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 * دنبال درگيري نيس�تيم و بعيد هم مي دانم کس ديگري هم 
دنبال درگيري باشد

   * براي هر شرايطي آماده هستيم و مردم ايران نشان داده اند 
با جديت از کشورشان دفاع مي کنند

 * اي�ران کش�ور قدرتمن�دي اس�ت و مي توان�د از منافع خود 
 دف�اع کن�د و اين منطقه اس�ت که مي توان�د از حضور آمريکا

ضرر کند
* آمريکا نمي تواند جلو صادرات نفت ايران را بگيرد

 * اگرآمريکا بخواهد جلو صادرات ما را بگيرد، مجبور اس�ت 
وارد سياست هايي شود که دنيا را به آشوب خواهد کشاند  

  * نمي خواهيم روابطمان را با دنيا به هم بزنيم  
 * مهمتري�ن ط�رف تج�اري م�ا چين، روس�يه و همس�ايگان 

هستند
  * از ابت�دا معتق�د بودي�م حض�ور آمري�کا در خلي�ج ف�ارس
 عاوه ب�ر اي�ن که غير قانوني اس�ت همراه ب�ا تنش آفريني

نيز هست
 * دولت هاي ايران و چين در کنار دولت هاي ديگر بايد به آمريکا 

نشان دهند دنياي امروز دنياي آمريکا يا غرب نيست
»محمد جواد ظریف« وزیر امور 
خارجه در گفتگوی اختصاصی با 
شبکه خبری »فونیکس« چین گفت : 
از ابتدا معتقد بودیم حضور آمریکا 
در خلی���ج فارس عاوه بر این که 

غیرقانونی است همراه با تنش آفرینی 
نیز هست.

به گزارش ایرنا ظریف در این 
مصاحبه که جمعه شب از این شبکه
بقیه در صفحه 2

صفحه16صفحه4

هدف دولت ایجاد تعادل

در بازار مسكن  است

اكونومیست: هژموني آمریكا

رو به افول است
 * مظاهري�ان مع�اون ام�ور مس�کن و س�اختمان وزي�ر راه و شهرس�ازي: قيم�ت مس�کن 
 در 9 ماه�ه ابت�داي امس�ال در ته�ران نس�بت ب�ه م�دت مش�ابه س�ال گذش�ته 66/3 درص�د

افزايش نشان مي دهد

* ترامپ در ميانه تهديد در هم کوبيدن دش�منان و خروج از س�وريه، به خارج شدن نيروهاي 
آمريکايي تن داد 

* اکونوميست: تحريم هاي واشنگتن عليه تهران، قادر به سرنگوني نظام ايران نيست

آمريكايي ها در شرايط تهديد ايران نيستند

در مراسم دهمين سالگرد ارتحال آيت اه جمي

 * اگر ملتي به سراغ تمّسک به فروع رفتند، از بين خواهند رفت 
 * پ�اره پ�اره ک�ردن م�داوم جامعه، پخش مکّرر کينه، انتش�ار مرت�ب نفاق، اين که اف�راد در جامعه 
 مجب�ور ش�وند ش�خصيت دوگان�ه داش�ته باش�ند و اي�ن ک�ه ت�ک ت�ک م�ا از صداقت دور ش�ويم

از نشانه هاي بداقبالي دولت ها ست 
  * فروماي�گان را مق�دم داش�تن و فرزان�گان را مؤخر قرار دادن از ديگر عوامل فروپاش�ي حکومت ها

از نگاه اميرالمومنين)ع( است
 * آيت اه جمي جزو کساني بود که در حوزه مسئوليت خود فضيلت محوري را در نظر داشت

 * بايد از روزي ترسيد که جايگاه ها به هم بريزد و نقش ها دگرگون شود
* دکترمطهری : حضور مقاوم آيت اه جمی درخوزستان تاپايان جنگ ستودنی است

  يادگار گرامي امام: زيربناي جامعه، اخاق 
و احساس رضايت مردم است

صفحه4

صفحه2

* رئيس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت: براي تعامل با شرکت هاي اروپايي منتظر تعيين 
تکليف کانال مالي ايران و اروپا هستيم 

* رئيس پژوهش و فناوري مديريت اکتشاف شرکت نفت: طرح پژوهشي شناسايي شيل هاي نفتي 
تا قبل از پايان سال امضاء مي شود 

* حجم قابل توجه نفت شيل در قالي کوه لرستان که قابليت استفاده مستقيم به عنوان سوخت جت 
را دارد، به اثبات رسيده است

آمادگي 110 شركت اروپایي براي تعامل نفتي با ایران

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6
سيدمسعود رضوی    

ماتریكس

ایرانی

ظریف در مصاحبه با فونيکس چين: 

9 سال

پس از 9 دي

صفحه 2
فتح اه آملي

يادداشت

دو خبر در یک قاب!

صفحه2

نماد

فرهنگ ایران

صفحه 3
احمد مسجدجامعی

يادداشت

آگهي مناقصه عمومي 
تك مرحله اى

موضو� مناقصه: �نجا� كليه �مو� خدماتى (پذير�يى � نظافت) شهر���� يز�
1)  مبلغ و نوع سـپرده شـركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت 
مقطوع به ميزان   402/500/000  ريال  مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به 
ــهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه  ــاب 2091520071 بانك تجارت ش حس

بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.
ــام تعهدات در هنگام عقد  2) مبلـغ و نوع سـپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انج

قرارداد معادل 10 درصد مبلغ قرارداد مي باشد.
3) نحوه تامين اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال 1397 شهردارى يزد تامين 

اعتبار مى شود. 
ــد.   ــناد از تاريخ 97/10/09 مى باش 4) مهلت خريد و تحويل اسـناد: زمان فروش اس
ــنهادها به دبيرخانه  محرمانه اداره حراست شهرداري  ــليم پيش حداكثر تاريخ تس
ــنهادها  ــد و كليه پيش ــنبه مورخ 97/10/23مي باش تا پايان وقت ادارى روز يكش
ــنبه مورخ 97/10/24 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى  ــاعت 10 روز دوش در س

شهردارى يزد مفتوح مي شود.
ــهردارى در طول قرارداد  ــزد و محل هايى كه ش ــهردارى ي 5) محـل انجام كار: ش

مشخص مى نمايد.
 www.yazd.ir 6) محل دريافت اسناد: وب سايت شهردارى يزد به نشانى

ــناد، با مراجعه به  ــت قبل از واريز وجه جهت خريد اس تمامى متقاضيان  مى بايس
سايت yazd.ir اسناد را دريافت ومطالعه نمايند. درصورت عدم رعايت اين بند و 

واريز وجه، شهردارى نسبت به استرداد اين وجه هيچ گونه مسئوليتى ندارد. 
7) قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 1/200/000 ريال به صورت واريز 
نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت  ساير اطالعات و جزئيات 

مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 
ــپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايى كه  ــنهادهاي فاقد س 8) به پيش
بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش و كمتر از ميزان مقرر، 

چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ــپرده هاي آنها به  ــوند س 9) چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نش

ترتيب ضبط خواهد شد. 
10) شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

11) شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهردارى 
يزد موضوع ماده 10 آيين نامه معامالت شهرداريهاى مراكز استانها مى باشد.

12) هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهردارى يزد

مناقصه عمومى شماره 97/42
FB-261 �موضو� : ساخت � الستيك كا�� مخز

پتروشـيمى آبادان در نظر دارد ساخت مخزن )FA-261 به 
ضخامت بدنه و سقف 8 ميلى متر و ضخامت كف  10 ميلى متر و الستيك كارى 

مخزن) را ازطريق مناقصه عمومى به پيمانكاران واجد شرايط  واگذار نمايد.
 لذا از شركت هايى كه داراى امكانات و تجربه و سوابق كارى مرتبط هستند دعوت 
مى شود حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از تاريخ درج اين آگهى جهت دريافت اسناد 

مناقصه  به نشانى ذيل مراجعه نمايند.
تهران - خيابان ميرداماد - خيابان مصدق- پالك6 – امور حقوقى و قراردادها 

تلفن: داخلى 021-22253006-10-240
آبادان- كوى مطهرى- مجتمع پتروشيمى آبادان- امور قراردادها

تلفن:061-53260431
* هزينه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

روابط عمومى شركت پتروشيمى آبادان

شركت پتر�شيمى �با���
(سهامى عا�)

وم
ه  د
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مناقصه عمومى شماره  97/58
موضو� : خريد مو�� پلى �ينل �لكل

شركت پتروشيمى آبادان در نظر دارد خريد 15تن مواد پلى 
وينل الكل(PVA ) مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومى به 

شركت هاى واجد شرايط واگذار نمايد .
ــس از هماهنگى با  ــركت در مناقصه دعوت بعمل مى آيد پ ــان ش ــذا از متقاضي ل
امور قراردادهاى شركت پتروشيمى آبادان جهت كسب اطالعات و دريافت اسناد 

مناقصه به آدرس ذيل مراجعه نمايند.
ــركت  ــر داماد خيابان دكتر محمد مصدق پالك6 ش ــران- خيابان مي آدرس:ته

پتروشيمى آبادان -  امور قراردادها
داخلى (240) 021-22253006-10

آبادان-كوى مطهرى مجتمع پتروشيمى آبادان- امور قراردادها
061- 53260431

* هزينه آگهى مناقصه بر عهده برنده مناقصه مى باشد .
روابط عمومى شركت پتروشيمى آبادان

شركت پتر�شيمى �با���
(سهامى عا�)

سى دى  روزنامه اطالعات
 فروردين  تـا  دى ماه 

 سـال 1323
قيمت هر  CD  70/000  ريال

ش��ركت توليد نير�� بر� فا��(به عنو�� �س���تگا� مناقصه گز��)� ��نظر ���� �� بين مناقصه گر�� تو�نمند � با سابقه كه تو�نايي خريد ��غن تر�نسفو�ماتو� 
�� ���ند� �� طريق س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت به شما�� ثبت س���تا� 200971324000022 با برگز��� مناقصه عمومي يك مرحله �� �قد�� نمايد. لذ� 
مناقصه گر�� صالحيت ��� �� �مينه موضو� فو� مي تو�نند جهت �خذ �سنا� مناقصه �� ��� سه شنبه مو�� 1397/10/11 به مد� 3 ��� كا�� به سامانه تد��كا� 
�لكتر�نيك ��لت به ���� www.setadiran.ir مر�جعه � �س���نا� مناقصه مربوطه �� ��يافت نمايند � پس �� تكميل� همر�� با �س���نا� � مد��� خو�سته شد� 
�� �س���نا�� حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� يكشنبه مو�� 1397/10/23 عال�� بر با�گذ��� �� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت�  به صو�� فيزيكي � مجلد �� 
پاكت سربسته � ال� � مهر شد� به نشاني: شير�� � خيابا� ��� � ���13� فرعي 13/5 � �182 (شركت توليد نير�� بر� فا��) كدپستي7143673769 ��سا� 
يا تسليم نمايند. ال�� به �كر �ست مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلي �� سامانه� مر�حل ثبت نا� �� سامانه � ��يافت گو�هي �مضا� �لكتر�نيكي �� جهت 
شركت �� مناقصه محقق سا�ند. بديهي �ست به پيشنها�ها� ��صله خا�� �� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت � همچنين به پيشنها�ها� فاقد �مضا� مشر��� 
مخد�� � نامرتب � كالس���ه بند� � مجلد نشد� � عد� ��سا� مد��� به صو�� فيزيكي � پيشنها�هايي كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� ��صل شو�� به هيچ عنو�� 

ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
ساير �طالعا� مو�� نيا� به شر� �يل �عال� مي گر��:

1� تا�يخ �نتشا� �سنا� مناقصه �� سامانه ستا�: �� ��� سه شنبه مو�� 1397/10/11
2� مهلت ��يافت �سنا� مناقصه: تا ساعت 16 ��� پنجشنبه مو�� 1397/10/13

3� مهلت ��سا� پيشنها�ها: تا ساعت 16 ��� يكشنبه مو�� 1397/10/23
4� تا�يخ با�گشايي پيشنها�ها( پاكت ها� �لف � � � �): متعاقبا� پس �� برگز��� مناقصه �عال� مي گر��.

5� مد� تحويل كاال: فو�� پس �� �بال� قر����� مي باشد.
6� مبلغ � نو� ضمانت نامه ش���ركت �� فر�يند ��جا� كا� (شركت �� مناقصه): مبلغ 450/000/000 �يا�� تضمين معتبر مطابق با �نو�� تضمين ها� مند�� �� �خرين 
�يين نامه تضمين معامال� ��لتي � به پيشنها�ها� فاقد تضمين� سپر�� ها� مخد�� يا كمتر �� ميز�� مقر�� چك شخصي � نظاير ��� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

بديهي �ست ���ئه مد��� ��خو�ستي هيچ گونه حقي �� بر�� متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه �يجا� نخو�هد كر�. ضمنا� جهت هرگونه پاسخگويي به سو�ال�� 
مناقصه گر�� مي تو�نند با شما�� تلفن 32251757�071 �قا� مهند� جعفرپو� تما� حاصل نمايند.

� �طالعا� تما� سامانه ستا� جهت �نجا� مر�حل عضويت �� سامانه: تلفن مركز ��هبر� � پشتيباني 41934�021 مي باشد.
� هزينه ��� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.

شركت توليد نيروي برق فارس www.tpph.ir :سايت �� ����

شركت توليد نير��
 ب��ر� ف��������ا��

 (سهامي عا�)

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
به شمـاره 97-43

نوبت اول

آگهي مناقصه عمومي  (نوبت دوم)
شهر���� ���هن �� نظر ���� به �ستنا� مجو� ش����ما�� 1/344/787/� مو�� 96/12/28 
ش����و��� �س����المي ش����هر ���هن �قد�� به برگز��� مناقصه عمومي �يو��كشي �مين فوتبا� 
(بر�سا� فهرست بها� ��� � باند سا� 97) نمايد. لذ� متقاضيا� پيشنها� مي تو�نند تا 10 ��� پس 
�� تا�يخ �نتشا� �گهي نوبت ��� ���نامه تا پايا� �قت ����� ��� پنجشنبه مو�� 97/10/20 جهت 

��يافت � تحويل �سنا� مناقصه به ��حد �مو� قر�����ها (76504991-021) مر�جعه نمايند.
1� موضو� مناقصه: �يو��كشي �مين فوتبا� 

2� مهلت ��يافت � تس�ليم �س�نا�: �� ��� ��شنبه مو�� 97/10/10 تا 
پايا� �قت ����� ��� پنجشنبه مو�� 97/10/20 تا ��� ساعت 13 مي باشد. 

3� مد��� م�و�� نيا� جهت تحويل �س�نا� مناقص�ه: معرفي نامه 
ممهو� به مهر � �مضا� مجا� شركت به همر�� كا�� شناسايي معتبر.
4� محل تحويل �سنا�: �بيرخانه شهر���� ���هن مي باشد. 

5� مبل�غ ب�ر����: 1/500/000/000 �يا� � س���پر�� ش���ركت �� مناقصه به مبلغ 
75/000/000 �يا� به صو�� ضمانت نامه بانكي مو�� قبو� شهر���� يا �جه نقد جهت ���يز 

به حسا� سپر�� 3100002572003 بانك ملي �ير�� شعبه ���هن �قد�� نمايند. 
6� تشكيل كميس���يو� عالي معامال� ش���هر���� ���هن � با�گشايي پاكت ها� 
پيشنها�� �� ��� شنبه مو�� 97/10/22 ��� ساعت 15 �� �فتر شهر��� مي باشد. 

7� شهر���� �� �� يا قبو� هر يك �� پيشنها�ها مختا� �ست. 
8� به پيش���نها�هايي مبهم� مخد��� فاقد ال� � مهر � سپر�� � �ناليز قيمت 

پيشنها�� پيمانكا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
9�  برندگا� ��� � ��� � سو� مناقصه هرگا� حاضر به �نعقا� قر����� نشوند سپر�� 

�نا� به ترتيب ضبط خو�هد شد. 
10� ساير �طالعا� � جزئيا� فني مربو� به معامله �� �سنا� مناقصه قيد گر�يد� �ست. 

11� هزينه چا� �� نوبت �گهي �� ���نامه به عهد� برند� مناقصه �ست.
مهدي كچويي  ـ      شهردار رودهن 

ت منتشر كرد : 
ت اطالعا

انتشارا

سلسله تحليل ها و درسهاي روان شناسي ورزش
نوشتة �كتر يد�له فرها��

�كتر محمد خبير�
قطع وزيري، چاپ اول ، 455 صفحه

مؤلفان اثر حاضر، در خالل فصول مختلف، اقدام به طرح دهها مثال 
ــامل داوران، مديران،  ــي رفتار ذي نفعان فوتبال، ش از آسيب شناس
ــگاهها، مربيان، بازيكنان، اصحاب رسانه، هواداران، خانواده ها،  باش
مديران فدراسيون و ركن قضايي آن، رفتار بين المللي فدراسيون و 
باشگاه ها در برابر مراجع بين المللي فوتبال، بازيكنان و باشگاههاي 

كشورهاي ديگر كرده و همچنين به دليل ارتباط عملي، تعاريف و 
مصاديقي از خودشيفتگي فرهنگي و تأثير منفي آن بر رفتار اهالي 

مذكور ارائه نموده است.
ــري فوتبال،  ــات گوناگون خود ـ بازيگ ــا توجه به تجربي ــان ب مؤلف
ــئوليت هاي اجرايي بين المللي و داخلي  ــي، مس مديريتهاي ورزش
ــي ورزش و فوتبال،  ــال، روان شناس ــري فوتب ــال، مربيگ در فوتب
آسيب شناسي ذهني و فرهنگي، روان شناسي اخالق ـ قسمت هايي 
را در هر فصل به پيامدها و نيز رهنمودهاي روان شناختي اختصاص 

داده اند.
فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني، روبروي ايستگاه مترو، ساختمان روزنامه اطالعات، تلفن: 29993686 

آگهي مناقصه عمومي
ومدو مرحله اي

 د
ت

وب
ن

فرماندهي آماد و پشتيباني مركز نيروي زميني ارتش 
جمهوري اسالمي ايران درنظر دارد، از طريق برگزاري مناقصه عمومي نسبت به خريد تعداد 
14قلم تجهيزات دوخت به شرح زير اقدام نمايد، لذا از كليه شركت ها و فروشندگان عمده 
دعوت به عمل مي آيد از تاريخ 97/10/9 لغايت مورخه 97/10/22 با دردست داشتن مدارك 

مشروحه ذيل، به آدرس زير مراجعه و برگ شرايط و مشخصات مربوطه را اخذ نمايند.
تعداد مورد نيازشرح نيازمنديرديف

1A4312 دستگاهچرخ راسته دوز
12 دستگاهچرخ اليك دوز21900
3E 782 12دستگاهچرخ مادگي دوز
16 دستگاهچرخ دوماكو دوسوزن اشتپ دار 45845
5E 4-5 8 دستگاهچرخ زيگزاك دوز
6E 1377 12 دستگاهدستگاه دكمه زن
7PL-D 92802 12 دستگاهچرخ سه سوزنه
8HF-8009 8 دستگاهدستگاه كمركش
9SR 60012 دستگاهدستگاه فيوزينگ عرض
4 دستگاهدستگاه پالتر160 سيناجت و نرم افزار10
4 دستگاهقيچي برش شماره1110
12JK-1 4 دستگاهدستگاه سوراخ كن جي اما
13TDB 3 4 دستگاهقطع زن اتومات
8 دستگاهچرخ پل دوز دو سوزن دوقالب14

ــماره 6158800178505  ــاب جاري طالئي ش 1ـ فيش واريز مبلغ 300/000 ريال به حس
بنام غيرقابل برداشت عوايد داخلي ف آما و پش نزاجا نزد بانك سپه

2ـ ارائه معرفي نامه كتبي.
آدرس: تهرانـ  اقدسيهـ  ابتداي بزرگراه ارتشـ  پادگان فرماندهي آماد و پشتيباني 

مركز نزاجا ( پيروان واليت)ـ  مديريت خريد و پيمان. تلفن: 22292414 

ل
او

ت 
وب

ن

 ��تش جمهو�� �سالمي �ير��
نير�� �ميني

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي
آگهي شركت در مناقصه (نوبت اول)

شـركت سـهامي آب منطقـه اي اصفهان در نظـر دارد اجراي احكام قضايي انسـداد چاه هاي 
غيرمجاز، توقيف دستگاه حفاري غيرمجاز و جلوگيري از اضافه برداشت منابع آب را از طريق 
مناقصه عمومي به شـركت هاي واجد شـرايط واگذار نمايد. لذا خواهشمند است از تاريخ درج 
آگهي نوبت دوم به مدت 7 روز نسـبت به دريافت اسـناد مناقصه از طريق سـامانه تداركات الكترونيك دولت به آدرس
www.setadiran.ir اقدام نمايند. شايان ذكر است دريافت اسناد مناقصه صرفاً از طريق سامانه ستاد انجام مي پذيرد.

شماره مناقصه در سامانه: 200971205000047
آدرس: اصفهان، روبروي پل خواجو، ابتداي بلوار آئينه خانه، شركت آب منطقه اي اصفهان، امور تداركات و خدمات پشتيباني 

تلفن تماس: 5-36615360(031) داخلي 2144 دورنگار: 36611128(031)
www.esrw.ir : روابط عمومي شركت آب منطقه اي اصفهانآدرس سايت

شركت �� منطقه �� �صفها�

332929 / م الف

هيچ وقت در شرایط اضطرار با آمریکا مذاکره نخواهيم کرد

صفحه2

عکس: اميرحسين صالحی - شبستان

ديدار دبیرکل جنبش جهاد اسامی فلسطین با دکترظريف
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  يادگار گرامي امام: زيربناي جامعه، اخاق و احساس رضايت مردم است
یادگار امام با اشاره به روایتی از پیامبر 
اکرم)ص( در باره ثابت بودن روند زندگی 
بشر، بر توجه به سنّت های تاریخی تأکید کرد 
و اظهار داشت: باید قواعد رفتار انسان ها و 
علل سقوط و ثبوت را به دست بیاوریم تا 
در زندگی رعایت کنیم؛ و اّل هیچ تضمینی 
وجود ن���دارد که ما بمانیم و دیگران بروند. 
اگر قواعد را رعایت نکنید، عرصه را از شما 

می گیرند.
 به گزارش جماران، آیت اه سید حسن 
 خمینی در مراس���م دهمین سالگرد ارتحال 
آیت اه جمی در حسینیه جماران، افزود: یکی 
از این قواع���د فرمایش امیرالمؤمنین)ع( در 
مورد چهار دلیل فروپاشی حکومت هاست؛ 
اولین دلیل مورد اشاره ایشان، »تضییع اصول« 
)ضایع کردن اصول اساسی( است. اگر ملتی 
به سراغ تمّسک به فروع رفتند، از بین خواهند 
رفت. اگر دیدید در جامعه ای به جای اصول 
جامعه و اّمهات مشکات و زیر بنای روابط 
اجتماعی، فقط به ظواهر پرداخته می شود به 
فرموده امیرالمؤمنین این مسیری است که به 
بداقبالی دولت ها می انجامد؛ البته این بدان معنا 

نیست که اصا به فروع توجه نکنیم.
وی با تأکید ب���ر این که زیربنای یک 
جامعه اخاق و احساس رضایت مردم است، 
گفت: طبق روایتی از پیامبر ، »کسی که بیشتر 
مدارا می کند بیشترین عقل را دارد«؛ اجتماع 
بشری بر اساس وفق شکل گرفته است. پاره 
پاره کردن مداوم جامعه، پخش مکّرر کینه، 
انتش���ار مرتب نفاق، این که افراد در جامعه 
مجبور شوند شخصیت دوگانه داشته باشند و 
این که تک تک ما از صداقت دور شویم از 
نشانه های بداقبالی دولت ها است. اگر دیدیم 
اصول ما از دست رفته است و به فروعات 
می چسبیم زنگ خطری است که این جامعه 
دچار مشکل ش���ده است.حاج سید حسن 
خمینی ادام���ه داد: در زبان ائمه)ع(، »ظلم« 
به عنوان مش���کل اصلی جوامع بیان شده 
است.  »احساس رضایت مردم«، از اصول 

جامعه است. مردم به هر ترتیبی باید احساس 
رضایت کنند و تحمی���ل جایی در جامعه 
نداشته باش���د. همان گونه که قرآن خطاب 
به پیامبر با آن ش���أن و منزلت می فرماید، 
»اگر تندخو بودی مردم از اطراف تو پراکنده 

می شدند«.
یادگار امام، »تقدی���م الراذل وتاخیر 

الفاضل«)فرومایگان را مقدم داش���تن و  
فرزانگان را مؤخر قرار دادن( را از دیگر عوامل 
فروپاشی حکومت ها از نگاه امیرالمومنین)ع( 
خواند و گفت: امیرالمؤمنین)ع( می فرماید اگر 
دیدید جامعه ای که از داش���ته های خود در 
حوزه نیروی انسانی و افاضل بهره نمی برد 
و آنها را عقب می اندازد، از عائم فروپاشی، 
مشکل دار بودن و بداقبالی است.وی افزود: 
یکی از توفیقات دفاع مقدس همین بحث 
اس���ت که در آن مقطع ما اصول جامعه را 
فراموش نکرده و فروع را جایگزین اصول 
نکرده بودیم.حاج سید حسن خمینی اظهار 
داشت: نقش بی بدیل آیت اه جمی و توفیقی 
که در آبادان پیدا ک���رده بودند به همین بر 
می گردد که در آن لحظات اصل مسأله گم 
نشده بود؛ ایشان جزو کسانی بود که در حوزه 
مسئولیت خود فضیلت محوری را در نظر 
داشت.وی در فراز پایانی سخنان خود اظهار 

داشت: باید از روزی ترسید که جایگاه ها به 
هم بریزد و نقش ها دگرگون شود.

خاطره دكتر مطه��ري از اعتصاب 
كاركنان صنعت نفت آبادان

دکترعلی مطهری در  مراس���م دهمین 
س���الگرد ارتحال آیت اه جمی ، با اشاره 
به ابعاد مختلف شخصیت آیت اه جمی، 

گفت: غیر از ارتباطی که ایشان در سال های 
56 و 57 با شهید مطهری داشت، آنچه در 
ش���خصیت او بارز است مقاومتی است که 
ایشان در سال های 59 تا پایان جنگ در آبادان 
و خوزستان داشتند. یک وقت انسان خودش 
می خواهد مقاوم���ت کند و یک وقت می 
خواهد مردم را به مقاومت وابدارد؛ این دومی 

سخت تر است.
نایب رئیس مجلس   ب���ا بیان اینکه 
پیامبر)ص( فرموده، سوره هود من را پیر کرد، 
تصریح کرد: در این سوره آمده است »استقامت 
 کن و به اس���تقامت وابدار.« مشکل ترین

 کار این اس���ت که آدم بخواهد مردم را به 
مقاومت واب���دارد و رهبری کند. چون باید 
اراده خودتان را به آنها بقبولنید تا آنها با اراده 
خودشان اراده شما را انجام دهند. به همین 
جهت می گویند امامت بالتر از نبوت است 
که  عاوه بر اباغ پیام خداوند، مأمور بودند 

دس���ت مردم را بگیرند و به سوی خداوند 
حرکت دهند

وی در خصوص رابطه شهید مطهری 
با آی���ت اه جمی گفت: مقداری که من به 
خاطر دارم مربوط به س���ال های 56 و 57 و 
ماه هایی است که در آستانه پیروزی انقاب 
بودیم. من با آقای جمی آشنایی نداشتم و 
می دیدم که ایش���ان گاهی به منزل ما می 
آیند و حتی دو سه شب اقامت می کنند و 
رابطه نزدیکی با پدر ما داشتند. از آنجا بود 
که تا حدودی با ایشان آشنا شدم. صمیمت 
و تواضع ایشان هر کسی را تحت تأثیر قرار 
می داد. بعد شنیدیم چند شبی که در منزل 
ما بودند به خاطر این بود که مورد تعقیب 

ساواک بودند.
 فرزند شهید مطهری با اشاره به موضوع 
اعتصاب کارکنان صنعت نفت آبادان پیش 
از پیروزی انقاب اس���امی، اظهار داشت: 
فکر می کنم آبان یا آذر ماه سال 57 بود که 
شیرهای نفت را به روی خارج بستند و همین 
طور نفت داخلی ما هم قطع شد؛ که اقدام 
بسیار مهمی در پیشبرد نهضت اسامی بود. 
بعدها شنیدیم که آیت اه جمی هم نقش 

مهمی در این موضوع داشتند.
وی  تصریح کرد: مدتی نفت داخلی 
هم تأمین نمی ش���د و برخی افراد به شهید 
مطهری گفتند مردم خیلی در سختی هستند. 
ایش���ان هم تأیید کردند که ضرورتی ندارد 
نفت داخلی هم قطع ش���ود؛ لذا ایشان به 
امام پیش���نهادی دادند و هیأتی را مرکب از 
مهندس بازرگان، مهندس مرتضی کتیرایی و 
آیت اه هاشمی رفسنجانی تشکیل دادند که با 
کارگران پالیشگاه آبادان صحبت و آنها را 

قانع کنند تا نفت داخلی را تأمین کنند.
مطهری ادامه داد: شهید مطهری تلفنی 
این پیش���نهاد را با پاریس مطرح کردند و 
امام هم پذیرفتند و ط���ی اعامیه ای این 
هیأت را مأمور کردند که به پالیشگاه نفت 
آبادان بروند و کارگران را قانع کنند که نفت 

داخلی را تأمین کنند تا مردم بی جهت تحت 
فشار نباشند. البته بعضی ها مخالف این کار 
بودند و می گفتند باید کاری کنیم که مردم به 
فشار بیایند تا اینکه بیشتر به حرکت بیایند و 
انقاب شتاب بیشتری پیدا کند. شهید مطهری 
می فرمود این یک فکر مارکسیستی است؛ 
انقاب اسامی انفجاری نیست و انقاب 
آگاهانه اس���ت. ایشان می فرماید با این کار 
رهبری امام جنبه ایجابی پیدا می کند؛ انگار 
اداره کشور کم کم دارد به دست امام می افتد. 

لذا این کار به نفع انقاب است.
نایب رئیس مجلس   اظهار داش���ت: 
مرحوم آیت اه جمی با این هیأت همکاری 
نزدیک داشتند و اطاعات مستمر تلفنی از 
همراهی کارگران با این هیأت و شکس���تن 
اعتصاب برای تأمین نفت داخلی به شهید 
مطهری می دادند. قبل از آن هم شهید مطهری 
ارتباط خوبی با آیت اه جمی داشتند؛ چند 
باری در حسینیه اصفهانی های آبادان سخنرانی 
داشتند و طبعا در آبادان به منزل مرحوم جمی 
می رفتند. همین در طور سخنرانی هایی که 
دهه چهل در دانش���کده نفت آبادان داشتند 

ارتباطی میان این دو بزرگوار بود.
وی ادامه داد: مقداری که من از ارتباط 
این دو بزرگوار می دانم همین است. ممکن 
است در دوره حوزه علمیه هم ارتباطی بوده 
است. البته شهید مطهری شش سال بزرگتر از 
مرحوم آقای جمی بودند. من از روابط آنها در 

این دوران اطاعات درستی ندارم.
در این مراسم، نظریان از مسئولین ستاد 
برگزاری س���الگرد رحلت آیت اه جمی 
گفت: متأس���فانه خیلی وقت ها نسبت به 
بزرگان برخ���ورد تبلیغی می کنیم و فرآیند 
ذهنی که باید برای ما طی شود طی نمی شود؛ 
مانند کالیی می ش���ود که تبلیغ می کنیم و 
کسی نمی خرد. اگر بخواهیم یک ارتباط مؤثر 
برقرار کنیم، سخت است. متأسفانه بزرگان را 
تبلیغاتی به ما معرفی می کنید؛ ما از تبلیغات 

خسته شده ایم.

بقیه از صفحه اول
پخش ش���د ، گفت : حضور ناو آمریکا در خلیج 
فارس بیش از آن که اثر مثبت داشته باشد ،   ایجاد 
تنش و تش���نج می کند و هر وقت آمریکایی ها 
حضورشان را در خلیج فارس افزایش داده اند همه 
کشورها دراین حوزه با خطراتی مواجه شده اند.

او افزود: ایران کش���ور قدرتمندی است و 
می تواند از منافع خود دفاع کند و این منطقه است 
که می تواند از حضور آمریکا، ضرر کند و بعید 
می دانم آمریکایی ها شرایط برای تهدید ایران را 

داشته باشند.
وی در مورد خروج نیروهای آمریکایی از 
سوریه هم گفت:  هنوز نمی دانیم که آمریکایی ها 
چه برنامه ای دارند. آنچه برای ما مهم است ، این 
که سیاست آمریکا در منطقه خطرناک است که 

باید عوض شود.
آینده چالش های ایران و آمریکا

رئیس دستگاه دیپلماسی  ایران همچنین در 
مورد چالش های پی���ش رو میان ایران و آمریکا 
گفت: ش���رایط و روابط به همین حالت چالشی 
ادامه خواهد یاف���ت و بعید می دانم آمریکایی ها 
به رغم همه تصمیم گیری های نابخردانه ای که 
داشته اند، تصمیم بر تشدید این حالت در روابط 

خود با ایران بگیرند.
ظریف گفت: برای هر شرایطی آماده هستیم و 
مردم ایران نشان داده اند با جدیت از کشورشان 
دفاع می کنند و ما دنبال درگیری نیستیم و بعید هم 

می دانم کس دیگری هم دنبال درگیری باشد.
وزیر امور خارجه  در پاس���خ به این سئوال 
که تحلیلگران چینی معتقدند ایران بعد از شش 
ماه چاره ای ج���ز مذاکره با آمریکا ندارد، گفت: 
فکر می کنم تحلیلگران چینی بعد از ش���ش ماه، 

تحلیلشان را عوض می کنند .
  ما هیچ وقت در شرایط اضطرار با آمریکا 
مذاکره نخواهیم کرد .طرفی که از مذاکره خارج 
ش���د ، ایران نبود . آمریکایی ها تا هشت ماه قبل 
در برجام حضور داشتند و با ما مذاکره می کردند 
ولی آن را ترک کردند و خودشان باید به مذاکره 

برگردند.
او اظهار داشت: فکر می کنم تحلیلگران چینی 
به این نتیجه خواهند رسید   آمریکا چاره ای ندارد 

جز این که تصمیم خود را عوض کند.
وزیر امور خارج���ه  بابیان این که  آمریکا 
 نمی تواند جلو صادرات نفت ایران را بگیرد افزود : 
 اگر بخواهد جلو ص���ادرات ما را بگیرد، مجبور 
است وارد سیاست هایی شود که دنیا را به آشوب 

خواهد کشاند .
برجام

وی در پاسخ به این سئوال که اگر سه سال 
پیش که برجام را امضا کردید می دانستید آمریکا از 
آن خارج می شود چکار می کردید؟ گفت: اگر به 
سه سال قبل بر می گشتیم حتما سختگیری بیشتری 

انجام می دادیم.
 اما اینطور نیست که سه سال پیش، پیش بینی 
احتمال امروز را نداشتیم ولی آیا این که می شد به 
یک توافق بهتر از توافق فعلی رسید؟ به نظر من 

دشوار بود.
او تصریح کرد: اگر امروز بخواهیم توافق را 
دوباره بنویسیم اول که بعید می دانم امکان رسیدن 
به توافق وجود می داشت و اگر هم بتوانیم به توافق 
برسیم چیزی شبیه توافق سه سال پیش می بود.

ظریف در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که مدیر 
»هواوی« به خاطر معامله با ایران بازداشت شده 
است، تاکید کرد: بازداشت مدیر هواوی در کانادا 
قبل از این که بر ایران تاثیر بگذارد بر جهان تاثیر 
خواهد گذاش���ت، زیرا کانادا فردی را بازداشت 

کرده که کاری غیر قانونی انجام نداده است. 
به گفته وی کاری که آمریکایی ها می کنند غیر 
قانونی است ، این که می گویند نباید کسی با ایران 
معامله کند امری غیرقانونی است و این  خاف 

قطعنامه شورای امنیت است . 
آمریکا   با ای���ن اقدامات  قصد دارد »قانون 
جنگل« را حاکم کند . وزیر امور خارجه   افزود:   
از این رفتار دولت کان���ادا به عنوان یک دولت 
مستقل تعجب می کنم که این گونه خود را بازیچه 
دست آمریکایی ها کرده و یک شخصیت محترم 
و اثرگذار را با دس���تور واشنگتن بازداشت کرده 

است.
ظریف ادامه داد: بعض���ی اوقات آدم فکر 
می کند برخی رقابت های تجاری هم پشت این 
گونه اقدامات است.  این که آمریکایی ها مجبور 
می شوند معاون شرکت هواوی را دستگیری کنند، 
نشاندهنده میزان انزوای آنها در جهان است. این 
که کشوری بخواهد در جامعه بین المللی قلدری 
کند و به دیگران زور بگوید نش���ان می دهد آن 

کشور شرایط خیلی مناسبی در جهان ندارد. 
ظریف تصریح کرد: اعتقاد دارم سایر کشورها 
مانند  چین باید با این حرکت های آمریکا، نه به 
خاطر ایران بلکه ب���ه خاطر آینده روابط خود و 

روابط بین الملل، برخورد جدی داشته باشند.
  چی��ن مهمتری��ن ط��رف تج��اری 

ایران است
ظریف در پاسخ به سئوالی در مورد وضع  
ساز و کار مالی اروپا با ایران تاکید کرد :سیاست 
خارجی ما سیاست واکنش به اروپا نیست. اروپا 
هم مهمترین طرف تجاری ما نیست .مهمترین 
طرف تجاری ما چین، روس���یه و همسایگان ما 
هستند .ما با این کشورها مکانیسم های خود را 
ایجاد کرده ایم.البته به دنبال این نیس���تیم که با 
کشورهای اروپایی ارتباط نداشته باشیم. معتقدیم 
کشورهای اروپایی  هم مانند چین و روسیه باید 
وظایف خود را در برابر برجام نش���ان دهند و 
اگر این کار را نکنند، بیانگر این اس���ت که اروپا 

نمی تواند طرف قابل اعتمادی برای دنیا باشد.
ظریف تاکید کرد با این حال  نمی خواهیم 
روابطمان را با دنیا به ه���م بزنیم و روابط را با 
کشورهای همسایه و چین و روسیه ادامه خواهیم 
داد.رئیس دستگاه دیپلماسی   افزود: اروپایی ها 
هم ب���ه ما گفتند که به رغم مخالفت های آمریکا 
مشغول کار روی »ساز و کار مالی« هستند ولی ما 
هیچ وقت منتظر اروپا نبودیم و اکنون هم منتظر 

نیستیم .

وزیر امور خارجه   همچنین در مورد زمزمه 
اخراج فرزندان مقامات ایران که در آمریکا ساکن 
هستند گفت: فرزندان تعداد محدودی از مقامات 
ایرانی در آمریکا هستند که آنها هم شخصا و بر 
اساس ش���رایط زندگی و کارشان این تصمیم را 

اتخاذ کرده اند.
او ادامه داد: خوشحالم که فرزندانم در ایران 
هستند ؛ دوری از خانواده شرایط خوبی نیست .در 
جوانی مجبور بودم قبل از انقاب دور از خانواده 
باشم و این مش���کل را کاما احساس می کنم، 
بنابراین احس���اس نمی کنم کسی از این تصمیم 

آمریکا ناراحت شود .
ظریف همچنین بااشاره به روابط ایران وچین 
گفت: توقعی که از دوس���تان چینی داریم این 
است وقتی آمریکایی ها از سیاست قلدری استفاده 
می کنند   به روابط دیرینه تاریخی با ایران توجه 
داش���ته باشند  .البته   به تصمیم های دولت چین 
احترام می گذاریم و همکاری بسیار خوبی هم با 
پکن داریم و معتقدم این همکاری بیشتر از گذشته 

ادامه خواهد یافت.
به گفته ظریف، دولت های ایران و چین در 
کنار دولت های دیگر باید به آمریکا نشان دهند 

دنیای امروز دنیای آمریکا یا غرب نیست. 
واقعیت این است که دیگر نه غرب مرکز عالم 
است و نه همه تصمیمات عالم در غرب گرفته 
می شود.رئیس دستگاه دیپلماسی   ایران با اشاره 
به این که اکنون چین بزرگترین بازیگر اقتصادی 
جهان است تاکید کرد :تبدیل چین به دومین تامین 
کننده بودجه سازمان ملل نشاندهنده نقش محوری 

منطقه و اهمیت چین در آینده دنیا ست.
وزیر خارجه اف���زود: دولت و مردم چین 
می دانند ایران یک شریک قابل اعتمادی است . 
ایرانی ها هیچ وقت تامین انرژی برای چین را با 
ماحظات سیاسی آمیخته نمی کنند.چین برای ما 
یک دوست قابل اعتماد است و می خواهم چینی ها 
هم اطمینان داشته باشند که عاقه ایران به چین 

یک عاقه راهبردی است نه تاکتیکی و مقطعی.
دیدار دبیركل جنبش جهاد اسامی فلسطین 

بادكترظریف
 محمد جواد ظریف  وزیر امور خارجه  در 
دیدار زیاد النَخاله دبیرکل جنبش جهاد اسامی 
فلسطین، با یادآوری اینکه حمایت از فلسطین 
یکی از اصول بنیادین سیاس���ت خارجی ایران 
است، تاکید کرد: ایران همیش���ه در کنار مردم 
فلسطین خواهد بود و از آرمان فلسطین حمایت 

خواهد کرد .
به گزارش   اداره کل دیپلماس���ی رسانه ای 
دبیرکل جنبش جهاد اس���امی فلسطین  هم در 
این دیدار گفت: مقاومت در مقایس���ه با گذشته 
از ظرفیت و توانمندی بالیی در برابر متجاوزین 

برخوردار شده است.
مقام فلسطینی همچنین با اشاره  به تاش هایی 
که از س���وی برخی از کشورهای عربی و غربی 
برای شکستن مقاومت صورت می گیرد، بیان کرد: 
مردم فلسطین مصمم تر از گذشته تا پیروزی کامل 

به راه خود ادامه خواهند داد .

مطهری:  »9 دی« ابزاری برای ايجاد تفرقه 
در جامعه استفاده نشود

نایب رئیس مجلس ش���ورای اسامی بر ضرورت پرهیز از بهره برداری 
سیاسی از "9 دی" برای ایجاد تفرقه در جامعه تاکید کرد.

در یادداشت علی مطهری با عنوان "نهم دی، منادی اتحاد" که در اختیار 
ایسنا قرار گرفته است، آمده است:

» نهم دی س���ال ۱۳۸۸، روزی بود که مردم قطع نظر از خطاهای دو 
طرف انتخابات ریاست جمهوری، برای حفظ اساس انقاب و نظام جمهوری 
اسامی به میدان آمدند. از این روز به عنوان ابزاری برای ایجاد تفرقه در جامعه 
بهره برداری سیاسی نکنیم. خصوصا سازمان صدا و سیما با توجه به کارنامه 
سال های گذشته اش توجه بیشتری به شرایط امروز و ضرورت اتحاد و اتفاق 

ملت داشته باشد.«

یک عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس با استقبال از استانی 
شدن توزیع یارانه ها در بودجه سال 
آینده، افزایش سطح درآمد مردم را 
ش����رط لزم برای آزادسازی قیمت 
سوخت دانس����ت و اظهار داشت: 
در لیحه بودجه س����ال 9۸ تصمیم 
مدبران����ه ای در مورد یارانه ها اتخاذ 
شد، البته سقف یارانه در سال آینده 
افزایش نمی یابد ولی مقرر شده منابع 
به نسبت جمعیت استانی که از یارانه 
اس����تفاده می کنند در اختیار شورای 
برنامه ریزی و استانداران استان ها قرار 
گیرد و با توجه ب����ه اطاعات آنها 

توزیع شود.
محمدرضا تابش در گفتگو با 
ایسنا افزود: اگر پروژه های خوب، 
جذاب و مورد نی����از مردم تعریف 
شود ممکن است عده ای از دریافت 
یارانه انصراف دهند و آن را یک عمل 
خیر بدانند و اجازه دهند که پولشان 
صرف یک پروژه مشخص شود. این 
اقدام خوبی اس����ت که انجام شده و 
باعث تمرکز زدایی می شود به این 
شرط که در این زمینه خوب عمل 
ش����ود و تبلیغات خوبی شود که در 
این صورت رقابتی هم بین استان ها 
در این زمینه ایجاد خواهد ش����د و 
بخشی از پول یارانه می تواند صرف 
پروژه های مشخص در استان ها شود.

مردم اردکان در مجلس با بیان 

اینکه اجباری در انصراف از دریافت 
یارانه وجود ندارد، گفت: البته ممکن 
است یارانه فرد متمولی را قطع کنند 
ولی نسبت به دهک های متوسط به 
پایین جامعه هیچ اجباری در انصراف 

از دریافت یارانه وجود ندارد.
تابش درباره واقعی شدن قیمت 
سوخت هم گفت: شاهد این هستیم 
که حجم وسیعی از سوخت به دلیل 
ارزان بودن قیمت آن قاچاق می شود. 
اگر می خواهیم جلوی رانت و فساد 
گرفته شود باید قیمت دلر و سوخت 
 به قیمت جهانی برسد، ولی پیش زمینه
 آن این است که بتوانیم سطح درآمد 
خانوارها را بالتر ببریم و بعد قیمت 

سوخت و دلر را واقعی کنیم.
این عضو کمیس����یون برنامه و 
بودجه مجلس در پایان خاطرنشان 
کرد: اولین راهکار این امر سیاس����ی 
 است. تعامات منطقه ای و بین المللی
 ما به نحوی باش����د ک����ه بتوانیم از 
مجموعه ظرفیت ها و پتانسیل هایمان 
در مس����یر بهره مندی مردم و ارتقاء 
درآمد س����رانه اس����تفاده کنیم. من 
شواهدی می بینم که این امور انجام 
می شود. اگر سمت گیری ها مثبت 
باشد همانطور که تحولت منطقه ای 
را رصد می کنیم می توانیم از مجموعه 
ظرفیت ها استفاده کنیم، سطح درآمد 
مردم را به مرور بال ببریم و قیمت 

سوخت و دلر را هم واقعی کنیم.

 دو خبر در يك قاب!
خبر اول: خارج از هرگونه عرف دیپلماتیك و روابط تعریف شده 
بین المللي دولت ها، ترامپ وارد عراق شد و 3 ساعت در پایگاه نظامي 
آمریکا در »عین ااسد« در اس��تان»اانبار« عراق با سربازان آمریکایي 
ماقات و دیدار كرد و همانگونه كه مخفیانه وارد عراق شد، برگشت! 
خبر ورود او به عراق بعد از ترك او از آسمان این كشور از سوي كاخ 
سفید علني شد. بازتاب این سفركوتاه مخفیانه، نه تنها در عراق،  كه در 
آمریکا و در اروپا، موجي از اعتراض را برانگیخته است. در عراق و در 
اغلب رسانه هاي آمریکا و اروپا، همچنین از سوي اغلب سیاستمداران 
این اقدام ترامپ در س��فر مخفیانه به یك كشور كه دولت ، مجلس و 
نهادهاي حکومتي مستقل دارد، نقض حاكمیت عراق و توهیني به مردم 

آن و استقال این كشور خوانده شده است.
رئیس جمهور آمریکا )ترامپ( ناخرس��ندي خود را از چگونگي 
انجام این سفر چنین بیان كرد:»خیلي غم انگیز است كه شما 7 تریلیون 
دار در خاورمیانه خرج كنید، اما ناچار باش��ید اینطور، مخفیانه و با 
اسکورت نظامي به منطقه سفر كنید. كاش بودید و مي دیدید كه ما براي 
انجام این سفر كوتاه، مجبور شدیم چه كارهایي انجام دهیم.  هواپیما 
در تاریکي عمیق فرو رفته بود، همه پنجره ها بسته شده  بودند، هیچ نور 
و چراغي روشن نبود، همه جا تاریکي مطلق بود، تاكنون چنین چیزي 
ندیده بودم. من س��وار هواپیما هاي زیادي شده ام، از همه نوع و همه 

شکل و اندازه، اما هرگز شبیه به این ندیده بودم!«
این گفته ترامپ را اگر چه ارزیابي خطرها و شرایط امنیتي براي 
جان رئیس جمهور آمریکا در ورود به خاك عراق دانسته اند، اما واقعیت 
آشکاري را نیز نش��ان مي دهد كه رئیس جمهور آمریکا تا آن حد از 
نظر مردم خاورمیانه منفور اس��ت كه براي یك سفر 3 ساعته و دیدار 
از یك پایگاه نظامي آمریکا در خ��اك عراق تن به تحقیر فاكت بار 
مي دهد. ترامپ در این دیدار خطاب به سربازان آمریکایي گفت:»آمریکا 
دیگر ژاندارم جهاني نیست و سیاست سرنگوني دولت ها و رژیم هاي 
حاك��م را دنبال نخواهد كرد.« او همچنین اظه��ار كرد.»دیگر دوران 
حماقت هاي آمریکا كه در هر كجا دخالت نظامي كند، به پایان رسیده 
و در خاورمیانه هر كس منافعي دارد، باید خودش هزینه آن را بپردازد. 
نباید انتظار داشته باشند، آمریکا به جاي آنها وارد عمل شود و براي آنها 
بجنگد. اگر هم مي خواهند ما وارد عمل )جنگ( براي آنها شویم، باید 

همه هزینه هاي مالي براي ورود نیروهاي نظامي آمریکا را بدهند.« 
ترامپ فراتر از این هشدار و سیاس��ت خود، درباره خاورمیانه 
گفت: »آمریکا دیگر مخارج و هزینه هاي جنگ براي دیگران )دولت ها( 
را تقبل نمي كند.« پرسش��ي كه برخي از كارشناسان سیاسي � نظامي 
مطرح كرده اند، این است كه ترامپ چرا به افغانستان نرفت، در حالیکه 
ارتش آمریکا بصورت بسیار گسترده تر در آنجا حضور دارد و تعداد 
سربازان آمریکایي در افغانستان، چندین برابر عراق است!؟ پاسخ این 
كارشناسان این اس��ت كه ترامپ در این سفر 3 ساعته مخفیانه خود، 
بصورت مستقیم به 3 كشور اسرائیل، عربستان و ایران پیام داده است، 
آنهم در عراق كه از طریق س��وریه به اسرائیل و هم مرز با عربستان و 

همسایه متصل به جمهوري اسامي ایران است. 
یکي از كارشناسان حقوق بین الملل دراین باره مي نویسد: »جمله 
ترامپ كه گفت اگر مي خواهند ما وارد عمل شویم، باید هزینه ها و پول 
آن را بپردازند؛ بدین معناست كه اوا هزینه نیروهاي نظامي آمریکا در 
عراق را قاعدتاً باید عربس��تان و دیگران )شیوخ حاكم در كشورهاي 
جنوبي خلیج فارس( بدهند، در غیر اینصورت نیروهاي نظامي آمریکا به 
طریقه مشابه )سوریه و افغانستان( عراق را نیز ترك نمایند. ثانیاً ترامپ 
افزود ما ساانه چندین میلیارد دار به اسرائیل كمك مي كنیم. خودشان 
باید از خودشان دفاع كنند. به عبارت دیگر ترامپ مي خواهد بگوید، 
اسرائیل نباید به اعتماد حمایت نظامي آمریکا در سوریه عملیات نظامي 
انجام دهد، بلکه مسئولیت هر عملیات نظامي به عهده خودش است. 

این سخنان بیشتر وجوه مختلف تصمیم هاي ترامپ مبني بر خروج 
از سوریه و افغانس��تان را روشن مي سازد و تا حدودي چتر حمایتي 
آمریکا از اسرائیل را كاهش مي دهد. البته شرایط سیاسي درون آمریکا 
تا به حال اجازه نداده هیچ رئیس جمهوري در صورت به خطر افتادن 
امنیت اسرائیل وارد عمل)اقدام مستقیم( نشود. وجه دیگري كه ترامپ 
بر آن تأكید كرد، دش��مني با ایران بود و اظهارداشت، شما سربازان 
آمریکا اینجا هس��تید تا ایران را زیرنظر داشته باشید. به عبارت دیگر 
یکي از اهداف حضور نظامي آمریکا در عراق، مهار و كنترل جمهوري 

اسامي ایران از درون خاك عراق است.«
این گفته ترامپ در پایگاه نظامي آمریکا در عراق درباره چرایي 
حضور آنها در خاك عراق علیه ایران، سندي است كه وزارت خارجه 
ما، مي تواند بلحاظ اعت��راض حقوقي و امنیتي به اطاع دولت عراق، 

همچنین در شوراي امنیت سازمان ملل برساند.
س��فر مخفیانه ترامپ به عراق از نگاه اغلب رسانه هاي آمریکایي 
 حركتي تبلیغاتي � انتخاباتي بود كه پیامد آن شکس��ت دیگري براي 

جایگاه ریاست جمهوري آمریکا و كاخ سفید خوانده شده است.
و اما خبر دوم، بركنارش��دن عادل الجبیر وزیرخارجه س��عودي ها و 
انتخاب »ابراهیم العس��اف« وزیرخارجه جدید اس��ت. در یك خانه 
تکاني، 33 مقام مس��ئول در حاكمیت از س��وي ملك سلمان تغییر 
كردند. بسیاري این تحوات را ناشي از فشارهاي بین المللي بعد از 
قتل خاشقجي، همچنین تغییرات سریع در شرایط سیاسي در منطقه 
مي دانند. ش��رح و تفس��یر خبر دوم، فردا در س��تون محك در ادامه 

نوشته»دو خبر در یك قاب!« خواهد آمد.

يادداشت

9 سال پس از 9 دي

در پاسخ به این سئوال كه چرا هر سال در سالگرد 9 دي باید از این 
روز نوش��ت و مگر چه بود آن روز و آن رویداد كه باید آن را یادآوري 
كرد؟ كافي است بپرسیم كه اگر آن حضور پررنگ و گسترده مردم نبود 
آیا مي ش��د غائله اي را كه بخصوص پایتخت را از نفس و كار و امنیّت 
انداخت و هر روز هزینه تازه اي براي كشور و انقاب و مردم مي تراشید 
جمع كرد؟ 9 دي حکم انگش��تري را داشت كه مهري بر آن حك شده 
بود و خاتم حوادث س��ال 88 به حساب مي آمد. بعد از آن بود كه همه 
تماشاچیان ذوقزده اي كه براي سقوط نظام روزشماري مي كردند، نومید 
شدند. وجه غالب و نمادین راهپیمایي آن روز، حمایت مردم از میراث 
دیني و انقابي شدن بود كه وقتي آن را در معرض  هتك دیدند، علیرغم 
اختاف نظرها و حتي انتقادهایشان نسبت به مسئولین یکپارچه به میدان 
آمدند و نشان دادند كه وقتي پاي اعتقاداتشان در میان باشد دیگر سکوت 

نخواهند كرد.
تا قبل از 9 دي نه از بازداش��ت  هاي گاه و بی��گاه این و آن كار 
چنداني برآمد و نه برخوردهاي پلیسي براي پایان بخشیدن به شلوغیها و 
ناآرامي ها و اغتشاشات كفایت كرد. چاره كار همان بود كه تا به حال در 
همه بحرانها و غائله ها و گردنه ها به مدد انقاب آمده است. حضور مردم. 
آنها كه در بوقهاي دروغ، حضور چش��مگیر مردم را حضور پادگاني 
گروه هایي از ادارات و س��ازمانها با وعده نهار وكیك تفس��یر كردند 
بي تردید نه در این جمع باشکوه حضور یافتند و نه چشم بصیرتي داشتند 
ك��ه دریابند این جمعیّت را نمي توان ب��ا چنین تهمت ها و تحقیرهایي 

وابسته به اینجا و آنجا دانست.
 9دي ماه از این حیث حماس��ه نامیده شد كه سند محکم و انکار 
ناپذیر مردم را داش��ت. به همین خاطر هم قابل مصادره نبوده و نیست. 
و امضاي هیچ حزب و جریان و جناحي را نمي توان پاي آن گذاش��ت 
از جمله امضاي رئیس جمهور یا دولت وقت را. آن حركت نش��ان داد 
ك��ه براي این مردم، دین و اعتقاد و س��امت نفس و خدمت صادقانه 
كارگزارانشان مهم اس��ت و عقد اخوتي با كسي نبسته اند و از مقام و 

منصبي هم دستور نمي گیرند.
 شعارهاي آن روز كه درست 2 روز بعد از عاشوراي همیشه سرخ 
تاریخ و به نشانه غیرت حسیني و عاشورایي ملت آن حماسه را آفرید 
شعارهاي عاشورایي و حسیني و انقابي بود. پرچمها و پارچه نوشته ها و 
پوسترهایي كه مردم در دست داشتند بوي امام حسین، عاشورا، حمایت 
از انقاب حسیني و رهبري یي  مي داد كه بیشترین شأنش را خدمت در 
این آستان و دستگاه و این مردم عاشق اهل بیت مي داند. این نکته بسیار 
مهمي بود كه هم در راهپیمای��ي 9دي و هم چندي بعد در راهپیمایي 
22بهمن امید دش��منان این آب و خاك و این نهضت و این انقاب را 
ناامید كرد و به همه حوادث تلخ قبل از آن كه جداً هزینه هاي سنگیني 

براي نظام و كشور آفرید نقطه ختام بخشید. 
حال باگذشت 9س��ال از آن روز، بي تردید باز هم مهمترین مؤلفه 
قدرت جمهوري اسامي حضور و حمایت مردم است كه نادیده گرفتن 
مطالبات و خواسته هاي بحقش��ان بدترین خیانت نه فقط به آنها كه به 
نظام اسامي است. براي برون رفت از بحران هایي كه این روزها كم هم 
نیس��تند و فشارهاي فراوان بر جامعه وارد مي كنند، چاره  ي كار خدمت 
بیش��تر به مردم و اعتماد كردن به این ظرفیت بي بدیل و گره گشایي از 
مشکات آنان و مقابله با سدها و موانعي است كه به این اعتماد صدمه 

مي   زنند.

فتح اه آملی

فتنه   ۸۸ یک رخداد دوران ساز در تاریخ 
انقاب اسامی است که نمی توان به سادگی 
از کنار آن گذش���ت. از این رو دست یافتن 
به جزئیات بیش���تر یا مرور تجربه های آن 
به شکل مس���تند و روایی، برای غنی سازی 
تحلیل ها نیز اهمیت فراوان دارد. از س���وی 
دیگر، مس���ائل مربوط به فتنه ی ۸۸ در ذهن 
برخی اقشار و لیه های اجتماعی رسوب کرده 
و همچنان زنده است که باید به آن پاسخ داده 
شود؛ ضمن آنکه نسل های جوان تر بدون آنکه 
خود با بلوغ سیاس���ی در آن تجربه حضور 
داشته باش���ند، تحت هجوم القائات دشمنان 
دراین باره هستند. در چنین شرایطی است که 
هر چندوق���ت یک بار رهبر معظم انقاب بر 
اساس اقتضاء به موضوع فتنه ی ۸۸ می پردازند 
و اجازه نمی دهند به کلی فراموش ش���ود یا 
جای شاکی و متهم در رابطه با این امر، عوض 
شود.اکنون با گذش���ت حدود یک دهه از 
برگزاری حماسه ی ۴۰ میلیونی انتخابات دوره  
دهم ریاست جمهوری و رخدادهایی که به 
علت ایستادگی در برابر نتیجه  آراء و روندهای 
قانون���ی، کام مردم را تلخ کرد،  انتش���ارات 
مؤسسه  پژوهشی فرهنگی انقاب اسامی، 
کتاب »فتنه تغّلب« را که به روایت هایی از متن 
و فرامتن فتنه  ۸۸ اختصاص دارد، منتشر کرده 
است. این کتاب شامل روایت هایی است از 
بیانات و اقدامات رهبر انقاب در جریان فتنه 
۸۸ که می توان���د لیه هایی تازه از واقعیت را 
نمایان کرده و رسوبات ابهام و تردید دراین باره 

را از ذهن ها بزداید.
به گزارش پایگاه اطاع رس���انی دفتر 
حفظ  و نشر آثار حضرت آیت اه العظمی 

س���ید علی خامنه ای،  کتاب »فتنه تغلب« 
شامل برخی سخنان منتشرنشده رهبر انقاب 
است؛ از جمله در طلیعه  کتاب که دیدگاهی 
کان به موقعیت نظام اسامی در برابر نظام 
سلطه عرضه می کند. همچنین روایت هایی از 

برخی س���خنان و کنش های ایشان را در بر 
می گیرد که دیگران آنه���ا را بیان کرده اند؛ از 
جمله حجت السام حمید پارسانیا شرحی از 
جلسه  صمیمانه و گفتگوهای صریح تعدادی از 
فضای حوزه  علمیه با رهبر انقاب در اواخر 

تیرماه ۸۸ را ارائه کرده است.
 آقای حسن رحیم پور ازغدی، خطبه  ۲۰ 
شهریور ۸۸ آیت اه خامنه ای در نماز جمعه  
تهران را که به دسته بندی مخالفان سیاسی و 
روش برخورد با آنها مطابق س���یره  اهل بیت 

علیهم السام اختصاص داشته، تحلیل کرده 
است.عاوه بر این دو مصاحبه، کتاب حاوی 
بخش���ی از خاطرات منتشرنشده  دکتر علی 
آقامحمدی اس���ت که همراه با گروهی از 
دوستانش- که همگی مورد اعتماد مهندس 

موسوی بوده اند- در دو مقطع از سال ۸۸ به 
رایزنی برای رفع ابهامات و حل مناقش���ات 
پرداخته اس���ت؛ روندی که هم مورد توافق 
ارکان نظام مانند رهبر انقاب و شورای نگهبان 
و هم مورد حمایت کسانی همچون مرحوم 

آقای هاشمی رفسنجانی بوده است.
آقایان محس���نی اژه ای و س���یدمهدی 
خاموشی هم که گفتگوهایی نزدیک و فشرده 
در چند برهه از سال ۸۸ با نامزدهای انتخابات 
داشتند، مذاکرات خود را در این کتاب تشریح 

کرده اند. روایت مذاکرات این دو تن که از دو 
موضع مختلف با سران معترض انجام شده، 
هم نشانگر زاویه  دید آقایان موسوی و کروبی 
و هم نشانگر ریشه های تردیدها و تصمیم های 

ایشان است.

یادداش���تی بلند با عنوان »چرا؟« در ۱6 
بند به قلم آقای علیرضا ش���میرانی، از دیگر 
مطالب این کتاب است. وی تاش می کند تا 
با کنار هم قرار دادن سطور گفته و ناگفته ای 
از رخدادها و کنش - واکنش های س���ال ۸۸ 
که دربرگیرن���ده  بیانات رهبر انقاب در کنار 
اظهارات دیگرانی همچون مقامات مس���ئول 
کشور، برخی اعضای دفتر رهبری و چهره های 
سیاس���ی هوادار نامزدها اس���ت، مخاطب 
 را با تبیینی اس���تفهامی به تأمل درباره  آنچه 

رخ داده، برانگیزد.
بازخوانی زمینه ها و پیامدهای خطبه  ۲9 
خ���رداد ۸۸ و روایت هایی از چند گفتگوی 
رودرروی رهبر انقاب اس���امی با برخی 
منتقدان عملکرد نظ���ام در جریان فتنه  ۸۸، 
بخش های دیگری از این کتاب به قلم آقایان 

مصطفی غفاری و حسین شهسواری است.
بخش پیوست »فتنه تغلب« شامل پنج 
خرده روایت است که بیانات و مواضع رهبر 
انقاب اسامی درباره  این موضوع را از یکم 
فروردین ۱۳۸۸ تاکنون تلخیص و تنظیم کرده 
است و می تواند راهنمایی برای عاقه مندان 
به فهم دقیق ت���ر منظومه  فکری و عملکردی 

حضرت آیت اه خامنه ای درباره فتنه باشد.
اما یکی از مهمتری���ن بخش های این 
کتاب، بازنشر متن کامل نشست رهبر معظم 
انقاب با نمایندگان س���تادهای انتخاباتی 
نامزدهای ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ است 
که این روزها برخی رس���انه ها آن را - که 
احتمالً از نسخه  پیش نویس کتاب برداشت 
شده- منتشر کرده اند. این موضوع با واکنش 
دستپاچه   رسانه های بیگانه و حامی فتنه مواجه 
شد. آنها نه  فقط به تفسیر بلکه به روایت متن 
و حاشیه  آن به زعم خود پرداختند؛ درحالی که 
با فرض صحت، هیچ کدام نفی کننده  آنچه از 
مضامین صریح این دیدار منتشر شده، نیست.

»فتنه تغلب« به کوشش آقای مصطفی 
غفاری گرد آمده و انتشارات انقاب اسامی 
)وابس���ته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آیت اه خامن���ه ای( آن را در ۴6۰ صفحه به 
بهای ۳۲ هزار تومان روانه   بازار کتاب کرده 

است.

کتاب »فتنه تغّلب« منتشر شد

ظريف:  آمريكايي ها در شرايط تهديد ايران نيستند

 آیین بزرگداشت ارتحال آیت اه 
سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس 
فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام 
دیروز با حضور مسئولن کشوری و 
لشکری در مسجد ارک تهران برگزار 

شد.
به گزارش ایرنا، در این مراسم 

 که با قرائ���ت آیات���ی از کام اه
 مجید و مداحی ذاکران اهل بیت )ع( آغاز 
شد، اعضای خانواده و بستگان مرحوم 
آیت اه هاشمی شاهرودی، جمعی از 
مسئولن مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، اعضای مجلس خبرگان رهبری، 
مسئولن قوه قضائیه و اعضای شورای 

نگهبان، علما و روحانیون، مسئولن 
کش���وری و لشکری، شخصیت ها و 

اقشار مختلف مردم حضور داشتند.
در ابتدای این مراسم، پیام های 
تس���لیت رهبر معظم انقاب، رئیس 
 جمه���وری، رئیس ق���وه قضائیه و 
 آیت اه  العظمی سیستانی  به مناسبت ارتحال 

آیت اه هاشمی شاهرودی قرائت شد.
  رئیس قوه قضائیه، حجت السام 
و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس 
دفتر رهبرمعظم انقاب، آیت اه احمد 
جنتی دبیر شورای نگهبان و عباسعلی 
کدخدایی سخنگوی شورا  ، محسن 
رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، پرویز داودی رئیس دفتر رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت اه 
مجتهد شبستری، محمدرضا باهنر، 
داود دانش جعفری، حجت الس���ام 
غامرضا مصباحی مقدم، حسین مظفر 
از اعضای مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و حسینعلی امیری معاون پارلمانی 
رئیس جمهوری،علیرضا آوایی وزیر 
منتظری  دادگستری، حجت السام 
دادستان کل کشور، ناصر سراج رئیس 
بازرس���ی کل کشور، حجت السام 
رازینی،  بش���ارتی وزیر اسبق کشور، 
آیت اه محسن اراکی دبیرکل مجمع 
جهانی تقریب مذاهب اس���امی، 
محسن هاش���می رئیس شورای شهر، 
تاج رئیس فدراسیون فوتبال و پیروز 
حناچی ش���هردار تهران از   شرکت 

کنندگان در این مراسم بودند.

مراسم بزرگداشت آيت اه هاشمي شاهرودی در مسجد ارک برگزار شد

 عضو کمیسیون  بودجه مجلس :

قيمت سوخت و دار بايد متناسب باسطح 
درآمد خانوارها   باشد

بخشی از کتاب فتنه تغلب که شامل برخی اسناد منتشر شده از فتنه 
۸۸و سخنان منتشرنشده  رهبر انقاب است، به دیداری اختصاص دارد 
که اوایل تیرماه ۸۸برگزار شد . در این دیدار، تعدادی از علما و فضای 
حوزه علمیه با رهبرانقاب به بحث و گفتگو پرداختند.  حجت السام 
حمید پارسانیا شرحی از این جلسه  صمیمانه و گفتگوهای صریحی که با 

رهبرانقاب انجام شده را در این کتاب روایت کرده است.
رهبر انقاب در این دیدار با اشاره به اعام ادعای تقلب از سوی آقای 
میرحسین موسوی که منشاء همه حرف های بعدی بود، فرمودند: دعوت 
مردم به نافرمانی و شورش به استناد اینکه در انتخابات تقلب شد. سوال این 

است شما از کجا فهمیدید تقلب شده؟ کدام دلیل اقامه شد؟
ایش���ان افزودند: سعی کردند ایشان ]میرحسین[ را در صحنه نگاه 
دارند. من در جریان مذاکرات و گفتگوهای متعددی که با ایشان شده، قرار 
دارم. خود من هم خیلی سعی کردم؛ با سوابقی که با آقای موسوی دارم، 
چون بین ما و آقای موسوی یک ارتباط عاطفی علیرغم اختاف فکری 

وجود دارد.از ۴نفری که در آن جلسه بودند، ۲نفرشان که آقای خاتمی و 
آقای هاشمی اند منکر شدند؛ ۲نفر دیگر باقی ماندند که یکی اش خود آقای 

موسوی است... 
رهبرانقاب با اشاره به ارتباط عاطفی و وحدت سلیقه ای که بین 
ایش���ان و آقای موسوی در بعضی از مسائل خاص وجود دارد، تصریح 
کردند: من از این فرصت استفاده کردم و همان روز شنبه عصر که ایشان 
ظهر آن روز اطاعیه داده بود، یک نفر را پیش ایشان فرستادم تا به ایشان 
تنبهی بدهیم و ایشان هم فورا عقب نشینی کنند. آن فرد رفت و برگشت و 
حرف هایی زد که مرا متعجب کرد. ایشان گفته بود که انتخابات باید ابطال 
بشود. ]آقای موسوی گفته بود[ ما امروز جلسه ای با حضور چند نفر داشتیم 

و همه اتفاق نظر داشتند که انتخابات باید ابطال شود.
ایش���ان افزودند: من واقعا متحیر شدم. از ۴نفری که در آن جلسه 
بودند، ۲نفرشان که آقای خاتمی و آقای هاشمی اند منکر شدند؛ ۲نفر دیگر 

باقی ماندند که یکی اش خود آقای موسوی است...

بیانات منتشرنشده رهبر معظم انقاب در روز ۳۰ تیرماه ۸۸

آیت اه موحدی کرمانی به عنوان 
نایب رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، جلسات مجمع را تا انتصاب رئیس 
جدید از سوی مقام معظم رهبری، اداره 

خواهد کرد.
غامرضا مصباح���ی مقدم در 
گفتگو با ایسنا، در ارتباط با چگونگی 
اداره مجمع تشخیص مصلحت نظام 
پس از درگذش���ت آیت اه هاشمی 
شاهرودی و تا پیش از انتصاب رئیس 
جدید توسط مقام معظم رهبری، اظهار 
داشت: مثل دوره قبل که پس از رحلت 
آیت اه هاشمی رفسنجانی ، بر اساس 
قانون مجمع نایب رئیس جلسات را 
اداره کرد ای���ن دوره هم نایب رئیس 
جلسات را تا مشخص شدن رئیس اداره 
می کند.وی ادامه داد: آیت اه موحدی 
کرمانی نایب رئیس مجمع تشخیص 

مصلحت نظام هستند.

هفت ماه و چه���ار روز پس از 
فوت آیت اه هاشمی رفسنجانی رئیس 
اسبق مجمع تش���خیص مصلحت 
نظام، مق���ام معظم رهبری در حکمی 
آیت اه هاشمی شاهرودی را به عنوان 
رئیس بعدی این نهاد نظارتی برای یک 
دوره پنجسا له منصوب کردند.در بخشی 
از این حک���م آمده بود: آیت اه آقای 
حاج سیّدمحمود هاشمی شاهرودی را 
به ریاست و جناب آقای دکتر محسن 
رضائی را به دبیری مجمع تشخیص 

مصلحت منصوب می کنم.
پیش از انتصاب هاشمی شاهرودی 
به عنوان رئیس مجمع،  آیت اه موحدی 
کرمانی به عنوان رئیس سنی ریاست 
جلسات مجمع را بر عهده داشت. وی 
و آی���ت اه جنتی هم پس از وخامت 
حال ش���اهرودی در دوران ریاستش،  

جلسات مجمع را اداره می کردند.

 آيت اه موحدی کرمانی  جلسات 
مجمع تشخيص را   اداره خواهد کرد

رییس دانشگاه عالی دفاع ملی 
گفت: انقاب اسامی از توطئه های 
دشمنان سربلند بیرون آمد و امروز 
قوی تر از گذشته ایستادگی  می کند.

به گزارش ایرنا، سردار سرتیپ 
پاسدار »احمد وحیدی« در همایش 
۴۰ سال توطئه، ۴۰ سال مقاومت که 
در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار 
شد افزود: توطئه ها علیه جمهوری 
اسامی ایران بسیار پیچیده و متعدد 
هستند اما تاکنون موفق نبوده اند.  
وی افزود: فروپاشی قدرت آمریکا 
از بدو تش���کیل انقاب اسامی و 
تسخیر  لنه جاسوسی آغاز شد، آنها 
بسیار تاش کردند تا جلوی این امر 
را بگیرند اما نتوانستند. برخی از این 
توطئه ها حتی برای از بین بردن یک  

کشور و یک انقاب کافی بودند.
وزیر پیشین دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مس���لح همچنین گفت: 
بسیاری از انقاب های مشهور را 
دیدیم که پس از مدتی فروپاشیدند 
اما انقاب اس���امی ایران ۴۰ سال 
ایستادگی کرد و به پیشرفت های خود 
ادامه داد. سردار وحیدی توضیح داد: 
از همان ابتدای انقاب توطئه حقوق 
بش���ر را علیه ایران شروع کردند و 
امروز نیز در بیانیه هایی که علیه ما 
صادر می کنند، عربستان سعودی با 
ضعیف ترین پایه های حقوق بشری 

علیه ایران حضور دارد.
وی افزود: تروریسم یکی دیگر 
از عناوینی است که دشمنان علیه ما 
به کار می برند و می گویند که ایران 
بزرگ ترین کشور حامی تروریزم 
محسوب می شود، این درحالی است 
که رژیم صهیونیستی رسما ترور را 
انجام می دهد و آن را اعام می کند، 
بزرگ ترین گروه های تروریستی 
همواره مورد حمایت دش���منان ما 

قرار می گیرند.
رییس دانشگاه عالی دفاع ملی 

FATF خاطرنشان کرد: موضوع
و مبارزه با پولش���ویی در حالی 
مطرح می ش���ود و ایران را رسما 
جزو کش���ورهای پُر ریسک اعام 
کردند درحالی که برخی کشورها به 
جابجایی مالی و حضور گروه های 
تروریستی تبدیل شده اند. سردار 
وحیدی ادام���ه داد: FATF بحث 
فنی و مقابله با منابع مالی تروریست 
نیس���ت، بلکه یک حوزه مقابله 
ای ب���رای رویارویی با جمهوری 

اسامی محسوب می شود. 
وی یادآور شد: شاید دو سوم 
از کنوانسیون هایی که جهانی شدن 
تحت نظر آمریکا را مطرح می کنند 
پس از انقاب اسامی و برای محدود 
کردن ایران شکل گرفته است.  وی 
تصریح کرد: توطئه ها فراوان هستند 

اما مهم این است که بدانیم انقاب 
از توطئه ها س���ر بلند بیرون آمد و 
امروز قوی تر از هر زمانی ایستادگی  

می کند.
سردار سرتیپ پاسدار »حسین 
سامی« در حاش���یه همایش ۴۰ 
س���ال توطئه، ۴۰ سال مقاومت که 
در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار 
ش���د در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: تحریم ها علیه ایران از جمله 
تحریم های اقتصادی هرچه بیشتر 

شوند، آثار آن کمرنگ تر می شود.
وی به اعم���ال تحریم های 
۱۳ آبان امسال آمریکا اشاره کرد و 
یادآور شد: برخی تصور می کردند 
که آش���وبی در اقتصاد ایران ایجاد 
می ش���ود در حالی که از آن روز به 
بعد ما به ثبات و آرامش بیشتری در 

اقتصاد کشور رسیدیم.
جانش���ین فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقاب اسامی به خروج 
آمریکا از س���وریه اشاره و تصریح 
کرد: آنها هفت تریلیون دلر در منطقه 
هزینه کردن���د و امروز بدون هیچ 
دستاوردی منطقه را ترک می کنند؛ 
ذخایر عقل استراتژیک آنها خاتمه 
پیدا کرده اس���ت. سردار سامی به 
خ���روج آمریکا از برجام  اش���اره 
کرد و اظهار داش���ت: آمریکایی ها 
با قدرت هایی که تعامل اقتصادی 

سنگین دارند وارد جنگ اقتصادی 
می شوند که نشان دهنده شکست آنها 

در عرصه سیاست است.
وی گفت: ما امروز می دانیم 
که قدرت های ب���زرگ توان تاثیر 
مح���دودی دارن���د و اگر ملت ها 
بایستند آنها مجبور می شوند که به 
واقعیت تن بدهند.وی اضافه کرد: با 
وجود این که در محاصره علمی، 
اقتصادی و فن���ی قرار داریم امروز 
از نظر فناوری دفاعی با استفاده از 
توان داخلی کاما به فناوری مدرن 
جهان دست یافته ایم. اگر می توانیم 
ناوها را با موشک های بالستیک که 
با چند برابر سرعت صوت وارد جو 
می شوند نابود کنیم تنها با تکیه بر 

توان داخلی است.
سردار س���امی یادآور شد: 
پهپادهایی که با تکیه بر توان داخلی 
و دانش بومی ساخته ایم در سه هزار 
کیلومتر آن طرف تر بدون خلبان 
پروازهایی دقیق انجام می دهند و 
دس���ت به عملیات می زنند. وی 
در بخش دیگری از سخنان خود 
همچنین گفت: انقاب اسامی ایران 
توانست نقش���ه سیاسی جهان را 
تغییر دهد؛ س���قوط رژیم طاغوت 
اقدام بس���یار قوی تر از یک شوک 
ژئوپلیتیک در میدان قدرت جهانی 

بود.

سردار وحيدی: قويتر از گذشته در برابر توطئه ها ايستادگی می کنيم



اهل ادب و هنر در مراس���م 
»ی���ک روز با س���لینجر« از این 
نویسنده می گویند. همچنین کتاب 
صوتی »ناطور دشت« سلینجر با 
صدای مه���دی پاکدل رونمایی 

می شود .
به گزارش ایس���نا در خبر 
ش���هر کتاب از برگ���زاری این 
مراسم عنوان شده است: سلینجر، 
نویس���نده  معاص���ر آمریکایی، 
چه جایگاه���ی در ادبیات قرن 
بیس���تم دارد؟ ویژگی های آثار او 
چیس���ت؟ چرا »ناتور دشت« از 
تاثیرگذارترین رمان های معاصر 
اس���ت؟ زندگ���ی او چه فراز و 
نشیب هایی داشته است؟ دیدگاه 
او درباره  مرگ و حیات چه بوده 
و پرسش های دیگر درباره  زندگی 
و آثار س���لینجر که در مراس���م 
»یک روز با س���لینجر«، هم زمان 
با صدمین س���ال روز تولد او، در 
روز سه شنبه ۱۱ دی )اول ژانویه 
۲۰۱۹( س���اعت ۱۶:۳۰ در مرکز 
فرهنگی شهر کتاب مورد بحث 

و گفت وگو قرار می گیرد.
ای���ن برنامه به همت مرکز 
فرهنگی ش���هر کتاب و موسسه  
نوین کتاب گویا و با س���خنرانی 
امیر پوریا، ابوالفضل حری، نیما 
رئیسی، گاره عباسی و مصطفی 
مستور و همراهی محمد بحرانی، 

مهدی پاکدل، علی خدایی، حبیب 
رضایی، س���ارا س���اار، مهراوه 
شریفی نیا، هوتن شکیبا، سروش 
صحت، هوشنگ گلمکانی و نسیم 

مرعشی برگزار می شود.
عاقه مندان برای حضور در 
این نشس���ت می توانند به مرکز 
فرهنگی ش���هر کتاب واقع در 
خیابان شهید بهش���تی، خیابان 
ش���هید احمد قصیر )بخارست(، 
 نب���ش کوچه  س���وم مراجعه 

کنند.
همچنین موسسه نوین کتاب 
گویا در خبری اعام کرده است: 
همزمان با نشس���ت »یک روز 
با س���لینجر« به مناسبت صدمین 
سالگرد تولد جروم دیوید َسلینجر، 

رونمایی از کتاب صوتی »ناطور 
دشت« با صدای مهدی پاکدل در 
ش���هرکتاب شهید بهشتی برگزار 

می شود.
هدف از این مراسم آشنایی 
بیش���تر مردم با سلینجر و آثار 
اوس���ت. درواقع آشنایی اهالی 
کتاب با سلینجر، بیشتر با کتاب 
»ناطور دشت« اوست و کمتر با 

سایر آثار او آشنا هستند.
 برگزاری چنین مراس���می 
موجب آش���نایی بیشتر مردم با 
کتاب ه���ای س���لینجر را فراهم 
می آورد و تأثیرگ���ذاری او در 
ادبیات داس���تانی را ش���فاف تر 

خواهد کرد.
در ای���ن نشس���ت که به 

هم���ت مصطفی مس���تور و با 
مش���ارکت موسسه نوین کتاب 
گویا و موسس���ه  فرهنگی شهر 
کتاب برگزار می شود، علی اصغر 
فرهنگی  مع���اون  محمدخانی 
ش���هرکتاب، مصطفی مس���تور 
نویسنده و مسئول برگزاری »یک 
روز با سلینجر« و امیر پوریا منتقد 
و مدرس سینما، و نیز تعدادی از 
نویسندگان سخنرانی خواهند کرد 
و به زندگی و انزوای س���لینجر، 
آثار این نویسنده، نثر، نحوه  نوشتن 
او و س���بک داستانی اش خواهند 

پرداخت.
 رونمای���ی از کتاب صوتی 
»ناطور دش���ت« با صدای مهدی 
پاکدل از دیگر بخش های مراسم 

خواهد بود.
همچنین نیما رئیسی و گاره 
عباسی که از میهمانان این نشست 
هستند، بخش هایی از دو داستان 
س���لینجر را  می خوانند. پخش 
کلیپ هایی درباره  زندگی سلینجر 
نیز از دیگر بخش های این نشست 

خواهد بود.
نشس���ت »ی���ک روز با 
س���لینجر« روز سه شنبه، یازدهم 
دی ماه، ساعت ۱۶:۳۰ بعدازظهر 
در شهرکتاب شهید بهشتی برگزار 
خواهد شد و ورود برای همگان 

آزاد است.  

هشتمین همایش مهر موانا »صلح از نظرگاه موانا« با حضور 
معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران و جمعي از مولوي 
پژوهان و عرفان پژوهان از کشورهاي افغانستان، ایران، تاجیکستان و 
ترکیه در سالن همایش هاي سازمان اسناد و کتابخانه ملي برگزار شد. 
همایش مهر موانا با سخنراني ایرج رضایي آغاز شد وي پس 

از خواندن اشعاري از موانا اظهار داشت: 
موانا از ما مي خواهد در این مزرعه پاك به جز عش���ق دگر 
تخم نکاریم. وي افزود: به راس���تي در جهان ش���تابناك امروز که از 
هر س���و ناداني و خش���ونت سر زده است، آثار و اندیشه هاي موانا 
جال الدین با عنایت به نیازهاي انس���ان امروز که یقیناً اساسي ترین 
آنها صلح است مي تواند بسیار راهگشا باشد و افول تساهل را تا حد 

چشم گیري کاهش دهد.
وي در ادامه بیان داشت: موانا در سراسر آثارش از ما مي خواهد 
تا از چنبرة وجود خویش فراتر آییم و پنجره هایي بگشاییم به سوي 

افق هاي دوردست براي دیدن دیگري.
وي در خص���وص نقش برگ���زاري این نوع همایش  ها  اظهار 

داشت: 
برگزاري این نوع همایش ها مي تواند کارگشا باشد، نباید به عملکرد 
دیگران نظر داشته باشیم باید ببینیم هر کدام به سهم خود چگونه از 

اندیشه  موانا بهره مي بریم. 
»تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه  آید 

تو یکي نه اي هزاري تو چراغ خود برافروز«
وي در ادامه افزود:  کام موانا همیشه امیدبخش است و متعلق 
به همه مردم جهان است و فراتر از تمام امور اعتباري است و به جان 

و جوهر انساني نظر دارد.
موانا واقع بین تر از آن است که نداند چنین صلح فراگیري در 
جهاني سرشار از اضداد ناشدني است، اما واقع بیني او تا حدي است 

که راه را برایمان و آرمان گرایي او نمي بندد.
رضایي در ادامه گفت: پیام موانا از قرنها این اس���ت که اگر 
حتي جهان را تاریکي فرا گرفت تو چراغ خود را هر چند کم فروغ، 

برافروز.
در ادامه همایش هانیه گرایلي به نقش سازمان اسناد و کتابخانه 
ملي در ایجاد بستري مناسب براي حضور پژوهشگران و دسترسي آنها 

به منابع و اسناد مورد نیاز اشاره کرد و گفت:
جوهر جواهر موانا، جس���تجوي انسان کامل در قالب مثنوي 
است، اگر شاهنامه حماسه ایران پیش از اسام است، مثنوي معنوي 

موانا، حماسه ایران پس از اسام است. 
وي افزود: به راستي افکار بلند مرتبه و جهان وطني بودن اندیشه 

موانا سبب شده است تا امروز در قرن ۲۱ پرشمارگان ترین کتاب ها 
را در غرب و شرق داشته باشد. 

پس از گرایلي مریم موس���وي مسئول مؤسسه فرهنگي هنري 
سروش موانا بیانیه هشتمین همایش مهر موانا را قرائت کرد. 

در ادامه مراسم معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران 
ولي اه شجا ع پوریان ضمن خوش آمدگویي به حضار به ویژه میهمانان 
خارجي شرکت کننده در مراسم بیان داشت: از آنجا که در ایام میاد 
پیامبر صلح هستیم این میاد را به همه پیروان حضرت مسیح و مردم 

جهان تبریک مي گویم.
وي افزود: قرآن بهترین توصیف را از عیسي مسیح آورده است 
و پس از حضرت موس���ي کلیم بیشترین مباحث قرآني به حضرت 

عیسي اختصاص پیدا کرده است.
وي سپس خاطرنشان کرد: در محضر محققان و پژوهشگران خود 
را در حدي نمي دانم که س���خن بگویم و ترجیح مي دهم آنها درباره 
جایگاه موانا صحبت کنند و بیشتر درباره موانا مطالب گفته شود. 
شجاع پوریان در ادامه گفت: الهام آموز موانا آیین حنیف و پاك اسام 

است در تعداد بسیاري از سوره هاي قرآن واژه صلح آمده است.
در ادام���ه همایش امیر اکرمي ب���ه ارائه مقاله خود با موضوع 
»کثرت گرایي دیني موانا؛ زمینه س���از صلح جهاني« پرداخت و بیان 
داشت: دو نکته قابل ذکر است اول اینکه چرا کثرت گرایي زمینه ساز 

صلح است و دوم اینکه چرا موانا را کثرت گرا مي دانیم.  هانس کونگ 
مي گوید: بدون صلح بین ادیان، صلحي بین ملتها اتفاق نمي افتد و بدون 

گفتگوي بین ملتها صلحي در ادیان رخ نخواهد داد.
به هر حال ادیان نقش مهمي ایفا مي کنند.

موانا با کثرت گرایي همدل است. ادیان در عین حال که تفاوتهایي 
ب���ا ه���م دارند در وراي این اختافات یک وحدتي در پس این پرده 
دارند. برخي با رویکرد اخاقي و برخي با رویکرد عرفاني که موانا 

رویکردش عرفاني است.
»موانا و تحلیل استراتژي صلح« عنوان مقاله شکوفه اکبرزاده از 
کشور افغانستان است. وي در توضیح مقاله اش بیان داشت: افغانستان 
سرزمیني است که سالها درگیر جنگ بوده است و موانا جال الدین 

بلخي نیز در طي زندگاني اش با جنگ مواجه بوده است.
وي با استفاده از دیدگاه هاي موانا جایگاه بزرگي راهکارهایي 

براي ایجاد صلح در افغانستان مطرح نمود.
مثنوي معنوي موانا از جمله آثاري اس���ت که بطور آشکار به 

صلح و جنگ پرداخته و بین متفکران کسب کرده است.
اندیشه صلح جویي در مثنوي قابل مشاهده است«

نتیجه اخاقي داستانهاي مثنوي همگي به صلح و دوستي بین  
انسانها اشاره دارد. و به همین خاطر آثار موانا با بیشترین تیراژ مورد 

استقبال خوانندگان در سراسر جهان قرار مي گیرد.  
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کام موانا امیدبخش و متعلق به جهانیان است

کوتاه آموزشي

روند ارزشیابی مدارک دانشجویان خارج در رشته های 
علوم انسانی

رئیس س���ازمان امور دانشجویان روند ارزیابی مدارك دانشجویان 
خارج از کشور به ویژه در رشته های علوم انسانی را تشریح کرد .

مجتبی صدیقی در گفتگو با مهر گفت: روند ارزیابی مدارك تحصیلی 
خارج از کشور به ویژه در رشته های علوم انسانی این است که یک 
استاد ذی ربط رساله دانشجو را بررسی کرده تا اطمینان حاصل کند که 

رساله ای که انجام شده، دارای اصالت است.
وی ادامه داد: در برخی رشته ها ممکن است رساله هایی که انجام 
شده کپی باشد و از رساله هایی که در ایران کار شده استفاده شود و 
چون استاد خارجی از این موضوع خبر نداشته باید یک استاد ایرانی 

ذی ربط رساله دانشجو را بررسی کند.
رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: ارزیابی هر رساله هر مدرك 
در داخل کشور انجام می شود تا اگر از نظر اصالت تایید شد مدرك 

دانشجو صادر شود.
صدیقی یادآورشد: کمیسیون ارزشیابی، مدارك را از نظر صوری و 
شکلی بررسی می کند و از نظر محتوا نیز یک استاد ذی ربط با رشته، 
رساله دانشجو را کنترل و بررسی می کند تا مشکل خاصی نداشته و 

اصالت آن حفظ شود .
وی درباره اینکه یک دانشجو در خارج از کشور اگر می خواهد 
رساله دکتری یا پایان نامه ارشدش را در ارتباط با ایران بنویسد، بایستی 
یک استاد راهنما در ایران هم انتخاب کند، گفت: این موضوع درگذشته 

بوده و اکنون مرتفع شده است.
راه اندازی سامانه  ویژه برای اعام مدارس ناایمن تا ۲ 

هفته آینده
رئیس س���ازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: سامانه اختصاصی 
ویژه ای تا ۲هفته آینده راه اندازی خواهیم کرد که مردم موارد خطرآفرین 

و مدارس ناایمن را گزارش کنند.
به گزارش فارس، سردار غامرضا جالی در یک برنامه تلویزیونی 
در پاس���خ به این پرس���ش که در حوادثی چون زاهدان و دانشگاه آزاد 
آیا دس���تگاه ها نباید در برابر سازمان پدافند غیرعامل پاسخگو باشند، 
افزود: در تقسیم کار سازمانی، موضوعات در سه سطح ایمنی، امنیتی و 
دفاعی دیده می شوند؛ در سطوح ایمنی معمواً خود دستگاه های اجرایی 
مسؤولیت را برعهده دارند؛ این حادثه دانشگاه آزاد نیز در حیطه ایمنی 
قرار می گیرد. وقتی جاده ای در داخل دانش���گاه وجود دارد باید دارای 
استانداردهای ایمنی باشد باید پیگیری کرد که چرا استانداردهای ایمنی 

موجود اعمال نشده اند؟
وی افزود: ما یک وظیفه قانونی داریم هم هشدار می دهیم و هم 
برخورد می کنیم؛ مثا بازدیدی از مدرسه ای داشتیم که در مجاورت آن 
مواد شیمیایی خطرناك تولید می شد و امنیت نداشت یا در اصفهان ۱۰ 
کارخانه در بافت ش���هری است که خطر، ریسک و تهدید برای مردم 

ساکن دارد که موارد اینچنینی را دنبال می کنیم. 
وی تصریح کرد: س���امانه اختصاص���ی ویژه ای تا دو هفته آینده 
راه اندازی خواهیم کرد که مردم موارد خطرآفرین و مدارس ناایمن را 

گزارش کنند.
 رتبه نخست "شیمی" و "مهندسی شیمی" خاورمیانه به 

ایران رسید
نظام رتبه بندی "س���ایمگو") Scimago( در جدیدترین رتبه بندی 
خود بر اس���اس مقاات علمی منتش���ر شده در سال ۲۰۱۷، در منطقه 
خاورمیانه کشور ایران را در رتبه نخست در حوزه "شیمی" و "مهندسی 

اعام کرده است. شیمی" 
به گزارش ایسنا و به نقل از سایمگو، بر اساس داده  آماری نظام 
رتبه بندی سایمگو، ایران در سال ۲۰۱۷به مقام نخست تولیدات علمی 

در سطح کشورهای خاورمیانه رسیده است.  در حوزه "شیمی" 
 SCImago Journal & بررس���ی های منتشر ش���ده در مجله
Country Rankنش���ان می دهد ایران با تع���داد ۷هزار و ۱۰۰مقاله در 

رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. زمینه "شیمی" 
عربستان سعودی با تولید ۳هزار و ۱۵۳مقاله، جایگاه دوم را کسب 

کرده است.
 بودجه دانشگاه های علوم پزشکی در سال ۹۸

جدول بودجه ۶۵دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی در سال ۹۸بر 
اساس ایحه پیشنهادی دولت منتشر شد.

به گزارش مهر، ایحه بودجه س���ال ۱۳۹۸در چهارم دی ماه ۹۷از 
سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسامی ارائه شد.

بر اساس جداول کان ایحه بودجه ۹۸بودجه دانشگاه های علوم 
پزشکی ارائه شد .

بیش���ترین بودجه به دانشگاه علوم پزشکی تهران اختصاص یافته 
اس���ت. از میان دانشگاه های علوم پزشکی کمترین بودجه به دانشگاه 

علوم پزشکی اسفراین اختصاص دارد .
همچنین در میان دانشکده های علوم پزشکی، دانشکده علوم پزشکی 
ایرانشهر دارای بااترین بودجه پیشنهادی و دانشکده علوم پزشکی خمین 

دارای کمترین بودجه پیشنهادی است.

اهدای اسناد شهید مطهری به سازمان اسناد 

اس���ناد و کتاب های ش���هید مطهری به سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
اهدا شد .

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران، خانواده شهید مرتضی مطهری با حضور در سازمان اسناد و کتابخانه 

ملی، با اشرف بروجردی، رئیس این سازمان دیدار و گفت وگو کردند.
در این دیدار مقرر شد اسناد، کتاب ها و دست نویس های شهید آیت اه 
شهید مرتضی مطهری به سازمان اسناد و کتابخانه ملی اهدا شود تا پس از 

مرمت، در آرشیو نگهداری شود.

 علی رهبری:از اجرای حرفه ای  »عرفان ایرانی« خرسندم
ارکستر سمفونیک کنسرواتوار 
بوس���تون، یک���ی از مهم ترین 
کنس���رواتوارهای ایاات متحده 
امریکا،  پوئم س���مفونیک »عرفان 
ایرانی« اثر »علی رهبری« را  که در 
اصل »خون ایرانی« نام داش���ت به 
رهبری »بروس هانگن« مدیر هنری 
و رهبر دائم  این ارکستر،  در روز 
۱۶نوامبر در سالن ارکستر سمفونیک 

بوستون به روی صحنه برد. .
علی رهب���ری،در گفتگو با 
موسیقی ما  گفت: وقتی می شنوم 
که اثری از یک آهنگس���از ایرانی 
در خ���ارج از ایران اجرا یا ضبط 
می ش���ود و یا نوازنده و رهبری از 
کش���ور ما  در خارج از ایران روی 
صحنه می رود، بی نهایت خوشحال 
می شوم وبه این مساله افتخار می کنم، 
به خصوص زمانی که برگزارکننده  
این برنام���ه نه تنها پولی دریافت 
نکرده بلکه دستمزدی هم به هنرمند 

ایرانی پرداخت کرده باشد.
وقتی موس���یقی دانی ایرانی 
خودش ارکس���تر و سالنی را اجاره 
می کند، نه تنها تمام مخارجش بر 
عهده ی خودش اس���ت؛ بلکه از 
آن مهم تر ناچار اس���ت که خودش 
مخاطبانش را نیز دعوت می کند که 
معمواً بیشترِ آنان  ایرانی هستند؛ 
اما در مقابل چنانچه این هنرمند از 
طرف ارکس���تر یا موسسه ای برای 
اجرا دعوت ش���ده باشد، تمام این 
موارد به صورت عکس انجام خواهد 
ش���د، یعنی تمام کارها و هزینه ها 
برعه���ده ی برگزارکننده ی برنامه 

خواهد بود.
وی درب���اره ای���ن اج���را 
گفت:حدود س���ه ماه  پیش، آقای 

»بروس هانگ���ن« -مدیر هنری و 
رهبر ارکستر سمفونیک کنسرواتوار 
بوس���تون- از طریق ایمیل  با من 
تماس گرفتند و خواهش کردند که 
نت های قطعه ی »عرفان ایرانی« را 
که در شهر نورنبرگ آلمان حدود 
۴۰س���ال پیش ضبط کرده بودم در 
اختیارشان بگذارم چون در نظر دارند 

که آنرا در بوستون اجرا کنند.
وقتی ایشان تماس گرفتند در 
وین س���رم خیلی ش���لوغ  بود و 
مشغول ضبط اثر دیگری بودیم و 
درخواست شان را خیلی هم جدی 
نگرفتم تا اینکه ایشان با اصرار فراوان 
از م���ن پیگیری کردند. در نهایت 
جواب مثبت دادم؛ ولی متاس���فانه 
وقتی دنبال نت های این قطعه گشتم 
توانس���تم فقط یک پارتیتور بسیار 
کهنه پیدا  کنم که ش���اید ۴۰سال 
دست نخورده بود؛ بنابراین برایشان 
نوشتم که انشاءاه روزی نت تازه را 
خواهم نوشت و در اختیارتان قرار 
خواهم داد؛ اما ایشان کوتاه نمی آمد 
و به اصرار خودش ادامه می داد. در 
این شرایط من از  همکار و دوست 
عزیزم آقای »باربد بیات« خواهش 

کردم با ایش���ان در تماس باشند تا 
راهی پیدا کنند . نتیجه این شد که 
ارکسترسمفونیک کنسرواتواربوستون 
در ای���اات متحده، تمام مخارج را 
به عه���ده گرفت وآن پارتیتور را  با 
ش���رایطی بسیار حرفه ای راست و 
ریس کرده و به چاپ  رس���اندند و 

قطعه را هم اجرا کردند.
اجرای  درب���اره  رهب���ری 
آنتالیا ۸قطع���ه به نام »مادرم ایران« 
افزود:اجرای آنتالیا به همان شکل 
دومی بود که قبًا خدمتتان عرض 
کردم. یعنی نه تنها کل مخارج به عهده 
ارکسترسمفونیک دولتی ترکیه بود 
بلکه به رهبر ارکستر و خواننده هم 
دستمزد قابل توجهی پرداخت شد. 
البته باید بگویم که این امر فقط در 
مورد بنده و ارکسترهای من اتفاق 
نمی افتد، بلکه آهنگس���ازان بسیار 
خوب ایرانی مانند بهزاد رنجبران، 
رضا والی و بسیاری دیگر نیز هستند 
که به دعوت ارکسترها و موسسات 
فرهنگی سایر کشورها، آثارشان در 
خارج از ایران توسط ارکسترهای 
معروف اجرا و ضبط می شوند، ولی 
متاسفانه در کشورِ خودمان جائی 

برای ابراز هنرش���ان وجود ندارد. 
چون در آنجا عده ای زیر پوش���ش 
مشاوران یا عضویت در شوراهای 
مختلف، با همآهنگی  چند نفردیگر 
از امثال خودشان، صرفاً جهت حفظ 
ن���ام و مقام خود تاش می کنند و 
از ای���ن افتخارات واقعی که برای 
مملکت ما در خارج از ایران به دست 
می آید، صحبتی نمی کنند، به همین 
خاطر اس���ت که نه تنها عموم مردم 
که حتی مخاطباِن حرفه ای موسیقی 
کاسیک نیز در مجموع در ۴۰سال 
گذشته از اکثر موفقیت های بزرگ 
آهنگس���ازان، رهبران و نوازندگان 

ایرانی بی خبر مانده اند .
وی  درب���اره این قطعه عرفان 
ایران���ی  گفت:ای���ن قطعه را من  
۱۱س���ال پیش از انقاب در سن 
۲۰سالگی بنام »خون ایرانی« برای 
ارکستر صبا که آن زمان رهبری اش 
برعهده ی استاد »حسین دهلوی« بود، 
نوشتم. ارکستر صبا، تقریبا شمایلی 
شبیه ارکستر ملی در این روزها را 
داشت، تفاوت ها اما بسیار زیاد بود، 
برای مث���ال باید خدمتتان عرض 
کنم که آن زمان با تش���ویق استاد 
»حسین دهلوی« و استقبال استادان 
ب���زرِگ ایرانی، با وجود آنکه من 
در وین زندگی می کردم تا س���ن 
۲۳سالگی  با دریافت دستمزد، روی 
همین سبک بسیار ایرانی ماهانه یک 
قطعه برای ارکستر هنرستان موسیقی 
ملی می نوشتم، اتفاقی که امروز رخ 
نمی دهد و به خاطر همین هر آنچه 
که گنجینه ی موسیقی ملی ماست، 
مربوط به همان زمان اس���ت و در 
این س���ال ها کمتر قطعه  ای نوشته 

شده است.

شهردار تهران :جوانان ما در جنگ تحمیلی بزرگترین 
تهدید رابه فرصت تبدیل کردند

اختتامیه دومین جشنواره ملي 
فرهنگي و هنري »ایران ساخت« 
دیروز در مح���ل تاار وحدت 

برگزار شد.
ب���ه گ���زارش خبرنگار ما 
در این جش���نواره، که به همت 
معاونت علمي و فرهنگي ریاست 
جمهوري برگزار ش���د، مهندس 
حناچي شهردار تهران در سخناني 
با اشاره به تحریم هاي آمریکا علیه 
ایران گفت: شاید مهمترین تجربه اي 
که از این دوران مي شود گرفت، 
تبدیل تهدیدها به فرصت  توسط 

جوانان خاق ایراني است.
وي با اش���اره به این که ابر 
قدرت ها به خصوص آمریکا هم 
از این امتیاز استفاده کردند و بعد 
از حادثه ۱۱ س���پتامبر دو کشور 
را اش���غال ک���رده و به جهانیان 
زور مي گوی���د افزود: جوانان و 
رزمندگان ما هم در هشت سال 
دفاع مقدس با رهبري امام خمیني 
)س( بزرگترین تهدید در جنگ 
تحمیل���ي را به فرصت تبدیل و 
جنگ تحمیلي را تبدیل به انسجام 

داخلي کردند.
حناچي تاکید کرد: اگر امروز 
کشور  روي پاي خودش ایستاده 
اس���ت و ام���کان تعرض به آن 
وجود ندارد نتیجه تبدیل تهدید به 
فرصت در جنگ تحمیلي است. 
شهردار تهران در پایان تأکید کرد: 
ما در مقابل تهدیدات آمریکا شاید 
نتوانیم در کوتاه مدت کاري انجام 
دهیم اما مي توانیم با حضور جوانان 
پرشور و انقابي مان در دانشگاه ها 
و اس���تار تاپ ها این تحریم ها را 
تبدیل به فرصت استثنایي کنیم و 
از دل تحریم ها یک کشور خودکفا 

و توانمند بسازیم. 
بنابراین گزارش پرویز کرمي 
مش���اور معاون علمي و فناوري 
رئیس جمه���ور و دبیر اجرایي 
دومین جشنواره فرهنگي و هنري 
ایران ساخت در سخناني گفت: 
خوش���بختانه جوانان پرشور و 
انقابي در دوران ما دارند فعالیت 
مي کنند که در آن ش���وق ساخت 
کش���ور و توسعه همه جانبه موج 
مي زند و مدیران و دانشمندان و 
متفکریني در عرصه هاي مختلف 
دارند فعالیت مي کنند که فرداي 
بهت���ري را براي ما رقم خواهند 

زد.  
وي با اش���اره به روز هاي 
سختي که در پیش داریم، افزود: 
گرماي ایمان و امید جوانان برومند 
ما به شعار » ما مي توانیم« مي تواند 
م���ا را از این روزهاي س���نگین 

برهاند. 
دبیر اجرایي دومین جشنواره 
ملي فرهنگي و هنري ایران ساخت 
به اهداف این جشنواره اشاره کرد 
و گفت: مهمتری���ن هدف این 
جشنواره جریان سازي به خصوص 

در فضاي مج���ازي و هنري و 
فرهنگي براي گسترش و توسعه 
گروه هاي دانش بنیان و ارج نهادن 
مردم به محصوات با کیفیت ایران 

ساخت است. 
وي افزود: در این جشنواره 
۲۸۳۸ اثر به دبیرخانه ارسال شده 
اس���ت که در بخش هاي ادبیات 
۴۷۴ اثر، هنرهاي تجسمي ۸۴۰ 
اثر، دیداري و شنیداري ۹۲۳ اثر، 
رس���انه هاي دیجیتال ۲۸۳ اثر و 
ایده بازار ۲۳۰ اثر و دانش آموزي 
اس���ت  که در هر بخش در این 
مراسم به چند اثر جوایزي اهداء 

خواهد شد. 
وي در پای���ان گفت: آن چه 
این روی���داد فرهنگي درصدد 
گسترش و توسعه آن است حضور 
بخش خصوصي در فعالیت هاي 
اقتصادي اس���ت چرا هر جا که 
بخش خصوصي در آن وارد شده 
است، اثري ماندگار از خود بجاي 
گذاشته اند.  بنابر همین گزارش 
در پایان این مراسم به هر یک از 
برگزیدگان این جشنواره جایره اي 

اهداء شد.  

يادداشت

نماد فرهنگ ایران

در فرهنگ تعلیم و تعلم که در ایران س���ابقه اي بیش از هزارسال 
دارد، عاقمندان به علم و دانش و فرهنگ، جامع ااطراف و همه چیز 
دان پرورش مي یافتند؛ دانش عالمان دانشنامه اي بود؛ گذشته از قرن هاي 
پیشین در همین سده اخیر دانشمنداني داشته ایم که در زمینه هاي گوناگون 
صاحب نظر بوده اند و آثار آنها در رش���ته هاي مختلف از جمله مآخذ 
ش���مرده مي شود. اشخاصي همچون عامه محمد قزویني، سید محمد 
فروزان، شیخ آقا بزرگ تهراني، جال همایي، بدیع الزمان فروزانفر و این 
فهرست را مي توان با نامهایي چون محمد تقي دانش پژوه، ایرج افشار، 
پوري س���لطاني، عبدالحسین زرین کوب، و شخصیت هایي چون سید 

عبداه انوار، ژاله آموزگار و محمد علي موحد به امروز رساند.
آقاي دکتر موحد بازمانده نسلي از بزرگان آذربایجان همچون شیخ 
محمد علي مدرس خیاباني )معروف به صاحب ریحانة  اادب(، زریاب 
خویي، منوچهر مرتضوي است که در همان مکتب تعلیم و تعلم رشد 
یافته، کتاب خوانده، مقاله نوشته، ترجمه و تصحیح کرده و خود در حال 
حاضر نمادي از گذشته پرافتخار فرهنگ ایران است. او مانند بسیاري 
از بزرگان فرهنگ ایران و جهان زندگي را از مراحل پایین شروع کرد 
و بنا به نوش���ته خود ایش���ان در ۱۸ سالگي در کاروانسراي قزویني ها، 
روبروي کوچه غریبان، در بازار تهران کار مي کرده و در همین سن آن 
قدر آشنایي با ادبیات و عرفان ایران داشت که توانست شخصیت مرحوم 
مرشد چلویي بازار صندوق سازها در کنار مسجدجامع تهران را با فرید 
الدین عطار نیشابوري مقایسه کند. او تحصیات خود را در رشته هاي 
قدیم و جدید ادامه داد و توانس���ت در قامت وکیل ایران در ش���رکت 
نفت حضور یابد. موحد در جریان ملي شدن صنعت نفت در کوران 
قضایا قرار داشت و به همین سبب کتاب او در زمینه تاریخ ملي شدن 
صنعت نفت هم از جنبه هاي تاریخي و هم از جنبه هاي حقوقي، هم در 
خاطره نویسي از هر جهت شاخص است و به واقع یادگاري است از 
تاش یکپارچه ملي ایرانیان در احقاق حقوق خود. ادامه فعالیت ایشان 
در زمینه هاي تاریخي و حقوقي با جنبه هاي بین المللي فقط منحصر 
به نفت نبوده و اثر ارجمند ایشان مبالغه مستعار از بهترین دفاعیه هاي 
حقوقي و تاریخي در باب حقانیت و مالکیت ملت ایران بر جزایر خلیج 
فارس است و شایسته است که این اثر بدون هیچ گونه مبالغه مستعار 

به زبان هاي گوناگون ترجمه و منتشر شود. 
از آن س���وي ترجمه بسیار خواندني سفرنامه ابن بطوطه از عربي 
به فارس���ي حاکي از تس���لط استاد بر عربي و فارسي است و به تعبیر 
بزرگان از شاهکارهاي ترجمه در دوره معاصر به شمار مي رود. چندان 
که اگر ابن بطوطه کتاب خود را به فارس���ي نوش���ته بود، شاید به این 
درجه از ش���یریني و جذابیت از کار در نمي آمد و راز محبوبیت این 
اثر از پنجاه سال پیش تا کنون در میان طبقات مختلف کتابخوان ایران 

درهمین موضوع است. 
یکي از جنبه هاي شخصیت استاد موحد دلبستگي به عرفاني است 
که ش���مس و موانا نماینده آن بودند. چندین کتاب از ایش���ان در این 
زمینه ها تالیف و تصحیح و منتشر شده است که حاکي از تسلط ایشان 
بر متون کهن فارسي، عربي، تصوف و عرفان و تاریخ و فن تصحیح 
متون فارسي است. این روال از مقاات شمس آغاز مي شود و به تصحیح 
کامل مثنوي بر اساس کهن ترین نسخ شناخته شده در جهان مي انجامد. 
و اکنون به همت استادجهان ایراني و کلیه دلبستگان اندیشه هاي موانا 
متني تصحیح شده و قابل اعتماد از مثنوي در دو جلد در دست دارند. 
حال که س���ازمان یونسکو با اعطاي جایزه از مقام علمي استاد تجلیل 
مي کند به جاست که براي ایشان آرزوي عمري به بلنداي یلدا بکنیم و از 
همکارانم در مدیریت هاي شهري تهران، تبریز و لواسان بخواهم تا با نام 
گذاري مکان هاي مناسبي توجه خود را به مقام علمي استاد نشان دهند 
که هر شخص و سازماني که از ایشان تجلیل کند، بر شان خود افزوده 
است. و سرانجام مناسب است یادي کنیم از ناشر بسیاري از کتاب هاي 
استاد، زنده یاد محمد زهرایي، بنیان گذار نشر کارنامه، که انتشار وزین 

آثار استاد حاصل همت و سلیقه و کوشش اوست. 

  *دکتر احمد مس�جدجامعي

برخی خانه های تاریخی هنوز به میراث فرهنگی  تحویل نشده است
درحالی که از دو سال پیش دستور آزادسازی 
خانه های تاریخی که در اختیار بازنشستگان و 
کارکنان میراث فرنگی است، صادر شده اما این 
مهم هنوز در تهران به طور کامل انجام نشده و 
همچنان »میراثی ها« با تخریب خانه های تاریخی 

تیشه به ریشه میراث فرهنگی می زنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ماجرای سکونت 
کارکنان س���ازمان میراث فرهنگی در خانه های 
تاریخ���ی تهران از آنجا آغاز ش���د که خبرها 
از تخری���ب خانه نصیرالدوله حکایت کردند. 
خانه ای تاریخی که در سال ۱۳۸۲ در فهرست 
ملی میراث فرهنگی ثبت و توس���ط سازمان 
میراث فرهنگی خریداری و قرار شد به زودی 
مرمت ش���ود، اما این خانه نخست، چند سالی 
رها ش���د و س���پس در اختیار یکی از پرسنل 

بازنشسته میراث قرار گرفت!
در دوره ای ق���رار بود خانه نصیرالدوله به 
صن���دوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن 
تاریخی و فرهنگی، واگذار شود که در نهایت 
ای���ن امر نیز انجام نش���د و روند تخریبی آن 
شدت گرفت و امروز متاسفانه همه  جداره های 
اندرونی و بیرونی این خانه با س���نگ س���فید 
مرمر پوش���انده شده و دیوارهای اصلی بنا زیر 
این پوش���ش مدفون شده است. بخش هایی از 
گچ بری ه���ا ریخته اند و خانه در وضعیت بدی 
به س���ر می برد. حتا بخش���ی  از خانه تاریخی 
تبدیل به انباری و محل پارك موتورس���یکلت 

شده است!
داوربزرگ نیا )مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دس���تی و گردشگری استان تهران( در 
خصوص واگذاری بی چون و چرای خانه های 
تاریخی تهران به کارکنان و بازنشستگان سازمان 
میراث فرهنگی گفت: در س���ال های گذشته 
براس���اس نظر مدیران وقت س���ازمان میراث 
فرهنگی، برخی از خانه های تاریخی به منظور 
حمایت های مادی و معنوی به صورت رایگان 
به کارکنان و بازنشس���تگان سازمان داده شد تا 
در آن س���اکن شوند و به نوعی روند تخریب 
برخی اماك تاریخی که بدون سکونت بیشتر 
خواهد بود را کاهش دهند. اما اتفاقات بعدی 
حکایتی دیگر داش���ت به همین دلیل از حدود 
دو سال پیش بنابر دستور رییس جدید سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس���تی و گردشگری، 
قرار شد تا این خانه های تاریخی از کارکنان و 
بازنشستگان میراث فرهنگی که در آن زندگی 
می کردند، گرفته و به نوعی آزادس���ازی شود. 
بر این اساس، با آزادسازی خانه های تاریخی، 
باید تکلیف آن مشخص می شد تا اگر نیازمند 
مرمت بود این کار انجام ش���ود و اگر امکان 

واگذاری وجود داشت واگذار شود.
او ادامه داد: با این وجود حدود دو ماه پیش 
متوجه شدیم که تعدادی از این خانه ها،  هنوز در 
تصرف کارکنان است از این رو درصدد ارسال 
نامه های���ی برای تخلیه این خانه ها برآمدیم. از 
دو سال پیش که دستور آزادسازی این خانه ها 
صادر شد، شاهد تخلیه تعداد زیادی از خانه های 
تاریخی بودیم اما در تهران این امر به طور کامل 
انجام نشد و امروز شاهد انتشار اخبار تخریب 

همین خانه های تاریخی هستیم .
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس���تی 
و گردش���گری اس���تان تهران با اشاره به آنکه 
آزادسازی خانه های تاریخی در جریان است، 
گف���ت: وقتی با نام خانه های تاریخی که هنوز 
در تصرف کارکنان میراث هس���تند، روبه رو 
شدم برایم ناباورانه بود چراکه دستور تخلیه این 
خانه ها و آزادسازی آنها باید سال ها قبل صادر 
می شد. فکر نمی کردیم که هنوز خانه ای باقی 
مانده باشد که در تصرف کارمند یا بازنشستگان 
سازمان میراث قرار داشته باشد و نمی دانیم چرا 
مدیریت گذشته این کار را به طور کامل انجام 
نداده است. از این رو مهلت ۳ ماهه برای تخلیه 
این خانه ها صادر شد که اکنون حداکثر یک ماه 

از این مهلت باقی مانده است.
به گفته بزرگ نیا، ۶ خانه تاریخی در حال 
حاضر در ته���ران در تصرف کارکنان میراث 
هستند و اباغیه تخلیه این خانه ها صادر شده 
اس���ت و بعد از تخلیه، مورد به مورد بررسی 
می شوند و اگر نیازمند مرمت بودند به صورت 
اضط���راری مرمت خواهد ش���د و اگر امکان 
واگذاری وجود داشته باشد، واگذار می شود.

او درخص���وص وضعی���ت و چگونگی 
پاس���خگویی به وضعیت تخریب های صورت 
 گرفت���ه در خان���ه نصیرالدوله گفت: بیش از 
۸ سال است که خانه نصیرالدوله در اختیار یکی 
از بازنشستگان سازمان میراث فرهنگی است. 
ای���ن فرد عنوان می کند؛ لوله ناودون که از دل 
دیواره عبور می کند، بر اثر نش���ت آب، سبب 
تخریب دیواره بنا شده است و او درصدد ترمیم 
آن برآمده. این درحالی است که معتقد هستیم 
نگهداری بس���یار نامناسب و به نوعی نامرتبط 
با ارزش بنا بوده و برخی مس���ائل ش���خصی 
در این خصوص مطرح اس���ت. اما اساس کار 
باتوجه به دستور تخلیه این بناها که حدود دو 
سال پیش صادر شده است، باید انجام و تعیین 
تکلیف می شد که مورد غفلت مسئوان وقت 

قرار گرفته است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان تهران با اشاره به آنکه درحال 
حاضر چند خانه دیگر در حریم چشمه علی 
نیز وجود دارند که به منظور آزادسازی حریم 
این اثر ثبتی توس���ط سازمان میراث فرهنگی 
خریداری شده اند، گفت: در آن بخش نیز چند 
خانه تصرف شده توسط کارکنان سازمان میراث 
داریم که باید آزادسازی شوند. البته این خانه ها 
نیز برای رعایت استحکام بنای همسایگان باقی 
مانده که باید از طریق بخش فنی مورد بررسی 

قرار گیرد.
بزرگ نیا خاطرنشان کرد: از یک ماه دیگر 
تکلیف تمام این خانه ها مشخص خواهد شد. 
بهتر است درخصوص فرهنگسازی حفظ میراث 

فرهنگی بیشتر کار کنیم. 

افتتاح نمایش »نیمه فرشته«  
 آیین افتتاح نمایش »نیمه فرشته« به نویسندگی 
و کارگردانی علیرضا یاری با حضور نس���یم ادبی 

برگزار می شود .
به گزارش ایرنا از روابط عمومی نمایش »نیمه 
فرش���ته«، این نمایش به نویسندگی و کارگردانی 
علیرضا یاری ازامش���ب  اجرای خود را با حضور 
نس���یم ادبی، هنرمند تئاتر، سینما و تلویزیون آغاز 

خواهد شد.
سه روز ابتدایی اجرای این نمایش با تخفیف 
س���ی تا پنجاه درصدی برای دانشجویان از سایت 
تیوال همراه شده است. این نمایش کاری از گروه 
تئاتر رگرت و در ستایش اندیشه و ماهیت انسان 
داس���تانی را روایت میکند. درباره این نمایش آمده 
اس���ت که تصمیم گیرنده ما نیستیم همه دستورات 
از ذهن آدمیست، هیچ وقت نباید بگذاریم تراکنش 
های ذهنی ما را کنترل کنند، تراکنش هایی که گاه 

می تواند برای ما گران تمام شود.

نمایش ۵۰ سال نقاشی های منوچهر نیازی
گالری بوم میزبان ۵۰ سال زندگی نقاشانه منوچهر نیازی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، عصر جمعه � چهاردهم دی ماه � مجموعه ای دیده نشده از 
مهم ترین نقاشی های استاد منوچهر نیازی، هنرمند هشتاد و یک ساله برای نخستین 

بار در گالری بوم به تماشا درمی آید .
نیازی در این باره می گوید: این یک نمایشگاه متفاوت از من خواهد بود که 
۵۰ نمونه شاخص از آثار ۵۰ سال اخیرم را یک جا به نمایش می گذارم. خوشحالم 
در گالری بوم که نمایشگاه های شایسته ای برای بزرگانی مانند کیارستمی، تناولی و 

دیگر اساتید برگزار کرده آثارم را ارائه می دهم .
این نقاش صاحب سبک یادآوری می کند نقاشی هایش را با الهام از موسیقی 
کاسیک بتهوون و چایکوفسکی خلق می کند و منظره های نرم را با شنیدن شوبرت 
می آفریند. او می گوید هیچگاه از هیچکس تقلید نکرده و همیشه راه خود را رفته 
است، او تنوع بسیار مجموعه هایی که خلق کرده را از پیکاسو آموخته که همواره 

در پی کار نو و تازه بوده است.
عالم هنر منوچهر نیازی به نقاشی محدود نیست. او در موسیقی نیز دست دارد 
و تأثیر آن به وضوح در نقاشی هایش دیده می شود. همین گرایش کیفیت رمانتیک 
آثار وی را تشدید می کند. نمایشگاه نقاشی های منوچهر نیازی عصر جمعه چهاردهم 
دی ماه آغاز به کار می کند و حدود دو ماه )غیر از شنبه ها و یکشنبه ها( به نمایش 
عموم خواهد بود . تمامی آثار به نمایش درآمده در گالری بوم در زمره گنجینه این 
گالری است و در جهت حمایت از هنر ایران است و جنبه فروش ندارد. گالری 

بوم در خیابان ولیعصر، بااتر از نیایش، ارمغان غربی، پاك ۱۱ واقع است.

رونمایی کتاب صوتی »ناطور دشت«  

گردآوری قطعات منحصر به فرد ناصر فرهنگ فر 
یک ناش���ر موسیقی در تشریح تازه ترین 
فعالیت های مجموعه اش از انتشار یک آلبوم 
موس���یقی با عنوان »شاعر تمبک« با هنرمندی 

زنده یاد ناصر فرهنگ فر خبر داد.
امیر مردانه تهیه کننده و مدیر موسس���ه 
فرهنگی هنری »نغمه ساز آواز« در گفتگو با 
خبرنگار مهر توضیح داد: آلبوم »شاعر تمبک« 
شامل تک نوازی  زنده یاد استاد ناصر فرهنگ فر 
نوازنده پیشکس���وت موسیقی ایرانی است که 
از اجراهای خصوصی ایش���ان جمع آوری و 

بازنشر شده است.
 البته قس���متی از ای���ن آلبوم دونوازی 
س���نتور و تنبک، با اجرای س���نتور  روانشاد 
پرویز مش���کاتیان است ضمن اینکه  در این 
مجموعه یادداشت هایی از استاد حسین علیزاده 
و  اس���تاد پرویز مشکاتیان در رسای زنده یاد 
ناصر فرهنگ فر گنجانده شده تا شرح حال و 

زندگی و شخصیت این استاد بزرگ موسیقی 
ایران به مخاطب ارائه شود.

وی افزود: قطعات گردآوری شده از میان 
حدود ۲ساعت نوارهای موجود انتخاب شده 
که بیشتر براساس کیفیت ضبط آن بوده و به 
اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اهالی موسیقی از 
نظر نوازندگی آثاری قابل اتکا و گویای تسلط 

و شیوایی استاد در اجرای آنها بوده اند.
  البت���ه با در نظ���ر گرفتن کیفیت فقیر 
ضبط ه���ای خصوصی که محتویات این اثر 
نیز از آن جمله اند سعی شده با روش های 
معمول و بدون صدمه زدن به جنس و رنگ 
نمونه اولیه تا حدی به بهبود کیفیت صدا کمک 
شود.  طبعا نوسانات ناشی از گذشت زمان و 
ضبط نه چندان خوب در شیارهای گوناگون 
اث���ر که هر ک���دام نیز جداگانه و در مکان و 
زمان و با امکانات صوتی متفاوت انجام شده 

اند از یکپارچگی صدا کاسته است.
 هر چند که فضای ضبط که به عمد حفظ 
شده، خود شنونده را به حال و هوای آن زمان 

می برد و خالی از لطف نیست .
این ناش���ر درباره ویژگی های انتشار این 
آثار گفت: به اعتقاد من  س���ایه استاد فرهنگ 
فر در عرصه تمبک نوازی معاصر، س���ایه ای 

بلند است.
 او از جمله هنرمندان یگانه و متفاوتی بود 
که خودش بود و به اعتقاد من مدت ها بود 
که جای کارهای تک نوازی و ضربی خوانی 
های این هنرمند که اکثرا در مجامع خصوصی 
نواخته و ضبط ش���ده اند، در عرصه موسیقی 
خالی بود تا هم یادی از شیوه منحصر به فرد او 
در نوازندگی شود و هم راهگشای هنرجویان 
این رش���ته باشد که بیشتر کارهای گروهی را 

با ساز این بزرگوار شنیده اند.

تاار رودکی میزبان »چند شب دونوازی« می شود
آخرین برنامه از مجموعه کنسرت های »چند 
شب« در سال ۹۷ روزهای ۲۵ و ۲۶ دی در قالب 
مجموعه برنامه های »چند شب دونوازی« میزبان 

عاقه مندان موسیقی ایرانی می شود .
ب���ه گزارش ایلنا، آخرین برنامه از مجموعه 
کنس���رت های »چند شب« در سال ۹۷ روزهای 
۲۵ و ۲۶ دی در قالب مجموعه برنامه های »چند 
شب دونوازی« میزبان عاقه مندان موسیقی ایرانی 

می شود.
افشین معصومی )مدیر برگزاری مجموعه 
کنس���رت های »چند شب«( با اشاره به جزییات 
دهمین دوره این پروژه که به اجرای »چند شب 
دونوازی« اختصاص دارد، گفت: پروژه »چند شب 
دونوازی« نگاهی بر طراحی دونوازی برای دو ساز 
ملودیک ایرانی دارد. این برنامه طراحی و تنظیمی 
برای یک دونوازی ۲۰ دقیقه ای میان دو ساز است 
ک���ه به نوعی متفاوت از دیگر نوع های تکراری 

خود است. در دونوازی های رایج شاهد همنشینی 
گاهاً بداهه و یا سوال و جوابی به مانند ساز و 
آواز هستیم ولی در این چند شِب پیش رو سعی 
داریم دونوازی هایی از پیش طراحی شده را برای 

مخاطبان جدی موسیقی ایرانی ارائه کنیم.
معصومی در معرف���ی هنرمندان مجموعه 
برنامه های »چند ش���ب دونوازی« بیان کرد: طبق 
برنامه ریزی های انجام گرفته مژگان حسینی نوازنده 
قانون، سپنتا حامدی نژاد نوازنده تار، عماد حنیفه 
نوازنده تار، پوریا فرجی نوازنده س���نتور، پویان 
عطایی نوازنده سنتور، حمید خوانساری نوازنده 
عود، نوا س���لیمانی نوازنده عود، حسین اینانلو 
نوازنده س���ه تار، مجید موانیا نوازنده تار، صابر 
س���وری نوازنده عود، مهرداد ناصحی نوازنده 
کمانچه و امین گلس���تانی نوازنده عود روزهای 
سه شنبه ۲۵ و چهارشنبه ۲۶ دی به اجرای برنامه 

می پردازند.

همایش مهر موانا ،صلح از نظرگاه موانا برگزار شد



��هكا� عبو� �� شر�يط توقف توليد 
��حد ها� قيرسا� كشو�

عو�مل موث���ر بر با��� ها� صا���تى �� ش���ر�يط كنونى تاثير�� منفى بر 
صا���� �ين محصو� گذ�ش���ته كه بايد هرچه ���تر � با تصميم فو�� مر�جع 
�يرب���ط �لز�� عرضه محصوال� قير �� بو�� كاال تعليق � �جا�� ���� ش���و� 
شركت ها� معتبر � ����� �س���تاند��� ها� ال�� بتو�نند به صو�� مستقيم 
همانند ش���ركت ها� پتر�ش���يمى محصوال� خو� �� به با���ها� جهانى � 

مشتريا� خا�جى عرضه كنند.
به گ���ز��� ���بط عمومى � �مو� بين �لملل ش���ركت نفت پاس���ا�گا�� 
"مس���عو� جبر�ئيلى"  مديرعامل �ين ش���ركت ضمن بيا� مطلب باال �فز��: 
��ص���و�� تد��� �ضعيت فعل���ى � عد� �تخا� تصميم ف���و�� � با توجه به 
عد� تمايل هيچ كد�� �� شركت ها� خا�جى به خريد �� �ينگ صا���تى بو�� 
به �ليل شر�يط تحريم� شاهد بحر�� ها� جد� �� �ين صنعت � پااليشگا� ها� 

كشو� خو�هيم بو�.

طوما� كا�گر�� كا�خانجا� نساجي كر� نا� 
بر�� تشكر �� مديرعامل بانك ملت 

� �ستاند�� كرمانشا�
جمعي �� كا�گر�� كا�خانجا� نس���اجي كر� نا� كرمانش���ا� با 
�� �ست گرفتن پيا� ها� تش���كر �ميز �� �كتر بيگدلي مديرعامل 

بانك ملت � �ستاند�� كرمانشا� قد���ني كر�ند.
به گز��� ���بط عمومي بانك ملت� حد�� هفتا� نفر �� پرس���نل 
كا�خانجا� كر� نا� با �مضا� طوما�� تش���كر �ميز � با بيا� �ينكه 
موضو� بهر� مند� �� قانو� مش���اغل س���خت � �يا� ��� به يكي 
�� �غدغه ها� جد� �نها �� س���ا� گذش���ته تبدي���ل � تحقق �� 
�� 5 سا� گذش���ته با مشكال� فر���ني ��بر� ش���د� بو� �فز��ند: 
�� مقا� �يفا� �ظيفه � حق شناس���ي� برخ���و� ال�� مي ��نيم كه �� 
مساعد� ها� مديرعامل بانك ملت بر�� صد�� �ستو��� مقتضي 
�� جهت �فع نگر�ني �� كا�گر�� �حمت كش �ين مجموعه صنعتي� 
�عضا� هيأ� مدير� هلدينگ بهسا� مشا�كت ها� ملت� مديرعامل 

كا�خانجا� كر� نا� � �ستاند�� كرمانشا� قد���ني كنيم.
گفتني �ست بر�سا� �ين قانو�� كا�گر�� مشمو� مشاغل سخت 
� �يا� ��� مي تو�نند پس �� بيست سا� كا� �� محيط ها� صنعتي �� 

فرصت  قانوني با�نشستگي پيش �� موعد بهر� مند شوند.

تفاهم نامه همكا�� فر�شگا� ها� �نجير� �� �فا� � سا�ما� غذ� � ����
 فر�ش����گا� ها� �نجير� �� �فا� � سا�ما� غذ� � 
���� به منظو� �نجا� �مو� �مو�شي � تحقيقاتي �� 
حو�� س����المت فر����� ها� غذ�يي � �شاميدني� 

تفاهم نامه همكا�� مشتر� �مضا كر�ند.
به گ����ز��� خبرنگا� ما� مديرعامل ش����ركت 
فر�ش����گا� ها� �نجير� �� �فا� ��  مر�سم �مضا� 
�ين تفاهم نامه با �شا�� به  �هميت �فز�يش كيفيت 
صنايع غذ�يي �� �نيا� �مر�� خاطر نش����ا� كر�: 
فر�ش����گا� ها� �نجير� �� �فا� هميشه به �نبا� 
�فز�يش سطح كيفي محصوال� مو�� غذ�يي بو�� 
� با �ين هد� �خي����ر�� توليد � تو�يع محصوال� با 
برند �فا� �� �غا� كر�يم � با نگا� به �يند� �ميد���يم 
بتو�نيم با ���� �ين محصوال� با كيفيت به س����فر� 

مر�� سطح سالمت �نها �� ��تقا �هيم.
�س����و� محمد� �فز��: مي تو�ني����م با نگا� به 
�ستاند���ها� مو�� غذ�يي �� سطح جهاني� سطح 
كيفي �ي����ژ� مصر� كنن����دگا� �ير�ني �� تعريف 
كنيم كه بر �س����ا� �� توليدكنندگا� نيز بتو�نند 
محصوال� خو� �� با �ستاند���ها� ��تقايافته تر ���� 
با��� كنند � �ين محصوال� به ��س����طه بنگا� ها� 
�قتصا�� معتبر � س����ا�ما� ها� تخصص محو� 

به �ست مصر� كنندگا� �ير�ني برسد.
�� با �ش����ا�� ب����ه فعاليتها� �خير ش����ركت 
فر�شگا� ها� �نجير� �� �فا� �� حو�� مسئوليت ها� 
�جتماعي يا����شد: �يجا� فضا� �ختصاصي بر�� 
عرضه محصوال� غذ�يي سالمت محو� � با تاكيد بر 
��شتن سطو� �ستاند��� كشو�ها� توسعه يافته �� 
برنامه ها� كوتا� مد� خو�هد بو� كه �ميد���يم تا 

قبل �� پايا� سا� جا�� عملياتي شو�. 
محمد� �� پايا� �ظه����ا� �ميد���� كر� كه 

�قد�ماتي مثل �مضا� تفاهم نامه بين فر�شگا� ها� 
�فا� � س����ا�ما� غذ� � ���� بتو�ند شتا� �فز�يش 

كيفيت �� محصوال� �ير�ني �� �فز�يش �هد.
مدي����ركل فر����� ها� غذ�يي � �ش����اميدني 
سا�ما� غذ� � ���� نيز با �شا�� به �ينكه با �ين �قد�� 
قد� ها� بز�گ����ي �� عرضه محصوال� با كيفيت 
بر��شته خو�هد ش����د� گفت: �� همين حا�  �فا� 
ميتو�ند به عرصه محصوال� سالمت محو� نيز ���� 
كند تا �� ��ستا� كاهش بيما�� ها� غير��گير��� 
�� جمله �يابت� فش����ا� خو� � كنتر� چربي نقش 

موثر� ��شته باشد.
�كتر �حي����د مفيد �فز��: با تعيين جايگا� �يژ� 
بر�� عرضه محصوال� س����المت محو� كه به طو� 
�يژ� �� كا�خانه ها توليد ش����و� قطعا مشترياني 
كه �� �ين گر�� ه����ا به �نبا� محصوال� با �يژگي 
قند�چربي � نمك پايين تر هستند�مشتر� ثابت 

شما خو�هند شد.  
�� خاطرنشا� كر�: �� حا� حاضر سالمند�� 

� �فر��� كه ��گير بيما�يها� �ين گر�� ها هستند 
به �نبا� مو�� غذ�يي س����المت محو� هس����تند � 
تعيين جايگا� �يژ� �سترسي �فر�� �� به �ين گر�� 
غذ�يي �س����ا� تر مي سا��. �ين �� حالي �ست كه با 
�طال� �س����اني �� خصو� عرضه �ين محصوال� 
توليدكنندگا� بيش����تر� هم �ق����د�� به توليد 

محصوال� سالمت محو� خو�هند كر�.
�� با بيا� �ينكه �� خصو� �طال� �ساني بر�� 
عرضه محصوال� سالمت محو� همكا�� ال�� �� با 
�فا� �نجا� خو�هيم ����  تاكيد كر�: بد�� ش����ك با 
�ين �قد��� �فا� خدمت بز�گي به مر�� بر�� �صال� 
�لگو� مصر� � عرضه محصوال� س����المت محو� 

�نجا� خو�هد ���. 
گفتني �س����ت كه �ين تفاه����م نامه به منظو� 
�نج����ا� �مو� �مو�ش����ي � تحقيقات����ي �� حو�� 
س����المت فر����� ها� غذ�يي � �ش����اميدني با 
��يكر� بهر� گير� �� �خرين �ستا���ها� علمي 

بين �لمللي منعقد شد. 

4 اخبار داخلی
يكشنبه 9 دي  1397ـ    22 ربيع الثاني  1440ـ   30 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27184

نفت ، طا ، سكه و ارز

 

هر بشكه نفت سبك آمريكا )وست تگزاس(

هر بشكه نفت درياي شمال )برنت(

متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك

هر اونس )31/1 گرم( طا

بازار جهاني

بازار داخلي

45/12 دار 

53/13 دار 

 53/92 دار    

1280/83 دار    

 3350000 تومان

3530000 تومان

1840000 تومان

1170000  تومان

655000 تومان

322000 تومان

4200 تومان 

11062/3 تومان

11000 تومان

4810/7 تومان

12983/6 تومان

12300  تومان

5333/4  تومان

14305 تومان

13500  تومان

1143/7  تومان

3078/8  تومان

2900  تومان

سكه طا طرح قديم )به وزن 8/13 گرم(

سكه طا طرح جديد )به وزن 8/13 گرم(

نيم سكه طا )به وزن 4/06گرم(

ربع سكه طا )به وزن 2/03 گرم(

سكه يك گرمي

هر گرم طاي 18 عيار )بدون مزد ساخت(

دار آمريكا)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

دار آمريكا)نرخ صرافی(

يورو)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

يورو)نرخ صرافی(

پوند انگلستان)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

پوند انگلستان)نرخ صرافی(

درهم امارات )نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

درهم امارات )نرخ صرافی(

اعام نرخ جدید برقراری انشعاب برق
تعرفه جدید هزینه های برقراری انش���عاب برق به تفکیک نوع ولتاژ و 

مناطق کشور اعام شد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی وزارت نیرو )پاون(، طبق این تعرفه که بر 
اساس اباغیه معاون اجرایی رئیس جمهوری و کارگروه تنظیم بازار تعیین شده، 
هزینه هر انش���عاب ۲۵ آمپر تک فاز در تمامی مناطق داخل و خارج محدوده 
شهرستان های تهران و کرج مبلغ ۲۷ میلیون و ۶۶۲ هزار ریال تعیین شده است.
همچنین برای محدوده خدمات ش���هری تبریز، شیراز، اصفهان و مشهد مبلغ 
۲۶ میلیون و ۸۱ هزار ریال، تمامی انشعاب های خانگی در محدوده خدمات 
شهری واقع در منطقه گرمسیر مبلغ ۱۰ میلیون و ۶۹۵ هزار ریال، انشعاب های 
غیرخانگی روس���تایی و تمامی انش���عاب ها در محدوده خدمات شهری سایر 
مناطق کشور مبلغ ۱۶ میلیون و ۸۳۷ هزار ریال و برای انشعاب های خانگی 
روستایی مبلغ ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار ریال به ازای هر انشعاب ۲۵ آمپر تک فاز 

اعم از متقاضیان سطح یا ارتفاع در نظر گرفته شده است.

 تأمین اعتبار ذخیره سازی
 100 هزار تن میوه شب عید

 کمیته ملی تنظیم بازار کشور و کمیته راهبردی ملی تنظیم بازار میوه 
عید، ذخیره س���ازی ۴۰ هزار تن پرتقال و ۳۰ هزار تن س���یب را مصوب 
کرده و قرار اس���ت ۲۰ درصد ذخیره س���ازی احتیاطی هم برای س���یب و 
پرتقال در نظر گرفته شود و در مجموع برای خرید ۱۰۰ هزار تن تأمین 

اعتبار شده است.
حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ضمن 
اعام این مطلب با بیان اینکه هیچ نگرانی برای تأمین میوه شب عید وجود 
ندارد، گفت: نزدیک به ۲۰ هزار تن سیب به استان ها حمل و در سردخانه ها 
ذخیره شده و ۳۰ هزار تن پرتقال هم از سورتینگ داران خریداری شده است 

و هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
شیرزاد در پاسخ به اینکه قرار است این میوه ها به چه قیمتی به دست 
مصرف کننده ها برسد، گفت: هنوز کمیته راهبری ملی قیمتی را برای میوه 
شب عید تعیین نکرده است و قرار است این قیمت گذاری در اسفند انجام 

شود و ما مطمئنیم که قیمت ها پایین خواهد بود. 
وی در پاس���خ به این که پیش بینی ش���ما از قیمت ها چیست، گفت: 
امیدواریم این دو میوه در ایام عید با حداقل قیمت دست مردم برسد و فکر 
نمی کنم که پرتقال از ۴ هزار تومان بیشتر باشد، اما در مورد سیب به دلیل 
اینکه این محصول به دلیل سرمای بهاره امسال ۴۰۰ هزار تن کاهش تولید 
داشت و اینکه ما شکوفه دوم سیب رابه دلیل ماندگاری کم در انبار نمی توانیم 
خریداری کنیم، به نظر می رسد قیمت سیب اندکی از آنچه که حدس می زدیم 

بیشتر باشد اما قول می دهم که باقیمت مناسب تری عرضه شود.
وی با تاکید بر اینکه ما سعی می کنیم قیمت ها را پایین تر بیاوریم چون 
احساس ما این است که مردم امسال به میوه ارزان قیمت نیاز بیشتری دارند، 
گفت: سیب معمواً مرداد از کشاورزان خریداری می شود و ما در ۲۰ آذر 
برای س���یب مکلف به تأمین و ذخیره سازی شدیم و لذا مجبور هستیم از 
س���ردخانه ها و سورتینگ داران خریداری کنیم و بر اساس کیفیت سیب از 

۵۲۰۰ تومان تا ۶۹۰۰ تومان متغیر است.
وی در زمینه پرتقال هم گفت: این محصول بر اساس قیمت مصوب 
 از س���ر درخت ۱۶۸۰ تومان و از س���ورتینگ داران و سردخانه ها به قیمت 
۳ هزار تا ۳۱۰۰ تومان خریداری می ش���ود و س���عی می کنیم که با قیمت 

پرتقال سبد میوه عید را به تعادل برسانیم.

برنامه وزارت راه و شهرس���ازی در دو س���ال آینده 
کمک به تولید مسکن است. زیرا این اعتقاد وجود دارد 
که اگر به اندازه کافی مس���کن تولید شود بازار به تعادل 
می رسد؛از این رو و وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد 
با توجه به شرایط پیش آمده ،جریان مثبت تولید را حفظ 
کند تا همیشه واحد مسکونی به اندازه کافی برای متقاضیان 

وجود داشته باشد
حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر 
راه و شهرسازی در خصوص وضع بازار مسکن بیان کرد: 
چهار شاخص بخشی مسکن در سال گذشته مثبت بودند 
تا اینکه تکانه های اقتصادی ناشی از افزایش قیمت ارز بر 

این بازار تأثیر گذاشت.
وی بابیان اینکه بازار مس���کن تابعی از اقتصاد کان 
است، افزود: تأثیرات تکانه های اقتصادی باعث ایجاد تاطم 
در بازار مسکن سال جاری شده که نتیجه این تاطم در 

افزایش قیمت مسکن مشاهده می شود.
وی در ادامه به گزارش بازار مسکن در ۹ ماهه ابتدای 
امسال اشاره کرد و ادامه داد: آمار های ۹ ماهه ابتدای امسال 
در شهر تهران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۶/۳ 
درصد افزایش قیمت را نش���ان می دهد. همچنین مطابق 
این آم���ار تعداد مبایعه نامه ها با عددی معادل ۲۴ درصد 
کاهش داشته است؛ از دیگر سو ارزش ریالی مبایعه  نامه ها 

۱۷/۷درصد افزایش یافته است.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
امیدوارکننده تری���ن آمار این ۹ م���اه را تعداد پروانه های 
صادرشده برای ساخت دانست و تصریح کرد: آمار ها نشان 
می دهد که تعداد صدور پروانه های س���اختمانی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۶/۴ درصد افزایش داشته است که 
این مسئله به این معنی است که جذابیتی در بازار مسکن 
ایجادش���ده است که سرمایه گذاران به آن ورود کرده اند و 
پروانه های بیشتری گرفته اند و ساخت ساز در آینده بیشتر 
خواهد ش���د و از پی آن مهندسان و کارگران ساختمانی 

بیشتری به کار گمارده خواهند شد.
وی در بیان علت شیب کاهشی معامات مسکن اظهار 
داشت: این مسئله به خاطر این است که در بازار های موازی 
هم یک آرامش نس���بی برقرارشده و تمامی بازار ها منتظر 
هس���تند تا شرایط جدید را ارزیابی کنند؛ البته تاش های 
دولت هم مؤثر بوده و توانسته از شتاب قیمت ها بکاهد.

نامبرده با اشاره به اینکه هدف دولت باید ایجاد تعادل 
در بازار مسکن باشد، اظهار داشت: ثبات و سکون ناشی 
از رکود مناسب بازار نیست و موازنه ای در بازار مسکن 
وجود دارد که یک سوی آن رونق و سوی دیگر آن رکود 

است که رونق باعث می شود تا تعداد بیشتری از متخصصان  
مرتبط با بحث ساختمانی مشغول به کار شوند همچنین 
تولیدات محصوات ساختمانی افزایش یابد که در پی آن 
شاهد افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت؛ با این  حال 
رکود ممکن اس���ت سبب ثبات قیمتی شود، ولی بازار را 
دچار کاهش تولید مصالح کرده که باعث به کار گمارده 

شدن افراد کمتر می شود.

وی ادام���ه داد: طبیعت بخش مس���کن تحت تأثیر 
ش���اخص های کان اقتصادی است به این گونه که عمومًا 
در کشور ها با شرایط رونق اقتصادی شاخص های مسکن 

هم تغییر می کنند.
 مظاهری���ان با تأکید ب���ر اینکه برنامه وزارت راه و 
شهرسازی در دو سال آینده کمک به تولید مسکن است، 
افزود: این اعتقاد وجود دارد که اگر به اندازه کافی مسکن 
تولید شود بازار به تعادل می رسد و وزارت راه و شهرسازی 
در نظر دارد که با توجه به شرایط پیش آمده که به سوی 
رکود درحرکت اس���ت، جریان مثبت تولید را حفظ کند 
تا همیش���ه واحد مسکونی به اندازه کافی برای متقاضیان 

وجود داشته باشد.
 وی ادامه داد: با همین رویکرد بود که طبق برنامه 
اعامی وزیر راه و شهرسازی قرار است تا برای ساخت 
و تجهیز ۴۰۰ هزار واحد مس���کونی در سراسر کشور به 

همراه تکمیل مسکن مهر مبادرت شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در این برنامه در 
شهر های جدید طی ۴ سال آینده ۵۰ هزار واحد مسکونی 

ساخته می شود که برش های استانی آن هم تهیه شده است. 
مثًا از این تعداد ۳۲ هزار واحد در پایتخت و ۲۵ هزار 
واحد در استان البرز خواهد بود و بر طبق یک برش استانی 
و متناسب با شرایط استان ها و شهر های جدیدی که در این 

استان ها وجود دارند تعداد این واحد ها تغییر می کند.
وی همچنین از س���اخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی 
در شهر های زیر ۵۰ هزار نفر توسط بنیاد مسکن خبر داد 

و افزود: اگر بتوان در شهر های زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت 
را تثبیت کنیم و از روند صعودی مهاجرت به شهر های 
بزرگ جلوگیری به عمل آید باعث منفعت بزرگی نه تنها 
برای این ش���هر ها بلکه برای ش���هر های بزرگ و کشور 
می شویم. طرح بنیاد مسکن در این راستا است تا باعرضه 
زمین و پیش بینی تسهیات بانکی به ساخت این واحد ها 

سرعت دهد.
مظاهریان در ادامه گفت:همچنین بنیاد مسکن پیشنهاد 
داده تا در این برنامه کارت اعتباری برای خرید مصالح به 
سازندگان اعطا شود به این معنی که هزینه های انبوه سازان 
از طریق تعهد سه ساله برای تأمین مصالح و بازپرداخت 
بعد از ساخت تسهیل شود تا این سیاست های تشویقی 
باعث ورود هرچه بیشتر حرفه مندان به این پروژه شده، زیرا 
آن ها کسانی هستند که می توانند خانه های ایمن تر با مصالح 
باکیفیت بهتر و با سرعت ساخت بیشتر تحویل مردم دهند 

البته همه مردم می توانند در این امر مشارکت کنند.
وی به مس���کن مهر پردیس اشاره کرد و گفت: از 
مجموع ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهری که در 

کل کشور وجود دارد یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد آن 
تحویل ش���ده و ۵۰۰ هزار واحد دیگر باقی مانده است که 
۲۶۶ هزار عدد آن آماده تحویل بوده که فقط زیرساخت های 
آن آماده نیست که آن هم به دلیل مکان یابی نامناسب بوده 
است. همچنین ۲۱۷ هزار واحد به صورت نیمه تمام مانده اند 

که بخش عمده آن در پردیس قرار دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: باید دانست 
که پروژه های مس���کن مهر در شرایط متفاوتی قرار دارند 
ک���ه نمی توان یک راه حل کلی برای همه آن ها یافت. به 
همین خاطر وزیر راه و شهرسازی گروهی را به سرپرستی 
قائم مقام خود در امور مسکن مهر که جدا از بخش های 
دیگر این وزارتخانه است، تعیین کرده تا روی راه حل یابی 
برای تک تک این مسکن ها متمرکز شوند و هدف اصلی 

این است که این پروژه زودتر تمام شود.
وی ب���ا تأکید بر اینکه ای���ن اطمینان به مردم داده 
می شود که دولت و وزارت راه و شهرسازی کاری مهم تر 
از اتمام و تحویل مساکن مهر ندارد، در تشریح اقدامات 
برای مستأجران هم گفت: ۳۵ درصد خانوار های شهری ما 
مستأجر هستند که معمواً از طبقه اجتماعی با حقوق ثابت 
هستند که تأثیرات افزایش و این کاهش اجاره بها بر روی 
زندگی آنها تأثیر مستقیم دارد؛ به همین دلیل هدف وزارت 
راه و شهرسازی افزایش تولید مسکن است و از طریق تولید 

و افزایش عرضه می توان این مسئله را تعدیل کرد.
مظاهریان با اش���اره به تاش هایی که در جهان و 
ای���ران برای تثبیت و اعام یک قیمت واحد برای تمامی 
اجاره نشینان شده است، گفت: این مسئله از لحاظ علمی و 
تجربی رد شده و اگر سیستم قیمت گذاری یا تثبیت موفق 
شود )که به صورت عملیاتی ممکن نیست( باعث کاهش 
عرضه اجاره از س���وی مالکان خواهد ش���د و طی دو تا 
سه سال سونامی کمبود ملک اجاره ای ایجاد خواهد کرد؛ 
به همین خاطر بهترین راه حل این است که تولید مستمر 
مسکن اجاره ای صورت گیرد تا بتواند نیاز طبقه متوسط 

و کم درآمد تأمین شود.
وی در خصوص طرح اجاره دوس���اله و پیش بینی 
افزایش ۱۰ درصدی اجاره بها تصریح کرد: موارد این ایحه 
به تصویب کمیس���یون مربوطه رسیده و منتظر اعام نظر 
هیات دولت است؛ البته این ایحه درواقع از منظر حقوق 
شهروندی تنظیم شده تا دو سوی یک قرارداد اجاره منتفع 
ش���وند و این طرح عاوه بر جلوگیری از خانه بدوشی 
هرساله مستأجران باعث معافیت های مالیاتی برای مالکان 
می شود که امیدواریم تصویب و اباغ آن تا سال آینده و 

فصل نقل و انتقاات بعدی به مرحله اجرایی برسد.

تعیین نرخ خرید تضمینی گندم دروم
  با توافق وزارت جهاد کش���اورزی و سازمان برنامه و بودجه، 

قیمت خرید تضمینی گندم دروم کیلویی ۱۶۷۰ تومان تعیین شد.
به گزارش ایس���نا، ماه گذش���ته با رایزنی های محمود حجتی وزیر 
جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم معمولی به کیلویی ۱۶۰۰ تومان 
افزایش یافته بود.دهم آذر امسال عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه ریزی و 
اموراقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعام کرد که رئیس جمهوری با خرید 
تضمین���ی گندم معمولي با قیمت هر کیلوگرم ۱۶۰۰ تومان موافقت کرده 
اس���ت؛ این در حالی بود که پیش از این برخی رس���انه ها از تثبیت قیمت 
۱۵۴۰ تومانی برای این محصول استراتژیک خبر داده بودند اما رایزنی ها 
و پیگیری های وزیر جهاد کشاورزی جواب داد و قیمت این محصول به 

۱۶۰۰ تومان رسید.
در آن زمان قیمتی برای خرید تضمینی گندم دروم اعام نشده بود اما 
براساس اطاعات رسیده با توافق بین وزارت جهاد کشاروزی و سازمان 
برنامه و بودجه، نرخ خرید تضمین گندم دروم س���ال زراعی ۱۳۹۸-۹۷ 

کیلویی ۱۶۷۰ تومان توافق شده است.

بنیاد مستضعفان اعام کرد: 
واگذاری ۶۴۰۰ فقره سند اماک 
علوی به محرومان اس���تان گیان 

 آغاز شد.
 به گزارش روابط عمومی بنیاد 
مس���تضعفان، تاکنون ۶۴۰۰ مورد 
 از اراض���ی بنی���اد علوی به ابعاد 
۲ میلی���ون و ۲۱۵ ه���زار و ۴۱۳ 
مترمرب���ع به ارزش ۲۶۲۱ میلیارد 
ریال در استان گیان توسط بنیاد 

مستضعفان واگذار شده است.
 بنیاد مس���تضعفان در جهت 
حمایت از خانواده های دارای چند 
قلو تاکن���ون کمک هزینه خرید 

ماهانه شیرخش���ک و پوشک را 
ب���ه ۱۱ خان���وار دارای چند قلو 
ب���ه ارزش ۹۱۱ میلی���ون ریال 
پرداخت کرده اس���ت، همچنین 
 کمک هزینه های معیشتی به ارزش 
۵۰ میلیون ریال هم به دو خانوار 
پرداخت می شود.از آنجا که تامین 
مسکن به عنوان یکی از مهمترین 
دغدغه ه���ای خانواده های دارای 
چند قلو به ش���مار می رود، بنیاد 
مس���تضعفان استان گیان تاکنون 
۱۴ مورد ودیعه مرمت و ساخت 
مسکن به ارزش ۴ میلیارد و ۳۲۰ 
میلی���ون ریال را به این خانوار ها 

پرداخت کرده اس���ت.طرح ملی 
حمایت از مادران باردار و شیرده 
بنیاد علوی همزمان با سراسر کشور 
در استان گیان در حال اجرا است 
و تاکنون در این استان ۴۱۲ خانوار 
تحت پوشش این طرح قرار گرفته 
و به صورت ادواری سبد غذایی 

دریافت می کنند.
بنیاد مس���تضعفان در جهت 
ارتقاء فضای ورزشی استان گیان 
هم احداث هف���ت مورد زمین 
چمن مصنوع���ی به ارزش یک 
میلی���ارد و ۵۰ میلیون ریال را در 
دستور کار قرار داده است. کمک 

ب���ه احداث دو باب مس���جد به 
ارزش ۴۰۰ میلی���ون ریال و وقف 
عرصه یک باب مسجد جامع در 
شهرستان چابکسر به ارزش یک 
میلی���ارد و ۴۰۰ میلیون ریال از 
جمله اقدامات بنیاد مس���تضعفان 
در اس���تان گیان است.در سفر 
 ریاست بنیاد مستضعفان و هیات 
همراه به استان گیان تعداد ۷۰۰ 
فقره اس���ناد واگذاری اماک در 
جهت بهبود اقتصاد مردم شریف 
شهرستان آستانه اشرفیه به واجدان 
شرایط  این شهرستان  تقدیم خواهد 

شد.

هدف دولت ايجاد تعادل در بازار مسكن  است 
دس���تورالعمل تنظیم قیمت 
خودروهای انحصاری در شورای 
رقابت تهیه و برای رئیس جمهوری 
و شورای عالی هماهنگی اقتصادی 

ارسال شد.
رضا ش���یوا رئیس شورای 
رقابت با بیان این مطلب به فارس 
گفت: براساس ماده ۵۸ فصل نهم 
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری 
اسامی ایران شورای رقابت موظف 
است تا همه ساله دستورالعمل تعیین 
قیمت را برای خودروهایی که دارای 
انحصار هس���تند و رقیب ندارند، 

ارائه کند. 
وی با تاکید بر اینکه براساس 
م���اده ۵۸ هنوز هم این وظیفه بر 
عهده شورای رقابت است، اظهار 
داش���ت: اما به دلیل وضعیتی که 
اقتصاد کش���ور با آن روبروست، 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
که متشکل از سران سه قوه است، 
تشکیل ش���د و این شورا با اخذ 
اختیارات���ی از مقام معظم رهبری 

اباغیه ای صادر کرد. 

ش���یوا بیان داشت: براساس 
بند۳ آن اباغیه مقرر شد تا شورا 
و نهادهایی که قیمت گذاری انجام 
می دادند، شیوه قبلی را ادامه دهند اما 
قیمت گذاری ها براساس تایید نهایی 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
خواهد بود.  وی اظهار داش���ت: 
بنابراین شورای رقابت هم با توجه 
به وظیفه ای که برعهده داشت در 
مورد قیمت گذاری خودرو باید کار 
کارشناسی را انجام می داد و پس از 
این اقدام قیمت های پیشنهادی را به 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی که 
ریاست آن بر عهده رئیس جمهوری 
اس���ت اعام می کرد تا این شورا 

قیمت ها را تایید یا رد کند. 
رئیس ش���ورای رقابت بیان 
داشت: شورای رقابت هم مصوب 
کرد دستورالعمل قیمت ها مانند چند 
سال گذشته براساس روش سقف 
قیمت اس���ت و روش هزینه تمام 
ش���ده نیست و آن دستورالعمل را 
آماده و برای ریاست شورای عالی 

هماهنگی اقتصادی ارسال کرد.

دستورالعمل تنظیم قیمت خودروهای 
انحصاری تقدیم رئیس جمهوری شد

رئیس انجمن س���ازندگان تجهیزات صنعت 
نفت با اشاره به اعام آمادگی ۱۱۰ شرکت اروپایی 
ب���رای تعامل نفتی با ایران گفت: برای این تعامل 
در انتظار روشن شدن تکلیف کانال مالی بین ایران 

و اروپا هستیم.
رضا خیامیان در گفتگو با ایسنا با بیان ا ینکه 
امور دعوت از شرکت های اروپایی در حال انجام 
است، اظهار داشت: اتاق بازرگاني تهران هم به دنبال 
این کار است. احتماا از تعدادی از این شرکت ها 
دعوت کنیم که در نمایش���گاه کیش حضور داشته 
باش���ند؛ اما هنوز مشخص نیست و به دنبال نهایی 

کردن افراد هستیم.
وی درباره پاسخ شرکت های اروپایی به دعوت 
ایران توضیح داد: شرکت های اروپایی برای حضور 
پاسخ قطعی داده اند اما ما امور را عقب انداخته ایم 
و هنوز دقیقا مشخص نیست برای نمایشگاه کیش 
از آن ه���ا دع���وت کنیم یا بعد از آن. هدف ما این 
اس���ت که راهکار مالی برای آن ها مشخص شود 
و بعد این شرکت ها در ایران حضور یابند زیرا تا 
سازوکار تعامل مالی بین شرکت ها مشخص نشود، 
حضور آن ها فایده ای ندارد؛ درنتیجه منتظر تعیین 
تکلیف کانال مالی هستیم که قرار بود میان ایران و 

اروپا تاسیس شود.
بر اساس این گزارش، رئیس انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت پیش از این هم از آمادگی 
۱۱۰ ش���رکت کوچک و متوس���ط اروپایی برای 
همکاری با شرکت های ایرانی خبر داده و گفته بود: 
یکی از اهداف این اس���ت که شرکت های ایرانی 
برای س���اخت تجهیزات نفتی که در داخل ایران 
به تکنولوژی نیاز دارند، با ش���رکت های کوچک 

و متوس���ط متصل شوند. این اقدام باعث می شود 
شرکت های ایرانی در سطح بین المللی فعالیت کنند 
و از آنجاکه تولید آنان با برند شرکت های اروپایی 
صورت می گیرد، می توانند به بازار این ش���رکت ها 
دست پیدا کرده و به منطقه صادرات داشته باشند.

رئیس پژوهش و فناوری مدیریت اکتش���اف 
شرکت ملی نفت ایران هم از دریافت مصوبه اجرای 
هفت پروژه پژوهشی این مدیریت خبر داد و گفت: 
طرح پژوهشی شناسایی شیل های نفتی تا پیش از 

پایان امسال امضا می شود. 
به گزارش شانا، محمود حاجیان اظهار داشت: 
هم اکنون هفت پروژه پژوهشی مدیریت اکتشاف از 
شورای پژوهش شرکت ملی نفت ایران مصوبه اجرا 
گرفته است و قرارداد فاز دوم طرح هیدرات  های 
گازی عمان که چندی پیش با پژوهشگاه صنعت 
نفت امضا شد یکی از آن هفت پروژه است که زمان 

اجرای آن چهار سال تعیین شده است.
حاجیان با اش���اره به نتایج مثبت فاز نخست 
طرح هیدرات  های گازی، گفت: در بخش ایرانی 
دریای عمان مقادیر معتنابهی هیدرات گازی شناسایی 
شده که در آینده می تواند پاسخگوی مناسبی برای 
نیازهای گازی کشور باشد. نتایج فاز نخست طرح 
هیدرات های گازی نشان می  دهد که در زیر منبع 
نامتعارف گاز، ساختارهای گازی متعارفی هم وجود 
دارد که در فاز دوم باید حجم دقیق گاز و محل دقیق 
حفر چاه ها مشخص شود و سرانجام در فاز سوم، 

چاه  ها حفاری و استخراج انجام خواهد شد.
حاجیان در مورد طرح پژوهش���ی شناسایی 
ش���یل های نفتی گفت: خوشبختانه در فاز نخست 
اجرای این پروژه پژوهشی با انستیتو نفت دانشگاه 

تهران، وجود نفت شیل در قالی کوه لرستان به اثبات 
رس���ید. حجم درجای این نفت سبک و با کیفیت 
اقتصادی که قابلیت استفاده مستقیم به عنوان سوخت 

جت را دارد، بسیار قابل توجه است.
وی ادامه داد: فاز دوم اجرای طرح پژوهشی 
نفت شیل ها مصوبه شورای پژوهشی شرکت ملی 
نفت ایران برای اجرا را دریافت کرده ایم و پیش بینی 
می شود قرارداد این طرح پژوهشی پس از دریافت 
مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران تا پیش 

از پایان امسال امضا شود.
حاجیان اجرای پروژه ژئوشیمی شناسایی مسیر 
مهاجرت و تعیین نوع س���یال در حوضه زاگرس 
در ناحیه فارس را از دیگر پروژه  های پژوهش���ی 
مصوب اع���ام کرد و گفت: در صورت اجرایی 
شدن این پروژه، ایه  های نفتی و مسیر مهاجرت 
آنها مش���خص می  ش���ود که این موضوع ضمن 
کاهش ریس���ک حفاری، از حفر چاه های خشک 

جلوگیری می کند.
وی با بیان این  که سه پروژه پژوهشی در حوزه 
ژئوفیزیک هم مصوبه اجرا دریافت کرده اس���ت، 
اظهار کرد: این پروژه  ها شامل پردازش، برداشت 
و ژئوفیزیک مخزن اس���ت که تاش می  کنیم با 
کمک دانشگاه فردوسی مشهد و در قالب طرح  های 
کان پژوهش���ی با موضوع »بهبود و تصویرسازی 

زیرسطحی« به سرانجام برسانیم.
حاجیان اظهار کرد: پروژه پژوهش���ی تولید 
انواع سیاات حفاری که بتوانند در فشار و دمای 
باا و در چاه های عمیق استفاده شوند و کمترین 
آس���یب را برای محیط زیست داشته باشند هم در 

دستور کار است.

آمادگي110 شركت اروپایي براي تعامل نفتي با ایران

دومین همایش ملی شناسایی و 
پرورش مدیران آینده روز چهارشنبه 
)۱۲ دی (در س���الن همایش های 
کتابخانه ملی تهران برگزار می شود. 
به گزارش خبرنگارما، این همایش 
با هدف ارائه آخرین یافته های علمی 
ارزیابی و توسعه مدیران، همچنین 
نقد و بررس���ی تجربه شرکت های 
پیش رو کش���ور و با تکیه بر دانش 
برجسته ترین اساتید و متخصصان 
ای���ن حوزه، مدیران عامل و اعضای 
هیأت مدیره س���ازمان ها، ارزیابان و 
متخصصان کانون های ارزیابی توسعه، 
مدیران و کارشناس���ان حوزه منابع 
انسانی و توسعه سازمان ها، استادان، 
دانش���جویان دکتری و کارشناسی 
ارشد رشته های مدیریت، روانشناسی 
و س���ایر رشته های مرتبط از سوی 
موسسه توسعه مدیریت و فن معنا و 
با همکاری دانشکده مدیریت دانشگاه 
تهران و انجمن علمي مدیریت دولتي 

ایران برگزار خواهد ش���د. مدیران و 
مهارت های رفتاری، متقاضیان استفاده 
از کانون های ارزیابی، حرفه ارزیابی 
و موضوعات تکمیلی در این رابطه 
جزو محورهای اصلی این همایش 

خواهد بود.
 قرار اس���ت در این همایش 
مهندس سیدکاظم وزیری هامانه)وزیر 
اس���بق نفت(، مهندس محمدرضا 
نعمت زاده)وزیر اسبق صنعت، معدن 
و تجارت(، دکتر بابک سهرابی)رئیس 
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران( و 
ش���مار زیادی از اساتید دانشگاه و 
مسئوان حوزه مدیریت منابع انسانی 

در کشور سخنرانی کنند.
 عاقه مندان به این حوزه برای 
کس���ب اطاعات بیشتر از جزئیات 
و ش���رایط شرکت در این همایش 
می توانند ب���ه دبیرخانه همایش و 
صفحه اختصاص���ی این رویداد به 

نشانی imtd.ir  مراجعه کنند.

اجرای مرحله دوم ارزیابی شركت  های اكتشاف و تولید نفت در سال آینده
ب���ا توجه به انقض���ای تدریجی گواهی 
ش���رکت های صاحب  صاحیت برای تبدیل 
شدن به ش���رکت  های اکتشاف و تولیدنفت، 
فرآیند ارزیابی این ش���رکت ها به منظور تمدید 
گواهی اخذ شده از خرداد ۹۸ آغاز می  شود.

به گ���زارش روابط عمومی وزارت نفت، 
امید ش���اکری مدیرکل نظام فنی و اجرایی و 
ارزشیابی طرح های معاونت مهندسی، پژوهش 
و فن���اوری وزارت نفت دیروز اعام کرد: با 
توجه به نزدیکی زمان انقضای گواهی صاحیت 
ش���رکت  های E&Pایرانی، برای ارزیابی این 
ش���رکت ها در مرحله بعدی برنامه ریزی  های 

ازم در دست اقدام است.
 وی با یادآوری این که با ارزیابی  های انجام 
ش���ده در این اداره کل، در مجموع ۱۷ شرکت 
به عنوان ش���رکت های صاحب  صاحیت برای 
تبدیل ش���دن به شرکت های اکتشاف و تولید 
شناسایی شدند،گفت: مرحله دوم ارزیابی با در 
نظر گرفتن الزامات سخت گیرانه  تری اجرایی 
می ش���ود و شرکت ها باید برای تمدید گواهی 

خود مطابق معیارهای مدنظر عمل کنند. 
به طور نمون���ه، یک هلدینگ که مجوز 
فعالیت در قالب اکتشاف و تولید را اخذ کرده، از 
آنجا که قاعدتا قرار نیست تمام فعالیت های خود 
را صرفا بر این حوزه متمرکز کند، باید شرکت 
اکتشاف و تولید مجزایی تاسیس و معیارهایی 
را ک���ه بر مبنای آن موفق به اخذ گواهی تایید 

صاحیت شده، به آن شرکت منتقل کند.
 البته بس���یاری از الزامات از قبل هم بوده 
اس���ت، اما تاش ما این است که رعایت این 
الزام���ات را در مرحله بعدی ارزیابی با جدیت 

بیشتری پیگیری کنیم.
مدی���رکل ارزش���یابی طرح های معاونت 
مهندس���ی، پژوهش و فناوری وزارت نفت با 
تاکید بر توانمندسازی شرکت های ایرانی برای 
ارائه خدمات کیف���ی به صنعت نفت، گفت: 
ش���رکت  های ایرانی باید در خارج از کشور 
هم خدمات ارائه دهند حال آنکه متاسفانه در 

هدف گذاری اولیه برخی شرکت ها هیچ نشانی از 
ورود به بازارهای منطقه دیده نمی  شود.

وی اظهار داشت: هدف اصلی از ارزیابی 
و انتخاب ش���رکت  های مستعد برای فعالیت 
در قالب E&P، توانمندسازی صنعت نفت در 
حوزه اکتش���اف و تولید بوده و منطقی نیست 
اگ���ر این هدف را به دایل���ی از جمله آثار 
ناش���ی از تحریم دنبال نکنیم. چنان که این ۱۷ 
ش���رکت در فهرست بلند مناقصات بسته  های 
طرح نگهداش���ت و افزایش تولید میدان های 
نفتی )EPC/EPD( قرار دارند و برخی برنده 

مناقصات هم شده اند.
شاکری با بیان این که بازنگری در مدل  های 
کسب وکار می  تواند به افزایش بهره وری کار در 
صنعت نفت منتهی شود، اظهار داشت: اگرچه 
نمی توان مش���کات مالی مبتابه صنعت نفت 
را نادیده گرفت، اما بهره  مندی از فناوری های 
روزآمد، نیاز اولویت دارتری برای صنعت نفت 
است و دس���تیابی به فناوری هم راهکارهای 
مختلفی دارد که بای���د مدنظر قرار گیرد.وی 
افزود: برنام���ه  ای برای اعام فراخوان جدید 
در خصوص ثبت نام شرکت  هایی که متقاضی 
تبدیل ش���دن به شرکت  های E&P باشند، در 

دستور کار نیست.
بر اس���اس این گ���زارش، پنجم آذر ۹۴ 
شیوه نامه تعیین صاحیت شرکت های اکتشاف 
و تولید از میدان های نفت و گاز کشور از سوی 
وزیر نفت اباغ و در آن تصریح شد: در شرایط 
عمومی، س���اختار و الگوی قراردادهای جدید 
باادستی نفت پیش  بینی شده است که افزون 
بر استفاده حداکثری از ظرفیت های سازندگان 
داخل���ی برای تامین تجهیزات و کااهای مورد 
نی���از پروژه  ها و بهره گی���ری از ظرفیت های 
پیمانکاران داخلی برای اجرای پروژه های نفتی 
و انجام عملیاتی مانند حفاری و تکمیل چاه ها 
در دریا و خش���کی، از اهرم و امکان امضا و 
اجرای این نوع از قراردادها برای تاس���یس و 
تقویت ظرفیت  های مدیریتی و فناوری کشور 

در خصوص اجرای پروژه های بزرگ نفتی در 
حوزه اکتش���اف و تولید حداکثر بهره ممکن 
گرفته ش���ود؛ از این رو تاسیس شرکت  های 
E&P در بنده���ای متعدد ش���رایط و الگوی 
جدی���د قراردادهای نفتی مورد توجه و اهتمام 

قرار گرفته است.
به دنبال این شیوه نامه، فراخوان شناسایی 
و ارزیابی شرکت  های ایرانی متقاضی فعالیت 
در حوزه اکتش���اف و تولید در ۲۸ اردیبهشت 
۹۵ اعام و در آن تصریح شد: سنجش کیفی 
شرکت  ها در سه مرحله و به صورت پلکانی 
شامل غربالگری اولیه و تهیه فهرست بلند، پیش 
ارزیابی و ارزیابی کیفی صاحیت انجام می شود.
وزارت نفت پس از این فراخوان، صاحیت ۳۷ 
شرکت را بررسی و در تیر سال ۹۵ صاحیت 
ابتدایی هش���ت شرکت ش���امل شرکت  های 
پتروپارس، مهندس���ی و ساختمان صنایع نفت 
)OIEC(، انرژی دانا، توسعه پتروایران، گروه 
مپنا )شرکت نفت و گاز مپنا(، قرارگاه سازندگی 
خاتم  اانبیا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران )شرکت مدیریت طرح  های صنعتی ایران( 
و ستاد اجرایی فرمان امام )ره( )شرکت توسعه 

نفت و گاز پرشیا( را تایید کرد.
معاونت مهندس���ی، پژوهش و فناوری 
وزارت نفت تیر همان س���ال از افزوده شدن 
ش���رکت های سرمایه  گذاری غدیر و گسترش 
انرژی پاسارگاد به مجموع شرکت های ایرانی 
مستعد برای فعالیت در قالب اکتشاف و تولید 
) E&P( خبر داد و در نهایت با اضافه شدن 
شرکت های مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی 
ایران، کیسون، توسعه صنعت ایران افق، شرکت 
مهندسی و خدمات پارس پتروزاگرس، گلوبال 
پتروتک کیش و حفاری شمال )هلدینگ انرژی 
گستر سینا( به این فهرست در مرداد سال ۹۶، 
تعداد شرکت   های ایرانی دارای مجوز فعالیت 
در این حوزه به ۱۷ شرکت رسید؛ شرکت  هایی 
که قرار اس���ت از س���ال آینده در مرحله دوم 

ارزیابی قرار گیرند

درخواست وزیر صنعت براي ارائه  
برنامه عملیاتی فرش دستباف

وزیر صنعت ،  معدن و تجارت 
با بیان اینکه برای توسعه صنعت فرش 
باید برنامه اجرایی و عملیاتی تدوین 
شود، از فعاان این صنعت خواست 
برای رونق فرش دستباف پیشنهادات 

عملیاتی خود را ارائه دهند.
ب���ه گ���زارش روابط عمومي 
وزارت صنع���ت، معدن و تجارت، 
رضا رحمانی در نشس���ت مشترک 
با اتحادیه ها و تش���کل های فرش 
دستباف از آنها خواست برای ارتقای 
جایگاه این هنر- صنعت همکاری 
کنند و از مرحله پش���م و ابریشم تا 

محصول نهایی فرش برنامه بدهند.
وی با بیان اینکه برای توسعه این 
صنعت باید برنامه اجرایی و عملیاتی 
تدوین و در جلسات بعدی هم این 
تصمیمات پیگیری شود، افزود: اعام 
می کن���م که اهل فن هر تصمیمی 
بگیرند بنده هم از آن حمایت می کنم.

وزی���ر صنعت، معدن و تجارت در 
ادامه از شرکت کنندگان خواست که 
ب���رای رونق این صنعت در مجلس 
پیشنهادات عملیاتی بدهند و گفت: 
در زمینه پیمان سپاری ارزی در این 
صنعت با توجه ب���ه تفاوت انجام 
پروسه صادرات فرش با سایر مواد و 
محصوات، بر اصاح این تعهد در 

حوزه فرش دستباف تاکید داریم.
وی گفت: ب���ا وجود برخی 
مشکات موجود در بخش اشتغال 
آفرینی و تولید، حوزه فرش می تواند 
در این زمینه با باا بردن سهم صادرات 
در رونق اشتغال و تولید بسیار موفق 
عم���ل کند.در ادامه این نشس���ت، 
صالحی نیا مدیر عامل سازمان صنایع 
کوچک و ش���هرک های صنعتی با 
تشریح اهداف و برنامه های مرتبط با 
حوزه فرش دستباف، توسعه بازارهای 
ه���دف صادراتی، حمایت قانونی از 
اس���تادکاران، برگزاری دوره های 
آموزشی، تدارک زمین برای برگزاری 
نمایش���گاه های دایمی در استان ها، 
ساماندهی کارخانجات مرتبط و بروز 
کردن آنه���ا را از جمله اقدامات و 

اهداف این بخش برشمرد.

آغاز واگذاری ۶400 فقره سند اماک علوی به محرومان گیان

ق���رارگاه خاتم اانبیا)ص(  به عنوان یکی 
از بزرگترین پیمان���کاران طرح های عمرانی 
کش���ور در س���ال های اخیر به پیشرفت های 
 عمران���ی و صنعت���ی قابل توجهی دس���ت 

یافته است.
سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم اانبیا)ص(  
ب���ا بیان اینکه قرارگاه با احداث ۳۹۰۰ کیلومتر 
زیرس���ازی و روس���ازی راه آهن  ۴۱ درصد به 
ظرفیت حمل و نقل ریلی کشور افزوده است، 
اع���ام کرد:قرارگاه خاتم به اجرای پروژه هایی 
نظیر تونل های بزرگ وارد ش���د، دستگاه های 
TBMرا وارد کار کرد و امروز رکورد س���اخت 
یک کیلومتر تونل طویل در ماه توسط قرارگاه 
خاتم به ثبت رس���یده که این دستاورد مهمی 

است.
وی به فارس گفت:  امروز مجموعه قرارگاه 
خاتم موضوع محرومیت زدایی را از محل منابع 
خود دنبال می کند.به طوری که تاکنون ساخت 
۶ هزار واحد مس���جد، ۶۰۰ واحد بازس���ازی 
گلزار ش���هدا، س���اخت ۵۵۰ واحد مدرسه و 
حوزه علمیه، ساخت ۲۵۰ واحد کتابخانه ، ۸۰۵ 
پروژه آبرس���انی و آبخیزداری ، ۶۵۵ باب خانه 
بهداش���ت، ۲۷۱۵ غسالخانه، حمام و سرویس 
بهداشتی، ساخت ۸۷۶ مجموعه ورزشی، ۵۱۰ 
واح���د گلخانه و جایگاه پرورش دام و طیور، 
 ساخت ۱۶۶۵ کیلومتر  جاده و تونل و ساخت 

۳۷۷ دهنه پل را انجام داده است . 
فرمانده ق���رارگاه خاتم اانبیا)ص( اضافه 

ک���رد: در حوزه محرومیت زدایی  به عنوان مثال 
در کنار پروژه پاایش���گاه ستاره خلیج فارس، 
خیاط خانه راه اندازی کرده ایم و در اختیار کمیته 
امداد قرار گرفته است و همه لباس های پرسنل 
این پروژه )هر ۶ ماه ۱۲۰۰۰ دس���ت( توسط 
این خیاط خانه تأمین می ش���ود و برای ۳۵ نفر 

اشتغال زایی انجام  شده است.
وی ادام���ه داد:  در بخش تولید بنزین هم 
کل ظرفیت کش���ور روزانه ۶۸ میلیون لیتر بود  
که ق���رارگاه روزانه ۳۷ میلیون لیتر معادل ۵۴ 

درصد به این رقم  اضافه کرده است. 
همچنین در تولید گاز ش���یرین ظرفیت 
کش���ور ۶۵۰ میلیون متر مکعب  بود که قرارگاه 
۱۵۰ میلی���ون متر مکعب  معادل ۲۳ درصد به 
این رقم افزوده است. در بخش مخازن نفت و 
گاز و پتروش���یمی هم ظرفیت کشور ۵ میلیارد 
متر مکعب بوده اس���ت که قرارگاه ۶ میلیارد 
متر مکعب مع���ادل ۱۲۰ درصد به آن افزوده 
است.از سوی دیگر، در بخش گازوئیل و سایر 
فرآورده ها، ظرفیت کش���ور تولید روزانه ۹۰ 
میلیون لیتر بوده است که قرارگاه ۲۳ میلیون لیتر 
به آن افزوده است. خطوط انتقال نفت و گاز در 
کشور هم ۹۰۰۰ کیلومتر بود  که ۴۶۰۰ کیلومتر 
قرارگاه خاتم به اتمام رسانده یا در حال اتمام 

دارد و این معادل ۵۱ درصد است. 
 به گفته محمد، از سوی دیگر حجم مخزن 
س���دهای کشور ۲۱ میلیارد متر مکعب بود که 
قرارگاه با ساخت ۶۲ سد حجم مخزن ۲۵ میلیارد 

متر مکعبی به ظرفیت سدهای کشور اضافه کرد 
و این رقمی معادل ۱۱۹ درصد است. 

وی افزود: در بخش آزادراهی هم ظرفیت 
کش���ور بیش از ۱۴۰۰ کیلومتر بود که قرارگاه 
خات���م حدود ۹۰۰ کیلومتر و در حوزه راه آهن 
با احداث ۳۹۰۰ کیلومتر زیرسازی و روسازی  
۴۱ درص���د به ظرفیت کش���ور در این زمینه 
اضافه کرده است، همچنین در بخش مترو ۲۲۷ 
کیلومتر خط مترو در کش���ور وجود دارد که 
قرارگاه  ۲۵۰ کیلومتر معادل ۹۰ درصد به این 

ظرفیت اضافه کرده است.
 فرمانده ق���رارگاه خاتم اانبیا)ص( اضافه 
کرد:ظرفیت کشور در بخش اسکله و بندر ۳۳ 
پست بود که ۵۲ پست معادل ۱۵۷ درصد هم 
قرارگاه به آن افزوده است، همچنین ۲۸ میلیون 
متر مکعب ایروبی در کش���ور انجام شده بود، 
قرارگاه خاتم هم ۵۸ میلیون متر مکعب معادل 
۱۲۸ درص���د به آن   افزود؛ قرارگاه در مقطعی 
۱۰۰ پس���ت اسکله صیادی و مردمی با رقمی 
مناس���ب س���اخت و تحولی در زندگی مردم 

منطقه ایجاد شد.
وی ادام���ه داد:  در صنای���ع مس ظرفیت 
کشور ۸۱۰ هزار تن بود که قرارگاه ۲۵۰ هزار 
ت���ن معادل ۳۱ درصد به این ظرفیت افزوده یا 
در حال اضافه کردن است، همچنین در صنایع 
فواد ظرفیت کش���ور ۱۴ میلیون تن بود که 
قرارگاه ۱.۶ میلیون تن معادل ۱۱ درصد به این 

ظرفیت افزوده است. 

تشریح جدیدترین پیشرفت های عمرانی و صنعتی
 قرارگاه خاتم اانبیاء)ص(

همایش شناسایی و پرورش مدیران 
آینده چهارشنبه برگزار می شود



 طي يك و نيم دهه گذشته سازه هاي بتوني 
و تبديل زمين هاي كشـــاورزي و جنگل ها به 
ويالهاي شخصي به طور بي سابقه اي در شمال 
كشور افزايش قارچ گونه يافته و درپي چنين 
تخلفاتي بخشي از عرصه هاي متعلق به منابع 
طبيعي، جنگلي و كشاورزي قطعه بندي و به 

ويال تبديل شده است. 
  در ميان انبوه ساخت و سازها در شمال 
كشور و ناتواني دولت ها براي حفاظت از اين 
خطه گرانبهاي سرســـبز چرا مجلس شوراي 
اسالمي وارد عمل نمي شود، آيا مجلس نبايد 
براي حفظ قطب مساعد كشور براي كشاورزي 
و توليد برنج و منطقه اي كه مي تواند گردشگران 
كشورهاي حاشيه خليج فارس را به خود جلب 
كند، ورود داشته باشد تا از اين طريق درآمد و 

اشتغال  فراوان نصيب شود، نه انبوهي از ويال.  
  دكتر احمدعلي كيخا، رئيس كميسيون 
كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس در مواجهه 
با اين پرسش به خبرنگار اطالعات مي گويد: 
بايد بپذيريم كه هر كدام از قوا وظيفه خاص 
خود را دارد. اما نظر به وسعت تخريب منابع 
طبيعي مكاتبه اي با وزير جهاد كشاورزي و رئيس 
اتاق بازرگاني ايران داشتم و از آنها اين سوال 
را مطرح كردم كه چرا در حالي كه هم از نظر 
كيفيت و هم از نظر كميت منابع آب و خاك 
شـــمال ايران در شرايط بهتري نسبت به هلند 
است، آن كشور كوچك حداقل 80 ميليارد دالر 
درآمد حاصل از صادرات محصوالت كشاورزي 

دارد اما در شمال هم توليد ما كمتر از هلند است 
و هم زندگي ساكنان و كشاورزان شمال در حد 

توسعه يافته نيست.
وي مي افزايد: بنــــده معتقدم رويكردهاي 
توسعه در شمال به طور كلي غلط است. در حالي 
ظرفيت اصلي شمال ايران طبيعت آن است اما 
تنها چيزي كه به كلي فراموش شده طبيعت اين 
خطه است و به جاي آن به دنبال توسعه طرح ها 
و جهت گيري هاي ديگري رفته اند كه نه پيشرفت 
و ارمغاني براي ساكنان شمال در پي داشته و نه 
موجبات حفظ طبيعت را فراهم كرده اســــت. 
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس خاطر نشان 
مي كند: به نظر من اين موضوع بايد هم در ميان 
نمايندگان محلي مجلس و هم در مديريت ها و 
مسئوالن محلي و هم در سطح سياستگذاران و 

برنامه ريزان كالن كشور تغيير كند.  
تولد تهراني ديگر  

نماينده مردم رامسر، تنكابن و عباس آباد در 
خانه ملت هم با انتقاد از تخريب سرزمين در 
شمال ايران مي گويد: اگر روند ساخت و سازها 
در شمال به همين صورت ادامه يابد، تهراني 
ديگر را در شمال كشـــور خواهيم داشت كه 
زندگي و كسب و كار روستايي اين خطه زير 

سئوال خواهد برد. 
شمس اهللا شريعت نژاد مي گويد: بايد تعاريف 
جديدي در منطقه شـــمال كشور و همچنين 
غرب مازندران ايجاد شود و روند كندي كه در 
بالفعل كردن صنعت گردشگري در اين منطقه 

وجود دارد سرعت بيشتري به خود بگيرد.  وي 
مي افزايد: زمين ها و جنگل هاي مازندران هر روز 
كمتر مي شوند و در آينده مشكل بزرگي پيش 
روي مردم اين منطقه به وجود خواهد آورد مگر 
اينكه با تدابيري جدي از سرمايه خدادادي اين 

منطقه محافظت كنيم. 
محافظت از   جنگل هاي هيركاني ايران  

جنگل هاي كم نظيـــر هيركاني و اراضي 
كشاورزي شمال به لطف اقليم مناسب ايران 
در قرون گذشته و مديريت مناسب تا چهار دهه 
پيش نسبتا سالم مانده بود، اما در دو دهه اخير به 
لطف نقص قانون، ضعف مديريت و همراهي 

مردم رو به نابودي گذاشته است.
پروفسور يورگن بالزرـ استاد جنگلداري از 
دانشگاه برن سوئيس و مشاور بين المللي مجمع 
جنگل ملل متحد در گفتگو با اطالعات مي گويد: 
جنگل هاي اروپا در عصر يخبندان از بين رفتند 
ولي چون جنگل هـــاي ايران ادامه جنگل هاي 
اروپاست، خيلي منحصر به فرد است و ارزش 
جهاني دارد.     وي كه در تدوين مديريت پايدار 
جنگل براي ايران همكاري مي كند، مي گويد: اين 
جنگل منحصر به فرد در اقليم منحصر به فردي 
واقع شده اســـت و به همين دليل براي اقامت 
انسان ها ارزش سكونت دارد و جذاب است. در 
قسمت پايين دست جنگل صدها سال است كه 
اين تغيير كاربري ها اتفاق افتاده است و نياز هم 
بوده اما نكته مهم نفوذ تغيير كاربري در باال دست 

و ارتفاعات در جنگل هاست. 

 ويالسازي تهديدي بزرگ
  استاد جنگلداري دانشگاه برن سوئيس 
خاطر نشان مي كند: جنگل هاي باالدست چون 
نقش اكوسيستمي در حفظ آب و خاك دارند، 
براي ساكنان پايين دست بسيار حائز اهميت 
هستند پس بايد آن را به هر قيمت حفظ كرد .    

ويالسازي و تاسيسات ساخته شده در 
ـ20 ســـال گذشته يك تهديد بزرگ  طول 30
براي جنگل هاي شمال ايران هستند و بايد به 

سرعت اين روند كنترل شود  .    
مشاور بين المللي ســـازمان ملل متحد 
در امور جنگل، بحـــث زون بندي را مطرح و 
پيشنهاد مي كند: با اين كار بخشي از جنگل هاي 
شمال كشور دست نخورده باقي مي ماند و در 
بخش هايي كه امكان توسعه و تغيير كاربري 
وجود دارد را خود دولت بايد مشخص كند تا 
جلوي هجوم ها براي تغيير كاربري گرفته شود.  

  جنگل هاي اروپا رو به افزايش
دولت هاي اروپايي جنگل زايي را جدي 
گرفته و مردم نيز همراهي كرده اند. براي مثال 
طبق گزارش اكونوميست، 28 درصد از خاك 
كشور اسپانيا را در سال 1990 ميالدي جنگل 
تشكيل مي داد حاال اما جنگل ها 37 درصد از 
اين كشور را پوشش مي دهند. در يونان و ايتاليا 
هم طي همين مدت، درصد پوشش جنگلي از 
26 به 32 درصد افزايش يافته است. ايرلندي 
كه در سال 1922 به استقالل رسيد، فقط يك 
درصد جنگل داشت اما حاال از 11 درصد هم 

فراتر رفته است.  سفير اتريش در كشورمان در 
گفتگو با اطالعات خاطرنشان مي كند: اروپا يكي 
از قاره هايي است كه بيشترين پوشش جنگلي 
را دارد، در اتريش هم جنگل ها رو به افزايش 
است و انجمن جنگلداري دولتي اتريش براي 
گسترش آن مي كوشد و اين مساله تاثير بسيار 
مثبتي روي بحث آب و هواي كشور گذاشته 
است. در نتيجه ما خيلي به حفاظت و توسعه 

جنگل هايمان اهميت مي دهيم. 
 «اشتفان شولتز» مي افزايد: اتريش حتي به 
ديگر كشورها نيز در توسعه جنگل كمك مي كند. 
اين كمك هم در زمينه فني و ايجاد خزانه هاي 
مناسب است و هم در زمينه آموزش به جوامع 
محلي كه نزديك جنگل زندگي مي كنند تا از اين 
طريق از ظرفيت آنها براي حفاظت از جنگل 
استفاده شود.  وي با تاكيد زياد بر آموزش اهالي 
مناطق محلي خاطرنشان مي كند: به جوامع محلي 

مجاور جنگل آموزش مي دهيـــم كه در ازاي 
برداشت الوار نهال غرس كنند تا موازنه برقرار 
باشد. ما تجارب خود را در اختيار 100 كشور از 
جمله گرجستان و حتي ايران كه داراي ظرفيت 

جنگل داري هستند، گذاشته ايم. 
مديركل روابط بين الملل كشاورزي اتحاديه 
اروپا هم در گفتگو با روزنامه اطالعات مي گويد: 
دولت ايران بايد در مديريت بين مناطق شهري و 
روستايي افتراق قائل شود و اگر به دنبال مشاوره 
درباره اين موضوع باشند ما خوشحال مي شويم 
كه به دستگاه ها و كارشناسان ايراني ارائه دهيم.  

 "جان كالرك" مي افزايد: اين مشكل البته در 

اروپا هم به نوعي ديده مي شود. ما هم با مهاجرت 
از مناطق روستايي به شهري و كاهش زمين هاي 
زراعي مواجه هســـتيم اما ضابطه مند است و 

دولت ها آن را به حال خود رها نكرده اند. 
فقدان دكترين توسعه

گفتني است: يكي از مصايب بزرگ كشور 
فقدان طرح جامع آمايش در طي چهار دهه اخير 
بوده است. معاون مديـركل دفتر بـرنـامه ريزي 
كالن آب و آبـفاي وزارت نيـرو در اين زمينه 
به خبرنگار اطالعات خاطرنشان مي كند: استقرار 
بسياري از فعاليت هاي اقتصادي در پهنه هاي 
سرزميني بدون توجه به ظرفيت محيط زيستي و 
آبي هم به نداشتن طرح جامع آمايش برمي گردد 
و هم نشان مي دهد در زمينه توسعه كشور فاقد 

هرگونه دكترين يا نظريه تعريف شده است.
دكتر هدايت فهمي، مي افزايد: در شش 
برنامه سپري شده توسعه كشور اين موضوع 

به نقيصه به وضوح مشاهده مي شود. در زمينه 
سياست هاي كالن كشوري هم كه بخش توسعه 
بايد خود را در آنجا نشان بدهد، هيچ انسجامي 
ديده نمي شود و هر دستگاه بدون تعامل با ديگر 
دستگاه ها و بخش هاي ديگر به كار خود مشغول 
است. در چنين شرايطي است كه مي بينم مناطقي 
مانند شمال كه بخشي از محيط زيست آن مانند 
جنگل و مرتع كاركرد اقتصادي هم دارند، منافع 
كوتاه مدت توسط برخي از دستگاه ها قرباني 
منافع بلندمدت مي شود از جمله معدن جنگل 

ذي قيمت را به كل حذف يا تخريب مي كند.
همين روال باعث شده كه در بسياري از 

مناطق كاربري هايي تعريف شده است كه با 
ظرفيت و تاب آوري اكوسيستمي آن منطقه 
همخواني و تطابق ندارد. عالوه بر اين در زمينه 
سياست هاي كالن كشوري كه بخش توسعه 
بايد خود را در آنجا نشان دهد، هيچ انسجامي 

نمي بينيم و هر دستگاهي راه خود را مي رود.  
كشور در خدمت يك نسل

معاون مديـركل دفتر بـرنـامه ريزي كالن 
آب و آبـفاي وزارت نيـرو تصريح مي كند: در 
نتيجه نسل امروز به نسلي تبديل شده كه با تمام 
قوا دارد منابع كشور را استفاده و تاراج مي كند 
و توجهي به منافع و منابعي كه بايد در اختيار 
نسل بعدي ايران قرار بگيرد وجود ندارد و اين 
رويكرد در همه ابعاد چه در زمينه اخالق، چه 
در مسائل فرهنگي دارد خودش را نشان مي دهد 
به طوريكه اين رويكرد باعث شكل گيري منافع 
فردي بر جمعي ارج تر است شكل بگيرد. همه 

در مسابقه ديوانه وار منافع آني و شخصي ورود 
پيدا كرده اند. از مردم گرفته تا مسئوالن كسي 

ديگر به فرداي ايران فكر نمي كند. 
وي با بيان اينكه دچار يك نوع روزمرگي 
شده ايم، مي افزايد: ديگر اداره كشور به اين شكل 
امكانپذير نيست و بايد در نوع حكمراني به طور 
جدي تجديدنظر كنيم. مديريت سرزميني  مان 
در همه اليه ها و مولفه ها دچار يك بحران عميق 
شده است. در فرسايش خاك، جنگل  تراشي 
و نابودي جنگل، ساخت و سازهاي بي رويه 
در مناطق حســـاس محيط زيستي و مناطق 
مديريت آب، پيشـــتاز جهان هستيم و به يك 

جراحي دردناك در نحوه اداره ســـرزمين نياز 
داريم زيرا در بخش هاي مديريت سرزميني يك 
نوع خودشيفتگي و روزمرگي مشاهده مي شود 
كه مي خواهد تمام منابع را براي يك نســـل 
مصرف كند تا وجيه المله باشد و از برنامه ريزي 
بلندمدت غافل و شايد ناتوان است. اين مسير 

بسيار خطرناكي براي كشور و ملت است. 
به گفته فهمي، عوامل مختلفي در بروز 
اين شرايط دخيل است كه از جمله مي توان به 
استقرار نامناسب جمعيت و فعاليت ها اشاره كرد 
كه از فقدان نقشه راه در كشور حكايت دارد. 
دوم اينكه كساني كه دستي بر قدرت و سياست 
دارند از قدرت رانت خود براي سرمايه گذاري 
در جاهايي استفاده مي كنند كه مناطقي از كشور 
تخليه و مناطقي ديگر مانند شمال كشورمان از 
ساختمان و جمعيت اشباع مي شود. اگر چشم 
فراگير غيرحاكميتي(سازمان هاي مردم نهاد) كه به 

اين مسائل ها نظارت مي كنند را كور كنيم يا اجازه 
فعاليت به آنها ندهيم شرايط فعلي پيش مي آيد و 
نخواهيم توانست از بحران هاي فعلي عبور كنيم. 
بنابراين اگر در اين مسير از مردم و سازمان هاي 
مردم نهاد كمك نگيريم من ترديد دارم كه بتوانيم 
بر اين معضل فائق بيائيم و بحران را پشت سر 

بگذاريم. 
تهديد بزرگ پيش روي ايران

وي درباره رشد مهاجرت به شمال كشور 
به خصوص مازندران يادآور مي شود: ظرفيت 
محيط زيستي شمال كه در ميليون ها سال شكل 
گرفته بود متاسفانه ناچارا به دليل رشد و فشار 

جمعيتي از بين خواهد رفت و همزمان مناطق 
شرق كشور به دليل باير شدن در حال تخليه 
اســـت. 37 هزار روستاي كشور تخليه شده و 
اينك بخشي از كشـــور در حال رشد شديد 
جمعيت است كه تهديد بزرگ پيش روي ايران 

به شمار مي آيد.  
معاون مديـركل دفتر بـرنـامه ريزي كالن 
آب و آبـفاي وزارت نيـرو خاطرنشان مي كند: 
من مهاجرت ها را محكوم نمي كنم چون هموطن 
بلوچ و خوزستاني من وقتي هوا براي تنفس 
ندارد، نمي توانيـــم او را به ماندن در آن منطقه 
مجبور كنيم اما چون ايـــن مناطق هنوز هم 
قابليت هايي براي زيست و كسب و كار پر سود 
دارند، بايد از طريق مديريت هوشـــمندانه، آن 
بخش را احياء و اداره كنيم. مثال االن كشاورزي 
در سيستان و بلوچســـتان حكم سم را دارد. 
بايد برحسب قابليت هاي سرزمين فعاليت ها 
برنامه ريزي و انجام شـــود. نظام مديريت و 
برنامه ريزي كشور نبايد اجازه دهد با بال استفاده 
ماندن ظرفيت ها جمعيت منطقه اي را ترك كند 
و بخشي از كشور به سرزمين سوخته تبديل و 
بخشي ديگر با اكوسيستم محدود و شكننده مملو 

از جمعيت شود. 
نگاه   درآمدزايي

دكترمحمد   اميني،   رئيس   جامعه   جنگلباني  
 اســــتان   مازندران   و   عضو   هيات   علمي   دانشگاه  
 هم   در   گفتگو   با   اطالعات خاطرنشان مي كند: 
در   مجموع   وزارت   صنعــــت،   فرمانداري   ها   و  
 وزارت   نيرو   نگاه   شان   به   عرصه   هاي   منابع   طبيعي  
 نگاه   درآمدزايي   است  . در   حالي   كه   اين   موضوع  
 خالف   مصالح   و   منافع   كشور   است   و   متأسفانه  
 هماهنگي   براي   گرفتن   مجوز   از   سازمان   جنگل   ها  

 وجود   ندارد   زيرا   زور   وزارتخانه   ها   بر   ســــازمان  
 جنگل   ها   مي   چربد  . رئيس   سابق   مركز   تحقيقات  
 كشاورزي   استان   مازندران   از   زمين   خواري   و   فساد  
 در   دستگاه   هاي   اداري   هم   به   عنوان   آفت   ديگري  
 در   شمال   كشور   ياد   مي   كند   و   مي   افزايد:   شكاف  
 عملياتي   و   مديريتي   گســـترده   اي   در   اين   بخش  
 وجود   دارد.     به   دليل   خال   قانوني   و   انحراف   مجوز  
 يك   انبار   را   براي   شاليزار   مي   گيرند   و   بعد   با   مجوز  
 آن   يك   ساختمان   و   ويال   مي   سازند .  بنابراين   وقتي  
 استاندار   وجود   تغيير   كاربري   ها   را   تكذيب   مي   كند   يا  
 از   آنها   بي   اطالع   است   يا   اينكه   آن   را   كتمان   مي   كند .

 جاي   خالي   مجلس
اين اظهارات نمايندگان در حالي است 
كه برخي   از   كارشناسان   از   عدم   مداخله   مجلس  
 و   به   خصوص   نمايندگان   شمال   در   اين   رخداد  
 غم    انگيز   سرزميني   گاليه   مي   كنند .    محمديوسف  
 سجادي،   كارشناس   ارشد   جنگلداري   درباره  
 وســـعت   تغيير   كاربري ها،   ضرورت   توجه  
 نمايندگان   استان  هاي   شمالي   به   حفظ   محيط  
 زيست   اين   استان   ها   را   مورد   توجه   قرار   داده  
 و   مي   گويد:     نقش   نمايندگان   مجلس   در   حفظ  
 و   حراست   از   اراضي   ملي   بسيار   مهم   است   اما  
 متاسفانه   نمايندگان   مجلس   در   استان  هاي   شمالي  
 كشور   به   اموري   غير   از   آنچه   بايد   توجه   كنند،  

 مي   پردازند  . اين   محقق   و   پژوهشگر   حوزه   جنگل 
 با   مقايسه   دامداري   در   كشورهاي   توسعه   يافته 
 با   ايران   تاكيد   مي   كند  :   حتي   در   كشـــورهاي 
 صاحب   نام   در   عرصه   دامداري   به   هيچ   عنوان 
 دام   از   جنگل   ها   تغذيه   نمي   كند   و   اين   عرصه 
 ها   متعلق   به   وحوش   است   و   به   شدت   توسط 
 نگهبانان   محيط   زيست   مراقبت   و   محافظت 

 مي   شود . 
       تجاوز به   لطف   پرداخت   عوارض      

سجادي،  قوانين   را   فاقد   ضمانت   اجرايي 
 و   غير   بازدارنــــده   توصيف   مي  كند   و   مي   افزايد : 
تخريب   محيط   زيست   و   منابع   طبيعي   ثمره   وضع 
 قوانين   نادرستي   اســــت   كه   باعث   باز   گذاشتن 
 دست   متخلفان   شده   و   صدمات   جبران   ناپذيري 
 به   عرصه هاي   طبيعي   و   منابع   موجود   وارد   كرده 

 است .
   كارشناس   ارشــــد   جنگلداري   با   اشاره   به 
 ارتفاعات   شهرهاي   آمل   و   رامسر   تاكيد   مي   كند: 
   اكثر   ساخت   و   سازهاي   اين   مناطق   و   صاحبان 
 ويالها   افرادي   غير   بومي   هســــتند   كه   با   خريد 
 امالك   كشاورزان   و   مستثنيات   بوميان   منطقه   باعث 
 رشد   جمعيتي   ناخواسته   و   برهم   زدن   تعادل   محيط 

 در   اين   مناطق   شده   اند .
  وي   با   مقايسه   ويالســــازي   در   دهه   هاي 
 مختلف   انقالب   اسالمي   خاطرنشان   مي كند :   در 
 دهه  60  ارتفاعات   اســــتان   مازندران   محورهاي 
 مواصالتي   محدودي   داشــــت   و   انبوهي   جنگل 
 كامال   چشــــم   نواز   بود   اما   امروزه   با   نگاهي   به 
 ارتفاعات   بيشتر   ساخت   و   ســــازها   و   ويالها 
 جلوه گر   شده   اند .       در   گذشته   كشاورزي   سودآور 
 و   مقرون   به   صرفه   بود   و   كشاورزان   رغبتي   براي 
 تبديل   اراضي   خود   به   كاربري   ديگر   نداشتند   و 

 آن   را   به   صرفه   نمي   دانستند   اما   همزمان   با   ركود 
 اين   صنعت،   تغيير   كاربري   در   اولويت   كشاورز 

 قرار   گرفت .
   تيغ   دولبه   ويال  سازي   در   شمال  

 فاطمه   ديلمـــي   گيالني،   كارشـــناس 
 گردشگري،   ويال سازي   در   شمال   را   همچون 
 تيغ   دولبه   توصيف   كرده   و   مي گويد :   متاسفانه 
 اين   تغيير   كاربري   ها   و   انبوه   سازي   در   جنگل 
 و   ســـاحل   نه   فقط   گردشگري   را   توسعه   نداد، 
 بلكه   ضررهاي   جبران   ناپذيري   بر   منابع   آبي   و 
 منابع   طبيعي   بكر   شمال   وارد   آورد .   از سويي،    
تغييرات   فرهنگي   كه   توسط   افراد   غيربومي   به 
 شكل   ناخودآگاه   به   روستائيان   القا   شد،   منشا 
 تحوالت   در   نحوه   زندگي   روستائيان   و   از   بين 
 رفتن   آداب   و   رسوم   اصيل   بومي   منطقه   شد .   اين
در حالي است كه بسياري   از   افراد   سرشناس 
 و   برخي   مســـئوالن   صاحب   منصب   با   هدف 
 برجسته   كردن   يك   منطقه   اقدام   به   شهرك   سازي 
 كردند   تا   با   افزايـــش   قيمت   اراضي   آن   منطقه 
 سود   هنگفتي   را   در   ازاي   نابودي   محيط   زيست 
 و منابع   ملي   عايد   خـــود   كنند   كه   از   آن   جمله 
 مي  توان   به   خزرشـــهر   در   بابلسر،   اربه   كله   در 
 رامسر،   سعادت آباد   در   نور   و   غيره   اشاره   كرد .

   محمد داودبيگي

55يكشنبه  9  دى  1397 ـ   22 ربيع الثانى 1440 ـ  30 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27184 گزارش

* پروفسور يورگن بالزر ـ   استاد جنگلداري از دانشگاه برن سوئيس و 
مشاور بين المللي مجمع جنگل ملل متحد:   جنگل هاي ايران ادامه جنگل هاي از 

بين رفته اروپاست و ارزش جهاني دارد  
*سفير اتريش در ايران:  جنگل هاي اروپا رو به افزايش و اين مساله تاثير 

بسيار مثبتي روي آب و هواي اين قاره گذاشته است  

*  دكتر احمدعلي كيخا، رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي 
مجلس:    در حالي ظرفيت اصلي شمال ايران طبيعت آن است اما اصلي ترين 

چيزي كه به كلي فراموش شده طبيعت اين خطه است  
*شمس اهللا شريعت نژاد، نماينده رامسر و تنكابن در مجلس:     اگر روند ساخت 
و سازها در شمال كشور به همين روند ادامه يابد، تهراني ديگر را در شمال 

كشور خواهيم داشت  

ش دومقطب جنگل و برنج زير تيغ   ويالسازي
 بخ
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افـقـى: 

  1 - بنايى در گرداگرد كعبه كه در زمان پيامبر (ص) 
ساخته شد - مادر بزرگ

 2 - خطاب نزديك - شــيخ نشين امارات - شيمى 
كربن - منزل بزرگ 

3 - جوانمرد - كاخ تخت جمشيد - كمتر
 4 - گزند و صدمه - پهلوانان - الكتريكى

 5 - بى قدر و قيمت - شگرد كشتى - باد شرق – شيره خرما
 6 - ساكن و بى حركت - اصل مطلب يا خالصه موضوع
 7 - خرس فلكى - بها - دودل - پوستر بزرگ تبليغاتى

 8 - جــاده ، محــل عبور - داراى ذهنى بى عالقه به 
نوجويى، تفكر و استدالل منطقى - مزه سريع !

 9 - گلــزن تيم ملــى فوتبال امارات - بعد چهارم - 
تصديق عامى - نفس خسته

 10 - آشفتگى - كشورى كوهستانى در اروپا 
11 - ساز ضربى دايره اى - خار گل يا ماهى - شهر 

آلمان - ماه ميالدى 
 12 - واحــد پول نروژ پيش از يــورو - طلبكار و 

وام دهنده - پنهان كردن
  13 - شهر خراسان قديم - كتابى از محمد حجازى - 

موى گردن اسب
 14 - گدايى - به طور ناگهانى - پسوند شباهت - شلوار جين

 15 - سازمان پيمان مركزى - ويتامين ب 6
عـمـودى:

 1 - فرودگاهى در تهران - گهواره - فيلم سامان مقدم
 2 - ديپلماتيك - از ميان بردن

 3 - پارچه ابريشمى - ارزش - مشاهده كردن
 4 - وحشــى - بهترين وضــع ممكن - حق ناحق 

سازمان ملل! - خداى درويش
5 - خوددارى - اســير گرفتن - مقدمات مناســب 

براى انجام كارى 
6 - ســرمربى سرشناس تيم ملى فوتبال چين - نماد آفرينش در 

هفت سين كه معموال آن ها را رنگ هم مى كنند - نوعى بست
 7 - اولين حرف يونانى - رئيس فدراســيون فوتبال 

ايران - زيرك
 8 - بهــرام .... بازيگر فيلــم باركد - جمع محنت ، 

بالها - سودمند و پر ثمر 
9 - حاال - نام مردانه فرنگى - همدم

 10 – سالح كاشتنى - مكمل واردات در اقتصاد - از حبوب آشى
11 - سد - بانگ درندگان - كشتى جنگى 

12 - كافى - قوچ - جنگل درختان ســوزنى برگ 
مناطق سردسير - بى پرده

  13 - ابزار در و پنجره - تا نگريد طفل كى نوشد ....؟ 
- غير جدى

14 - عددى در تقسيم - از جنس گل پخته
 15 - سال تركى - سوغات گجرات - ماده ضد بيد

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت هابيل 
آسفالت(سهامي خاص به شماره ثبت 87762 و شناسه ملي 10101321716

بدينوســـيله از كليه سهامداران محترم شركت دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي 
عادي به طور فوق العاده شركت كه در ساعت 11 صبح مورخ پنجشنبه 97/10/20 درمحل 
شـــركت واقع در خيابان آزادي نرســـيده به ميدان جنب بيمه ايران پالك573 تشكيل 
مي گردد، شخصا يا توسط وكالي منســـوب حضور به هم رسانند و نسبت به موضوع ذيل 

اتخاذ تصميم نمايند.
هيئت مديرهدستور جلسه:ـ  انتخاب اعضاي هيئت مديره

آگهى تغييرات
 شركت مهندسى شبكه و اطالع رسانى رايورز سهامى خاص

 به شماره ثبت 221616 و شناسه ملى 10102629021 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/03/28 تصميمات ذيل اتخاذ 

شد: اعضاء هيئت مديره به شـــرح ذيل انتخاب گرديدند: محمد باالئى به شماره 

ملـــى 2593675357 به ســـت مديرعامل ( خارج از اعضا و ســـهامداران) و 

محمدرضا شمشيرى راد به شماره ملى 0039272664 به نمايندگى از شركت 

مهندسى نرم افزار رايورز به شناســـه ملى 10101208337 به سمت رئيس 

هيئت مديره و پرويز رحمتى به شـــماره ملى1816901237 به ســـمت نائب 

رئيس هيئت مديره و مجتبى حاجى نصراله به شـــماره ملى0491434243 به 

سمت عضو هيئت مديره تعيين شـــدند. -كليه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور از 

قبيل چك-سفته-بروات-قراردادها و عقود اسالمى با امضاى مديرعامل و يكى 

از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شـــركت و ساير نامه هاى عادى و ادارى با 

امضاى مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (306662) 

آگهى تغييرات 
شركت خدمات بيمه اى سپهر ايرانيان سهامى خاص

 به شماره ثبت 341692 و شناسه ملى 10103882244 
به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1395/12/21 و مجوز شماره 87760 

مـــورخ 96/7/18 بيمه البرز تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: شـــهناز مراديان به ك.م 

3251953745 بنمايندگى از شركت سرمايه گذارى غدير به ش.م 10101306234 

به عنوان رئيس هيئت مديره جايگزين آقاى حسين نظرى به ك.م 0046584544 

آقاى محمد گيالنى به ك.م 0070659362 بنمايندگى شـــركت واسپارى سپهر 

پارس به ش.م 10100467991 بعنوان نائب رئيس هيئت مديره جايگزين آقاى على 

على اكبر سامانى به ك.م 0321611438 خانم مونا نوروزى به ك.م 0063855003 

بنمايندگى از شركت صنعتى و بازرگانى غدير به ش.م 10101364297 بعنوان عضو 

هيئت مديره و مدير عامل جايگزين آقاى مجتبى داودآبادى به ك.م 0381336956 

براى بقيه مدت تصدى تعيين گرديدند. كليه اســـناد و اوراق بهادار و بانكى با امضا 

مدير عامل و ريئس هيئت مديره يا يكى از اعضاى هيئت مديره با مهر شركت معتبر 

خواهد بود و ساير نامه هاى ادارى با امضا مدير عامل و مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302376) 

آگهى تغييرات شركت انرژى تجارت سام سهامى خاص
 به شماره ثبت 334680 و شناسه ملى 10103721556 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/08/09 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 

محل شـــركت در واحد ثبتى تهران به آدرس: تهران -بزرگراه آفريقا/مجتمع ادارى 

الهيه/پالك 244 طبقه 5 واحد 508 كد پستى1966743881 تغيير يافت 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (306657) 

آگهى تغييرات شركت كومه سازان بيتا سهامى خاص
 به شماره ثبت 502119 و شناسه ملى 10861803953 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/01/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد: شعبه شركت 

به آدرس اردبيل،دانش،كوچه شـــهريار 1، بزرگراه شهدا، پالك 219، طبقه دوم، واحد 3 مجتمع 

خدماتى آرشام كدپستى: 5614715801 تاسيس و آقاى احسان مرادى تريت 5049668999 

بعنوان مدير شعبه انتخاب گرديد 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (306660) 

آگهى تغييرات شركت رسا طرح نيكان سهامى خاص
 به شماره ثبت 381689 و شناسه ملى 10320321054 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1392/12/20 تصميمات ذيل 

اتخاذ شـــد: آقاى خليل ميهن پرست به شماره كد ملى 1284497161 را به عنوان بازرس اصلى 

و خانم راضيه خانى به شـــماره كد ملى 3932715888 به عنوان بازرس على البدل شركت براى 

مدت 1سال انتخاب گرديدند 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (306659) 

آگهى تغييرات شركت رسا طرح نيكان سهامى خاص
 به شماره ثبت 381689 و شناسه ملى 10320321054 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1395/05/11 تصميمات ذيل 

اتخاذ شد: -خليل ميهن پرســـت به كد ملى 1284497161 به عنوان بازرس اصلى و حميدرضا 

شعبانى ســـراجارى به كد ملى 0067301754 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال 

مالى تعيين گرديدند. -روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب شد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (306658) 

آگهى تغييرات شركت بيمه ميهن سهامى عام
 به شماره ثبت 330902 و شناسه ملى 10103698106 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/05/18 و اجازه مجمع 

عمومى فوق العاده مورخ 1396/11/28 و مجوز شماره 97/602/41432مورخ 

 1397/05/23 بيمه مركزى جمهورى اســـالمى ايران و مجوز شـــماره

979/377330-057 مورخ 97/08/15 ســـازمان بـــورس و اوراق بهادار 

تصميمات ذيل اتخاذ شد: سرمايه شركت از مبلغ 802922000000 ريال 

به مبلغ 1500000000000 ريال منقسم به 1500000000سهم 1000 

ريالى با نام از طريق پرداخت نقدى و مطالبات حال شـــده افزايش يافته 

و مبلـــغ 256335238000 ريال بموجب گواهى شـــماره1166/2 مورخ 

1397/05/18 بانك رفاه كارگران شعبه ميهن پرداخت گرديده است و 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 (306656) 

آگهى تغييرات شركت گروه هتلهاى ملل سهامى خاص

 به شماره ثبت 298187 و شناسه ملى 10103356899 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 

1396/05/01 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: اعضا هيئت مديره براى 

مدت دو سال بشـــرح ذيل انتخاب شدند: شركت توسعه گروه ملل 

(ســـهامى خاص) ش.م 10320504274 عضو اصلى شركت بيمه 

سامان(ســـهامى عـــام) ش.م 10102818130 عضو اصلى آقاى 

محمدرضا نوروز بختيـــارى ك.م 0043216412 عضو اصلى آقاى 

حميد ميرفخرايى ك.م 0040451615 عضـــو اصلى خانم فريبا 

صادقى ك.م 0044357621 عضو اصلى خانم هاله نوروزبختيارى 

ك.م 0079491677 عضوعلى البدل 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (306655) 

آگهى تغييرات
 شركت مهندسى شبكه و اطالع رسانى رايورز سهامى خاص

 به شماره ثبت 221616 و شناسه ملى 10102629021
 به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/03/28 

تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: موسسه حسابرســـى نوين نگر مانا به شناسه 

ملى 10103520913بعنوان بازرس اصلى و مهدى شـــليله به شـــماره 

ملى 3873255987 بعنوان بازرس على البدل شـــركت براى مدت 1 سال 

مالى انتخاب گرديدند. -شركت مهندســـى نرم افزار رايورز به شناسه ملى 

10101208337 به نمايندگى آقاى محمدرضا شمشـــيرى راد به ش م 

0039272664 و آقاى پرويز رحمتى بـــه ش م 1816901237 و آقاى 

مجتبى حاج نصراهللا به ش م 0491434243 به عنوان اعضاى هيئت مديره 

براى مدت دو سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زيان منتهى به 

سال مالى 96 به تصويب رسيد.ـ  روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت نشر 

آگهى هاى شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (306661) 

آگهى تغييرات شركت گروه صنايع فوالد صبح پارسيان سهامى خاص
 به شماره ثبت 482558 و شناسه ملى 14005395554

 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/08/26 تصميمات ذيل اتخاذ شد: -محل شركت 

در واحد ثبتى تهران به آدرس: اســـتان تهران، شهرســـتان تهران، بخش مركزى، شهر تهران، 

شـــهرك قدس(غرب)، خيابان شهيد ابراهيم شـــريفى، خيابان مديريت، پالك 172-، مجتمع 

تجارى ادارى رويال سعادت آباد، طبقه هشتم، واحد 806 كد پستى1465955486تغيير يافت. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302391) 

آگهى تغييرات شركت مبناى خاورميانه سهامى خاص
 به شماره ثبت 286449 و شناسه ملى 10103243137 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/04/04 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
صورتهاى مالى شـــامل ترازنامه صورت سود وزيان ســـال مالى منتهى به 1396/12/29مورد تصويب قرار 
گرفت. موسسه حسابرسى آزمون پرداز ايران مشهود به شناسه ملى 10861687625 به عنوان بازرس اصلى 
و مؤسسه حسابرسى صالح انديشان به شناســـه ملى 10100523660 به عنوان بازرس على البدل شركت 
براى يكسال مال انتخاب گرديدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302393) 

آگهى تغييرات
 شركت كشت و صنعت مالرد سهامى خاص

 به شماره ثبت 56641 و شناسه ملى 10101017342 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/08/14 

تصميمات ذيل اتخاذ شد: -مواد 24 و 31و 47 اساسنامه بشرح ذيل اصالح 

شـــد. -ماده 24: مجمع عمومى عادى شركت بايد الاقل سالى يكبار ظرف 

مدت 4 ماه از تاريخ انقضاى سال مالى شـــركت منعقد گردد. -ماده 31: 

شركت بوســـيله هيئت مديره اى مركب از 3 نفر عضو اصلى و 2 نفر عضو 

على البدل اداره خواهد شد. -ماده 47: ترازنامه هر سال بايد ظرف 4 ماه پس 

از انقضاى سال مالى براى تصويب به مجمع عمومى صاحبان سهام تقديم 

گردد. -اساسنامه جديد مشتمل بر 54 ماده و 2 تبصره تصويب و جايگزين 

اساسنامه قبلى گرديد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302392) 

آگهى تغييرات
 شركت مهندسين مشاور كالت راه پارس سهامى خاص

 به شماره ثبت 463021 و شناسه ملى 14004524130 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/08/12 

تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاى انوشيروان سليمانى راد به شماره ملى 0036954721 

به ســـمت مديرعامل و عضو هيئت مديره آقاى على اسداله خان والى به شماره ملى 

0064657957 به ســـمت رييس هيئت مديره آقاى محمد مهدى شـــاهرودى به 

شـــماره ملى 0320224899 به ســـمت نايب رييس هيئت مديره به مدت دو سال 

انتخاب گرديدند. موسسه حسابرسى و بهبود سيستم هاى مديريت مفاهيم حساب 

جامع (حسابداران رســـمى) به شناسه ملى 10103564803 بعنوان بازرس اصلى و 

آقاى كمال نعيمى به شماره ملى 0052527001 بعنوان بازرس على البدل به مدت 

يك سال انتخاب گرديدند. كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، 

سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمى با امضاء دو نفر از اعضاى هيئت مديره همراه 

با مهر شركت معتبر مى باشد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (306654) 

آگهى تغييرات 
شركت كشت و صنعت كوهپايه سبز سهامى خاص

 به شماره ثبت 141710 و شناسه ملى 10101847157 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1396/04/25 تصميمات ذيل 

اتخاذ شد: مهدى فارسى به شـــماره ملى 0452101611 به سمت رئيس 

هيئت مديره على ابراهيمى به شـــماره ملى 0063023202 به ســـمت 

نائب رئيـــس هيئت مديره مهدى ابراهيمى شـــماره ملى 0057235015 

به ســـمت مدير عامل و عضو هيات مذيره محمد جعفر ابراهيمى شماره 

ملى 0602705967 و مرتضى مزلقانى به شـــماره ملى 0384060730 

به ســـمت عضو هيئت مديره انتخاب گرديدند. كليه اسناد و اوراق بهادار و 

تعهدآور شركت از قبيل چك سفته برات قراردادها و عقود اسالمى با امضاى 

مديرعامل و يكى از اعضا هيئت مديره متفقا و يا رئيس هيئت مديره با يكى 

از اعضا هيئت مديره متفقا همراه با مهر شركت معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302395) 

آگهى تغييرات 
شركت كشت و صنعت كوهپايه سبز سهامى خاص

 به شماره ثبت 141710 و شناسه ملى 10101847157 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1396/04/25 

تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: آقاى غالمرضا كشـــتكار برومند شـــماره ملى 

5099606172 به ســـمت بازرس اصلى و خانم مهســـا ابراهيمى شماره ملى 

0015272427 به سمت بازرس على البدل براى يكسال مالى انتخاب گرديدند. 

روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه كثير االنتشـــار شركت جهت درج آگهى ها 

تعيين گرديد. اشخاص ذيل به مدت دو سال به عنوان اعضاء اصلى هيئت مديره 

انتخاب گرديدنـــد: على ابراهيمى بـــه شـــماره ملى0063023202مهدى 

فارســـى شـــماره ملى 0452101611 محمد جعفر ابراهيمى به شماره ملى 

0602705967مرتضى مزلقانى شماره ملى 0384060730 مهدى ابراهيمى به 

شماره ملى 0057235015 و خانم مونا ابراهيمى به شماره ملى 0015272435 

به سمت عضو على البدل هيئت مديره 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302394) 

آگهى تغييرات شركت نوين چوب و صنعت آسيا سهامى خاص
 به شماره ثبت 244962 و شناسه ملى 10102856272 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/08/05 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: -ترازنامه و عملكرد ســـود و زيان سال مالى منتهى به 
1396 به تصويب رسيد. -روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت 

تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302389) 

آگهى تغييرات 
شركت شيمى دارويى دارو پخش سهامى عام 

به شماره ثبت 129207 و شناسه ملى 10101725563 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/02/19 تصميمات 

ذيل اتخاذ شد: ترازنامه عملكرد سود و زيان ســـال مالى منتهى به 1396/12/29 

مورد تصويب قرار گرفت. موسسه حسابرســـى و خدمات مديريت اصول پايه فراگير 

به شناســـه ملى 10100517106 بعنوان بازرس اصلى شركت و موسسه حسابرسى 

دش و همكاران به شناسه ملى 10100171271بعنوان بازرس على البدل براى مدت 

يكسال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى 

شـــركت تعيين شـــد. اعضاى هيئت مديره به مدت دو ســـال به قرار ذيل انتخاب 

گرديدند: شركت ســـرمايه گذارى دارويى تامين با شناسه ملى 10102543204 

شـــركت توليد مواد اوليه دارو پخش با شناســـه ملى 10101725603 شـــركت 

كارخانجات دارو پخش با شناســـه ملى 10101823437 شـــركت دارويى ره آورد 

تامين با شناســـه ملى10102745549 شـــركت توزيع داروپخش با شناسه ملى 

 10101725582
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302390) 
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* در جامعـهاى كـه هر امكانى بـراى تبادل نظر و 
گفتگـو مىتواند تشـريك مسـاعى بـه مهربانى و 
تسـامح جمعى باشـد، بايد از ابزارهاى ارتباطى، 
بهويژه فضاهاى ارتباط و مفاهمة جمعى استقبال 
كـرد. امكاناتى مثل فضاهاى َمجازى و شـبكههاى 
اجتماعى، ظرفيت تعامل و تحمل را در مردم افزون 
مىسازد. قطعاً هر تجربهاى با آزمون و خطاهايى 

روبروست. اين مسائل اجتناب ناپذير است

تراژدي مكبت

Macbeth

complex
simplicity

transcreation

Macbeth

كنايات و اشارات

*هـم مسـئوالن و هم مردم و كاربران شـبكههاى 
اجتماعـى جديد بايـد از فرصت و امكاناتى كه اين 
فضاهـاى ارتباطى ايجاد كردهاند، كمال اسـتفاده 
را ببرنـد و قلمـرو تجربههـاى اجتماعـى را عمق 
و وسـعت ببخشـند. بهتر اسـت چشـمان خود را 
بشوييم و تنگچشـمى نكنيم. چرا بايد فقط ديده 
بـه بد ديـدن آلـود؟ هـزار نكتـة زيبـا و باريكتر

 ز مو اينجاست



7 اقتصادى

شـــرايط مبتالبه بازار خودرو و افزايش 
قيمـــت و كاهش عرضه آن در بازار طى چند 
ماه گذشته باعث شد تا جامعه مصرف كننده 
در مرحله اول  و اقتصاد كشور در مرحله بعد 
با مشكالت عديده اى مواجه شود. نتيجه اين 
موضوع عالوه بر بالتكليفى مردم، زمينه افزايش 

نارضايتى هاى جامعه را هم فراهم كرد.
در پى مشـــكالت ايجاد شـــده پس از 
كش و قوس هاى فراوان ســـرانجام با حذف 
شـــوراى رقابت از فراينـــد، تعيين تكليف 
قيمتگذارى خودروهاى داخلى به ســـازمان 
حمايت مصرف كننـــدگان و توليد كنندگان 
وزارت صنعت معدن و تجارت واگذار شد و 
اين وزارتخانه هم با بررسى سناريوهاى مختلف 
و تشكيل جلسات متعدد كارشناسى نهايتاً اعالم 
كرد كه قيمت خودرو هاى داخلى با شيوه هاى 
مختلفـــى از جمله عرضه با قيمت در حدود 
5 درصد كمتر از قيمت حاشـــيه بازار تعيين 
مى شود و اين موضوع رسماً مهر تاييدى بود 

برافزايش سرسام آور قيمت خودرو.
آثار اين تصميـــم زمينه هاى الزم براى 
افزايش قيمت حوزه هاى مختلف را هم كه تا 
حدودى در بالتكيفى بســـر مى برد با افزايش 
قيمت مواجه مى كرد. اين موضوع به واسطه 
جايگاه و نقش خودرو سازى در اقتصاد ايران 
به واســـطه شـــرايط خاص آن، تاثير گذارى 
مستقيمى بر ديگر مولفه هاى اقتصادى دارد و 
مى تواند شرايط تورمى جامعه را تا حدود غير 

قابلانكارى تحت تاثير قرار دهد.
نگاهى به صنعت خودرو سازى در جهان 
نشان مى دهد كه اين صنعت به عنوان يكى از 
صنايع مادر، مهم و محرك ديگرصنايع شناخته 
مى شود و هرگونه حركت اين صنعت مىتواند 
صنايع ديگر را هم تا حدو.د زيادى تحت تاثير 
قـــرار دهد. بنابر اين هرگونه تالش در جهت 
حمايت و توسعه اين صنعت در اصل تالشى 
اســـت كه براى توسعه كل صنايع و لذا بايد 
اين حمايت هدفمند و هوشـــمندانه باديدى 

كالن نگر انجام شود.
ســـابقه حمايت از اين صنعت بصورت 
جدى و سازماندهى شده بعد ازپيروزى انقالب 
اسالمى به دوران دولت سازندگى بر مى گردد. 
از آن زمـــان دولت هاى مختلف تالش كردند 
تا ضمن پشتيبانى و سرمايه گذارى همه جانبه 
در اين صنعت زمينه هاى توسعه كمى و كيفى 
آن را فراهم كنند؛ لذا در اين راســـتا دولت ها 
از هيچگونه حمايت و تالشـــى براى موفقيت 
ايـــن صنعت فروگذارى نكردند؛ به طورى كه 
اين حجم از حمايت عمًال موجب خسارت به 
اين صنعت شد: اقداماتى از قبيل ايجاد انحصار 
در بازار خودرو، وضع تعرفه هاى حمايتى در 
واردات خودرو، ارائه حامل هاى انرژى يارانه اى،
ارائه تسهيالت بانكى با شرايط خاص، تالش 
در جهت تغيير ساختار اين صنعت به شركت 
خصولتـــى و... از جملـــه اقداماتى بود كه  از 
ســـوى دولت ها براى حمايت از اين صنعت 

انجام شد.
نگاهى قريب به ســـى سال برنامه ريزى 
و ســـرمايه گذارى دولتى براى حمايت از اين 
صنعت نشـــان داد كه اين رفتار دولت آثار و 

تبعات غير قابل انكارى داشته است.

در برخى حوزه ها ورود غير موثر و غير 
كارشناسى دولت در اين صنعت و حمايت هاى 
غير هدفمند، ســـنگ بنـــاى عقب ماندگى و 
وابستگى اين صنعت را فراهم كرده ؛ موضوعى 
كه تا كنون هم اســـتمرار يافته است. خروجى 
ايـــن اقدامات نتيجه اى كه عايد كرده، اينكه 
دخل و خرج خودرو سازان متناسب طراحى 
نشده است. توسعه كمى عمًال به رشد و توسعه 
كيفى نيانجاميده است و توليد انها هم رضايت 
مشـــترى و مصرف كننده را هم فراهم نكرده 
است. مراجع نظارتى از منظر كيفى استانداردهاى 
بســـيارى از خودروهاى توليدى را در شرايط 
مطلوبى ارزيابى نمى كنند و در حوادث جاده اى

هم تلفات ناشى از نقص فنى خودرو در كنار 
جاده هاى نا ايمن و رانندگى نامناسب ، جايگاه 
اول را در حوادث جاده اى  كشـــور رقم زده 
است. كه در اين زمينه ارزيابى هزينه هاى داده 
شـــده و فايده هاى عايد شده به شكل بسيار 
شگفتآورى زيان بار جلوه مى كند و  رانت هاى

ايجاد شـــده از قبل ايـــن حمايت ها هم بر 
مشكالت افزوده است. 

اين موضوع درحالى مطرح مى شود كه از 
مدتها پيش اعالم شده بود كه اين صنعت در 
بسيارى از زمينه ها به مرز خود كفايى رسيده 
است. ولى در شرايطى كه زمزمه هاى بازگشت 
تحريم ها آغاز شـــد، اين صنعت جزو اولين 
بخش ها محســـوب مى شد كه دچار بحران 
شد.اگرچه بخشى از آن به واسطه قراردادها با 
شركت هاى بين المللى قابل پيش بينى بود ولى 
بخش ديگر آن بخصوص موضوعات مرتبط 
با خودروهاى با ماهيت ملى اين موضوع غير 
قابل پذيرش مى نمود.  نتيجه اين رويداد برهم 

خوردن شرايط تعادلى در بازاربود.
 اين موضوع در حالى انجام شد كه بازار 
ارزبه اوج نرســـيده بود. ولى صنعت خودرو 
ســـازى با اقدام تكرارى توقف عرضه ،شتاب 
در افزايش شرايط تورمى را رقم زد. مقوله اى 
كه در سالهاى قبل هم براى دولت ها و مردم 
نتيجه اى جز افزايش ناگهانى قيمت خودرو به 

شكل سرسام آورى نداشت.
   اين موضوع سرنوشت قيمت خودرو 
را ازشـــوراى رقابت سلب و درعمل به جاده 
مخصوص كرج و در اختيار خودرو ســـازمان 
قرارداد تا زمينه افزايشى مجدد را فراهم كنند. 
بهرحال نتيجه  بازى موش و گربه قيمت خودرو 
طى چندماه گذشته وزارت صنعت و سازمان 
حمايت را وادار كرد تا شـــرايط فعلى را براى 
قيمت خودرو پيشنهاد كنند. اينكه اين جريان 
تا چه ميزان مى تواند صنعت خودرو ســـازى 
كشور را از مشكالت موجود نجات دهد در يك 
جمله مى توان گفت كه اين نسخه جديد هم 
درمانى براى تسكين دردهاى كهنه اين صنعت 
نيســـت.واقعيت اين است كه دلسوزى هاى
مهربانتـــر از مادر مســـئولين در حق صنعت 
خودروسازى باعث شده كه اين صنعت بسان 
يك طفل نابالغ باقى بماند وامكانى براى رشد 

و موفقيت نداشته باشد.
 در حالى كه بر اســـاس شاخص هاى 
توسعهاى در اقتصاد چهار شاخص مهم قيمت، 
كيفيت، خدمات پس از فروش و مشـــترى 
مدارى از اصول مهم موفقيت هر بنگاه اقتصادى 

محســـوب مى شوند. اما اين اصول به شكل 
مناســـب و همزمان در اين صنعت آنچنان كه 
بايد نهادينه نشده است و هريك از اين مقولهها 

در حد يك دغدغه باقى مانده است.
صنعت خودرو سازى كشور طى ساليان 
متمادى حمايت ها و مداخالت دولتى امكانى 
براى هدف گذارى مناسب براى رسيدن به اين 
اصول را به شكل  جدى فراهم نكرده است؛ 
اگرچه تالش هايى در حوزه خدمات پس از 
فروش انجام شده است ولى عدم ارتقاء كيفيت 
عمًال اين اقدامات را (به سبب حجم مراجعات 

چندباره مشتريان )غير موثر نشان مى دهد.
 بنظر مى رســـد كه مديريت وابسته در 
اين صنعت آثار مخرب خود را بســـيار بيشتر 
از حمايت هاى دولتى از خود بجاى گذاشته 
است و اين امر با راهبردهاى اقتصاد مقاومتى 
ابالغى مقام معظم رهبرى در استفاده مناسب 
از منابع و افزايش بهره در مغايرت آشـــكارى 

قرار دارد.
بى انضباطى مالى و عدم مديريت هزينه ها، 
افزايش نيروهاى غير مولد، استفاده غير بهينه از 
منابع، بى توجهى بايسته به تحقيق و توسعه و 
انجام سرمايه گذارى غير هدفمند در سايت هاى 
توليدى داخلى و خارجى از نتايج مخرب اين 

نوع نگاه به اين صنعت تعبير مى شود.
ســـهامداران و دلسوزان اين صنعت بايد 
بدانند كه افزايش ناگهانى قيمت فقط مى تواند 
بخشى از مشكالت اعتبارى آنها را براى مدت 
محدودى مرتفع كند ولى درمانى قطعى براى 
بيمارى هاى مزمن مبتالبه اين صنعت نيست 
و اين صنعت با اين شيوه و روش، عمًال بجز 
اتالف منابع و امكانات نتيجه اى عايد كشور 
نخواهد كرد؛ اگرچه ممكن است منافعى مقطعى 
را عايد كشور سازد. ولى در نگاه كالن نگر و 

ملى خسارت بار جلو مى كند.
نبود حاكميت تفكر ملى و توسعه اى در 
اين صنعت و نگاهى گذرا و كوتاه مدت به اين 
صنعت زمينه هاى نا كارآمدى آن را بيش از پيش 
فراهم خواهدكرد. براى حل اين مشكل عالوه 
بر مردم و مصرف كنندگان متوليان اصلى اين 
صنعت بايد قيد و بندهاى خواسته و ناخواسته 
را از پـــاى اين صنعت باز كنند و اجازه دهند 
تا شرايط توليد رقابتى توام با حمايت موثر از 
اين صنعت در كشور با محوريت مردم فراهم 
شـــود. چرا كه ماهيت انقالبى نظام اسالمى ما 
نشـــان داده است كه هر كجا مردم ورود كنند 
حتما موفقيت هم همراه خواهد بود. لذا استفاده 
از ديدگاه هاى انحصار گرايانه و نيابتى همواره 
بعنوان تهديدهايى اصلى ماهيت وجودى اين 

صنعت را نشانه گرفته است.
 دغدغه اى كه بســـيارى از كارشناسان ،
صاحب نظران و فعاالن اين عرصه  برآن مهر 
تاييد مى زنند. استفاده از اصل شايسته ساالرى 
در مديريـــت كالن اين صنعت، انضباط مالى 
و توســـعه R&D  و صرفه جويى در منابع 
و امكانات و سازماندهى مناسب ساختارها و 
استفاده بهينه و مناسب از امكانات نرم افزارى 
و سخت افزارى در كنار ايجاد فضاى رقابت 
سالم تنها راهكارهاى نجات اين صنعت مهم و 

استراتژيك كشور محسوب مى شود.
غالمعلى رموى

ضرورت تغيير سياستگذارى در صنعت خودرو

كارشناسان معتقدند با اينكه سالهاست 
ايران در زمره كشـــورهاى خودروساز قرار 
دارد اما هنوز نقشه راهى براى اين صنعت 
و صنايع وابسته به آن تعريف نشده است 
و به همين دليل با كوچكترين فشار خارجى 
و تحريم ها وضعيت شـــكننده آن نمايان 

مى شود. 
به گزارش ايرنا، خودروسازى دومين 
شاخه مهم اقتصاد ملى پس از صنعت نفت 
و گاز است كه سهم 18 درصدى در اشتغال 
صنعتى و 3/5 درصدى در توليد ناخالص 
داخلـــى دارد؛ همچنين از اين صنعت به 
عنوان لوكوموتيو رشد ديگر صنايع كشور ياد 
مىشود به طورى كه 60 رشته صنعتى ديگر 
با آن در ارتباط بوده و يكى از عرصه هاى

تحقق شـــعار «حمايت از كاالى ايرانى» به 
شمار مى رود.

اين صنعت با وجود دهه ها از قدمت 
آن، امـــا صنعتى پايـــدار و قوى ارزيابى 
نمى شود و به گفته مهدى پورقاضى رئيس 
كميســـيون صنعت اتاق تهران بىتدبيرى 
سالهاى گذشته صنعت خودرو منجر به 
كاهش بهـــرهورى، كاهش توليد، كاهش 

سودآورى و نارضايتى مردم شده است.
اين در حالى اســـت كه خودروسازان 
داخلى همچنان بر تداوم توليدات قديمى 
خود اصرار دارند؛ نيســـان وانت (1349)، 
(1371)، پرايد (1372)، پژو 206 پژو 405
(1380)، سمند (1381) از جمله پرسابقه ها

است كه همچنان با تغيير چراغ و فرمان و 
صندوق و ... توليد و به بازار عرصه مى شود.
اين در حالى است كه خط توليد اين اتومبيل ها،

ســـال ها است كه در شركت هاى اصلى 
توليد كننده، متوقف شده است.

جالب آنجا اســـت كـــه كيفيت اين 
خودروها، همچنان پايين باقى مانده است. 
چنانكه در آخرين گزارش شركت بازرسى 
كيفيت و استاندارد كشور (آبان 1397) نيسان 
وانت يك ستاره، پرايد، پژو 405 و سمند 
دو ســـتاره، و پژو 206 سه ستاره از پنج 
ستاره ممكن را كسب كرده اند و مردم و 
مسئوالن، پيش از اين بارها و بارها از كيفيت 

پايين اين مدل ها، شكايت داشتند.
ايـــن خودروها در حالى همچنان به 
صورت گسترده توليد مى شود كه مديران 
خودروسازى اصرار داشتند محصوالتشان 
توليد ملى محسوب مى شود و بايد از توليد 
آن ها حمايت كرد. اما آيا واقعا اين خودروها 
توليد ملى هستند؟ در پاسخ به اين سوال و 
در يكى از گزارش هاى مركز پژوهش هاى
مجلس مـــى خوانيم: طى ســـال هاى

اخير خودروســـازان ايرانى شعار «توليد 
خـــودروى ملى» را جزو برنامه هاى خود 
اعالم كرده اند، اما در عمل اتفاق قابل قبولى 
رخ نداده و بيشتر توليد محصوالت مونتاژى 
و تحت ليســـانس خودروسازان خارجى 
صورت پذيرفته است. در نتيجه وابستگى 
خودروسازان ايرانى به شركت هاى خارجى، 
باعث شده تا با بروز كوچكترين اتفاق، تامين 
قطعات اين گونه خودروها با مشكل روبرو 

شود و توقف خط توليد اتفاق افتد

در اين ميان كارشناســـان از جذب 
سرمايه گذارى خارجى، گسترش واحدهاى 
تحقيق و توســـعه و افزايش سهم ساخت 
داخل به عنوان شاخص هاى بنيادين طرح 
تحول و بهبود صنعت خودرو ياد مى كنند.

هرچند در ســـال هاى گذشته و متاثر از 
اجرايى شـــدن برنامه جامع اقدام مشترك 
(برجام) گشـــايش هايـــى را در جذب 
سرمايهگذارىهاى خارجى شاهد بوديم - 
كه آن هم در پى خروج يكجانبه آمريكا از 
برجام معلق ماند- اما در گسترش واحدهاى 
تحقيق و توســـعه و افزايش سهم ساخت 
داخل با وجود همه فرصت ها و امكانات، 

اقدام چشمگيرى ديده نمى شود.

در ايـــن پيوند، عضو انجمن صنايع 
همگن نيرومحركه و قطعهسازان مى گويد: 
در شرايط كنونى جنگ اقتصادى و تحريم ها،

نياز است تا دستكم به تسهيل سازى شرايط 
در داخل كشور بپردازيم.

رضا رضايى بيان مى دارد: در سال هاى
گذشته هرچند 80 تا 85 درصد خودروهاى 
ســـاخت داخل را داخلى سازى و تامين 
مواد اوليه آنها را در كشور ميسر كرديم، اما 
امروز شاهديم وابستگى در همان 15 تا 20

درصد باقى مانده برايمان دردسر ساز شده 
است.وى مى افزايد: بيش از 13 هزار قطعه 
در ساخت انواع خودروها وجود دارد و هر 
روز كه مى گذرد موجودى انبار قطعه سازان 
و خودروسازان كاهش مى يابد و ادامه اين 

روند به زيان هر دو صنعت است.
رئيس سابق انجمن سازندگان قطعات 
و مجموعه هاى خودرو يادآور مى شـــود: 
خودروســـازى و قطعه سازى دو صنعت 
استراتژيك محسوب مى شوند كه نيروهاى 

زيادى در آنها اشتغال به كار دارند.
بـــه گفتـــه وى، هرچنـــد بخش 

خصوصـــى مـــى تواند تحريـــم ها را 
به شـــيوه هايى با صـــرف هزينه هاى 
بيشـــتر دور بزند، اما با محدوديت هايى
هم مواجه اســـت به طورى كه حتى اگر 
امروز دو مشـــكل اصلى اين صنايع يعنى 
«قيمت نهايى خودروها» و «تامين نقدينگى» 
حل شود، رونق در توليد همچون گذشته 

به راحتى امكانپذير نيست.
رضايى با ابراز اميدوارى از اينكه مساله 
تحريم هـــا هرچه زودتر با حفظ كرامت 
كشورمان حل و فصل شود، تصريح مى كند: 
حتى با رفع تحريم ها، در قطعاتى نظير سيستم 
مالتى پلكس، اى. بى. اس ترمز، يى. سى. يو 
(كامپيوتر خودرو) و ايربگ (كيســـه هوا) 

وابسته به خارج هستيم و بايد در كوتاه ترين
زمان با كمك دولت و خودروســـازان به 

داخلى سازى آنها همت گماشت.
وى بـــا تاكيد بر لـــزوم رفع برخى 
مشـــكالت داخلى خاطرنشان مى كند: در 
شرايط ســـخت تحريم ها، اينكه گمرك 
براى ترخيص كاالها «منشـــاء ارز» را از 
واردكنندگان مطالبه مى كند يا شيوه «بدون 
انتقال ارز» دســـتكم براى برخى كاالهاى 
خاص باز نمى شـــود، جاى سوال است 
و انتظار مى رود دولت تســـهيالتى در اين 

زمينه ها ايجاد كند.
اين مقام صنفى پيشنهاد مى كند: ستادى 
ويژه براى اين موضوع شكل بگيرد تا پس 
از شناسايى شدن مشكالت، به سرعت به 
دولت انتقال داده شود تا با اصالح قوانين 

نسبت به رفع آنها اقدام شود.
وى مـــى گويد: اگر دولت از ســـه 
دهه پيش هدف مشـــخصى براى صنعت 
خودروســـازى تعيين و براى آن هدف و 
نقشـــه راه تعريف مى كرد، در نقطه فعلى 
نبوديم. مسيرى كه چين از 22 سال پيش به 

درستى پيمود و امروز عالوه بر توليد 100
درصـــدى خودروهاى خود در داخل، آنها 

رابه اقصى نقاط جهان صادر مى كند.
رضايى مدعى مى شود كه جمهورى 
اسالمى ايران با اين توان تخصصى و مالى 
منوط به تســـهيل قوانين، قادر به ساخت 
خودروهايـــى 100 درصد داخلى امن، با 

آسايش و در كالس اقتصادى است.
وى بطور نمونه به تعطيلى پنج ساله 
 (R& D) واحدهاى تحقيق و توســـعه
خودروسازان و قطعه سازان اشاره مى كند 
كه متاثر از به روز نشدن قيمت ها و ساير 
عوامل اتفاق افتاد و بايد به سرعت نسبت 

به احياى آنها اقدام كرد.

عضو انجمن صنايع همگن نيرومحركه 
و قطعهسازان تاكيد كرد: فورى ترين كار پس 
از پايان تحريم ها برنامه ريزى براى صنعت 

خودروسازى و تعيين نقشه راه است.
دبير انجمن ســـازندگان قطعات و 
مجموعههـــاى خودرو هم مى گويد: اگر 
كانـــال بانكى براى مـــراوده هاى پولى و 
مالى با خارج از كشـــور باز نشود، تامين 
مواد اوليه مورد نياز صنعت قطعه ســـازى 
امكان پذير نيست و در اين زمينه خواسته 
صنعت قطعه سازى در اين شرايط، ميسر 
شدن ثبت سفارش ها با شيوه «بدون انتقال 

ارز» است.
مازيار بيگلو توضيح مى دهد: واردات 
بدون انتقال ارز، شيوه اى بود كه سال ها 
فعاالن اقتصادى از اين راه كاالهايى كه دولت 
بابت آنها گشايش اعتبار اسنادى (ال.سى) 
انجام نمى داد را وارد كشـــور مى كردند 
و ايـــن روش بويژه در زمان تحريم ها كه 
نقل و انتقال هاى مالى به ســـختى انجام 

مى شد، كارساز بود.
دسته بندى كاالها به دو بخش كاالهاى 

مشمول ارز مبادله اى و ارز آزاد كه به دليل 
تحريم ها در آغاز دهه 90 شـــكل گرفت، 
سبب شد برخى واردكنندگان ارز مورد نياز 
خود را براى خريد كاال از بازار آزاد تهيه 
كنند كه به اين شـــيوه واردات بدون انتقال 

ارز مى گفتند.
در آن زمان به دليل محدوديت در منابع 
ارزى و لـــزوم مديريت آن، دولت تصميم 
گرفت برخى كاالهاى اساسى و واسطه اى 
را مشمول ارز مبادله اى كند؛ ارز اين دسته 
از كاالها از سيستم بانكى تامين مى شد و 
در مقابل ساير كاالهايى كه در اين فهرست 
جايى نداشـــتند بايد ارز خود را از خارج 

سيستم بانكى تامين مى كردند.
پس از اجراى برجام در دى سال 94

و تسهيل برخى مراودات بانكى و مالى، در 
16 بهمن پارسال اسحاق جهانگيرى معاون 
اول رئيس جمهورى در بخشنامه اى واردات 
بدون انتقال ارز از چهار كشور تركيه، چين، 

هند و كره جنوبى را ممنوع اعالم كرد.
نزديك به 2 ماه بعد در شامگاه بيستم 
فروردين دولت تصميم گرفت نظام ارزى 
كشور را به شناور مديريت شده تغيير دهد؛ 
در اين روش كه به گفته رئيس جمهورى، 
اقدامى پيشدســـتانه براى مقابله با ستيزه 
جويى آمريكا بود، سياست يكسان سازى 
ارز با نرخ هر دالر 4200 تومان كليد خورد 
و صادركنندگان موظف شدند ارز حاصل 
از صـــادرات را از طريق ســـامانه نيما به 
داخل منتقل كنند تا در اختيار واردكنندگان 

قرار گيرد.
بيگلو ادامه مى دهد: در برقرارى مجدد 
اين شـــيوه دستگاه هاى مختلف از جمله 
بانك مركـــزى، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و وزارت امور اقتصادى و دارايى 

بايد كمك كنند.
وى درباره وضعيت اين روزهاى صنعت 
قطعه سازى مى گويد: اكنون همه منتظرند 
كه ســـازمان حمايت از مصرفكنندگان و 
توليدكننـــدگان يا وزارت صنعت به اعالم 
قيمت خودروها بپردازد تا بر اســـاس آن 
و عكـــس العمل ها و بازخوردهايى كه به 
دنبال خواهد داشـــت، قيمت ها در بخش 

قطعهسازى هم مشخص شود.
به گفته اين مقام صنفى، تامين نقدينگى 
براى خودروســـازان و قطعه سازان ديگر 

خواسته فعاالن اين صنوف است.
به هر صورت آنچه مســـلم  اســـت 
اينكه وضعيت فعلى نشان مى دهد: به نظر 
مى رســـد شعار توليد ملى، تبديل به يك 
فرصت بـــراى بهره بردارى كارخانه هاى 
خودروســـازى كشور شده و با وجود آن 
كه بارها و بارها، مشـــكالت موجود اين 
صنعت به دســـت اندركاران آن تذكر داده 
شده؛ وضعيت خودروسازى كشور همچنان 

آشفته و درهم ريخته است.
به عبارت ديگر مشكالت فعلى اين 
صنعت در كوتاه مدت يا ميان مدت برطرف 
نخواهد شد مگر آن كه سياست هاى حاكم 
بر اين صنعت مورد بازنگرى اساسى قرار 

گيرند. 

به بهانه افزايش قيمت خودروصنعت خودرو در يك نگاه

يكشنبه 9دي 1397ـ    22 ربيعالثاني  1440ـ   30 دسامبر 2018ـ  سال نود و سومـ  شماره 27184

وم
ت د

وب
ن

آگهي دعوت 
به شركت در مناقصه 

Bay

API    Separator

reuse

www . i s a c o . i r

|

www.isaco.ir

www . i s a c o . i r

|

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده(نوبت دوم)
سهامداران شركت خدماتى شهرك صنعتى ساالريه

سهامى خاص به شماره ثبت 3180 و شناسه ملى 14004554100

آگهي مناقصه عمومي شماره 97/166

http iets mporg ir

جدول زماني انجام مناقصه

از ساعت 8:00 مورخ 97/10/09شروع توزيع اوراق مناقصه

تا ساعت: 14:00 مورخ 97/10/24مهلت ارسال مدارك مناقصه

رأس ساعت 8:30 مورخ 97/10/25تاريخ بازگشايي پاكتها

شركت تعاوني مصرف شركت كيميدارو

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول

HTTP  :  // NICICO.COM

آگهي مناقصه شماره 2509
شركت ملي صنايع مس ايران 

(نوبت اول)

شركت كارگزاري مهرآفرين
(سهامي خاص) شماره ثبت 241377ـ  شناسه ملي 10102821255

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 
مربوط به سال مالي منتهي به شهريور 1397

رئيس هيات مديره -  شاهين چراغي

اطالعيه پذيرش عضو 
كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايي 

دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي و زيارتي ايران 

هيات موسس: 
1ـ حرمتاله رفيعي 2ـ محمود فخري 3ـ محمد سعيد وليزاده 

آگهي دعوت مجمع عمومي موسس كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايي
 دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي و زيارتي ايران 

هيات موسس:
1ـ حرمتاله رفيعي 2ـ محمود فخري 3ـ محمد سعيد وليزاده 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
كانون كاركنان بازنشسته سازمان تأمين اجتماعي (نوبت دوم) 

هيأت مديره كانون كاركنان بازنشسته 
سازمان تأمين اجتماعي 

آگهي مزايده نوبت اول

صاحبان سهام بانك قرضالحسنه رسالت

 (شركت سهاميعام)
 به شماره ثبت 420440 تهران و شناسه ملي 10320730277

آگهي دعوت به مجمع عمومي

 عادي بهطور فوقالعاده



8 اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

سرمايهگذاريسپه
بينالملليتوسعهساختمان

كاشيالوند
سامانگستراصفهان

پتروشيميآبادان
بيمه پارسيان

پگاهآذربايجانغربي
حملونقلتوكا

سرمايهگذاريصنعتومعدن
نفتبهران

كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
سيمانسپاهان

سايپا
فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر

گروهصنعتيسپاهان
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

كارت اعتباري ايران كيش
بانككارآفرين

شيميداروئيداروپخش
داده گسترعصرنوين-هايوب

سرماآفرين
پرداخت الكترونيك سامان كيش

بانك خاورميانه
چرخشگر

داروسازيروزدارو
كاشيسعدي

توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)
سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

سرمايه گذاري پرديس
نوردآلومينيوم

ايرانارقام
ايراندارو

سرمايه گذاري شفادارو
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

داروييرازك
ريختهگريتراكتورسازيايران

داروسازياكسير
كارخانجاتداروپخش

فوالدخوزستان
ليزينگصنعتومعدن

سيماناصفهان
پاكسان

ليزينگايران
تجارت الكترونيك پارسيان

داروسازيسينا
سيمانبهبهان

گروه دارويي بركت
سرمايهگذاريشاهد
سرمايهگذاريسايپا

سرمايهگذاريتوسعهملي
همكاران سيستم

تكنوتار
صنايعجوشكابيزد

سرمايه گذاري ساختمان ايران
سرمايه گذاري خوارزمي

كابلالبرز
ليزينگ ايرانيان

گلتاش
معدني وصنعتي گلگهر

صنايع پتروشيمي خليج فارس
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

پست بانك ايران
گلوكوزان

داروسازي زاگرس فارمدپارس
سيمان فارس نو

داروسازيجابرابنحيان
سرمايهگذاريمليايران

پشمشيشهايران
الميران

داروسازيزهراوي
فوالدمباركه اصفهان
مليصنايعمسايران  

سيمانشمال
سيمانكرمان

ايرانتاير
فرآوردههايتزريقيايران
گروهصنعتيملي(هلدينگ)

سيمانقائن
شركت ارتباطات سيارايران

توسعهمعادنوفلزات
خدماتانفورماتيك

سازهپويش
سيمانفارس

صنايع سيمان دشتستان
پتروشيمي پرديس

بانكاقتصادنوين
قندثابتخراسان

گروه دارويي سبحان
سرمايهگذاريبوعلي

فوالدخراسان
قندمرودشت

گروه توسعه صنعتي ايران
گروه دارويي سبحان

لنتترمزايران
سرمايه گذاري اعتبارايران

تايدواترخاورميانه
گروهصنعتيبوتان

فروسيليسايران
صنعتيآما

كاشيوسراميكحافظ
الكتريكخودروشرق

ماشينسازياراك
پارسدارو
نفتپارس

نوردوقطعاتفوالدي

كارتنايران
تراكتورسازيايران

سرمايهگذاري صنعتنفت  
س.صنايعشيمياييايران

صنايعشيمياييفارس
كنترلخوردگيتكينكو

معدنيامالحايران
سيمانداراب

آبسال
سيمانهرمزگان

كويرتاير
فوالدكاوه جنوب كيش

سرمايهگذاريآتيهدماوند
پارسمينو

پااليش نفت تبريز
مارگارين

پااليش نفت اصفهان
توسعه معدني وصنعتي صبانور

سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)
صنعتيبهشهر

توليديكاشيتكسرام
فرآوردههاينسوزآذر

پااليش نفت تهران
مليسربورويايران

نوسازيوساختمانتهران
پتروشيمي شازند

دودهصنعتيپارس
مهركامپارس

پتروشيميخارك
مسشهيدباهنر

توسعهشهريتوسگستر
حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)

ايرانياساتايرورابر
سيمانبجنورد

لبنياتكالبر
سپنتا

پمپسازيايران
موتوژن

سيمانشرق
پتروشيمي پارس

توليدي چدن سازان
كارخانجاتقندقزوين

صنايع پتروشيمي كرمانشاه
پااليش نفت بندرعباس

داروسازيامين
بيمه ما

پتروشيمي فجر
لعابيران

نفت سپاهان
لبنياتپاك

گروه مپنا(سهامي عام)
فوالدآلياژي ايران

سرمايه گذاري دارويي تامين
داروسازيفارابي

بيسكويتگرجي
صنايعالستيكيسهند

پتروشيمي مبين
صنايعشيمياييسينا

شيرپاستوريزهپگاهخراسان
گسترش نفت وگازپارسيان

قندنيشابور
ماشينسازينيرومحركه

قندهكمتان
س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

صنايعآذرآب
پتروشيمي پرديس

پتروشيميشيراز
حفاري شمال

كمباينسازيايران
المپپارسشهاب

كربنايران
پتروشيمي فناوران

معدنيوصنعتيچادرملو
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

آلومراد
شكرشاهرود

كارخانجات توليديشهيدقندي
آلومينيومايران

سايپاآذين
سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)

سرمايهگذارينيرو
دادهپردازيايران

سرمايهگذاريصنعتبيمه
سيمانمازندران

بينالملليمحصوالتپارس
سراميكهايصنعتياردكان

تامين سرمايه اميد
پتروشيمي جم

گروه پتروشيمي س.ايرانيان
معدني وصنعتي گلگهر

سختآژند
سيمانفارسوخوزستان

مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
فرآوردههاينسوزايران

بيمه البرز
فوالدمباركه اصفهان

توريستي ورفاهي آبادگران ايران
سيماندورود

كارخانجاتتوليديشيشهرازي
بيمه دانا
سالمين

مليصنايعمسايران  
سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي

كشتوصنعتچينچين
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
ايرانمرينوس

سرمايهگذاريمسكن
فنرسازيزر

سرمايهگذاريبهمن
پارسسويچ

زامياد
فرآوريموادمعدنيايران

كشاورزيودامپروريمگسال
به پرداخت ملت

سيمانتهران
ليزينگ رايانسايپا

شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
پگاهآذربايجانغربي

گروهصنعتيبارز
سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)

داروسازيكوثر
ايركاپارت صنعت

سيمانصوفيان
البرزدارو

سبحان دارو
سيمانهگمتان

بهنوشايران
باما

سيمانخزر
خوراكدامپارس

كاشيپارس
توسعهمعادنرويايران
لولهوماشينسازيايران

سيماناروميه
سيمانآرتااردبيل

مخابرات ايران
قندلرستان
بانك ملت

سيمانشاهرود
فنرسازيخاور

بيمه ملت
ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس

پارسخزر
پارسالكتريك

ايرانترانسفو
موتورسازانتراكتورسازيايران

داروسازياسوه
صنايعكاشيوسراميكسينا

گروه صنعتي پاكشو
سيمانخاش

بيمه آسيا
ايرانخودرو

پالسكوكار
معادنمنگنزايران

عمرانوتوسعهفارس
بانكاقتصادنوين

گروهصنايعبهشهرايران
حمل ونقل بين المللي خليج فارس

سيمان خوزستان
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

رادياتورايران
ذغالسنگنگينطبس

توليدمواداوليهداروپخش
پارسخودرو

شيشهوگاز
قنداصفهان
نيرومحركه

واسپاري ملت
جامدارو

كال سيمين
آسان پرداخت پرشين

ليزينگخودروغدير
سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)

بانك سينا
محورسازانايرانخودرو

كيميدارو
سيمانسفيدنيريز

بانك تجارت
تامينماسهريختهگري

گروهبهمن
س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

آهنگريتراكتورسازيايران
صنايعريختهگريايران

فرآوردههاينسوزپارس
شيشههمدان

داروسازيابوريحان
كمكفنرايندامين

داروپخش(هلدينگ)
سرمايه گذاري پارستوشه

كشتوصنعتپياذر
پارسسرام

افست
رينگسازيمشهد

مهندسينصيرماشين
بانكپارسيان

صنايعكاغذسازيكاوه
نيروترانس

شهد
داروسازيابوريحان
بانك صادرات ايران

توليدمحورخودرو
سيمانغرب
سايپاشيشه

صنايعخاكچينيايران
سرمايهگذارينيرو

درخشانتهران
معدنيدماوند
توليديمهرام

مهندسينصيرماشين

4120
8189
883
1200
1160

5225
1070

26400
4260

13501
1500

1340
11190

991
3409
877

1741
1660

2263
4350
3619
2371
4350
8720
2805
7100
6906
4490
4249
2851
6935
2284
6130
2499
1446
3700
2400
6700

14750
5980
6990
3700
6490

3825
20113
8985
1728
2599
1105

5700
1810
2221

1487
11677

3919
4028
2579
5130
5540

932
6100

11801
2002
1170

8980
7550

15400
1485
1892
984

4630
3636

14793
1467
4299
1087
2020

4655
1472
6037
3359
6708
1391

10299
2853
4385

8010
4962
1944

3656
1098

2583
4392
10500
5572

1197
2600

4451
2643
14500

80
7724

20842
39209

2149

24
156

3
-11
-3

-275
-16
-92
-28

-166
-12
-17

-588
-4

-32
-10
-8
-9

-28
-66

16
2

-149
88

-52
-226
-171
-32

17
-11

-365
-12

-119
-43

-10
-124
-88
-83
-110
-70

-163
-128
-87
-58

-499
-24

-6
-50
-10

-53
5

-80
1

-98
-51

-113
18

-52
30

-23
-54

-335
-47
-13

-472
-94

50
-32
-57
-23
-40

-102
-552

-41
-7

-26
-39
-86
-39

-185
-41

-135
-46
266

-63
-52

-169
-128

-51
-125
-45
-75
-120
-520

7
-61

-83
-234
-103

-482
-4

-406
-1096

-2063
-161

13318
3593
4870
4172
2952

11740
22200
1564
3070
7418
4625
3650
1863
2749

14397
3145
7319
4616
1583

3377
1796
2150

5027
4319
2588
4727
8125
2113

35353
7950
2105
2720

2653
6198
1872

37990
2463
5317

892
32949
4473
6689
5786

10345
2710

1768
7480
2382

28500
1650

5575
2490
5710
7310
5047
2930
8140

15918
4518
4150
4300
1507
9720
2120

2440
13000
5798
2800

926
4898
11850

44323
4780
4450
4359
2733
2730
3098

3627
1720
1245
3190

6557
1582
3404
2870
1630

11385
1382
6760
2329
1460
7110

10660
1012

4941
1883

1110
2469
2164

6566
2919
1870

10496
2110

1238
171
194
198
140
559
983

74
146

353
220
173

88
130

685
149

346
219
75

160
85
92

231
205

97
225
381
100

1683
313

100
129
126
295

89
1768

117
253

42
1534

213
318
262
414
118
57

245
113

895
78
190
116

136
325
240

80
317
758
215
180
166
43

415
61

57
509
170
114

16
233
299

2110
134
127
147

111
94

103
71
32
35
58

-49
54
61

57
30

136
18

130
56

-10
90

233
11

136
25

2
25
66

312
20
28

499
38

2159
919

3375
1624

3877
1272
2202
1725
1193

14467
4190

911
1322

10568
4563
2890

2782
1709
4100

6620
2633
15700
2560
1600

2064
1856
2219
1148
1482

2488
3203
1756
3670
1350

10635
3482

7001
7002
8390
1305
5900

11280
883

2469
18880
24123

1410
1130
880

1819
5500
3700
7050
3000
1052
2130
1155
9690

6640
4600
878

1731
10849

9499
5330
5160
1955
4810
8500

14600
4805
2899
1275
3700
3540
6133

14131
9250

18999
4515

11520
19020
5963
2494

12486
2300

3688
1536
1520

8541
5144
3001

2695
5271
2708
4245
8596
6100
2600

5608
1833
1173

10281
13415

8400

42
23
64
64
46
16
19
10

30
580

55
16

-4
503
-10

25
1

59
136

-2
30
96
14

2
98

5
16
3
9

21
11
15
8

18
481

-88
-60
167

17
-40

109
158
-3
64

638
205

19
3

-4
25
55
51

-2
-46

3
-36

-9
-52

10
-3

-10
-47

121
66

-47
38
16

-38
104
206

0
0

-26
42
-2

131
-743

-49
17
10
15

-479
-313
-131

-5
-1

4
-6
-3

-158
-61
-24
-20

-100
-142

-26
320

18
-28

-295
-14

-8
0

-51
-343

آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

در هفته گذشته به دليل افزايش نرخ ارز، تسعير منابع ارزى بانكها 
و قيمتگذارى خودروســـازان اين روند متوقف و شاهد افزايش اندك در 
شاخص بوديم با اين وجود حجم معامالت نسبت به تابستان هنوز هم پايين 

است و به نظر نمىرسد كه دوباره روند افزايشى داشته باشد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)، حميد ميرمعينى كارشناس 
بازار ســـرمايه در مورد روند فعاليت بورس در هفته اخير گفت: شـــاخص 
بورس تقريبا از مهر روند كاهشى داشت و دليل آن هم اجراى تحريمهاى 
جديد آمريكا، كاهش قيمتهاى جهانى بويژه نفت كه محصوالت پتروشيمى 

را تحت تاثير قرار مىدهد و روند كاهشى نرخ ارز بوده است.
وى ادامه داد: در هفته گذشته به دليل افزايش نرخ ارز، تسعير منابع 
ارزى بانكها و قيمتگذارى خودروسازان اين روند متوقف و شاهد افزايش 
در شاخص بوديم. با اين وجود حجم معامالت نسبت به تابستان هنوز هم 

پايين است و به نظر نمىرسد كه دوباره روند افزايشى داشته باشد.
كارشناس اقتصادى درباره دليل استقبال از سهام گروههاى پتروشيمى، 
خودرو و بانك گفت: افزايش تقاضا براى ســـهام گروه خودرو مبتنى بر 
قيمتگذارى محصوالت است كه به نظر مىرسد زياد هم پايدار نباشد. اما 
براى گروه بانك و به ويژه بانكهايى كه منابع ارزى دارند تسعير نرخ ارز 
دليل مهم استقبال بوده و اگر اين گروه مجوز تسعير ارز با نرخ نيما و سنا 

را بگيرد حتى سودهاى باال را نيز  مىتواند شناسايى كند.
وى ادامـــه داد: گروه پتروشـــيمى با وجـــود كاهش نرخ ارز و ايجاد 

محدوديت در اثر تحريمها مىتواند محصوالت خود را صادر كند.
البته بازارهاى جهانى شـــايد به كمك اين گروه هم بيايد چون كف 
قيمت نفت را شاهد بوديم و احتماال از 20 دى شاهد افزايش قيمت نفت 

و تاثير آن روى محصوالت پتروشيمى خواهيم بود.
ميرمعينى در مورد چشـــم انداز اتاق شيشهاى گفت: اختالل در نظام 
اقتصادى كشـــور در اثر اختالالت نرخ دالر، تنگ شـــدن حلقه تحريمها و 
كاهش فروش نفت ايران در اثر تحريمها مىتواند شـــركتهاى بورسى را 
متاثر كند و دامنه آن مىتواند همه گروهها بجز گروههاى پتروشيمى، فوالد 

و معدنى را شامل شود. 
خبر ديگر اينكه هيات مديره شركت گروه دارويى البرز، افزايش سرمايه 
اين شـــركت از محل مطالبات حال شـــده سهامداران و آورده نقدى، را به 

مجمع عمومى فوقالعاده پيشنهاد داد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)، گروه دارويى البرز پيشنهاد 
افزايش سرمايه يك هزار و 100 ميليارد ريالى، معادل 30 درصد را به مجمع 

عمومى فوقالعاده پيشنهاد داد.

نگاهي به بازار معامالت سهام 

در بورس تهران

رتبهبندى اعتبارى، زمينه بهرهگيرى 
مطلوب از ابزارهاى مالى و در نتيجه 
توسعه و تعميق بازار سرمايه را فراهم 

خواهد آورد.
قاسم محسنى مديرعامل نخستين 
شركت رتبهبندى اعتبارى در گفتگو 
با پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)، با 
بيــــان اين مطلب گفت: حجم اوراق 
صكوك منتشره در كشور، حكايت از 
آن دارد كه تأمين مالى از طريق صدور 
اوراق شركتى و تأمين مالى پروژهمحور 
از توسعه اندكى برخوردار بودهاست. 
حال آنكه تخصيص رتبه اعتبارى به 
اوراق بدهى و به تناســــب آن حذف 
هزينه ضامــــن و در حالت ايده آل، 
تنظيم نرخ سود اوراق بهادار متناسب 
با ريسك اعتبارى و ساير ريسك هاى 
مرتبط، برخوردارى از جايگاه اعتبارى 
مناســــب را براى بنگاههاى اقتصادى، 
پروژهها و اشخاص به يك ارزش مبدل 
كرده اســــت .مديرعامل برهان افزود: 
ابالغ دستورالعمل حاكميت شركتى و 
ساير الزامات مرتبط از سوى سازمان 
بورس نيز، نياز به رتبه بندى شركت 
ها از نظر حاكميت شــــركتى را در 
مركز توجه قرار داده است.وى توضيح 
داد:  در ايــــن نوع رتبه بندى، ميزان 
تطبيق نظام حاكميت شركتى در يك 

Best) شركت با تجربيات بهينة جهانى
Practice) مقايســــه و نتايج به عموم 

سرمايه گذاران اعالم مى شود.
 (Ranking) محسنى، درجه بندى
صندوق هاى ســــرمايه گذارى از نظر 
عملكرد را يكــــى ديگر از خدمات 
موسسات رتبه بندى ذكر كرد و گفت:  
در اينجا، عملكرد صندوق هاى سرمايه 
گذارى در دوره هاى زمانى مختلف 
پس از تعديل نسبت به ريسك با ساير 
صندوق هاى مشابه بررسى شده درجه 

بندى مى شــــوند؛ يعنى مشخص مى 
شود كدام صندوق ها عملكرد باالتر، 
پايين تر يا در حد متوسط داشته اند.

مديرعامل نخســــتين شركت 
رتبهبندى اعتبارى اظهار داشــــت: اين 
اطالعات مى توانــــد براى قضاوت 
راجع به صندوق هاى سرمايه گذارى 
و تصميم گيــــرى براى انتخاب اين 
صندوق ها، مورد اســــتفاده سرمايه 
گــــذاران قرار گيرد.وى خدمت ديگر 
موسسات رتبه بندى را ارزيابى و رتبه 
بندى مديران ســــبد (سبدگردان ها و 
مديران صندوق هاى سرمايه گذارى) 
از نظر كيفيت مديريت دارايى  دانست 
و اضافه كرد:  اين رتبه بندى نشان مى 
دهــــد كدام يك از مديران دارايى كه 
دارايى هاى سرمايه گذاران را مديريت 
مى كنند، ســــازوكار الزم و مناسب را 
بــــراى ايفاى اين مهم به نحو مطلوب 

ترى فراهم كرده اند.
محســــنى اظهار داشت: با توجه 
به قدمت طوالنى فعاليت مؤسسات 
رتبه بنــــدى اعتبارى در دنيا، اهميت 
و ضرورت شــــكل گيرى و توسعه 
اين نهاد و تأثير آن بر توســــعه بازار 
سرمايه بر هيچ كس پوشيده نيست؛ 
اين موضوع تاحدى است كه تعاملى 
دو طرفه ميان توســــعه بازارهاى مالى 
و صنعــــت رتبه بندى اعتبارى در دنيا 
برقرار شــــده و تقريباً هيچ تعهد مالى 
در دنيــــا بدون دريافت رتبه اعتبارى 
در مرحله آغازين و پايش مســــتمر 
آن شناخته شــــده نبوده و به عنوان 
مرحله آغازين شناخت و اعتباردهى به 

متقاضى محسوب مى شود.
 مديرعامل نخســــتين شركت 
رتبهبندى اعتبــــارى توضيح داد: در 
واقع با تخصيص رتبه، نوعى مهندسى 
اعتبارى صورت گرفته و ســــهولت و 

هزينه تأمين مالى به تناســــب اهليت 
اعتبارى متقاضيان تخصيص مى يابد. 
از اين رو دارا بودن يك رتبه اعتبارى 
مناسب يك ارزش محسوب شده و 
دارنــــدگان آن، تمامى تالش خود را 
براى حفظ آن معطوف مى كنند.وى با 
بيان اينكه ضرورت اين موضوع، مدت 
هاست كه در اقتصاد ايران نيز احساس 
شده و در قوانين مختلف بر لزوم راه 
اندازى آن تأكيد شــــده است، افزود: 
دولت، مؤسسات عمومى، بنگاه هاى
اقتصادى متوســــط و بزرگ، كسب 
وكارهــــاى دانش بنيان، اوراق بهادار، 
پروژه ها، انواع نهادهاى مالى از قبيل 
بانك ها، بيمه ها، صندوق هاى سرمايه 
گذارى، شــــركت هاى تأمين سرمايه، 
كارگزارى ها، سبدگردان ها و هر نوع 
تعهد مالى خاص قابل رتبه بندى توسط 
مؤسسات رتبه بندى هستند. محسنى 
گفت: در حال حاضر تكنولوژىهاى 
تأمين مالى در دنيا به دو بخش عمده 
تكنولوژى تأمين مالى مبتنى بر وثيقه 
و تأميــــن مالى مبتنى بر رتبه اعتبارى 
تقسيمبندى مىشوند، به اين معنا كه 
در تأمين مالى بر اســــاس ضمانت و 
وثيقه بيشتر به كيفيت و ارزش ضمانت 
ارائه شده توجه مىشود كه اين روش 
در كشــــورهاى فاقد سازوكار مستقل 
رتبهبندى اعتبارى فراگيرى بيشترى 

پيدا كرده است.

سخنگوى كميسيون اقتصادى 
مجلس با بيان اينكه شـــفافيت در 
معامـــالت بورس كاال مى تواند از 
وقوع بسيارى از رويدادهاى منفى 
از جمله افزايـــش كاذب قيمت 
محصوالت پيشگيرى كند، گفت: 
بازار كاالهاى اساسى و واسطه اى، 
نيازمند نظارت دقيق اســـت كه آن 
بخـــش از معامالت كه در بورس 
انجام مى شـــود، شفاف بوده اما از 
ســـاير دادوستدهاى خارج بورس 

آمار دقيقى وجود ندارد.
زهرا سعيدى با اشاره به اهميت 

بـــورس كاال در تنظيم بازار هاى
مختلف، به پايـــگاه خبرى بازار 
ســـرمايه (سنا)، گفت: با توجه به 
شرايطى كه اين روزها  در بازارهاى 
مختلف شاهد آن هستيم و قيمت ها

در برخـــى از كاالها به صورت 
غيـــر منطقى افزايش يافته به طور 
يقين گسترش دايره عرضه كاالها 
در بـــورس كاال مى تواند تاثير به 
سزايى در ساماندهى و كنترل بازار 

داشته باشد.
سخنگوى كميسيون اقتصادى 
مجلس شوراى اســـالمى افزود: 
متاســـفانه در حال حاضر با پديده 
چسبندگى قيمت ها مواجه هستيم 
به طورى كه با وجود كاهش نرخ 
دالر همچنان قيمت كاالها در بازار 
صعودى است و اين موضوع نگران 

كننده است.
وى ادامه داد: هنوز فروشندگان 
بـــه ثبات نرخ ارز در بازار اعتماد 
ندارند و بايد دستگاه هاى مربوطه 
در اين زمينه اقدامات الزم را انجام 

دهند.
سعيدى با  بيان اينكه تنظيم واقعى 
قيمت ها در بازار نيازمند نظارت هاى

قوى و مستمر است، اظهار داشت: 
وقتـــى محصوالت در بورس كاال 
عرضه مى شوند در واقع دادوستدها 
بـــه صورت شـــفاف و به دور از 
دخالـــت ها انجـــام مى گيرد كه 
به ايـــن ترتيب مى توان از وقوع 
بســـيارى از رويدادهاى منفى در 

بازارها پيشگيرى كرد.
وى افزود: بـــورس كاال از 
ظرفيت بســـيار خوبى براى تنظيم 
و ساماندهى بازار برخوردار است 
و مى تواند به تنظيم آشفتگى هاى 

كنونى در بازار كمك كند.
سخنگوى كميسيون اقتصادى 
مجلس گفت: بورس كاال با كشف 
واقعى و عادالنه قيمت ها اين امكان 
را براى خريدار و توليد كننده فراهم 
مى كند تا كاال هاى مورد نياز خود 
را با كيفيت مناســـب و با صرفه 

اقتصادى تهيه كنند.

توسعه بازار سرمايه با اجراي رتبهبندى اعتبارى

لزوم عرضه حداكثرى محصوالت در بورس كاال

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (شنبه 97/10/8)

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  3/370

ميليون ريال 5/994/241

146/769 معامله 

ميليارد ريال   6/107/055

بازار در يك نگاه

يكشنبه 9دي 1397ـ    22 ربيعالثاني  1440ـ   30 دسامبر 2018ـ  سال نود و سومـ  شماره 27184

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 (303946)

آگهى تغييرات 
شركت خدمات بيمه اى اميد نگر آسيا سهامى خاص

به شماره ثبت 387544 و شناسه ملى 10320380012

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(303936)

آگهى تغييرات شركت راهكار هاى نرم افزارى آسمان شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 496713 و شناسه ملى 14006083039

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (303933)

آگهى تغييرات شركت خدمات بيمه اى اميد نگر آسيا سهامى خاص
به شماره ثبت 387544 و شناسه ملى 10320380012

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(303935)

آگهى تغييرات شركت زرين نگين سهرورد سهامى خاص 
به شماره ثبت 313989 و شناسه ملى 10103519862

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(303934)

آگهى تغييرات شركت ساينا گستر پرديسان سهامى خاص 
به شماره ثبت 432535 و شناسه ملى 10260619278

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(303929)

آگهى انتقالى شركت دما گستر سازان نوين سهامى خاص 

حجت اله قلى تبار سرپرسـت اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجارى شهرستانهاى 
اسـتان تهران سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اداره كل ثبت اسناد و امالك استان 
تهران مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى دماوند (303932)

آگهى تغييرات شركت منحله سرمايه گذارى توسعه صنعتى بارز ( در حال تصفيه )
سهامى خاص به شماره ثبت 206460 و شناسه ملى 10102480771

 –  –
 –  –  –  –

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (303928)

آگهى تغييرات شركت گروه پزشكى شهريار سهامى خاص 
به شماره ثبت 14587 و شناسه ملى 10100544749

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (303931)

آگهى تغييرات شركت گروه فرآيند مديريت نگين سهامى خاص 
به شماره ثبت 448417 و شناسه ملى 14003842452

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (303930)

آگهى تغييرات 
شركت فناورى اطالعات بهستان رايان همراه شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 475543 و شناسه ملى 14005083413

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(303927)

آگهى تغييرات شركت خطوط انتقال تهران راميان سهامى خاص 
به شماره ثبت 158751 و شناسه ملى 10102014540

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (303925)

آگهى تغييرات 
شركت پاك آفرينان كوثر سهامى خاص

 به شماره ثبت 420265 و شناسه ملى 10320717124

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(303926)

آگهى تغييرات شركت كارگزارى آريا نوين سهامى خاص 
به شماره ثبت 120300 و شناسه ملى 10101638400

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(303923)

آگهى تغييرات شركت توسعه بناى كسرى سهامى خاص 
به شماره ثبت 236140 و شناسه ملى 10102770630

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(303921)

آگهى تغييرات شركت واسپارى توسعه گستر برنا سهامى خاص 
به شماره ثبت 140474 و شناسه ملى 10101835127

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (303924)

آگهى تغييرات شركت كاتوز آرمان پارس سهامى خاص 
به شماره ثبت 361143 و شناسه ملى 10104081330

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (303920)

آگهى تغييرات شركت توسعه بناى كسرى سهامى خاص
به شماره ثبت 236140 و شناسه ملى 10102770630

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (303918)

آگهى تغييرات
شركت مهندسى و توسعه صنايع فالت قاره پرشين شركت سهامى خاص

به شماره ثبت 398484 و شناسه ملى 10320490562

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(303916)

آگهى تغييرات شركت توسعه بناى كسرى سهامى خاص 
به شماره ثبت 236140 و شناسه ملى 10102770630

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(303917)

آگهى تغييرات شركت شوراى انجمن هاى علمى ايران
به شماره ثبت 16089 و شناسه ملى 10100584669

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (303915)



99 اخبار شهرستانها

تسهيالت 120 هزار ميليارد ريالي دولت
 براي طرح هاي اشتغالزايي روستايي 

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: فرماندار قشـــم گفت:  دولت براي 
اشتغال و توسعه در مناطق روستايي، عشايري و شهرهاي با جمعيت كمتر 
از 10 هزار نفر 120 هزار ميليارد ريال تســـهيالت اختصاص داده است و 

كارگزاران شهرستاني بايد پيگير جذب آن باشند. 
عليرضا نصري در كارگروه اشتغال شهرستان قشم، اظهار كرد: دولت براي 
تحقق مطالبات مردمي در حوزه ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي با تمام توان 
ورود كرده است. وي با تأكيد بر لزوم ارائه مشاوره هاي كارشناسي شده، اضافه 
كرد: چندين طرح توسط كارشناسان كميته فني شهرستان و سپس استان مورد 

تأييد قرار گرفته اما در كمال تأسف همه آن ها از طرف بانك رد مي شود.

 رقابت 2000 كارمند يزدي 
در جشنواره ورزشي كاركنان دولت 

يزدـ  خبرنگار اطالعات: مديركل ورزش و جوانان اســـتان يزد از 
رقابت بيش از دو هزار نفر در جشنواره ورزشي كارمندان دستگاه هاي اجرايي 

استان يزد خبر داد. 
مسعود شـــريعتي افزود: يكي از اهداف وزارت ورزش و جوانان توسعه 
ورزش همگاني اســـت و توجه و توسعه ورزش كاركنان دولت يكي از موارد 
مهم در همگاني كردن ورزش است كه از اين رو در سال جاري دومين جشنواره 

ورزشي كارمندان دستگاه هاي اجرايي استان را برگزار مي كنيم.  
وي گفت: خوشبختانه امسال استقبال خوبي از اين مسابقات شده و بيش 
از 2 هزار نفر در رشته هاي دارت، فوتسال، واليبال، طناب كشي، آمادگي جسماني، 
بدمينتون، پهلواني و زورخانه اي و تنيس روي ميز در بخش آقايان و رشته هاي 
دارت، واليبال، آمادگي جسماني، بدمينتون و تنيس روي ميز در بخش بانوان با 
هم به رقابت مي پردازند.  او با اشاره به اينكه مسابقات بانوان در رشته هاي دارت ، 
طناب كشي، بدمينتون و تنيس رو ميز برگزار شده است، گفت: اين مسابقات در 

بخش آقايان هم آغاز شده است و تا پايان دي ماه ادامه خواهد داشت.  

لزوم استفاده از هنر ادبيات براي تبيين 
دستاوردهاي انقالب به نسل جوان 

* مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استان يزد با بيان اين كه دفتر امور 
زنان يزد براي ايام دهه فجر برنامه هاي متنوعي در نظر دارد افزود: زبان هنر و 
ادبيات روز بهترين روش براي انتقال دستاوردهاي انقالب به نسل جوان است. 

فاطمه دانش يزدي در نشست اعضاي جمعيت زنان فرهيخته و فعال عرصه 
فرهنگ ديني اســـتان يزد يكي از اقدامات مؤثر در چهلمين سالگرد پيروزي 
انقالب اسالمي را پاسخگويي به شبهات نسل جوان دانست و افزود: امروزه 
دشمن با اعمال تحريم هاي اقتصادي دنبال انحراف نسل جوان و جدايي آنها از 

انقالب است كه نياز به پاسخگويي به شبهات را تقويت مي كند. 
وي افزود: دفتر امور بانوان و خانواده استان يزد به مناسبت ايام اهللا دهه فجر 
برنامه كرسي هاي هم انديشي و علمي پژوهشي با محور پاسخگويي به شبهات 

براي مقابله با جنگ نرم دشمنان را پيش بيني كرده است. 
او گفت: زبان هنر و ادبيات روز دو مسأله اي است كه به وسيله آن مي توان 

دستاوردها و اهداف انقالب اسالمي را به نسل جوان منتقل كرد. 
دانش يزدي طرح اكرام فاطمي را يكي از برنامه هاي در دستور كار براي 
بزرگداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي در استان يزد دانست و 

بيان كرد:  اين طرح با موضوع زنان زنداني جرائم غير عمد برگزار مي شود. 

تفكيك باغ ها در همدان 
به نابودي فضاي سبز دامن مي زند

همدانـ  خبرنگار اطالعات: رئيس كميسيون نظارت، بازرسي و اداري 
شوراي شهر همدان گفت: ســـاخت و سازها و تفكيك باغات در همدان به 

نابودي فضاي سبز دامن مي زند.
سيدمسعود عسگريان در نشست شوراي شهر همدان گفت: با توجه به 
ساخت و سازها چه در زمان نوسازي و چه در زمان تفكيك باغات در محدوده 
شهري، متاسفانه درختان زيادي قطع مي شود و شاهد جايگزيني فضاي سبز 
در اين مكان ها نيستيم.وي با تاكيد بر ايجاد فضاي جايگزين براي جلوگيري 
از نابودي درختان، افزود: در بسياري از مكان هايي كه ساخت و ساز مي شود، 
به مرور طراوت و سرســـبزي منطقه را از دست مي دهيم كه جبران آن نيازمند 

جايگزين كردن مكاني براي فضاي سبز است.
عســـگريان ايجاد فضاي جايگزين براي فضاي سبز و غرس درختاني 
كه در ساخت و ســـازهاي محدوده شهري قطع مي شود، ضروري دانست و 
گفت: مي توان با ملزم كردن مالكين به غرس درختان به هنگام صدور پايان كار 

ساختماني، جلوي از ميان رفتن فضاي سبز را گرفت. 

نماز طلب باران در زاهدان اقامه شد
زاهدان:كاهش نزوالت آسماني و خشكســـالي مداوم در سيستان 
و بلوچستان سبب شـــد تا مردم اين شهر پنجشـــنبه نماز طلب باران 
را به امامت آيت اهللا عباســـعلي ســـليماني نماينده ولي فقيه در استان و 
امام جمعه زاهدان و با حضور گسترده و پرشور در مصلي المهدي(عج)اين 

شهر اقامه كنند.
نماز طلـــب باران در فضاي باز مصالي المهدي (عج) اقامه شـــد 
و نمازگـــزاران از درگاه خداوند باريتعالي نـــزول باران، رحمت الهي را 
درخواست كردند. زنان و مردان شركت كنندگان در اين آيين ضمن اقامه 
نماز طلب باران به صورت جماعت، بـــارش رحمت الهي را از درگاه 

خداوند متعال مسألت كردند.
نماز باران از جمله نمازهاي مستحبي است كه خواندن آن در وقت كم 

شدن آب چاه ها و چشمه ها و نباريدن باران مستحب است.
اين نماز 2 ركعت دارد و به طور معمول در قنوت آن دعايي خوانده 

مي شود كه طلب باران در آن آمده است.

مراجعه 29 بيمار مبتال به اسهال خوني

 به مراكز درماني هنديجان 
سرويس شهرستانها: مدير شبكه بهداشت و درمان هنديجان استان 
خوزســـتان با بيان اين كـــه 29 نفر مبتال به بيماري اســـهال خوني در 
چند روز گذشـــته به مراكز درماني اين شهرستان مراجعه كردند افزود: 
اقدامات الزم براي كنترل و فروكش كردن انتشـــار اين بيماري در حال 

انجام است. 
احسان صفايي افزود: در چند روز گذشته 24 نفر از شهر هنديجان، 
يك نفر از شهر زهره از توابع بخش چم خلف عيسي هنديجان و چهار 
نفر از روستاي حسين آباد (كه بعداً مشخص شد سه نفر از آن ها از شهر 
هنديجان به اين روستا رفته اند) با بيماري اسهال خوني به مراكز درماني اين 

شهرستان (مطب ها و مراكز دولتي) مراجعه كرده اند. 
وي با بيان اين كه از اين 29 بيمار، چهار نفر به مدت 24 ســـاعت 
بستري و تحت مراقبت بودند افزود: با توجه به مراجعه فوري اين افراد به 

مراكز درماني مورد منجر به فوت گزارش نشده است. 
مدير شبكه بهداشت و درمان هنديجان افزود: در 72 ساعت گذشته 
فقط يك مورد از اين بيماري گزارش شده است و احتمال دارد انتشار اين 

بيماري در شهرستان در حال فروكش كردن باشد. 
صفايي گفت: با توجه به عالئم اين بيماران، مشـــخص شده كه اين 
بيماري از طريق آب به اين افراد منتقل شده ولي منشأ دقيق آلودگي آب 

هنوز مشخص نشده است. 
وي نمونه ميكروبي آب شبكه شهري را صفر، كيفيت را نسبتاً مطلوب 
و ميزان كلر را راضي كننده (90 درصد) دانست و گفت: با توجه به آمار 
بيماران احتمال اين كه اين بيماري از شبكه آب شهري منتقل شده باشد، 
پايين است ولي احتمال انتقال آلودگي از طريق مغازه هايي كه اقدام به تصفيه 

آب (آب شيرين كن) مي كنند با توجه به بعد پراكندگي وجود دارد. 
او گفت: نمونه ميكروبي آب در مغازه هاي تصفيه آب (آب  شيرين كن)
صفر اســـت ولي با توجه به اين كه ميزان كلر در نمونه آب اين مغازه ها 
صفر گزارش شده مي تواند محيط مناسبي براي رشد ميكروب و در نهايت 

آلودگي باشد. 
مدير شبكه بهداشـــت و درمان هنديجان افزود: شبكه بهداشت در 
گذشته با اخطار به صاحبان اصنافي كه آب تصفيه را كلرزني نمي كردند، 
اقدام به تعطيلي و پلمب آن ها كرد ولي آنها با اين بهانه كه كلر طعم آب را 
تغيير مي دهد و به علت ايجاد اخالل در روند تامين آب تصفيه شهر مجدد 

فعاليت خود را آغاز كردند. 

دستگيري سارقان مسلح طالفروشي غرق آباد  
سرويس شهرســـتانها: فرمانده انتظامي استان مركزي گفت: سارقان 
مسلح طالفروشي شهرغرق آباد ساوه با تالش عوامل انتظامي و قضايي 

دستگير شدند. 
  سرداركيومرث عزيزي افزود: سارقان چند روز قبل از اقدام به سرقت 
طالفروشي، يك خودرو سواري نيز از يك شهروند ساوه اي سرقت كرده 
بودند كه اين خودرو در بيابان هاي اطراف يك روستا در يكي از استان هاي 

همجوار كشف شد. 
  او اضافه كرد: با تحقيقات فني و تخصصي شبانه روزي چهار سارق 
اين پرونده كه اهل يكي از اســـتان هاي همجوار و ساكن شهرستان ساوه 

بودند، شناسايي و دستگير شدند. 
وي اضافه كرد: 2 قبضه سالح و يك كيلو و 812 گرم طالي سرقتي 

از متهمان طالفروشي كشف شد.

قزوينـ  خبرنگار اطالعات: معاون بهداشــــت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اشاره به 
وجود گسترده واحد هاي توليدي و صنعتي در استان، 
بر تقويت شاخص بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي 

تاكيد كرد. 
عليرضا رئيسي در جريان بازديد از مراكز بهداشت 
و درمان اســــتان قزوين به بررســــي پايش و ارزيابي 

شاخص هاي حوزه بهداشتي اين استان پرداخت. 
وي در جمع خبرنگاران با بيان اين كه شاخص هاي 
حوزه بهداشت اســــتان قزوين در بخش هاي خدمات 
دندانپزشكي، كارشــــناس تغذيه، بهداشت و روان و 
مادران باردار مناسب است، افزود: يكي از برنامه هاي 
قابل پيگيري در سطح وزارتخانه حضور مديران كل 
حوزه بهداشــــت اين وزارتخانه در روستاها، مناطق 
حاشيه نشين و شــــهرها به منظور برنامه ريزي، بررسي 
كيفيت خدمات و سرويس دهي نرمال در مناطق مختلف 

كشور است. 
رئيسي ارزيابي بهداشت محيط، واحدهاي صنعتي، 
اهميت سالمت آب، سالمت مادران باردار و كودكان، 
بيماري هاي واگير و غير واگير را از موارد مورد بررسي 

بيان كرد. 
وي در بخش ديگري از ســــخنانش به روند رو 
به رشد بيماري هاي غير واگير در جامعه اشاره كرد و 
گفت: بر اساس بررسي هاي انجام گرفته 24/6 درصد 
از افراد باالي 18 ســــال در استان قزوين داراي مشكل 
پرفشاري خون هســــتند كه به معناي اين است كه از 
هر چهار نفر در اين استان، يك نفر مبتال به پرفشاري 

خون است. 
رئيســــي كم تحركــــي و پايين بــــودن ميزان 
فعاليت فيزيكي را از داليــــل اصلي بروز اين بيماري 
در افراد دانســــت و تاكيد كرد: بر اســــاس آمار اعالم 
شــــده 78 درصد از جمعيت اســــتان قزوين دچار 

كم تحركي هستند. 
وي در ادامــــه اجراي طرح مــــدارس عاري از 
پوســــيدگي دندان را از برنامه هاي وزارتخانه برشمرد 

و گفت: بر اساس اين طرح معاينه دندانپزشكي براي 
تمامــــي دانش آموزان پايه 6 در مناطق روســــتايي و 
شهرهاي كشور انجام مي شود تا از پوسيدگي دندان در 

سنين بزرگسالي مراقبت شود. 
رئيســــي در ادامه اجراي طرح پزشك خانواده و 
نظام ارجاع را جزو الزامات قانون برنامه ششم توسعه 
اعالم كرد و افزود: يكي از مهمترين زيرســــاخت هاي 
اجراي اين طرح، راه اندازي سيستم پرونده الكترونيك 
نظام سالمت اســــت كه براي ايجاد آن بايد170 هزار 
نقطه در سطح كشــــور به اين سيستم متصل شود كه 
با ايجاد اين سيستم در ســــامانه وزارت بهداشت هر 
خدمت قابل ارائه و همچنين انتقادات، پيشــــنهادها 
و نارضايتي ها در حوزه بهداشــــت در سامانه ثبت و

 بررسي مي شود. 
وي از طراحي و ايجاد اپليكيشن خود مراقبتي در 
اوايل سال آينده خبر داد و اظهار داشت: بر اساس اين 
طرح و نصب اپليكيشــــن در گوشي هاي تلفن همراه 
اطالعات حوزه درمان افراد در اختيار تيم پزشــــكي و 

درمان قرار مي گيرد. 
 معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي همچنين با اشــــاره به آماده سازي4200 مركز 
بهداشــــت و درمان، پايگاه و خانه بهداشت در كشور 
گفت: بر اساس طرح تحول سالمت پيش بيني مي شود 
تا پايان ســــال، 800 پايگاه ديگر هم احداث و تكميل 
شــــود. همچنين در اين رابطه تا پايان برنامه ششــــم 
توســــعه1200 واحد و پايگاه سالمت در سطح كشور 

تكميل مي شود. 
رئيسي همچنين به دغدغه هاي مردم در رابطه با 
وضع دارو و تجهيزات پزشكي اشاره كرد و گفت: 96 
درصد داروي مورد نياز كشور در شركت هاي دارويي 
داخلي توليد مي شود. تاكنون كمبود جدي در زمينه توليد 
دارو و تجهيزات پزشكي كه قادر به مديريت آن نباشيم 
پيش نيامده است و فقط در تامين بخشي از داروهاي 
وابسته به دليل وجود تحريم هاي اعمال شده و نقل و 

انتقال پولي و ارزي با مشكل مواجه شده ايم. 

معاون وزير بهداشت: 78 درصد ساكنان قزوين
كرمـــانـ  خبرنگار اطالعات:  از كم تحركي رنج مي برند  

استاندارد كرمان از راه اندازي سامانه 
جامع اشتغال در استان تا يك هفته 

آينده خبر داد.
اســـتاندار كرمان در نشست 
تخصصي اشتغال اســـتان با اشاره 
به راه اندازي ســـامانه جامع اشتغال 
با مســـئوليت اداره كل تعاون، كار 
و رفـــاه اجتماعي ظرف يك هفته 
آينده خبر داد و گفت: بيكاري فقط 
معضل كشورهاي در حال توسعه 
نيست و در كشورهاي توسعه يافته 
هم بيكاري با درصدهاي باالتر از 
ميانگين بيكاري در كشـــور و در 

كرمان وجود دارد.
محمدجواد فدايي ايجاد تناسب 
بين مشاغل ايجاد شده و نيروهاي 
موجود را از اهداف اصلي برنامه هاي 
اشتغالزايي استان كرمان اعالم كرد 
و افزود: با راه ا ندازي سامانه جامع 
اشتغال همه سازمان هاي دولتي و 
عمومي مكلف به وارد كردن امور 
مربوط به جذب نيروي انســـاني و 

اشتغال در اين سامانه مي شوند.
وي با تأكيد بر اينكه شغل فقط 
در حـــوزه اداري و دولتي تعريف 
نمي شود، اظهار داشت: در جهت 
ايجاد اشـــتغال در استان كرمان به 

نحوي برنامه ريزي مي شـــود كه 
اشخاص به تناســـب عالقه مندي 
خود، آموزش هاي تخصصي را در 
مراكز فني و حرفه اي فرا مي گيرند 
و در بخش ها و كارگاه هاي اشتغالزا 

مشغول به كار مي شوند.
فدايي با تأكيد بر اينكه امروز 
كساني كه دركشـــور جوياي كار 
هستند بايد به سمت مهارت آموزي 
بروند، افزود: در ايـــن زمينه كار 
كارشناسي و فرهنگ سازي در جامعه 
الزم است.استاندار كرمان همچنين 
از پرداخت 82درصد تســـهيالت 
اشتغال روستايي و عشايري استان 
كرمان خبـــر داد و گفت: در اواخر 
سال گذشته 12هزار ميليارد تومان 
تسهيالت از محل يك ميليارد دالر 
صندوق توسعه ملي به اشتغال در 
كشـــور اختصاص يافت كه سهم 
اســـتان كرمان 400ميليارد تومان 

است.
فدايـــي با بيـــان اينكه 239 
ميليارد تومان اشـــتغال روستايي و 
عشايري در استان اختصاص داده 
شده است، افزود: كساني كه قصد 
ايجاد طرح هاي اشتغالزايي روستايي 
دارند مي توانند از اين تسهيالت با 

سود6درصد استفاده كنند.

مديركل تعـــاون، كار و رفاه 
اجتماعي اســـتان كرمان هم با بيان 
اينكه مهارت آموزي نياز امروز جامعه 
است، تأكيد كرد: اشتغال در استان 
بايد هدفمند باشد. رضا اسماعيلي با 
بيان اينكه سامانه اي در استان در حال 
طراحي است كه ميزان بيكاران، رشته 
تخصصي و مهارتي آنها در آن سامانه 
مشخص خواهد شد، افزود: سطح 
دسترسي اين سامانه بسيار با اهميت 
است و همه قشرها بايد بتوانند در 
اين سامانه ثبت نامه و اطالعات الزم 

را وارد كنند.
وي اظهار داشـــت: 23 مركز 
كاريابي در ســـطح استان در حال 
فعاليت است، نگراني كاريابي ها از 
اجرايي شدن سامانه  اين است كه با 
راه اندازي آن مردم ديگر به كاريابي ها 

مراجعه نكنند.
همچنين زهـــره جعفرخاني 
مديرعامل كاريابي هاي استان كرمان 
با اشـــاره به ضرورت راه اندازي 
سامانه اي در استان كه آمار بيكاران 
و اطالعات الزم براي اشتغال افراد 
در آن ثبت شده باشد، گفت: اينكه 
هر فردي در جايي بخواهد مشغول 
كار شود كدرهگيري داشته باشد و 

آمارها يكپارچه مي شود.

سامانه اشتغال در استان كرمان راه اندازي مي شود

چابهار؛ ميزبان همايش ملي توسعه گردشگري
زاهــــدانـ  خبرنگار اطالعــــات: مديركل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سيستان وبلوچستان 
از برگزاري همايش ملي توســــعه گردشگري با حضور 
هفت استان ســــاحل خيز و داعيه دار در عرصه دريا و 
ســــاحل به ميزباني چابهار در اسفندماه خبر داد.عليرضا 
جاللزايي با بيان اين كه اين همايش براي نخســــتين بار 

در استان و كشــــور، برگزار خواهد شد، افزود: همايش 
ملي توسعه گردشــــگري به عنوان يك رويداد بزرگ 
گردشگري در كشور به ثبت رسيده است.وي تأكيد كرد: 
همچنين در حاشيه اين همايش، نخستين نمايشگاه توسعه 
توانمندي هاي بازي هاي ســــاحلي و تأثيرگذار با رايزني 

كشورهاي حوزه خليج فارس برگزار مي شود.
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خانه ها در بم، همچنان روي حريم گسل ساخته مي شوند 
كرمانـ  خبرنگار اطالعات: همايش گراميداشـــت 
جانباختگان زلزله بم همزمان با پانزدهمين ســـالگرد اين 
حادثه با رويكرد ارتقاي تاب آوري به مناسبت 5 دي ماه روز 

زلزله ويرانگر بم و روز ايمني و زلزله برگزارشد . 
اسماعيل نجار رئيس سازمان مديريت بحران كشور كه 
در دومين روز از سفر خود به استان كرمان در اين همايش 
حضور يافته بود، گفت: حضور رهبر معظم انقالب پس از 
زلزله در ميان مردم آســـيب ديده تسكيني بر آالم آنها بود و 
سياست هاي ابالغي ايشان منجر به تشكيل سازمان مديريت 
بحران شـــد.حادثه زلزله بم بايد براي همه ما درس عبرت 
باشد اما متاسفانه به حادثه باور نداريم با وجودي كه كشور 
ما كشوري پر حادثه است. اليحه قانون دائمي شدن مديريت 
بحران كشـــور 45 ماه و اليحه بيمه حوادث هفت سال در 
مجلس و يك سال در شوراي نگهبان در رفت و آمد است.  
نجار افزود: به رغم اينكه كشور پرحادثه اي داريم، به حادثه 
باور نداريم و در زمان حادثه، تَب كشور را فرو مي گيرد و 
ُمسكن مي زنيم و با فروكش كردن تب، درد تمام مي شود تا 

درد و حادثه ديگر. 
وي گفت: بايد نظارت را درست كنيم، آموزش بايد 
ســـرلوحه كار هم مديران و هم مردم باشد و مخاطرات را 
بشناســـيم و پيامد آن را بدانيم تا از ميزان خسارت كاسته 
شود. معاون وزير كشـــور همچنين از ساخت ساالنه 200 
هزار واحد مســـكوني روستايي توسط دولت با مشاركت 
مردم خبرداد كه نوسازي مي شوند و تاكنون 2 ميليون واحد 

مسكوني روستايي نوسازي شده است. 
رئيس ســـازمان مديريت بحران كشـــور در بخش 
ديگري از سخنانش گفت: متاســـفانه شمار جانباختگان 
شهر بم مشخص نيست و اين براي ما بد است بعد از 15 
سال هنوز نمي دانيم چند نفر در زلزله جان خود را از دست 
داده اند و درخواست اين است با هماهنگي پزشكي قانوني، 

ثبت احوال و مردم اين مساله مشخص شود. 
در ادامه اين همايش نماينده مردم شرق استان كرمان 
در مجلس با بيان اينكه متاسفانه خيلي از بناها در بم بعد از 

زلزله دوباره در محدوده گسل ساخته شده است، افزود: بايد 
نظارت بر ساخت و ساز جدي گرفته شود و گرنه آسيب 

خواهيم ديد. 
  حبيب اهللا نيكزادي پناه با بيان اينكه بعد از زلزله بايد 
گروه هاي ويژه حريم گسل ها را شناسايي مي كردند تا در 
اين حريم ديگر خانه سازي انجام نشود، تاكيد كرد: متاسفانه 
اين كار انجام نشـــد و همچنان خانه ها روي حريم گسل 
ساخته مي شود. نماينده مردم شرق استان كرمان در مجلس 
همچنين با اشاره به وجود بازمانده هاي زلزله و آوار در بم 

و كوچه هاي خاكي گفت: متاسفانه عمليات بازسازي در 
بم تمام اعالم شده و چند سال است كه كمكي براي اتمام 

عمليات خاكبرداري و ترميم نشده است. 
همچنين شهسوار پور فرماندار بم دراين همايش با 
بيان اينكه طرح جامع و بازآفريني شهري، ساماندهي بافت 
فرســـوده شهري و توجه ويژه به ســـيما و منظر شهري 
ضرورت دارد، افزود: هنوز يادگارهايي از زلزله در شهر باقي 
مانده و نبايد اين ذهنيت وجود داشته باشد كه بم ساخته شده 

است و نيازي به چيزي ندارد. 
وي گفت: بـــا توجه به وجود 36 هزار دانش آموز در 
بم، فعاليت 17 مدرســـه كانكسي در شهر بم و 32 مدرسه 

غيرمستحكم در شهرستان جاي تامل دارد. 
در پايان محمدجواد فدايي استاندار كرمان هم ياد و 
خاطره جانباختگان زلزله بم را گراميداشت و گفت: ما در 
كنار مردم بم هســـتيم و تالش مي كنيم، اين شهر همچنان 
استوار، سرزنده و مقاوم به عنوان دارالصابرين بر تارك ايران 

اسالمي بدرخشد. 
استاندار كرمان افزود: زلزله بم در كنار همه تلخي ها و 
از دست دادن ها، پر از صحنه هاي ايثار، ياري، اميد و اراده 
بود. درس هاي زلزله بم را در همه ابعاد بايد جدي گرفت 
و در روز ملي ايمني در برابر زلزله و كاهش اثرات بالياي 
طبيعي و بر استفاده از روش هاي علمي در ساخت و سازها، 
برنامه محوري، نگاه كارشناسانه، وجدان كاري و آمادگي 

دائمي در برابر حوادث و بحران ها تاكيد كرد. 

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

اعالم مفقودي كارت بازرگاني 
بدينوســـيله اعالم مي گردد كارت بازرگاني به شماره 
10260031573 به تاريخ 1397/6/15 و تاريخ انقضاء 
1402/6/15 به نام آقاي محمدرضا حساميان (مديرعامل 
شركت كابيله شـــهرضا) مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 

آگهي فقدان مدرك تحصيلي
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب ناهيد فرخي فرزند ناصر به شماره شناسنامه 

1290232611 صادره از اصفهان در مقطع كارشناسي رشته حقوق صادره از 

واحد دانشگاهي شهرقدس به شماره سريال 3684393 مفقود گرديده است 

و فاقد اعتبار مي باشـــد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد شهرقدس به نشـــاني شهر قدسـ  ميدان قدسـ  انتهاي بلوار 

شهيد كلهر دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرقدس ارسال نمايد. 

كارت تردد فرودگاه مهرآباد پيام 
البرز به نام غالمرضا دين محمد 

كدملي 0037525786 مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت هوشمند به شماره 
4140297 و كارت كاميون ولوو 
به پالك 84ـ371ع22 مفقود و 

فاقد اعتبار است. كليشاد

برگ سبز سواري پژو مدل 85 به 
ش.شهرباني 527س61ايران15 
و ش.شاسي 15421724 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز سواري پرايد مدل 86 به 
ش.شهرباني 363ج34ايران24 و 
 S1412286058362 ش.شاسي
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز سواري پژو مدل 85 به 
ش.پالك 366ع38ايران14 و 
ش.شاسي 40301844 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز سواري پژو مدل 86 به 
ش.انتظامي 533ت23ايران14 و 
ش.شاسي 61356916 مفقود و 
فاقد گرديده و فاقد اعتبار است.

كارت هوشمند كاميون باري شماره كارت 
2094880 شماره پرونده 162323897 به 

شماره شهرباني 763ع32 ايران59 مفقود شده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. ملكانـ  عينالو

كارت كيشوند اينجانب فاطمه 
اركاني به شماره 141744/01 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 

سند كمپاني سواري پژو مدل 89 به شماره انتظامي 
 NAA01CA9AE675462 225ن81ايران42 و شماره شاسي
و شماره موتور 12488281923 به نام حسين خيرآبادي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.سبزوار

دفتر تمبر مصرفي وكال پ ش 15002 
سازمان امور مالياتي اينجانب پرويز 

خدايي مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است. (خرم آباد)

برگ سبز خودرو سواري سمند CNG LX EF7 مدل 
 NAACJ1JW4GF326563 1395 به شماره شاسي

به شماره پالك: 10 ايران342ب29 به نام مصطفي 
واحدي بيدسرخي مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

سند خام موتورسيكلت امجد 125 مشكي 
مدل 88 پالك 563ـ  61748 موتور 

 125A8841620 81206429 شاسي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

پروانه بهره برداري سنگ بري نگارستان به شماره 1220 
و شناسه كسب و كار 319934862043 متعلق به 

اينجانب رحمت اهللا مشكاني با كدملي 0794228739 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب علي ملك پور فرزند 
بهمن به شماره شناسنامه 2815 صادره از سميرم در 
مقطع كارشناسي رشته الهيات (معارف اسالمي) واحد 
گچساران مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. 

كارت هوشمند ناوگان به 
شماره 1939792 مفقود 

و فاقد اعتبار است. 
كليشاد 

كارت هوشمند به شماره 
2302721 مفقود و 

فاقد اعتبار است.
كليشاد 

نوبت اول 
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 

يونس خضرپور فرزند احمد به شماره 
شناسنامه (كدملي) 2880042933 
صادره از سردشت در مقطع كارداني 

پيوسته رشته كامپيوتر صادره از واحد 
دانشگاه آزاد اسالمي بوئين زهرا با 
شماره 1669390 مفقود گرديده 

است و فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده 
تقاضا مي شود اصل مدرك را به واحد 
دانشگاه آزاد اسالمي بوئين زهرا به 
نشاني بوئين زهرا، اول جاده تهران، 

جنب بيمارستان اميرالمؤمنين
ارسال نمايد. بوئين زهرا 

برگ سبز (سند مالكيت) و 
كارت مشخصات سواري پژو 
206 تيپ TU3 206 مدل 
1396 رنگ سفيد به شماره 

پالك 10ـ823د87 شماره موتور 
165A0097023 و شماره شاسي 

 NAAP03EE5HJ063985
مفقود و از درجه اعتبار

 ساقط مي باشد.بانه

شناسنامه مالكيت وانت 
مزدا دوكابين مدل 1392 به 
شماره انتظامي 315هـ26 
ايران 77 و شماره موتور 

FEA26631 و شماره شاسي 
 NAGP2PC12DA138249
مفقود گرديده و اعتبار ندارد. 

(شهركرد)

برگ سبز وانت پيكان 
رنگ سفيد ـ  روغني مدل 
1390 به شماره موتور 

11490023191 شاسي 
 NAAA46AA2BG200602

پالك 475ج24ـ83 متعلق به 
رضا عسكري زاده مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

(زرين دشتـ  غالمي)

سند كمپاني سواري 
ام وي ام مدل 1385 به 

شماره انتظامي 276ق46 
ايران79 با شماره موتور 

 MVM372FG6003831
و شماره شاسي 

IR85211003955 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (قزوين)

برگ سبز (سند مالكيت) و 
كارت مشخصات سواري پژو 
206 تيپ TU3 206 مدل 
1396 رنگ سفيد به شماره 

پالك 10ـ822د87 شماره موتور 
165A0096905 و شماره شاسي 

 NAAP03EE6HJ063977
مفقود و از درجه اعتبار

ساقط مي باشد.بانه

برگ سبز موتورسيكلت هوندا 
سيستم پيشرو سفر مدل 

1386 رنگ مشكي به مالكيت 
عادل پودينه به شماره موتور 

71395859 به شماره شاسي 
 Ncr***125s8664731 (تنه)

به شماره پالك 14957ـ324 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

سند كارخانه خودرو سواري 
وليكس C30 مدل 1391 موتور 
 GW4G151201018288

شاسي 
 NA6NF2114CC000329
پالك 789ط96ايران65 به نام 

احسان مومني تذرجي مفقود شده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

شناسنامه سواري پرايد 
صبا GTX انژكتوري مدل 

1383 سفيد شيري شاسي 
 S1412283257636
موتور 00725788 پالك 
ايران 73ـ278ج13 مالك 

معصومه زراعتي مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. الرستان 

سند و كارت خودرو سمند 
LX مدل 1384 به رنگ 

خاكستري متاليك به شماره 
پالك 74د958ـ33 شماره 
موتور 12484143192 

شماره شاسي 17412264 
به نام سيون هبروني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است. 

كارت مشخصات كاميون 
كشنده ولوو ان12 مدل 
1983 رنگ زرد روغني 
شماره پالك 944ع88 
ايران19 شماره موتور 

197167241 شماره شاسي 
014249 به نام آقاي عليمراد 

صفري مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

پروانه بهره برداري به 
شماره 11350/24 به 

تاريخ 88/5/17 مربوط به 
شركت نگين پالست آفتاب 

(با مسئوليت محدود) با 
شماره ثبت 557 و شناسه 
ملي 10720075780 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز يك دستگاه خودروي 
سواري سيستم پژو 206 تيپ 
TU5 206 مدل 1395 شماره 

پالك 34ـ962ق44 شماره 
موتور 163B0281251 به 

رنگ سفيد شماره شاسي 
NAAP13FEXGJ879293 به نام 
اسماعيل وطاني مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.آبادان

برگ سبز (شناسنامه) كاميون 
كفي بغلدار فلزي بنز مدل 1364 
رنگ: زيتونيـ  روغني شماره پالك: 

46ـ685ع58 شماره موتور: 
10111673 شماره شاسي: 

16401682 متعلق به اينجانب:  
پريسا آرمون نام پدر: غالم كدملي: 

2594438091 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط است.

دانشنامه مهندسي مكانيك و 
كشتي سازي دانشگاه اميركبير 

به نام ميالد الماسيان مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

 ادامه در صفحه 10

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

آذربايجان شرقي
35552590-041تبريز

آذربايجان غربي
32224743-044اروميه

اردبيــــل
33243346-045اردبيل

اصفهــــان
3-32224001-031اصفهان

البـــــرز
2222500-0263كرج

ايـــــالم
3332442-0841ايالم

بـــوشهــر
33536630-077بوشهر

چهار محال و بختياري
32222727-038شهركرد

خراسان جنوبي
32222700-056بيرجند

خراسان رضوي
38419595-051مشهد

خراسان شمالي
32226006-058بجنورد

خوزستــان
33386152-33388047-061اهواز

زنجــــان
33365045-024زنجان

سمنــــان
33332440-023سمنان

سيستان و بلوچستان
33220243-054زاهدان

فـــــارس
32334494-071شيراز

قــــزوين
33222974-028قزوين

قــــــم
37703534-025قم

كردستـــان
33236487-087سنندج

كرمــــان
32223936-034كرمان

كرمانشــاه
38359172-083كرمانشاه

كهگيلويه و بويراحمد
33223939-074ياسوج

گلستــــان
32222123-017گرگان

گيـــــالن
33324511-013رشت

لرستــــان
33302200-066خرم آباد

مازنـــدران
33322206-011ساري

مركــــزي
32226966-086اراك

هــرمـزگان
32227800-076بندرعباس

همـــدان
5-38271814-081همدان

يـــــزد
37256027-035يزد

پذيرش آگهي براي روزنامه اطالعات و مجله اطالعات هفتگي

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

sazeman@ostan.org

ا تان اكزا اي ا ت هاطالعاتد زنا اشآگ پذ

اعتماد مردم،

 پشتوانه92 سال انتشار بي وقفه روزنامه اطالعات

تهــــران

دفتر مركزي

 (ميرداماد)

  22258014-17
        22223694
       29994509

29994249

3311241109124370268الله زار65150071مارليك

6646728509191576254ابوريحان6670761009121886934ولي عصر

509123198085-77136720نارمك
آزادي

66935043

88720001091231909306693998609192098997يوسف آباد6650270709123970324شهر آرا

3374206409127707311بهشت زهرا2260589109122567663قلهك5590219909123830830شهر ري

76504088رودهن2286669109385164151سيدخندان2271218909121787843شميران

آگهي فقدان مدرك تحصيلي (نوبت سوم)

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب زهرا صفايي كتولي فرزند فريدون به شماره 

شناســـنامه 344 صادره از گرگان در مقطع كارشناسي رشته آموزش ابتدايي 

صادره از واحد دانشگاهي آزاد گرگان با شماره 307357 مفقود گرديده است 

و فاقد اعتبار مي باشـــد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد گرگان به نشاني گرگانـ  جاده كمربنديـ  دانشگاه آزاد گرگان 

ارسال نمايد.

آگهي مفقودي
برگه الحاقيه شمارة 92/4418 رص مورخ 92/2/29 شركت عمران شهر جديد هشتگرد كه الحاقيه 

بر قرارداد شـــمارة 88/6657 مورخ 84/5/25 آقاي عليرضا بهـــادري (وكالتًا آقاي حميد رحيمي) 

به شماره وكالتنامه هاي شمارة 6762 مورخ 80/12/5، شـــماره 12771 مورخ 92/2/9 مربوط به 

6 دانگ از قطعه زمين مسكوني وياليي شـــماره C23 ثبتي 605 واقع در فاز 3 محله 9 فاز يك بلوك 

3 محله 9 (بلوك 2 قطعه3) به مساحت 196 مترمربع از صورتمجلس تفكيكي شماره 26919 مورخ 

85/10/16 از پالك 1122 فرعي 314 به نام مرحومه خانـــم عزت حاجي دارابي فرزند علي اكبر به 

شماره شناسنامه 342 صادره اراك متولد 1309 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

نوبت دوم 
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب سميه 

اكبرپور فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 
1972 صادره از زابل در رشته آموزش 

ابتدايي مقطع كارداني شماره مدرك 
0400965 صادره از دانشگاه آزاد واحد 
زابل به آدرس جاده بنجار روبروي پمپ 
بنزين مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. زابلـ  سميه اكبرپور 

آگهي مفقودي
سند و فاكتور فروش 
خودرو سواري چري 

هاچ بك به شماره شاسي 
 NATGBATL5G1010622

و به شماره موتور 
 MVM484FTAG013643

مفقود گرديده و فاقد اعتبار 
مي باشد. «يزد»

برگ سبز و سند كمپاني 
 cc125 موتورسيكلت كوير

مدل 1389 به شماره 
پالك 813ـ  46158 با 
شماره موتور 08341 و 

شماره شاسي 8909152 
به نام محسن محمدي رايني 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كرمان 

برگه سبز پرايد 84 بژ به ش پالك 
ايران68ـ  146ن68 به ش موتور 

3852 و ش شاسي 785 به نام آرزو 
اكبري مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

كارت كيشوند اينجانب 
سردار كمانگرپور به شماره 

146275/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت كيشوند اينجانب عباس 
كريميان سرخس به شماره 

720072/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

اينجانب شهروز دلير بيله سوار مالك 
سواري پژو 405 دوگانه مدل 1390 به 
شماره شاسي 288449 و شماره موتور 
12490206692 به شماره انتظامي 

358ل23 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 

برگ سبز و كارت خودرو 
سواري رانا TU5 مدل 1395 

به شماره پالك 686ص43 
ايران96 به شماره موتور 
163B0287955 شاسي 

 NAAU01FE9GT145016
مفقود گرديده و از اعتبار 
ساقط مي باشد. شاهرود 

پژو پارس سفيد دوگانه سوز 97 پالك 
999 ي21 ايران10 به شماره شاسي 

NAAN21VE3JH345285 و 
شماره موتور 124K1238615 در 
تاريخ 97/10/7 سرقت گرديده هر 

نوع اطالعي از اتومبيل فوق را به شماره 
تلفن 09199683762 خانم شكوه 

سادات ميرشريفي مالك اتومبيل اعالم 
نموده و مژدگاني دريافت نماييد. 

برگه سبز و برگه كمپاني 
موتورسيكلت رايكا 95 

قرمز به ش پالك96428 
ايران323 به ش 

 0124NB1259072موتور
و ش تنه 

 NB1-125C9540355
به نام ولي اله رزيون مفقود و 

فاقد اعتبار مي باشد. 

برگ سبز اتومبيل سواري پرايد 
تيپ جي تي ايكس آي به رنگ 

نقره اي متاليك مدل 1384 به 
شماره انتظامي       ايران 42ـ  
929 ق 17 به شماره موتور 

01180477 و شماره شاسي 
S1412284536255 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است. 

اسفراين 

كارت هوشمند راننده 
به شماره 2398953 
به نام آقاي ابراهيم 

هادي زاده شمس آبادي 
به شماره شناسنامه 

150 و شماره كارت ملي 
2529485674 مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط است. 

«استهبان» 

پروانه فعاليت مركز آموزشي و توانبخشي 
سالمندان روزانه مختلط آرام به شماره 
930/96/20/21554 تاريخ صدور 

1396/9/28 و برگ مسئول فني 
930/20/21556 تاريخ صدور 

1396/9/28 تجهيز و تامين نيروي تخصصي 
به نام خانم شكوفه همتي نام پدر رشيد شماره 

شناسنامه 17 شماره ملي 3341473564 
مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

سند كمپاني و برگ سبز 
و كارت سواري پرايد 
مدل 1389 به شماره 

انتظامي 566د76 
ايران79 با شماره موتور 

3665315 و شماره شاسي 
 S1412289553143
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است. (قزوين)

آگهي مفقودي
سند و برگ سبز خودرو سواري پژو 

پارس مدل 1391 به شماره انتظامي 
54ـ 914ط61 و به شماره موتور 

12491047082 و به شماره شاسي 
 NAAN01CAXCH600593

متعلق به محمدعلي نماينده نجار مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

«يزد»

برگ سبز تراكتور فرگوسن 
به سال ساخت 1387 

مدل 285 و به شماره موتور 
LFW0681U و به شماره 

 G01169 شاسي
و به شماره انتظامي

 63ـ 459ك11 به نام قلي 
مهدوي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط است. 

شناسنامه مالكيت پرايد 
مدل 1389 به شماره 
انتظامي 637س23 
ايران71 و شماره 
موتور 3370668 

و شماره شاسي 
 S1412289139356
مفقود گرديده و اعتبار 

ندارد. (شهركرد)

سند كمپاني و فاكتور فروش 
وسيله نقليه و برگ سبز (شناسنامه 

مالكيت) متعلق به خودرو سواري 
پيكان سفيد رنگ مدل 1379 

شماره پالك 14ـ265ج96 شماره 
موتور 11127905908 شماره 

شاسي 79411462 به نام سلمان 
حميدزاده مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است. 

سند كمپاني سواري پژو 
405 مدل 1395 به شماره 

پالك 45ـ227ب36 با شماره 
 124K0938957 موتور

و شماره شاسي 
 NAAM01CE5GK433576

به نام عصمت هادي زاده 
اندوهجردي مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. كرمان 

سند كمپاني و برگ سبز ماشين 
سواري سيستم رنو پارس تندر 
مدل 1393 به شماره انتظامي 
784ب74ايران97 به شماره 

موتور W15125 شماره شاسي 
 NAPLSRALDE1224791
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ابهر 

آگهي مفقودي 
سند و برگ سبز خودرو سواري 

سمند تيپ ال ايكس به رنگ سفيدـ  
روغني مدل 1389 به شماره انتظامي 
54ـ  188ص21 و به شماره موتور 

12489117324 و به شماره شاسي 
NAAC91CC9AF799947 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. «يزد»

سند كمپاني سواري ريو 

مدل 1388 به شماره پالك 

45ـ349ل86 با شماره موتور 

1054297 و شماره شاسي 

 NAS61002291159245

مفقود و از درجه اعتبار

 ساقط مي باشد. كرمان 

برگ سبز و سند كمپاني 
 x50 سواري هاچ بك ليفان
مدل 1395 به شماره پالك 

45ـ721ق22 با شماره موتور 
 LF479Q2B2150700002

و شماره شاسي 
NAKSG452XFB101139 به 
نام فروغ فرخ نيا مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. كرمان

برگ سبز و سند كمپاني سواري 
پژو 206 مدل 1390 به شماره 
پالك 45ـ418س88 با شماره 

موتور 14190007580 
و شماره شاسي 

 NAAP03ED7BJ502331
به نام رسول اشرف گنجوئي 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كرمان 

كارت ملي و گواهي نامه 
رانندگي پايه سه 
اينجانب رضا توئي 

فرزند محمدرضا به ش م 
0630302340 صادره 
و ساكن اسفراين مفقود 
و فاقد اعتبار مي باشد. 

اسفراين 

كارت و برگ سبز پرايد 131 مدل 91 شماره پالك 
835 د 82 ايران 84 و شماره موتور 4613336 
شماره شاسي S1412291104987 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

سند مالكيت و برگ سبز خودرو ولوو ان 10 
باري مدل 1975 به شماره پالك 962 ع 58 

ايران 79 موتور 068481 شاسي 006209 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. اردبيل 

برگ سبز خودرو موتورسيكلت راديسون CC200 مدل 
 N1YXXX200R8800480 1388 به شماره شاسي
به شماره پالك 579/23845 به نام علي اصغر ستوده 

كوزه گراني مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

اينجانب غالمرضا رحيمي مالك خودروي 
206 صندوق دار دو گانه سوز بشماره 
شهرباني 228 ب 36 ايران 25 بشماره 

موتور 13890000093 و شماره شاسي 
NAAP61MF6BJ413605 به علت 

فقدان اسناد فروش تقاضاي المثني اسناد 
مذكور را نموده است لذا چنانچه هر كس 

ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت 
ايرانخودرو واقع در تهران كيلومتر 14 جاده 

مخصوص تهران كرج شهرك پيكان شهر 
ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. (مراغه) 

اينجانب سيمين بقائي مالك خودرو سمند 
بشماره شهرباني    549 ق 34 ايران 

35 به شماره موتور 12485043264 
و شاسي 14553749 به علت فقدان 
اسناد فروش تقاضاي المثني مذكور را 

نموده است لذا چنانچه هر كس ادعايي در 
مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز 
به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت 
ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران كرج شهرك پيكان شهر 
ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. 
بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 
(مراغه) 

شناسنامه (برگ سبز) و سند 
كارخانه خودرو سواري پرايد جي 
تي ايكس آي مدل 1385 به رنگ 

سفيدـ  روغني به شماره پالك 
65ـ  786 ق 73 به شماره موتور 

1482528 و شماره شاسي 
S1412285827887 به  نام خوبيار 

كردمي مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. (بندرعباس) 

سند كمپاني و برگ سبز و بنچاق و سند 
محضري خودرو سواري پرايد تيپ جي 
تي ايكس آي مدل 1386 به شماره 

پالك ايران 43ـ  255 ي 61 به شماره 
موتور 2196591 به شماره شاسي 
S1412286403069 به نام حجت 

احمدي خونساركي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

اصفهان 

شناسنامه مالكيت نيسان 
مدل 1371 

 به شماره انتظامي 
558 ب 49 ايران 71 و 
شماره موتور 411439 
و شماره شاسي 67611 

مفقود گرديده اعتبار 
ندارد. (شهركرد) 

برگ سبز (سند مالكيت) 
نيسان وانت ديزل مدل 

1390 به شماره پالك ايران 
53ـ  843 ج 11 به شماره 
موتور 036490 به شماره 
شاسي 80028293 به نام 

آقاي سجاد اكبري ناغاني 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. اصفهان 

مفقودي
برگ سبز خودروي رانا 

به شماره شهرباني 
15ـ329ي56 و شماره 

 163B0243354 موتور
و شماره شاسي 

 NAAU01FEXGT138026
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. اسكو 



 ياسوجـ  خبرنگاراطالعات: اولين 
عمل پيوند دست با موفقيت در ياسوج 

انجام شد.
فوق تخصـــص جراحي عروق 
و اندواسكوالر دانشگاه علوم پزشكي 
ياسوج از انجام عمل موفقيت آميز پيوند 

دست در ياسوج خبر داد.
دكتر سيد علي محمد سادات با 
اعالم اين كه مردي 57 ساله با شليك 
نزديك اسلحه ساچمه زني از ناحيه 
دست دچار سانحه شده بود، گفت: 

بافت روي دست، داخل ساعد و تمام 
عروق، شريان ها، پوست، عضالت و 
بخشي از اعصاب دست اين بيمار بر 

اثر اين حادثه متالشي شده بود.
وي افزود: اين بيمار در دهدشت 
دچار حادثه شده بود و نظر همكاران 
ما در اين شهر بر قطع دست بود كه 
از ما نظر خواهي كردند و با اينكه تمام 
امكانات را نداشتيم اما با همين بخش 
از امكانات موجود خواستار اعزام بيمار 
به ياسوج شديم.اين  فوق تخصص 

جراحي عروق با اشاره به اينكه پيش از 
اعزام اين بيمار دهدشتي، بيمار ديگري 
از بيمارستان امام سجاد(ع) كه به علت 
ضربه چاقو، رگ دست وي قطع شده 
بود به بيمارستان شهيد بهشتي اعزام 
شد، اظهار كرد: اين بيمار ياسوجي را 
ابتدا مورد جراحي پيوند قرار داديم و 
عمل پيوند وي با استفاده از وريد پا با 

موفقيت انجام شد.
سادات اضافه كرد: با استفاده از 
وريد پا و دست، عمل پيوند را انجام 

داديم و چون دســـت از بازو به پايين 
پوشش نداشت و عضله و پوست از 
بين رفته بود، با روش فلپ چرخشي و 
استفاده از بخش هاي كناره ناحيه، روي 

پيوند عروق را پوشانديم.
او اضافه كرد: بيمار اكنون مي تواند 
دست خود را از ناحيه بازو و انگشت ها 
تكان دهد و تنها يك عمل در ساعد 
وي باقي مانده كه الزم است بخشي از 
بافت ها را برداريم كه اين جراحي نيز به 

موقع انجام خواهد شد. 

ســـاريـ  خبرنگار اطالعات: معاون طرح و 
توسعه آب منطقه اي مازندران از تصويب مطالعات 
مرحله اول طرح آبرساني به بخش چهاردانگه ساري 
از سوي دفتر مطالعات و بررسي فني شركت مهندسي 

آب و فاضالب كشور خبر داد.
حيدر داوديان با اشاره به محدوديت هاي تامين 
آب آشاميدني شهر كياســـر و 94 روستاي بخش 
چهاردانگه ساري كه از طريق چشمه هاي موجود 
و چاه ها تامين مي شـــود به انجام مطالعات مرحله 
اول طرح آبرســـاني اين طرح در دو افق 1410 و 
1425 پرداخت و گفت: سال گذشته وزارت نيرو 
با تخصيص آب به ميزان 21/7 ميليون مترمكعب از 
سد چهاردانگه براي تامين آب بويژه آب آشاميدني 
موافقت كرد.وي افزود: باتوجه به موافقت وزارت 
نيرو مطالعات مرحله اول طرح آبرساني به چهاردانگه 
كه يكي از 9 مجتمع اصلي طرح جامع آبرســـاني 
استان اســـت در دستور كار آب منطقه اي مازندران 
قرار گرفت و مطالعـــات طرح بخصوص نياز آبي 
محدوده آن در بخش شرب، صنعت و گردشگري

 انجام شد.
او ادامه داد: آب آشـــاميدني جمعيت ساكن و 

شناور منطقه در درازمدت از طريق سد چهاردانگه 
تامين و با احداث يك خط انتقال به قطر 400 ميلي 
متر و به طول 14 كيلومتر به ســـاختگاه پيشنهادي  
تصفيه خانه در مسير منتقل خواهدشد و آب تصفيه 
شده در اختيار مردم كياسر و 94 روستاي منطقه قرار 

خواهد گرفت.
* اصالح و توسعه شبكه آبرساني  

 8420 هزار متر اصالح و 12563 متر توسعه 
شبكه آبرساني سال گذشته و شش ماهه اول امسال 
در بابل اجرايي شدمدير امور آب وفاضالب شهري 
بابل با اعالم اين خبر در تشريح فعاليت هاي اين امور 
طي سال گذشته به تكميل، ساخت و نصب سيستم 
كلرزني و ايســـتگاه پمپاژ مخزن آب شهر گتاب، 
احداث اتاقك ايستگاه پمپاژ جديد االحداث مخزن 
15هزار متر مكعبي شهربابل و آسفالت مسيرهاي 
حفاري شده، اشاره و اضافه كرد: عمليات احداث 
168 متر خط انتقال 600 ميلي متري و اتصال آن به 
خط انتقال آب منطقـــه اي و لوله ورودي به مخزن 
25هزار متر مكعبي و نيز اجراي خط باي پس 400 
ميلي متري به 600 ميلي متري به خروجي ايستگاه 
پمپاژ به طول 30 متر در ســـال گذشـــته اجرايي 

شد. آملي با بيان اينكه در اين مدت 1291 انشعاب 
آب به مشـــتركين واگذار، 5491 مورد اتفاقات و 
حوادث مربوط به تأسيســـات آبرساني برطرف و 
1978 كنتور خراب تعويض شـــد، افزود: نسبت 
به شستشوي 88550 متر مكعب مخازن آبرساني، 
بهسازي 2 حلقه چاه و خريد 2 دستگاه پمپ شناور 
اقدام شـــد.وي با اشاره به ساخت و نصب سيستم 
بوگير تلمبه خانه فاضالب ايستگاه پرستار، از ايجاد 
4100 متر شبكه جمع آوري فاضالب در اين شهر 
طي ســـال گذشته خبر داد و گفت: به منظور حفظ 
محيط زيست و ارتقاي سالمت افراد 1184 انشعاب 

فاضالب به متقاضيان واگذار شد.
مدير امور آب وفاضالب شهري بابل به اهم 
اقدامات انجام گرفته در نيمه اول سال 97 اشاره كرد 
و افزود: 7820 متر اصالح و توسعه شبكه آبرساني، 
بهسازي سه حلقه چاه، شست وشوي شبكه، خطوط 
انتقال به طـــول 305 كيلومتر و مخازن ذخيره آب 
(27000 مترمكعب)، واگذاري 800 فقره انشعاب 
آب به متقاضيان، رفع 2914 مورد اتفاقات تأسيسات 
آبرساني و تعويض 763 كنتور خراب طي شش ماهه 

اول امسال به اجرا درآمد.

انجام موفقيت آميز نخستين عمل پيوند دست در ياسوج 

 تصويب مطالعات طرح آبرساني به بخش چهاردانگه ساري

زاهــــدان - خبرنگار اطالعــــات: دبيركل جمعيــــت هالل احمر گفت: 
4425 نفــــر روز از نيروهاي نجاتگر جمعيت هالل احمــــر در 1245 پايگاه 
ثابت طرح زمســــتاني سراسر كشور مشــــاركت دارند . محمود رضا پيروي در 
حاشــــيه مانور بزرگ زمستاني دســــتگاه هاي امداد و نجات جاده اي سيستان 
و بلوچســــتان در زاهــــدان افزود: در ايــــن طرح 2973 دســــتگاه خودرو 
امدادي از جمله 1100 دســــتگاه آمبوالنس، 363 دســــتگاه خودرو نجات، 52 
خودروعملياتي، 11 خودرو فرماندهي ارتباطات و مخابرات، 480 دســــتگاه 
موتوسيكلت امدادي، 122 دستگاه موتوسيكلت آمبوالنسي و 24 فروند بالگرد 

مشاركت دارند  . 
وي گفت: جمعيت هالل احمر موظف است مطابق با قوانين و اسناد باالدستي 
به عنوان متولي اصلي امر امداد و نجات كشور در سوانح طبيعي مانند زمين لرزه، 
سيل، برف و كوالك و غيره پشتيبان دستگاه هاي مسئول در پاسخگويي به حوادث 
طبيعي و انسان ساز مانند حوادث جاده اي، كوهستان و ساحلي باشد. دبير كل 
جمعيت هالل احمر افزود: اين خدمات در زمستان امسال اقداماتي مانند اعزام 
تيم هاي عملياتي به منظور ارائه خدمات امداد و نجات به آسيب ديدگان حوادث 
ترافيكي و جاده هاي برون شــــهري، ارائه كمك هاي اوليه سرپايي و همكاري با 
سازمان هاي همكار از جمله پليس راهور، سازمان راهداري و اورژانس در انتقال 
مصدومان ناشي از تصادفات به نزديكترين مراكز درماني، اسكان و تغذيه اضطراري 
آسيب ديدگان و در راه ماندگان متناســــب با شرايط جوي و اقليمي كشور را 

شامل مي شود. 

1245    پايگاه ثابت هالل احمر در طرح 
زمستاني سراسر كشور مشاركت دارند

1010اخبار شهرستانها
پيشنهاد عضو شوراي شهر تبريز

 حاضران را شگفت زده كرد
تبريزـ  خبرنگار اطالعات: عضو شوراي اسالمي شهر تبريز با اشاره 
به اينكه در دنياي ورزش هزينه هاي كالن خرج مي كنند تا مربيان خارجي 
بياورند، گفت: چه اشكالي دارد كه ما براي مشكالت شهرداري، مشاوران 
خارجي بياوريم، حتي من مي گويم اگر قانون اساســـي اجازه مي داد، بايد 

شهردار خارجي مي آورديم!
غالمحسين مسعودي ريحان در جلسه شوراي شهر تبريز با تأكيد بر 
لزوم اصالح ساختارهاي مديريت شهري با اين پيشنهاد بديع، حاضران را 
شگفت زده كرد.وي همچنين پيشنهاد كرد كارگروهي براي پژوهش تطبيقي 
مديريت شـــهرداري تبريز با شهرهاي بزرگ دنيا ايجاد و براي مشكالت 

موجود چاره جويي شود.
محمدباقر بهشتي، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر نيز 
وجود نداشتن سياست مشخص شهرداري درباره ساختار اين نهاد و تراكم 
نيروهـــا در آن را مورد انتقاد قرار داد و افزود: در كشـــوري مانند ژاپن، 
شهرهاي هم جمعيت تبريز فقط با 120 نفر اداره مي شود و اين نشان مي دهد 
كه ساختاري اداري در شهرداري هاي ما اشكاالت جدي دارد و بايد براي آن 
برنامه ريزي كرد.محمد اشرف نيا همچنين بر ارائه راهكارهاي شفاف در ميان 
همه انتقادات تأكيد كرد و افزود: در شوراي شهر عموما همه اعضا مشكالت 

را مورد اشاره قرار مي دهند و اشاره اي به راهكارها نمي شود.
در اين نشست همچنين مصوبه كميســـيون برنامه و بودجه درباره 
تخصيص اعتبار 100 ميليارد توماني در قبال آورده 100ميليارد توماني دولت 
براي خريداري اتوبوس هاي مســـير تندرو مورد موافقت اعضاي شوراي 

شهر قرار گرفت.

آغازساخت خانه جوان در ورامين
وراميـــنـ  خبرنگار اطالعـــات: فرماندار وراميـــن گفت: يكي از 
ضروري ترين دستگاه ها و نهادهاي اجتماعي براي جوانان ايجاد و ساخت 
خانه جوان است كه كلنگ ســـاخت آن چندي پيش به زمين زده شدو 

عمليات ساخت آن نيز آغاز شده است.  
حســـن كاغذلو پس از برگزاري جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان 
شهرستان ورامين كه به رياست او و با حضور عباسعلي سعيديان معاون 
سياسيـ  انتظامي فرماندار برگزار شد، گفت: خانه جوان، مركزي مهم در 
ايده پروري است كه نتيجه اين مهم بايد به نخبه پروري ختم شود و عمليات 
احداث اين مركز در ورامين آغاز شده كه تالش مي شود تا پايان امسال اين 
مركز به بهره برداري رسد. وي گفت: تمامي دستگاه ها و نهادها بايد براي هر 

چه پربارتر شدن فعاليت هاي خانه جوان مشاركت داشته باشند. 
 او با تأكيد بر لزوم توجه به حوزه اشتغال جوانان گفت: اشتغال جوانان 
فقط محدود به ارگان هاي دولتي نيست بلكه مي توان با توسعه فعاليت هاي 
بنگاه هاي اقتصادي، اســـتفاده از شركت هاي دانش بنيان و توان و ظرفيت 
بخش خصوصي در ايجاد فرصت هاي شـــغلي پايدار، گام هاي اساسي 
برداشـــت. وي افزود: مصوبات ستاد ساماندهي امور جوانان بايد پشتوانه 
اجرايي داشته باشـــد و اين مهم در سايه آگاهي بخشي صحيح از سوي 

مسئوالن به آن ها ميسر مي شود. 
 * تاخير درساخت خانه جوان ورامين  

الزم به توضيح است مراسم كلنگ زني خانه جوان شهرستان ورامين در 
زميني به مساحت1000 متر مربع پيش از اين در خيابان داشگاه شهيد بهشتي 
ورامين به زمين زده شد به گفته رئيس اداره ورزش و جوانان ورامين، موضوع 
ساخت خانه جوان بهمن ماه سال 1396 از طريق واحد فني و مهندسي اداره كل 
ورزش و جوانان استان تهران به اداره ورزش و جوانان اين شهرستان به صورت 
رسمي ابالغ شدو اكنون پس از گذشت 11سال به اجرا در آمد.   ابراهيم شيركوند 
گفت: زمين اين نهاد از امالك فرمانداري واقع در ميدان ولي عصر(عج) جنب 
دانشگاه شهيد بهشتي به اين اداره واگذار شد كه چندي پيش با حضور شكراهللا 
حسن بيگي سرپرست استانداري تهران، رضا گل محمدي مديركل ورزش و 
جوانان استان تهران، فرماندار و سازمان هاي مردم نهاد جوانان شهرستان ورامين 

كلنگ زني شد و امروز عمليات ساخت آن آغاز شده است. 

   ضرب االجل دادستان نظامي مازندران

 براي مجهز كردن خودروبرهاي شهري
سرويس شهرستانها:رئيس ســـازمان قضايي نيروهاي مسلح استان 
مازندران در پي پخش فيلمي در رابطه با تبعيض در توقيف خودروهاي 

داخلي و خارجي، دستور بررسي موضوع را صادر كرد.
چند روز پيش، صداوســـيماي مركز مازندران گزارشي از توقيف و 
انتقال خودروهاي متخلف داخلي به توقفگاه پليس و عدم توقيف و انتقال 
خودروهاي متخلف خارجي به دليل نقايص فني خودروبرها در حمل اين 

دسته از خودروها، پخش كرد.
حجت االسالم پورخاقان رئيس ســـازمان قضايي نيروهاي مسلح 
مازندران به دادستان نظامي استان دستور بررسي اين موضوع را صادر كرد.
رحيم رحيمي دادستان نظامي مازندران به اتفاق رئيس بازرسي انتظامي 
راهور استان و رئيس راهور شهرستان ساري با حضور در توقفگاه هاي شهر 
از نزديك در جريان روند حمل خودروها به توقفگاه و ترخيص آنها قرار 
گرفت.وي در اين بازديد گفت: عملكرد راهنمايي و رانندگي هميشه زير 
ذره بين مردم است و خداي نكرده با كم كاري خود موجبات نارضايتي مردم 

و بدبيني به نيروي انتظامي را فراهم نسازيم.
او تأكيد كرد: بايد قانون حمل با جرثقيل براي خودروهاي متخلف 
ايراني و خارجي يكســـان رعايت شود و در صورت مشاهده تبعيض، با 

متخلفان برخورد جدي خواهد شد.

عمليات دريايي نيروهاي يگان حفاظت شيالت 

گلستان براي جلوگيري از صيد قاچاق
گرگان ـ خبرنگار اطالعات:    نيروهاي يگان حفاظت شيالت گلستان 
در عملياتي دريايي توسط 2 فروند شناور گلف به پاكسازي دريا و جلوگيري از 

صيد غيرمجاز در حوزه استحفاظي گميشان و ميان قلعه پرداختند . 
محافظ عبدالعلي لشكربلوكي جانشين فرمانده يگان حفاظت شيالت 
استان با اعالم اين خبر گفت: نيروهاي اين يگان براي مبارزه با صيادان غير مجاز 
در اين عمليات توانستند، تعداد 250 رشته دام استخواني و 5 شاخه لنگر بدون 
صاحب را جمع آوري و به پايگاه آشـــوراده منتقل كنند  .   درادامه اين عمليات 
نيز تعداد 26 قطعه بچه ماهي خاوياري به صورت زنده از دامها جداسازي و 

در دريا رها شدند . 
وي گفت: همچنين در عملياتي ديگر مأمورين يگان حفاظت شيالت 
استان توانستند در حوزه استحفاظي آشوراده و خواجه نفس و گميشان براي 
پاكسازي دام و جلوگيري از صيد غير مجاز تعداد 450 رشته دام فلسدار و 23 
شاخه لنگر بدون صاحب را جمع آوري و به پايگاه آشوراده منتقل كنند و 32 
قطعه بچه ماهي خاوياري را به صورت زنده از دام هاي غير مجاز جداسازي 

و و در دريا رها كنند .  

 تصادف در بلوار وكيل آباد مشهد با 2 كشته  
سرويس شهرستانها: در پي حادثه رانندگي در بلوار وكيل آباد اين شهر 

2 نفر جان خود را از دست دادند. 
حادثه بر اثر واژگوني و انفجار يك خودرو سواري پژو در زير پل دانشجو 
رخ داد.   اين خودرو به علت نامعلوم با المان و تابلو تبليغاتي حاشـــيه بلوار 

برخورد كرد و واژگون شد كه منجر به انفجار و آتش سوزي آن شد. 

 مادرشوهر،عروس 16 ساله  باردارش را سوزاند
سرويس شهرستانها:  رئيس مركز بهداشت بخش ديشموك از توابع 
شهرستان كهگيلويه گفت: يك زن توسط مادر شوهرش به آتش كشيده شد. 

علي بخش فرامرزي با بيان اين كه زن فوت شده 16 ساله بود اضافه 
كرد: بين اين زن با مادر شوهر مشاجره رخ داده بود و اين زن پس از وقوع 
سوختگي به يكي از بيمارستان هاي ياسوج منتقل شد اما به علت درجه 

سوختگي باال جان خود را از دست داد. 
وي ادامه داد: طبق اظهارات اين فرد قبل از فوت، مادر شوهرش او 
را آتش زده است. قضيه هنوز مبهم است و دقيقا مشخص نيست، دستگاه 
قضايي و دادگاه بايد در اين خصوص نظر دهد.به گفته اهالي منطقه، اين 

زن 6 ماهه باردار بوده است.  

مهار آتش  در 17 هكتار اراضي جنگلي رودبار
سرويس شهرستانها: مديركل حفاظت محيط زيست گيالن از مهار 
آتش ســـوزي در 17هكتار از اراضي جنگلي منطقه سي دشت، درفك و 

نورالعرش خبر داد.
 قربانعلـــي محمدپورافزود: عمليات اطفاي حريق با اقدام ضربتي و 
فوري با تالش نيروهاي يگان حفاظت محيط زيست شهرستان رودبار، 
يگان حفاظت منابع طبيعي و جنگلداري رودبار، بخشـــداري خورگام و 

تعدادي از جوامع محلي انجام گرفت. 
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  كاهش 4 درصدي جرائم خشن در كشور
شـــهركردـ  خبرنگار اطالعات: رئيس پليس پيشـــگيري ناجا از كاهش 
4 درصدي جرائم خشن شامل سرقت مسلحانه، سرقت بانك و طال فروشي و 
ســـرقت به عنف سال جاري در كشور خبر داد.سردار محمد شرفي در شهركرد 
همچنين به كاهش 13 درصدي جرائم خشـــن چهارمحال وبختياري اشاره كرد 
وگفت: اين ميزان كاهش نشان دهنده عملكرد خوب نيروي انتظامي در اين استان 
است.همچنين فرمانده انتظامي چهارمحال وبختياري از كشف 80 درصدي جرائم 
فضاي مجازي و رايانه اي اين اســـتان در سال جاري خبر داد.سردار غالمعباس 
غالمزاده در بيســـتمين همايش ساالنه فرماندهان و مديران انتظامي استان افزود: 
مديريت فضاي مجازي، رصد اين فضا و برخورد با جرائم مجازي در كشور 90 
درصد است.غالمزاده افزود: بيش از 188 هزار تماس در سال جاري با سامانه 110 

استان برقرار شده كه دراين مدت 113 هزار عمليات پليسي انجام شده است.

اصفهانـ  خبرنگار اطالعات: بر اســـاس توافق 
نامه انجام شده بين ســـازمان برنامه و بودجه، وزارت 
جهاد كشـــاورزي و صندوق توســـعه ملي، افزون بر 
18 هـــزار ميليارد تومان اعتبار براي اشـــتغالزايي در 
اختيار وزارت جهاد كشـــاورزي قرار گرفته كه حدود 
1000 ميليارد تومان آن به استان اصفهان تخصيص داده 

شده است. 
 رئيس سازمان جهاد كشـــاورزي استان اصفهان 
در مراسم گشـــايش هفدهمين نمايشگاه تكنولوژي 
كشاورزي اصفهان با بيان اين مطلب از بازنگري الگوي 
كشت استان بر اساس شرايط و منابع آب موجود خبر داد 
و گفت: بازنگري الگوي كشت استان مراحل پاياني خود 
را سپري مي كند و در چند ماه آينده به كشاورزان ارائه 
خواهد شد تا نه تنها سطح زير كشت و سطح توليد آنها 
كاهش پيدا نكند، بلكه سطح زير كشت و سطح توليد 
افزايش يابد. محسن كريميان در ادامه با اشاره به اينكه 
در ســـال هاي نرمال آبي از 560 هـــزار هكتار اراضي 
كشـــاورزي و حدود 6/5 تا 7 ميليارد متر مكعب آب، 
حدود 7/8 ميليون تن محصوالت كشاورزي در استان 
توليد مي شـــد گفت: به دليل خشكسالي ها و خشك 
شدن رودخانه زاينده رود، منابع آب كشاورزي استان به 
كمتر از 3 ميليارد مترمكعب رسيده است كه با اقدام هاي 
انجام شده، توانسته ايم ميزان توليدات كشاورزي را در 

سطح 6ميليون تن حفظ كنيم. 
بيكاري دانش آموختگان 

رئيس سازمان نظام كشاورزي و منابع طبيعي استان 

اصفهان نيز با بيان اينكه الزمه دستيابي به توسعه پايدار 
در بخش كشـــاورزي، توجه نيروي انساني، سرمايه، 
فناوري و رعايت ضوابط و مقررات استانداردها است 
گفت: در حوزه نيروي انســـاني با مشـــكالتي روبرو 
هستيم و هرم نيروي انساني ما هم از لحاظ سني و هم 
از تحصيالت آكادميك در وضع مناسبي نيست. مهدي 

تقي پور افزود: در نظام آموزشي عالي كشور به آموزش ها 
كمتر توجه شده است؛ به طوريكه نظام آموزش عالي 
كشور در تربيت كارشناسان مهارت ديده و كارآفرين با 

مشكل روبرو است.  
او گفت: به رغم افزايش شمار دانشجويان رشته 
كشاورزي و توســـعه آموزش ها ولي كمتر به كيفيت 

آموزش ها توجه كرده ايـــم و از هر 1000 فعال بخش 
كشـــاورزي فقط 14 نفر آنها دانش آموخته كشاورزي 
هستند. رئيس سازمان نظام كشاورزي و منابع طبيعي 
اســـتان اصفهان با بيان اينكه قانون افزايش بهره وري 
بخش كشاورزي و منابع طبيعي به صراحت اعالم كرده 
اســـت كه وزارت علوم در پذيرش دانشجويان رشته 
كشاورزي از وزارت جهاد كشـــاورزي بايد استعالم 
بگيرد و بر مبناي نيازي كه وزارت جهاد كشـــاورزي 
اعالم مي كند، دانشـــجو پذيرش كنـــد افزود: وزارت 
علوم در اجراي اين قانون تمكين نمي كند و به همين 
دليل 45 درصد دانش آموختگان رشته كشاورزي بيكار 

مطلق هستند.  
تقي پور با تاكيد بر اينكه اقتصاد در بخش كشاورزي 
براي كارشناســـان بايد از حالت دستمزدي به حالت 
كارمزدي تغيير كند افزود: اگر قرار باشد كارشناسي در 
بخش كشاورزي فعاليت كند بايد به افزايش بهره وري 
و افزايش درآمد بهره بردار كمك كند و با بهره بردار  در 

افزايش درآمد و بهره وري شريك شود.  
هفدهمين نمايشـــگاه تكنولوژي كشاورزي از 
به مـــدت چهار روز در محل برپايي نمايشـــگاه هاي 
بين المللي اســـتان واقع در پل شهرســـتان برپا بود. 
در اين نمايشگاه 96 شـــركت از استان هاي اصفهان، 
تهـــران، مازنـــدران، قزوين، يزد، همـــدان، زنجان، 
گلســـتان، خراســـان رضوي و آذربايجـــان غربي
در زمينه سازه هاي گلخانه اي، آبياري و نهاده ها مشاركت 

داشتند.

اختصاص 1000 ميليارد تومان اعتبار براي اشتغالزايي در بخش كشاورزي استان اصفهان

نيازمنديها 
تلفنــي 

آگهي مي پذيرد

021-22225333 

شماره نمابر 

نيازمنديها

22224886

22224963

آگهي مزايده مرحله دومـ  نوبت اول 
بهره برداري از جايگاه CNG شماره يك ميانه

سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري ميانه به استناد مجوز مورخ 97/9/11 
هيأت مديره محترم سازمان و مصوبه شماره 116ـ97/9/14 شوراي محترم 
اســـالمي شهر ميانه در نظر دارد مديريت و بهره برداري از جايگاه گاز فشرده 
طبيعي (CNG) شـــماره يك واقع در جنب پايانه مســـافربري ميانه را به 
يكي از شركت هاي واجد شرايط مورد تأييد شركت ملي پخش فرآورده هاي 

نفتي واگذار نمايد. 
لذا از متقاضيان محتـــرم دعوت مي گردد ظرف 17 روز از تاريخ انتشـــار 
 آگهي جهت اخـــذ مدارك شـــركت در مزايده به دبيرخانه ســـازمان يا 

وب سايت www.mianehtransport.org مراجعه نمايند. 
ضمناً سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها در تمامي مراحل مختار 

بوده و هزينه چاپ آگهي هاي مربوطه به عهده برنده مزايده خواهد بود. 

واحديـ  رئيس سازمان

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
انجمن علمي روان درماني ايران

به اطالع اعضاي محترم انجمن علمي روان درماني ايران مي رساند 
كه جلسه مجمع عمومي عادي ســـال 1397 اين انجمن در روز 
پنج شنبه، 11 بهمن ماه 1397، از ســـاعت 13:30 تا 15:30 در 
تهران، سازمان اســـناد و كتاب خانه ملي ايران، سالن قلم تشكيل 

خواهد شد. 
دستور جلسه:

* ارائه گزارش هيأت مديره و بازرس 
* ارائه و تصويب تراز مالي ساليانه 

هيأت مديره 
انجمن علمي روان درماني ايران 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه 
نوبت اول 

انجمن جراحان دهان، فك و صورت ايران 
بدينوســـيله از كليه اعضاي محترم انجمن دعوت به عمل مي آيد 
تا در جلسه مجمع عمومي عادي ســـاالنه نوبت اول كه در تاريخ 
سه شنبه 97/11/2 ســـاعت 17 الي 19 در محل انجمن واقع در 
كردستان جنوب خيابان نادر ابراهيمي خيابان هفدهم پالك 48 

برگزار مي گردد، حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه:

1ـ گزارش رئيس هيئت مديره
2ـ گزارش بازرس 

هيئت مديره

آگهي دعوت به برگزاري

 انتخابات الكترونيك مؤسسه انجمن علمي 

متخصصان پوست و آميزشي ايران 

به شماره ثبت 24287 و شناسه ملي 10103984827
به اطالع كليه اعضاي پيوســـته انجمن علمي متخصصين پوست و آميزشي ايران 
مي رساند، انتخابات اين انجمن در روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه 
مورخ 10ـ  11ـ 12ـ 13 بهمن ماه از ســـاعت 23:45 تا 00:15 بامداد به صورت 

الكترونيك برگزار مي گردد.
از كليه اعضـــاء محترم انجمن دعوت مي شـــود جهت شـــركت در انتخابات 
هيئت مديره و بازرس به سامانهwww.ima-net.ir مراجعه نمايند. الزم به ذكر 
اســـت اعضاي محترم از يك هفته قبل از تاريخ رسمي انتخابات وارد سامانه شده 
و از واجد شرايط شـــركت بودن خود در اين انتخابات اطمينان حاصل فرماييد و 
همچنين لطفاً گذرواژه، پسورد خود را الزاماً غير از كد ملي خود انتخاب و درحفظ 

و نگهداري آن جوانب احتياط را رعايت فرماييد. 
دستور جلسه:

ـ انتخابات اعضاي هيئت مديره و بازرس به صورت الكترونيك 

هيأت مديره 
انجمن علمي متخصصين پوست و آميزشي ايران

آگهي مزايده
شـــركت توليدي قطعات گيربكس ميانرو  درنظر دارد 
ضايعات براده (پليسه) به شـــرح زير را از طريق مزايده 

عمومي به فروش برساند:
براده (پليســـه) حاصل از تراش قطعات فوالدي از تاريخ 
97/10/12 تا پايان دي ماه سال1397 حدوداً 400تن

متقاضيان مي تواننـــد حداكثر تا پايـــان وقت اداري 
97/10/11 نســـبت به دريافت فرم شركت در مزايده به 

يكي از آدرسهاي زير مراجعه نمايند:
 تهرانـ  ميـــدان آرژانتينـ  خيابـــان بيهقيـ  خيابان 
دهم شـــرقيـ  پالك3 طبقه اول. تلفن 4ـ88542581 

داخلي 110
آذربايجان شـــرقيـ  ميانهـ  جاده حصار قرانقو شهرك 
صنعتي ميانه شـــركت توليدي قطعات گيربكس ميانرو 

تلفن 52244122ـ041 داخلي101

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 
صاحبان سهام شركت كارگزاري بازار 

سهام(سهامي خاص) 
به شماره ثبت 104015 و شناسه ملي 10101479119
 بدينوســـيله از كليه ســـهامداران شـــركت كارگزاري بازار ســـهام

(ســـهامي خاص) دعوت مي نمايد در جلســـه مجمع عمومي عادي 
ساليانه شركت كه در ســـاعت4 بعدازظهر روز دوشنبه 97/10/24 در 
 محل شـــركت واقع در خيابان ميرداماد، ميدان مادر، خيابان حصاري، 

كوچه دوم، پالك37 تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني شركت
2ـ تصويب صورت هاي مالي منتهي به 97/6/31

3ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره
4ـ انتخاب بازرسان

5ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار
6ـ ساير موارد

هيئت مديره 
شركت كارگزاري بازار سهام

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
(نوبت دوم)

شركت تعاوني مصرف كاركنان 
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

باتوجـــه به عدم حصول حد نصـــاب قانوني، جلســـه مجمع عمومي 
فوق العاده (نوبت اول) در روز سه شـــنبه مورخ 1397/10/04 رسميت 
پيدا نكرد. بدينوســـيله از كليه اعضاي محترم دعوت مي شـــود تا در 
مجمع عمومي فوق العاده(نوبت دوم) اين شـــركت كه رأس ساعت 14 
روز يكشـــنبه مورخ 1397/10/23 در محل سالن غدير واقع در ميدان 
بهارستان، خيابان صفي عليشاه ســـازمان برنامه و بودجه كشور برگزار 

مي گردد، حضور به هم رسانند.
الزم به ذكر اســـت كه كليه اعضا با در دســـت داشتن دفترچه عضويت 
و كارت ملي در جلســـه مذكور حضور به هم رســـانند و يا نمايندگان 

تام االختيار خود را به صورت مكتوب معرفي نمايند.
دستور جلسه:

1ـ الحاق دو بند به ماده سه «موضوع فعاليت»
2ـ تغيير نام شركت به «شركت تعاوني مصرف كاركنان سازمان برنامه 

و بودجه كشور»
يادآوري مي شود:

ـ به اطالع مي رســـاند كه به موجب ماده 19 آيين نامه نحوه تشـــكيل 
مجامـــع عمومي؛ تعـــداد آراي وكالتي هر عضو حداكثـــر 3 رأي و هر 
شـــخص غيرعضو تنها يك رأي خواهد بود و اعضاي متقاضي نمايندگي 
مي بايست به همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ 1397/10/18 در محل 
شـــركت تعاوني مصرف حاضر تا پس از احراز هويت و تائيد وكالت برگه 

ورود به مجمع را دريافت دارند.
رئيس هيئت مديره
شركت تعاوني مصرف كاركنان
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

آگهي مفقودي شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري پرايد 

اصل شناســـنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو ســـواري سيستم پرايد تيپ 

جي تي ايكس آي بـــه رنگ ســـورمه ايـ  متاليك به شـــماره انتظامي 

63ـ946ج59 مدل 1384 به شـــماره موتور 01297982 و به شماره شاسي 

S1412284656207 متعلق به اينجانب مهدي كفريزي فرزند محمود به 

ش ش 401 متولد مرودشت و به شماره ملي 2430004062 مفقود و از درجه 

(فسا) اعتبار ساقط مي باشد.    

 ســـند كارخانه و برگ ســـبز سواري هاچ بك ســـايپا تيبا2 

ســـفيد روغني مدل 94 پالك 53ـ557ق97 شماره موتور 

8191344 شماره شاسي NAS821100F1023987 به 

نام كاظم كهن درشوري فرزند احمد كدملي 4260090305 

گچساران مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

گرگان

(آگهي مفقودي مدارك خودرو)

اينجانـــب محمدرضـــا پورجعفري مالك خودرو ســـواري پژو به شـــماره پالك 

 12401K0122269ايران15ـ332ج61 و شماره شاســـي912129 و شماره موتور

به علت فقدان اسناد فروش (سند كارخانه و برگ سبز) تقاضاي رونوشت المثني اسناد 

مذكور را نموده اســـت. لذا چنانچه هركس ادعايي در مورد خودرو مذكور دارد ظرف ده 

روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص تهران كرج 

شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه1 مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي 

(تبريز) مهلت مزبوط طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.  

برگ سبز و برگ كمپاني كليه سندهاي قطعي 
كاميون كمپرسي ان ال12 به شماره پالك 

431ع73ـ ايران18 شاسي 808878 موتور 
237721 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز پاترول 2 درب مشكي مدل 75 
به شماره موتور Z24037462Z و شماره 

شاسي PNK15Z512894 مفقود از 
درجه اعتبار ساقط است.(سميرم)

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري 
سايپا تيپ SX 131 مدل 1390 به شماره 
پالك 299ب57ـ ايران53 بنام كيانوش 

دهقاني مفقود شده اعتبار ندارد.

برگ سبز وانت مزدا تيپ بي2000 آي مدل 1390 ش موتور 
FE146215 ش شاسي NAGEPX2PE11D43543 پالك 

ايران ـ65 175ط67 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.(زرند كرمان)

كارت هوشمند اتوبوس به 
شماره 2388916 به نام 
آقاي مجيد براتي مفقود و 
فاقد اعتبار است. كليشاد 

سند برگ سبز كارت و تسلسل اسناد وانت مزدا مدل 
89 شاسي NAGDPX2PC18D40910 موتور 

FE563473 پالك 368هـ33 ايران73 به نام عباس 
احمدي خونساركي مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

كارت دانشجويي صالح صباغي به شماره 
دانشجويي 961101901 رشته 
مهندسي برق قدرت دانشگاه زابل 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

كارت دانشجويي افشين پهلوان مقدم به 
شماره دانشجويي 912035903 رشته 

مهندسي برق قدرت دانشگاه زابل مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط است.

كارت دانشجويي نعمت اله براهويي 
به شماره دانشجويي 961044112 
رشته مهندسي برق دانشگاه زابل 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

گواهينامه موقت پايان 
تحصيالت اينجانب 

عليرضا ساكت فرزند 
علي به ش ش 381 
صادره از كرمان در 

مقطع كارشناسي رشته 
الهيات گرايش فقه و 

حقوق اسالمي صادره از 
دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد جيرفت مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

كرمان

بدينوسيله به اطالع عموم مي رساند كه 
اسناد فروش و انتظامي خودرو سواري 

هاچ بك سيستم ام وي ام 315 به شماره 
 NATFBAMD0G1033728 شاسي

و شماره موتور 
MVM477FJAG044492 و شماره 
انتظامي ايران 66ـ321س16 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

گواهي موقت مدرك فارغ التحصيلي اينجانب كفايت تابعي نيا 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 17047 صادره از اهواز 

در مقطع كارشناسي ارشد در رشته جغرافياي طبيعيـ  
اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي با شماره 12/922242 
مورخه 1392/3/29 (سريال 0984004) مفقود گرديده 
است و فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل 

مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز به نشاني اهواز 
فلكه كارگر (فرهنگ شهر) خيابان كارگر جنوبي كدپستي 
68875ـ61349 و صندوق پستي 1915ـ ارسال نمايد.

برگ سبز سواري هيونداي 
توسان مدل 2010 به شماره 
پالك 45ـ984ب91 با شماره 

 G6BAA74993 موتور
و شماره شاسي 

 KMHJN81DDAU195671
به نام محمد منصوري كرماني 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.كرمان

برگ سبز و سند كمپاني سواري 
رانا مدل 1393 به شماره 

پالك 45ـ484ق46 با شماره 
 163B0025439 موتور

و شماره شاسي 
 NAAU01FE7ET044473

به نام پارسا آرون مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كرمان

«گمشده»
سند مالكيت پرايد تيپ دي ام

(هاچ بك) مدل 1386 به شماره 
پالك 59 ـ ايران982ب78 به شماره 
موتور 2150907 به شماره شاسي 
S1442286188675 متعلق به 
خانم سليمه كركز به شماره ملي 

4979584561 مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.شهرستان آق قال

برگ سبز وانت تويوتا 
اف جي45 مدل 1982 

به شماره انتظامي 
639م27ـ ا يران98 با 

شماره موتور 652660 و 
شماره شاسي 328824 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
(قزوين)

كارت شناسايي اينجانب 
حسن زواره به شماره 
كارمندي 931512 

مربوط به شركت 
هواپيمايي جمهوري 

اسالمي ايران هما مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

برگ سبز و سند كمپاني پژو 
پارس مدل 1387 به شماره 
پالك 62ـ795ج46 و شماره 
موتور 12487136264 

و شماره شاسي 
 NAAN01CA09E733759
به نام معصومه رياحي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط گرديده است.

(ساري)

برگ سبز خودرو برگ 
 TU5 سواري پژو پارس

مدل 1395 به شماره پالك 
536ق77 ايران66 به شماره 

 139B0135814 موتور
و شماره شاسي 

 NAAN11FE9GH727881
مفقود گرديده و از اعتبار 
ساقط مي باشد شاهرود 

سند كمپاني سواري 
دوو سي يلو مدل 1381 

به شماره هاي پالك 
92ـ358ب26 شاسي 
 IR81165049869

موتور 860991 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. «آمل»

سند كمپاني ماشين سواري 
سيستم سايپا 131 مدل 
1395 به شماره انتظامي 

112ب83ايران97 
به شماره موتور 

5516871 شماره شاسي 
 NAS411100F1187575
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است.ابهر

برگ سبز سواري سايپا 
رنگ سفيدـ  روغني مدل 

1395 شماره موتور 
M13/5678524 شاسي 

 NAS411100G1245809
پالك 83ـ341ج26 متعلق به 

راضيه شريعتي شيري مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

زرين  دشت غالمي

برگ سبز سواري پژو 405 
SLX-TU5 خاكستري متاليك 

مدل 1395 شماره شاسي 
 NAAM31FE1GH022689
موتور 164B0058916 پالك 

73ـ337ج86 مالك اشرف 
طاهري مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است.الرستان 

برگ سبز سواري پژو 206 
مدل 1382 به شماره پالك 

45ـ641ط11 با شماره 
 10FSF94274774 موتور

و شماره شاسي 
82608375 به نام فاطمه 

عارفي مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

كرمان

نوبت دوم
گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب 

سميه اكبرپور فرزند غالمرضا شماره 
شناسنامه 1972 صادره از زابل در 

رشته آموزش و پرورش ابتدايي دوره 
كارشناسي ناپيوسته شماره گواهينامه 

18/01/2879ك صادره از دانشگاه پيام 
نور واحد زاهدان مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است.زابلـ  سميه اكبرپور

جواز سالح شكاري 
تك لول ته پر ساچمه زني 
مدل كوسه كاليبر 12 

ساخت روسيه به شماره 
سالح A14895 به نام 
محبعلي صياد مفقود 

گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است.

زابلـ  محبعلي صياد

(آگهي مفقودي)

سند اوليه كارخانه اي سواري مزدا3 هاچبك مدل1390 به شماره 

پالك ايران15ـ431ن86 و شماره موتور LF11112392 و 

شماره شاسيNAGEHX8CC22C61006 نام شهال 

پاكرو امين آباد مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. 

(تبريز)

كار هوشمند ناوگان ايسوزو 
به شماره 3049597 به نام 
آقاي محسن طاهري مفقود و 

فاقد اعتبار است. كليشاد

برگ سبز پژو206 مدل1395 به شماره 
پالك62ـ231س87 و شماره موتور 

167B0013171 مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط گرديده است. (ساري)

كارت كيشوند اينجانب سميه 
بيات به شماره 171974/01 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز ريو مدل1386 به شماره 
پالك 72ـ241ص21 و شماره 

موتور1038908 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط گرديده است. ساري

كارت دانشجويي اينجانب حانيه جهان بخش 
داراي شماره 9416527203 صادر شده 
مؤسسه آموزش عالي عالمه قزويني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. (قزوين)

برگ سبز سواري پژو 405 مدل 1394 
ش موتور 124K0764107 ش شاسي 

NAAM01CE8FH255500 پالك 99ايران269ق82 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. زرند كرمان 

كارت هوشمند كاميون باري شماره كارت 
2900854 شماره پرونده 117306415 به 

شماره شهرباني 654ع49 ايران78 مفقود شده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. ملكانـ  عينالو

سند اصل سواري سمند رنگ سفيدـ  روغني مدل 1390 شماره 
موتور 12490091552 شاسي NAACC6BF86833 پالك 
154د52ـ84 متعلق به حميد آريانژاد مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. (زرين دشتـ  غالمي)

(مفقودي نوبت دوم)
مجوز حمل سالح گلوله زني مدل5 
تير(برنو) به شماره 222 ساخت 
ايران شماره سريال723663 

كالبير7/92 به نام اينجانب 
غالمحسين سياحي فرزند 

شاحسين صادره از آبدانان مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. دهلران

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) 
خودرو سواري سمند مدل 1393 
به شماره 732 و 89 ايران12 و 

شماره موتور 147H0064728و 
شماره شاسي 566821 به نام 
غالمعلي ميناب پودينه مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است. 

زابلـ  غالمعلي ميناب پودينه 

دفترچه سهميه مهمات 
سالح شكاري تك لول ته 

پر ساچمه زني مدل كوسه 
كاليبر 12 ساخت روسيه به 
شماره سالح KH19964 به 
نام احمد پرواز فرزند حسن 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است. 
زابلـ  احمد پرواز 

سند كمپاني و شناسنامه مالكيت 
خودرو (برگ سبز) سواري پرايد مدل 
89 رنگ سفيد به نام آقاي سيدمجيد 

آزرم فرزند سيدصفر ش ش 
1900063514 رامهرمز شماره 
موتور 3667286 شماره شاسي 

S1412289558292 شماره انتظامي 
24ـ147ل53 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز (شناسنامه مالكيت) 
وسيله نقليه و كارت شناسايي 
وسيله نقليه متعلق به خودرو 
سواري پرايد سفيد رنگ مدل 

1377 شماره پالك 14ـ791ن33 
شماره موتور 095542 شماره 

شاسي S1412277577614 به 
نام آقاي رضا طرفي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

جواز سالح شكاري تك 
لول ته پر ساچمه زني 
مدل كوسه كاليبر 16 

ساخت روسيه به شماره 
سالح U40131 به نام 

حاجي بزي پور ثابت فرزند 
علي اصغر مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط است. 

زابلـ  حاجي بزي پور ثابت

دوبرگ پليس راهور و برگ مخصوص 
كارخانه موتورسيكلت پيشتاز 

125CDIcc مدل 1390 رنگ نقره اي 
شماره پالك 579ـ43399 شماره تنه 
NEG***125A9051795 و شماره 

موتورNEG1105435 متعلق به 
اينجانب بهزاد مرادي نام پدر محمد 

كدملي1829317423 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط است.

كارت و برگ سبز خودرو كاميونت سقف 
فلزي مدل91 رنگ سفيد روغني شماره 
پالك 44ايران962ع96 شماره موتور
IX493ZLQ3C3037715 شماره 

 N5EAECGTXCBN00062 شاسي
به نام شركت ابنيه فرازان دكاموند 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

برگ سبز سواري سايپا 131 اي ايكس رنگ سفيدـ  روغني 
مدل 1392 شماره موتور 4844676 و شماره شاسي 

NAS411100D1236611 به شماره انتظامي 57ـ585ص28 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. «دليجان»

برگ سبز و سند كمپاني 
خودرو سواري پيكان مدل 
77 رنگ سفيد شماره پالك 
71 ايران531ج71 شماره 
موتور 11127681214 

شماره شاسي 76487000 
به نام علي علي پور مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

كارت كيشوند اينجانب سپيده 
حسن زاده نواسطلي به شماره 

168103/01 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز وانت پيكان مدل 87 به شماره پالك 
488ط85ـ  ايران78 و موتور 11487071332 
و شاسي NAAA46AA89G057147 مفقود 

و فاقد اعتبار است. (بناب)

برگ سبز پژو پارس ش پ 57ـ466ب47 
ش موتور 12486240326 ش شاسي 

50349651 مفقود و فاقد اعتبار 
است. قلهك 

سند كمپاني خودروي سواريـ  
سواري ام وي ام تيپ X33 مدل 

1392 رنگ مشكيـ  متاليك به شماره 
پالك ايران 67ـ186د19به شماره 

 MVM484FAFD026931موتور
به شماره شاسي 

NATGBAXK2D1026967 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

اصفهان 

كارت دانشجويي مينا 
ابراهيمي فرزند ولي اهللا 

به شماره دانشجويي 
8916683 رشته 
مهندسي كشاورزي 

دانشگاه صنعتي شاهرود 
مفقود گرديده و از اعتبار 

ساقط مي باشد. 
شاهرود 

سند كارخانه خودرو سواري 
سمند LX-EF7 مدل 1391 
به رنگ مشكيـ  دوگانه سوز به 

شماره موتور 14790051794 
و شماره شاسي 

NAACJ1JC8CF060582 به 
نام مهناز معتمدي دهبارزي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. (بندرعباس)

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
سواري پرايد GTXI مدل 1387 
به شماره شهرباني 234ـ قـ  81 

ايران 73 به رنگ سفيدـ  روغني به 
شماره موتور 2384383 و شماره 
شاسي S1412287466589 به 

نام رامين صالحي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

حسينيـ  آباده 

آگهي مفقودي
اصل سند كمپاني و شناسنامه 

خودرو كاميون يخچالدار سيستم 
ايسوزو تيپ NPR70L به شماره 
موتور 584547 شماره شاسي 

NAG086NPRF07742 شماره 
پالك 13ـ775ع81 به نام زهره ايزدان 
فرزند مصطفي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. بستك

سند كمپاني و برگ سبز 
خودرو زانتيا مدل 1387 به 
شماره انتظامي 419 ج 63 
ايران 89 با شماره موتور 
743385 و شماره شاسي 
 S1512287164784
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است. 
(قزوين) 

برگ سبز خودرو سواري پژو 
پارس مدل 1387 به شماره 
پالك 17ـ244ق29 و شماره 

موتور 12487029324 
و شماره شاسي 

 NAAN01CA58E707527
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
اروميهـ  فرج الهي 

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
مجيد حميدين فرزند محمدعلي به 
شماره شناسنامه 1910 صادره از 
شميران در مقطع كارشناسي رشته 

مديريت صنعتي صادره از واحد 
دانشگاهي تهران مركزي با شماره 
26121 و تاريخ 1376/10/15 

مفقود گرديده است، از يابنده تقاضا 
مي گردد اصل مدرك را به دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد تهران مركزي به 
نشاني تهرانـ  خيابان آزاديـ  خيابان 
اسكندري شماليـ  خيابان فرصت 

شيرازيـ  پالك 136 صندوق پستي 
13185/768 ارسال نمايد. 

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 تيهوترابرمى باشد 
مفقود گرديده است كه در صورت پيدا 
شدن غيرقابل معامله به غير مي باشد.

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
نوبت سوم

اصل مدرك كارداني رشته برق 
الكترونيك اينجانب مهيار فروغي 
فرزند نصرت اله شماره شناسنامه 

378 كد ملي 0068386125 صادره 
از واحد دانشگاهي آزادشهر مجلسي 
به شماره 138521900103 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

كارت دانشجويي به شماره 911108059 
به نام بهناز گوهري رشته مهندسي معماري 
مؤسسه آموزش عالي عالءالدوله سمنانيـ  

گرمسار مفقود و فاقد اعتبار است. 
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يادگيرى محيطى، سهم بسيار زيادى 
در يادگيرى انســــان از بدو تولد تا لحظه 
آخر زندگىاش دارد. آنچه كه انســــان به 
طور طبيعى از محيط پيرامون خود مىآموزد 
به اندازهاى گســــترده است كه شايد بتوان 
گفت، آموخته هاى رسمى او در كالسهاى 
درس و كتابخانهها در مقابل آن بســــيار 
ناچيز است؛ چرا كه انسان به  طور مداوم و 
بدون اينكه به آن فكر كند در حال آموختن 
دانش و مهارتهايــــى از محيط پيرامون 
خود اســــت. به همين دليل، در طراحى يا 
بازســــازى محيطهاى يادگيرى، توجه به 
اين موضوع بســــيار ضرورت دارد. در اين 
مطلب بررسى مىكنيم كه چگونه مىتوان 
به كمك ويژگىهاى يادگيرى محيطى در 
طراحى محيط، ضمن توسعه مهارتهاى 
دانشآموزان در زمينههــــاى مختلف، به 
تقويت گرايش به طبيعت و همچنين باال 
بردن روحيه مســــئوليتپذيرى و مقاومت 
آنها در برابر مشكالت كمك كرد و براى 
رسيدن به شاخصههاى اين رويكرد از چه 

الگوى مناسبى مىتوان استفاده كرد.

*كودك روستايى و كودك شهرى
براســــاس برخى پژوهشها كودكان 
روســـــتايى، روحـيه سختكوشـــــى و 
مسئوليتپذيرى باالترى نسبت به كودكان 
شــــهرى دارند و لذا در مقابل مشكالت و 
ناماليمات مقاومت بيشترى از خود نشان 
مىدهند. اين پژوهشها نشــــان مىدهد 
كه بيشــــترين ميزان هــــوش هيجانى در 
دانشآموزان دبســــتانى روستايى است. 
توانايى درك، توصيف، دريافت و كنترل 
هيجان و مواجهه با وقايع مثبت  يا منفى در 
زندگى و سازش بهتر با آنها، ويژگىهاى 
يك انسان با برخوردارى از هوش هيجانى 
باال است. اين ويژگىها به زندگى فرد نظم و 
ثبات مىبخشد و سبب مىشود وقايع منفى 
و ناخوشــــايند، تأثير كمترى در زندگى او 
بگذارد. البته روستاهاى فاقد تمكن اقتصادى 
ناشــــى از كمبود امـكانــــات و همچنين 
كاسـتىهاى طبيعى همچون كمآبى، داراى 
عوامل مداخلهگرى در نتيجه اين تحقيقات 
هستند كه پرداختن به آنها خارج از موضوع 

مورد بحث ماست.
در هر صورت، در محيط يك روستاى 
زنده و مولد، نوعى از تجربه زندگى واقعى 
و طبيعى وجود دارد كه كودكان شهرى از آن 
فاصله دارند و با آن مواجه نمىشوند. دست 
و پنجه نرم كردن با دشوارىهاى روزمره در 
روستا، مشاركت در باغبانى و كشاورزى، 
همراهــــى در نگهــــدارى و بهرهبردارى 
از حيوانات اهلى، مشــــاركت دائمى در 
مسئوليتهاى خانوادگى و اجتماعى، همه
و همه، ظرفيتها و موقعيتهايى هستند كه 
باعث مىشوند تا مهارتهاى يك كودك 
در مقابله با ناماليمات بيشتر از مهارتهاى 
يك كودك شهرى، حتى براى همان محيط 

شهرى، باشد.
پرداختن به همه جوانب موضوع در 
حوصله اين مقاله كوتاه نيست، لذا ما تنها به 
موضوع الهام گرفتن از برخى فعاليتهاى 
افراد و خصوصاً كودكان، در محيطى شبيه به 
يك روستا، براى آموزنده كردن محيطهاى 
مدارس شهرى مىپردازيم. در اين زمينه، 
ويژگىهايى همچون توجه به تعامل عميق 
و گسترده با طبيعت، حضور عناصر پوياى 

طبيعى واجد شرايط رشد و نمو و  همچنين 
ايجاد موقعيتهايى كه مسئوليتآفرينى كند، 

بيشتر قابل بررسى هستند.

*ايجاد فضايى براى كاشت سبزيجات
كاشت، داشت و برداشت گل و گياه 
و ســــبزيجات، يكى از فعاليتهايى است 
كه بهطور طبيعى در بيشتر روستاها شكل 
مىگيرد و اگر در فضاهاى مدرسه شهرى، 
موقعيتهايى براى آن پيشبينى شود و در 
عين حال برنامه منسجمى براى مشاركت 
دانشآموزان و مســــئوليت دادن به آنها 
در اين موضوع امــــكان پيدا كند، موجب 
يادگيرى پايدار از محيطى مىشود كه عناصر 
آن طبيعى هستند، رشــــد و نمو مىكنند، 
مســــئوليتآفرينى مىكنند و در عين حال 
به توليد محصوالت سالم و دسترنج خود 

دانشآموزان مىانجامند.

*نگهدارى از حيوانات
يكى ديگــــر از فعاليتهايى كه در 
فضاهاى باز و نيمهباز مدرسه مىتواند انجام 
گيرد، نگهدارى از پرندگان و حيوانات اهلى 
است. از مرغ و خروس و اردك و بوقلمون 
گرفته تا حتى گوسفند و بز، توأم با توجه به 
تمهيدات بهداشتى و كمك گرفتن از يك 
كارشناس كه به صورت هفتگى به مدرسه 

سر مىزند.
 اين كارشــــناس ضمن آموزش، بر 

فعاليت دانشآموزان و كنترل بهداشــــت 
محيط نظارت مىنمايد.

*خاك بازى، ساخت خانه گلى
ماده بسيار ارزشــــمندى كه مىتواند 
بخشى از محيط مدرسه را واجد ويژگىهاى 
آموزنده كند خاك (شــــن) است. خاك، 
از مهدكودك تا دبيرســــتان كاربرد دارد. از 
ساخت قلعه شنى و سفالگرى توسط كودكان 
تا ســــاخت خانه خشت و گلى و بررسى 
ويژگىهاى علمى خاك، در دانشآموزان 
سطوح باالتر، مىتواند خاك را به عنصرى 
تبديل كند كه به يادگيرى محيطى در محيط 
يادگيرى بيانجامد. اين اتفاق در محيطها و 
فضاهاى باز به شكل بهترى امكانپذير است. 
اما در فضاهاى سرپوشيده نيز مىتوان به آن 
پرداخت. در اين رابطه، توجه به تمهيدات 

بهداشتى و ايمنى اهميت فراوان دارد.

*حضور در طبيعت
يكى ديگر از مــــواردى كه كودكان 
شــــهرى از آن فاصله دارنــــد، ارتباط با 
زيبايىهاى طبيعت و آموختن از آن است. 
استفاده از تنه درختان بهعنوان نيمكت در 
محيط باز و استفاده از سنگريزههاى كف 
حياط، كه معمــــوالً راه رفتن روى آنها و 
به هم زدن آنها با پا، براى بچهها جذابيت 
زيادى دارد و يا قرار دادن سنگهاى بزرگ 
و اســــتفاده از صخرههاى طبيعى با در نظر 

گرفتن ايمنى، همچنين طراحى آبنما يا يك 
ســــازه آبى شبيه سازه آسياب آبى يا قنات، 
با قابليتهاى آموزشى در مفاهيم سياالت 
و بســــيارى از ايدههاى مشابه كه بهطور 
معمول در محيطهاى شهرى به راحتى در 
دسترس نيستند، نقش آموزشى محيط را 

ارتقا مىبخشند.

*خلق موقعيت هاى مسئوليت آفرين
در هر محيط آموزشى، وجود فـضاهايى 
كـه بـتواند روحـيه مسئوليتپذيرى و ديگر 
مهارتهاى فــــردى و اجتماعى را افزايش 
دهد الزم است. ايجاد و تجهيز برخى فضاها 
كه دانشآموزان در آن بتوانند آشپزى كنند 
و تهيه و پخت غذا را بياموزند، هم جذاب 
است و هم آموزنده. همچنين امكان پخت 
نان كه در محيطهاى روستايى ديده مىشود 
نيز جاذبههاى خود را دارد. چه بهتر كه اين 
امكان با استفاده از اجاق خورشيدى در كنار 
يك تنور سنتى، شكل آموزندهترى به خود 

بگيرد.
در برخى مــــدارس، فضاهايى ايجاد 
كردهاند كه در آنها دانشآموزان مىتوانند 
به تهيه غذا، شستوشوى ظروف و البسه 

خود بپردازند.
وجود فضــــاى پاكيــــزه و امكانات 
مناســــب براى نظافت محيط، توسط خود 
دانشآموزان، نيز در همين راستا تأثيرگذار 

است. 

*كارگاه هاى هنرى
پيشبينى فضاهايى براى كارگاههاى 
هنرى مناســــب، براى توليد صنايع دستى 
توسط دانشآموزان و فراهم كردن زمينههاى 
فروش محصوالت آنها، نتايج مفيدى در 
پىخواهد داشت. چند سالى است كه برخى 
از مدارس، با راهاندازى بازارچههاى خيريه 
در محيط مدرســــه، زمينهساز تجربههاى 
بسيار مفيد اجتماعى و اقتصادى آموزنده 

هستند. 
حال اگر محصوالت عرضه شده در 
اين بازارچهها از توليدات خود دانشآموزان 
باشــــد، عالوه بر هويتبخشــــى و ايجاد 
تشخص بومى در فعاليت، زمينه كارآفرينى 
را نيز در دانشآمــــوزان فعال در آن فراهم 

مىسازد.
نگاه به شــــرايطى كه وجود آنها به 
برترى سختكوشى و هوش هيجانى باالتر 
در برخى از كودكان روســــتايى نسبت به 
كودكان شــــهرى منجر مىشود، مىتواند 
ايدههاى فراوانــــى براى تغيير در معمارى 
محيط مدرســــه توليد كند تا محيطهاى 
يادگيرى شهرى را به ويژگىهاى ارزشمند 
يادگيرى محيطى در برخى روستاها در حد 

امكان مجهز نمايد.

*سخن آخر
هرچه قــــدرت يادگيرى محيطى در 
محيطهاى يادگيرى فراتر رود، كالبد اين 
محيطها بهتر مىتواند نقش معلم سوم را 
پس از آموزگاران و همســــاالن ايفا نمايد. 
دســــتيابى به اين موضوع بيش از هر چيز 
نيازمند توجه به چنين رويكردى اســــت. 
توجه به اينكه فضاهاى مدارس مىتوانند 
آموزنده باشند و تنها نقش يك سرپناه براى 
افراد را بازى نكنند ضرورى اســــت. اگر 
مىدانيم كه ما هميشه آگاهانه و يا ناخودآگاه 
در حال يادگيرى محيطى هستيم، پس چرا 
محيط يادگيرى را آموزنده طراحى و تزئين 
نكنيم؟ آيا مىتوان عالوه بر كاركرد معمول 
هر يك از عناصر موجود در ســــاختمان و 
مبلمان محيط، كاركردهاى آموزشى را نيز 
انتظار داشت؟ در ورودى آموزنده، آكواريوم 
آموزنده، ديوار آموزنده و بسيارى از عناصر 
ديگر محيط مدرســــه را در نقش آموزنده 
ديگرى هم ديد؟ آيا مدرســــه مىتواند به 
يك اسباببازى آموزنده در مقياس بزرگ 
تبديل شــــود؟ آيا بازىهايى كه بچهها در 
مدرسه انجام مىدهند نمىتواند الگويى براى 
آموزندهتر كردن محيط شود؟ آيا از تركيب 
تخصص معلمين دروس مختلف و طراحان 
مدارس، نمىتوان در اين رابطه بهره گرفت؟ 
چگونه با طراحى چندحّسى محيط و درگير 
كردن حواس گوناگــــون بچهها، ظرفيت 
يادگيرى به كمك هوشهاى چندگانه را باال 
ببريم؟ و چگونه از ويژگىهاى فوقالعاده 
ارزشــــمند فضاى باز، خصوصاً فضاى باز 
درآميخته با طبيعت و عناصر طبيعى بهره 

ببريم؟
با اميد به اينكه مدارس ما روزبهروز در 
جهت تبديل شدن به محيطهاى يادگيرى، با 
توجه به رويكرد يادگيرى محيطى، حركت 
كنند و فضاهايى سرشــــار از موقعيتهاى 
آموزنده براى فرزندان اين مرزوبوم فراهم 

سازند.

به نقل از رشد معلم

معـــاون بنياد نخبگان اســـتان فارس به تشـــريح وضعيت 
فارغالتحصيالن رشتههاى گروه رياضى، انواع هوش و جايگاه آن 
در نزد مردم و طرح ملى شهاب يا "شناسايى و هدايت استعدادهاى 
برتر" پرداخت و با بيان اينكـــه هدايت تحصيلى ذيل اين برنامه 
قرار مىگيرد، خاطرنشان كرد: اكنون زمان مناسبى است كه اجراى 
اين طرح مورد بازبينى قرار گرفته و از بيراهه رفتن آن جلوگيرى

 شود.
عليرضا فخارزاده جهرمى در گفتوگو با ايســـنا با بيان اين 
كه اكثر مردم ما هوش و اســـتعداد را فقـــط از دو نوع تجربى 
وضعيت بازار  و رياضى دانســـته و همه ســـراغ آنها مىروند
و جايگاه متخصصان رشـــته تجربى را يادآور شـــد و گفت: در 
نهايت ضريبـــى كه به هوش تجربى داده مىشـــود، بيشـــتر

 است.
وى ضمن اشـــاره به نظريه گاردنر و آنچـــه در برنامه ملى 
"شـــهاب" در حال رخ دادن است، خاطرنشـــان كرد: بر طبق نظر 
گاردنر 9نوع هوش وجود دارد كه معادل بومىسازى شده آن برابر 

با وجود 8نوع استعداد است .
معاون بنياد نخبگان اســـتان فارس انـــواع هوش را هوش 
كالمى حركاتى ورزشـــى، دينى يا معنوى فضايى رياضى تجربى 
رفتارى- اجتماعى و هنرى عنـــوان كرد و توضيح داد: اگر مردم 
نســـبت به همه انواع اين هوش آگاهى پيـــدا كنندمتوجه اين 
موضوع خواهند شـــد كه امكان موفقيت در همه زمينهها وجود 

دارد.
فخارزاده در همين زمينه به ذكر يك مثال پرداخت و تشريح 
كرد: هنرمندى همچون استاد فرشچيان آثار منحصر به فردى از خود 

به جا گذاشته كه تكرارنشدنى هستند. 
اين در حالى است كه اگر افراد ديگر شبيه به استاد فرشچيان 
باشند، آثار متفاوتى خلق خواهند كرد. واقعيت اين است كه چنين 
افرادى در جامعه كم داريم و اگر چنين نبود آثار بيشـــترى را در 
ميادين و پاركها و ... شاهد بوديم كه عالوه بر بازده فرهنگى، باعث 

تقويت روحيه و زمينهساز خالقيت نيز مىشد .
وى با بيان اينكه خيلى از افراد اهميت هوش رياضى را درك 
نمىكنند و اگر آن را درك كنند، بيشـــتر روى آن سرمايهگذارى 
خواهند كرد، گفت: بخشى از اين كم اهميتى بستر فرهنگى دارد و 
عمده آن ناشى ازعدم شناخت كافى از هوش رياضى و جنبههاى 

كاربردى و جديد اين علم است.
 بخشى ديگر  نيز به وضعيت بازار كار برمىگردد؛ البته در سطح 
كالن مىتوان گفت بازار كار پزشكى نيز اكنون تا حد قابل توجهى 
اشباع شـــده كه برخى از مهمترين داليل آن، برنامهريزى غلط و 

مطابق نياز پيش نرفتن دانشگاه است.
استاد دانشكده رياضى دانشگاه صنعتى شيراز سپس به شرح 
وضعيت افراد پذيرفته شده در كنكور رياضى پرداخت و توضيح 
داد: رتبههاى ممتاز اين رشـــته به تحصيل در رشـــتههاى فنى- 
مهندسى دانشگاههاى برتر مشغول مىشـــوند، اما ساير افراد كه 
ســـطح ميانى هستند، دانشـــگاه فرهنگيان را، كه ضمانت كارى 
دارد، بـــه كار كردن بر روى رياضيات پايـــه يا كاربردى ترجيح

 مىدهند.
فخارزاده در ادامه به معرفى برنامه ملى شـــهاب (شناسايى 
و هدايت اســـتعدادهاى برتر) پرداخت و خاطرنشـــان كرد: در 
اين برنامه طى ضوابطى به معلم ســـال چهـــارم آموزش داده 
مىشـــود كه چطور اين 8هوش را در بچهها شناسايى و گزارش

 كند.
وى ادامه داد: اين رويه در ســـالهاى پنجم و ششم نيز پى 
گرفته شده و اطالعات نسبى از هوش و استعداد دانشآموزان به 
دست مىآيد، كه هدايتهاى دوره متوسطه نيز بر اساس آن خواهد

 بود.
معاون بنياد نخبگان اســـتان فارس تأكيـــد كرد: پيشبينى 

شـــده كه هدايت در "شـــهاب" ابتدا به صورت عـــام و بعد به 
صورت خاص بوده، هدايت تحصيلى بخشى از آن باشد. اين در 
حالى اســـت كه اخيراً شنيدهايم آموزش و پرورش قصد دارد اين 
برنامـــه را فقط به هدايت تحصيلى معطوف كند كه نبايد اينطور

 باشد .
فخارزاده با اشـــاره به اينكه اين برنامه به كارفرمايى بنياد ملى 
نخبگان و با نظارت بنيادهاى نخبگان اســـتانى اجرا مىشود، باز 
شدن ذهن خانوادهها به دنبال اجراى چنين برنامههايى را يادآور 
شد و افزود: كشورهايى نظير بلژيك، فنالند و ژاپن كه داراى نظام 
آموزشى بسيار موفقى هستند، رويه فوق را دنبال كردهاند و دنبال 

شدن آن بايد مطالبه مردم از دولت باشد. 
وى ادامه داد: دامنه اين شناسايى فعًال از پايه چهارم آغاز شده 
است. اگر اين رويه ادامه پيدا كند و به درستى اجرا شود، هدايت 
انواع هوش و استعداد تا حدودى انجام مىشود كه البته بايد جزو 

مطالبات مردم نيز باشد.
معاون بنياد نخبگان استان فارس افزود: طرح شهاب پنج سال 
اســـت كه به صورت نامحسوس (چراغ خاموش) در كشور اجرا 
مىشود و اكنون زمان مناسبى است كه مسئولين حواسشان باشد اين 

طرح به بيراهه نرود.
فخارزاده نهـــاد اجراكننده برنامه ملى شـــهاب را وزارت 
آموزش و پـــرورش معرفى كرد و توضيـــح داد: وزارت علوم، 
تحقيقـــات و فناورى و وزارت بهداشـــت، درمـــان و آموزش 
پزشـــكى هم اين طرح را از مقطع دانشگاه به بعد دنبال خواهند

 كرد. 
گويـــا بنيـــاد ملى نخبـــگان هم قصـــد دارد بـــر روى 
يك الـــى 2.5درصـــد دانشآمـــوزان داراى اســـتعدادهاى 
برتر ســـرمايهگذارى كنـــد تا بحـــث نخبهپـــرورى دنبال

 شود. 
وى با اشاره به اينكه تمام اين موارد در اسناد باالدستى كشور 
از جمله سند راهبردى كشـــور در امور نخبگان، سند چشمانداز 
مدرســـه در افق 1400و ... آمده است، از رصد اين طرح از سوى 
شوراى عالى انقالب فرهنگى خبر داد و اظهار كرد: اميدوار هستيم 
به موجب اجراى صحيح اين طرح در آينده، شـــاهد تحوالتى در 

نظام آموزشى باشيم.
فخارزاده با بيان اين كه تكنسين خوب در كشور كم داريم و 
در عين حال مهندس بيكار زياد داريم، تشريح كرد: در برههاى از 
زمان جمعيت نسل جوان باال بود كه آنها را با تحصيل جلو برديم، 
در حالى كه در ايجاد اشـــتغال براى آنها موفق نبودهايم. در حال 
حاضر آنچه در دنيا انجام مىگيرد، كارآفرينى است يعنى توليد كار 
توسط خود افراد، نه آن كه لزوماً دولت براى آنها كار ادارى درست 

كند.
وى ادامه داد: در گذشته اين بحث مطرح بود كه دانشجويان 
را به منظور استخدام تعليم دهند. در حال حاضر در جهان پيشرفته 
اين مطرح است كه دانشـــجويان را براى كارآفرينى تعليم دهند 
و منظور هم  همان ايجاد دانشـــگاههاى نسل سوم و كارآفرين

 است.
فخارزاده با اشـــاره به اين كه آمريـــكا و اروپا در برههاى از 
زمان با اين مشـــكل مواجه بودهاند، لزوم قرار گرفتن متخصصين 
دانشگاهى در كنار متخصصين صنعتى و توليد درسهاى مشترك 
را يادآور شـــد و گفت: دانشـــگاه و صنعت بايد مشكالت را به 
هم انتقال دهند؛ اين كارى اســـت كه ديگران انجام داده و جواب

 گرفتهاند.
معاون بنياد نخبگان اســـتان فارس در پايان بار ديگر بر لزوم 
گنجاندن فرآيند شناسايى هوش و استعدادها در طول تحصيالت 
پيش از دانشگاه تأكيد كرد و افزود: اصل كار اين است كه بايد هم 
از اين ديدگاه و هم از ديدگاه كارآفرينى، تحولى در نظام آموزش و 

پرورش و آموزش عالى ايجاد شود.

دانشگاه و صنعت بايد مشكالت را به هم انتقال دهند

يادگيرى در طبيعت
محمد تابش
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پزشك
در رداى

 نخست وزير
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يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

يك سال بدون هيچ نتيجهاى سپرى شد، سپس دو سال گذشت 
و پس از آن ماهها و ماهها؛ با اين حال هيچ نشانى از اينكه "سنگاپور" 
با احداث پل مسطح موافقت خواهد كرد، ديده نمىشد. لذا "مالزى" به 
انتظار خود ادامه داد ولى من [مقامات] سنگاپور را خوب مىشناسم. 
من بيش از 20 ســـال با آنها مذاكره بى نتيجه در مورد مســـائل مورد 
اختالف داشـــته ام. "ســـنگاپور" مرتب پروژههاى ما را به تأخير مى 
اندازد و توافقنامهها را معّطل مى كند و خواهان امتيازات بيشـــتر و 
غيـــر قابـــل قبول در ازاى موافقت با چيزى اســـت كه در اصل حق 

[انتخاب آن با] ماست.
پس از آن شـــنيدم كه مذاكرهكنندگان مالزيايى پيشـــنهاد اعطاى 
يك ميليارد مترمكعب شـــن و ماسه به "سنگاپور" و موافقت با پرواز 
هواپيماهاى نيروى هوايى "سنگاپور" بر فراز مناطق جنوبى در "جوهور" 
را ارائه دادهاند. با خود مى پرســـم آيا تنها امكان فروش شـــن، دولت 
"مالزى" را بر آن داشـــته بود تا كار احداث پل را متوقف سازد و به 
تجديد مذاكره بر سر احداث پل مسّطح بپردازد؟ در اين ميان، دولت 
ايالتى "جوهور" شديداً نسبت به عقبنشينى دولت فدرال، اعتراض كرد. 
اين ايالت مستقيماً درگير كل پروژه بود. صداهاى اعتراض به پيشنهاد 
جديد، از هر ســـو برخاست ولى "داتوك سيرى نجيب رزاق" معاون 
صرف نظر از موضع "سنگاپور"، اقدام  نخست وزير گفت كه "مالزى" 
به ساخت اين پل در سمت مالزى خواهد كرد. "تان سرى سيد حميد 
البار" وزير خارجه "مالزى" هم اظهار داشت كه "سنگاپور" حق هيچگونه 
اعتراض به پلى كه روى زمينهاى مالزى در حال احداث اســـت را 
ندارد. گمانم اين بود كه [با چنين اظهاراتى] ما به ايده پلمحّدبى كه در 
نيز با آن موافقت كرده بود، باز خواهيم  اصل وزير خارجه "سنگاپور" 
گشـــت. ما تا آن وقت، دو ســـال زمان هدر داده بوديم، البته عمليات 
ساخت تأسيسات گمركى و مهاجرت و قرنطينه بهداشتى ادامه يافت. ما 
حتى اگر ساخت پل را آغاز كنيم همزمان با تكميل ساخت تأسيسات 
گمركى و مهاجرت و قرنطينه بهداشتى به پايان نخواهد رسيد. ما در 
ازاى چيزى بىارزش، ســـاخت پروژهاى با حدود يك ميليارد رينگت 

را معطل نگه داشته بوديم.
را متوقف  زمانى كه نخست وزير بودم، فروش شن به "سنگاپور" 
كردم. عمليات اصالح اراضى "سنگاپور" در اطراف جزاير خود در تنگه 
"تيبراو"، در دريايى كه كشتىها و قايقهاى نيروى دريايى ما براى رسيدن 
يا پايگاه جديد دريايى در مصّب رودخانه  به بندر "باســـير جودانگ" 
"جوهور" در حركت بودند، تأثير منفى بر جاى مى گذاشت زيرا برداشتن 
يك ميليارد مترمكعب از شنهاى كف دريا در اطراف شبه جزيره، منجر 
به خوردگى خط ساحلى و آسيب رسيدن به مناطق تخم گذارى ماهىها 
در طرف ما مىشـــد. همچنين بر وضع زندگى و معيشـــت ماهيگيران 
مالزيايى نيز تاثير منفى مى گذاشت. دولتى كه با ولع، به برداشت شن 
از ته دريا در سواحل شرقى و غربى ما مى پردازد، چندان توجهى به 
منافع "مالزى" نمىكند و از آنجا كه نه دولت و نه سرمايه گذاران دارنده 
امتيازهاى برداشت شن، چندان پولى از اين معامله به دست نمىآورند، 

بايد ديد عمًال چه كسى از اين پيشنهاد سود مىبرد؟
در چنين شرايطى صاعقه خبرى نازل شد و نخست وزير وقت 
"مالزى" اعالم كرد: «اين پل هرگز ســـاخته نخواهد شـــد و مالزيايىها 
شن بفروشند و همچنين نمىخواهند به  نمىخواهند به "ســـنگاپور" 
هواپيماهاى نظامى سنگاپورى اجازه پرواز در فضاى "جوهور" را بدهند؛ 
مالزيايىها در هر حال پل نمىخواهند.» ولى ما چيزى از اين دســـت 
نشنيده بوديم و سلطان "جوهور" زمينى در "جوهور بارو" براى كمك به 
شهروندانى كه به دليل احداث بزرگراه فوقانى جديد، ناچار به جابجايى 
شده بودند، اختصاص داد و اين نشان مىدهد كه او هيچ گونه مخالفتى 

با احداث پل (مسطح يا محّدب) نداشته است.
ادامه دارد

الجزيره نوشـــت، 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 سياسى و 
اقدامات خشونت آميز برنداشته است.

به گزارش گروه بينالملل خبرگزارى 
فارس، پايگاه خبرى شبكه«الجزيره» 
در گزارشـــى با عنوان «ريشههاى 
خيانت و ترورهاى سياســـى اولين 
دولت سعودى تا بن سلمان» آورده 
است، آل سعود از زمانى كه نخستين 
دولت محدود خود را با توســـل به 
زور و خشونت در منطقه «الدرعيه» 
(مركز و جنوب شبهجزيره) تشكيل 
داد و سپس زمانى تمام عربستان را 
با حمايت استعمارگران غربى به زير 
ســـلطه خود در آورد و تا به امروز 
كه اركان حكومت خود را متزلزلتر 
از هميشـــه مىبيند، مرتكب قتل و 
اقدامات خشونتآميز هولناكى شده

است .
جسارت خاشقچى

خاشـــقچى در سال 2004  به 
عنوان معاون سردبير روزنامه «عرب 
نيوز» انتخاب شد، او سپس سردبير 
روزنامه «الوطن»، يكى از بزرگترين 
روزنامههاى عربستان متعلق به موسسه 
انتشـــاراتى «عسير» شد كه رياست 
شـــوراى ادارى آن برعهده شاهزاده 
«بندر بن خالد الفيصل» اســـت از 
همين جا ستاره جمال خاشقچى به 
شكلى بى سابقه شروع به درخشيدن 
كرد و نام او در كنفرانسها و محافل 
مختلف به گوش مىرسيد. الوطن 
در دوره مسئوليت خاشقچى در آن 
گفتمانى جسورانه در انتقاد از استبداد 
دينى به كار گرفت و با زير ســـوال 
بردن چهرههايى دينى آن هم تقريبا 
براى اولين بار از زمان تشكيل جريان 
الصحوه در عربستان جرقه مناقشاتى را 
زد كه در تاريخ جنبش فرهنگى بومى 

سعودىها فراموش نشدنى است .
اين روزنامه همچنين به انتقاد 
از جريان الســـرورى و چهرههاى 
آن پرداخـــت و براى همين روزانه 
درگيرىهاى شديدى با جريان سلفى 
جهادى در عربستان كليد خورد آن 
هم به دنبال دو عمليات تروريستى 
در عربستان كه بازتاب گستردهاى در 
جامعه ســـعودى داشت كه يكى در 
محله المحيا رياض و ديگرى در الخبر 
به وقوع پيوست.الوطن نويسندگانى 
را جـــذب كرده بود كه در آن مقطع 
نويسندگان ليبرال شمرده مىشدند 
با وجود اينكه شـــايد آنها اين گونه 
هم نبودند، اما خلق و خوى كلى به 
حدى تنگ نظرانه بود كه كسانى كه 
براى الوطن مىنوشتند ليبرال خوانده 
مىشـــدند و آنهايى كه در روزنامه 
«سبق» مىنوشتند، محافظه كارانى از 
جريانهاى مختلف بودند، آن زمان 
ســـبق، تريبون مناسب اسالم گراها 
و به طور خاص جريان الســـرورى 
بود. اين اندازه سر و صداى الوطن، 
اوضاع فرهنگى آن مقطع در عربستان 
و محافظـــه كاران را تحريك كرده 

بـــود  به گونهاى كه اين روزنامه در 
هر حوزهاى كه مطلب مىنوشـــت 
در معرض تير اتهامها قرار داشـــت 
گاهـــى آن را قدرت نرم حكومت 
براى تغيير ارزشهاى جامعه محافظه 
كار مىخواندنـــد و گاهى ديگر آن 
را متهـــم مىكردند كه براى تاثير بر 
باورهاى مردمى بر مبناى دستورالعمل 
غرب و بخصوص آمريكايىها تالش 

مىكند. 

اين گزارش افزود: چيزى طول 
نكشيد كه الوطن را حتى به ابزارى 
براى تبليغ «توافق ســـركوب همه 
اشـــكال تبعيض عليه زنان» موسوم 
به «سيداو» در عربستان متهم كردند 
توافقى كه براى محافظه كاران سعودى 
خط قرمز محســـوب مىشد و در 
خيابانهاى جده، الرياض و الدمام آن 
زمان هم بحث بر سر اين توافق بود 
و اينكه مىگفتند اين ليبرالها چگونه 
مىخواهند خصائص فرهنگيمان را 
از مـــا بگيرند و بـــراى ارزشهاى 
غربى تبليغ مىكنند اما روزنامه الوطن 
كه محافظهكاران ســـعودى آن را 
«الوثن»(خرافات) مىخواندند نتوانست 
با گفتمان مردمى و آخرالزمانى عده 

زيادى حامى جمع كند.
به نوشته الجزيره، به اين ترتيب، 
الوطن به گناهى مبدل شـــد كه بايد 
دســـت از آن شست، در اين ميان 
شاهزاده نايف بن عبدالعزيز، وزير 
كشور وقت عربستان كه نماينده جناح 
محافظه كار در باالترين سطوح قدرت 
در عربســـتان بود در برابر دوربين 
رسانهها كه از تلويزيون رسمى اين 
كشور پخش شد در پاسخ به سوال 
خبرنـــگار روزنامه الوطن كه از او 
پرسيد علت اينكه شمار مراكز هيات 
امـــر به معروف و نهى از منكر در 
عربستان بيشتر از تعداد مراكز پليس 
است، گفت: «چه كسى اين را گفته 
است؟ اين درست نيست و چه بسا 
بعدا بيشـــتر شود، شما در روزنامه 
الوطن نگاه و مقاصد بسيار بدى داريد، 
نمى دانم چرا فقط الوطن اين طورى 
است؟، اميدواريم اين رويكرد شما به 
چيزى كه بايد باشد تغيير كند، شما 
يا اخبارى و چيزهايى مىنويسيد كه 
اصال صحت ندارد  يا كسانى را براى 
نوشتن در روزنامهتان دعوت مى كنيد 
كه ضد عقيدتى و ضدميهنى هستند و 

اين، شايسته نيست.
در ســـپتامبر 2009 ، جمال 
خاشقچى كانال تلويزيونى المجد و 
«سعد الشثرى »، عضو هيات علماى 
ارشد را به باد انتقاد گرفت، الشثرى 
در يك برنامه تلويزيونى شبكه المجد 
به مختلط بودن دانشـــگاه علوم و 
فناورى ملك عبداهللا اعتراض كرده 

و خواهان تشكيل كميتههاى قانونى 
براى بررسى اين موضوع شده بود.

اين دانشـــگاه در آن زمان در سبكى 
مدرن تاسيس شده بود و خود ملك 
عبـــداهللا آن را افتتاح كرده بود كه از 
مهم ترين دستاوردهاى وى در دوره 
پادشاهى اش به شمار مىرفت چون 
از لحاظ ســـاختار و محتوا كامال در 
نوع خود بازترين محيط آموزش عالى 
در عربستان شمرده مى شد و به طور 

ويژه از آن حمايت مى كرد تا از ديگر 
دانشگاههاى دولتى عربستان متمايز 
باشـــد. خاشقچى آن زمان با انتشار 
مقالهاى در روزنامه الوطن با عنوان 
الشثرى و كانال المجد گفت: اينكه 
شيخ، وقت و انرژى خود را براى بر 
هم زدن ثبات، صرف مىكند ديگر 
جايگاهى در اين دوره زمانه بين ما و 
بين شيخ و علماى كشور ندارد، قومى 
در بين ما سران كشور را به خيانت در 
امانت و مزدورى براى بيگانگان كافر 
متهم مىكند و حتى ما را تكفير كرده 
و ريختن خونمان را به دليل گفتار 
و رفتارمان مباح مىداند اما آنچه را 
دليل و مدرك مىداند، فتنه انگيزى 
اســـت.به دنبال آن الشثرى از هيات 
علماى عربستان بركنار شد و جريان 
محافظه كار سعودى يكى از مهمترين 
چهرههاى خود در نهاد دينى رسمى 
مهم در اين كشـــور از دست داد. به 
اين ترتيب انتشار مقاالتى در انتقاد از 
سلفى گرى و محافظه كاران سعودى 
در روزنامه الوطن ادامه داشـــت، تا 
اينكه هنوز 52 روز از تجديد انتخاب 
خاشقچى به عنوان سردبير روزنامه 
الوطن نگذشته بود كه محافظه كاران 

به دليل نفـــوذى كه در حكومت 
سعودى و مهرههايى كه در نهادهاى 
قدرت اين كشور داشتند خاشقچى را 
براى هميشه بركنار كردند تا كم ترين 
مدت رياست سردبيرى يك روزنامه 
درتاريخ مطبوعات عربستان به وى 

اختصاص يابد. 
الجزيره نوشت: محافظه كاران 
سعودى حاال نفس راحتى كشيدند 
يكى از مهم ترين محاربانشان ساقط 

شـــده بود پس از سالها سر و صدا 
و كار مطبوعاتـــى مملو از رنج و 
دشـــوارى كه خاشقچى در الوطن 
ســـپرى كرده بود براى همكارى با 
شاهزاده تركى الفيصل سفير وقت 
عربستان در انگليس به عنوان مشاور 
رسانه اى وى  به لندن رفت.خاشقچى 
آن زمان گفته بود كه با شـــاهزاده 
الفيصل به طور رسمى كار نمىكند 
بلكه به شكل شخصى پس از كسب 
اعتماد او كار مى كند. در آنجا جمال 
با روزنامههاى محلى يا عربى درباره 
كار خـــود گفت وگـــو مى كرد و 
براى مرحله آتى كار رسانهاى آماده 
مى شد. در يكم فوريه 2015 كانال 
العرب كه مالك آن شـــاهزاده الوليد 
بن طالل، ميلياردر معروف و ثروتمند 
سعودى بود را راه اندازى كرد، جمال 
خاشقچى در اولين تجربه تلويزيونى 
خود به عنوان مدير كل اين شبكه شور 
و شوق خود را بازيافت. خاشقچى 
هـــم مژده داده بود كه اين شـــبكه 
جديد التاسيس با الجزيره و العربيه 
رقابت خواهد كرد، مقر اين شـــبكه 
در بحرين بود، كوچكترين كشور 
عربى حاشيه خليج فارس كه مردمش 

هم بيش از ديگر كشورها در معرض 
فقر و ســـركوب قرار دارند.الجزيره 
نوشت: الوليد بن طالل و در ضمن 
آن جمال خاشقچى مدير كل كانال 
العرب تالش داشتند بگويند العرب 
مســـتقل بوده و وابسته به حكومت 
عربستان يا بحرين نيست چيزى كه 
در واقعيت كشورهاى عربى حاشيه 
خليج فارس غريب و نامفهوم بود 
اما آنها به ســـرابى بيش تكيه نكرده 

بودند آنهـــا از فرضيهاى طرفدارى 
مىكردند كه شكست آن كامال ثابت 
شـــده بود فرضيهاى كه مى گفت 
سقف خواستههاى مردم كشورهاى 
عربى حاشـــيه خليج فارس پس از 
انقالبهاى عربى باال رفته است و 
عربستان و بحرين مجبورند اين كانال 
متعلق به پسر طالل بن عبدالعزيز يكى 
از شاهزادههايى كه به زودى از خاندان 

سلطنتى جدا مىشود بپذيرند.
اين گزارش افزود: اما ســـخن 
گفتن از العـــرب ماهيت متفاوتى 
داشت، الوليد از طريق اين كانال پروژه 
اى سياســـى را دنبال مىكرد او مرد 
درستى را برگزيد، خاشقچى در طول 
مـــدت فعاليت مطبوعاتى خود فرد 
عادى يا نزديك به محافل تصميم ساز 
سعودى بود، بلكه همواره روياپرداز 
بوده و به آينده چشـــم دوخته بود 
اگر جاى مشخصى با او خداحافظى 
مىكردى هيچ كسى نمىتوانست به 
تـــو ضمانت بدهد كه برگردى و او 
را آنجا ببينى و اهميت خاشقچى در 
همين خصوصيتش بود كه الوليد از 
آن كامال آگاه بود .كانال العرب براى 
دست گرمى و امتحان فضاى كارى 

كه برايش فراهم شده بود در اولين 
برنامـــه تلويزيونى خود ميزبان يك 
معارض بحرينى بود، «خليل مرزوق» 
كه در آن از سلب تابعيت شهروندان 
بحرينى به داليل سياسى انتقاد كرد و 
اين اقدام شبكه العرب ضربه مستقيمى 

به حكومت بحرين بود. 
الجزيره آورده اســـت: به نظر 
مىرســـد سرنوشت خاشچقى در 
داستان او با شبكه العرب هم تكرار 

شـــد هنوز ساعاتى نگذشته بود كه 
پخش اين شبكه به طور كامل و براى 
هميشه متوقف شد. الوليد پس از آن 
با مقامات بحرينى مدام در ارتباط بود 
تا در خصوص رويكردهاى اين شبكه 
با آنها به توافقى برســـد؛ اما فايدهاى 
نداشـــت چيزى كه آن موقع گفته 
مىشد اين بود كه فرمان تعطيلى اين 
شبكه از رياض و به طور مشخص از 
سوى محمد بن نايف، جانشين، ولى 
عهد و وزير كشور وقت صادر شده 
است كسى كه بسيار به شاهزاده نايف 
بن عبدالعزيز  كه از منتقدان سرسخت 
الوطن شمرده مىشد نزديك بود يعنى 
زمانى كه محمد دســـتيار پدرش در 
مسائل امنيتى وزارت كشور بود.حس 
يأس و نااميدى به جمال بازگشت. 
او تصـــورش را نمىكرد كه امور تا 
اين اندازه و خيلى سريع پيش رود، 
الوليد به همراه جمال تالش كردند 
جايى جايگزين بحرين براى شبكه 
خود پيدا كنند؛ آنها دير فهميده بودند 
كه بحرين جز حياط خلوت عربستان 
نيســـت و وقتى از رياض دستور 
مىآيـــد منامه جز اينكه فورا آن را 
پياده كند كارى نم تواند انجام بدهد  

چون كشور فقير كوچكى در حاشيه 
خليجفارس نمى تواند با همسايهاى 
بزرگ مثل عربستان درافتد از همين 
رو تحت نفوذ سياستهاى عربستان 
قرار داشته و تسليم آن است اما الوليد 
و خاشـــقچى باز هم موفق نشدند؛ 
رياض موفق شـــده بود به روياى 

العرب كامال پايان دهد. 
صعود محمد... خروج جمال

الجزيره نوشت: محمد بن سلمان 

طى سالهاى 2016 و 2017 پلههاى 
قدرت را با سرعت پيمود. اين شاهزاده 
جوانى كه قبل از آن هيچ چيز نبود 
حاال همه نظاره گر صعود وى در هرم 
قدرت عربستان بودند؛ محمد هيچ 
سابقهاى كه دال بر توانايى وى براى 
تصدى پستهايى كه در حال حاضر 
گرفته است، نداشت. محمد بن سلمان 
در بيست و هشت سالگى تنها يك 
شهروند عادى مثل ديگر شهروندان 
بود، به منصب اميرى رياض رسيد، 
جمال خاشقچى هم معتقد بود وقتى 
ســــلمان شاه شود پسرش را از اين 
درجه عادى به نهادهاى تصميم ساز 
حكومتى ارتقا مىدهد از رياست دفتر 
پادشاهى و وزارت دفاع تا در نهايت 
واليت عهدى عربستان آن هم پس 
از اينكــــه دو ولــــى عهد «مقرن بن 
عبدالعزيــــز» و «محمد بن نايف» را 
كنــــار زد.  بنا به اين گزارش، موج 
تبليغات حكومت سعودى براى آماده 
كردن افكار عمومى در شنيدن چشم 
انداز 2030 كه ولىعهد سعودى بناى 
آن را گذاشته و پشتيبان آن شده بود 
كليد خورد همه بى صبرانه منتظر آن 
لحظه بودند، مردم كور سوى اميدى به 
ايجاد تغيير واقعى در قوانين حكومت 
سعودى پيدا كرده بودند حتى اصالح 
طلبانى كه به دليل اينكه اقدام محمد 
بن نايف در بازداشت بنيانگذاران و 
اعضاى جمعيت مطالبه اصالحات 
سياسى موسوم به حسم و بسيارى 
از اصالح طلبان موضع تندى نسبت 
به وى گرفته بودند اميدوار بودند اين 
چشــــم اندازى را كه شاهزاده جوان 
به نفع آينده عربســــتان دارد آزادى و 
مشــــاركت سياسى بيشترى را براى 
مردم فراهم كند.الجزيره نوشت: در 
واقع اين اميد كاذب آنها برخاســــته 
از سرخوردگىهاى عميقى بوده كه 
طى ســــالهاى پيش از آن تجربه 
كردند، اما اصالح طلبان ســــعودى 
وقتى نشست خبرى براى اعالم پيش 
نويس چشمانداز 2030 به پايان رسيد 
احساس غم و اندوه سنگينى كردند 
چيزى كه بى فايده بودنش در سالهاى 
آتى بيشتر روشن مىشود. اصال همين 
جنگ يمن هم كه به خواســــت بن 
سلمان و به رغم همه خسارتهاى 

ســــنگينى كه براى عربستان به بار
آورد ادامه دارد ناشى از تصميمهاى
نسنجيده و خام اين شاهزاده جوان
است و  بدين شكل ستاره بن سلمان
افول كرد .اين گــــزارش افزود: اما
جمال خاشقچى كه ناظر چشم انداز
2030 بود تالش كرد به آن نزديكتر
شود و آن را ابزارى براى ارائه همه
افكار و ديدگاههاى خود قرار داد. اين
طرح جديدى بود كه مىشد روى آن
مانور داد با اينكه خيلىها با آن موافق
نبودند از همين رو ســــيزده مقاله در
روزنامه الحيات در خصوص آن منتشر
كرد و به بررسى همه موضوعات و

ابعاد اين چشم انداز پرداخت. 
مخالفان و زنگهاى خطر

در مـــاه مـــه 2017 جمال
چمدانهاى خود را بســـت و عازم
آمريكا شـــد، به نظر مىرسيد كه او
قصد بازگشت ندارد، بخصوص با
قوانين خشك و سختگيرانه اى كه
حكومت سعودى براى رسانهها وضع
كرده و بر ضرورت اظهار وفادارى
مطلق به حكومت در عرصه فرهنگى
تاكيد كرده است.پس از آن محمد بن
سلمان، جانشين ولى عهد سعودى از
طريق كودتايى عليه محمد بننايف
ولىعهد وقت  به قدرت رسيد آن هم
با داستانى كه از معتاد بودن بننايف
ترتيب داده بود تا بر كرسى او تكيه دهد
در سپتامبر همان سال ولىعهد جديد
با به راه انداختن موج بازداشتهاى
گسترده عليه همه مخالفانش يا حتى
مخالفان احتمالى خود حتى كسانى
كه مىتوانســـتند روزى دشمن او
شوند، اين موج بازداشتها ضربهاى
دردناك و غمانگيز براى خاشقچى
بود بخصوص كه برخى بازداشتىها
به دليل تقبيـــح اقدامات ولىعهد
بازداشت شدند. چند سالى بود كه با
بازداشت تعدادى از دوستانم بسيار
رنجور مىشدم و چيزى نمىگفتم،
نمى خواستم كارم را از دست بدهم،
نگران خانـــوادهام بودم؛ اما اين بار
انتخاب ديگرى كردم خانه، خانواده
و شغل خود را رها و صدايم را آزاد
كردم و اگر كارى غير از اين مىكردم
معنايش اين بود كه به آنهايى كه در
حبس هستند خيانت مىكردم، وقتى
خيلىها نمىتوانند صدايشان را بلند

كنند، من كه مىتوانم»
  با اين جمالت مهم و تاثيرگذار،
خاشـــقچى نخستين مقاله خود در
«واشنگتن پست» را به پايان رساند،
پس از اينكه از سوى اين روزنامه براى
همكارى به عنوان نويسنده بخش
ديدگاه آن دعوت شد، خاشقچى به
حكم قرابتى كه با واشـــنگتن پست
پيدا كرده و سفرهاى مكررى كه به
واشـــنگتن داشت رابطه اش با اين
روزنامه محكم و محكمتر شده بود
و شـــهرت آن خيلى زود زياد شد
طبعا او از اين اتفاق خوشـــحال بود
او توانسته بود بعد از همه سختىهاى
30 ســـاله خود حاال آنچه را معتقد
بود درست اســـت بدون ترس و
واهمهاى از ماموران حكومت سعودى

بيان كند. 

مخالفان سياسي و زنگهاي خطر در عربستان
بخش دوم و پايانيسعودى؛ رژيم ترور از آغاز تاسيس تا كنون

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه 
شركت ژرف پي آفتاب (سهامي خاص)

 به شماره ثبت 1487 و شناسه ملي 10800118262

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه
 شركت سيمان آفتاب (سهامي خاص)

 به شماره ثبت 1488 و شناسه ملي 10800100028

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه 
شركت شهرك صنعتي آفتاب (سهامي خاص)

 به شماره ثبت 1489 و شناسه ملي 10800098053

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه
 شركت كشتيراني آفتاب كيش (سهامي خاص)

 به شماره ثبت 3122 و شناسه ملي 10861547580

آگهى تغييرات شركت تعاونى صنف فن آوران رايانه تهران (در حال تصفيه) 
به شماره ثبت 64885 و شناسه ملى 10101098637

كشور  سازمان ثبت اسنادوامالك
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302385) 

آگهى تغييرات شركت تعاونى صنف فن آوران رايانه تهران (در حال تصفيه) 
به شماره ثبت 64885 و شناسه ملى 10101098637

كشور  سازمان ثبت اسنادوامالك
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302386) 

آگهى تغييرات شركت توسعه منابع انسانى و خدمات فنى مهندسى مدبر 
سهامى خاص به شماره ثبت 3682 و شناسه ملى 10101178050

كشور  سازمان ثبت اسنادوامالك
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302388) 

آگهى تغييرات

 شركت سفير ريل آسيا سهامى خاص

 به شماره ثبت 426742 و شناسه ملى 10320790314

كشور  سازمان ثبت اسنادوامالك

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302384) 

آگهى تغييرات

 شركت توسعه و احداث نيروگاههاى بادى توان باد شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 341857 و شناسه ملى 10103926266

كشور  سازمان ثبت اسنادوامالك

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302387) 

آگهى تغييرات شركت واسپارى آباد مسكن سهامى خاص
 به شماره ثبت 363609 و شناسه ملى 10104093740

كشور  سازمان ثبت اسنادوامالك
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302381) 

آگهى تغييرات

 شركت بين المللى بازرگانى فيروز فام آريا سهامى خاص

 به شماره ثبت 504700 و شناسه ملى 14006524112

كشور  سازمان ثبت اسنادوامالك

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302380) 

آگهى تغييرات
 شركت بين المللى بازرگانى فيروز فام آريا سهامى خاص

 به شماره ثبت 504700 و شناسه ملى 14006524112

كشور  سازمان ثبت اسنادوامالك
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302379) 

آگهى تغييرات 
شركت دانا صنعت فراسازان (سهامى خاص) 

به شماره ثبت 1451 و شناسه ملى 14000043042

حجت اله قلى تبار سرپرسـت اداره ثبت شـركتها وموسسـات غيرتجارى 
كشور اداره كل ثبت  شهرستانهاى استان تهران سازمان ثبت اسناد وامالك
اسناد و امالك اسـتان تهران مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى 
پاكدشت (302383)

آگهى تغييرات شركت ايران ترانسفو رى سهامى عام
 به شماره ثبت 2844 و شناسه ملى 10102510120

حجت اله قلى تبار سرپرسـت اداره ثبت شركت ها وموسسات غير تجارى 
كشور اداره كل ثبت  شهرستانهاى استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالك
اسناد و امالك اسـتان تهران مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى 
رباط كريم (302382)

آگهى تغييرات شركت توليدى شيوا (سهامى خاص) 

به شماره ثبت 1378 و شناسه ملى 10101235722

حجت اله قلى تبار سرپرسـت اداره ثبت شـركتها وموسسـات غيرتجارى 

كشور شهرستانهاى استان تهران سازمان ثبت اسناد وامالك

 اداره كل ثبـت اسـناد و امالك اسـتان تهران مرجع ثبت شـركت ها و 

موسسات غيرتجارى فيروزكوه (302378)

آگهى تغييرات
 شركت گروه توسعه اقتصادى تدبير سهامى خاص

 به شماره ثبت 341189 و شناسه ملى 10103871690

كشور  سازمان ثبت اسنادوامالك
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302375) 

آگهى تغييرات شركت ساخت تجهيزات فراب سهامى خاص
 به شماره ثبت 161827 و شناسه ملى 10102044577

كشور  سازمان ثبت اسنادوامالك
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302377) 

آگهى تغييرات شركت سايان كارت سهامى خاص
 به شماره ثبت 165137 و شناسه ملى 10102077117

كشور  سازمان ثبت اسنادوامالك
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302370) 

آگهى تغييرات شركت نيروبال سرويس شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 219172 و شناسه ملى 10102604898

كشور  سازمان ثبت اسنادوامالك
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302371) 

آگهى تغييرات شركت مشاوره مالى و مديريت ايده نگر تات سهامى خاص 
به شماره ثبت 404672 و شناسه ملى 10320558437

كشور  سازمان ثبت اسنادوامالك
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302373) 

آگهى تغييرمحل شركت صنايع غذايى گل شهد
 با مسئوليت محدود به شماره ثبت 3798 و شناسه ملى 10101563932

حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شـركتها وموسسات غيرتجارى شهرستانهاى استان 
كشور اداره كل ثبت اسناد و امالك استان تهران مرجع  تهران سـازمان ثبت اسناد وامالك
ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شهريار (302372)

آگهى تغييرات شركت اطلس ساباط سهامى خاص
 به شماره ثبت 290351 و شناسه ملى 10103258480

كشور  سازمان ثبت اسنادوامالك
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302374) 
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� ظر� مهلت بيس���ت ��� پس �� �بال� قابل �عتر�� �� محاكم محتر� تجديدنظر �ستا� خو�ستا� 
مي باشد � �� خصو� ساير متهمين غيابي �ست � ظر� مهلت بيست ��� پس �� �بال� قابل ��خو�هي 
�� همين ���گا� �س���ت � پس �� �نقضا� مهلت ��خو�هي ظر� بيس���ت ��� قابل �عتر�� �� محاكم 

سيد علي موسو� �همو���محتر� تجديدنظر �ستا� خو�ستا� مي باشد.
�ئيس شعبه ��� ���گا� عمومي شهرستا� هفتكل

اصالحيه
آگهي مناقصه نوبت اول 
شركت معادن اسفندقه

 پي���ر� �گهي من���د�� �� ���نامه �طالعا� ��� ش���نبه مو�� 97/10/8 
 نا� مع���د� �يتو� �عال� ش���د� بو� كه بدينوس���يله �صال� ش���د� � 

شركت معا�� �سفندقهنا� معد� مو�� نظر چنا��� مي باشد.

ش�ركت مع�ا�� �س�فندقه �� نظر ���� �� طريق مناقصه عمومي �� 
مرحله �� �� ميا� ش���ركتها� معدني ��جد شر�يط نسبت به �نتخا� 
پيمانكا� بر�� �نجا� عمليا� �كتشا�� �ما�� سا�� � �ستخر��� حمل � 
با�گير� �� معا�� ��با� � �ير�ميني شغا� كو� � چنا��� �قد�� نمايد. لذ� �� 
پيمانكا��� ��جد شر�يط ��خو�ست مي گر�� با ���ئه معرفينامه � �سيد 
���يز �جه به مبلغ 1/000/000 �يا� به حس���ا� شما�� كوتا� مد� 
886729433 مربو� به شركت معا�� �سفندقه نز� بانك كشا���� 
شعبه ����� �� ساعا� ����� به �فتر كميسيو� معامال� شركت معا�� 
�سفندقه به نش���اني: كرما� � بلو�� شهيد صد�قي � شركت �غالسنگ 
 كرما� � ش���ركت معا�� �سفندقه � كدپس���تي7617914585 � 
تلفن 03432132042 مر�جعه � �س���نا�مناقصه �� ��يافت نمايند � 
�� تا�يخ مقر� �سنا� مناقصه �� به ��حد كميسيو� معامال� مستقر �� 

�فترمركز� شركت تحويل نمايند.
مناقصه به صو�� �� مرحله �� برگز�� مي شو� � با�گشايي پاكت «�» 
پيشنها��هندگا� منو� به �خذ حد نصا� �متيا��� فني � مالي 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 ��� �گهي �� برند� مناقصه كسر مي گر��.
شركت معا�� �سفندقه

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي 
شركت معادن اسفندقه (سهامي خاص)

 به شماره ثبت 84

نوبت
��� 

پر�ند� كالس���ه 9709983904102508 شعبه 1 ش���و��� حل �ختال� بر��� 
تصميم نهايي شما�� 9709973904103114

خو�ها�: خو���سا�� مدير�� با �كالت �قا� �حيم ���يش مال فر�ند عليمحمد 
به نش���اني: تهر�� � بلو�� فر��� غر� � بين � ���� � پر��نه � �21 ساختما� 

كا��� � �3 � ��حد19
خو�ند�: خانم مهديه نيكوحر� مينو فر�ند حسين به نشاني: تهر�� منطقه 1 بز�گر�� 

��تش لويز�� جا�� لشگر� ساختما� مسكوني با� ��غو�� �4 طبقه3
خو�سته ها: 

1. �لز�� به فك پال� خو��� 2. تاييد فسخ قر����� (مالي) 3. مطالبه خسا��� ����سي
گر�ش���كا� � خو�ها� ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ به طرفيت خو�ند� تقديم ��شته كه پس �� ��جا� 
به �ين ش���و�� � ثبت به كالسه فو� � جر� تش���ريفا� قانوني �� �قت فو� �لعا�� تحت نظر �ست مالحظه 
مي گر�� �عضا� شو�� نظريه مشو�تي خو� �� كتبا� �عال� ��شته� لذ� با بر�سي ����� � محتويا� پر�ند� ختم 

�سيدگي �عال� � به شر� �تي مبا��� به صد�� ��� مي گر��:
راي قاضي شورا

�� خصو� ���خو�س���ت شركت خو���س���ا�� مدير�� به �كالت �قا� �حيم ���يش موال به طرفيت 
خانم مهديه نيكوحر� مينو فر�ند حس���ين به خو�سته تنفيذ فس���خ قر����� شما�� 1092842 � �لز�� 
به فك پال� خو��� با �حتس���ا� هزينه ����س���ي � حق �لوكاله �كيل� نظر به ����� � محتويا� پر�ند� � 
���خو�ست تقديمي� با عنايت به بندها� 6 � 8 قر����� منعقد� في مابين طرفين (شركت مدير�� خو��� 
� خو�ند�) با موضوعيت خريد خو���� كه مقيد گر�يد� �س���ت چنانچه هريك �� چكها� خريد�� تحت هر 
عنو�� به صد�� گو�هي عد� پر��خت منتهي گر�� �ين قر����� به خو�� خو� منفس���خ �س���ت � با توجه 
به گو�هي صا��� �� بانك صا���� به ش���ما�� 0000700365 كه صر�حتا مبين برگشت چكها� موضو� 
قر����� به جهت كسر� موجو�� مي باشد � همچنين مطالبا� شركت �� سو� خو�ند� منتهي به �صو� 
نگر�يد� � علي �غم �خطا�ها� متعد� ش���ركت� حاضر به �يفا� تعهد�� خو� نشد� �ست� لذ� شو�� با توجه 
به محتويا� پر�ند� � �اليل �بر��� �� ناحيه �كي���ل خو�ها� با �حر�� ��بطه قر������ في مابين طرفين � 
�ينكه خو�ند� علي �غم �بال� �� جلس���ه �سيدگي حضو� نيافته � هيچ گونه اليحه �� نيز �� جهت بي حقي 
خو�ها� به ش���و�� ���ئه ننمو�� � مستند�� خو�ها� مصو� �� �ير�� تعر� باقي ماند� �ست لذ� شو�� مستند�� 
به م���و�� 10 � 219� 221 � 444 �� قانو� مدني � مو�� 198� 515 � 519 قانو� �يين ����س���ي مدني 
ضمن صد�� حكم بر تاييد فسخ قر����� ش���ما�� 1092842 �� خصو� يك �ستگا� خو���� �� �� �� 
به ش���ما�� �نتظامي �ير��33�153ه�55 ��� بر �لز�� خو�ند� به فك پ���ال� موصو� به خو�ها� � كليه 
خس���ا��� ����سي � حق �لوكاله �كيل طبق تعرفه قانوني صا�� � �عال� مي ���� ��� صا��� غيابي � ظر� 
مهلت 20 ��� �� تا�يخ �بال� قابل ��خو�هي �� همين ش���و�� � سپس 20 ��� بعد قابل تجديدنظرخو�هي �� 

عبد�هللا مهرعلي تبا����گا� عمومي محل مي باشد.
قاضي شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

بدينوس���يله به بو�� جمهر �نجبر كليب�ي فر�ند �ضا 
�بال� مي گر�� كه ���خو�س���تي به خو�سته تنفيذ 
فس���خ قر����� خو��� به �نضما� هزينه ����سي 
به طرفيت ش���ما به �ين شو�� تقديم كه به كالسه 
973155 ثبت � بر�� ��� سه شنبه 1397/10/18 
ساعت 12:45 �قت �سيدگي تعيين گر�يد� �ست 

جهت �سيدگي �� �ين شو�� حاضر �� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

بدينوسيله به سهيال �ماني س�و� شجاني فر�ند فر� �هللا 
�بال� مي گر�� كه ���خو�س���تي به خو�سته تنفيذ 
فس���خ قر����� خو��� به �نضما� هزينه ����سي 
به طرفيت ش���ما به �ين شو�� تقديم كه به كالسه 
973162 ثبت � بر�� ��� سه شنبه 1397/10/18 
س���اعت 13:00�قت �سيدگي تعيين گر�يد� �ست 

جهت �سيدگي �� �ين شو�� حاضر �� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

 بدينوس���يله به �ي�ت �هللا ���به فر�ن���د محمد مر��
�بال� مي گر�� كه ���خو�س���تي به خو�سته تنفيذ 
فس���خ قر����� خو��� به �نضما� هزينه ����سي 
به طرفيت ش���ما به �ين شو�� تقديم كه به كالسه 
973134 ثبت � بر�� ��� سه شنبه 1397/10/18 
ساعت 12:45 �قت �سيدگي تعيين گر�يد� �ست 

جهت �سيدگي �� �ين شو�� حاضر �� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

بدينوس���يله به ش�هر�� �س�معيل ���� فر�ند �سمعيل 
�بال� مي گر�� كه ���خو�س���تي به خو�سته تنفيذ 
فس���خ قر����� خو��� به �نضما� هزينه ����سي 
به طرفيت ش���ما به �ين شو�� تقديم كه به كالسه 
973142 ثبت � بر�� ��� سه شنبه 1397/10/18 
ساعت 12:00 �قت �سيدگي تعيين گر�يد� �ست 

جهت �سيدگي �� �ين شو�� حاضر �� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

 بدينوس���يله به عبد�لرضا باس�تا� فر�ن���د عبد�لغفو�
�بال� مي گر�� كه ���خو�س���تي به خو�سته تنفيذ 
فس���خ قر����� خو��� به �نضما� هزينه ����سي 
به طرفيت ش���ما به �ين شو�� تقديم كه به كالسه 
972849 ثبت � بر�� ��� سه شنبه 1397/10/18 
ساعت 13:15 �قت �سيدگي تعيين گر�يد� �ست 

جهت �سيدگي �� �ين شو�� حاضر �� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

بدينوسيله به فريبا عساكر� فر�ند حميد �بال� مي گر�� 
كه ���خو�ستي به خو�س���ته تنفيذ فسخ قر����� 
خو��� ب���ه �نضما� هزينه ����س���ي به طرفيت 
شما به �ين ش���و�� تقديم كه به كالسه 973132 
 ثب���ت � ب���ر�� ��� سه ش���نبه 1397/10/18 
س���اعت 12:30�قت �سيدگي تعيين گر�يد� �ست 

جهت �سيدگي �� �ين شو�� حاضر �� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

 بدينوس���يله ب���ه س�وما حقيقت پن�ا� فر�ند مجيد
�بال� مي گر�� كه ���خو�س���تي به خو�سته تنفيذ 
فس���خ قر����� خو��� به �نضما� هزينه ����سي 
به طرفيت ش���ما به �ين شو�� تقديم كه به كالسه 
973140 ثبت � بر�� ��� سه شنبه 1397/10/18 
ساعت 12:15 �قت �سيدگي تعيين گر�يد� �ست 

جهت �سيدگي �� �ين شو�� حاضر �� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

 بدينوس���يله ب���ه عل�ي باج�ي  فر�ن���د فال���ح 
�بال� مي گر�� كه ���خو�س���تي به خو�سته تنفيذ 
فس���خ قر����� خو��� به �نضما� هزينه ����سي 
به طرفيت ش���ما به �ين شو�� تقديم كه به كالسه 
973141 ثبت � بر�� ��� سه شنبه 1397/10/18 
ساعت 12:15 �قت �سيدگي تعيين گر�يد� �ست 

جهت �سيدگي �� �ين شو�� حاضر �� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���
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ایمیل  خط ارتباطي :

طول مدت خدمت سربازي افزايش نمي يابد 
سرويس خبر: جانشين رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا گفت: طول 

خدمت سربازي افرايش پيدا نمي کند.
س���ردار ابراهيم کريمي درباره جديدترين تصميمات و قوانين براي 
مشموان نظام وظيفه خارج ازکشور اظهار داشت: تا پايان سال 97 طرح 
جريمه مشموان غايب به اتمام مي رسد، افرادي که داراي 8 سال غيبت 
هستند در ورود به کشور مشکلي ندارند اما براي خروج ازکشور بايد وضع 
خود را مشخص کنند.  او گفت:  فرصت کوتاهي براي اين افراد باقيمانده 

که بايد نسبت به تعيين وضع خدمت خود اقدام کنند.
وي با بيان اين که در سال 98 جريمه مشموان غايب متوقف مي شود، 
افزود: در 4 سال گذشته به اندازه کافي براي داوطلبان اين طرح فرصت 
ارائه ش���ده، اين موضوع در ايحه بودجه 98 حذف ش���ده و اين کار به 

درستي انجام گرفته است. 
کريمي ادامه داد: افرادي که زير 8 س���ال غيبت دارند و در خارج 
کشور هستند تا سال 1400 مجوز دارند که بتوانند به کشور وارد شود و 
هيچ محدوديتي براي آنها وجود ندارد، البته بايد 3 سال اقامت در آن کشور 
خارجي داش���ته باش���ند و حداکثر دو بار در طول سال مي توانند به کشور 
وارد و خارج شوند، اما مدت توقف آنها در اين دو بار مراجعه نبايد از 
3 ماه بيشتر باشد.وي اضافه کرد: ساير افراد داراي معافيت تحصيلي هيچ 
محدوديتي در ورود و خروج ندارند چون موظف نظام وظيفه از کش���ور 

خارج شده اند و پس از اتمام تحصيل مي توانند وارد کشور شوند. 
جانشين رئيس وظيفه عمومي ناجا با تأکيد بر اين که ضرورتي براي 
افزاي���ش طول خدمت وجود ن���دارد، گفت: براي محققاني که انجام کار 
تحقيقي ضرورت دارد، قانونگذار پيش بيني کرده است که اين افراد در دوره 
کارشناسي ارشد تحقيقاتي براي نيروي مسلح انجام داده و در ازاي آن کسر 
خدمت دريافت کنند.او افزود: محدوديتي براي گرفتن کسر خدمت براي 
اين افراد وجود ندارد اما اگر ميزان کسري از 9 ماه بيشتر باشد موضوع بايد 

در شوراي مرکزي بنياد نخبگان نيروهاي مسلح تصميم گيري شود. 
وي اضافه کرد: نخبگان مورد تاييد بنياد ملي نخبگان نيز مي توانند براي 
ساختار نيروهاي مسلح تحقيقاتي انجام داده و به جاي خدمت از تحقيقات 
استفاده کرده و فقط دوره آموزشي را سپري کنند. در طرح سرباز معلم نيز 
هر سال تصميم گيري مي شود که چه تعداد سرباز معلم در اختيار مناطق 

محروم قرار گيرد و خدمت خود را سپري کنند.

توقيف 450 خودرو  حادثه ساز و مزاحم 
در طرح ضربتي پليس تهران 

 سرويس خبر:  رئيس پليس تهران از توقيف 450 خودرو متخلف 
در طرح ضربتي برخورد با مزاحمان شهروندان خبر داد.

سردار حسين رحيمي در اين باره افزود: در پي تماس هاي مکرر 
مبني بر ايجاد مزاحمت از سوي شماري راننده و سرنشينان برخي از 
خودروها که در قالب دور دور و حرکات نمايشي، در مناطق مختلف 
ش���هر تهران موجب نارضايتي شهروندان شده بودند، بررسي موضوع 
در دستور کار پليس هاي تخصصي قرار گرفت.  وي با اشاره به اين که 
رانندگان اين خودرو ها به ويژه در مناطق شمالي تهران براي شهروندان 
ايجاد مزاحمت مي کردند، اضافه کرد: در پايش هاي اطاعاتي مشخص 
شد ترافيک سنگين شهري، حرکات مارپيچي، رانندگي حادثه ساز، آلودگي 
صوتي، سرعت غير مجاز و مزاحمت براي شهروندان از جمله تخلفاتي 
است که زمينه نارضايتي را فراهم کرده بود. طرح ضربتي برخورد با 
مزاحمان شهروندان در 48 ساعت با مشارکت همه پليس هاي تخصصي 

انجام شد و 450 خودرو توقيف و اعمال قانون شدند.  
سردار لطفي افزود: يک واحد گشت آگاهي هنگام  نظارت و رصد 
در حوالي ميدان هفتم تير متوجه يک خودرو مزدا سرقتي شد و با  وجود 
تذکر، راننده خودرو متوقف نش���د و با افزايش سرعت و تغيير مسير 
به س���مت اتوبان مدرس جنوب به شمال فراري شد که واحد گشت 
آگاهي در تعقيب و گريز 15 دقيقه اي توانست خودرو مزدا را متوقف 
کند.  رئيس پليس آگاهي افزود: خودرو مزدا با کناره بزرگراه تصادف 
و متوقف شد و سارق نيز از بااي پل خود را به پايين پرت کرد که 

کارآگاهان، متهم را که کمي آسيب ديده بود، دستگير کردند.  

صدور معاينه فني با از رده خارج بودن اتوبوس منافات دارد 
در مورد اتوبوس حادثه آفرين در دانش���گاه آزاد 2 خبر متضاد 
وجود دارد. اول اين که اتوبوس مزبور از 6 س���ال قبل خارج از رده 
بوده و دوم اين که تا 22 آذرماه امسال برگه معاينه فني داشته است! 
حال بايد پرسيد آيا به اتوبوس هاي خارج از رده هم معاينه فني تعلق 
مي گيرد و يا به جاي آن بايد متوقف و اوراق شوند؟ مردم عادي و 
از جمله دانشجويان که نمي توانند از رده خارج بودن يک وسيله نقليه 
را متوجه شوند و اين وظيفه پليس راهنمايي و رانندگي است که از 

حرکت آن ها جلوگيري کند. 
مقدم

رسيدگي مطلوب به دادخواهي ها در دفتر مرحوم هاشمي شاهرودي 
ارتحال عالم رباني حضرت آيت اه هاشمي شاهرودي را تسليت 
مي گويم و به تجربه ش���خصي دريافته  و ديده ام که عليرغم کثرت 
مراجعان به دفتر آنمرحوم، مشاوران دلسوز و کار بلد و مورد اعتماد 
اين دفتر به دقت و بدون تشريفات خاص به شکايت هاي مراجعان 
رسيدگي مي کردند و چنانچه با رعايت عدالت عليه کسي رأيي صادر 
مي شد، قاضي با متهم برخورد قانوني مي کرد. اين روال رسيدگي به 
شکايات بعد از مرحوم هاشمي شاهرودي متأسفانه مختل شده است 

که اميدواريم دگربار در قوه محترم قضائيه احيا و اجرا شود. 
خانم حقوقدان 

دايل مخالفت با تله كابين را اعام كنند 
به گفته رئيس س���ابق دانش���گاه آزاد اسامي براي رفت و آمد 
دانشجويان واحد علوم و تحقيقات در محوطه کوهستاني اين دانشگاه 
تله کابين تعبيه شده بوده است که مسئوان بعدي دانشگاه به بهانه فانتزي 
و تفريحي بودن تله کابين با استفاده از اين وسيله نقليه مخالفت کرده اند 

که جا دارد امروز پاسخگوي دايل مخالفت خود باشند. 
شهروندي از كرج 

مسئوان مدارس و دانشگاه ها خود را به جاي والدين بگذارند 
به عنوان يک مادر، درد و رنج پدران و مادران داغديده دانشجوياني 
که در حادثه واژگوني اتوبوس در دانشگاه آزاد جان شان را از دست 
دادند، به خوبي احساس و درك مي کنم و اميدوارم مسئوان مدارس 
و دانشگاه ها همواره خود را به جاي والدين دانش آموزان و دانشجويان 
بگذارند و براي حفظ سامت آنان هم مانند فرزندان خود بکوشند. 
يك مادر

نصب تنديس قائم مقام فراهاني در مكان نامناسب
سال هاي 48 تا 52 افتخار شاگردي مرحوم دکتر ميرزا غامحسين 
صديقي را داشتم و امروز که از پشت نرده هاي سازمان برنامه و بودجه 
به باغ نگارستان و دانشسراي عالي سابق و دانشکده علوم اجتماعي 
و جامعه شناسي فعلي نگاه مي کنم »از اين که ضلع جنوب غربي آنجا 
به محل انباشت زباله و آهن آات و ديگ بخار و شوفاژهاي اسقاطي 
بدل شده و همچنين تنديس قائم مقام فراهاني در بدترين مکان يعني 
در نزديکي سرويس هاي بهداشتي نصب شده است« آه از نهادم بلند 

مي شود.
جواد اصغرزاده شبستري

قيمت روزنامه را افزايش دهيد
يکي از خوانندگان نسبتا قديمي روزنامه هستم که حدود 20سال 
هر روز روزنامه اطاعات را مي خوانم. اين مدت دنبال کردن اخبار و 
گزارش هاي اطاعات باعث ش���ده است که تعصب خاصي به نحوه 
استفاده و مطالعه آن داشته باشم. به نظر من براي جلوگيري از ابطال و 
مصرف بي مورد روزنامه اطاعات بهتر است قيمت آن را به 2هزارتومان 
افزايش دهيد. اين افزايش قيمت عاوه بر حل کردن مشکات مالي 
روزنامه باعث مي شود که خريداران روزنامه براي خواندن و نگهداري 

آن اهميت بيشتري قائل باشند.
خواننده روزنامه اطاعات

دولت به ياري ناوگان حمل و نقل عمومي بشتابد
طرح موضوع هايي مانند اين که اتوبوس حامل دانشجويان دانشگاه 
آزاد معاينه فني نداشته است، در شرايطي که امکانات ازم براي توليد 
اتوبوس هاي جديد و پيشرفته به تعداد کافي در کشور وجود ندارد و 
لوازم يدکي آن ها هم خيلي گران است، مشکلي را حل نخواهد کرد، 
براي پيش���گيري از وقوع چنين حوادثي ضرورت دارد دولت وسايل 
حمل و نقل عمومي و از جمله تعداد اتوبوس ها را افزايش دهد و با 

تمامي توان به ياري نوسازي ناوگان  جاده اي بشتابد.
هموطني از مازندران

ضرورت بررسي عملكرد سازمان خصوصي سازي
حدود 50نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسامي در نامه اي به 
رئيس قوه قضائيه خواستار بررسي عملکرد سازمان خصوصي سازي به 
دليل تخلفات احتمالي اين سازمان در مورد واگذاري واحدهاي توليدي 
و صنعتي دولتي به بخش خصوصي ش���ده اند که باتوجه به عملکرد 
آن ها جاي تعجب دارد که چرا ساير نمايندگان مجلس چنين تقاضايي 
را مطرح نکرده اند و از ياد برده ا ند که اغلب واگذاري ها بيکار ش���دن 
کارگران و محروم ماندن دولت از درآمدهاي کارخانه هاي واگذار شده 

را به همراه آورده است.
عليرضا احمدي

ساخت و ساز در دل جنگل هاي باستاني بهشهر
در خبرها آمده بود که سازمان جهاني يونسکو به دليل ساخت و 
سازهايي در عرصه و حريم باغ هاي باستاني عباس آباد بهشهر در استان 
مازن���دران، در مورد خارج کردن اين جنگل ها از آثار جهاني طبيعي 
هشدار داده است. که بايد پرسيد چه کساني اجازه ساخت و ساز در 
دل اي���ن جنگل هاي بکر و زيبا را صادر کرده اند و در اين خصوص 

مسئوليت دارند؟
خواننده روزنامه اطاعات از بهشهر

وزارت امور خارجه اقدام كند
فرزندم که براي ادامه تحصيل در خارج از کشور زندگي مي کند، 
براي دريافت کارت ملي هوش���مند به سفارت ايران در آنجا مراجعه 
کرده، اما پاس���خ ش���نيده است که در اين مورد هنوز دستور العملي به 
س���فارتخانه  ايران نداده اند. در ش���رايطي که فرزندان دانشجوي ما به 
دايلي مانند حضور در کاس هاي درس دانش���گاه ها و هزينه هاي 
بااي س���فر به ايران، امکان آن را ندارند، چرا وزارت امور خارجه با 
همکاري سازمان  ثبت احوال کشور در مورد ثبت نام و صدور کارت 
ملي هوشمند براي ميليون ها ايراني مقيم خارج از کشور و از جمله 

دانشجويان، اقدام نمي کند؟
مادر دانشجوي مقيم خارج از كشور

مسئوان نام نيك از خود باقي بگذارند
پيام آقاي مهندس را خواندم که پرسيده بود با مستمري 2ميليون 
تومان در ماه چگونه مي تواند زندگي خانواده اي را اداره کند؟ کساني 
مانند همسر من هم که از نظر معيشتي اوضاع مشابه آن هموطن را 
دارند، در دوران اش���تغال س���ال ها با دل و جان براي کشور و مردم 
خدمت کرده اند و بدون آن که با باديگارد و محافظان مسلح به سفر و 
مأموريت هايشان بروند، به دليل همان خدمات شان همچنان نزد کساني 
که آنان را مي شناس���ند، عزيز و محبوب هس���تند. اميدوارم مسئوان 
 امروز کش���ور نيز همواره خدمتگزار مردم باش���ند و نام نيک از خود 

باقي بگذارند.
خانم شهروند از قائم شهر

 با انتقال دخترم به اراك موافقت كنند
دخترم با تحصيات دکتري در يکي از شهرهاي کوچک حومه 
اراك خدمت مي کند که معلوم نيست شهرداري اراك چرا با انتقال او 
به اين شهر مخالف است؟ بهتر است شهرداري اراك  با انتقالي دخترم 

موافقت کند تا امکان خدمات بهتر و بيشتري را داشته باشد.
تلفن به خط ارتباطيـ  اراك

تبليغات فريبنده در فضاي مجازي 
در برخي سايت هاي فضاي مجازي تبليغ مي کنند که با 3 ساعت 
کار در روز مي توانيد 3 ميليون تومان در ماه درآمد داش���ته باش���يد! از 
مسئوان ذي ربط مي خواهيم با صاحبان اين قبيل آگهي هاي دروغ و 
فريبنده برخورد کنند و اجازه ندهند که به اعمال خاف قانون ش���ان 

ادامه دهند. 
خانم شهروند از تهران 

واكسن آلرژي از نوع خوراكي وارد شود 
عليرغم ابتاي بسياري از مردم به بيماري آلرژي متأسفانه تاکنون 
واکس���ن خوراکي آن وارد و در کش���ور توزيع نشده و اين در حالي 
است که مصرف واکسن خوراکي به مراتب آسانتر و موثرتر از واکسن 
تزريقي است. امروزه در بيشتر کشورها و کلينيک هاي آلرژي در جهان از 
واکسن هاي خوراکي آلرژي استفاده مي کنند که مي طلبد وزارت بهداشت 
و درمان هم نسبت به واردات و توليد آن، در کشورمان اقدام کند.  
خانم پژوهشگر

امداد رساني به 4430 نفر  گرفتار در برف و کواک
سرويس خبر: رئيس سازمان 
ام���داد و نجات ه���ال احمر از 
امدادرس���اني به 4430 نفردر برف 
و ک���واك خب���ر داد و گفت: 
15 اس���تان از جمل���ه آذربايجان 
ش���رقي، آذربايجان غربي، اردبيل، 
خوزستان،  چهارمحال و بختياري، 
سمنان، زنجان، قزوين، کردستان، 
کرمانشاه، کهکيلويه و بويراحمد، 
گيان، لرستان، مازندران و همدان 
درگير برف و کواك بودند که در 
پ���ي آن 280 نيروي امداد و نجات 
ه���ال احمر در قالب 78 تيم در 
49 محور کوهستاني امدادرساني 

انجام دادند.
مرتضي سليمي افزود: 4430 
نفر در اين مناطق امدادرساني شدند 
و 50 نفر نيز به صورت اضطراري 
اسکان يافتند. همچنين 10 نفر نيز 
در پي اين برف و کواك به مراکز 
درماني منتقل ش���دند و 6 نفر نيز 

خدمات سرپايي دريافت کردند.
او با اشاره به اين که به علت 

برف و کواك برخي از خودروها 
در مسيرهاي کوهستاني گرفتار شده 
بودند، گفت: 512 خودرو به کمک 
تيم ه���اي امداد و نجات از کواك 

رهاسازي شدند. 
 به گزارش خبرنگارما از تبريز 
امدادرسانان جمعيت هال احمر 
آذربايجان ش���رقي جمعه شب 47 
کوهنورد گرفتار در برف و يخبندان 
ارتفاعات استان و نيز سرنشينان 26 
خودرو  گرفتار در مسير روستايي 
اسپيران � گلوجه را نجات دادند.

در عملي���ات ديگري، جوان 
30 س���اله اي ک���ه در ارتفاعات 
ميش���و در شهرستان مرند گرفتار 
برف و بوران ش���ده بود، توسط 
امدادگران اين جمعيت نجات يافت. 
 مسئول هماهنگي برفروبي راه هاي 
آذربايجان ش���رقي نيز  گفت: به 
دليل بارش برف راه ارتباطي 600 
روستاي استان بسته شده بود که با 
تاش ماموران راهداري راه ارتباطي 

200 روستا بازگشايي شد.

غامرضا رس���ول زاده افزود: 
راه ارتباط���ي 400 روس���تا در 
شهرستان هاي چاراويماق، سراب، 
ميانه، اهر، ورزقان و کليبر بسته است 

که به علت س���خت گذر بودن در 
تاش براي بازگشايي هستيم. 

بارش سنگين برف راه ارتباطي 
42 روس���تا در آذربايجان غربي را 

مس���دود کرد. به گفته صادق نژاد 
رئي���س اداره راهداري و حمل و 
نقل جاده اي شهرستان خوي بارش 
سنگين برف راه ارتباطي 17 روستا 

در منطقه الند بخش صفائيه خوي 
و 10 روستا در بخش قطور خوي 

را مسدود کرد.
بارش ب���رف و کواك راه 
ارتباطي 15 روستا در بخش باروق 

مياندوآب را نيز مسدود کرد.
 جاده چالوس شــب ها بسته 

شد
   رئيس پليس راه البرز گفت: 
محور کرج � چالوس تا 20 اسفند 
شب ها از شنبه تا سه شنبه هاي هر 

هفته مسدود مي شود. 
سرهنگ رضا گودرزي افزود: 
انسداد شبانه محور کرج � چالوس 
از  هفته جاري آغاز شده است.  

وي ادامه داد: از ساعت 22  تا 
5 صبح روزهاي شنبه تا سه شنبه 
هر هفته، شاهد انسداد اين محور 
خواهيم بود. اين انس���داد شبانه به 
دليل تثبيت سقف تونل شماره 5 
جاده کرج � چالوس به وجود آمده 
اس���ت و پس از پايان عمليات، به 

اتمام مي رسد. 

  عباسعلی کدخدايی سخنگوي شوراي 
نگهبان دي���روز در واکن���ش به مصاحبه 
فائزه هاش���مي  گفت که در شورای نگهبان 
واژه ای به اس���م رد صاحيت وجود ندارد و 
در پاسخ وي محمد  هاشمي هم گفت که به 

مردم آدرس غلط ندهيد.
به گزارش ايسنا،کدخدايی درباره مواضع 
اخير فائزه هاشمی در مورد صاحيت هاشمی 
در انتخابات سال 92، اظهار داشت: در شورای 
نگهبان واژه ای به اس���م رد صاحيت وجود 
ن���دارد و اگر فردی ادعايی می کند به قانون 
مراجعه کند.  سايت انتخاب هم در گفتگويی 
با محمد هاش���می �  برادر آيت اه هاشمی 
رفس���نجانی - از قول وي نوش���ت:»بعد از 
حساس���يت هايی که ايجاد ش���د، دو نفر از 
شخصيت های نظام نزد آيت اه هاشمی آمدند 

و به ايش���ان اصرار کردند که از شرکت در 
انتخابات انصراف دهد. البته اين شخصيت ها 
هر يک جداگانه نزد آيت اه آمدند.«به گفته 
اين فعال سياسی اصاح طلب، اشخاصی که 
نزد آيت اه هاشمی آمدند و قصد داشتند ايشان 
را متقاعد کنند که انصراف دهند، همواره به 
او تاکيد می کردند که اگر انصراف ندهد رد 

صاحيت می شود.
او با اشاره به عکس العمل آيت اه هاشمی 
خط���اب به اي���ن افراد خاطرنش���ان کرد: 
»آيت اه هاشمی به افرادی که سعی داشتند او 
را منصرف کنند، گفتند من با مردم شوخی 
ن���دارم که هر روز حرفم را تغيير بدهم. اگر 
گفتم ش���رکت می کنم پس حرفم را تغيير 
نمی دهم و پس از تاکيد آن افراد به اين که 
آيت اه هاشمی را رد صاحيت می کنند، ايشان 

گفتند ش���ورای نگهبان کار خود را بکند من 
هم وظيفه خود را انجام می دهم.«

محمد هاش���می در ادامه تاکيد کرد: »هر 
دو اين افراد که تاش کردند آيت اه هاشمی 
انصراف دهد از طرف شورای نگهبان آمدند. 
وقتی آيت اه هاشمی انصراف نداد، خبرهايی 
از ش���ورای نگهبان می رسيد که بحث هايی 
برای رد صاحيت ايش���ان مطرح شده است 
اما آيت اه هاش���می به اين صحبت ها توجه 
نمی کردند و اولويت ايشان نظر مردم بود.«

هاشمی اضافه کرد: »بعد از رد صاحيت 
آيت اه هاشمی در انتخابات بسياری از افراد 
به ايشان پيشنهاد دادند که اعتراض کنند اما 
آيت اه گفتند آنها را به خدا می س���پارم و 

اعتراض نمی کنم.
 آيت اه هاشمی تاکيد داشتند: کشور ما به 

شکلی است که هر شخص عاقبت کار خود 
را زود می بيند؛ در انتها هم در جلساتی که با 
عارف و روحانی برگزار کردند، تصميم گرفتند 
از روحانی حمايت کنند.«برادر آيت اه هاشمی 
در پايان با اشاره به اظهارات کدخدايی گفت: 
»مردم می دانند و شاهد هستند آيت اه هاشمی 
انصراف نداد و تا روز آخر پای مردم ايستاد، 
اما اسم او در ليست نامزدهای نهايی نبود. اگر 
شورای نگهبان رد صاحيت نکرده پس چه 

اتفاقی رخ داده است؟ 
مردم اين حرف ها را باور نمی کنند .حتی 
خود افرادی که اين سخنان را می گويند هم 
به حرف های خود باور ندارند. مردم می دانند 
چه اتفاقی رخ داده است اما اين که شورای 
نگهبان بعد از چندسال يادش افتاده واکنش 

نشان دهد را از خودشان بپرسيد.«

  توضيحات محمد هاشمي در باره بررسی صاحيت انتخاباتی آيت اه هاشمي رفسنجاني

سرويس خبر:  معاون فرهنگي قوه قضائيه گفت: تمام 
کارهايي که در فضاي مجازي مانند تلگرام انجام مي گيرد، 
مجرمانه نيست، هم کارهاي خوب و هم کارهاي مجرمانه 
در آن انجام مي ش���ود، بايد سواد رسانه اي مردم را باا برد، 

فضاي مجازي را نمي توان تعطيل کرد.
حجت ااس���ام والمسلمين هادي صادقي افزود: البته 
همين فضا زمينه اي براي پنهان ش���دن مجرم و انجام عمل 
مجرمان���ه را به وج���ود مي آورد و اگر چنين اتفاقي بيفتد، 
مشارکت در جرم محسوب مي شود و مسئوان آن و تسهيل 

کنندگان، مشارکت در جرم دارند.
فضاي مجازي نياز مردم است

او اضافه کرد: فضاي مجازي را نمي توان تعطيل کرد 
چون نياز مردم اس���ت ولي بايد بهره برداري مثبت از آن 
انجام بگيرد و دولت وظيفه دارد از آن حمايت کند. دولت 
بايد از توليدات داخلي حمايت کند. ما در اين زمينه عقب 
هستيم و از طرف ديگر بسترهاي دشمن کامًا وجود دارد 
و ب���ه راحتي کار مي کنن���د و اعمال مجرمانه در آن واقع 
مي ش���ود و صدها پرونده و بلکه هزاران پرونده در سراسر 

کشور وجود دارد.
وي با اشاره به مصاديقي از قربانيان در فضاي مجازي 
گفت: معموا کس���ي که جرم عليه او در فضاي مجازي 
واقع شده مثا هک شده يا از حسابش پول برداشت شده، 
نمي تواند شکايت خود را به نتيجه برساند. چون سرنخ ها در 

بعضي از فضاها و پيام رسان ها گم مي شود.
صادقي اضافه کرد: در تلگرام وضع رسيدگي به گونه اي 
است که مدير آن اجازه رسيدگي نمي دهد. يعني اگر دادستاني 
بخواهد به پليس فتا دستور دهد تا جرمي را پيگيري کند و 
سرنخ هايي را بيابد، مدير تلگرام اجازه نمي دهد و او دقيقا 
شريک جرم است و در اين ميان مردم قرباني مي شوند و 
وظيفه دولت است که اين بستر را جمع کند و نگذارد از 

مردم دزدي شود يا به آنان اهانتي انجام بگيرد.
افزايش سواد رسانه اي  

صادقي گفت: نخس���تين گام براي جلوگيري از وقوع 
جرائم در فضاي مجازي از طريق افزايش آگاهي و س���واد 
رسانه اي مردم انجام مي گيرد تا يک نوع پيشگيري از وقوع 

جرم در اين فضا ايجاد شود.

وي گف���ت: فضاي مجازي صورت هاي مختلفي دارد 
و بايد مسائل مختلف آن را تفکيک کرد. چون در بعضي 
موارد جنبه خصوصي دارد مانند زماني که پيام هايي بين دو 
نفر رد و بدل مي شود و بين خودشان يک مساله خصوصي 
را مطرح مي کنند و کسي نمي تواند بدون مجوز قانوني در 

اين حريم ها ورود کند.
او گفت: براي جلوگيري از وقوع جرم در فضاي مجازي 
بايد به گونه اي عمل کرد که کار به جرائم کشيده نشود و اين 
مسأله مهمتر است. يعني بايد آگاهي افراد را افزايش داد و 
سواد رسانه اي و سواد فضاي مجازي مردم را ارتقاء بخشيد 

تا مردم ناخواسته دچار اعمال مجرمانه نشوند.
وي افزود: گام دوم آن اس���ت که زمينه هاي اين فضا 
را سالم سازي کنيم که اين کار وظيفه دولت هاست و اگر 
زمينه هاي جرم زايي در فضاي مجازي وجود دارد، دولت ها 
وظيفه دارند با آن مقابله کنند که در اين زمينه نمونه هايي 
وجود دارد و بعضي از شبکه هاي اجتماعي، اعمال مجرمانه 
را تسهيل مي کنند و جرم به راحتي در بستر فضاي مجازي 

انجام مي شود.

فضاي مجازي را نمي توان تعطيل كرد

سرويس شهرستانها: دستيار و مشاور عالي فرمانده 
معظم  کل قوا با اشاره به ويژگي هاي منحصر به فرد و 
کم نظير مرحوم علي اکبر پرورش گفت: ايشان با آنکه 
مناصب سياس���ي و حکومتي داشت، ولي در پست و 
مقام و خط سياسي دچار غرور و تکبر نبود و هرگز از 

خط امام و خدمتگزاري به مردم جدا نشد. 
سردار سرلشکر »سيد يحيي رحيم صفوي« در آيين 
بزرگداشت پنجمين سالگرد درگذشت علي اکبر پرورش 
در دارالقرآن عامه طباطبايي)ره( قم اظهار داشت: برخي 
وقت ها بين سياس���ت با ديانت و اخاق فاصله ايجاد 
مي شود، و دوري از قدرت کار بسيار دشواري است، 
و هر کس قدرت را در دس���ت بگيرد، تحت تاثير آن 
نيز قرار مي گيرد.  وي اظهار داش���ت: پرورش چون با 
قرآن محش���ور بود و همواره تضرع و زاري مي کرد، 
قدرت بر او مسلط نشد بلکه او بر قدرت تسلط پيدا 
کرده بود.  او گفت: در جريان عزل بني صدر از رياست 
جمهوري، مرحوم پرورش در مجلس شوراي اسامي 
راجع بني صدر صحبت کرد ولي از عدالت خارج نشد، 
و اين که انس���ان در مورد دشمن خود نيز انصاف را 

رعايت کند، موضوع مهمي به شمار مي آيد. 
وي پرورش را يک انسان مطلوب قرآني و اسامي 
و ب���ا تمام وجود خدمتگزار توصيف کرد و افرود: در 
مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي صحبت هاي اين 
معلم اخاق پيرامون وايت فقيه و تاسيس سپاه پاسداران 

قابل تأمل است. 
او با بيان اين که از سال 1346 شاگرد استاد پرورش 
بودم، اضافه کرد: اين اس���تاد فرزانه هيچگاه از صراط 
مس���تقيم الهي و خدمت به مردم و صراط مرجعيت، 

روحانيت و مجاهدت در راه خدا خارج نشد. 
رحيم صفوي با تبيين  ش���اخص هاي آن دانشمند 
وارسته در انديشه و تفکر، اخاق و رفتار و عملکرد 
اذعان داش���ت: پرورش در انديش���ه و تفکر به خاطر 
نزديکي با عالمان و ش���خصيت هاي برجسته ديني و 
علمي مانند عامه طباطبايي، عامه محمد تقي جعفري، 
ش���هيد مطهري و شهيد بهشتي در کتاب هايي که به 
رشته تحرير درآورد، به هيچ وجه دچار اعوجاج،کجي 

و ناراستي نشد. 
وي با اشاره به اين که 22 بهمن امسال ملت بزرگ 
ايران چهلمين سالگرد پيروزي انقاب اسامي را جشن 
مي گيرد، گفت: در چهار دهه گذش���ته انقاب اسامي 
فرازها و نشيب هايي را پشت سرگذاشته و شخصيت هاي 
موث���ر و پيرو ام���ام و رهبري و روحانيت نيز فراز و 

فرودهايي داشتند و اين موج همچنان ادامه دارد. 
آيين بزرگداشت پنجمين سالگرد درگذشت سيد 
علي اکبر پرورش با پيام حضرت آيت اه العظمي نوري 
همداني از مراجع تقليد با حضور آيات استادي، مقتدايي 
و جمعي از علما، فضا و انديش���مندان در دارالقرآن 

عامه طباطبايي)ره( قم برگزار شد.    

 سرلشكر رحيم صفوي: وايتمداري و خدمتگزاري 
از ويژگي هاي بارز استاد پرورش بود

سرويس شهرس���تانها: رئيس 
دانش���گاه فرهنگيان کشورگفت: در 
بحث مربي در کش���ور کمبود داريم 
که مهر امسال اين مورد را توانستيم 
حل کنيم، اما براي س���ال آينده 130 

هزار مدرس کمبود داريم. 
حس���ين خنيفر در مراس���م 
يکصدمين سال بزرگداشت تاسيس 
تربيت معلم در ايران در اراك افزود: 
70 هزار دانشجوي حضوري و ماده 

28 در دانشگاه فرهنگيان مشغول به 
تحصيل هستند که 41 هزار نفر آنها 
امس���ال در 64 پرديس و 34 مرکز 
در 31 اس���تان به اين دانشگاه وارد 
شدند.  وي گفت: افزايش سه رشته 
مديريت آموزشگاهي و آموزشي و 
رشته صنعت تحول بنيادين که آموزش 
و پرورش اباغ کرده است از جمله 
برنامه هاي دانشگاه فرهنگيان براي سال 
آينده است. استاندار مرکزي هم در اين 

مراسم گفت: دانشگاه ها محلي براي 
توسعه علم و دانش هستند و بايد از 
اين ظرفيت بويژه استعدادهاي جوانان 
در راستاي پيشرفت کشور بهره مند 
ش���د.  آقازاده افزود: بايد بازار کاري 
ايجاد کنيم که جوانان فارغ التحصيل 
بتوانند بعد از تحصيل جذب بازار  کار 
شوند.  در اين مراسم از پيشکسوتان 
و برترين هاي دانشگاه فرهنگيان استان 

مرکزي تجليل شد.

كمبود 130 هزار مدرس در آموزش و پرورش كشور 

يس  و س���ر
شهرستانها:  بزرگترين 
محموله مواد مخدر 
هروئين کشور در 
40 س���ال اخير به 
ميزان 1120کيلوگرم 
با تاش و هوشياري 
انتظامي  ني���روي 
خراس���ان جنوبي، 
کشف و ضبط شد. 

فرمانده انتظامي اس���تان خراسان جنوبي گفت: با تاش و هوشياري 
ني���روي انتظام���ي، يک محموله يک تن و 120 کيلوگرمي مواد مخدر که 
مشکوك به هروئين است از يک تريلر در ديهوك شهرستان طبس کشف 
و ضبط شد.  سردار شجاع افزود: در اين رابطه سه قاچاقچي دستگير شدند 

و سه خودرو نيز توقيف شد. 
وي با اشاره به کشفيات مواد مخدر در 48 ساعت گذشته گفت: با 
احتساب محموله فوق، يکهزار و 820 کيلوگرم انواع مواد مخدر در استان 
کش���ف و ضبط ش���د که 50 قاچاقچي دستگير و 13 دستگاه خودرو نيز 

توقيف شده است.

كشف 1120كيلوگرم هروئين در ديهوك

اندونزي:  بيش از 40 هزار نفر 
از مردم اندونزي به علت خطر ناشي 
از س���ونامي، از مناطق آسيب پذير 

تخليه شدند.
فوران کوه آتشفش���اني آناك 
کراکاتائودر روزهاي اخير در اندونزي 
سبب نگراني شديد مردم اين کشور 

شده است.
در پي اعام نظر کارشناس���ان 
مبني بر اين که ممکن است سونامي 
دوم نيز در مناطق س���احلي نزديک 

تنگه سوندا رخ بدهد، بيش از چهل 
هزار نفر از ساکنان نزديک اين خط 

ساحلي تخليه شدند.
تخليه مردم در استان هاي بانتين 
و امپونگ رخ داده اس���ت. اين در 
حالي است که هنوز هم مردم اندونزي 
با آثار مرگبار سونامي اول دست و 
پنجه نرم مي کنند که يک هفته پيش 
در اين کش���ور رخ داد. در سونامي 
اول اندونزي بيش از    370 نفرکشته 

و  7202 نفر زخمي شدند.

 تخليه 40 هزار نفر از مردم اندونزي 
از ترس وقوع سونامي جديد  

سارقان گاوصندوق هاي خانه هاي غرب تهران به دام افتادند
سرويس حوادث:  رئيس پليس پيشگيري تهران بزرگ از دستگيري دو 
نفر از سارقان منازل در شهرك غرب تهران خبرداد و گفت: متهمان800 ميليون 

تومان ازگاوصندوق خانه هاي عياني شمال شهر سرقت کرده اند.   
سرهنگ کيوان ظهيري افزود: يکي از متهمان يک ماه پيش از زندان 
آزاد شده است. متهمان به انجام سرقت ها اعتراف کرده اند و با هماهنگي هاي 
قضاي���ي ب���راي انجام ادامه تحقيقات در اختيار ماموران پايگاه دوم آگاهي 

تهران بزرگ قرار گرفتند. 
   انفجار گاز در اهواز قرباني گرفت 

سرويس شهرستانها: بر اثر انفجار گاز در کوي منبع آب اهواز يک نفر 
جان باخت. قرباني حادثه يک کودك يک و نيم ساله بود و يک نفر ديگر 
مصدوم ش���د.  بر اثر اين حادثه که به علت نش���ت گاز شهري رخ داد، دو 

خانه مسکوني دچار آسيب جدي شد. 
 7 كودك در آتش سوختند

مکزيک: در حادثه آتش سوزي در شهرك پرجمعيت  ايزتاپااپا در 
شرق  مکزيکوسيتي  پايتخت مکزيک هفت کودك جان باختند. 

آتش سوزي در يک کلبه کوچک ساخته شده از ورقه هاي فلزي و 
مقوايي رخ داد .

قربانيان اين حادثه همگي کودکاني 2 تا 13 ساله و اعضاي يک خانواده 
بودند و اجساد آنها توسط آتش نشانان از کلبه سوخته بيرون کشيده شد. 

 والدي���ن اين ک���ودکان در زم���ان وقوع آتش س���وزي در خانه 
حضور نداشتند. 

يك كاهبردار با 207 شاكي در قزوين دستگير شد
سرويس شهرستانها: فرمانده انتظامي استان قزوين گفت: يک کاهبردار 
 ف���راري ب���ا 207 ش���اکي در قزوين با تاش ماموران پليس شناس���ايي 

و دستگير شد.
سردار مهدي محمودي افزود: در پي ارجاع حکم جلب از سوي مراجع 
قضايي اس���تان کرمانشاه به پليس آگاهي استان قزوين مبني بر دستگيري 
کاهبردار ميلياردي فراري، ماموران با انجام اقدامات اطاعاتي و فني پليسي 
و مراقبت هاي نامحسوس، متهم فراري را در مخفيگاهش در قزوين شناسايي 

و در يک عمليات ضربتي دستگير کردند.
فرمانده انتظامي اس���تان قزوين اضافه کرد: متهم پس از دستگيري به 
مقر پليس منتقل و در بازجويي فني از وي به بزه انتسابي و کاهبرداري 
از 207 نفر در استان کرمانشاه که از اعضاي تعاوني مسکن دانشگاه علوم 

پزشکي کرمانشاه بودند، اعتراف کرد.
   سرما و كواك، سبب لغو پرواز صد ها هواپيما در آمريكا شد  

آمريکا: برف و کواك ش���ديد در آمريکا س���بب لغو 300 پرواز و به 
تاخير افتادن سه هزار پرواز در ايالت هاي مرکزي شد.  

ايام کريسمس و سال نو، روزهاي پربرف و شب هاي کواکي را براي 
ايالت هاي غربي آمريکا به ارمغان آورده است.

هزاران نفر از مس���افران ايام س���ال نو نيز در برف و کواك گرفتار 
شده اند. بارش برف و باران شديد در ايالتهاي کانزاس، نبراسکا، داکوتاي 
شمالي، داکوتاي جنوبي، مينه سوتا، مي سي سي پي و لوئيزيانا و ايالت هاي 
مجاور آنها نيز ادامه دارد. وضع فوق العاده در ايالت کانزاس همچنان به 
قوت خود باقي است.کارشناسان سازمان هواشناسي پيش بيني کرده اند اين 
شرايط آب و هوايي در روزهاي آينده نيز ادامه پيدا کند. ايالت هاي شرقي 

نيز از اين تغييرات شديد آب و هوايي بي بهره نبوده اند.

اخبار حوادث
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بروز تدريجي حاشيه ها در بازي هاي حساس ليگ برتر بسكتبال اخبار کوتاهاخبار کوتاه داخلی

العربي ایران را قهرمان جام ملت های آسیا معرفي کرد!
یوس���ف العربی پیش بینی کرد تیم ملی 
فوتبال ایران بتواند قهرمان جام ملت های ۲۰۱۹ 
آسیا شود.به گزارش ایسنا و به نقل از اهداف، 
جام ملت های آس���یا هفته آینده شنبه با دیدار 
امارات و بحرین آغاز می شود و تیم ملی فوتبال 
ایران باید با تیم های یمن، عراق و ویتنام دیدار 
کند.یوسف العربی مهاجم مراکشی الدحیل در 
پیش بینی خود از جام ملت های آس���یا ۲۰۱۹ 

ایران را قهرمان معرفی کرد که در دیدار نهایی با شکس���ت کره جنوبی به 
این مهم دست می یابد. العربی پیش بینی کرد تیم ملی ایران بعد از صعود 
به عنوان تیم نخست گروه، در مرحله بعد لبنان را شکست خواهد داد و  با 
غلبه بر چین به جمع چهار تیم برتر راه خواهند یافت و سپس با کنار زدن 
استرالیا، در دیدار نهایی کره جنوبی را نیز شکست داده و عنوان قهرمانی را 

به دست خواهد آورد.
پیروزی یاران عبادی پور در دیداری معوقه

اس���کرا بلهاتوف با میاد عبادی پور در 
دیداری معوق���ه در هفته دوازدهم لیگ والیبال 
لهستان به پیروزی رسید.به گزارش خبرگزاری 
فارس، تیم اس���کرا بلهاتوف که از حضور میاد 
عبادی پور به���ره می برد، در دیداری معوقه از 
هفته دوازدهم لیگ  والیبال لهستان، پاس لیگا با 
نتیجه ۳ بر صفر از سد بیدگوشچ گذشت.در این 
بازی میاد عبادی پور موفق شد ۱۱ امتیاز برای 
زنبور های زد کسب کند.اسکرا با کسب هفتمین بردش جایگاهش در رده 

ششم جدول را تثبیت کرد.
ایسکو دوباره با رونالدو هم بازی می شود؟

ایسکو که در رقابت های این فصل اوضاع 
خوب���ی در رئال مادرید ندارد تصمیم دارد از 
این تیم جدا شود و یکی از تیم هایی که امید 
به جذب این بازیکن دارد یوونتوس اس���ت.به 
گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه توتواسپورت 
مدعی شده یوونتوس یکی از تیم هایی است که 
ب���ه دنبال جذب این بازیکن، آن هم در پنجره 
نقل و انتقاات زمستانی است. طبق ادعای این 

روزنامه شانس قبول جدایی او از باشگاه توسط خود بازیکن این روزها بسیار 
بیشتر از قبل شده است. همچنین به لطف تغییر قوانین از سوی یوفا اگر او 
از رئال مادرید به یوونتوس برود شانس بازی کردن برای این تیم در لیگ 

قهرمانان اروپا را هم خواهد داشت.
مقصد احتمالی دارنده توپ طا کجاست؟

رسانه های اس���پانیایی از رد 
پیشنهاد اول رئال مادرید برای تمدید 
قرارداد توس���ط لوکا مودریچ خبر 
دادند.به گزارش خبرگزاری فارس، 
در صورت���ی که لوکا مودریچ قصد 
جدایی از رئال مادرید داشته باشد، 
تیم ه���ای حاضر در لیگ های برتر 
انگلیس، لوشامپیونه فرانسه و سری آ 
ایتالیا می تواند مقصد بعدی او باشد.
تیم های منچستر یونایتد انگلیس، 
منچستر سیتی انگلیس، پاری سن ژرمن فرانسه و اینترمیان ایتالیا، تیم هایی 
هستند که در صورت خروج مودریچ از مادرید می توانند پذیرا ی دارنده توپ 

طای فوتبال جهان باشند.
2 بازیکن ایرانی به تیم فوتبال ماریتیمو پرتغال پیوستند

باشگاه ماریتیمو خبر جذب دو بازیکن ایرانی به این تیم را اعام کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه اینترنتی sapo، در حالی که پنجره نقل 
و انتقاات زمس���تانی آغاز ش���ده است، یک مدافع و یک هافبک ایرانی به 
عضویت تیم ماریتیمو پرتغال درآمدند.محمد رضا قاسمی مدافع ایرانی که ۱۹ 
سال سن دارد از تیم لوسیتانیا به عضویت تیم ماریتیمو درآمد و امیرحسین 
شیخ العالم که در پست هافبک دفاعی بازی می کند از ذوب آهن راهی این 
تیم شده است. ماریتیمو امیر عابدزاده را نیز در اختیار دارد که برای بازی های 
جام ملت های آسیا به تیم ملی ایران دعوت شده است و یکی از ۳ دروازه بان 

ایرانی برای این رقابت هاست. 

خادم الشریعه نایب قهرمان جهان شد
س���ارا خادم الشریعه عنوان باارزش نایب 
قهرمان���ی رقابتهای ش���طرنج جهان را به خود 
اختصاص داد.به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات 
قهرمانی سریع جهان در سن پترزبورگ روسیه 
برگزار شد و نفرات برتر معرفی شدند.در بخش 
بانوان س���ارا خادم الشریعه با کسب ۹ امتیاز از 
۱۲ امتیاز ممکن دست به کار بزرگی زد و عنوان 
 دوم جه���ان را از آن خ���ود کرد. در این بخش 
جو ونجون چینی با کسب ۱۰ امتیاز عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد 
و گوریاچکینا از روسیه عنوان سوم را از آن خود کرد.خادم الشریعه با این 

نایب قهرمانی صاحب جایزه ۲۵ هزار داری مسابقات شد.
روسای بازنشسته ،هیات اجرایی کمیته المپیک را ترک نمی کنند

با توجه به اینکه در اساسنامه کمیته 
تاکید شده اعضای هیات اجرایی برای 4 
سال انتخاب می شوند، روساي بازنشسته 
فدراسیون ها در هیات اجرایی می ماند.
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری 
فارس، یکی از نکاتی که در اساس����نامه 
کمیته ملي المپیک مورد ابهام قرار داشت 
بحث اعضای هیات اجرایی بود که دیگر 

رئیس فدراسیون نبودند. این پیشنهاد مطرح شد تا اعضایی که رئیس فدراسیون 
نیستند هیات اجرایی را ترک کنند اما  مورد موافقت قرار نگرفت و با توجه به 
اینکه در اساسنامه نوشته شده اعضای هیات اجرایی برای 4 سال انتخاب می شوند 
و هیچ تبصره و بندی در خصوص اعضایی که رئیس فدراسیون نیستند، مطرح 
نشده قرار شد اعضای بازنشسته و افرادی که دیگر ریاست فدراسیونی را برعهده 

ندارند، تا پایان دوره در هیات اجرایی فعالیت داشته باشند.
زبردست: دبیر موقت فدراسیون والیبال نیستم

سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون 
والیبال در مورد انتخابش به عنوان دبیر فدراسیون 
گفت: تا زمان انتخاب سرپرست دبیری، کارهای 
اداری اش را انجام می دهم اما دبیر فدراس���یون 
نشده ام.متین زبردست، سرپرست نایب رئیسی 
بانوان فدراسیون والیبال در گفت وگو با ایسنا در 
مورد خبرهایی مبنی بر انتخابش به عنوان دبیر 
فدراس���یون تا انتخاب دبیر جدید گفت: چنین 
خبری نیست. اصا موضوع سرپرستی و دبیری نیست و من تنها تا انتخاب 
سرپرس���ت دبیری کارهایش را انجام می دهم.زمان مشخصی هم برای این 
انتخاب وجود ندارد و هر موقع که به نتیجه برسند انتخاب می کنند.وظیفه 

اصلی من سرپرستی نایب رئیسی بانوان فدراسیون والیبال است.
شهرآورد پایتخت در تعطیات نوروز برگزار می شود

شهرآورد هشتاد و نهم پایتخت 
بین تیم های استقال و پرسپولیس 
در یکی از روزهای هش���تم یا نهم 
فروردین س���ال ۹8 برگزار خواهد 
ش���د.به گزارش ایرنا؛ طبق برنامه 
تنظیمی س���ازمان لیگ فوتبال، نیم 
فصل دوم مسابقات لیگ باشگاه های 
ایران از روز ۱4 بهمن ماه آغاز خواهد 

شد.در این راستا، شهرآورد تهران در چارچوب هفته بیست وسوم لیگ برتر 
در تعطیات نوروز برگزار می شود.دیدار رفت سرخابی های تهران با تساوی 
بدون گل به پایان رسید.هم اکنون پرسپولیس با ۳۱ امتیاز در رتبه سوم جدول 
رده بندی لیگ برتر باش���گاه های ایران قرار دارد و اس���تقال با ۲۵ امتیاز در 

جایگاه پنجم ایستاده است.
پایان ثبت نام  کاندیداهای فدراسیون جودو

مهلت قانونی ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست فدراسیون جودو با 
نام نویسی ۱۲ نفر به پایان رسید.به گزارش خبرنگار مهر، در نهایت ۱۲ نفر 
برای حضور در انتخابات ثبت نام کردند. در روز پایانی توفیق کابلی مدیر 
مجموعه شهید شیرودی، محمد درخشنده دبیر پیشین فدراسیون جودو و مازیار 
ناظمی مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش با حضور در فدراسیون ثبت 
نام خود را تکمیل کردند. پیش از این نیز آرش میراسماعیل، عبداه جعفری، 
مسعود حاجی آخوندزاده، داود میقانی، عباس فاح، ابوالفضل حیدریان، وحید 

زارع نژاد، منصور عبدی و امیرحسین سیاحی ثبت نام کردند .

هرچه به پایان نیم فصل اول لیگ برتر بسکتبال نزدیک 
مي شویم، در رویارویي تیم هاي مدعي قهرماني با یکدیگر، 
ن���ه تنها مدعی���ان کاذب از دور رقابت کنار مي روند بلکه 
حساسیت هاي همیشگي، حاشیه ها و تنش ها را مثل سالهاي 

گذشته به این رقابت ها مي آورد.
حاشیه هایي که در اولین بازي حساس و نزدیک لیگ 
برتر امسال در رویارویي تیم هاي نفت آبادان و شیمیدر تهران، 
به وجود آمد. این بازي یکي از دو سه دیداري است که در 
لیگ برتر امسال مي تواند چنین شرایطي را حائز شود هرچند 
که تقابل شیمیدر با دیگر تیم جنوبي یعني پتروشیمي هم از 
جمله همین دو سه بازي بود و اعتراضات و مشاجره هایي 
در طول بازي را به همراه داشت اما ظاهراً در همان بازي، 
باقي  ماند و ادامه دار نشد. بحثي که اما بعید به نظر مي رسد 
در تقابل نفت آبادان و شیمیدر تهران، ادامه دار نباشد چون 
توپ حماد سامري سرمربي نفتي ها بسیار پُر است. سامري 
که معتقد است سال گذشته هم داوران باعث شده اند تا به 
فینال نرس���د، پس از شکست مقابل شیمیدر در یک بازي 
بسیار نزدیک و در یک دقیقه پایاني، اعتراض بسیار شدیدتری 
را نس���بت به داوران دارد و آنان را دلیل اصلي شکس���ت 
تیمش مي داند. داوراني که اعام خطاهایشان فقط براي تیم 
او و بازیکنانش بوده است و در شرایطي مشابه از خطاهاي 
شیمیدري ها، چشم پوشي مي کرده اند. اما نکته جالب اظهارنظر 
سامري آنجاست که مي گوید »هیچکس نیست که حق ما 
را بگیرد و اگر حرفي هم بزنیم به کمیته انضباطي احضار و 
نقره داغ مي شویم.« ، این انتقاد مي تواند به طور غیرمستقیم به 
هیئت بسکتبال خوزستان باشد. جایي که شهرام پرنیاک به 
عنوان رئیس هیئت استان حضور دارد و عضو هیئت رئیسه 
فدراسیون بسکتبال هم هست و قاعدتاً در چنین جایگاهي 
چنانچه حق با س���امري باشد، رئیس هیئت استان مي تواند 
احقاق حق کند یا ااقل اجازه ندهد حق یک تیم جنوبي 

ضایع و در قبال اظهارنظرهایش، نقره داغ شود.
در هر حال با نزدیک شدن به پایان نیم فصل لیگ برتر، 
باید منتظر حاشیه ها و تنش هایي � که البته در چنین دیدارهایي، 
کم سابقه هم نیست، �  بود. حاشیه هایي که مي تواند در دربي 
جنوبي ها هم اتفاق بیفتد، یعني آنجایي که پتروشیمي ماهشهر 
و نفت آبادان مقابل یکدیگر قرار مي گیرند و داوران و ناظران 
و نمایندگان فدراسیون، باید از بین بهترین ها، قاطع ترین ها و 

بي طرف ترین ها، انتخاب شوند.
ب���ه هرحال بحث اعتراض به داوري، بحث امروز و 
دیروز نیس���ت و حتي در لیگ بسکتبال بانوان هم وجود 
دارد. جایي که یکي از مربیان لیگ نس���بت به داوري ها در 
هفته گذشته اعتراض و نوع داوري و اعتراضات را باعث 
به وجود آمدن حاشیه ها و درگیري هاي بعد از بازي، عنوان 
کرده است. تنش هایي که باعث شده شجاعي نایب رئیس 
بانوان هم نسبت به آن عکس العمل  و اظهارنظر مبسوطي 
ارائه دهد در حالي که اشتباهات داوري را طبیعي مي داند و 
 معتقد است بااخره داوران در جریان لیگ است که باتجربه تر 

مي شوند.
در هر حال با این شرایطي که نفتي هاي آبادان از آن 
گله مند بودند شیمیدري ها که نیمه را به حریف جنوبي باخته 
بودند در نیمه دوم بهتر ظاهر شدند و توانستند جبران مافات 
کنند تا جایي که یک دقیقه به آخر بازي، هر دو تیم در امتیاز 
۵۲ به تساوي رسیدند و در حالي که 4 بازیکن نفت با پنج 
فول، زمین را ترک کرده بودند، این محمد جمشیدي بود که 

با کسب ۵ امتیاز، پیروزي ۵7 بر ۵۲ را به نفع تیم تهراني 
رق���م زد. دیداري که ۹ ثانیه به آخر بازي به دلیل اعتراض 
تماشاچیان به نحوه قضاوت داوران و پرتاب بطري هاي آب 
به زمین مسابقه، براي دقایقي قطع شد اما پس از به جریان 
درآمدن بازي، ۹ ثانیه کافي نبود تا یاران حماد سامري، جبران 
مافات کنند بخصوص که تعدادي از بازیکنان اصلي خود را 

در زمین مسابقه نداشتند.
اما کم گل بودن  بازي ها در این هفته، به بازي دو تیم 
نفت آبادان و شیمیدر ختم نشد بلکه پتروشیمي، مدعي اصلي 
قهرماني و قهرمان باشگاههاي آسیا هم در خانه گرگاني ها، 
هرچه تاش کرد نتوانس���ت از مرز 6۲ امتیاز فراتر برود و 
نهایتاً 6۲ بر ۵۲ پیروز شد در حالي که دو کوارتر ابتدایي را 
با نتایج خوبي به نفع خود پایان داده بود اما در کوارترهاي 
سوم و چهارم به گرگاني ها باخت اما اختاف امتیاز ایجاد 
شده در نیمه اول، سبب شد تا پتروشیمي برنده نهایي باشد. 
دیداري که در پایان آن، مهران حاتمي سرمربي پتروشیمي از 
تماشاچیان پرشور گرگاني و بي سابقه بودن حمایت آنان از 
تیمشان گفت در حالي که تلویحاً اشاره اي داشت به برخي از 

توهین هایي که به بعضي از بازیکنان ملي پوش داشته اند.
به هر حال گرگان هم از شهرهاي پرتماشاگر بسکتبال 
است و غلط نیست اگر گفته شود پرقدمت ترین شهر بسکتبالي 
ایران است. شهري که همیشه مهمانان را با مشکل مواجه 
کرده و البته پیش از این  سوابق عدیده اي هم در بوجود آمدن 
حاشیه ها در بازي هاي حساس دارد. البته بعید به نظر مي رسد 
که تماشاچیان گرگاني در سال جاري باعث تنش هایي چون 
گذشته بشوند چون انتظارات از تیم امسال گرگان باید منطقي 
و برمبناي مهره هاي این تیم باشد و قاعدتاً همین که گرگاني ها 
بتوانند تا پایان، رتبه چهارم را حفظ کنند به بهترین نتیجه 
ممکن دست یافته اند. با این وجود اشاره تلویحي حاتمي به 
برخي توهین ها، شاید در این راستا بوده که متولیان بسکتبال 

کشور از بروز برخي از تنش ها، پیشگیري کنند.
عاوه بر این دو بازي، در دو بازي دیگر، دو تیمي برنده 
شدند که به واقع در سطح خودشان بردهایشان با ارزش بود 
هرچند که نگاه آنان به بااي جدول، در بهترین شرایط هم 

امکان پذیر به نظر نمي رسد.

سربازان احمد مازیستان توانستند از سد بازیکنان فرزاد 
کوهی���ان بگذرند آن هم در یک بازي نزدیک در حالي که 
پیش بیني ها به نفع بازیکنان اصفهاني بود. تیم نیروي زمیني 
در این هفته 8۰ بر 76 از سد ذوب آهن اصفهان گذشت تا 

به یک برد ارزشمند دست یافته باشد.
اما برنده دیگر این هفته آویژه صنعت مشهد بود. تیمي 
که هیچ بردي را تا این هفته تجربه نکرده بود و اولین بردش 
مقابل حریفي رقم خورده بود که پیش از این مدعي شده بود 
مقابل حریفان مدعي مثل نفت  براي برد به میدان مي رود و 
در آن بازي هم با اختافي ناچیز شکست خورده بود. یاران 
محمدي منش  در مشهد نه با اختافي اندک که با ۱۱ اختاف 
و 8۱ بر 7۰ به آویژه صنعتي ها باختند تا آویژه صنعت با 
همین یک برد، دو پله در جدول صعود کرده و به رتبه هفتم 
بیاید  در حالي که رتبه هاي اول تا چهارم همچنان در اختیار 
پتروشیمي، شیمیدر، نفت و شهرداري گرگان باقي ماند و 
نیروي زمیني هم با این برد و امتیاز مشابه با ذوب آهن به 
دلیل پیروزي در بازي رودررو به رتبه پنجم رسید و ذوبي ها 
در جاي ششم قرار گرفتند. تیم هاي پگاه تهران و رعد پدافند 

هم در رده هاي هشتم و نهم قرار گرفتند.
س��امري: پاایش نفت آبادان کس��ی را ندارد تا از 

حقش دفاع کند
سرمربی تیم بسکتبال پاایش نفت آبادان گفت: واقعیت 
این است که ما در آبادان کسی را نداریم که بیاید و از حق 

تیممان دفاع کند.
به گزارش خبرنگار مهر، حماد سامری پس از باخت 
تیمش مقابل تیم شیمیدر تهران در جمع خبرنگاران افزود: 
اینکه ما چه دفاعی داش���ته باشیم، چگونه حمله کنیم، از 
چه تاکتیکی در زمین اس���تفاده می کنیم و یا چقدر تاش 
می کنیم اصا هیچ اهمیتی ندارد، هر جایی که بازی قدری از 
حساسیت برخوردار است در آن بازی از ثانیه های نخست 
تا آخر بازی س���وت داور بر علیه ما به صدا در می آید و 
نمی دانم چرا درباره آبادان وضعیت چنین است.این موضوع 
آنقدر پرتکرار است که دانستنش از حیطه درک من خارج 
است، چگونه یک خطا با شرایطی برابر ۱۰۰ در صد برای 
ما خطا محسوب می شود اما برای تیم مقابل به طور ۱۰۰ 

در صد خطا نیست؟ هیچ منطقی نیز در این ماجرا نیست هر 
چند که گفتن این حرفها نیز فایده ای ندارد و اگر من هر 
حرفی بزنیم در نهایت آنکه کمیته انضباطی تشکیل می دهند، 
نقره داغ می کنند و می گویند دیگر حرفی نزنید.سرمربی تیم 
بسکتبال پاایش نفت آبادان تصریح کرد: آیا کسی برای یک 
بار هم که شده آمد بازی سال گذشته ما با تبریز را که در آن 
بازی حق یک شهر خورده شد برایش تصمیم گیری درستی 
کند، با داوران آن بازی چه برخوردی شد؟ اکنون هم هیچ 
اتفاقی نمی افتد. سامری گفت: بازیکنان من یک هفته تاش 
کردند، اان آمده اند توی زمین و از همان دقایق نخس���ت 
در حقشان ناحقی می شود، اگر یک یا ۱۰ سوت به ناحق 
برای ما زده می شد اینقدر ناراحت نبودم، چندین سال است 
که من در لیگ برتر بسکتبال مشغول کار هستم اما هیچگاه 

به اندازه این بازی بر من فشار وارد نشده بود.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه حق مسلم شهر آبادان 
نادیده گرفته می ش���ود، افزود: واقعیت این است که ما در 
آبادان کسی را نداریم تا بیاید و حقمان را بگیرد و یا اینکه 
به فدراسیون برود و پیگیر مشکاتمان باشد و یا حتی زنگ 
بزند و یا فیلم بازی ها را ببرد و از حق تیم دفاع کند، بله 
همه شرایطی که گفته شد وجود دارد اما این دلیل نمی شود 

که اینگونه خون به جگر ما شود.
انتقاد اسامي از کادر فنی نفت آبادان

سرمربی تیم بسکتبال شیمیدر گفت: از ابتدای مسابقه 
مرب���ی و نیمکت پاایش نفت آبادان به صورت مرتب به 
داوری اعتراض می کردند و درون زمین بودند و زمانی که 
می خواستیم جریان بازی را به سود خودمان تغییر دهیم، به 

درون زمین می آمدند و شروع به دعوا می کردند.
به گزارش ایسنا – منطقه خوزستان، محمدرضا اسامی 
پس از پیروزی برابر پاایش نفت آبادان در لیگ برتر بسکتبال 
کشور، اظهارکرد: بازی سختی بود و واقعیت این است که 
بازی را سخت کردند؛ از ابتدای مسابقه نیز مربی و نیمکت 
پاای���ش نفت آبادان به صورت مرتب به داوری اعتراض 
می کردند و درون زمین بودند. در کجا به این صورت است؟ 
تعجب می کنم که داور هم هیچ عکس العملی نشان نمی داد 
و کار به جایی می رسد که تماشاگر متوقع می شود و فکر 
می کند حتما باید بازی به سود آن ها به پایان برسد.بر همین 
اساس نیز هواداران شروع به ناسزا گفتن کردند. من تاکنون 
چنین رفتاری را از هواداران آبادانی ندیده بودم. تماشاگران 
آبادانی در تمام رشته ها صاحب سبک بودند و چه می بردند 
و چه می باختند، تیم ها را تشویق می کردند. نمی دانم چه 

اتفاقی افتاده  این گونه رفتار کردند.
سرمربی تیم بسکتبال شیمیدر گفت: مربی و کادرفنی 
حریف وسط زمین بودند و باتوجه به این که بازیکنان شان 
خسته شده بودند، به نحوی بازی را متوقف می کردند. ما 
هم تا آمدیم جریان بازی را به سود خودمان تغییر دهیم، به 
درون زمین آمدند و شروع به دعوا کردند. درست است که 
پاایش نفت، میزبان این دیدار بود ولی قرار نیست که حتما 
میزبان برنده باشد. نباید به هر کاری دست زد تا برنده بود. 
باید فکری برای این موضوع شود. داور در مدیریت بازی 

خیلی ضعیف بود.
وی افزود: نباید وقتی بازی را می بازیم، نتیجه را به 
گردن دیگران بیندازیم. تیم حریف اجازه نداد که   بسکتبال 
بازی کنیم. امی���دوارم برای بازی آینده آبادان حتما رییس 

فدراسیون حضور داشته باشند.

  با انعقاد تفاهمنامه ای میان سازمان فناوري و ارتباطات 
شهرداري تهران)فاوا( و منطقه ۱۳ پروژه هایی که در برنامه 
تهران هوشمند به صورت پایلوت در این منطقه اجرا خواهد 
شد، از جمله تبدیل بوستان جنگلی سرخه حصار به اولین 

پارک هوشمند، بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فاوای شهرداری تهران، 
محمد فرجود، در نشست مشترک با دکتر مرتضی رحمان 
زاده، شهردار منطقه ۱۳،ضمن ابراز رضایت از همکاری میان 
سازمان فاوا و منطقه ۱۳ گفت: وقتی ستاد و صف برای انجام 
کاری هماهنگ با یکدیگر پیش روند، حتماً اتفاقات خوبی 
رخ می دهد. مدیرعامل سازمان فاوا در باره همکاری مشترک 
مناطق با مراکز دانشگاهی، کارآفرینان و سرمایه گذاران افزود: 
این اتفاق در منطقه ۱۳ می تواند با اس���تفاده از پروژه های 
زیر ساختی مربوط به هوشمندسازی بوستان جنگلی سرخه 

حصار از طریق شبکه های رایانه اي انجام شود.
فرجود، پروژه های ساماندهی پارکینگ های حاشیه ای 
معابر، استقرار کیوسک هوشمند، استقرار ناوگان سوخت رسان 
هوش���مند را به عنوان پروژه های پیشنهادی دبیرخانه تهران 
هوش���مند برای اجرا در این منطقه نام برد. وی با اشاره به 
اجرا و پیشبرد مفاد برنامه ها و اهداف توسعه شهر تهران 
بر اساس رویکردها و راهبردهای شهر هوشمند و تأکید 
ش���هردار تهران مبنی بر همکاری و تعامل س���ازنده میان 
مجموعه عظیم مدیریتی شهرداری تهران، ابراز امیدواری کرد 
پیاده سازی طرح های پایلوت »تهران هوشمند« با هماهنگی 

سازمان در منطقه به توسعه خدمات شهر هوشمند، ارتقای 
کیفیت زندگی شهروندان و خدمت رسانی بهتر به مردم 
بیانجامد.   مرتضی رحمان زاده، شهردار منطقه ۱۳ هم با 
اش���اره به مشخصات جغرافیایی و نقاط قوت و ضعف 
ای���ن منطقه، افزود: با بهره گیری از ابزارهای IT، می توان 
مشکات و چالش ها را به فرصت تبدیل کرد تا کیفیت 
زندگی شهروندان ارتقا یابد. وی با اعام آمادگی منطقه ۱۳ 
برای تبدیل شدن به مرکز پایلوت پیاده سازی پروژه های 
تهران هوشمند، اظهار داشت: با هدف مأموریت های ذاتی 
شهرداری تهران از قبیل جمع آوری پسماند و تفکیک زباله 
از مبدأ هم این منطقه آمادگی دارد به عنوان منطقه پایلوت 

در زمینه های مذکور همکاری داشته باشد. 
شهردار  منطقه با اشاره به تبدیل بوستان جنگلی سرخه 
حصار به عنوان قطب گردشگری شرق تهران تصریح کرد: 
چنانچه مطالعات هوشمندسازی در بوستان جنگلی سرخه 
حصار ص���ورت بگیرد، می تواند در قالب یک مجموعه 
خدمات هوشمندسازی در اختیار شهروندان قرار بگیرد و 
به عنوان اولین پارک هوشمند در سطح شهر تهران مطرح 
شود. وی گردشگری، نظارت تصویری و پارکینگ هوشمند، 
آبیاری هوشمند فضای سبز، تصفیه پساب و بازچرخانی 
آب سرخه حصار، ایمنی هوشمند در بوستان جنگلی سرخه 
حصار، ارائه خدمات سامت هوشمند و بازی های رایانه ای، 
ثبت پاک هوشمند درختان را از جمله طرح هایی در جهت 

هوشمند سازی این منطقه بیان کرد.

به گزارش فارس، س���ردار غامعلی رشید 
فرمان���ده قرارگاه مرکزی خاتم اانبیاء)ص( طی 
مراس���می با تقدیر از برگزارکنندگان رزمایش 
دریایی اقتدار دریایی س���پاه در خلیج فارس و 
تنگه هرمز و رزمایش مش���ترک آسمان وایت 
ارتش جمهوری اسامی ایران و سپاه پاسداران 
انقاب اس���امی و نیز رزمای���ش صد هزار 
نفری اقتدار و تجمع بس���یجیان، با اهداء لوح 
 تقدی���ر از 6تن از فرماندهان نیروهای مس���لح 

تقدیر کرد.
به گزارش فارس،در این مراس���م از امیر 
غامرضا صباحی فرد فرمانده قرارگاه پدافند هوایی 
به دلیل انجام موفق رزمایش مشترک آسمان وایت 
سپاه و ارتش، امیر عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی 
هوایی ارتش به دلیل پشتیبانی از رزمایش آسمان 
وایت ارتش و سپاه، سردار محمد پاکپور فرمانده 
نیروی زمینی سپاه به دلیل رزمایش پرقدرت آبی و 
خاکی پیامبر اعظم)ص( ۱۲، سردار امیرعلی حاجی 

زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه به دلیل انجام 
موفق رزمایش مش���ترک آسمان وایت ارتش و 
س���پاه، سردار علی فدوی فرمانده سابق نیروی 
دریایی س���پاه به دلیل انجام رزمایش عالی در 
مردادماه سال جاری در خلیج فارس و تنگه هرمز 
و س���ردار غامحسین غیب پرور رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین به دلیل انجام رزمایش سراسری 
 اقتدار و تجمع ۱۰۰هزارنفری بسیجیان در تهران 

تقدیر شد.

 مدیرکل طرح های اقتصادی و 
خودکفایی کمیته امداد از راه اندازی 
صندوق ضمانت تسهیات اشتغال 
برای اعطای وام اشتغال به مددجویان 

خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری کمیته 
امداد، علی اکبر خادمی گفت: یکی از 
دغدغه های جامعه هدف کمیته امداد 
شرایط اخذ وام اشتغال ازجمله ضامن 
است که با راه اندازی صندوق مذکور 

این امر تس����هیل خواهد شد. در این 
زمینه به دنبال تأمین منابع مالی این 
صندوق هستیم تا بتوانیم سال آینده آن 
را راه اندازی کنیم. وی با اشاره به اینکه 
راه اندازی صندوق ضمانت تسهیات 
اشتغال ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار ازم 
دارد، اظهار داش����ت: در حال رایزنی 
با نمایندگان مجلس شورای اسامی 
برای اختصاص این مبلغ در بودجه 

۹8 هستیم.

 معاون توسعه و پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی 
با اشاره به این که در چهار استان کشور مرکز ویژه زنان 
معتاد متجاهر راه اندازی شده است، گفت: ظرفیت نگهداری 

معتادان متجاهر تهرانی به ۱۵هزارنفر می رسد.
  فرید براتی سده در گفتگو با مهر، درباره مرکز زنان 
ویژه زنان معتاد متجاهر که اخیرا در تهران  فعال  ش���ده 
اس���ت، گفت: در این مرکز که ظرفیت ۵۰۰ نفر را دارد، 
زنان معتاد متجاهر نگهداری می شوند که در دو روز گذشته 

۱۲6 نفر به مرکز ارجاع داده شدند.
وی با اشاره به این که این مرکز به عنوان مرکز اقامتی، 
غربالگری و درمان زنان فعالیت می کند، افزود: بعید می دانم 
در تهران بیش از ۵۰۰ زن معتاد متجاهر وجود داشته باشد؛ به 

همین دلیل فعاً نیاز به مرکز دیگری احساس نمی شود.
معاون توسعه و پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی 
درباره غربالگری زنان متجاهر اظهار داشت: از دیروز تاکنون 
پنج نفر مبتا به ویروس HIV، سه زن باردار و یک نفر 
نیز زیر ۱8 سال شناسایی شدند که دانشگاه ها برای همکاری 
افراد مبتا به ایدز باید پای کار بیایند. همچنین بر اساس 
تعهد دانشگاه علوم پزشکی، باید فرد زیر ۱8 سال را برای 
درمان، نگهداری و پس از درمان، به مراکز نگهداری کودکان 
بدسرپرست و بی سرپرست بهزیستی فرستاده  شود. براتی سده 
تأکید کرد: سه زن باردار هم به مراکز مادر و کودک بهزیستی 

برای دریافت خدمات ارجاع داده شده اند.
وی با اشاره به اینکه اکنون همکاری و هماهنگی میان 

دستگاه ها ضرورت دارد، گفت: متأسفانه تاکنون شهرداری 
پای کار نیامده و بهتر اس���ت بعد از ترخیص، برای ارائه 
خدمات، اشتغال و داشتن زندگی مناسب، از سوی این نهاد 
اقدام شود.  به گفته وی، قرار بود یک یا دو مرکز بهاران 
ش���هرداری به زنان معتاد متجاهر اختصاص داده شود که 

متأسفانه این اتفاق رخ نداده است.
 براتی سده تصریح کرد: در استان های خراسان رضوی، 
تهران و اصفهان مرکز ویژه زنان معتاد متجاهر فعال شده 
است و اواخر این هفته هم در استان فارس یک مرکز ویژه 
زنان افتتاح می شود. چنانچه زن معتاد متجاهری در شهری 
که مرکز ویژه ندارد، وجود داشته باشد، به کمپ های ویژه 
زنان یا مراکز ماده ۱6 فرستاده می شود. وی در مورد ظرفیت 
معتادان متجاهر گفت: قرار است با استفاده از همه امکانات و 
توانایی دستگاه های ذیربط، ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر 

را افزایش و به ۲۰۰۰ نفر برسانیم.
معاون توسعه و پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی 
با اشاره به اینکه اکنون از 8۰۰۰ ظرفیت مراکز ویژه معتادان 
متجاهر، 7۰۰۰ ظرفیت تکمیل ش���ده است، اظهار داشت: 

ظرفیت پذیرش ۱۰۰۰ نفر همچنان وجود دارد.
براتی سده با اشاره به اینکه تا پایان ماه نیز با همکاری 
نیروی انتظامی قرار است ظرفیت پذیرش ۱۵ هزار معتاد 
متجاه���ر را در تهران فراهم کنیم، گفت: در این صورت 
مشکلی برای نگهداری معتادان متجاهر در تهران نخواهیم 

داشت.

علت ممنوعیت واردات فرآورده های آرایشی
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، یکی از آثار تحریم ها در حوزه 
فرآورده های بهداشتی و آرایشی را، افزایش محصوات قاچاق در بازار داخلی 

کشور دانست.
غامرضا اصغری، در گفتگو با مهر، گفت: چون کشور ارز محدودی دارد، 
چاره ای نیست جز اینکه توزیع ارز اولویت بندی شود. در این بین، اولویت به 

فرآورده های بهداشتی داده می شود.
وی در پاس���خ به این س���ئوال که فرآورده های آرایشی مشمول ارز دولتی 
نمی ش���ود اما واردات آنها ممنوع ش���ده است، افزود: بااخره قرار است ارز از 
کشور خارج شود. همین مسئله باعث افزایش تقاضا برای ارز و باا رفتن قیمت 

آن می شود.
اصغری تاکید کرد: عارضه جنگ اقتصادی و تحریم ها، افزایش فرآورده های 

قاچاق است.

مرحله جدید اردوی تیم ملی کش����تی 
آزاد از ده����م دی ماه در خانه کش����تی آغاز 
می ش����ود.به گزارش خبرگزاری فارس و به 
نقل از فدراسیون کشتی، اردوی آماده سازی 
تیم ملی کشتی آزاد بزرگساان برای حضور 
در رقابت های جام تختی روزهای ۱۰ تا ۲۱ 
دی ماه در محل خانه کش����تی عبداله موحد 

مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود 
که اس����امی نفرات دعوت شده به این اردو 
به ش����رح زیر است:۵7 کیلوگرم: رضا اطری 
)مازندران(  نادر حاج آقانیا ) مازندران( علیرضا 

سرلک )لرستان(
6۱ کیلوگرم: حس����ن رحیمی )تهران( 
بهنام احس����ان پور )مازندران( باقر یخکشی 

)مازندران( ایمان صادق����ی )مازندران(، 6۵ 
کیلوگرم: امیرحسین مقصودی )تهران( مرتضی 
قیاسی )لرستان( پیمان بیابانی )تهران( امیرمحمد 
یزدانی )مازندران(، 7۰ کیلوگرم: س����یداحمد 
محمدی )مازندران( یونس امامی )تهران(، 74 
کیلوگ����رم: مهدی تقوی )مازندران( مصطفی 
حسین خانی )تهران( رضا افضلی )کرمانشاه( 

محمد نخودی )مازندران(، 7۹ کیلوگرم: عزت 
اله اکبری )مازندران( بهمن تیموری )کرمانشاه( 
امید حسن تبار )مازندران( امیرحسین کاووسی 
)مازن����دران(، 86 کیلوگرم: حس����ن یزدانی 
)مازندران( کامران قاسم پور )مازندران( احمد 
بذری )مازندران(، ۹۲ کیلوگرم: علیرضا کریمی 
)البرز( محمدجواد ابراهیمی )مازندران( حسین 

شهبازی )تهران( ارشک محبی )کرمانشاه(، ۹7 
کیلوگرم: رضا یزدانی )مازندران( عباس فروتن 
)مازندران( علی ش����عبانی ) مازندران(، ۱۲۵ 
کیلوگرم: پرویز هادی )آذربایجان شرقی ( کمیل 
قاسمی )مازندران( یداله محبی )کرمانشاه( امین 
طاهری )تهران( امیرحسین زارع )مازندران(

سرمربی: غامرضا محمدی

آغاز مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی آزاد از 10 دی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار 
تحمیل مدیریت جوانان به کشور شد و گفت: با 

این کار کشور بسیار سود خواهد کرد  .
به گزارش خبرنگار ما، محمد شریعتمداری 
در آیی���ن تکریم و معارفه  دکتر انوش���یروان 
محس���نی بندپی و دکتر وحید قبادی دانا  رو سای 
سابق و جدید سازمان بهزیستی کشور بر استفاده 
از فکر و اندیشه جوانان در عرصه مدیریت کشور 
تاکید کرد و افزود: نباید جوانگرایی مدیریت در 
کشور در حد شعار باشد زیار جوانان توانمندی 
های متنوعی دارند که از آن جمله توانایی مدیریت 

حتی با منابع محدود است.
وی بر نگاه عائله محوری به جامعه هدف 
بهزیستی تأکید کرد و گفت: کودکان کار، زنان 
سرپرس���ت خانوار و...  مانند یک خانواده و 
عضوی از خانواده باید نگریس���ته ش���ود اینها 
نیازمند نگاه ترحمی نیستند. شریعتمداری بابیان 
این که باید   ماش���ین تولیدکننده فقر  متوقف 
شود   گفت: تا وقتی به دلیل سیاست هایی فقر 
ایجاد شود عملکرد دستگاه هایی مانند بهزیستی 
بی اثر خواهد شد چرا که بسیاری از آسیب ها 
معلول تولید فقر در جامعه هستند. وی ادامه داد: 
پذیرش شرکای اجتماعی برای نظارت و ایجاد 
تسهیات برای صدور مجوز خیریه ها باید ایجاد 
شود. وزیر رفاه گفت: ما در وضع مطلوب نیستیم 
به طوری که برای قانون جامع حمایت از معلوان 
۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است 
اما اعتباری داده نشد پس چنین اعتباری به چه 

کار ما می آید؟
شریعتمداری بر شفاف سازی وزارت کار 
و دس���تگاه های زیرمجموعه آن تاکید کرد و 
افزود: قرار ش���ده   فعالیت های ما در یک اتاق 
شیش���ه ای انجام شود، مردم بدانند چه می کنیم، 
از طرف���ی بومی گزینی را برای مدیران خواهیم 
داشت و شایسته سااری باید مدنظر قرار   گیرد. 
بنابراین هر کسی که ناامید است توصیه می کنم 
از میان ما برود. وزیر رفاه با اشاره به اینکه ۱.6 
میلیون معلول تحت پوشش بهزیستی هستند، 
گف���ت: کار برای خدا باندی، گروهی، فرقه ای 
و حزبی نیست و باید فعالیت هایمان را به اتاق 

شیشه ای منتقل کنیم.

وزیر کار گفت: س���ازمان باید خود را به 
آسیب شناس���ی های مختلف در حوزه های 
اجتماعی مجهز کند و اقدامات ازم را انجام دهد 
و در این زمینه باید با برنامه ریزی عمل کنیم. 
باید بپذیریم شرکای اجتماعی نقش نظارتی دارند 

و در این باره با آنها همکاری کنیم.
شریعتمداری گفت: در حالی که بهزیستی 
در میان دستگاه های دیگر مقام اول را دارد اما 
این موضوع کفایت نمی کند و با رسیدن به نقطه 
مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. وی همچنین 
تاکی���د کرد: اکن���ون 4 میلیون و 4۰۰ هزار نفر 
جامعه هدف بهزیستی است که یک میلیون و 
6۰۰ نفر آنها را معلوان تشکیل می دهند. وی با 
اشاره به اینکه 6۰۰ هزار سالمند تحت پوشش 
هستند تاکید کرد: یک میلیون مستمری بگیر، ۱۹۰ 
هزار زن سرپرست خانوار، ۱۱7۳ مرکز توانبخشی 

روزانه تحت پوشش هستند.
شریعتمداری همچنین در حاشیه این آیین 
در جمع خبرنگاران اظهار داش���ت: بین ۱۰۰ تا 
۳۰۰ هزار تومان سبد کاایی از خانواده یک نفره 
و چهار نفره به بااتر در اختیار این قش���ر قرار 

گرفت و تقریباً کامل شده است.
وی گفت: افرادی که تا حاا سبد کاا را 
دریافت نکرده اند با مراجعه به سازمان بهزیستی 

مشکل آنها حل و فصل خواهد شد .
شریعتمداری گفت: در مرحله بعدی تحت 
سیاست های جبرانی دولت این امکان را در اختیار 
کارمندان دولت قرارداد که در آموزش و پرورش 
س���بدهای کاایی تحویل داده شد که متوسط 
آن ۲۰۰ هزار تومان بود. وی افزود:   در مرحله 
سوم بازنشستگان تأمین اجتماعی بودند که منابع 
آن در دو نوبت تأمین ش���د که اان در مرحله 
اقدام و واریز اس���ت. بعد از این مرحله نوبت 
به بخش���ی از جامعه می رسد که تحت پوشش 
یک نهاد و دستگاه مشخص نیستند و با درآمد 
ماهیانه کمتر از ۳ میلیون تومان هستند. وی ادامه 
داد:از طریق بانک های اطاعاتی که در اختیارمان 
هست و همچنین سازمان تأمین اجتماعی و از 
طریق پرداخت حق بیمه شوندگان اطاعات   این 

بخش از جامعه  شناسایی می شود.
شریعتمداری گفت: کاری که توسط مجریان 

انجام می شود شاید دارای خطای انسانی باشد به 
همین منظور افرادی که سبد کاا دریافت نکرده اند 
می توانند به همان مرکز خود که اگر بهزیستی 
اس���ت بهزیستی و اگر سازمان تأمین اجتماعی 
است این سازمان مراجعه و سبد کاای خود را 
تحویل بگیرند و مشکلی برای تأمین مالی این 

موضوع وجود ندارد.
وضع نامناسب سازی معابر تهران 

 شهردار تهران هم در این مراسم با تأکید 
بر اینکه یکی از وظایف اصلی شهرداری مناسب 
سازی فضاهای شهری است، گفت: این مساله 
به ویژه برای کش���وری که جنگ را پشت سر 

گذاشته بسیار مهم است.
  پیروز حناچی با بیان اینکه وضع ش���هر 
در زمینه مناسب سازی معابر با وجود تاش های 
بسیار قابل قبول نیست، افزود: باید تاشمان را 
بیش���تر کنیم. آموزش به جامعه هدف در این 
زمینه بسیار مهم است. اکنون مناسب سازی معابر 
۵ درصد است که با توجه به جامعه هدف از 
جمله سالمندان، توان یابان ، کودکان، بانوان و ... 
باید این مناسب س���ازی به بیش از  ۳۵ درصد 
افزایش یابد. وی با اش���اره به پذیرش و پایش 
سامت کودکان کار و خیابانی، توضیح داد: در 
۱8 مرکز درمانی روزانه پنج کودک کار و خیابان 

مورد پذیرش قرار می گیرند.
ش���هردار تهران با اش���اره به تاش های 
ش���هرداری برای حل موضوع کودکان کار و 
خیابان، گفت: رعایت مسائل حرفه ای و اصول 
اخاقی و اجتماعی در این زمینه اهمیت زیادی 
دارد. اگر امروز به داد این کودکان برسیم از فردا 
موثرتر است. حناچی با اشاره به پایش سامت 
۱6 هزار و 7۰۰ فرد شاغل در حوزه فضای سبز 
شهر تهران تصریح کرد: در طرح پایش سامت 
این افراد ۲۵۰۰ فرد بیمار شناسایی و به مراکز 
درمانی ارجاع ش���دند و پنج نفر هم به اعمال 

جراحی سنگین نیاز داشتند.
 کاهش آسیب های اجتماعی   

 رئیس سابق سازمان بهزیستی و استاندار 
فعلی تهران هم با اشاره به اینکه کاهش آسیب های 
اجتماعی با کمک بهزیستی و استانداری انجام 
خواهد ش���د، گفت: بودجه سال ۹8 بهزیستی 

نسبت به امسال 6۲ درصد رشد داشته است.
  انوش���یروان محسنی بندپی تصریح کرد: 
تغییر نگاه باید در بهزیستی باشد که ما این کار 
را انجام داده ایم به طوری که معتادان متجاهر از 
مجرم به بیمار تغییر پیدا کرده اند. وی گفت: الگوی 
درمان مدار اعتیاد، ایجاد سامانه الکترونیکی طاق، 
افزایش مستمری از جمله اقداماتی بوده که در 
این سازمان انجام شده است. رئیس سابق سازمان 
بهزیس���تی گفت: تولیت سامت اجتماعی به 
بهزیستی واگذار شده است و بهزیستی تخصصی 

ترین سازمان است که ۲۲ هزار نیرو دارد.
محس���نی بندپی تأکید کرد: بودجه سال 
۹8 نس���بت به بودجه امسال 6۲ درصد رشد 
دارد که امیدواریم مورد تصویب نمایندگان قرار 
بگیرد.همچنین قرار است در استانداری  با کمک 

بهزیستی آسیب های اجتماعی را حل کنیم .
رئیس جدید سازمان بهزیستی هم مهمترین 
برنامه و اولویت های بهزیستی را تشریح کرد 
و گفت: قانون جامع حمایت از حقوق معلوان 
اگر به طور کامل اجرا شود، مطالبه گری حقوق 
معلوان را خواهیم داش���ت. وحید قبادی دانا، با 
تاکید بر این که باید فعالیت های اجتماع محور را 
تقویت کنیم، تصریح کرد: اعتماد عمومی و سرمایه 
اجتماعی بهزیستی باید بیش از پیش جلب شود 
و مهم ترین مساله ای که وزیر رفاه مرا مکلف 

کرده بحث شفافیت و هزینه کردها است.
رئیس سازمان بهزیستی  ادامه داد: موسسات 
مردم نهاد باید تقویت ش���وند و از موازی کاری 
بپرهیزیم، پرچم بهزیستی سفید است و دست 
همکاری را به س���مت س���ایر سازمان ها دراز 
می کنیم. وی با تاکید بر کاهش تصدی گری ها، 
تصریح کرد: سازمان بهزیستی باید بیشتر نقش 
سیاست گذاری را داشته باشد و اورژانس اجتماعی 
را با قدرت توس���عه می دهیم و اولویت گذاری 
می کنیم تا در س���کونت گاه های غیررسمی هم 

مستقر شود.
قبادی دانا با اشاره به بهره مندی از استارتاپ ها 
گفت: جبران خدمات ش���اغان در بهزیستی و 
حمایت حداکثری از معتادانی که اقدام به ترک 
کرده اند از دیگر برنامه های جدی سازمان بهزیستی 

است.

وزیر کار :  باید فعالیت هایمان را به اتاق شیشه ای منتقل کنیم
معاون وزیر بهداش���ت، اعام 
کرده کشور توانسته با انجام بیش از 6 
هزار پیوند کبد موفق، به رکوردهای 
خیره کننده ای در نجات جان بسیاری 
ازمبتایان این بیماری از مرگ طی ۲۵ 

سال اخیر دست یابد.
به گزارش مهر، پژوهش���کده 
بیماری های گوارش و کبد دانشگاه 
علوم پزشکی تهران، برای نخستین 
بار، جزئیات کاملی  از موفقیت های 
ایران در مراکز پیوند کبد را شرح داده  
و اطاعات���ی درباره وضعیت پیوند  
کبد از اهداکنن���دگان زنده و مرگ 
مغزی درمراکز فعال، سنین دریافت 
کنندگان کبد پیوندی، علت بیماری 
گیرندگان،   نتایج پیوند، شانس بقای 
بیماران دریافت کننده کبد پیوندی و 

... ارائه کرده است.
دکت���ر رضا مل���ک زاده، از 
نویسندگان مطالعه »وضعیت پیوند 
کبد در ایران« با تش���ریح نتایج این 
مطالعه، به تعداد پیوندهای انجام شده 
در کش���ور اشاره کرد و گفت: 6هزار 
و ۳۰۱  پیوند کبد طی ۲۵سال گذشته 
)۱۳7۲- ۱۳۹7( در ایران انجام شده 
که  ۵هزار و 8۱۹  پیوند کبد از بیماران 
مرگ مغزی  و48۲  پیوند  کبد نیز 
مربوط  به اهداکنندگان زنده )صرفا 

بستگان فرد گیرنده( بوده است.
رییس انجمن گوارش و کبد، 
این میزان اهدای کبد از بیماران مرگ 
مغ���زی  در ای���ران  را یک رکورد 
شگفت انگیز، بی نظیر و قابل تقدیر 

توصیف کرد.
وی اف���زود: از مجموع  پیوند  
کبد انجام ش���ده  در ایران،   ۵هزار 
و ۱66  م���ورد مربوط به بالغین  و 
یکهزار و ۱۳۵  مورد مربوط  به کودکان 

بوده است .
دکتر ملک زاده با تاکید بر این که  
کبد قابل پیوند  افراد زنده، صرفا از 

بستگان درجه اول فرد بیمار دریافت 
می شود، افزود: طی دو دهه گذشته، 
ازبین ۹مرکز فعال کشور، فقط مرکز 
پیوند اعضای ش���یراز، پیوند کبد از 
اهداکنندگان زنده که جراحی بسیار 
دشوار و پیشرفته ای است، داشته  و 
شمار آن به 48۲مورد می رسد و باقی 
مراک���ز، پیوند کبد از اهداکننده  زنده 

نداشته اند. 
دکتر علی ملک حس���ینی  در 
تش���ریح این رکورد شکنی  شیراز 
گفت: مرکز پیوند اعضای شیراز به 
عنوان قدیمی ترین و بزرگترین مرکز 
پیوند عض���و در ایران با انجام 6۳8  
پیوند  کبد  در س���ال گذشته، رکورد 
۵6۱  پیوند کبد ساانه جهان که متعلق  
به مرکز پیوند پیتسبورگ  آمریکا  بود 

را شکست.
به گفت���ه پدر پیوند کبد ایران، 
مرکز پیوند اعضای شیراز، همچنین 
موفقیت های بسیاری در پیوند کلیه  
و س���ایر اعضا نیز داشته است.   به 
عنوان مثال، تاکنون 446۹پیوند کلیه، 
۱۵4پیوند کلیه –پانکراس،   64پیوند 
پانکراس، ۳۳پیوند روده  و ۲۱  پیوند 
همزمان چند عضو در ناحیه ش���کم  

داشته است. 
دکتر ملک زاده، ش���انس بقای 
یک، ۵و ۱۰ساله بالغین دریافت کننده 
کبد پیوندی را   به ترتیب  8۵درصد، 
77درص���د و 7۱درصد  و بقای یک، 
پنج و ۱۰ساله را برای اطفال دریافت 
کننده کب���د، 76درصد، 67درصد و 
۵6درص���د اعام ک���رد و گفت: به 
طور کلی، طی یک دوره ۲۰س���اله، 
77.4درصد بیماران پیوند ش���ده به 
حیات خود ادام���ه داده اند که این 
رک���وردی بی نظیر برای انجام پیوند 
کبد طی دوره بیس���ت ساله در دنیا 

محسوب می شود.
وی اما، مهمترین علل نارسایی 

کبد و مرگ  زودرس ناشی از آن را 
هپاتیت بی  و سی دانست و گفت: در 
حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰هزار نفر 
در ایران ناقل هپاتیت بی  و ۳۰۰هزار 

نفر ناقل هپاتیت سی هستند .
فوق تخص���ص بیماری های 
گوارش و کبد، سیروز کبدی را یکی 
از مهمتری���ن آثار وعوارض ابتا به 
هپاتیت بی، هپاتیت سی و کبد چرب 
غیرالکلی در ص���ورت عدم درمان 
برشمرد و گفت: متاسفانه سهم سیروز 
کبدی ناشی از کبد چرب غیرالکلی که 
عمدتا به دلیل پرخوری، بی تحرکی 
و چاق���ی در ایران  رخ می دهد، رو 

به افزایش است.
به گفته رییس انجمن گوارش و 
کبد ایران، بیماری های مزمن کبدی 
جزو عوامل مهم مرگ های زودرس 
در ایران است؛ به طوری که 64درصد 
افرادی که بر اثر این بیماری ها  در 
کشور فوت می کنند، کمتر از 7۰سال 
دارند و ۲۲درصد آن ها زیر ۵۰س���ال 
هستند  و دچار مرگ خیلی زودرس 

می شوند!
وی به تازه ترین آمار مرگ های 
ناش���ی از نارسایی کبد هر دو جنس 
در ایران طی س���ال ۹6اشاره کرد و 
گفت: در سال گذشته، ۵هزار و 4۰۰  
نفر در کش���ور، بر اثر بیماری های 
مزمن کبدی جان خود را از دس���ت 
دادند که از این مجموع، 4هزار شامل 
۳هزار فرد )۵6درصد( زیر 7۰س���ال 
و ۱۰۰۰فرد )۱۹درصد( زیر ۵۰سال 
بوده و دچار مرگ زودرس و خیلی 

زودرس شدند .
ایجاد نظام ثبت بیماران نیازمند 
پیون���د کبد به گفته  رییس انجمن 
گ���وارش و کبد ایران، کمک موثری 
به سازماندهی بهتر توزیع کبد پیوندی 
بر اساس نیاز مناطق مختلف کشور 

کرده است.

انتشار جزئیات موفقیت های پزشکان ایرانی در پیوند کبد

6 تن از فرماندهان نیروهای مسلح برای برگزاری موفق رزمایش ها تقدیر شدند

صندوق ضمانت تسهیات اشتغال مددجویان 
راه اندازی می شود

راه اندازی مراکز نگهداری زنان معتاد متجاهر در ۴ استان

 کاهش زمان تعمیرات پاایشگاه های 

فازهای 9 و 10 پارس جنوبی

تمامی موسسات و دانشگاه ها زیر پوشش 
وزارت علوم قرار می گیرند

بوستان جنگلی سرخه حصار   نخستین پارک هوشمند  مي شود

بازه زمانی تعمیر اساس���ی 
پاایشگاه های مستقر در فاز ۹ و 
۱۰ میدان گازی پارس جنوبی در 
فاصله س���ال های ۹۲ تا ۹7 معادل 

۱6 روز کاهش یافته است.
ایرج خرمدل مدیر پاایشگاه 
پنج���م پارس جنوبی با اعام این 
خبر گفت: این پاایشگاه در فاصله 
سال های ۹۲ تا ۹7 بازه تعمیرات 
اساس���ی خود را ۱6 روز کاهش 

داده است که این یعنی 4۵ درصد 
از زمان تعمیرات اساس���ی کاهش 

یافته است.
 وی با بیان اینکه کاهش زمان 
تعمیرات باع���ث افزایش تولید 
محصوات پاایشگاه می شود، اظهار 
داشت: این موضوع صرفه اقتصادی 
و اجتماعی فراوانی برای کشور دارد 
ک���ه با تاش کارکنان فازهای ۹ و 

۱۰ انجام شده است.

دولت در تبصره ۲۱ ایحه بودجه ۹8 از مجلس خواسته مجوز دهد تا 
تمام موسسات و دانشگاه ها بر اساس ضوابط و استانداردهاي وزارت علوم 

اداره شوند. 
 دکترمحمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوري و رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشور در درباره اظهارات رئیس جمهوري مبني بر اینکه باید صرفا 
یک آموزش عالي داش���ته باشیم و تمام بخش هاي دیگر باید منحل شده یا 
در وزارت علوم ادغام شوند، اظهار داشت: تمام موسسات و دانشگاه ها باید 
با ضوابط و اس���تانداردهاي آموزش عالي و وزارت علوم اداره ش���وند؛ حتي 
 ایده آل آن است که همه اینها از نظر تشکیاتي هم وابسته به وزارت علوم 

باشند.
 به گزارش روابط  عمومي و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، 
وی در پاسخ به این سوال که چرا با این ایده همچنان در ایحه بودجه ۹8 
براي آنها ردیف اعتباري در نظر گرفته ش���ده است، توضیح داد: این حرف 
به آن معني نیست که کار تحقیقات و آموزش عالي را در سایر واحدهاي 
آموزش عالي که مرتبط با دیگر وزارتخانه ها است، تعطیل کنیم.  دولت براي 
اجراي این مهم نیاز به مجوز مجلس دارد؛ حکم تبصره ۲۱ ناظر به آن است 
که همگي این موسسات و دانشگاه ها زیرمجموعه وزارت علوم باشند و مورد 
بازنگري قرار گیرند.  رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره گام عملي 
براي اجرایي شدن این موضوع گفت: در تبصره ۲۱ ایحه بودجه سال ۱۳۹8 

که تقدیم مجلس شد، این موضوع پیش بیني شده است. 
وی  درباره دانشگاه هاي زیرمجموعه وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: 
آنها تحت ضوابط وزارت بهداشت عمل مي کنند؛ اما آن بخشي  که در آموزش 
عالي غیرپزشکي هستند، دولت در تبصره ۲۱ مجوزي را از مجلس درخواست 
کرده که همه اینها را بازنگري کند تا آنچه براي وزارت علوم مناسب است، 

به همان ترتیب عمل شود.
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برنامه هاي علمي ـ ديني ـ فرهنگي حسينيه ارشاد
هفته دوم دي

نشست ها: ü همراستايي داده ها با اهداف سازماني
كاس ها: ü تفسير قرآن ü تزكيه و اخاق

 نمايشـگاه هايي با موضوعـات: 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

همكار گرامي)بازنشسته( 
جناب آقاي سيدمرتضي عظيمي

درگذش��ت ابوي بزرگوارتان را تس��ليت عرض نموده، 
از درگاه ايزدمن��ان ب��راي آن مرح��وم عل��و درجات و 
ب��راي جنابعالي و س��اير بازماندگان صبر و ش��كيبائي 

آرزومنديم.
ساخت و توليد

همكار محترم 
جناب آقاي دكتر بابك نوري نير

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت ابوي گراميتان را به شما 
همكار ارجمند و خانواده محترم تس��ليت عرض نموده، 
ب��راي بازماندگان صبر و ب��راي آن مرحوم اجر جزيل از 

درگاه حق تعالي آرزو داريم.
دكتر حق ازليـ  دكتر فروتن

همكار محترم جناب آقاي حامد پروانه 
با نهايت تأسف، مصيبت وارده را خدمت شما و خانواده 
محترمت��ان تس��ليت عرض نم��وده و از درگاه خداوند 
متعال علو درجات آن مرحوم و س��امت و ش��كيبايي 

بازماندگان را آرزومنديم. 
دبيرخانه مؤسسه اطاعات 

خانواده هاي محترم پرويزي و ديده ور
با نهايت تأس��ف و تأثر مصيبت وارده را تس��ليت عرض 
نم��وده از درگاه خداون��د متعال براي آن مرحوم مغفور 
غفران الهي و براي كليه بازماندگان معزز صبر و شكيبايي 

مسئلت مي نمائيم.
خانواده مرادي

جناب آقاي مهندس منصور چرخه چي
با تاثر فراوان درگذش��ت نابه هنگام برادر عزيزتان را به 

شما و تمامي عزاداران تسليت عرض مي نمائيم.
دانش آموختگان ورودي سال1346
 دانشكده فني دانشگاه تهران

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 تس��ليت 
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

همكار محترم
 جناب آقاي حبيب عبدالهي 

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت پدر همسرگراميتان را 
به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض مي نمائيم. 
همكاران شما در مركز تلفن روزنامه 

جناب آقاي محمديها و سركار خانم دكتر يوسفي
بانهايت تأس��ف مصيبت وارده را به شما تسليت گفته و 

از خداوند صبر و سامتي شما را آرزومنديم.
دكتر علي قاسمي و بانو

ب��ا نهاي��ت تأثر و تأس��ف، 
درگذشت انساني فرهيخته 
و وارس��ته و محب اهل بيت 
عليه السام، مرحوم مغفور 
حاج ابراهيم ماهَوش فرد 
)پدر همسـر آقاي دكتر 
سيدجال ساداتيان( را 
به اطاع اقوام، دوس��تان و 
آشنايان مي رساند. مراسم 
ترحيمي در روز دوش��نبه 

10 دي ماه از ساعت 15/30 تا 17 بعدازظهر، در مسجد 
بقيه  اه ااعظم )واقع در خيابان پاس��داران، پايين تر از 

چهارراه پاسداران( برگزار مي گردد.
حضور س��روران گرامي موجب شادي روح آن مرحوم و 

تسلي دل بازماندگان خواهد بود.
خانواده هاي ماهوش فردـ  ساداتيان

تشكر و سپاسگزاري 
مردان خدا چه با صفا مي ميرند 

دلباخته در راه خدا مي ميرند 
گويي كه رسيده حكم آزاديشان 

خندان لب و با ميل و رضا مي ميرند 
سوگي كه در زندگي ما سايه انداخت توانفرسا بود 
بدينوسيله مراتب قدرداني و 
تشكر خودمان را از يكايك 
ش��ما س��روران، دوستان، 
و  بس��تگان  آش��نايان، 
به خصوص هي��أت مديره، 
پزش��كان و پرسنل محترم 
بيمارستان توس و شركت 
مهندس��ي مش��اور ط��رح 
و تع��اون ك��ه در مراس��م 
تش��ييع و تدفين و مجلس 
ترحيم ش��ادروان دكتر محمد رازي ش��ركت نموده و 
با ابراز همدردي، درج آگهي در روزنامه ها، ارس��ال تاج 
گل و پيامك موجب تس��لي خاطرمان شدند صميمانه 

سپاسگزاري مي نماييم.
ضمناً هزينه مراس��م هفتم، چهلم و سالگرد آن مرحوم 

صرف امور خيريه مي گردد.
 از طـرف: همسـر، فرزنـدان، بـرادران و خواهر

 آن مرحوم 

هوالباقي
با كمال تأثر و تأسف درگذشت مادري مهربان بهجت 
حريري )همسر سـيد عبدالباقي تنكابني( را به 

اطاع كليه اقوام و آشنايان مي رساند.
 ب��ه همين مناس��بت مجلس س��وم اي��ن مرحومه روز 
يكش��نبه م��ورخ 97/10/9 س��اعت 18 ال��ي 19:30 
در مس��جدالنبي)ص( واق��ع در انته��اي اميرآب��اد 
 ش��مالي روب��روي ك��وي دانش��گاه ته��ران منعق��د 

مي گردد.
خانواده هاي: تنكابني ـ حريري ـ صميمي ـ نوائي 

و ساير بستگان و دوستان و آشنايان

يادبود
نهم دي ماه پنجمين سالگرد درگذشت مادر عزيزمان 

بانو زهرا صنيعي تهراني را گرامي مي داريم. 
روحشان شاد.

عبدالمصد و مولود جم نژاد

چهل روز گذشت
چه��ل روز از عروج مادر عزي��ز و فداكارمان، مرحومه 
طلعـت 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

همكار محترم جناب آقاي دكتر نيشابوري 
با نهايت تأس��ف و تأثر مصيبت وارده را به ش��ما تسليت 
ع��رض نم��وده و براي آن مرحومه عل��و درجات و براي 

بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم. 
هيأت مديرهـ  مديرعامل و پزشكان بيمارستان توس 

همكار محترم جناب آقاي دكتر نيشابوري 
درگذشت خواهر عزيزتان را تسليت مي گوييم. 

گروه بيهوشي بيمارستان توس 

خانواده محترم جناب آقاي دكتر نيشابوري 
مصيبت وارده را به شما تسليت مي گوييم. 

گروه زنان و زايمان بيمارستان توس 

همكار محترم جناب آقاي دكتر نيشابوري 
با نهايت تأسف مصيبت وارده را به شما تسليت مي گوييم. 

دكتر محمديهاـ  دكتر شكوه يوسفي 

همكار محترم جناب آقاي دكتر نيشابوري 
با كمال تأسف مصيبت وارده را به شما تسليت مي گوييم. 

دكتر شفائيـ  دكتر مرشدزاده 

جناب آقاي مرتضي صاحبي
درگذش��ت دائي محترم را به جنابعالي تس��ليت عرض 

مي نمايم. 
خبرنگار وايقان حسينقلي مسعودزاده

پدر، يعني تپش در قلب خا نه
پدر، يعني تسلط بر زمانه

پدر، احساس خوب تكيه بر كوه
پدر، يعني تسلي به وقت اندوه

پدر، يعني زمن نام و نشانه
پدر، يعني فدا گرديده افراد خانه

پدر، يعني غرور و مستي من
پدر، يعني تمام هستي من
نهم دي ماه 1397 پنجمين 
سالروز درگذشت همسري 
فداكار و باگذش��ت و پدري 
شايسته و مهربان، زنده ياد 
روانش��اد حاج علي اصغر 
نامني را گرامي مي داريم.

هرگز نمي توان بزرگواري، 
فداكاري، ايثار و گذش��ت 

ايشان را بيان نمود.
خانواده  نامني و وابستگان

آگهی تغییرات شرکت توسعه آب و گاز ایران سهامی خاص
 به شماره ثبت 30181 و شناسه ملی 10100756349 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر 
تهران، میدان ولی عصر، کوچه طاووس، خیابان شهید دکتر حسن عضدی، پاک 40، ساختمان 
آبان، طبقه دوم، واحد 201 کد پس���تی 1598717834تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

بشرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )306673( 

آگهی تغییرات شرکت ایده سازان پایدار آرتین با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 433830 و شناسه ملی 14003204025 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/07/01 تصمیمات ذیل 

اتخاذ ش���د: تعداد اعضاء هیئت مدیره به 6 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه 

اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )306675( 

آگهی تغییرات شرکت آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی سهامی خاص
 به شماره ثبت 13884 و شناسه ملی 10100524000 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/04/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: روزنامه کثیراانتش���ار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب 
سود و زیان سال مالی 1396 به تصویب رسید. آقای اس���ماعیل بخشی دزفولی به شماره ملی 
2002325995 به عنوان بازرس اصلی و خانم منصوره منصفی به شماره ملی 3255107598 به 

عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )306676( 

آگهی تغییرات شرکت بین المللی تامین قطعات توسعه آتیه صبا 
سهامی خاص به شماره ثبت 481052 و شناسه ملی 14005308347

 به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/05/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: موسس���ه حسابرسی پاس���ارگاد احرار به شناسه ملی 
10103315131 به سمت ناظر تصفیه انتخاب گردید. روزنامه کثیراانتشار اطاعات 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )306677( 

آگهی تغییرات شرکت هورام سازه پارسیان سهامی خاص
 به شماره ثبت 307122 و شناسه ملی 10103462993 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/05/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس دراستان تهران شهرستان تهران بخش 
مرکزی شهرتهران محله پونک جنوبی کوچه آسمان کوچه بهشت یکم پاک7 طبقه 

چهارم واحد8کدپستی 1476737619 تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )306678( 

آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان تات شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 505056 و شناسه ملی 14006537046

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/13 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: نام شرکت به گروه توسعه کسب و کار تریتا عصر فناوری تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )306679( 

آگهی تغییرات موسسه خیریه نیکو کاران حامی
 به شماره ثبت 25990 و شناسه ملی 10320308923 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/03/08 
و مجوز ش���ماره 917/978/347 مورخ 97/3/28س���ازمان بهزیستی استان 
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم س���میرا برهانی ک.م 0012035807، 
آق���ای همایون برهان���ی ک.م 0045295107، آقای ش���اهرخ فروتنی ک.م 
0452281296، خانم مین���ا گیوه چیان ک.م 0055286917، خانم هما باقی 
ک.م 0043268587، آق���ای همایون باقی ک.م 0043287603 و آقای جال 
باقری حیدری ک.م 1460685849 به س���مت اعضا اصلی هیئت مدیره و خانم 
سارا برهانی ک.م 0063691981 و آقای مهران باقی ک.م 0451585615به 
سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره اعضا هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب 
شدند. آقای نوروز س���تار پناهی حقیقی ک.م 0040403033 به سمت بازرس 
اصلی و خانم مریم پرناک ک.م 0041125967 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )306672( 

آگهی تغییرات موسسه خیریه نیکو کاران حامی
 به شماره ثبت 25990 و شناسه ملی 10320308923 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره م���ورخ 1397/03/08 و مجوز ش���ماره 
917/978/347 مورخ 97/3/28س���ازمان بهزیستی اس���تان تهران تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د: خانم سمیرا برهانی ک.م 0012035807 بس���مت عضو هیئت مدیره، 
آقای همایون برهانی ک.م 0045295107 بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای شاهرخ 
فروتنی ک.م 0452281296 بس���مت نایب رئیس هیئت مدی���ره، خانم مینا گیوه 
چیان ک.م 0055286917 بسمت مدیرعامل، خانم هما باقی ک.م 0043268587 
بسمت خزانه دار، آقای همایون باقی ک.م 0043287603 بسمت عضو هیئت مدیره 
و آقای جال باقری حیدری ک.م 1460685849 بسمت عضو هیئت مدیره و خانم 
خانم سارا برهانی ک.م 0063691981 و آقای مهران باقی ک.م 0451585615به 
س���مت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای دوران تصدی هیئت مدیره و مدیر عامل 
برای مدت دو س���ال تعیین شدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای متفق 
دو نفر از س���ه نفر رئیس هیئت مدیره، مدیر عامل و خزانه دار به همراه مهر موسسه 
معتبر اس���ت و کلیه اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )306671( 

آگهی تغییرات شرکت گروه پیشران انرژی اوان سهامی خاص
 به شماره ثبت 517495 و شناسه ملی 14007160267

 به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای س���ید محمد حسین جزایری موسوی به ش���ماره ملی 0066052998 آقای اشین 
باقراطونی به شماره ملی 0064553000 آقای محسن میرزایی به شماره ملی 0532415477 خانم 
شهین خسروی به شماره ملی 3258688060 وشرکت گروه توسعه انرژی نفت و گاز اوان به شناسه 

ملی 10320745958 به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )306667( 

آگهی تغییرات شرکت مونولیت سهامی خاص
 به شماره ثبت 39322 و شناسه ملی 10100847259 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/10 

تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: ترازنامه و حساب س���ود و زیان سال مالی 1396 مورد 

تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند ش.م 10103928600 

به سمت بازرس اصلی و خانم سمانه فوادی ک.م 2092699539 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب ش���دند. روزنامه کثیراانتشار اطاعات 

جهت درج آگهی های ش���رکت تعیین ش���د. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال 

به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نادر اروندی به ش���ماره ملی 0047407441 به 

س���مت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای ش���هاب اروندی به ش���ماره ملی 

0064713581 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شاهین اروندی به شماره 

ملی 0078897947 به س���مت عضو هیئت مدیره. چک، سفته و اسناد و اوراق تعهد 

آور و مالی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی 

با امضای هر یک از هیئت مدیره شرکت به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )306668( 

آگهی تغییرات 
شرکت ساختمانی خانه گستر تحکیم شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 125084 و شناسه ملی 10101685296 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1395/06/01 تصمیمات ذیل 

اتخاذ ش���د: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توس���ط صاحبان سهام پرداخت 

گردیده است. عین اله ابراهیمی پرگو با ش���ماره ملی 5669848675 به 

س���مت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره غامرضا سروش نیا با شماره ملی 

2000772021 به س���مت رئیس هیئت مدی���ره مصطفی گل محمدی با 

شماره ملی 0042864852 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد 

و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، س���فته، برات، قراردادها و 

عقود با امضای ثابت مدیرعامل بهم���راه رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس 

هیئت مدیره متفقا همراه با مهر ش���رکت واوراق ع���ادی و اداری با امضای 

مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )306670( 

آگهی تغییرات شرکت صنایع گرمایشی سهامی خاص
 به شماره ثبت 15719 و شناسه ملی 10100577327 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره م���ورخ 1397/06/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: محمد رضایی به ش���ماره ملی 0937409618 به سمت 
رئیس هیئت مدیره- کیانوش رضایی به ش���ماره مل���ی 0055335020 
به س���مت عضو هیئت مدی���ره و مدیرعامل- حوریه گرایلی به ش���ماره 
ملی0939281600 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و گلبرگ رضایی با 
شماره ملی0068299109 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اس���امی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه 
با مهر ش���رکت معتبر ودر صورت غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مدارک عادی و اداری با 
امضاء مدیر عامل و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )306669( 

آگهی تغییرات شرکت منحله کوره سهامی خاص
 به شماره ثبت 6815 و شناسه ملی 10100315330 

به استناد صورتجلس���ه هیئت تصفیه مورخ 1397/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرزاد 
منظرزاده به کد ملی 2753687064 از طرف هیئت تصفیه بعنوان مدیر تصفیه انتخاب ش���د و 
مصوب گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار ش���رکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت تصفیه همراه با 
مهر شرکت معتبر بوده و اوراق عادی و مراس���ات با امضاء منفرد آقای فرزاد منظرزاده همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )306674( 

آگهی تغییرات 

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی پرسپولیس 

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8061 و شناسه ملی 10100352145 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/31 و 

مجوز ش���ماره 97/17/5997 مورخ 1397/06/19 سازمان حج و زیارت 

و مجوز ش���ماره 972303/25708 مورخ 1397/07/04س���ازمان میراث 

فرهنگی،صنایع دس���تی و گردش���گری و مجوز ش���ماره 35676 مورخ 

1397/06/21سازمان هواپیمائی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه 

و حساب س���ود و زیان منتهی به 1396/12/29 به تصویب رسید. موسسه 

حسابرسی مفید راهبر به شناس���ه ملی 10861836531 به عنوان بازرس 

قانونی برای یک س���ال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیراانتشار اطاعات 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )306665( 

آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه بهنگام غدیر سهامی خاص
 به شماره ثبت 383314 و شناسه ملی 10320340409 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/10، و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1397/05/16، سرمایه شرکت از مبلغ 300000000000 ریال به مبلغ 600000000000 
ریال منقسم به 60000000 سهم 10000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته 
و و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد ش���ده 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 )306664( 

آگهی تغییرات
 شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه )سهامی عام(

 به شماره ثبت 230 و شناسه ملی 10100040154 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره م���ورخ 1397/08/07 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: شرکت س���رمایه گذاری سیمان تأمین )س���هامی عام( به شناسه 

مل���ی 10101942066 به نمایندگی آقای علی نیکوکام معنوی به ش���ماره 

ملی 0030103169 به س���مت رئیس هیئت مدیره، ش���رکت سیمان کرمان 

)س���هامی عام( به شناس���ه ملی 10630019476 به نمایندگی آقای بهروز 

دانشی به ش���ماره ملی 2061334148 به س���مت مدیر عامل و نایب رئیس 

هیئت مدیره و شرکت س���رمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان )سهامی عام( به 

شناس���ه ملی 10102593454 به نمایندگی آقای یزدان احمد وند به شماره 

ملی 4072272086 و ش���رکت سیمان شمال )س���هامی عام( به شناسه ملی 

10100246682 به نمایندگی آقای سید علیرضا عصائی فمی تفرشی به شماره 

ملی 0073317901 و شرکت سیمان ارومیه )س���هامی عام( به شناسه ملی 

10220016318 به نمایندگی آقای علی رجبی به شماره ملی 4500084487 

به س���مت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تص���دی هیئت مدیره انتخاب 

گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات 

و قراردادها ب���ا امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 

ش���رکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت و اوراق عادی و اداری ش���رکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد. 
حجت اله قلی تبار سرپرس�ت ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شهرستانهای استان 

تهران س�ازمان ثبت اسناد و اماک کشور اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه )306663(

آگهی تغییرات 

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی شاهدان کوثر

 سهامی خاص به شماره ثبت 400859 و شناسه ملی 10320513852 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/03/21 و مجوز ش���ماره 

972303/28631 مورخ 97/7/25 س���ازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و 

گردشگری و مجوز شماره 42769 مورخ 97/7/22 سازمان هواپیمایی کشوری 

و مجوز شماره 97/17/6889 مورخ 97/7/17 سازمان حج و زیارت تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: آقای محمدجواد معماری به شماره ملی 4072541461 بعنوان 

رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج مهرعلی زاده به ش���ماره ملی 0044513275 

بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. در موارد زیر صاحبان امضاء مجاز 

شامل مدیر عامل بطور ثابت به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره می باشند 

که امضای آنان با مهر ش���رکت معتبر است: تعهد، ظهر نویسی،قبولی، پرداخت 

و در خواست اوراق برواتی ،عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه 

آن در مورد خرید و فروش ،معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آات و 

مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد. اسناد منجمله انجام کلیه 

عملیات و معامات. بطور کلی امضای اسناد و اوراق تعهد آور شرکت ،چک ها، 

بروات ،سفته ها و س���ایر اوراق تجارتی و بانکی اقدام در موارد زیر توسط مدیر 

عامل و همچنین امضاء درباره آنها بوس���یله مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر 

شرکت صورت گرفته و معتبر شناخته می شود: مبادرت به تقاضا و اقدام برای 

هر گونه گواهی در این خصوص.اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا 

تسلیم به دعوایا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات 

راجع به امر دادرسی از جمله مقرر در ماده 35 قانون آیین دادرسی و دادگاه های 

عمومی و انقاب در امور مدنی و همچنین در خواست صدور برگ اجرا و تعقیب 

عملیات اجرایی و وصول محکوم به و اجرای اس���ناد ازم ااجراء و وصول سند 

اجرایی با حق تعیین وکیل و توکیل به وی ولوکرارا به همراه اختیار در عقد قرار 

داد وکالت و تعیین و پرداخت حق الوکاله به وی وعزل وکیل یا وکای انتخابی. 

قرارداد خرید و یا فروش خدمات با رعایت صرفه و صاح ش���رکت. امضاء کلیه 

اوراق اداری و عادی دیگر با امضاء مدیر عامل همراه مهر ش���رکت دارای اعتبار 

خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )306666( 
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اذان مغرب
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دستور پوتین برای ممنوعیت حضور نوجوانان روس در اعتراضات
ایرنا: وادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 
قانونی را تایید کرد که بر اس���اس آن با هرکس یا 
گروهی که افراد کمتر از 18 سال را وارد اجتماعات 
سیاسی کند، برخورد خواهد شد.این قانون در پورتال 
اطاعات حقوقی روسیه منتشر شده و بر اساس آن 
ش���رکت کودکان و نوجوانان در تجمعات سیاسی، 
ب���رای افراد برگزار کننده این برنامه ها می تواند تا 
500 ه���زار روبل )حدود 8000 دار( جریمه نقدی 

در بر داشته باشد. براساس قانون جدید، در صورت مشاهده این تخلف، افراد 
برگزار کننده تظاهرات را می توان به 100 ساعت کار اجباری یا 15 روز زندان 

هم محکوم کرد. 
توافق مسکو و لندن برای بازگرداندن ديپلمات های يکديگر

فارس: سفیر روسیه در انگلیس اعام کرد که مسکو و لندن به توافق برای 
بازگرداندن تدریجی دیپلمات های اخراج  شده دو کشور در پی حادثه »سالزبری« 
دست یافته اند.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، »الکساندر یاکونکو« 
گفت دیپلمات ها از ابتدای ژانویه به سفارت های لندن و مسکو باز خواهند گشت. 
روابط دیپلماتیک میان روسیه و انگلیس پس از آن رو به وخامت گذاشت که 
در ماه مارس گذشته »سرگئی اسکریپال« جاسوس دوجانبه روس تبار و »یولیا« 
دخترش توس���ط یک عامل اعصاب در انگلیس مس���موم شدند و پس از آن، 
انگلیس اقدام به اخراج ۲۳دیپلمات روسی از لندن کرد و روسیه نیز در اقدامی 

متقابل همین تعداد دیپلمات انگلیسی را از روسیه اخراج کرد. 
درخواست آلمانی ها برای کناره گیری زودتر از موعد مرکل

تسنیم: نتایج جدیدترین نظرسنجی نشان می دهد 
که بسیاری از شهروندان آلمانی خواهان کناره گیری 
آنگا مرکل از مقام صدر اعظمی آلمان قبل از پایان 
این دوره قانونگذاری هستند. بر این اساس از هر سه 
ش���هروند آلمانی یک نفر )۳8 درصد( خواهان این 
اس���ت که مرکل قبل از سال ۲0۲1 از صدر اعظمی 
آلمان کناره گیری کند.این نظرس���نجی که از طرف 
موسسه "یوگو" و به سفارش خبرگزاری آلمان انجام 
شده است نشان می دهد حدود 4۳ درصد شهروندان آلمانی هم بر این باورند 
که مرکل باید تا پایان این دوه قانونگذاری و حدود سه سال دیگر صدر اعظم 

آلمان باقی بماند. 
محاکمه عضو آلمانی داعش که برده ۵ساله اش از تشنگی جان داد

ایسنا: دادستانی مونیخ در آلمان یک زن عضو گروه داعش را به جرائم جنگی 
متهم کرد. دختر پنج ساله ای که نزد این زن بود در گرمای وحشتناک عراق به 
دلیل تشنگی و بی حالی جان خود را از دست داد. شوهر این زن ۲۷ساله به نام 
"جنیفر دبلیو" در س���ال ۲015این کودک پنج س���اله را زمانی که موصل در کنترل 
داعش بود به عنوان برده خریده بود. موصل سال ۲014به تصرف داعش در آمد 
و سال پیش آزاد شد. بی.بی.سی گفته است این دختر پنج ساله بیرون از محل 
اقامت این زن و شوهر، به زنجیر بسته شده بود و پس از مدتی به دلیل گرمای 

شدید بی حال شد و جنیفر هیچ کاری برای نجات جان او نکرد. 
وزير دفاع روسیه: مدرن ترين و کارآمدترين ارتش جهان را داريم

تس���نیم: وزیر دفاع روسیه با اشاره به تجهیز 
نیروهای مسلح این کشور به جدیدترین تجهیزات 
و تس���لیحات نظامی، ارتش روسیه را مدرن ترین 
وکارآمدترین ارتش در جهان نامید و بر سهم آن در 
تأمین استقال و امنیت این کشور تأکید کرد. "سرگئی 
ش���ویگو" وزیر دفاع روسیه در پیام تبریک سال نو 
میادی برای نیروهای مسلح این کشور، بر موفقیت در 
تقویت ارتش روسیه که ضامن استقال و امنیت این 

کشور است، تاکید کرد و افزود: ارتش روسیه اکنون به مدرن ترین و کارآمدترین 
ارتش جهان تبدیل شده و تضمین کننده استقال و امنیت کشور است. 

دادگاه پاکستان سازمان گولن را يک گروه تروريستی اعام کرد
فارس: دادگاه عالی پاکستان سازمان »فتح اه گولن« را یک گروه تروریستی 
اعام و برای مبارزه با نهادهای وابس���ته به گولن در این کش���ور حکم صادر 
کرد. دادگاه پاکستان دستور داد همه مدارس وابسته به فتح اه گولن به بنیاد 
معارف ترکیه واگذار شود. بنیاد معارف در سال ۲01۶ از سوی دولت ترکیه 
برای کنترل و مدیریت موسس���ات وابسته به گولن در خارج از مرزهای این 
کشور تاسیس شد و تا کنون توانسته مدارس و نهادهای متعلق به گولن در 
پاکستان و جمهوری آذربایجان را مصادره و مدیریت کند. ترکیه شبکه گولن 
و رهبر آن فتح اه گولن را که در آمریکا به سر می برد به توطئه و برنامه ریزی 
برای کودتای ناموفق جوای ۲01۶ متهم می کند، هرچند گولن این اتهامات 

را رد می کند.

كوتاه از سراسر جهان اکونومیست: هژموني آمريکا رو به 
افول است  

س���رویس خارجی:نشریه اکونومیس���ت در گزارشی با اشاره به 
عقب نشینی آمریکا از خاورمیانه، اعام کرد: هژمونی ایاات متحده رو به 
پایان است.»اکونومیست« نوشت:آمریکا با عقب نشینی از افتضاح خود در 
خاورمیانه فرصت هایی را برای روسیه و دیگر طرف ها فراهم می آورد.

در این گزارش آمده است: در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری 
س���ابق آمریکا در س���ال 2013 با امتناع از استفاده از اقدام نظامی علیه 
دولت سوریه و پس از آن بستن توافق هسته ای با ایران هژمونی آمریکا 
را تسلیم کرد اما دونالد ترامپ بر خاف وی موشک هایی را به سوریه 
شلیک کرد و به موازات این که در میانه تهدید در هم کوبیدن دشمنان 
و خروج از س���وریه بود گزینه دوم را انتخاب کرد. گاهی اوقات ش���اید 
مشاوران، سیاستمداران داخلی یا روند تحوات ترامپ را مجبور می کنند 
که اقدامی اتخاذ کند اما وی اغلب ثابت کرده نسبت به اوباما به گزینه های 

مذکور نزدیک نیست.
اکونومیست افزود: این گونه تصمیم گیری باعث هرج و مرج طوانی، 
عدم تاثیرگذاری و غیرقابل پیش بینی بودن اوضاع می شود. توافق های 
نسبی ممکن است در یمن، سوریه و لیبی مورد مذاکره قرار گیرند بدون 
این که راه حل همیش���گی برای پایان این جنگ ها یافته ش���ود؛ "توافق 
صلحی که ترامپ میان اسرائیل و فلسطینیان به دنبال آن است  نهایی" 
مرده به دنیا خواهد آمد و تحریم های آمریکا علیه ایران نظام این کشور 

را سرنگون نخواهد کرد .
بر اس���اس این گزارش، با توجه به این تحوات در واقع روس���یه 
خود را به عنوان قدرت اجتناب ناپذیر در خاورمیانه بیشتر نشان خواهد 
داد، روسیه با ورود به سوریه در سال 2015 بشاراسد رئیس جمهوری 
سوریه را حفظ کرد و نشان داد در کنار متحدان خود باقی خواهد ماند.
اکونومیست گفت: روسیه تنها کشوری است که با بازیگران مهم منطقه ای 
مثل اسرائیل، ترکیه و به ویژه ایران روابط دوستانه ای دارد وکلید هر گونه 

حل مساله در سوریه در دستان روسیه خواهد بود نه آ مریکا.
خبرگزاری اس���پوتنیک نیز نوشت: اعتراف رئیس جمهوری آمریکا 
به این که واشنگتن دیگر نمی تواند ژاندارم جهان باشد، شکاف ها در 
بنیان های اقتصادی، سازمانی و نظامی هژمونی آمریکایی را آشکار کرد.
از سویی،در جدیدترین تحولی که نشان می دهد بدعهدی ایاات متحده 
در پایبندی به توافق های  چندجانبه و بین المللی تمامی ندارد، دونالد 
ترامپ تهدید کرد که توافق تجاری موس���وم به "نفتا" با مکزیک را بر 

هم خواهد زد.
 در چنین شرایطی،نتایج نظرسنجی دانشگاه هاروارد نشان می دهد 
نزدی���ک به ۶0 درصد از مردم آمریکا معتقدند که دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری کشورشان باید استیضاح و از کاخ سفید اخراج شود. همچنین 
بر اساس این نظر سنجی،تعطیلی دولت آمریکا که وارد دومین هفته شده 
موجب ش���ده اس���ت تا محبوبیت دونالد ترامپ در ماه دسامبر به کمتر 
از 44 درصد برس���د.همچنین نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد که 
52 درصد از مردم آمریکا به نظرسنجی های عمومی که گاهی به دروغ 
میزان محبوبیت ترامپ را بااتر ازآن چیزی که هس���ت نشان می دهند 

اعتماد ندارند.

س����رویس خارجی: پلیس و 
نیروهای امنیتی س����ودان بار دیگر 
با ش����لیک گلوله و گاز اشک آور 
ب����ه تظاهرکنندگانی که در اعتراض 
ب����ه اوضاع نابس����امان اقتصادی و 
سیاست های منطقه ای »عمرالبشیر« 
اعتراض می کردند حمله ور شدند 
وضمن زخمی کردن شماری از آنان، 

شماری را نیز بازداشت کردند.
به گفت����ه منابع خبری، پلیس 
س����ودان به تظاهرکنندگانی که پس 
از نماز جمعه در ش����هر »ام درمان« 
تجمع کرده و دست به تظاهرات ضد 
دولتی زده بودند، حمله ور شد و با 
شلیک گلوله و گازهای اشک آور 
آنان را به شدت سرکوب کرد. این 
منابع افزودند: در شهر »عطبره« نیز 
که مهمترین کانون اعتراضات اخیر 
بوده اس����ت، تظاهراتی ضد دولتی 

برگزار شد.
در همین حال، انجمن مشاغل 
حرفه ای متش����کل از کارشناسان 
زمین شناسی، کش����اورزان، دندان 
پزشکان، داروسازان و انجمن های 
پزشکان متخصص در بیانیه ای ضمن 
استقبال از تظاهرات  مردمی خواستار 
برگزاری تظاهرات گسترده در روز 
دوشنبه به مناسبت سالروز استقال 
این کشور شدند.در این بیانیه آمده 
اس����ت که با برگزاری تظاهرات به 
سمت کاخ ریاست جمهوری حرکت 
خواهیم کرد.»حاتم الوسیله« حاکم 

ایالت »نهر النیل« در ش����مال سودان 
نیز از بازداش����ت بیش از 200نفر از 
معترضان در جریان تظاهرات  مردمی 

در این ایالت خبر داد.

الوس����یله گفت : در میان این 
بازداشت ش����دگان اتباع خارجی نیز 
حضور دارند و عاوه بر آن شماری 
از عناصر شورشی در اقلیم »دارفور«، 
فعاان سیاسی از احزاب معارض نیز 

در حوادث اخیر دست داشته اند.
مخالفان دولت س����ودان نیز 
در یازدهمی����ن روز آغاز اعتراضات 
مردمی در این کش����ور بر ضرورت 

هماهنگی گروه های مختلف با هم 
و ادامه اعتراضات تا زمان سرنگونی 
نظام حاکم بر این کش����ور)دولت 
عمرالبشیر( تاکید کردند.»عمر الدقیر« 
رئیس حزب »کنگره مردمی سودان« 

در همین رابطه در س����خنانی گفت: 
یکی از مهم ترین کارهایی که مردم 
بای����د این روزها انجام دهند، ایجاد 
یک مرکز واحد برای هماهنگی با 

هم و یکصدا شدن برای سرنگونی 
نظام حاکم است.وی در ادامه از مردم 
خواست به اعتراض های خود ادامه 
دهند و تاکید کرد : قیام مردم سودان 
در مسیری غیر قابل بازگشت قرار 

گرفته زیرا خون های زیادی ریخته 
ش����ده است و مردم به فعالیت های 
خود تا رس����یدن به اهدافشان ادامه 

می دهند.

در همین حال، پلیس سودان 
از بازداش����ت »عمر الدقیر« رئیس 
ح����زب »المؤتمر« در مقابل منزلش 
خب����ر داد و عاوه ب����ر آن برخی 
عناصر جنبش »تحریر الس����ودان« 

شاخه »عبدالواحد نور« نیز بازداشت 
شدند.در بیانیه حزب »المؤتمر« آمده 
است : بازداشت رئیس این حزب در 
راستای بازداشت های امنیتی اعضای 
احزاب معارض صورت گرفته است 
اما س����رکوبگری و بازداشت هرگز 
در ادامه مس����یر این حزب تأثیری 

نخواهد داشت.
در چنین ش����رایطی و پس از 
تشدید سرکوب و کشتار معترضان 
س����ودانی توسط نیروهای پلیس و 
یگان های امنیتی این کشور، »آنتونیو 
گوترش«، دبیر کل س����ازمان ملل 
متحد از مسئوان سودانی خواست 
تا درباره کش����ته شدن معترضان در 
جریان تظاهرات  و ناآرامی های این 

کشور تحقیق کنند.
در این رابطه، سخنگوی دبیرکل 
س����ازمان ملل در بیانیه ای خواستار 
اجرای تحقیقات درباره کشته شدن 
معترضان در تظاهرات  وناآرامی های 
چند روز گذشته در سودان شد.این 
مقام س����ازمان ملل گفت : گوترش 
خواستار آرامش و خویشتنداری در 
سودان است و از مقامات خارطوم 
می خواهد که درباره خشونت های 
اخیر و کشته شدن معترضان تحقیق 
کنند. این واکنش گوترش درحالی 
است که پیشتر، سازمان عفو بین الملل 
از کش����ته شدن دست کم 3۷نفر در 
این ناآرامی توس����ط پلیس سودان 

خبر داده بود.

سرکوب گسترده تظاهرات معترضان ضد دولتی در سودان

 س���رویس خارجی: شبکه 
خبری المیادین به نقل از منابع مطلع 
گزارش داد که ریاض گفته اس���ت 
از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب 

استقبال می کند.
منابع مطلع به المیادین گفتند 
که هدف از س���فرها و تماس های 
کش���ورهای عربی با دمشق، راضی 
کردن سوریه به ارائه درخواست برای 
بازگشت به اتحادیه عرب است تا 
به این ترتیب سران کشورهای عربی 
که تا کنون دش���من سوریه بوده اند 
آبرو و وجهه خودشان را حفظ کنند.
این منابع افزودند که هدف از سفر 
عمر البشیر رئیس جمهور سودان به 
دمشق بررسی امکان بازگشت سوریه 
به اتحادیه عرب بود و البشیر در این 
س���فر پاسخ دقیق و واضحی را از 
دمشق برای بازگشت به اتحادیه عرب 
به این شرح دریافت کرده است که 
»این ما نبودیم که از اتحادیه عرب 
خارج شدیم تا درخواست بازگشت 

به آن را هم داشته باشیم.«
 بر اساس این گزارش، دمشق به 
البشیر گفته است: »کسانی که تصمیم 
به خارج کردن س���وریه از اتحادیه 
عرب گرفتند باید در خصوص لغو 
یا تداوم آن نظر دهند.« منابع مذکور 
افزودند که رویکرد مثبت عربستان 
نسبت به دمشق در دورنمای نزدیک 
وجود ندارد اما ریاض گفته است که 
از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب 

استقبال می کند.
 همزمان بر اساس اعام منابع 
رسمی، »محمد ولد عبدالعزیز« رئیس 
جمهوری موریتانی چهارم و پنجم 
ژانویه )14 و 15 دی( برای دیداری 
رس���می به دمشق می رود. به گفته 
این منابع، از س���رگیری روابط با 

سوریه حتمی است اما نیاز به زمان 
دارد. روزنام���ه »الجواهر « موریتانی 
به نقل از منابع آگاه نوشت، رئیس 
جمهوری موریتانی برای دیدار با بشار 
اس���د به زودی به دمشق می رود. 
این روزنامه افزود، رئیس جمهوری 
موریتانی به دعوت همتای سوری 
خود پاس���خ مثبت می دهد و اوایل 
ژانویه به دمش���ق می رود. الجواهر 

همچنین نوشت، شماری از کارمندان 
سفارت س���وریه در نواکشوت نیز 
خبر دیدار رئیس جمهوری موریتانی 
در روزهای آینده از دمشق را تایید 

کرده اند.
 دو روز قب���ل هم امارات پس 
از بازگشایی سفارت خود در سوریه 
اعام کرد بازگشت دمشق به اتحادیه 
عرب نیازمند توافق کشورهای عربی 

است که این خود نشانه مهمی است. 
در این حال نماینده رئیس جمهور 
روسیه در امور غرب آسیا با استقبال 
از تصمیم کش���ورهای عربی برای 
احیای روابط با س���وریه، گفت که 
این کشورها دریافته اند قطع رابطه 
با دمشق تصمیمی غیرسازنده بوده 
است. »میخائیل بوگدانوف« با بیان 
اینکه رئیس جمهور سوریه محبوب 

است، پیش بینی کرد که او در انتخابات 
آتی این کشور پیروز شود. وی گفت: 
اسد کامًا در سوریه محبوب است 
و اگر نبود در سال های گذشته نتایج 

متفاوتی حاصل می شد.
 نشس��ت روسیه و ترکیه درباره 

سوریه 
نشست مشترک وزرای دفاع و 
خارجه روسیه و ترکیه در مسکو در 

خصوص آخرین تحوات سوریه 
دیروز برگزار شد. وزیر دفاع روسیه 
اعام کرد که در جریان نشس���ت 
ب���ا همتای ترک خود در خصوص 
عقب نش���ینی نظامیان آمریکایی از 
سوریه و منطقه عاری از ساح در 

ادلب رایزنی کرد.
 در این نشس���ت س���رگئی 
اوروف و مول���ود چاووش اوغلو 

وزرای خارجه روس���یه و ترکیه و 
همچنین سرگئی شویگو و خلوصی 
آکار وزرای دفاع روسیه و ترکیه در 
خصوص تحوات سوریه رایزنی 
کردند. شایان ذکر است که دو روز 
قبل ارتش س���وریه به درخواست 
نیروهای ُکرد سوریه وارد شهر منبج 
در م���رز ترکیه ش���د و کنترل این 
ش���هر را به دست گرفت که این 

مس���أله با مخالفت ترکیه رو به رو 
شده است. 

از سویی شوراي شیوخ و سران 
عشایر و قبایل سوریه تأکید کرد که 
ورود ارتش به منبج بس���یار مبارک 
است و ارتش ضامن حمایت از ملت 

و حفظ حاکمیت سوریه است.
 این ش���ورا با انتشار بیانیه ای 
اع���ام کرد که روز ورود ارتش به 
منبج روز میمون و مبارکی اس���ت 
و »رؤیاهای رجب طیب اردوغان« 
رئیس جمهور ترکیه و مزدورانش و 
تفاله های تروریستهاِی مزدور آمریکا 

و غرب نقش بر آب شد.
 در چنین شرایطی خبرگزاری 
آناتول���ی ترکی���ه گ���زارش داد، 
هلی کوپترهای آمریکایی در اطراف 
منبج در ماموریتی جاسوسی همزمان 
با اعام دمش���ق درباره ورود ارتش 
سوریه به شهر راهبردی منبج به پرواز 
درآمدند و این در حالی بود که نیروهای 
آمریکایی به سمت پایگاه های ارتش 
سوریه در العریمه و مراکز استقرار 
آنها در ساحل رودخانه الساجور در 
غرب شهر مذکور بمب های نوری 

پرتاب کردند.
 این درحالی اس���ت که یک 
سناتور ارش���د جمهوری خواه با 
اب���راز نگرانی از احتمال توافق میان 
کردها و ارتش س���وریه، این مسئله 
را کابوسی برای رژیم صهیونیستی 
توصیف کرد. »لیندسی گراهام« گفت: 
اگر گزارش های منتشر شده در مورد 
همسو شدن کردها با بشار اسد دقیق 
باشد، فاجعه ای در حال شکل گیری 
اس���ت و این کابوسی برای ترکیه و 
اسرائیل است. خبر دیگر اینکه اولین 
گ���روه از نیروهای آمریکایی خاک 
سوریه را به سوی عراق ترک کرد. 

چراغ سبز عربستان برای بازگشت سوريه به اتحاديه عرب

رئیس »الحشد الشعبی« عراق به ديدار بشار اسد رفت
»فالح الفیاض« رئیس سازمان الحشد الشعبی و شورای 
امنیت ملی عراق در دیدار با رئیس جمهوری سوریه، پیام 
نخست وزیر عراق را تقدیم وی کرد. فالح الفیاض پیام 

»عادل عبدالمهدی« نخست وزیر عراق را به اسد تقدیم 
کرد.در جریان این دیدار تحوات و رخدادهای منطقه ای 

و بین المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 سرویس خارجی: تلویزیون رژیم 
صهیونیستی از دستگیری یک عامل 
انتحاری یهودی مقابل منزل بنیامین 
نتانیاهو نخس���ت وزیر این رژیم در 

حیفا خبر داد.
براساس این گزارش، فرد مذکور 
که صورتش را با ماسک پوشانده بود 
مقابل خانه خالی از سکنه نتانیاهو فریاد 
زد: »نتانیاهو را می کش���م.« به نوشته 
این ش���بکه عبری، فریاد این شخص 
حالتی از رعب و وحش���ت را مقابل 
خان���ه نتانیاهو ایجاد کرد و محافظان 
خانه را به سمت او کشاند. هنگامی که 
محافظان خانه نتانیاهو تاش کردند فرد 
نامبرده را دستگیر کنند وی مدعی شد 
دارای جلیقه انتحاری و مواد منفجره 
است و همین امر موجب شد محافظان 
خانه نتانیاهو از فرد نامبرده دور شده 
و ب���ا متخصصان مواد منفجره تماس 

بگیرند . 
این شخص که فردی 40 ساله 
اس���ت در حال حاضر توسط پلیس 
رژیم صهیونیستی دستگیر شده است 
و وسایل همراه وی توسط متخصصان 
مواد منفجره در حال بررس���ی است. 
گفتنی است نتانیاهو همراه با همسر 
و پس���رش، برای دیداری شش روزه 
در برزیل به سر می برد و زمانی که 
عامل انتحاری مقابل خانه او دست به 
تهدید محافظان خانه زد خانه خالی از 

سکنه بود.گفتنی است پس از شکست 
صهیونیست ها از مقاومت اسامی در 
نوار غزه طی یک ماه گذشته، اعتراضات 
و انتق���ادات فراوانی علیه نتانیاهو در 
سرزمین های اشغالی شکل گرفته است 

و عده زیادی او را موجب از بین رفتن 
امنیت در فلسطین اشغالی می دانند.خبر 
دیگر اینکه ارتش رژیم صهیونیستی به 

بهانه پاسخ به شلیک موشک از نوار 
غزه به اراضی اش���غالی، به نوار غزه 
حمله هوایی کرد. صهیونیست ها به 
مراکز دیدبانی وابسته به حماس واقع 
در شرق شهر دیرالبلح حمله هوایی 

کردند. این حمات تلفات نداشت. 
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی با 
اشاره به حمات هوایی ارتش اشغالگر 

به مواضع وابس���ته به حماس، ادعا 
کرد: این حمات در پاسخ به پرتاب 
موش���ک به اراضی اشغالی صورت 
گرفت. در چنین شرایطی یک رهبر 
جنبش جهاد اسامی فلسطین تاکید کرد 

که راهپیمایی های بازگشت تا تحقق 
کامل اهداف و آزادس���ازی فلسطین 
ادام���ه خواهد یافت. احمد المدلل از 

رهبران جنبش جهاد اس���امی طی 
س���خنانی گفت که مشارکت پرشور 
فلسطینیان در راهپیمایی های بازگشت 
و شکستن محاصره در شرق نوار غزه 
با وجود هوای طوفانی و جنایات رژیم 
صهیونیستی ثابت می کند که ملت ما 
مصمم است مقاومت را تا تحقق اهداف 

راهپیمایی ها ادامه دهد.
 وی ب���ا بی���ان اینکه ملت ما 
تصمی���م گرفته که به مبارزه خود تا 
بازگشت و آزادسازی سرزمین ادامه 
دهد، افزود: مقاومت هرگز خون شهدا 
و فداکاری های فلسطینیان را پایمال 
نمی کند و از اهداف مش���روعی که 
راهپیمایی های صلح آمیز برای آن آغاز 
شد دست بر نخواهد داشت. المدلل 
بر ض���رورت پایان یافتن اختافات 
فلسطینیان و حفظ وحدت به عنوان 
گزینه ای استراتژیک تاکید کرد و گفت: 
وح���دت ما رمز قدرت ما اس���ت و 
اختافات ضرر سنگینی به مسئله ملی 

ما وارد می کند. 
این رهبر جهاد اسامی با اشاره 
به انحال مجلس قانونگذاری فلسطین 
گفت: تصمیمات محمود عباس رئیس 
تشکیات خودگردان فلسطین علیه 
ملت فلسطین خدمتی به مسئله فلسطین 
نمی کند بلکه راه را برای نقش���ه ها و 
توطئه هایی که علیه این مسئله طراحی 

می شود هموار می کند. 

حمله انتحاری يک يهودی به منزل نتانیاهو ناکام ماند

يک شهید و ۱۰ زخمی در سرکوب چهلمین تظاهرات بازگشت
چهلمین جمعه تظاهرات بزرگ بازگشت در نوار مرزی 
غزه با مشارکت هزاران فلسطینی برگزار شد. تظاهرات این 
هفته تحت عنوان »از حق خود در داشتن یک زندگی با 
عزت کوتاه نمی آییم« برگزار شد که اشغالگران صهیونیست 

طبق روال هر هفته با شلیک گسترده گلوله و گاز اشک آور 
به استقبال شرکت کنندگان در این تظاهرات مسالمت آمیز 
رفته و آنان را سرکوب کردند و در پی آن جوانی فلسطینی  

به شهادت رسید و 10 تن دیگر نیز زخمی شدند.

س���رویس خارجی: حمله تروریستی به 
اتوبوس حامل گردشگران خارجی در »المریوطه«، 
واقع در نزدیکی منطقه باستانی »اهرام ثاثه« در 
استان »الجیزه« مصر که چهار کشته و 12 زخمی 
برجا گذاشت، موجی از محکومیت بین المللی 

را در پی داشت.
حمله تروریستی به گردشگران خارجی با 
انفجار یک بمب کنار جاده ای در مسیر اتوبوس 
حامل توریست های »ویتنامی« در نزدیکی مکان 
تاریخی و باستانی »اهرام ثاثه« مصر در استان 
»الجیزه«، محکومیت و واکنش های بین المللی 
علیه این اقدام شنیع را در پی داشت. در اولین 
واکنش،سخنگوی وزارت خارجه کشورمان این 
اقدام تروریستی را به شدت محکوم کرد.»بهرام 
قاسمی« هدف قرار دادن زنان و مردان بی گناه که 
به منظور گردشگری وارد دیگر کشورها می شوند 
را اقدامی ش���نیع و مذموم خواند و با دولت و 
ملت »ویتنام« و خانواده بازماندگان این جنایت 

کور ابراز همدردی کرد.
وزارت خارجه عراق هم با صدور بیانیه ای 

حمله تروریستی در مصر را محکوم کرد.وزارت 
خارجه عراق در بیانیه خود تأکید کرده است که 
بغداد حمایت کامل خود از قاهره در برقراری 
ثبات در مصر را اعام می کند.وزارت خارجه 
قطر نیز در بیانیه ای ضمن محکوم کردن حمله 
تروریس���تی علیه اتوبوس گردشگران در استان 
الجیزه مصر، بر موض���ع ثابت »دوحه« درباره 
مخالفت با تروریسم و خشونت تأکید کرد. این 
واکنش دوحه در حالی اس���ت که دولت مصر 
از ژوئن س���ال 201۷ با پیروی از سیاست های 
عربستان و امارات، روابط دیپلماتیک خود با قطر 
را قطع کرده است.همچنین وزارت خارجه آمریکا 
نیز ضمن محکوم کردن این حمله، به خانواده های 
قربانیان تس���لیت گفت و بر حمایت خود از 

مصری ها در جنگ علیه تروریسم تأکید کرد.
 ام���ارات نی���ز این حمله را محکوم و بر 
حمایت این کشور از مصر در مقابله با تروریسم 
تأکید کرد.دولت امارات همچنین به خانواده های 
قربانیان این حمله تروریس���تی تسلیت گفت و 
برای زخمی ش���دگان شفای عاجل از خداوند 

خواست.وزارت خارجه عربستان و بحرین نیز 
حمله تروریس���تی در الجیزه مصر را به شدت 
محک���وم کردند.» صباح ااحمد الصباح«، امیر 
کویت نیز در پیام تسلیتی به »عبدالفتاح سیسی«، 
رئیس جمهوری مصر این انفجار تروریستی را 

محکوم کرد.
همچنین گروه های فلسطینی نیز این حادثه را 
محکوم کردند. در این راستا ، جنبش »حماس«، 
»جبهه آزادی بخش فلس���طین« و »تشکیات 
خودگردان« در بیانیه هایی جداگانه ضمن حمایت 
از قاهره، این حادثه تروریستی را محکوم کردند. 
در چنین شرایطی و تنها ساعاتی پس از این اقدام 
تروریست ها، ارتش و نیروهای امنیتی مصر در 
واکنشی شدید ، با حمله به مواضع تروریست ها 
در استان های »الجیزه« و »سینا«، دست کم 40  تن 

از آنان را از پا درآوردند.
وزارت کشور مصر در همین رابطه اعام 
کرد : پس از گذش���ت چند ساعت از عملیات 
تروریستی در منطقه »المریوطه« در استان »الجیزه« 
نظامیان ارتش و نیروهای وابسته به این وزارتخانه 

در حماتی غافلگیرانه 40عنصر تروریستی در 
مناطق مختلف »الجیزه « و »س���ینای شمالی« 
را به هاکت رس���اندند.طبق این گزارش، این 
عناصر تروریستی برای انجام سلسله حماتی به 
مؤسسات دولتی، اماکن توریستی و کلیساهای 

مصر برنامه ریزی می کردند.
*تونس

منابع���ی در تونس از تداوم تظاهرات ضد 
دولت���ی م���ردم و درگیری ها میان معترضان و 
نیروهای امنیتی در نزدیکی پایتخت این کشور پس 
از خودسوزی یک عکاس تونسی در اعتراض به 

اوضاع اقتصادی نابسامان کشور خبر دادند.
به گفته این منابع، معترضان مس���یرهای 
را که یکی از  اصلی منتهی به محله "التضامن" 
بزرگترین محله ها در غرب پایتخت تونس است 
بس���تند، استیک خودروها را آتش زدند و به 
سمت خودروهای نیروهای امنیتی سنگ پرتاب 
کردند.این اعتراضات در منطقه »اانطاقیه« نیز 
صورت گرفت که منجر به بسته شدن مسیرهای 

اصلی  شد.

موج محکومیت بین المللی علیه حمله تروريستی به اتوبوس حامل گردشگران خارجی در »الجیزه« مصر

س���رویس خارج���ی: روزنامه 
»نیویورک تایمز« درگزارشی نوشت: 
عربستان سعودی برای پیشبرد جنگ 
در یمن دهها هزار بازمانده  جنگ داخلی 
سودان در منطقه  »دارفور« را که بسیاری 
از آنها »کودک س���رباز« هستند ، به 

خدمت گرفته است.
این روزنامه آمریکایی در گزارش 
خود آورده اس���ت: عربستان سعودی 
ه���زاران »کودک س���رباز« در منطقه 
جنگ زده »دارفور« س���ودان را در ازای 
پرداخت مبالغی پول، برای جنگیدن در 
کنار دیگر مزدوران همپیمان با ریاض 
در جنگ یمن به خدمت گرفته است. 
نیویورک تایمز افزود: در چهار س���ال 
گذشته دست کم 14000 مزدور سودانی 
در کنار سایر مزدوران همپیمان سعودی 
در یمن جنگیده اند و صدها نفر از آنها 
قربانی شده اند. بر اساس این گزارش ، 
فرماندهان ناظر ائتاف سعودی، این 
کودک س���ربازان را از فاصله  ای ایمن 
و دور از خطوط درگیری و از طریق 

بی سیم برای جنگیدن یا عقب نشینی 
کردن راهنمایی و هدایت می کنند .

در چنین ش���رایطی، سخنگوی 
رسمی نیروهای مسلح یمن از اجرای 
مرحله اول توافقی خبر داد که گروه های 
یمنی در سوئد در خصوص الحدیده 
به آن دست یافتند.»یحیی سریع« اعام 
کرد: ارتش و کمیته های مردمی یمن 
اجرای مرحله اول توافق »سوئد« برای 
جابجایی نیروها در بندر »الحدیده« را 

آغاز کرده اند.
 ای���ن مقام یمنی اف���زود: ما از 
کمیته نظارت وابسته به سازمان ملل 
انتظار داریم ط���رف مقابل را نیز به 
اجرای تعهداتش در مرحله اول ، یعنی 
عقب نش���ینی از بخش شرقی شهر 
»الحدیده« و بقیه بخش های حساس 
بر اساس توافق ملزم کند. وی همچنین 
ادامه داد: ائتاف سعودی در 24 ساعت 
گذشته 158 مرتبه آتش بس الحدیده 

را نقض کرد.
همزمان، جنب���ش انصاراه و 

سازمان ملل از استقرار مجدد نیروهای 
این جنبش در بندر ش���هر الحدیده 
براساس توافق سوئد خبر دادند.»سلیم 
المغل���س«، عضو هیات نذاکره کننده 
»صنعا« در مذاکرات س���وئد گفت: ما 
استقرار مجدد نیروها در بندر الحدیده 
را آغ���از کردیم تا نگرانی های طرف 
مقابل درباره برداش���تن اولین گام با 
حضور »پاتریک کامرت«، رئیس تیم 
ناظران سازمان ملل در یمن رفع شود.
وی تأکید کرد : ارتش و انصاراه یمن 
از بندر الحدیده عقب نشینی کرده اند و 
نیروهای گارد ساحلی یمن اداره بندر 
الحدیده را در دست گرفته و فعالیت شان 
را آغاز کرده اند.س���ازمان ملل نیز در 
بیانیه ای ، آغاز مرحله خروج نیروهای 
ارتش یمن و انصاراه از بندر الحدیده 
طبق توافقات سوئد را تایید کرد. »محمد 
عبدالسام« سخنگوی جنبش انصاراه 
و رئیس هیات مذاکره کننده صنعا در 
گفتگوهای صلح سوئد نیز تحویل این 

بندر به سازمان ملل را تائید کرد.

نیويورک تايمز: عربستان کودک سربازان سودانی را برای 
سرویس خارجی: نخست وزیر ایتالیا درسخنانی تاکید کرد : کشورش جنگ در يمن به خدمت گرفته است

قصد دارد به دلیل مشارکت عربستان در جنگ یمن و قتل »جمال خاشقجی«، 
روزنامه نگار منتقد و میانه روی س���عودی، فروش س���اح به »ریاض« را 

تعلیق کند.
»جوزپه کونته« در کنفرانس مطبوعاتی ویژه پایان سال میادی در شهر ُرم 
گفت: ایتالیا فروش ساح به عربستان را تایید نمی کند و مساله اکنون اتخاذ 
این موضعگیری رسمی و عملکرد بر اساس آن است.کونته افزود: موضعگیری 
دولت ُرم نسبت به توقف فروش ساح به ریاض ناشی از دخالت این کشور 
در جنگ یمن و قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار عربستانی در استانبول 
است.وی ادامه داد: این مساله به زودی بررسی می شود و با همکاری وزرای 
دفاع، خارجه و معاون نخست وزیر در فکر اقدام جدی در این باره هستیم 

و به زودی نتیجه می گیریم چه باید بکنیم.
نخس���ت وزیر ایتالیا خاطرنش���ان کرد: در حاشیه نشست گروه 20در 
آرژانتین دیدار دو جانبه ای با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی داشتم و از 
طرف کشورهای اروپایی از او خواستم حقیقت ماجرا را به طور کامل ارائه 
و شرایط محاکمه قاتان را طبق قوانین بین المللی فراهم کند.وی همچنین 
مش���ارکت یک کارش���ناس ایتالیایی را در روند این محاکمه با توجه به بعد 

بین المللی پرونده خاشقجی خواستار شد.
در همین حال، »ابراهیم العساف«، وزیر خارجه جدید عربستان سعودی 
در نخستین مصاحبه بعد از انتصاب به این سمت ادعا کرد: قتل »خاشقجی«، 
روزنامه نگار منتقد سعودی ، این کشور را دچار بحران نکرده است.وبسایت 
»خلیج آناین«، نزدیک به قطر نیز تغییرهای گسترده اخیر در کابینه عربستان 
را نشانه تازه ای از تشدید اختافات بین »ملک سلمان« و فرزندش، ولیعهد 
این کشور دانست و اعام کرد: در نهایت یکی از این دو ، دیگری را کنار 

می زند.
*بحرین

کمیسیون حقوق بشر کنگره آمریکا خواستار آزادی فوری »نبیل رجب« 
فعال حقوق بشری و مدنی بحرینی شد.کمیسیون حقوق بشری »تام انتوس« 
کنگره آمریکا در این رابطه از مقام های رژیم آل خلیفه در بحرین خواست 
تا فورا و بدون هیچ قید و شرطی »نبیل رجب«، رئیس پیشین مرکز حقوق 
بشر این کشور را آزاد کند.همزمان، مرکز حقوق بشر کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس نیز از مردم بحرین خواست تا در شبکه های اجتماعی با ارسال 
پیام به نمایندگان اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، آمریکا و انگلیس خواستار 

آزادی نبیل رجب شوند.

نخست وزير ايتالیا: صادرات ساح به 
عربستان را متوقف می کنیم

سرویس خارجی: رسانه ها از 
اعتراضات مجدد مردم فرانس����ه که 
به جلیقه زردها معروف شده اند در 
هفتمین هفته متوالی خبر می دهند.

ای����ن اعتراضات از هفت هفته 
قبل به دلیل مخالفت مردم فرانسه با 
سیاست های اقتصادی دولت امانوئل 
مکرون آغاز ش����ده و همچنان ادامه 
دارد.در ای����ن میان هر چند دولت از 
برخی سیاست های اقتصادی خود 
چشم پوش����ی کرده، با این وجود، 
اعتراضات همچنان ادامه دارد.خبر 
دیگر اینکه دفتر ریاست جمهوری 
فرانس����ه و محافظ سابق مکرون، 
بر سر اس����تفاده از پاسپورت های 
دیپلماتیک����ی که پس از برکناری او 
باید به دولت تحویل داده می شدند، 
مشغول اتهام زنی به یکدیگر هستند. 
پس از آن که گزارش هایی مبنی بر 
استفاده مکرر الکساندر بناا، محافظ 
شخصی سابق رییس جمهور فرانسه 

از پاس����پورت های دیپلماتیک خود 
منتشر ش����د و اخراج او را در ماه 
اوت به دنبال داشت، قرار است ژان 
ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه 
این پرونده را به دادس����تانان ارجاع 
دهد. وزارت امور خارجه فرانسه در 
بیانیه ای هشدار داد، هرگونه استفاده از 
این پاسپورت ها پس از اخراج شدن، 

خاف قانون خواهد بود. 
بناا نی����ز در نامه ای که برای 
پاتریک استریزودا، رییس دفتر امانوئل 
مکرون، رییس جمهور فرانسه نوشته، 
تایید کرده است که از زمان اخراجش 
از سمت پیشین خود با کارکنان کاخ 
الی����زه در ارتباط بوده اما تاکید کرده 
ک����ه هیچ یک از اقداماتی که پس از 
برکناری انجام داده، ربطی به دولت 

نداشته است.
 او در این نامه آورده اس����ت: 
هنگامی که مشغول انجام وظایفی 
بودم که از سوی الیزه به من سپرده 

ش����ده بود، هیچ گاه ماموریت های 
ش����خصی یا خصوصی انجام ندادم 
و مسلما پولی هم بابت آن دریافت 
نکردم، چه به طور مس����تقیم و چه 
غیر مستقیم؛ در زمینه اقدامات جدیدم 
هم هرگز از سوی ریاست جمهوری 
توصیه یا حمایتی دریافت نکرده ام. 
بناا محافظ ش����خصی مکرون در 
دوران کمپین انتخاباتی اش بود و به 
دنبال پیروزی مکرون در انتخابات 
یک شغل امنیتی ارشد بر عهده اش 
گذاشته شد. طبق بیانیه وزارت خارجه 
فرانس����ه، دو بار از بناا درخواست 
شده که پاسپورت هایش را بازگرداند. 
اطرافیان بناا اما به خبرگزاری فرانسه 
گفته اند که این پاسپورت ها پس از 
اخراج او بازگردانده شده اند. به گفته 
یک منبع آگاه نزدیک به بناا، او این 
پاس����پورت ها را در دفترش در کاخ 
الیزه گذاش����ته بود و سپس آن ها را 

بازگرداند.

بازگشت معترضان فرانسوی به خیابان ها در هفتمین »شنبه سیاه«

س���رویس خارجی:روزنامه وال استریت ژورنال 
درگزارش���ی اعام کرد:کره شمالی از طریق شبکه ای از 
سوداگران که شامل انجمن های خارجی در کشورهای 
ثالث است، تحریم های آمریکا و جهان را دور می زند.

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، کره شمالی 
یک سامانه مالی جایگزین ایجاد کرده است و از یک شبکه 
س���وداگران استفاده می کند و این سامانه به شرکت های 

کره شمالی اجازه می دهد تا در سیستم مالی جهانی حضور 
قابل توجهی نداش���ته باشند و همزمان واردکنندگان و 

صادرکنندگان معامات دوجانبه را انجام می دهند.
وال اس���تریت ژورنال نوشت:کره شمالی با وجود 
تحریم ها و فشار بانک های بین المللی میلیون ها دار در 
سراس���ر جهان انتقال می دهد و این از طریق شبکه های 

سایه امکانپذیر است.

وال استريت ژورنال: کره شمالی از طريق   سوداگران 
تحريم ها را دور می زند

سرویس خارجی: ارتش عراق و نیروهای الحشد 
الشعبی برای مقابله با تحرکات جدید تروریست ها و 
نفوذ عناصر داعش از سمت سوریه در استان »اانبار« 

به حالت آماده باش کامل درآمدند.
فرماندار منطقه مرزی »القائم« در استان اانبار در 
همین رابطه از آماده باش نیروهای عراقی در مرز های 
مشترک با سوریه خبر داد و گفت : همه تدابیر ازم برای 
مقابله با نفوذ و تحرکات تازه عناصر داعش اندیشیده 
شده است.»احمد المحاوی« افزود: شمارعناصر داعش 
در داخل خاک سوریه 400 الی 500 نفر است که افراد 

محلی و تروریست  های خارجی را در بر می گیرد.
وی همچنی���ن در خصوص خ���روج نیروهای 
آمریکایی از سوریه گفت: نیروهای عراقی تمامی تدابیر 
ازم را برای هرگونه نقض خطوط مرزی عراق با سوریه 
اندیشیده اند و مطمئنا اوضاع امنیتی در منطقه »القائم« و 

مناطق مرزی با سوریه در ثبات کامل به سر می برد.
در همین حال، رهبر جریان صدر عراق با محکومیت 
سفر سرزده ترامپ به این کشور تصریح کرد: این سفر 
نشان داد »محور شرارت« )آمریکا( به شدت از مردان 

مقاومت هراس دارد.
»مقتدا صدر« در پیامی تأکید کرد: سفر اخیر محور 
ش���رارت جهانی به عراق، بیم و اضطراب حاکم بر 
یک ش���خصیت خودخواه و ترس و هراس از مردان 
مقاومتی که اش���غالگران را اخراج کرده و با تروریسم 

به مقابله پرداخته و آن را شکس���ت دادند، را به اثبات 
می رساند.

وی تصریح کرد: این سفر همچنین دوری آمریکا و 
ترامپ، رئیس جمهوری احمق آن از دموکراسی و ادعای 
احترام به ملت ها و حاکمیت دولت ها و کشورها را 
نشان می دهد.مقتدا صدر اظهار داشت: تن دادن دولت 
عراق و سیاستمداران آن به چنین اقداماتی تاسف آور 
اس���ت و موضع قهرمانانه و تاریخی این کشور را تباه 

می سازد.
در تحولی دیگر،»عمر الرزاز «، نخست وزیر اردن 
در سفری رسمی به بغداد با »عادل عبدالمهدی«، همتای 
عراقی خود دیدار و گفتگو کرد.بنا بر گزارش سومریه 
نیوز، در این دیدار ، دو طرف به بررس���ی همکاری 
در زمینه های مختلف سیاس���ی و اقتصادی پرداختند. 
همچنین نخست وزیر عراق از توافق بغداد و امان برای 
ایجاد منطقه صنعتی مش���ترک به مساحت 24 کیلومتر 

مربع خبر داد.
در خبر دیگری،دهها نفر از ساکنان منطقه »الدوانم« 
از توابع »الشعله« در شمال بغداد با برگزاری تظاهرات 
گس���ترده ای ، خواس���تار بهبود خدمات و توسعه و 
بازس���ازی زیرساخت ها شدند.تظاهر کنندگان بر ادامه 
تظاهرات خود تا هنگام برآورده شدن خواسته هایشان 
تاکید کردند.نیروهای امنیتی هم در محل تظاهرات به 

منظور حفظ جان معترضان مستقر شدند.

آماده باش نیروهای عراقی در مرزهای سوريه  حکم اعدام 22 تن از عامان حمات تروريستی 
به شیعیان پاکستان صادر شد

سرویس خارجی: فرمانده ارتش پاکستان حکم اعدام22 نفر از عامان 
حمات تروریس���تی به منطقه شیعه نشین »عباس تاون« در شهر کراچی را 

صادر کرد.
ژنرال»قم���ر جاوید باجوا«حکم دادگاه نظامی پاکس���تان برای اعدام 22 
تروریست خطرناک را که در حمله به منطقه شیعه نشین عباس تاون در شهر 
کراچی درسال2013 دست داشتند را تائید کرد. روابط عمومی ارتش پاکستان در 
همین راستا اعام کرد: این افراد که درحمله به غیرنظامیان در منطقه شیعه  نشین 
کراچی دست داشتند تاکنون باعث مرگ 1۷۶ نفر از جمله 1۹ نفر از پرسنل 
نظامی، 41 نفر از نیروهای پلیس و 11۶ نفر غیرنظامی شده اند.همچنین بر اثر 

عملیات تروریستی این افراد 21۷ نفر زخمی شدند.

س���رویس خارجی:سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اعام کرد:رئیس 
جمهوری ایاات متحده به پنتاگون دستوری مبنی بر خارج کردن نظامیان آمریکایی 
از افغانستان نداده است. »گرت مارکی« گفت: ترامپ تصمیمی برای کاهش نیروهای 
آمریکایی در افغانستان نگرفته و به پنتاگون برای آغاز خروج نظامیان آمریکایی از 

این کشور هیچ دستوری نداده است.
 در این حال،»جرمی هانت« وزیر خارجه انگلیس گفت: در صورت خروج 
نظامیان آمریکایی از افغانستان پایگاه های نظامی خود را در این کشور حفظ می کنیم.

از طرفی،نشریه نیوزویک نوشت:با وجود جنگ طوانی مدت آمریکا در افغانستان 
علیه طالبان اما این گروه موفق به بازگشت به صحنه درگیری شده و حتی پنتاگون 

نیز تصریح کرده است که راه حل نظامی در این کشور غیر ممکن است.

شورای امنیت ملی آمريکا درخواست ترامپ برای 

خروج آمريکا از افغانستان را رد کرد
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آب به جای بنزین

 حشرات سایبورگ
وبات های زنده یا هیواهای قرن بیست و یکم؟!  ر

سیستم های هواپیمایی 
بدون سرنشین 

کاربردهای هوش مصنوعی

دورترین جرم منظومه شمسی
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همان طور که می دانیم آب به حالت مایع 
برای بقای حیات ازم است، اما سیاره مریخ که 
به آن سیاره سرخ نیز می گویند از هر بیابانی در 
سیاره زمین خشک و برهوت تر است. مریخ سیاره 
بسیار سردی است و اتمسفر آن به قدری رقیق 
است که امکان وجود آب به جز در حالت یخ و 

بخار در آن وجود ندارد. 
با این حال، دانشمندان بر این باورند که مریخ 
روزگاری اقلیم مایم تری داشته و رودخانه هایی 
در آن جریان داشتند که به دریاچه ها و دریاهای 
آن سرازیر می شدند. برخی از خشکی های مریخ 
زمانی، یعنی 3500 میلیون سال پیش زیر آب بوده 
اند. مریخ همچنین دارای رسوباتی از خاک و خرده 
سنگ و مواد باقی مانده ای است که به طور معمول 
در دهانه رودخانه ها یافت می شوند. همچنین، 
نواحی مسطحی هم روی این سیاره وجود دارند 
که ممکن است بستر دریاچه ها و دریاهایی باشند 
که در گذشته ای بسیار دور ناپدید شده اند. سطح 
مریخ بیشتر شبیه به نواحی لم یزرع سیاره زمین، 
 از جمله بیابان های آسیا است که در برهه ای
مسیل های  و  خروشان  رودخانه های  تاریخ   از 

خودشان را داشته اند.
   رودخانه های گمشده روزگار باستان 

دانشمندان به دنبال شواهدی مبنی بر وجود 

آب در مریخ هستند. برای این منظور، آن ها 
راه های آبی خشک شده زمین یا به عبارتی مسیر 
رودخانه ها، رودهای فصلی، دریاچه ها، اقیانوس ها، 
دریاها و کانال ها را با راه های آبی خشک شده 
رودخانه های  بستر  می کنند.  مقایسه  مریخ 
طوانی خشک شده در جنوب غرب آسیا بسیار 
شبیه به کانال های منشعب مریخ است. از دیگر 

خشکی هایی که نشان از وجود آب در مریخ دارند 
رسوبات و ته نشست هایی است که ظاهراً سیل های

 عظیم از خود به جا گذاشته اند.

  آب در مریخ
به عقیده دانشمندان، زمانی آب در مریخ 
شکل  دریاچه ها  و  رودخانه ها  داشت؛  جریان 

می گرفتند و حتی سیل های مهیبی سرازیر می شدند. 
اما با سرد شدن این سیاره در میلیاردها سال پیش 
آب تبخیر شد، به حالت منجمد درآمد یا از سطح 
مریخ به درون آن فرو رفت. ابزار و تجهیزاتی 
»مارس  مانند  مدارگرد  فضاپیماهای  روی  که 
شده اند، نصب  اکسپرس«  »مارس  و   ادیسی« 
 هیدروژن را در خاک مریخ شناسایی کرده اند. این 
نشان می دهد که آب به حالت یخ در نزدیک سطح 
مریخ وجود دارد. وجود خاک غنی از هیدروژن 
به ویژه در نواحی آتشفشانی مریخ مانند دره »وار 
مارینر« و در دو قطب آن معمول است. مدارگرد 
مارس ادیسی با استفاده از ارتفاع سنج لیزری روی 
سطح مریخ را کاوش کرده است و نقاطی که دارای 

یخ نیمه سطحی هستند را شناسایی کرد.
از  بخش هایی  دانشمندان،  برآورد  طبق 
خاک قطب شمالی مریخ دارای 50 درصد آب 

هستند. 
این یعنی از نیم کیلوگرم خاک، در صورت 
حاصل  آب  کیلوگرم   0/25 دیدن  حرارت 
می شود. در اعماق بیشتر که دما بااتر است، 
باشد.  داشته  وجود  مایع  حالت  به  آب  شاید 
همچنین، نمک های معدنی نیمه سطحی می توانند 
در آب های زیرزمینی حل شوند و از انجماد آن ها 

جلوگیری کنند.             

منظومه شمسی ما که در کهکشان راه شیری قرار گرفته دارای 
8 سیاره و 5 سیاره کوتوله است. دورترین سیاره پلوتو است و به 
اجرامی که در مدارهایی دورتر از فاصله متوسط نپتون تا خورشید 

در گردش باشند »اجسام فرانپتونی« گفته می شود.
یکی از این اجسام فرانپتونی که به تازگی کشف شده است سیاره 
کوتوله VG 2018 18است که نام مستعار »فاراَوت« را روی آن 
گذاشته اند. فاراَوت رکورد دورترین جرم کشف شده در منظومه 

شمسی را به خود اختصاص داده است.
 اگر بخواهیم موقعیت آن را در منظومه شمسی تصور کنیم 
باید بدانیم که این جرم آسمانی در فاصله ای 120 واحد نجومی از 
خورشید قرار دارد. این فاصله معادل بیش از سه برابر فاصله 
متوسط سیاره پلوتو از خورشید و حدود دو برابر فاصله سیاره کوتوله 
اِریس از آن است. پیش از فاراَوت، این »اِریس« بود که رکورد 
دورترین جرم رصد شده در منظومه شمسی را با فاصله 96 واحد 

نجومی از خورشید از آن خود کرده بود. این نخستین جرم فرانپتونی 
نجومی از خورشید واحد  از 100  بیش  ای  فاصله   است که در 

 قرار گرفته است.   
طبق محاسبات ستاره شناس ها، میزان درخشندگی این جرم 
صورتی رنگ گویای این است که قطر آن حدود 500 کیلومتر است 
و به همین خاطر هم یک سیاره کوتوله در نظر گرفته شده است. اندازه 
قطر آن ممکن است سبب شکل کروی احتمالی آن باشد. »اتحادیه 
بین المللی اخترشناسی« نام موقتی VG 2018 18را برای آن در 
نظرگرفته است، چون به دلیل ابهاماتی که درباره مدار آن وجود 
دارد، هنوز به طور رسمی شماره گذاری نشده است. فاصله خورشید 
مرکزی مدار VG18 2018 در حال حاضر 120 تا 130 واحد 
 نجومی است. با توجه به این که این سیاره کوتوله در همان نقطه ای

 از آسمان دیده شد که دیگر اجرام بسیار دورافتاده منظومه شمسی 
قرار دارند، کاشفان آن حدس می زنند که مدار آن از نوع مدارهای 

اجرامی است که در آن محدوده پیش از آن کشف شده اند.
 شاید چندین سال رصد ازم باشد تا ستاره شناس ها بتوانند 
ویژگی های مداری آن را تعیین کنند، چون فاراَوت حرکت بسیار 
ُکندی دارد. گردش آهسته VG18 2018  به دلیل فاصله بسیار 
زیادش از خورشید است. احتمال دارد بیش از 1000 سال طول 
بکشد تا یک دور کامل به دور خورشید را به پایان برساند.                                               
 سه ستاره شناس به نام های دکتر »اسکات اِس شپارد«، دکتر 
»دیوید تولِن« و دکتر »چاد تروخییو« کاشفان فاراَوت هستند. آن ها 
این سیاره کوتوله را با تلسکوپ »سوبارو« در رصدخانه »موناکی« که 
بر فراز کوه موناکیا )مونوکی( در مجمع الجزایر هاوایی قرار دارد برای 
نخستین بار در 10 نوامبر 2018 رصد کردند. این ستاره شناس ها 
در حین انجام یک کار پژوهشی با هدف جستجوی دورترین اجرام 
منظومه شمسی، از جمله »سیاره 9« )سیاره یخی بزرگ احتمالی( 

بودند که فاراَوت را کشف کردند.

رودخانه های خشک مریخ زمانی پُر آب بودند!

سیاره کوتوله فاراَوت 
دورترین جرم منظومه شمسی
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بسیاری از صنایع با ورود فناوری های جدید در عصر اطاعات 
از این قاعده  اند. صنعت بهداشت و درمان هم  دگرگون شده 
مستثنی نیست. عملکرد پزشک ها، بیمارستان ها، شرکت های بیمه 
و صنایعی که به طریقی با بهداشت و درمان سر و کار دارند تحت 
تأثیر اتوماسیون )خودکارسازی(، یادگیری ماشین و به ویژه هوش 
مصنوعی متحول شده اند. تأثیر هوش مصنوعی بر صنایع بهداشت 
و درمان در بسیاری موارد و در مقایسه با صنایع دیگر مثبت تر 

بوده است.
طبق گزارش ها، حدود 86 درصد از سازمان های تأمین کننده 
خدمات بهداشت و درمان، شرکت های فعال در زمینه علوم زیستی 
و شرکت های فروشنده فناوری به حوزه بهداشت و درمان از هوش 
مصنوعی استفاده می کنند. تا سال 2020، این سازمان ها مبلغی معادل 

54 میلیون دار را صرف پروژه های هوش مصنوعی خواهند کرد.
یکی از کانال هایی که هوش مصنوعی از طریق آن در بهداشت 
و درمان تغییر ایجاد می کند مدیریت سوابق پزشکی بیماران و 
داده هایی از این دست است. با توجه به این که نخستین گام در 
بهداشت و درمان گردآوری و تجزیه و تحلیل اطاعات است )مانند 
سوابق و گزارش های پزشکی(، مدیریت داده عمده ترین کاربرد 
هوش مصنوعی و اتوماسیون دیجیتالی است. روبات ها داده ها را جمع 
آوری، ذخیره، قالب بندی مجدد و پیگیری می کنند تا با سرعت، نظم 

و تداوم بیشتری بتوان به آن ها دسترسی پیدا کرد.
انجام اموری که در بیمارستان ها و دیگر مراکز بهداشتی و 
درمانی روزانه مرتب تکرار می شوند با کمک روبات ها سریع تر و 
 دقیق تر خواهد شد. از جمله می توان به بررسی آزمایش ها، پرتونگاری، 
سی تی اسکن، ثبت داده و دیگر کارهای تکراری و معمولی اشاره کرد. 
کاردیولوژی و رادیولوژی دو تخصص هستند که در آن ها همیشه 
حجم باایی از داده برای بررسی و آنالیز کردن وجود دارد، عاوه 
بر این که این کار بسیار زمان بر است. به زودی زمانی فرا می رسد 
که کاردیولوژیست ها و رادیولوژیست ها ازم است فقط پیچیده ترین 
پرونده های پزشکی را که مستلزم نظارت نیروی انسانی هستند تحت 

نظر بگیرند. 
هوش مصنوعی همچنین کمک می کند تا روش های درمانی 
جداگانه ای، مناسب با شرایط هر بیمار طراحی شوند. سیستم هایی 
مجهز به هوش مصنوعی ساخته شده اند تا داده ها را که شامل 
یادداشت ها و گزارش های پرونده پزشکی یک بیمار است، به عاوه 
مطالعات بیرونی انجام شده روی بیمار و نیز مهارت کلینیکی مورد 
بررسی قرار دهند. بدین ترتیب روش درمانی مناسبی، متناسب با 

وضعیت هر بیمار انتخاب می شود.

کاربردهای هوش  دیگر  از  یکی  دیجیتالی  پزشکی  مشاوره 
مصنوعی در زمینه بهداشت و درمان است. در کشور انگلستان، 
اپلیکیشن هایی مانند »بابیلون« با به کارگیری هوش مصنوعی به 
طور مجازی به بیماران مشاوره می دهند. کاربرها عائم بیماری 

را به اپلیکیشن گزارش می کنند و اپلیکیشن هم با بازشناسی گفتار 
کاربر، مورد بیماری را بر اساس سوابق پزشکی و اطاعات پزشکی 
او با پایگاه داده همه بیماری ها مقایسه می کند. سپس اقدام ازم را با 

توجه به سوابق پزشکی او توصیه می کند.
از دیگر تحواتی که هوش مصنوعی در حوزه بهداشت و درمان 
ایجاد کرده است به خدمت گرفتن پرستارهای مجازی، نظارت 
بر مصرف درست داروها، داروسازی، تشخیص بیماری، نظارت 
بر وضعیت سامتی و عائم حیاتی و بااخره تشخیص اشتباهات 

پزشکی و جلوگیری از بستری شدن غیر ضروری هستند.
ساانه تا 440هزار شهروند در ایاات متحده به دلیل بروز 
اشتباهات پزشکی قابل پیشگیری جان خود را از دست می دهند، 
اما هوش مصنوعی با تشخیص اشتباهات پزشکی به نجات انسان ها 
آمده است. در سال 2016، 40هزارنفر جان خود را در اثر سوانح 
جاده ای از دست دادند. مقایسه این دو رقم نشان می دهد در این 

کشور، میزان مرگ های قابل پیشگیری که در اثر اشتباهات پزشکی 
رخ می دهند 11 برابر بیشتر از تلفات ناشی از حوادث جاده ای 

است.  
کاربرد هوش مصنوعی در کاردیولوژی به طور خاص بسیار 

تأثیرگذار بوده و کمک شایانی به پزشک ها کرده است. کاردیولوژی 
که تخصص تشخیص و درمان مشکات قلبی است، بیماری های 
زیادی را در بر می گیرد؛ به ویژه ناراحتی های مربوط به دستگاه 
گردش خون و عملکردهای آن. با این وصف، ممکن است عائم 
مشابه و راه های تشخیص مشابهی وجود داشته باشند و این، کار 
پزشک ها را در تشخیص و تفکیک مشکل دقیق سخت می کند. 
خوشبختانه هوش مصنوعی به یاری آن ها آمده و کمک می کند که 
درمان بهتری روی بیمار اعمال شود.تا کنون با ورود سیستم های 
اسکنی نظیر اکوکاردیوگراف، دستگاه ام آر آی و سی تی اسکن، 
تکنیک های پیشرفته تری برای مواجهه با بیماری ها به کار گرفته 
شده اند. اما استفاده از هوش مصنوعی هنوز به آن اندازه در امور 
پزشکی و درمانی گسترده نشده است. با این حال، گفته می شود که 
به زودی صنعت بهداشت و درمان در دستان هوش مصنوعی قرار 

خواهد گرفت.

یادگیری عمیق )Deep learning( که به آن 
یادگیری ژرف و یادگیری سلسله مراتبی هم 
می گویند، زیرشاخه یادگیری ماشینی و پایه آن 
الگوریتم است. یادگیری عمیق با بهره گیری از 
تبدیات خطی، سیگنال های حسی مانند صدا 
و تصویر را پردازش می کند. یادگیری عمیق به 
ماشین ها و رایانه ها کمک می کند تا با کمک 
مثال و مدل فرا بگیرند. ماشین یا رایانه در 
یادگیری عمیق با کمک صدا، متن یا تصویر 
بندی  طبقه  را  وظایف  چگونه  می گیرد  یاد 
کند. برنامه هایی که از یادگیری عمیق استفاده 
می کنند می توانند کارها را به طور دقیق و در 
سطح بااتری نسبت به انسان ها انجام دهند. 
به بیان ساده تر، یادگیری عمیق شکلی از هوش 

مصنوعی است.   
امروزه یادگیری عمیق در پزشکی و به ویژه 
دارد.  زیادی  کاربردهای  رادیولوژی  در 
عکسبرداری پزشکی ابزار مهمی در تشخیص و 

درمان بسیاری از بیماری های انسانی است. به 
منظور تشخیص بیماری، آزمایش هایی انجام 
می شوند تا از بخش های مشخصی از داخل بدن 
عکس برداری شود. در نتیجه، عکس هایی در 
دسترس پزشک ها قرار می گیرد که می توانند 
در  عادی  غیر  آن ها وضعیت های  با کمک 

اندام های بدن را شناسایی کنند.

برداری  عکس  برای  مختلفی  روش های 
که  دارد  وجود  بدن  داخلی  ساختارهای  از 
اشعه ایکس، مقطع نگاری رایانه ای و برش 
جمله  آن  از  پوزیترون«  »گسیل  با  نگاری 
هستند. عکسبرداری در شناسایی و تشخیص 
تشخیص  دارد.  اهمیت  بسیار  سرطان  نوع 
بیماری ها کمک  دیگر  و  زودهنگام سرطان 

فرد  روی  زودتر  درمانی  روش های  می کند 
اعمال شوند که این در روند بهبود بیمار تأثیر 

زیادی دارد.
رادیولوژی  مهمی در  ابزار  عمیق  یادگیری 
از  استفاده  با  است.  پزشکی  عکسبرداری  و 
تکنیک های یادگیری عمیق، پزشکان می توانند 
به طور دقیق اندام های داخلی بدن را با توجه 
به مرز هر کدام از هم جدا کنند. به عاوه، 
تکنیک های یادگیری عمیق را می توان برای 
روشن شدن میزان رشد تومور به کار برد و 
تومورهای خوش خیم را از بدخیم تشخیص 
چشمگیری  طرز  به  عمیق  یادگیری  داد. 
عملکرد الگوریتم های رایانه ای را در پزشکی 

ارتقاء داده است. 
بدین ترتیب، فناوری پزشکی تکامل یافته است 
تا خارج کردن اطاعات از عکس های بیماران 
روش های  کارگیری  به  از  تر  آسان  بسیار 

قدیمی شود.

کاربردهای هوش مصنوعی در بهداشت و درمان

یادگیری عمیق در رادیولوژی
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حشرات پیروزترین موجودات سیاره زمین 
دارای ساختارهای پیچیده ای هستند که طبیعت 
هدیه  آن ها  به  تکامل  سال  میلیون ها  طول  در 
کرده است. از این رو دانشمندان به جای ساختن 
بتوانند  که  و خم  پیچ  پر  با ساختار  روبات هایی 
پیچیدگی یک حشره را تقلید کنند، از خود حشرات  
به عنوان روبات استفاده می کنند. بدین ترتیب، 
آن ها حشرات را تحت کنترل خود درآورده و طبق 

میل خود هدایت می کنند. 
منظور از این که دانشمندان حشرات را در 
کنترل خود می گیرند این است که آن ها را با دقت 
مشاهده کرده، رفتارهایشان را زیر نظر گرفته و 
آن ها را به کار می گیرند تا ما انسان ها بتوانیم از 
گنجینه حاصل از میلیون ها سال تکامل در وجود 
آن ها بهره ببریم. این حشرات تحت کنترل درآمده 
را »حشرات سایبورگ« می نامند که کاربردهای 
مختلفی دارند، از عملیات های جاسوسی گرفته تا 

عملیات های امداد و نجات.
حشرات سایبورگ در مقایسه با روبات های 
واقعی اشکااتی دارند که از آن جمله طول عمر 
کوتاه آن هاست. یکی از مزایای آن ها نسبت به 
روبات ها مصرف انرژی کم تر است. اما قابلیت 
برجسته دیگر آن ها این است که خودشان می توانند 
بر موانع غلبه کنند.اما چرا حشرات در قبضه کردن 
دنیای فناوری رقبای دیگر خود، یعنی دیگر جانوران 
را کنار زده اند تا تبدیل به سایبورگ شوند؟ یکی از 
دایل آن این است که نحوه حرکت آن ها به اندازه 
بیشتر پستانداران پیشرفته است. به عاوه، حشرات 
دستگاه گردش خون باز دارند و بعد از جراحی به 
سرعت بهبود می یابند. همچنین توانایی های حرکتی 
و هوانوردی آن ها را به سایبورگ های برتری تبدیل 

کرده است.
حشرات  که  است  این  مردم  عموم  تصور 
موجودات ساده ای هستند و پیچیدگی چندانی 
ندارند، اما این تصور اشتباه است. حشرات بدون 
تردید به اندازه جانوران بزرگ پیچیده و سازگارپذیر 
هستند. دانشمندان می خواهند سیستم هایی بسازند 
تا با آن ها بتوان موقعیتی که حشرات سایبورگ در 
آن قرار دارند را ببینند و آن ها را در رسیدن به 

اهداف دقیقشان هدایت کنند.

  کاربردها و قابلیت ها
یکی از اهداف دانشمندان کاربرد نظامی حشرات 
سایبورگ در عملیات جاسوسی است. شکارگرهای 
بدون سرنشین کوچکی که مجهز به دوربین هستند، 
می توانند بدون این که شناسایی شوند در جاهایی پرواز 
 کنند که انسان برای سرک کشیدن به فعالیت های
 دشمنان هرگز نمی تواند به آنجا وارد شود. در چنین 
مواردی ساخت روبات با چالش همراه است، زیرا به 
پرواز درآوردن روبات هایی که هم وزن کمی داشته 
باشند و هم قدرتشان زیاد باشد مشکل است. چنین 
وسیله ای را فقط در قالب حشره می توان ساخت، 
موجوداتی که انرژی بیولوژیکی را به پرواز تبدیل 

می کنند.
می توان در یک عمل جراحی، میکروچیپ هایی 
را در بدن یک حشره کار گذاشت. این میکروچیپ ها 
به تدریج اعصاب و ماهیچه های حشره را با مدارهای 
الکتریکی ادغام و در هم تنیده کرده که در نتیجه آن 
می توانند حشره را هدایت کنند. این کار پرهزینه ای 
است، ولی از لحاظ اقتصادی ارزان تر از آن است که 

بخواهند یک روبات را از ابتدای کار بسازند.

 به تازگی، عملکرد سوسری ها )سوسک های 
حمام  با سوسک های  را  نشده  سایبورگ  حمام( 
سایبورگ شده مقایسه کرده اند. با توجه به این 
که می توان به سوسک های کنترل شده دستورهای 
حسی داده شود تا به جلو، چپ و راست حرکت کنند، 
این سوسک های سایبورگی نسبت به سوسک های 
مهار نشده به طور اتوماتیک با سرعت بیشتری 
محیط را کاوش می کردند، چون فرمان هایی که به 
صورت تصادفی داده می شد آن ها را وا می داشت تا 
سریع تر حرکت کنند و مدت زمان بیشتری را دور 

از دیوارها و فضاهای باز بگذرانند.
با کمک این ابداع تازه، می توان سوسک هایی 
که کوله پشتی هایی الکتریکی روی پشت آن ها نصب 
شده است را روانه ساختمان های مخروبه و آوارها 
کرد. کوله پشتی های کوچک، فرمان هایی تصادفی را 
به آن ها مخابره می کنند و دارای حسگرهای مادون 
قرمز هستند که می توانند گرمای بدن را شناسایی 

کنند. 
زمانی که سوسک ها، گرمای بدن یک انسان 
را تشخیص می دهند، یک تیم نجات می تواند با 
استفاده از سیگنال های رادیویی که از چند سوسک 
ارسال می شوند، محل دقیق آن ها را که در واقع 
محل تاقی خطوط سیگنال ها است شناسایی کند 
و برای نجات افرادی که زیر آوار مانده اند وارد 

عمل شود.
که  صورتی  در  سایبورگ  سوسک های  این 
به کارگیری آن ها صددرصد عملی باشد و روی 
آن ها دوربین و میکروفون نصب شود، می توانند 
انسان ها  برای  آن ها  به  ورود  که  مکان هایی  به 
خطرناک است نفوذ کنند و برای نجات انسان ها 
یا اهداف جاسوسی به کار گرفته شوند. در حال 
حاضر، دانشمندانی از سنگاپور و ایاات متحده در 
پروژه ای مشترک قصد دارند پرواز »سوسک ُگل« 
را از راه دور کنترل کنند. آن ها با نصب یک کوله 
پشتی بسیار ریز روی این حشره که ماهیچه های 
آن را تحریک می کند، پرواز آن را در کنترل خود 
می گیرند. هدف از این کار، جستجوی بازمانده هایی 
است که در اثر وقوع بایای طبیعی در شرایط بغرنج 

قرار گرفته اند و نیازمند کمک هستند. به عاوه، 
کاربرد نظامی هم دارند و می توان آن ها را از راه 
دور کنترل کرد تا دوربین و میکروفون را با خود 
ببرند و از محل و افراد مورد نظر تصویربرداری و 

صدابرداری کنند.
در حال حاضر، در هدایت حشرات پروازی 

پیشرفت هایی حاصل شده است. ریزپردازشگرها، 
حسگرها و عملگرهای مکانیکی )اکچوایترها( بسیار 
کوچک را می توان به شکل یک کوله پشتی بی سیم 
با اندازه ای چند میلی متری و و وزنی چند گرمی در 
آورد. این کوله پشتی دارای یک ریزپردازشگر و 
یک بسته باتری است که با استفاده از موم طبیعی 

زنبور روی بدن سوسک نصب می شود؛ چون این 
ماده هم بی خطر است و هم به راحتی جدا می شود. 
شش الکترود این ریزپردازشگر به لوب های بینایی 
پروازی سوسک متصل می شوند  ماهیچه های  و 
و سیگنال های بی سیم حشره را وا می دارند تا به 
هوا بلند شود، به چپ یا راست حرکت کند یا در 

وضعیت نیمه پروازی روی هوا معلق بماند. با ارسال 
یک سیگنال به سوسک، می توان به او فرمان داد تا 
تغییر مسیر بدهد و سوسک هم با موفقیت از عهده 

این کار بر می آید. 
اما پیش از این که این کوله پشتی ها روی حشره 
نصب شوند، یک منبع انرژی الکتریکی مورد نیاز 

است. برای این که حشره ای بتواند راه برود، به این 
ور و آن ور حرکت کند یا به ترمیم سلول هایش 
انرژی  به  می خورد  که  را  غذایی  باید  بپردازد، 
مولکولی تبدیل کند. زمانی که آنزیم های بدن یک 
سوسک حمام قند را تجزیه می کنند، الکترون هایی 
به عنوان محصول فرعی تولید می شوند. دانشمندان 

سیمی را وارد بدن حشره می کنند تا این الکترون ها 
را هدایت و الکتریسیته جمع آوری کند. به دنبال 
این کار، سوسک حمام جریان برق بسیار کمی تولید 
کرده، الکتریسیته برای فعال کردن کوله پشتی 

الکترونیکی فراهم می شود.
از مهندسی ژنتیک، مواد شیمیایی و لیزر برای 
استفاده  میوه  رفتار مگس  و  سازگار کردن مغز 
می شود. پس از جداسازی بخش هایی از مغز مگس 
که برای رفتارهایی مانند پریدن و پرواز کردن به 
مگس فرمان می دهند، مگس هایی مهندسی شده 
حاصل می شوند که مغزشان نسبت به نور از خود 
حساسیت نشان می دهد. کافی است نور لیزی به 
این مگس ها تابانده شود تا شروع به پریدن کنند یا 

به پرواز در آیند.  
مطالعه مغز حشرات به درک بهتر نحوه عملکرد 
مغز انسان کمک می کند. ایمپلنت های عصبی که در 
بدن حشرات کار گذاشته می شوند، مثل آن هایی که 
یک حشره را وا می دارند تا بال هایش را برهم بزند یا 
سبب می شوند تا یک بید به سمت چپ گردش کند، 
به خوبی به یاری دانشمندان عصب شناس می آید 
که روی بیماری های مغز انسان کار می کنند. اکنون 
زیست پزشک های بسیاری در حال مطالعه روی 

بیماری آلزایمر هستند. 
آن ها در این فکر هستند که یک چیپ نیمه 
رسانا را در مغز جاسازی کنند و سپس محرک 
الکتریکی اندکی به آن قسمت از مغز که چیپ در 
آن قرار دارد وارد کنند. تحریک الکتریکی مغز از 
کوچک شدن مغز که به دنبال آن بیماری آلزایمر 
رخ می دهد جلوگیری کرده و نشانه های بیماری را 

تغییر می دهد.
ایمپلنت های عصبی ارتقا داده شده می توانند 
برای این گونه شیوه های درمانی مفید واقع شوند. بر 
پایه مطالعات و پروژه هایی که با حشرات سایبورگ 
انجام می شوند، می توانیم در حوزه های گوناگون از 
کاربردهای زیادی بهره مند شویم که یکی از آن ها 
پژوهش در زمینه بیماری آلزایمر است. می بینیم که 
تنها با فشردن یک دکمه می توانیم سوسک ها را از 
راه دور کنترل کنیم؛ آن ها با یک اشاره از راست به 

چپ می چرخند یا به جلو و عقب می روند.

  کنترل و هدایت 
طول بدن سوسک های تاریکی تا دو سانتی متر 
هم می رسد و وزن آن ها هم حدود نیم گرم است. 
به دنبال آزمایشی با استفاده از موم، یک رایانه روی 

یک سوسک تاریکی نصب شد. وزن این کوله پشتی 
رایانه ای به اندازه وزن خود سوسک بود. الکترودهایی 
از سیم نقره هم به شاخک های آن متصل شد. سپس 
سیگنال هایی کامپیوتری تماس شاخک ها با شیء را 
شبیه سازی کردند. در نتیجه، سوسک تاریکی از شی 
فاصله می گرفت و سعی می کرد با دور زدن شی آن 
را پشت سر بگذارد. بنابراین، سیگنال وارد شده به 
شاخک راست، سوسک را وا می داشت تا به چپ 
گردش کند و سیگنال وارده به شاخک چپ، حشره 

را وادار می کرد تا به راست بچرخد.
 در حال حاضر، جریان برق مورد نیاز برای 
فعال کردن رایانه نصب شده روی سوسک تاریکی 
از دو باتری دکمه ای 1/55 ولتی تأمین می شود. 
عمر باتری ها 8 ساعت است و دانشمندان درصدد 
هستند با کمک یک عنصر زیست سوخت که از 
 گلوکز بدن حشره استفاده می کند دوام آن را به 

3 روز برسانند.
ساخت حسگرهای ریزی که قادر به تشخیص 
دی اکسید کربن در محیط، دما و میزان ضربان 
قلب باشند یکی دیگر از اهداف دانشمندان است. 
با تحقق این ایده، استفاده از حشرات سایبورگ در 
عملیات های نجات با موفقیت بیشتری امکان پذیر 

می شود.

  کاربردهای نظامی
اهداف بشردوستانه یک روی سکه ساخت 
حشرات سایبورگ است. روی دیگر سکه اهداف 
دنیای جنگ افزار را منعکس می کند که شاید مورد 

تأیید خیلی از افراد نباشد. 
قرار است تا سال 2040 سایبورگ هایی در 
و  زا  بیماری  عوامل  حمل  برای  حشرات  اندازه 
شوند.  میدان  وارد  مخرب  ای  اشعه  تسلیحات 
این تصویری از ساح های آینده است، سناریویی 
که نقش آفرینان آن موجوداتی نیم حشره و نیم 
روبات هستند. آن ها این توانایی را خواهند داشت 
که عوامل بیماری زا را با هدف حمله به انسان ها و 

گیاهان منتشر کنند. 
قدرت  هیبریدی،  موجودات  این  اعزام  با 
نظامی دشمن در یک آن نابود شده و جان سربازها 
در عرض چند ثانیه گرفته می شود. دست اندرکاران 
این سناریو با »جنگ افزارهای زیست محیطی« 
خود می توانند آب و هوا را دست کاری کنند تا بر 
وفق مرادشان عمل کند. برای مثال مه بسازند تا 
هواپیماهای جنگنده خود را از دیدرس دشمن پنهان 
کنند یا طوفان هایی را ایجاد کنند تا ارتش دشمن 

را از پا درآورند.
این نمایی از حشرات سایبورگی است که نقش 
جنگ افزارهای آینده را ایفا می کنند و مفهوم هایی 
نظیر تهدید، دفاع، انهدام و شکست و پیروزی را در 
خود دارند؛ عده ای را خوشحال می کنند، در حالی 

که تأسف عده ای دیگر را برمی انگیزند.
هشدارهایی هم درباره طراحی و به کارگیری 
این نوع حشرات هدایت شونده داده شده است. 
اگر این نوع فناوری به دست تبهکاران و گروه های 
تروریستی بیافتد، امنیت مردم نقاط مختلف دنیا به 
خطر خواهد افتاد و در نتیجه جای تحسینی برای 

سازندگان آن ها باقی نمی ماند.
حشرات سایبورگ در علم، فناوری، سیاست و 
اقتصاد تغییرات عمده ای ایجاد خواهند کرد. شاید 
تصویری از این دنیای تغییر یافته را در فیلم های 

علمی  تخیلی دیده باشیم.

تکنولوژی به قیمت آزار حشرات
در حال حاضر رابطه ما با حشرات ستیزه جویانه و نامهربانانه است اما در آینده این موجودات کوچک 
از متحدین ما انسان ها خواهند شد. فناوری حشرات سایبورگ عاوه بر مزایای بی شماری که برای دنیای 
انسانی دارد و جدا از تهدیدهایی که به دنبال استفاده از آن ها برای مقاصد شوم برای خود انسان ها به بار 
می آورند، نوعی حیوان آزاری نیز به شمار می آید.شاید دانشمندان زیست شناس فراموش کرده اند که 
حشرات هر چقدر هم کوچک باشند، موجودات زنده ای هستند که درد را حس می کنند، اما توانایی این 
را ندارند که دانشمندان را از رنجی که به آن ها تحمیل شده با خبر کنند.  شاید هنوز جمعیت های مدافع 

جانوران و حامیان حیات وحش از به اجرا در آمدن چنین فناوری بی اطاع باشند.

 حشرات سایبورگ
 روبات های زنده یا هیواهای قرن بیست و یکم؟!
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حشرات پیروزترین موجودات سیاره زمین 
دارای ساختارهای پیچیده ای هستند که طبیعت 
هدیه  آن ها  به  تکامل  سال  میلیون ها  طول  در 
کرده است. از این رو دانشمندان به جای ساختن 
بتوانند  که  و خم  پیچ  پر  با ساختار  روبات هایی 
پیچیدگی یک حشره را تقلید کنند، از خود حشرات  
به عنوان روبات استفاده می کنند. بدین ترتیب، 
آن ها حشرات را تحت کنترل خود درآورده و طبق 

میل خود هدایت می کنند. 
منظور از این که دانشمندان حشرات را در 
کنترل خود می گیرند این است که آن ها را با دقت 
مشاهده کرده، رفتارهایشان را زیر نظر گرفته و 
آن ها را به کار می گیرند تا ما انسان ها بتوانیم از 
گنجینه حاصل از میلیون ها سال تکامل در وجود 
آن ها بهره ببریم. این حشرات تحت کنترل درآمده 
را »حشرات سایبورگ« می نامند که کاربردهای 
مختلفی دارند، از عملیات های جاسوسی گرفته تا 

عملیات های امداد و نجات.
حشرات سایبورگ در مقایسه با روبات های 
واقعی اشکااتی دارند که از آن جمله طول عمر 
کوتاه آن هاست. یکی از مزایای آن ها نسبت به 
روبات ها مصرف انرژی کم تر است. اما قابلیت 
برجسته دیگر آن ها این است که خودشان می توانند 
بر موانع غلبه کنند.اما چرا حشرات در قبضه کردن 
دنیای فناوری رقبای دیگر خود، یعنی دیگر جانوران 
را کنار زده اند تا تبدیل به سایبورگ شوند؟ یکی از 
دایل آن این است که نحوه حرکت آن ها به اندازه 
بیشتر پستانداران پیشرفته است. به عاوه، حشرات 
دستگاه گردش خون باز دارند و بعد از جراحی به 
سرعت بهبود می یابند. همچنین توانایی های حرکتی 
و هوانوردی آن ها را به سایبورگ های برتری تبدیل 

کرده است.
حشرات  که  است  این  مردم  عموم  تصور 
موجودات ساده ای هستند و پیچیدگی چندانی 
ندارند، اما این تصور اشتباه است. حشرات بدون 
تردید به اندازه جانوران بزرگ پیچیده و سازگارپذیر 
هستند. دانشمندان می خواهند سیستم هایی بسازند 
تا با آن ها بتوان موقعیتی که حشرات سایبورگ در 
آن قرار دارند را ببینند و آن ها را در رسیدن به 

اهداف دقیقشان هدایت کنند.

  کاربردها و قابلیت ها
یکی از اهداف دانشمندان کاربرد نظامی حشرات 
سایبورگ در عملیات جاسوسی است. شکارگرهای 
بدون سرنشین کوچکی که مجهز به دوربین هستند، 
می توانند بدون این که شناسایی شوند در جاهایی پرواز 
 کنند که انسان برای سرک کشیدن به فعالیت های
 دشمنان هرگز نمی تواند به آنجا وارد شود. در چنین 
مواردی ساخت روبات با چالش همراه است، زیرا به 
پرواز درآوردن روبات هایی که هم وزن کمی داشته 
باشند و هم قدرتشان زیاد باشد مشکل است. چنین 
وسیله ای را فقط در قالب حشره می توان ساخت، 
موجوداتی که انرژی بیولوژیکی را به پرواز تبدیل 

می کنند.
می توان در یک عمل جراحی، میکروچیپ هایی 
را در بدن یک حشره کار گذاشت. این میکروچیپ ها 
به تدریج اعصاب و ماهیچه های حشره را با مدارهای 
الکتریکی ادغام و در هم تنیده کرده که در نتیجه آن 
می توانند حشره را هدایت کنند. این کار پرهزینه ای 
است، ولی از لحاظ اقتصادی ارزان تر از آن است که 

بخواهند یک روبات را از ابتدای کار بسازند.

 به تازگی، عملکرد سوسری ها )سوسک های 
حمام  با سوسک های  را  نشده  سایبورگ  حمام( 
سایبورگ شده مقایسه کرده اند. با توجه به این 
که می توان به سوسک های کنترل شده دستورهای 
حسی داده شود تا به جلو، چپ و راست حرکت کنند، 
این سوسک های سایبورگی نسبت به سوسک های 
مهار نشده به طور اتوماتیک با سرعت بیشتری 
محیط را کاوش می کردند، چون فرمان هایی که به 
صورت تصادفی داده می شد آن ها را وا می داشت تا 
سریع تر حرکت کنند و مدت زمان بیشتری را دور 

از دیوارها و فضاهای باز بگذرانند.
با کمک این ابداع تازه، می توان سوسک هایی 
که کوله پشتی هایی الکتریکی روی پشت آن ها نصب 
شده است را روانه ساختمان های مخروبه و آوارها 
کرد. کوله پشتی های کوچک، فرمان هایی تصادفی را 
به آن ها مخابره می کنند و دارای حسگرهای مادون 
قرمز هستند که می توانند گرمای بدن را شناسایی 

کنند. 
زمانی که سوسک ها، گرمای بدن یک انسان 
را تشخیص می دهند، یک تیم نجات می تواند با 
استفاده از سیگنال های رادیویی که از چند سوسک 
ارسال می شوند، محل دقیق آن ها را که در واقع 
محل تاقی خطوط سیگنال ها است شناسایی کند 
و برای نجات افرادی که زیر آوار مانده اند وارد 

عمل شود.
که  صورتی  در  سایبورگ  سوسک های  این 
به کارگیری آن ها صددرصد عملی باشد و روی 
آن ها دوربین و میکروفون نصب شود، می توانند 
انسان ها  برای  آن ها  به  ورود  که  مکان هایی  به 
خطرناک است نفوذ کنند و برای نجات انسان ها 
یا اهداف جاسوسی به کار گرفته شوند. در حال 
حاضر، دانشمندانی از سنگاپور و ایاات متحده در 
پروژه ای مشترک قصد دارند پرواز »سوسک ُگل« 
را از راه دور کنترل کنند. آن ها با نصب یک کوله 
پشتی بسیار ریز روی این حشره که ماهیچه های 
آن را تحریک می کند، پرواز آن را در کنترل خود 
می گیرند. هدف از این کار، جستجوی بازمانده هایی 
است که در اثر وقوع بایای طبیعی در شرایط بغرنج 

قرار گرفته اند و نیازمند کمک هستند. به عاوه، 
کاربرد نظامی هم دارند و می توان آن ها را از راه 
دور کنترل کرد تا دوربین و میکروفون را با خود 
ببرند و از محل و افراد مورد نظر تصویربرداری و 

صدابرداری کنند.
در حال حاضر، در هدایت حشرات پروازی 

پیشرفت هایی حاصل شده است. ریزپردازشگرها، 
حسگرها و عملگرهای مکانیکی )اکچوایترها( بسیار 
کوچک را می توان به شکل یک کوله پشتی بی سیم 
با اندازه ای چند میلی متری و و وزنی چند گرمی در 
آورد. این کوله پشتی دارای یک ریزپردازشگر و 
یک بسته باتری است که با استفاده از موم طبیعی 

زنبور روی بدن سوسک نصب می شود؛ چون این 
ماده هم بی خطر است و هم به راحتی جدا می شود. 
شش الکترود این ریزپردازشگر به لوب های بینایی 
پروازی سوسک متصل می شوند  ماهیچه های  و 
و سیگنال های بی سیم حشره را وا می دارند تا به 
هوا بلند شود، به چپ یا راست حرکت کند یا در 

وضعیت نیمه پروازی روی هوا معلق بماند. با ارسال 
یک سیگنال به سوسک، می توان به او فرمان داد تا 
تغییر مسیر بدهد و سوسک هم با موفقیت از عهده 

این کار بر می آید. 
اما پیش از این که این کوله پشتی ها روی حشره 
نصب شوند، یک منبع انرژی الکتریکی مورد نیاز 

است. برای این که حشره ای بتواند راه برود، به این 
ور و آن ور حرکت کند یا به ترمیم سلول هایش 
انرژی  به  می خورد  که  را  غذایی  باید  بپردازد، 
مولکولی تبدیل کند. زمانی که آنزیم های بدن یک 
سوسک حمام قند را تجزیه می کنند، الکترون هایی 
به عنوان محصول فرعی تولید می شوند. دانشمندان 

سیمی را وارد بدن حشره می کنند تا این الکترون ها 
را هدایت و الکتریسیته جمع آوری کند. به دنبال 
این کار، سوسک حمام جریان برق بسیار کمی تولید 
کرده، الکتریسیته برای فعال کردن کوله پشتی 

الکترونیکی فراهم می شود.
از مهندسی ژنتیک، مواد شیمیایی و لیزر برای 
استفاده  میوه  رفتار مگس  و  سازگار کردن مغز 
می شود. پس از جداسازی بخش هایی از مغز مگس 
که برای رفتارهایی مانند پریدن و پرواز کردن به 
مگس فرمان می دهند، مگس هایی مهندسی شده 
حاصل می شوند که مغزشان نسبت به نور از خود 
حساسیت نشان می دهد. کافی است نور لیزی به 
این مگس ها تابانده شود تا شروع به پریدن کنند یا 

به پرواز در آیند.  
مطالعه مغز حشرات به درک بهتر نحوه عملکرد 
مغز انسان کمک می کند. ایمپلنت های عصبی که در 
بدن حشرات کار گذاشته می شوند، مثل آن هایی که 
یک حشره را وا می دارند تا بال هایش را برهم بزند یا 
سبب می شوند تا یک بید به سمت چپ گردش کند، 
به خوبی به یاری دانشمندان عصب شناس می آید 
که روی بیماری های مغز انسان کار می کنند. اکنون 
زیست پزشک های بسیاری در حال مطالعه روی 

بیماری آلزایمر هستند. 
آن ها در این فکر هستند که یک چیپ نیمه 
رسانا را در مغز جاسازی کنند و سپس محرک 
الکتریکی اندکی به آن قسمت از مغز که چیپ در 
آن قرار دارد وارد کنند. تحریک الکتریکی مغز از 
کوچک شدن مغز که به دنبال آن بیماری آلزایمر 
رخ می دهد جلوگیری کرده و نشانه های بیماری را 

تغییر می دهد.
ایمپلنت های عصبی ارتقا داده شده می توانند 
برای این گونه شیوه های درمانی مفید واقع شوند. بر 
پایه مطالعات و پروژه هایی که با حشرات سایبورگ 
انجام می شوند، می توانیم در حوزه های گوناگون از 
کاربردهای زیادی بهره مند شویم که یکی از آن ها 
پژوهش در زمینه بیماری آلزایمر است. می بینیم که 
تنها با فشردن یک دکمه می توانیم سوسک ها را از 
راه دور کنترل کنیم؛ آن ها با یک اشاره از راست به 

چپ می چرخند یا به جلو و عقب می روند.

  کنترل و هدایت 
طول بدن سوسک های تاریکی تا دو سانتی متر 
هم می رسد و وزن آن ها هم حدود نیم گرم است. 
به دنبال آزمایشی با استفاده از موم، یک رایانه روی 

یک سوسک تاریکی نصب شد. وزن این کوله پشتی 
رایانه ای به اندازه وزن خود سوسک بود. الکترودهایی 
از سیم نقره هم به شاخک های آن متصل شد. سپس 
سیگنال هایی کامپیوتری تماس شاخک ها با شیء را 
شبیه سازی کردند. در نتیجه، سوسک تاریکی از شی 
فاصله می گرفت و سعی می کرد با دور زدن شی آن 
را پشت سر بگذارد. بنابراین، سیگنال وارد شده به 
شاخک راست، سوسک را وا می داشت تا به چپ 
گردش کند و سیگنال وارده به شاخک چپ، حشره 

را وادار می کرد تا به راست بچرخد.
 در حال حاضر، جریان برق مورد نیاز برای 
فعال کردن رایانه نصب شده روی سوسک تاریکی 
از دو باتری دکمه ای 1/55 ولتی تأمین می شود. 
عمر باتری ها 8 ساعت است و دانشمندان درصدد 
هستند با کمک یک عنصر زیست سوخت که از 
 گلوکز بدن حشره استفاده می کند دوام آن را به 

3 روز برسانند.
ساخت حسگرهای ریزی که قادر به تشخیص 
دی اکسید کربن در محیط، دما و میزان ضربان 
قلب باشند یکی دیگر از اهداف دانشمندان است. 
با تحقق این ایده، استفاده از حشرات سایبورگ در 
عملیات های نجات با موفقیت بیشتری امکان پذیر 

می شود.

  کاربردهای نظامی
اهداف بشردوستانه یک روی سکه ساخت 
حشرات سایبورگ است. روی دیگر سکه اهداف 
دنیای جنگ افزار را منعکس می کند که شاید مورد 

تأیید خیلی از افراد نباشد. 
قرار است تا سال 2040 سایبورگ هایی در 
و  زا  بیماری  عوامل  حمل  برای  حشرات  اندازه 
شوند.  میدان  وارد  مخرب  ای  اشعه  تسلیحات 
این تصویری از ساح های آینده است، سناریویی 
که نقش آفرینان آن موجوداتی نیم حشره و نیم 
روبات هستند. آن ها این توانایی را خواهند داشت 
که عوامل بیماری زا را با هدف حمله به انسان ها و 

گیاهان منتشر کنند. 
قدرت  هیبریدی،  موجودات  این  اعزام  با 
نظامی دشمن در یک آن نابود شده و جان سربازها 
در عرض چند ثانیه گرفته می شود. دست اندرکاران 
این سناریو با »جنگ افزارهای زیست محیطی« 
خود می توانند آب و هوا را دست کاری کنند تا بر 
وفق مرادشان عمل کند. برای مثال مه بسازند تا 
هواپیماهای جنگنده خود را از دیدرس دشمن پنهان 
کنند یا طوفان هایی را ایجاد کنند تا ارتش دشمن 

را از پا درآورند.
این نمایی از حشرات سایبورگی است که نقش 
جنگ افزارهای آینده را ایفا می کنند و مفهوم هایی 
نظیر تهدید، دفاع، انهدام و شکست و پیروزی را در 
خود دارند؛ عده ای را خوشحال می کنند، در حالی 

که تأسف عده ای دیگر را برمی انگیزند.
هشدارهایی هم درباره طراحی و به کارگیری 
این نوع حشرات هدایت شونده داده شده است. 
اگر این نوع فناوری به دست تبهکاران و گروه های 
تروریستی بیافتد، امنیت مردم نقاط مختلف دنیا به 
خطر خواهد افتاد و در نتیجه جای تحسینی برای 

سازندگان آن ها باقی نمی ماند.
حشرات سایبورگ در علم، فناوری، سیاست و 
اقتصاد تغییرات عمده ای ایجاد خواهند کرد. شاید 
تصویری از این دنیای تغییر یافته را در فیلم های 

علمی  تخیلی دیده باشیم.

تکنولوژی به قیمت آزار حشرات
در حال حاضر رابطه ما با حشرات ستیزه جویانه و نامهربانانه است اما در آینده این موجودات کوچک 
از متحدین ما انسان ها خواهند شد. فناوری حشرات سایبورگ عاوه بر مزایای بی شماری که برای دنیای 
انسانی دارد و جدا از تهدیدهایی که به دنبال استفاده از آن ها برای مقاصد شوم برای خود انسان ها به بار 
می آورند، نوعی حیوان آزاری نیز به شمار می آید.شاید دانشمندان زیست شناس فراموش کرده اند که 
حشرات هر چقدر هم کوچک باشند، موجودات زنده ای هستند که درد را حس می کنند، اما توانایی این 
را ندارند که دانشمندان را از رنجی که به آن ها تحمیل شده با خبر کنند.  شاید هنوز جمعیت های مدافع 

جانوران و حامیان حیات وحش از به اجرا در آمدن چنین فناوری بی اطاع باشند.

 حشرات سایبورگ
 روبات های زنده یا هیواهای قرن بیست و یکم؟!



یکشنبه 9دی 1397- سال نودوسوم - شماره 27184  انرژی6

آب به جای بنزین، کیمیاگری و خودروهای هیدروژنی
شاید بیشتر ما از خود یا از دیگران پرسیده باشیم: آیا می شود 
خودروهایی ساخت که از آب به عنوان سوخت استفاده کنند؟ به 
احتمال زیاد پاسخ واضحی دریافت نکرده ایم، اما در این جا برای 
این پرسش دو پاسخ وجود دارد که یکی از آن ها منفی و دیگری 
مثبت است. توضیحی که برای پاسخ منفی وجود دارد این است که 
آب تأمین کننده سوخت خودروها نیست و نمی تواند جای بنزین 
را بگیرد، اما در آینده خودروهای هیدروژنی ساخته خواهند شد که 
نیروی محرکه آن ها نیز چیزی نخواهد بود جز آب! با این حال به 
کارگیری هیدروژن به عنوان سوخت دستاوردی است که تقریباً 

تحقق پیدا کرده است.

  پاسخ منفی
خودرویی  هنوز  خیر،  می پردازیم:  منفی  پاسخ  به  ابتدا 
ساخته نشده است که از آب به عنوان سوخت استفاده کند. با 
این وجود،امروزه لوازمی به صورت آناین عرضه می شوند که 
خودروی  کنند  کاری  می توانند  آن ها  فروشندگان  ادعای  به 
 ما به جای بنزین، آب مصرف کند. اما نباید به این تبلیغات 
خوش بین بود. این لوازم که روی موتور خودرو نصب می شوند 
به دنبال فرایند الکترولیز )برقکافت(، مولکول های آب )H2O(را 
به عناصر سازنده آن، یعنی اکسیژن و هیدروژن تجزیه می کنند 
و سپس هیدروژن حاصل شده را به فرایند احتراق موتور تزریق 
می کنند تا در کنار بنزین، نیروی حرکتی خودرو را تأمین کند. با 
این شیوه، بنزین خالص تر و کامل تر می سوزد و در نتیجه کارایی 
موتور بیشتر می شود.با این حال، متخصص ها عقیده دارند که 
توازن انرژی در این نوع سیستم ها در واقع به هیچ عنوان به خوبی 

برقرار نمی شود. 
نخست به این دلیل که فرایند الکترولیز نیازمند مصرف 
جریان الکتریسیته است، یا برق مصرفی خانگی یا برق باتری 
خودرو. دومین علت این است که طبق قوانین طبیعت، مقدار 
هیدروژن مصرفی این سیستم بیشتر از هیدروژنی است که در 
نتیجه این فرایند ذخیره می شود. مهم تر از همه این که مقدار 
گازهای گلخانه ای که از چنین خودرویی حاصل می شوند بسیار 
بیشتر خواهد بود، چون دو فرایند احتراقی اتفاق می افتند، یکی 
سوختن بنزین و دیگری سوختن هیدروژن،. به عاوه، ایمنی 
افرادی که موتور خودروی خود را به این لوازم مجهز می کنند نیز 
حائز اهمیت است. گاز هیدروژن اشتعال پذیری و قابلیت انفجاری 
بسیار باایی دارد و باید هنگام نصب این قطعات روی موتور و نیز 

استفاده از این خودروها احتیاط کنیم. 

بنابراین، می بینیم که این لوازم عاوه بر اشکااتی که دارند 
به طور کامل بنزین را حذف نمی کنند و ازمه عملکردشان وجود 
بنزین در کنار هیدروژن )و نه آب( است. برای تبدیل آب به 
سوخت که ازمه آن تجزیه آن به هیدروژن و اکسیژن است، 
انرژی آزاد مورد نیاز است، بیشتر از میزان انرژی که بتوان از 
سوختن هیدروژن و اکسیژن به دست آورد. بنابراین این هیدروژن 

است که در کنار بنزین خودرو را به جلو می راند، نه آب.
و  بنزین  مثال  برای  می شناسیم،  که  رایجی  سوخت های 
بنزین  مانند  سوختی  هستند.  آزاد«  »انرژی  منابع  گازوئیل، 
وقتی که با اکسیژن موجود در هوا واکنش می دهد، مقادیر قابل 
توجهی انرژی آزاد می کند. بنابراین، بنزین در فضایی که دارای 
مولکول های اکسیژن است، مقدار زیادی انرژی آزاد در خود دارد، 
اما آب هیچ انرژی آزادی ندارد. آب در واقع هیدروژنی است که 

از قبل سوزانده شده است، پس دیگر سوخت به شمار نمی آید.
با همه این ها، چیزی از اهمیت خود هیدروژن کاسته نمی شود. 
به عقیده بسیاری از کارشناس ها، در حال حاضر استفاده از هیدروژن 
)و نه آب( به عنوان سوختی که درصد انتشار آلودگی آن صفر 
است رویایی است که سرانجام به حقیقت پیوسته است. جالب 
است بدانیم که ایستگاه های سوخت رسانی هیدروژنی در ایاات 
متحده امریکا دایر شده اند. همچنین ژاپن به تازگی خودرویی ساخته 
که سوخت آن هیدروژن است و بااخره این که پیل های سوختی 

هیدروژنی قابل حمل نیز به بازار الکترونیک عرضه شده اند.
علی رغم این ها، در حال حاضر، تولید هیدروژن نیازمند 
صرف انرژی و هزینه زیادی است. به طور معمول، برای تولید 
صنعتی هیدروژن، دمای باا و تأسیسات بزرگ مورد نیاز است. 
انرژی ازم برای تولید هیدروژن هم از سوخت های فسیلی از 
جمله گاز طبیعی به دست می آید، بنابراین برخاف عقیده عده ای، 
هیدروژن نمی تواند سوختی با درصد انتشار آلودگی صفر باشد. تا 
زمانی که این سوخت با هزینه کم تر، به شکل مؤثرتر و پایداری 

تولید و عرضه شود هنوز اندکی راه در پیش است.
فرایند الکترولیز به شرطی در ذخیره انرژی مؤثر است که 
یک منبع انرژی تجدیدپذیر و غیر آاینده مانند انرژی خورشیدی 
یا انرژی باد برای تقویت کردن این فرایند و تولید هیدروژن به کار 
گرفته شود. ولی جذب این دو انرژی طبیعی توسط یک خودروی 
در حال حرکت به تنهایی یکی از موانع اجرایی شدن استفاده از 

سوخت هیدروژنی است.
 امروزه تمرکز پژوهشگرها روی استفاده از هیدروژن برای 
تقویت پیل های سوختی است. این پیل ها قابل جایگزین شدن 

با موتورهای درون سوز هستند تا هم نیروی محرکه خودرو 
تأمین و هم فقط آب از اگزوز آن خارج شود. اگرچه هیدروژن 
محترقه است و می تواند نیروی یک موتور درون سوز را تأمین 
کند اما استفاده از هیدروژن به این شیوه باعث به هدر رفتن 
حداکثر فایده ای می شود که می تواند داشته باشد.مزایای پیل های 
 سوختی قابل توجه هستند، اما تا زمانی که این منبع انرژی برای 
مصرف کنندگان جا بیافتد و رقیب بنزین شود، متخصص ها باید بر 
چالش های زیادی غلبه کنند. تولید خودروهایی که موتورهایشان 
با پیل های سوختی کار می کنند اکنون در مرحله ساخت نمونه  

اولیه قرار دارد و چیزی به تولید انبوه آن ها باقی نمانده است.

  پاسخ مثبت
حاا نوبت این است که به پاسخ دوم که خوش بینانه و 
امیدوارکننده است بپردازیم. اگرچه هنوز خودرویی اختراع نشده 
که با باکی پر از آب خیابان ها و جاده ها را طی کند اما مهندس های 
شیمی در آلمان ثابت کرده اند که می توانند با کیمیاگری معجزه 
کنند. آن ها اکنون در مراحل پایانی مونتاژ وسیله ای هستند که 
آب را به سوختی مانند بنزین تبدیل می کند. یک شرکت آلمانی 
تجهیزاتی ساخته است که می توانند با استفاده از آب و دی اکسید 
کربن سوخت بنزینی بسازند. این تجهیزات گازهایی را که از 
آب خارج می شوند را به سوخت های هیدروکربنی مایع تبدیل 
می کنند. شاید بتوان نام این کار را معجزه گذاشت، چون این ابداع 
به کلی شیوه ای را که به دنبال آن برای خودروها، هواپیماها و 

صنایع شیمیایی سوخت تأمین می کنیم متحول می کند.
منبع انرژی این تجهیزات، جریان برق است. به دنبال فرایند 
»فیشر- تروپش« )F-T(که مجموعه ای از واکنش های شیمیایی 
 را شامل می شود؛ دی اکسید کربن )CO 2(، این گاز بی رنگ، 
بی بو  و  احتراق پذیر که از آب خارج می شود و نیز گاز هیدروژنی که 
از بخار آب به وجود می آید با عمل الکترولیز به سوخت های مایعی 
برای موتورهای دیزلی، سوخت جت و دیگر فراورده های شیمیایی 
تبدیل می شوند. فرایند تبدیل در چندین رآکتور در دمای بین 
150 و 300 درجه سلسیوس صورت می گیرد.اگرچه تبدیل آب 
به بنزین با کمک فناوری F-Tمیسر است، سوخت حاصل شده 
بدون شک گران قیمت تر از سوخت های هیدروکربنی مایعی که 
از نفت سیاه یا زغال به دست می آیند خواهد بود. اما از سویی 
هزینه های مربوط به نقل و انتقال نفت خام و ایجاد زیرساخت های 
گران قیمت حذف خواهند شد، چون این سوخت درست در جایی 

تولید می شود که می خواهیم آن را مصرف کنیم.
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سیستم های هواپیمایی بدون سرنشین که 
با نام اختصاری UASشناخته می شوند، شامل 
در  تحول  ایجاد  نوید  که  هستند  پهپادهایی 
هوانوردی تجاری را می دهند، بازارهای نویی را 
پدید می آورند، پروژه های علمی را پیش می برند 
و باعث رشد اقتصادی و اشتغال زایی می شوند. 
طبق پیش بینی های صنعت هوانوردی، 
کامل  طور  به  که  UASزمانی  عملیات های 
در هوانوردی ملی کشوری گنجانده شوند، به 
طور قابل ماحظه ای افزایش خواهند یافت. 
باید توجه داشت که نام اختصار UAVبرای 
»وسیله نقلیه هوایی بدون سرنشین« به کار 
می رود که جزیی از سیستم هواپیمایی بدون 

سرنشین )UAS( است. 
در حال حاضر در ایاات متحده حدود 50 
شرکت، دانشگاه و سازمان های دولتی در حال 
طراحی بیش از 150 پهپاد مختلف هستند.     

  اهمیت پهپادهای غیر نظامی
 کاربردهای غیر نظامی پهپادها به طور 
روز افزونی افزایش می یابند، به ویژه در جاهایی 
دارای  هواپیماهای  با  طوانی  پروازهای  که 
خلبان امکان پذیر نیست. از جمله مواردی که 
استفاده از پهپاد بهترین انتخاب است موارد زیر 

هستند:
سفرهای پژوهشی طوانی 

درک حسی موقعیت از راه دور 
عملیات های آتش نشانی 

عکس برداری هوایی 
محصوات  و  زمین ها  بررسی  و  بازدید 

کشاورزی 
نظارت بر لوله کشی ها 

حفاظت از مرزها 
مدیریت بحران 
ارتباطات هوابرد 

پهپاد »آلتایر«، یکی از سه پهپاد نظامی نوع 
»پرداتور بی« است که ناسا برای پژوهش های 
پهپاد  این  است.  گرفته  کار  به  را  علمی آن 

مأموریت هایی مرتبط با علوم زمین، مدیریت 
بایای طبیعی، امنیت ملی و اجرای قانون را با 
موفقیت به انجام رسانده است. در سال 2006، 
آلتایر به یک مأموریت 16 ساعته فرستاده 

شد. 
که  شد  انجام  زمانی  در  مأموریت  این 
ناسا  از  ایالت کالیفرنیا  دفتر خدمات بحران 
درخواست کرده بود نقشه گرافیکی محدوده 

آتش سوزی اسپرانسا را بدهد.
ناسا از پهپاد دیگری به نام Ikhanaبه 
عنوان سکویی هوابرد برای قانونی کردن و نشان 
الکترونیک،  حسگر  دارای  فناوری های  دادن 
رصد طوانی مدت زمین و ساخت فناوری هایی 
استفاده می کند که توانایی، اطمینان پذیری و 
امنیت هواپیماهای دارای خلبان و بدون خلبان 

را ارتقا می دهند.
در مرکز پژوهش های پروازی »درایدن« 
متعلق به ناسا، سه پهپاد »نورثروپ گرومان 
گلوبال هاوک« پارک شده اند. هر کدام از آن ها 
در مأموریت های علوم زمین در ارتفاع باا و با 

مدت طوانی به پرواز در می آیند. 
توانایی این پهپاد در معلق ماندن در هوا 
به مدت طوانی، حین این که قادر به حمل 
بار سنگین است، به جامعه علمی این امکان را 
می دهد تا بهتر بتوانند نقاط دورافتاده ای را که 
ورود به آن ها با هواپیماهای دارای خلبان ممکن 
نیست مشاهده کنند و روی آن مناطق نظارت 

داشته باشند.
»پهپاد سِیرا« )SIERRA(یک هواپیمای 
پژوهشی برای مطالعات زیست محیطی مناطق 
دور از دسترس است که در پروژه »آزمایش 
یخ های دریایی قطب شمال« به پرواز درآمده 
است تا کاهش یخ های دریایی قطب شمال را 
مورد بررسی قرار دهد. به عاوه، کمک می کند 
تا دانشمندان بهتر بتوانند چرخه زندگی در 
این نقطه از سیاره زمین را بشناسند. پهپاد سیرا 
هماهنگ با مشاهدات ماهواره ای، تکه های یخی 

را که از اقیانوس قطب شمال جدا شده و رو 
به جنوب، به اقیانوس اطلس شمالی نزدیک 

می شدند را ردیابی کرد.  
    پهپادهای نظامی آینده

 پهپاد هایی مانند »شکارگر« و »ریِپر« که 
ساخت کارخانه »جنرال اتمیکز« هستند از جمله 
جنگ افزارهای مدرن به شمار می آیند. این 
پهپادها در طول عملیات های جنگ افعانستان 
عمل  شورشی ها  مقابل  در  نیزه  نوک  مانند 
می کردند، اما اسم خشن آن ها این حقیقت را 
که ماشین هایی طراحی شده برای عمل کردن 
در فضای بیکران آسمان هستند، یعنی جایی که 
برتری در پرواز حرف اول را می زند، به گونه 

ای دیگر نشان می دهد.
اکنون ارتش ایاات متحده در صدد شکافتن 
)UCAV( مرزها با استفاده از پهپاد های رزمی
است که بتوانند تا 7 سال دیگر در میدان نبرد 

هوایی رقابت کنند و پیروز شوند. 
پهپادهای  و  چهار«  »گروه  پهپادهای 
بلند  هوا  به  ناوبر  روی  از  UCLASSکه 

منظور  رزمی به  هواپیماهای  برای  می شوند 
نظارت و حمله هوایی ساخته شده اند که از سال 
 2018 برای حضور در میدان های جنگ آماده 

می شوند. 
به دنبال »برنامه توسعه نسل بعدی تسلط 
هوایی« )NGAD(، پهپادهایی ساخته می شوند 
که از دهه 2020 به بعد آماده پرواز در آسمان 

میدان های جنگ خواهند بود. 
برنامه  متحده  ایاات  دفاع  وزارت 
خریداری جنگنده های خود را از سال 2012 
تا 2041 منتشر و در آن اعام کرده است 
که چه تعدادی از این جنگنده ها تا سال 2020 
وارد میدان خواهند شد. انتظار می رود تا سال 
2021، نیروی هوایی ایاات متحده حدود 100 
فروند از پهپادهای F/Oخود را به کار بگیرد که 
عملیات های مورد نظر با آن ها از سال 2018 

آغاز شده اند. 

بعدی  نسخه های   ،  F/Oپهپادهای
شکارگر »پرداتور بی« کارخانه جنرال اَتومیکز 
هستند.  ریپر«  ناین  کیو  »ام  هواپیماهای  یا 
پهپادهای گروه 4 متعلق به لشکر دریایی که 
قابلیت های نظارتی و حمله را دارند، در سال 
2019 عملیاتی خواهند شد. طبق برنامه خرید 
جنگ افزار، تا سال 2021 بیش از 12 فروند 
از UASهای گروه 4 پروازهای خود را آغاز 

خواهند کرد.
UCLASSنیروی  پهپادهای  تعداد 
دریایی زمانی که تا سال 2021 پروازهای خود 
را شروع کنند حتی از تعداد جنگنده های گروه 

4 کم تر خواهد بود. 
نیروی دریایی ایاات متحده اعام کرده 
است سرمایه گذاری خود را روی تعیین نیازها 
و فراهم آوردن ناوگان پهپادی متمرکز کرده 
است تا از طریق آن ها دسترسی به اطاعات، 
نظارت، شناسایی و حمله به طور مستمر و با 

موفقیت انجام شود.
شرکت جنرال اَتمیکز، پهپاد »سی اِونجر« را 
به عنوان یک گزینه پیشنهاد می کند. این پهپاد 
که در واقع نسخه متفاوتی از اِونجر )پرداتور 
سی( اعزام شده از روی ناو هواپیمابر است، 
طوری طراحی شده تا با سرعت باا عمل کند 
و عملیات های چندگانه جمع آوری اطاعات، 
نظارت و شناسایی و حمله را چه بر فراز خشکی 

و چه بر فراز دریا به خوبی انجام دهد.
به منظور این که سی اِونجر برای بلند شدن 
از روی ناوبر مناسب باشد، برایش بال های تاشو 
طراحی کرده اند و به چرخ های فرود مناسب و 
حسگر الکتریکی مادون قرمز )EO/IR(مجهز 
است. تأیید شده که »پرداتور سی« بدنه ای به 
طول 44 فوت خواهد داشت و پهنای بال آن 

66 فوت خواهد بود. 
این پهپاد جنگنده می تواند تا 20 ساعت 
پرواز کند و تا ارتفاع 50هزار فوتی عملکردهای 

خود را به اجرا درآورد.

سیستم های هواپیمایی بدون سرنشین 
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*شنبه57/10/9
در اين روز به خاطر انجام مراس���م تشييع جنازه 
»اش���كيل« گروهي پياده روي كردند اما در مقابل ميدان 
ش���هرداري رشت، پليس بس���وي مردم آتش گشود و 
چهارتن مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و جسد از روي 

دوش تشييع كنندگان به زمين افتاد.
بعد از آن تظاهرات بصورت پراكنده در تمام سطح 
شهر رشت ش���دت گرفت و مردم با افروختن آتش و 
ايجاد راه بندان دست به تظاهرات زدند ولي در تيراندازي 
مأموران بس���وي مردم، جواني بنام يوسف يوسف پور 

كشته و 8تن ديگر مجروح شدند.
*شيراز )شنبه 9دي(

روز شنبه در ش���يراز عزاداري عمومي اعام شد و 
كليه مغازه ها، بانكها و بيش���تر مؤسسات دولتي و بخش 

خصوصي، تعطيل بود.
در جريان تظاهرات روز شنبه سينما آريانا، شوراي 
فرهنگي بريتانيا، يك رستوران و يك مشروب فروشي، به 
آتش كشيده شد. همچنين شيشه هاي چند بانك شكست 
تظاهركنندگان با كندن نرده هاي كنار خيابان پاركومترها و 
تابلوهاي راهنمايي و رانندگي و آتش زدن استيك هاي 

فرسوده اتومبيل، راه بندانهايي ايجاد كردند.
روز شنبه در شيراز دو نفر از تظاهركنندگان بنامهاي 
محمدمهدي ميرش���اهي 25ساله و يوسف نظري كشته 
شدند و غامحسين شكري، داريوش خادمي، نورعلي 
 باصري، پايدار قلندري، غامرضا فلسفي، علي محمدنصر، 
علي كيا،  خسرو ميرشكاري، خليل ده بزرگي و 6نفر ديگر 

بشدت مجروح شدند. 
*شنبه 9 دیماه

درحاليكه مأموران اوضاع را بشدت كنترل مي كردند 
تظاهراتي در خيابان بابائيان زنجان برگزار ش���د. براثر 
تيراندازي مأموران يك نفر بنام محمد شجاعي شهيد شد 

و 9نفر ديگر بشدت مجروح شدند.
*كازرون )شنبه 10/9(

در تظاهرات دامنه داري كه صبح روز شنبه در كازرون 
برپا ش���د جواني بنام عبدالحسين خديو، بضرب گلوله 
مأموران فرمانداري نظامي كشته شد و هنگاميكه عده اي 
جسد او را بر دوش مي كشيدند، مأموران بسوي جمعيت 
آتش گشودند كه در نتيجه جوان 20ساله اي بنام صدراله 
س���نجابيان و زن 30ساله اي به نام »قيمتي برنجي« كشته 

شدند و پنجاه نفر مجروح شدند.
در همين روز يك استوار بنام رحيمي نيز كشته شد.

س���اعت منع عبور و مرور در كازرون از روز شنبه 
9دي از ساعت 6 بعداظهر تا ساعت 5/30دقيقه صبح اعام 

شده است.
*تبریزـ شنبه9 دي

شهر يكپارچه تعطيل است و مردم دست به يك 
راهپيمايي بزرگ زدن����د. در جريان تيراندازي مأموران 
از داخل كنسولگريهاي آمريكا و تركيه، مردم به مقابله 
پرداختند و كار به خشونت كشيد و مردم كنسولگري 
تركيه و چند فروشگاه، بانك، كيوسك و اتومبيل را به 
آتش كش����يدند و در جريان تيراندازي عده اي كشته و 
مجروح شدند. گفته مي ش����ود كشته شدگان 12تن و 
مجروحان نزديك به 20تن بوده اند در حاليكه به گفته 
شاهدان عيني تعداد مجروحان و كشته شدگان بيش از 

اينهاست.
*زد و خورد در بانه

بانه � س���اعت 9 صبح روز شنبه اين هفته گروهي 
)ديروز( در بانه كردس���تان به خانه دو مأمور ساواك كه 
س���رگرم انتقال اثاثه منزلشان به خارج شهر بودند حمله 

بردند و اثاثه آنان و خانه هايشان را آتش زدند.
مأموران ساواك از دست مردم گريختند ديروز بيست 
هزار نفر در بانه تظاهراتي برپا كردند و در جريان تظاهرات 
ديروز اين شهر يك نفر بنام رحمان خاتوني شهيد شد. 
همچنين 4نفر به اسامي اكرم فيروزي، معصومه، حسن 

فتحي و محمود بيك احمدي مجروح شدند.
خانه پيشاهنگي بانه هم به آتش كشيده شد. در زد و 
خورد ديروز مأموران با مردم، گروهي از مردم نيز مسلح 
بودند و به طرف مأموران تيراندازي مي كردند. هنوز عده 

تلفات و مجروحان طرفين بدرستي، اعام نشده است.

کشته شدن فریدون شاه در جنگ با گرجیان
سي ام دسامبر سال 1120 ميادي فريدون شاه شروانشاه 
در جنگ با گرجستاني ها كشته شد و پسرش منوچهر برجاي 
او نشس���ت. اين خاندان كه از س���وي دولت ساسانيان به 
حكومت قفقاز جنوبي منصوب شده بودند پس از فروپاشی 
امپراتوری ساسانی ايران، با حفظ زبان پارسی و دين زرتشتی 
به حكومت خود بر آن منطقه ادامه داده بودند كه مورخان از 

آنان به عنوان دودمان شروانشاهيان يادكرده اند.
امضای قانون اساسي و برقراری نظام پارلمانی

در اين روز در سال 1285 هجری مظفر الدين شاه قاجار 
مصوبه قانون اساسي را كه با اجراي آن نظام حكومتي ايران 
» پارلمانی« مي شد امضاء كرد و ده روز بعد هم درگذشت. 
اين قان���ون داراي 51 اصل بود كه بعدا و چندبار اصاحيه 
هايي به نام »متمم« بر آن اضافه شد. طرح اين قانون اساسي 
كه عنوان آن را در آن زمان »نظامنامه« گذارده بودند به جاي 
مجمع موسسان، توسط چند حقوقدان و سياستمدار انشاء، 
و در مجلس شورا كه اعضاي آن نيز به صورت خاص تعيين 

شده بودند تصويب شده بود.
دستگیري داریوش فروهر

دهم دي ماه 1332 داريوش فروهر رئيس وقت حزب 
پان ايرانيست را كه از بيست و هشتم اُمرداد )روز براندازي 
دولت مصدق( ناپديد شده بود درحال خواب در خانه دكتر 
حسن نظمي انصاري دستگير كردند و به فرمانداري نظامي 
بردند.اتهام او حمايت از كاره���اي مصدق و بی اعتنايی 
 به احضاريه اش برای معرفی خ���ود به فرمانداری نظامی 

بود.
پایان مأموریت »لوي هندرسون« در ایران

چهار روز پس از آغاز بهره برداري از نفت ايران توسط 
كنسرسيوم شركت هاي نفتي غرب و سه هفته بعد از ديدار 
ش���اه از آمريكا و دادن وعده پيوستن به حلقه اتحاديه های 
نظامي غرب و 16 ماه پس از بران���دازي 28 اُمرداد، »لوي 
هندرسون ديپلمات ضد ش���وروي آمريكا كه به معاونت 
وزارت امورخارجه اين كشور منصوب شده بود نهم ديماه 
1333 ته���ران را ترك كرد. وي از س���ال 1330 هجري 
خورشيدي س���فير آمريكا در تهران بود و يكي از عوامل 

براندازي 28 اُمرداد 1332 به شمار آورده شده است.

ای دل از پست و بلند روزگار انديشه كن
در برومندی ز قحط برگ و بار انديش���ه كن

از نس���يمی دفتر اي���ام برهم می خورد
از ورق گردان���ی ليل و نهار انديش���ه كن

بر لب بام خطر نتوان به خواب امن رفت
ايمن���ی خواهی، ز اوج اعتبار انديش���ه كن

روی در نقصان گذارد ماه چون گردد تمام
چون شود لبريز جامت، از خمار انديشه كن

بوی خون می آيد از آزار دلهای دو نيم
رحم كن بر جان خود، زين ذوالفقار انديشه كن

گوشه گيری درد سر بسيار دارد در كمين
در محيط پر شر و شور از كنار انديشه كن

پشه با شب زنده داری خون مردم می خورد
زينهار از زاهد ش���ب زنده دار انديش���ه كن
صائب تبریزی
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خسيس 
تيغ مطلوب!

آب بند

ابناي وطن

دهان پرنده

نويسنده 
كمدي الهي

سرما
بي تجربه

كشت باراني

موضوع 
را ناديده 
فرض كن

همسر كنت

تكرار حرف 
خوردني

بزرگ و سرور

عالمت مفعولي
دوستي

سالح زنبور

مخفف آسان 
پرداخت

زير پا مانده

معشوق

شهري در يزد
نام قلعه نويي

صداي گاو
عواقب كار 

گياه مرداب
سهيم

شهري در اردبيل 
خرده هاي فلز

از شهرهايحنيففرزند ذكور
 استان البرز

باد ماليم و خنك

صداي درد
جوي خون

فلز سنگين

د

ى

ا

در مرتبه نخست

همنشين برهمن

مطالب مربوط بــه وقایع انقاب از روزنامه اطاعات 
روزهای 16و17 دی 1357 نقل شده است.

چهل سال پیش در همین روز

از 15 آبان تا 16 دی1357 به دليل اعتصاب روزنامه نگاران 
در همراهی با انقاب ،روزنامه اطاعات منتشر نشد.


