائه شد.

بر اساس بند ج تبصره ۲١این ایحه به منظور افزایش اثربخشی 
اعتبارات پژوهشی و کارایی واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین 
صرفه جویی در هزینه های عمومی )بند ١۶سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی( دولت ملکف اس���ت به گونه ای برنامه ریزی کند که تعداد 
مراکز پژوهشی دستگاه های اجرایی )اصلی و وابسته( در سال ١٣۹۸به 
شکل واگذاری آنها به بخش غیردولتی، انحال یا ادغام به یک واحد 

پژوهشی و تحقیقاتی تقلیل یابند.
همچنین در بند »ز« تبصره ۲١ماده واحده ایحه بودجه سال ۹۸کل 
کش���ور، به دولت اجازه داده ش���ده است:با توقف صدور مجوز ایجاد 
هرگونه واحدهای مراکز آموزش عالی، واحدهای کوچک آموزش عالی 
 در استان ها را در یکی از دانشگاه های بزرگ استانی ادغام یا تجمیع

 کند. 
توس���عه در رشته های تحصیلی جدید در راستای تامین نیازهای 
ملی و منطقه ای در درون دانشگاه های موجود صورت خواهد گرفت 
و دانش���گاه های وابس���ته به دستگاه های اجرایی نیز به وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری منتقل شود.

»ماهنامة سرمشق منتشر شد« 
ماهنامة سرمشق با صاحب امتیازي بتول ایزد پناه راوري نشریه اي است که 

به موضوعات متعدد فرهنگي و اجتماعي استان کرمان مي پردازد. 
بخشهاي اصلي سرمشق عبارتند از: ادبیات، سینما، موسیقي، تئاتر، تاریخ، 
فرهنگ، جامعه، جنگ، مبل راحتي و کوبه. در هر بخش مطالب گوناگوني 
به رشته تحریر درآمده است. در شمارة بیست و هشتم ابتدا یادداشت سردبیر 
با عنوان   »به امید روزگار بهتر« را شاهد هستیم و پس از آن یادداشت علي اصغر 
مظهري کرماني است که طي گزارشي به حواشي حادثه حمله به اجتماع مردم 

و آتش  س���وزي در 
مسجد جامع کرمان 
 ١٣۵٧ س���ال  در 

پرداخته است. 
ادبیات  بخش 
این شماره طي چند 
یادداشت به موضوع 
مهاجرت اختصاص 
یافته اس���ت و نیز 
کیمیا سعیدي دربارة 
مهاجرت با تعدادي از 
شاعران و نویسندگان 
کرماني به گفت و گو 

پرداخته است. 
اولین یادداشت 
بخش سینما مطلبي 
اس���ت به مناسبت 
نامگذاري تاار خانة 

هنرمن���دان کرمان به نام زنده یاد »علي  معلم« به قلم کورش تقي زاده در بخش 
موسیقي گفت و گویي با سورج یاسایي دبیر انجمن موسیقي کرمان انجام شده 
است که طي آن به نحوه فعالیت موسیقایي یاسایي و همچنین نظراتش دربارة 

مباحث موسیقي مطرح شده است. 
در بخش تئاتر این شماره به برگزاري سي امین جشنوارة تئاتر استان کرمان 
پرداخته شده است؛ ازجمله گفت و گوي سکینه عرب نژاد با هشت کارگردان 

شرکت کننده در این جشنواره. 
تحلیل علل دو شورش کارگران شال باف کرماني در دورة قاجاریه به عنوان 

یادداشتي از مجید نیک پور است که در بخش تاریخ درج شده است. 
ازجمله موضوعات این یادداش���ت اشاره به رقابت سیاسي دو خاندان 
ابراهیمي و وکیلي در کرمان است.  محمد علي علوي نویسندة نام آشناي استان 
کرمان در بخش فرهنگ یادداشتي دارد با عنوان »فرهنگ مردم« که موضوع آن 

بزرگان خراسان و هنرهاي محبوب مردم کوچه بازار است. 
در ادامة این شماره از ماهنامة سرمشق مطالب خواندني متعدد با موضوعات 
متنوعي پیش روي خوانندگان عاقه مند به موضوعات فرهنگي و اجتماعي قرار 
دارد.  شمارة بیست و هشتم ماهنامة سرمشق منتشر شده است و در اختیار 

عاقه مندان به موضوعات فرهنگي و اجتماعي استان کرمان است.  

معرفی برترین های جشن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر  

هفدهمین جشن ساانه انجمن منتقدان، نویسندگان 
و پژوهشگران خانه تئاتر عصر ۶دی در تاار زنده یاد 

عباس کیارستمی برگزار شد.
به گزارش مهر، هفدهمین جش���ن ساانه انجمن 
منتقدان، نویس���ندگان و پژوهشگران خانه تئاتر عصر 
پنجشنبه ۶ دی در تاار زنده یاد عباس کیارستمی بنیاد 

سینمایی فارابی برگزار شد.
در این مراس���م که با حضور چهره های هنری 
و تئاتری همچون اصغر فرهادی، لوریس چکناواریان، 
حمید امجد، همایون ارشادی، رضا بابک، احترام برومند، 
شهرام گیل آبادی و علیرضا تابش همراه بود، برگزیدگان 
بخش های مختلف مسابقه مطبوعاتی انجمن نیز معرفی 

شدند.
 اجرای این مراسم نیز بر عهده فرزاد حسنی بود.

در ابتدای این مراسم انجمن منتقدان و نویسندگان 
خانه تئاتر نشان مسئولیت اجتماعی را به نمایش های 
»آبی مایل به صورتی« س���اناز بیان و »قند خون« لیلی 

عاج اهدا کرد.
در ادامه مراسم نکوداشت پری صابری با حضور 
پروین امیرقلی برگزار ش���د. کمیسیون ملی یونسکو 

تقدیرنامه عالی یونسکو را به صابری اهدا کرد.
با حضور آیدین آغداش���لو ب���رای اهدای جایزه 
پژوهش���گر برگزیده سال روی صحنه حضور پیدا کرد 
و جایزه را به عباس بهارلو و س���امی صالحی ثابت 

اهدا کرد.
سپس جوایز مسابقه مطبوعاتی هفدهمین جشن 
س���الیانه انجمن به برگزیدگان اهدا شد. جایزه گزارش 
مسابقه مطبوعاتی به سبا حیدرخانی از خبرگزاری ایلنا 

اهدا رسید.
 در بخ���ش مقاله، جایزه به محمدرضا نجاری و 
ابوالقاسم قوام اهدا شد. در بخش یادداشت نیز شهرام 

خرازیها برگزیده شد.
در بخش ترجمه س���ارا منصوری و در بخش نقد 

شهرام خرازیها جایزه برگزیده را دریافت کردند.
در بخش گفتگو نیز جایزه برگزیده به امیرحسین 

سیادت اهدا شد.
در بخش عکس نیز سهیل صحرانورد برای مجموعه 

عکس های ارسالی جایزه برگزیده را دریافت کرد.
در ادامه این مراسم، از بهروز غریب پور قدردانی 
و تقدیرنامه عالی یونسکو به او اهدا شد. وی در این 
بخش اظهار کرد: در هنر بازنشستگی وجود ندارد و من 

به خاطر همین هنر را به جای علم انتخاب کردم .
 در ادامه جایزه بهترین ناش���ر سال تئاتر به ژیا 

اسماعیلیان مدیر انتشارات »نیا« اهدا شد.
سپس مراس���م نکوداشت محمدمهدی فرقانی با 

حضور احمد مسجدجامعی برگزار شد.
جایزه خبرنگار سال و عضو فعال انجمن منتقدان و 

نویسندگان خانه تئاتر به نرگس کیانی اهدا شد.
بخش دیگری از مراسم به قدردانی از اصغر فرهادی 

اختصاص داشت.
 در ادامه جوایز نمایش های برگزیده سال معرفی 

شدند.
 رتبه س���وم این بخش به صورت مش���ترک به
 نمایش های »پسران تاریخ« اشکان خیل نژاد و »روز 

عقیم« حسین کیانی اهدا شد.
 رتب���ه دوم ب���ه اپرای عروس���کی »خیام« بهروز 

غریب پور و نمایش »فعل« محمد رضایی راد رسید.
رتبه اول نیز به محمد مساوات برای نمایش های 

»بی پدر« و »این یک پیپ نیست« اهدا شد.
در بخش برنامه های تلویزیونی مرتبط با تئاتر هم از 
امیر قمیشی تهیه کننده برنامه های »چشم شب روشن« 

و »شب تئاتر« قدردانی شد.
در بخش برنامه های رادیویی هم از فرزانه صادقیان 
تهی���ه کننده برنامه »اقتص���اد حوالی فرهنگ« قدردانی 

شد .
از مصطفی کوشکی مدیر تماشاخانه تئاتر مستقل 
تهران به عنوان  سالن خصوصی فعال تئاتر قدردانی شد. 
گروه تئاتر »رادیکال ١۴« به سرپرستی محمد مساوات 
به عنوان گروه برگزیده تئاتر ایران طی یک سال گذشته 

معرفی شد.  

حمایت لیلی گلستان از کتاب جدید صابر ابر
لیلی گلس���تان با اش���اره به 
حاش���یه های ایجاد شده برای کتاب 
صابر ابر گفت:  س���وال من از شما 
این اس���ت که چرا وقتی برای کتاب 
۲۵میلیونی پرویز تناولی جشن امضا 
برگزار کردند، سکوت کردید و اان 
برای کتاب ٣۰۰هزارتومانی صابر ابر 

نگران وضع اقتصادی مردم هستید.
به گ���زارش )ایبنا(، این روزها 
بازار انتشار کتاب سلبریتی ها بسیار 
داغ است و انگار کتاب چاپ نکردن 
برای بازیگران نوعی ضعف محسوب 
می ش���وند. با این حال شاید یکی از 
پرحاشیه ترین کتاب های سلبریتی ها 
انتشار کتاب ٣۰۰هزار تومانی صابر ابر 

بود که با واکنش های زیادی همراه بود 
و ما نیز در ایبنا به این اثر پرداختیم. در 
واکنش های منتشر شده، عده ای موافق 
و عده ای مخالف این جریان بودند.

لیلی گلستان انتقادهای وارد شده 
به صابر ابر را غیرکارشناسی می داند 
و در گفت وگ���و با ایبنا و در واکنش 
به حرف های منتشر شده گفت: کتاب 
صابر ابر عالی بود و من با صحبت های 
منتقدان درباره آن اثر موافق نیستم. این 
کتاب با قیمتی بسیار ارزان تر از آنچه 
قیمت واقعی آن است، عرضه شده 
و درواق���ع او این کار را انجام داده 
است تا همه افراد جامعه بتوانند این 
اثر ارزش���مند را تهیه کنند. علیرضا 

رمضانی، مدیر نشر مرکز می گفت که 
قیمت این کتاب حداقل باید ۵۰۰هزار 

تومان باشد و خیلی ارزان است.
وی ادامه داد: صابر ابر در نگارش 
این اثر بسیار ظریف، دقیق، شیرین و 
جامع عمل کرده است؛ او در این کتاب 
جامعه زنان ایران را بسیار ریزبینانه و 
دقیق نش���ان می دهد و به نظرم اثری 
فوق العاده است. سوال من از شما به 
عنوان خبرنگار این است که چرا وقتی 
برای کتاب ۲۵میلیونی پرویز تناولی 
جشن امضا برگزار کردند، سکوت 
کردی���د و اان برای کتاب ٣۰۰ هزار 
تومانی صابر ابر نگران وضع اقتصادی 

مردم هستید.

وزیر علوم: برنامه ای برای انحال دانشگاه ها نداریم  
وزیر عل���وم گفت: در این وزارتخانه 
بحث انحال دانشگاه ها مطرح نیست بلکه 
انس���جام و اتحاد و انجام کارهای علمی 

مشترک مد نظر است.
به گزارش مهر به نقل از وزارت علوم، 
منصور غامی در همایش سراسری مسئوان 
دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانش���گاه ها افزود: براساس مصوبه قانون 
برنامه ششم باید ساماندهی اساسی در مراکز 
آموزش عالی صورت گیرد و دانشگاه های 
بزرگ اس���تان ها با تجمیع دانشگاه های 
کوچک و ضعیف اس���تان ها در قالب یک 
دانشگاه سعی کنند شاخص های آن دانشگاه 
را ارتقا دهند، در این راس���تا بحث انحال 
دانش���گاه ها مطرح نیست بلکه انسجام و 
اتحاد و انجام کارهای علمی مش���ترک مد 

نظر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود 
با بیان اینکه آمارها نشان می دهد ۹۰درصد 
جوانان و نوجوانان به وجود خداوند و معاد 
معتقد هستند، گفت: این آمار خوبی است 
که دفاتر نهاد و همچنین س���ایر مسئوان 
دانشگاهی باید در افزایش این میزان کوشا 

باشند.
وی افزود: جامعه دانشگاهی و به ویژه 
دانشجویان شاید در مواردی انتقادهایی داشته 
باش���ند اما در آخر کار آرامش و اطمینان و 

امیدواری به آنها باز می گردد و دفتر مقام 
معظم رهبری در دانشگاه ها در این آرامش 
و اطمینان دهی به دانشجویان نقشی اساسی 

ایفا می کنند.
وزی���ر علوم با بی���ان اینکه به دلیل 
 محدودی���ت ها در اج���رای برنامه ها در

 دانش���گاه ها با مشکاتی مواجه هستیم، 
گفت: در ستاد وزارت اموری را که اثرات 
کارهای اجرایی را افزایش دهد، حتما اعمال 
می کنیم و در این راستا از تمامی اقشار و 
نخبگان دانشگاهی و به ویژه از نمایندگان 
دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه ها تقاضا می 
کنیم برای کمک به س���اماندهی امور ما را 

یاری دهند.
غامی افزود: خوشبختانه در این دوره 
در ارتباط با دفتر نهاد رهبری هیچ مشکلی 
نداریم و معاونان وزارت با رئیس و معاونان 
این نهاد جلساتی را ترتیب می دهند که این 
به نفع ماست و امیدوارم این هماهنگی به 

دانشگاه ها هم سرایت کند.
وی با بیان اینکه باید حساسیت های 
مقام معظم رهبری را در توسعه علمی وعلم 
ناف���ع، درک، حمایت و ترویج کنیم، گفت: 
انتظار عموم از دانش���گاه ها این است که 

مشکات جامعه و کشور را حل کنند.
وزیر علوم خاطرنشان کرد: در راستای 
خدمات دانشگاه ها به جامعه، برای اعضای 

هی���ات علمی فرصت مطالعاتی در بخش 
صنعت تدوین و اباغ شده و در این راستا 
برای تبدیل وضعیت، اعضای هیات علمی 
پیمانی در سال ۹۸باید ۶ماه فرصت مطالعاتی 

بگذرانند و سپس رسمی شوند .
غامی افزود: امسال در هفته پژوهش 
و فناوری برای اولین بار از بخش صنعت و 
سایر بخش ها خواهش کردیم نیازهایشان را 
اعام کنند و دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 
نیز در راستای انجام این نیازها اعام آمادگی 
کنند و تلفیقی از این دو پدید آید که همه 
این موارد به عنوان یک بس���ته مطرح شود 
تا دانش���گاه به صورت عملیاتی به کمک 
بخ���ش صنعت و خدمات رود. وی گفت: 
با پیروی از فرمایش مقام معظم رهبری در 
خصوص لزوم کند نش���دن سرعت علمی 
کش���ور، ش���ورای عالی عتف را در حوزه 
پژوهش���ی ساماندهی کردیم و معتقدیم در 
این راستا رتبه های علمی کشور در مجامع 
بی���ن المللی نباید کاهش یابد. وزیر علوم 
تاکید کرد: درانتصاب روس���ای دانشگاه ها 
هم روس���ای جدید، متوسط ۹سال جوان 
تر از روسای قبلی هستند و معتقدیم نباید 
توان مدیریتی تنها در ید مدیران سالخورده 
و بازنشسته باشد. غامی اظهار داشت: در 
حوزه فرهنگی تشکل ها، کانون ها و انجمن 
های دانش���جویی در دانشگاه ها به خوبی 

فعال بوده و نکته مهم این است که در یک 
سال گذشته دانشگاه ها منشاء هیچ تاطم 

اجتماعی نبودند.
وی با اش���اره به اینکه دانش���جویان 
 به دنب���ال بحث های تش���نج آفرین در 
دانشگاه ها نیستند، گفت: اگر انتقادی هم از 
سوی دانشجویان صورت می گیرد، عمقی 
نیست و اگر خطایی هم صورت می گیرد 
باید همگی تاش کنیم تا این موارد در داخل 
دانشگاه حل و فصل شود. وزیر علوم افزود: 
در ح���وزه آموزش تعداد زیادی از دروس 
و سرفصل های درسی دانشگاهی بازنگری 
ش���ده و در حال انجام است . وزیر علوم 
با اش���اره شرایط خاص کشور و تنگناهای 
بودجه ای و مالی اظهار داش���ت: در حوزه 
مالی گرفتاری ها زیاد است ولی با این وجود 
سال گذشته بودجه دانشگاه ها به صورت 
١۰۰درصد تخصیص یافت و در سال ۹۸نیز 
امیدواریم بودجه مناسبی در اختیار دانشگاه 
ها قرار گیرد. غامی گفت: کارهای خوبی 
در حوزه خیرین دانشگاه ساز صورت گرفته 
 و از شما نمایندگان مقام معظم رهبری در 
دانش���گاه ها تقاضا می کنیم تا کمک کنید 
این سنت حسنه تقویت شود و با کمک به 
خیرین بتوانیم قدم های موثری در ساخت 
و س���از دانشگاه ها و سایر مواردی از این 

قبیل به انجام برسد.  

آغاز نمایش »پر پر، سی مرغ پر«  

  نمایش »پر پر، سی مرغ پر« به کارگردانی رضا عبدالعلیزاده ٧دی 
با حضور مریم کاظمی در تاار هنر افتتاح شد.  

به گزارش ایلنا، این نمایش که نوشته بهرام جالی پور است و رضا 
عبدالعلیزاده آن را برای گروه س����نی کودک و نوجوان کارگردانی کرده 
برداشتی از منطق الطیر عطار نیشابوری است که هر روز غیر از شنبه ها 

در ساعت ١۹:۲۰ خانواده ها خواهد بود.
در این نمایش که کاری از گروه هنری ره آورد محسوب می شود، 
بیتا بشیری، پویا پیروز رام، سعید تاجیک، لیلی حسینی، راشین رضایی، 
علی شجاعی، نرگس صفامنش، محسن قمصری، شادی کارآئین، مهدیه 
محرابیان، فریبا سرتاض، محمدعلی مهران پور، حسین نصری و الهام 

یگانی ایفای نقش می کنند .
طراحی صحنه این نمایش را سینا ییاق بیگی انجام داده و دستیار 
طراح صحنه نیز لیا طاهری اس����ت. س����اخت و نصب دکور بر عهده 
سامان قوچانی، جهانگیر مافی و حمید شریفات بوده و سوسن شریعتی 
نی����ز طراح����ی حرکت این اثر را بر عهده دارد. کیوان ضیائی طراح نور، 
رضا عبدالعلیزاده و سوس����ن شریعتی طراحی لباس را انجام داده اند و 
پریسا قاسمی دوخت لباس را بر عهده دارد. طراحی و اجرای گریم این 
نمایش نیز توسط حسین تبریزی و لیا پریشان انجام می شود. طراحی 

پوستر و بروشور نیز بر عهده کیانا عبدالعلیزاده است.
در گ����روه کارگردان����ی مریم علیخانی دس����تیار اول کارگردان و 
منش����ی صحنه، کتایون عبدالعلیزاده دستیار دوم کارگردان، محمدعلی 
 مهران پور مدیر صحنه، علی شجاعی و صبور شریفی دستیاران صحنه 

هستند.
انتخاب موس����یقی این اثر نمایش����ی را سوسن شریعتی و افکت و 

ادیت موسیقی را فرید نوایی برعهده دارند.
روابط عمومی این نمایش زهرا ش����ایان فر، عکاس بهروز خانی و 
آرش جال آذر و س����اخت تیزر و انیمیش����ن را مهران گل محمدی بر 

عهده دارند.

راه اندازی شبکه اجتماعی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی

کمبود فضای آموزشی در منطقه ۲۲تهران

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی از تولید و طراحی 
شبکه اجتماعی ویژه آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی 
خبر داد و گفت: طرح آموزش حضوری آموزش دهندگان 
را در دست اجرا داریم و امید است تا پایان سال آموزش 
مدرسین ملی به اتمام برسد و از ابتدای سال آتی هر فصل 

یک کارگاه برگزار شود.
علی باقرزاده در گفت وگو با ایسنا، درباره شیوه های 
جدید آم����وزش و بازآموزی آموزش����یاران در نهضت 
س����وادآموزی اظهار کرد: در حال خروج از روند استفاده 
از  وب و حرکت به سمت شبکه های اجتماعی هستیم. 
شبکه اجتماعی که در دست تولید داریم دارای سه بخش 
اصلی یادگیری و تجارب یادگیری، ارزش����یابی و شرکت 

در آزمون ها  است.
وی افزود: در این شبکه اجتماعی آموزش دهندگان 
تجارب خوب و مفید تدریس خود را در قالب عکس و 
ویدئو به اشتراک می گذارند تا دیگران نقد و بررسی کنند و 
نظر بدهند.  در این میان بهترین تدریس ها و تولید محتواهای 
انجام شده  انتخاب می شوند و جوایزی به آنها تعلق می گیرد. 
این کار به کارشناسان ما نیز کمک می کند تا بتوانند در این 
تعامات ایرادات کتاب ها را احصاء و اصاح کنند. دانستن 
 اینکه س����وادآموزان با کدام بخش از کتاب ارتباط برقرار
 نمی کنند، کدام  تصاویر جذابیت ندارند و چه دروسی 

مورد استقبال قرار می گیرند، بسیار مهم است.
رئیس س����ازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه در 

این شبکه اجتماعی ارزشیابی و برگزاری آزمون نیز انجام 
می ش����ود گفت: بخش آزمون های آزمایشی استخدامی و 
آزمون های مربوط به این دوره ها نیز در این اپلیکیشن قرار 
می گیرد، البته این شبکه اجتماعی باید به گونه ای باشد که 
هویت افراد مشخص باشد و فقط آموزش دهنده هایی که 

با ما  کار می کنند آنجا حضور داشته باشند.
باقرزاده ادامه داد: پرونده پرس����نلی و سوابق آموزش 
دهن����دگان نیز از این طریق در دس����ترس و قابل رصد 
خواه����د بود. وی ب����ا بیان اینکه کار دیگری را نیز برای 
آموزش دهندگان شروع کرده ایم عنوان کرد: آموزش های 
حضوری به آموزش دهندگان از چند روز گذشته شروع 
شده است. بازخوردهایی از همکاران دریافت کرده ایم که 
نش����ان می دهد به رغم مفید بودن فیلم ها و آموزش های 
مجازی، استقبال و تمایل برای دوره های حضوری و رو 
در رو بیش����تر است. مجوزی از آموزش و پرورش برای 
تربیت ١۰۰تا ١١۵مدرس ملی دریافت کرده ایم که حدود 
١۵۰۰تا ۲۰۰۰مدرس استانی را تربیت می کنند و  در هر 
فصل حداقل یک کارگاه آموزشی برای آموزش دهندگان 

در استان ها برگزار می شود.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به اینکه 
این سازمان قصد دارد آموزش موبایلی را رواج دهد، گفت: 
منابع ازم پیش بینی شده و امید است تا پایان سال آموزش 
مدرسان ملی به اتمام برسد و از ابتدای سال آینده هر فصل 

یک کارگاه برگزار شود.

مدیرکل آموزش و پرورش ش���هر تهران گفت: در 
منطقه ۲۲شهر تهران به دلیل ساخت  وسازهای بی رویه و 

بدون مطالعه، با کمبود فضای آموزشی مواجه هستیم.
به گزارش فارس، عبدالرضا فوادوند در گردهمایی 
 شورای هماهنگی مؤسس���ان مدارس غیردولتی مناطق 
١۹ گانه شهر تهران،  افزود: شهرداری ها به مدارس غیردولتی 
به عنوان مراکز تج���اری توجه دارند، در صورتی که این 
مدارس بخشی از نهاد آموزش  و پرورش و نهادی برای 

تربیت نیرو است.
به گفته وی شهرداری ها به معافیت مدارس غیردولتی 
در پرداخت مالیات و عوارض توجه نمی کنند و در این 
حوزه مانع تراشی می شود و مدارس غیردولتی به دلیل قیمت 

باای زمین توان پرداخت مالیات را ندارند.
فوادوند تصریح کرد: ش���هرداری ها موظف شدند 
فضای آموزش���ی را به حد نصاب اس���تاندارد برسانند؛ 
درصورتی  که در واقعیت برای مدارس اس���تیجاری نام 
کاربری آموزشی گذاشته، اجاره  بها را باابرده و برای موجر 
ناامنی ایجاد می کنند بعد می گویند که شرایط آموزش و 

پرورش استاندارد است .
فوادوند با اشاره به اینکه از یک  میلیون و ۲۰۰ هزار 
دانش آم���وز تهرانی، ۲۰۰ هزار نفر در مدارس غیردولتی 
تحصی���ل می کنند، افزود: اگر م���دارس غیردولتی نبود، 
مشکات بیشتری داشتیم و درحال حاضر توجه مدارس 

غیردولتی به مناطق حاشیه ای و محروم شهر است.
وی با اش���اره به عملکرد شورای نظارت مدارس و 
مراکز غیردولتی اظهار کرد: این ش���ورا تنها به تخلفات 
رسیدگی نمی کند و با وجود مشکات درون  سازمانی و 
برون  سازمانی باید مشکات مؤسسان را بشنود و راهکاری 
برای آنها ارائه کند. فوادوند با اشاره به وضعیت مدارس 
در منطقه ۲۲ شهر تهران اظهار کرد: در این منطقه به دلیل 
ساخت وسازهای بی رویه و بدون مطالعه با کمبود فضای 

آموزشی مواجه هستیم.
وی گفت: اداره کل آموزش  و پرورش ش���هر تهران 
حاضر اس���ت برای کاهش تراکم در کاس های درس، 
امتیازهایی را به مؤسسان مدارس غیردولتی جدید بدهد و 

بخشودگی هایی هم داشته باشد.  
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امام جمع���ه موقت  تهران 
دیروز درجمع نمازگزاران با اشاره 
به جلوه بصیرت مردم در حماسه 
۹ دی گفت:در این حماسه مردم 
نش���ان دادند که از خواص امت 
هستند، چراکه به وقت، دشمن را 
تش���خیص دادند و به وقت   راه 

مقابله را پیدا کردند.
به گزارش ایسنا، آیت اه سید 
احمد خاتمی    با اش���اره به ابعاد 
خودشیفتگی سیاسی ادامه داد: اولین 
بعد خودشیفتگی این است که انسان 
تحلیل خود را بهترین   بداند. امام 
صادق)ع( می فرماید: کس���ی که 
هیچ تحلیلی را بهتر از تحلیل خود 
نداند، خودشیفته است و کسی که 
خودشیفته شود و بگوید هر تحلیل 
و هر حرف من بهتر اس���ت، امام 
علی)ع( می فرماید به بیراهه می رود 

و ناتوان خواهد شد.
وی اف���زود: راه مقابل���ه با 
خودشیفتگی سیاسی شنیدن حرف 
و تحلیل دیگران است وباید نظر 
خود را در معرض مشورت بگذارد. 
امام علی)ع( می فرماید:کسی که از 
نظرات دیگران استقبال کند خطای 
نظ���ر خود را م���ی فهمد و این 
کمک می کند در صراط مستقیم 

حرکت کند.
خاتم���ی در ادام���ه تصریح 
کرد:دومین عرصه خود شیفتگی 
سیاسی کم تحملی و بی تحملی 
اس���ت. کس���ی که وارد عرصه 
سیاست می شود باید تحملش به 
اندازه یک دریا باشد، اما متاسفانه 
ظرفیت بعضی از سیاس���یون ما به 
اندازه ته استکان هم نیست. تحمل 
مخالفان نقطه مقابل خودشیفتگی 
سیاسی است. باید نظرات مخالفان 

را شنید .
وی در ادامه با اش���اره به بعد 
سوم خودشیفتگی سیاسی گفت: 
باند س���ااری، گروه سااری و 
حزب س���ااری از دیگ���ر ابعاد 
خودشیفتگی سیاسی است. در این 
تحلیل ،نظر به هیچ گروهی ندارم 
چون متاسفانه اکثر گروه ها دچار 
این بیماری هستند. این که بگوییم 
که هر کس���ی که عضو حزب من 
اس���ت بهتر از دیگران می فهمد، 

تعصب منفی است.
 خاتم���ی   تصریح کرد: امام 
علی)ع( می فرماید اگر می خواهید 
از چ���اه بدبختی و گمراهی بیرون 
بیایید ریسمانش حریم نگهداشتن 
ب���رای خدا یعنی تقو  اس���ت و 
اگر می خواهید در توفان به جای 
مطمئنی بروید تقواس���ت. با تقوا 
از توفان های اخاقی، سیاس���ی و 
اجتماعی جان س���الم به در می 

برید. 
وی در ادامه با اش���اره به میاد 
پیامبر خدا حضرت عیسی مسیح و 
آغاز سال نو میادی گفت: بهترین 
توصیف را قرآن از حضرت عیسی 
مسیح داشته است. ما که مسلمان و 
شیعه هستیم حریم ویژه ای برای این 
پیامبر خدا قائلیم و معتقدیم نمرده و 
به آسمان رفته است و با ظهور حجت 

بن الحسن به زمین می آید.
خاتمی در ادامه با تبریک به 
مس���یحیان جهان بیان کرد:آبروی 
حضرت مس���یح را حفظ کنید. 
متاس���فانه حاکمان استکباری که 
خود را مسیحی می دانند در حال 
بردن آبروی حضرت مسیح هستند.
بی تردید اگر حضرت عیس���ی در 
جمع م���ا بود در خط مقدم ابراز 
انزجار از این جنایتکارانی که لکه 
ننگ مسیحیت هستند قرار داشت.

وی در ادامه با اشاره به فوت 
آیت اه هاش���می شاهرودی بیان 
کرد: زیبا ترین تفسیر و تصویر را 
مقام معظم رهبری در پیامشان از 

ایش���ان داشتند .به حق ایشان این 
ظرفیت را داشت که الگویی برای 
حوزه ها ی علمیه باشد. فقیهی که 
از دل وجان دین را عین سیاست 
می دانس���ت و معتقد به حاکمیت 
دین در صحن���ه بود. هر  جایی 
برای خدمت بود حضور می یافت 
و تقوی���ت نظام را بر خود واجب 
می دانس���ت و واقعا از بن جان 
عنایتمند مقام معظم رهبری بود. 
ای���ن ارادت متقابل بود که در پیام 

رهبری دیدیم.
خاتمی در ادامه با اش���اره به 
حادث���ه تلخ واژگونی اتوبوس در 
واحد علوم و تحقیقات دانش���گاه 
آزاد، بیان کرد: این حادثه از حوادث 
تلخ هفته گذش���ته بود. ما برای 
درگذشتگان طلب مغفرت داریم 
و برای مجروحان طلب ش���فا از 
خداوند داریم. امید اس���ت که در 
این عرصه به گونه ای عمل شود 
که دیگر شاهد این گونه حوادثی که 
همراه با تقصیر است نباشیم. آنچنان 
که ماحظه می کنیم مس���ئوان با 

دقت مشغول رسیدگی هستند.
وی در ادامه با تش���کر از قوه 
قضائیه به خاطر جلوه برجس���ته 
قاطعیت در برخورد با مفس���دان 
اقتصادی بیان کرد: امیدواریم این 
تیغ همچنان علیه مفسدان اقتصادی 
تی���ز و در همه عرصه ها این قوه 
در سالم سازی جامعه تاش ازم 

را داشته باشد.
خاتمی در ادامه با اشاره به پویش 
دانشجویی روزه نجات در حمایت 
از مردم یمن در دانشگاه تهران که 
هم طاب و هم دانش���جویان در 
آن هستند، گفت: این حرکت یک 
پویش مقدس���ی است. از دانشجو 
چنین حرکت دوس���ت داشتنی و 
حماسی انتظار می رود. در شرایطی 
ک���ه مردم یمن در اوج مظلومیت 
هس���تند این عزیزان با این پویش 
راهی برای ش���نیدن و همدردی با 

مردم یمن باز کردند.
وی در ادامه با اشاره به سالروز 
تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان 
امام در هفتم دی ماه س���ال ۱۳۵۷ 
گفت:انصافا این نهضت موفق بوده 
است. نرخ با سوادی ۴۷ درصدی 
سال ۵۵ کجا و نرخ با سوادی ۹۴ 

درصدی سال ۹۵ کجا؟ 
وی در ادامه با تحلیل حماسه 
نه���م دی ۸۸ بیان کرد: مقام معظم 
رهبری نام حرکت ارزشمند مردم را 
در این روز حماسه نامیدند .حماسه 
یعنی کار افتخار آفرین شجاعانه که 
با مهارت انجام می شود. انصافا این 
تعریف بر این حرکت پرخروش 

صادق است. 
خاتمی در ادامه با اشاره به این 
که حماسه ۹ دی بیعتی با وایت 
بود، اظهار داشت: من در آن روزها 
به کل کشور مسافرت می کردم. دو 
شعار در کشور سراسری بود یکی 
این بود که »این همه لشکر آمده به 
عشق رهبر آمده« و شعار دیگر در 
سراس���ر کشور این بود که»ما اهل 
کوفه نیستیم علی تنها بماند« این ها 

بیعت با وایت بود.
وی در ادام���ه با اش���اره به 
حماس���ه حضور در روز ۹ دی، 
تصریح کرد: قرآن یکی از جلوه های 
مومنین را حماسه حضور می داند.

مومنی���ن در ه���ر عرصه ای که 
حضورشان ضرورت داشته باشد 
با افتخار حاضر می شوند و مردم 
خوب کل کش���ور به ویژه تهران 

حماسه آفریدند.
خاتمی در ادامه با اش���اره به 
جلوه بصیرت مردم در روز ۹ دی 
بیان کرد:در س���ال ۸۸ دو اردوگاه 
شکل گرفت یکی اردوگاه اوباما، 
رئیس رژیم صهیونیستی ، منافقین 
ضد خلق، سلطنت طلبان پست و 
منفور، فدائیان خلق و همه واداده 
ه���ا و در اردوگاه دیگ���ر مردم و 
بس���یجی ها بودند. در این حماسه 
مردم نش���ان دادند که از خواص 
امت هستند؛ چراکه به وقت دشمن 
را تش���خیص دادند و به وقت هم 
راه مقابله را پیدا کردند. این حماسه 
صرفا قابل تطبیق با عاشورای سال 
اول انقاب اس���ت. گویا از زمین 
آدم می جوشید. مسئوان انتظامات 
می گفتند از دست ما کاری ساخته 
نیست. در میدان انقاب فقط عکس 
امام)ره( و مقام معظم رهبری بود.

 وی در ادامه با اشاره به این 
که حماسه ۹ دی از جنس عاشورا 
بود، اظهار داشت: دیگر مردم تحمل 
نکردند ببینند در روز عاش���ورا با 
عزاداران حسینی برخورد می شود. 
آن روز شعار دادند مرگ بر اصل 
وایت فقیه و باطن خود را نشان 
دادند. شور حسینی و کربایی به 

داد انقاب رسید.
وی در ادامه با هش���دار به 
 فتنه آفرینان گفت:بدانید حماس���ه 

۹ دی قابل تکرار است.
خاتم���ی در ادامه در تحلیل 
قضایای پیش آمده در فرانسه بیان 
کرد: این قضایا به عاوه فروپاشی 
در هی���ات حاکمه آمریکا و زیرپا 
گذاشتن تمام ارزش های انسانی به 
معنای این است که لیبرال دموکراسی 

غرب در شیب سقوط است.
ترامپ در ۷۰۰ روز ریاست 
جمهوری به گزارش خودش���ان 
۷۰۰۰  دروغ گفته اس���ت. معنای 
این حرف این اس���ت همان طور 
که سوس���یال دموکراسی شرق 
فروریخ���ت صدای شکس���تن 
استخوان های لیبرال - دموکراسی 

غرب به گوش می رسد.
وی در ادامه با اشاره به خروج 
نظامیان آمریکا از سوریه بیان کرد: با 
همه حاشیه ها و پشت صحنه هایی 
که این ماجرا دارد تردیدی نیست 
که این ماجرا جلوه شکست آمریکا 
در منطقه است. این واقعیت را خود 
آنها هم قبول دارند. استعفای وزیر 
دفاع آنها هم در این زمینه است و 
اوج این قصه آن است آنهایی که 
تا دیروز به بشار اسد نه می گفتند 
امروز به صراحت می گویند  از این 
شعار دست برداشته ایم.آنهایی که 
به همراه  آمریکا سفارت هاي خود 
را تعطیل کرده بودند دس���ت از پا 
درازتر در حال بازکردن سفارت های 
خود در دمشق هستند.معنای این 
یعنی این که مقاومت جواب خواهد 
داد.خاتمی در ادامه با اشاره به سفر 
مخفیانه ترامپ به عراق بیان کرد: 
ترامپ در تاریکی شب با هواپیما 
چ���راغ خاموش به عراق می آید 
و چهار س���اعت در پایگاه نظامی 
عین ااس���د می ماند و می رود. 
او خودش اعتراف کرده که خیلی 
غم انگیز است که به ناچار در خفا به 
خاورمیانه سفر کنیم .هفت تریلیون 
دار در خاورمیان���ه هزینه کردیم 
ولی ناچاریم مخفیانه به آنجا سفر 
کنیم. دوبار قرار بود به خاورمیانه 
س���فر کنم اما خبر آن درز کرد و 
سفر لغو شد.این اعتراف به عجز 
و خفت آمریکا و حقانیت ش���عار 

مرگ بر آمریکا است.

خطيب جمعه تهران:تحمل مخالفان، نقطه مقابل 
خودشيفتگی سياسی است

سرویس شهرستانها: خطیب جمعه قم گفت: امروز 
وظیفه آحاد ملت حمایت از کیان اس���ام و انقاب و 
آرمان هاي امام راحل و شهداس���ت تا با تکیه بر اصل 
وایت فقیه تمام قد در برابر دش���منان ایستادگي کرده 
و انق���اب ایران ب���ه جهاني حضرت ولي عصر)عج( 

متصل شود. 
آیت اه س���ید محمد سعیدي در خطبه هاي نماز 
جمعه ش���هر مقدس قم با اش���اره به فرارسیدن دهه 
بصیرت، اضافه کرد: مردم همیشه در صحنه کشورمان 
به عنوان یک تکلیف سیاسي و شرعي، دشمنان و فتنه 
انگیزان را در هر جایگاهي که باش���ند سر جاي خود 

خواهند نشاند. 
وي افزود: نهم دي ماه نشانه غیرت دیني و سیاسي 
مل���ت ایران بوده و صرفا یک حادثه در مقطع خاص 
نیست و هرگاه دشمنان در صدد تکرار فتنه باشند، مردم 

در برابر آنها مي ایستند. 
خطیب جمعه قم ریشه مشکات امروز اقتصادي 
کش���ورمان را دراندیش���ه وابستگان به فتنه دانست و 
گفت: مش���کات اقتصادي و معیش���تي مردم، نتیجه 
وابستگي به تار عنکبوت برجام و دلخوشي به گفتگو 

با اروپایي هاست. 
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه)س( 
با بیان این که بصیرت در شناخت دشمنان و جریان هاي 
سیاسي و تبري جستن از فتنه گران، مسأله بسیار مهمي 
در پایداري نظام اسامي است، یادآور شد: سکوت در 

مقاب���ل فتنه گران و همراهي با آنها، منجر به تضعیف 
باورها و ارزش هاي انقابي در جامعه مي شود. 

آیت اه سعیدي با بیان اینکه از مهمترین مشکات 
امروز کش���ورمان، جدي نگرفتن دشمنان است، اظهار 
داشت: اسام و انقاب در برابر فتنه انگیزان و جنگ 
طلبان با قدرت خواهد ایس���تاد و پاسخ کوبنده اي به 

آنها مي دهد. 
وي دربخش دیگري از سخنان خود ضمن تسلیت 
رحلت آیت اه هاش���مي شاهرودي رئیس فقید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام،ایشان را فقیهي نظریه پرداز و 
متفکري بزرگ دانست و گفت: آن مرحوم در مکتب 
اسام و انقاب ذوب شده بود و عمر با برکت خویش 
را در خدمت به حوزه هاي علمیه و نظام اسامي صرف 
کرد و فقاهت را از حالت تئوري به عرصه سیاستگذاري 
کش���اند تا فقه معاصر پاسخگوي ابعاد مختلف نظام 

اسامي باشد. 
خطیب جمعه قم همچنین درگذشت شماري از 
دانشجویان در حادثه دانشگاه آزاد اسامي را نیز تسلیت 

گفت و بر ضرورت پیگیري این حادثه تأکید کرد. 
وي در ادامه با اش���اره به بس���تري شدن آیت اه 
مومن از اعضاي ش���وراي نگهبان در بیمارستان افزود: 
ایشان از خدمتگزاران بسیار ارزشمند نظام اسامي و از 
فقیهان بزرگ حوزه هاي علمیه و یاوران امام و رهبري 
است و امروز در بستر بیماري به دعاي نمازگزاران و 

مؤمنان نیازمند است.  

خطيب جمعه قم: وظيفه ملت حمايت از کيان اسام و انقاب است

آمار بانک مرکزی از افزایش حدود ۹۲ درصدی 
قیمت مسکن در ۱۲ ماه منتهی به آذر امسال حکایت 

دارد.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزی، میانگین 
قیمت یک متر مربع مسکن در آذر سال جاری ۹۵/۵ 
میلیون ریال بوده که نسبت به ماه مشابه پارسال ۹۱/۸ 

درصد افزایش نشان می دهد.
این گزارش نش���ان می ده���د: تعداد معامات 
آپارتمان های مس���کونی ش���هر تهران در آذر سال 
۱۳۹۷ به 6 هزار و ۸۰۰ واحد مس���کونی رس���ید که 
 نسبت به ماه مشابه پارسال 6۱/۷ درصد کاهش نشان
 می دهد.در میان مناطق بیس���ت و دو گانه شهرداری 
تهران بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای 
مس���کونی معامله شده معادل ۲۱۸/۱ میلیون ریال به 
منطقه یک و کمترین آن با ۴۲ میلیون ریال به منطقه 
هجده تعلق داشته است. این ارقام نسبت به ماه مشابه 
پارسال به ترتیب ۱۰۵ درصد براي منطقه یک و ۷۵ 

درصد براي منطقه هجده افزایش نشان می دهند.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله 
ش���ده در ش���هر تهران به تفکیک عمر بنا در آذر ۹۷ 

حاکی از آن اس���ت ک���ه از مجموع 6 هزار و ۸۱۴ 
واحد مس���کونی معامله شده واحدهای تا پنج سال 
س���اخت با س���هم ۴۳/۴ درصد، بیشترین سهم را به 
خود اختصاص داده اند؛ سهم مذکور در مقایسه با آذر 
پارسال ۵/۴ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به 
سهم واحدهای با قدمت شش تا ۱۰ سال و بیش از 

۱۵ سال افزوده شده است.
طب���ق این گزارش، تعداد معامات آپارتمان های 
مس���کونی شهر تهران در ۹ ماهه سال ۹۷ بالغ بر ۹۷ 
هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی بود که در مقایسه با مدت 

مشابه پارسال ۲۵/6 درصد کاهش نشان می دهد.
 در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع واحد 
مس���کونی در شهر تهران ۷۵/۴ میلیون ریال بوده که 
نس���بت به مدت مشابه پارسال 6۳/۹ درصد افزایش 

نشان می دهد. 
تحوات بازار اجاره هم نش���ان می دهد: در آذر 
س���ال ۱۳۹۷ شاخص کرایه مسکن اجاره ای در شهر 
تهران و در کل مناطق ش���هری نس���بت به ماه مشابه 
پارس���ال به ترتیب ۱۹/۲ درصد و ۱6/۴ درصد رشد 

داشته است.

رئیس جمهوری عراق در دیدار وزیر نیرو جمهوری 
اسامی ایران و هیات همراه با وی، بر اهمیت گسترش 

روابط در حوزه انرژی با ایران تاکید کرد.
ب���ه گزارش ایرنا، »برهم صالح« در این دیدار که 
وزیر برق عراق و س���فیر جمهوری اسامی ایران در 
بغداد هم حضور داشتند، گفت: توسعه روابط در همه 
زمینه ها به ویژه در بخش انرژی و آب به نحوی که 
باعث ارتقاء همکاری ها بین دو کش���ور شود، حائز 

اهمیت است.
وی با تاکید بر اینکه همه کش���ورهای منطقه در 
مورد تثبیت اصول صلح و ثبات مس���ئولیت بزرگی 
بر عهده دارند، گفت: کش���ورهای همسایه مسئولیت 
بزرگ���ی دارن���د که با تقویت پایه های صلح و ثبات 
از طریق گفتگوهای جدی و همکاری های مش���ترک 
باعث اعتمادسازی بیشتر در راستای منافع ملت های 

منطقه شوند.
رضا اردکانیان وزیر نیرو هم در این دیدار تمایل 
جمهوری اس���امی ایران به گسترش همکاری ها با 
ع���راق در همه زمینه ها از جمله بخش برق، انرژی 
و آب و به���ره ب���رداری از آنها در حوزه های تولید، 
تجهیز و آموزش نیروهای متخصص و تبادل تجارب 

را خاطرنشان کرد.
نخس���ت وزیر عراق ه���م در دیدار وزیر نیرو 
جمهوری اسامی ایران و هیات همراه تاکید کرد: باید 
در زمینه توسعه روابط عراق با ایران در بخش انرژی 

برق دنبال راهکار باشیم.
ع���ادل عبدالمهدی در این دیدار گفت که عراق 
آماده همکاری با ایران برای رسیدن به راه حل های 
مناس���ب در خصوص توسعه روابط در حوزه انرژی 

برق است.
نخس���ت وزیر عراق با تاکید بر این که باید در 
زمینه تولید انرژی برق موفق ش���ویم، درباره گسترش 
و تعمی���ق روابط دوجانبه با وزیر برق ایران بحث و 
گفتگو و در این رابطه از نقش جمهوری اس���امی 
ایران در تامین نیاز عراق در حوزه برق تقدیر و تشکر 
کرد و افزود: عراق در حوزه نیروی برق آماده اس���ت 
برای موفقیت مذاکرات بین مسئوان و کارشناسان دو 
کشور برای برداشتن موانع به منظور پیشبرد اقدامات 
اجرایی و دس���تیابی به راه حل های مناس���ب در این 

حوزه همکاری ازم را نشان دهد.
وزیر نیرو جمهوری اسامی ایران هم در این دیدار 
ضمن اباغ تبریک و تهنیت حس���ن روحانی رئیس 
جمهوری ایران به مناسبت تشکیل دولت جدید عراق 
به ریاست عادل عبدالمهدی، گفت: ایران آمادگی کامل 
برای تامین برق عراق، احداث و بازسازی نیروگاه های 
تولید برق و کمک به توسعه فناوری های ازم در این 

بخش و آموزش نیروی انسانی را دارد.
وی همچنین از آمادگی جمهوری اسامی ایران 
برای کار براساس یک زمانبندی مشخص در خصوص  
کاستن از هدر رفت برق و در عین حال افزایش تولید 
آن و همچنین ارتباط مستقیم بین شبکه های برق دو 

کشور خبر داد.
گزارش دیگري حاکي است: بعد از رایزنی های 
فشرده دو روزه بین وزیر نیرو جمهوری اسامی ایران 
و وزیر برق عراق، دو کشور یادداشت تفاهم همکاری 

مشترک در بخش نیرو امضا کردند.
رضا اردکانیان وزیر نیرو بعد از امضای یادداشت 
تفاه���م آن را یک روز تاریخی در صنعت برق عراق 
دانس���ت و گفت: این یادداش���ت تفاهم که حاصل 
مذاکرات فش���رده و موثری بین وزارتخانه برق عراق 

و نیرو ایران اس���ت، تبیین کننده چارچوب های بلند 
مدت همکاری های مشترک بین دو کشور در حوزه 
نیرو و بازسازی صنعت برق عراق با کمک و مشارکت 
توانمندی ها و فناوری های ش���رکت ها و موسسات 

ایرانی است.
وی ادامه داد: براس���اس این یادداشت تفاهم هم 
دانش و تجربه موجود در ش���رکت ها و موسس���ات 
فعال ایرانی در امر بازس���ازی و توسعه صنعت برق 
در اختی���ار ط���رف عراقی قرار می گیرد و هم زمینه 
همکاری مشترک در امور زیربنایی عراق برای طرف 

ایرانی فراهم خواهد شد.
اردکانیان تاکید کرد: انتظار می رود در چارچوب 
اجرایی شدن این یادداشت تفاهم، نیروگاه های تولید 
و شبکه برق عراق بازسازی شده و سیستم مدیریت 
شبکه برق بهبود یافته و ایران در زمینه آموزش نیروی 

انسانی به عراق کمک کند.
وزیر برق عراق هم گفت: این یادداش���ت تفاهم 
چارچوب های همکاری مشترک بین دو کشور را در 
حوزه نیرو به ویژه در زمینه واردات برق و گاز را از 

جمهوری اسامی ایران مشخص کرده است.
»لوی الخطیب« با اش���اره ب���ه اهمیت امضای 
این یادداش���ت تفاهم اضافه کرد: از دیگر بخش های 
مه���م این یادداش���ت تفاهم هم���کاری در زمینه 
فن���اوری های نوین در حوزه نیرو بین دو کش���ور 
 و اس���تفاده از تجربیات و دانش فنی ایرانی در این

 بخش است.
وی افزود: عراق ساانه به طور میانگین با رشد ۷ 
درصدی با احتیاجات خود از برق مواجه است و به 
همین دلیل این کشور نیازمند منابع تامین کننده انرژی 
است و یکی از نزدیکترین و مطمئن ترین منابع تامین 

آن هم جمهوری اسامی ایران است.
وزیر برق عراق با اش���اره به اینکه عراق درصدد 
تن���وع منابع تامین کننده انرژی خود از کش���ورهای 
مختلف اس���ت، گفت: به زودی برای پیگیری اجرای 
این یادداش���ت تفاهم و اط���اع از توانمندی های 
 ایران در زمینه نیرو به جمهوری اس���امی ایران سفر 

می کند.
خبر دیگر اینکه وزیر مسکن و شهرسازی عراق 
هم آمادگی کش���ورش را ب���رای حضور و فعالیت 
ش���رکت های ایرانی در حوزه عمران و بویژه اجرای 
 طرح های آب و فاضاب و شیرین سازی آب اعام 
وزیر مسکن و  کرد.به گزارش ایرنا، "بنگین ریکانی" 
شهرس���ازی عراق پس از دیدار رضا اردکانیان وزیر 
نیرو کش���ورمان گفت: عراق تمایل دارد از فناوری و 
توانمندی ش���رکت های ایرانی در اجرای طرح های 

آب و فاضاب استفاده کند.
ریکانی افزود: ما بر سر ادامه و گسترش همکاری 
مش���ترک اتفاق نظر داریم و در این جلسه همچنین 
درباره اجرا و توسعه و استفاده از منابع آب مشترک 

میان دو کشور بحث و گفتگو کردیم.
وی با اشاره به اینکه در این زمینه نیاز به هماهنگی 
و رایزنی های بیش���تری وجود دارد، اضافه کرد: در 
مورد شرکت های ایرانی و مطالبات مالی آنها از طرف 
عراقی و حل مشکات مربوطه هم گفتگو انجام شد 

و تاش می کنیم آن را حل کنیم.
رض���ا اردکانی���ان وزیر نیرو ای���ران هم گفت: 
توانمندی های جمهوری اسامی و شرکت های ایرانی 
و آمادگی آنان برای اجرای طرح های آب و فاضاب 
 و تولید آب ش���یرین به اطاع مقام عراقی رس���انده

شد.
 تاکيد همتی بر تداوم برنامه ارزی

 و بازسازی نظام بانکی
رئیس کل بانک  مرکزی بر ادامه برنامه ارزی و بازسازی نظام بانکی 

با قوت گذشته تاکید کرد.
به گزارش مهر، عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی درباره بازار 
ارز طی روزهای اخیر نوش���ت:  در روزهای اخیر به دلیل فرصت زمانی 
باقیمانده از سال جاری میادی برای تسویه حساب بنگاه ها و تجار با طرف 
حساب های خارجی، تقاضای واقعی ارز به طور طبیعی تا حد زیادی افزایش 
پیدا کرد.وی با اظهار اینکه متاسفانه این بار هم فرصت جویان و نوسان گیران 
با سوار شدن بر این موج و با کمک گرفتن از جو روانی در فضای مجازی 
افزایش کوتاه مدتی را در نرخ ارز موجب شدند، افزود: بر اساس پیش بینی 
انجام گرفته، در این مقطع هم بانک مرکزی با برنامه و تدبیر، نیاز تجار و 
سایر متقاضیان ارز را تأمین و با اقدامات ازم ثبات را به بازار ارز برگرداند 
و آن را در مسیر تعادلی بر پایه بنیادهای بازار و البته مدیریت بانک مرکزی 
قرار داد.  رئیس کل بانک  مرکزی با تاکید بر اینکه ذخائر اسکناس کشور 
در وضع بسیار مطلوبی بوده و تسلط و احاطه بانک مرکزی پرقدرت تر 
از همیش���ه است، در پاسخ به اظهار نگرانی برخی از صاحبنظران محترم 
درخصوص معضات پیش انباشته نظام بانکی گفت: برنامه ها و اقدامات 
بانک مرکزی در بخش ارزی هم  جهت با اقدامات اساسی ولی دقیق این 
بانک در اصاح و بازسازی نظام بانکی بوده و همچنان هردو سیاست با 

قوت ادامه خواهد یافت.

فروش کااهاي اموال تمليکی
با نظارت استاندارد

با توجه به افزایش نیاز مردم 
به مواد شوینده در ماه های پایانی 
س���ال، تولیدکنندگان برای اعمال 
تخفیف و کاهش قیمت ها اعام 

آمادگی کرده اند.
مهدی صادقی نیارکی مدیرکل 
صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی 
وزارت صنعت،  معدن و تجارت 
در گفتگو ب���ا ایرنا افزود: 6۰ تا 
۷۰ درصد م���واد اولیه مورد نیاز 
تولید مواد ش���وینده از جمله مواد 
پتروشیمی، اماح معدنی، کربنات، 
اس���انس ها، برخی افزودنی ها و 
غیره وارداتی و مشمول ارز نیمایی 

است.
وی اضافه ک���رد: تهیه ارز 
نیمای���ی به دلیل نیاز واردکنندگان 

به پیدا کردن ص���راف فرایندی 
زمان بر اس���ت، با این حال برخی 
واردکنندگان موفق به ثبت سفارش 
نش���ده اند. همچنین برخی دیگر 
ب���ا ارز حاصل از صادرات خود 
ب���ه تامین مواد اولی���ه مورد نیاز 

پرداخته اند.
مدیرکل صنایع غذایی، دارویی 
و بهداشتی وزارت صنعت با اشاره 
به اینک���ه در صورتی که قیمت 
این مواد که بخش���ی از آنها در 
بورس عرضه می ش���ود، کاهش 
یافته باشد، قیمت محصوات نهایی 
هم باید کاهش یابد، خاطرنش���ان 
کرد: صنعت محصوات شوینده 
و آرایش���ی کاما رقابتی است، به 
طوری که چند برابر نیازها، واحد 

صنعتی در کش���ور وجود دارد و 
برندهای مختلف داخلی و خارجی 
ب���ا هم رقابت می کنند. در چنین 
شرایطی شرکت ها به دنبال افزایش 
س���هم خود از بازار هستند و این 
مهم را از طریق کاهش قیمت ها 
و در نتیجه افزایش فروش ش���ان 
دنبال می کنن���د.وی ادامه داد: از 
آنجا که مواد ش���وینده و آرایشی 
جزو ۲۵ قلم کاای اساسی دریافت 
کننده ارز رسمی نیستند، مشمول 
»رصد و پایش« بوده و در صورتی 
که قیمت هایشان خارج از عرف 
افزایش یافته باش���د، با گزارش 
مردم یا سازمان حمایت از مصرف 
کنن���دگان و تولیدکنندگان مورد 

رسیدگی قرار می گیرد.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت 
با اشاره به آزمایش موفق شبکه سراسری سیگنال 
رس���انی تصاویر صداوسیما و اطمینان از عملکرد 
با کیفیت آن در صورت تحریم از س���وی مالکان 
ماهواره ها، گفت: صدا و سیما هنوز این شبکه را 

از وزارت ارتباطات تحویل نگرفته است.
به گ���زارش پایگاه اطاع رس���انی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعات، بهزاد اکبری با اشاره 
به ساخت شبکه زمینی ارسال تصاویر صداوسیما 
به تمام نقاط کشور، گفت: به دلیل احتمال اعمال 
تحریم های یک جانبه توس���ط مالکان ماهواره ها 
و در پی آن قطع ارس���ال تصاویر صداوس���یما از 
طریق ماهواره ها، شبکه سیگنال رسانی صداوسیما 
با سرمایه گذاری دولت و اجرای وزارت ارتباطات 
و ش���رکت ارتباطات زیرساخت در تمام شهرهای 

کشور به انجام رسید.
وی با اشاره به زیربار رفتن موفقیت آمیز این 
شبکه در زمان پخش بازی های جام جهانی روسیه 
در تابس���تان گذشته، افزود: امروز با فرض تحریم 
استفاده از ماهواره ها، این امکان وجود دارد تا بر 
بستر این شبکه به ارسال سیگنال تصاویر صداوسیما 

با ظرفیت بدون محدودیت پرداخت.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت 
با بیان اینکه در پروژه سینگنال رسانی صداوسیما، 
تصاویر از طریق شبکه زمینی فیبرنوری احداث شده 
در تمام کشور به دکل ها در مراکز استان های کشور 
ارسال می شود، اظهار داشت: این پروژه، بهره برداری 
به جز صداوس���یما ندارد که متاسفانه تاکنون برای 

تحویل آن اقدامی نکرده است. 
وی ب���ا اعام اینکه صداوس���یما باید پروژه 
را تحوی���ل بگیرد، تصریح ک���رد: بهره بردار این 
شبکه سیگنال رسانی فقط صداوسیماست که بعد 
از تحویل، صداوس���یما خ���ود مدیریت آن را بر 
عهده می گیرد یا طبق قراردادی، وزارت ارتباطات 

نگهداری و مدیریت آن را انجام می دهد.
اکبری نبود تمایل صداوسیما برای تحویل این 
شبکه مطمئن سیگنال رسانی را احتماا مربوط به 
استفاده کنونی از ماهواره ها برای ارسال و پخش 
تصاویر دانس���ت و افزود: به نفع مسئوان رسانه 
ملی است که شبکه سیگنال رسانی به تمام نقاط 
کشور را تحویل بگیرند چراکه زیرساخت خوب 
و مطمئنی به حس���اب می آید که از نظر ظرفیت، 

محدودیت ندارد.
وی با بیان اینکه در این ش���بکه بدون نیازبه 

ماهواره، به کل کشور و دور افتاده ترین نقاط امکان 
ارسال تصاویر وجود دارد، خاطر نشان کرد: مسلما 
در این ش���بکه کیفیت بهتر می شود، چراکه برای 
افزایش کیفیت در ش���بکه ماهواره ای باید پهنای 
باند اجاره و پول بیشتری پرداخت کنیم درحالیکه 
در ش���بکه احداث شده جدید فیبرنوری، از این 
بابت محدودیت نداریم.عضو هیات مدیره شرکت 
ارتباطات زیرس���اخت با اشاره به اینکه در شبکه 
س���یگنال رسانی با کمترین هزینه چند برابر اآن 
ام���کان ارتقای تصاویر وجود دارد، گفت: احداث 
سراسری این شبکه سیگنال رسانی که بهره برداری 
جز صداوس���یما ندارد، یک پروژه ملی محسوب 
می شود که در جهت ارتقای شاخص های پدافند 

غیرعامل در کشور ساخته شده است.
وی همچنین با بیان این که استفاده از این شبکه 
سراسری در کشور به دلیل احداث فیبرهای نوری تا 
دکل های استانی برای پلتفرم های تصویری، جز در 
صداوسیما قابلیت ندارد، گفت: البته با احداث این 
شبکه این احتمال وجود دارد که با تصمیم مراکز 
باادستی و مسئول کشور، با کمترین هزینه شبکه 
موازی صداوسیما و به اصطاح صداوسیما دو حتی 

فقط در مراکز استان ها ایجاد شود. 

عاوه بر س����اخت ۴۰۰ هزار 
واحد مس����کونی شامل ۱۰۰ هزار 
واحد در بافت های فرسوده شهری، 
تعداد ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای 
جدید و ۱۰۰هزار واحد در شهرهای 
۵۰ هزار نفری که در دس����تور کار 
امسال قرار دارد، با تولید ۵۰۰ هزار 
واحد مسکن نیمه تمام مهر تا پایان 
سال ۹۹، در مجموع ۹۰۰ هزار واحد 
مسکونی در کشور تولید می شود و 
این تعداد می تواند بخشی از تقاضای 
موجود مس����کن را برای اقشار کم 
درآمد و متوسط جامعه تامین کند.

به گزارش ایرنا، محمد اسامی 
وزیر راه و شهرس����ازی در بازدید 
از فازهای مختلف پروژه مس����کن 
مهر ش����هر جدید پردیس در جمع 
خبرنگاران با اشاره به اینکه دولت 
برای اتمام پروژه های مسکن مهر، 
شش ردیف در بودجه سال آینده در 
نظر گرفته تا با پشتوانه مالی مناسبی 
این پروژه به پایان برسد،  افزود: تمام 
تاش ما در وزارت راه و شهرسازی 
این است که پروژه مسکن مهر در 

دو سال آینده به پایان برسد.
وی ب����ا اظهار اینکه عاوه بر 
تولید ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در 
کشور، سازندگان بخش خصوصی 
هم در تولید و عرضه مسکن می توانند 
نقش مهمی ایفا کنند تا در بازار بین 
عرضه و تقاضای مسکن، تعادل ایجاد 
شود، اهمیت تولید مصالح ساختمانی 
ارزان قیم����ت را برای کاهش قیمت 
مس����کن در کشور مورد تاکید قرار 
داد و گفت: افزایش سقف تسهیات 
مسکن ممکن است قیمت مسکن 
را در کش����ور باز هم افزایش دهد، 
در حالی که قیمت مناسب مصالح 
ساختمانی در کاهش قیمت ها بسیار 

تاثیرگذار خواهد بود.
وزیر راه و شهرس����ازی یادآور 
شد: ما باید با عرضه متناسب مسکن 
توانمندی مردم را برای خرید ارتقا 
دهیم تا دهک های س����ه تا هفت 
جامعه که نیاز به مس����اعدت دارند 
بتوانند صاحب خانه شوند و دهک 
های هشت تا ۱۰ جامعه می توانند 
راس����ا نسبت به خرید مسکن مورد 
نیاز خود اق����دام کنند و همچنان 
نهادها و س����ازمان های مرتبط برای 

خانه دار ش����دن اقشار کم درآمد و 
ضعی����ف جامعه )دهک های یک و 

دو( حمایت خواهند کرد.
وی با اشاره به ضرورت تکمیل 
واحدهای پروژه مس����کن مهر در 
ش����هر جدید پردیس تصریح کرد: 
برای تمام پروژه مسکن مهر به ویژه 
در ف����از کوزو پردیس که ۳۳ هزار 
و۲۰۰ واحد دارد مس����ائل آن مورد 
بررس����ی دقیق قرار گرفته و با رفع 
مش����کات، پیمانکار پس از چهار 
سال توقف پروژه، کار خود را آغاز 

کرده است.
وی ب����ا بیان اینکه با توجه به 
وجود زمین های مناسب و مرغوب 
در ش����هرهای جدید، این شهرها 
پشتوانه خوبی برای خانه دار شدن 
اقش����ار کم درآمد و متوسط جامعه 
هستند، گفت: عوامل شتاب دهنده 
مناسبی برای اتمام پروژه مسکن مهر 
در بودجه سال آینده توسط دولت 
در نظر گرفته شده و اگر نمایندگان 
مجل����س آن را مصوب کنند در این 
صورت انتظار داریم پروژه مسکن 
مهر در س����ال ۹۸ به پیشرفت های 
خوبی برسد. وزیر راه و شهرسازی 
د ر پا سخ سوالی درباره تقویت قدرت 
خری����د متقاضیان از طریق افزایش 
تسهیات با توجه به افزایش قیمت 
مسکن، گفت: وقتی افزایش سقف 
تسهیات مس����کن مطرح و ا نجام 
می شو د، خو د به خو د قیمت مسکن 
د ر بازار افزایش می یابد و آن قشری 
که می خواهید حمایت کنید، از این 
بابت لطمه می بینند؛ از این رو باید به 
توانمندسازی و عرضه مسکن اقدام 
کر د تا قیمت مسکن به یک تعادل و 
یک تناسب برسد تا اقشار ضعیف و 
متوسط جامعه بتوانند اقدام به خرید 

مسکن کنند.
وی اضافه کر د: د ر تحلیلی که 
صورت گرفته است، د ر یک سری از 
شهرها دهک  ۸، ۹ و ۱۰ ظر ف یک 
یا دو سال می توانند صاحب مسکن 
شو ند و دهک ۳، ۴، ۵ و 6 و ۷ حتمًا 
نیاز به مساعدت و دریافت تسهیات 
دارن����د و دهک یک و دو هم بر ا ی 
صاحب مسکن شدن به سازمان های 

حمایتی واگذار شده اند.
اس����امی افزود: پس ما یک 

تحلیل جامع، واضح و روش����ن از 
وضع بازار مسکن دا ریم که اقداماتی 
ص����ورت گیرد ک����ه قدرت خرید 
افزایش پیدا کند و الزاما این افزایش 
قدرت خرید با وام مس����کن ا تفا ق 
نمی افتد. باید کاری کنیم که قدرت 
خرید مس����کن مردم افزایش یابد؛ 
وام مس����کن، تورم زا است و ما به 
دنبال توزیع کارت اعتباری مصالح 
ساختمانی برای انبوه سازان هستیم.

وزیر راه و شهرسازی د ر پا سخ 
به این که ۲۵۰۰ متقاضی مسکن مهر 
در ش����هر پردیس ثبت نام و آورده 

پر د ا خ����ت کر د ه اند ا ما اکنون به آنها 
اعام می شود که واحد مسکونی د ر 
شهر پردیس بر ا ی آنها وجود ندارند 
و آنها می توانند از مسکن مهر پرند 
یا هش����تگرد استفاده کنند،حال چه 
بر نامه ای بر ا ی این افراد که دوست 
ندارند از شهر پردیس به شهر پرند 
یا هشتگرد بروند، دارید؟ گفت: ا گر 
متقاضیان مس����کن مهر پردیس که 
اتفاق����ا آورده خو د ر ا هم پر د ا خت 
کر د ه اند، بپذیرند به هشتگرد و پرند 
بروند کمک خواهند کر د که زودتر 
صاحب مسکن شوند و ا گر نپذیرند 
مجبور هستند از ظرفیت های موجود 
بتوانند اس����تفاده کنند که در دست 

بررسی است.
و ی با تأکید بر اینکه قرار نیست 
د ر پردیس توس����عه جدیدی ایجاد 
شو د، درباره آخرین وضع پروژه های 

باقیمانده مسکن مهر اظهار داشت: 
شهر جدید پردیس یکی از شهرهای 
 اقماری تهران اس����ت که قرار بود 
۵۰ هزار واحد در آن احداث ش����ود 
اما پس از آغاز اجرای طرح مسکن 
مهر، ای����ن برنامه ریزی به ۸۲ هزار 

واحد ارتقا یافت.
این مقام مسئول گفت: در حال 
حاضر اکوسیس����تم، مشکات آب، 
همچنین بافت زمین این منطقه سبب 
شده تا با رکود در احداث واحدهای 
مس����کونی مهر مواجه شویم؛ البته 
در ای����ن مدت که ب����ه وزارت راه 

و شهرس����ازی آمده ام، مشکات را 
پیگیری کرده ام و سه اقدام را در سه 
هفته اولیه انجام داده ایم؛ اولین اقدام 
تقویت مدیریت شرکت عمران شهر 
جدید پردیس با رویکرد جدید در 

این شهر بود.
وی ادامه داد: در اقدامات بعدی 
به س����راغ حل و فصل مشکات 
پیمانکاران با ش����رکت عمران شهر 
جدید پردیس رفتیم و قرار ش����د تا 
۳۳ هزار و ۲۰۰ واحد مس����کن مهر 
کوزو به عنوان بزرگترین پیمانکار 
ش����هر جدید پردیس که چهار سال 
اجرای پروژه های آن متوقف ش����ده 
بود، از س����ر گرفته شود. اقدام دیگر 
م����ا در این م����دت امضای قرارداد 
برای تکمیل تأسیس����ات زیربنایی، 
خیابان کشی، محوطه سازی، ساخت 
مساجد، مدارس و دیگر تأسیسات 

روبنایی مسکن مهر این شهر بود.
اس����امی به روش های جدید 
تأمین مالی تکمیل مسکن مهر اشاره 
کرد و یادآور شد: برای کل مسکن 
مهر ش����ش ردیف بودجه در ایحه 
بودجه ۹۸ پیش بینی کردیم تا منابع 
ازم برای تولید مسکن در این ایحه 

لحاظ شود.
به گ����زارش فارس، حبیب اه 
طاهرخان����ی معاون وزی����ر راه و 
شهرس����ازی هم در جلسه بررسی 
آخرین وضع پروژه های مس����کن 
مهر شهر جدید پردیس گفت: طبق 

تبصره ۸ ایحه بودجه امکان واریز 
هزینه دریافتی از محل فروش عرصه 
واحدهای مسکونی به حساب شرکت 
عمران شهرهای جدید با هدف هزینه 
در امور تکمیلی مس����کن مهر دیده 
شده است که به نظر ظرفیت مناسبی 
برای اتمام این سایت مسکن مهر تا 

پایان سال ۹۸ به شمار می رود.
وی افزود: شرایط تجهیز منابع 
از محل افزایش سرمایه بانک مسکن 
در بودجه لحاظ شده است.  همچنین 
در ایحه س����ال آتی امکان به رهن 
گذاشتن اراضی شرکت در بانک و 
موسس����ات مالی برای فراهم کردن 
شرایط پیش برد پروژه های باقی مانده 
مسکن مهر به دست آمده که نوید 
خوبی را برای آینده این پروژه ها به 

ما می دهد.
طاهرخانی با تاکید براینکه با 

توج����ه به حجم بارگذاری پردیس 
ای����ن پ����روژه از مقیاس یک طرح 
مسکن س����ازی عبور کرده و به یک 
پروژه شهرسازی تبدیل شده است، 
گفت: وقتی ساخت بیش از ۸۰ هزار  
واحد در ی����ک منطقه برنامه ریزی 
می شود ما با جمعیت باای ۲۷۰ تا 
۲۸۰ ه����زار نفر روبرو خواهیم بود 
که این امر هم با مشکات بسیاری 
مواج����ه خواهد بود.معاون وزیر راه 
و شهرسازی در باره ساخت پروژه 
مترو شهرهای جدید و وصل شدن 
به کانشهرها گفت: خوشبختانه مترو 
شهر جدید هشتگرد پیشروترین پروژه 
قطار برقی ما در شهرهای جدید است 
که امید داریم هرچه سریعتر به نتیجه 
برسد.وی افزود:مترو تهران - پردیس 
در ایحه بودجه سال آتی دیده شده 
و عملیات اجرایی آن قطعا در سال 
۹۸ آغاز خواهد شد که در صورت 
بهره برداری تحول عمده ای در رفت 
و آمد مردم این منطقه ایجاد خواهد 
کرد. چراکه آزادراه و بزرگراه فعلی 
پاس����خگوی نیاز تردد مردم در بین 

تهران و پردیس نخواهد بود.
همچنین سید مهدی هدایت 
مدیر عامل شهر جدید پردیس در این 
جلسه با اشاره به مشکل متقاضیان 
مس����کن مهر که ثب����ت نام کرده و 
آورده خود را هم واریز کرده اند اما 
واحد مسکونی برای این متقاضیان 
وجود ندارد، گفت:درخواست ما این 
اس����ت که این متقاضیان که حدود 
۲۵۰۰ نفر هستند در فاز ۱۱ جانمایی 
ش����ده و کوزو این واحدها را در 
ف����از ۱۱ احداث کند.وی ادامه داد: 
۲۵۰۰ واحد مس����کونی برای پاسخ 
به تقاضاهای ایجاد ش����ده کم داریم 
که متقاضیان هم عاقمند به تحویل 
مس����کن مهر در پرند و هشتگرد 
نیستند بنابراین می توانیم از ظرفیت 
۷۰ هکتاری در س����ایت کوزو برای 
ساخت واحدهای جدید مسکن مهر 
استفاده کنیم.در این زمینه پیمانکار 
کوزو برای ساخت این تعداد واحد 
 مس����کن مهر جدید در مدت زمان 
۱۸ ماهه اعام آمادگی کرده است.

هدایت گفت: ب����ا پیمانکار 
ترکیه ای به این توافق رسیده ایم که 
از محل مشارکت سایت های تجاری 

برای س����اخت اماکن عمومی مانند 
مدارس، ساختمان های درمانی و ... 
هزین����ه کنیم و پیمانکار این اماکن 
عمومی را هم در فاز ۱۱ بس����ازد. 
همچنین ب����ا  آب و فاضاب برای 
خط انتقال تصفیه خانه جدید به توافق 
رسیده ایم و این تصفیه خانه تا پنج 

سال جوابگو است.
 وی با اش����اره به درخواست 
افزایش ۵ میلیون تومانی به س����قف 
وام مس����کن مهر گفت: در مسکن 
مهر پردیس در بخش س����اخت ۸۳ 
درصد پیشرفت فیزیکی و در بخش 
آماده س����ازی 6۱ درصد، در بخش 
زیربنای����ی ۵۱ درصد و در بخش 
روبنایی ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی 
وج����ود دارد و با برنامه ریزی های 
انجام ش����ده این پروژه تا پایان سال 
۹۸ باید به اتمام برسد.همچنین در 
فاز ۱۱ پردیس ۱۲هزار واحد افتتاح 
شده است و بقیه واحدها به پیشرفت 

فیزیکی ۸۵ درصدی رسیده اند.
وی در م����ورد س����اخت در 
فازه����ای ۹ و ۵ ک����ه بنا به دایلی 
متوق����ف بود، گفت: با توافقاتی که 
انجام ش����ده قرار بر این است که 
قراردادها به خود س����ازنده ها احاله 
شود و در این فازها ۱۰ هزار واحد 

در حال تکمیل است.
نامبرده درباره فاز ۸ گفت: در 
فاز ۸ هم که ۲۸ هزار واحد مسکن 
مهر تعریف شده است ۸ هزار واحد 
آن هرچند افتتاح ش����ده اند اما هنوز 
مردم در آنها ساکن نیستند و نیاز به 
آماده سازی برخی از اماکن عمومی 
دارد و قرار بر این ش����ده است که 
پیمانکار نسبت به ساخت مدارس، 
مساجد و مخازن آب در این منطقه 
اقدام کند و تا پایان سال ۹۸ این فاز 

هم به اتمام می رسد.
وی اف����زود: تقاضای ما این 
اس����ت بدون اینکه باری بر روی 
دولت بگذاریم بتوانیم ۸۰۰ میلیارد 
تومان از منابع خودمان که مربوط به 
فروش ارز است به ساخت واحدها 
اختصاص دهی����م. همچنین  اگر 
وزارت راه و شهرس����ازی در بخش 
قیر به ما کم����ک کند می توانیم با 
سرعت بیشتری واحدها را به مردم 

تحویل دهیم.

برنامه ساخت 900 هزار واحد مسکونی تا پایان سال 99

تاکيد رئيس جمهوری عراق بر گسترش 
روابط با ايران در حوزه انرژی 

آزمايش موفق شبکه سيگنال رسانی تصاوير صداو سيما 

 حجتی: ساماندهی زنجيره توليد کشاورزي
 با شيوه های الکترونيک امکانپذير است

 ساماندهی زنجیره تولید تا مصرف با شیوه های الکترونیک و کاهش 
هزینه ها امکانپذیر خواهد بود. 

به گزارش خبرگزاری صداوس���یما، محم���ود حجتی وزیر جهاد 
کش���اورزی که در مراس���م اختتامیه اس���تارتاپ های کشاورزی سخن 
می گفت، افزود: امیدواریم با اجرای شیوه های نو در بخش های مختلف 
کشاورزی، هم در بخش تولید و هم خدمات پس از تولید این زنجیره 

را ساماندهی کنیم.
وی ادامه داد: فاصله ای که در زنجیره تولید تا مصرف وجود دارد 
نگرانی بس���یار زیادی هم برای مصرف کننده و هم برای تولید کننده 
ایجاد کرده است زیرا در بسیاری از مواقع در حق مصرف کننده اجحاف 
می ش���ود و در بس���یاری از موارد هم نگرانی زیادی برای تولید کننده به 

همراه دارد.
حجتی گفت: نبود شفافیت در مسیر زنجیره تولید تا مصرف،دالی 
نهفته در این زنجیره و ارزش افزوده که در این مسیر وجود دارد باعث 
می شود این نگرانی ها برای تولید کننده ها و مصرف کننده ها بوجود 
بیاید؛ از این رو  باید این فاصله زنجیره تولید تا مصرف با ایجاد شفافیت 
و اعمال شیوه های الکترونیک اعمال شود تا بسیاری از هزینه ها در این 
راستا کاهش پیدا کند و ما اگر بتوانیم این مسیر را کوتاه کنیم بسیاری از 

هزینه های عمومی و در وقت صرفه جویی زیادی می شود. 
وی با اش���اره به توانمندی جوانان در زمینه اس���تارتاپ ها گفت: ما 
باید این توانمندی ها را رشد بدهیم تا شرکت های دانش بنیان بتوانند 
پیشرفت کنند. ما در شرایط سخت جنگ اقتصادی هستیم و امیدواریم 
بتوانیم با توجه به این استارتاپ ها بستر خوبی را برای رسیدن به جایگاه 

واقعی مان فراهم کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه امیدواریم ما نسلی باشیم که 
بتوانیم از فرصت ها استفاده کنیم و دستاوردهای خوبی برای آیندگان به 
جا بگذاریم، از موضوع آب به عنوان یکی از زمینه هایی که باید در آن 
س���رمایه گذاری ش���ود،نام برد و ادامه داد: در صورتی که بتوانیم آبیاری 
را مدرن کنیم می توانیم ۳۰ درصد در این زمینه افزایش راندمان داشته 
باش���یم. باید بدانیم که گیاه به چه میزان آب نیاز دارد تا از هدر رفت 

آب جلوگیری کنیم. 
در این مراس���م معاون توس���عه و جذب سرمایه معاونت علمی و 
فناوری رئیس جمهوری هم گفت: علم و دانش تحول آفرین اس���ت و 
استارت آپ ها اقتصاد ما را متحول کرده اند و اگر به آنها اعتماد کنیم از 

اقتصاد سنتی به مدرن می رسیم.
علیرضا دلیری با تاکید بر اینکه باید به جوانان اعتماد کنیم چون آنها 
با ایده های نو اقتصادمان را از سنتی به مدرن می رسانند، ادامه داد: یکی 
از بخش های ویژه ای که در زمینه استارت آپ ها باید به آن توجه شود، 

کشاورزی است که می توان از این طریق در آنها تحول ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه یکی از معضات کشاورزی سیستم توزیع است، 
گفت: این معضل باید از طریق استارت آپ ها حل شود. به عنوان مثال 
در زمینه توزیع میوه چند اس���تارت آپ راه افتاد و بسیاری از معضات 

توزیع میوه را حل کرد.
معاون توس���عه و جذب س���رمایه معاونت علمی و فناوری رئیس 
جمهوری با بیان اینکه باید ش���رایطی را فراهم کنیم که صاحبان اندیشه 
بتوانند فعالیت کنند، افزود:  ما آمادگی داریم تا صندوق های سرمایه گذاری 
را برای آنها فراهم و همچنین شرایط معافیت مالیاتی و دریافت وام های 

بانکی را برای آنها مهیا کنیم.
وی گفت: باید در بازار سرمایه هم شرایط ویژه ای فراهم شود تا این 
افراد بتوانند از طریق بورس حمایت شوند و ما نیاز به تحول در بخش 
کشاورزی داریم و با اعتماد به ایده های نو می توانیم نتیجه گیری کنیم

دلیری با اش���اره به اینکه ش���رکت های دانش بنیان که در کش���ور 
فعالیت می کنند بعضاً س���اانه ۳۰ درصد رش���د دارند و برخی از آنها 
هم ماهانه ۱۰ درصد رش���د داش���ته اند، افزود: حضور این جوانان ها و 
 استارت آپ ها در بخش کشاورزی بسیار کم است و باید نقش آنها را

 پررنگ کنیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد 
ایران گفت: س���ازمان استاندارد 
درصدد است تا ورود هر گونه 
کااهای دپو ش���ده به بازار با 
نظارت و بازرس���ی این سازمان 

انجام شود.
به گ���زارش مه���ر، نیره 
پیروزبخت در دیدار با جمشید 
قس���وریان جهرمی مدیرعامل 
س���ازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی در س���ازمان ملی 
اس���تاندارد ایران با اشاره به عزم 
دولت بر تعیین تکلیف کااهای 
انباشته شده در بنادر اظهار داشت: 
این جلس���ه برای هماهنگی و 
تسریع در تعیین تکلیف کااهایی 
که در سازمان اموال تملیکی دپو 
شده، انجام شد.وی با بیان اینکه 
بخشی از واردات به لحاظ قوانین 
گمرکی از جمله عدم اخذ گواهی 
ترخیص کاا به س���ازمان اموال 
تملیکی منتقل می شود، گفت: 
سازمان استاندارد در صدد است 
ت���ا ورود هر گونه کااهای دپو 
شده به بازار با نظارت و بازرسی 

این سازمان انجام شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد 
ایران با اش���اره به تفاهمنامه ای 
که پیشتر بین دو سازمان منعقد 
شده اس���ت، افزود: با توجه به 
شرایط موجود در حوزه تجارت 
و نیاز به تس���هیل تجارت، این 

تفاهمنام���ه برای کاربرد صحیح 
و دقی���ق ت���ر نیازمند بازنگری 
است.جمشید قسوریان جهرمی 
مدیرعامل سازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی هم در این 
نشس���ت در مورد فروش اموال 
تملیکی با نظارت سازمان ملی 
اس���تاندارد ایران تصریح کرد: با 
توجه به دس���تور صریح دولت 
مبنی بر فروش اموال تملیکی که 
در برخی موارد مستقیم به دست 
مصرف کننده می رس���د، ما به 
تمام موارد قانونی توجه می کنیم 
 و ب���ا تعامل در صدد رفع موانع

 هستیم.
وی به اهتمام دو دستگاه در 
فروش اموال تملیکی اشاره کرد و 
افزود: این اقدام به منظور سرعت 
و دقت در فروش اموال تملیکی 
است که به دایل مختلف از جمله 
تامین نشدن ارز توسط واردکننده، 
نقص مدارک و زمانبری ترخیص 
به سازمان اموال تملیکی سپرده 

شده است.
جهرم���ی با بی���ان اینکه 
مجوزه���ای قانونی برای فروش 
کااه���ای مختل���ف از مراجع 
ذیص���اح دریافت می ش���ود، 
گفت: در همین رابطه س���ازمان 
ملی استاندارد ایران نظارت کافی 
را بر فروش محصوات خواهد 

داشت.

رشد ۹۲ درصدی قيمت مسکن تهران

قيمت شوينده ها در ماه هاي پاياني سال کاهش می يابد



هجوم   چندين   ســـاله   انبوه   سازان   و  
 افرادي   متمول   و   حتي   بعضا   سرشـــناس  
 به   چشم   انداز   سبز   اســـتان   هاي   شمالي   به  
 خصوص   مازندران،   عوايدي   به   جز   تخريب  
 منابع   طبيعي   به   دنبال   نداشـــته   و   آنچه   به  
 سوغات   آورده   است   نابودي   اقتصاد   بومي  
 و   نابرابري   در   ســـطوح   مختلف   اجتماعي  
 است  . چه   بسا   كه   اگر   كشاورزي ،   كشاورز   و  
 صنعت   گردشگري   به   شكل   علمي   و   اصولي  
 مورد   حمايت   قرار   مـــي   گرفت   هرگز   اين  
 فاجعه   براي   محيط   زيست   و   منابع   طبيعي  

 در   شمال   كشور   رقم   نمي   خورد . 
در   واقع   دالالن،   مشـــاوران   و   سازندگان  
 امالك   در   اراضي   ممنوعه   و   كشاورزي   همواره  
 چند   گام   از   قانون   و   ناظر   و   دستگاه   قضا   جلوتر  
 هســـتند   و   آنچه   از   منابع   طبيعي   ذي   قيمت  
 شمال   ايران   براي   نسل   آينده   باقي   خواهد   ماند  
 مجموعه   اي   از   ويال   و   امالك   و   در   نهايت   تلي  
 از   نخاله   در   دل   اكوسيستم   حساس   جنگل   و  

 شاليزار   شمال   است . 
تغييركاربري   زمين   هاي   كشـــاورزي،  
 ساحلي   ،   جنگلي   و   در   پي   آن   ساخت   بي   شمار  
 ويال   در   استان   هاي   شمالي   به   ويژه   مازندران  
 همواره   چالش   برانگيز   و   مورد   ســـوال   است  
 كه   آيا   نقص   قانون   موجب   اين   مساله   شده   يا  
 موضوع   ناشي   از   ضعف   مديريت   دستگاه   هاي  

 متولي   است . 

  

ساخت   و   ساز   غير   مجاز   وجود   ندارد ! 

استاندار    سابق   استان   مازندران   وزير   فعلي  
 راه   و   شهرسازي   در   پاسخ   به   اين   سؤال   چرا  
 دولت   تا   اين   حد   نسبت   به   تغيير   كاربري   در  
 جنگل   ها   و   شاليزارها   ضعيف   عمل   مي   كند   و  
 دالالن   و   مشـــاوران   امالك   بسيار   موفق   تراز  
 دولت   هستند   و   به   راحتي   منابع   طبيعي   را   به  
 تاراج   مي   برند،   به   خبرنگار   اطالعات   مي   گويد  :   
در   15ـ  10سال   گذشته   در   بخش   تغيير   كاربري  
 منابع   طبيعي   شمال   اتفاقات   بزرگي   افتاد   اما   در  
 دولت   يازدهم   و   دوازدهم   به   شـــدت   مهار   و  
 كنترل   شده   است   و   به   هيچ  وجه   اجازه   تغيير  

 كاربري   اراضي   داده   نمي   شود . 
محمد   اســـالمي   در   پاسخ   به   اينكه   پس  
 وجود   اين   همه   مشـــاور   امالك   و   آگهي    و  
 پيامك هاي   فراوان   براي   فروش   ويال   در   جنگل  
 و   شاليزار   و   ويالهاي   فراواني   كه   در   عرصه   ها  
 ديده   مي   شود،   چيست   مي   گويد  : اينهايي   كه  
 ساخته   شده   اند   نه   سند   و   نه   مجوز   دارد   و   اكثرا  

 حكم   قلع   و   قمع   دارند . 
به   گفته   وي،   اكنون   ساخت   و   سازها   در  
 مناطقي   انجام   مي   شـــود   كه   قانون   اجازه   داده  
 اســـت   و   در   غير   اين   صورت   ساخت   و   ساز  

 انجام   نمي   شود   مگر   به   صورت   غيرمجاز ! 

وزارت نيرو بي گناه است

يكي از راهكارهايي كـــه مي توان به 
استناد آن ساخت و ساز در مناطق كشاورزي 
و جنگل ها و منابع طبيعـــي را كاهش داد، 
جلوگيري از واگذاري انشعاب آب، برق و گاز 
به ويالها و بناهاي غير مجاز است؛ راهكاري 

كه البته هيچگاه اجرايي نشده است. 
وزير   نيرو   در   پاســـخ   به   اين   ســـؤال  
 خبرنگار   ما   كه   چـــرا   ادارات   آب   و   برق   به  
 ســـاختمان   هايي   كه   در   مناطق   ممنوعه   مانند  
 جنگل   ها   و   شـــاليزارها   امكاناتي   مانند   آب   و  
 برق   را   واگذار   مي   كنند   تا   هم   به   تخريب   منابع  
 طبيعي   كشور   كمك   كنند   و   هم   نقش   سازمان  
 جنگل   ها   را   در   مقابله   با   تغيير   كاربري   ها   بي   اثر  
 سازند،   مي   گويد :   قاعدتًا   در   خدمات   رساني   به  
 واحدهاي   مسكوني   تابع   مقررات   باال   دستي  
 هستيم   كه   يا   از   سمت   شـــهرداري   ها   صادر  
 مي   شود   يا   وزارت   راه   و   شهرسازي   از   طريق  
 طرح   هادي   و   طرح   تفصيلي   براي   شـــهرها.      
بنابرايـــن   وزارت   نيرو   به   خودي   خود   چنين  

 اجازه   اي   ندارد . 
دكتر   رضا   اردكانيان   مي   افزايد  : البته   قانوني  
 وجود   دارد   كه   آئين   نامه   آن   اخيرا   براي    «مجازات  
 مرتكبين   استفاده   از   خدمات   آب،   برق   و   گاز  
 به   شكل   غيرقانوني»    تصويب   شده   است  .   بر 
اســـاس اين مصوبه   نيروهاي   ضابط   دستگاه  

 قضايي بايد   با   متخلفان   برخورد   كنند . 

به   گفته   وي، وزارت نيرو   به   خودي   خود  
 عامل   توسعه   بي   رويه   يا   از   بين   رفتن   جنگل   ها   يا  
 محيط   هاي   حفاظت   شده   است، نيست، صرف  
 اينكه   امكان   فني آب   يا   برق   رساني   وجود دارد 
يا     صرف اينكه از قبل اين خدمت رســـاني    
 درآمدي   برايمان   حاصل     مي   شود .  وزير   نيرو 
با   بيان   اينكه   حتي   اگر   تك   موردي   هم   ســـراغ  
 داشتيد   به   ما   اطالع   دهيد،   تاپيگيري   كنيم   در   پاسخ  
 به   سوال   خبرنگار   ما   كه   به   اردكانيان   مي    گويد  
 كل   شمال   ايران   آن   تك   موردي   است   كه   شما  
 مي   فرمائيد،   خاطر   نشان   مي   كند  :   پس   چون   اجازه  
 ساخت   و   ساز   داده   شده   است   وزارت   نيرو   هم  

 آب   و   برق   واگذار   مي   كند . 
انبوه مشاوران امالك

   دكترمحمد   اميني،   رئيس   جامعه   جنگلباني  
 استان   مازندران   و   عضو   هيات   علمي   دانشگاه  
 با   بيان   اينكه   شمال   ايران   زيرپاي   تهراني   ها   قرار  
 گرفته   و   ســـاكنان   شمال   به   خدمه   آنها   تبديل  
 شده   اند،   در   پاسخ   به   سوال   خبرنگار   ما   مبني   بر  
 اظهارنظر   استاندار   سابق   مازندران   و   وزير   فعلي  
 راه   و   شهرســـازي   كه   منكر   تغيير   كاربري   در  
 شمال   است،   مي   گويد  :   وقتي   با   يك   هلي   كوپتر  
 از   باال   به   كوه   هاو   شـــاليزارها   نگاه   يا   با   گوگل  
 ارث   مشاهده   كنيم،   تغيير   گسترده   كاربري   ها  

 چيزي   جداي   نظر   جناب   استاندار   سابق   و   وزير  
 فعلي   راه   و   شهرسازي   را   ثابت   مي   كند  . 

وي   مي   افزايد :  هنگامي   كه   از   شهرستان  
 آمل   به   طرف   نور   مي   رويم   يك   شهر   كوچكي  
 به   نام   چمســـتان   وجود   دارد   كه   به   فاصله   هر  
 چند   متر   يك   بار   يك   بنگاه   ملكي   وجود   دارد  
 يا   از   نور   كه   به   سمت   چالوس   مي   رويم   شاهد  
 چنين   منظره   غم   انگيزي   هســـتيم .   خوب   اگر  
 تغيير   كاربري   وجود   ندارد   پس   اين   همه   بنگاه  

 معامالت   امالك   چطور   فعاليت   مي   كنند؟
اميني   تصريح   مي   كند  : از   آن   گذشـــته   با  
 تعطيلي   طرح   هاي   جنگلداري   مشكل   جديدي  
 ايجاد   شده   است  . در   گذشته   نيمي   از   جنگل   ها  
 طرح   جنگلداري   داشت   و   نيمي    ديگر   نداشت  
 و   به   عبارتي   از   اول   جنگل   در   حال   استراحت  

 بود .   وقتي   سراغ   اين   طرح   ها   مي   رويم   معادن  
 شن   و   ماسه ،   زغال   سنگ   يا   زباله   دان   شهرها   و  
 روستاها   و   يا   به   دست   كشاورزان   و   باغداران   و  
 دامداران   تغيير   كاربري   يافته   است  . از   طرفي   هر  
 جا   كه   جاده   ساخته   شده   و   نظارت   و   حفاظت  
 روي   اراضي   حاشيه   جاده   انجام   نشده   باشد،  
 عكس   هاي   هوايي   حاكي   است   كه   طرفين   جاده  
 به   انـــدازه   دوبرابر   عرض   جاده   تغيير   كاربري  
 يافته   است  . بنابراين   اســـناد   و   شواهد   حاكي  

 است   كه   به   وفور   تغيير   كاربري   داريم . 
ويالها در باالدست جنگل

اين   عضو   هيـــات   علمي   دانشـــگاه  

 خاطر   نشان   مي   كند: در   باال   دست   جنگل   هم  
 هر   چه   جاده   داشـــتيم   در   آن   تغيير   كاربري  
 فراواني   انجام   شده   است  .   به   عبارتي   هم   در  
 باالدست،   پايين   دســـت   و   هم   در   داخل   خود  

 جنگل   شاهد   تغيير   كاربري   هستيم . 
اكنون  3400  پارچه    آبـــادي   در   داخل  
 جنگل   هاي   شمال   داريم   كه   از   اراضي   حومه  
 خود   براي   كارهاي   معيشـــتي،   باغداري   و   به  
 ويژه   دامداري   با   روش   دســـتكاري   در   منابع  
 طبيعي   اســـتفاده   مي   كنند  . به   گفته   وي،   در  
 جاهايي   كه   طرح   جنگل   كاري   داشـــتيم   در  
 چندسال   اخير   تصميم   به   تعطيلي   طرح   گرفته  
 شد   و   طرح   هاي   جنگلداري   بالتكليف   مانده  
 و   از   ســـويي   چون   طرح   كاداستر   اجرا   نشده  
 است،   مرز   مالكيت   عرصه   هاي   منابع   طبيعي  

 با   ساير   عرصه   ها   روي   زمين   عالمت   گذاري  
 نشـــده    اند .  اين   عرصه   ها   قبال   توسط   قرق  
 بان   هاي   جنگل   كنترل   و   حفاظت   مي   شد   اما   با  
 تعطيلي   طرح   هاي   جنگلداري   و   بازنشستگي  
 قرق   بانان   و   عدم   جايگزيني   آنها   توسط   سازمان  
 جنگل   ها،   گزارش   تخلف   به   اندازه   تخريب  
 تنظيم   نمي   شود  . در   نتيجه   هرجايي   كه   طرح  
 جنگلباني   داشت   و   هم   جاهايي   كه   فاقد   طرح  
 بودند   هر   دو   به   وسيله   سوء   استفاده   كنندگان  
 دارد،   تصرف   مي   شـــود  . بنابراين   اين   ادعا   كه  
 تغيير   كاربري   هـــا   در   اين   دولت   كاهش   يافته  

 است،   صحت   ندارد . 

طرح مخرب «هادي   روستايي»

رئيس   جامعه   جنگلباني   استان   مازندران  
 يادآور   مي   شود  :   مساله   ديگري   كه   داريم   طرح 
«هادي   روستايي»    است . روستاهاي   كوچكي   كه  
 جمعيت   خيلي   كمي   داشتند   به   لطف   طراحان  
 اين   طرح   برنامه20ســـاله   براي   آنها   ديده   شد.  
 يعني   به   واســـطه   اين   طرح   عرصه   هاي   منابع  
 طبيعي   با   طرح   هادي   روســـتايي   زير   پوشش  
 ساخت   و   ســـاز   رفت   و   متأسفانه   تعداد   اين  
 طرح   ها   خيلي   زياد   اســـت  . به   همين   دليل  
 لكه   هاي   روستايي   در   شمال   كشور   بسيار   بزرگ  
 و   زياد   شده   و   موجي   از   تغيير   كاربري   به   واسطه  

 طرح   هادي   روستايي   به   راه   افتاد. 
اميني   در   پاسخ   به   اين   سوال   كه   وزير   نيرو  
 كار   دستگاه   هاي   زير   مجموعه   اين   وزارتخانه  

 را   در   واگذاري   آب   و   برق   به   ويالها   و   بناهاي  
 واقع   شده   در   جنگل   ها   و   شاليزارها   را   تخلف  
 نمي   داند   و   مجوز   صادر   شده   از   سوي   وزارت  
 راه   و   شهرسازي   را   دليل   واگذاري   مجوز   آب   و  
 برق   به   آن   امالك   مي   داند،   خاطر   نشان   مي   كند:  
  «سازمان   جنگل   ها »  و  «سازمان   حفاظت   محيط  
 زيست » براساس   قانون   دو   دستگاهي   هستند  
 كه   حق   وتو   دارند . يعني   اگر   دستگاهي   طرحي  
 را   تصويب   كند   مطابق   قانون   بايد   از   اين   دو  
 سازمان   موافقت   كسب   شود.  با   توجه   به   اينكه  
 سازمان   جنگل   ها   مجوزي   براي   ساخت   ويال   و  
 بنا   را   درجنگل   و   شاليزار   نمي   دهد   پس   چگونه  

 زير   مجموعه   هاي   وزارت   نيرو   به   امالك   آب   و  
 برق   مي   دهند،   پس   معلوم   است   كه   قانون   دارد  

 دور   زده   مي   شود . 
محو جنگل با مجوز دولتي   

موضوع   بعدي   فرمانداري   ها   هستند   كه  
 اجازه   برداشـــت   از   معادن   را   مي   دهند  .   در  
 مناطق   جنگلي   وقتي   كه   جاده   سازي   مي   شود  
 در   خيلي   از   نقاط   كه   قابليت   ريزش   خاك   يا  
 معادن   كوهي   وجود   دارد، كســـاني   كه   دنبال  
 سوء   استفاده   هستند   به   وزارت   صنعت   پيشنهاد  
 مي   دهند   كه   اين   بخـــش   از   كوه   و   جنگل   را  
 برداشت   كنيم   تا   ريزش   نكند !   به   اين   ترتيب  
 و   به   دست   عده   قليلي   سوء   استفاده   كننده   و   با  
 مجوز   وزارت   صنعت،   بخشي   از   منابع   طبيعي  

 با   ارزش   و   جنگل   كال   محو   مي   شود ! 

حراج   آب   و   خاك   مازندران  

 كارشناسان معتقدند، چنانچه   مقرون به 
صرفه نبودن   براي   كشاورزي   ادامه   يابد   كشاورزي  
 در   شمال كشور   به   خطر   مي   افتد .   خانم   دكتر  
 بذركار   سرپرست   معاونت   توليدات   گياهي   استان  
 گيالن   هم   در   پاسخ   به   اين   كه   چرا   اراضي   و   برخي  
 مناطق   جنگلي   در   حال   تبديل   به   ويال   و   تغيير  
 كاربري   است،   مي   گويد : اتفاقًا   ظرفيت   اراضي  
 استان   گيالن   به   گونه   اي   است   كه   از   آن   مي   توان  
 براي   توسعه   كشت   انواع   گياهان   استفاده   كرد .   از  
 جمله   گونه   جديد   چيني  «پالونيوم » كه   درخت  
 با   بازده   اقتصادي   خيلي   خوبي   است   و   متقاضيان  

 زيادي   براي   سرمايه   گذاري   در   حوزه   توليدات  
 گياهي   داريم   اما   حمايت   از   سرمايه   گذاران   بسيار  
 ضعيف   و   زمانبر   است .  مثًال   سرمايه   گذار   براي  
 دريافت   زمين   بايد   دو   تا   سه   سال   منتظر   بماند   تا  

 زمين   را   بگيرد . 
 وي   مي   افزايد:  در   مقابـــل،   افراد براي 
اراضي   با   استعداد   استان   در   كمترين   زمان   مجوز  
 ساخت   تبديل   به   ويال   و   كارهاي   غيرتوليدي  
 دريافت   مي   كنند   و   ما   شـــاهد   هستيم   برخي  
 روستاها   به   دليل   همين   بي   مباالتي   ها   به   شهرك  
 مسكوني   غيربومي   تبديل   شده   است  .   در   حالي  
 كه   با   مطالعه   خاك   آنجا   مي   بينيم   كه   بافت   خاك  
 به   قدري   حاصلخيز   است   كه   هم   در   آن   برنج  
 و   هم   گياهان   دارويي   توليد   مي   شده   است.    به  
 عنوان   نمونه   روستايي   را   مي   شناسم   كه   االن  
 كامالً   به   شـــكل   يك   شهر   درآمده   است   و   آن  
 هم   با   قيمت   بسيار   نازل   به   فروش   رفته   است.  
   دليل   آن   هم   درآمد   ناچيز   كشـــاورزان   از   اين  
 حرفه   است.     اكنون   كشـــاورز   از   يك   هكتار  
 شاليزار   24ميليون   تومان   درآمد   ناخالص   دارد. 
10  ميليون   را   صرف   هزينه   هاي   كشت   برنج  
 مي   كند   و   آن   چيزي   كه   مي   ماند   نهايتا  14ميليون  
 تومان   است   كه     كشـــاورز بايد   يك   خانواده  
 حدود   چهارنفره خود را     با   اين   رقم   اداره   كند  
 كه   عمال   غيرممكن   است. از سويي،     متأسفانه  
 هنوز   كشت   دوم   هم   امكان   پذير   نشده   است  
 تا   به   درآمد   كشاورزان   كمك   كند .   در   عرض  
 40سال اخير    هنوز   هم   كشاورزان   ارقام   بومي  
 كم   بازده   را   كشت   مي   كنند.      از   جمله   در   دنيا   به  
 ازاي   هر   مترمكعب آب  900 گرم   برنج   توليد  
 مي   شود   كه   اين   رقم   در   ايران    250گرم   است   و  

 از   دنيا   خيلي   عقب   هستيم .

 سرپرست   معاونت   توليدات   گياهي   استان  
 گيالن   با   بيان   اين   كه   كشاورزي   در   شمال   با  
 بي   ثباتي   توليد   و   مقرون   به   صرفه   نبودن   مواجه  
 است،   مي   گويد  :   دربازه   زماني   چند   ماه   اخير  
 از   نوشـــابه   بگيريد   تا   ساير   اقالم   خوراكي   دو  
 برابر   شده   است   اما   برنجي   كه   با   مشقت   فراوان  
 توليد   مي   شود،   تغيير   قيمتي   نداشته   است   و   اين  
 درآمد   پايين   به   چوب   حراج   خوردن   به   اراضي  
 منجر   مي   شـــود  .   االن   براي   كشاورز   گيالني    
 100ميليون   تومان   رقم   بزرگي   است   اما   براي  
 خريداران   ساير   استان   ها   رقم   بسيار   ناچيزي  
 است  .   به   همين   دليل   بسياري   از   روستاهاي  
 اســـتان   گيالن   به   جاي   فعاليت   كشاورزي   و  
 توليدي   تبديل   به   شهرهايي   با   افراد   غيربومي  

 شده   اند .
 وي   در   پاســـخ   به   اينكه   با   اين   روند   چه  
 چشم   اندازي   براي   آينده   شمال   ايران   متصور  
 هســـتيد،   تصريح   مي   كند  . االن   متقاضي   براي  
 خريد   زمين   هاي   استان   گيالن   بسيار   زياد   است  
 و   در   مقابل   جوانان   روستاها   هيچ   رغبتي   براي  
 ماندن   در   روستاها   ندارند   به   همين   دليل   و   در  
 صورت   خارج   نشـــدن   استان   از   تك   كشتي،  

 بهره   وري   پايين   در   توليد   برنج   و   عدم   اعطاي 
 يارانه   به   توليدكنندگان،   با   اين   روند   ســـيل 
 عظيمي   از   ويالسازان   گيالن   را   هم   به   نابودي 
 خواهد   كشيد   كما   اينكه   مازندران   تا   حد   زيادي 

 تخريب   شده   است .
 معضل طرح    «هادي   روستايي»  

به   گفته   اين   مقام   مسئول   در   وزارت   جهاد 
 كشاورزي   استان   گيالن   در   صورت   ادامه   شرايط 
 به   همين   منوال   در   كمتر   از  10سال   آينده   اوضاع 
 گيالن   اســـفناك   خواهد   شد؛   مگر   مي   توان   با
 13ـ12 ميليون   يك   خانواده   چهارنفره   را   در   يك 
 سال   مديريت   كرد   كه   از   كشاورز   انتظار   داريم 
 اراضي   خود   را   به   ويالسازان   و  ...  نفروشند.
البته   متأسفانه   يكي   از   نهادهايي   كه   مجوز   تغيير 
 كاربري   از   زراعي   به   غيـــر   زراعي   را   صادر 
 مي   كند   خود   وزارت   جهاد   كشاورزي   است. 
   همچنين   طرح    «هادي   روســـتايي»    خسارت 
 زيادي   به   اراضي   شاليزاري   زده   است .  اراضي 
 واقع   شده   در   طرح   هادي   روستايي   عالوه   بر 
 اينكه   اراضي   توليدي   را   تغيير   كاربري   مي   دهد، 
 دست   وزارت   كشاورزي   را   هم   از   ورود   به   اين 
 موضوع   كوتاه   مي   كند،   مثال   ما   وقتي   مي   آييم 
 به   موردي   از   ساخت   و   ســـازها   ورود   كنيم، 
 مي   بينيم   كه   در   طرح   هادي   روستايي   واقع   شده 
 و   با   مجوز   صادر   شده   دستمان   از   مقابله   با   اين 

 معضل   بسته   مي   شود .    
دستان   خالي   بازاريان   شمال  

بايد   خاطرنشان   كرد:      تغيير   كاربري   ها 
 و   انبوه   ســـازي   در   جنگل   و   ساحل   به   بهانه 
 توسعه   گردشگري   هم خسارت   هاي   جبران 
 ناپذيري   بر   منابع   آبي   و   منابع   طبيعي   شمال 

 وارد   كرده   است .

 فاطمه   ديلمـــي   گيالني،   كارشـــناس 
 گردشگري،   ويال   ســـازي   در   شمال   كشور   را 
 به   قصد   توسعه   گردشگري   دانسته   و   به   ايسنا 
 اظهار   مي   دارد  :   در   ابتداي   دهه  80  مجوزهايي 
 براي   تغيير   كاربري   اراضي   داده   شد   تا   سبب 
 اشتياق   مسافران   براي   سكونت   در   شمال   كشور 
 شده   و   به   دنبال   آن   گردشگري   در   كمربند   سبز 

 شمال   گسترش   يابد .
 وي   با   بيان   اين كه   در   ابتدا،   ســـاخت   و 
 سازها   معطوف   به   جلگه   بود،   ادامه   مي   دهد: 
   بسياري   از   شهرك     هاي   موجود   در   شهرهاي 
 شمالي   كشور   چه   در   سواحل   و   جنگل   توسط 
 افراد   غير   بومي   ايجاد   شد   و   به   نظر   مي   رسيد 
 استان هاي   شمالي   در   زمينه   توسعه   همه   جانبه 
 به   ويژه   گردشگري   پيشرفت   خواهند   كرد،   اما 
 در   واقع   گردشـــگري   هيچ   كمكي   به   اقتصاد 
 استان هاي   شمالي   نكرد   و   دستان   خالي   بازاريان 
 شمال   از   گردشگر   و   مسافراني   كه   فقط   چند 
 روز   براي   اقامت   در   ويالي   شخصي   مراجعه 
 مي   كردند،   سبب   ركود   اقتصاد   محلي   با   وجود 

 مسافر   شد  . 
   محمد داودبيگي
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  * اگر   تغيير   كاربري   وجود   ندارد   پس   اين   همه   بنگاه   معامالت   امالك   چطور  
 فعاليت   مي   كنند؟

 * لكه   هاي   روستايي   در   شمال   كشور   بسيار   بزرگ   و   زياد   شده   و   موجي   از  
 تغيير   كاربري   به   واسطه   طرح   هادي   روستايي   به   راه   افتاده است 

خانم   دكتر   بذركار   سرپرست   معاونت   توليدات   گياهي   استان   گيالن: 
 * برخي   روستاهاي گيالن   به   دليل   بي   مباالتي   ها   به   شهر مسكوني   غيربومي  

 تبديل   شده   اند 

 بخش اولمحمد   اسالمي، استاندار     سابق   استان   مازندران:

آتش   تغيير   كاربري   بر   جان   شمال   كشور  

 * در دولت يازدهم و دوازدهم تغيير كاربري به شدت مهار شده است و به هيچ 
وجه اجازه تغيير كاربري اراضي داده نمي شود  

دكتر   رضا   اردكانيان، وزير   نيرو:    
 * چون   اجازه   ساخت   و   ساز   داده   مي شود   وزارت   نيرو   هم   آب   و   برق آن را    

 واگذار   مي   كند
دكترمحمد   اميني،   رئيس   جامعه   جنگلباني   استان   مازندران:

    * وقتي   با   يك   هلي   كوپتر   از   باال   به   كوه   ها و   شاليزارها   نگاه   كنيم،   تغيير  
 گسترده   كاربري   ها   چيزي   جداي   نظر   مسئوالن مبني بر كنترل تغيير كاربري 

را   ثابت   مي   كند  
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افـقـى: 

  1 - مبارك - متخصص بيمارى هاى روحى
 2 - رسم ها - تكلم كننده - به چيزى پيوستن

 3 - بخشى از يك شهر ساحلى كه در آن تاسيساتى مانند 
بارانداز ، انبار و جرثقيل وجود دارد - معلم اول

 4 - فلز سرخ - نزديك شونده - قسمت هاى برجسته 
زير كفش فوتبال

 5 - بخشنده - خالى - حقارت - باالى زانو
 6 - باده - سنوات - آب شرعى
 7 - دوستان - پرتالش – ناشنوا

 8 - كنايه از مغرور و متكبر شدن 
9 - پيشوند نفى - اثرى از باروخ اسپينوزا فيلسوف 

هلندى - پيدا نشدنى
 10 – نصف اپرا - گفته شده - تسخير شده

 11 - كوره آجر پزى - نزد ايرانيان است - غلط گير 
ادارى - مقابل گشاد

 12 - نام قديم كربال - از ابزار اندازه گيرى - گوشه گيرى !
 13 - ساز ضربى مدور - نتيجه گيرى

 14 - طبــل عزادارى هاى جنــوب ايران - گروه 
گروه - بزرگوار

 15 - كنايه از كم اطالع و بى تجربه - شيطان
عـمـودى:

 1 - نسيان - مسرور - سم حشره كش
  2 - خاك سفالگرى - نام سپهرى شاعر هشت كتاب - 

كشور آمريكاى مركزى با مركز پاناما سيتى
 3 - نيك - از ابر مى بارد - شهر سعدى

 4 - باران ريز - عضو آجيل - نصف آجر
 5 - توجه كامل - چوب خوشبو - از نوشيدنى هاى 

تسكين دهنده
  6 - مشايعت - شهرى در ايتاليا محل آرامگاه دانته - 

عالمت مفعولى 
7 - بسيار سرد - نويسنده مجارى با نام« آرتور» مولف 

خوابگرد ها - دستور
 8 - پدال دوچرخه - كشور دمشق - بازار بى رونق

 9 - تصويــر نمايشــى ميان برنامــه - خس - بانى 
مذهب پروتستان

 10 – اصل هر چيز - پيشينيان - تقويم
 11 - همســر نيكوكار فرعون - شهر خرمالو - بسته 

حاوى ابزار ها و قطعات سوار كردنى
 12 - لباس ورزشى - جمع صنم- افسانه گوى

 13 - زخم آبكشيده - طراح لباس - مكان
 14 - به هم ســائيدن - مقــدارى اندك از چيزى را 

مخفيانه خوردن! - شهرى در بوشهر
 15 - تكنوازى در موسيقى - پرستار - انتخاب كردن

آگهى مزايده
شركت مهندسى و ساختمان صنايع نفت (اويك) در نظر دارد انواع آهن آالت ضايعاتى، روغن بازيافتى و ديگر اقالم از رده خارج خود 

در شهرستان عسلويه را به فروش رساند.
متقاضيان مى توانند از روز دوشـــنبه مورخ 97/10/10 لغايت پنج شـــنبه مورخ 97/10/13با ارائه اصل و كپى (پشت و رو) كارت ملى و 
پرداخت 300,000 ريال اســـناد مزايده را با مراجعه به آدرس هاى ذيل تهيه نموده و از محل اســـتقرار كليه اقالم مذكور واقع در عسلويه 
بازديد نمايند و در صورت تمايل اسناد مربوطه را تكميل و پاكت پيشنهاد در بسته خود را تا روز سه شنبه 97/10/18 به يكى از آدرس هاى 

ذيل در تهران يا عسلويه تحويل نمايند.
تهـران: خيابان كامرانيه جنوبى، كوچه ى پيروز، پالك 2 شـركت مهندسـى و سـاختمان صنايع نفت، مديريت پشـتيبانى                  

واحد انبارها و اموال  تلفن: 22214018 داخلى 2728 و 2727
عسلويه: ميدان گاز، بلوار پرواز، انبار پشتيبانى شركت مهندسى و ساختمان صنايع نفت. تلفن تماس: 09124096926 ميرحسينى

شـــركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ در نظر  دارد اجراى عمليات  بخشي از فعاليتهاي بهره برداري مناطق برق  معاونت هاى شمالغرب،جنوبغرب،شمالشرق  خود را پس از 
ارزيابي كيفي از طريق فرآيند مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

 شرح مختصري از كار:

تعداد نفرات مورد نيازمحدوده عملياتي انجام كارشماره گروه 

223 نفرمعاونت شمالغرب شامل مناطق برق دانشگاه، آزادي ، فردوسى، قدس وسعادت آباداول

153 نفرمعاونت شمالشرق شامل مناطق برق  تهرانپارس، شميران  و پاسداراندوم

177 نفرمعاونت جنوبغرب شامل مناطق برق  فارابي، بهمن، سينا ورودكىسوم

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى  (نوبت دوم)
شماره 971010688

مبلغ و نوع سـپرده شـركت در مناقصه: مبلغ تضمين شركت در مناقصه در مناطق 
برق گروه اول  3,945,000,000 ريــــال ودر مناطق برق گروه دوم 2,769,000,000 
 ريال و ودر مناطق برق گروه ســــوم 3,188,000,000  ريال مي باشــــد ؛ مناقصه گران

 مي بايست  مبلغ فوق  را  به صورت  ضمانت نامه بانكي  و يا چك تضمين شده بانكي  يا واريز 
وجه به حساب جارى شماره 0101801171004 به نام شركت توزيع نيروى برق تهران 
بزرگ بانك صادرات شعبه مالصدرا و يا  مطالبات تاييد شده نزد امور مالي شركت توزيع 

نيروى برق تهران بزرگ ارائه نمايند. 
به پيشنهادهاي  فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر 

، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
مهلت و محل و مبلغ فروش اسـناد: از تاريخ درج آگهى نوبت دوم روز شــــنبه مورخ 

1397/10/08 لغايت چهارشنبه مورخ 1397/10/12 به مدت 5 روزكاري 
مبلـــغ 1,500,000ريـــال به صـــورت الكترونيكـــي  صرفاً از طريـــق درگاه 
  http://moamelat.tbtb.ir پرداخت اينترنتي سايت شـــركت به نشـــاني 

  بنر ثبت نام مناقصه و مزايده اقدام به خريد اسناد نمايند.
مهلت و محل تحويل وبازگشايي اسناد مناقصه: مهلت تحويل اسناد مناقصه 
تا 10 صبح روز چهارشـــنبه مورخ 1397/10/26 و زمان بازگشايى ساعت 14 روز 

شنبه  مورخ 1397/10/29 مى باشد.
تهرانـ   خيابان شـــيخ بهايي جنوبي ، شهرك والفجر ، انتهاي خيابان سوم ، شركت 

توزيع نيروي برق تهران بزرگ  - اداره دبيرخانه. محل بازگشـــايي سالن جلسات 
ساختمان شيخ بهايي 

به پيشنهادهاي فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش وپيشنهادهايي كه بعد از انقضاى مدت 
مقرر درفراخوان واصل مي شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرايط متقاضيان جهت شركت در مناقصه : 
- جهت ارائه پيشنهاد در گروه اول داشتن گواهينامه صالحيت پيمانكاري دررشته نيرو 
با رتبه 4 و باالتر و درگروههاى دوم و سوم داشتن  گواهينامه صالحيت پيمانكاري دررشته 
نيرو با هر رتبه ازمعاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياســــت جمهوري (ســــازمان 

مديريت وبرنامه ريزي ) الزامى مى باشد .
- هزينه درج دو نوبت آگهـــى در روزنامه اطالعات به عهده برنده يا برندگان مناقصه 

مى باشد .
- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

نشاني هاي كسب اطالعات بيشتر :
    www.tavanir.org.ir:سايت شبكه اطالع رساني معامالت شركت توانير  

 http://iets.mporg.ir  :سايت پايگاه ملى مناقصات
  http://moamelat.tbtb.ir : سايت شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

روابط عمومى
شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ ( سهامي خاص )

آگهي تجديد مزايده (نوبت دوم)
شـهرداري سـاوه در نظر دارد قبور خانوادگي واقع در آرامســـتان (شامل 
18حجره كه هر حجره داراي 10 قبر دو طبقه مي باشد و همچنين در راهروها 
20 واحد قبر دو طبقه مي باشـــد.) را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. لذا 
داوطلبان واجد شرايط مي توانند از تاريخ 97/10/8 تا 97/10/18 ضمن اخذ 
شرايط مزايده از دبير كميسيون معامالت شهرداري پيشنهاد خود را در پاكت 
ممهور شده سربسته تا تاريخ 97/10/19 تحويل دبيرخانه شهرداري نموده و 

رسيد دريافت نمايند.
1ـ قيمت كارشناســـي جهت هر حجره مبلغ 350/000/000 ريال و براي هر 

قبر 2 طبقه در راهروها مبلغ 18/000/000 ريال مي باشد.
2ـ مبلغ سپرده شركت در مزايده جهت حجره ها 17/500/000 ريال و جهت 
هر قبر 2 طبقه در راهروها 5/000/000 ريال اســـت كه بايد به حساب شماره 
0111711289001 نزد بانك ملي شـــعبه مركزي ساوه واريز يا ضمانتنامه 
بانكي در وجه شهرداري ساوه باشد. (اصل فيش يا ضمانتنامه پيوست پيشنهاد 

الزامي است.)
3ـ تاريخ بازگشايي و قرائت پيشنهادهاي رسيده روز پنجشنبه 97/10/20 رأس 

ساعت 10 صبح در محل دبيرخانه كميسيون معامالت شهرداري خواهد بود.
4ـ برندگان اول و دوم و ســـوم مزايده به ترتيب هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد 

نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
5ـ شهرداري ساوه در رد يك يا كليه پيشنهادهاي رسيده مختار است.

6ـ  ســـاير اطالعات و جزئيات مربوط، در اسناد مزايده مندرج است و درصورت 
نياز متقاضيان مي توانند با شـــماره تلفن 42222820ـ086 تماس حاصل 

نمايند.
سيدمهدي حسيني - شهردار ساوه 

آگهى تغييرات شركت خدمات ارزى و صرافى دى سهامى خاص 
به شماره ثبت 399774 و شناسه ملى 10320496363 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1396/07/20 و مجوز شماره 
97/78967 مورخ 97/3/9 بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : آقاى ناصر سعيدى دارنده شماره  ملى 4609882183 به 
نمايندگى از شركت ليزينگ دى با شناسه ملى 10320530538 بسمت 
رئيس هيأت مديره ،آقاى بهزاد قياسوند دارنده شماره ملى4284674153 
به نمايندگى شـــركت روياى روز كيش با شناسه ملى 14004163016 
نايب رئيس هيـــأت  مديره ، آقاى ناصر شـــريعتى دارنده شـــماره ملى 
4284202405 به نمايندگى شـــركت عمران ومسكن آباد دى با شناسه 
ملى 10320539180 بســـمت عضو هيأت مديره ، آقاى جواد راد سعيد 
دارنده شـــماره  ملى 0065793781به نمايندگى از شـــركت بانك دى با 
شناسه ملى1032023770 بسمت عضو هيأت مديره و آقاى كريم دروى 
شـــماره ملى 1551874784 به نمايندگى از شركت توسعه ديدار ايرانيان 
با شناسه ملى 10103959579 بســـمت عضوهيأت مديره و مدير عامل 
انتخاب گرديدند. كليه اوراق و اسناد بهاء دار و تعهدآور از قبيل چك، سفته، 
برات، عقود و قراردادها و غيره با امضـــاء متفق مديرعامل و يكى از اعضاء 
هيأت مديره همراه با مهر شـــركت و در غيـــاب مديرعامل با امضاء متفق 
رئيس هيأت مديره و يكى از اعضاء هيأت مديره با مهر شركت و ساير اوراق و 
مكاتبات عادى و روزمره و ادارى نيز با امضاء منفرد مديرعامل همراه با مهر 

شركت معتبر مى باشد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (299200)

آگهى كاهش سرمايه موسسه سايه سبز كرامت
 به شماره ثبت 596 و شناسه ملى 10195009940

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1395/08/27 ومجوز شماره 
917/958/2141 مورخه 95/12/3 سازمان بهزيستى استان تهران: -معصومه اسالم 
بيك به شـــماره ملى 4321931045 با دريافت مبلغ 10/000 ريال سهم الشركه 
خوداز صندوق موسسه از رديف شركاء خارج شد،در نتيجه سرمايه موسسه از مبلغ 
60/000/000 ريال به 59/990/000 ريال كاهش يافت وماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گرديد. - اسامى شركاء و ميزان سهم الشركه هر يك پس از كاهش سرمايه: 
 مهدى يوســـفى به شـــماره ملى 0061858978 داراى مبلغ 59/960/000 ريال 
سهم الشركه ،على يوسفى به شماره ملى 4321552753 داراى مبلغ 10/000ريال 
سهم الشركه ،زهرا يوسفى داراى به شماره ملى 0062241753 مبلغ 10/000ريال 
سهم الشركه، شـــهباز صادق اوغلى به شـــماره ملى 0073720283 داراى مبلغ 

10/000ريال سهم الشركه. 
حجـت اله قلـى تبار سرپرسـت اداره ثبت شـركتها وموسسـات 
غيرتجارى شهرستانهاى استان تهران
 سازمان ثبت اسناد وامالك كشور

 اداره كل ثبت اسـناد و امالك استان تهران مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى شهريار (299213)

 شـركت مهندسـى و  توسـعه گازايران (شـركت انتقـال گازايـران- منطقـه دوعمليات انتقـال گاز)  در اجــــراى اليحه قانونى
 نحوه خريد و تملك اراضى براى برنامه هاى عمومى، عمرانى و نظامى دولت مصوب 58/11/17 شوراى انقالب قصد خريد و تملك اراضى مورد نيازطرح ايستگاه 
تقويت فشار گازدوراهان-10 مستقر بر روى خط لوله دهم سراسرى بشرح  كروكى ذيل را در محدوده روستاى دوراهان از توابع شهرستان بروجن دراستان 

چهارمحــــال وبختيارى دارد. اداره ثبت اســــنادوامالك محل وقوع 
طرح(بخش گندمان) برابرپاســــخ استعالم شماره 8/97/679 مورخ 
97/7/28 اعالم داشته اراضى مورد نيازطرح داخل درپالك هاى ثبتى 
91- اصلى دره قنات و2 فرعى از91- اصلى دره قنات و80- اصلى قريه 
 دوراهان و81- اصلى زورآباد وبقدرالسهم درمالكيت مالكين متعدد 
مى باشــــد. لذا به تجويــــز تبصره 2 ماده 4 اليحــــه قانونى مرقوم از 
 كليــــه مالكين وصاحبان حــــق و قائم مقام قانونــــى آنان در اراضى 
پالك هاى ثبتى مذكور دعوت بعمل مى آيد تا حداكثر ظرف مهلت 
يكماه ازتاريخ انتشــــاراين آگهى با در دســــت داشتن مدارك مثبت 
مالكيت خويش و بمنظور تعيين ومعرفى كتبى كارشــــناس رسمى 
 منتخب خود ومرضى الطرفين به دفتر منطقه دو عمليات انتقال گاز

( شــــركت انتقال گازايران) به نشــــانى اصفهان –خيابان چهارباغ 
باال-مقابل مجتمع تجارى پارك- دفترمنطقه دو عمليات انتقال گاز-
 امورحقوقى و به شماره تلفن 5- 36254131-031 مراجعه فرمايند.

بديهى است درصورت اســــتنكاف وياعدم مراجعه به موقع مالكين 
وصاحبان حق ويا قائم مقام قانونى آنان وانقضاء مهلت مذكورموجب 
خواهد شد تا اين شركت به منظور جلوگيرى ازوقفه ويا تاخيردراجراى 
طرح و به استناد حكم مقرر درماده 8اليحه قانونى موصوف وبا مراجعه 
به دادگســــترى محل و از طريق محكمه قضائى صالح اقدام به تعيين 
كارشــــناس به قائم مقامى مالكين وصاحبان حق ونيزكارشناســــى 
مرضى الطرفين وتقويم و برآورد ارزش عادله روزعرصه واعيان اراضى 
ونيزتوديع آن به حســــاب صندوق دادگسترى ويا صندوق ثبت محل  

خواهد نمود. 
روابط عمومى منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران

آگهى خريد و تملك اراضى (نوبت اول)
شماره آگهى : 87370023   شماره مجوز : 1397,5120 شركت انتقال گازايران

منطقه دوعمليات انتقال گاز
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بحث درباره سوره «علق»  اشاره:
خداوند در اسم و  به اينجا رسيد كه
صفت ظاهر ميشود، نه در ذات. پس 
وقتي امر ميشـــود كه حق را بخوان، 
در جايى اســـت كه حق ظهور داشته 
باشد. ظاهر را بايد خواند و آنچه ظاهر 
اســـت، همان اسم و صفت است. به 
همين جهت فرمود: «باسم ربك». استاد 

در ادامه ميگويند: 
خداونـــد خطاب به هرچه غير 
ذات حقتعالى است،  ميفرمايد: «إقرا 
باسم ربك»، يعني به اسم بخوانيد. از 
اين روي، حضرت ختمى مرتبت(ص)

چه ميتوانســـت بخواند كه اسم يا 
مظهر اسم نباشد؟ پس اگر مىخواند، اسم مىخواند. اين يك واقعيت 

نفساالمرى است. 
در ايــن صــورت اگر خدا هم نمىفرمود، حضرت به جز «اســم» 

نمىتوانست بخواند.
اين ظهور همان واقعيت است. هر چه حضرت مىخواند، همان 
اســـم بود. اساساً غير اسم خوانده نمىشود. در اينجا «اقرأ» يعنى بدان 
كه چه مىخوانى، وگرنه تو هم نمىتوانى چيزى بخوانى، مگر اســـم 

خداوند. منتها تو بدان و بخوان.
و بدان كه چه ميخواني.

چه بسا كه كسي اسم خدا را بخواند و نداند كه آن اسم خداست.
يعنى بدان كه آنچه مىخوانى، اسم خداست. هرچه دوست داري  «اقرأ»
بخوان، ولى آنچه ميخواني، «اسم رب» است. به طور كلي، چيزى از 
اسم رب خارج نيست. خود «اسم رب» هم در اينجا بسيار قابل تأمل 
است و چقدر ظرافت در اين آيات وجود دارد. اجماال هرچه هست، 
يا اسم است يا مظهر اسم و غير اين دو، چيزي نيست. در اين بين، 
اسمى كه مظهريتش بيشتر روشن است، اسم رب است. ربوبيت همان 

تربيت است و مربى كسى است كه مىپروراند.
مربى، همه چيز را مىپروراند، از جمله بقيه اسما و صفات را.

فعـــال اجازه بدهيد ايـــن بحث را باز نكنيم. تا اينجا مطلب اين 
است كه: هر چه بخوانى، اسم يا مظهر اسم است و ظهور همه اينها 
در مظهريت اســـم ربوبيت اســـت. خداوند «اهللا»، «خالق»، «عليم» و... 
هم هست. تعداد اسماءاهللا زياد است، اما آن اسمى كه انسان بيشتر و 
زودتر از ديگر اسمها مىفهمد كه مظهريت حق را داراست، مربوبيت 
و ربوبيت است، چون تربيت و پرورش است. اين عالم پرورش پيدا 

ميكند. انصافاً حقايق زيادي در همين يك آيه نهفته است. 
پس چون همه چيز اســم خداســت، تو هرچه بخوانى، اســم خدا و 

مظهر اسم خداست. 
حق تعالى دســـتور «خواندن به اسم رب» را به كسى فرموده كه 
نبوت به او ختم ميشـــود. درســـت است كه تازه بنا بود پيغمبر بشود 
و اينجا آغاز كار او بود، اما او پيغمبرى است كه كاروان نبوت را به 
پايان مىرساند. خداوند در آغاز نبوت، به پيامبر(ص) به عنوان خاتماالنبياء 
تعليم «اسم» ميكند، در حالي كه در آغاز آفرينش هم به اولاالنبياء نيز 

اسم را تعليم داد: «و َعّلم آدم االسماء ُكلها» (بقره، 31).
بدينترتيب خدا به اولين پيغمبر تعليم اسم كرد، به آخرين پيغمبر هم 

فرمود كه به اسم رب بخواند. اين موضوع اهميت «اسم» را ميرساند.
هستى با «اسم» آغاز شده و نبوت هم با اسم حق تعالى پايان يافته 
است. اين از نظر قرآن كريم مسلم است. آيه «و عّلم آدم االسماء كلها» 
مطالب زيادي را در خود نهفته است. كلمه «االسماء» جمع است. جمع 
محلى به الفالم افادة عموم ميكند؛ يعنى خداوند تمام اسامى را به آدم 
آموخت. با اين حال، حقتعالى به اين اكتفا نكرده و «كلها» را هم ميآورد 
ياد داده است. به پيغمبر  تا شك نكنيد كه او همه اسماء را به آدم(ع)
خاتم(ص) نيز همان را ميفرمايد و سخن از «اسم» است. اينجا دوباره به 
اهميت اسم پى مىبريم و مىفهميم عالم هستى از آغاز تا انجام، ظهور 

اسماءاهللا است و اليزال در آينده هم چنين خواهد بود.
اينجا نميفرمايد: «االســماء»، بلكه تنها «اســم رب» را بيان ميكند و 
سخن از تعليم اسماء نيست، گويا كه پيامبر(ص) اسماء را ميدانسته و صرفًا

مكلف شده است كه بخواند.
به نكته بسيار دقيقي اشاره كرديد. ميتوانيم چنين استنباط كنيم كه 
«رب»، اسمي است كه همه اسماء در آن است. اسم «رب»، واجد تمامى 
اسماست. «رب» از هر اسم ديگرى مهمتر است. ممكن است كسانى اين 
سخن را نپذيرند؛ اما من به مقتضاى آيه شريفه چنين مىفهمم كه اسم 
رب مشتمل بر همه اسماست و بايد آن را خيلى جدى گرفت. در نماز 
مىخوانيم: «الحمُدهللا رب العالمين» (حمد، 2). در اين آيه، به جاى همه 
صفات، صفت «رب» را انتخاب ميكنيم. ستايش شايستة ربالعالمين 

است. اينجا هم به پيامبر(ص) مىفرمايد: «إقرا باسم ربك الذى خلق».
با اينكه اســم «رب» واجد همة اســماي حق است، مضاف شدنش به 

«ك» موضوع را تشديد ميكند. 
درست است. بىدرنگ بعد از كلمه «رب» مىفرمايد: «ربك الذى 
خلق». «خلق»، توضيح «رب» است. رب مىپروراند و اين اقتضا را دارد. 
اقتضاى رب، ربوبيت اســـت. ربوبيت به معناى پروردن و خلقكردن 
است. از اينجا استفاده ميشود كه «خالق» همان «رب» است. خلقكردن 
همان پروريدن است. خداوند اول خلق ميكند بعد مىپروراند، يا خلق 

همان پروراندن است؟
هر دو قول جا دارد.

اگر دقيق باشيد، جا ندارد. خلقكردن اگر دائم باشد، همان پروراندن 
است؛ اما اگر فقط يك بار خلق كند، ميتوانيد بگوييد كه پس از آن 

مىپروراند. 
خلق اگر دائمى باشد، همان ربوبيت است.

شك نيست كه خلق دائم است، نه اينكه يك لحظه براى هميشه 
باشـــد. خداوند پيوسته خالق است و مىپروراند. پس «رب» در «باسم 
ربك»، خلق مداوم است. خلق خدا، ربوبيت خداست و چون ربوبيت 
او دائم است، خلقش نيز دائم است. در اينجا بايد به مسئله مورد نزاع 
ديرينة متكلمين خاتمه بدهيم. آنها مىگويند: «اول عالم نبود. خدا آن را 
بعداً خلق كرد، آن هم يك بار؛ يعني خلق كرد و سپس رهايش كرد.» 
اين حرف مزخرفى بيش نيست، چون هيچ زمانى نبوده كه خدا باشد 

و رب نباشد. او از ازل رب بوده است. 
«رب» بدون «مربوب» قابل تصور نيست! 

بـــه همين جهت ما عالـــم را حادث زمانى هم نميدانيم. «رب» 
هميشه «رب» است و ازلى و ابدى است. خدا يك بار رب نشده است. 
ما رب بدون مربوب را حتى تصور هم نمىتوانيم بكنيم. پس به من 
حق بدهيد كه «رب» را با «خالق» يكى بدانم. بدين ترتيب، خالق بدون 
مخلوق نيز قابل تصور نيســـت و نمىتوان گفت: عالم از بيگبنگ يا 

انفجار بزرگ پيدا شده است.
اين كه ميگوييد: عالم را حادث نميدانيم، يعنى قديم است؟

عالم «قديم زمانى» و «حادث ذاتى» است. اين حرفي است كه اولين 
بار ابنسينا آن را بيان كرده است، منتها متكلمين اين را نمىفهمند!

آيه دوم سورة علق «خلق االنسان من علق» بالفاصله به انسان منتقل 
ميشود.

از اول هم مخاطب، پيامبر(ص) بود كه انسان كامل است و خطاب 
به او فرمود: بخوان.  بعد بالفاصله مهمترين مظهر اسم خودش را بيان 
كرده كه انسان است. مهمترين مربوب حقتعالى كه با كلمه رب آغاز 
ميشود، انسان است. اينجاست كه با صراحت ميگوييم: جايى براى 
پرداختن به بيگبنگ و اينگونه تئوريها براي تحليل خلقت نيست. 
بايد اســـم رب را خواند و اســـم رب ازلى است و رب هم به معناى 

خالق است.
اگــر ايــن آيه را به «اقــرأ» عطف كنيم، معنايش اين خواهد بود كه: 

انسان را بخوان...
نه، اين دور از ذهن است. سخن بر سر مربوب و مخلوق است 
كه مظهر خالق و رب است و اولين مظهر اسم رب و اسم خالق انسان 
اســـت. اگر انسان نبود، عالم نبود. خداوند روي همين اصل، خطاب 
به پيامبر(ص) فرمود: «لوالك، لما خلقُت االفالك: اگر تو نبودى، فلك و 
ملك و جن و انس نبود»، ما همه چيز را به خاطر تو آفريديم. به قول 
حافظ: طفيل هستي عشقاند آدمى و پرى. اولين مظهر براى ربوبيت و 

خالقيت كامل خدا، انسان است. 
در اين آيه با كوتاهترين عبارت به منشأ خلقت انسان اشاره ميشود كه 

از «علق» است و علق را مترجمان «خون بسته» ترجمه كردهاند.
اشاره آيه به مراحل خلقت انسان است: از نطفه تا مضغه و علقه. 
چرا «علق» را فقط به خون آن هم در شكم مادر منحصر كنيم؟ انسان 
هميشـــه «علق» است. بعد از جنيني هم كه به صورت بچه درمىآيد، 
هنوز علق است. بزرگ هم كه ميشود، تا پايان علق ميماند. فكر نكنيد 
انسان تنها در بدايت حال علق است و بعد از علقيت درميآيد. موالنا 
در «مثنوي» به اين مسئله اشاره كرده است. از نظر او، انسان مادامي كه 

در محدوديت امكاني به سر ميبرد، علق است. 
علقيت ُعلقه ماست.

ادامه دارد

قرآن با ذكر القابى مثل «روح اهللا»، «كلمهاهللا» و «قول 
الحق»، شخصيتى متعالى از حضرت عيسى(ع) ارائه كرده 
اســـت. از ديد قرآن آفرينش او مانند حضرت آدم(ع) بوده 
و امرى عجيب نيســـت. قرآن در آيات متعدد مســـيح را 
فرزند حضرت مريم(س) معرفى كرده تا پاسخى به مدعيان 
الوهيت حضرت عيســـى(ع) باشد؛ زيرا كسى كه از مادر 
متولد مى شود، چگونه مى  تواند خدا باشد؟ در اين كتاب 
الهى، عيسى(ع) هيچ  گونه ادعايى جز بندگى خدا و نبوت 
نداشـــت و آنچه از معجزات انجام مى  داد، همگى به اذن 

و فرمان خدا بود.
تعدادى از سورهها و آيات قرآن به زندگى، شخصيت، 
ويژگىها و برخى از اوصاف حضرت عيســـى(ع) پرداخته 
است. در برخى از اين آيات شيوه خلقت، داستان زندگى 
مادر و حيات پر ماجراى خودشـــان و در برخى ديگر، 
مقامات معنوى و خصلتهاى اخالقى او مطرح شده است. 
در مواردى نيز ادعاها و نسبتهاى مسيحيان، مثل الوهيت 
و تثليث طرح و رد شده است. در اين مقاله نگاهى كوتاه 

به برخى از اين آيات تحت عناوين ذيل مىاندازيم.
مادر مسيح(ع)

داستان حضرت مسيح(ع) به نام مادر گرامىشان گره 
خورده اســـت؛ چرا كه نوع خلقت ايشان باعث شده كه 
حضرت عيسى با عناوينى چون «ابن مريم»، «عيسى ابن 
مريم» و «المسيُح ابُن مريم» به مادر بزرگوارشان نسبت داده 
شـــود. قرآن حضرت مريم(س) را به عنوان يك شخصيت 
برجسته و ويژه معرفى مىكند و از آن حضرت با عنوان 
«بانوى برگزيده»، «پاك و مطهر»، «بهترين زنان» عصر خود، 
مظهر عفاف، الگوى مؤمنان، دخترى عابد، بسيار راستگو 
و همسخن با فرشتگان ياد شده است. در آيات 42 و 43

آلعمران به برخى از اين فضائل اشاره شده است: «و اذ 
يا مريُم اّن اهللا اصطفاك و طّهرك و اصطفاك قالت المالئكُه

على نساء العالمين. يا مريُم اقنُتى لربّك و اسُجدى و اركعى 
مع الّراكعين: [به ياد آوريد] هنگامى را كه فرشتگان گفتند: 
اى مريم! خدا تو را برگزيده و پاك ساخته و بر تمام زنان 
جهان، برترى بخشـــيده است.  اى مريم [به شكرانة اين 
نعمت] براى پروردگار خود، خضوع كن و سجده به جا 

آور؛ و با ركوعكنندگان، ركوعكن.»
همچنين در آيه12 ســـوره تحريم حضرت مريم(س)

را در زمره مطيعان و الگوى پاكدامنى قرار داده است: «و 
مريم ابنت عمران الّتى احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 
و صّدقت بكلمات ربّها و ُكتُبه و كانت من القانتين: همچنين 
به مريم دختر عمران كه دامان خود را پاك نگه داشـــت، 
و مـــا از روح خـــود در آن دميديم؛ او كلمات پروردگار 
خويش و كتابهايش را تصديق كرد و از مطيعان بود.» 
به جهت همين ويژگىهاســـت كه يكى از برجستهترين 
كارهاى مســـيح، احترام به مقام واالى مادر است كه در 
سوره مريم، آيه32 به آن اشاره شده است: «و بّرا بوالدتى 
و لم يجعلنى جبّاراً شقيّا: مرا نسبت به مادرم نيكوكار قرار 

داده و عصيانگر قرار نداده است.»
خلقت مسيح(ع)

قرآن خلقت عيســـى(ع) را در سوره آلعمران، آيه59
مورد بررسى قرار داده است: «اّن مثل عيسى  عند اهللا كمثل 
آدم خلقُه من تُراب...». آدم به عنوان اولين انســـان روى 
زمين، بدون دخالت پدر و مادر خلق شد؛ خلقت عيسى 
سختتر از آفرينش آدم نبود. او پدر و مادر نداشت و همان 
كه آدم را بدون پدر و مادر آفريد، قادر خواهد بود  خدايى
كه عيسى بن مريم را بدون پدر خلق كند. از اين جهت 
آفرينش حضرت عيسى مانند آفرينش حضرت آدم(ع) است. 
اگر عيسى بدون پدر از مادر متولد شد، حضرت آدم بدون 

آنكه پدر و مادرى داشته باشد، به دنيا آمد.
كسانى پاسخ مى  دهد كه به  اين اســـتدالل به ادعاى
خلقت مسيح ايراد وارد مىكنند؛ يعنى اگر مسيح(ع) بدون 
پدر به دنيا آمد، جاى تعجب نيســـت، و دليل بر فرزند 
خدا يا عين خدابودن نمى  باشد؛ چون خلقت آدم(ع)، از اين 
هم شگفت  انگيزتر بود، او بدون پدر و مادر به دنيا آمد و 
اينگونه كارها براى خدا دشوار نيست. به همين دليل زمانى 
كه مريم بيان مىكند كه چگونه براى من پسرى خواهد 
كه نه هيچ بشرى با من ازدواج كرده است  بود در حالى
و نه بدكاره بودهام؛ قرآن در سوره مريم، آيه21 مىفرمايد: 
«قــال كذلــك قال ربُّك هو علّى هيٌّن و لنجعلُه آيه للنّاس و 
رحمه منّا و كان امرا مقضيّا: گفت: چنين است [كه گفتى، 
ولى] پروردگارت فرموده است: اين كار بر من آسان است 
و [فرزندى بدون ازدواج به او بخشيدن] براى اين [است] 
كه او را نشانهاى [از قدرت خود] براى مردم و رحمتى از 

سوى خود قرار دهيم؛ و اين كار شدنى است.»

در سوره يس، آيه82 هم به اين مطلب اشاره شده كه 
ُكن  آفرينش موجودات براى خدا مشـــكل نيست: «قال لُه
فيكون: فرمود باش! بى درنگ شـــد.» مضمون اين آيه، در 
كسى كه قدرت نامحدود  چندين سوره تكرار شده است.1
دارد، تقسيم كارها به مشكل و آسان، برايش مفهومى نخواهد 
داشت و براى او آفرينش يك برگ، يا خلقت يك جنگل 
در هزاران كيلومتر يكسان است و آفرينش يك ذره خاك 

با منظومه شمسى، مساوى مىباشد.2
خداوند در ســـوره مؤمنون، آيه50 خلقت حضرت 
عيســـى را يكى از نشـــانههاى قدرت خود بيان كرده و 
مىفرمايد: «و جعلنا ابن مريم و اُّمُه آيه: ما پســـر مريم و 
مادرش را نشانه  اى [از عظمت و قدرت خود] قرار داديم.» 
تعبير به «ابن مريم» به جاى «عيســـى » براى توجه دادن 
به اين حقيقت است كه او تنها از مادر و بدون دخالت 
پدرى به فرمان پروردگار متولد شد، و اين تولد خود از 
آيات بزرگ قدرت پروردگار بود و از آنجا كه اين تولد 
استثنايى رابطه  اى با عيسى و رابطه  اى با مادرش مريم دارد، 
هر دو را به عنوان يك آيه و نشـــانه مى  شـــمرد؛ چرا كه 
اين دو (تولد فرزندى بدون دخالت پدر و باردار شـــدن 

مادرى بدون تماس با مرد) در واقع يك حقيقت بودند با 
دو نسبت متفاوت.3

مقامات معنوى مسيح(ع)
قرآن با ذكر القابى پر معنى مقام و شخصيتى متعالى 
از حضرت عيسى(ع) ارائه كرده است. برخى از اين القاب 
«وجيها فى الدنيا  عبارتند از: «زكى»، «مبارك»، «قوُل الحق»،4
«روٌح من اهللا»، «رسول  و االخره»، «من الُمقربين»، «كلمه اهللا»،5
اهللا».6 همچنين در آيه85 سوره انعام وى را در زمره صالحان 
قرار داده است: «و زكريّا و يحيى و عيسى و الياس ُكل من 
الصالحين». اين توصيفها نشان از عظمت و بزرگى آن 

حضرت دارد.
اولين اعجاز و كرامات مسيح در همان لحظات اوليه 

تولد نمايان شد و حضرت در حالى كه در گهواره بود، 
خود را عبد و بندة خدا معرفى كرد كه از طرف خدا به 
عنوان پيامبر انتخاب، و به او كتاب (انجيل) داده شده و او 
را مايه بركت، تسكين و آرامش قرار داده است. آيات 29
و 30 سوره مريم به اين موضوع اختصاص دارد: «فاشارت 
اليه قالوا كيف نُكّلُم من كان فى المهد صبيّا. قال انّى عبُد اهللا 
آتانى الكتاب و جعلنى نبيّا: مريم به نوزاد اشاره كرد [كه از 
كه در گهواره است،  او بپرسيد.] گفتند: چگونه با كودكى
سخن بگوييم؟ نوزاد گفت: همانا من بنده خدا هستم، به 

من كتاب عطا كرده و مرا پيامبر قرار داده است.»
نحوه گفتگوى آن حضرت با پروردگار در سوره مائده، 
آيه116، گوياى اخالق عملى آن حضرت است. زمانى كه 
كه من  خداوند به عيسى(ع) مى  گويد: «آيا تو به مردم گفتى
و مادرم را عالوه بر خداوند معبود خويش قرار دهيد، و 
پرستش كنيد: و اذ قال اهللا يا عيسى ابن مريم ءانت ُقلت للنّاس 
اتّخذونى و اُّمى الهين من دون اهللا»؟ مسيح با نهايت احترام 
در برابر اين سوال، نخست زبان به تسبيح خداوند از هر 
گونه شريك و شبيه گشوده و مى گويد: «خداوندا! پاك و 
منزهى از هر گونه شريك: قال ُسبحانك». سپس در ادامه 
مىگويد: «چگونه ممكن است چيزى را كه شايسته من 

نيست، بگويم: ما يكوُن لى ان اقول ما ليس لى بحّق».
در حقيقت نه تنها گفتن اين سخن را از خود نفى

مى  كند، بلكه مى  گويد اساسا من چنين حقى را ندارم و چنين 
گفتارى با مقام و موقعيت من هرگز سازگار نيست.7

مواهب الهى بر مسيح(ع)
قرآن بخشى از سرگذشت حضرت مسيح و مواهبى 
كه به او و امتش ارزانى شـــده در ســـوره مائده، آيه110
به اين صورت بيان مىكند: خداوند خطاب به مســـيح(ع)

مىفرمايد: «به ياد بياور هنگامى را كه خدا به عيسى بن 
مريم فرمود: نعمتى را كه بر تو و بر مادرت ارزانى داشتم، 
متذكر باش: اذ قال اهللا يا عيسى ابن مريم اذُكر نعمتى عليك

و على  والدتك».
1. تقويت با روحالقدس: «اذ ايّدتُك بروحالقدس: تو 

را با روحالقدس تقويت كردم.»
مراد از روحالقدس، فرشته وحى جبرئيل و يا همان 
نيروى غيبى اســـت كه عيسى را براى انجام معجزات و 
تحقق بخشيدن به رسالت مهمش تقويت مى  كرد، اين معنى

در غير انبيا نيز به درجه ضعيفتر وجود دارد.
2. سخن گفتن در گهواره: «تُكّلُم النّاس فى المهد و كهال: 
به تأييد روحالقدس با مردم در گهواره و به هنگام بزرگى
و پختگى سخن مى  گفتى.» اشاره به اين كه سخنان تو در 
گاهواره همانند سخنان تو در بزرگى، پخته و حسابشده 

بود، نه سخنان كودكانه و بى ارزش.
3. تعليم حكمت، تورات و انجيل: «و اذ عّلمتُك الكتاب 

و الحكمــه و التّورا و االنجيل: كتاب و حكمت و تورات 
و انجيل را به تو تعليم دادم.» ذكر تورات و انجيل بعد از 
ذكر كتاب با اينكه از كتب آسمانى است، در حقيقت از 

قبيل تفصيل بعد از اجمال است.
4. زندهكـــردن پرندگان به اذن خدا: «و اذ تخُلُق من 
الّطين كهيئه الّطير باذنى فتنُفُخ فيها فتكوُن طيراً باذنى: از گل 
به فرمان من چيزى شبيه پرنده مى ساختى، سپس در آن 

مى  دميدى و به اذن من پرنده زنده  اى مى شد.»
5. شـــفاى بيماران خاص: «و تُبرُئ االكمه و االبرص 
باذنى: كور مادرزاد و كســـى را كه مبتال به بيمارى پيسى

بود، به اذن من شفا مى  دادى.»
6. زندهكردن مردگان: «و اذ تُخرُج الموتى  باذنى: مردگان 

را به اذن من زنده مى  كردى.»
7ـ حمايت در برابر بنىاسرائيل: خداوند در ادامه آيه 
مىفرمايد: من در برابر اين همه هياهو و دشمنان سرسخت 
و لجوج تو را حفظ كردم تا دعوت خود را پيش ببرى: 
«و اذ كففُت بنىاسرائيل عنك اذ جئتُهم بالبيّنات فقال الّذين 
كفروا منُهم ان هذا اّال سحٌر ُمبيٌن: به ياد آور هنگامى را كه 
بنى اسرائيل را از آسيبرساندن به تو بازداشتم. در آن زمان 
كه داليل روشـــن برايشان آوردى، ولى جمعى از كافران 

آنها گفتند: اينها جز سحر آشكار نيست!»
در ايـــن آيـــه چهار بار كلمه «باذنى» (به فرمان من) 
تكرار شده است تا جايى براى غلو و ادعاى الوهيت در 
مورد حضرت مســـيح(ع) باقى نماند؛ يعنى آنچه او انجام 
مى  داد، گرچه بسيار عجيب و شگفتانگيز بود و به كارهاى
خدايى شباهت داشت، ولى هيچيك از ناحيه او نبود، بلكه 
همه از ناحيه خدا انجام مى  گرفت. او بنده  اى بود سر بر 
فرمان خدا و هر چه داشت، از طريق استمداد از نيروى

اليزال الهى بود.8
نفى الوهيت و تثليث

يكى از مهمترين انحرافات مسيحيت، مسأله «تثليث 
كوتاه  و خدايان سه  گانه» است و قرآن كريم با جمله  هاى
و مســـتدل آنها را از اين انحراف بزرگ برحذر مىدارد. 
نخســـت در سوره نساء، آيه171به آنان اخطار مى  كند كه 
در ديـــن خـــود راه غلو را نپويند و در باره خدا جز حق 
نگويند: «يا اهل الكتاب ال تغلوا فى دينكم و ال تقولوا على

اهللا اال الحق: اى اهل كتاب! در دين خود افراط مورزيد و 
نسبت به خدا جز حق مگوييد.» سپس در ادامه به چند 
نكته كه هر كدام در حكم دليلى بر ابطال تثليث و الوهيت 

مسيح(ع) است اشاره مى  كند:
1. عيسى(ع) فقط فرزند مريم(ع) بود: «انّما المسيُح عيسى
ابُن مريم». اين تعبير (ذكر نام مادر عيسى در كنار نام او) 
كه در شانزده مورد از قرآن مجيد آمده است، خاطرنشان 
مىسازد كه مسيح(ع) همچون ساير افراد انسان در زهدان 
مادر قرار داشت و دوران جنينى را گذراند و همانند ساير 
افراد بشر متولد شد، شير خورد و در آغوش مادر پرورش 
يافت؛ يعنى تمام صفات بشرى در او بود. چگونه ممكن 
كه مشمول و محكوم قوانين طبيعت و  است چنين كسى
تغييرات جهان ماده است، خداوندى ازلى و ابدى باشد؟! 
مخصوصا كلمه «انّما» كه در آيه مورد بحث آمده است، به 
اين توهم نيز پاسخ مى  گويد كه اگر عيسى(ع) پدر نداشت، 
مفهومش اين نيست كه فرزند خدا بود، بلكه فقط فرزند 

مريم بود.
2. عيسى(ع) فرســـتاده خدا بود: «رسوُل اهللا»؛ و اين 

موقعيت نيز تناسبى با الوهيت او ندارد.
3- عيسى(ع) «كلمه» خدابود كه به مريم القا شد: «و 

كلمتُُه القاها الى  مريم». در چند آيه قرآن از عيسى(ع) تعبير 
به «كلمه» شـــده است و اين تعبير به خاطر آن است كه 
كند: همانطور كه كلمات  اشاره به مخلوقبودن مسيح(ع)
مخلوق ماست، موجودات عالم آفرينش هم مخلوق خدا 
هستند، و نيز همانطور كه كلمات اسرار درون ما را بيان 
مى  كند و نشانه  اى از صفات و روحيات ماست، مخلوقات 
اين عالم نيز روشنگر صفات جمال و جالل خدايند؛ به 
همين جهت در چند مورد از آيات قرآن به تمام مخلوقات 
اطالق «كلمه» شده است.9 البته اين كلمات با هم تفاوت 
دارند، بعضى بسيار برجسته و بعضى نسبتا ساده و كوچك
هســـتند، و عيسى(ع) مخصوصا از نظر آفرينش (عالوه بر 
مقام رســـالت) برجستگى خاصى داشت؛ زيرا بدون پدر 

آفريده شد.
4. عيسى روحى
است كه از طرف خدا 
آفريده شـــد: «و روٌح
منُه»؛ اين تعبير كه در 
مورد آفرينش آدم و به 
يك معنى آفرينش تمام 
بشر نيز در قرآن آمده 
است، اشاره به عظمت 
آن روحى اســـت كه 
خدا آفريد و در وجود 
انسانها عموماً و مسيح 
پيامبران خصوصاً و 
قـــرار داد.10 قرآن در 
اين آيه و آيات متعدد 
كرده تا پاسخى ديگر صريحاً عيسى را فرزند مريم معرفى

كه  به مدعيان الوهيت حضرت عيسى(ع) باشد؛ زيرا كسى
از مادر متولد مى شود و مشمول تمام تغييرات دوران جنين 
و تغييرات و تحوالت جهان ماده است، چگونه مى  تواند 
كه از تمام تغييرات و دگرگونىها بر  خدا باشد؟ خدايى

كنار است.11
عالمان مسيحى چون نتوانستند خلقت عجيب حضرت 
عيسى را تبيين كنند، مدعى شدند كه وى پسر خداست 
و بـــراى اين مدعاى خود ناگزير درصدد توجيه و تأويل 
برآمدند. آنان پســـربودن عيسى را به يكى از معانى زير 

گرفته  اند:
1. از آنجا كه آفرينش عيسى برخالف روش معمولى و 
بدون داشتن پدر صورت گرفته و كارهاى دوران زندگى او 
آميخته با انواع معجزات و حوادث خارقالعاده بوده، از اين 
جهت مى  توان گفت عيسى مظهر و آينه تمامنماى خداست 
و به همين جهت خداوند از او تعبير به «پسر» نموده است 
و يا چون خداوند عيسى را فوق  العاده دوست مى  داشت، 

از اين جهت او را پسر خود خوانده است.
2. توجيـــه ديگر اين كه مى گويند: منظور از اين كه 
عيسى پسر خداست، اين است كه خداوند در پيكر عيسى
حلول كرده، همانسان كه حرارت در آب حلول مى  كند.

البته اين توجيهها نه تنها فرار از اصل اشكال نيست، 
بلكه از چاله به دّره ســـقوطكردن است؛ زيرا خداوند نه 
مى  تواند جسم باشد و نه محدود به زمان و مكان؛ خداوندى
كه صرف وجود و غيرمحدود به زمان و مكان اســـت، 
كه مانند همه  چگونه مى  تواند در بدن انسانى مانند عيسى
افراد بشـــر غذا مى  خورد و مى  خوابد و راه مى رفت و از 
لحـــاظ زمان و مكان محدود بود، حلول كرده و محدود 

شده باشد؟12
قرآن كريم از زبان حضرت مسيح(ع) نيز او را از هر 
گونه ادعاى ناروا در زمينه الوهيت پاك مى شمرد؛ خداوند 
و117 مىفرمايد: «و اذ قال اهللا  در سوره مائده آيات 116
يا عيســى ابن مريم ءانت ُقلت للنّاس اتّخذونى و اُّمى الهين 
مــن دون اهللا...: به خاطر بياور هنگامى را كه خداوند [در 
قيامت] به عيســـى بن مريم(ع) مى  گويد: «آيا تو به مردم 
كه من و مادرم را غير از خدا، معبود قرار دهيد؟»  گفتى
عيســـى مى  گويد: «خداوندا! منزهى، من هرگز حق ندارم 
آنچه شايســـتهام نيست، بگويم. اگر چنين گفته بودم، تو 
مى  دانستى. آنچه در دل من است، مى  دانى و من آنچه در 
ذات توست، نمى  دانم و تو داناى اسرار پنهانى. من به آنها 
كه [تنها] خدا  چيزى نگفتم جز آنچه به من امر فرمودى
كه من  را بپرستيد كه پروردگار من و شماست. تا زمانى
در ميان آنها بودم، گواه ايشـــان بودم [تا از مسير توحيد 
كه مرا بازگرفتى، تو مراقب  منحرف نشوند]؛ اما هنگامى

آنان بودى، و تو بر هر چيزى گواهى.»
طبق مفاد اين آيات، حضرت عيسى(ع) هيچگونه ادعايى
جز بندگى خداوند و نبوت و رسالت از سوى او نداشت، 
و در مقام عبوديت و تسليم در برابر فرمان خدا نيز بسيار 
خاضع بود. در آيات ديگر نيز مى  گويد: آنچه عيســـى از 
معجزات انجام مى  داد، همگى به اذن و فرمان خدا بود.13
همچنين آن حضرت برخالف باور و اعتقاد پيروانش كه 
مقام الوهيت و خدايى را براى آن حضرت اتخاذ كردند، 
انســـانها را به عبوديت و بندگى خدا دعوت مى كند: 
[عيسى «و اّن اهللا ربّى و ربُُّكم فاعبُدوُه هذا صراٌط ُمستقيم:14

گفت:] خداوند، پروردگار من و پروردگار شماست؛ او را 
بپرستيد؛ اين است راه راست.»

پىنوشتها:
1. سوره بقره، آيه117؛ سوره آلعمران، آيات47، 49، 59؛ سوره 
انعام، آيه 73؛ ســـوره نحل، آيه 40؛ سوره مريم، آيه 35؛ سوره 

فرقان، آيه 7؛ سوره غافر، آيه 68.
2. تفسير نمونه، مكارم شيرازى، ناصر، تهيه و تنظيم: جمعى از 
فضال، دارالكتباالســـالميه، تهران، 1374ش، چاپ سى و دوم، 

ج2، ص575.
3. تفسير نمونه، همان، ج14، ص251.
4. سوره مريم، آيات 19 و 31 و 34.

5. سوره آلعمران، آيات 45؛ سوره نساء، آيه 171.
6. سوره نساء، آيه 171.

7. برگزيده تفســـير نمونه، مكارم شيرازى، ناصر، تهيه و تنظيم: 
حجتاالســـالم احمد، على بابايى، دارالكتب االسالميه، تهران، 

1382، چاپ سيزدهم، ج1، ص570.
8. تفسير نمونه، همان، ج2، ص 548.

9. مانند: سوره كهف، آيه 109 و سوره لقمان، آيه 29.
10. تفسير نمونه، همان، ج4 ، ص220.

11. سوره نساء، آيه 171.
12. شرح داليل اين قسمت را در كتاب «چگونه خدا را بشناسم، 
مكارم شيرازى، ناصر، كانون انتشارات محمدى، تهران، 1362ش، 

چاپ اول» مطالعه بفرماييد.
13). پيام قرآن، مكارم شيرازى، ناصر، تنظيم: جمعى از فضال، 

دارالكتب االسالميه، تهران، 1386، چاپ نهم  ، ج8، ص260.
14. سوه مريم، آيه 36.

انسان روى زمين، بدون  اولين  آدم(ع) به عنوان 

عيسىبن  خلقت  شد؛  خلق  مادر  و  پدر  دخالت 

مريم(ع) سختتر از آفرينش او نبود. همان خدايى

كه  آفريد، ميتواند  مادر  و  پدر  بدون  را  آدم  كه 

به  استدالل  اين  بيافريند.  پدر  بدون  را  عيسى 

ادعاى كسانى پاسخ مى  دهد كه به خلقت حضرت 

مسيح(ع) ايراد وارد مىكنند

سلوك عاشورايي
منزل نهم: بينش و نگرش
حاجآقا مجتبي تهراني(ره)

ناشر: مؤسسه مصابيح الهدي
چاپ سوم: 1394
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آيتاهللا العظمي مجتبي تهراني(ره)
از شاگردان مكتب فقهي، اخالقي و 
عرفاني امام خميني(ره) در ايام محرم 
و صفر، در جلسات درس اخالق و 
معارف اسالمي خود به بررسي ابعاد 
گوناگون قيام امام حسين(ع) پرداختهاند 
كه متن ويرايش شـــده اين جلسات 
تحت عنوان «ســـلوك عاشورايي» 
منتشر شده است. كتاب حاضر منزل 
نهم از اين مجموعه است كه استاد در 
آن قيام ساالر شهيدان(ع) را بر اساس 
عنصر «بينش و نگرش» مورد تحليل و 
بازخواني قرار دادهاند. بينش و آگاهي 
چراغ و راهنماي هر سالكي است كه 
هدفي را قصد نموده و براي رسيدن 

به آن در تالش است.
اگر انســــان هدف خويش را 
نشناســــد يا بر ســــر دو راهيها و 
در برابر راهزنها حجت قاطعي در 
دست نداشته باشــــد، قطعاً از راه 
بازمانده و اميدي به نجاتش نيست. 

استاد حركت امام حسين(ع) در سال 
61ق را نمونه يك حركت آگاهانه با 
بينش عميق و نگرش كامل معرفي 
ميكننــــد كه با همراهي و فداكاري 
ياراني با همين مشــــخصات به اوج 
خود رسيد و نتايج بيپاياني هم در 
بر داشت. در مسير اين قيام بزرگ، 
آنــــان كه از بينش صحيح و عميق 
برخوردار نبودند، از گردونه خارج 
شدند و نتوانستند امام خويش را تا 
آخــــر همراهي كنند. به اين ترتيب 
«بصيــــرت در دين» محور حركت 
امام اســــت و لذا از هيچ تالشــــي 
براي آگاهســــازي ديگران و زدودن 
غبار فريب و غرور از چشم و دلها 
دريغ نفرمود. به همين دليل است كه 
در جاي جاي اين حركت دشــــوار، 
از پايــــان خونين قيام خبر ميداد و 

هيچكس را به بهانه آيندهاي روشن 
با خويــــش همراهي نميفرمود. او 
حتي از بصيرتدهي به دشمنان نيز 
خودداري نكرد و با انجام آنچه الزمه 
يك رهبري مشفقانه است، حجت را 

بر همگان تمام ساخت.

تصوف در آينه روايات
دكتر محمد نصيري
ناشر: حقيقت

چاپ اول: 1397
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تاكنون بحثهاي متنوعي پيرامون 
خاستگاه تصوف و عرفان اسالمي و 
كوششهايي چند در جهت نماياندن 
سرچشمه اصلي آن انجام گرفه است. 
در دو قلمرو نفي و اثبات، كســـاني 
به داليلي كوشيدهاند سرمايه اصلي 
عرفان و تصوف را اســـالم، قرآن و 
احاديث مكتب اهل بيت(ع) بدانند و 
كساني نيز در صدد نفي برآمده و سعي 
كرده  اند تا خاستگاه يا خاستگاههايي 

خارج از اسالم معرفي كنند.
در نفي سرچشمه ولوي تصوف، 
بهخصوص از زمان صفويه، رواياتي 
در برخي آثار منتسب به علماي شيعه 
وارد شده است كه مضمون آنها نفي 
كلـــي صوفيه و پيروان طريق عرفان 
اســـت. اين روايات، بدون هيچگونه 
نقد و بررسي، خاستگاه مخالفت با 

اهل تصوف شده است.

در مجموعه حاضر كه منتخبي از 
مقاالت كساني است كه در اين باره 
تحقيقاتي شايسته كردهاند، كوشش 
شده از يك سو خاستگاه اسالمي و 
بهويژه منشأ حديثيـ  روايي عرفان 
اسالمي مورد توجه قرار گيرد و سپس 
به بررسي دستهاي از روايات كه تصور 
ميشود براساس آنها تصوف و عرفان 
اســـالمي راهي جدا از اسالم است، 

پرداخته ميشود. 
مجموعـــه مقاالت كتاب از دو 
بخش كلي تشكيل شده: يك بخش 
شـــامل مقاالتي است كه براي اولين 
بار در اين مجموعه منتشر ميشود و 
بخش ديگر آن قبال منتشر شده است. 
عناوين مقـــاالت عبارتند از: عرفان 
و تصوف در گســـتره روايات (علي 
امينينژاد)، ريشهيابي واژه تصوف و 

عرفـــان در قرن اول هجري (احمد 
رنجبري)، بررسي تاريخي چگونگي 
ورود و تأثير تعاليم معنوي اهل بيت 
در تصوف و عرفان اسالمي (محمد 
نصيري، محمدرضا رجبي، علياصغر 
نوروزي)، گونهشناســـي احاديث 
عرفاني (محمد نصيري)، نشانهشناسي 
تصـــوف و عرفان بر مائده اســـالم 
(محمد نصيري)، بررســـي روايات 
نبوي ناظـــر به نقد صوفيه (محمد 
عيسي جعفري)، بررسي نقد صوفيه 
در زبان ائمه(ع) (محمدعيسي جعفري)، 
پشمينهپوشي در آينه روايات (شهرام 
صحرايـــي)، حالج در زبان روايات 
(محمدعيســـي جعفري)، بررسي 
انتساب حديقهالشـــيعه به مقدس 
اردبيلي (محمدعيســـي جعفري)، 
نادرســـتي انتساب حديقه الشيعه به 

مقدس اردبيلي (علياكبر ذاكري).

درآمدي بر اخالق و 
مديريت اسالمي و تأثير 
آن بر توسعه اقتصادي 

سيدعلي گراميان 
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اثر حاضر متن سخنراني مؤلف 
در اجالس مديران ارشـــد صمت 
است كه با توضيحات بيشتري و در 
عناوين زير ايراد شـــده: تأثير اخالق 
در رشد اقتصاد، اخالق، محورهاي 
توسعه، اصول مديريت، نكاتي ارزنده 

در مديريت، سخن نهايي در مديريت، 
ضلع دوم در مثلث توســـعه، ضلع 
ســـوم در مثلث توسعه، اكنون چه 
بايد كرد؟، مصرفزدگي و دريوزگي، 
ارزش كار مديران و مهندسان عرصه 
توليد، دولت تدبير و اميد و وزارت 
صمت، توليدات مشاركتي. در كتاب 
ميخوانيم: «يكـــي از نامهاي خدا 
صانع است، هر يك از انبيا حرفهاي 
داشتهاند، وقتي يك عالم ديني قرآن 
را تفسير ميكند، قول خدا را تفسير 
ميكند، وقتي يك مهندس مواد معدني 
را كشف و استخراج ميكند و با ذوب 
و تجزيـــه آن، طال و نقره و فلزات 
گرانبها را از دل ســـنگ جدا ميكند، 
او نيز كالم خدا را تفسير ميكند، آن 
يـــك قول خدا را تبيين ميكند، اين 

يك فعل خدا را.»

تهجد
پيامبر اكرم(ص) براي 
انجام مأموريت بســـيار 
مهم خود، نيازمند ارادهاي 
قوي و قاطعيت در گفتار 
بـــود؛ بنابراين خداوند 
ميفرمايد: «اّن ناشئه الليل 
هي أشّد وطئا و أقوُم قيال»؛ 
يعنـــي اگر ارادة قوي و 
تقويت اراده ميخواهي 
تـــا در كار خود موفق 
باشي، اگر ميخواهي اين 
راه پرمشـــقت و سختي 
كه در پيش داري، تو را از پا درنياورد، نماز شب و تهجد 
بهترين طريق تقويت اراده است. ثمره و نتيجة نماز شب 
در آيهاي ديگر براى آن حضرت تشريح شده است: «و من 
الليل فتهّجد به نافله لك عسي أن يبعثك ربك مقاما محُمودا». 

(اسراء، 79) 
در اين آيه، خداوند پيامبرش را به تهجد، عبادت در شب 
و انجام نافلههاي خاصي امر ميكند و ميفرمايد: «به واسطة

نماز شـــب به تو مقام محمود يعني موفقيت در رسالت و 
شفاعت در آخرت عنايت ميكنيم.» كسى كه از مقام محمود 
برخوردار شود، در دنيا و آخرت به جايگاهي ميرسد كه 
ديگران غبطهاش را ميخورند. به عبارت روشنتر، در دنيا در 
كار خود موفق مىشود و در قيامت، نورانيت خيره  كنندهاي 
پيدا ميكند. در محشر جلو ميرود تا به صف انبيا ميرسد 
و آنجا مقام محمود است، در چنان موقعيتي اهل محشر به 
او غبطه ميخورند. خدا عزت و ابهت نمازگزار را نزد مردم 
افزايش مىدهد. برخى تصور مىكنند نعم الهى منحصر در 
ماديات اســـت، در صورتى كه از نعمتهاى اصلى و مهم 
كسب  خداوند كه محبوب اولياى الهى اســـت، مىتوان به
توفيق نماز شب اشاره كرد. پيامبر(ص) فرمود: «الركعتان في 
جوف الليل احب الي من الدنيا و ما فيها»1 همچنين از وصاياي 
حضرت به امامعلي(ع) است كه: «يا علي! ثالث فرحات للُمؤمن: 
الصائم و التهجُد من آخر الليل:2 اي علي!  االخوان و تفطيُر لقاُء
براي مؤمن ســـه شادي است: ديدار برادران، گشودن روزه 

هنگام افطار و شبزندهداري و نماز در آخر شب.»
نافلة شـــب در سير و سلوك جايگاه برجستهاى دارد 
و عناياتى از جانب حق براى سالك رقم خواهد زد؛ وقتي 
مؤمن در نيمههاي شب، با صرف نظر كردن از لذت خواب، 
از جا برميخيزد و نماز ميخواند، عنايت خاصي شـــامل 
حالش مىشود. نماز شب بركت دنيا و نورانيت آخرت را 
براى اهل معرفت به ارمغان مى آورد و ترك آن، حتي براى 
يك مرتبه نيز نزد پويندگان راه حقيقت، خسارت به شمار 

مىآيد و از آن برآشفته مىشوند.
چند خاطره

مرحوم آيتاهللا ميرزاعلى آقاشيرازى كه از علماى وارستة
اصفهان بود، زمانى به قم رفت و به دليل ارادت شـــهيد 
آيتاهللا مطهرى به ايشان، ميهمان او بود. يك شب عدهاى 
از فضال به ديدنشان رفتند و جلسه تا حدود نيمهشب طول 
كشـــيد و آقاى شـــيرازى ديرتر از هر شب خوابيد. همين 
موضوع توفيق تهجد و نماز شب را از ايشان سلب كرد و 
موجب شد آن مرد الهى، هنگام اذان صبح از خواب بيدار 
شـــود. نقل مىكنند آيتاهللا شيرازى به قدرى متأثر شد و 
گريست بود كه گويى فرزندش فوت شده است. بعد گفته 
بود شـــانزده هفده ساله بودم كه يك شب براى نمازشب 
بيدار نشدم، آن روز تا شب گريه مىكردم و شب گذشته 

آن حادثه تكرار شد.
در نماز شب است كه انسان توفيق راز و نياز با خدا و 
نجواى عاشقانه با او را پيدا مىكند و مىتواند از جاذبههاى 
عالم ملكوت براى سير عرفانى خود استفاده نمايد. اين نماز، 
دل را از رذائل مىزدايد؛ بنابراين سير و سلوك بدون نماز 
شب، سالك را به مقصد نمىرساند. امامحسن عسكري(ع)
مىفرمايد: «إن الُوُصول الي اهللا عز و جل ســفر اليُدرُك اال 
بامتطاء الليل»3 اهميت نافلة شـــب به قدرى است كه ائمة

طاهرين(ع) فرمودهاند: اگر كسى موفق به خواندن نماز شب 
نشد، شايسته است قضايش را به جا آورد.4

عالمه طباطبائي مي  فرمودند: در مدرسه ايستاده بودم و 
متوجه شـــدم كسى دست خود را روى شانة من گذاشت. 
برگشـــتم، مرحوم آيتاهللا آقاي قاضي را ديدم؛ فرمودند: 
«فرزند، اگر دنيا ميخواهي نماز شب، اگر آخرت ميخواهي 
نماز شـــب، اگر هم دنيا و هم آخرت را ميخواهي، نماز 
شب.» نماز شب موجب حسن خلق ميشود و غم و اندوه 
را از دل ميبرد و ترك آن در بيان ائمه(ع) بسيار مذمت شده 
اســـت. حضرت ولىعصر(عج) در موارد متعددى خطاب به 
كسانى كه توفيق تشرف پيدا كردهاند، فرمودهاند: «ننگ است 
براي شيعيان ما كه نماز شب و شببيداري نداشته باشند!» 
از مرحوم آيتاهللا العظمي مرعشي نجفى نقل شده است: 
«روزى در راه زيارت گم شـــدم و تا نزديك مرگ بيتاب 
گشتم. با توسلي به امام زمان، حضرت به سراغم آمدند و 
مرا نجات دادند و فرمودند: «ننگ است براي شيعيان ما كه 

نماز شب نداشته باشند.»
نماز شب مستحب است، اما هر امر مستحبى را نمىتوان 
فرمود: «إذا قام العبُد من لذيذ مضجعه  تـــرك كرد. پيامبر(ص)
و النعاُس في عينه ليُرضي ربُه بصاله ليله باهي اهللا به المالئكه 
و...5 آنگاه كه بنده از بستر گرم و خوشايند خود برميخيزد، 
تا خشنودي پروردگار را با برپاداشتن نماز شب به دست 
بياورد، در حالي كه خوابآلودگي در چشمان او باقي است، 
خدا به خاطر او به فرشتگان مباهات ميكند و ميفرمايد: 
آيا نميبينيد اين بندة مرا؟ از بستر گرمش برخاسته است تا 
نمازي را كه بر او واجب نگردانيدهام، برپا دارد؛ شاهد باشيد 

كه من او را آمرزيدم.»
اساســـا به جا آوردن مســـتحبات در سير و سلوك از 
اهميت وااليى برخوردار است. انجام واجبات وظيفة سالك
است و عالوه بر آنكه ثواب دارد، موجب تقرب ميگردد؛ 
اما قرب واالتر و مقام محمود، بر اثر اهميت به مستحبات 
نصيب سالك ميشود. از اين رو در تعاليم دينى، مستحبات 
و خصوصا نماز شـــب به «ُقرب نوافل» تعبير شده است. 
وقتى كسى را به كارى مىگمارند، اگر به اندازة تعهدشده 
كار كند، به همان ميزان، مستحق دستمزد است؛ ولى آنچه 
موجب تقرب و محبوبيت بيشتر مىشود، انجام كارهاى زائد 
بر وظيفة معهود است.خداوند در روايتى كه از پيامبر(ص) نقل 
شده، مىفرمايد: «و ماتقرب الي عبد بشئ أحبُّ الّي مما افترضُت
عليه و...6 هيچ بندهاي به چيزى به من تقرب نميجويد كه 
نزد من محبوبتر از آنچه بر او واجب كردهام، باشـــد. و 
همانا او به وسيلة نماز نافله به من نزديك شود تا آنجا كه 
من او را دوست بدارم، و هنگامى كه دوستش بدارم، گوش 
او شـــوم كه با آن ميشـــنود و چشمش ميگردم كه با آن 
ببيند و زبانش ميشوم كه با آن سخن ميگويد، و دستش 
ميگردم كه با آن ميگيرد. اگر مرا بخواند، اجابتش ميكنم 

و اگر از من چيزي بخواهد، به او عطا ميكنم.»
نماز شب انسان را به نور خداوند متصل مىكند و او 
را نزد پروردگار محبوب مىنمايد. وقتى چنين شد، چشم و 
گوش و زبان و دست وى خدائى مىشود. افزون بر اين، 
مســـتجابالدعوه مىگردد و هرچه از خداى سبحان طلب 

نمايد به او عطا مىفرمايد.
درك نافلة شب، رستگارى دنيا و آخرت، و ترك آن، 
گرفتارى دو گيتى را به همراه خواهد داشت. نماز شب در 
عالم قبر و عالم برزخ به صورت يك رفيق و همراه نوراني 
براى انسان ظاهر مىشود و به او يارى مىرساند. بنابراين 
ترك نماز شب به ويژه براى اهل سير سلوك، ابدا به صالح 
نيست و خسارات فراوانى به همراه دارد.      ادامه دارد

پىنوشتها:
1. وسائلالشيعه،ج8، ص156.//2. من اليحضره الفقيه، ج4، ص358.// 
3. بحاراالنوار، ج75، ص380.//4. تهذيباالحكام، ج2، ص335.// 5. 

وسائلالشيعه، ج8، ص157.//6. الكافي، ج2، ص352.



7 اقتصادى

كسب رتبه نخست منطقهاى و نهمين كشور 
دارنده چرخه كامل فضايى و همچنين  ثبت بيش 
از 30 نقطه مدارى تنها بخشى از داشتههاى ايران 
در عرصه فضايى به شمار مىرود اما اقتصاد فضا 
و بهرهبردارى از آن براى توسعه كشور آن گونه كه 

بايد مورد توجه قرار نگرفته است.
در ايام دهه فجر پارسال مرتضى برارى رئيس 
ســــازمان فضايى ايران اعالم كرد: 12 كشور داراى 
چرخه كامل فناورى فضايى هستند يعنى در حوزه 
ماهواره، ايستگاه زمينى، پرتابگر و استفاده از شبكه 
ماهوارهاى فعاليت مىكنند كه ايران هم در اين بين 

صاحب عنوان است.
بــــا تالشهاى صورت گرفتــــه براى ارتقاى 
صنعت فضايى، رئيس ســــازمان فضايى 29 خرداد 
امسال از دستيابى كشورمان به چرخه كامل فناورى 
فضايى خبر داد و گفت: ايران با پيوستن به جمع 
9 كشور دارنده اين فناورى دهمين كشور فضايى 

جهان شد.
پرتاب ماهواره سيمرغ و در مدار قرار گرفتن آن 
و همچنين پرتاب كاوشگر پژوهش و عالوه بر آن 
پرتاب ماهواره فجر و قرار گرفتن آن در مدار زمين 
و ثبت بيش از 30 نقطه مدارى به نام كشورمان از 
مهمترين اقدامهايى است كه به گفته رئيس سازمان 
فضايى منجر به ارتقاى جايگاه كشورمان در عرصه 

فضا شده است.
بايد اشاره داشت: يكى از عرصههاى نمايش 
اقتدار ايرانى، ميدان فناورى فضايى است، همانجا 
كه تالش محققانمان سبب ارتقاء جايگاه ايران در 
عرصه فناورى فضايى دنيا شده به طوريكه ايران به 
جمع كشورهاى داراى چرخه كامل فناورى فضايى 

پيوسته است.
دانشمندان علم فضايى كشورمان توانستند به 
دانش ســــاخت ماهوارههاى كوچك و دانشجويى، 
ســــنجش از راه دور و ماهوارهبرهاى داخلى دست 
يابند به طوريكه بر اساس اعالم قبلى اتحاديه جهانى 
مخابرات، ايران در زمره پنج قدرت نوظهور فناورى 
فضا و جايگاه اول منطقه است. در حاليكه پيش از 
انقالب اســــالمى فقط توانايى پرتاب راكتهايى تا 
برد 22كيلومتر را داشتيم حاال ايران جزو 11كشورى 

است كه اين فناورى را دارد.
ما رتبه اول منطقه هستيم، در سال 2016 در 
مهندسى فضا رتبه 14 دنيا بوديم كه در سال 2017

ســــه پله افزايش رتبه پيدا كرده و به رتبه 11 در 
دنيا رسيدهايم.

ايران همچنين در زمينه پرتاب و زير ساختها 
رتبه دوم، در علوم اكتشــــافات رتبه دوم، در بخش 
سنجش از راه دور پنجم، در حوزه مخابرات رتبه 
هفتم، در بخش فناورىهاى ماهواره رتبه پنجم و 
در بخش ناوبرى رتبه دوم در منطقه را از آن خود 

كرده است.
بدين ترتيب كشورمان در كنار امريكا، روسيه، 
اروپا و كانادا جزو 9كشــــور برتر دنيا در ساخت 
ماهواره اســــت و حاال خبر از پرتاب يك ماهواره 

دانشجويى شنيده مىشود.
اين خبر را مرتضى برارى رئيس سازمان فضايى 
در صفحه شخصى خود در اينستاگرام منتشر كرده و 
از آخرين تستهاى فرآيند تحويلگيرى ماهواره پيام 
دانشگاه اميركبير خبر داده و نوشته است: هم اكنون 
متخصصان تيم پروژه ماهواره پيام پژوهشگاه فضايى 
و ســــازمان فضايى ايران در حال انجام تستهاى 

فرايند تحويلگيرى هستند. 
جوانــــان خالق و متعهد كشــــور به صورت 
شبانهروزى در تالشاند تا هرچه سريعتر پروژههاى 
ماهوارهاى تكميل و به بهرهبردارى برسند تا عالوه 
بر توسعه فناورى بومى خدمتى كاربردى به جامعه 

ارائه كنند.
ماهواره پيام اميركبير از سرى ميكرو ماهوارههاى 

توسعه فناورى فضايى سازمان فضايى ايران است 
كه از سوى دانشــــگاه صنعتى اميركبير به منظور 
انجام مأموريت تصويربردارى طراحى و ســــاخته 

شده است.
وزن اين ماهواره حداكثر برابر با 100 كيلوگرم 
بوده و توسط ماهوارهبر سيمرغ در مدار كم ارتفاع 
(LEO) و در ارتفاع 500 كيلومترى از سطح زمين 

و با شيب مدارى 55 درجه قرار خواهد گرفت.

دقــــت ماهواره پيــــام اميركبير 45متر و طول 
عمر عملياتى پيش بينى شــــده براى اين ماهواره 

3سال است. 
ماهــــواره پيام اميركبير ســــه مأموريت اصلى 
تصويربردارى سهطيفى (سبز- قرمز و مادون قرمز 
نزديك) و پانكروماتيك از محدوده ايران (بهصورت 
نزديك  به زمانواقعى و ذخيره- ارســــال)، ذخيره 
و ارســــال پيام (S&F) و اندازه گيرى تشعشعات 

فضايى را برعهده دارد.

ايســــتگاههاى زمينى در نظر گرفته شده براى 
ماهواره پيام اميركبير در محل مركز ماهدشــــت و 
ايستگاه زمينى قشم خواهد بود و اين دو ايستگاه، 
قابليت دريافت همزمان تصوير و دادههاى تلهمترى 
از ماهواره را خواهند داشت. همچنين مركز كنترل 
مأموريت پروژه در مركز ماهدشت مستقر خواهد 

بود.
محمد جواد جهرمى وزير ارتباطات و فناورى 

اطالعات هم چند روز پيش از پايان عمليات تحويل 
اين ماهواره خبر داده و گفت: تيم تحقيقاتى ماهواره 
پيام دانشگاه اميركبير تالشهاى زيادى براى طراحى 

اين ماهواره كردند.
مرتضى برابرى رئيس سازمان فضايى هم گفته 
است: ايجاد و توسعه زيرساخت هاى ماهواره اى 
يكى از اولويتهاى سازمان فضايى ايران است كه در 
اين راستا قرارداد ساخت ماهواره سنجشى با قدرت 
تفكيك مكانى 40متر به دانشــــگاه صنعتى اميركبير 

محول شــــد و خوشبختانه اين ماهواره در توسعه 
فناورى و تربيت نيروى متخصص بوده كه از سوى 
متخصصان دانشگاه اميركبير ساخته شده و تستها 
موفقيت آميز بوده است كه در چند هفته آينده براى 

عمليات پرتاب تحويل داده خواهد شد.
براريدرباره كاربرد اين ماهواره گفته اســــت: 
ماهواره هاى سنجشى در راستاى زيست محيطى، 
مديريت باليا و توســــعه كشاورزى خواهد بود. 

پايش زمين هاى كشــــاورزى، و پايش ســــالمت 
محصوالت كشاورزى مهمترين كاربرد اين ماهواره 

خواهد بود.
سيدمصطفى صفوى همامى مدير پروژه ماهواره 
پيام اميركبير هم گفته است: مشخصات ظاهرى و 
ابعاد اين ماهواره بين 50تا 60سانتى متردرهر بعد، 
وزن و ارتفاع 500كيلومتر و داراى 4دوربين در طول 
موج هاى مختلف و ذخيره اطالعات و كاربرد عملى 

آن فعاليت راديوآماتوريماهواره است.
به گفته وى، 4دانشــــكده و 16نفر از استادان 
در مقاطــــع مختلف در پروژه ماهواره پيام اميركبير 

فعال بودند. 
در عين حال خبرِ خوب ديگر اينكه به جز پيام 
اميركبير، دو ماهواره ديگر ساخت محققان ايرانى در 

نوبت پرتاب قرار گرفتهاند.
ماهواره دوســــتى كه ماهواره دانشگاه شريف 

است هم مرحله سازگارى با پرتابگر را طى كرده 
و آماده پرتاب اســــت. اين ماهــــواره كه در ابتدا 
شريفست نام داشــــت، يك ماهواره دانشجويى 
است كه بايد با ماهوارهبر بومى سفير يك Bبه فضا 
پرتاب شــــود، اين ماهواره كمتر از 50 كيلوگرمى 
در مــــدار لئو و ارتفاع 350 تا 500 كيلومترى قرار 
مىگيرد و وجه تمايز عمده اين ماهواره باماهوارههاى 
پرتاب شده قبلى تهيه عكس رنگى با قدرت تفكيك 

بسيار باال است.
ماهواره مخابراتى ناهيد يكهم كامل شده است، 
ناهيد، ماهوارهاى مكعب مستطيلى است كه عالوه بر 
صفحات خورشيدى نصب شده بر روى بدنه آن، از 

دو صفحه خورشيدى بازشونده بهره مىبرد. 
ايــــن ماهواره داراى 50 كيلوگرم وزن و طول 
و عرض و ارتفاع 50 در 50 در 60 سانتى متر و 
نوع مدار آن بيضوى 250 در 375 كيلومتر با طول 

عمر 40 روز است.
ســــازه ماهواره از جنس آلومينيم سرى 7000

بوده كه فضاى مناسب براى اجزاى زيرسيستمهاى 
مختلــــف را فراهم مىكند و از قطعات ماهواره در 
مقابل بارهاى پرتابگر پشــــتيبانى سازهاى به عمل 

مىآورد.
ناگفته نماند: اين ماهوارههاى دانشــــجويى با 

ماهوارهبر سيمرغ پرتاب مىشوند.
برارى رئيس سازمان فضايى گفته است: پرتابگر 
داريم و مشكلى نيست، ما سال 92 كاوشگر پژوهش 
را پرتاب كرديم، سال 93 ماهواره فجر پرتاب شد 
و مرداد 96 يك پرتاب با پرتابگر سيمرغ داشتيم و 
در حال حاضر هم سه ماهواره آماده داريم كه در 

حال پيگيرى پرتاب آن هستيم.
گفته شده، ماهواره پيام، نخستين پرتاب سيمرغ 

ايرانى است. 
بايد خاطرنشــــان كــــرد: عرصه فضا گرچه 
دســــتاوردهاى درخشانى براى كشورمان به دنبال 
داشــــته و توانســــته جايگاه ايران را ارتقا دهد اما 
اين جايگاه هنوز از منظر اقتصادى براى كشــــور 
دســــتاوردى نداشته است، در حالى كه مىتوان با 
توسعه اين بخش كه فارغ از هرگونه دستاندازى 
قدرتهاى جهانى است، توسعه اقتصادى را براى 

كشور به بار آورد.
آمارهاى جهانى مىگويد اقتصاد فضا در يك 
دهه گذشته رشدى 139 درصدى داشته در حالى 
كه متوســــط رشد اقتصاد جهانى 19/4 درصد بوده 
است و در عين حال 76 درصد از اقتصاد فضا توسط 

بخش خصوصى مديريت شده است.
صنعت اطالعات مكانى كه بخشى از اقتصاد 
نوظهور فضايى است، طبق آمارهاى منتشر شده از 
سوى سازمان فضايى ايران در سال 2017ميالدى با 
چرخش مالى مستقيم 290ميليارد دالر مواجه بوده 
و پيشبينى مىشــــود در سال 2020به 439ميليارد 

دالر برسد.
ســــازمان فضايى ايران اعالم كرده است رشد 
ســــاالنه 13/6 درصد در جهــــان و 17/6 درصد 
در خاورميانــــه براى اين صنعت وجود دارد. طبق 
آمار منتشــــر شده از ســــوى اين سازمان در سال 
2017اقتصاد صنعت ماهواره ســــنجش از دور در 
جهان 40ميليارد دالر بوده اســــت و پيشبينى شده 
اين صنعت در 20ســــال آينده رشدى يك هزار و 
300 درصدى داشته باشد؛ بنابراين اقتصاد نوظهور 
فضا يك ظرفيت و فرصت مهم براى خلق ثروت 
اســــت كه بايد از آن بــــه بهترين صورت ممكن 

استفاده كرد.
رئيس سازمان فضايى ايران مهر امسال تالش 
براى تدوين پروانه اپراتورى ماهوارههاى سنجشى و 
تدوين پروانه اپراتور مخابراتى براى بخش خصوصى 
را ســــرآغاز سهمگيرى كشورمان از اقتصاد فضايى 

جهانى دانست.
وى معتقد است: تدوين اين پروانه تسهيلكننده 
حضور بيشتر بخش خصوصى در اين عرصه خواهد 
بود كه تالشى براى كاهش تصدىگرى دولت در 

اين عرصه هم به شمار مىرود.
بــــرارى تدوين پروانــــه اپراتورى خصوصى 
مخابراتى كه در ماههاى گذشته توسط اين سازمان 
انجــــام شــــد را گام مهم ديگــــرى براى حضور 
هرچه بيشــــتر بخش خصوصى در صنعت فضايى 

برشــــمرد كه بر اين اســــاس به زودى نخستين
اپراتــــور خصوصــــى هم معرفــــى و آغاز به كار

 خواهد كرد.
معاون وزير ارتباطات و فناورى اطالعات در
پاسخ به اينكه بخش خصوصى براى سرمايهگذارى
در هر بخشــــى به دنبال ســــود و زيان است؛ چه
تســــهيالتى براى تشويق آنها به حضور در عرصه
فضا در نظر گرفته شده است، ادامه داد: شاخصهاى
رو به رشد جهانى صنعت فضايى مىتواند بهترين
مشــــوق حضور بخش خصوصى در اين اقتصاد

نوظهور باشد.
بــــرارى افزود: اقتصاد فضا، اقتصادى نوظهور
اســــت كه در 10 سال گذشــــته با بيش از 100
درصد رشــــد مواجه شــــده و نرخ رشــــد آن از
متوسط نرخ رشــــد اقتصاد باالتر بوده است؛ چه
مشــــوقى بهتر از اين آمارهاى رو به رشد مىتوان

 ارائه داد.
رئيس ســــازمان فضايى ايران خاطرنشان كرد:
پيش بينىها بر اين اســــتوار است كه شكاف ميان
اقتصاد نوظهور فضايى و اقتصاد جهانى تا 20 سال
آينده ادامه داشــــته باشد بنابراين بخش خصوصى

مىتواند از اين وضع به نفع خود استفاده كند.
به گفته وى، اكنون سهم اقتصاد فضا 45 صدم
توليد ناخالص داخلى جهانى اســــت و پيشبينى
مىشــــود اين ميزان با رشــــد تا 4 درصدى مواجه

شود.
بــــرارى ادامه داد: گــــردش اقتصاد فضا در
ســــال گذشــــته 345 ميليارد دالر بوده كه بيش از
75 درصــــد آن توســــط بخش خصوصى محقق
شــــده است؛ ضمن آنكه اكنون در جهان دولتها
بيشــــتر در بخش اكتشافات فضايى سرمايهگذارى

مىكنند.
معاون وزير ارتباطــــات و فناورى اطالعات
گفــــت: اكنون زنجيــــره ارزش خصوصى بخش
فضايى در جهان شــــكل گرفته اســــت و ما هم
در كشــــور بايد كمك كنيم ايــــن زنجيره براى
سرمايهگذارى و ورود بخش خصوصى هرچه زودتر

شكل بگيرد.
وى در ادامه بر ضرورت حمايت همهجانبه و
جدى دولت براى تكميل زنجيره ارزش خصوصى
بخش فضايى و همچنين ايجاد صنعت و تضمين
بازار براى حضور بيشــــتر بخش خصوصى تاكيد
كرد و مهمترين دغدغه ســــازمان فضايى ايران را
جذب حداكثرى حمايتهاى دولتى براى حضور
بخش خصوصــــى، تضمين بازار و ايجاد صنعت
اين بخش برشــــمرد و  تاكيد كرد: دولت مصمم
اســــت با حضور هر بيشــــتر بخش خصوصى در
ايــــن عرصه تصدىگرى خود را كاهش دهد.تمام
تالش ما در سازمان فضايى اين است كه دادههاى
غيرحاكميتى خــــود را عمومى كرده و در اختيار
كســــب و كارهاى كوچــــك و بزرگ بگذاريم و
سعى داريم از دولتى شدن بازار فضايى جلوگيرى
كرده تا فضا براى حضور كســــب و كارهاى نوين

 فراهم شود.
معاون وزير ارتباطات ادامه داد: هدف آن است
كه عالوه بر توسعه فناورى فضايى، به اقتصاد فضايى

كشور دست يابيم.
ناگفته نماند: گرچه تالشها و گامهايى براى
توســــعه حضور بخــــش خصوصى در خصوص
بهرهگيرى از اقتصاد نوظهور فضايى برداشته شده
اســــت اما به نظر مىرسد به تالشهاى بيشتر با
همكارى ساير نهادها نياز است تا بتوان به توسعه
هر چه بهتر اقتصادى در ســــال اقتصاد مقاومتى

دست يافت.
در تهيه اين مطلب
از گزارش هاى خبرگزارى ايرنا
و فارس استفاده شده است

جايگاه ايران در عرصه فضا
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*اكنون زنجيره ارزش خصوصى بخش 

فضايى در جهان شكل گرفته است و ما هم 

در كشور بايد كمك كنيم اين زنجيره براى 

سرمايهگذارى و ورود بخش خصوصى 

هرچه زودتر شكل بگيرد

*دولت مصمم است با حضور هر بيشتر 

بخش خصوصى در اين عرصه تصدىگرى 

خود را كاهش دهد؛از اين رو تمام تالش ما 

اين است كه دادههاى غيرحاكميتى خود را 

عمومى كرده و در اختيار كسب و كارهاى 

كوچك و بزرگ بگذاريم و سعى داريم از 

دولتى شدن بازار فضايى جلوگيرى كرده 

تا فضا براى حضور كسب و كارهاى نوين 

فراهم شود

*يكى از عرصههاى نمايش اقتدار ايرانى، ميدان فناورى فضايى است، همانجا كه 

تالش محققانمان سبب ارتقاء جايگاه ايران در عرصه فناورى فضايى دنيا شده به 

طوريكه ايران به جمع كشورهاى داراى چرخه كامل فناورى فضايى

 پيوسته است

*عرصه فضا گرچه دستاوردهاى درخشانى براى كشورمان به دنبال داشته و 

توانسته جايگاه ايران را ارتقا دهد اما اين جايگاه هنوز از منظر اقتصادى براى كشور 

دستاوردى نداشته است، در حالى كه مىتوان با توسعه اين بخش كه فارغ از هرگونه 

دستاندازى قدرتهاى جهانى است، توسعه اقتصادى را براى كشور به بار آورد
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آگهي مناقصه عمومى 

روابط عمومي پتروشيمي مارون
Subject

WWW MPC IR

تضمين شركت در مناقصه نحوه دريافت اسناد
آخرين مهلت ارسال

پيشنهادها توسط
فروشندگان

آخرين مهلت دريافت اسناد شماره تقاضا شماره مناقصه نوع مناقصه موضوع مناقصه رديف

ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى
شركت در مناقصه
به آدرس ايميل
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7روز
پس از درج آگهي

نوبت دوم

5روز پس از درج آگهي  نوبت دوم  در ازاي ارائه
سوابق تامين اقالم مربوطه

KAS-970285 97-T-237 مناقصه عمومى TRAYساخت 1

ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى
شركت در مناقصه
به آدرس ايميل
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7روز
پس از درج آگهي

نوبت دوم

5روز پس از درج آگهي  نوبت دوم  در ازاي ارائه
سوابق تامين اقالم مربوطه

kas-970558 97-T-238 مناقصه عمومى IN  MOST  ECONOMICAL PACK 2

ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى
شركت در مناقصه
به آدرس ايميل

  APourshams@mpc.ir                            

7روز
پس از درج آگهي

نوبت دوم

5روز پس از درج آگهي  نوبت دوم  در ازاي ارائه
سوابق تامين اقالم مربوطه

kad-973153 97-T-239 مناقصه عمومى تويوتا هايلوكس ديزلى (يك دستگاه) 3

دعوت به مجمع عمومى عادي ساالنه

شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان(سهامى عام)
شماره ثبت 302496 و شناسه ملي 10103389006

هيأت مديره
شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان (سهامي عام)

دستور جلسه :
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FOB ±

Item No. DRI Properties Typical

1 Fe (Total)% 88.1±0.2

2 Fe (Metal)% 81.5±0.5

3 MD% 92.5±0.5

4 C% 2±0.2

5 S% 0.005±0.001

6 P% 0.035±0.002

7 Sio
2
% 3±0.2

8 AL
2
o

3
% 0.8±0.2

9 Cao% 0.7±0.2

10 Mgo% 1.85±0.1

11 Tio2% 0.075±0.005

12 Fine% 4±1
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عضو كميسيون انرژى در مجلس از 
صدور مجوز براى عرضه مرحله سوم نفت 

در بورس خبر داد.
به گزارش سنا، على بختيار با اشاره به 
اينكه عرضه نفت از طريق بورس در مرحله 
قبل با موفقيت روبرو شـــد، گفت: اكنون 
پس از فروش نفت از طريق بورس، حدود 
يك ميليون بشكه نفت ديگر در دست اخذ 
مجوز براى عرضه قرار دارد البته اين مرحله 
فروش نفت كمى به درازا كشـــيده شد كه 

بايد سريعتر اين مهم صورت گيرد.
نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 
دولت بايد از تمام تجار و سرمايهداران داخلى و خارجى عالقهمند به تجارت نفت 
دعوت كند، ادامه داد: احتماال مجوز عرضه مرحله سوم نفت در بورس بزودي 

صادر مى شود اما اين عرضه بايد دائمى شود.

رئيس عمليات بـــازار فرآوردههاى 
هيدروكربورى بـــورس انرژى با تاكيد بر 
عرضه مجدد نفت در اين بورس به زودى و 
پس از اصالحات اطالعيه عرضه و انعطاف 
بيشـــتر در شرايط معامله گفت: فعال حجم 
عرضه نفت سبك ايران در حجم يك ميليون 

بشكه اى خواهد بود.
محمد صالحى فر در گفتگو با فارس 
پيرامـــون آخرين اقدامها براى تداوم عرضه 
محمولههاى نفت خام در اين بورس گفت: 
بزودى و پس از اصالحات جديد در اطالعيه 
عرضه و انعطاف بيشتر در شرايط معامله، عرضه محمولههاى جديد نفت خام در 

بورس انرژى آغاز خواهد شد.
صالحى فر بر اهميت قيمت گذارى نفت خام به عنوان كاالى استراتژيك كشور 

در اطالعيه عرضه، بر لزوم تداوم عرضه اين كاال در بورس انرژى تاكيد كرد.

8 اقتصادى

عضو كميســـيون انرژى مجلس شوراى اسالمى درباره احتمال فروش 
نفت خريدارى در بورس به مشـــتريان سنتى شركت ملى نفت ايران گفت: 
مشتريان سنتى در حجم هاى باال مثال 300 يا 400 هزار بشكه در روز از ما 
نفت مى خرند. لذا آنها نمى آيد 300 هزار بشكه از شركت ملى نفت بخرند 
و 40 هزار بشـــكه از بخش خصوصى، خريداران بزرگ معموال به ســـمت 

فروشنده هاى مطمئن مىروند تا حداكثر نيازشان را بتوانند تامين كنند.
هدايت اهللا خادمى در گفتگو با فارس افزود: بســـيارى از پااليشگاه ها 
در دنيا هستند كه از ما نفت نمى خرند و اگر بخش خصوصى بتواند به اين 
پااليشگاه هاى كوچك و خصوصى كه قابل رصد توسط آمريكا نيستند، بفروشند 
اتفاق خوبى رخ مى دهد ولى متاسفانه كسانى كه مخالف عرضه نفت در بورس 

هستند تاكيد دارند كه بخش خصوصى قادر به اين كار نخواهد بود.
نماينده مردم ايذه و باغملك در مجلس همچنين با رد افشاى اطالعات 
خريداران نفت در بورس، درباره قيمت نفت فروخته شده به آنها گفت: ما 
در شـــرايط تحريم هســـتيم و كار در اين شرايط ابزارهاى خاص خودش را 

مى طلبد. 
اگر ما خريداران زيادى داشته باشيم به تبع مى توانيم قيمت را باال ببريم 
و اگر تعداد خريداران كم باشد مجبور هستيم قيمت را به صورت منطقى و 

معقول كاهش دهيم. 
در وضع كنونى هم امكان فروش نفت به قيمت باال وجود ندارد زيرا نفت 
ايران يك نفت تحريم شده است و قطعا براى دارنده آن هزينههايى درپى دارد 

لذا اعطاى تخفيفى معقول در يك سازوكار رقابتى منطقى به نظر مى رسد.
وى با اشـــاره به نظارتهاى موجود در فرآيند عرضه نفت در بورس 
گفت: با اين حال خود وزارت نفت بايد بر اين كار نظارت داشـــته باشـــد 
چون وزارت نفت است كه دارد كااليى را مى فروشد پس بايد مطمئن باشد 

درآمدش را به دست مى آورد. 
كميسيون انرژى مجلس هم بايد نظارت هاى خودش را فراتر از كنترل 
و نظارت وزارت خانه ها و دولت داشته باشد ساير نهادهاى نظارتى هم بايد 
نظارت بكنند اما نبايد كار را آنقدر پيچيده و خطرناك جلوه دهيم كه هيچ 
كسى حاضر نشود بيايد چون خريدارى كه مى خواهد بيايد، يك كار تجارى 

مى خواهند بكند.
عضو كميسيون انرژى افزود: ضمن آنكه بايد شرايط را هم لحاظ كرد. در 
شرايط تحريم وضع متفاوت است وقتى نفت ايران تحريم است و صادرات 
ندارد بايد از هر راهى كسب درآمد كنيم يكى از راه هايش اين است كه نفت 
ارزانتر بدهيم البته بايد اين تخفيف در يك سازوكار رقابتى معقول انجام بشود 
كه بورس اين بستر را فراهم كرده است راه ديگر فروش در آبهاى آزاد است 

روش ديگر ذخيره سازى در كشورهاى ديگر است.
خادمى درباره علت توقف عرضه نفت در بورس بيان كرد: ما به عنوان 
كشورى كه بزرگترين دارنده نفت و گاز جهان هستيم، هنوز داريم خام فروشى 
مى كنيم يعنى در زمين دشمن بازى مى كنيم مقام معظم رهبرى ده ها بار 

فرمودند خام فروشى نكنيد چون امروز را مى ديدند. 
خام فروشى يعنى تك محصولى، يعنى اجبار به ارزان فروشى و در معرض 
تهديد دشمن قرار گرفتن، ولى اگر پااليشگاه احداث مى كرديم و نفت را به 

چندين محصول با ارزش ديگر تبديل مى كرديم، امكان تحريم نبود.
نماينده مردم ايذه و باغملك در مجلس خاطر نشان كرد: زمانى مسئولين 
به جاى اينكه پااليشگاه تاسيس كنند، گفتند بنزين بخريم، در حالى كه اگر 
پااليشـــگاه مى ســـاختيم هم اشتغال ايجاد مى شد و هم مورد تحريم قرار 
نمى گرفتيم. از ســـوي ديگر يك منبع آگاه در ســـازمان بورس در گفتگو با 
فارس گفت:بازگشت پول نفت به خزانه طبق سازوكار معامالت بورس انرژى 

تضمين شده است.
اين منبع آگاه با اشاره به برخى شايعات مطرح شده مبنى بر بازنگشتن بهاى 
نفت فروخته شده در بورس گفت: نحوه خريد نفت توسط بخش خصوصى 
در سازوكار بورس به گونهاى است ابتدا شركتهاى خصوصى بايد 10 درصد 

بهاى نفت را براى ورود با بازار رقابتى به صورت ريالى پرداخت كنند. 
سپس در صورت موفقيت در خريد محموله، تا قبل از موعد بارگيرى 
نفت بايد 10 درصد ديگر را هم به صورت ريالى پرداخت كنند و ســـپس 
به ازاى 80 درصد ديگر بايد 125 درصد ضمانتنامه ريالى گرو بانكهاى 
مورد تاييد شـــركت ملى نفت قرار دهند. وى در ادامه افزود: در ســـازوكار 
مشخص شده طبق اطالعيه بورس انرژى، اساسا امكان بازنگشتن پول به صفر

 مى رسد زيرا اگر شركتى نتواند نفت خريدارى شده را بفروشد ضمانت نامه 
آن در اختيار شركت ملى نفت قرار مىگيرد و بدين صورت بازگشت پول 

نفت فروخته شده در بورس انرژى به خزانه تضمين شده است.
اين منبع آگاه همچنين اظهار داشت: سازوكار بورس انرژى به نحوى تعبيه 
شده كه فقط شركتهايى كه توانايى فروش نفت در بازارهاى جهانى را داشته 
باشند وارد اين فرآيند شوند زيرا در غير اينصورت جريمه شده و وثيقه آنها 

ضبط مىشود در نتيجه، اظهاراتى مثل بازنگشتن پول نفت واقعيت ندارد.

مديرعامل شركت ملى نفت ايران توجه جدى به موضوع تحريم و بررسى 
و اجراى راهكارهاى مقابله با آن را از اولويتهاى كارى اعالم كرد و گفت: 
خوشبختانه در اين زمينه، سياستگذارىهايى در نفت، دولت و نظام انجام شده 

كه با اجراى آنها مىتوان آثار نامطلوب تحريم را كاهش داد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)، مسعود كرباسيان با تاكيد بر 
اجراى طرح عرضه نفت در بورس، گفت: اين اقدام ارزندهاى است كه بايد 

به طور جدى به آن توجه كرد.
مديرعامل شركت ملى نفت ايران توجه جدى به موضوع تحريم و بررسى 
و اجراى راهكارهاى مقابله با آن را از اولويتهاى كارى اعالم كرد و گفت: 
خوشبختانه در اين زمينه، سياستگذارىهايى در نفت، دولت و نظام انجام شده 

كه با اجراى آنها مىتوان آثار نامطلوب تحريم را كاهش داد.
وى با بيان اينكه تحريمهاى ظالمانه و يكسويه زيبنده نظام جهانى نيست 
و چارهاى جز مقابله با آن وجود ندارد، گفت: بنده به عنوان وزير سابق اقتصاد 
دور از اين مسئله نيستم اميدوارم بتوانيم با كمك همكاران نفتى، راهكارهاى 

ترسيم شده براى مقابله با تحريمها را عملى كنيم.
مديرعامل شـــركت ملى نفت ايران شتاببخشى به توسعه ميدانهاى 
مشترك غرب كارون را اولويتى اساسى برشمرد و گفت: به طور قطع با كمك 
همكاران و اولويتبندى طرحهاى توســـعهاى، روند پيشرفت طرحهاى اين 

حوزه را دنبال خواهيم كرد. 
توســـعه ميدان گازى پارس جنوبى، جمعآورى گازهاى همراه نفت، 
بازسازى و نوسازى تاسيسات و پايانههاى صادراتى، پيگيرى پروژههاى مربوط 
به احداث خطوط انتقال نفت و ساخت انبارهاى ذخيرهسازى نفت از ديگر 
مواردى اســـت كه در اولويت اجرا هستند. البته در همه اين موارد كارهايى 

انجام شده كه ما آن را به صورت جدى دنبال مىكنيم.
كرباسيان ادامه داد: برقرارى ارتباط با دانشگاهها و گسترش بخش پژوهش 
و توسعه، توجه به مسئوليتهاى اجتماعى، استفاده از توان پيمانكاران داخلى 
و حمايت از سازندگان به ويژه در اين شرايط حساس، از ديگر اولويتهاى 
كارى اســـت. وى گفت: بنده به عنوان شـــخصى با سابقه طوالنى در بخش 
صنعت، حمايت خود را از سازندگان و توليدكنندگان داخلى اعالم مىكنم، به
ويژه در شرايط تحريم كه بايد بيش از پيش به توان سازندگان داخلى اعتماد 

و از آنها حمايت كرد. 
يككارشناس اقتصادي هم گفت:از آنجا كه بخش خصوصى در مواردى 
از توانمندى هاى الزم برخوردار نيست بايد تشكيل كنسرسيوم از فعاالن و 
تشكل هاى صاحب نام را در اولويت قرار دهد تا بتواند در عرصه هايى مانند 
بورس انرژى موفق عمل كند. به گفته اين كارشناس، راه اندازى بورس انرژى، 
نگاه حمايتى است كه اجازه داده بخش خصوصى در تجارت نفت وارد شود. 
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)، حميدرضا صالحى اضافه كرد: 
تشكل هاى صاحب نام كه ذيل اتاق هاى بازرگانى و ديگر نهادهاى اقتصادى 
بخش خصوصى فعاليت مى كنند بايد اهليت كنسرسيوم ها را براى فعاليت 
در بورس انرژى تاييد و از اين ظرفيت براى ارتقاى سهم بخش خصوصى 

در حوزه انرژى استفاده كنند.
صالحى گفت: شايد نتوان همه منابع ارزى حاصل از فعاليت در بورس 
انرژى را به داخل كشـــور منتقل كرد از اين رو بهترين كار ســـرمايه گذارى 
كردن اين منابع ارزى براى ايجاد پااليشگاه ها، پتروشيمى ها و نيروگاه ها 
در خارج از كشور و تحت مالكيت ايران است تا بتوان از اين سرمايه ها به 

نحو شايسته استفاده كرد.
وى افزود: دولت بايد موانع پيش روى تعيين تكليف اين منابع ارزى را 
هم مشخص كند به طور نمونه شايد صادركننده نفت و فرآورده هاى نفتى 
كه امكان انتقال مستقيم ارز را ندارد بخواهد اين منابع ارزى را براى واردات 
خود استفاده كند آن وقت تكليف تسويه حساب اين منابع ارزى بايد مشخص 

باشد كه چه قيمتى براى آن در نظر گرفته مى شود.
صالحى گفت: چند نرخى بودن ارز مشـــكل ديگر پيش روى فعاالن 
اقتصادى به ويژه فعاالن در عرصه بورس انرژى اســـت كه دولت براى اين 

مشكل هم بايد تمهيدات الزم را بيانديشد.
از سوي ديگر نايب رييس كميسيون انرژى مجلس گفت: استقبالى كه از 
فروش نفت در بورس رخ داده نشان مى دهد كه بخش خصوصى بهتر از بخش 

دولتى مى تواند بازاريابى كرده و پاى خود را در بازارهاى جهانى باز كند.
فروش نفت در بورس شـــفاف است و اگر شركت ملى نفت بخواهد 
مشـــوق هايى در فروش نفت ارائه دهد با فروش در بورس منجر به رانت 

نمى شود.
به گزارش خانه ملت، حسين اميرى خامكانى با اشاره به دومين مرحله 
عرضه نفت در بورس، گفت: براساس قرارداد بورس قرار نيست كه اسامى 
خريداران 700 هزار بشـــكه نفت در اين بازار فاش شود، چراكه تجارت به 
گونه اى است كه براى اينكه رقبا دست همديگر را نخوانند ريز قراردادها 

تعيين نمى شود.

لزوم ادامه عرضه نفت در بورس انرژيفروش نفت به مشتريان سنتى بورس انرژي

رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى 
اسالمى و عضو شــــوراى عالى هماهنگى 
اقتصادى درباره مصوبه جديد اين شورا درباره 
عرضه نفت خام در بورس گفت: خوشبختانه 
اين مساله مورد توافق سران قوا قرار گرفت ما 
هم در اين جلسه نظر مثبتمان را اعالم كرديم 
بر اساس اين مصوبه شوراى عالى هماهنگى 
اقتصادى، قرار اســــت بحث عرضه نفت در 
بورس انرژى استمرار پيدا كند همچنين شرايط 
قبلى كه بخشــــى از آن ارزى و بخش از آن 

ريالى بود تسهيل مىشود.
محمدرضــــا پورابراهيمى در گفتگو با 
فارس ادامه داد: براين اســــاس تقريبا حتى تا 
100 درصد ريالى هم مى تواند انجام شــــود 
البته اين اختيارى است كه به وزارت نفت داده 
شده است تا بتواند حتى تا سقف 100 درصد 
هم به صورت ريالى تسويه كند لذا اين مساله 
حتما بر ساختار بورس نفت و ظرفيت بورس 

انرژى اثر مثبت خواهد داشت.
رئيس كميســــيون اقتصادى مجلس در 
پاسخ به سوالى درباره ميزان نفتى كه براساس 
اين مصوبه شوراى عالى هماهنگى اقتصادى در 
بورس انرژى عرضه خواهد شد، گفت: فكر 
مىكنم فعالً در فاز اول تا سه ميليون بشكه 
توافق شده است و ان شاءاهللا در نوبت هاى 

بعدى به اين حجم اضافه مىشود.
پورابراهيمــــى با تاكيد بر اينكه بعد از 
اتمام حجم مذكور، مجددا بايد شوراى عالى 
هماهنگى اقتصادى مصوبه جديدى در اين 
زمينه داشــــته باشد، اضافه كرد: البته به دليل 
اينكه الزم بود شورا نتيجه را دريافت كند و 
بعد ارزيابى بكند، طبيعتاً اگر نتيجه مثبت باشد 
مثل همان شرايط ارزى در ريالى هم مىتواند 

اين استمرار داشته باشد.
پورابراهيمى درباره شايعه نبود خريدار 
براى نفت عرضه شــــده در بورس گفت: ما 
در جلساتى كه با مديران بازار سرمايه به   ويژه 
بورس انرژى داشتيم، آنها اعالم كردند اخيراً
نمايندگان از طرف سفارتخانه  ها، حتى سفراى 
كشورهاى مهم اقتصادى، اعالم آمادگى كردند 

و دارند كارها را مىكنند.
به گزارش فارس، در جلسه شوراىعالى 
هماهنگــــى اقتصادى در تاريخ 27 آذر كه به 
رياســــت رئيس جمهور و با حضور رؤساى 
قواى مقننه و قضاييه تشكيل شد، بيژن زنگنه 
وزير نفت با ارائه گزارشى از اجراى مصوبه 
پيشين شوراىعالى هماهنگى اقتصادى در مورد 

فروش نفت در بورس انرژى، راهكارهاى آن 
وزارتخانه در زمينه عرضه گستردهتر نفت در 
بــــورس انرژى را مطرح كرد كه به تصويب 

رسيد.
سيدعلى حسينى مديرعامل بورس انرژى 
ايران هم پيرامون آخرين اقدامهاى براى آغاز 
دور جديد عرضه نفــــت خام در اين بازار 
گفت: خوشبختانه پيشنهادهاى اصالحى در 
اطالعيه جديد عرضه نفت خام در شــــوراى 
عالى هماهنگى اقتصادى سران سه قوه مطرح 
شد و در پى آن راهكارهاى وزارت نفت در 
زمينه عرضه گستردهتر نفت خام در بورس 
انرژى مورد تصويب قرار گرفت. وى با بيان 
اينكه هنوز اين مصوبه و جزئيات آن به شركت 
ملى نفت ابالغ نشــــده است، گفت: با توجه 
به لزوم تأييد نهايى مصوبات شــــوراى عالى 
هماهنگى اقتصادى، تالش مىشود تا فرايند 
زمانى ابالغ مصوبه مذكور در كوتاهترين زمان 

ممكن محقق شود. 
مديرعامل بــــورس انرژى اضافه كرد: 
انتظار مىرود با اعالم جزئيات اين مصوبه و 
سازوكارهاى پيشنهادى وزارت نفت بتوان در 
كوتاهترين زمان ممكن، دور جديد عرضه نفت 

خام در بورس انرژى را آغاز كرد. 
وى با اشــــاره به تالشهاى ارزنده و 
گامهاى رو به جلوى وزارت نفت و شركت 
ملى نفت ايران براى عرضه نفت خام در بورس 
انرژى افزود: تالشهاى بســــيارى طى مدت 

اخيــــر صورت گرفته تا عرضه نفت خام در 
بورس انرژى با سازوكارى حرفهاى و عملياتى 

از سوى وزارت نفت صورت گيرد. 
از سوي ديگر محمدعلى خطيبى مدير 
اسبق امور بين الملل شركت ملى نفت ايران 
با اشــــاره به چشمانداز روشن راهكار عرضه 
نفت در بورس گفت: انتظار اينكه بورس بيايد 
و به تنهايى همه مشــــكالت ما را حل كند؛ 
انتظار به  جايى نيســــت بلكه از اين سازوكار 
بايستى انتظار در حد ظرفيتش داشت كه البته 
در آينده با تكاملى كه پيدا مى كند بايد بتواند 
مسير پيشرفتش را بپيمايد. بورس فعال چنين 
ظرفيتى ندارد كه همه مشكالت تحريمهاى 
نفتــــى را حل كند ولى به هر حال اين روند 
قطعاً بايستى ادامه پيدا كند و ما انتظار رشد در 

اين مسير را بايد از آن داشته باشيم.
مدير اســــبق امور بين الملل شــــركت 
ملى نفت ايران مقايســــه بورس موردنظر ما 
با بورسهاى رايج در سراســــر دنيا را غلط 
دانســــت و اظهار داشت: بورسى كه در دنيا 
مصطلح است با بورس ايران تفاوت دارد. 

در واقــــع، بورس ما با بورسهاى دنيا 
ارتباط ندارد و لذا بورس خاصى است ولى 
در همين سازوكار هم به نظر من نبايد براى 
كســــانى كه مى خواهند آنجا فعاليت كنند، 
منعى قائل شــــد و بايد آزادانه هر كسى كه 
مىتواند در بورس شركت كند و واقعاً فضاى 

رقابتى باشد.

 بنابراين نبايد براى مشاركت و فعاليت 
در آن محدوديتى ايجاد كرد فضاى گزينشى 
مانع فضاى رقابتى مىشود بنابراين با توجه به 
اينكه بايد حداقل شرايطى را واجدين داشته 
باشند،هر كسى كه متقاضى بود بايد بتوانند در 
بورس فعاليت كند در اين صورت، فضا رقابتى 

مى شود و شفافيت پيدا مى كند.
خطيبى با اشاره اينكه اطالعيه بورس انرژى 
شرايط را براى همه شركتهاى خصوصى 
توانمند فراهم كرده است گفت: اگر شركت 
كنندهها را محدود كنيم آنوقت شائبه  اى پيش 
مىآيد كه ما داريم گزينش مىكنيم و به بعضى 
اجازه حضور در اين رقابت را نمىدهيم. لذا از 
اين نظر ايرادى ندارد كه ما در بين خريداران 
آزادى عمل داشته باشيم و چه از داخل و چه 
از خارج، همه بتوانند با داشتن حداقل شرايط 
حضور يابند كه در حال حاضر اين شرايط تا 

حد مطلوبى فراهم شده است.
مدير اسبق امور بين الملل شركت ملى 
نفت ايران در ادامه خاطر نشان كرد: بورسهاى 
معتبر دنيا معموالً بورسهاى كاغذى هستند 
يعنى مثالً در يك روز ممكن اســــت صد 
ميليون بشكه نفت معامله مىشود در حالىكه 
عمال آنجا نفت جابجا نمىشــــود، همهاش 
بحث كاغذى است. يعنى اين مىخرد، به آن 
مىفروشــــد، آن مىخرد، به آن مىفروشد و 
paper) بيشتر حالت به اصطالح، پيپر ماركت
market) است در نهايت هم خريدار آخرى 

محموله را تحويل مى گيرد و استفاده مى كند. 
ولى آن محموله تا به آن مصرف  كننده نهايى 
برسد بعضاً دهها بار معامله شود و اين منجر 
به اين مى شــــود كه در آنجا قيمت كشف 
گردد لذا مقايسه بورسهاى دنيا با راهكار ما 
براى مقابله با تحريمهاى نفتى اشتباه است و 
استفاده از ظرفيت بخش خصوصى مىتواند 

ميزان صادرات نفت ما را افزايش دهد.
وى همچنيــــن تاكيد كرد: هدفمان اين 
نيســــت كه بخواهيم كشف قيمت كنيم؛ ما 
هدفمــــان فروش فيزيكى نفت اســــت در 
بورسهاى معتبر دنيا فروش فيزيكى چندان 
مدنظر نيست بلكه در بحث قيمتها و رقابت 
در قيمتها و منفعت، هدف كسب منفعت از 

اين بازار هست. 
از اين رو فضاى آنها با بورس ايران فرق 
دارد در ايران البته قول داده اند قسمت كاغذى 
را هم راه اندازى كنند ولى تا اآلن كه بحث 
فيزيكى و معامالت فيزيكى است و معامالت 
كاغذى مطرح نيست چون ما اآلن مشكلمان 
اصالً مشــــكل كاغذى نيست؛ اآلن مشكل ما 
فروش فيزيكى نفت هســــت و بورس اينجا 
بايد به ما كمك كند بنابراين اميدواريم در آينده 
بخش معامالت كاغذى هم راهاندازى شود.

خطيبى به وجود راهكارهايى براى دور 
زدن تحريمهاى نفتى توسط بخش خصوصى 
اشــــاره كرد و اظهار داشت: اين اولين بارى 
نيست كه فروش نفت ايران تحريم مىشود و 
حتى در دوره قبلى هم تحريمهاى سختترى 
را گذرانديم.  در سرى گذشته كه تحريمها 
خيلى دشوارتر بود و تقريباً به قول آمريكايىها 
آن دفعــــه آنها يك اجماع جهانى عليه ايران 
درســــت كرده بودند توانســــتيم نفت را به 
لطايفالحيلى بفروشيم؛ اآلن كه فقط مىگويند 
آمريكا ايران را تحريم كرده است و كسى او 

را همراهى نمىكند.
مدير اسبق امور بين الملل شركت ملى 
نفت ايران در پايان تاكيد كرد: پس شرايط االن 
مشــــكلتر از قبل نيست و بخش خصوصى 
مىتوانــــد از طرق مختلفى صادرات نفت را 
انجام دهد در اين رابطه مقدارى عزم، اراده و 
اعتماد به بخش خصوصى الزم است.  در اين 
رابطه بايد مقدارى فضاى رقابتى ايجاد شود و 
شركت ملى نفت ايران هم تالشهاى خودش 
را انجام دهد بنابراين قطعاً بخش خصوصى 
مى تواند راهكارهايى شناسايى كند و ما بايد 

از اين راهها استفاده كنيم.

راهكارهاي تازه براي فروش نفت در بورس انرژي
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صدور مجوزفروش نفتعرضه بعدي بورس انرژى
مدير عامل شـــركت سپرده گذاري 
مركزي (سمات) آخرين وضع فروش نفت 
در بـــورس انرژى و زمان عرضه جديد آن 

را تشريح كرد.
حســـين فهيمى در گفتگو با فارس با 
اشاره به آخرين اقدامها براى عرضه نفت خام 
در بورس انرژى گفت: با توجه به موفقيت 
دو مرحله اى عرضه نفت خام سبك ايران در 
بورس انرژى و در عين حال لزوم جلوگيرى 
از هر گونه لطمه در تداوم عرضه اين كاالى 
استراتژيك، بسيارى از ابعاد معامله و فرايند 

تسويه آن با مشتريان همچنان محرمانه باقى خواهد ماند.
وى دليل تأخير در عرضههاى بعدى نفت خام را توضيح داد و در عين حال 
تاكيد كرد: بازار سرمايه بسترها و زير ساختهاى الزم براى تداوم عرضه نفت خام 

در حجمهاى مختلف را براى عرضه كننده فراهم كرده است.

زمان معامله جديد نفت

محمدعلى خطيبىمحمدرضا پورابراهيمىسيدعلى حسينى

تاسيس شركت سـهامى خاص ايستا نقش آوا

آگهى تغييرات شركت مقاوم سازان ارك شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت  18263 و شناسه ملى 10200238583

آگهى تغييرات شركت خمير حل شونده آريو سلولز خزرسهامى خاص 
به شماره ثبت  786 و شناسه ملى 14007239574

آگهى تغييرات 
شركت صنعتى بسته بندى ميوه و سبزى سردخانه ساالر نقده سهامىخاص

به شماره ثبت 407 و شناسه ملى 10861990846

آگهى تغييرات شركت الوكاست سهامى خاص 
به شماره ثبت 58792 و شناسه ملى 10101038492

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (303955)

آگهى تغييرات شركت كشتيرانى حافظ درياى آريا شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 458548 و شناسه ملى 14004308356

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (303951)

آگهى تغييرات شركت كشتيرانى حافظ درياى آريا شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 458548 و شناسه ملى 14004308356

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (303947)

آگهى تغييرات شركت كشتيرانى حافظ درياى آريا شركت سهامى خاص به شماره ثبت 458548 و شناسه ملى 14004308356

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (303949)

آگهى تغييرات شركت كشتيرانى حافظ درياى آريا شركت سهامى خاص به شماره ثبت 458548 و شناسه ملى 14004308356

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور- اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (303948)

آگهى تغييرات شركت تابان آتى پرداز سهامى خاص 
به شماره ثبت 521489 و شناسه ملى 14007345928

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (303945)

آگهى تغييرات شركت مجتمع ورزشى تفريحى ارم سبز سهامى خاص 
به شماره ثبت 165132 و شناسه ملى 10102077062

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (303944)

آگهى تغييرات شركت بازرگانى ميالد شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 89944 و شناسه ملى 10101343185

 –  –
 –

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (303943)

آگهى تغييرات شركت زركوه اكتشاف سهامى خاص 
به شماره ثبت 258973 و شناسه ملى 10102991253

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (303941)

آگهى تغييرات شركت ثامن ارتباط عصر سهامى خاص
به شماره ثبت 279724 و شناسه ملى 10103156220

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (303940)

آگهى تغييرات شركت رايان رشد افزار با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 174449 و شناسه ملى 10102168390

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (303942)

آگهى تغييرات شركت گروه داده پردازى بانك پارسيان سهامى خاص
به شماره ثبت 454285 و شناسه ملى 14004061533

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (303939)

آگهى تغييرات 
شركت آذين پارت ايده گستر شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 456522 و شناسه ملى 14004178564

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (303938)



99 اخبار شهرستانها
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نخستين آالچيق شناور در قشم  به آب انداخته شد
بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: معاون فرهنگي، اجتماعي و گردشگري 
ســـازمان منطقه آزاد قشـــم از به آب اندازي نخســـتين آالچيق شناور در 

حوضچه هامون اين شهر خبر داد.
عبدالجواد كمالي  افزود: ارزش اين آالچيق99 ميليون تومان است.

وي با بيان اين كه آالچيق شـــناور در مدت 15 روز ساخته شده است، 
اضافه كرد: اين آالچيق با هدف ايجاد جذابيت در حوزه گردشـــگري دريايي 
جزيره طراحي شده اســـت.معاون فرهنگي، اجتماعي و گردشگري سازمان 
منطقه آزاد قشم بيان كرد: اين آالچيق شناور با وزن هزار و 500 كيلو گرم، قطر 
4/5 متر و ارتفاع 3 متر با آبخور 35 سانتي متر قابليت حمل 10 گردشگر و يك 

خدمه را دارد.
شناسايي 355 واحد صنفي بدون پروانه كسب در هرمزگان

* معاون نظارت، بازرسي و حمايت از حقوق مصرف كنندگان هرمزگان 
گفت: با توجه به اجراي طرح نظارتي مشهود بازار در استان هرمزگان در نيمه اول 
اجراي طرح مذكور در اســـتان شش هزار و      665 مورد بازرسي از واحدهاي 
صنفي توسط بازرسان سازمان و همچنين گشت هاي مشترك با اداره كل تعزيرات 
حكومتي به عمل مي آيد.  عبدالرضا پيروي منش افزود: شش هزار و 665 مورد 
بازرسي در نيمه اول طرح پايش مشهود بازار در استان هرمزگان توسط بازرسان از 

واحدهاي صنفي انجام گرفته است.
وي اظهار كرد: از اين تعداد بازرســـي تعداد 556 پرونده تخلف و مجموع 
يك هزار و 14 مورد تخلف كشف شده به ارزش ريالي بيش از يك ميليارد و600 
ميليون ريال تشكيل و جهت صدور راي نهايي به اداره كل تعزيرات حكومتي 
ارسال شد.معاون بازرسي و حمايت از حقوق مصرف كنندگان هرمزگان با اشاره 
به ايجاد چهار پايگاه سيار رسيدگي به شكايات مردمي مستقر در بندرعباس به 
آدرس هاي، انتهاي خيابان آزادگان، چهار راه نخل ناخدا، ضلع جنوبي مجتمع 
تجاري زيتون و بلوار ساحلي ضلع شرقي پاركينگ صدف گفت: تا كنون بازرسان 
355 واحد صنفي فاقد پروانه كسب و      460 واحد صنفي فاقد كارت مباشرت 

در شهرستان بندرعباس را شناسايي كرده اند.
واحد يك بخار نيروگاه نكا مجدداً وارد

 مدار توليد شد 
 ساري- خبرنگار اطالعات: واحد شماره يك بخار نيروگاه شهيدسليمي 
نكا كه از اواسط آبان به منظور انجام تعميرات مياندوره اي و حفظ آمادگي 
توليد در زمستان از مدار خارج شده بود، مجدداً به شبكه سراسري پيوست.

 در طول اين بازديد اقداماتي چون قلياشويي ايرپري هيترها، جت پرشر 
كولرهاي آب سرويس و كندانسور اصلي، بازديد و تميزكاري مشعل هاي 
بويلر، ترميم عايق هاي بويلر و ايرپري هيتر، نصب درين جديد هدر نازلهاي 
اسپري، تعمير ديواره و قيفي دودكش، رفع نشتي از بويلر، تعويض اكسپنشن 
ورودي آب دريا به موشل فيلتر شـــرقي، رفع نشتي روغن از ياتاقان سه 
توربين، سرويس و تعويض اساليدينگ بلوكهاي اف دي فن شماره يك و 

دو انجام شد. 
در بخش الكتريك اين نيروگاه نيز عمليات تست و سرويس كنتاكتور 
و رله هاي معيوب باسبارهاي 380 ولت، بازديد و تميزكاري تابلوهاي تاسيسات 
جانبي، بازديد، تميزكاري و رفع نشتي از بريكرهاي 6/3 كيلوولت، بازديد از 
تجهيزات فرمان باسبارهاي  BA-BB ، بازديد تجهيزات هيدروژن پلنت وآب 
اســـتاتور، تعويض فيلترهاي فن تحريك، عايقكاري شينهاي  AC  تحريك، 
تســـت رله هاي  HH ، بازديد و تميزكاري تابلوهـــاي اينورتر و ركتي فاير، 
تميزكاري و آچاركشي باطريخانه، بازديد از باس داكت ها و زغال هاي ارت، 
تست هاي الكتريكي ترانس ها، شستشوي مقره ها و بوشينگ ها، بازديد و سرويس 
الكتروموتورهاي 6/3 كيلوولتي، بازديد و سرويس و تعويض بيرينگهاي معيوب 

الكتروموتورهاي 380 ولت و سرويس پاور پالكها انجام شد.  

اصالح و توسعه شبكه هاي آبرساني 
و جمع آوري فاضالب در ساري

* بيش از 20هزار مترلوله گذاري براي اجراي عمليات اصالح وتوسعه 
شبكه آبرساني اجرا و نيز بيش از5000 مترشبكه جمع آوري فاضالب در ساري 

از ابتداي امسال تا آخر آبان ماه احداث شد.
مدير امورآب و فاضالب شـــهري ساري با اعالم اين خبر افزود: بيش از 
23درصد مشتركين شامل جمعيتي بالغ بر 134367 نفر از خدمات فاضالب 
شـــهري بهره مند هستند.بهزاد برارزاده با اشاره به نصب 1685 انشعاب جديد 
فاضالب در اين مدت اضافه كرد: 336كيلومتر شبكه فاضالب در اقطار مختلف 
در اين شـــهر ايجاد شـــد.وي افزود: در اين مدت نسبت به نصب 997 فقره 
انشعاب جديد آب اقدام شد.برارزاده، از تعويض 1561 كنتور خراب به منظور 
اندازه گيري دقيق آب فروش رفته و جلوگيري از هدر رفت آب در اين مدت 
خبر داد و گفت: ساماندهي، زيباسازي محوطه، ارتقاي حفاظت فيزيكي چاه ها 
و تاسيسات آبرساني و منابع توليد در شهر از ديگر اقدامات انجام شده در سال 

جاري است.

امامزادگان رباط كريم به پايگاه فرهنگي تبديل مي شوند
رباط كريم ـ  خبرنگار اطالعات: فرماندار شهرســـتان رباط كريم گفت: 

امامزادگان اين شهرستان به پايگاه فرهنگي مبدل مي شوند.  
سيد مهدي ســـاداتي در حاشيه غبارروبي و گلباران مرقد مطهر امامزاده 
محمد تقي (ع) كه با حضورامام جمعه و مســـئوالن شهرســـتاني برگزار شد، 
اظهار كرد: توسعه بقعه متبرك امامزاده محمد تقي(ع)، فرسايشي شده است و بايد 

روندي در پيش گرفته شود تا توسعه در اسرع وقت به اتمام برسد.
وي ارائه خدمات در سرعت بخشيدن به توســـعه اين امامزاده را مهم 
دانست و ابراز كرد: دستگاه هاي خدمات رسان همچون شهرداري و ادارات آب، 
برق،گاز و مخابرات همكاري الزم را در طراحي محوطه پيراموني امامزاده و ارائه 

خدمات  با كمترين زمان اقدام الزم انجام دهند. 
بزرگترين شهربازي بهارستان در 8 هزار مترمربع

 در حال ساخت است  
بهارستانـ  خبرنگار اطالعات:در ادامه جهاد عمراني شهرداري صالحيه با 
اجراي بيش از ده ها پروژه مهم زيرساختي در محالت مختلف شهر بزرگترين 

شهربازي شهرستان بهارستان در آستانه بهره برداري قرار گرفت.
بر اســـاس اين گزارش، مهندس قرباني شـــهردار صالحيه در گفتگو با 
واحد روابط عمومي گفت:فرايند تجهيز و بهره برداري از بزرگترين شهربازي 

بهارستان در 2 هزار متر مربع در حال انجام است.
شهردار صالحيه با تشريح مجموعه اقدامات زيرساختي و اهداف مديريت 
شهري براي رونق بيشـــتر اوقات فراغت شهروندان افزود: مجموعه تفريحي 
عظيم واليت در 22 هزار مترمربع شامل 38 هزار مترمربع فضاي سبز،بزرگترين 
آبنماي شهرستان و مجموعه شهربازي در دست تكميل قرار دارد و در تالشيم تا 

در طول سال جاري افتتاح و در خدمت مردم  نجيب شهر قرار دهيم.
شـــهردار صالحيه با تاكيد بر موقعيت خوب دسترسي و سوق الجيشي 
پروژه هاي عمراني مديريت شهري ادامه داد:با توجه به اين كه مقياس پروژه هاي 
مديريت شـــهري در ســـطح بزرگ و براي تامين نيازهاي آتي شهروندان 
برنامه ريزي شده است،توانســـتيم با رعايت «اصل مكان سنجي» در مكانيابي 
پروژه ها، امكان استفاده بهينه همه شهروندان شهرستان بهارستان را از تاسيسات 

شهر صالحيه فراهم بياوريم. 
اين پروژه با همكاري بخش خصوصي مراحل پاياني را سپري مي كند.
ورود 4 ميليون متر مكعب رسوبات به مخزن سد دامغان

دامغانـ  خبرنگار اطالعات: معاون آب منطقه اي سمنان از ورود 4 ميليون 
متر مكعب رسوبات به مخزن سد دامغان خبرداد و گفت: تخليه تحتاني سد 23 

ميليارد تومان اعتبار مي خواهد.
محمدرضا خاموشـــي افزود: در ســـفر اخير رئيس جمهوري به استان 
سمنان14 ميليارد تومان اعتبار براي اجراي اين طرح اختصاص پيدا كرد و در 

موافقت نامه هاي سال 98 و 99 اين بودجه تخصيص پيدا خواهد كرد. 
 وي اضافه كرد: ظرفيت اصلي سد دامغان ساالنه 21 ميليون متر مكعب 
است و امكان تنظيم آب تا 30 ميليون متر مكعب در سال نيز در اين سد وجود 
دارد.  او گفت: از اين ميزان، 11 ميليون متر مكعب به كشاورزي، 4 ميليون متر 
مكعب به آشاميدن و 3 ميليون متر مكعب به محيط زيست اختصاص پيدا كرده 
اســـت.  وي ادامه ادامه داد: با توجه به آورد كم رودخانه، خشكسالي و كاهش 
نزوالت آسماني و همچنين برداشت بي رويه و مصرف بي رويه در باالدست 

سد، حجم ذخيره در سد كمتر از 10 ميليون متر مكعب است. 
خاموشـــي افزود: از ميزان ذخيره فعلي سد دامغان، 5 ميليون متر مكعب 
حجم مفيد و آب سالم در سد اســـت و حدود 4 ميليون مترمكعب از آن را 

رسوبات ناشي از سيالب ها و... تشكيل مي دهد. 
وي يكي از مشكالت مهم و اساسي در سد دامغان را نبود دريچه تخليه 
تحتاني براي تخليه و خروج رسوبات ناشي از سيالب اعالم كرد و گفت: آب 
ســـد دامغان از رودخانه دامغان رود يا نهر كبير تأمين مي شود و در اين منطقه 
سيالب هاي متعددي به وقوع مي پيوندد، اين رسوبات بعد از ورود به سد، به 
دليل اينكه دريچه تخليه تحتاني در زمان بهره برداري از سد وجود نداشته است، 
در سد باقي مي ماند. وي اظهار داشت: كل اعتبار مورد نياز براي اصالح دريچه 
تخليه تحتاني و انجام مطالعات عالج بخشي سد دامغان بالغ بر 23 ميليارد تومان 

است كه اميدواريم از منابع استاني و ملي تأمين شود. 
 2هزار سند اجاره موقوفات در قائمشهر به روزرساني شد

ســـاري - خبرنگار اطالعات: رئيس اداره اوقاف و امور خيريه قائمشهر از 
به روزرساني و تنظيم اوليه 2هزار سند اجاره موقوفات در اين شهرستان خبر داد.

حجت االسالم عبداهللا ولي نژاد افزود: اين تعداد سند اجاره از ابتداي سال 
جاري تاكنون به روزرساني و تنظيم اوليه شده است.

وي گفـــت: طبق نظر مراجع تقليد و علمـــا اجاره بهاي موقوفات بايد 
به روزرساني شود تا نيت واقف به خوبي اجرا شود.وي با بيان اين كه بسياري از 
نرخ اجاره بهاي موقوفات واقعي نيست و مربوط به سال هاي گذشته است، اضافه 

كرد: اجاره بها موقوفات بايد متناسب با شرايط روز منعقد شود.

سرويس شهرستان ها: وزير كشور گفت: تاثيرگذاري 
ايران در صحنه بين المللي به اثبات رسيده و بدون حضور 

ايران هيچ تحولي در منطقه محقق نمي شود.
 عبدالرضا رحماني فضلي در نشست ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي استان بوشـــهر افزود: ادبيات مقاومتي و 
استقامت ايران عمومي شده و همگان پذيرفتند، جمهوري 
اسالمي كه همواره صحبت از فروپاشي و نابودي آن بود 
اكنون به كشوري تاثيرگذار در عرصه بين المللي تبديل شده 

است.
وزير كشور اظهار داشت: در آرايش صحنه بين المللي 
آمريكا نسبت به اقدام هاي خود عليه ايران تنها مانده و عالوه 
بر آژانس بين المللي انرژي اتمي، اروپا، روســـيه و چين و 

كشورهاي منطقه نيز با آنها همراهي نمي كنند.
رحماني فضلي افزود: طوريكه در داوري افكار عمومي 
جهان ايران امروز به عنوان طرف پايبند به تعهدها و آمريكا 

ناقض تعهدات بين المللي معرفي شده است.
وي ادامه داد: در حوزه صنايع دفاعي و نظامي آنها فكر 
مي كنند نبايد موشك داشته باشيم و برابر آنها دست بسته و 

بدون دفاع بمانيم. 
وزير كشور گفت: دعواي ظاهري دشمنان با ايران رشد 
و پيشرفت تكنولوژي ايران است براي انسان هاي منصف در 
دنيا در معياري شاخص، وقتي دعوا به علم مي رسد اين نشان 

از پيشرفت باالي كشور است.
رحماني فضلي ادامه داد: در حوزه اقتصادي آنها گمان 
دارند كه هنوز يك ســـاختار نامناسب غلط و پوسيده و 
پالسيده كهنه اقتصادي بر ايران حاكم مانده و وابستگي مطلق 
به صنعت نفت و عقب ماندن از صنايع نو بدون دسترسي به 
بازار جهاني است.وي افزود: اين در حالي است كه تجار ما 
برخوردار از مهارت، علم، تجربه، نبوغ و ابتكاراتي هستند كه 
اگر شرايط مساعد باشد كشور پيشرفت هاي به مراتب بيشتر 

از اكنون خواهد داشت.
وزير كشـــور ادامه داد: در عرصه ســـرمايه گذاري 
خارجي در 2 تا سه ســـال توافق برجام نشان داد چقدر  
سرمايه گذاران مشتقاق فعاليت در ايران هستند و اين نشان از 
ظرفيت هاي بسيار باالي كشور به ويژه در زمينه صنايع نفت، 
پتروشيمي، حمل و نقل، توليد كاالهاي واسطه اي، سرمايه 
و حتي مصرفي است كه اين باعث شد كشورها مشتاق به 
سرمايه گذاري در ايران باشند.وي گفت: آنها در حوزه امنيتي 
نيز باور دارند كه ايران قوي ترين كشـــور در حوزه امنيتي 
است.رحماني فضلي افزود: آنها شبانه روز توطئه مي كنند و 
همواره مي بينند كه نمي توانند تاثيرگذاري در حوزه امنيت 

داخلي ايران داشته باشند.
  * با حفظ وحدت، جاي نگراني نيست

رحماني فضلي اظهار داشـــت: آنها اكنون به جايي 
رسيده اند كه با انجام برخي كارها و فشار ايران را مجبور كنند 

تا شايد دشمنان را يك قدم به اهداف نزديك تر كند.

وي اضافه كرد: آمريكا با همراهي عربســـتان و رژيم 
اشغالگر قدس نتوانستند در منطقه تاثيرگذاري بااليي داشته 
باشند با اين وجود نبايد غافل بمانيم كه مهمترين اصل در 

شرايط كنوني وحدت و انسجام است.
او اظهار داشت: آنها روي به هم ريختگي در وحدت 
و انسجام كشور حســـاب باز كردند و چنانچه رسانه هاي 
خارجي را دنبال كنيم مشـــهود است كه مشكالت كشور 
را بـــزرگ كرده و هر روز تـــالش دارند موضوع هايي را 
در ســـطح ملي بزرگ نشان دهند كه ايران همواره در حال 

تالطم است.
وي تاكيد كرد: بهتر است كه قبل از اين كه اتفاقات در 

حد تجمع و اعتراض باشد به آنها رسيدگي كنيم.
وزير كشور ادامه داد: در حوزه امنيت كشور تهديدهايي 
وجود دارد ولي به دليل وحدت جامعه و غالب بودن بر آن 

در اين زمينه جايي براي نگراني وجود ندارد. 
 * رضايت مردم اولويت نظام است 

وي گفت: بعد از وحدت و امنيت رضايتمندي مردم 
در حوزه هاي اقتصـــادي و اجتماعي موضوع اولويت دار 
اســـت كه بايد در اين حوزه ها تسهيلگري و موانع فرارو 

برداشته شود.
رحماني فضلي ادامه داد: ظرفيت هاي كشـــور بسيار 
باالست كه در صورت شـــكوفايي به ويژه با زمينه سازي 
براي فعاليت بخش خصوصي مي توان به دستاوردهاي بسيار 
بااليي نايل شد.وي اضافه كرد: افزايش توليد و صادرات نيز 
يكي از راهكارهاي مهم براي مقابله با تحريم ها است كه بايد 

مورد توجه ويژه باشد.
رحماني فضلي گفت: امسال توليد و صادرات در ابعاد 
گوناگون در كشور افزايش يافته كه اين مهم سبب مثبت 

شدن تراز اقتصادي و تجاري كشور شده است.
وي افزود: ســـه پايه اصلي كار و تالش در استان ها 
نماينده ولي فقيه، استاندار و نمايندگان مجلس هستند كه در 
استان بوشهر به خوبي اين ظرفيت در سايه وحدت و همدلي 

مورد استفاده قرار گرفته است. 

 *واگذاري اختيارات به استانداران 
وزير كشور گفت: در دولت يازدهم و دوازدهم بيش 
از 80 مورد اختيارات از سطح ملي گرفته و به استانداران و 

دستگاه هاي اجرايي واگذار شده است.
 رحماني فضلي در حاشيه بازديد از پروژه گردشگري 
دريايي در نوار ساحلي شهرستان تنگستان در استان بوشهر 
افزود: با وجود پيشرفت هاي بسيار در ساماندهي امور ولي 
هنوز در برخي حوزه ها از جمله در حوزه بانك ها، صدور 
مجوزها، واردات، صادرات و تجارت مشـــكل داريم كه 
مي توان با واگذاري بســـياري از اختيارات به مديران در 

استان ها، اين مشكالت را به كمترين ميزان رساند.
او با تاكيد بر اعتماد به مسئوالن مناطق براي سرعت 
بخشي در اجراي طرح هاي توسعه  اي گفت: استاندار نماينده 
كل نظام در مناطق به حساب مي آيد و مديران دستگاه ها به 
عنوان مسئوالن بخش هاي مختلف و نمايندگان دستگاه هاي 
ستادي هستند برهمين اســـاس بايد به آنان اعتماد كرد و 
بگذاريم خودشـــان تصميم بگيرند.وي گفت: در وضع 
كنوني، دولت اشتغالزايي مناطق مختلف كشور را با جديت 
در دستور كار قرار داده و در بودجه سال 1398 در خصوص 
استفاده از ظرفيت منطقه  اي و دادن اختيارات موارد مهمي 
پيش بيني شده است و رئيس جمهوري هم مأموريت داده كه 

روي اين موضوع، جدا كار شود. 
وي در اين بازديد كه با همراهي روستانشينان منطقه 
انجام شد، اظهارداشـــت: از منظر طرح هاي توسعه اي و 
برنامه  ريزي، هيچ كدام از مولفه هايي كه براي توسعه الزم 

است در استان بوشهر مفقود نيست.
وزيركشور افزود: اســـتان بوشهر داراي ظرفيت هاي 
ويـــژه اي دربخش هاي مختلف اســـت، ولي در تركيب، 
سازماندهي و نوع اختيارات و امكاناتي كه بايد كمك كند 
تا اين عناصر و مولفه ها فعال شوند هماهنگي الزم در سطح 

ملي و استاني به خوبي صورت نگرفته است.
معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير 
كشور هم گفت: 10درصد طرح هاي نيمه تمام عمراني در 

كشور به بخش خصوصي واگذار شده است كه مي طلبد در 
اين بخش تالش بيشتري شود.

مهدي جمالي نژاد افزود: به دليل فرايندهاي پيچيده، 
اين واگذاري ها خيلي سخت انجام مي شود و بيشتر استان ها 
در اجراي سياست واگذاري طرح هاي نيمه تمام به بخش 

خصوصي ناموفق بوده اند.
وي اضافه كرد: برهمين اساس شناسايي گره هاي كور 
و هموار كردن شرايط براي استفاده از توان بخش خصوصي 
براي تكميـــل پروژه هاي نيمه تمام از اولويت هاي وزارت 

كشور است.
جمالي نژاد اظهار داشت: طرح مشاركت فعاالنه بخش 
خصوصي در تكميل طرح هاي نيمه تمام مي تواند تحولي 
در روند اجراي پروژه ها در كشور ايجاد كند بر اين اساس 
هيـــچ محدوديتي در اجراي اين طـــرح وجود ندارد.وي 
گفت:80 هزار پروژه نيمه تمام در كشور وجود دارد كه براي 

بهره برداري از آنها به اعتبارات زيادي نياز است.
معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير 
كشور گفت: با توجه به شمار زياد پروژه ها تكميل طرح هاي 
نيمه تمام با استفاده از توان بخشي خصوصي از اولويت هاي 

اين وزارتخانه است.
وي افزود: دستگاه هاي غيردولتي مانند شهرداري ها 
نيز مي توانند برخي از پروژه هاي نيمه تمام دولت از جمله 

فرهنگسراها و ورزشگاه ها را تكميل كنند.
او گفت: تالش مي شـــود در اين شـــرايط سخت 
پروژه هاي عمراني كشـــور را با نگاهي نو پيش ببريم تا 
سال آينده نشاط و شادابي بيشتري در حوزه عمراني كشور 
رقم بخورد.رئيس سازمان امور اجتماعي كشور هم گفت: 
با توجه به شـــوك اقتصادي وارد شده بر كشور، افزايش 

آسيب هاي اجتماعي دور از انتظار نيست. 
تقي رستم وندي در رابطه با استان بوشهر گفت: در 
ارزيابي هاي كلي در مقابل برخي استان هايي كه درگيري 
بيشتري با آسيب هاي اجتماعي دارند اين استان با توجه به 
مسائل اقليمي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي حاكم برآن 
كمتر درگير آسيب هاي جدي و مهم است ولي بايد با تالش 
و جديت بيشتر مسئوالن وضعيت موجود حفظ و با طراحي 

ويژه از افزايش برخي آسيب ها پيشگيري كرد.
وي در خصوص اطلس اجتماعي استان بوشهر گفت: 
تدوين اين سندها مسير معيني را پيش روي مسئوالن استان 
قرار مي دهد كه براساس شاخص هايي كه طراحي مي شود 
ميزان پيشرفت خود را ارزيابي مي كند و در جايي كه عقب 
ماندگي وجود دارد با طراحي برنامه هاي ويژه عقب ماندگي ها 
جبران مي شود.رستم وندي تاكيد كرد: سندهاي توسعه به 
تنهايي موجب توسعه نمي شود بلكه اجراي محتواي اسناد 

بايد اجرا شود.
 در اين آيين از اطلس اجتماعي و سند اجتماعي استان 

بوشهر رونمايي شد. 

وزير كشور:اگر وحدت را حفظ كنيم ، جاي نگراني نيست

كاكي- خبرنگار اطالعات: اســـناد 
مالكيت تـــك برگي زمين 433 خانوار در 

شهر كاكي به مالكان آن تحويل مي شود. 
 در  نشستي به صورت نمادين، سند 
مالكيت دو خانوار به نمايندگي از 433 نفر 
از صاحبـــان و مالكان زمين هاي واگذاري 
بنياد مســـكن به صاحبان آن امالك تقديم 

شد. 
 در اين نشســـت، ســـيد كماالدين 
شهرياري ؛ نماينده مردم دشتي و تنگستان 
كه به ميزباني بنياد مسكن شهرستان دشتي 
در شـــهر خورموج و بـــا حضور معاون 
سياســـي ـ امنيتي فرماندار دشتي، نماينده 
اداره كل راه و شهرسازي رؤساي ادارات 
جهاد كشاورزي، منابع طبيعي، ثبت اسناد، 
شهردار و عضو شوراي شهر كاكي برگزار 

شد، مقرر شـــد 433 خانوار از اهالي شهر 
كاكي پس از 30سال انتظار، از اوايل هفته 
اول دي مراجعه كرده و اســـناد مالكيت 
تك برگي زمين هاي مسكوني خود را كه 
سالهاست در آن زندگي مي كنند، دريافت 

كنند. 
در اين نشست همچنين به صورت 
نمادين ســـند مالكيت دو خانـــواده به 
نمايندگي از چهارصد و 33 نفر از صاحبان 
و مالكان زمين هاي واگذاري بنياد مسكن به 

صاحبان آن امالك تقديم شد. 
نماينده مردم دشـــتي و تنگستان در 
مجلس شوراي اســـالمي در حاشيه اين 
نشست از تحويل اسناد مالكيت تك برگي 
به 433 خانوار از اهالي شـــهر كاكي پس 
از گذشت 30ســـال بالتكليفي خبر داد و 

اظهار كرد: امروز اسناد مالكيت اين عزيزان 
تحويل آنان شـــده و با دريافت اين اسناد، 
نگراني ها، دغدغه ها ومشكالتي كه به لحاظ 
در دست نداشـــتن اين اسناد دامنگيرشان 
بود، رفع مي شـــود و با خيـــال راحت با 
دردست داشتن اسناد تك برگي مالكيت 
خودشان مي توانند در آينده همه حقوقي 
را كه يك مالك از تصرف و تملك ملك 
خودش بهره مند مي شود، به دست آورند 
و در معامـــالت، ضمانت نامه ها، وثيقه ها، 
اخذ مجوزها، پروانه ها، وام ها و تسهيالت 
مي توانند با در دســـت داشتن اين اسناد 

عمل كنند. 
دكتر سيد كمال الدين شهرياري افزود: 
به نظر من اين كاري كه براي صدور سند 
اين عزيزان انجام شـــد مدلي از يك كار 

جهادي تلقي مي شـــود و اگر اين مدل را 
تكثير كرده و تعميم دهيم، در شهرستان، 
استان و كل كشور، مسائل و مشكالت مردم 
كه بعضاً پيچيده و الينحل تصور مي شود، با 
يك اقدام جهادي، همدلي، هماهنگي و يك 
كار فارغ از بروكراسي هاي اضافي خيلي 

راحت مي توان حل كرد. 
وي اضافـــه كرد: امـــروزه يكي از 
چالش هاي نظام، همين مسائلي است كه 
مردم براي رفع مشكالتشان در دستگاه هاي 
اجرايي با آن مواجه هستند. شايد بيشترين 
نارضايتي مردم از مسئولين، دولت، قواي 
مقننه، مجريه و قضائيه به خاطر همين فقدان 
دلسوزي و تن ندادن به كار جهادي باشد. 
همين رفـــت و آمدهاي زياد و هزينه هاي 
حمل و نقل مردم كه كارشـــان هم پيش 

نمي رود يكي از بزرگ ترين داليل نارضايتي 
از دستگاه ها و نهادهاي حكومتي است. 

شهرياري با بيان اين كه مشكل اسناد 
مالكيت مردم كاكي در 20 ســـال پيش و 
25سال پيش نيز قابل حل بوده، اما از همان 
زمان تا به حال اتفاقي نيفتاده است، اضافه 
كرد: به مديران راه و شهرســـازي، منابع 
طبيعي، بنيادمســـكن و جهاد كشاورزي و 
ديگر مديراني كه همكاري داشتند تبريك 
مي گويم كه خداوند به شماها عنايت داشته 
تا كاري را كه به دســـت مسئولين حدود 
25سال پيش قابل حل بوده امروز به دست 
شماها حل شده و اجر و ثواب آن نصيب 
شما مي شـــود. كاري كه ما انجام مي دهيم 
همان توشه اي است كه قبل از مرگ براي 

آخرتمان مي فرستيم.  

ارائه اسناد مالكيت تك برگي به صاحبان زمين هاي بنياد مسكن  

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

نيازمنديها  تلفني آگهي مي پذيرد

021-22225333 

سند مالكيت سواري پژو405 
TUO به رنگ خاكستري 

مدل1394 به شماره پالك 
73ـ491ص96 و شماره 

موتور 164B0016806 و 
 FK708156 شماره شاسي
به نام محمدجواد قنبريان 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. كازرون

سند مالكيت و برگ فروش 
كمپاني خودرو سواري پرايد 
مدل1384 به شماره پالك 

88ـ66و499 و شماره موتور 
01396569 و شماره شاسي 

S1412284746835 مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. 
اروميه ـ امير دادگر

كليه اسناد شامل سندكمپاني، سند 
قطعي و برگ سبز خودرو سواري 

پژو405 مدل1394 به شماره پالك 
17ـ782ص98 و شماره موتور 

124K0727904 و شماره شاسي 
 NAAM01CEXFR223982

مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. 

اروميه ـ محمد قرائتي نسب

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
سواري پرايد جي تي ايكس 

آي مدل 1388 به شماره پالك 
17ـ365م46 و شماره موتور 
2837600 و شماره شاسي 

S1412288951647 مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. 
اروميه ـ نعمت رضائي

اينجانب ايرج پيروزان مالك سواري 
پژو پارس مدل1395 به شماره شاسي 
728718 و شماره موتور 0096006 
به شماره انتظامي 991هـ72 ايران91 

به علت فقدان اسناد فروش سند 
كمپاني تقاضاي رونوشت(المثني) 

اسناد مذكور را نموده است؛ لذا چنانچه 
هركس ادعايي در مورد خودروي مذكور 

را دارد ظرف مدت ده روز به دفتر 
سازمان فروش شركت ايران خودرو 
واقع در پيكان شهر ساختمان سمند 
مراجعه نمايد. بديهي است پس از 
انقضاي مهلت مزبور طبق مقررات 

اقدام خواهد شد. اردبيل

اصل سند كمپاني مادر كاميون كشنده هوو مدل 
2007 به شماره پالك 421ع69 ـ ايران91 موتور 
008372 شاسي 97A179205 مفقود از درجه 

اعتبار ساقط است. اردبيل

مجوز فعاليت مشاغل خانگي 
در رشته پرورش مرغ بومي 

150قطعه اي در سطح 200مترمربع 
در روستاي سعدآباد گرگان شماره 
134348 مورخ 95/10/2 صادره 
از جهادكشاورزي استان گلستان به 
نام فاطمه رحيمي فرزند علي اكبر 

ش ش1175 گرگان مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط است. گرگان

مدارك فارغ التحصيلي و ريز 
نمرات اينجانب امير بهاروندي به 
كد ملي 4073569686 در مقطع 

كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته 
برق قدرت صادره از دانشگاه هاي 
شهيد چمران اهواز (ليسانس) و 

صنعتي شيراز (فوق ليسانس) مفقود 
گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. 

از يابنده تقاضا مي شود اصل 
مدارك را به نشاني تهران، شهرك 
گلستان، ميدان ساحل، بلوك سرو 

6، واحد 74 ارسال نموده يا با شماره 
09196789211 تماس گيرد.

كارت خودروي پيكان 
به شماره شاسي 
 81567480
شماره موتور 

 11158167178
پالك

 119م26ـ ايران16 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

سند كمپاني و برگ سبز و 
برگ نقل و انتقال
 پرايد مدل81 

به شماره انتظامي 
992ط35 ـ ايران93 

و شماره موتور 
0033402 و 
شماره شاسي 

 S1412281799733
به نام مصطفي شكيباتبار 

فرزند محمود مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

اصل سند كمپاني خودرو سواري پرايد مدل1373 به 
شماره انتظامي 229ب58ـ ايران91 شماره موتور 

 S1412273503765 00781320 شماره شاسي
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. اردبيل

اصل وكالت كاري و سند مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري 
هيونداي مدل2017 به شماره انتظامي 136هـ59ـ ايران91 
شماره موتور 865981 شماره شاسي 725138 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. اردبيل 

برگ سبز و كارت ماشين 
سواري پيكان مدل1381 

شماره شهرباني 
25ـ533د58 شماره موتور 
11158191588 شماره 
شاسي 81594600 به 
نام زلفعلي رضايي مفقود 

گرديده از درجه اعتبار ساقط 
است.

كارت دانشجويي به شماره 9611313004 به نام زينب قرباني 
شمشادسرا رشته علوم تشريح، مقطع phD دانشگاه علوم 

پزشكي ايران مفقود و فاقد اعتبار است در صورت پيدا شدن با 
شماره 09367344798 تماس بگيريد.

كارت دانشجويي اينجانب پگاه توكلي يركي با شماره 
دانشجويي 9415301006 از دانشگاه الزهرا 
رشته مهندسي برق در مقطع كارشناسي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني، برگ سبز و كارت 
 MVMNEW315H خودرو سواري

مدل: 1395 به شماره شاسي: 
 NATFBAMD3G1037126

به شماره موتور: 
MVM477FJAG047998 به 
شماره پالك: 53ـ  ايران  935و81 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار 
مي باشد.

برگ سبز سواري پژو PARSXU7 رنگ سفيد ـ روغني 
مدل1393 شماره موتور 124K0471084 و شماره شاسي 

NAAN01CA0EH139570 به شماره انتظامي 33ص667ـ57 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. «دليجان»

برگ سبز خودرو سمند به شماره پالك 934ب83ـ 
ايران88 شماره موتور 124K0878803 شماره 

شاسي NAAC91CE4GF097140 مفقود 
گرديده اعتبار ندارد.

بدين وسيله اعالم مي شود پروانه بهره برداري به 
شماره 101384 مورخ 1386/8/20 به نام رمضان 
صاحب ابرغاني جهت توليد بتن صادره از تهران مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

نوبت سوم
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب پگاه 
قوامي فرزند سيد قوام الدين به 
شماره شناسنامه 7329 صادره از 
تهران در مقطع كارشناسي رشته 

روانشناسي كودكان استثنايي صادره 
از واحد دانشگاهي تهران مركزي 
با شمارة 751013446 و تاريخ 

78/10/22 مفقود گرديده است 
از يابنده تقاضا مي گردد اصل مدرك 

را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
تهران مركزي به نشاني تهران انتهاي 
بزرگراه ارتش خ سوهاني كدپستي 

1955847881 ارسال نمايد.

 TU5206 برگ سبز خودرو پژو
رنگ خاكستري متاليك 

مدل1395 به شماره پالك 
ايران99ـ521ي22 به شماره 

 B0279579163 موتور
و شماره شاسي 

 NAAP13FE4GJ877975
به نام ميثم گلوي مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كارخانه خودرو تاكسي 
پژو405 دوگانه سوز1800 

مدل1390 به رنگ زرد به شماره 
پالك 84ـ182ت17 شماره موتور 
12490122916 و شماره شاسي 
NAAM11CA0BK260283 به 
نام غالمرضا عالي پور مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
(بندرعباس)

كارت پايان خدمت به نام وحيد سهراب پور به شماره ملي 
2529961451 فرزند داراب شماره شناسنامه 65 

تاريخ تولد 1364/9/1 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. (بندرعباس)

سند كمپاني و كارت و شناسنامه مالكيت موتورسيكلت تريل 
 3TK392810 150 تكرو به پالك 96171ـ ايران539 موتور
تنه TK3911140 به نام فريدون بهاروند مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. پلدختر

شناسنامه مالكيت سواري پژو 405 به شماره پالك 
781ق33 ـ ايران41 موتور 124K0867913 شاسي 
NAAM11VE0GK459738 به نام مهدي اصالني 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. پلدختر

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب زهرا رحماني فرزند 
صفر به شماره شناسنامه 154 صادره از تاكستان 
در مقطع كارشناسي رشته زبان و ادبيات فارسي 
صادره از واحد دانشگاهي تهران مركزي با شماره 

533995 و تاريخ 82/6/29 مفقود گرديده است. 
از يابنده تقاضا مي گردد اصل مدرك را به دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد تهران  مركزي به نشاني: تهران ـ 
سوهانك  ـ بلوار ارتش ـ ميدان قائم ـ خيابان خندان ـ 

خيابان سلماس ارسال فرمايد.

برگ سبز و سند كمپاني خودروي 
پيكان وانت به شماره انتظامي 
ايران21ـ826ق19 و شماره 

موتور 11488078821 
و شماره شاسي 

 NAAA36AA5AC891075
متعلق به اينجانب بهروز الماسي 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

يك فقره چك به شماره 3485/939652 عهده بانك 

تجارت شعبه مطهري ميرزاي شـــيرازي كه بابت 

پرداخت حقوق پرسنل اين شركت صادر شده است 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

شركت مهندسين مشاور چگالش

برگه سبز كمپاني پرايد90 سفيد به ش 
پالك 233ط19ـ ايران97 و ش موتور 
4168725 و ش شاسي 277111 

مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

سند كمپاني كاميون ا يسوزو 5تن مدل1391 
به شماره شاسي: 20128 و شماره موتور: 
138023 و شماره شهرباني: ايران78ـ 

847ع89 منقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است. لذا چنانچه شخص حقيقي يا 

حقوقي ادعايي دارد ظرف مدت 10 روز به 
آدرس كيلومتر13 جاده مخصوص كرج سازمان 
فروش بهمن ديزل مراجعه نمايد، در غير اين 

صورت طبق ضوابط اقدام مي گردد.

برگ سبز و سند كمپاني رنو21 شاسي 
07124527 موتور 1003257 پالك 
847و25ـ  ايران22 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

برگ سبز و سند كمپاني و پالك 
سيني موتور خودرو سواري ليفان 

X50 مدل95 به رنگ مشكي 
و شماره شهرباني 721ق22ـ 

ايران45 و شماره شاسي 
NAKSG452XFB101139 و شماره 
 LF479Q2B2150700002 موتور
به نام فروغ فرخ نيا مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز و كارت خودرو سواري ريو تيپ ال اس1500 رنگ نوك مدادي 
مدل1388 به شماره انتظامي 849ص85 ـ ايران88 شماره موتور 

1061598 شماره شاسي NAS61002291163980 به مالكيت ميثم 
چوپوقلو مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

بدينوسيله اعالم و تأييد مي گردد 3 
نسخه اصل بارنامه دريايي به شماره 

OSLPW018110017 مربوط به خط 
كشتي راني OSL كه نام گيرنده در آن 

شركت حمل و نقل بين المللي تيهوترابر 
قيد شده است در يد اختيار شركت 

حمل و نقل بين المللي تيهوترابر مفقود 
گرديده است كه در صورت پيدا شدن 

غيرقابل معامله به غير مي باشد.

كليه اسناد موتورسيكلت نامي مدل88 
موتور: 003477 تنه 8802028 پالك 
23478ـ499 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. «مالير»

«گمشده» 
«مرحله دوم»

دفترچه خدمات كشاورزي اينجانب 
مجيد لگزائي فرزند شيخ به شماره ملي: 

2030608920 به شماره رديف 5 
زمين زراعي به مقدار 5/8هكتار(آبي) 
صادره از مركز خدمات كشاورزي انبار 

الوم مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. شهرستان آق قال

اينجانب مرتضي صفرپورحشكوائي مالك 
خودرو راناـ مدل1391 به شماره پالك 
46ـ ايران 879ط32 به شماره شاسي 

NAAU01FE6DT005422 به شماره 
موتور 160B0005464 به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور 

را نموده ام. لذا چنانچه هركس ادعايي در 
مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت ده روز 
به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در 
كيلومتر14 جاده مخصوص تهران كرج ـ شهرك 

پيكانشهر ساختمان سمند طبقه1 مراجعه 
نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مذكور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 لنگرود

برگ سبز و برگ كمپاني خودرو پژو GLX 405 رنگ نقره اي ـ متاليك 
مدل1387 به شماره انتظامي 639ي93 ـ  ايران68 شماره موتور 
12487000800 شماره شاسي 40455624 به مالكيت محمد 

زينلي شيرازي پور مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز و سند وانت پيكان 93ـ223ج11 
مدل86 شماره موتور 11486042326 شاسي 
31650064 باقر شاهين مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است. رستم خداپرست

كليه مدارك و برگ سبز (سند 
مالكيت) و سند كمپاني(فاكتور 

فروش) خودرو سواري پرايد111 
رنگ مشكي مدل 1390 به شماره 

پالك ايران53ـ993س78 به 
شماره موتور 3984493 به شماره 

 S5430090046606 شاسي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. اصفهان

شناسنامه مالكيت خودرو 
(برگ سبز) پرايد131 

به شماره شاسي 
 NAS411100G3464247
 M13/5547208 موتور
پالك 383ص87ـ ايران61 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

برگ سبز خودرو سواري سمند 
تيپ ال ايكس رنگ نقره اي ـ 
متاليك مدل1385 به شماره 
انتظامي 948ج87ـ ايران68 

شماره موتور 12485064549 
شماره شاسي 17627538 به 

مالكيت محمدحسين بيغمي مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

اينجانب كريم بدري داشبالغ مالك 
سواري پژو ROA مدل1386 به شماره 

شاسي 15431568 و شماره موتور 
11686002422 به شماره انتظامي 
814ب99ـ ايران91 به علت فقدان 
اسناد فروش سند كمپاني تقاضاي 
رونوشت (المثني) اسناد مذكور را 

نموده است لذا چنانچه هركس ادعايي 
در مورد خودروي مذكور را دارد ظرف 
مدت ده روز به دفتر سازمان فروش 

شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي 
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 

مقررات اقدام خواهد شد. اردبيل

دانشنامه و پايان طرح اينجانب 
آذر كاشاني فرزند عبداله 

به ش شناسنامه 323 و ش 
دانشنامه 271/ف/10/41 
در مقطع كارشناسي پرستاري 

مفقود و از يابنده تقاضا مي شود 
اصل مدرك را به دانشگاه علوم 
پزشكي كرمان پرديزه ارسال 

نمايد.

برگ سبز خودرو سواري پژو پارس 
مدل1385 رنگ نقره اي متاليك 
به مالكيت ناهيد كوهستان نجفي 
فرزند ادريس به شماره موتور 
12484247141 به شماره 

شاسي 19342435  به شماره 
پالك 616ط23ـ ايران78 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

شناسنامه مالكيت(برگ سبز) متعلق 
به خودرو سواري بنز S500  مدل 
2014 رنگ سفيد شماره پالك 

22379ـ اروند شخصي شماره موتور 
2789293011911 شماره شاسي 
WDDUG8CB8EA001218 به 
نام محمدحسين حيدري اصل فرزند 
عبدالعلي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

اينجانب صمد شريفي مالك خودرو 
سواري پژو پارس به شماره شاسي 

19382481 و شماره موتور 
12485195213 به علت فقدان 
اسناد فروش، تقاضاي رونوشت 

المثني اسناد مذكور را نموده است. 
لذا چنانچه هركس ادعايي در مورد 
خودروي مذكور دارد، ظرف ده روز 

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.

شناسنامه (برگ سبز) سواري 
سيستم رانا به رنگ سفيد روغني 

مدل1392 به شماره پالك 
83ـ778و26 و شماره موتور 

160B0041115 و شماره شاسي 
NAAU01FE5DT030683 به 

نام ندا زارع مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

كازرون

شناسنامه سواري پرايد به رنگ 
سفيد روغني مدل 1386 شماره 

پالك 83ـ277ل12 و شماره 
موتور 2021427 و شماره 

 S1412286137323 شاسي
به نام محمدرضا نوري زاده مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. 
كازرون

برگ سبز خودرو پيكان 
وانت مدل 1379 به 

شماره پالك 17ـ395ل21 
و شماره موتور 

11517914560 و شماره 
شاسي 79916208 مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. 
اروميه ـ پيمان مصطفائي قزلوري

دانشنامه مهندسي مكانيك و 
كشتي سازي دانشگاه اميركبير 

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

آگهى تغييرات شركت پيمان خودرو امين سهامى خاص
 به شماره ثبت 396112 و شناسه ملى 10320465373

 به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فـــوق العاده مورخ 
1395/04/29 تصميمـــات ذيل اتخاذ شـــد : آقـــاى اردوان طباطبايى 
0491119933 به ســـمت رئيس هيئت مديره و خانم شـــراره سموات 
0036915874 به ســـمت مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره و آقاى 
على اصغر اصغر تبار افروزى 2062810962 به ســـمت عضو هيئت مديره 
براى مدت 2 ســـال انتخاب شدند. كليه اســـناد و اوراق بهادار و تعهد آور 
شـــركت از قبيل – چك – سفته – برات- قراردادها و عقود با امضا اعضاى 
هيئت مديره متفقا همراه با مهر شـــركت معتبر مى باشد . آقاى سيدعلى 
مكى به شـــماره ملى 0055223001به عنوان بازرس اصلى وخانم پيمانه 
وهاب كاشانى به شـــماره ملى0080963897به عنوان بازرس على البدل 

براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(299234)

آگهى تغييرات شركت برگ زيتون آسيا سهامى خاص
 به شماره ثبت 385535 و شناسه ملى 10320359887 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1395/06/21 تصميمات ذيل اتخاذ شــــد : آقاى رســــول باقريان 
اقدم به شماره ملى 2755956712 به سمت بازرس اصلى و آقاى 
بهادر جمى به شــــماره ملى 2754693726 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت يكســــال انتخاب شدند . اعضاء هيئت مديره براى 
دو سال به قرار ذيل تعيين گرديدند : خانم معصومه عباس زاده به 
شــــماره ملى 2753553858 و خانم فاطمه عباس زاده به شماره 
ملــــى 2753816281 و آقاى كمال عباس زاده به شــــماره ملى 

 . 2750468213
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(299233)

آگهى تغييرات شركت نداى رهاوى شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 125614 و شناسه ملى 10860959739 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/08/02 و با اجازه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/05/9 سرمايه شركت از مبلغ 141600000000 ريال به مبلغ 169920000000ريال 
منقسم به 169920000 سهم 1000 ريالى با نام از طريق ســــود انباشته افزايش يافت و ماده 
مربوطه در اساســــنامه به شرح ياد شــــده اصالح و ذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ 

فوق الذكر تكميل امضاء گرديده است . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (299236)

آگهى تغييرات شركت مهندسين مشاور توان آب سهامى خاص
 به شماره ثبت 59797 و شناسه ملى 10101048478 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســــاليانه مورخ 1396/04/28 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : - ترازنامه و حساب ســــود و زيان شــــركت منتهى به 1395/12/29 به تصويب رسيد. - 
موسسه حسابرسى و خدمات مديريت سامان پندار به شناســــه ملى 10100525069 بعنوان 
بازرس اصلى و محمود نجفيان به شــــماره ملى 0030686652 بعنوان بازرس على البدل براى 
مدت يك ســــال مالى انتخاب گرديدند - روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشورشركت انتخاب گرديد. 
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (299235)

آگهى تغييرات شركت مهندسين مشاور اشل طرح ديماس با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 466416 و شناسه ملى 14004667366 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/05/17 تصميمات ذيل 

اتخاذ شد: حق امضاء كليه اوراق و اســـناد تعهد آور شركت از قبيل چك،سفته،بروات و 

عقود اسالمى را هيئت مديره تعيين مى نمايد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (300436) 

آگهى تغييرات شركت پرواز صعود سهامى خاص 
به شماره ثبت 153220 و شناسه ملى 10101960006 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/02/10 وتنفسهاى مربوطه و مجوز شماره 
25390 مورخه 1397/05/08 سازمان هواپيمايى كشـــورى تصميمات ذيل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 
سود و زيان سال مالى 1396 به تصويب رسيد. موئسسه حسابرسى هشيار بهمند ش.م 10100168746 به 
عنوان بازرس اصلى و موئسســـه حسابرسى بهمند ش.م 10100174390 به عنوان بازرس على البدل براى 
مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (300437) 

آگهى تغييرات شركت فنر سازى خاور سهامى عام
 به شماره ثبت 84822 و شناسه ملى 10101292955 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/03/22و مجوز شماره 
122/40880 مورخ 97/8/13 سازمان بورس واوراق بهادر تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
اساسنامه جديد شركت مشـــتمل بر 56 ماده 11تبصره به تصويب رسيد و جايگزين 

اساسنامه قبلى گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (300438) 

آگهى تغييرات شركت فرجيل (در حال تصفيه) سهامى خاص
 به شماره ثبت 22989 و شناسه ملى 10861961119

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/07/11 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: تصفيه به مدت دو سال تمديد گرديد. آقاى كاظم زمانى كدملى 0072771623 براى 
مدت 2 سال به عنوان مدير تصفيه انتخاب گرديد. آقاى بهنام صادقى كدملى 0062351702 به 
عنوان ناظر بر امور تصفيه براى مدت يكسال انتخاب گرديد. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت 

درج آگهى هاى شركت تعيين شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (300439) 

آگهى تغييرات شركت توسعه خدمات الكترونيكى آدونيس
 شركت سهامى خاص به شماره ثبت 426137 و شناسه ملى 10320773527 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/24 و اجازه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
96/10/4 تصميمات ذيل اتخاذ شد: سرمايه شــــركت از مبلغ 300000000000 ريال به مبلغ 
400000000000ريال منقسم به 400000000 سهم 1000 ريالى با نام از طريق مطالبات حال 
شده افزايش يافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح وذيل ثبت از لحاظ افزايش 

سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل امضاء گرديده است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (300440) 

آگهى تغييرات 
شركت مهندسين مشاور اشل طرح ديماس با مسئوليت محدود
 به شماره ثبت 466416 و شناسه ملى 14004667366 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فـــوق العاده مورخ 
1397/05/17 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: ابراهيم تمدن به شـــماره ملى 
0057510539 به ســـمت رئيس هيئت مديره رامين على عســـگرى به 
شـــماره ملى 0081521790 به ســـمت نايب رئيس هيئت مديره احمد 
معين الدين به شـــماره ملى 0010276165 به سمت عضو هيئت مديره 
احســـان صاحبدل به شـــماره ملى 0480040427 ( خارج از شركاء ) به 
ســـمت عضو هيئت مديره و مديرعامل شارين شـــيرمحمديان به شماره 
ملى 0010913394 ( خارج از شـــركاء ) به سمت عضو هيئت مديره زهرا 
مرادى به شـــماره ملى 0081414854 ( خارج از شركاء ) به سمت عضو 
هيئت مديره سامانى سهيلى زاده به شـــماره ملى 0639816002 ( خارج 
از شركاء ) به ســـمت عضو هيئت مديره محسن قربانى اسكندرى به شماره 
ملى 1819490599 ( خارج از شـــركاء ) به سمت عضو هيئت مديره داود 
اسكندرى به شماره ملى 0620171413 ( خارج از شركاء ) به سمت عضو 
هيئت مديره براى مدت نامحـــدود انتخاب گرديدند. كليه قراردادها و عقود 
اسالمى با امضا مديرعامل و رئيس هيئت مديره متفقاً يا رئيس هيئت مديره 
و نائب رئيس هيئت مديره متفقاً همراه با مهر شـــركت و اسناد تعهدآور و 
اوراق بهادار و چك و سفته و برات با امضا رئيس هيئت مديره و نائب رئيس 
هيئت مديره متفقاً همراه با مهر شركت و نامه هاى عادى و مكاتبات و امور 
ادارى با امضا مديرعامل يا رئيـــس هيئت مديره هر يك به تنهايى همراه با 

مهر شركت معتبر مى باشد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (300435) 
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سرويس شهرســـتانها: آيين بزرگداشت ارتحال 
آيت اهللا سيدمحمود هاشمي شاهرودي، رئيس فقيد مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، پنجشنبه شب از سوي شوراي 
نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، جامعه مدرسين و ديگر 

نهاد هاي حوزوي در مسجد اعظم قم برگزار شد.
در اين آيين باشكوه حضرات آيات عظام حسين 
نوري همداني و سيد محمدعلي علوي گرگاني، آيات 
احمد جنتي دبير شـــوراي نگهبان، محمد يزدي رئيس 
جامعه مدرسين، ابراهيم اميني عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، عباس كعبي  عضو جامعه مدرسين، سيد 
يوسف طباطبايي نژاد نماينده ولي فقيه و امام جمعه اصفهان 
و حجت االسالم والمسلمين سيد جواد شهرستاني نماينده 

آيت اهللا العظمي سيستاني در ايران حضور داشتند.
دكتر علي الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي، 
محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و 
سيد محمد رضا  هاشمي سرپرست استانداري قم نيز از 

جمله شخصيت هاي ديگر حاضر در اين آيين بودند.
عضو مجلس خبـــرگان رهبـــري در اين آيين، 
مرحوم آيت اهللا  هاشـــمي شاهرودي را عالمي برجسته، 
فقيهي عاليقدر، مرد جهاد و اجتهاد و اســـتادي بزرگ 
و شـــاگرد پرور، نظريه پردازي خالق، توانا و نوآور و 

خدمتگزاري صادق و مسئوليت پذير دانست.
آيت اهللا سيد هاشم حســـيني بوشهري با اشاره به 
جايگاه واال و رفيع عالمان دينـــي گفت: برپايي آيين 
باشكوه تشييع و بزرگداشت اين عالم رباني مصداق بارز 
تكريم از عالم است و تكريم عالم، تكريم رسول اهللا (ص) 

و تكريم رسول اهللا (ص) نيز تكريم خدا است.  

امام جمعه موقت قم اظهار داشت: آيت اهللا هاشمي 
شاهرودي در طول حيات پربار و پر خير و بركت خود 
عالوه بر اين كه يك عالم و فقيه محسوب مي شود، در 
خانواده اي مؤمن، متدين و عالم نيز رشد و نمو پيدا كرد.

او، اشراف بر مباني فقهي و اصولي و نوآوري در 
موارد متعدد علوم، بويـــژه فقه را از ويژگي هاي رئيس 
فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام اعالم كرد و گفت: 
آيت اهللا شاهرودي انساني توانا، صاحبنظر، نوآور، نوانديش 

و گره گشا بود.
وي گفت: نيازهاي امروز جامعه اقتضائات خاص 
خـــود را دارد و آن فقيه عالي قدر به همه موضوع هاي 

روز آگاهي داشت و در مســـائل حقوقي و اقتصادي، 
صاحبنظري توانا بود و مكتب نجف و قم را به خوبي 
مي شناخت و شاگرد تربيت كرد و در مدت كوتاهي در 

حوزه به عنوان استادي بزرگ و صاحبنظر شناخته شد.
وي با اشاره به قابليت هاي فراوان اين عالم رباني 
گفت: رهبر معظم انقالب بواسطه همين توانمندي ها، 
بسياري از مناصب مهم نظام اسالمي مانند عضويت در 
شوراي نگهبان را به اين شخصيت بزرگ واگذار كردند 
و با آراي مردم به خبرگان رهبري راه پيدا كرد و عضو 
هيات رئيسه اين مجلس شد و از شخصيت هاي برجسته 
جامعه مدرسين به شـــمار مي آمد و دو دوره رياست 

قوه قضائيه را برعهده گرفت و در زمينه توسعه قضايي، 
لوايح قضايي و تاسيس شوراهاي حل اختالف ابتكارهاي 

جالبي از خود نشان داد. 
آيين بزرگداشت آيت اهللا ســـيد محمود  هاشمي 
شـــاهرودي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در 

حوزه علميه كماليه خرم آباد برگزار شد.
يكـــي از فضالي حوزه علميه قـــم در اين آيين 
گفت: آيت اهللا  هاشـــمي شاهرودي يك فقيه متواضع و 
ساده زيست بود.حجت االسالم و المسلمين سيد نواب 
موسوي با اشاره به اين كه آيت اهللا هاشمي شاهرودي يكي 
از نوابغ شـــيعيان بود، اضافه  كرد: ايشان شاگرد شهيد 
صدر، آيت اهللا العظمي خويي و امام خميني(ره) بوده و 

طالب بايد به آثار اين عالم رجوع كنند.
وي اضافه كرد: آيت اهللا هاشـــمي شاهرودي يك 
نظريه پرداز حقيقي بود و در مباحث زيادي صاحبنظر 

بودند و ايشان از بعد اخالقي يك اسوه است.  
به گفته وي آيت اهللا شاهرودي يك فقيه متواضع و 

ساده زيست بود و اكنون در ميان ما نيست.
حجت االسالم والمســـلمين موسوي همچنين 
اظهار داشت: روح انسان تحت تاثير عناصري رشد مي كند 

و يكي از آن علم و علم آموزي است.
وي گفت: در روايات انسان عالم به عنوان موجود 

حي تصور شده و انسان جاهل مرده است.
وي بزرگترين آفت علم را حسد دانست و ادامه داد: 
عالم بايد تواضع داشته باشد و علم تواضع را به ارمغان 
مي آورد، تواضع در سيره علما و بزرگان شيعي بوده و 
امروز هم حوزه هاي علميه از اين تواضع بهره مند هستند. 

آيين بزرگداشت ارتحال آيت اهللا هاشمي شاهرودي در قم و خرم آباد برگزار شد  نقاط حادثه خيز استان قزوين اصالح مي شود 
قزوينـ  خبرنگار اطالعات: مديـــركل راهداري و حمل ونقل جاده اي 
استان قزوين با اشاره به شناسايي 72 نقطه حادثه خيز در استان قزوين، از انجام 

اقدامات الزم براي اصالح و رفع اين نقاط، خبر داد. 
 افشـــين پيرنون با اشـــاره به اهميت رفع نقاط حادثه خيز در اســـتان 
قزوين،گفت: امسال براي اصالح هندسي در 12 نقطه حادثه خيز برنامه ريزي 

كرده ايم كه تا پايان سال دو نقطه اصالح مي شود. 
وي اظهارداشت: براي اصالحات هندســـي و رفع اين نقاط خطرساز،

30 ميليارد تومان اعتبار نياز است. 
پيرنون با بيان اين كه براي نگهداري و ايمن سازي جاده هاي استان شامل 
روكش، تعمير، نصب عالئم و رفع نقاط پرحادثه ساالنه به500 ميليارد تومان نياز 
است،افزود: به طور ميانگين هزينه نگهداري راه هاي استان حدود 2 تا 6 درصد 

هزينه ساخت است كه معادل500 ميليارد تومان مي شود. 
به گفته مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان قزوين در بهترين 
حالت و بيشـــترين تخصيص حدود20 درصد اين ميزان پرداخت مي شود كه 
اين مبلغ جوابگوي نيازها نيست. پيرنون تاكيد كرد: براي لكه گيري مسيرهاي 
مواصالتي استان برنامه ريزي شده است و از خروجي آزاد راه قزوين به زنجان 
براي لكه گيري و روكش آســـفالت70 كيلومتر به50 ميليارد تومان اعتبار نياز 
داريم كه 5 ميليارد تومان آن تامين و پرداخت شده كه به همان ميزان روكش شده 
است. همچنين بهسازي برخي مسيرهاي آزاد راه قزوين به رشت در دستور كار 

است كه در ادامه شش كيلومتر آن روكش مي شود. 
وي افزود: عمليات ايمن سازي، روكش آسفالت، نصب عالئم و رفع نقاط 
پرحادثه در هزينه نگهداري لحاظ مي شود كه خوشبختانه با اقدامات انجام شده 

در سه سال متوالي شاهد كاهش حوادث رانندگي در استان هستيم. 
پيرنون همچنين گفت: استان قزوين با داشتن240 كيلومتر روشنايي در 
رده سوم كشور و از نظر ترافيك و تردد با ماهانه20 ميليون تردد، در رده چهارم 

كشوري قرار دارد. 
ارسال 600 فيلم خارجي به نهمين جشنواره

 بين المللي فيلم وارش
ساري - خبرنگار اطالعات: مدير بين الملل نهمين جشنواره بين  المللي فيلم 
وارش از استقبال چشمگير فيلمسازان خارجي براي حضور در اين جشنواره 
خبر داد و گفت: تاكنون 600 فيلم خارجي براي اين جشـــنواره ارسال شده 

است. 
الهه نوبخت افزود: با توجه به اين كه فراخوان جشنواره 30 روز پيش داده 
شده بود، به طور ميانگين روزانه 2 فيلم خارجي براي جشنواره ارسال شده است 

كه نشان دهنده درك اهميت اين جشنواره در كشورهاي همسايه است.
وي گفت: با توجه به مهلت باقي مانده يك ماهه براي ثبت نام در جشنواره 
و گستره انتشار فراخوان جشنواره توسط كمپاني هاي بين المللي فيلم، تعداد 
فيلم هاي خارجي جشنواره قطعاً افزايش خواهد يافت.نوبخت با اعالم اين كه 
فراخوان جشنواره وارش براي كمپاني هاي بين المللي فعال فرستاده شده است، 
افزود: در بخش بين الملل، فيلم هايي با شاخص فرهنگي، رفتاري، گفتاري و 

زيستي مشترك كشورهاي حوزه درياي خزر به نمايش در مي آيد.
وي گفت: ميراث مشترك كشورهاي حوزه درياي كاسپين و كشورهاي 
فارسي زبان محور اصلي نهمين جشنواره فيلم وارش در بخش بين الملل است 
و فيلم هايي كه در اين حوزه توليد مي شوند آشنايي مخاطبان و جوامع منطقه با 

ميراث مشترك بين كشورهاي همسايه را بيشتر مي كنند. 

تقدير از كشاورزان نمونه خرانق در پايان جشنواره زردك
يزدـ  خبرنگار اطالعات: همزمان با آيين اختتام نخستين جشنواره هويج 
زرد (زردك) در روستاي تاريخي خرانق از توابع شهرستان اردكان يزد، از 68 نفر 

كشاورزسختكوش و پرتالش خرانقي تقدير شد. 
فرماندار اردكان در اين مراسم با اشاره به استقبال بي نظير مردم كشور بويژه 
استان يزد از اين جشنواره، گفت: بخشي از هدف برگزاري اين جشنواره در اين 
سطح، ايجاد شور و نشاط و شادابي و نيز توجه به تالش كشاورزان روستايي و 
ايجاد انگيزه فعاليت يكپارچه جوانان در كنار اين قشر زحمتكش از جامعه بين 

مردم اين بخش و نيز تقدير و تجليل از كشاورزان بود.  
هادي مقيمي گفت: توجه ويژه دولت به ورزش و نشـــاط اجتماعي در 
روستاها با برگزاري جشنواره ها متعدد در حال اجرايي شدن است كه اين اقدام 
موجب رشد و توسعه ورزش و شكوفايي استعدادهاي بالقوه در نزد روستائيان 
خواهد شد.  وي افزود: برگزاري چنين برنامه هاي نظام مندي در معرفي روستاها 
به منظور گســـترش صنعت گردشگري تاثيرگذار خواهد بود كه خوشبختانه 
اين جشـــنواره نيز با استقبال بي نظير مردم استان يزد و ديگر استان هاي كشور 

روبرو شد.  
در حاشيه اين مراسم كه با برگزاري مسابقات بازي هاي بومي و محلي و 
نمايشگاه دستاوردهاي روستائيان بخش خرانق اردكان همراه بود، در مراسمي 
با حضور هنرمندان استاني و برنامه هاي فرهنگي و هنري، از كشاورزان نمونه 

زردك  كار خرانق نيز تجليل به عمل آمد. 

بشكه هاي رنگ يك واحد توليدي؛ عامل قرمزي 
آب رودخانه بابلرود

ساري- خبرنگار اطالعات: اشتباه يك كارگر در جمع آوري رنگ به زمين 
ريخته شده يك واحد توليدي، عامل رنگ قرمز رودخانه بابلرود شد.

در پي انتشار خبري مبني بر فاجعه اي با طعم مرگ در محيط زيست در 
بابلكنار در فضاي مجازي مبني بر ورود پساب هاي خطرناك شهرك صنعتي 
بابلكنار به رودخانه اي در روستاي چهره، رئيس اداره محيط زيست بابل گفت: 
بر اساس بررسي هاي به عمل آمده توسط كارشناسان مربوطه مشخص شد دليل 
قرمز شدن آب رودخانه چهره دركا يكي از بشكه هاي رنگ يك واحد توليدي 

به طور اتفاقي به زمين افتاد و محتويات آن پخش شد.
نعمت اهللا قنبري با بيان اين كه يكي از كارگران اين واحد توليدي به جاي 
آنكه اين رنگ را به خاك آغشته و آن را جمع آوري كند، اقدام به شستشوي آن 
كرد و به دليل حالت خميري رنگ، همراه آب محلول شده و به رودخانه وارد 
شـــد افزود: هنوز سهوي و يا عمدي بودن اين حادثه مشخص نشده است اما 
مديرعامل اين واحد توليدي مورد بازخواست قرار گرفته و اقدامات قانوني آن 

در حال انجام است.
پرتخلف ترين اصناف استان همدان  

همدانـ  خبرنگار اطالعات: مديركل تعزيرات حكومتي استان همدان با 
بيان اينكه صنف خواربار، نانوايي ها و پوشاك پرتخلف ترين اصناف همدان 
هستند، افزود: بيشـــترين شكايات مردم همدان در بخش آسانسور، تعميرات 

خودرو و كابينت سازان است. 
عليرضا حســـن پور با بيان اينكه در حوزه قاچاق در اســـتان همدان 
694 پرونده تشكيل شده اســـت، اضافه كرد: در هشت ماهه سال 97 تعداد 
هفت هزار و 97 پرونده در تعزيرات حكومتي همدان تشـــكيل شـــده كه با 
احتساب پرونده هاي قبل، اين تعداد به هفت هزار و140 پرونده رسيده و مورد 
رسيدگي قرار گرفته است. وي با بيان اينكه مجموع محكوميت اين پرونده ها 
به 192 ميليارد و 524 ميليارد ريال مي رســـد، افزود: در بخش كاال و خدمات 
پنج هزار و 952 فقره پرونده وجود داشـــت كه پنج هـــزار و 935 مورد آن 

رسيدگي شد و جمع محكوميت هاي آن 40 ميليارد ريال بوده است. 
مديركل تعزيرات حكومتي استان همدان بيان كرد: در بخش بهداشت، 
دارو و درمان نيز 451 فقره پرونده تشـــكيل شده كه 97 درصد آن يعني 449 
پرونده مختومه شـــده و مجموع محكوميت در اين بخش يك ميليارد و620 

ميليون ريال بوده است. 
حســـن پور اضافه كرد: در بخش احتكار كاال در ماه هاي اخير پرونده اي 
اضافه نشـــده و همدان در حوزه احتكار از جمله استان هايي بود كه كمترين 
ميزان احتكار را داشـــت چرا كه تمامي فروشگاه ها آمار و اطالعات موجودي 
خود را ثبت كرده بودند. صنف خواربار به دليل اهميتي كه در زندگي مردم دارد 
بيشتر مورد نظارت قرار مي گيرد و بر اين اساس بيشترين تخلفات نيز از صنف 

خواربار، نانوايي ها، پوشاك، مرغ و ماهي و قصابي ها بوده است. 
وي بيان كرد: بيشـــترين شكايات از صنف آسانسور، تعميرات خودرو، 
كابينت سازان و مبلمان بوده است ضمن اينكه بيشترين عوامل تخلفات فقدان 
درج قيمت، گرانفروشي، تقلب، فقدان رعايت مقررات بهداشتي و صادر نشدن 

فاكتور است. 
اجراي طرح توانمندسازي روستائيان و عشاير دشتي      

كاكيـ  خبرنگار اطالعات: طرح توانمندســـازي و آموزش هاي مهارتي 
روستائيان، عشاير و ساكنان مناطق محروم و مرزي شهرستان دشتي با رويكرد 
اشتغال پايدار، به منظور توسعه كمي و كيفي توليدات و ارائه خدمات بر اساس 
مزيت هاي منطقه اي با بهره گيري از ظرفيت هاي محلي و بهبود وضع و كيفيت 

زندگي جامعه هدف، اجرا مي شود.
عبداهللا نادري فرماندار دشتي با بيان اين مطلب در نشست اجراي طرح 
توانمندسازي روستائيان اين شهرستان گفت: اين طرح با رويكرد اشتغال پايدار 
از سوي مركز آموزش فني و حرفه اي دشتي تدوين شده است و در روستاهاي 

شهرستان با توجه به موقعيت و ظرفيت هر منطقه اجرا مي شود.
وي بسته نياز ســـنجي مهارت آموزي و طرح توانمندسازي و آموزش 
مهارتي روستائيان، عشاير و ساكنان مناطق محروم و مرزي را گامي در راستاي 
تحقق عدالت آموزشـــي بيان كرد و ضمن تقدير از عملكرد مراكز آموزش 
فني و حرفه اي دشـــتي در توسعه آموزش هاي مهارتي در شهرستان، گفت: با 
آموزش هاي مهارتي و توانمندسازي قشرهاي مختلف به ويژه جوانان روستايي 
در شاخه هاي كشاورزي، صنعت و خدمات، كمك شاياني به توسعه روستاها 

خواهد شد. 
محمد جواد كاشفي، رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي دشتي نيز با تأكيد 
بر آموزش مهارت آموزي روستائيان براساس ظرفيت هاي اشتغالزايي در روستاها 
اظهار كرد: ســـازمان آموزش فني و حرفه اي با توجه به رسالت خود در ارائه 
آموزش هاي غيررسمي در سال هاي اخير با تمركز و توجه به بخش روستايي 
برنامه هاي خاص آموزشي مهارتي را برنامه ريزي كرده، به شيوه هاي متنوع و 

متفاوتي ارائه مي دهد.

كرمانـ  خبرنگار اطالعات: رئيس اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشـــاورزي استان 
كرمان بـــا بيان اين كه صـــادرات مي تواند 
راهگشاي بسياري از مشكالت امروز جامعه 
باشد، افزود: باور عملي به ارتقاي صادرات در 
اســـتان كرمان وجود ندارد و كار اقتصادي به 

طور جدي در استان دنبال نمي شود . 
سيد مهدي طبيب زاده در نشست خبري 
روز صادرات با تأكيد بر اين كه صادر كنندگان 
در مسائل ابتدايي خود مانده اند، اظهار داشت: 
اگر به طور جدي مشـــكالت اين حوزه رفع 

نشود، ميزان صادرات كاهش خواهد يافت . 
او ضعف اساسي صادرات را ديپلماسي 
اقتصادي دانست و گفت: سفارتخانه و كارمندان 
ايراني براي صـــادرات هماهنگي و دغدغه 
فعاليت در ايـــن حوزه را ندارند كه ضرورت 

دارد فضاي ديپلماسي داخل و خارج از كشور 
فراهم و مشكالت مراودات مالي رفع شود  . به 
گفته وي، نبود تشكل صادراتي و رقابت صادر 
كنندگان، نبود شركت هاي مديريت صادراتي 
و كنسرسيوم هاي صادراتي از ديگر ضعف هاي 
اصلي صادرات بخش خصوصي كرمان است 
كه براي حل اين مشكالت مسئوالن دولتي بايد 

از اين بخش حمايت كنند . 
طبيب زاده در ادامه از تشكيل كنسرسيوم 
صادراتي در جنوب اســـتان كرمان خبر داد و 
گفت: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
استان كرمان به عنوان يك بخش خصوصي 
مطالعات بازارهاي هدف و بازارهاي متناسب 
با كاالهاي كرمان را شناسايي كرده و درصدد 
برگزاري نمايشگاه و سايت و كتابچه هايي براي 
معرفي كرمان اســـت . طبيب زاده با بيان اينكه 

ارزش كاالهاي صادراتي و وارداتي ما نسبت به 
هم بايد برآورد شود، افزود: متأسفانه اكثر اقالم 
صادراتي استان كرمان، پسته، كاشي و سراميك، 
خرما، تاير، تيوپ و مس بوده اســـت كه البته 
در صادرات همين كاالها هم رشد چشمگيري 

نداشتيم .
وي گفت: ميزان صادرات استان از ابتداي 
امســـال تا پايان آذر، 244 هزار تن بوده كه 
نسبت به مدت مشـــابه پارسال كاهش يافته 
است.همچنين ارزش معامالتي دالري كاالهاي 

صادراتي هم به شدت كاهش يافته است . 
طبيب زاده با بيان اين كه صادرات پسته 
در اســـتان به حد توقف رسيده است، افزود: 
ميزان صادرات پسته در مدت ياد شده نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته از 750 ميليون دالر به 

349 ميليون دالر كاهش يافته است . 

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان كرمان هم در ادامه با تأكيد بر ضرورت 
تقويت بخش خصوصي در حوزه صادرات 
گفت: برخي از قوانين و آيين نامه هاي ملي به 
لحاظ آمايش سرزميني در استان قابليت اجرايي 

ندارند و صادرات را دچار چالش مي كنند . 
مهدي حسيني نژاد ضعف اصلي صادرات 
استان را تشـــكيل نشدن كنسرسيوم هاي اين 
حوزه با همكاري دستگاه هاي دولتي و بخش 
خصوصي دانست و افزود: در جهت توسعه 
صادرات، نياز به ورود ذينفعان براي تشكيل 

كنسرسيوم هاي صادراتي وجود دارد . 
به گفته وي زيرساخت ها و بخش قابل 
توجهي از اختيارات و قوانين ملي به اســـتان 
كرمان تفويض شـــده است كه بايد مديريت 

شود  . 

حسيني نژاد صادرات غير نفتي كشور را 
در سال گذشته 45 ميليارد دالر اعالم كرد و 
گفت: 25 ميليارد دالر از اين ميزان مربوط به 
پتروشيمي است و بخش خصوصي حدود 10 
ميليارد دالر از مجموع اين صادرات را انجام 
مي دهد . وي افزود: 2/2ميليارد دالر برابر با 4/8 
درصد از مجموع 45 ميليارد دالر صادرات غير 

نفتي كشور مربوط به استان كرمان است . 
او تأكيد كرد: براي رفع مشكالت بخش 
خصوصي بايد از محل صادرات استان براي 
واردات نيازها، كاالهاي اساسي و مواد اوليه 
مورد نيـــاز توليدكنندگان بهـــره بگيريم كه 
درخواست آن از طريق شوراي گفتگوي دولت 
و بخش خصوصي از طريق شوراي تأمين و 

وزارتخانه ها دنبال مي شود . 

رئيس اتاق بازرگاني كرمان: ديپلماسي اقتصادي كشور بايد تقويت شود

سرويس شهرســـتانها: رئيس بنياد حفظ آثار 
و نشـــر ارزش  هاي دفاع مقدس گفت: محور تمام 
برنامه هاي دشمن بي تأثيركردن نقش ايران در منطقه و 

شكستن وحدت داخلي كشور است.
سردار سرتيپ بهمن كارگر در آيين گراميداشت 
حماسه     9 دي در مسجد امام علي(ع) مهديشهر در 
استان سمنان، افزود: كشورهاي منطقه تكيه گاهشان 
ايران است و جمهوري اسالمي كشوري تأثيرگذار 
در خاورميانه است.او اضافه كرد: دشمنان  وحدت 
داخلي و ملي ايرانيان را هدف گرفته اند و مي خواهند 
مردم را در مقابل همديگر قرار دهند كه بايد با اتحاد 

و همدلي اين توطئه ها را خنثي كرد.
وي افـــزود: بعضي از افراد در كشـــور فقط 
مي خواهند مردم  را نااميد و مأيوس كنند و بعضي از 
مطالبات كوچك صنفي را در ايران اسالمي بزرگ 
جلوه مي دهند.رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش  هاي 

دفاع مقدس ادامه داد: در كشورهاي فرانسه و بلژيك 
كه مدعي آزادي هستند، مردم در اجتماعات صنفي 
بازداشت و زخمي مي شوند و هيچ گونه بزرگنمايي 
در آن انجام نمي گيرد، اما اگر در ايران اجتماع صنفي 

روي دهد، وارونه جلوه داده مي شود.
او با بيان اين كه حماســـه 9 دي 1388 با اراده 
الهي و حضور منســـجم و بصيرت آميز ملت ايران 
در صحنه رقم خورد، افزود: زمينه فتنه انگيزي سال 
88 در ســـال هاي قبل برنامه ريزي شد و اين افراد 

مي خواستند در ايران انقالب رنگي را كليد بزنند.
وي اضافه كرد: فتنه سال 88 جنايتي بزرگ در 
كشور بود و نخست وزير رژيم  غاصب اسرائيل از 

اغتشاشات داخل كشور حمايت كرد.
رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 
مقدس گفت: تمامي دشـــمنان نظام در سال 88 از 
فتنه گران حمايت كردند و سران فتنه از اين حمايت ها 

استقبال كردند.وي اضافه كرد: رهبر معظم انقالب در 
آذر 1368 به تهاجم فرهنگي اشاره كردند و فرموند 
تهاجم فرهنگي مانند بمب شيميايي در كشور عمل 

مي كند .
رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش  هاي دفاع 
مقدس اضافه كرد: در مقابله با فتنه انگيزي دشمنان، 
آحاد ملت ايران هوشيار هستند و همچنان دشمنان 

درصدد تهاجم فرهنگي عليه ملت ايران هستند.
وي اضافـــه  كرد: تهاجم به مرزهاي ايماني و 
تبديل كردن نقاط قوت به نقاط ضعف از رويكردهاي 

دشمنان است.
رئيس بنياد حفظ آثار و نشـــر ارزش  هاي دفاع 
مقدس ادامه داد: بعضي از مسئوالن ارشد نظام  مي گويند 
كه نبايد به سراغ انرژي هسته اي رفت، اما بايد پذيرفت 
اگر اين قدرت بازدارنده نبود، نمي توانستيم با دشمنان 

در سال هاي گذشته مقابله كنيم.

روحانيون مشهد همايش بصيرتي برگزار كردند
سرويس شهرستانها:1200نفر از روحانيون مشهددر آستانه 9 دي ماه روز 
«بصيرت و ميثاق امت با واليت» در همايشـــي با عنوان «پرچمداران بصيرت» 

شركت كردند.
رئيس شـــوراي قرارگاه راهبردي عمار در اين همايش گفت: دشمنان با 
همكاري منافقان داخلي قصد داشتند دالر را به 25 هزار تومان برسانند اما مي بينيم 

دالر به 10 هزار تومان رسيد كه اين سند شكست دشمنان است.
حجت االسالم مهدي طائب افزود: مردم ايران بر خالف مردم كوفه هستند 
و دشـــمن را نااميد كردند.وي اظهار داشت: پيشرفت هاي مادي و علمي كشور 
طي    40 سال گذشته الزمه و اقتضائات حركت انقالب است اما هدف انقالب 
نيست بلكه هدف اين انقالب مقدمه سازي براي استقرار عدالت در راستاي انقالب 
جهاني حضرت مهدي (عج) است.وي گفت: شاخص پيشرفت و حركت صحيح 

اين زمينه سازي، امن كردن ظهور حضرت مهدي (عج) است.  
طائـــب با بيان اين كه ترامـــپ حرفهاي امام راحل را ثابـــت كرد افزود: 
امام خميني (ره) فرمود سرنوشت آمريكا نيز مانند شوروي است و اينك ترامپ در 

حال عملياتي كردن اين پيش بيني است و آن را محقق خواهد كرد.
وي اظهار داشت: آمريكا در برجام به دنبال تغيير رفتار منطقه اي ايران و نجات 

رژيم صهيونيستي بود اما چون در اين كار موفق نشد، لذا از برجام خارج شد. 

دشمن به دنبال بي تأثيري ايران در منطقه و شكستن وحدت ملت است

مراسم بزرگداشت ارتحال آيت ا... شاهرودي در قم

نيازمنديها 
تلفني آگهي مي پذيرد
021-22225333 

شماره نمابر 
نيازمنديها

22224963-22224886

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي مرحله دوم
شركت حمل و نقل وحدت خودرانندگان ميانه (سهامي خاص)

به شماره ثبت 352 و شناسه ملي 10200032250
بدينوسيله از كليه سهامداران دعوت مي شود كه در مجمع عمومي عادي 
نوبت دوم (به اين مورد كه به علت عدم به حدنصاب نرسيدن جلسه نوبت 
اول نوبت دوم انتشـــار گرديد) شركت كه رأس ســـاعت 11 صبح روز 
چهارشنبه 1397/10/19 در دفتر شركت واقع در جاده ترانزيت نرسيده 

به سه راهي گلنگدر تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند. 
موضـوع جلسـه مجمع عمومي عادي: 1ـ رســـيدگي به گزارش 
ســـاالنه هيئت مديره درباره فعاليت شركت و وضع مالي آن 2ـ تصويب 
ترازنامه ساالنه و حساب سود و زيان تقديمي هيئت مديره پس از استماع 

گزارش بازرس3ـ انتصاب هيئت مديره جديد و بازرسان جديد
هيئت مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت اول)
 شركت تعاوني مسكن احرار زمان تهران

بدينوسيله از كليه اعضاي محترم دعوت به عمل مي آيد تا در مجمع 
عمومي عادي ســـاليانه (نوبت اول) شـــركت تعاوني مسكن احرار 
زمان تهران كه در روز يكشـــنبه مورخ 1397/10/30 رأس ساعت 
14 در محل مســـجد لوالگر واقع در ميدان جمهوري تقاطع خيابان 
نواب و آذربايجان جنب متروي نواب مسجد لوالگر برگزار مي گردد 

حضور به هم رسانند.
 دسـتورات جلسـه:  1ـ اســـتماع گزارش هيأت مديره و بازرس 
 2ـ اســــتماع گزارش مالي هيأت مديــــره و تصويب صورتهاي مالي 
منتهي به ســــال 1396   3ـ انتخاب بازرس اصلي و علي البدل براي 
مدت يك ســــال مالي  4ـ انتخاب اعضاي اصلــــي و علي البدل هيأت 
مديره  5ـ تعييــــن و تصويب حقوق و مزايــــاي مديرعامل و بازرس 
منتهي به سالهاي 96 و 97      6ـ تعيين و تصويب حق الجلسه و پاداش 
هيأت مديره منتهي به ســــالهاي 96 و 97        7ـ اتخاذ تصميم ســــاير 
مواردي كه در اين دســــتور جلسه پيش بيني نگرديده و در صالحيت 
مجمع عمومي عادي مي باشــــد  *توضيــح: كانديداهاي اعضاي 
هيئت مديره و بازرس تا 7 روز پس از نشر آگهي فرصت دارند با در دست 
داشــــتن برگه ثبت نام، تصوير شناسنامه و كارت ملي، تصوير گواهي 

تحصيلي، برگه عدم سوءپيشينه به دفتر تعاوني مراجعه نمايند.
هيئت مديره

آگهي مجمع عمومي فوق العاده
شركت حمل و نقل جاده اي بين شهري كاالي مازند ترابر نكا 

(سهامي خاص) به شماره ثبت 494 و شناسه ملي 10760091050
از كليه سهامداران عمده و حســـابرس دعوت به عمل مي آيد در مجمع عمومي 
فوق العاده در روز دوشنبه مورخ 1397/10/24 رأس ساعت 14 در دفتر شركت 
مازند ترابر برگزار مي گردد حضور به هم رســـانند. دسـتور جلسـه: 1ـ اتخاذ 

تصميم در خصوص كاهش سرمايه شركت 2ـ ساير موارد
هيئت مديره شركت

آگهى تغييرات شركت ساراول شركت سهامى عام
 به شماره ثبت 11010 و شناسه ملى 10100439358 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/08/06 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: موسسه حسابرسى و خدمات مديريت هشت حسابداران رسمى با شناسه ملى 10100196786 
به سمت بازرس اصلى و پيمان بختيارى به شماره ملى4132986861 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت يكسال مالى انتخاب شدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت نشر آگهى هاى شركت انتخاب 

شد. ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى 1397/02/31 بتصويب رسيد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (300434) 

آگهى تغييرات شركت شهر صنعتى كاوه سهامى خاص
 به شماره ثبت 18478 و شناسه ملى 10100631752 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/03/29 و تاييديه سازمان 
خصوصى سازى به شـــماره 20272 مورخ1397/08/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد: ترازنامه و 
حساب سود و زيان سال مالى 1396/12/29 بتصويب رسيد. موسسه حسابرسى مفيد راهبر ش 
م 10861836531 به عنوان بازرس قانونى شـــركت براى يكسال مالى انتخاب گرديد. روزنامه 

اطالعات به عنوان روزنامه كثيراالنتشار شركت انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (300433) 

آگهى تغييرات شركت ساخت و تعمير كشتى گسترش پارس هرمز 
سهامى خاص به شماره ثبت 515046 و شناسه ملى 14007056510 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/23 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: محل شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس استان تهران، شهرستان 
تهران، بخش مركزى، شـــهر تهران، كاووســـيه، خيابان كار و تجارت، خيابان ونك، 

پالك 32، طبقه چهارم، واحد 15 كد پستى 1991944626 منتقل گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (300429) 

آگهى تغييرات شركت تعاونى تكتام نوين
 به شماره ثبت 385561 و شناسه ملى 10320360353 

به استناد صورت جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1396/04/21 

و مجوز شـــماره 126781 مورخ 04 / 07 / 1396 اداره كل تعاون، كار و 

رفاه اجتماعى اســـتان تهران تصميمات ذيل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت 

حساب سود و زيان سال مالى منتهى به پايان اسفند 1395 مورد تصويب 

قرار گرفت. طه اخوان به شـــماره ملى 0064171280 و حامد زكيخانى 

به شماره ملى 0064327744 به ترتيب براى مدت يك سال مالى بعنوان 

بازرس اصلى و بازرس على البدل انتخاب گرديدند. موسســـه حسابرســـى 

اطهر به شناســـه ملى 10100177661 به عنوان حســـابرس مســـتقل 

 انتخاب گرديد. روزنامه اطالعات جهت انتشـــار آگهى هاى شركت انتخاب

 گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (300427) 

آگهى تغييرات شركت مهندسين مشاور انرژى سهامى خاص
 به شماره ثبت 49517 و شناسه ملى 10100946917 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/05/01 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: حسن خواجه نورى به شـــماره ملى0044173334 به عنوان مدير 
عامل و سيد رضا رفيعى طباطبايى به شماره ملى1239686196 1399/05/01 به 
عنوان رئيس هيئت مديره و محسن مهرجو شـــماره به شماره ملى4132255336 
به عنوان نائب رئيس هيئت مديره تا تاريـــخ1399/05/01 انتخاب گرديدند. محمد 
صالح درويش به شـــماره ملى6269723027 به عنوان بازرس اصلى و آزاده رفيعى 
طباطبايى به شماره ملى 0061714941به عنوان بازرس على البدل براى يك سال 
مالى انتخاب گرديد. روزنامه كثيراالنتشـــار اطالعات جهت نشر آگهى هاى شركت 
انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زيان ســـال مالى منتهى به سال1396 مورد 
تصويب قرار گرفت كليه اســـناد و اوراق بهادار و تعهد آور شركت به امضاء مشترك 
مدير عامل ويكى از اعضاء هيئت مديره متفقا همراه با مهر شـــركت و اوراق عادى و 
مراســـالت و كليه قراردادها با امضا مدير عامل به تنهايى همراه با مهر شركت داراى 

اعتبار مى باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (300430) 

آگهى تغييرات
 شركت المپ سازى نور افشان سهامى خاص

 به شماره ثبت 802 و شناسه ملى 10101802743 
به استناد صورتجلســــه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/05/27 تصميمات ذيل اتخاذ شــــد: -موسســــه حسابرسى 
و خدمات مديريــــت پردازش حســــاب هونام به شناســــه ملى 
14006003961 به ســــمت بازرس اصلى و فريدون دستپاك به 
شماره ملى 0039163172 به سمت بازرس على الدل براى مدت 
يكسال انتخاب گرديدند. -ترازنامه و حساب سود و زيان منتهى به 

سال 1396 به تصويب رسيد. 
حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شركت ها 
وموسسـات غير تجارى شهرستانهاى استان تهران سـازمان ثبت اسناد و 
امالك كشور اداره كل ثبت اسناد و امالك استان تهران مرجع
 ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى فيروزكوه (300432)

آگهى تغييرات شركت نفت بهران سهامى عام
 به شماره ثبت 10844 و شناسه ملى 10100434484 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/28 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد: محمدرضا محسنى به شـــماره ملى 0933908156 بجاى 
پرويزپارســـا با شـــماره ملى 1753406668 به نمايندگى شركت انرژى 
گسترسينا با شناســـه ملى 10101345022 به سمت عضو هيئت مديره 
براى بقيه مدت تصدى انتخاب گرديد. محمدرضا محســـنى به شماره ملى 
0933908156 بعنوان رئيس هيئت مديره- ســـيد حسين سيدزاده يزدى 
با شـــماره ملى 3255321220 بعنوان نائب رئيس هيئت مديره- اســـعد 
عزيزى با شـــماره ملى 3848874679 بعنوان مديرعامل -على دانا با كد 
ملى0380978237 بعنوان عضو هيئت مديره- حسن حرم پناهى با شماره 
ملـــى 0381848612 بعنوان عضو هيئت مديره انتخـــاب نمودند. امضاء 
كليه اوراق و اســـناد بهادار و تعهدآور از جمله چك، سفته و برات با امضاء 
مديرعامـــل ويكى از اعضاى هيئت مديره و در غيـــاب مدير عامل با امضاء 
دو نفر از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شـــركت معتبر مى باشد. ضمن 
پايدارى اختيار بر شمرده تا سقف 300000000 ريال با امضاء مديرعامل 
و مديرمالى شركت آقاى غالمرضا شهرتى داراى كد ملى 1709624396 
و در غياب مديرعامل با امضـــاى يكى ديگر از اعضاى هيئت مديره همراه با 
مهر شركت معتبر مى باشد. ضمناً امضاء كليه اوراق و اسناد عادى با امضاى 
مديرعامل و در غياب ايشان با امضاى هريك از اعضاى هيئت مديره همراه 
با مهر شـــركت معتبر اســـت. هيئت مديره اختيارات مندرج در بندهاى 
1 -7- 8 9- 11- 15- 17- 18- از ماده 37 اساســـنامه را به مدير عامل 

تفويض نمود. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (300431) 

آگهى تغييرات شركت مديريت توسعه انرژى تامين سهامى خاص
 به شماره ثبت 338420 و شناسه ملى 10103740894 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/04/27 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: صورت ســـود و زيان و صورت جريان وجوه نقد براى سال مالى منتهى به 1396/12/29 به 
تصويب رسيد -سازمان حسابرسى با شناسه ملى 10101136332 بعنوان بازرس قانونى شركت 
براى مدت يكســـال انتخاب گرديد. -روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه كثيراالنتشار جهت درج 

آگهى هاى شركت براى مدت يكسال تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (300423) 

آگهى تغييرات شركت اوزان شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 13381 و شناسه ملى 10100509215 

به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/21 و اجاز مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/07/17 سرمايه شـــركت از مبلغ 200000000000 ريال به مبلغ 260000000000 ريال 
منقسم به 260000000 ســـهم 1000 ريالى با نام از طريق مطالبات حال شده افزايش يافته و مبلغ 
ريال بموجب گواهى شماره مورخ بانك شعبه پرداخت گرديده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 

فوق اصالح وذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل امضاء گرديده است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (300422) 

آگهى تغييرات شركت تجارى بازرگانى پتروسيف سهامى خاص
 به شماره ثبت 208627 و شناسه ملى 10102501485 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/12/29 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: موسسه حسابرســـى آبتين روش آريا به شناســـه ملى 10320729344 بسمت بازرس 
اصلى و موسسه حسابرسى و خدمات مالى ابرار انديشـــان به شناسه ملى 10100642325 بسمت 
بازرس على البدل براى مدت يك ســـال مالى انتخاب شدند.روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت نشر 

آگهى هاى شركت انتخاب شد. تراز نامه و حساب سودو زيان سال مالى 95 به تصويب رسيد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (300420) 

آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى تدبير شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 147888 و شناسه ملى 10101907666 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/04/26 ومجوزشـــماره 
122/38259 مورخ 97/5/24 ســـازمان بورس واوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد: تراز نامه 
وحساب سود وزيان منتهى به سال 96 بتصويب رسيد. مؤسسه حسابرسى مفيد راهبر به عنوان 
بازرس قانونى براى يك ســـال مالى انتخاب گرديد. روزنامه كثيراالنتشـــار اطالعات براى درج 

آگهى هاى شركت انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (300424) 

آگهى تغييرات شركت حمل ونقل راه رانان با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 92364 و شناسه ملى 10101366820 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1395/05/22 طى نامه مجوزى شماره 
18/7279 مورخ 1395/06/03 اداره كل حمل و نقل پايانه هاى اســـتان البرز تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: نشانى شـــركت از واحد ثبتى تهران به: كرج -كيلومتر 3 جاده مخصوص كرج -تهران 
ضلع شمالى پل روگذر مترو -شـــركت حمل و نقل داخلى راهرانان -كدپستى 3164774945 

انتقال يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (300426) 

آگهى تغييرات شركت آهن و فوالد غدير ايرانيان سهامى خاص
 به شماره ثبت 250203 و شناسه ملى 10102906939 

به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/22 و بنابر اجـــازه مجمع 94/12/16 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: ســـرمايه شـــركت از مبلغ 4200000000000 ريـــال به مبلغ 
4500000000000 ريال منقسم به 4500000000 سهم 1000 ريالى با نام كه تماما پرداخت 
شده از طريق مطالبات حال شده افزايش يافت. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح و 

ذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل امضاء گرديده است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (300428) 

آگهى تغييرات
 شركت كارگزارى نهايت نگر سهامى خاص

 به شماره ثبت 157478 و شناسه ملى 10102002047 
به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1396/10/23 و به موجب 
مجوز شماره122/40828 مورخ 97/08/12 سازمان بورس و اوراق بهادار 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: افراد ذيل به ســـمت اعضاء هيئت مديره براى 
مدت دو ســـال تعيين گرديدند: آقـــاى مهدى عبداله زاده به شـــماره 
ملى 2161460234 بـــه عنوان رئيس هيئت مديـــره آقاى ناصر نصيرى 
به شـــماره ملى 0051686872 بـــه عنوان نايب رئيـــس هيئت مديره 
آقاى فرهاد عبداله زاده به شـــماره ملـــى 2161489828 به عنوان مدير 
عامـــل كليه مكاتبات، اســـناد و اوراق بهادار و تعهـــد آور بانكى با امضاء 
 مديرعامل يا رئيس هيئت مديره هر يك منفردأ همراه با مهر شركت معتبر

 مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (300421) 

آگهى تغييرمحل 
شركت فناورى آزمايشگاهى و پزشكى كروم تك آسيا 

شركت با مسئوليت محدود
 به شماره ثبت 4846 و شناسه ملى 14004899782 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/01/15 
تصميمات ذيل اتخاذ شد :مركز اصلى شركت به شهرستان شهريار 
-بخش مركزى -شهر شــــهر جديد انديشه-فاز3-خيابان صدر-بن 
بست يكم-پالك 15-ساختمان اسكان-بلوك 24-طبقه دوم-واحد 
5 كد پستى 3354661499 تغيير يافت و ماده مربوطه به شرح فوق 

اصالح گرديد. 
حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شركتها 
و موسسات غير تجارى شهرستانهاى استان تهران 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اداره كل ثبت اسناد و امالك
 استان تهران مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شهريار (300425)

آگهى تغييرات شركت ايستا طرح رايمند با مسئوليت محدود
 به شماره ثبت 402324 و شناسه ملى 10320527204 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1395/07/27 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: تعداد اعضاى هيئت مديره 4 نفر مى باشد و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد .
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (300418) 

آگهى تغييرات شركت ايران هوا سازان سهامى خاص
 به شماره ثبت 19052 و شناسه ملى 10100642948 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/08/07 
تصميمات ذيل اتخاذ شــــد: موسســــه حسابرسى آرشين حســــاب به شناسه 
ملــــى 10103255283 و آقاى ســــياوش طاهرى كل تپه به شــــماره ملى 
1550931415 بترتيب بســــمت بازرس اصلى و على البدل براى مدت يكسال 
مالى انتخاب شــــدند. اعضاء هيئت مديره براى مدت دو سال به قرار ذيل تعيين 
گرديدند: آقاى حســــين رياضى كرمانى به شماره ملى 0040418091 بسمت 
مديرعامــــل و عضو هيئت مديره و آقاى مهدى رياضى كرمانى به شــــماره ملى 
0040369412 بسمت رئيس هيئت مديره و خانم خندان زارع به شماره ملى 
3761897952 بسمت نائب رئيس هيئت مديره. حق امضاء كليه اوراق و اسناد 
تعهد آور شركت از قبيل چك،سفته،بروات و عقود اسالمى و قرار دادها و اوراق 
عادى و ادارى با امضاء مديرعامل همراه با مهر شركت و يا امضاء مشترك 2 نفر 

از اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (300416) 

آگهى تغييرات
 شركت بازرگانى و صنعتى پديد سهامى خاص

 به شماره ثبت 50028 و شناسه ملى 10100951960 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/09 تصميمات ذيل اتخاذ شد: كريم فردوسى باويل عليايى 
به كدملى 1709520884 به ســـمت رئيس هيئت مديره و مدير عامل 
و رضا فردوســـى باويل عليايى به كدملى 0070724636 به ســـمت 
نائب رئيس هيئت مديره و اقدس لك پور به كدملى 1378732741 و 
مريم فردوسى باويل عليايى به كدملى 0070806454 به سمت عضو 
هيئت مديره براى مدت دو ســـال انتخاب گرديدند. كليه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور شـــركت به امضاء مدير عامل و در غياب وى به امضاء 

نايب رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت داراى اعتبار مى باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (300419)

آگهى تغييرات شركت فن آوا ماهواره سهامى عام
 به شماره ثبت 216891 و شناسه ملى 10102582478

 به استناد صورتجلســــه هيئت مديره مورخ 1397/05/23 تصميمات ذيل اتخاذ 
شــــد: -آقاى عليرضا مبارك به كد ملــــى 1728966868 بنمايندگى از طرف 
شــــركت گروه فن آوا (سهامى عام) به شناســــه ملى 10102411479 بسمت 
رئيس هيئت مديره -آقاى اميرحســــين فتاحى به كد ملــــى 0450577716 
بنمايندگى از طرف شركت داده ســــامانه فن آوا (سهامى خاص) به شناسه ملى 
10102534268 بســــمت نائب رئيس هيئت مديره -آقاى سيدشهرام موحدى 
به كد ملى 0051332515 بنمايندگى از طرف شــــركت شــــبكه گستر فن آوا 
(سهامى خاص) به شناســــه ملى 101025344249 بسمت عضو هيئت مديره 
-آقاى محمدرضا قوى به كد ملى 0081305729 بنمايندگى از طرف شــــركت 
داده پردازى فن آوا (ســــهامى خاص) به شناسه ملى 10102529331 بسمت 
عضو هيئت مديره و آقاى ابوالفضل رضائى به كد ملى 0056071248 بنمايندگى 
از طرف شــــركت توسعه هوشــــمند به سام (ســــهامى خاص) به شناسه ملى 
10102597103 بسمت عضو هيئت مديره و مدير عامل براى بقيه مدت تصدى 
انتخاب گرديدند. -كليه اوراق و اســــناد تعهد آور از جمله چك، سفته، برات و 
قراردادها با امضاء مدير عامل و يكى از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شركت و 
در غياب ايشان با امضاى دو نفر از اعضاى هيئت مديره متفقاً همراه با مهر شركت 
معتبر و اوراق عادى و مراسالت با امضاء مديرعامل منفرداً همراه با مهر شركت و 
در غياب ايشان با امضاء يكى از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر 
مى باشد. -هيئت مديره اختيارات ذيل را به مدير عامل تفويض نمود: -مدير عامل 
باالترين مقام اجرايى شركت و مسئول انجام و حسن اداره امور و مجرى مصوبات 
مجامع عمومى و هيئت مديره در چهارچوب اساســــنامه شركت و قانون تجارت 
مى باشد. -تعيين وظايف و اختيارات كاركنان شــــركت در چهارچوب ساختار 
سازمانى مصوب هيئت مديره و نظارت بر عملكرد و هدايت آنها در انجام وظايف 
تعيين شــــده. -پيگيرى برگزارى مجامع عمومى عادى ســــاليانه براى تصويب 
صورتهاى مالى پايان ســــال مالى و جلســــات فوق العاده و تعيين دستور جلسه 
انها از طريق هيئت مديره. -تهيه و تنظيم گزارش هيئت مديره و صورتهاى مالى 
ساالنه و ارائه آن به هيئت مديره. -تنظيم و اجراى آيين نامه هاى داخل شركت 
پس از ارائه به هيئت مديره جهت تصويب. -دريافت مطالبات شركت و پرداخت 
ديون شــــركت و متفرعاتش و گزارش آن به هيئت مديره. -تعهد، ظهرنويسى، 
قبولى، پرداخت و واخواست اوراق تجارى و گزارش آن به هيئت مديره. -عقد هر 
نوع قرارداد وثيقه و تبديل يا فســــخ و اقاله آن در مورد خريد و فروش و معاوضه 
اموال منقول و غير منقول كه جزء موضوع شــــركت باشد و بالجمله انجام كليه 
عمليات و معامالت مذكور در ماده 3 اساسنامه. -تنظيم خالصه صورت دارايى و 
ارائه قروض شركت هر شش ماه يكبار و ارائه آن به هيئت مديره جهت تصويب و 
به بازرس شركت. -تنظيم خالصه صورت دارايى و ديون شركت پس از انقضاى 
سال مالى و همچنين ترازنامه و حســــاب عملكرد و حساب سود و زيان شركت 
جهت ارائه به هيئت مديره. -پيشــــنهاد هر نوع اندوخته عالوه بر 5 درصد قانونى 
به هيئت مديره. -پيشــــنهاد تقسيم سود بين صاحبان ســــهام به هيئت مديره. 
-پيشنهاد اصالح اساسنامه به هيئت مديره در موارد لزوم. 14. مدير عامل مسئول 
پيگيرى و رفع تكاليف مجامع نيز بوده و مى بايست گزارش فعاليت خود را در اين 

مورد هر سه ماه يكبار به هيئت مديره ارائه نمايد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (300415) 
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اهداي خون در يزد 6/4 درصد افزايش يافت 
يزدـ  خبرنگار اطالعات: مديركل انتقال خون استان يزد از افزايش 

شش و چهار دهم درصدي اهداي خون در اين استان خبرداد. 
نقي تقوايي در ديدار با مديركل صدا و سيماي مركز يزد با اشاره 
به اينكه از ابتداي سال تا پايان آذرماه 40 هزار و 24 نفر به مراكز انتقال 
خون استان مراجعه كردند، افزود: از اين شمار 32 هزار و 172 نفر موفق 
به اهداي خون شـــدند كه نســـبت به مدت مشابه سال قبل 6/4 درصد 

افزايش اهداي خون داشتهايم. 
او با اعالم اين كه از بين اهداكنندگان خون در اســـتان 1/97درصد 
مرد و 9 دهم درصد زن بودهاند گفت: از اين شـــمار اهداكننده 1/66
درصد مستمر (دوبار در سال) و بقيه اهداكنندگان با سابقه يا براي اولين 

بار خون اهدا كردند. 
وي با اشاره به راهاندازي دستگاههاي جديد در اين اداره كل گفت: 
اهداكنندگان به جاي اهداي خون ميتوانند اهداي پالسما و پالكت آفرزيس 
داشته باشند و در پذيرهنويسي سلولهاي بنيادي خونساز نيز مشاركت كنند 

و جان بيماران را نجات دهند. 
مديركل انتقال خون استان يزد افزود: در 9 ماهه امسال 498 واحد 
پاكت آفرزيس و هزار و 629 واحد پالسماي آفرزيس توسط اهداكنندگان 
خون اهدا شـــده ذخيره خون و فرآوردههاي آن در استان وضع مناسبي 
دارد و در ايـــن مـــدت 51 هزار و 357 واحد خون و فرآوردههاي آن به 

مراكز درماني ارسال شده است. 
وي با اشاره به شروع فصل سرد سال و كاهش اهداي خون گفت: 
همزمان با شروع فصل سرد مراجعه براي اهداي خون كاهش مييابد كه 
از اهداكنندگان تقاضا داريم همچون گذشته اين اداره كل را در تامين خون 

سالم براي بيماران كمك كنند.  

 نقش زنان در جامعه و خانواده بايد جدي گرفته شود 
* مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد با بيان اين كه 
زنان در برهههاي مختلف توانمنديهاي خود را به اثبات رساندهاند، افزود: 

نقش زنان در جامعه و خانواده بايد جدي گرفته شود. 
فاطمه دانشيزدي، در نشست چالش خانواده در دانشگاه يزد گفت: 
زنان امروز در عرصههاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، سياسي و فرهنگي 
اثرگذار هستند و مشاركت آنها در حوزههاي مختلف افزايش يافته است. 
وي افزود: اين نقش زنان در جامعه سبب نشده كه بحث نظام خانواده 
و فرزندپروري ناديده گرفته شود بلكه زنان جامعه ما با توانمنديهايي 
كـــه دارنـــد، هم بحث خانواده و هم جامعه را در كنار يكديگر به پيش 

ميبرند. 
دانش يزدي به تشـــريح نقش زنان در برهههاي سخت چهار دهه 
گذشته پرداخت و افزود: زنان هم در دوران پيروزي انقالب اسالمي و 
هم در دوران دفاع مقدس و هم در سالهاي سازندگي و پس از آن هم 
خود در صحنه حضور داشتند و هم مشوق همسران و فرزندان خود براي 

حضور در عرصههاي مختلف بودند. 
وي افزود: بنابراين امروز چهل سالگي انقالب اسالمي و استمرار نظام 
اسالمي مرهون پايداري، ايثارگري، خودباوري، ايمان و تالش زنان است و 

خوشبختانه شاهد اين ويژگيهاي زنان در كانون خانواده نيز هستيم.

تشكيل كميته كاهش مخاطرات بيولوژيكي شير

 در لنجان
زرين شهرـ  خبرنگار اطالعات: سرپرست شبكه دامپزشكي شهرستان 
لنجان گفت: با توجه به اهميت باالي بهداشت، شير خام و همچنين به دليل 
شرايط ويژه اين ماده غذايي همچون فساد پذيري سريع، نظارت بيشتر بر 

زنجيره توليد، حمل، فرآوري و عرضه آن را طلب ميكند.
مهندس سبكتكين افزود: هدف از تشكيل اين كميته كاهش مخاطرات 
بيولوژيكي، شيميايي و فيزيكي شيرخام، افزايش كمي و كيفي شيرخام و 

كنترل و پيشگيري از بيماريهاي قابل انتقال از شيرخام به انسان است.
وي با بيان اين موضوع كه با اجراي كامل اين طرح كه در چهار سطح 
ارتقاي كيفيت بهداشتي شيرخام در مزارع پرورش دام، ارتقاي بهداشتي و 
ساختاري مراكز جمع آوري شيرخام، ساماندهي زنجيره حمل و نقل شير 
و ساماندهي بهداشتي مراكز عرضه شيرخام و لبنياتيها در حال پيگيري 
و اجرا اســـت خاطرنشـــان كرد: با ياري خداوند و تالش اعضاي كميته 
ارتقاي كيفيت بهداشتي شيرخام در آينده نزديك شاهد ارتقاي بيشتر كيفيت 

بهداشتي شيرخام در شهرستان باشيم.
 او گفت: در اين جلســـه بر هماهنگي و همكاري همه اعضاي 
كميته در راستاي عرضه شيرخام با كيفيت مناسب و بهداشتي براي عموم 
جامعه در كنار حمايت از توليدكنندگان و دست اندركاران صنعت شير 

شهرستان تاكيد شد. 

كاهش 14 درصدي تلفات حوادث رانندگي در همدان
همـــدانـ  خبرنگار اطالعات: فرمانده انتظامي اســـتان همدان از 
كاهش 14 درصدي تلفات تصادفات رانندگي اين اســـتان طي 8 ماهه 

امسال خبر داد.
سردار بخشعلي كامرانيصالح، فرمانده انتظامي استان همدان گفت: 
تلفات انساني ناشي از تصادفات يكي از دغدغههاي مهم كشورها محسوب 
ميشود كه كشورما هم از آن مستثني نيست، آمار ساالنه باالي 27 هزار 
كشته طي 8 سال گذشته، آمار نگرانكنندهاي بود كه با پيگيري مسئوالن 
و همراهيهاي مردم و رانندگان، اين آمار امروز به 17 هزار نفر كشته 

در سال كاهش يافته است.
فرمانده انتظامي افزود: خوشبختانه اغلب راههاي مواصالتي استان 

همدان تحت پوشش اين تجهيزات  الكترونيكى قرار گرفته است. 
وي نقش عامل انســـاني در بروز تصادفات را نگرانكننده دانست 
و ابرازاميدواري كرد كه باهمافزايي ســـازمانها و شهروندان، بتوان اين 

آمارها را كاهش داد.
كامرانيصالح از كاهش 14 درصدي تلفات انساني در تصادفات 8
ماهه امسال در استان همدان نيز خبر داد و گفت: برخالف افزايش 21

درصدي ترددها طي اين مدت نسبت به سال گذشته، آمار كشتهشدگان 
تصادفات فوتي در استان با 40 نفر كشته كمتر در مقايسه با سال گذشته 

14 درصد كاهش داشته است. 
وي اعالم كرد: طرح زمستاني به مدت 3 ماه با به كارگيري بيش 
از 100 نفر و 500 دســـتگاه خودرو در ســـطح جادههاي استان همدان 

اجرا خواهد شد.

تصادف در محور قزوينـ  كرج 8 مصدوم برجا گذاشت
ســـرويس شهرستانها: مدير كل راهداري و حمل و نقل جادهاي 
البـــرز اعالم كرد: تصادف در آزاد راه كرجـ  قزوين هشـــت مصدوم 

برجا گذاشت.
مهرداد جهاني اظهارداشت: اين افراد درجريان برخورد يك اتوبوس 
با تريلر و خودرو ســـواري پژو در خط جنوبي آزاد راه كرجـ  قزوين 
مصدوم شـــدند. وي ادامه داد: اتوبوس از الهيجان به مقصد تهران در 
حركت بود كه دچار حادثه شد. مصدومان پس از انجام اقدامات اوليه 

درماني توسط نيروهاي امدادي به بيمارستان انتقال يافتند.

داماد محكوم به قصاص، پاي چوبه دار بخشيده شد
سرويس شهرستانها: داماد محكوم به قصاص نفس از سوي اولياي 

دم پاي چوبه دار در زندان بابل مورد بخشش قرار گرفت.
رئيس دادگستري بابل در اين باره اظهار داشت: قاتل 39 ساله سال 88

پدر همسر خود را به قتل رسانده بود و به همين دليل به قصاص نفس 
محكوم شد ولي اولياي دم از اجراي حكم قصاص گذشت كردند.

فضلاهللا وكيلي راد افزود: اولياي دم بابت بخشش و قصاص نكردن 
قاتل حاضر به دريافت وجهي نشدند. وي اظهار داشت: به دليل اينكه 
حكم قاتل بعد از قتل پدر همسرش قطعي شده بود و مدتي را هم بعد 
از مراحل قانوني در حبس به سر برد، ولي خانواده اولياي دم براي اجراي 
حكم تصميمي نگرفته بودند، بامداد ديروزطبق قانون بايد حكم اجرا ميشد 

كه اولياي دم با حضور در پاي چوبه دار، مجرم را بخشيدند. 

دستگيري2 متهم به قتل  فراري در شوش
سرويس شهرستانها: دو متهم به قتل فراري با تالش ماموران ناجا 

در شهرستان شوش دستگير شدند.
سردار حيدر عباسزاده فرمانده انتظامي خوزستان با بيان اين خبر، 
افزود: در پي وقوع يك فقره نزاع جمعي كه منجر به قتل 2 نفر از شهروندان 
در شوش شد، كارآگاهان پليس آگاهي اين شهرستان با تالشهاي مستمر 
2 متهم به قتل فراري را شناسايي و با هماهنگي مرجع قضايي در يك

عمليات ضربتي آنان را در مخفيگاهشان دستگير كردند.
وي با اشـــاره به اينكه در بازرســـي از مخفيگاه متهمان يك قبضه 
ســـالح كالشـــينكف به كار رفته در قتل كشف و ضبط شد ادامه داد: 
در اين رابطه هفت نفر از منازعين دستگير و به همراه 2 متهم فراري، 

روانه زندان شدند.

حادثهآفريني قاچاق انسان در جنوب سيستان و بلوچستان
ســـرويس شهرستانها: بر اثر تخطي از سرعت مطمئنه و واژگوني 
پژو 405 در محور خاش به ايرانشـــهر 9 نفر مصدوم شـــدند و 3 نفر 

جان باختند.
مدير مركز حوادث فوريتهاي پزشكي زاهدان  با اعالم اين خبر، 
گفت: حادثه در كيلومتر20 اين محور رخ داد. مصدومان و جانباختگان، 
اتباع خارجي غيرمجاز بودند. راشدي افزود: مصدومان با 4 آمبوالنس به 

بيمارستان امام خميني(ره) خاش منتقل شدند.

كرمانشاهـ  خبرنگار اطالعات: مراسم افتتاح 40
پروژه بهداشتي و درماني و تجليل از خيرين حوزه 
سالمت فعال در مناطق زلزلهزده استان كرمانشاه در 

شهرستان قصرشيرين برگزار شد.
دكتر حسن   هاشمي وزير بهداشت در اين مراسم 
گفت: بســـياري از كارهايي كه با تابلو ديگران در 
مناطق زلزلهزده كرمانشـــاه انجام شده با منابعي كه 

دولت تأمين كرده به سرانجام رسيده است.
او به وقوع چندين زلزله بزرگ در كشـــور در 
دو، سه دهه گذشته اشاره كرد و افزود: در هيچكدام 
از اين زلزلهها همچون زلزله كرمانشـــاه مردم ايران 
گســـترده و منسجم به كمك نيامدند كه البته نقش 

فضاي مجازي در اين مورد را نبايد انكار كرد.
وزير بهداشت گفت: دولت از ابتدا تاكنون كنار 

زلزلهزدگان كرمانشاه بوده و خواهد بود.
دكترهاشـــمي ادامه داد: دولت بيش از 10هزار 
ميليارد تومان در قالبهاي مختلف همچون كمك

كرده  بالعوض و تسهيالت در مناق زلزلهزده كمك
و بســـياري از كارهايي كه با تابلو ديگران در اين 
مناطق انجام شده با منابعي كه دولت تأمين كرده به 

انجام رسيده است.
او بـــه كمك هاي دولـــت و مردمي درحوزه 
بهداشت و درمان در مناطق زلزلهزده كرمانشاه اشاره 
كرد و افـــزود: كمك ها و اقدامات انجام گرفته به 
حدي بود كه شاخصهاي بهداشتي كرمانشاه نسبت 
به قبل از زلزله بهتر شـــده و دليل آن نيز دسترسي 
بهتر مردم به خدمات بهداشـــتي و درماني اســـت.

وزير بهداشت گفت: اقدامات زيادي براي ساخت 
و ساز پروژههاي بهداشتي و درماني در اين مناطق 
انجام شده است و دو كار مهم در اين مناطق باقي 
مانده كه يكي ساخت بيمارستان در اسالمآبادغرب 
است كه توسط بانك ها ساخته ميشود و اميدواريم 
زودتر به سرانجام برسد و ديگري فاز دوم بيمارستان 
سرپلذهاب است كه توسط خيرين كاشان در حال 
انجام است و اگر كار با همين روند پيش برود تا 

سال آينده به اتمام ميرسد.
وي ادامـــه داد: اميدواريم ديگر شـــاهد چنين 
حوادثي نباشـــيم و زلزله 6/4 ريشتري كه اخيراً در 
اســـتان كرمانشاه رخ داد به خوبي نشان داد كه اگر 
درســـت عمل ميكرديم و ساخت و سازها اصولي 

بود، اين خسارتها وارد نميشد.
او به ديگر پروژههاي درماني در حال ساخت 
در اســـتان كرمانشاه اشاره كرد و درباره بيمارستان 
ثالثباباجاني افزود: اين پروژه مشـــكالت حقوقي 

دارد كه اميدواريم با رفع اين مشـــكالت تا ســـال 
آينده احداث شود.

وزير بهداشـــت درمورد بيمارســـتان در حال 
ساخت پاوه نيز گفت: ساخت اين بيمارستان تقريبًا

تمام شـــده و اميدواريم تا يك ماه آينده كارهاي 
باقي مانده نيز انجام شود. تجهيزات مورد نياز اين 
بيمارستان نيز تأمين و دپو شده و به زودي افتتاح 

خواهد شد.
هاشمي افزود: ساخت بيمارستان روانسر هم تا 

هفته آينده آغاز خواهد شد.
ساخت و مرمت 77 هزار خانه

اســـتاندار كرمانشاه نيز اظهارداشت: ساخت يا 
مرمت 77هزار واحد مســـكوني در مناطق زلزلهزده 

استان كرمانشاه به پايان رسيده است.
هوشنگ بازوند افزود: در زلزله كرمانشاه شاهد 
شـــكلگيري يك انسجام ملي در كشور بوديم، و 
حضـــور رهبر معظم انقالب در مناطق زلزلهزده در 
شـــكلگيري اين انسجام بسيار تأثيرگذار بود و اگر 
در هر زمينهاي شـــاهد چنين انسجامي باشيم، هر 

تهديدي به فرصت تبديل ميشود.
 وي به خدمات دولت و ديگر دســـتگاهها در 
مناطق زلزلهزده استان كرمانشاه اشاره كرد و گفت: 
دولـــت بيش از 10هزار ميليارد تومان در قالبهاي 
مختلف همچون تسهيالت، كمك بالعوض، امهال 

تســـهيالت و... در ايـــن مناطـــق هزينه كرده كه 
حـــدود 1500 ميليـــارد تومان آن كمك بالعوض 

است.
بازونـــد همچنين از همه مـــردم ايران كه در 
ايـــن زلزله به كمك آمدند تقدير كرد و ادامه داد: 
مـــردم در اين زلزله 62 ميليارد تومان كمك نقدي 
و 265 ميليارد تومان كمك غيرنقدي داشـــتند كه 
جاي تقدير دارد، به واقع مردم ايران با اين كمك ها 
ميخواستند دينشان به مرزنشينان استان كرمانشاه را

 ادا كنند.
او به روند مطلوب ســـاخت و ساز در مناطق 
زلزلهزده استان كرمانشاه اشاره كرد و افزود: با گذشت 
يك ســـال و 46 روز از وقوع زلزله 77هزار واحد 
مسكوني يا احداث يا مرمت شده كه 22 هزار واحد 

آن احداثي و 55هزار واحد تعميري است.
بازوند ادامه داد: اگر ساخت و سازهاي مقاومي 
داشته باشيم كمترين آسيب را خواهيم داشت، كما 
اينكه در زلزله 6/4 ريشـــتري اخير استان كرمانشاه 
ديديم كه واحدهاي مقاومســـازي شده به خوبي 
امتحـــان پس دادند، در حالي كه در زلزله ورزقان 
كه با همين قدرت(6/4 ريشـــتر) رخ داد حدود 21

هزار واحد آسيب ديد.
رئيس دانشـــگاه علوم پزشكي كرمانشاه هم 
بـــه اقدامات بهداشـــتي و درماني انجام گرفته در 

مناطق زلزلهزده اســـتان كرمانشـــاه اشاره كرد و 
گفت: خوشـــبختانه هيچ اپيدمـــي در اين مناطق 

نداشتيم.
دكتر محمودرضا مرادي افزود: از همان ساعات 
اوليه وقوع زلزله 7/3 ريشـــتري، بخش بهداشت و 
درمان استان كرمانشاه پاي كار آمد و در زمينه انتقال 

مجروحين به سرعت وارد عمل شد.
 وي به برپايي هشت بيمارستان صحرايي اشاره 
كرد و گفت: در 24ساعت اول پس از وقوع زلزله 
كار انتقـــال مجروحين انجام و 1800 عمل جراحي 
انجام گرفت. 13هزار تن هم به صورت ســـرپايي 

ويزيت شدند.
مرادي يكي از اقدامات خوب در اين حوزه را 
راهاندازي بيمارستان بانگر در پي آسيب بيمارستان 
سرپلذهاب دانست و ادامه داد: يك سال فعاليت اين 
بيمارستان 1990 عمل جراحي كوچك و 1300 عمل 
جراحي بزرگ در اين بيمارستان انجام گرفت. 151
هزار ويزيت سرپايي و 72 هزار ويزيت تخصصي 

هم در درمانگاه اين بيمارستان انجام شد.
او به اقدامات بهداشتي در مناطق زلزلهزده نظير 
سمپاشي 20 ميليون مترمربع از اماكن، واكسيناسيون 
و به كارگيري 35 تيم پزشكي اشاره كرد و افزود: با 
اين اقدامات خوشـــبختانه اپيدمي بيماري در مناطق 

زلزلهزده نداشتيم.
وي به اعزام 129 تيم مداخالت رواني به مناطق 
زلزلهزده استان كرمانشاه نيز اشاره كرد و گفت: اين 

تيمها 110 هزار نفر را غربالگري كردند.
مـــرادي ادامه داد: تنها در دو ماه ابتدايي پس 
از وقـــوع زلزله 70ميليارد تومان براي تأمين دارو و 

تجهيزات درماني زلزلهزدگان هزينه كرديم.
او بـــه تفاهمنامههاي منعقده با خيرين و ديگر 
دســـتگاهها به منظور بازســـازي مراكز بهداشتي و 
درماني آســـيبديده در زلزله به ارزش 130 ميليارد 
تومان اشاره كرد و افزود: خيرين كمك بسياري به 
ما كردند و افتتاح 27خانه بهداشت كه امروز شاهد 

آن بوديم بخشي از اين كمك هاست.
در اين مراســـم از خيرين حوزه ســـالمت كه 
در مناطق زلزلهزده استان كرمانشاه فعاليت داشتهاند، 

قدرداني شد.
با حضور وزير بهداشـــت، بيمارستان بازسازي 
شـــده ســـرپلذهاب، بيمارســـتان بازسازي شده 
قصرشيرين، بيمارستان صحرايي ثالثباباجاني و 27

خانه بهداشـــت در مناطق زلزلهزده استان كرمانشاه 
افتتاح شد.

افتتاح  40 پروژه درماني در مناطق زلزلهزده كرمانشاه 
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ادامه توزيع گوشت منجمد در چهارمحال و بختياري
شهركردـ  خبرنگاراطالعات: 
معــــاون هماهنگي امور اقتصادي 
توسعه منابع استاندار چهارمحال 
وبختياري از ذخيره سازي گوشت 
ســــفيد و قرمــــز منجمد در اين 
اســــتان خبر داد و عرضه گوشت 
را تا ثبات نســــبي بازار، ادامه دار 

دانست.
اهللا كرم نصيري درنشســــت 
كارگروه تنظيم بازار چهارمحال و 
بختياري تأكيد كرد: يك ميليون 
و 400 هــــزار قطعــــه مرغ در 
مرغداريهاي استان آماده توزيع 

در بازار مصرف است.
وي افــــزود: برخــــورد با 
گرانفروشي و مجازات متخلفان 

در دســــتور كار اعضاي كارگروه 
تنظيــــم بازار قرار دارد. دولت نيز 
با پرداخت ارز به قيمت 42 هزار 
ريال نقش ارزندهاي براي تأمين 
نهادههــــاي دامي و طيور و به تبع 
آن در ثبــــات قيمتها به منظور 
حمايت از توليد كننده و مصرف 
كننده داشــــته است. 50 درصد از 
سبوس گندم در كارخانه فرآوري 
آرد به اتحاديه دامداري اختصاص 
مييابد و بــــا برنامه ريزيهاي 
انجام شده، 50 درصد بقيه سبوس 
با قيمت تعادلي مستقيم تحويل 

دامداريها ميشود.
حســــن شمسي پور، معاون 
بازرگاني سازمان صنعت، معدن 

و تجارت چهارمحال و بختياري 
نيــــز گفت: براي تأمين كاال هيچ 
محدوديتي نداريم و در شــــرايط 
كنونــــي بازار آرام و تمامي اقالم 
اساســــي مردم در انبارها موجود 
اســــت و به منظور كنترل قيمت 
كاالها و جلوگيري از گرانفروشي 
در بازار، بازرســــيهاي مستمر از 
واحدهاي صنفي انجام ميگيرد.

ســــعيد جعفريان دهكردي، 
مديرشركت پشــــتيباني امور دام 
سازمان جهادكشاورزي چهارمحال 
و بختياري هم اظهار كرد: امسال 
بيش از يكهزار و 361 تن گوشت 
قرمز و سفيد در اين استان تأمين 
و توزيع شــــده است. اين ميزان 

گوشــــت به دنبال افزايش قيمت 
برخي از كاالهاي اساسي، با هدف 
تنظيــــم بازار اســــتان تأمين و از 
طريق فروشــــگاههاي زنجيرهاي، 
ميدان ميوه و تربار و تعاوني هاي 
مصرف توزيع شده است. از اين 
ميزان 110 تن گوشت گرم، 367
تن گوشت گوساله منجمد و 884
تن گوشت مرغ منجمد است.

به گفته جعفريان امسال افزون 
بــــر 10 هــــزار و 500 تن انواع 
نهادههاي كشاورزي بين مرغداران 
و دامداران استان توزيع شد كه از 
اين ميزان 6 هزار و 500 تن ذرت، 
يكهزار و 500 تن جو و 2 هزار و 

500 تن سويا بوده است. 

انجام 19 هزار عمل آنژيوگرافي
 و آنژيوپالستي در كاشان

كاشـــانـ  خبرنگاراطالعات:از زمان راه اندازي مركز آنژيوگرافي مركز 
قلب امام علي (ع) مجتمع بيمارستاني شهيد بهشتي كاشان از مهر ماه سال 
89، بيش از 15 هزار عمل آنژيوگرافي و چهار هزار مورد عمل آنژيوپالستي 

انجام شده است.
 مدير بيمارستان مجتمع بيمارستاني شهيد بهشتي كاشان، با اعالم اين 
مطلب افزود: بخش آنژيوگرافي بيمارستان با كادري مجرب، پزشكان متخصص 
و فوق تخصص قلب و عروق و دســـتگاههاي به روز دنيا به مردم منطقه 
خدمت رساني كرده و توانسته است با اقدام درماني به موقع و مناسب، بيماران 
قلبي را به زندگي عادي خود باز گرداند. دكتر سيد محمد حسين مكي، با 
اشاره به اينكه بسياري از بيماران قلبي از شهرها و استانهاي ديگر كشور به 
اين مركز مراجعه ميكنند، اضافه كرد: وجود اين بيمارستان و متخصصان با 
تجربه سبب شده تا بيماران قلبي و عروقي در كوتاهترين زمان ممكن روند 
درمان خود را ســـپري كنند. وي، درد در ناحيه قفســـه سينه، تنگي نفس به 
ويژه در زمان فعاليت، تپش قلب و حمالت كاهش هوشياري را عمدهترين 

نشانههاي بيماري قلبي در افراد برشمرد.

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده انجمن ياران دانش و مهر

هيات مديره انجمن ياران دانش و مهر

آگهي ابالغ اتهام

كميته دوم - انضباط كار كاركنان بانك تجارت

آگهي ابالغ اتهام

كميته اول - انضباط كار كاركنان بانك تجارت

http://region20.tehran.ir
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آگهى مناقصه عمومى
آگهى مناقصه شماره 97/10

آگهي دعوت شركت پاكسو سهامي خاص
آگهي دعوت سهامداران شركت پاكسو سهامي خاص شماره ثبت 58007

و شناسه ملي 10101030730 جهت تشكيل مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده

هيئت مديره

آگهي دعوت شركت پاكسو سهامي خاص
آگهي دعوت سهامداران شركت پاكسو سهامي خاص شماره ثبت 58007

و شناسه ملي 10101030730 جهت تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده

هيئت مديره

آگهي تغيير نشاني انجمن صنفي كارفرمايي
 سازندگان قطعات و مجموعههاي خودرو

مديركل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوقالعاده

 شركت آيكون كيلو ايكس (سهامي خاص)
به شماره ثبت 1298 و شناسه ملي 10861508340

هيئت مديره شركت

شركت تعاوني مصرف كاركنان سازمان حفاظت محيطزيست

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده نوبت سوم
 شركت تعاوني مصرف كاركنان سازمان حفاظت محيطزيست

 به شماره ثبت 38655 و شناسه ملي 10100840710

هيئت مديره شركت تعاوني مصرف كاركنان سازمان حفاظت محيطزيست

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت دوم 
شركت تعاوني مصرف كاركنان سازمان حفاظت محيطزيست

 به شماره ثبت 38655 و شناسه ملي 10100840710

هيئت مديره شركت تعاوني مصرف كاركنان سازمان حفاظت محيطزيست

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي (نوبت اول)

شركت تعاوني مسكن كاركنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي
 (به شماره ثبت 151846)

هيئتمديره تعاوني مسكن 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت اول)

شركت تعاوني مسكن كاركنان و اعضاء هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت 
شماره ثبت 90422 و شناسه ملي 10101347759

هيئتمديره 

www setadiran ir

شركت آب منطقهاي استان چهارمحال و بختياري

فراخوان مناقصه عمومي

مناقصه عمومي 97/65ـ17ـ1 (دو مرحلهاي) نوبت اول

www aepdc ir
www tender tavanir org ir

http iets mporg ir

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان البرز

شركت سهامي عام كارخانجات سيمان صوفيان

آگهي مزايده فروش اقالم ضايعاتي و مستعمل راكد و نومازاد در انبار 

IR

www souiancement com

شركت سهامي عام كارخانجات سيمان صوفيان 

شركت سهامي عام كارخانجات سيمان صوفيان 

آگهى تغييرات شركت تمسون خاورميانه شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 445919 و شناسه ملى 14003742986

كشور سازمان ثبت اسنادوامالك
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (303937)
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پزشك
در رداى

 نخست وزير

564

يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

به همين دليل زمانى كه كار احداث ساختمان گمرك و مهاجرت و 
بخش قرنطينه بهداشتى و ايستگاه راه آهن آغاز شد، "سنگاپور" لولههاى 
انتقال آب موجود در طرف خود را بدون هيچ مخالفت يا اعتراضى، 
جابجا كرد. اينكه بعداً ادعا شد دولت سنگاپور متوجه ضرورت انتقال 
خطوط لوله آب موجود در "كوزواى" نبوده، قابل قبول نيست. نخست 
وزير "جوه" نيز وقتى در نامهاش موافقت خود را با نقشه "مالزى" اعالم 
داشت، هيچ اشارهاى به موضوع لوله هاى انتقال آب نكرد. مطالعاتى كه 
طرف قرارداد در مورد تأثير محيط زيستى [احداث پل] به عمل آورده 
بود نشان مىداد چيزى كه باعث عدم احداث پل شود، وجود ندارد. 
نيز هيچ درخواست ويژهاى در ازاى تأثيرات محيط  دولت "سنگاپور" 
زيستى ارائه نداده بود. در اين ميان، كار روى احداث تأسيسات گمركى 
و مهاجرت و قرنطينه بهداشتى و نيز روى پل متحرك و همچنين انتقال 
ايستگاه راه آهن به جايگاه جديد در كنار تأسيسات گمرك و مهاجرت 
و قرنطينه بهداشتى، آغاز شده بود. لولههاى انتقال آب به "سنگاپور" هم 

ـ كه مانعى در برابر احداث تأسيسات ياد شده بودـ  جابجا شد.
كار بر روى كل اين پروژه جريان داشت و هيچگونه اعتراضى از 
سوى "سنگاپور" صورت نگرفته بود و البته نمىتوانست هم صورت بگيرد 
زيرا اين پل تماماً در زمينهاى "مالزى" احداث مىشد و بخش جنوبى آن 
"كوزواى" نيز متصل به آب هاى عميق "مالزى" بود. "سنگاپور"  از سمت
هيچگونــــه اعتراضى براى وارد كردن هرگونه تغيير در بخش "كوزواى" 
متعلق به خود نكرد. خط آهنى كه در بخش مالزيايى "كوزواى" نگهدارى 
مىشود مطلقاً هيچ تأثيرى بر خط واقع در بخش "سنگاپورى" آن نداشته 
است زيرا پل جديد راه آهن، تنها بخش شمالى مرزهاى بينالمللى "مالزى" 
را به هم متصل مىسازد. به نظر رسيد كه همه چيز طبق  با "سنگاپور" 

برنامههاى از پيش تعيين شده، به اجرا گذاشته خواهد شد.
اعالم كرد كار بر  آنگاه به يكباره و در سال 2004م. "تون عبداهللا" 
روى پل متوقف خواهد شد و مذاكرات تازهاى با "سنگاپور" براى احداث 
از پل  يك پل افقى، صورت خواهد گرفت! ظاهراً دولت "تون عبداهللا" 
محّدب خوشش نمىآمد. شايد هم داليل ديگرى براى خود داشته كه من 
از آن بى خبرم. قرار بود پل جديد، محّدب و نه كمانى باشد. شايد اين 
كار غير عادى به نظر آيد؛ البته در "اياالت متحده آمريكا" هم قرار شد پل 
مشهور كشيده شده بر فراز تنگهاى در فاصله خشكى و جزيره، محدب 
باشـــد چون مقامات خواستند ارتفاع كافى در زير اين پل وجود داشته 
باشد تا هلى كوپترها نيز بتوانند از زير آن گذر كنند. همچنين بخش مهم 
آزادراه پرشكوهى كه اخيراً در قاره اروپا ساخته شد، در بخش فرانسوى 
آن، شكل پل محّدب به خود گرفته است. پل ما نيز كه قرار بود از يك 
پل مستقيم خيلى بلندتر باشد، به تدريج شكل منحنى به خود مىگيرد و 
خود تبديل به جاذبه توريستى براى بازديدكنندگان خواهد شد. اين پل 
به گونهاى طراحى شده كه عمًال براى عكس گرفتن جاى ايدهآلى باشد! 

چه كسى در اين مورد اعتراض منطقى به آن خواهد داشت؟
پلى كه ما محّدب در نظر گرفته بوديم، شـــب هنگام و به ويژه 
زمانى كه روشنايىهاى آن ديده شود منظره جالب توجه و پرشكوهى 
در برابر چشمان تماشاگران قرار مى داد و ارتفاعى رؤيايى تا 25 متر 
فراهم مىكرد. اين ارتفاع بخش دوم پل در "تواس"242 است كه پيش 
از آن احداث كرده بوديم.  اين پل نيز همچون پل مســـطح، اهداف 
مورد نظر را تحقق مىبخشد و در نتيجه دليلى وجود ندارد كه صرفًا

به خاطر يك خواست ناگهانى، به احداث پل مسطح بازگرديم؛ ولى 
بود كه تصميم گرفت كار احداث را متوقف سازد  اين دولت "مالزى" 

به عمل آورد. و مذاكرات تازهاى با "سنگاپور" 
ادامه دارد

پينوشت:
242- پل در بخش دوم در سال 1998م. به منظور كاستن از بار ترافيك 

بر "كوزواى" (مسير فوقانى) در فاصله "جوهور" و "سنگاپور" افتتاح شد.

الجزيره نوشت، آل سعود از 
زمانى كه نخستين دولت خود را با 
توسل به زور و خشونت تشكيل داد 
تا به امروز كه بن سلمان با حماقت 
خود اركان اين رژيم را متزلزل تر 
از هميشه كرده، دست از ترورهاى 
سياســـى و اقدامات خشونت آميز 

برنداشته است.
به گزارش گـــروه بينالملل 
خبرگـــزارى فارس، پايگاه خبرى 
شبكه«الجزيره» در گزارشى با عنوان 
«ريشـــههاى خيانت و ترورهاى 
سياسى اولين دولت سعودى تا بن 
ســـلمان» آورده است، آل سعود از 
زمانى كه نخستين دولت محدود 
خود را با توسل به زور و خشونت 
در منطقه «الدرعيه» (مركز و جنوب 
شـــبهجزيره) تشكيل داد و سپس 
زمانى تمام عربستان را با حمايت 
اســـتعمارگران غربى به زير سلطه 
خـــود در آورد و تـــا به امروز كه 
اركان حكومت خود را متزلزلتر 
از هميشه مىبيند، مرتكب قتل و 
اقدامات خشونتآميز هولناكى شده

است. 
در مقدمـــه اين گزارش آمده 
است: عربستان سعودى طى دههها 
از طريق تبليغ و قدرت نفوذ خود در 
منطقه و افكار عمومى آن موفق شده 
بود ارتباط خود با ترورهاى سياسى 
در خارج از مرزهاى جغرافيايىاش 
را مخفى نگاه دارد؛ منظور ما حمله 
عمدى بـــه يك فرد غيرنظامى و 
غيرمسلحى است كه فعاليتهاى 
سياسى نامطلوب با سعودىها داشته 
اســـت تا او را به قتل رسانده و از 
دستش خالص شوند، عربستان و 
رژيم حاكم بر آن شايد در ظاهر امر 
به اين شيوههاى افراطى در برخورد 
با رقباى سياسى خود شناخته شده 
نبود، اما آيا در واقع اين، به معناى 

نبودنش بوده است؟
تــرور؛ به دســتور محمد بن 

عبدالوهاب
«وليد الهزاع»، تحليلگر مسائل 
عربستان آورده است: پس از اقامه 
نماز روز جمعه در يكى از مساجد 
شهر «العيينه» در نجد در شبه جزيره 
عربستان، دو رديف از نمازگزاران 
به امام جماعت در محراب حمله 
كردنـــد و او را به ضرب قمه در 
جا به قتل رســـاندند؛ اين اتفاق در 
ژوئن سال 1750 به وقوع پيوست، 
عامالن اين قتل، «حمد بن راشد» و 
«ابراهيم بن زيد» بودند؛ اما مقتول، 
شاهزاده عثمان بن معمر، يكى از 
برجستهترين شاهزادههاى خاندان 
مشهور و صاحب مقام نجد بود. اين 
گزارش افزود: اين قتل به سفارش 
«محمد بن عبدالوهاب»، رهبر معنوى 
منطقـــه «الدرعيه» صورت گرفت، 
جايى كه دولت نخســـت سعودى 
در آنجا تاسيس شد. اين موضوع 
را «بن غنام»، يكى از شـــاگردان و 
نزديكان عبدالوهاب در كتاب خود 
با نام «تاريخ ابن غنام» فاش مىكند. 
او در جايى از اين كتاب مىنويسد: 
شيخ محمد بن عبدالوهاب آن زمان 

به هياتى كه از اهالى العيينه كه نزد 
وى آمدند، گفت:  از شما مىخواهم 
با دين خدا و پيامبرش بيعت كنيد 
و دوســـتدارانش را دوست بداريد 
و دشمنانش را دشمن بداريد حتى 
اگر (آن دشمن) امير شما، شاهزاده 
عثمان باشد. نويسنده تصريح كرد: 
ما از حادثه مذكور مىتوانيم اين ايده 
را استخراج كنيم كه اسناد تاريخى 
گواه سابقه ديرينه حكومت سعودى 
در حـــذف فيزيكى مخالفانش به 
عنوان شـــيوه برخورد با آنهاست؛ 

حتى در نسخه اول دولت سعودى 
كه بر پايه افـــكار و عقايد دينى 
شكل گرفت.وى ادامه داد: اما همين 
قضايا به وضوح در نسخه نظامى 
بعدى دولت ســـعودى هم نمود 
داشت؛ هنگامى كه ملك عبدالعزيز 
بـــا جنبش نظامى «اخوان من طاع 
اهللا» ائتـــالف كرد، اين جنبش يك 
گروه دينى از باديه نشينهاى شبه 
جزيره عربى و پيرو مكتب محمد 
بـــن عبدالوهاب بود. آنها با به راه 
انداختن جنگ و حمله به شهرها و 
روستاهاى شبه جزيره عربى براى 
ملك عبدالعزيز بيعت مىگرفتند.به 
نوشته الجزيره، لشكر «اخوان من 
طاع اهللا» به وحشيگرى در جنگها 
شـــهرت داشت. آنها مىخواستند 
دولتى مســـلمان بر اساس عقايد 
توحيدى محمد بن عبدالوهاب بنا 
كنند. نيروهايشـــان به هيچ قانون 

جنگى پايبند نبودند و هر شيوه و 
ابـــزار قتلى بين آنها رايج بود. يك 
سرى ترور شخصيتها و بزرگان 
آن زمان هم توســـط عناصر همين 
گروه و به سفارش ملك عبدالعزيز 
صورت گرفت كه آن را به حساب 
خود، براى رسيدن به اجر و ثواب 
اخـــروى انجام مىدادند چيزى كه 
«جان فيليپ»، يك مورخ مستعرب 
كه چند دهه را در نجد زندگى كرده 
است در اشاره به ضعف آن زمان 

ارتش عبدالعزيز تعبير مىكند.

مؤســس حكومت سعودى و 
استفاده از شيوه ترور

نويسنده آورده است: در يكى از 
فصول كتاب  «مقاتل من الصحراء» 
(جنگجويى از صحرا؛ دانشــــنامه 
مشهور شــــاهزاده خالد بن سلطان 
بن عبدالعزيز)، چند خطى از كتاب 
«ملوك العرب» (شاهان عرب) متعلق 
به «امين الروحانى» نويسنده و مورخ 
لبنانى درباره زمانى كه در نجد بوده 
اقتباس شده است، كه در آن مىگويد: 
«اخوانها، پيامرسان وحشت و مرگ 
بودنــــد. در همه جا به ديوانگى و 
سبكمغزى شــــهره شده بودند. نه 
حجاز آنها را از ياد مىبرد نه كويت 
از آنها بخوبى ياد مىكند نه عراق به 
آنها حسن ظن دارد؛ همه چيزشان 
غير نامشان دهشتناك و حيرتآور 
بود. آنها در هر كجا تخم وحشــــت 
مىكاشتند و اگر همين خصيصه را 

نداشتند ملك ابن سعود نمانده بود.
به نوشته الجزيره، در اينجا اشاره به 
سوء استفاده عبدالعزيز از اين گروه 
شــــبه نظامى دارد كه در نهايت به 
دليــــل اختالفى كه با آنها در جريان 
فتوحاتشــــان در شمال شبه جزيره 
عربى به ســــمت عراق پيدا كرد و 
نبردهايى كه در آنجا داشــــتند آنها 
را در حمله هواپيماهاى استعمارگر 
انگليسى آن زمان قلع و قمع كرد. در 
ادامه گزارش آمده است: عبدالعزيز 
در ســــال 1925 با امضاى معاهده 

بحره متعهد شد كه مرزهاى عراق 
را به رســــميت شناخته و به خاك 
آن تجاوز نكند. در ظاهر امر، رفتار 
خشونت آميز رژيم آل سعود در حل 
مسائل سياسى رفتارى شناخته شده 
و مكرر نبوده اســــت، يعنى دولت 
ســــعودى حذف فيزيكى و سياسى 
را به عنوان نخســــتين راه حل براى 
مهار فعاليتهاى سياسى معينى كه 
براى خود تهديدى برمى شمرد به 
كار نمىگرفت و استثنا پيش مىآمد. 
بنــــا به اين گزارش، در روز هفدهم 
دسامبر سال 1979 «ناصر السعيد»، 
معارض چپگراى ســــعودى كه از 
نخستين معارضان رژيم سعودى و 
از اهالى شــــهر حائل عربستان بود، 
ناپديد شد؛ او از جوانى تا زمانى كه 
در تبعيدگاه اختيارى خود در بيروت 
ناپديد شــــد به ايراد سخنرانىهاى 
تند و آتشين عليه خاندان پادشاهى 

سعودى مشهور بود .الجزيره آورده 
است: ناشر كتاب «حقائق عن القهر 
الســــعودى» (واقعيتهايى از ظلم 
عربستان) بر اين قضيه تاكيد دارد كه 
سفارت عربستان در بيروت و «على 
الشاعر» سفير وقت آن در اين قضيه 
مستقيما دست داشتند.در مقدمه اين 
كتاب آمده است: «ابوالزعيم» كه بيش 
از ده سال مسئول برجسته سرويس 
اطالعات فلسطين وابسته به جنبش 
فتح بود در تحويل السعيد به سفارت 
كشــــورش در بيروت يا پايان دادن 

به زندگى او به ســــفارش سفارت 
عربستان نقش داشــــت.در مجله  
«األســــبوع العربى» (هفته عربى) در 
سال 1987 از ابوالزعيم عطاهللا عطاهللا 
در اين خصوص پرسيده شده و او 
جواب داده است كسانى بودند كه 
به دروغ گفتند ابوالزعيم مسئول اين 
اتفاق است و در عين حال ما كميته 
تحقيقى براى پيــــدا كردن آن مرد 
تشكيل داديم، در نتيجه تحقيقات ما 
به يكى از دستگاهها مشكوك شديم 
و در هميــــن حد همه چيز متوقف 
شد، به نوشــــته الجزيره، اين مرد 
تالش مىكند  بگويد: ناصر السعيد را 
ناگهانى  از دست داديم و هيچ كسى 
از ما از او خبر ندارد. السعيد كه همه 
او را مىشناختند در بيروت گويى 

آب شد و در زمين فرو رفت.
به نوشته الجزيره، «ام جهاد»، 
همسر ناصر السعيد گفته بود: «اين 

سرويس اطالعات عربستان بوده كه 
ناصر را ربوده است، آنها چندين بار 
تالش كردند او را يا ربوده يا ترور 
كننــــد»؛ اما روايتى كه همه داليل و 
شــــواهد به آن اشاره دارد مىگويد، 
سرويس اطالعات عربستان از طريق 
هماهنگى با برخى رهبران جنبش 
فتح افرادى را مامور كرد السعيد را 
هنگام خروج از نشستى خبرى در 
خيابان الحمراء ربوده و به فرودگاه 
بيروت برده و از آنجا به عربســــتان 
انتقال دهند و سپس در آنجا مخفيانه 

اعدام شــــد و اسامى افرادى كه اين 
اتهام متوجه آنهاست دو نفر از رهبران 
فتح به نامهاى «صالح خلف ابواياد»  
و«عطاهللا عطاهللا » مشــــهور به«أبو 
الزعيم» بودنــــد .اين وبگاه خبرى 
افزود: ناصر السعيد در سال 1959

اتحاديه مردم جزيره عربى را تاسيس 
كرده بود كه يك ســــازمان سياسى 
معارض، ناسيوناليست و سكوالر بود 
و ايده آن بر مبناى سرنگونى رژيم آل 
سعود و ايجاد حكومت جمهورى به 
جاى حكومت سلطنتى كنونى قرار 
داشت، الســــعيد پس از خروج از 
عربستان بين قاهره، دمشق و بيروت 
نقل مكان مىكرد؛ او همچنين يك 
برنامه راديويى با نام «واى بر دشمنان 
خدا» در راديو «صوت العرب» قاهره 
داشت و سپس يك دفتر اپوزيسيون 

را هم در يمن تاسيس كرد.
 الســــعيد از طريــــق آن يك 

جريان معارض مهمى را در خارج 
از عربستان تشكيل داد او در دوران 
سه پادشاه سعودى زندگى مىكرد و 
گفته مىشود كه پس از مرگ ملك 
عبدالعزيز و به قدرت رسيدن ملك 
سعود همين ملك سعود  ديدارى از 
حائل داشت، در آنجا السعيد، نطقى 
بــــراى او آماده كرد كه در آغازش 
آمــــده بود:«به نام خدا به نام حق و 
راستى به نمايندگى از كارگران رنج 
ديده و بيابان نشينهاى آواره به نام 
ملت بزرگى كه بســــيار از نور علم 

محرومند...»، سپس در  اين بيانيه كه 
بيشتر شبيه به يك بيانيه در مخالفت 
با پادشاه بود گفت: «آيا دشوارىهاى 
ايــــن راه پر پيچ و خم را بر خود 
خريديد تا براى خود تبليغ كنيد يا 
با هدف سرگرمى آمديد؟ چون در 
صدها شهر و روستا و صحراهايى 
كــــه از آن عبور كرديد جز فقرايى 
نيستند كه ديديد دستانشان را دراز 
مىكنند و از فقر بيمارى و جهل رنج 
مىبرند.» اگرچه رژيم آل سعود در 
خنثى كردن صداى اعتراض السعيد 
در راديوها و روزنامهها موفق بود اما 
روش و كردار اين مرد در مخالفت 
با استبداد، سركوب و خودكامگى تا 

بيش از بيست سال ادامه داشت.
حلقــه ديگــرى از اســتبداد 

سعودى
به گـــزارش الجزيره، «جمال 
احمد حمزه خاشـــقچى» هم يك 
روزنامه نگار كاركشـــته سعودى بود 
كه فعاليت مطبوعاتى خود را از سال 
1982  با خبرنـــگارى در روزنامه 
سعودى «جازيت» وابسته به موسسه 
چاپ و نشـــر «عكاظ » آغاز كرد، 
اين روزنامه از نخستين روزنامههاى 
سعودى انگليسى زبان بود، اما جمال 
بـــا پيمودن پلههاى ترقى در فعاليت 
مطبوعاتى خـــود جايگاه مهمى در 
بســـيارى از روزنامههاى سعودى به 
دست آورد، او همچنين به عنوان فعال 
و خبرنگار براى پوشش خبرى جنگ 
افغانســـتان، كويت، سودان والجزاير 
اعزام مى شـــد و نامش در آن زمان 
به عنوان خبرنگار نزديك به خطوط 
آتش و درگيرىهاى جارى در منطقه 
بر ســـر زبانها بود . نويسنده آورده 
اســـت: خاشقچى تحت تاثير جنگ 
در افغانستان يا آنچه جهاد افغانستان 
خوانده مىشد قرار گرفت، در آنجا 
با جهادىهاى عربى كه بيشترشان از 
عربستان آمده بودند معاشرت داشت 
و براى مجالت و روزنامههاى گروه 
مطالعات و بازاريابى عربستان از جمله 
روزنامه «الشرق االوسط» مىنوشت.
حكومت سعودى در آن زمان پشتوانه 
اصلى جهاد در افغانســـتان بود و هر 

چه از پول وســـالح گرفته تا فتواى
مفتىهـــاى خـــود را در اين راه به
كار گرفته بود، شـــاهزادههاى صف
اول خاندان ســـعودى يعنى فرزندان
عبدالعزيز علنا از اعزام جهادىها به
افغانســـتان از طريق خاك پاكستان
حمايت مىكردند. اين اقدام عربستان
در چارچوب همپيمانى آن با آمريكا
براى سرنگونى اتحاد جماهير شوروى
در آن زمان صورت مىگرفت، همين
جهاد در افغانســـتان شالوده تشكيل
ســـازمان چند مليتى القاعده در سال
1988 و ايـــده جهاد بين المللى را
ريخت، اما جالب اينجاست كه همين
جهادىها وقتى به عربستان بازگشتند
از ديد حكومت سعودى تروريست
شناخته شدند.اين وبگاه خبرى آورده
اســـت: «جمال هم مثل نزديكانش
مشتاق جهاد بود و از همين رو خود
را يك خبرنگار عاشق جهاد معرفى
مىكرد اما جنگجو نبود همان زمان
عكســـى از او در حالى كه سالحى
به دســـت گرفته بود منتشر شد كه
بـــه دنبال آن، روزنامهها و كانالهاى
مختلف از او دعوت كرده  و با وى
به گفتوگو نشســـته تا بپرسند، آيا
در آن مقطـــع به عنوان جهادى در
افغانستان بوده يا صرفا روزنامه نگارى
بوده  و برخى هم مىپرسند نكند كه
او اطالعاتى بوده اســـت كه او منكر
همه اين اتهامها شـــده و تاكيد كرده
بود كه يك روزنامه نگار حماســـى
است و جانبدارى ضمنى خود را از
جهادىهاى افغانستان نشان مىدهد
يعنى مبارزه در آنجا را جهادى راست
و درســـت، تلقى مىكرد، بر خالف
مبـــارزه در عراق كه آن را خارج از
منافع مسلمانان و باالخص سعودىها
مىخوانـــد و در اين خصوص گفته
بود : عراقىها حتى با اينكه مخالف
اشغالگرى آمريكا بودند اما آماده بده
بستان با آن هستند، برداشتى كه منطقى
نبود. جمال دچار اشتباهى بزرگ شده
بود.الجزيره افـــزود: درباره فعاليت
خاشقچى در ســـرويس اطالعات
عربســـتان كه جهادىها شايعه كرده
بودند و خودش منكر آن بود، زندگى
نامه وى اشـــاره اى به اين موضوع
ندارد و دوستان جمال و آنهايى هم
كه او را مىشناختند هر گونه نقش وى
در سرويسهاى اطالعاتى را تكذيب
مىكنند؛ اما در عين حال گفته مىشود
جمال هنگامى كه به عنوان خبرنگار
در افغانستان فعاليت مىكرد چندين بار
تالش داشت با شاهزاده تركى الفيصل
كه آن زمان رئيس سرويس اطالعات
عمومى عربستان بين سالهاى 1977
تا 2001 بود  مالقاتى داشته باشد اما
موفق نشد.وى در پاسخ به شايعاتى كه
در اين باره منتشر شده بود گفته بود:
كار در سرويس اطالعات يا تحقيقات
عربستان افتخارى براى من است تا
با آن به كشـــورم خدمت كنم اما من
افتخار اين را نداشتم چون يك روزنامه
نگار حرفه اى بودم و اگر همكارى
مىكردم شـــايد بايد از من خواسته

مىشد كه نبايد اين قضيه بگويم.
ادامه دارد

رژيم ترور سعودى؛ از آغاز تأسيس تا  كنون

فلزات، قرقره، آهن، استيل، برنج و...

تاير، فابريك نخي، فابريك سيمي، بالدر، تراشه، كامپاند،بيد طوقه و...

ظروف پالستيكي، بشكه آهني، پالت پالستيكي و آهني، كارتن و...

مواد اوليه تاير (نخ، رزين و...)

تضمين شركت در مزايده       قيمت پايه      كاركردسال ساخت   شماره موتور   نوع خودرورديف

(1)xu7124 پژو پارسk087266139526/000/000ريال330/000/000ريال17959كيلومتر

(2)xu7124 پژو پارسk0723001139525/000/000ريال325/000/000ريال18044كيلومتر

آگهي مزايده عمومي 

شماره 97/068  ح ش

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده(نوبت سوم) شركت تعاونى مسكن شماره 3كاركنان وزارت كشور

هيئت مديره

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى(نوبت دوم) شركت تعاونى مسكن شماره 3كاركنان وزارت كشور

هيئت مديره

Name MT BLUE APRIL

Built KOCHI JUKO CO. / JAPAN

Flag Panama

Port Of Registry Panama

Type of vessel CHEMICAL/OIL TANKER

Dimensions 113.32-104.1/18/8m

Light weight    2741.327/2698.15

 –  –
 –

" " " "  " "  " "

long ton
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ایمیل  خط ارتباطي :

 تأمين تحصيل رايگان، حق حيات 
و ديگر هيچ

امیر طوسي نژاد

صبح سه شنبه گذشته و دقيقا يک هفته پس از حادثه دلخراش 
جان باختن چهار دانش آموز معصوم در ميان شعله هاي آتش در مرکز 
آموزشي »اسوه حسنه« شهر زاهدان، بارديگر مرگ بر يک واحد آموزشي 
کش���ورمان س���ايه انداخت و هشت دانشجوي دختر و پسر در داخل 
محوطه واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد، در جريان سانحه رانندگي 

و واژگوني اتوبوس حامل آنها، کشته شدند.
اين موضوع که حق حيات نوگان علم و دانشجويان در هر دو 
حادثه با بي توجهي و قصور مسئوان، پايمال شده است، بر هيچ کس 
پوشيده نيست اما مقايسه نقاط اشتراک و تمايز حوادث ياد شده، حقايق 

ديگري را نمايان مي کند که از اصل وقوع آنها هم دردناک تر است.
نخستين حادثه در سيستان و بلوچستان و در يکي از استان هاي 
ک���م برخ���وردار و محروم اتفاق افتاد اما دومين حادثه و پرپرش���دن 
دانشجويان، در مرکز کشورمان و در يکي از دانشگاه هاي معتبر تهران 
رقم خورد تا نش���ان دهد مسئوان در تامين امکانات براي جويندگان 
علم و دانش در اقصي نقاط ايران تفاوتي قائل نيستند! و حق حيات 

همه را يکسان مي دانند!
اين دوحادثه يک نقطه اشتراک ديگري هم داشت که کمتر مورد 

توجه افکار عمومي و حتي رسانه ها قرار گرفت.
مرکز آموزشي پيش دبستاني اسوه حسنه يک واحد غيردولتي در 
زاهدان بود،به اين معني که مراجعان به اين مرکز از تمکن مالي بيشتري 
برخوردارند و انتظار دارند با پرداخت پول بيشتر، کسب علم و همچنين 
امنيت جاني فرزندانشان را نه در کپر و چادر، بلکه در ساختمان امن 
مدرسه تضمين کنند، غافل از اين که بسياري از اينگونه مراکز آموزشي 
از ضعف سيستم نظارتي مسئوان، کمال بهره )بخوانيم سوء استفاده( را 
مي برند و به رغم واژه »غيرانتفاعي« و »آزاد«، فقط به دنبال سود مالي 
هستند؛ البته مدارس غيرانتفاعي بي شماري هم در کشورمان فعالند که 
کارنامه موفقي دارند ولي موفقيت آنها را نمي توان به پاي نظارت مسئوان 

گذاشت بلکه بايد در وجدان گردانندگان آنها جستجو کرد.
در حادثه دوم، هشت دانشجو که با هزينه هاي سرسام آور دانشگاه 
آزاد در تهران مش���غول به تحصيل بودند، به خاطر قصور مسئوان و 
بي توجهي آنها نسبت به تامين ايمني اتوبوس مستهلک به کارگرفته شده، 
به آس���مان پرگشودند تا خانواده شان به رغم هزينه هاي گزاف، شاهد 
مرگ گل هاي باغ زندگي شان باشند و داغ آنها را تا ابد بر سينه تحمل 
کنند. از سويي ديگر شاهديم مسئوان چشمان خود را بر قربانيان اين 
حادثه و ساير حوادث مشابه مي بندند و سعي مي کنند با ادامه رويکرد 

»برخوردهاي موقتي و نه اثرگذار«، فقط صورت مساله را پاک کنند.
اين که برخي مديران مرکز پيش دبس���تاني اس���وه حسنه و حتي 
دانشگاه به خاطر حوادث ياد شده برکنار و شايد تعليق شوند، حداقل 
انتظاري اس���ت که بايد برآورده شود؛ اما آيا براي جلوگيري از تکرار 

حوادث مشابه هم اقدامي انجام خواهد گرفت؟
عملکرد مسئوان در گذشته نشانگر اين واقعيت است که اينگونه 
حوادث پس از مجازات مديران مراکز آموزشي متخلف، به راحتي به 
دس���ت فراموشي سپرده مي شوند ولي با گذشت زمان اندکي، حادثه 
ديگري نمايان و خانواده هايي را مجددا داغدار و مردم کش���ورمان را 

رنجيده مي کند.
آتش س���وزي در مراکز آموزش���ي و سانحه براي خودرو حامل 
دانشجويان در سال هاي گذشته به وفور اتفاق افتاده است اما به راستي 
مسئوان از کدام يک از اين حوادث درس عبرت گرفته اند و چه اقدامي 

براي جلوگيري از تکرار آنها، در دستور کار قرار داده اند؟
سئوال مهم اين است که چرا مسئوان نسبت به تامين جان فرزندان 
اين آب و خاک بي تفاوت شده اند و چرا حوادث مرگبار گذشته را 

فراموش مي کنند؟
فراموشکاري مسئوان در مواجهه با اينگونه حوادث را مي توان به 
حساب عاقه بي حد و حصر آنها به قدرت و تکيه بر مسند رياست 
دانست اما وظايف مصرح در قانون اساسي مبني بر تامين حق حيات 

تک تک افراد جامعه را نمي توان فراموش کرد.
حق تحصيل رايگان هم يکي از اصول قانون اساسي کشورمان به 
شمار مي آيد و قانونگذار به صراحت بر آن تاکيد کرده است اما اين که 
اين اصل اساسي محقق شده است يا خير؟ و چرا مراجعان به مراکز 
آموزشي دولتي هم تحت عناوين مختلف اعم از پرداخت هزينه هاي 
مدارس شامل برق، گاز و تلفن ملزم مي شوند مبالغي را پرداخت کنند؟ 
موضوع عجيب و غريبي براي خانواده هاي ايراني نيس���ت اما حداقل 
انتظار مردم از مسئوان، احترام به حق حيات جويندگان علم در مراکزي 
است که هزينه هاي سنگيني دريافت مي کنند ولي در کمال بي تفاوتي 

نظارت بر مراکز يادشده را هم از مردم دريغ مي دارند.
يادآوري اين مهم ضروري اس���ت که تامين حق حيات تک تک 
جويندگان علم در تمامي رده هاي س���ني، چه در مراکز دولتي و چه 
در مراکز غيردولتي، باش���ک وظيفه سيستم آموزشي کشور است و 
نمي توان با بهانه هاي واهي از جمله نبود اعتبار، آن را پايمال کرد ولي 
وقتي در مراکزي که درآمد هاي سرشار را به جاي تامين امکانات ازم 
به منظور امنيت جاني مراجعان،صرف افزايش دارايي ها و ساختمان ها 
مي کنند، بيش از گذش���ته عملکرد ضعيف و خسران آفرين عده اي به 

تصوير کشيده مي شود.
س���خن آخر اين که، ش���ايد بتوان حق تحصيل رايگان را تا حد 
زيادي از مردم دريغ کرد ولي آيا مي توان داغ مرگ جويندگان علم بر 

دل خانواده هايشان را هم به محاق برد؟

درخواست از استانداري تهران 
بيش از 20 سال است که همراه با چند هزار خانوار ديگر قطعه 
زمين���ي از مجموعه زمين هاي جهان  بين در مارليک کرج خريداري 
کرده ام تا بتوانم با ساخت آن سرپناهي براي خانواده ام فراهم آورم اما 
تاکنون مجوزي براي ساخت از طرف استانداري صادر نشده است. 
اميد دارم امسال با فرارسيدن جشن هاي فجر و همت مسئوان اين 

امر تحقق يابد و دل بيش از سه هزار خانوار شاد شود. 
شهروند منتظر 

از مقاله هاي استادان ادبيات بيشتر مقاله چاپ كنيد
از خوانندگان عاقه مند به مقاله هاي صفحه نظرها و انديشه هاي 
روزنامه اطاعات هس���تم و از آنجا که آقايان علماء تريبون هاي 
بس���ياري براي س���خنراني و بيان مطالب ش���ان دارند، بهتر است 
از ايش���ان کمتر مقاله چاپ ش���ود و در عوض ش���مار مقاله هاي 
 دانشمندان و اديباني مانند دکتر اسامي ندوشن و شفيعي کدکني 

افزايش يابد.
خواننده روزنامه اطاعات از استان گيان

چگونه مي توان انتظار قهرماني آسيا را داشت؟
اين که وزير ورزش و جوانان اظهار اميدواري کرده است که 
ايران پس از 42 س���ال انتظار بتواند قهرمان مس���ابقات فوتبال آسيا 
ش���ود، به نظر من دور از واقعيت و انتظار اس���ت. زيرا در شرايطي 
که نه بازي هاي تدارکاتي به دردبخوري با کشورهاي مطرح فوتبال 
در جهان انجام شده، نه تدارکات کافي فراهم آمده و نه مشکات 
ليگ برتر فوتبال برطرف شده و سرمربي تيم ملي فوتبال هم همه اين 
موارد را تاکيد کرده اس���ت. چگونه مي توان انتظار داشت که ايران 

قهرمان آسيا شود؟
از دوستداران تيم ملي فوتبال

حقوق هاي نجومي 
متأسفانه شرايط جامعه به گونه اي  شده است که در يک دوره 
کوتاه برخي مسائل سياسي و اقتصادي با هياهوي زياد در ميان اذهان 
عمومي پراکنده مي شود و بعد از مدتي بدون هيچ گونه تصميم گيري 
مثبتي به دست فراموشي سپرده مي شود. مي خواهيم بدانيم که دولت 
محترم و مجلس شوراي اسامي درباره حقوق هاي نجومي و مجازات 

افراد متخلف چه تصميماتي را اخذ کردند. 
تلفن هاي متعدد به خط ارتباطي 

ستوني براي توضيح واژه هاي تازه وارد زبان فارسي قرار دهيد
با وجود نفوذ اصطاحات تازه وارد و بيگانه در زبان فارسي، 
از دست اندرکاران روزنامه اطاعات درخواست دارم ستوني را در 
روزنامه و يا ضميمه هاي روزنامه به توضيح و تبيين س���يل ورود 
اصطاحات روزمره غربي اختصاص دهند. متأسفانه افرادي که مانند 
جوانان با معني و مفهوم اين واژه ها آش���نايي ندارند، هنگام مواجه 

شدن با اين اصطاحات دچار مشکل مي شوند. 
خواننده روزنامه اطاعات 

براي پيشرفت يك جامعه احقاق حقوق زنان الزامي است
مدتي است شنونده اخبار تساوي حقوق زن و مرد رعايت حق 
شهروندي و بازگرداندن حقوق پايمال شده بانوان و کودکان از سوي 
برخي از نمايندگان عضو کميسيون رفاه و امور اجتماعي، کميسيون 
زنان مجلس و معاونت زنان هستيم. متأسفانه هيچ گونه ترتيب  اثر 
مثبتي به طرح ها و ايده هاي پيشنهادي، داده نشده است.  براي پيشرفت 
و سامت يک جامعه احقاق حق زنان و کودکان از اهميت باايي 
برخوردار است. اميدوارم به زودي شاهد اجراي احقاق حق زنان و 

کودکان در کشور خود و تمامي کشورهاي جهان باشيم. 
خانم حقوقدان 

دولت به فكر مشكات اقتصادي دانشجويان باشد
با توجه به گراني و افزايش تورم در کشور متأسفانه برخي از 
دانشجوياني که ملزم به پرداخت هزينه هاي تحصيل خود هستند، 
در تأمين مايحتاج زندگي ش���خصي خود دچار مشکل شده اند. در 
شرايط فعلي دانشجويي که دغدغة اجارة مسکن، هزينه ترم تحصيلي 
و مايحتاج روزانه خود را دارد، چگونه مي تواند آزاد انديش باشد؟ 
دانش���جويي که اميدي به بازار کار مناسب تحصيات خود ندارد، 
چگونه مي تواند مسائل سياسي و اقتصادي کشور را تحليل و بررسي 
کند؟ اميد است با رفع مشکات اقتصادي، شاهد جنبش هاي تأثيرگذار 

دانشجويان در سطح کشور باشيم. 
دانشجو

افراد خارج از كشور چگونه كارت ملي تعويض كنند 
عليرغم مهلت چند ماهه س���ازمان ثبت احوال کشور درباره 
تعويض کارت هاي ملي، متأسفانه عده اي از شهروندان در خارج از 
کشورند که امکان برگشت تا پايان سال 97 برايشان مقدور نيست. 
از مسئوان سازمان ثبت احوال تقاضا داريم نسبت به نحوة تعويض 
کارت هاي ملي اين افراد راه کارهاي خود را اطاع رساني کنند تا اين 

افراد هنگام بازگشت به کشور دچار مشکل نشوند. 
ميرزاپورـ  تهران 

به مراسم ديگر اديان هم احترام بگذاريم 
مطلب در جشن هاي آمريکايي در قلب تهران که در ضميمه 
جامعه 3 دي ماه روزنامه اطاعات چاپ شده بود، در جمع بندي کلي 
نظر موافق يا مخالف نويسنده به طور واضح مشخص نبود. اما چه 
اشکالي دارد که مردم کشورمان با جشن ها و مراسم اديان مختلف 
آشنا شوند. مگر ما ايراني ها که داراي فرهنگ غني و کهن در تاريخ 
هستيم درصدد شناخت و ترويج فرهنگ خود در سطح بين المللي 
نيس���تيم؟ پس براي تبادل  فرهنگي بين کشورها هم که شده، بايد 
عاوه بر ارج نهادن به مراسم و جشن هاي پرشکوه تاريخي کشور 

خود، به مراسم ديگر اديان هم احترام قائل شويم.
تلفن به خط ارتباطي 

احترام به بزرگ ترها بسيار زيبا است
احترام و ارزش قائل شدن به بزرگترها و افراد سالمند يکي از 
زيباترين اخاق هاي ما ايرانيان است. عليرغم کوتاهي و ناديده گرفتن 
اين فرهنگ اصيل توسط برخي از جوانان از ديدن احترام گذاشتن 
جوانان به افراد مس���ن در اماکن عمومي و ش���لوغ بسيار خرسند 
مي ش���وم. اميدوارم شاهد رعايت بيشتر اين خصلت که نمونه بارز 

انسانيت است در بين تمامي مردم باشيم.
شهروندي از اصفهان

بيمارستان تخصصي چشم در اصفهان ساخته شود
با توجه به بزرگي و ازدحام جمعيت در شهر بزرگ اصفهان، 
متأسفانه بيمارستان و درمانگاه تخصصي چشم در اين شهر کم است. 
از مس���ئوان بهداشت و درمان استان اصفهان انتظار مي رود نسبت 
به ساخت و راه اندازي درمانگاه هاي خيريه و بيمارستان ها تخصصي 

چشم پزشکي شهر اقدام نمايند.
صادق كريميـ  شهر بهارستان اصفهان

دولت مستأجران را دريابد
اي کاش مس���ئوان و ناظران بازار مسکن به جاي نگراني از 
رکود خريد و فروش مسکن و افراد متمولي که حاضر به فروش 
آپارتمان  هاي خالي خود نيستند تا سود بيشتري نصيب شان بشود، 
کمي هم به فکر کاهش اجاره بهاء مس���کن براي مستأجران باشند. 
چند ماهي است با وديعه50 ميليون و پرداخت اجاره ماهيانه يک 
ميليون و500 هزار تومان موفق به تهيه مس���کن مناس���ب همراه با 
پارکينگ و انباري در منطقه نيروي هوايي تهران نشده ام. اميدوارم 
دولت محترم حداقل براي رفاه حال مستأجراني که در شرايط فعلي 
اميدي به خانه دار ش���دن آن ها نيست، چاره اي براي کاهش اجاره 

مسکن بينديشند.
مستأجري از تهران

علت حادثه اتوبوس حامل دانشجويان امروز اعام مي شود
سرويس حوادث: پليس راهور تهران اعام 
کرد: علت حادثه دانش���گاه آزاد اسامي امروز 

اعام مي شود.  
سردار محمدرضا مهماندار رئيس پليس 
راهور تهران افزود: اين حادثه س���اعت 12:21 
دقيقه سه شنبه هفته پيش در معابر داخلي واحد 
علوم و تحقيقات دانش���گاه آزاد اسامي اتفاق 
افتاد چون وس���عت اين واحد دانشگاهي زياد 
است و در قسمت مرتفعي قرار گرفته، دانشگاه 
براي جابه جايي دانشجويان خود سرويس هايي 
را به کار گرفته و پيمانکاري را اختيار کرده که 
کار جابه جايي دانشجويان را بين دانشکده ها، از 

در ورودي و بالعکس انجام مي دهد. 
او اف���زود: اتوبوس از دانش���کده فني و 
مهندس���ي که در انتهاي خط و بااترين نقطه 
قرار گرفته حرکت مي کند که در آن راننده و 
34 سرنشين حضور داشته اند. بر اساس اظهارات 
مصدومان و مجروح���ان حادثه، اتوبوس در 
دانشکده تربيت بدني مسافري نداشته و توقف 
نمي کند. هنگامي که به ايستگاه کتابخانه مي رسد، 
توقف نمي کند و چند دانشجو که قصد داشتند 
در آن ايس���تگاه پياده شوند به راننده اعتراض 
مي کنند که راننده مي گويد اتوبوس ترمز ندارد. 

وي اضافه کرد: آن مسير پيچ هاي زيادي 
دارد و چند س���رعت گير هم در مسير وجود 
دارد. بعد از اين که سيستم ترمز اتوبوس از کار 
مي افتد، از آنجا که سرعت گرفته بود، نخستين 
سرعت گير را که رد مي کند، راننده به دانشجويان 
اعام مي کند که خودرو ترمز ندارد و از آنان 

مي خواهد به سمت عقب اتوبوس بروند. 
مهماندار اظهار داش���ت: وزن اتوبوس و 
مسافران شتاب را بيشتر مي کند. به گفته برخي 
از دانشجويان اتوبوس در حال پرواز بوده است. 
راننده يکي دو پيچ را که بازتر بوده، مي تواند رد 
کند. به پيچ انتهايي مي رسد که130 تا140 درجه 
زاويه دارد. به نظر مي رسد راننده تشخيص داده 

ک���ه آن پيچ را نمي تواند رد کند. وي افزود: از 
ايستگاه کتابخانه که متوجه مي شود ترمز ندارد 
تا قبل از پيچ آخر که وارد فضاي سبز مي شود، 
675 مت���ر را طي مي کند. راننده احتمااً اميد 
داشته که بتواند با ورود به فضاي سبز، سرعت 
اتوبوس را کاهش دهد. اين در حالي است که 
درختان آن بخش نهال هاي کوچکي هستند و 
کمکي نمي کنند. آن فضاي سبز نيز روي تپه اي 
قرار دارد و بعد از آن شيب، خيلي تند و ارتفاع، 
زياد مي شود. رئيس پليس راهور تهران بزرگ 
گفت: يک تأسيسات بتني که مربوط به آبياري 
آنجاس���ت در آن نقطه قرار دارد. اتوبوس 69 
متر را نيز در فضاي سبز طي مي کند تا به اين 
تأسيس���ات برسد که با آن برخورد مي کند. از 
آنجا که سرعت خودرو زياد و شتاب آن باا 
بوده است، بر اثر برخورد با اين پايه بتني، کف 
اتوبوس از قسمت جلو تا دو سوم اتوبوس را 
کاماً جمع مي کند. يعني تنها يک سوم انتهاي 
اتوبوس سالم مي ماند و از ساير بخش ها فقط 
سقف و پنجره ها باقي مي ماند.  او اظهارداشت: 
در شناسايي عوامل مؤثر در اين حادثه چهار 
موضوع مد نظر ما است که بايد آن ها را بررسي 
کنيم. اين عوامل شامل خطاي راننده، اشکاات 
و نقص راه، اشکاات و نقص فني خودرو و 

کوتاهي مسئوان پيمانکار و کارفرما است.  
ادامه تحقيقات

دادستان تهران درباره آخرين وضع پرونده 
واژگوني اتوبوس حامل دانشجويان در واحد 

علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسامي گفت: 
تحقيقات درباره حادثه اخير علوم و تحقيقات 
همچنان ادامه دارد. عباس جعفري دولت آبادي 
افزود: تحقيقات ما تا عصر چهارش���نبه ادامه 
داش���ت و بازپرس اين پرونده از دو معاون و 

رئي���س مرکز علوم و تحقيقات در خصوص 
اين پرونده تحقيق کرد، مسئول دانشگاه که از 
شهريور به رياست اين دانشگاه منصوب شده 
اس���ت، اذعان دارد که در حوزه هاي نظارتي 
آنگونه که بايد و شايد فرآيند منظمي را پيش 
بين���ي نکرده بودن���د از اين رو در اخبار هم 
شنيديم که چند نفر از مديران اين دانشگاه را 

عزل کردند. 

برگزاري مراسم يادبود  
مراسم يادبود جانباختگان حادثه واژگوني 
اتوبوس دانشجويان دانشگاه آزاد واحد علوم 
و تحقيقات با حضور برخي ش���خصيت هاي 
دانشگاهي، لشکري و کشوري در مسجد نور 

وايت مجتمع سوهانک برگزار شد. 
در حاشيه اين مراسم برخي از دانشجويان 
دانش���گاه آزاد نسبت به بي توجهي مسئوان 
دانشگاه در قبال هشدارهايي که در مورد فرسوده 
بودن اتوبوس ها داده شده بود معترض بودند. 
يکي از دانشجويان که مدعي بود سال گذشته 
اين خطر را به مسئوان دانشگاه گوشزد کرده 
است معتقد بود که کمترين اقدام مسئوان، بايد 

برکناري رئيس واحد علوم و تحقيقات باشد. 
کواکبي���ان نماينده مردم تهران در مجلس 
شوراي اسامي هم در حاشيه اين مراسم اظهار 
داشت:10 تا 12 ميليارد تومان براي تله کابين 
واحد علوم و تحقيقات، بودجه مشخص شده بود 
و مسئوان دانشگاه آزاد بايد مشخص کنند که با 
وجود اين بودجه، چرا تله کابين راه اندازي نشده 
است؟ وي تاکيد کرد: مسئوان اگر کناره گيري 
نمي کنند حداقل عذرخواهي کنند؛ اين کمترين 

کاري است که مي توانند انجام دهند. 
پيگيري درمان مصدومان  

با دستوررئيس دانشگاه آزاد اسامي، معاون 
علوم پزشکي اين دانشگاه مسئول رسيدگي و 
پيگيري درمان مصدومان حادثه واژگوني اتوبوس 
حامل دانشجويان واحد علوم و تحقيقات شد. 

محمود واعظي رئيس دفتر رئيس جمهوري 
با حضور در بيمارستان امام خميني)ره( ضمن 
عيادت از مصدومان حادثه اس���فبار اتوبوس 
دانشگاه آزاد و بررسي وضع آنان با خانواده هاي 

آنها نيز گفتگو کرد. 
     آخرين وضع دانشجويان بستري

دکتر گنجعلي خان مدير درمان مجتمع 
بيمارستان امام خميني)ره( با تاکيد بر اين که 
پنج نفر از دانش���جويان آسيب ديده در شرايط 
نامساعد در آي سي يو بستري هستند، گفت: 
سطح هوشياري دو نفر از اين بيماران به دليل 
خونريزي مغزي پايين است و اين دانشجويان 

به کما رفته اند. 

یادداشت

آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اهواز 

بدينوسيله �عال� مي گر��: �سامي �شخاصي كه پر�ند� كالسه �نها �� �جر�� قانو� فو� �� هيأ� ها� 
حل �ختال� موضو� ما�� يك �يين نامه �جر�يي منجر به صد�� ��� گر�يد� بر�بر ما�� 3 قانو� مزبو� 
مر�تب �� �� نوبت به فاصله پانز�� ��� جهت �طال� عمو� �گهي مي شو� تا هر كس نسبت به تصرفا� 
مفر��� � مالكيت �نا� �عتر�� ��شته باشد �� تا�يخ �نتشا� نوبت ��� �ين �گهي به مد� �� ما� �عتر�� 
خو� �� مستقيما� به ����� ثبت �س���نا� � �مال� �هو�� تسليم � �سيد ��يافت نمايند � معتر� مكلف 
�س���ت ظر� مد� يك ما� �� تا�يخ تسليم �عتر�� ���خو�س���ت به مقاما� قضايي تقديم � گو�هي 
تقديم ���خو�س���ت �خذ � به ����� ثبت محل تحويل نمايند.1� بر�بر ��� ش���ما�� 2959�1397 
مو�� 1397/9/11 �قا� �مير پويا� س���لطاني كاظمي فر�ند �س���فنديا� به � � 3188 صا��� �� 
�هو�� كدملي 1754507700 نس���بت به سه ��نگ �� ش���ش ��نگ يك با� ساختما� به مساحت 
5655/64 مترمربع �� قس���متي �� شش ��نگ پال� 54 ��قع �� بخش 6 �هو�� �خبا� خر�جي به نا� 
�مير پويا� سلطاني كاظمي 2� بر�بر ��� شما�� 2960�1397 مو�� 1397/9/11 خانم/�قا� صبا� 
جو�نمر����� فر�ند �مض���ا� به � � 45321 صا��� �� عر�� �مو� خا�جه كدملي 4720604961 
نسبت به سه ��نگ مش���ا� �� شش ��نگ يك با� ساختما� به مس���احت 5655/64 مترمربع �� 

قسمتي �� شش ��نگ پال� 54 ��قع �� بخش 6 �هو�� �خبا� خر�جي به نا� صبا� جو�نمر� ����
تا�يخ �نتشا� نوبت ���: 1397/10/8

تا�يخ �نتشا� نوبت ���: 1397/10/24
5/2452/�/�لف

نصر� �له-كفيل ����� ثبت �سنا� � �مال� ناحيه �� �هو�� 

آگهى مزايده عمومى شماره  97/2-17-1  (نوبت دوم)
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 پيشنها�ها� فاقد مهر � �مضا � مشر�� � مخد�� � پيشنها�هايى كه بعد �� �نقضا� مهلت مقر� �� �سنا� 
مز�يد� ��صل ش���و� 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 �سنا� 
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 ��س���ا� � �صل �� �� نيز  به همر�� مد��� پاكت (�) �س���نا� 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�

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

بر�بر ��� صا��� هيأ� موضو� قانو� تعيين تكليف �ضعيت ثبتي ���ضي � ساختما� ها� 
فاقد سند �س���مي مس���تقر �� ��حد ثبتي با�� تصرفا� مالكانه � بالمعا�� متقاضي 
�يل �لذكر محر� گر�يد� �س���ت. لذ� به منظو� �طال� عمو� مر�تب �� �� نوبت به فاصله 15 
��� �گهي مي ش���و� �� صو�تي كه �شخا� نسبت به صد�� سند مالكيت �عتر�ضي ��شته 
باش���ند مي تو�نند �� تا�يخ �نتش���ا� ��لين �گهي به مد� 2 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��� س���ند مالكيت صا�� خو�هد شد. ضمنا� صد�� سند مالكيت مانع �� 

مر�جعه متضر� به ���گا� نخو�هد شد. 
1� �قا� فريد�� شحيطا� فر�ند ها�� به شما�� شناسنامه 964 صا��� �هو�� به شما�� 
ملي 1752161882 نس���بت به يك قطعه �مين مز��عي به مس���احت 279521/04 
مترمربع �� قس���متي �� پال� 10 �صلي ��قع �� بخش 7 �هو�� � خريد��� شد� �� �قايا� 

محمدحسين � محمدتقي ��لتي � محمد�ضا ��لتي فر�ند�� حاجي خا� ��لتي.
تا�يخ �نتشا� نوبت ���: 1397/10/8

تا�يخ �نتشا� نوبت ���: 1397/10/23
خليلي ���� -�ئيس ثبت �سنا� � �مال� شهرستا� با�� 5/2486/�/�لف

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى

 شركت معادن اسفندقه(سهامى خاص)  
به شماره ثبت 84 نوبت اول 

ش�ركت مع�ا�� �س�فندقه �� نظر ���� �� طري���ق مناقصه عمومى 
��مرحله �� �� ميا� ش���ركتها� معدنى ��جد شر�يط نسبت به �نتخا� 
پيمانكا� بر�� �نجا� عمليا� �كتش���ا� � �ما�� سا�� � �ستخر�� � حمل 
� با�گير� �� معا�� ��با�- �ير�مينى  ش���غا� كو� � �يتو�   �قد�� نمايد. 
لذ� �� پيمانكا��� ��جد ش���ر�يط ��خو�ست مى گر��  با ���ئه معرفينامه 
� �س���يد ���يز �جه به مبلغ 1/000/000 �يا� به شما�� حسا� كوتا� 
مد� 886729433 مربو� به ش���ركت معا�� �س���فندقه نز� بانك 
كشا����  شعبه ����� �� س���اعا� ����� به �فتر كميسيو� معامال� 
شركت معا�� �س���فندقه به نش���انى : كرما� – بلو�� شهيد صد�قى- 
شركت �غالس���نگ كرما� – شركت معا�� �س���فندقه - كدپستى 
7617914585- تلفن  03432132042مر�جعه � �س���نا� مناقصه 
�� ��يافت نمايند � �� تا�يخ مقر� �س���نا� مناقصه �� به ��حدكميسيو� 

معامال� مستقر �� �فتر مركز� شركت تحويل نمايند . 
مناقصه به صو��  �� مرحله �� برگز�� مى شو� � با�گشايى پاكت(( � )) 
پيشنها� �هندگا�  منو� به �خذ حد نصا� �متيا��� فنى � مالى مند�� 

�� پاكت (( � )) خو�هد بو� . 

1- سپر�� شركت �� مناقصه �� �سنا� مناقصه �كر شد� �ست  .
2- تا�يخ شر�� فر�� �سنا� : ���يكشنبه  مو�� 97/10/9 

3- تا�يخ پايا� فر�� �سنا� : ���سه شنبه   مو�� 97/10/11 
ضمنا� هزينه ��� �گهى �� برند� مناقصه كسر مى گر�� .

شركت معادن اسفندقه

شركت مخابر�� �ير��
(سهامى عا�)

مديريت منطقه قز�ين

شماره مزايده : 97/1 
نا� �ستگا� مز�يد� گز�� : شركت تعا�نى فنى �فاهى پيا� مخابر�� قز�ين به شما�� ثبت 6114

نشانى �ستگا� مز�يد� گز�� : قز�ين � خيابا� فلسطين جنب فرماند��� مخابر�� منطقه قز�ين مركز مخابر�� قد� ����� �مو� مشتركين � كد پستى 
3413964631

مز�يد� گر : شخص حقيقى يا حقوقى  �ست كه �سنا� مز�يد� �� ��يافت � �� مز�يد� شركت مى كند . 
موضو� مز�يد� : موضو� مز�يد� عبا�تست �� : فر�� ملك شركت به شر� جد�� �يل به باالترين قيمت پيشنها�� باالتر �� قيمت مند�� ���ئه شد� . 

متر�� عرصه نا� � نشانى ملك 
سپر�� شركت �� نو� سند موجو� بر�� فر�� 

نحو� پر��خت نحو� �نتقا� سند � فر�� قيمت پايه مز�يد� به �يا� 
شما�� مز�يد� � برنامه �مانبند� بها� ملك 

مجتمع مسكونى 

شش ��حد� 

��قع �� مشهد 

مقد� خيابا� 

سعد� كوچه 

18 پال� 6 

بصو�� 

شش ��نگ 

ساختما� 
مشتمل بر 6 

��حد مسكونى 
به متر�� 325/5 
متر � 4/50 متر 
�نبا�� � 11 

متر موتو�خانه 
� 61متر 

پا�كينگ � 
26 متر 

سر�يد��� � 
ساير كا�بريها 

97 متر مى باشد 
جمع كل 

�عيانى مفيد � 
غير مفيد
 525  متر

 مى باشد . 

����� شش سند ملكى 
مسكونى جد�گانه 

بر�� هر ��حد مى باشد 
�نشعابا� ����� بر� سه 
فا� � شش �نشعا� بر� � 
يك �نشعا� �� � يك 
�نشعا�  گا� � سيستم 
گرمايشى سرمايشى 
شوفا� � كولى �بى � 
لوله كشى �تش نشانى 

مى باشد . 

750/000/000 

قيمت پايه 

 15/000/000/000

�يا� ميباشد

�نتقا� مالكيت به نا� خريد�� با 
شر�يط �سنا� � مد��� موجو� 

ملك � كا�بر� مسكونى � يا 
تنظيم مبايعه نامه ��خلى تنظيم 
سند ثبتى ششد�نگ �� يكى �� 

�فاتر �سنا� �سمى ��قع �� مشهد 
بر�� ملك موضو� مز�يد� بنا� 

خريد�� ميباشد . كليه هزينه ها� 
�نتقا� بر عهد� فر�شند� �ست 

كليه هزينه  ثبتى �فتر خانه 
�سنا� �سمى بر�� تنظيم سند 

ثبتى ملك بنا� خريد�� به نسبت 
مسا�� بر عهد� طرفين �ست .
ملك با �ضعيت � مد��� � 
كا�بر� موجو� مسكونى � 

همزما� با �نتقا� سند ثبتى � پس 
�� تسويه حسا� نهايى تحويل 

خريد�� ميگر�� � هر گونه 
عقب نشينى �حتمالى � يا تغيير 
كا�بر� بر عهد� خريد�� �ست .

مرحله ��� 
50��صد قيمت 

پيشنها�� همزما� 
با تنظيم مبايعه نامه 
��خلى بر�� ملك 
(حد�كثر �� ��� �� 
تا�يخ �عال� برند� 
مز�يد� ) مرحله 
���:  50 ��صد 
بها� پيشنها�� 
همزما� با �نتقا� 
سند ثبتى � پس �� 

تسويه حسا� 
كامل ملك تحويل 
خريد�� مى گر�� 
( حد�كثر �� ما� �� 
تا�يخ مبايعه نامه)

شما�� مز�يد� 97/1 
مهلت فر�� �سنا� : �� تا�يخ 

1397/10/18 تا ساعت 16 ��� 
 1397/10/27

���� فر�� �سنا� : ���� 
ملك ��قع �� مشهد �� ساعت

 10 صبح تا 13 عصر 
�خرين مهلت تحويل پاكتها� 

مز�يد� : ساعت 14 ��� 
1397/11/7 ���� تحويل 

پاكا� قز�ين خيابا� فلسطين 
جنب فرماند��� مخابر�� 

منطقه قز�ين مركز مخابر�� 
قد� ����� �مو� مشتركين 

جنا� مهند� يز�� يا كدپستى   
3413964631 � يا  ��سا� 

توسط پست سفا�شى به ���� 
فو� با�گشايى پاكتها �� تا�يخ 
1397/11/16 ساعت 14 عصر 

���� با�گشايى پاكتها: 
���� ملك ��قع �� مشهد 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
 براي سال منتهي به 31شهريور97

با �حتر�� به �طال� مي �ساند مجمع عمومي عا�� ساليانه بر�� سا� مالي منتهي به 31شهريو�97 
شركت سرمايه گذ��� �س����تا� يز� به شما�� ثبت 8338 ��� س����اعت 10 صبح ��� پنج شنبه 
مو�� 97/10/20 �� محل �فتر شركت ��قع �� يز�� بلو�� شهيد بهشتي كوچه15 حافظ � پال�3 

منعقد مي گر��.
لذ� �� كليه صاحبا� س����ها� �عو� مي گر�� با معرفي نمايند� تا� �الختيا� (فر� پيوست) � به همر�� 

��شتن مهر شركت �� جلسه حضو� به هم �سانند.
�ستو� كا� جلسه:

1� �ستما� گز��� هيئت مدير� �� خصو� صو�تها� مالي
2� �ستما� گز��� با��� قانوني � حسابر� مستقل

3� بر�سي � تصويب صو�تها� مالي ساليانه (منتهي به 1397/6/31)
4� تعيين با��� � حسابر� �صلي � علي �لبد�

5� تعيين ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� شركت
6� تعيين ميز�� حق �لجلسه هيئت مدير�

7� تعيين تكليف علي �لحسابها� پر��ختني به شركتها� تعا�ني
8� تصميم گير� �� خصو� تقسيم سو� سا� جا�� � �نباشته

9� ساير مو���� كه به موجب �صالحيه � قانو� تجا�� �� صالحيت مجمع عمومي عا�� ساليانه مي باشد.
والسالم - هيئت مديره شركت سرمايه گذاري استان يزد

رونوشت حصر وراثت
�بو�لفضل حيد�� به شناس���نامه شما�� 42033 به �ستنا� شها�تنامه � گو�هي فو� � ��نوشت 
شناسنامه ��ثه� ��خو�ستي به شما�� 970148 تقديم �ين ش���و�� نمو�� چنين �شعا� ��شته 
�ست كه شا����� بهر�معلي حيد�� به شناسنامه ش���ما�� 127 �� تا�يخ يكشنبه 29 خر��� 

1373 ��گذشته � ��ثه �� �� هنگا� ��گذشت عبا�تند ��:
 1� حديقه مر��� فر�ند �ستمعلي شما�� شناسنامه: 136 نسبت با متوفي: ��جه

2� �جبعلي حيد�� فر�ند بهر�معلي شما�� شناسنامه: 218 نسبت با متوفي: فر�ند
3� معصومه حيد�� فر�ند بهر�معلي شما�� شناسنامه: 322 نسبت با متوفي: فر�ند 

4� فاطمه حيد�� فر�ند بهر�معلي شما�� شناسنامه: 38 نسبت با متوفي: فر�ند
5� عبا� حيد�� فر�ند بهر�معلي شما�� شناسنامه: 26 نسبت با متوفي: فر�ند
6� حسن حيد�� فر�ند بهر�معلي شما�� شناسنامه: 337 نسبت با متوفي: فر�ند
7� عابس حيد�� فر�ند بهر�معلي شما�� شناسنامه: 336 نسبت با متوفي: فر�ند
8� مظفر حيد�� فر�ند بهر�معلي شما�� شناسنامه: 324 نسبت با متوفي: فر�ند
9� علي حيد�� فر�ند بهر�معلي شما�� شناسنامه: 323 نسبت با متوفي: فر�ند

10� يحي حيد�� فر�ند بهر�معلي شما�� شناسنامه: 267 نسبت با متوفي: فر�ند
�ينك با �نجا� تشريفا� مقدماتي ��خو�ست مزبو� �� �گهي مي نمايد تا هركسي �عتر�ضي ���� 
� يا �صيتنامه �� متوفي نز� �� باش���د �� تا�يخ نشر �گهي ظر� يك ما� به شو�� تقديم ���� ��ال 

گو�هي صا�� خو�هد شد.
قاضي شعبه اول شوراي حل اختالف آبگرم - محمدي

ش�ركت ش�ير پاستو�يز� پگا� خر�سا� �� نظر ���� نس���بت به فر�� قطعا� يدكي سپر�تو� 15تني به ش���ر� �يل� �� طريق برگز��� مز�يد� عمومي �قد�� نمايد. لذ� 
ش���ركت كنندگا� �� مز�يد� يا�شد� مي تو�نند جهت ��يافت بر� شر�يط � ��س���ا� پاكت ها� مز�يد�� حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� چها�شنبه 1397/10/12 به �مو� 

قر�����ها� شركت ��قع �� كيلومتر13 جا�� مشهد قوچا� مر�جعه � يا به سايت �ينترنتي شركت به ����: www.khorasan.pegah.ir مر�جعه نمايند
تلفن تماس: 35420725ـ051

قيمت كلقيمت ��حدتعد��نا� قطعهكدفني��يف
11166�3280�000Fluid Clutch Assembly1880,286,208880,286,208
21171�3449�000Worm wheel assembly11,728,750,0801,728,750,080
31233�2241�000Lower centripetal pump1962,828,629962,828,629
41233�2252�000Upper centripetal pump11,185,766,4001,185,766,400
50007�3062�840Gasket625,5*666*19225,770,66751,541,333
61171�3423�000Worm168,266,66768,266,667
70008�6510�070Neck bearing bridge assembly13,413,3333,413,333
83050�1112�020Bottom bearing housing11,592,320,0001,592,320,000
90007�2729�750Gasket811,044,18188,353,451

100007�1992�750Gasket1460,800460,800
110007�2728�750Gasket12,901,3332,901,333
120007�1773�840Gasket185,33385,333
130007�2134�750Washer7341,3332,389,333

6,567,362,901                                                         جمع كل

آگهي مزايده عمومي

کرمان � خبرنگار اطاعات: فرمانده انتظامي 
اس���تان کرمان از دستگيري پنج نفر که با پرونده 
دوش���هيد انتظامي که در درگيري اشرار مسلح در 
منطقه گلزار بردس���ير استان کرمان ارتباط داشتند، 

خبر داد. 
سردار رضا بني اسدي فر در مراسم تشييع دو 
شهيد نيروي انتظامي افزود: يکي از دستگيرشدگان 
در جريان درگيري در خودرو فراري شده حضور 
داشته است. مراسم تشييع شهيد ستوان دوم سلمان 
رهنما اهل بردس���ير و سرباز شهيد حميد اسدي 
اهل استان اصفهان از مقابل نيروي انتظامي بردسير 
تا گلزار شهدا با حضور قشرهاي مختلف مردم و 

مسئوان شهرستان برگزار شد. 
س���ردار بني اسدي فر استان کرمان را يکي 
از پهناورترين اس���تان هاي کشور دانست و گفت: 
همجواري کرمان با استان سيستان و بلوچستان و 
عبور مواد مخدر از جفرافياي اين استان، باعث بروز 

چنين درگيري ها و مسائلي مي شود. 
وي در رابطه با اين حادثه ادامه داد: به همکاران 
ما اعام شده بود تصادفي در منطقه گلزار رخ داده 
و همکاران براي کمک به مجروحان به محل اعزام 
ش���دند که با اين مساله برخورد کردند و متوجه 

وقوع درگيري شدند. 
او درباره علت ش���هادت عضو نيروي هوايي 
ارتش، سرباز حميد اسدي در اين حادثه ادامه داد: 
او داوطلبانه و با اصرار به همراهي براي دستگيري 
اشرار در اين عمليات شرکت کرد و به فيض شهادت 
نائل آمد. درگيري با اش���رار مسلح در منطقه گلزار 

بامداد پنج شنبه ششم دي جاري به وقوع پيوست 
و موجب به ش���هادت رسيدن دو نفر از ماموران 
انتظامي شد. پيکر شهيد حميد اسدي به زادگاهش 
استان اصفهان منتقل شد.  در درگيري ماموران پاسگاه 
انتظامي گلزار بردسير با اشرار مسلح،دو نفر ديگر 

هم مجروح شدند. 

 ايران براي اتصال ريلي به بصرهتشييع پيكر 2 شهيد در بردسير كرمان
 روي اروند رود پل مي سازد

سرويس شهرستانها: مديرکل خط و سازه هاي فني راه آهن کشور با 
اشاره به ساخت راه آهن شلمچه � بصره گفت: براي ايجاد اين اتصال ايران 

روي اروند رود پل ريلي بازشو مي سازد. 
سيدمحمد موسوي در حاشيه بازديد از خطوط ريلي خوزستان با بيان 
اين که اين طرح شامل 35 کيلومتر اتصال شبکه ريلي عراق به مرز شلمچه 
است، افزود: شبکه ريلي اين کشور از بصره به خرمشهر و آبادان و بعد از آن 

به بندر امام خميني)ره( مي رسد که در آينده اي نزديک اجرايي مي شود. 
مديرکل خط و سازه هاي فني راه آهن کشور گفت: به منظور کمتر 
شدن برخورد خودروها و عابران پياده با قطار سازه هاي ويژه اي براي اين 

امر نصب مي شود. 
موس���وي به تصميم گيري هاي ازم براي بهسازي برخي خطوط در 
ش���بکه ريلي خوزستان اش���اره کرد و افزود: سال آينده بازسازي خطوط 
ايستگاهي در 2 منطقه بندر امام خميني)ره( و سربندر اجرايي خواهد شد 

که پيش بيني و برآورد ازم در اين خصوص انجام شده است. 
وي با بيان اين که راه آهن جنوب به يکي از مناطق ويژه در حوزه 
حمل و نقل بار براي راه آهن جمهوري اسامي تبديل شده است، افزود: 
ويژگي خطوط راه آهن در اين منطقه سبب شده تا چند تقاطع همسطح 

در محدوده خوزستان پيش بيني شود. 
او در راه آهن جمهوري اسامي ايران مهمترين برنامه راه آهن را توسعه 
ريلي دانس���ت و گفت: عاوه بر دوخطه کردن مسيرهاي ريلي در منطقه 

جنوب، اتصال شبکه ريلي عراق به ايران در حال پيگيري است. 
هزينه اتصال پل ريلي روي اروند 2 هزار و 220 ميليارد ريال برآورد 
ش���ده اس���ت و در اين صورت دسترسي ريلي ايران از طريق شبکه ريلي 

عراق به سوريه ميسر مي شود. 

آتش سوزي در كمپ ترك اعتياد بانوان
سرويس حوادث: مدير روابط عمومي اورژانس تهران از آتش سوزي 
در کم���پ ت���رک اعتياد بانوان در قرچک خبر داد و گفت: 12 نفر در اين 

حادثه مصدوم شدند.
به گزارش مهر، محمد کرم درآبادي افزود: حادثه در باقرآباد قرچک، 
خيابان سرسبز 8 رخ داد و با اعزام 4 آمبوانس به محل حادثه مصدومين 

به مراکز درماني انتقال يافتند.
همچنين حجت ااس���ام و المسلمين سينکايی دادستان عمومی و 
انقاب شهرستان قرچک در پی وقوع آتش سوزی در کمپ ترک اعتياد 
باقرآباد از ورود مدعی العموم به اين حادثه و اعزام بازپرس برای بررسی 
و تحقيقات ازم خبر داد.وی در گفتگو با ميزان اظهار داشت: 50 نفر از 
معتادان متجاهر بدون هماهنگی قبلی از سوی استانداری تهران با دادسرای 

قرچک به اين کمپ منتقل شده بودند.
سينکايی با بيان اين که مسئوان کمپ ادعا کرده اند، فعاليت کمپ 
بر اساس ماده 16 است، تاکيد کرد: در گذشته تذکرات ازم را درباره نبود 
ايمنی ازم به اين کمپ ها را داده بوديم و اين کمپ در گذشته با دستور 
قضايی پلمب شده بود.به گفته دادستان عمومی و انقاب شهرستان قرچک 
11 نفر از مصدومان برای مداوا به بيمارستان 15 خرداد منتقل شدند که 
دو نفر بين راه فرار کردند و پنج نفر سرپايی مداوا و چهار مصدوم هم به 

بيمارستان سوانح و سوختگی منتقل شدند.

بارش برف و باران در غرب كشور
سرويس شهرستانها: افت دما و بارشها با تقويت سامانه بارشي که از 

غرب وارد کشور شده است در استانهاي غربي ديروز هم ادامه يافت. 
اين سامانه بارشي، امروز با حرکت به سمت شرق، بخش هايي از مرکز 

را در برمي گيرد و به دامنه هاي جنوبي البرز هم مي رسد. 
بارش برف و باران ديروزدر برخي مناطق سردشت، خوي، تکاب و 
ماکو در استان آذربايجان غربي تداوم داشت.  ديروز هواي اروميه باراني بود 

و شدت بارش به حدي بود که موجب آبگرفتگي معابر عمومي شد. 
رئيس پليس راه شمال استان فارس هم گفت: با توجه به بارش برف 
و باران و وقوع پديده مه گرفتگي در مسير پيست اسکي جاده سپيدان به 
کمهر و لغزنده بودن ديگر جادههاي ارتباطي اين استان، رانندگان با احتياط 

بيشتري رانندگي کنند.  

محمداحسان صفايي سجاد پوراحسان محمدرضا فضیلتي نیا علي حسین زاده نوا نیلوفر راد مهر محمدجواد هوشنگي سیده نگارباب الحوائجي سارا ابوالفتحي راد محمدعلي ابوالفتحي راد

برگزاري مراسم يادبود جانباختگان در مسجد نور وايت مجتمع سوهانك
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نفرات برتر رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی بزرگساان اخبار کوتاهاخبار کوتاه داخلی

اعتراف تلخ گواردیوا
سرمربی منچستر سیتی بعد از شکست برابر 
لسترسیتی اعتراف کرد که لیورپول و تاتنهام بهتر 

از تیم او هستند.
به گزارش اسکای اسپورت، منچسترسیتی 
یک نتیجه ناامید کننده دیگر را به دس����ت آورد 
و ب����رای دومین هفته پیاپی تن به شکس����ت 
داد. منچسترسیتی این بار با نتیجه دو بر یک برابر 
لسترسیتی بازی را واگذار کرد تا این تیم به رده 

س����وم جدول رده بندی س����قوط کند و فاصله اش با لیورپول صدرنشین به 7 
امتیاز افزایش پیدا کند. گواردیوا بعد از بازی گفت: اعتماد به نفس در بازیکنان 
کمتر ش����ده اس����ت و باید هر چه سریعتر این مشکل حل شود. گواردیوا در 
پایان اعتراف کرد که لیورپول و تاتنهام بااتر از سیتي هستند و باید هم اعتراف 

کنیم که بهتر از سیتی هستند. 
ليورپول با تمارض صاح پيروز شد

 تمارض ستاره مصری لیورپول در دیدار 
برابر نیوکاسل باعث شد تا انتقادهای زیادی از 

او بشود.
به گزارش اسکای اسپورت، لیورپول در هفته 
نوزدهم رقابت های لیگ برتر به مصاف نیوکاسل 
رفت و با چهار گل به پیروزی رس���ید. محمد 
صاح در نیمه نخست یک پنالتی به سود تیمش 
گرفت و توانس���ت آن را تبدیل به گل کند اما 
صحنه های آهسته نشان داد که پنالتی لیورپول درست نبود و بازیکن مصری 
تمارض کرده است. بعد از این رفتار صاح، انتقادها از او زیاد شده و ممکن 

است که به خاطر فریب داور با محرومیت مواجه شود. 
اقدام جالب ستاره فرانسه در فينال جام جهانی

آنتون گریزمن بین دو نیمه دیدار فرانسه 
و کرواس���ی در فینال جام جهانی توصیه  هایی 
تاکتیکی برای متوئیدی داشت که ویدئوی آن 

منتشر شده است.
به گزارش مهر، یکی از س���تاره های جام 
جهانی ۲۰۱۸ روسیه بدون شک آنتون گریزمن 

بوده است. او در طول این تورنمنت برای خط حمله تیمش یک مهره بسیار 
تاثیرگذار بود. شماره 7 تیم ملی فوتبال فرانسه همچنین در رهبری تیمش 
هم عالی کار کرد. نمونه آن بین دو نیمه دیدار مقابل کرواسی در بازی فینال 
جام جهانی بود، جایی که او برای بلیس متوئیدی نصیحت هایی داشت. لحظه 
توضیحات او برای متوئیدی خیلی کوتاه توسط دوربینی ضبط شده و در 

توئیتر قرار داده شده است. 
بارسلونا قهرمان سال ۲۰۱۸   اسپانيا

تیم فوتبال بارس���لونا در س���ال ۲۰۱۸ میادی نسبت به دیگر تیم های 
اسپانیایی بیشترین امتیاز را کسب کرده و بعد از این تیم به ترتیب اتلتیکو 

و رئال قرار دارند.
به گزارش مهر، بین اول ژانویه و ۳۱ دس���امبر س���ال ۲۰۱۸ تیم فوتبال 
بارسلونا در الیگا ۸۵ امتیاز به دست آورده، ۱۰۱ گل زده و ۴۰ گل هم خورده 
است. این آمار باعث شد که این تیم به عنوان صدرنشین لیگ کار را به پایان 
ببرد. این تیم در سال ۲۰۱۸ با ۱۱ امتیاز بیشتر نسبت به رئال مادرید، رقیب 
دیرینه، کارش را به پایان برد و سفیدپوشان بعد از بارسا و اتلتیکومادرید سوم 
هستند.  تیم دیگری که آمار خوبی به دست آورده آاوز است که در جدول 

رده بندی سال ۲۰۱۸ رتبه ششم را دارد و ۶۰ امتیازی است.
دی یانگ: ایران  قهرمان آسيا می شود

کاپیتان سابق میان ایتالیا براین باور است 
که ایران با شکس���ت دادن سوریه قهرمان جام 

ملت های آسیا ۲۰۱۹ می شود.
به گزارش فوتبال س���وریه، نایجل دی یانگ 
در فصل جاری در لیگ قطر بازی می کند و با دو 
بازیکن ایرانی به نام های امید ابراهیمی و خانزاده 
همبازی است. این بازیکن هلندی پیش بینی کرد که 
ایران با شکس���ت دادن سوریه جام قهرمانی را در 
جام ملت های آسیا باای سر مي برد. او پیش بینی کرد که ایران در نیمه نهایی به 
مصاف استرالیا مي رود و مي تواند با شکست دادن این تیم جام قهرمانی را باای 
سر ببرد. به نظر دی یانگ تیم ملی فوتبال سوریه شگفتی ساز این دوره خواهد بود 
و می تواند به فینال راه پیدا کند اما در نهایت برابر ایران تن به شکست می دهد.

ادامه صدر نشيني پتروشيمي و پيروزي حساس شيميدر در ليگ بسكتبال
هفته هفتم لیگ بسکتبال با ادامه پیروزي هاي پتروشیمی و بردهاي حساس 

شیمیدر،آویژه صنعت و  نیروی زمینی همراه بود.
  مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور روز پنجشنبه با برگزاری 
چهار دیدار در شهرهاي تهران، آبادان، گرگان و مشهد پیگیری شد و طی 
آن تیم های شیمیدر، پتروشیمي  ، نیروی زمینی و آویژه صنعت حریفان 

خود را شکست دادند.
در ای���ن هفته از رقابت ها، صنعت نفت آبادان در دیدار خانگی برابر 
شیمیدر تهران متحمل شکست ۵۲ - ۵7 شد. این اولین شکست آبادانی ها 
در این فصل از رقابت ها بود، با ثبت این نتیجه پتروشیمی به عنوان تنها 
تیم بدون باخت در جدول رده بندی،باقي ماند. پتروشیمی هم در این هفته 
از مس���ابقات مقابل ش���هرداری گرگان به برتری ۶۲ بر ۵۲ دست یافت و 
صدرنشینی خود را تثبیت کرد. آویژه صنعت مشهد در این هفته از مسابقات 
باشگاهی بسکتبال به اولین برد خود دست یافت. این تیم در دیدار خانگی 
برابر پگاه به برتری۸۱ بر 7۰ رسید. در تهران هم تیم نیروی زمینی موفق شد 

ذوب آهن را با نتیجه ۸۰ بر 7۶ شکست دهد.
توافق مالی کارلوس کی روش با فدراسيون فوتبال کلمبيا

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با فدراسیون فوتبال کلمبیا به توافق مالی 
رسیده است تا بعد از جام ملت های آسیا راهی این کشور شود.

به گزارش مهر، سایت » directvsports« با اشاره به مذاکرات چند 
ماهه کارلوس کی روش با فدراسیون فوتبال کلمبیا، اعام کرد که ممکن است 

به زودی سرمربیگری کی روش در تیم ملی کلمبیا اعام شود.
این سایت نوشت که کی روش با فدراسیون کلمبیا به توافق هاي مالی هم 
رسیده است و منتظر اتمام جام ملت های آسیا است تا خبر حضور سرمربی 
تیم ملی ایران در کلمبیا به صورت رسمی اعام شود. در این خبر، سوابق 
کارلوس کی روش در تیم های مختلف از جمله پرتغال، آفریقای جنوبی، امارات 
و همچنین عملکرد خوب تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه آورده شده و 

از این مربی به عنوان سازنده نسل طایی فوتبال پرتغال یاد شده است.
تيم فوتبال قلم ورزش در مصاف با آرارات به پيروزی رسيد

  تیم فوتبال خبرنگاران وعکاسان ورزشی ایران )قلم ورزش( در دیداری 
دوستانه مقابل تیم آرارات با ۴ گل به پیروزی رسید.

به گزارش ایرنا، در آستانه فرا رسیدن سال جدید میادی، ایام کریسمس 
و همچنین سالگرد تاسیس تیم فوتبال خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران، 

این مصاف دوستانه روز پنجشنبه در ورزشگاه آرارات برگزار شد.
پیش از برگزاری این مسابقه ابتدا »وازگن صفریان« به نمایندگی از سوی 
اعضاي تیم ارامنه به حاضرین خیر مقدم گفت و از حسن توجه خبرنگاران 
و تاش برای زنده نگه داشتن خاطرات گذشته تیم آرارات تشکر کرد و از 

زنده یاد علی مودت موسس تیم قلم ورزش به نیکی یاد کرد.
 عبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان و رئیس 
انجمن ورزشی نویسان هم در سخنانی اقدامات فرهنگی تیم قلم ورزش را 
ستود و از خصوصیات بارز تیم آرارات در عرصه فوتبال کشورتمجید کرد.

 علی خس���روی، داور پیشکس���وت فوتبال کشور هم به نمایندگی از 
قشر داوری ایام کریسمس و در پیش بودن سال نو میادی را تبریک گفت 
و یادآور ش���د در س���ال ها داوری هیچگاه در بازی های آرارات با مشکل 
 مواجه نش���ده بود و همواره بازیکنان این تیم مس���ائل اخاقی را در زمین 

رعایت می کردند.
حسین ابوالفتحی )۲ گل(، حسین نوروزیان و علی اکبر ماهوت فروش 

گلزنان تیم قلم ورزش در این دیدار بودند.
 در این مس���ابقه بازیکنان قدیمی و نام آش���نای فوتبال ارامنه از جمله 
وازگن صفریان، مائیس میناسیان، سامسون پطروسیان، ورژ بخشی و ... به 

میدان رفتند.

نفرات اول تا س���وم مرحله اول رقابت های انتخابی 
تیم های ملی کش���تی فرنگی و آزاد بزرگساان مشخص 

شدند.
به گزارش روابط عمومی فدراس���یون کشتی، مرحله 
اول رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی 
بزرگس���اان روزهای ۵، ۶ و 7 دی ماه در سالن شهدای 
هفتم تیر تهران برگزار شد و نفرات اول تا سوم هر وزن در 

کشتي آزاد و فرنگي به این شرح معرفي شدند.
 کشتی آزاد:

۵7 کیلوگرم: ۱- محمد طهماسبی )گلستان( ۲- محسن 
ملکی )تهران( ۳- میثم فیروزآبادی )همدان(

۶۱ کیلوگرم: ۱- محمد نامجومطلق )گیان( ۲- رحمان 
رحیم پور )فارس( ۳- میرعلی باوفا سادات )تهران(

۶۵ کیلوگرم: ۱- فرزاد عموزاد )مازندران( ۲- امیرمحمد 
یزدانی )مازندران( ۳- مهران شیخی )مازندران(

7۰ کیلوگرم: ۱- مهدی یگانه جعفری )مازندران( ۲- 
ایمان رحمانی زاده )مازندران( ۳- میثم نصیری )زنجان(  
7۴ کیلوگرم: ۱- مسعود کمروند )همدان( ۲- محمد 

امیری )تهران( ۳- اسام شکوهی راد )قم(
7۹ کیلوگرم: ۱- علیرضا قاسمی )تهران( ۲- محمدرضا 

آرش )لرستان( ۳- علی سوادکوهی )مازندران(
۸۶ کیلوگرم: ۱- سیدعلی موسوی )گیان( ۲- حسین 

خداکرمی )مازندران( ۳- رضا مظفری )مازندران(
۹۲ کیلوگرم: ۱- محمدحسین فیروزپور )مازندران( 
۲- رضا بیات )خراسان رضوی( ۳- پژمان فضل اه تبار 

)مازندران(
۹7 کیلوگرم:۱- حسین رمضانیان )مازندران( ۲- دانیال 

شریعتی نیا )همدان( ۳- هادی وفایی پور )همدان(
۱۲۵ کیلوگ���رم: ۱- نعیم حس���ن زاده )مازندران( 
۲- علیرضا گرزبر )لرس���تان( ۳- س���ید مهدی هاشمی 

)مازندران(
کشتی فرنگی:

۵۵ کیلوگرم: ۱- مسیب اکبری )تهران( ۲- علیرضا 
اسدی )اصفهان( ۳- بهزاد شیرمرد )خوزستان(  

۶۰ کیلوگرم: ۱- شیرزاد بهشتی طا )تهران( ۲- بهروز 
ملکی )خوزستان( ۳- رضا مردی )قم(

۶۳ کیلوگرم: ۱- میثم دلخانی )فارس( ۲- س���امان 
عبدولی )خوزستان( ۳- محمدجواد رضایی )قم(

۶7 کیلوگرم: ۱- حامد تاب )خوزستان( ۲- حسین 
اسدی )خوزستان( ۳- وحید میرفتح اللهی )تهران(  

7۲ کیلوگرم: ۱- علی ارس���ان )مازندران( ۲- عابد 

بابکان )البرز( ۳- اشکان سعادتی فر )توابع تهران(
77 کیلوگرم: ۱- رس���ول گرمس���یری )خوزستان( 
۲- س���امان نجم سهیلی )لرستان( ۳- حمیدرضا جعفری 

)فارس(
۸۲ کیلوگرم: ۱- هادی علیزاده پورنیا )قم( ۲- جمال 

اسماعیلی )تهران( ۳- عباس مهدی زاده )اصفهان(
۸7 کیلوگرم: ۱- میاد خسروی )اصفهان( ۲- علی 

خلیل زاده )مازندران( ۳- سامان عزیزی )کردستان(
۹7 کیلوگرم: ۱- ابوالضل سید مهدوی )توابع تهران( ۲- 

حسن آریایی نژاد )مازندران( ۳- مهدی بالی )مازندران(
۱۳۰ کیلوگرم: ۱- امیر قاس���می منجزی )خوزستان( 
۲- مسعود نعمت چکانی )خوزستان( ۳- شادمان عزیزی 

)فارس(
 قابل ذکر است که نفرات انتخابي در رقابت هاي جام 

تختي به مصاف رقیبان مي روند.
بنا: امیدوارم المپیک توکیو را آبرومندانه پشت سر 

بگذاریم
  س���رمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: امیدوارم 
که بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو را با آبرو و با موفقیت 
پشت سر بگذاریم و برای چهار سال بعد هم برنامه ریزی 

بهتر و با حضور کادر فنی جوان داشته باشیم.
 محمد بنا دیروز در حاشیه مرحله نخست انتخابی 
تیم های ملی کشتی فرنگی در سالن شهدای هفتم تیر تهران 
در باره بازگشت ناصر نوربخش به جمع کادر فنی و وجود 

همدلی در تیم ملی در جمع خبرنگاران افزود: خوشبختانه 
این همدلی در بین کش���تی آزاد و فرنگی وجود دارد. در 
کشتی من با هیچ شخصی خصومت شخصی ندارم. سال 
قبل از المپیک حساس ترین دوره کشتی است و باید کادر 

مجرب و با تجربه داشته باشیم.
وی بیان داشت: اگر خدا کمک کند و بتوانیم بازی های 
المپیک ۲۰۲۰ توکیو را با آبرو تمام کنیم، می توانیم برای 
چهار سال آینده از نیروی جوان در بدنه کادر فنی استفاده 

کنیم و میدان را برای جوانان خالی کنیم .
بنا در باره مسابقات مرحله نخست انتخابی تیم ملی 
هم خاطر نشان کرد: بسیاری از نفرات خوب ما در مرحله 
نخست انتخابی تیم ملی حضور ندارند و این مسابقات هر 
چند در س���طح زیاد باا نبود اما از شور و هیجان خوبی 
برخوردار بود و به غیر از نفرات اصلی، سایر داشته های 
ما همین کشتی گیران هستند که در مرحله نخست حضور 
یافتند. این مسابقات را باید برگزار می کردیم تا با نفراتی 
ک���ه بیرون مانده اند، تیمی را برای حضور در جام جهان 

پهلوان تختی تشکیل می دادیم.
وی افزود: هیجان روز دوم مسابقات انتخابی از روز 
نخس���ت بیشتر بود و امیدوارم که امروز هم مسابقات به 
خوبی به اتمام برسد تا از بین نفرات، تعدادی را برای جام 

جهان پهلوان تختی انتخاب کنیم.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با بیان این که تعداد 
نف���رات تیم ایران درهر وزن در جام جهان پهلوان تختی 

مشخص نیست، یادآور شد: برای مثال در وزن ۹7 کیلوگرم 
در ح���ال حاض���ر علی اکبر حیدری و مهدی علیاری در 
مرحله نخس���ت انتخابی حضور نداشتند و ضمن آن که 
علیاری به دلیل داشتن مدال برنز در پیکارهای جهانی سال 
۲۰۱۸ در مجارستان از حضور در جام تختی معاف است، 
بنابراین در این وزن نیاز است که حتی نفر چهارم انتخابی 

را برای جام تختی انتخاب کنیم.
بنا خاطر نشان کرد: می توانیم حداکثر استفاده را از 
برگ���زاری جام جهان پهلوان تختی ببریم و حال ممکن 
است در برخی وزن ها تعدادی کمتر و در برخی وزن ها 
نفرات بیشتری را انتخاب کنیم و در نهایت براساس نظر 
کادر فنی، نفرات نهایی شرکت کننده در جام جهان پهلوان 

تختی انتخاب خواهند شد.
وي در باره قرار نگرفتن رقابت های کشتی فرنگی 
جام جهان پهلوان تختی در سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی، 
تصریح کرد: این خواسته ما از سرپرست فدراسیون کشتی 
بود تا بتوانیم از تعداد نفرات بیشتری در این تورنمنت استفاده 
کنیم، چرا که هم اکنون با مشکات زیادی برای اعزام به 
تورنمنت های بین المللی روبرو هستیم و اکنون می توانیم 

در هر وزن ۵ تا ۶ نماینده در جام تختی داشته باشیم.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ادامه داد:امیدوارم در 
رابطه با کسب رنکینگ با حضور در رقابت های قهرمانی 
آسیا و رقابت های قهرمانی جهان، امتیاز ازم را کسب کنیم ، 
و ضمن آن که در حال حاضر حضور موفق در پیکارهای 
جهانی سال ۲۰۱۹ قزاقستان و کسب سهمیه کامل المپیک 

است که در این صورت مشکلی نخواهیم داشت.
وی افزود: در مسابقات رنکینگ دار سال ۲۰۱۹ نام 
تورنمنت های معتبری همچون حیدرعلی اف جمهوری 
آذربایجان، ایوان پادوبنی روس���یه و وهبی امره ترکیه هم 
وجود ندارد ، ضمن آن که به راحتی می توانیم با نفرات 
مشخص در تورنمنت های دارای رنکینگ )جایزه بزرگ 
مجارستان، اوپن کرواسی، ساساری ایتالیا و اولگ کاراوایف 

باروس( امتیاز ازم را کسب کنیم.
بن���ا در باره تیم های خارجی حاضر در جام جهان 
پهلوان تختی گفت: اطاع دقیقی از تیم های خارجی حاضر 
در این مس���ابقات ندارم، اما امیدوارم که تیم های خوبی 
همچون روسیه، جمهوری آذربایجان و ترکیه به ایران بیایند 
تا بتوانیم رقابت خوبی داشته باشیم. اما مهمتر از آن رقابت 
فرنگی کاران کشورمان است که در این مسابقات شرکت 
م���ی کنند و چنانچه تیم های خوب خارجی هم حضور 

داشته باشند، بهتر است.

مربی کوبایی بوکس به ایران می آید
  رئیس فدراسیون مشتزنی گفت: پدرو سالگادو مربی کوبایی به زودی برای 

هدایت تیم های پایه مشتزنی کشورمان به ایران می آید.
حسین ثوری دیروز در گفتگو با ایرنا ، اظهار داشت: با این مربی نام آشنا 
به توافق رسیده ایم و او برای هدایت تیم های پایه مشتزنی وارد ایران خواهد 

شد تا کار خود را آغاز کند.
وی که برای حضور در مسابقات مشتزنی جوانان کشور به رشت سفر کرده 
است، افزود: دهه سوم دی ماه هم یک مربی از لهستان به ایران خواهد آمد تا به 
عنوان مدرس در کاس دانش افزایی و استاژ فنی مربیان مشتزنی ایران حضور 
یابد.  ثوری به حضور در مسابقات بین المللی مجارستان هم اشاره و بیان کرد: 
با موافقت شورای برون مرزی، در رقابت های بین المللی مجارستان که جنبه 
گزینشی المپیک هم دارد، حضور خواهیم یافت که این رقابت ها بهمن ماه سال 
جاری برگزار می شود ضمن آن که مسابقات بین المللی چابهار را هم پیش رو 
داریم که این مسابقات اسفندماه امسال با حضور برترین مشتزنان کشور و چند 
کشور خارجی برگزار خواهد شد. وی به هدف مهم فدراسیون مشتزنی اشاره و 
خاطرنشان کرد: مهمترین هدف ما، حضور پرقدرت در المپیک ۲۰۲۰ ژاپن است 
و امیدوارم که در مسابقات گزینشی و کسب سهمیه این رقابت ها با قدرت ظاهر 
شویم و بتوانیم در المپیک ژاپن حضور پررنگی داشته باشیم . رئیس فدراسیون 
مشتزنی به مسابقات مشتزنی جوانان کشور هم اشاره کرد و گفت: گیان میزبانی 
این دوره از رقابت ها را برعهده گرفته است که پس از اتمام این رقابت ها ، زبده 

ترین مشتزنان و نفرات برتر به اردوی تیم ملی جوانان دعوت می شوند.

س���رویس شهرستانها: رئیس مجلس عصر دیروز 
با حضور در یکي از بیمارس���تان هاي قم از نایب رئیس 
مجلس خبرگان رهبري عیادت کرد. علي  اریجاني در 
عی���ادت از آی���ت اه مؤمن، از نزدیک  در جریان روند 

درمان و بهبودي وي قرار گرفت.
آیت اه مؤمن به دلیل مش���کات مغزي و تنفسي 
از جمع���ه ۳۰ آذرماه در بخش آي س���ي یوي یکي از 

بیمارستان هاي قم بستري است.

رئیس اداره بیولوژیک سازمان 
غ���ذا و دارو گف���ت: در صورت 
تخصی���ص منابع مالی مناس���ب 
به وزارت بهداش���ت، ۲واکسن 
"پنوموک���وک" و "روتا ویروس" 
وارد طرح واکسیناسیون کشوری 

می شوند.
به گزارش مهر، علی واشقانی 
با تأکید بر اینکه طرح واکسیناسیون 

نیازمند تأمین منابع مالی پایدار است، 
اظهار کرد: به دلیل اینکه نمی توان 
پس از آغاز طرح واکسیناسیون یک 
نوع واکسن، آن را متوقف کرد، باید 
پیش از اجرای آن، از تأمین مستمر 

منابع اطمینان حاصل شود.
 وی با بیان اینکه س���ازمان 
بهداش���ت جهانی اضافه ش���دن  
و "روتا  ۲واکس���ن "پنوموکوک" 

را به طرح واکسیناسیون  ویروس" 
توصیه کرده است، عنوان کرد: بر 
این اساس وزارت بهداشت ورود 
واکسن روتا برای جلوگیری از ابتا 
به نوعی اسهال و پنوموکوک برای 
ذات الریه را در برنامه خود دارد که 
برای ورود آن به شبکه واکسیناسیون 
 تأمی���ن مناب���ع مال���ی ضروری 

است.

به گفته مس���ئول امور فرهنگی 
فدراس���یون فوتبال، مراسم ویژه این 
فدراسیون برای بدرقه تیم ملی و پیش 
از حضور در جام ملت ها، ۱۲ دی ماه 

برگزار می شود.
به گزارش مهر، اگرچه مراسم 
بدرقه ای که قرار بود از طرف فدراسیون 
فوتب���ال در جزیره کیش و بر روی 
یک کش���تی تفریحی برای تیم ملی 
پیش از اعزام به محل برگزاری جام 
ملت های آسیا در امارات برگزار شود، 
به دلیل برخی ناهماهنگی ها و با وجود 
برنامه ریزی های انجام شده، لغو شد اما 
فدراسیون فوتبال و کمیته فرهنگی این 
فدراسیون، برگزاری مراسم دیگری 
تحت عنوان »حمایت از ملی پوشان 
برای حضور در آوردگاه آس���یایی« و 
رونمایی از سرودهای تهیه شده ویژه 
جام ملت ها و هواداران فوتبال را در 

برنامه دارند.

غامحسین زمان آبادی مسئول 
کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال در 
گفتگ���و با مهر در مورد جزئیات این 
برنامه توضیح داد و گفت: مراس���م 
بدرق���ه ای که برای برگ���زاری آن 
برنامه ریزی های کاملی صورت گرفته 
ب���ود، به دایلی و از آنجا که اولویت 
برنامه های تمرینی تیم ملی در امارات 

بود، منتفی ش���د. با این حال قصد 
داریم به بهانه رونمایی از سرودهایی 
که خود می تواند انرژی خوبی برای 
ملی پوشان باشد، حمایتمان را از تیم 
ملی در آستانه حضور در جام ملت ها 

به صورت رسمی اعام کنیم.
به گفته وی، مراس���م پیش بینی 
ش���ده فدراسیون فوتبال با محوریت 

اعام حمای���ت از تیم ملی در جام 
ملت ها، ۱۲ دی ماه در بوستان آب و 
آتش برگزار می شود؛ این مراسم بیشتر 
جنبه مردمی دارد و هواداران فوتبال، 
شرکت کنندگان اصلی در آن هستند.

 زمان آبادی تأکید کرد: سرودهایی 
ک���ه ویژه جام ملت ه���ا و هواداران 
فوتبال تهیه ش���ده است، در همین 
مراسم رونمایی خواهد شد؛ این دو 
سرود توسط ماهور، نوه عموی رضا 

قوچان نژاد خوانده شده است.
مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون 
فوتبال تصریح کرد: فرش ویژه جام 
ملت ه���ا برای تقدی���م به مدیریت 
کنفدراسیون فوتبال آسیا و فرش ویژه 
کارلوس کی روش هم آماده شده است 
که از آنها امروز در مراس���می که به 
میزبانی تبریز برگزار می شود، رونمایی 
خواهد شد. در مراسم ۱۲ دی ماه این 
دو فرش را هم نمایش خواهیم داد.

 �گهى پذير� نويسى �فز�يش سرمايه شركت پتر�شيمى جم (سهامى عا�)
 ثبت شد� به شما�� 32285 با شناسه ملى 10100777300

ب�ه �ط�ال� م�ى �س�اند ب�ه �س�تنا� مصوب�ه مجم�ع عموم�ى ف�و� �لع�ا�� 
ش�ركت پتر�ش�يمى جم س�هامى ع�ا�� م�و�� 1397/09/24 � مجو� ش�ما�� 
974/468846-40 مو�� 1397/07/10 س�ا�ما� ب�و�� � ����� بها���� مقر� 
گر�يد سرمايه ش�ركت �� طريق صد�� س�ها� جديد �� مبلغ 9,600,000,000,000 
 �يا� به مبلغ 13,800,000,000,000 �يا�� منقس�م به 13,800,000,000 س�هم 1,000 �يالى

 به شر� �ير �فز�يش يابد:
1- سرمايه فعلى شركت : 9,600,000,000,000 �يا�
2- مبلغ �فز�يش سرمايه : 4,200,000,000,000 �يا�

3- مبلغ سرمايه پس �� �فز�يش سرمايه : 13,800,000,000,000 �يا�
4- ���� �سمى هر سهم : 1,000 �يا� 

5- تعد�� سها� عرضه شد� : 4,200,000,000 سهم
6- نو� سهم : عا�� با نا�

 7- محل �فز�يش سرمايه : �فز�يش سرمايه شركت �� محل � به تفكيك �ير �نجا� خو�هد شد :
4,200,000,000,000 �يا� �� محل مطالبا� حا� شد� سهامد���� � ����� نقد�

8- موضو� �فز�يش سرمايه :
به منظو� جبر�� مخا�� س���رمايه �� �نجا� شد� بابت مش���ا�كت �� �فز�يش سرمايه شركتها� 
س���رمايه پذير� جبر�� مخا�� سرمايه �� �نجا� شد� بابت سرمايه گذ��� صو�� گرفته �� شركت 
پتر�شمير��� �جا�� به شر� تمليك يك قطعه �مين جهت بهر� بر���� �� پر��� مو�� نظر � تأمين 

بخشى �� مو�� ��ليه مو�� نيا�.
9- به هر صاحب سهم� �� ���� هر 100 سهم متعلقه �� تا�يخ 1397/09/24 تعد�� 43 حق تقد� 
خريد سهم جديد تعلق مى گير�. بديهى �ست تعد�� �قيق سها� � حق تقد� ها� متعلقه هر سهم 

�� گو�هينامه حق تقد� محاسبه � به سهامد���� �عال� خو�هد شد.
10- س���هامد���نى كه ظر� مد� هفت ��� �� تا�يخ �نتشا� �گهى به علت تغيير ���� � يا به هر 
�لي���ل� گو�هينامه حق تقد� خو� �� ��يافت ننمايند� مى تو�نند جهت ��يافت گو�هينامه مربوطه 

به ���� مند�� �� بند 12 �ين �گهى مر�جعه نمايند.
 11- مهل���ت �س���تفا�� �� حق تق���د� �� خريد س���ها� جدي���د� 60 ��� �� تا�يخ �نتش���ا�

�ين �گهى مى باشد.
12- سهامد���� محترمى كه تمايل به �ستفا�� �� حق تقد� خو� ���ند� حسب مو�� بايد بر�سا� 

مو��� بيا� شد� �ير �قد�� نمايند :
- سهامد���نى كه به موجب گو�هى حق تقد� خريد سها� جديد� فاقد مطالبا� بو�� � يا مطالبا� 
�نا�� بها� سها� جديد �� تأمين نمى كند� مى بايست ظر� مهلت مقر� بها� سها� يا مابه �لتفا�� 
�� �� �� طريق شناس���ه پر��خت كه شامل كد ملى بر�� �ش���خا� حقيقى � شناسه ملى بر�� 
�شخا� حقوقى مى باشد� به حس���ا� شما�� 260794788 �ين شركت نز� بانك �فا� كا�گر�� 
ش���عبه مستقل مركز� كد 101 ���يز � �س���يد بانكى مربوطه �� به �نضما� گو�هينامه حق تقد� 
خريد س���ها� جديد� ظر� مهلت �ستفا�� �� حق تقد�� با پست سفا�شى به نشانى تهر��- خيابا� 
تو�نير- خيابا� نظامى گنجو�- شما�� 27 كد پستى 1434843145 ��سا� نمو�� � يا مد��� �� 
به ���� تهر��- خيابا� تو�نير- خيابا� نظامى گنجو�- ش���ما�� 27 كد پستى 1434843145 

تحويل � �سيد ��يافت نمايند.
- سهامد���نى كه به موجب گو�هينامه حق تقد� خريد سها� جديد� ����� مطالبا� به ميز�� بها� 
سها� جديد مى باشند� مى بايس���ت ظر� مهلت مقر� ضمن تكميل گو�هى حق تقد�� مبنى بر 
�عال� مو�فقت با تبديل مطالبا� به س���رمايه� مر�تب �� با پست سفا�شى به نشانى تهر��- خيابا� 
تو�نير- خيابا� نظامى گنجو�- ش���ما�� 27 كد پستى 1434843145 ��سا� نمو�� � يا مد��� 
�� به ���� تهر��- خيابا� تو�نير- خيابا� نظامى گنجو�- شما�� 27 كد پستى 1434843145 

تحويل � �سيد ��يافت نمايند.
 www.mybours.info س���هامد���� محتر� مى تو�نند گو�هى حق تقد� خو� �� �� س���ايت -

��يافت نمايند.
 تذكر : عد� ��س���ا� مستند�� يا� ش���د� يا عد� ���يز بها� �س���مى� به منزله عد� �ستفا��

�� حق تقد� مى باشد.
13- �� صو�� عد� تمايل به مشا�كت �� �فز�يش سرمايه � سهامد���� مى تو�نند �� مهلت تعيين 
شد� بر�� پذير� نويسى نسبت به ��گذ��� حق تقد� خو� �� طريق بو�� ����� بها��� تهر�� �قد�� 
نمايند. باتوجه به قابليت معامله مكر� حق تقد� خريد سها� شركت� خريد���� نهايى مى بايست 
قبل �� پايا� مهلت پذير� نويسى نسبت به ���يز بها� سها� جديد � ��سا� مستند�� به شر� بند 

12 �قد�� نمايند. بديهى �ست �� صو�� عد� ��سا� مستند�� يا� شد� يا عد� ���يز بها� �سمى� 
سها� جديد به �نها تعلق نخو�هد گرفت.

14- حق تقد� س���هامد���نى كه �� مهلت مقر� �� حق تقد� خو� �ستفا�� ننمو�� �ند � همچنين 
پا�� س���هم ها� �يجا� شد�� توس���ط ش���ركت �� طريق بو�� ����� بها��� تهر�� عرضه � مبلغ 
 حاصل �� فر�� پس �� كس���ر هزينه ها � كا�مز� متعلقه به حسا� بستانكا�� سهامد���� منظو� 

خو�هد شد.
نكا� مهم :

- مسئوليت صحت �قابليت �تكا� �طالعا� �گهى پذير� نويسى بر عهد� ناشر �ست.
- ناشر� شركت تأمين سرمايه� حس���ابر�� ���� يابا� � مشا���� حقوقى ناشر� مسئو� جبر�� 
خسا�� ����� به سرمايه گذ���نى هستند كه �� �ثر قصو�� تقصير� تخلف � يا به �ليل ���ئه �طالعا� 
ناقص � خال� ��قع �� عرضه ��ليه كه ناشى �� فعل يا تر� فعل �� ها باشد� متضر�  گر�يد� �ند.

- ثبت ����� بها��� نز� سا�ما� بو�� � ����� بها���� به منظو� حصو� �طمينا� �� �عايت مقر��� 
قانونى � مصوبا� س���ا�ما� بو�� � ����� بها��� � شفافيت �طالعاتى بو�� � به منزله تاييد مز�يا� 
تضمين سو����� � يا توصيه � سفا�ش���ى �� مو�� شركت ها يا طر� ها� مرتبط با ����� بها��� 

توسط سا�ما� نمى باشد.
- باتوجه به �ما� برگز��� مجمع عمومى عا�� س���اليانه ش���ركت� �ين �فز�يش سرمايه تا تا�يخ 

برگز��� مجمع نز� مرجع ثبت شركت ها به ثبت خو�هد �سيد.
 - س���اير �فر��� كه تمايل به خريد حق تقد� عرضه ش���د� �� بو�� ����� بها��� تهر�� �� ���ند 
جهت كسب �طالعا� بيشتر ��خصو� فعاليت ش���ركت� مى تو�نند به سايت �ينترنتى شركت 
 ب���ه ���� http://www.jpcomplex.ir/ مر�جعه � يا با ش���ما�� تلفن 021-88654545 

تما� حاصل نمايند.
- گ���ز��� توجيه���ى هيئت مدي���ر� �� خص���و� �فز�يش س���رمايه� گ���ز��� با��� 
 قانون���ى �� �ين خصو� � همچنين بيانيه ثبت س���ها� جديد �� س���ايت �ينترنتى ش���ركت 
به ���� http://www.jpcomplex.ir/ � سيس���تم جامع �طال� �س���انى ناشر�� به ���� 

www.Codal.ir �� �ستر� مى باشد.
هيئت مدير�

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به 
کش���ف حجم انبوهی از داروها و مکمل های 
تاریخ مصرف گذشته و ادوات پاک کردن تاریخ 
انقضاء و چاپ مجدد تاریخ مصرف، از پلمب 
یک هلدینگ وارد کننده دارو )ش���رکت وارد 

کننده کپسولVIGRX( خبر داد.
به گزارش ایسنا، دکتر کیانوش جهانپور 
ب���ا تاکید بر اهتمام جدی این س���ازمان در 
تداوم و تش���دید نظارت بر تولید و توزیع 
کااهای سامت محور از جمله دارو، مکمل 
و فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی گفت: 
به مردم توصیه می کنیم که اصالت تمامی اقام 
س���امت محور مصرفی خود، به ویژه دارو،  
مکمل و اقام آرایش���ی و بهداشتی وارداتی 
را از طریق س���ایتttac.irیا سامانه پیامکی 

۲۰۰۰۸۸۲۲و یا اپلیکیشنTtacبا قابلیت نصب 
بر روی تلفن های همراه هوشمند، استعام کنند 
و هرگونه موارد عدم اصالت کاا را از طریق 

سامانه ۱۹۰یا اپلیکیشنTtac گزارش کنند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو خاطرنشان 
کرد: به دنبال پیگیری  گزارش های مردمی در 
هفته های اخیر، گزارشی از یک داروخانه شبانه  
روزی در شهر تهران مبنی بر ارائه یک مکمل 
با نام ویگارکسVIGRXواصل شد که اصالت 

آن در سامانهTtac تائید نشده بود.
وی تصری���ح ک���رد: بر این اس���اس 
بازرسان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
داروخانه مذکور را مورد بازرس���ی قرار داده 
و  ۱۲۴بس���ته از مکمل مذک���ور را از این 
داروخانه کش���ف کردند که فاقد فاکتور بوده 

 و اصالت هیچ  کدام نیز در سامانه تیتک تائید 
نشده بود. 

همچنین تیم مشترکی از بازرسان سازمان 
غذا و دارو، دانش���گاه علوم پزش���کی شهید 
بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی ایران در هفته 
گذشته به شرکت واردکننده این مکمل دارویی 
مراجعه کردند که متاس���فانه مقادیر زیادی از 
انواع مکمل های بسته بندی شده در طبقه همکف 

ساختمان مذکور مشاهده شد.
وی خاطرنش���ان کرد: پس از هماهنگی 
با معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 
۱۹جرائم پزشکی، بازرسان سازمان غذا و دارو 
ب���ه  اتفاق تیم اعزامی از کانتری، از طبقات 
مختلف ساختمان این هلدینگ واردکننده بازدید 
کردند و حجم انبوه مکمل های تاریخ گذشته، 

تجهیزات تولید و الصاق برچسب اصالت تقلبی 
و بدون مجوز، ادوات پاک کردن تاریخ انقضاء 
مکمل ها و چاپ مجدد تاریخ  مصرف، مقادیر 
زیادی اقام دارویی و مکمل فاقد مجوز، وجود 
فاکتورها و اسناد فروش مستقیم مکمل های 
دارویی ب���ه داروخانه ها که خاف قوانین و 
مقررات و ضوابط وزارت بهداشت و سازمان 
غذا و داروست، مقادیر زیادی جعبه های خالی 
دارو و مکمل و برچس���ب های تقلبی و غیره 

کشف شد .
به گفته وی، اقام این شرکت با دستور 
معاون دادستان توسط بازرسان سازمان غذا و 
دارو و در حض���ور مأموران انتظامی پلمب و 
پرونده برای برخورد قانونی به مراجع ذی صاح 

قضایی ارجاع شد.

رئيس مجلس از آیت اه مؤمن عيادت کردشرکت وارد کننده کپسول »VIGRX« پلمب شد

برنامه وزارت بهداشت برای ورود ۲ واکسن جدید

وزیر بهداشت : منتظر پاسخ دولت جدید 
برزیل برای همكاری هستيم

وزیر بهداشت، در دیدار سفیر برزیل در ایران، خواستار اعام موضع دولت 
جدید این کشور برای همکاری در حوزه سامت شد.

به گزارش مهر، سید حسن هاشمی، در دیدار »رودریگو دی آزردو« سفیر 
برزیل در ایران، اظهار داشت: برزیل یکی از قدرت های نوظهور اقتصادی در 
جهان است و می توانیم از این فرصت با توجه به شرایط جدید، استفاده کنیم و 
بعد از خروج آمریکا از برجام، یکی از اهداف و مقاصد ما در وزارت بهداشت 

برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه، برزیل است.
وزیر بهداش���ت با اش���اره به آغاز بکار دولت جدید برزیل در ماه ژانویه، 
گفت: ارتقای روابط ایران و برزیل در همه حوزه ها، مقدار زیادی به رفتار دولت 
جدید برزیل مربوط می ش���ود اما خوب اس���ت همه بدانند که امروز و به رغم 
تحریم بیش���ترین واردات ایران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از آمریکا و 
کشورهایی اروپایی است بنابراین دولت های دیگر باید مراقب منافع شرکت های 

خودشان باشند.

 مراسم بدرقه تيم ملی فوتبال چهارشنبه در تهران برگزار مي شود
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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

هوالباقي
با كمال تأثر و تأس��ف درگذش��ت مادري مهربان بهجت 
حريري )همسر سيد عبدالباقي تنكابني( را به اطاع 
كليه اقوام و آشنايان مي رساند. به همين مناسبت مجلس 
سوم اين مرحومه روز يكشنبه مورخ 97/10/9 ساعت 18 
الي 19:30 در مس��جدالنبي)ص( واقع در انتهاي اميرآباد 

شمالي روبروي كوي دانشگاه تهران منعقد مي گردد.
خانواده هاي: تنكابني � حريري � صميمي � نوائي 

و ساير بستگان و دوستان و آشنايان
برنامه هاي علمي � ديني � فرهنگي حسينيه ارشاد

هفته دوم دي
نشست ها: ü همراستايي داده ها با اهداف سازماني

كاس ها: ü تفسير قرآن ü تزكيه و اخاق
 نمايش�گاه هايي با موضوع�ات: ü قرآن و ادبيات
ü صنع��ت پتروش��يمي ü غدي��ر و اثب��ات خافت 

حضرت علي)ع( ü افسانه ها و اسطوره ها
اطاعات بيشتر: 22866465

جناب آقاي مرتضي صاحبي
درگذش��ت دائي محترم را به جنابعالي تس��ليت عرض 

مي نمايم. 
خبرنگار وايقان حسينقلي مسعودزاده

جناب آقاي دكتر محمديها 
و سركارخانم دكتر يوسفي

ب��ا ان��دوه ف��راوان مصيبت وارده را به ش��ما تس��ليت 
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 دكتر محمديها 
و سركار خانم دكتر يوسفي 

با كمال تأس��ف و تألم مصيبت وارده را به ش��ما تسليت 
مي گوييم.

دكتر اصغر قاصديان و خانواده 

جناب آقاي دكتر محمديها 
و سركار خانم دكتر يوسفي 

با اندوه فراوان ما را در غم خود شريك بدانيد.
گروه اطفال بيمارستان توس 

جناب آقاي محمديها 
و سركار شيرين خانم عزيز

با نهايت تأس��ف درگذشت آقاي مهندس فرزانه فر 
داماد و همس��ر عزيز ش��ما را صميمانه تس��ليت 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. 

همكار محترم 
جناب آقاي دكتر حسين محمدربيع

مصيبت وارده را به شما و خانواده محترم تسليت عرض 
نموده، از درگاه خداوند سبحان براي آن مرحومه غفران 
و رحم��ت الهي و ب��راي بازماندگان صبر و ش��كيبايي 

مسئلت مي نماييم.
گروه و مركز تحقيقات چشم
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

همكار محترم 
جناب آقاي دكتر حسين محمدربيع

مصيبت وارده را به شما و خانواده محترم تسليت عرض 
نم��وده، از خداوند من��ان  طلب صبر براي بازماندگان و 

شادي روح آن مرحومه را مسئلت مي نماييم.
بانك چشم جمهوري اسامي ايران

خانواده هاي ارجمند كورنگي و شيراني
با تاس��ف فراوان، درگذش��ت بانو»ايران كورنگي« را 
تس��ليت گفت��ه و براي فرزندان محت��رم آن بانو آرزوي 
ش��كيبايي داريم. همچنين به جن��اب آقاي احمدرضا 
شيراني)و مريم، مرجان، مهرداد و مهتاب شيراني( نيز 

تسليت گفته و برايشان شكيبايي آرزومنديم.
علي صادقي � ملك طباطبايي

همكار ارجمند جناب آقاي دكتر نوري نير
درگذش��ت پدر گراميتان را تس��ليت ع��رض نموده و 
از خداوند بزرگ آرزوي صبر و س��امتي براي ش��ما و 

خانواده محترمتان داريم.
هيئت مديره، مديرعامل، پزش�كان و همكاران 

شما در مركز جراحي چشم ونك

همكار گرامي و ارجمند
جناب آقاي دكتر محمد توكلي راد

با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده را به شما و خانواده 
محترمتان تس��ليت عرض نموده و از پيش��گاه خداوند 
متعال براي آن مرحوم آمرزش الهي و براي جنابعالي و 

بازماندگان صبر و سامتي آرزومنديم.
گروه پزشكان بيهوشي و پرسنل اتاق عمل
بيمارستان شهرام)سجاد(

جناب آقاي دكتر محمديها 
و سركار خانم دكتر يوسفي 

با اندوه فراوان مصيبت وارده را تسليت مي گوييم.
دكتر حسين شفائي و بانو 

آگهی تغییرات شرکت ایستا طرح رایمند با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 402324 و شناسه ملی 10320527204 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/08/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
“ واردات کلیه لوازم و قطعات یدکی و ماش���ین آات صنعتی و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات 
صنعتی و نیز واردات لوازم یدکی و انواع خودروهای سبک و سنگین و توزیع وفروش کااهای فوق 
پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیصاح “ به موضوع فعالیت اضافه گردید بنابر این ماده ی 

مربوط در اساسنامه اصاح گردید.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )300417(

آگهی تغییرات 
شرکت مهندسی خدمات نفتگران سهامی خاص

) در حال تصفیه ( به شماره ثبت 144412 
و شناسه ملی 10101873687 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/05/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مدت تصفیه یکسال دیگر 
تمدید گردید وآقای مجید قدمگاهی به شماره ملی 0083762401 
به عنوان مدیر تصفیه برای مدت یکسال تعیین گردید آدرس تصفیه 
به نش���انی تهران-خیابان ولیعصر-بااتر از نیایش-رو به روی جام 
جم-خیابان طاهری پاک -81 کد پستی 1966815391میباشد 
و آقای نعمت اله فلس���فی به شماره ملی 1755904274 به عنوان 

ناظر تصفیه برای مدت یکسال تعیین گردیدند. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )303972(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی کندوان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 79218 و شناسه ملی 10101240342 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1396/07/03 تصمیمات ذیل 
 اتخاذ ش���د : س���مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذی���ل تعیین گردیدند: 
-آقای محمدرضا روحی به ش���ماره ملی 2991224649 به سمت رئیس 
هیات مدیره. -آقای نیما مقدم به ش���ماره ملی 0040858871 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره. -آقای حسین مجد به شماره ملی 6019775542 
به س���مت عضو هیات مدیره . -آقای رفیع روح ش���هباز به ش���ماره ملی 
0040218988 خارج از اعضای هیات مدیره به سمت مدیر عامل . تعیین 
گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اس���ناد تعهدآور از قبیل چک، س���فته و 
بروات و قراردادها با امضا دو نفر از سه نفر اعضای هیات مدیره متفقا همراه با 
مهر شرکت و همچنین امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با هر یک از 

اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)303968(

آگهی تغییرات موسسه بنیاد شریف به شماره ثبت 20268 و شناسه ملی 10103183523 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/11/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : 1 - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقایان منوچهر نجمی 
0047719206 ، پیروز غفرانی 2091837172 ، حس���ین مختاری 0033360642 ، منوچهر 
فدایی تهرانی 5499314268 ، علی عبداللهیان ب���اروق 0044720191 بعنوان اعضای اصلی 
هیأت مدیره و آقایان محمود شیری 4321894239 و مهدی حکیم پور 0041563336 بعنوان 

اعضاء علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )303974(

آگهی تغییرات شرکت فن آوران پترو تجهیز رهام سهامی خاص 
به شماره ثبت 400123 و شناسه ملی 10320509780 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : سرمایه ش���رکت از مبلغ5000000000 ریال به مبلغ 13000000000ریال منقسم به 
13000سهم 1000000ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصاح و ذیل ثبت درتاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )303970(

آگهی تغییرات شرکت شن زار سهامی خاص به شماره ثبت 14072 و شناسه ملی 10100529651 
به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1396/07/01 و تنفسهای مربوطه 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرس���ی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی 
10380076460 بعنوان بازرس اصلی و موسس���ه حسابرس���ی داریا روش به شناس���ه ملی 
10320272938 بعنوان بازرس علی البدل ش���رکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های ش���رکت تعیین گردید.تراز نامه و حساب 
سودو زیان سال مالی95 به تصویب رسید. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )303969(

آگهی تغییرات
 شرکت مهندسی خدمات نفتگران )در حال تصفیه ( سهامی خاص

 به شماره ثبت 144412 و شناسه ملی 10101873687 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/02/12 
 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورتهای مالی منتهی به 95/12/30به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)303973(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی دیلمان فیلتر سهامی خاص
 به شماره ثبت 122216 و شناسه ملی 10101657197 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
سرمایه ش���رکت از مبلغ 7000000000 ریال به مبلغ 10000000000 ریال منقسم به 10000 
س���هم 1000000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصاح گردید. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )303971(

آگهی تغییرات شرکت سنگ پی سهامی خاص
به شماره ثبت 59037 و شناسه ملی 10101040905 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/04/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل ش���رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ولنجک یاسمن 
7 یاس���من 4 پاک 12 کدپس���تی 1984633151 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )303966(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی کندوان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 79218 و شناسه ملی 10101240342 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/07/03 
و تنفس های مربوط���ه تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : اعضاء هیئت مدیره 
به قرار ذیل تعیی���ن گردیدند: - آقایان محمدرضا روحی به ش���ماره ملی 
2991224649 و نیما مقدم به شماره ملی 0040858871 و حسین مجد 
به شماره ملی 6019775542 بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب شدند. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت 
شناس���ه ملی10380076460 بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی 
داریا روش شناسه ملی 10320272938 بعنوان بازرس علی البدل شرکت 
برای مدت یکسال انتخاب ش���دند . - روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت 
درج آگهی های ش���رکت تعیین گردید. -ترازنامه و حس���اب سود و زیان 

شرکت مربوط به سال مالی 95 تصویب گردید.
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)303967(

آگهی تغییرات مؤسسه ایمن ساز رعد 

به شماره ثبت 718 و شناسه ملی 14004770570
 به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/07/25 و 
مجوز شماره 4500/45/7/142 مورخ 1396/07/25 پلیس پیشگیری فا ویژه غرب 
استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : آقای نوراله نوری لپوندانی به شماره ملی 
5699837604 به س���مت رئیس هیأت مدیره، آقای محمد اسمعیل ملک محمدی 
به شماره ملی 6159820354 به س���مت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره و آقایان 
یعقوب حسینی به ش���ماره ملی 6309881914 و نبی اله سعیدیان به شماره ملی 
2659785589 و رضا حیدری به شماره ملی 4030247857 به سمت اعضای هیأت 
مدیره برای مدت یک س���ال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
مؤسسه و عقود اسامی با امضای مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر 
ش���رکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر مؤسسه 

معتبر می باشد. 
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار )303963(

آگهی تغییرات موسسه نقش مهر هور تات
 به شماره ثبت 39792 و شناسه ملی 14006218429

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/07/22 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : محل ش���رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران - خیابان سعادت آباد - خیابان 
ش���هید احمد مقدس)11 شرقی( - پاک 3 برج کاج - طبقه 3 - واحد 305 - کد پستی 

1998839844 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )303965(

آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی نخیران سهامی خاص
به شماره ثبت 44677 و شناسه ملی 10100900246 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/12/16 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1396/10/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 20000000000 ریال به مبلغ 
80000000000 ریال منقسم به 80000 سهم 1000000ریالی با نام که تماما پرداخت شده از 
طریق مطالبات حال ش���ده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 

اصاح و ذیل 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 )303959(

آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسان مشاور راماب سهامی خاص 
به شماره ثبت 46019 و شناسه ملی 10100912525 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش 
 مرکزی ، شهر تهران، دریا ، بلوار شهرداری ، خیابان شهید مصطفی قره تپه ای )25( ، 

پاک 116 ، طبقه چهارم کدپستی 1998868817 تغییر یافت .
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )303964(

آگهی تغییرات مؤسسه ایمن ساز رعد 
به شماره ثبت 718 و شناسه ملی 14004770570

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/07/25 و 
س���ند صلح سهم الشرکه ش���ماره 35829 مورخ 1396/06/04 دفترخانه 
23 ش���هریار و مجوز ش���ماره 4500/45/7/142 م���ورخ 1396/07/25 
پلیس پیش���گیری فا ویژه غرب اس���تان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
 آقای براتعلی ذوالفقاری به ش���ماره ملی 0730061930 با واگذاری کلیه 
سهم الشرکه خود به مبلغ 40/000/000 ریال به آقای نبی اله سعیدیان به 
شماره ملی 2659785589 از ردیف شرکا خارج گردید. میزان سهم الشرکه 
ش���رکا پس از نقل و انتقال سهم الشرکه به ش���رح ذیل می باشد : آقایان 
نوراله نوری لپوندانی به ش���ماره ملی 5699837604 و یعقوب حسینی به 
شماره ملی 6309881914 و محمد اسمعیل ملک محمدی به شماره ملی 
 6159820354 و رضا حیدری به ش���ماره ملی 4030247857 و نبی اله
سعیدیان به شماره ملی 2659785589 هرکدام دارنده 40/000/000 ریال 
سهم الشرکه. نشانی مرکز مؤسسه در واحد ثبتی شهریار به شهریار )کرشته 
جدید( - کوچه بهمن - بلوار 17 ش���هریور - پاک 98 - مجتمع تجاری 
اداری آس���مان - طبقه اول - واحد یک - کد پستی 3351651463 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساس���نامه اصاح گردید. مدت فعالیت مؤسسه به 

مدت دو سال تمدید و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری 
شهرستانهای استان تهران 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار )303962(

آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا سهامی خاص
 به شماره ثبت 187554 و شناسه ملی 10102295991 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/24 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : – خسرو فخیم هاشمی با ش����ماره ملی 1378762614 به سمت رئیس 
هیات مدیره - فتح اله خلیلی با ش����ماره ملی 1602564019 به سمت نائب 
رئیس هیئ����ت مدیره - محمدتقی طهرانچی با ش����ماره ملی 0048702498 
به نمایندگی از ش����رکت شیشه همدان با شناس����ه ملی 10861100557 به 
س����مت مدیرعامل - هادی رئیس زاده با ش����ماره مل����ی 4433595438 به 
نمایندگی از شرکت س����رمایه گذاری سرآمد اندوخته س����ازان فردا با شناسه 
ملی 14004460426 به س����مت عضو هیئت مدیره - عباس رستمی جاهد با 
شماره ملی 0040917495 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید – کلیه 
اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب 
مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا و مهر شرکت و سایر نامه ها 

با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیات مدیره و مهرشرکت معتبر است . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )303961(

آگهی تغییرات 
شرکت ایز راه سهامی خاص

 به شماره ثبت 55022 و شناسه ملی 10101001420 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/07/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیاوش س���میعی به کد ملی 2590691221  
وارت���ازار وارتازاریان به کد مل���ی 1551653567 و فریبرز صراف زاده به 
کد ملی 0047041196به س���مت اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. س���ید رضا خنک باکد ملی 2721380834 به 
عنوان بازرس و محمد تقی روش���ندل توانا با کد ملی 2594076546 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 
اطاعات به عنوان روزنامه کثیر اانتش���ار جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ترازنامه و حس���اب سود و زیان س���ال مالی منتهی به سال 

1396 مورد تصویب قرار گرفت. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)303957(

آگهی تغییرات 
شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا سهامی خاص 
به شماره ثبت 187554 و شناسه ملی 10102295991 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/07/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ترازنامه ، صورتحس���اب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال 
مالی منتهی به 1397/3/31تصویب ش���د آقایان خس���رو فخیم هاشمی با شماره 
مل���ی 1378762614 ، فتح اله خلیلی با ش���ماره مل���ی 1602564019 ، عباس 
 رستمی جاهد با شماره ملی 0040917495 و شرکت شیشه همدان )سهامی عام( 
با شناسه ملی 10861100557 و شرکت س���رمایه گذاری سرآمد اندوخته سازان 
فردا )سهامی خاص( با شناس���ه ملی 14004460426 به سمت اعضای اصلی هیات 
مدیره و ش���رکت تولیدی خدماتی همکار شیشه غرب )س���هامی خاص( با شناسه 
ملی 10861133437 و آقای احمد س���ازگار با ش���ماره ملی 4072058361 به 
س���مت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . موسسه 
حسابرس���ی بهراد مشار با شناس���ه ملی 10840017999 به سمت بازرس اصلی و 
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی 10100468600 

به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )303960(

آگهی تغییرات شرکت مارگارین سهامی عام 
به شماره ثبت 4204 و شناسه ملی 10100239199 

 به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/05/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
- رامین رضائی به ش���ماره ملی 0041859261 به نمایندگی از شرکت شکر به شناسه 
ملی 10100300290 به س���مت رئیس هیئت مدیره. و محمدرضا شمس به شماره ملی 
0490190340 به نمایندگی از شرکت قند نیش���ابور به شناسه ملی 10860445038 
به س���مت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و امیررضا امامی آل آقا به شماره ملی 
3251259326 به نمایندگی از شرکت پاکسان به شناسه ملی 10100364988 به سمت 
عضوء هیئت مدیره و حسین نیکخواه ابیانه به شماره ملی 0075233053 به نمایندگی از 
شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی 10102040330 به سمت 
عضوء هیئت مدیره و محمد نظری به شماره ملی 0059102969 به نمایندگی از شرکت 
گلتاش به شناسه ملی 10260244573 به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. - 
کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهد آور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره 
و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، یکی از اعضای 

هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )303954(

آگهی تغییرات شرکت آریا پرگاس پایدار سهامی خاص 
به شماره ثبت 511023 و شناسه ملی 14006842810 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/06/11 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محل ش���رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : شهر تهران، سعادت آباد، 
خیابان بهزاد، خیابان ش���هید محمدرضا یعقوبی )8(، پاک 27 طبقه اول واحد 2 و 

کد پستی 1998617486 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )303958(

آگهی تغییرات شرکت نانو فناوری ایه نشان سطح شرکت با مسئولیت محدود
به شماره ثبت 508600 و شناسه ملی 14006715870 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
1 - محل ش���رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-مهران-

کوچه قیام-خیابان مقداد-پاک -28طبقه اول کد پس���تی1471733441 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)303956(

آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی حافظ دریای آریا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 458548 و شناسه ملی 14004308356 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/04/30 و مجوز شماره 29869 
 مورخه 97/7/16 س���ازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : - س���ازمان حسابرسی 
با شناس���ه ملی 10101136332 به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. - روزنامه 
اطاعات به عنوان روزنامه کثیراانتش���ار جهت درج آگهی  و اطاعیه های شرکت، برای مدت یکسال 

تعیین گردید. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 96/12/29 به تصویب رسید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )303953(

آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی حافظ دریای آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 458548 و شناسه ملی 14004308356 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/19 و مجوز شماره 29870 مورخه 97/7/16 سازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبدالرضا والفی 
با کد ملی 0050496328 بعنوان نماینده شرکت کشتیرانی اقیانوس خروشان کیش ) سهامی خاص ( به جای آقای قاسم غیور زحمت کش جهت حضور در جلسات هیات 
مدیره برای مدت باقی مانده تعیین گردید. بنابراین احمد ش����هبازبیگی روزبهانی با کد ملی 4072582034 را به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای حمزه کشاورز با کد ملی 
1377935191 را ب����ه عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل وآقای عبدالرضا والفی با کد ملی 0050496328 را به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مجید باقرعبیری 
به کد ملی 0070801916 را به عنوان دبیر هیات مدیره انتخاب ش����دند - کلیه اسناد و اوراق تعهد آور صادره شرکت با امضای مدیر عامل به همراه یک نفر از اعضای گروه 
)ب( با مهر ش����رکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یک نفر از اعضای گروه )الف( به همراه یک نفر از اعضای گروه )ب( با مهر ش����رکت معتبر باشد. گروه الف منصور زارعی 
1818419807 جمشید مرتضی زاده درستکار 2595626027 فرزاد آزاده 0045903573 سید جال میرموسوی امیرآبادی 2722238837 گروه ب احمد شهبازبیگی 
روزبهانی 4072582034 عبدالرضا والفی 0050496328 علی آزاد 0071180771 سید حسن اس����کندر کاظمی 0062696726 - حدود اختیارات تفویض شده هیات 
مدیره به مدیرعامل بشرح زیر است نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی . نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل 
و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها . افتتاح حساب و استفاده از آن 
 به نام ش����رکت نزد بانکها و موسسات . دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات . تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی .
عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع 
ش����رکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معامات . مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه عامت تجاری و اختراع . به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه 
در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها . تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره 
و کارمزد و با هر گونه ش����رایطی که مقتضی باش����د . اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام 
اختیارات مراجعه به امر دادرس����ی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و 
بطور کلی اس����تفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل و لو کرارا تعیین 
مصدق و کارش����ناس اقرار خواه در ماهیت دعوی واخواه به امری که کاما قاطع دعوی باشد دعوی خس����ارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام 
به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اش����خاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و 
تعقیب اجرائی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دو اثر ثبت اسناد . تنظیم خاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت . 
تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 ایحه قانونی اصاح قسمتی 
از قانون تجارت . دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها . پیشنهاد هر نوع اندوخته عاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 ایحه 

قانونی اصاح قسمتی از قانون تجارت . پیشنهاد اصاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور-اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )303952(

آگهی تغییرات 
شرکت کشتیرانی حافظ دریای آریا شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 458548 و شناسه ملی 14004308356 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1395/09/28 و مجوز شماره 
29876 مورخه 97/7/16 سازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : کلیه اس���ناد و اوراق تعهد آور صادره شرکت با امضای مدیر عامل به 
همراه یک نفر از اعضای گروه )ب( با مهر ش���رکت و در غیاب مدیرعامل با 
امضای یک نفر از اعضای گروه )الف( به همراه یک نفر از اعضای گروه )ب( 
با مهر شرکت معتبر باش���د. گروه الف رضا گستری 0049740431 فرزاد 
آزاده 0045903573 احمد تفضلی 5249713122 حسین بهاری طهرانی 
4889371801 - گروه ب احمد ش���هباز بیگی روزبهانی 4072582034 
امیر س���امان ترابی زاده 0039362205 علی آزاد 0071180771 سید 

حسن اسکندر کاظمی 0062696726 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)303950(
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سرویس خارجی: شیخ »عیسی 
قاسم«، رهبر معنوی انقاب بحرین 
که پیش از این توس���ط رژیم آل 
خلیفه سال ها در حصر خانگی قرار 
داشت و اخیرا برای درمان بیماری 
خود به انگلیس رفته بود، بار دیگر 
و پس از گذشت 50 سال به عراق 
س���فر و عاوه بر زیارت عتبات 
عالیات، با شماری از رهبران دینی 
و مقاومت این کشور به ویژه آیت 

اه العظمی سیستانی دیدار کرد.
شیخ عیس���ی قاسم که برای 
زیارت عتبات عالیات به عراق رفته 
اس���ت، به دیدار آیت اه العظمی 
سید علی سیستانی در نجف اشرف 
رفت.وی همچنین در این س���فر 
با سید عمارحکیم، رئیس ائتاف 
»اصاح و بازس���ازی« و »جریان 

الحکمه « دیدار کرد.
 عم���ار الحکی���م در این 
دیدار، عیس���ی قاسم را در جریان 
دستاوردهای مردم عراق از جمله 
پیروزی در جن���گ علیه داعش 

گذاشت.
سید عمار حکیم تأکید کرد: 
عراق پیروزی سیاس���ی با وحدت 
ملی و پیروزی نظامی با شکست 
داعش به دست آورد. وی خطاب 
به شیخ عیسی قاسم افزود: عراقی ها 
همچنین توانس���تند با غلبه کردن 
بر طایفه گرایی و نژادپرستی پیروز 
شوند و پیروزی که در مرحله آتی 

عراقی ها منتظر آن هستند، پیروزی 
در زمینه خدمات رسانی و توسعه 

کشور است.
همچنی���ن »قیس الخزعلی«، 
دبیرکل جنبش »عصائب اهل الحق« 
عراق نیز در حاشیه مراسم بزرگداشت 
آیت اه هاشمی شاهرودی که در 
عراق برگزار شده بود به دیدار شیخ 

عیسی قاسم رفت.
این رهبر الحشد الشعبی عراق 
در دیدار با شیخ عیسی قاسم ضمن 
خوش آمد گویی به او تاکید کرد: 
به زودی با عزت و پیروزمندانه به 

میهن خود باز می گردید.
در چنین ش���رایطی، رئیس 
ائتاف »دول���ت قانون« عراق به 

اتهام���ات وزارت خارجه بحرین 
واکنش نشان داد.»نوری مالکی« در 
صفحه ش���خصی خود در توئیتر 
نوشت: برخاف دیگر کشورها ، 
م���ا هرگز به دنبال مداخله در امور 
داخلی بحرین یا کشورهای دیگر 
نیس���تیم. ما خواستار انجام رایزنی 
هس���تیم وی در ادام���ه افزود: ما 

هرگز کسی را به خشونت تشویق 
نکرده ایم و مخالف به حاشیه راندن 

مردم هستیم.
نوری مالک���ی همچنین بر 
مخالفت خود با به حاش���یه راندن 
مردم و استبداد سیاسی تاکید کرد.

وی همچنین ب���ر احترام به 
ملت ها و حق و حقوقش���ان در 

برخورداری از آزادی و به کار گیری 
سازوکارهای قانونی و دموکراتیک 
در حل بحران ها تاکید کرد.ازم به 
ذکر اس���ت که نوری مالکی پیشتر 
در همایش شهروندان بحرین مقیم 
عراق، دولت بحرین را به خشونت، 
تبعیض نژادی و به حاش���یه راندن 

مردم متهم کرد .
در تحول دیگری،برخی منابع 
اعام کردند:شهروندان بحرینی قرار 
است در سالروز بازداشت دبیرکل 
جمعیت الوفاق اس���امی در برابر 

منزل وی تجمع کنند.
 جمعیت الوفاق اس���امی 
بحرین در این راستا از ملت بحرین 
خواست در برنامه همبستگی با شیخ 
علی سلمان ، دبیرکل این جمعیت 

مشارکت کنند.
 این برنامه به مناسبت سالروز 
بازداش���ت شیخ علی سلمان و با 
عنوان »المجاهد المخلص« در برابر 

منزل وی برگزار خواهد شد.
الوفاق اس���امی همچنین از 
شهروندان خواست در کمپین آزادی 
شیخ علی س���لمان که در فضای 
مجازی انجام می گیرد، مشارکت 

گسترده ای داشته باشند.
 این در حالی است که دوران 
محکومیت چهار سال حبس شیخ 
علی سلمان به پایان رسیده است 
و وی بای���د دوران حبس »ابد« را 

بگذراند.

ديدار شيخ عيسي قاسم رهبر معنوي انقاب بحرين با آيت اه العظمي سيستاني در نجف اشرف 

س���رویس خارجی: سفر دزدانه 
و بدون هماهنگی ترامپ به اس���تان 
»اانب���ار« ع���راق و دیدار با نظامیان 
کش���ورش در پایگاه امریکایی ها در 
این منطقه، خش���م مقامات بغداد را 

برانگیخت.
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهوری 
آمریکا و همسرش در سفری سرزده و 
بدون هماهنگی قبلی با دولت بغداد ، 
وارد عراق شدند و با نظامیان آمریکایی 
در پایگاه هوایی »عین ااسد« در استان 
»اانب���ار« دیدار کردند. ترامپ در این 
دیدار به نظامیان خود گفت: به هیچ 
عنوان قصد ندارد نیروهای آمریکایی 
را از عراق خارج کند. وی همچنین 
در س���خنانی فاش کرد که گروهی از 
یگان های ویژه نیروی دریایی ایاات 

متحده در عراق مستقر هستند.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین 
با اذعان به این که در سفر ناگهانی و 
چند ساعته خود به عراق نگران امنیت 
خود و همسرش بوده است، تاکید کرد: 
بسیار غم انگیز است که آمریکا هزاران 
میلی���ارد دار برای برقراری امنیت و 
ثبات در خاورمیانه هزینه کند، اما رئیس 
جمهورش برای سفر به آنجا مجبور 
شود تدابیری امنیتی بسیار محدود کننده 
و عملیات حفاظتی گسترده ای به اجرا 
گذارد.در چنین شرایطی، سفر سرزده 
و بدون هماهنگی ترامپ به »اانبار« 
عراق با واکنش تند گروه ها و مسئوان 
عراقی مواجه شد و گروه های مختلف 
این کشور خواستار خروج نظامیان این 

کشور شدند.
برخی از نمایندگان پارلمان عراق 
در این رابطه س���فر ترامپ را اهانتی 
بزرگ به حاکمیت کشورشان توصیف 
کردند و خواس���تار تشکیل جلسه 
فوق العاده برای بررس���ی آن شدند. 
ائتاف »ااصاح وااعمار« در بیانیه ای 

ورود ترامپ به پایگاه »عین ااس���د« 
در اس���تان اانبار را نقض آش���کار 
حاکمیت عراق دانس���ت و خواستار 
نشست اضطراری پارلمان با حضور 
نخست وزیر »عادل عبدالمهدی« برای 
بررسی آن شد. در همین حال، معاون 
اول ریاست پارلمان عراق از نشست 
فوق العاده پارلمان برای بررسی اقدام 
رئیس جمه���وری آمریکا در نقض 

حاکمیت عراق خبر داد.
ائتاف »دول���ت قانون« عراق 
وابسته به »نوری مالکی« نیز با صدور 
بیانیه ای اعام کرد: این سفر، نقض 
آشکار حق حاکمیت عراق است. در 
این بیانیه آمده است : این سفر خشم 
ملت عراق را برانگیخته است و ما را 
ب���ر آن می دارد تا از دولت بخواهیم 
حقیق���ت مربوط به حضور نیروهای 
آمریکای���ی و ماهیت کار آنها را در 
عراق شرح دهد.هادی العامری ، رئیس 
ائتاف »الفتح« عراق نیز با انتقاد از سفر 
مخفیانه رئیس جمهوری آمریکا به این 
کش���ور ، از تهران به دلیل حمایت از 

عراق در نبرد حق علیه باطل تش���کر 
ک���رد.وی افزود: حضور هیچ نیروی 
خارجی یا حت���ی پایگاه های ثابت 
آنه���ا در عراق را نمی پذیریم.جریان 
اصاح ملی عراق به ریاست »ابراهیم 
جعفری« نیز با انتش���ار بیانیه ای سفر 
سرزده ترامپ و همسرش مانیا را به 

عراق محکوم کرد.
ائتاف» الس���ائرون« وابسته به 
»مقتدا صدر« نیز ضمن محکوم کردن 
سفر ترامپ و اظهارات جنجالی وی، 
خواستار تصویب هرچه سریعتر قانون 
اخراج نظامیان آمریکایی از عراق شد. 
جنبش مقاومت اسامی »النجبا« عراق 
نیز با متهم ک���ردن رئیس جمهوری 
آمریکا به نق���ض حاکمیت عراق، 
تاکید کرد که این اقدام او بی مجازات 
نخواهد ماند.همچنین،»جعفر الحسینی« 
سخنگوی »گردان های حزب اه عراق« 
اعام کرد: مقاومت اسامی، آمریکا را 
مجبور خواهد کرد که نیروهای خود 

را از عراق خارج کند.
از سویی، »محمد علی الحوثی« 

رئی���س کمیته عالی انقاب یمن نیز 
از دولت، ارتش و گروهای مقاومت 
عراقی خواست تا موضعی قاطع در 
قبال سفر ترامپ و اظهارات وی اتخاذ 
کنند.»هوشیار زیباری«، وزیر خارجه 
پیشین عراق اما برخاف دیگر مقامات 
این کش���ور، بغ���داد را به دلیل عدم 
استقبال از رئیس جمهوری آمریکا با 
وجود تاکیدش بر تداوم حضور نظامی 
این کش���ور در عراق، سرزنش کرد.
در چنین شرایطی برخی منابع گفتند: 
در سفر ترامپ به اانبار عراق، عادل 
عبدالمهدی، نخست وزیر این کشور 
از دیدار با او در این استان خودداری 

کرده است.
از سوی دیگر و همزمان با این 
واکن���ش ها، برخی منابع از حمات 
موش���کی و خمپاره ای به سفارت 
آمریکا در منطقه سبز بغداد خبر دادند.
طبق گزارش اسپوتنیک، هیچ بیانیه و 
یا توضیح رس���می که صحت اخبار 
منتشر شده در مورد این حمات را 

تایید کند صادر نشد.

سفر مخفيانه ترامپ به عراق خشم مقامات بغداد را برانگيخت 

حضور ترامپ در پايگاه نظاميان آمريكا در اانبار عراق

زاويه

مرگ يك دموكراسي
)به مناسبت سالروز ترور  بي نظير بوتو(

صرف نظر از استثنائاتي که در برپایي سیستم مردمسااري در کشورهاي 
اسامي شاهدش هستیم، به طور معمول دیکتاتوري هاي خودکامه، با کمک 
نظامیان جنبش هاي مردمي که خواهان برقراري عدالت اجتماعي � سیاسي 
هس���تند را دفع مي کنند و با کش���تار یا اختناق، شکل گیري دموکراسي را به 
عقب مي رانند که به طور موردي، پاکستان مي تواند در زمره چنین کشورهایي 

قرار داشته باشد.
در پاکستان نیروهاي بنیادگرا در نواحي خودمختار که طي سالیان طواني 
به شکل  کاماً پنهاني رابطه مستحکمي با فرماندهان و افسران ارتش بوجود 
آورده و حامیان خارجي آنان نیز با پشتیباني مالي، سهم خود را در به ثمر 
رسیدن هدفها و نقشه هاي واپسگرایانه به خوبي پرداخت کرده بودند، توانستند 
دیکتاتوري نظامي برپایه افراط گرایي مذهبي را در پس چهره جمهوریت و 
حاکمیت عدالت براساس موازین شرع در جامعه پاکستان برقرار کنند. چنین 
سیستمي البته حاصلي جزکشتار هزاران تن از مردم بیگناه و در نهایت ترور 

خانم بي نظیر بوتو رهبر حزب مردم در پي نداشت.
بي ش���ک، جهان بیني سیاس���ي خانم بوتو، جان تازه اي بر نقش آفریني 
گروههاي محروم جامعه که مایل به تغییرات براي بهبود فضاي سیاس���ي � 
اقتصادي کشورش���ان بودند، بخشید. با این دیدگاه که در فضاهاي سیاسي 
ملتهب از نقطه نظر ایدئولوژیکي، یکي از راههاي برپایي عدالت، دموکراسي 
براساس تفکرات مختلف سیاسي � اجتماعي در نظام حکومتي است، خانم 
بوتو تاش کرد با ابراز دموکراسي مورد نظرش علیه نیروهاي ارتش پاکستان 
که روابط مستحکمي با گروههاي بنیادگراي اسامي داشتند اعام جنگ دهد 
و راهي براي برپایي نظم و قانون بوجود آورد. خانم بوتو معتقد بود مردم براي 
برپایي دموکراسي نیازي به ساح ندارند چرا که راه دستیابي به دموکراسي، 
آگاهي است، از این رو تاش مضاعفي را براي به رسمیت شناختن گروههاي 
مختلف مردمي در سرزمینش که تا آن زمان به شکل بي رحمانه اي از جامعه 
کنار گذاشته شده بودند آغاز کرد. خانم بوتو درصدد بود با ایجاد فرصتهاي 
سیاسي و اقتصادي به نفع زنان جامعه، سیستم مردمسااري را در پاکستان 
کمرنگ کند که چنین اصاحاتي در بهبود وضعیت زنان ناخودآگاه توانست 
خوراك مناسبي براي موضعگیري خصمانه جامعه اي قبیله اي بنیادگرا و به طبع 
آن تشدید فشار افراطیون مذهبي برنظامیان مستقر در حکومت مرکزي به وجود 

آورد تا خانم بوتو را مجبور به عقب نشیني از مواضع خود کند.
خانم بوتو به خوبي به این مس���اله آگاهي داشت که نمي توان به طور 
مس���تقیم با افراط گرایي جنگید اما با س���ازماندهي و تقویت رفاه عمومي و 
همچنین شناساندن چارچوب هویت انساني مي توان فرصت را براي کاهش 

اثرات مخرب افراط گرایي و نفي خشونت فراهم ساخت.
ترور خانم بي نظیر بوتو این مساله را به اثبات رساند که امنیت پایدار و 
برقراري دموکراسي در کشورهاي اسامي داراي سیستم بنیادگرایي مذهبي، 
احتیاج به یک ساختار مدرن و پیشرفته از قدرت یابي نهادهاي مدني در زمینه هاي 
اقتصادي � اجتماعي با هدف تأثیرگذاري بر افکار عمومي که کمترین فرصت 
ابراز وجود در اختیارشان قرار گرفته است، دارد. بي شک برنامه ها و اصاحات 
خانم بي نظیر بوتو در استقرار دموکراسي در کشور بحراني پاکستان، ارزشمند و 
قابل تأمل براي کشورهایي است که از افراط گرایي مذهبي رنج مي برند، اگرچه 

دنبال کردن چنین الگویي، مشقت و هزینه هاي زیادي در بر داشته باشد.
* دكتر مريم وريج كاظمي

گاردين: 2018، سال پيروزی ايران و شکست عربستان بود
ایرنا: روزنامه گاردین نوش���ت، س���ال 2018 در حالی به پایان می رسد که 
عربستان در اکثر زمینه ها مانند جنگ یمن و پرونده قتل خاشقجی با شکست 
تمام عیار روبرو بوده و در مقابل، ایران توانسته پیروزی های متعددی در صحنه 
بین المللی مقابل ابرقدرت ها کسب کند.این روزنامه انگلیسی افزود: با نگاهی به 
عربستان در سال 2018 می توان به خوبی مشاهده کرد که شاهزاده ای جوان )محمد 
بن سلمان( با حمایت ترامپ دست به اقدامات اصاحی زد که هیچ ثمره ای جز 
ادامه خشونت و خونریزی در منطقه خاورمیانه نداشته است. گاردین نوشت، 
محمد بن سلمان با قتل روزنامه نگار منتقد حاکمیت )جمال خاشقجی( نه تنها 
نشان داد که هیچ تجربه ای در ایجاد همبستگی میان کشورهای منطقه ندارد بلکه 
تنها در اتحاد مخالفان خود مهارت خاصی دارد. بن سلمان حتی در ادامه جنگ 
چند ساله یمن هم ناموفق بود و ائتاف سعودی طی ماه های گذشته حمات 
شدیدی را برای تصرف بندر الحدیده انجام داد اما هر بار با مقاومت نیروهای 
ارتش یمن سرشکسته از حمات بیرون آمد. به نوشته این روزنامه، در مقابل 
شکست های پی در پی عربستان، ایران توانسته در سال 2018 پیروزی های خوبی 
در عراق، سوریه و لبنان کسب کند و ادامه حضور ایران در منطقه خاورمیانه بویژه 
در کشورهای عراق و لبنان نشان داد که عربستان نتوانسته در حیاط خلوت خود 
مانع نفوذ گسترش ایران در خاورمیانه شود. در موضوع سوریه، ایران سرانجام 
توانست در مقابل ابر قدرت های جهان بایستد و از حمایت خود از دولت بشار 
اسد رئیس جمهور سوریه کوتاه نیامد؛ در حقیقت باید گفت ایران توانسته در 
حفظ نفوذ خود در منطقه در سال 2018 موفق باشد و انتظار می رود با در نظر 
گرفتن شرایط کنونی منطقه، نفوذ ایران در سال 2019 ادامه داشته باشد و باید 
اذعان کرد که اتحاد میان سه کشور ایران، ترکیه و روسیه در مقابل ائتاف عربستان، 

آمریکا و اسرائیل در موضوع سوریه با پیروزی همراه بوده است. 
ريچارد هاس: به خاورميانه پساآمريکا خوش آمديد

مهر: رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در 
خصوص تصمیم ترامپ برای خروج نیروهای این 
کشور از سوریه اعام کرد: به خاورمیانه پساآمریکا 
خوش آمدید. »ریچارد هاس« گفت: اسرائیل هر از 
گاهی به سوریه حمله می کند، عربستان به جنگ 
یم���ن ادامه می  دهد، ترکیه برای حمله به کردهای 
سوریه آماده می شود، بشار اسد همچنان در قدرت 
است و داعش هم شکست نخورده است، ایران در 
حال توسعه نفوذ منطقه  ای خود است و روسیه اکنون موثرترین قدرت خارجی 
به شمار می آید؛ همه اینها در حالیست که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
اخیراً در تصمیمی غیرمنتظره اعام کرد نیروهایش را از سوریه خارج می کند. 

تيراندازی در لندن با يك زخمی
فارس: تیراندازی به سمت اتوبوسی در لندن، سبب زخمی شدن راننده 
شد.مردی مسلح به سمت اتوبوسی در شمال لندن شلیک کرد و خرد شدن 
شیشه های جلوی اتوبوس، جراحت سنگین راننده را به دنبال داشت. پلیس اعام 
کرد که شواهدی از بکار گیری ساح گرم در محل حادثه یافته است. تحقیقات 

ادامه دارد و هنوز هیچ کس در ارتباط با این واقعه دستگیر نشده است. 
اوباما و همسرش تحسين برانگيزترين زن و مرد آمريکا در 2018 شدند

ایسنا: موسسه نظرسنجی گالوپ آمریکا اعام کرد، میشل اوباما بانوی اول 
سابق آمریکا به عنوان "تحسین برانگیزترین زن سال 2018" در آمریکا انتخاب شده 
است. میشل اوباما، همسر رییس جمهوری سابق آمریکا توانست به صدرنشینی 
1۷ ساله هیاری کلینتون در فهرست تحسین برانگیزترین زنان آمریکا پایان دهد. 
بنا بر اعام موسس���ه گالوپ، باراک اوباما، رییس جمهوری س���ابق آمریکا هم 
برای یازدهمین سال متوالی توانست عنوان "تحسین برانگیزترین مرد آمریکا" را 

به خود اختصاص دهد. 
1۵ زخمی در حمله مسلحانه به يك كليسای وين

فارس: پلیس اتریش گفت حمله مس���لحانه دو نفر به کلیسایی در شهر 
وین به زخمی ش���دن 1۵ نفر منجر ش���ده است. پلیس اعام کرد مهاجمان به 
چند کشیش در کلیسایی در منطقه »استربرسدورف« در شهر وین حمله کردند 
و برخی از قربانیان به شدت مجروح شدند؛ البته انگیزه دقیق مهاجمان مشخص 
نیست اما گمان می رود آنها قصد سرقت داشته اند. حال چند نفر از قربانی ها 

وخیم گزارش شده است. 
هشدار وزير خارجه آلمان درباره استقرار موشك های هسته ای در اروپا

ایرن���ا: »هایکو ماس« وزیر امور خارجه آلمان 
هشدار داد که برلین با استقرار موشک های هسته ای 
میان برد جدید در اروپا درصورت برهم خوردن پیمان 
کنترل تسلیحاتی دوران جنگ سرد، به شدت مخالف 
اس���ت.وی گفت: تحت هیچ شرایطی اروپا نباید به 
عرصه ای برای مسلح کردن مجدد این قاره تبدیل 
شود. وی افزود: استقرار موشک های جدید میان برد 
در اروپا با مخالفت شدید آلمان همراه خواهد شد. 

اشاره وزیر امور خارجه آلمان به پیمان منع موشک های میان برد هسته ای است 
که آمریکا تهدید کرده از آن خارج می شود. 

پای عربستان به پرونده فساد مالی شركت نيسان باز شد
ایرنا: پرداخت 1۵ میلیون دار توسط کارلوس گون رییس معزول و پیشین 
هیات مدیره شرکت خودروسازی نیسان ژاپن به یک شرکت عربستانی با هدف 
جلب نظر خانواده سلطنتی این کشور، تازه ترین موردی است که دادستانان توکیو 
به پرونده این شرکت اضافه کرده اند.ژاپن تودی، گزارش داد که یک تاجر بانفوذ 
اهل عربستان سعودی در پرداخت 1۵ میلیون دار که ادعا می شود برای پوشش 

دادن ضرر سرمایه گذاری شخصی کارلوس گون بوده، دست داشته است.

كوتاه از سراسر جهان

س���رویس خارجی: »اس���تیو بنن« اعام کرد: هدف 
رئیس جمهوری آمریکااز خروج نیروهای کشورش از سوریه 
و افغانستان، مقابله با تهدیدات چین است. استراتژیست سابق 
ترامپ ،تمرکز بر تهدید چین را علت خروج کامل نیروهای 
آمریکایی از س���وریه و کاهش آنها در افغانستان دانست و 
گفت:دستگاه سیاسی آمریکا آن قدر جلوی ترامپ را گرفت 
تا در نهایت وی برای خارج کردن این نیروها دست به کار 
ش���د. به گفته وی، ترامپ می خواهد با پایان دادن به این 
کمپین های نظامی بر رقابت اقتصادی و ژئوپلتیک با چین 
تمرکز کند زیرا این کشور را بزرگ ترین تهدید علیه آمریکا 

می داند. از سویی،»نیکای پاتروشف« دبیر شورای امنیت ملی 
روسیه از استفاده آمریکا و اوکراین از نیروهای نئونازی و 
حمایت از آنها برای پیشبرد منافع سیاسی خود خبر داد. در 
خبر دیگری،رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد که اگر کنگره 
بودجه مورد نیاز برای ساخت دیوار مرزی مکزیک را تصویب 
نکند این مرز را خواهد بست.از سویی در حالی  که جلسه 
کنگره  آمریکا بار دیگر بدون هیچ دس���تاوردی برای پایان 
دادن به تعطیلی دولت این کشور خاتمه یافت، نتایج یک 
نظرسنجی نشان می دهد که 47 درصد آمریکایی ها  ترامپ 

را مسئول تعطیل شدن دولت فدرال می دانند.

استراتژيست سابق ترامپ:آمريکا به دنبال مقابله با چين است

س���رویس خارجی: دولت پاکس���تان از ممنوع الخروج شدن »آصف علی 
زرداری«، رئیس جمهوری اسبق این کشور به دلیل فساد مالی و پولشویی خبر 

داد.
»فواد چودری«وزیر اطاع رس���انی پاکستان اعام کرد:تحقیقات نشان داده 
زرداری با استفاده از حساب های بانکی جعلی اقدام به پولشویی کرده است و 
امی���دوارم وی نتیج���ه تحقیقات را جدی بگیرد زیرا هیچ کس در این دولت از 
محاکمه و رسیدگی به اقداماتش مستثنی نیست.وی گفت:زرداری و خواهرش 
فریال تالپور در میان ۱7۲ متهم پرونده پولشویی و استفاده از حساب های بانکی 
جعلی هستند. این در حالی است که منابع آگاه از پیشنهاد رشوه دو میلیارد داری 
»نواز شریف« نخست وزیر اسبق پاکستان برای تبرئه شدن در پرونده فساد مالی 

اخیر خود خبر دادند. 

»زرداری« رئيس جمهوری اسبق 
پاكستان ممنوع الخروج شد

 س���رویس خارجی: مقاومت 
مردم و دولت سوریه طی هشت سال 
گذشته مقابل اقدامات خصمانه برخی 
رژیم های عربی که کمر به سرنگونی 
حکومت بشار اسد بسته بودند، همان 
رژیم ها را اکنون در موضعی منفعانه 
قرار داده تا جایی که رهبرانشان اکنون 
عاوه بر اذعان به پیروزی بشار اسد، 
در صدد ازس���رگیری روابط با دمشق 

برآمده اند.
در همین راستا وزارت خارجه 
امارات اعام کرد که سفارت کشورش 
در دمش���ق به طور رسمی بازگشایی 
شد .این وزارتخانه در بیانیه ای سوریه 
را کش���ور برادر خواند و تصریح کرد 
که بازگشایی سفارت، نقش کشورهای 
عربی را در حمایت از استقال، تمامیت 
ارض���ی و حاکمیت جمهوری عربی 
سوریه فعال می کند و سبب دور شدن 
خطر مداخات منطقه ای در امور این 
کشور می شود.وزارت خارجه امارات 
ابراز امیدواری کرد که صلح، امنیت و 
ثبات به سوریه بازگردد.همزمان امارات 
با ارس���ال نخستین کاروان تجاری به 
سوریه از طریق گذرگاه نصیب، تجارت 
زمینی خود را با دمشق از سر گرفت. 
گذرگاه مرزی نصیب یکی از شلوغ ترین 
نقاط تفتیش در مسیر بین المللی میان 
دمش���ق و امان پایتخت اردن است و 
گذرگاه اصلی برای صادرات سوریه 
به اردن و کش���ورهای خلیج فارس 
محسوب می شود. از سویی »عبدالخالق 
عبداه« مشاور سابق »محمد بن زاید« 
ولیعهد ابوظبی گفت: نبرد سوریه به 
نفع نظام بشار اسد تمام شد. در این 
حال وزیر مش���اور در امور خارجی 
دولت امارات بر ضرورت نقش آفرینی 
کشورهای عربی در سوریه برای مقابله 
با آنچه نفوذ ایران و ترکیه در این کشور 
خوانده، تأکید کرد. »انور قرقاش«گفت: 
ایفای نقش کشورهای عربی در سوریه 
برای مقابله با نفوذ ایران و ترکیه بیش 
از هر زمانی ضروری ش���ده است و 
امارات می کوشد با حضوری فعال در 
دمشق چنین نقشی را ایفا کند چرا که 
حضور کشورهای عربی می تواند تاثیر 
مثبتی در راستای پایان دادن به جنگ و 

تقویت فرصت ها جهت برقراری صلح 
و ثبات برای مردم سوریه داشته باشد. 
قرقاش افزود: تصمیم دولت امارات 
متحده عربی به ازسرگیری فعالیت های 
سیاسی و دیپلماتیکش با دمشق بعد 
از رصد دقیق تحوات اتخاذ ش���د و 
عقیده بر این اس���ت که مرحله آتی، 
حضور عربی در پرونده سوریه را در 
راستای تاش برای حفظ حاکمیت و 
وحدت اراضی سوریه می طلبد. این 

وزیر اماراتی همچنین گفت، بازگشت 
سوریه به اتحادیه عرب نیازمند اجماع 
کشورهای عضو این اتحادیه است.در 
چنین شرایطی وزارت خارجه بحرین 
هم اعام کرد که سفارتخانه این کشور 
در سوریه فعالیت خود را از سرگرفته 
است. وزارت خارجه بحرین با صدور 
بیانیه ای ازسرگیری فعالیت های سفارت 
این کشور در سوریه را مورد تایید قرار 
داد. در ای���ن بیانیه که در خبرگزاری 
رسمی بحرین منتشر شده، از سوریه 
به نام »کش���ور برادر« یاد شده و آمده 
اس���ت که سفارت سوریه در بحرین 
نیز به فعالیت های خود ادامه می دهد و 
سفرهای هوایی بین دو کشور، بی وقفه 
انجام می شود. وزارت خارجه بحرین 
بر عاقه من���دی منامه به ادامه روابط 
با س���وریه و بر اهمیت تقویت نقش 
کش���ورهای عربی در حفظ استقال، 

حاکمیت و تمامیت ارضی س���وریه 
تأکید کرد و خواس���تار جلوگیری از 
دخالت های خارجی در امور سوریه 
شد. وزارت خارجه بحرین اعام کرد، 
پروازها میان دو کش���ور نیز جریان 
دارد. وزارت امورخارجه بحرین ادعا 
کرد: سفارت جمهوری عربی سوریه 
در پادشاهی بحرین تعطیل نشده بود 
و پرواز هوایی میان دو کش���ور بدون 
توقف ادامه دارد. وزارت امورخارجه 

بحرین بر تمایل این کشور برای ادامه 
روابط با سوریه و اهمیت توسعه نقش 
کشورهای عربی و فعالسازی آن برای 
حفظ استقال، حاکمیت و یکپارچگی 
سوریه تاکید کرد. شخص وزیر خارجه 
بحرین هم بر حمایت کش���ورش از 
س���وریه و حاکمیت این کشور تاکید 

کرد.
 »خالد بن حمد آل خلیفه« گفت: 
س���وریه یک کشور عربی اصلی در 
منطقه است و با وجود شرایط سخت، 
ن���ه ما و نه س���وریه روابطمان را با 
یکدیگر قطع نکردیم. وی تاکید کرد: 
بحرین از سوریه در زمینه تاش برای 
بازگرداندن ثبات و امنیت به مردم این 
کشور حمایت می کند. همزمان با این 
تحوات برخی منابع خبری می گویند 
که دولت کویت نیز قصد دارد سفارت 
خود را تا دو هفته دیگر در دمش���ق 

بازگشایی کند. از طرفی اولین پرواز 
هوایی س���وریه پس از هشت سال با 
۱50 مس���افر به سمت تونس انجام 
شد. ش���رکت »اجنحه الشام« دومین 
ش���رکت بزرگ هوایی سوریه دیروز 
اولین پرواز هوایی دمشق به تونس را 

با ۱50مسافر انجام داد. 
روسیه: اسد پیروز است

فرستاده رئیس جمهوری روسیه 
به خاورمیانه گفت که بشار اسد پتانسیل 

پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 
آتی سوریه را دارد. میخائیل بوگدانف 
گفت، بش���ار اسد قدرت این را دارد 
که در انتخابات ریاست جمهوری آتی 
پیروز شود. وی افزود، اسد از محبوبیت 
مردمی باایی برخوردار است و نتایج 
س���ال های گذشته تأییدی بر این امر 
است.وی همچنین تاکید کرد که حضور 
نظامی ایران در سوریه، به درخواست 
مقامات دمشق و برای حفظ استقال و 
تمامیت ارضی این کشور است و بعد 
از برقراری مجدد حاکمیت سوریه، آنها 

این کشور را ترك خواهند کرد.
 از س���ویی سخنگوی وزارت 
ام���ور خارجه روس���یه اعام کرد: 
حضور مستش���اران نظامی ایران در 
س���وریه موضوعی است که فقط به 
دمشق و تهران مربوط می شود و در 
واقع، این موضوع به توافق دو کشور 

بر  می گردد. 
ورود ارتش سوريه به منبج

منابع سوری از برافراشته شدن 
پرچم س���وریه در میادین شهر منبج 
خبر دادند. یگان های مدافع خلق کرد 
از عقب نشینی کامل نیروهای خود از 
شهر منبج در شمال شرق سوریه خبر 
داد و از ارتش این کشور خواستند وارد 
این شهر شود. فرماندهی کل یگان های 
مدافع خلق ک���رد در بیانیه ای اعام 
کرد: در سایه تهدیدات دولت ترکیه 
برای حمله به مناطق شمال سوریه و 
نابود کردن این منطقه و مجبور کردن 
م���ردم به مهاجرت مثل اتفاقی که در 
جرابلس، اعزاز، الباب و عفرین افتاد، 
ما اعام می کنیم که با عقب نشینی از 
منبج برای جنگ با داعش و گروه های 
تروریستی دیگر در شرق فرات آماده 
می شویم و برای همین از دولت سوریه 
که خود را از لحاظ ملی، سرزمینی و 
مرزی متعلق به آن می دانیم، می خواهیم 
نیروهای خود را برای تحویل گرفتن 
ش���هر منبج و مناط���ق اطراف آن و 
حفاظ���ت از منبج در برابر تهدیدات 
ترکیه، به شمال سوریه بفرستد. در پی 
این درخواست، ارتش سوریه نیروهای 
خود را متشکل از صدها سرباز، ادوات 
نظام���ی و خودروهای زرهی که در 
نزدیکی شهر مستقر کرده بود در داخل 
شهر مستقر کرد. ارتش سوریه با صدور 
بیانیه ای اعام کرد که وارد منبج شده و 
پرچم سوریه را بر فراز مرکز این شهر 
به اهتزاز در آورده است. ارتش سوریه 
تاکید کرد که امنیت همه شهروندان 
در منبج را تامین می کند. در این حال 
روسیه از ورود ارتش سوریه به شهر 
منبج در شمال این کشور استقبال کرد. 
س���خنگوی وزارت خارجه ایران هم 
ضمن استقبال از ورود نیروهای سوری 
به شهر منبج، آن را گامی جدید برای 
حل بحران این کشور خواند. اما رجب 
طی���ب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 
ورود ارتش سوریه به شهر منبج را در 
چارچوب یک جنگ روانی توصیف 
کرد. اردوغان در عین حال گفت: اگر 
ُکردها از ش���مال سوریه بروند، دیگر 

کاری در آنجا نداریم.

پيروزي مردم و حاكميت سوريه 
بازگشايي سفارتخانه هاي عربي در دمشق                     

س���رویس خارجی: »سلمان 
بن عبدالعزیز«، پادش���اه سعودی در 
احکامی، برخی مقامات سیاس���ی 
عربستان از جمله »عادل الجبیر«، وزیر 
خارجه این کش���ور را برکنار کرد ؛ 
اقدامی که به باور آگاهان سیاس���ی 
دراعتراض به عدم حمایت و پشتیبانی 
کامل آنها از »بن سلمان« در بحران قتل 

»خاشقجی« صورت گرفت.
پادشاه عربستان با صدور فرمانی، 
تغییراتی را در کابینه این کشور ایجاد 
و برخی مقامات و شاهزادگان سعودی 
را بر کنار کرد. در روند تغییر ساختار 
کابینه و شورای امور سیاسی و امنیتی 
عربستان، »عادل الجبیر«، وزیر خارجه 
این کشور برکنار و »ابراهیم العساف « 

به عنوان جانشین وی انتخاب شد.
 العساف ، وزیر دارایی پیشین 
عربستان و عضو هیأت مدیره شرکت 
نفتی آرامکو اس���ت . وی از جمله 
افرادی بود که در جریان کمپین »مبارزه 
با فساد« که از سوی محمد بن سلمان 
در نوامب���ر ۲0۱7راه افتاده بود ، برای 

مدت کوتاهی در هتل پنج س���تاره 
»کارلتون ریتز« ریاض به همراه دهها 
تن از شخصیت های برجسته خاندان 
سلطنتی سعودی و بازرگانان تحت 

بازداشت بود .
به گفته مناب���ع خبری، »عادل 
الجبیر« نیز پس از برکناری از سمتش، 
به عنوان وزیر مشاور در امور خارجه 
تعیین شد ؛ اقدامی که به نوعی توهین 
بزرگی به وی قلمداد می شود. وی بعد 
از برکناری اش از سمت وزیر خارجه، 
از پادشاه عربستان و ولیعهد این کشور 

به دلیل این تصمیم تشکر کرد !
عادل الجبیر در سخنانی »مضحک« 
گفت: از خداوند می خواهم به لطف 
سفارشات پادشاه و ولیعهد ، در ادامه 
مأموریتم موفق باشم. در همین حال، 
پایگاه خبری »میدل ایست آی « به نقل 
از یک منبع آگاه افشا کرد : برکناری 
»عادل الجبیر«، دیپلمات کارکش���ته 
عربستانی از سمت وزیر خارجه، در 
واقع مجازات قصور وی در پشتیبانی 
از »بن س���لمان« بر سر رسوایی قتل 

خاشقجی بود.پادشاه عربستان همچنین 
در ادامه اعمال تغییرات در این کشور، 
»عب���داه بن بندر« را به عنوان وزیر 
گارد ملی و »ترکی الشبانه« را به عنوان 
وزیر اطاع رسانی عربستان منصوب 
کرد.همچنین، »ترکی آل الشیخ« نیز 
از ریاست سازمان ورزش عربستان 

برکنار شد. 
»محمد بن نواف بن عبدالعزیز 
بن آل سعود«، سفیر عربستان در لندن 
نیز در جریان این تغییرات برکنار شد. 
پادش���اه سعودی همچنین پسرش ، 
»محمد بن سلمان«، ولیعهد عربستان 
را به عنوان معاون نخس���ت وزیر و 
وزیر دف���اع منصوب کرد.در همین 
حال و ساعاتی پس از این تغییرات، 
»بن سلمان« بار دیگر شاهزاده »خالد 
بن طال«، پس���ر عمویش را پس از 
گذشت چند روز از درگذشت پدر 

اصاح طلبش بازداشت کرد.
در خب���ر دیگ���ری، »میخائیل 
بوگدانوف«،معاون وزیر خارجه روسیه 
بر حمایت کامل مس���کو از »محمد 
بن سلمان« که به دلیل دست داشتن 
در قتل جمال خاشقجی در معرض 
فشارهای بین المللی قرار گرفته است، 
تاکی���د کرد و به آمریکا درباره اعمال 
هرگونه فش���ار جهت تاثیر گذاشتن 
بر جانش���ینی وی برای پادشاهی در 

عربستان هشدار داد.
روزنامه مهم »نیویورك تایمز« 
اما بر خاف مقامات مسکو، »محمد 
بن سلمان« را عامل اصلی بی ثباتی 
خاورمیانه دانست و نوشت: وی منافع 
عربستان و آمریکا را به صورت یکسان 

در این منطقه تهدید می کند.

 تغييرات مهم سياسی در كابينه سعودی؛ ملك سلمان 
 وزير خارجه عربستان را بركنار كرد

عادل الجبيرابراهيم العساف

اتحاديه اروپا، فرانسه و تركيه شهرک سازی 
جديد رژيم صهيونيستی را محکوم كردند

 س���رویس خارجی: اتحادیه اروپا، فرانس���ه و ترکیه در بیانیه هایی 
جداگانه ، تصمیم رژیم صهیونیستی برای ساخت بیش از ۲000 واحد جدید 
در شهرك های کرانه باختری را محکوم کرده و خواستار پایان اشغالگری 

شدند.
انتش���ار خبر تایید ساخت بیش از ۲000 واحد صهیونیست نشین در 
کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی، انتقادات متعدد بین المللی را درپی 
داش���ت. اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای تصمیم تل آویو برای ساخت این 
واحده���ا را محک���وم کرده و تاکید کرد این اقدام، اعتبار راهکار دو دولتی 
را زیر س���وال برده و احتمال رس���یدن به سازش پایدار را تضعیف می کند. 
در این بیانیه آمده اس���ت: موضع اتحادیه اروپا درباره ساخت شهرك های 
اسرائیلی و فعالیت های مرتبط، شفاف بوده و بدون تغییر باقی مانده است؛ 
تمامی فعالیت های شهرك س���ازی طبق قواعد بین المللی، غیرقانونی است. 
دولت فرانسه نیز در بیانیه ای جداگانه ساخت واحدهای صهیونیست نشین 
جدید در کرانه باختری را محکوم کرد و از تل آویو خواست در این تصمیم 

تجدید نظر کند.
 دولت ترکیه نیز ضمن محکوم کردن شهرك سازی های رژیم صهیونیستی، 
خواستار پایان اشغالگری در اراضی خصوصی فلسطینیان در کرانه باختری 
شد. همزمان وزارت خارجه فلسطین هم از جامعه جهانی خواست مسئولیت 
افزایش اقدامات شهرك سازی و تجاوزات اسرائیلی مورد حمایت آمریکا را 
بر عهده بگیرد. در چنین شرایطی رئیس جمهوری آمریکا درباره تاثیر خروج 
نظامیان کش���ورش از س���وریه بر رژیم صهیونیستی تاکید کرد: ما هر سال 
میلیاردها دار برای امنیت اسرائیل پول داده ایم و بنابراین وضع اسرائیل بسیار 
خوب خواهد بود. خبر دیگر اینکه کنست )پارلمان( رژیم صهیونیستی برای 
تدارك برگزاری انتخابات زود هنگام در فلسطین اشغالی به طور رسمی به 

انحال خود رای داد.

س����رویس خارجی: وزیر خارجه ترکیه اعام کرد:آنکارا هرگز اجازه 
دسترس����ی ایاات متحده به س����امانه موشکی » اس-400« روسی را نخواهد 
داد.»مولود چاووش  اوغلو« در دیدار »الکس����ی یرخوف« س����فیر روسیه در 
آنکارا اظهار داش����ت:ترکیه هرگز فرصت����ی را فراهم نخواهد کرد تا آمریکا 
بتواند سامانه پدافند موشکی »اس 400 « روسیه را مورد بازبینی ، مطالعه یا 

بازرسی قرار دهد.
در چنین شرایطی،رئیس جمهوری ترکیه با بیان این که جهان اسام ۱.7 
میلیاردنفر جمعیت دارد اما هیچکدام از کشورهای اسامی عضو دائم شورای امنیت 

نیستند، اعام کرد:از سازمان ملل انتظاربرقراری عدالت نداشته باشید.
از طرفی،نیروهای امنیتی ترکیه ۱6۲ نفر را به اتهام عضویت در گروه تروریستی 

داعش و همکاری با عامان کودتای نافرجام ۲0۱6 بازداشت کردند.

آنکارا: اجازه دسترسی آمريکا به  سامانه 
»اس-400« را نمی دهيم

عمر البشير: دست معترضان سودانی را 
قطع می كنم و از قدرت كنار نمی روم

سرویس خارجی: رئیس جمهوری سودان در واکنش به تداوم ناآرامی های 
ضد دولتی در این کشور معترضان را تهدید و اعام کرد: دست تظاهرکنندگان 

ضد دولتی را قطع می کنم و از قدرت کناره گیری نمی کنم.
»عمرالبش���یر« در واکنش به تداوم اعتراضات ضد دولتی مردم کشورش 
در س���خنانی ش���دید اللحن، معترضان را شورشی و خائن خواند و آنها را به 
سرکوب شدید و ریشه کنی تهدید کرد. وی گفت: من زندگی آنها )معترضان( 
را ویران و دستهایشان را قطع خواهم کرد ، من با خواسته خائنان و مزدوران 
)معترضان( هرگز از قدرت کنار نخواهم رفت. رئیس جمهوری سودان افزود: 
خداوند بحران اقتصادی این کش���ور را حل خواهد کرد و مردم در دوره ای 

برگ درخت هم خورده اند!
رئیس جمهوری سودان همچنین ابرقدرت ها را به بهره برداری سیاسی و 
اقتصادی از تظاهرات ضد دولتی مردم این کشور متهم کرد.البشیر گفت: این 
کش���ورها به دنبال س���لطه جویی و به زانو درآوردن مردم و نظام ها و کشاندن 
آن ها به مس���یر تحقق منافع خود هستند.در چنین شرایطی، اتحادیه مستقل 
خبرنگاران سودان اعام کرد : در حمایت از خواسته های مشروع مردم برای 
آزادی و دموکراسی دست به اعتصاب زده است.نیروهای امنیتی سودان نیز بار 
دیگر تظاهرات ضد دولتی مردم پس از اقامه نماز جمعه در شهر »خارطوم« 
را با شلیک گاز اشک آور سرکوب و همچنین اقدام به دستگیری 9 تن از 

رهبران مخالف کردند.
* لیبی

افراد مسلح به مقر تیپ دهم ارتش لیبی تحت فرماندهی ژنرال »خلیفه 
حفتر« در منطقه »تراغن  «، واقع در جنوب این کشور حمله کردند. به گفته 
منابع خبری، در این حمله هفت سرباز ارتش لیبی وابسته به »خلیفه حفتر« 

کشته و ۲0 تن دیگر نیز زخمی شدند. 

س���رویس خارج���ی: روزنامه 
»نیویورك تایمز« با انتشار یک گزارش 
مبس���وط به نقش و رد پای واشنگتن 
در جنگ یمن پرداخت و نوش���ت: 
آمریکا مسئول کشتار دست کم 4600 
غیرنظامی یمنی با حمایت از حمات 
جنگنده های »اف ۱5 « ارتش عربستان 

به یمن است.
»نیویورك تایمز« در این گزارش 
آورده است: نقش مستشاران آمریکایی 
در کمک به پ���رواز جنگنده های » 
اف-۱5« نیروی هوایی عربس���تان از 
پایگاه نظامی »سلطان خالد«، واقع در 
جنوب عربس���تان و حمله یه یمن و 
کش���تار غیرنظامیان این کشور بسیار 
پررنگ و آش���کار است ؛ نقشی که 
تنها محدود به خود جنگنده ها و یا 
بمب هایی که این جنگنده حمل می کند، 
نمی شود.بر اساس این گزارش، آموزش 
نظامی خلبانان نیروی هوایی عربستان 
سعودی و فرماندهان ارتش این کشور، 

مشاوره های نظامی، پشتیبانی اطاعاتی 
و فروش جنگ افزار تنها بخش���ی از 
کمک های آمریکا به س���عودی ها در 
جنگ یمن است . این گزارش نیویورك 
تایم���ز در ادامه به نقش این اقدامات 
آمریکا در مرگ بیش از 4600شهروند 
غیرنظامی یمن بر اثر حمات هوایی 
عربستان اشاره می کند.در همین حال، 
سخنگوی ارتش و کمیته های مردمی 
یمن ضمن هشدار درباره نزدیک شدن 
نیروهای بیگانه به آب های منطقه ای 
این کش���ور، از توافق جدید عربستان 
سعودی و امارات با داعش و القاعده در 
یمن خبر داد.»یحیی سریع« سخنگوی 
رسمی ارتش و کمیته های مردمی یمن 
طی مصاحبه ای با روزنامه »ااخبار« لبنان 
اعام کرد: ائتاف عربستان در توافقی 
دو میلیون داری با عناصری از القاعده 
و داع���ش، از آنان به عنوان »مزدور« 
برای مبارزه با نیروهای یمنی در چند 

جبهه استفاده می کند.

نيويورک تايمز: آمريکا مسئول كشتار 4600 
غيرنظامی يمنی است

سرویس خارجی:سخنگوی وزارت خارجه چین حمایت کشورش از بهبود 
روابط میان دو کره را اعام کرد.

»هواچون اینگ« اظهار داشت: از روند مناسبات خوب کره شمالی و کره جنوبی 
حمایت کرده و اعام می کنیم که با تقویت اعتماد متقابل، روابط دو جانبه میان 
سئول و پیونگ یانگ بهبود خواهد یافت.وی گفت: اخیرا با تاش مشترك کره 
شمالی و کره جنوبی، دو طرف به صورت فعال تفاهم سران دو کشور در بیانیه 
»پانمونجوم« و همچنین بیانیه مشترك پیونگ یانگ را اجرایی کرده و مجدانه 

همکاری های دوجانبه را به منظور دست یافتن به آشتی به پیش می برند.

حمايت چين از بهبود روابط 2 كره 

سرویس خارجی: ژنرال »اسکات میلر« فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان 
اعام کرد: واشنگتن در جنگ افغانستان پیروز نمی شود.

 فرمانده نظامیان آمریکایی در افغانستان ضمن رد امکان پیروزی نظامی کشورش 
در افغانستان گفت: جنگ در این کشور تا زمان حاصل شدن یک توافق سیاسی 
ادامه خواهد داشت.وی گفت: دو طرف وجود دارند که با یکدیگر در حال جنگ 
هستند و در شرایط کنونی هیچکدام از آنها به پیروزی نظامی دست پیدا نمی کند.این 
در حالی است که طالبان خطاب به آمریکا اظهارداشت: واشنگتن باید از شکست 
شوروی در افغانستان عبرت بگیرد و نظامیان خود را از این کشور خارج کند. از 
سویی،»شاه محمود قریشی«وزیر امور خارجه پاکستان گفت: کشورهای منطقه از 

یک فرآیند صلح به رهبری مردم افغانستان پشتیبانی می کنند. 

ژنرال آمريکايی: در افغانستان پيروز نمی شويم



هر چقدر خواستار تلنبار نكردن كارها و درس ها 
روي هم و انجام دادن به موقع شان را باشيم، اما باز 
هم جان در جان مان كنند، آدم هاي دقيقه نودي هستيم. 
بايد دقيقه نود كه اولتيماتوم ها داده شد و گهگاهي 
تهديد به اخراج يا مردودي شـــديم، كارهايمان را 

پيش ببريم. 
همين مي شود كه گاهي در يك سري بازه هاي 
زماني آن قدر كالفه مي شويم كه در طول روز مدام با 
خود مي گوييم كه كاش هرچه زودتر از شر اين درس 
و كار خالص بشم و هزارباره توبه مي كنيم كه باز 
هم شب امتحاني هستيم. در اين شرايط به قطع يقين 
همه مان معتقديم كه وقت سر خاراندن نداريم و نبايد 

يك دقيقه را از دست بدهيم! اما اينطور نيست. 
دقيقا در همين شرايط كالفه گي از ايام امتحانات 
يا فشار زياد كاري و درسي، نياز به انجام يك سري 
كارهاي حاشيه داريم كه بعد از انجام شان با انرژي 

بيشتري به كارهايمان رسيدگي كنيم.

ضميمه  خانواده روزنامه اطالعات 

همت مؤمن در نماز و روزه و عبادت 

است و همت منافق در خوردن و 

نوشيدن؛ مانند حيوانات.

تنبيه الخواطر و نزهه النواظر
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درباره صبحانه چه مى دانيم؟

صفحه 5
خطرات احتمالي ليزيك چشم

پيشنهاد سرآشپز: پلوي پاكستاني
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كمالگرايي ممنوع
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khanevadeh @ ettelaat.com

شماره تماس:29994581

روي پاكت نامه بنويسيد : مربوط به ضميمه خانواده 

. . . يك تكه آسمان

حاجت به تـــو آورده ام و امروز بار فقر و 
فاقه و مسكنت خويش بر دوش كشيده بر درگاه 
تو فرود آمده ام، در حالى كه اعتمادم به  آمرزش 
و رحمت تو بيشتر از اعتمادم به عمل خويش 

است. ]
زيرا عرصه مغفرت و رحمت تو پهناورتر 
از گناهان من است. پس بر محمد وآل او درود 
بفرست و روا گردان هر نيازى كه مراست، كه تو 
بر آن توانايى و اين بس بر تو آسان است و من 

فقير درگاه توام و تو از من بى نيازى. 
زيرا هر خير كـــه ديده ام تنها از تو ديده ام 
و هر حادثه بد كه از من دور شـــده تنها تو دور 
كرده اى و در امور اين جهانى و آن جهانى جز 

به تواميد ندارم.
دعاى چهل و هشتم صحيفه سجاديه

«مخمل  كوه» در خرم آباد/ عكس ها: ايرنا

. . . قا ب هفته

388

هدايت
پسرى با اخالق و نيك  سيرت اما فقير به خواستگارى دخترى رفت. 
پدر دختر گفت: تو فقيرى و دخترم طاقت رنج و سختى ندارد، پس من به تو 
دختر نمى دهم! پسرى پولدار اما بدكردار به خواستگارى همان دختر رفت. پدر 
دختر با ازدواج او موافقت كرد و در مورد اخالق پسر گفت: ان شاءاهللا خدا او 

را هدايت مى كند!
دختر گفت: پدرجان مگر خدايى كه هدايت مى كند با خدايى كه روزى 

مى دهد فرق دارد؟!

حاكم و زارع
نقل است كه روزگارى حاكم نيشابور براى گردش به بيرون از شهر رفته 
بود، مردى ميان سال در زمين كشاورزى مشغول كار بود. بى مقدمه به كاخ 
برگشت و دستور داد كشاورز را به كاخ بياورند. روستايى بى نوا با ترس در 

مقابل تخت حاكم ايستاد.
به دستور حاكم لباس گران بهايى بر او پوشاندند. حاكم گفت يك قاطر 
راهوار به همراه افسار و پاالن خوب به او بدهيد حاكم از تخت پايين آمده بود 

و آرام قدم ميزد، گفت ميتوانى بر سر كارت برگردى ولى همين كه دهقان بينوا 
خواست حركت كند حاكم كشيده اى محكم پس گردن او نواخت. همه حيران 

از آن عطا و حكمت اين جفا، منتظر توضيح حاكم بودند.
حاكم پرسيد: مرا مى شناسى؟

بيچاره گفت: شما تاج سر رعايا و حاكم شهر هستيد.
حاكم گفت: آيا بيش از اين مرا مى شناســـى؟ سكوت مرد حاكى از 

استيصال و درماندگى او بود.
حاكم گفت: بخاطر دارى بيست سال قبل با دوستى به پابوس سلطان 
كرامت امام رضا(ع) رفته بودى؟ دوستت گفت خدايا به حق اين آقا مرا حاكم 
نيشابور كن و تو محكم بر گردن او زدى كه اى ساده دل! من سالهاست از آقا 
يك قاطر با پاالن براى كار كشاورزى ام مى خواهم هنوز اجابت نشده آن وقت 

تو حكومت نيشابور را مى خواهى؟ 
يك باره خاطرات گذشته در ذهن دهقان مرور شد.

حاكم گفت: اين قاطر و پاالنى كه مى خواستى، اين كشيده تالفى همان 
كشيده اى كه به من زدى. فقط مى خواستم بدانى كه براى آقا حكومت نيشابور 

يا قاطر و پاالن فرق ندارد. فقط ايمان و اعتقاد من و توست كه فرق دارد.

. . . پنجره

در صفحه 6 بخوانيد

پيامبر اكرم (ص): چند پيشنهاد متفاوت 

براي غلبه بر استرس امتحانات
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اتاق تاريك
اتاق تاريك فيلمي به نويسندگي، 
كارگرداني و تهيه كنندگي روح اهللا 
حجازي است كه در ژانر اجتماعي 
(درام) ساخته شــــده و در فضايي 
تلخ مشــــكالت زندگي مدرن در 
 يك خانواده طبقه متوسط ايراني را 

بيان مي كند.
 اين فيلــــم روايتگــــر زندگي فرهــــاد و هاله اســــت كه فصل 
جديــــد زندگي خــــود را آغــــاز كرده اند اما مشــــكلي كــــه براي 
 فرزندشــــان پيش آمده آنهــــا را در مواجهه با مســــائل جديدي قرار

 مي دهد  .  
 اين فيلم به موضوع كودك آزاري مي پردازد و توانسته است جايزه 
بهترين فيلم جشنواره بين المللي فيلم هانوي در سال 2018 را بدست آورد .   در 
فيلم سينمايي اتاق تاريك، ساره بيات، ساعد سهيلى، محمد امامى، اميررضا 
 رنجبران، مرواريد كاشيان، ژيال دايى، رضا احمدى در اين فيلم نقش فريني

 مي كنند.  

خرده نان
تئاترشهر اين روزها در سالن سايه 
خود ميزبان نمايش خرده نان است كه 
تا14 دي ماه هر شب ساعت 19 روي 

صحنه مي رود.
 اين نمايش 55 دقيقه اي ساخته 
كوروش سليماني است كه بر اساس 
نمايشنامه اي از لويي كاالفرت و با بازي 

رضا بهبودي و آناهيتا اقبال نژاد اجرا مي شود. قيمت بليت اين نمايش 30 هزار 
تومان است.  

 «خرده نـــان» زندگي زوجي را به تصوير مي كشـــد كه روزمرگي هاي 
زندگي خـــود را دارنـــد اما ايـــن زن و مرد بـــا اتفاقـــات عجيبي در 
 همســـايگي شـــان مواجه مي شـــوند كه هيجان را به زندگي شـــان باز

 مي گرداند.
 لويي كاالفرت در ســـال 1984 براي مجموعه آثارش جايزه بزرگ شهر 
پاريس و در ســـال 1992 جايزه بزرگ ملي ادبيات فرانسه را از آن خود كرده 

است. 

كســـي نمي تواند ادعا كند كه درباره صبحانه 
خوردن و فوايدش چيزي نشنيده و نمي داند. با اين 
حال هنوز خيلي ها صبح ها بدون خوردن صبحانه از 
خانه بيرون مي آيند و ساعت ها يا چيزي نمي خورند 
يا با هله هوله خودشـــان را سير مي كنند. كاري كه 

نتيجه اي جز از بين رفتن سالمتي ندارد . 
بدن سالم با صبحانه

تحقيقات جديد نشان مي دهد افراد ميانسالي كه 
به خوردن صبحانه عادت ندارند بيشتر از افرادي كه 
صبحانه كامل مي خورند دچار گرفتگي عروق قلب 
مي شـــوند. محققان به تازگي اعالم كرده اند افرادي 
كه صبحانه مي خورند، كمتر دچار تشكيل پالك در 
عروق خوني شان مي شوند. پالك ها رسوبات چربي، 
كلسيم و ساير مواد قابل تشكيل در عروق هستند كه 
منجر به سخت شدگي و تنگ شدن عروق خوني 
مي شـــوند. به اين حالت «آترواسكلروز» يا تصلب 
شريان گفته مي شود و اين تصلب شريان مي تواند 

منجر به حمله قلبي، سكته و ساير مشكالت شود . 
حذف وعده صبحانه بخشي از مجموعه عادات 
بد است و باعث مي شود اين افراد تمايل به خوردن 
بيشتر در وعده هاي بعدي داشته باشند. ضمن اينكه 
حذف وعده صبحانه ممكن اســـت داراي تاثيرات 
منفي بر هورمون هاي تنظيم كننده اشتها، قندخون و 

انسولين باشد. 
بدن انســـان  به صورت خودكار سوخت وساز 
بدن را طي شـــب و در هنگام خواب كم مي كند تا 
بتواند ساعت هايي را كه شما خواب هستيد و غذا 
نمي خوريد با موفقيت پشت سر بگذارد. شما با طلوع 
آفتاب و برخاستن از رختخواب با خوردن صبحانه 
در حقيقت متابوليسم بدن خود را نيز بيدار مي كنيد تا 

بتوانيد براي فعاليت هاي روزمره خود آماده شويد . 
خوردن صبحانه سوخت و ساز بدن را افزايش 
مي دهد و بدن به جاي انباشت و ذخيره كالري اضافي 
در خود به سوزاندن  آن ها مي پردازد.از طرفي جذب 
مواد غذايي در بدن افزايش پيدا مي كند. افرادي كه 
صبحانه سالم مي خورند جذب چربي در بدنشان كمتر 
و جذب فيبر بيشتر صورت مي گيرد و عالوه بر آن 
داراي جذب بااليي از انواع ويتامين ها و مواد معدني 

به خصوص كلسيم، آهن و منيزيم خواهند بود . 
با خوردن صبحانه تمايل به خوردن غذاهاي 
ناســـالم به حداقل مي رسند چون گرسنگي را بهتر 
كنترل كرده و به اين ترتيب كالري كمتري از غذاهاي 
ناسالم جذب بدن خواهد شد.ضمن اينكه صبحانه 
ميزان تمركز و قدرت حافظه را افزايش مي دهد و با 

آن خلق و خوي بهتري هم خواهيد داشت  . 
براي كودكان خوردن اين وعده غذايي اهميت 
زيـــادي دارد. چون باعث افزايش حافظه ( به ويژه 
حافظه كوتاه مدت)، خالقيت، افزايش توان مقابله 
كودكان با چالش هاي زندگي روزانه، افزايش تمركز 

و عملكرد بهتر كودكان در تكاليف درسي، عملكرد 
بهتر در خواندن، رياضي و حل مساله، افزايش سرعت 
و دقت در بازيابي اطالعات، توجه پيوسته و كاهش 
تحريك پذيري، كاهش مشكالت عاطفي و رفتاري، 
كاهش استرس و اضطراب، كاهش پرخاشگري و 
كنترل اشتهايشان مي شود و كمك مي كند وزن مناسبي 
داشته باشند. به همين دليل است كه مي گويند صبحانه 

مهم ترين وعده غذايي روز است . 
اگر صبحانه نخوريم چه مي شود؟

نخوردن صبحانه باعث مشكالت زيادي مي شود 
كه بد نيست آنها را با هم مرور كنيم : 

چاقــي: حذف كردن صبحانه نه تنها چاقي و 
افزايش وزن را به دنبـــال دارد، بلكه كاهش وزن 
را بسيار ســـخت تر كرده و باعث مي شود در ادامه  
روز احساس گرســـنگي كاذب داشته باشيد و نياز 
بيشتري به تغذيه پيدا كنيد. اما اگر در زمان مناسب به 
اندازه  كافي صبحانه ميل كنيد در ادامه  روز پرخوري 
 نخواهيد كرد. عادات بد غذايـــي، روي آوردن به 
فست فودها و مواد فاقد ارزش غذايي، پايين آمدن 
راندمان كاري و فعاليـــت ذهني از ديگر عوارض 

نخوردن صبحانه است . 
بي نظمي در قاعدگي زنان: زناني كه صبحانه را از 
 وعده غذايي خود حذف كرده اند بيشتر دچار بي نظمي 
در قاعدگي مي شـــوند. در نتيجه چند روز قبل از 
خونريزي احساس گرسنگي و ضعف شديدي دارند. 
همچنين دردهاي شكمي بيشتر و شدت خونريزي 

مشكالت ديگري براي آن ها ايجاد خواهد كرد  . 
ضعف اعصاب: مصرف مواد غذايي مناسب 
براي صبحانه باعث تأمين ويتامين ها و مواد معدني 

بدن شده و كمك مي كند كه با انرژي بيشتري روز را 
سپري كنيد. اما صرفنظر از اولين وعده غذايي باعث 
مي شود كه خيلي زود احساس خستگي و كج خلقي 
كنيد. برعكس آن افرادي كه صبحانه  كاملي مصرف 
مي كنند خوش خلق تر و مثبت تر از افراد ديگر هستند . 

انــرژي پايين: بدن از زماني كه بيدار شـــده 
و آماده فعاليت مي شـــود نياز به كالـــري دارد تا 
انـــرژي خود را تامين كنـــد. در واقع بدون انرژي 
 الزم، انجام فعاليت هاي روزانه نيز دچار مشـــكل

 خواهد شد. 
زمانيكه بدن انرژي كافي را دريافت نمي كند 
مجبور مي شود به انرژي هايي كه به صورت گلوكز 
در بافت ها ذخيره شده است مراجعه كند و همين كار 
باعث خستگي و سستي آن مي شود. صرفنظر كردن 
از صبحانه باعث مي شود سطح انرژي بدن پايين آمده 
و ميزان فعاليت هاي جسمي نيز كاهش پيدا  كند. بايد 
بدانيد كه مغز و بدن براي داشتن عملكردي مناسب به 
گلوكز نياز دارند. در نتيجه بعد از گرسنگي شبانه، فقط 
صبحانه مي تواند بدن را تغذيه و انرژي الزم براي آغاز 

فعاليت هاي روزانه را به او بدهد . 
يك صبحانه كامل

براي اينكه صبحانه تان كامل باشد و اثرات مثبتي 
در تغذيه و زندگي تان بگذارد بايد اين ويژگي ها را 

داشته باشد : 
   پركالري باشد: زماني كه در رژيم كاهش وزن 
هستيد بهتر است بخش قابل توجهي از كالري دريافتي 
شما در وعده صبحانه باشـــد. كالري روزانه تان را 
محاسبه كنيد و سعي كنيد وعده و غذاهاي دريافتي 
در هر وعده را طوري برنامه ريزي كنيد كه بيشترين 

كالري را در وعده صبحانه دريافت كنيد . 
  حاوي پروتئين باشد: مصرف پروتئين و فيبر با 
هم براي صبحانه، مثال غالت بدون قند و سبوس دار 
تركيب شده با ماست ساده  كم چرب همراه با ميوه هاي 
تازه، يك صبحانه  بسيار خوب ومقوي است. تخم مرغ، 
مخصوصاً تخم مرغ آب پز يكي از بهترين انتخاب ها 
براي صبحانه است. محتواي باالي پروتئين آن را به 

يك غذاي سيركننده تبديل مي كند . 
  غالت كامل اســتفاده كنيــد: غالت كامل 
داراي مقادير قابل توجهي فيبر و سبوس اند. ميزان 
ويتامين هاي گروه  B  اين غالت از آرد سفيد و نان 

سفيد بيشتر است . 
 -سوسيس و كالباس ممنوع: اين مواد غذايي 
فراوري شده و صنعتي داراي مقادير بااليي نيترات 
هستند؛ يعني همان تركيب خطرناكي كه با سرطان هاي 
كولون و ركتوم در ارتباط مستقيم است. سوسيس 
و كالباس همچنين داراي مقادير بااليي سديم، نمك 
و ادويه اند و زخم هاي گوارشي يكي از شايع ترين 
عوارض مصرف طوالني مدت سوسيس و كالباس 

خواهد بود . 
  شــيريني ها و قندهاي مصنوعي را محدود 
كنيد: مصرف قندهاي ســـاده در مقادير باال، براي 
مثال محدود كردن صبحانه به يك كيك يا شيريني و 
يك ليوان چاي بدترين كار ممكن است. ورود يك 
دفعه اي اين حجم قند ساده به بدن باعث افزايش يك 
دفعه اي قند خون خواهد شد. بالفاصله بعد از آن هم 
افزايش يك باره سطح انسولين در بدن و كاهش قند 
خون اتفاق مي افتد و خيلي سريع احساس گرسنگي 
مجدد مي كنيد. در اين شرايط مستعد ابتال به ديابت، 

افزايش چربي خون و البته چاقي خواهيد شد . 
 ميوه و سبزي يادتان نرود: مصرف ميوه هاي تازه 
  C  مثل سيب و پرتقال به دليل داشتن فيبر و ويتامين 

براي صبحانه مناسب هستند. مصرف آب پرتقال به 
همراه تخم مرغ يا عدسي باعث افزايش جذب آهن 
موجود در آنها مي شود. گوجه فرنگي و چند برش 
 هويج پخته نيز تأمين كننده بتاكاروتن و افزايش دهنده 

جذب امالحي مثل آهن هستند . 
   چاي خوب بخوريد:     اگر مي خواهيد صبحانه تان

ارزش غذايي بيشـــتري داشـــته باشد چاي سبز 
را جايگزين چاي ســـياه كنيد. اين چاي عالوه بر 
تأثيرات مثبتي كه براي بيماران قلبي همراه دارد، تأثير 
قابل توجهي در افزايش سوخت و ساز و كمك به 

كاهش وزن افراد خواهد داشت  . 
  - صبحانه هاي تكراري نخوريد: سعي كنيد 
در خوردن صبحانه تنوع ايجاد كنيد يا بخشـــي از 
صبحانه تان را متنوع كنيد. اگـــر هر روز صبحانه  
يكنواخت بخوريد ممكن اســـت مشكالتي براي 
سالمتي تان ايجاد شود. هيچ غذايي وجود ندارد كه به 
تنهايي تمام مواد مغذي مورد نيازمان را داشته باشد، 
بنابراين ما به غذاهاي گوناگون و متنوعي احتياج داريم 

تا مواد الزم را به بدنمان برسانيم . 

از آخرين باري كه دست پدر 
و مادرتـــان را گرفتيد و با هم به 
گشـــت و گذار در شهر و خارج 
از شهر رفتيد كي بود؟ شايد وقت 
آن رسيده باشد كه كمي از زمان 
استراحت خودتان را با اين عزيزان 
ســـپري كنيد. آنها را از كنج خانه 
بيرون بياوريد و اجازه دهيد تا دنيا 
را در كنار جوان ترها دوباره تجربه 
كنند. كافيست يك بليت سينما يا 
موزه بگيريد يا براي يك سفر كوتاه 
آخر هفته متناسب با حال و هواي 
آنها برنامه ريزي كنيد. ما هم برايتان 
پيشنهادهايي داريم كه خواندنشان 

خالي از لطف نيست. 

درباره صبحانه چه مي دانيم؟  يگانه خدامى
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موزه ثبت احوال
موزه سازمان ثبت احوال 
كشور كه در محل اين سازمان، 
در خيابان امام خميني، بعد از 
ميدان حسن آباد قرار گرفته، دو 
تاالر نمايش دارد. در تاالر اول 
اسناد هويتي برخي علما، مراجع 
و شهداي ايران به نمايش گذاشته 

شده اند. شناسنامه بزرگاني همچون امام خميني، عالمه طباطبايي، 
آيت اهللا بروجردي، امام موســـي صـــدر و... در اين تاالر نگهداري 
مي شوند. دست نوشـــته ها و احكام استخدامي كاركنان ثبت احوال 
مربوط به سال هاي 1307 تا 1320 را هم در اين تاالر مي توان مشاهده 
كرد  . در اين تاالر قرآن هايي نفيس و خطي هم وجود دارند كه والدين، 
نام و تاريخ تولد فرزندانشان را در آن حاشيه آن نوشته اند. در تاالر دوم 
شناسنامه ها و اسناد هويتي شخصيت هاي بزرگ علمي، فرهنگي، هنري 
و ورزشي كشور نگهداري مي شود. شناسنامه بزرگاني همچون سهراب 
سپهري، پروين اعتصامي، دهخدا، استاد شهريار، دكتر حسابي، جهان 

پهلوان تختي و... در اين مكان در معرض نمايش قرار دارند . 

درياچه مهارلو
درياچه مهارلوي استان 
فارس در زمستان، يكي از 
زيباترين مناظر ايران را خلق 
مي كند. البته اين درياچه  نيز 
مثل درياچـــه اروميه، اين 
روزها حال و روز خوبي 
ندارد اما در اين موقع سال 

همچنان مناظر فوق العاده اي براي تماشا كردن دارد. اين درياچه با 
وسعت 25 هزار هكتاري در جنوب شرقي شهر شيراز و در غرب 
درياچه بختگان قرار گرفته است. مهارلو داراي آبي بسيار شور است 
و نام آن برگرفته از نام روستاي مهارلو از توابع شهرستان سروستان 
اســـت كه در مجاورت آن قرار گرفته است. اين روستا در بخش 
ساحلي درياچه واقع است. براي رفتن به درياچه مهارلو كافي است 
از شيراز به سمت سروستان حركت كنيد و پس از 50 كيلومتر اين 
درياچه با گونه هاي مختلف پرندگان مهاجر و پوشش گياهي زيباي 

اطراف آن پذيراي شماست  . 

خبرچين ها  
انتشارات كتاب كوچه، 
اثر «خبرچين ها» نوشته جوئل 
ويتني را بـــا ترجمه پرناز 
طالبي روانه بازار كتاب كرد .   
خبرچين ها كتابي مهم دربارة 
بخشـــي كوچك اما كليدي 
از پيش تاريـــِخ اين راهزنِي 

فرهنگي اســـت: داستاِن اينكه چگونه مجله «پاريس ريويو» و ديگر 
مجله ها از دهة 1950 به بعد توسط سيا حمايت مالي و پشتيباني شده 
و مبدل به نيرويي مركزي شدند تا به نويسندگان برجستة آن دوران 
فشار بياورند كه براي مخاطباني گرسنه اما از همه جا بي خبر، پروپاگاندا 
توليد كنند .   اين كتاب كه با حق كپي رايت براي ناشر ايراني ترجمه شده 
است داراي مقدمه اي اختصاصي از نويسنده نيز هست كه با بهره گيري 
از ماجراي كودتاي 28 مرداد سال 1330 به تشريح اقدامات فرهنگي 
اياالت متحده آمريكا در جنگ سرد پرداخته است .   خبرچين ها 495 

صفحه دارد و با قيمت 55 هزار تومان به فروش مي رسد. 

. . .  گشت وگذار. . . موزه . . . كتاب

فرداش در مدرسه تا مريم را ديدم احساس كردم 
خيلي دلم مي خواهد باهاش حرف بزنم. مريم روي 
نيمكت نشسته و كتاب مي خواند. رهنما هم از وقتي من 
جايش مي نشستم آمده بود جاي من كنار مريم نشسته 
بود. كوله ام را روي دوشم انداختم و گفتم ممنون رهنما 
كه جايت را به من دادي ولي االن لطف كن و برگرد سر 
جايت    . مريم سرش را باال برد رهنما همانطور كه بلند 

مي شد با تعجب گفت مگه شما دو تا ... 
   دستم را جلوي صورتش تكان دادم و نگذاشتم 
حرفش را ادامه بدهد و سر جايم كنار مريم نشستم. 
چند دقيقه گذشت سكوت بينمان برقرار بود گاهي زير 
چشمي نگاهي بهم مي انداختيم تا اين كه گفتم احسان 
بهت گفت اون روز چه مشتي خوردم؟ خيلي خشك 

گفت: نه . 
  با شور و هيجان شروع كردم به تعريف آن روز، 
مسابقه بسكتبال. اول توجهي نشان نداد ولي وقتي به 
ماجراي گوشواره رسيدم آهسته خنديد و گفت: شانس 

آوردي . 
   وقتي هم به قسمت كتك كاري رسيدم زير لب 

گفت: اون دوتا نره غول عوضي . 
 داستان گفتن كه تمام شد منتظر ماندم تا عكس العمل

نشان دهد.مريم چيزي نگفت كتابش را بست و گذاشت 
دركيفش.من كه نااميد شده بودم سرم را پايين انداختم 
كه يكهو بغلم كرد و گفت: صوفياي نامرد چرا زودتر 

نيومدي پيشم . 
بچه هاي كالس كه ديدند ما آشتي كرديم كف 
زدند و هورا كشيدند. زنگ تفريح با مريم گوشه حياط 
نشسته بوديم كه مريم گفت: از مامانم شنيدم كه حال 

مامانت خوب نيست آره . 
 سري تكان دادم و گفتم: نه خوب نيست . 

  مريم دســـتم را گرفت و گفت: اميدوارم خوب 
بشه . 

 گفتم: من به خودم دروغ نمي گم ولي دلم مي خواد 
تا وقتي هست بهترين خاطره ها را باهاش داشته باشم .   و 
دستم را گذاشتم روي پيشاني ام حس كردم نبضم تندتر 

زد و انگار مامان را ديدم كه واقعا كنارم نشسته بود . 
زنگ آخر كه خورد به ســـمت سرويسمون راه 
افتاديم كه با ديدن كفش هاي سرمه اي كه در ايستگاه 
اتوبوس ايستاده بودند راهم را كج كردم.مريم دستم را 

كشيد و گفت:كجا ميري؟
من و من كنان گفتم: من ميان دنبالم تو برو. مريم 
ابروهاشو داد باال و دهانش را باز كرد كه چيزي بگويد 

اما آقاي خليقي صدايش زد و مجبور شد برود . 
آرام آرام تا ايستگاه اتوبوس رفتم و كنار كفش 
سرمه اي ايستادم. با تعجبي ساختگي نگاهم كرد و گفت: 
ا تو هم از ســـرويس جا ماندي؟ خيلي سربه هوايي 

همه ش جا ميموني . 

گفتم: ديگ به ديگ ميگه رويت سياه . 
من و من كنان گفت: من تو كتابخانه بودم تا به 

سرويس برسم رفته بود . 
خنديدم و گفتم: آره جون عمه ات . 

سوار اتوبوس شديم و كنار خط مرز ايستاديم.
گفتم: امروز با مريم آشتي كردم. تعجب كرد و گفت: 

واقعا؟
    بعد دست كرد و از توي كوله اش دو تا شير قهوه 
در آورد و يكي را داد دستم به مناسبت آشتي كنان و 

لبخندي تحويلم داد كه باعث شد قلبم تند تند بزند . 
دوشـــنبه قرار نبود كه به ديدن مامان برويم ولي 
مامان زنگ زد و گفت كه خودش به تنهايي راه رفته 
و دلـــش مي خواهد برگردد خانه. من و بابا هم رفتيم 
تا مامان را بياوريم خانه. از خوشحالي جيغ كشيدم و 

گفتم: واي مامان ! 
مامان مي خنديد و راه مي رفت تا ما بيشتر تشويقش 
كنيم. وسايل مامان را جمع و جور كرديم و تا برسيم 
خانه خودمان شب شده بود. بابا رفت تا به مناسبت 
برگشت مامان پيتزا مخلوط بگيردو من و مامان تنها 

مانديم. مامان در خانـــه راه مي رفت و در كمدها و 
كابينت ها را باز مي كرد و قربان و صدقه خانه مي رفت. 
من هم خندان همراهي اش مي كردم. آخر سرخسته شد 
و روي يك مبل ولو شد. كنارش نشستم. قلبم تند تند 
مي زد. دلم مي خواست از كفش هاي سرمه اي برايش 
بگويم. مامان كه متوجه رنگ به رنگ شدنم شد گفت: 

چيزي شده؟
از روي خجالت لبخنـــدي زدم و گفتم: يك 

موضوعي هست كه تا حاال به هيچ كس نگفتم  . 
مامان با شيطنت گفت: خب بگو ! 

من و من كنان گفتـــم: فكر مي كنم كفش هاي 
جديدي به دنيام وارد شدند.كفشهايي كه مدام در فكرم 

راه مي روند و رد پاشون همه جا هست . 
مامان خنديد و گفت: تو هنوز هم عادت داري به 
كفشهاي آدمها نگاه كني؟ خب حاال اين كفشهايي كه 

ميگي چه رنگي هست؟
سرخ شدم و گفتم: سرمه اي . 

 -   خب اين كفش هاي سرمه اي چه جوري وارد 
دنياي تو شدند؟

و من شروع كردم به تعريف از توپ سرگردان تا 
اولين اتوبوس سواري و مسابقه بسكتبال و شير قهوه ها 
و اتوبوسهاي اخير. البه اليش هم ماجراي قهرم با مريم 
را گفتم. مامان لبخندي زد و آخر سر گفت: چه خوب 
كه با مريم آشتي كردي! دلم برايش تنگ شده يك روز 

دعوتش كن، ببينمش . 
چشمكي زد و گفت: براي اين سرويس جاموندنت 
هم بايد فكري كنيم .   قرار شد مريم را چهارشنبه دعوت 

كنم تا براي نهار پيشمان بيايد . 
فردايش كه به مريم گفتم،خوشحال شد و فوري 
قبول كرد. معلوم بود كه حسابي دلش براي خانه ما تنگ 
شده بود .   مدرسه كه تمام شد رفتم كنار ايستگاه اتوبوس 
و با ديدن پسر كفش سرمه اي كه باال و پايين مي پريد 

تعجب كردم . 
پرسيدم: چي شده؟

   گفت: فردا قرار اســـت يك مسابقه بزرگ با 
بچه هاي تيم شهر داشته باشيم. آنها خيلي حرفه ايند . 
سري به تاييد تكان دادم و پرسيدم: كجا؟كي؟

 -   سالن آزادي يك كم باالتر از بيمارستان سجاد. 
ساعت هفت

يك بليط ســـمتم دراز كرد و گفت: براي تماشا 
ميايي؟

بليط را گرفتم و گفتم: شايد بيام . 
 -   يادت نره بايد من را تشويق كني ! 

 -   مفتي كه نمي شود . 
و دستم را كردم در جيب كيفش . 
 -   آهاي دنبال چي مي گردي؟
 -   امروز شير قهوه نياوردي؟

 -   نه. امروز وقت نشـــد بليط مي گرفتم. فردا كه 
اومدي بجاي يكي، دوتا بهت مي دهم . 

قيافه اي گرفتم و گفتم: معامله خوبيه . 

صوفيا

كارگاه داستان شنبه ها بزرگتر شده است و فرقي نمي كند كه عده اي 
شــنبه ها به كالس مي روند در بابل و عده اي در تهران چهارشنبه ها. 
عده اي خانه دارند و عده اي دانشجو و بعضي ها هر روز هفته سخت 

كار مي كنند. همه شان دغدغه نوشتن دارند و همين كافيست براي 
اين كه نام كارگاهشان را عوض كنند و بگذارند: داستان هاي از شنبه 

رودابه كماليتا چهارشنبه. 

قسمت دهم

 نويسنده: گيسو سرلك 
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پلوي پاكستاني
 پلوي پاكستاني غذاي رسمي و سنتي 
مردم پاكستان است كه در مناطق شرقي ايران 
هم پخته مي شود. اين غذا كامال گياهي است اما 
اگر مايل باشيد مي توانيد ماهيچه يا گوشت مرغ 

هم به آن اضافه كنيد. 
  مواد الزم : 

برنج    5 پيمانه

نخودفرنگي    250 گرم

فلفل سياه           نصف قاشق چايخوري

پياز خرد شده   2 عدد

سير    2 حبه

هل    5 عدد

هويج    2 عدد

گل كلم    100 گرم

نمك، زردچوبه، دارچين   به مقدار الزم

به مقدار الزم روغن  

  طرز تهيه : 

   پيازها را رنده كنيد و در روغن بريزيد و 
تفت دهيد .       پس از طاليي شدن پيازها هويج 

رنده شده را هم اضافه كنيد .
    هويج را چند دقيقـــه اي تفت دهيد تا 
نرم شود. سپس نخودفرنگي پخته شده و گل 
كلم خردشده را اضافه كنيد .    در انتها سير له 
شده و پودر هل و زردچوبه و نمك و فلفل 
را به مواد اضافه كنيـــد و اجازه دهيد بپزند. 

دقت كنيد كه گل كلم نبايد له شـــود.    پس از 
آبكش كردن برنج، ته قابلمه مقداري روغن 
 بريزيد و نان را به عنوان ته ديگ، كف قابلمه

 قرار دهيد .
 ســـپس بصورت اليه اليه، برنج و مواد 

را داخل قابلمه بريزيـــد. پس از آن روغن و 
زردچوبه را حرارت داده و روي برنج بريزيد 
و بگذاريد تا دم بكشد .   اگر با طعم زردچوبه 
راحت نيســـتيد، مي توانيد همراه روغن داغ، 

زعفران به برنج اضافه كنيد. 

 . . . پيشنهاد سر آشپز
كيك شيره انگور

  مواد الزم: 

آرد سفيد                1و نيم پيمانه

بكينگ پودر     1قاشق

سه چهارم پيمانه شيره انگور  

يك چهارم پيمانه شير يا آب ولرم 

نصف پيمانه روغن مايع  

تخم مرغ     3عدد

يك هشتم قاشق چاي خوري وانيل  

  طرز تهيه: 

فر را روي دماي 170 درجه ســـانتي گراد روشن كرده و 
اجازه دهيد گرم شود. سپس تخم مرغ ها و وانيل را با همزن 
 برقي خوب بزنيد تا پف كرده و كشـــدار شود. روغن را به
تخم مرغ ها اضافه كرده و كمي بزنيد و شيره را با شير يا آب ولرم 
مخلوط كرده و سپس به مايه اضافه كنيد و به هم زدن ادامه دهيد. 
در آخر آرد و بكينگ پودر را الك كرده و به مايه اضافه كنيد و 
با همزن دستي به صورت دوراني مخلوط كنيد. بعد، مايه كيك 
را در قالب چرب شده ريخته و در فر به مدت 40 تا 50 دقيقه 
قرار دهيد تا بپزد. سپس كيك را از فر بيرون آورده و اجازه دهيد 
سرد شود. در پايان مي توانيد روي آن پودر قند بريزيد و كيك 

را به دلخواه تزئين كنيد. 

   
سوپ لبو

  مواد الزم: 

پياز      100 گرم

سير      2 حبه

لبو      150 گرم

سيب زميني    150 گرم

هويج      100 گرم

تره فرنگي     50 گرم

آب مرغ   2 ليتر

نمك و فلفل      به ميزان الزم

خامه      به ميزان الزم

روغن     3 قاشق

  طرز تهيه: 

   پياز خرد شـــده را با روغن تفت دهيد تا عسلي شود .   
    ســـپس سير له شـــده را به آن اضافه كنيد و بعد     لبو، سيب 
زميني، هويج و تره فرنگي را كـــه قبال خرد كرده ايد به مواد 
افزوده و به مدت 10دقيقه تفت دهيـــد .       آب مرغ را به مواد 
 اضافه كنيد و در قابلمه را ببنديد تا ســـبزيجات روي حرارت 

ماليم بپزند.
 سپس   با گوشت كوب برقي مواد پخته شده را مخلوط 
كنيد و مجدد روي حرارت قرار دهيد تا سوپ جا بيفتد .       در 
حين پخت نمك و فلفل و ادويه هاي آن را نيز اندازه كنيد .   سوپ 

را داخل ظرفي سرو كرده و با خامه تزيين كنيد. 

1. براي پوست كندن سير بدون دردسر،  
بوته كامل سير را به مدت 20ثانيه با باالترين 
درجه درون مايكروفر بگذاريد. بعد از خارج 
كردن سير از دستگاه پوست آن جدا مي شود  . 

2. وقتي ماهي را روي گريل مي گذاريد 
به سطح آن مي چسبد و موقع برداشتن شكل 
اصلي خود را از دســـت مي دهد. بهتر است 
ماهي خام را روي يك اليه برش ليموترش 
بچينيد و سپس گريل كنيد. ليموها طعم و عطر 

خوبي هم به ماهي مي بخشند . 
3. وقتي پيتزا را در مايكروفر گرم مي كنيد، 
خشك مي شود و ديگر طعم تازگِي اوليه خود 
را ندارد. اما مي توانيد با قرار دادن يك ليوان پر 
از آب در كنار پيتزا، آن را در مايكروفر گرم 

كنيد و از  نرم و تازه بودنش مطمئن باشيد  . 
4. براي نصف كردن گوجه گيالســـي 
گوجه فرنگي ها را پشت يك بشقاب بگذاريد. 
يك بشـــقاب ديگر روي آنها قرار دهيد و با 
دست بشـــقاب را ثابت كنيد. سپس با يك 
چاقوي بزرگ و تيز در يك حركت همه آنها 

را ببريد . 
5. براي اينكه هنگام خرد كردن پياز اشك 
از چشمانتان سرازير نشود توصيه مي كنيم 
حتما آن را در فريزر بگذاريد تا مواد شيميايي 
نيمه سمي آن كه عامل اشك آمدن هستند از 

بين بروند . 
6. براي پوست كندن و خرد كردن مرغ به 

جاي چاقو از قيچي آشپزخانه استفاده كنيد . 
7. براي اينكه نوشيدني شما سريع تر از 
حالت عادي خنك شود، يك دستمال كاغذي 
خيس دور قوطي يا بطري نوشابه بپيچيد و 

سپس آن را درون يخچال بگذاريد  . 
8. بهترين  عالمت رسيدگي هندوانه، تغيير 
رنگ پوست آن اســـت. حتما توجه كرديد 
كه برخي هنداونه هاي راه راه، در قسمتي از 
پوست خود، لكه بزرگي تغيير رنگ يافته دارند 

كه نشان دهنده سطح تماس پوست هندوانه با 
سطح زمين است .   اگر اين رنگ، سفيد متمايل 
به سبز باشد، هندوانه نارس است و اگر متمايل 
به كرم باشد، هندوانه رسيده را خبر مي دهد. 
اگر دم هندوانه اي كه مي خريد، خشك باشد، 
يعني رسيده است و اگر سبز باشد، به معناي 

زرد بودن و نارس بودن آن خواهد بود . 
9. غذاي كپك زده را دور بريزيد. با جدا 

كردن كپك سبز كه بر سطح خوراكي ها ظاهر 
مي شود مواد ســـمي از بين نمي روند. چون 
به جز كپك كه با چشم غيرمسلح هم ديده 
مي شود برخي از بخش هاي كپك و ريشه هاي 
آن به سختي قابل مشاهده هستند زيرا به عمق 
ماده خوراكي نفوذ مي كنند .   از آنجا كه هاگ هاي 
رنگي بر سطح ماده خوراكي تنها بخشي از 
كپك هستند، جدا كردن اين قسمِت كپك از 
غذا مانع از ورود ذرات كوچك قارچ به بدن 

نخواهد شد.
10. رطوبت،  مجاورت با اكسيژن هوا 
و حرارت و نور، سبب فساد روغن مي شود .   
روغن را هميشـــه در محل خشك و به دور 

از نـــور آفتاب نگهداري كنيد .   پس از هر بار 
مصرف روغـــن، درب آن را محكم ببنديد. 
از خريد روغن هاي خوراكي در ظروفي كه 
محكم و غير قابل نفوذ است،  خودداري كنيد.

11. براي  جلوگيري از پخش شدن بوي 
مواد غذايي ســـرخ كردني در خانه قبل از 
سرخ شدن آنها، مقداري سركه سفيد را در 
ظرفي ريخته و آن را كنـــار اجاق گاز قرار 
دهيد. قابلمه اي كوچك كه حاوي آب، چوب 
دارچين و وانيل است هم مي تواند در از بين 
بردن بو و معطر كردن فضاي خانه تاثير زيادي 

داشته باشد . 
12. اگر بوي سوختگي در خانه پراكنده 
شد، مي توانيد قابلمه اي حاوي آب را روي 
اجاق گاز قرار داده و چند برش ليمو ترش 
درون آن بياندازيد. وقتي كه آب به جوش آمد، 
بخار ليمو ترش به از بين بردن بوي سوخته 

غذا كمك مي كند . 
13. از آنجايي كه فضاي حمام مرطوب 
اســـت احتمال ايجاد قارچ و كپك به ويژه 
بر روي  پرده هاي پارچه اي حمام زياد است. 
بنابراين سعي كنيد دست كم هفته اي يكبار 
پرده هاي حمام را شسته و خشك كنيد. در 
حين شستشـــو حداقل براي 5دقيقه پرده را 
داخل ضد عفوني كننده ها خيس كرده و سپس 

آنها را خشك نماييد .
14 . براي تميز كردن توالت از ســـركه 
استفاده كنيد. هم خوب تميز مي كند و هم 

ضدعفوني مي كند .
15 . براي تميز كردن يخچال  2  قاشـــق 
ســـوپ خوري بكينگ پودر را داخل يك 
ليتر آب حل كنيـــد و داخل يخچال را با آن 
تميز كنيد. براي از بين بردن بوي بد يخچال 
نيازي نيست كه مواد خاصي خريداري كنيد. 
مي توانيد چند تكه ذغال را در يخچال بگذاريد 

تا بوي بد مواد را به خود جذب كند. 

. . . خانه داري 

 15 ترفند براي خانه داري حرفه اي 

1 2 3

. . . دنياي شيرين

. . . آشپزي رژيمي
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بسياري از چشم پزشكان معتقدند جراحي ليزيك با عوارض 
جانبي جدي براي بيمار همراه نخواهد بود. 

همچنيــــن ايــــن شــــيوه از ايمن تريــــن و موثرترين 
فرآيند درماني در علم چشــــم پزشــــكي به حساب مي آيد .   
با اين حــــال اين عمل جراحي نيز با خطــــرات و عوارض 

 جانبي همراه اســــت كه از آن جمله مي تــــوان به موارد زير
 اشاره كرد : 

خشكي چشم ها: خشكي چشم ها از شايع ترين عوارض 
جانبي جراحي ليزيك است كه دائمي نيست و طي چند هفته تا 

شش ماه پس از جراحي رفع مي شود.
 اين عارضه بيشتر در افراد مسن، مبتاليان به اختالل هاي 
خود ايمني يا افرادي كه از داروهاي خاص مصرف مي كنند، 

مشاهده مي شود . 
اصالح كمتر از حد مورد انتظار: در اين جراحي با استفاده 
از ليزر قرنيه ترميم مي شــــود. در نتيجه ممكن است در فرآيند 
ترميم مقدار زيادي يا ميزان ناكافي از بافت برداشته شود. البته در 
حالت دوم مي توان با انجام جراحي ديگر مشكل بوجود آمده 

را برطرف كرد . 
مشكالت بينايي: اين امكان وجود دارد كه با رفع مشكل 
بينايي اوليه، بيمار به مشكالت ديگري از قبيل دو بيني و خيرگي 

دچار شود. 
همچنين اين احتمال وجود دارد در محيط هايي با ميزان 
نور كم، قدرت بينايي كاهش پيدا كند. در موارد بسيار نادر فرد 
 ممكن است دچار انحراف ديد، درد مزمن يا حتي از دست دادن

 بينايي شود . 

خطرات احتمالي ليزيك چشم

علل بسياري ممكن است سبب بروز 
جوش شود و خيلي از افراد ممكن است 
متوجه عوامل داخلي كه موجب بروز آن 
مي شود نباشند. از ميزان خواب شما گرفته 
تا هوايي كه نفس مي كشيد، همه مي تواند 
در ايجاد جوش موثر باشـــند. در عين 
حال، جوش هاي روي صورت مي توانند 
اطالعات زيادي را درباره وضعيت دروني 

بدن به ما بدهند. 
جوش روي پيشاني معموال نشان 
دهنده مشكالت گوارشي و استرس است. 
براي رفع اين نوع جوش ها بايد به اندازه 
كافي آب بنوشـــيد و يك رژيم غذايي 

متعادل، كم چرب و سالم داشته 
باشيد.  

جوش هايـــي كه روي 
قسمت بااليي گونه در مي آيند 
به مشكالت سيستم تنفسي 
مربوط هستند. وقتي هوا آلوده 
باشد جوش روي گونه ها بيشتر 
مي شود. براي پيشگيري از اين 
نوع جوش بهتر است مرتب 
صورتتان را بشوييد، از تصفيه 

كننده هاي هوا استفاده كنيد و مراقب باشيد 
پوستتان با اشياي كثيف تماس پيدا نكند. 

جوش هـــاي نواحي پايين گونه به 
بهداشت دهان و دندان مربوط مي شوند. 
اما باكتري ها نيز عامل بسيار مهمي هستند 
ازاين رو، از تميز بودن اشيايي كه با پوست 
صورتتان در تماس هستند همانند تلفن 
همراه، برس هاي آرايشي و بالش خود، 

اطمينان پيدا كنيد . 
پيشاني و بين ابروها بيشتر به خاطر 
اختالالت گوارشي يا آلرژي هاي غذايي 
جوش مي زنند. كاهش مصرف گوشت 
قرمز و فست فودها و برعكس مصرف 

زياد سبزيجات در بهبود جوش هاي اين 
نواحي بسيار موثر است. همچنين توصيه 
مي كنيم پوست تان را تميز نگه داريد و 
از محصوالت بهداشتي براي پاك سازي 

منافذ پوستتان استفاده كنيد . 
جوش زدن بـــر روي چانه، فك 
مي تواند نشان دهنده مشكالت هورموني 
به ويژه در زنان باشـــد. يادتان باشد اين 
جوش ها را دستكاري نكنيد و به پزشك 
متخصص غدد يا متخصص زنان مراجعه 
كنيد. جوش روي بيني مي تواند نشـــان 
دهنده مشكالت كليه و كبد يا فشار خون 

باال باشد.  
اگر پشـــت، بـــازو و 
ران هايتان جـــوش مي زند، 
احتماال دچار تغييرات هورموني 
شده ايد. عالوه بر اين، عرق 
كردن و خيس شدن لباستان 
مي تواند سبب تحريك پوست 
و وخيم تر شدن اين جوش ها 
شود. بهتر است از لباس هاي 
تميز استفاده و از پوشيدن لباس 

خيلي تنگ اجتناب كنيد. 

جوش ها درباره سالمت شما چه مي گويند؟

محققان انگليسي دريافتند تمرينات ورزشي اثري مشابه 
داروهاي كاهش فشار خون دارند .   

در اين تحقيقات اطالعات مربوط به 194 آزمايش باليني 
درمان فشارخون با استفاده از دارو و 197 مورد درمان فشار خون 
با استفاده از رژيم غذايي و تمرينات ورزشي گردآوري شده و 

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
 اين اطالعات با تمركز بر تاثير دارو و تمرينات ورزشي بر 
كاهش فشار خون سيستوليك كه باالترين ميزان فشار ثبت شده در 

رگ ها به ازاي هر ضربان قلب است، مورد بررسي قرار گرفتند . 
در ابتداي امر نتايج نشان مي داد كه دارودرماني اثري بهتر از 
تمرينات ورزشي دارد، اما زماني كه محققان دامنه تحقيق را به 
افرادي كه مبتال به فشار خون بودند، محدود كردند، مشخص 
شد تاثير تمرينات ورزشي و دارودرماني بر كاهش فشار خون 
بيماران، يكسان است .  فشار خون نيرويي است كه توسط جريان 
خون به ديواره رگ ها وارد مي شود تا خون در سراسر رگ ها و 
بدن جريان يابد. اگر اين نيرو افزايش پيدا كند و در طول زمان 
ثابت باقي بماند، بدن با مشـــكالت زيادي روبرو مي شود. به 

 طور متوسط از بين هر سه فرد ميانسال، يك نفر به اين عارضه 
مبتالست.  فشار خون مهمترين عامل بروز بيماري هاي قلبي و 
بيماري هاي قلبي مهمترين عامل مرگ و مير در سراسر جهان 

است . 

ورزش كنيد تا فشار خونتان تنظيم شود

شيرزادي و همكاران در مطالعه اي نشان دادند كه بين كمالگرايي و سردرد 
ميگرني رابطه مثبتي وجود دارد و كمال گرايي مي تواند شـــرايط الزم را براي 
اختالالت روان تني از قبيل سردرد ميگرن ايجاد كند. كولوتيلو و برومي نيز در 
تحقيقي نشان داد كه تجربه درد مزمن و سردرد ميگرني، 69 درصد واريانس 
ناتواني زنان مبتال به ميگرن را تبيين مي كند. همچنين افسردگي، سردرد ميگرني 
و تجربه درد مزمن، 64/ 8 درصد واريانس كيفيت زندگي افراد مبتال به ميگرن را 
تبين مي كند. از اواخر دهه 1970، درمان   هاي روانشناختي در زمينه سردرد، مورد 
توجه قرار گرفته است. يافته هاي   پژوهشي   نيز   به اثربخشي   شيوه هاي   غيردارويي  
 و   شناختي   رفتاري   در   درمان سردرد اشاره كرده اند. كه در اين تحقيق به درمان 
مبتني بركيفيت زندگي و درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي توجه شده است. 

 روان درماني مبتني بر بهبود كيفيت زندگي رويكردي جديدي در حوزه 
روانشناسي مثبت مي باشد كه شامل انسجام به هم پيوسته شناخت درماني و 
روانشناسي مثبت است و با آخرين صورت بندي درمانشناختي بك و نظريه ي 
شناختي افسردگي و آسيب شناسي رواني هماهنگ است. درمان مبتني بر بهبود 
كيفيت زندگي از رويكردي تشكيل ميشود كه شادماني را افزايش مي دهد. اين 
نوع درمان هم براي مراجعان باليني و هم غيرباليني به كار برده مي شود. درمان 
مبتني بر بهبود كيفيت زندگي به ابعاد مختلف زندگي، پيشگيري و ارتقاء سالمت 
روان و رضايت زناشويي تاكيد مي كند و يكي از بهترين روشهاي درماني براي 
افزايش كيفيت زندگي اســـت. روان درماني مبتني بر بهبود كيفيت زندگي بر 
اساس يك الگوي 5 راهه تدوين گرديده است ( CASIO ): شرايط زندگي2، 
نگرشها3، استانداردهايي كه براي خودمان تعريف كرده ايم، ارزشها، رضايت كلي 
از زندگي . اين شيوه درماني، از رويكرد رضايت از زندگي حمايت مي كند. در 
اين رويكرد، اصول و مهارت هايي براي كمك به مراجعين در شناسايي، دنبال 
كردن و برآوردن نيازها، اهداف و آرزوها در 12حوزه ي مهم و با ارزش زندگي 
آموزش داده مي شود. حيطه هاي ارائه شده در اين رويكرد عبارتند از: بهداشت 
و سالمت جسماني، عزت نفس، اهداف و ارزشها، كار، پول، بازي، يادگيري، 
خالقيت، كمك به ديگران، عشـــق، دوستان، فرزندان، خويشاوندان، خانه و 
همسايه، جامعه، همسر، زندگي به طور كلي  مي باشد. هدف روان درماني مبتني 
بر بهبود كيفيت زندگي عبارت است از: افزايش خود مراقبتي حرفهاي يا غناي 

دروني و پيشگيري از فرسودگي.  
  درمان مبتني بر كيفيت زندگي در تحقيقات زيادي مورد  اســـتفاده قرار 
گرفته اســـت. پاداش، فاتحي زاده، عابدي و ايزدي خواه تحقيقي تأثير آموزش 
روان درماني مبتني بر كيفيت زندگي بر رضايت زناشويي زنان و مردان متأهل 
را تأييد كردند؛ خادمي و عابدينشان دادند كه آموزش كيفيت زندگي درماني 
بر كيفيت زندگي افراد و بر شادكامي زنان و مردان متأهل و در متغير افسردگي 
مؤثر بوده است . همچنين، پژوهش گل پرور و بهاري نشان مي  دهد كه كيفيت 
زندگي درماني بر مؤلفه هاي سـرمايه روان شناختي شامل اميدواري، تاب آوري و 
جهت گيري بـه زندگي در دانشجويان دختر اثربخش بوده است. لذا با توجه به 
مطالب بيان شده و با توجه به كمبود تحقيقات خارجي و داخلي درباره موضوع 
تحقيق، خصوصاً نوع درمان شناختي مبتني بر بهبود كيفيت بر متغيرهاي پژوهش 
(سردرد ميگرني، كمال گرايي و نشخوار فكري)، و همچنين مقايسه اين دو نوع 
درمان با يكديگر هدف پژوهش حاضر پاسخ به اين سوال است كه آيا درمان 
شناختي مبتني بر كيفيت زندگي بركمال گرايي و نشخوار فكري در بيماران مبتال 

به ميگرن موثر است؟
روش پژوهش جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري

  پژوهش حاضر مطالعه اي نيمه تجربي با طرح دو گروه (آزمون و كنترل) 
قبل و بعد از مداخله مي باشد. در اين طرح متغير وابسته (كمال گرايي و نشخوار 
فكري)، قبل و بعد از اجراي متغير مستقل (درمان مبتني بر كيفيت زندگي) در دو 
گروه آزمايش و كنترل اندازه گيري مي شود. جامعه آماري پژوهش را كليه بيماران 
داراي سردردهاي ميگرني مراجعه كننده (خرداد و تيرماه 1397) به بيمارستانها و 
مراكز پزشكي درماني شهر تربت حيدريه تشكيل داد. نمونه پژوهش تعداد 45 
نفر خواهد بود كه به روش نمونه گيري تصادفي از بين اين مراكز انتخاب و به 

تصادف در دو گروه (آزمايش و كنترل) هر گروه 15 نفر تقسيم شدند. 
ادامه دارد

ميگرن و كيفيت زندگي
 بخش دوم  دكتر محمد شعباني
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. . . يافته هاي روانشناسي

استرس عصرگاهي خطرناك تر است
پژوهشـــگران ژاپني دريافته اند استرس داشتن به هنگام 
عصر نســـبت به ديگر اوقات روز آســـيب بيشتري به بدن 
مي رساند چون در ساعت هاي پاياني روز بدن ميزان پايين تري 
از هورمون هاي كاهنده استرس را توليد مي كند .   در اين بررسي 
كه در دانشگاه هوكايدو انجام شد، متخصصان سطح هورمون 
استرس كورتيزول موجود در بزاق 27 فرد جوان را اندازه گيري 

كردند. همچنين آنان را در معرض موقعيت هاي اســـترس زا قرار دادند تا مشخص شود آيا محور 
هيپوتاالموس-هيپوفيز-آدرنال  (HPA)  در ساعات مختلف روز به شرايط استرس زا واكنش متفاوتي 
نشان مي دهد؟ شركت كنندگان به دو گروه تقسيم شدند. گروه نخست هنگام صبح، دو ساعت پس از 
بلند شدن از خواب در معرض تست استرس و گروه دوم هنگام عصر و 10 ساعت پس از بلند شدن 
از خواب در معرض تست استرس قرار گرفتند. نتايج نشان داد سطح هورمون كورتيزول هنگام صبح به 
شدت افزايش يافته اما در هنگام عصر به اين ميزان نبوده  است. با اين حال در هر دو زمان، ضربان قلب 

اين افراد كه شاخص واكنش سيستم عصبي سمپاتيك به استرس است تفاوتي نداشته است . 

. . .  توصيه هاي عاشقانه

سكوت به جاي قهر
دعوا و اختالف در هر خانـــه اي وجود دارد اما اين كه 
چطور با مشكل مواجه شويد، تعيين مي كند كه رابطه تان چطور 
پيش برود. به جاي قهر كردن يا ترك منزل سكوت را انتخاب 
كنيد. سكوت مي تواند كمك كننده باشد به شرطي كه آن را با 
قهرهاي طوالني اشتباه نگيريد. سكوت راهكاري موقت است 
و بايد به طرف مقابل توضيح دهيد كه االن هيجاني، عصبي يا 

غيرمنطقي هستم و زماني براي فكر كردن و آرام شدن نياز دارم. بنابراين طرف مقابل هم درك مي كند و با 
كمي فاصله گرفتن از شما، خودش هم آرام مي شود. پس از آن مي توانيد در فضايي مناسب تر به بررسي 

موضوع اختالف بپردازيد. نكته مهم اين است كه براي سكوت تان بازه زماني شفاف تعيين كنيد. 
نگوييد: «حوصله بحث ندارم» يا «تا متوجه اشتباهت نشده اي طرف من نيا»... بلكه بگوييد: «يكي 
دو روز نياز دارم فكر كنم» يا «چند ساعت خلوتم را بهم نزن تا آرام شوم». پس از آن سعي كنيد بدون 
لجبازي، تعصب و بدخلقي موضوع را دوباره مطرح كنيد و نقش هر كدامتان را در شكل گيري اختالف 

بررسي نماييد. 

زندگى

هر چقدر خواســـتار تلنبار نكردن كارها و 
درس ها روي هم و انجام دادن به موقع شان را داشته 
باشيم، اما باز هم جان در جان مان كنند، آدم هاي 
دقيقه نودي هستيم. بايد دقيقه نود كه اولتيماتوم ها 
داده شد و گهگاهي تهديد به اخراج يا مردودي 

شديم، كارهايمان را پيش ببريم. 
همين مي شود كه گاهي در يك سري بازه هاي 
زماني آن قدر كالفه مي شويم كه در طول روز مدام 
با خود مي گوييم كه كاش هرچه زودتر از شر اين 
درس و كار خالص بشم و هزاربار توبه مي كنيم 
كه باز هم شب امتحاني هستيم. در اين شرايط به 
قطع يقين همه مان معتقديم كه وقت سر خاراندن 
نداريم و نبايد يك دقيقه را از دســـت بدهيم! اما 

اينطور نيست. 
دقيقا در همين شرايط كالفه گي از ايام امتحانات 
يا فشار زياد كاري و درسي، نياز به انجام يك سري 
كارهاي حاشيه داريم كه بعد از انجام شان با انرژي 
بيشتري به كارهايمان رسيدگي كنيم. در ادامه چند 
پيشنهاد درست و حسابي جهت گرفتن انرژي و 
انگيزه براي ايام امتحانات نوشته شده است. بخوانيد 
و به كار ببريد تا عذاب وجدان شب امتحاني بودن 

را تا حدودي برايتان كم رنگ كند . 

خودتان را به دنياي رنگ ها گره بزنيد : 

به طور كلي ديدن رنگ ها به انســـان حس 
شادابي و سرزندگي مي دهند. خيلي اوقات ديدن 
اشياء ساده اي كه آميخته به رنگ است، مي تواند 
حال مان را خوش كنـــد. يكي از راه هاي تقويت 

حافظه و تمركز، رنگ    آميزي است. 
همچنين سال هاست از رنگ آميزي به عنوان 
درمان استرس نيز استفاده مي شود. امروزه كتاب هاي 
رنگ آميزي براي گروه سني بزرگسال وارد بازار 

شده است كه به راحتي قابل دسترسي است. 
با رنگ آميزي مي توانيد فشارهاي هيجاني و 
روانـــي خود را در قالب رنگ تخليه كنيد و ميان 
درس خواندن، مخصوصا درس هايي كه نياز به 
تمركز دارد و مستلزم يك ذهن تحليل گر است، 
مي توانيد از رنگ به عنوان يك ورزش براي ذهن تان 

استفاده كنيد . 
خودتان را تحويل بگيريد : 

براي خودتان شرط بگذاريد و در قبال انجام 
اين شرط و شروط يك جايزه تعيين كنيد. مثال به 
خودتان بگوييد: "اگر تا ساعت سه ظهر تا سر فالن 
صفحه درس خواندم، بعد اجازه دارم يك قسمت 
از سريال مورد عالقه ام را ببينم". يا مي توانيد زنگ 
زدن به يك دوســـت، گشتن در فضاي مجازي، 
آشپزي كردن، رفتن به كافه و هرچيزي كه باعث 

خوشحالي تان مي شود را در قبال يك مدت زمان 
مشخصي درس خواندن، به خود جايزه دهيد. حتما 
نبايد جايزه اي كه به خودتان مي دهيد چيز بزرگ 
يا خاصي باشد. ببينيد با داشتن و انجام چه كاري 
حال تان خوب مي شود و انرژي پيدا مي كنيد. همان 
كار را به خودتان هديه دهيد. گاهي با خريد يك 
جوراب و گاهي رفتن به استخر، خستگي يك روز 

كاري و درسي از روح و بدن مان در مي رود . 
تك بعدي عمل نكنيد : 

هميشه هم نبايد به درس، امتحان و كتاب ها 
و جزوه ها چســـبيد و خود را درگير يك چيز 
واحد كرد. اگـــر اينطور عمل كنيد يك جايي از 
زندگي تان احساس مي كنيد هيچ چيزي نمي دانيد 
و اين سال هاي درس و دانشگاه عمال وقت تان را 

تلف كرده ايد و دچار ياس و پوچي مي شويد. 
در كنار تمام كارهاي درسي و علمي مي توانيد 
يك هنر يا ورزش مورد عالقه تان را دنبال كنيد. 
مي توانيد ليست كتاب ها و فيلم هايي كه بايد قبل 
از مرگ خواند و ديد را تهيه كنيد و براي خواندن 
و ديدن تـــان برنامه ريزي كنيد. اگر اين طور پيش 
برويد حتـــي در موقع امتحانات هم مي توانيد به 
عنوان راه فرار به اين عاليق يا ســـرگرمي هايتان 
 گريزي بزنيـــد و براي رفع خســـتگي به آنها

 پناه ببريد . 

ورزش كردن را تبديل به يك عادت كنيد : 

در هر موقع از شبانه روز كه احساس كسل 
بودن و خستگي كرديد، كافي ست يك جفت كفش 
راحت بپوشيد و به خيابان برويد. همين. قدم زدن 
در هواي آزاد باعث مي شود خون در مغز جريان 
يابد. اگر براي راه رفتن آلودگي هوا را بهانه مي كنيد، 
به استخر برويد. آب تني كردن باعث نشاط مي شود. 
حتي آدم با استخر و ورزش خوش اخالق مي شود. 
ورزش را از زندگي تان حذف نكنيد. مخصوصا 
در ايام امتحانات و زماني كه مشغله كاري تان زياد 
مي شود. ممكن است با ورزش كردن خسته شويد، 
اما اين خســـتگي كاذب نيست و حتي در تنظيم 
خواب به شما كمك مي كند. ورزش كردن نشاطي 
به شما مي دهد كه تا حدي دگم بودن امتحانات را 

براي شما آسان مي كند . 
درها را به روي خودتان نبنديد : 

ممكن است براي خودمان پيش آمده باشد 
كه وقتي درگير امتحانات و كارهاي زياد درسي 
باشـــيم، اول از همه تلفن همراه مان را خاموش 
مي كنيم، از تمام گروه هاي مجازي خارج مي شويم 
و به طور كلـــي دور خودمان يك حصار بلند و 
سخت مي كشيم. شايد اين حركت به تسريع كارها 

كمك كند، اما هميشه هم اينطور نيست. 
جدا كردن خودمـــان از دنياي بيرون باعث 
مي شود زودتر خسته شـــويم و حتي افسردگي 
ســـراغ مان بيايد. چه عيبـــي دارد ميان كارها و 
مشغله هايمان به يك دوست قديمي زنگ بزنيم 
يا به اينترنت وصل شويم و چند وبالگ خوب 
را بخوانيم؟ شايد از همين كارها انرژي بگيريم و 
بهتر بتوانيم كارهايمان را پيش ببريم. اصال در برهه 
امتحانات گوشـــي خود را خاموش نكنيد. شايد 
يكي از امتحان هايتان كنســـل شود و از اين خبر 

شاد شويد ! 
به اندازه كافي بخوابيد : 

خواب را دست كم نگيريد. هرچقدر هم كسي 
شب امتحاني نباشد، باز هم انگار عادت دارد كه در 
دوره امتحانات تا دير وقت بيدار بماند و صبح ها با 
زحمت و تقال خود را از رختخواب جدا كند تا 
باز درس خواندن را از سر بگيرد. دكتر استفانيك 
مي گويد: «شما بايد 8 ساعت خواب شبانه داشته 
باشيد، مخصوصا شب قبل از امتحان. ضمنا اگر تمام 
شب را بيدار بمانيد، صبح روز بعد خسته و كسل 
خواهيد بود و احتمال اينكه سراغ قهوه يا نوشابه هاي 
پركالري برويد بيشتر است. مراقب باشيد و براي 
غلبه بر استرس امتحان، از چنين نوشيدني هايي 
پرهيز كنيد چون نوشابه هاي كافئين دار، اضطراب تان 

را بيشتر مي كنند !»

  عطيه ميرزا اميري

چند پيشنهاد متفاوت براي غلبه بر استرس امتحانات
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كمالگرايي ممنوع
از نظر خيلي از پدر و مادرها، والد خوب بودن به معني 
ســـختگيري كردن در تربيت فرزند است تا به اين طريق 
فرزندي موفق و توانا پرورش دهند. بيشـــتر والدين دوست 
دارند فرزندشان همه چيز تمام باشد. در ادب، ورزش، درس، 
اطالعات و مهارت هاي عمومي و... ســـرآمد باشد و از هر 
انگشتش هزار هنر بريزد. اما فشار آوردن به بچه ها براي تمام 

و كمال بودن گاهي نتيجه عكس دارد و كودك را خســـته، ناكارآمد و فرسوده مي كند. هر كودكي 
قابليت هاي مخصوص به خود را دارد كه به مرور زمان آنها را كشف كرده و پرورش مي دهد. ما نبايد 
هميشه بهترين در دنيا باشيم. تنها كافيست بهترين نتيجه خودمان را كسب كنيم. همه افراد نمي توانند 
در رشته رياضي به المپياد راه پيدا كنند يا مقام اول شنا را به دست آورند. فشار آوردن به فرزندان براي 
بهترين بودن نه تنها نشانه كمالگرايي بيمارگونه والدين است كه باعث مي شود فرزند شما اعتماد به 
نفسش را از دست بدهد، مدام احساس ناكافي بودن، دوست داشتني نبودن و ناتواني داشته و دچار 

اضطرابي هميشگي شود.  

والدين و فرزندان

. . . اشتباهات رايج. . .  بچه ها و يافته ها

بيماري رواني والدين و خودكشي كودكان
متأسفانه اين روزها خبرهاي زيادي از خودكشي كودكان 
و نوجوانان به گوش مي رسد. اما بد نيست بدانيد كه مطالعات 
دانشمندان نشان مي دهد فرزندان والديني كه به اختالالت رواني 
مثل اضطراب، افسردگي، پارانويا و اختالل هاي شخصيتي مبتال 
هستند 9برابر بيشتر از همساالن شان كه والدين سالمي دارند، 
دست به خودكشي مي زنند .   محققان دانماركي در يك پژوهش 

اســـنادي، پرونده متولدين سال هاي 1973 تا 2006 را كه در اين كشور خودكشي كرده بودند بررسي 
كردند تا ارتباط خودكشي آنها را با بيماري والدين شان كشف كنند .   آنها پس از بررسي هاي متعدد پي 
بردند خطر وقوع خودكشي در كودكان پيش از رسيدن به 18سالگي پايين است. در واقع از هر 10هزار 
كودكي كه والدين مبتال به بيماري هاي رواني ندارند، تنها 1 نفر دست به خودكشي مي زند اما وقتي 
يكي از والدين مبتال به بيماري رواني باشد، اين احتمال به يك كودك از هر 2هزار كودك مي رسد. اين 
مستندات نشان مي دهند كه كودكاني كه يك يا هر دو والد آن ها از بيماري هاي رواني رنج مي برند، بيشتر 

در معرض اقدام به خودكشي قرار دارند . 

بازي كردن يكي از اصلي ترين فعاليت هايي ست 
كه قبل از ســـن مدرسه، به رشد اجتماعي، هوش 
و خالقيت كودك كمك مي كنـــد. از آنجايي كه 
«بازي» پايه رواني افراد را شكل مي دهد، كودكاني 
كه اسباب بازي هاي مناسب و متنوع دارند مي توانند 
مهارت ها و استعدادهاي بيشتري را پرورش دهند. 
در اين مقاله چند مدل از بازي هاي فكري و هوشي 

كودكان را در سنين مختلف معرفي مي كنيم . 
تولد تا 3  ماهگي : 

اولين چيزي كه هـــر كودكي به آن نياز دارد 
نوازش و محبت است. والديني كه به اندازه   ي  كافي به 
فرزندشان محبت مي كنند، بچه هايشان اعتماد به نفس 

باالتري خواهند داشت . 
در اين سن مراقبان كودك بايد به صورت نوزاد 
نزديك شوند، به چشم هايش نگاه كنند و با او با لحن 
كودكانه حرف بزنند. پژوهش ها نشان داده نوزادان 
به حرف هاي كودكانه والدين بيشتر واكنش نشان 
مي دهند و سعي مي كنند آن ها را تقليد كنند كه اين 

كار به مهارت هاي كالمي آن ها كمك مي كند . 
در اين سن جغجغه هاي رنگي، كوچك و سبك 
بارنگ هاي شاد مي تواند توجه كودك را به صدا و 
حركات جلب كند. تركيب صدا و تصوير باعث 

مي شود بين حركت ها و چيزي كه مي بيند ارتباط 
برقرار كند كه اين به رشد مغزي كودك كمك مي كند. 
همچنين ازآن جايي كه نوزادان به طور ناخودآگاه به 
موسيقي واكنش نشان مي دهند، موسيقي هاي آرامش 
بخش و الاليي هاي آرام مي توانند كودكان را آرام 
و هوشيارتر كنند. اما بايد به اين نكته توجه كرد كه 
ممكن است استفاده بيش از حد از اسباب بازي هاي 

صدادار، كودكان را در صحبت كردن تنبل كند . 
 3     تا 6  ماهگي : 

كودك در اين سن كم كم دستانش را مي شناسند. 
مي توانيد جغجغه ها را به دست خودش بسپاريد. از 
آويزهاي تخت استفاده كنيد. گاهي آويز را پايين 
بياوريد و اجازه دهيد فرزندتان با دست عروسك ها 

را تكان دهد. 
مي توانيد بچه ها را روي شكم بخوابانيد و يك 
توپ كوچك يا عروسكي كه دوست دارد را مقابلش 
نگه داريد وقتي توانست آن را بگيرد تشويقش كنيد. 
دست و پا زدن بچه ها به شروع سينه خيز رفتنشان و 

مهارت هاي حركتي اش در آينده كمك مي كند . 
در اين ســـن كودك به دليل دندان در  آوردن، 
لثه هايش خارش دارد بنابراين دوســـت دارد دائم 
شي يي را داخل دهانش ببرد و آن را بمكد. حلقه هاي 
قابل شستشو كه بتواند در دست بگيرد و در دهان 

بگذارد مي تواند به كودك كمك كند . 

 6      ماهگي تا يك  سالگي : 

بعضي بچه ها در اين سن از حمام رفتن ترس 
دارند و ممكن است در حمام بردن بچه ها با چالش 
مواجه شويد. اسباب بازي و عروسك هايي كه قابل 
بردن در حمام هستند يا حباب بازي، كمك مي كند 

كه كودك در رفتن به حمام كمتر بهانه گيري كنند . 
همچنين در اين بازه ســـني اسباب بازي هاي 
گوناگون از جنس، اشكال و اندازه هاي گوناگون 
را در اختيار نوزادتان قرار دهيد تا حواس قسمت 
كف دست او تحريك شود و تمرين كند تا راه هاي 

گوناگوني براي در دست گرفتن اشياء پيدا كند . 
يك  تا 2 سالگي : 

كودك در اين سن قدم  برداشتن را ياد مي گيرد 
و اولين وسيله بازي جذاب كه مي تواند به او كمك 
كند، واكر است. وقتي كودك واكرهاي كودكانه را 
در دســـت مي گيرد، انگار كسي همراهي اش را به 
عهده دارد. بچه ها از راه رفتن با واكرها لذت مي برند 
و صداي غژغـــژ و حركت چرخ هاي رنگي آن را 

دوست دارند . 
   گاهي با هم به كتاب فروشي برويد و اجازه 
دهيد بچه ها خودشان كتاب هايشان را انتخاب كنند. 
فراموش نكنيد كتاب ها نقش مهمي در شكل گيري 
شخصيت آينده بچه ها دارند بنابراين در اين سن 
قصه گويي را به طور جدي براي كودك شروع كنيد . 

مثال شب ها قبل خواب براي فرزندتان داستان 
بگوييد يا يكي از كارهاي تشويقي كه مي كنيد قصه 
گويي براي او باشد تا به صورت ناخودآگاه اين كار 
براي كـــودك ذوق آورد. هنگام تعريف كردن هر 
داستان صداي شخصيت ها را تقليد كنيد. گاهي هم 
كتاب هاي شعر كودكانه را برايش بخوانيد و اجازه 
دهيد آخر بيت هـــا را بگويد. اين كار به حافظه و 

يادگيري كالمي كودكان كمك مي كند .
 2    تا 3  سالگي : 

در اين سن توجه بچه ها كم كم به محيط زندگي 
و اتاق شان بيشتر مي شود. بهترين چيزي كه كودك 
از غرق شدن در آن لذت مي برد، رنگ ها هستند. 
رنگ هاي انگشتي كه ضرري براي پوست كودك 
ندارند و به  راحتي پاك مي شوند گزينه خوبي به 
حساب مي آيند. مي توانيد كاغذ بزرگي به ديوار اتاق 
كودك بچسبانيد و از او بخواهيد با مداد رنگي يا بقيه 
وسايل نقاشي اش روي آن كاغذ كه به ديوار است 
نقاشي بكشد. كه اين كار به دليل عدم محدوديت 

فضايي، براي كودك بسيار دل چسب است . 
يك پازل يـــا جورچيني با قطعات بزرگ به 
بچه ها كمك مي كند اشكال را ياد بگيرند. تحقيقات 
نشان داده كه جورچين ها براي هماهنگي حركات 
و حل كردن مسئله هاي كوچك توسط بچه ها مفيد 
است. اين بازي ها را مي توانيد دو نفري يا سه نفري 
انجام دهيد تا كودك در اين ســـن آرام آرام فرآيند 

بازي گروهي را هم ياد بگيرد . 
اگر توجه كرده باشيد، متوجه شده ايد كه در 
اين سن وسايل بازي آشپزخانه هم براي تمام بچه ها 
جالب است. بازي با اين وســـايل در عين حال 

نقش هاي پدر و مادري را به كودك مي آموزد . 
نكته  مهمي كه بايد به آن توجه داشته باشيد اين 
است كه براي كودكان، اسباب بازي هاي ساده بخريد. 
اسباب بازي هرچه ساده تر باشد، كودك در استفاده 
از آن نقش بيشتري بازي مي كند كه اين امر منجر به 
خالق شدن او مي شود. براي درك اين موضوع، نوع 
بازي يي كه يك بچه با لگو يا خمير مي كند را با بازي 

كردن با ماشين كنترلي مقايسه كنيد . 
در بازي با لگو و خمير، كودك ساعت ها به 
ساختن چيزي جديد مشغول مي شود. به همين دليل 
اسباب بازي هاي ساختني و سازمان نيافته مانند لگو، 
نقش مهمي در تقويت و پرورش خالقيت كودكان 
در تمام رده هاي ســـني از دو سالگي و دوره مهد 
كودك تا دوره دبستان و دانش آموزان دارد. در حالي 
كه در بازي با ماشين كنترلي يا وسايل الكترونيكي 
مثل تبلت، كودك بيشتر تماشاگر است و كمتر نقش 
بازي مي كند. همچنين اسباب بازي هاي الكترونيكي، 
توسعه مهارت هاي زباني را در كودكان تضعيف 

مي كنند . 

  عطيه ميرزا اميري

مناسب ترين بازي ها براى كودكان زير3 سال
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جشنواره غذاهاي سنتي سنندج/ عكس از : محمد  لطيف حسينى  نسب 

*تهران 
گروهي از استادان دانشگاه تهران به داخل دانشگاه 
تهران رفته و در آنجا متحصن شدند در بيانيه اي كه استادان 
دانشگاه تهران وابسته به سازمان ملي دانشگاهيان ايران 
صادر كردند اعالم كردند كه تا بازگشايي درهاي دانشگاه 
به تحصن خود ادامه خواهند داد. ســـه روز بعد گروهي 
ديگر از اســـتادان دانشگاههاي تهران براي نيل به همين 
هدف در ســـاختمان وزارت علوم واقع در خيابان ويال 
متحصن شدند. سه شـــنبه 5 دي ماه هنگامي كه يكي از 
اين استادان متحصن، مهندس كامران نجات اللهي استاد 
پلي تكنيك تهران براي هواخواري به تراس وزارت علوم 
آمده بود مورد اصابت گلوله قرار گرفت و قبل از رسيدن به 

بيمارستان جان سپرد.
اعالميه امام خميني درباره رفع مشكل كمبود نفت

موضوع قحطي نفت و بنزين يكي از مشـــكالت 
دردآور هفته هاي گذشته بود و در هفته گذشته به شدت 
رخ نشـــان داد. و تنگناهايي شديد براي مردم بخصوص 
در هواي سرد زمستاني فراهم آورد. نگراني در اين زمينه 
موجب شد كه امام خميني در اين مورد دستورات فوري 
صادر كنند، و آقاي مهندس بازرگان را در راس يك هيئت 

5 نفري مامور حل و فصل مشكل نفت بنمايند.
* رشت (جمعه 57/10/8)

بخاطر اعتراض نسبت به كشته شدن يكي از دبيران 
رشت بنام ابراهيم جعفري، تظاهرات پراكنده اي در اين 
شهر صورت گرفت و اجتماعي مقابل بيمارستان «فروتن» 
تشـــكيل يافت. مردم خواستار تحويل جنازه دبير جوان 
شـــدند اما پليس به مخالفت با آنان پرداخت و بدنبال آن 
تظاهراتي صورت گرفت كه دامنه آن به خيابان هاي استخر، 
الكاني، جمارسرا، ســـام، رازي، پهلوي، چهار برادران، 
نامجو، كورش كبير، پل عراق و 25 شـــهريور كشيد. در 
اين تظاهرات يك اتومبيل جيپ دادگستري دو كاميون 
شهرداري، سه لندرور دخانيات و برزن، يك گاراژ و دو 
كاميون متعلق به جمشيد فرازنه كاري، ساختمان شركت، 
15 شـــعبه بانك و چندين خانه متعلق به مأموران امنيتي 
رشت به آتش كشيده شد.بر اثر تيراندازي مأموران، جواني 

بنام تقي «اشكيل» كشته و 8 تن مجروح شدند.
* شيراز (جمعه 10/8)

صبح روز جمعه بيش از ده هزار نفر بمناسبت چهلم 
كشته شدگان مسجد «حبيب» شيراز مراسمي در مسجد 
جمعه اين شـــهر برگزار كردند و پس از پايان مراسم در 
گروههاي چند صد نفري در خيابانها و كوچه ها دســـت 
به تظاهرات زدند. اين عده با پرتاب ســـنگ يك افسر، 3 
درجه دار و بيست سرباز را مجروح كردند و در زد و خورد 

مأموران با تظاهركنندگان 2 نفر زخمي شدند.
* بهبهان: 4 نفر كشته شدند 

تظاهرات روز جمعه 8 دي بهبهان 3 كشـــته و 30 
زخمي بر جاي نهاد. گروهي از مردم كه براي تظاهرات گرد 
آمده بودند با خشونت ماموران روبرو شدند و در مقابله با 
پخش گاز اشك آور از سوي ماموران، شروع به آتش زدن 
الستيك كردند. ماموران الستيكها را جمع آوري و مقابل 
شهرباني آتش زدند ولي به علت اين وضعيت قسمتي از 
كابل تلفن سوخت و قسمتي از تلفن هاي يبن شهري و 
همچنين ارتباط دو گنبدان قطع شد.دو روز بعد يك ماده 
منفجره در دست جواني منفجر شد و او را كشت. اين جوان 
قصد داشت ماده منفجره را به سوي ماشين گشتي شهرباني 
پرتاب كند.ديـــروز گروهي از مردم براي تحويل گرفتن 
اجساد دو تن از كشته شـــدگان براه افتادند ولي ماموران 
شهرباني با پخش گاز اشك آور مردم را متفرق كردند. بانكها 

و مدارس همچنان تعطيل است.
اعتصاب 2 هفته اي قضات مازندران

قضات و كاركنان دادگستري استان مازندران از روز 
ششم ديماه بمدت دو هفته اعالم اعتصاب كردند.
خواستهاي اعتصاب كنندگان عبارتست از:

1ـ انحالل كليه محاكـــم اختصاصي. 2ـ لغو ماده 
واحده مربوط به مجازات ضابطين دادگستري در دادرسي 
ارتش. 3ـ محاكمه چپاولگران و عاملين كشتارهاي اخير.

قضات و كاركنان دادگستري استان مازندران اعالم 
كرده اند، چنانچه بخواســـتهاي آنان در مدت تعيين شده 

توجه نشود باز هم باعتصاب خود ادامه خواهند داد.

برنامه اصالحات پوراندخت

پوراندخت، شاه ساســـاني كه سياست خارجي و داخلي 
تـــازه اي را در پيش گرفته بود تا امپراتوري ايران را نجات دهد، 
25 دسامبر سال 630 ميالدي (طبق برخي تواريخ: 29 دسامبر آن 
سال) با دولت روم شرقي قرارداد تازه صلح امضاء كرد تا فرصت 
يابد دســـت به اصالحات داخلي بزند كه راه نجات امپراتورى 
را در آن يافته بود. با وجود اين، پوراندخت كه شـــاهي با تدبير 
 بود و حمله اعراب مســـلمان از حجاز به قلمرو ايران و روم را 
پيش بيني كرده بود درصدد امضاى يك پيمان دفاعى مشترك با 
روميان برنيامد تا به اتفاق در برابر اعراب اقدام كنند كه مورخان، 
آن را يك اشتباه استراتژيك بزرگ خوانده اند. پوراندخت (دختر 
خسروپرويز)، مي دانست كه ايرانيان از جامعه طبقاتي كه به آنان 
تحميل شده شديدا ناراضي هستند، فئودال هاى بيداد مى كنند، 
قضات از عدالت و انصاف دور شـــده اند و سران ايالت ها براي 
خود اختيارات تازه خلق كرده اند و براي حل اين مسائل بود كه 
با روم شرقي قرارداد صلح امضاء كرد و دستور رعايت عدالت، 
بخشودن ماليات عقب افتاده، لغو امتيازهاى ناشى از برتري هاي 
طبقاتي و اختيارات اضافي فرمانداران را داده و سكه ملي واحد 

ضرب كرده بود .
كازروني ها نيروهاي انگليسي را شكست دادند

مقامات انگليسي كه طبق سازشنامه سن پترزبورگ نيمه 
جنوبي و شرقي ايران را و اصطالحا به نام منطقه نفود در كنترل 
داشتند در پي حمالت كازروني هاي ميهن دوست به تاسيسات 
انگليســـي در اين شهر و ناامن ســـاختن راه هاي اطراف براي 
جلوگيري از ترّدد آزادانه انگليسي ها و عوامل آنان، 28 دسامبر 
سال 1916 دستور دادند كه پانصد تَن از نظاميان تحت فرمان آنان 
مركب از سپاهيان ِهندي و افراد «اِس پي آر» با چند توپ و مسلسل 
از شيراز به كازرون بروند و كازروني ها را سركوب كنند. واحد 
نظامى انگلستان هشـــتم دي ماه 1295 هجرى شيراز را به عزم 
 كازرون ترك كرد. اين نيروي اعزامي پس از درگيري با كازروني ها
 كه شـــماري داوطلب و خودجوش با تجهيزاتي ناچيز بودند با 

تحمل تلفات سنگين از نيمه راه به شيراز بازگشت.
دكتر صديقي پيشنهاد نخست وزيرى  را   رد كرد

دى1357 دكتر غالمحسين صديقي جامعه شناس، استاد 
دانشـــگاه تهران و آخرين وزير كشور در حكومت دكتر مصدق 
كه پس از 28 امرداد مدتي را در زندان به ســـر برده بود به شاه كه 
به او پيشنهاد كرده بود نخست وزير شود اطالع داد كه نمي تواند 
اين پيشنهاد را بپذيرد و شاه همان روز از شاپور بختيار يكي ديگر 
از همكاران پيشـــين دكتر مصدق خواست كه كابينه غير نظامي 

تشكيل دهد.

با مــــــى به كنار جوى مى  بايــــد بود
وز غصـــه كنـــاره  جـــــوى مى بايد بود

اين مدت عمر ما چو گل ده روز است
خنــــــــــدان لب و تازه روى مى بايد بود
حافظ

پند بزرگان
* از كسى كه به كار بد شما پاسخى 
نمى دهد بترسيد؛ او نه شما را مى بخشد، نه 

مى گذارد خودتان را ببخشيد.
برتراند راسل

* انسان منطقى خود را با جهان وفق 
مى دهد. انسان غير منطقى تالش مى كند كه 

جهان را موافق خود سازد.
 برنارد شاو
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وقايع انقالب اســالمى كه  درســتون 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.


