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* توافقنامه همكاريهاي اقتصادي ايران و س�وريه ماه آينده 
 همزم�ان ب�ا س�فر مع�اون اول رئي�س جمه�وري به دمش�ق

امضا مي شود
* اجاس كميسيون اقتصادي دو كشور پس از سالها تعويق 

ماه آينده برپا خواهد شد
* توافقنام�ه همكاري ه�اي راهب�ردي و بلندم�دت اقتصادي 

ايران و سوريه ديروز در تهران امضا شد
* وزير راه و شهرس�ازي: نبايد فرصت سازندگي سوريه را 

از دست بدهيم
* اسامي: تاكنون20 محور براي همكاري اقتصادي با سوريه 

در دوره جديد شناسايي شده است
 * ايران به صورت س�رمايه گذاري مس�تقيم ي�ا واگذاري كار
 از سوي دولت سوريه، مناطق جنگزده را بازسازي مي كند

* محمد س�امرالخليل وزير تجارت و اقتصاد سوريه: تمامي 
موانع مالي و بانكي براي همكاري اقتصادي ايران در سوريه 

رفع شد
 * عدنان محمود سفير سوريه در تهران: به توصيه بشار اسد
 ش�ركت هاي ايران�ي ب�راي حض�ور در بازس�ازي س�وريه

در اولويت قرار گرفتند
* رئي�س ات�اق بازرگان�ي ايران: س�تاد بازس�ازي س�وريه 
 ب�ا هم�كاري فعاان اقتص�ادي بخش خصوص�ي راه اندازي

شده است

صفحه16صفحه2

آیت اه آملي اریجاني رئیس مجمع تشخیص 

مصلحت و عضو فقهای شورای نگهبان شد

توافق سوریه و عراق براي بمباران مواضع 

داعش در خاك یکدیگر
* رهبر معظم انقاب در حكم انتصاب آيت اه آملي اريجاني:  با عنايت به اهميت مسئوليت ها 
 در مجم�ع و ش�وراي نگهب�ان انتظ�ار م�ي رود در فرص�ت زمان�ي مناس�ب، با تنس�يق امور

در قوه قضائيه، در مسئوليت هاي خطير ياد شده متمّحض گرديد

* طبق اين توافق، 2 طرف براي حمله به داعش در خاك يكديگر فقط اطاع خواهند داد
* ارتش سوريه كنترل سد راهبردي تشرين در حلب را به دست گرفت

* تركيه براي عمليات نظامي در خاك سوريه عليه كردها 50 تانك در مرز سوريه مستقر كرد

امضاي توافقنامه همکاري راهبردي 
ایران و سوریه

* اردكاني�ان: باي�د زمينه حضور گس�ترده تر زن�ان را در بهينه كردن مناب�ع آب و انرژي 

ايجاد كنيم

* بايد سهم عمده اي در منابع انساني براي انتصاب ها و به كارگيري زنان به وجود آيد

* ارتباط مستقيمي ميان اخاقيات و مديريت صحيح منابع در كشور وجود دارد

* تفاهمنامه همكاري وزارت نيرو با معاونت امور زنان رياست جمهوري امضا شد

 * دكت�ر معصوم�ه ابتكار معاون رئيس جمهوري: الگوي مصرف كنوني، س�رمايه ملي را

از بين مي برد

* اگر در شهر و روستا آب نباشد، بيشترين فشار روي زنان است

وزير نيرو: مديريت مصرف آب و انرژي 
را بايد به بانوان بسپاريم

صفحه2

صفحه4

* معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي: در 9 ماهه امسال، 479 هزار خانوار به آمار 

مستمري بگيران اضافه شده است

*  ت�ا پاي�ان امس�ال 10 ه�زار واحد مس�كوني تحويل مددجويان زير پوش�ش بهزيس�تي 

مي شود

امسال جمعیت مستمري بگیران بهزیستي 
83  درصد اضافه شد

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6

دکتر حسين معصومي همداني 

سهراب سپهري

شاعر طبیعت

قوانین جهاِن

َمجازي

صفحه 2

سيد مسعود رضوي

يادداشت
تقدم مبارزه با فقر و صلح 
اقتصادی بر صلح سیاسى 

و اجتماعى

صفحه 3

محمدترکمان

يادداشت

دو خبر در یك قاب

صفحه2

صفحه4

* مردم وايتمدار پايتخت در ميدان امام حسين)ع( حضور يافتند و با پياده روي تا ميدان شهدا، انزجار خود را از ايادي استكبار اعام كردند
صفحه2

عكس از: احسان كاظملو - اطاعات

گراميداشت 9 دي؛ »روز بصيرت و ميثاق امت با وايت« در سراسركشور

فراخوان عمومى 
شناسايى پيمانكار و دعوت به مناقصه

ش�ركت پتر�ش�يمى پر�يس �� نظ�ر ���� موضوع�ا� �يل �� �� 
طريق مناقصه عمومى به پيمانكا� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد. 

ــر از تاريخ  ــوت مى گردد حداكث ــركت هاى متقاضى دع ــه ش ــذا از كلي ل
ــامانه  ــبت به ثبت نام در س ــى لغايت تاريخ 1397/10/22 نس درج آگه
ــيمى پرديس به آدرس ــركت پتروش ــزارى الكترونيك معامالت ش  برگ
ــرى و رمز عبور اقدام  ــام كارب ــت ن  http: //tender.paupc.ir و درياف
نمايند. دريافت فرم ارزيابى كيفى و تكميل فرم ها و ارائه كليه مستندات 

مورد نياز از طريق سامانه مذكور انجام خواهد شد.
الف) موضوع مناقصه :

1-     استفاده از خدمات مشاوره مهندسى مجتمع پتروشيمى پرديس.
2-    احداث ساختمان الكر جهت اوره فاز 3 مجتمع پتروشيمى پرديس.

 3-  تعويـض J-Boltگالـرى هـا، JT  و سـاختمان بگينـگ مجتمع
پتروشيمى پرديس.

ــادي انرژي  ــلويه، منطقه ويژه اقتص ب) نشـانى مناقصه گزار: عس
ــيمى پرديس  ــيمي، مجتمع پتروش ــارس، محدوده طرحهاي پتروش پ
ــاى الزم ، از متقاضيانى كه واجد  ــى ه ــه توضيح اينكه پس از بررس الزم ب
ــب حداقل امتياز الزم از فرم ارزيابى كيفى  ــناخته شوند(كس ــرايط ش ش
ــه دعوت به عمل خواهد آمد و  ــناد مناقص پيمانكاران) جهت دريافت اس
ارسال مدارك هيچگونه حقى جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد. 
 متقاضيان مى توانند درصورت نياز به كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن

2-37295721-077 تماس حاصل فرمايند.
روابط عمومى شركت پتروشيمى پرديس

نوبت
شركت پتر�شيمي پر�يس(سهامى عا�) اول

Pardis Petrochemical co.

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 دوم

آگهي مناقصه عمومي
ومدو مرحله اي شماره  329

 د
ت
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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 
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 ��تش جمهو�� �سالمي �ير��
نير�� �ميني

سى دى  روزنامه اطالعات
 فروردين  تـا  دى ماه 

 سـال 1323
قيمت هر  CD  70/000  ريال

درباره جراحى چه مى دانيـد؟   شرح عمل هاى جراحى شايع به زبان ساده
تأليف �كتر �ير� فاضل/    باهمكا�� جامعه جر�حا� �ير��

قطع ��ير�  � 280 صفحه  �   چا� سو�
مؤلف كوشيده است به زبانى ساده  و روان و بدون استفاده از اصطالحات تخصصى پزشكى، اعمال جراحى شايع 
در ايران را به خوانندگان كتاب توضيح دهد تا بيماران و نزديكان آنان قبل از عمل و بعد از آن،اطالعات الزم را 
براى تأمين آمادگى ها و شرايط الزم در اختيار داشته باشند .سرفصل هاى اين كتاب بدين قرار است: بيهوشىـ  
عوارض كلى در اعمال جراحىـ  جراحى اطفال ،جراحى عمومىـ  جراحى قفسه سينهـ  جراحى زنانـ  دستگاه 
ادرارى،تناسلىـ  گوش و حلق و بينىـ  جراحى چشمـ  جراحى ترميمى و زيبايىـ  جراحى عروقـ  جراحى قلب 
ـ جراحى استخوان ها و مفاصل (ارتوپدى)ـ جراحى اعصابـ  پيوند اعضاءـ  جراحى سرطان ها .مؤلف در مقدمه 
مى نويسد: از وظايف مهم طبيب و جراح ، تأمين اطالعات الزم و ضرورى و شرح روش هاى مختلف درمانى است 
 كه اين كار نياز به وقت و فرصت زياد دارد .چه بسا سؤاالتى كه بعدا به فكر بيمار مى رسد و نياز به پاسخ دارد و 
چه بسا مطالب فراوانى كه توضيح همه آنها در يك فرصت محدود براى جراح امكان پذير نيست .اين كتاب براى 
تأمين چنين نياز هايى تدوين شده است تا براى بيمار و پزشك هر دو سودمند واقع شود و اطالعات الزم را به صورت 

روشن وقابل فهم و به زبان ساده مفهوم و با پرهيز از كلمات فنى و نامأنوس در اختيار همگان قرار دهد.
فر�شگا� مركز� : تهر�� بز�گر�� حقاني� ��بر�� �يستگا� متر�� ساختما� ���نامه �طالعا�� تلفن : 29993686 

انتشارات اطالعات منتشر كرد : 

آگهي تجديد مناقصه عمومي 
شماره 607/ك.م/9709

موضوع تجديد مناقصه: حمل و تخليه ليچه و كنسانتره كارخانه زغالشويي توسط سه 
دستگاه كاميون كمپرسي 

دستگاه مناقصه گزار: شركت زغالسنگ البرز مركزي 
مبلغ تضمين: 185,000,000 (يكصد و هشتاد و پنج ميليون) ريال 

نوع تضمين: ضمانت نامه بانكي يا فيش واريزي در وجه شركت زغالسنگ البرز مركزي 
ــد هزار ريال) واريز به  هزينه خريد اسـناد تجديد مناقصه: 700,000 ريال (هفتص

حساب شماره 0106122966008 بانك ملي شعبه آزادمهر 
تاريخ فروش اسناد تجديد مناقصه: تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 97/10/15

آخرين مهلت ارائه پيشنهادها: تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 97/10/25

تاريخ بازگشايي پاكت ها: 97/10/25 رأس ساعت 13 در سالن اجتماعات شركت 
محل فروش اسناد و تحويل پيشنهادها: مازندران، سوادكوه، كيلومتر 185 محور 

سوادكوه شركت زغالسنگ البرز مركزي طبقه دوم، دفتر امور پيمانكاران
ــروط، مخدوش و بعد از مدت زمان تعيين شده در  ــنهادهايي كه فاقد امضاء، مش به پيش
ــنهادهاي فاقد سپرده، سپرده مخدوش يا كمتر از  فراخوان واصل شود و همچنين پيش

مبلغ تعيين شده، چك شخصي و نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
مدت اعتبار پيشنهاد مالي: سه ماه 

ـ  متقاضي بايد تمام صفحات اسناد تجديد مناقصه و فرم پيشنهاد قيمت را مهر و امضا نمايد. 
ـ   در صورت داشتن سابقه، مدارك و مستندات مبني بر انجام قراردادهاي موضوع تجديد 

مناقصه ارائه گردد. 
ـ    ساير اطالعات، جزئيات و الزامات مربوطه در اسناد تجديد مناقصه درج شده است. 

ــتر با شماره تلفن 5 -01142424001  متقاضيان مي توانند براي كسب اطالعات بيش
ــايت  ــل نموده و يا به س ــزي تماس حاص ــنگ البرز مرك ــركت زغالس ــي 224 ش داخل
ــاني www.cacco.ir و به پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني ــركت به نش  ش

 iets.mporg.ir مراجعه نمايند. 
شركت زغالسنگ البرز مركزي

ل
او

ت 
وب

ن

نوبت دوم

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
شماره   گ 97/28/35

شماره مجوز: 1397/5030
دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان ايالم

موضوع مناقصه : انتخاب مشاور جهت باز طراحي، برداشت اطالعات، 
ــيم از بيلت، ثبت اطالعات توصيفي، ايجاد پايگاه ــه برداري ، ترس  نقش

داده مكاني و اجراي GIS شهرستان ايالم و روستاهاي تابعه آن
مبلغ كل برآورد : 10/094/524/800ريال

مدت زمان اجراي پروژه : 360 روز تقويمي
محل تأمين اعتبار : عوارض گازبهاء

آخرين مهلت فروش اسناد: 1397/10/18 تا پايان وقت اداري
آخرين مهلت ارائه پيشنهادها: 1397/11/2 تا پايان وقت اداري

زمان گشايش پاكت ها: 1397/11/3 ساعت 9 صبح
محل گشايش پاكت ها: سالن كنفرانس شركت گاز استان ايالم

1ـ داشتن شخصيت حقوقي
2ـ كپي برابر با اصل اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات

ــي امور پيمانكاران از وزارت تعاون،  ــه گواهينامه صالحيت ايمن 3ـ ارائ
كار و رفاه اجتماعي براساس مواد 85 و 91 قانون كار جمهوري اسالمي 

ايران مصوب 89/3/5 وزير كار و امور اجتماعي.

4ـ داشتن رتبه بندي GIS با پايه حداقل2
5ـ داشتن تجربه كافي معتبر و مفيد مرتبط با موضوع مناقصه

6ـ قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
ــده مناقصه):  ــنهادها (پاكت هاي تكميل ش ــل تحويل و ارايه پيش مح

دبيرخانه شركت گاز استان ايالم
ــركت گاز استان  هزينه خريد اسـناد: 1/000/000ريال در وجه ش
ــاب سيباي شماره 2174530621004 بانك ملي شعبه  ايالم به حس
ميدان امام حسن(ع) با ذكر نام شركت پرداخت كننده و  عنوان مناقصه 

در فيش پرداختي.
هزينه دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

ــغ 2/000/000 ريال  ــاپ و تكثير كتابچه هاي پيمان به مبل ــه چ هزين
ــيباي  ــاب س ــت به حس ــد و مي بايس ــه عهده برنده مناقصه مي باش ب

2174530621004 شركت گاز استان ايالم واريز گردد.
ــركاري نبش خيابان ــارراه پيام نورـ بلوار تعمي ــالم ـ چه  آدرس: اي

 استاد شهريار
و   WWW.Shana.ir ــايت  س ــالم  اي ــتان  اس گاز  ــركت  ش
ــماره  http: // iets.mporg. ir و WWW.ilam-nigc. ir ش
ــي مذكور ــت آگه ــوان جه ــد فراخ ــن 2235824-0843ـ ك  تلف

 679 . 185. 3 مي باشد.
روابط عمومي شركت گاز استان ايالم

نوبت
 دوم
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آيت اه آملي اريجاني رئيس مجمع تشخيص 

مصلحت و عضو فقهای شورای نگهبان شد

شمخانی:ملت های منطقه مانع تحقق»معامله قرن« می شوند

 قول جهانگیری برای عملیاتی نشدن طرح  انتقال آب 
از سرشاخه  کارون

روسیه:زمینه ای برای اعمال ممنوعیت های جدید علیه 
ایران وجود ندارد

تعیین دستگاه های مشمول طرح حمایت از کاای ایرانی

رهبر معظم انقاب اس����امی در حکمی آیت اه 
صادق آملی اریجانی را به عنوان رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان منصوب 

کردند.
متن حکم حضرت آیت اه خامنه ای به این شرح 

است:
بسم اه الرحمن الرحیم

 آیت اه جناب آقای حاج شیخ صادق آملی اریجانی 
دامت توفیقاته

 با توجه به نقش بی بدیل مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در اداره و قوام و استحکام نظام مقدس جمهوری 
اسامی و با عنایت به ارتحال عالم مجاهد آیت اه هاشمی 
شاهرودی رحمة اه علیه و ضرورت سامان یابی هرچه 
سریعتر ارکان مجمع، جنابعالی را به ریاست آن مجمع مهم 
و تأثیرگذار و نیز به عضویت فقهای شورای محترم نگهبان 

منصوب می کنم.
همان طور که پیش از این در حکم دوره ی جدید 
آمده است، مجمع در این دوره عهده دار مسئولیت مهم 

و اساس����ی تغییرات در ساختار و محتوای آن نهاد مؤثر 
و مهم نیز می باش����د که با توجه به سابقه ی برجسته و 
ارزشمند جنابعالی در شورای نگهبان و مدیریت پرتاش 
و عالمانه و مخلصانه بر قوه قضائیه، امید می رود با حضور 
فعال و عالمانه اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و ایفای نقش مؤثر دبیرخانه و دبیر محترم در انجام 
وظایف خود تحت نظارت و اش����راف ریاست مجمع، 
مس����ئولیت های محوله در این دوره در کمال اتقان و به 

بهترین وجه به انجام برسد.
با عنایت به اهمیت مسئولیت ها در مجمع و شورای 
نگهبان انتظار می رود در فرصت زمانی مناسب، با تنسیق 
امور در قوه قضائیه، در مس����ئولیت های خطیر یادشده 
ُمتَمّحض گردید. از خداوند متعال توفیق وافر و کمک 
همه جانبه اش را برای آن جناب و همکاران مس����ألت 

مینمایم.
والسام علیکم و رحمه اه
 سیّدعلی خامنه ای
 ۹ دی ۹۷

 دبیر شورای عالی امنیت ملی 
 اجرای طرح »معامله قرن« را ضربه ای
 بزرگ بر پیکره فلسطین دانست و 
گفت: گروه های مقاومت و ملت های 
بیدار منطقه مانع از تحقق این نیت شوم 

می شوند.
به گزارش دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی، علی شمخانی در دیدار 
»زیاد النَخاله« دبیرکل جنبش جهاد 
اسامی فلسطین، بر حمایت مستمر 
از آرمان مقاومت فلسطین به عنوان 
یکی از اصول بنیادین سیاست خارجی 

جمهوری اسامی ایران تاکید کرد.
 وی اظه����ار داش����ت: از بدو 
شکل گیری جمهوری اسامی ایران 
همواره در کنار مردم مقاوم و مظلوم 
فلسطین بوده ایم و این مسیر بر گرفته 
از اعتقادات دینی و باورهای انسانی 
تا پیروزی کامل جریان مقاومت ادامه 

خواهد داشت.
دبیر ش����ورای عالی امنیت ملی 
به حمایت آش����کار و پنهان برخی 
کشورهای عربی از طرح استعماری 
آمریکا تحت عنوان »معامله قرن« اشاره 
کرد و افزود: اجرای این طرح ضربه 
ای بزرگ بر پیکره فلسطین بوده است 

و گروه های مقاومت و ملت های بیدار 
منطقه مانع از تحقق این نیت شوم می 
شوند.شمخانی خاطرنشان کرد: جنایات 
بسیار بزرگی که علیه مردم فلسطین 
در جریان است با تبلیغات گسترده 
 رسانه های صهیونیستی تحت الشعاع
 وحشیگری گروه های تکفیری قرار 
گرفته که این ظلمی مضاعف بر آرمان 

فلسطین است.
وی در ادام����ه، راهپیمایی های 
بازگش����ت را نقطه عطفی درتداوم 
حرکت های مردمی جریان مقاومت 
دانست و یادآور شد: مردم فلسطین 
حاضر به دس����ت کشیدن از وطن و 
سرزمین خود نیستند و امروز طرفداران 
منطق دموکراسی در آزمون حمایت 
از این خواس����ت عمومی در برابر 

اشغالگران قرار دارند.
وی به موفقیت های مس����تمر 
جریان های اصیل مردمی در مبارزه 
با گروه های تروریستی مورد حمایت 
آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان 
در کشورهای عراق، سوریه و یمن 
اش����اره کرد و افزود: امروز جریان 
مقاومت بیش از ه����ر زمان دیگری 
موفقیت خود را در برابر نظام سلطه به 

رخ می کشد و بدون شک این روند 
تحقق آرمان مردم فلسطین را تسریع 

خواهد کرد.
ایران از حامیان واقعی آرمان 

فلسطین است
دبیرکل جنبش جهاد اسامی 
فلسطین هم در این دیدار با بیان این که 
ایران از حامیان واقعی آرمان فلسطین 
است، گزارشی از برگزاری انتخابات 

جنبش جهاد اسامی ارائه کرد.
زیاد النخاله تصریح کرد: مقاومت 
در مقایسه با گذش����ته از ظرفیت و 
توانمندی باایی در برابر متجاوزین 
برخوردار ش����ده است، حاصل این 
راهپیمایی های  توانمندی ه����ا در 
بازگشت و شکست تهاجم اخیر رژیم 
صهیونیستی جلوه گر شد که اعام 
انتخابات زودهنگام در سرزمین های 
اشغالی از ثمرات آن است.این فعال 
فلسطینی همچنین ضمن یادآوری 
تاش هایی که از س����وی برخی از 
کشورهای عربی و غربی برای شکستن 
مقاومت صورت می گیرد، گفت: مردم 
فلسطین مصمم تر از گذشته تا پیروزی 
کامل به راه پرافتخار خود ادامه خواهند 

داد.

یک عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان با اشاره 
به جلس���ه  نمایندگان این استان و استان چهار محال و 
بختیاری با معاون اول رئیس جمهوری و اردکانیان، وزیر 
نیرو گفت: در این جلسه آقای جهانگیری قول داد که به 
هیچ وجه بحث انتقال آب از سرشاخه  کارون عملیاتی 

نمی شود.
حجت ااسام ناصری نژاد در گفتگو با ایسنا افزود: 
در این جلسه آقای جهانگیری از نمایندگان درباره  نحوه 
برخورد با رئیس جمهوری در جلس���ه ارائه بودجه ۹۸ 
گایه کرد که نمایندگان توضیح دادند که برخوردهایشان 
از سر ناچاری بود و مجبور بودند این کار را انجام دهند 
چون قبل از آن برخی از نمایندگان در س���ایر استان ها 
استعفای صوری داده بودند و با این استعفا به دولت و 
تصمیم گیران فشار آوردند تا دستوراتی در بحث انتقال 

آب بدهند.
نماینده شادگان افزود:  این اقدامات باعث شد که ما 
عصبانی شویم چون استعفای صوری این دوستان باعث 
دس���تور رئیس جمهوری و به دنبال آن مصاحبه آقای 
نوبخت شد مبنی بر این که انتقال آب حق آنهاست حال 
این که این موضوع برای ما مشکل ساز خواهد شد. ما 
انتقال آب از سرشاخه  کارون را خط قرمز می دانیم که آن 
را به اشکال مختلف به رئیس جمهوری و دولت گفته ایم 
و حتی خواستیم آن را در بودجه اصاح کنند تا مشکل 

ایجاد نشود.به گفته وی، از رئیس جمهوری هم خواستیم 
که در زمان دف���اع از بودجه اعام کند که منظورش از 
احیای زاینده رود انتقال آب نیست اما رئیس جمهوری به 
این موضوع اشاره ای نداشت در نهایت ما مجبور شدیم 
آن اعتراضات را در روز ارائه بودجه به رئیس جمهوری 

داشته باشیم.
ناصری نژاد خاطرنش���ان کرد: مردم خوزستان به 
خصوص در شهرهای خرمش���هر، آبادان و شادگان با 
مشکل آب ش���رب مواجهند به گونه ای که پروژه آب 
غدیر از دو ماه گذش���ته متوقف شده و مردم ما در سه 
روز گذشته آب شرب ندارند. وضع  کشاورزی و محیط 
زیس���ت هم خوب نیست که شاهد مهاجرت بی رویه 
مردم خوزستان به اصفهان هم هستیم. زمانی خوزستان 
مقصدی برای کشاورزی بود اما اکنون خوزستانی ها برای 
کش���اورزی و امرار معاش به استان های دیگر از جمله 

اصفهان مهاجرت می کنند.
نماینده شادگان ادامه داد: در نهایت آقای جهانگیری 
اعام کرد که به هیچ وجه انتقال آب از سرش���اخه های 
کارون به اصفهان در برنامه های دولت نیس���ت. پاراف 
رئیس جمهوری هم جنبه  اجرایی ندارد و در حد پاراف 
است. ایشان قول داد بحث انتقال آب از سرشاخه  کارون 
عملیاتی نشود که این خواست نمایندگان حوزه زاگرس 

است.

سفیر روسیه در سازمان ملل 
اظهارنظرکرد : تا کنون هیچ واقعه 
مهمی مبنی بر تخط����ی  ایران به 
شورای امنیت ارائه نشده و در نتیجه 
زمینه ای برای اعمال ممنوعیت های 
جدید علیه این کشور وجود ندارد.

به گزارش ایس����نا،   واسیلی 
نبنزیا  در  گفتگو با اسپوتنیک افزود 
که ای����اات متحده آمریکا ممکن 
است تاش کند   ممنوعیت های  
بیشتری از طریق شورای امنیت بر 
ایران اعمال کند اما زمینه ای برای آن 

وجود ندارد .
وی تصریح کرد: یک قطعنامه 
جدید   این موض����وع را توجیه 
خواهد کرد ک����ه آمریکا خود، با 
خروج از برجام، قطعنامه ۲۲۳۱و 
بند ۲۵قانون سازمان ملل را مورد 

تخطی قرار داده است.
پیتر جنکین����ز، یک دیپلمات 
سابق انگلیس����ی، پیش از این در 
تحلیلی که به بررس����ی اتهامات 
مطرح شده علیه آزمایش موشکی 
اخیر ایران می پرداخت آورده بود: 

آمریکا به چیزی بزرگتر از »عدم 
پایبندی« متهم اس����ت  و آن این 
که این کش����ور در حال تخطی از 
قطعنامه ۲۲۳۱سازمان ملل است. 
پس از محکومیت   برجام، ایاات 
متح����ده آمریکا بند هفتم قطعنامه 
۲۲۳۱را اج����را نکرده اس����ت که 
مطابق آن ش����ورای امنیت مطابق 
ماده قان����ون ۴۱این قطعنامه، مقرر 
می کند   تمامی کش����ورها   باید 
بندهای ۵و۴،۲،۱قطعنامه ۲۲۳۱را 

اجرا کنند.

نماین���دگان مجلس درجلس���ه علن���ی دیروز 
خود،دستگاه های مشمول طرح حداکثر استفاده از توان 
تولیدی و خدماتی کش���ور و حمایت از کاای ایرانی را 

مشخص کردند.
نمایندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
را هم موظف به ایجاد سامانه  متمرکزی برای درج فهرست 

توانمندی های محصوات داخلی کردند.
طبق بند الف ماده ۴این طرح وزارت صنعت، معدن 

و تجارت موظف است: 
از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه های 
موجود، س���امانه  متمرکزی را جهت درج فهرس���ت 

توانمندی های محصوات داخلی ساماندهی کند.
۲- با رعایت مواد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط 
کسب و کار مصوب ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۹۰با اصاحات و الحاقات 
بعدی و دریافت نظرات اتاق ها. کانون عالی انجمن های 
صنفی کارفرمایی ایران و دیگر تش���کل های سراسری 
کارفرمایی و کارگری ظرف مدت ۴ماه پس از ازم ااجرا 
ش���دن این قانون اقدام به درج فهرست توانمندی های 
 محصوات داخلی، ظرفیت و اس���امی تولید کنندگان
 کااها و عرضه کنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی - 
ساخت، فناوری های داخلی و رتبه بندی در سامانه متمرکز 

موضوع جزء یک این بند کند.
اطاعات این س���امانه باید به صورت مس���تمر، 
روزآمد و در دسترس عموم باشد که عمق ساخت داخل 
محصوات داخلی و نصب برچسب نشاندهنده  درصد 
عمق ساخت داخل بر روی محصوات را حداکثر طی 
دوره  دو س���اله تعیین و در سامانه موضوع جزء یک این 
بند درج کند.نمایندگان همچنین با تحقیق و تفحص از 
عملکرد بنگاه های اقتصادی صندوق  بازنشستگی کشوری 

موافقت کردند.
محورهای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:

۱� بررس���ی دلیل عدم انتش���ار صورت های مالی 
شرکت های اقتصادی صندوق های بازنشستگی کشوری 

از سال ۹۲به بعد
۲� بررسی قراردادهای اقتصادی غیرشفاف و معامات 

خاف قانون در پروژه هایی مانند پتروشیمی گچساران
۳� بررس���ی به کارگیری مدیران بازنشسته و فاقد 

صاحیت
۴� بررس���ی پرداخت های غیرقانون���ی به مدیران 

شرکت ها
همچنین طرح تغییر نام وزارت فرهنگ و ارش���اد 
اس���امی به وزارت فرهنگ، هنر و ارشاد اسامی اعام 

وصول شد.
نهم دی ماه غبارآلودگی فضای سیاسی کشور را از 

بین برد
رئیس مجلس  هم درآغازجلسه،با بیان این که عدم 
توجه برخی سیاستمداران به روشنگری های خیرخواهانه 
رهبر معظم انقاب باعث حوادث ۸۸ شد اظهار داشت: 
ایشان بارها مسیر را در جلسات خصوصی و عمومی نشان 
دادند که اگر به موقع توجه می شد این گونه فتنه ها یا اصا 

ایجاد نمی شد یا خیلی سریع تمام می شد.
به گزارش خانه ملت، دکتر علی اریجانی گفت: نهم 
دی از آن رو در تاریخ ایران جای گرفت و در خاطره ها 
ماندگار شد که قدرت حضور ملت را در بردارد، قدرتی 
که با صابت چالش ها را از بین برد و شرایط را روشن 
و تثبیت کرد، قدرتی که به اغواگری ها و ش���یطنت های 
بیگانگان سیلی محکم زد.رئیس مجلس بر همین اساس 
یادآور ش���د: پس از کش���مکش های چند ماهه، ملت 
بزرگ ای���ران در ۹ دی اراده خود را جایگزین رفتارهای 
ماجراجویانه داخلی و خارجی کرد و همین مسیر در ۴۰ 
سال جمهوری اسامی ایران همواره ایران را از بحران های 

داخلی و خارجی نجات داده است.
وی اضافه کرد: نهم دی غبارآلودگی فضای سیاسی را 
از بین برد و کشمکش های داخلی را پایان داد و زنجیره ای 

از دخالت های فرصت طلبانه آمریکا و برخی کشورهای 
غربی و البته برخی ناامنی های کوچک را سر جای خود 

نشاند و با روشنگری، مسیر انقاب را مستحکم کرد.
اریجان���ی در ادامه یکی از دایل مهم چالش های 
آن روز را ع���دم توجه به قانون و تمکین آن دانس���ت 
و اف���زود: اینکه در همه نظام ه���ای جاافتاده اصل را بر 
قانون پذیری می گذارند و پای آن می ایس���تند به این 
جهت اس���ت که عبور از این مقوله هزینه های سنگینی 
برای منافع و امنیت ملی کش���ور خواهد داشت و این 
درس بزرگی برای نس���ل امروز و فرداس���ت که بدانند 
حتی با تخلف های کوچک از قان���ون هم باید مبارزه 
جدی داش���ت، چون فراگیری تخلف های کوچک هم 
می تواند پایه های مدنیت کش���ور را بلرزاند.رئیس نهاد 
قانونگذاری کشورمان با بیان این که رخنه فرصت طلبان 
و استفاده ضد انقاب ها از کشمکش های سیای داخلی 
کشور نکته دیگری بود که در آن زمان اتفاق افتاد، اظهار 
داش���ت: ماحظه کردید در چند م���اه بعد از انتخابات 
 به خصوص در روز عاش���ورای آن سال، فرصت طلبان
 چگونه اهانت به ساحت مقدس امام حسین)ع( و عاشورا 
کرده و با اقدامات زشت و توهین به نظام، عزاداری ملت را 
مضاعف کردند.وی افزود: این ملت بزرگ این تجربه ها را 
دارد و از همین روی، روزهاي پیش رو با حساسیت زیاد 
علی رغم بسیاری از مشکات کشور و تحریم ها صحنه 
را زیر نظر دارد و می داند تروریست های جاد و معاندین 
انقاب در پی فرصت برای ضربه زدن به همه ابعاد انقاب 
هستند و آنها به همراهی آمریکا، ایران گسترده و قوی را 
نمی پسندند و به دنبال ضربه به استقال و تمامیت ارضی 
این کشور هس���تند.اریجانی تاکید کرد: سّر نهم دی ماه 
ب���ه ایمان مردم و تعصب مقدس آنها به اهل بیت)ع( باز 
می گردد که با همه صبر انقابی در ماه های قبل در مقابل 
بی حرمتی به عاش���ورا یکباره وظیفه خود را در خروش 

ملی دیدند.
 وی در ادامه با بیان این که امروز در شرایط پیچیده ای
 قرار داریم که هم مش���کات اقتصادی فشار اجتماعی 
زیادی ایجاد کرده اس���ت و ه���م در صحنه بین الملل، 
آمریکایی ها خیلی روشن تر از قبل مبارزه با ملت ایران را 
سرلوحه خود قرار داده اند، افزود: در همین وضع است که 
توجه به رهنمودهای رهبری بیش از گذشته ضرورت دارد   
در فضای سیاسی با طمأنینه قوای مختلف بتوانند مسائل 
اقتصادی کشور را در مس���یر باا بردن توان ملی، ایجاد 
 اشتغال پایدار و حمایت از مستضعفان و زحمت کشان،
 کشاورزان و کارگران عزیز سامان دهند.وی همچنین با 
اشاره به حادثه اخیر در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد 
گفت: حادثه اخیر در دانشگاه آزاد بسیار تأثربرانگیز بود 
که به خانواده این عزیزان تسلیت عرض می کنیم و ازم 
است کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این زمینه 
رسیدگی کامل داشته باشد و نتیجه را به مجلس ارائه کند و 

افرادی که قصور یا تقصیری داشتند، مشخص شود.
استیضاح وزیر جهادمنتفی شد

رئیس مجلس در پایان با بیان این که امروز- دیروز-  
بر حسب دستور قبلی باید استیضاح وزیر جهاد کشاورزی 
را در برنامه مجلس می داشتیم، اما کمیسیون کشاورزی و 
استیضاح کنندگان جلسه ای با وزیر داشتند و نقطه نظرات 
اصاحی خود را در مورد قیمت تضمینی گندم و اصاح 
برخی رویه ها و توجه خاص ب���ه آبخیزداری، اصاح 
 قنوات، آبیاری نوین، گس���ترش سیستم های گلخانه ای
 و نظارت جدی تر بر صادرات و واردات کش���اورزی 
بیان کردند، خاطرنشان کرد: چون این عزم در دو طرف 
وجود داشت بنا را بر همکاری دوجانبه به خصوص در 
فصل تصویب بودج���ه قرار دادند تا با همیاری یکدیگر 
بخش کشاورزی در بودجه قویتر دیده شود و مشکات 
کشاورزان عزیز با حمایت بهتری در بودجه کشور مواجه 
و حل شود که از اقدامات همکاران در این زمینه تشکر 

می کنم.

مردم وایتم����دار پایتخت به 
مناسبت نهمین سال گرامیداشت 
حماسه ۹ دی؛ »روز بصیرت و میثاق 
امت با وایت «دیروز در میدان امام 
حسین)ع(حضور یافتند و سپس با 
پیاده روی تا میدان شهدا انزجار خود 

را از ایادی استکبار اعام کردند.
به گزارش ایرنا،در این مراسم، 
جانشین فرمانده س����پاه پاسداران 
انقاب گفت: ایران اسامی نشان 
داد  توان و ظرفیت شکست اسکتبار 
جهانی را در عرصه های مختلف 

دارد.
س����ردار س����رتیپ حسین 
سامی اظهار داشت: ملت بزرگ 
ایران در طول تاریخ همواره روزهای 

بزرگ تاریخی خلق کرده است.
وی بیان کرد: نخستین یوم اه، 
۲۲ بهمن ۵۷ بود که ملت ایران ضربه 
ای جبران ناپذیر به آمریکا زد و با 
سقوط شاه زلزله ای بر استکبار وارد 
کرد که همچنان آمریکا و متحدان او 
را رنج می دهد؛ این نخستین شکست 
آشکار آمریکا بود که به اسم ملت 
ایران ثبت شد.جانشین فرمانده سپاه 
افزود: اشغال جاسوسخانه آمریکا در 
تهران تیر خاص به حضور سیاسی 
آمریکا در کشور مقدس ایران بود 
که انقاب����ی بزرگتر از انقاب اول 
نام گرفت. پ����س از آن دوباره یوم 
اه دیگری به دنبال گرفتارش����دن   
نیروهای ویژه آمریکا در شن های 

طبس خلق شد.
کرد:پیروزی  سامی تصریح 
شگفت انگیز در یک جنگ نابرابر از 
دیگر نمایش های قدرت ایران بود که 
در جنگ تحمیلی ستون استکبار را 
شکست. ملت بزرگ ایران در دوران 
دفاع مقدس ثابت کرد که با اقتدار 
می ایستد و از هیچ کسی شکست 

نخواهد خورد.
وي افزود: ی����وم اه دیگری 
که تحت رهبری های رهبر معظم 
، جانباز،دشمن شناس و شجاع رخ 
داد، در ۹ دی رخ داد و ملت بزرگ 
ایران در این روز همچون سپهری 
فروزان در تاریخ این کشور درخشید.
ملت ایران در آن روز خاطره انگیز 

تاریخ جدیدی ساخت.
جانشین فرمانده سپاه تصریح 
کرد: این بار ائتاف همه قدرت های 
شیطانی که مصمم بودند از فرصت 
فتنه داخل کشور نظام را به براندازی 
برس����انند، ملت ایران آرزوی به 
هم پیوس����ته قدرت های جهانی و 
دنباله های داخلی آنها را در گورستان 

بزرگ این سرزمین دفن کرد.
وي بیان کرد: ما هرگز اماممان را 
در هیچ صحنه سختی تنها نخواهیم 
گذاشت . ماپشت سر رهبر بزرگمان 
قله های بزرگ را فتح خواهیم کرد .

س����امی افزود: ملت همه 
زخم های این فتنه را ترمیم کرد و 
امروز مقاومت های ملت ایران در 

سایر باد اسامی دیده می شود.
وی گفت: رهبر عزیز و بزرگوار 
ما بزرگترین نقش را در طول همه 

پیچیدگی ها در هدایت ملت بر عهده 
داشتند و امواج فتنه را با تدبیر خود 
شکافتند؛ رهبری در این جریان شرح 

صدر داشت.
جانشین فرمانده سپاه تصریح 
کرد: رهبری با الهام بخشی های خود 
بذر آگاهی و ایم����ان را در ذهن و 
دل های ما کاش����ت تا انقاب به 
درختی تناور برس����د ک����ه امروز 
شاخسارهای آن در جای جای نقاط 

عالم دیده می شود.
س����امی، فتنه را عامل بروز 
تحریم ها دانس����ت و یادآور شد: 

بولتون از مقامات آمریکایی آن زمان 
اعام کرد که اکنون فتنه شکست 
خورده   و زمان آغاز تحریم رسیده 

است.
 وی ادامه داد: ام����روز نفوذ 
منطقه ای م����ا بخش های مهمی از 
سیاره زمین را در بر گرفته است؛ این 
نفود نظامی نیست بلکه نفوذ آرمان ها 
واندیش����ه های تابناک رهبر بزرگ 
است؛رهبر توانسته است بخش های 
بزرگی از جهان اسام را از سیطره 

استکبار خارج کند.
جانشین فرمانده سپاه تصریح 
کرد: امروز گزینه نظامی دش����من 
مردود و نابود است و قدرت داریم   
در زمین هوا و دریا راه را براي هر 
متجاوزی از جمله آمریکا و شرکای 
او ببندیم.سامی با بیان این که آمریکا 
به زوال سیاسی، نظامی و اقتصادی 
رسیده است، گفت: بیشترین زوال ، 
زوال عقل استراتژیک و پایان یافتن 
عقل آمریکا  ست که منابع عظیم   را 
در بیابان های منطقه هدر می دهد 
و بدون هیچ دستاوردی مجبور به 

عقب نشینی می شود .
وی خارج ش����دن آمریکا از 
برجام را نشانه نداشتن تفکر سیاسی 
این کشور دانست و گفت: آنها هفت 
تریلیون دار در س����وریه و عراق 
هزینه می کنند اما سرانجام مجبور 
به ترک منطقه می شوند. آنها به رغم 
همه شکست ها همچنان بر ملت ما 
متمرکز هستند و با جنگ روانی علیه 
ما اقدام می کنند، اما ملت ایران آنها 
را در این جنگ جدید هم شکست 
خواهد داد.جانشین فرمانده سپاه 

بیان کرد :ملت ایران می داند مذاکره، 
سیاست بازی آنهاست و ما هرگز در 
میدان سیاست آنها بازی نمی کنیم 
؛ مذاکره، ش����کننده وحدت ملی و 
مقاومت، تقوی����ت کننده وحدت 
ملی است.آنها در مذاکره به کاری 
که دوست دارند وارد می شوند و 
ما در میدانی که نفرت داریم وارد 

می شویم.
سامی تصریح کرد:   می توانیم 
با تکیه بر توان داخلی کمر تحریم 
را بشکنیم. آنها فکر می کردند که 
با تحریم می توانند ما را شکست 

بدهند، اما هرچه بیشتر تحریم کنند 
 پروژه تحریم شکس����ت بیشتری 

می خورد.
وي افزود: همه فکر می کردند 
در ۱۳ آبان ،تحریم مشکل اقتصادی 
برای ایران ایجاد می کند، اما دیدیم که 
در آن روز اتحاد و آرامش بیشتری 

در کشور شکل گرفت.
حض����ور جوان����ان و زنان 
کشورمان در این مراسم که یک صدا 
کینه توزی دشمنان ایران را محکوم 

کردند،چشمگیر بود.
 بزرگداشت یوم اه 9 دي در 

دانشگاه تهران
حجت ااس����ام والمسلمین 
علیرض����ا پناهیان   درمراس����م  
بزرگداشت یوم اه ۹ دي که  توسط 
سازمان بسیج اس����تادان دانشگاه 
تهران در مسجد دانشگاه برگزارشد 
گفت: ارزش ۹ دي به آن اس����ت 
که توانست برخورد عقاني با یک 
پدیده اجتماعي رو به بحران داشته 
باشد و از این رو نام بصیرت را به 

خود گرفت. 
به گزارش خبرنگارما این استاد 
حوزه و دانشگاه با اشاره به این که 
اختاف نظر همیشه وجود دارد، اما 
داغ کردن اختافات و جریان هاي 
سیاس����ي اصولگرا و اصاح طلب 
باعث شده است کشورمان هیچ گاه 
رش����د ازم را نداشته باشد افزود: 
ایجاد  جریان هایي به اسم اصولگرا 
و اصاح طلب کار بیگانگان بوده 
است. وي اضافه کرد: فرض کنید 
اگر دانشگاه ها بخواهند استادان خود 
را جناحي انتخاب کنند چه ضربه اي 

به علم وارد خواهد شد؟ در سایر 
زمینه ها هم آسیب به همین صورت 

خوهد بود. 
حجت ااسام پناهیان اظهار 
داشت: برنامه ریزان طرح دو قطبي 
سیاسي، حدود۱۰۰ سال است که 
اروپا و آمریکا را اینگونه اداره مي کنند 
و خفقان سیاسي، نتیجه همین دو 

قطبي است. 
سخنران با بیان این که باید از 
فضاي عمومي این دو قطبي سیاسي 
عبور کنیم، گفت: اگر شرایط براي 
بیان نظرات سیاسي مختلف مهیا 

نباش����د به عقب ماندگي سیاسي 
نزدیک مي شویم. 

وي با انتقاد از این مسأله که 
برخي، انقابیگري را آرمانگرایي 
مي نامند، تأکی����د کرد: همه اهداف 
انقاب چیزي جز واقع بیني نیست. 
اگر مي توانید یک نمونه بیاورید که 
امام در رفتارهاي خود ارزش����ي و 

غیرعقاني عمل کرده باشد .
این استاد دانشگاه با بیان این که 
دعواي انقابي و غیرانقابي دعواي 
عقانیت و توهم اس����ت، اظهار 
داشت: متأس����فانه انقاب اسامي 
مدت۴۰ سال است که غیرعقاني 

ترجمه شده است.
حجت ااسام پناهیان همچنین 
با انتق����اد از نبود گفتگو در جامعه 
گفت: متأس����فانه دیکتاتورهاي 
رسانه اي جناحي اجازه نمي دهند 
گفتگو صورت گی����رد. اگر دین و 
تعصبات غربزده را کنار بگذاریم، 
واقعیت ها را درنظر بگیریم و امکان 
گفتگو و ارائه راه حل هاي مناسب را 
فراهم کنیم، بسیاري از مشکات 

حل خواهد شد.
وي با تأکی����د بر این موضوع 
که بدون وایت کار جامعه سامان 
نمي یابد، اف����زود: هر کس عاقل تر 
است، انقابي تر است و دلیل انتخاب 
آقا به عنوان رهبر هم، رهنمودهاي 
عاقانه ایشان است؛ اسام کاري جز 
پرورش عقل و وایت کاري جز 

ارائه راهکارهاي عاقانه ندارد.
وي اظه����ار امیدواري کرد که 
هرچه جلوتر پیش مي رویم بیشتر به 
سمت واقع بیني و عقانیت حرکت 

کنیم و تأکید کرد:  از نظر آقا مهمترین 
ارزش انقاب،  عقانیت است.

در پایان مراس����م به احترام 
شهداي هسته اي،  از همسر شهید 

علي محمدي تقدیر شد.
بزرگداشت روز ملي بصیرت 
و تجدید میثاق با وایت در سراسر 

كشور
آیین  سرویس شهرستان ها:  
بزرگداش����ت حماس����ه نهم دي 
دیروز با حضور قشرهاي مختلف 
مردم در آستانه چهلمین سالگرد 
انقاب اسامي با شعار »۴۰ سال 
وایتمداري، بصیرت و استقامت؛ 
رمز ماندگاري انقاب اسامي« در 
حمایت از وایت و نظام اسامي 
در مراکز اس����تان ها و شهرهاي 

مختلف کشور برگزار شد.
مردم وایتمدار کش����ورمان 
با حضور پرش����ور در راهپیمایي 
بزرگداش����ت سالروز حماسه نهم 
دي )روز ملي بصیرت و تجدید 
میثاق با وایت( در سراسر کشور 
که با حضور وسخنراني مسئوان 
و قشرهاي مختلف مردم و مدافعان 
انقاب اسامي برگزار شد، با حفظ 
وحدت و انسجام نقشه هاي شوم 
دش����منان را نقش برآب کرده و 
با آرمان هاي وااي ش����هدا و امام 
ش����هیدان تجدید میثاق کردند. 
نهم دي س����ال ۸۸ به عنوان برگ 
زریني از دفتر پر افتخار و سراسر 
عزت تاریخ کشور ایران اسامي، 
پیام وایتمداري ملت بسیجي و 
قدرش����ناس را به جهانیان فریاد 
زد و م����ردم بصی����ر و انقابي با 
حضور پرش����کوه و یکپارچه در 
آن راهپیمایي عظیم نشان دادند که 
توطئه ها و نقشه هاي استکبار جهاني 
و نوکران دس����ت آموز او نخواهد 
توانست در ادامه راه شهدا و امام 
شهیدان خللي ایجاد کند. به گزارش 
خبرنگاران ما در سراس����ر کشور، 
شرکت کنندگان در این راهپیمایي 
ب����ار دیگر با اهداف و آرمان هاي 
انقاب اسامي تجدید میثاق کرده 
و از مستکبران و دشمنان نظام اعام 

انزجار کردند.
تشییع پیکر سرباز وطن   

پیکر شهید حمیدرضا اسدي 
در فاورجان استان اصفهان همزمان 
با راهپیمایي ۹ دي تشییع و به خاک 
سپرده شد. رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران شهرستان فاورجان در این 
آیین گفت:  با حضور گسترده مردم 
قدرشناس و شهید پرور شهر بهاران 
فاورجان، پیکر سرباز وظیفه پدافند 
هوایي حمیدرضا اسدي از میدان 
بسیج بهاران به سمت گلزار شهداي 
»اجگرد« تشییع و به خاک سپرده 
شد. علي رفیعي افزود: حمیدرضا 
اسدي متولد ۷۸ساکن شهر بهاران 
فاورجان بود، که شش����م دي در 
درگیري با قاچاقچیان موادمخدر در 
پاسگاه محور گلزار - بردسیر کرمان 
به درجه رفیع شهادت نائل آمد.  در 
این حادثه ستوان سوم سلمان رهنما 
از کرمان نیز به شهادت رسید و دو 

سرباز دیگر مجروح شدند.

دو خبر در یك قاب
دیروز در نوشته »محك« خبر اول به سفر مخفیانه ترامپ به عراق 
اختصاص یافت. در پایان آن، خبر دوم یعني بر كنار شدن »عادل الجبیر« 
وزیر خارجه سعودي ها و انتخاب »ابراهیم العساف« كارشناس70 ساله 
اقتصادي عربستان به عنوان وزیر خارجه جدید از سوي ملك سلمان 

سعودي، به نوشته محك امروز وعده داده شد. 
***

خبر دوم: به نوش��ته بسیاري از رس��انه ها در عربستان از سوي 
ملك سلمان، پادشاه سعودي یك خانه تکاني گسترده با تغییر 33 مقام 
مسئول در بااترین سطح از مدیریت و حاكمیت در این كشور انجام 

گرفته است. 
مشهورترین و شاید مهمترین آن، حذف عادل الجبیر از مسئولیت 
وزیر خارجه و جایگزیني »ابراهیم العساف« خوانده شده است. ابراهیم 
العس��اف را یك تکنوكرات اقتصادي مي شناسند كه دو سال قبل در 
جریان موج اقدامات محمدبن سلمان)ولیعهد( با عنوان مبارزه با فساد 
بركنار و مدتي در حصر و بازداش��ت به سر برد. العساف در كارنامه  
كاري خود، وزیر اقتصاد و دارایي، نماینده پادشاهي سعودي در بانك 
جهاني و صندوق بین المللي پول بود. این عزل و نصب را برخي در 
نوشته خود چرخش حاكمیت سعودي از محوریت نظامي � امنیتي به 

متغیر اقتصادي گرفته اند. 
اس��امي این تغییرها و خانه تکاني در صدر حاكمیت س��عودي 
اینگونه اعام شده اس��ت. »عبداه بن بندر به عنوان وزیر گارد ملي 
عربستان و تركي الشبانه به عنوان وزیر اطاع رساني عربستان معرفي 
شدند. تركي آل الشیخ از ریاست سازمان ورزش عربستان بركنار شد. 
شاهزاده فیصل بن خالد، امیر منطقه عسیر نیز از سمت خود بركنار و 
به عنوان مشاور دفتر سلطنتي انتخاب شد و شاهزاده تركي بن طال 
جانشین او به عنوان امیر منطقه عسیر شد. محمد بن نواف بن عبدالعزیز 
بن آل سعود، سفیر عربستان در لندن نیز در جریان این تغییرات بركنار 
شد. شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، ولیعهد عربستان 
به عنوان معاون نخس��ت وزیر و وزیر دفاع، شاهزاده منصور بن متعب 
بن عبدالعزیز آل سعود و تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزیز آل سعود 
وزراي مشاور، شاهزاده عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز آل 
س��عود به عنوان وزیر كشور، ش��اهزاده بدر بن عبداه بن محمد بن 
فرحان آل س��عود وزیر فرهنگ، صالح ب��ن عبدالعزیز بن محمد بن 
ابراهیم آل الشیخ وزیر مشاور، عبداللطیف بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن 
آل الشیخ وزیر امور اسامي و ارشاد، ولید بن محمد بن صالح الصمعاني 
وزیر دادگستري، مطلب بن عبداه النفیسه و مساعد بن محمدالعیبان 
وزراي مشاور و همچنین توفیق بن فوزان بن محمدالربیعه به عنوان وزیر 
بهداشت و محمد بن فیصل بن جابر أبوساق به عنوان وزیر مشاور در 
امور مجلس انتخاب شدند. همچنین محمد بن صالح الغفیلي، مشاور 
امنیت ملي از سمت خود بركنار و مساعد بن محمد العیبان، به عنوان 

جانشین وي انتخاب شد.«
اغلب رسانه هاي مستقل یا مخالف حاكمیت خانوادگي سعودي ها 
در نقد و تفس��یر این تغییرها در نظام حاكم سعودي اواً آن را از سر 
ناچاري و به خصوص فش��ارهاي سیاسي از سوي دولت هاي غربي 
و علي الخصوص آمریکا دانس��ته اند و آن را اقدامي شکلي و صوري 

گرفته اند. 
ثانیاً به شکست اقدام هاي جنایتکارانه دولت سعودي در یمن و 
ش��روع پایان جنگ در این كشور مرتبط دانسته اند كه براي پادشاهي 
سعودي، بخصوص ولیعهد این كشور »محمدبن سلمان« پرونده اي از 
جنایتکاري تا كشتار كودكان یمني را باقي گذاشته است. و سرانجام، 
فاجعه قتل خاشقجي كه ماجراي آن شوك بزرگ در جامعه بین الملل 
بوجود آورد و پرده از چهره حاكمیت س��عودي و جنایات او را كنار 

زده است.
یکي از روزنامه هاي مشهور قطر)العربي جدید( مي نویسد:

»عصر روز پنجشنبه خبرهایي مبني بر ایجاد تغییراتي در كابینه 
حکومت سعودي شنیده شد كه در ظاهر نشان دهنده تغییراتي اساسي 
است. اما در واقع چیزي بیش از یك عملیات بازگرداندن اعتبار سیاسي 
به شخصیت هاي حاضر در دولت سعودي نیست و چه بسا حکومت 
ریاض قصد دارد به این طریق به جهان نشان دهد كه تغییراتي در حال 
وقوع در دولت عربستان است. در واقع این عزل و نصب ها در راستاي 
كاهش فشارهاي خارجي صورت گرفت كه به دنبال مجموعه اي از 
رسوایي ها و شکست ها، حکومت سعودي را نشانه گرفته بود، از جمله 
آنها پرونده ترور خاشقجي، جنگ یمن و سیاست خارجي عربستان در 

قبال همسایه هاي دور و نزدیك است.
اما این انتصابها و بركناریها طبعاً از ابعاد داخلي محض هم به دور 
نیست و بخشي از آن، به راضي كردن شخصیت هایي برمي گردد كه در 
دوره گذشته مورد غضب قرار گرفته بودند. بدین معنا تغییرات مذكور 
به محاسبات داخلي قبیله اي مربوط به خاندان حاكم و دیگر توازنهاي 

قدرت داخلي نیز باز مي  گردد.
برجسته ترین شخصیتي كه طبق دستور ملك سلمان بركنار شد، 
عادل الجبیر بود. عاوه بر او، بازوي راست بن سلمان، تركي آل  الشیخ 
از منصب خود بعنوان ریاس��ت هیئت ورزش، به ریاست هیئت رفاه 

منتقل شد.
در مجموع لیس��ت طواني تغییر و تحوات در كابینه سعودي، 
شامل مجازات یا طرد كامل و زنداني شدن هیچ یك از وزرا نشد. این 
در حالي است كه اغلب آنها در مسائل تجاوز به حقوق بشر در داخل 
و خارج از عربستان، نقش عمده اي داشته اند. عاوه بر اینکه بسیاري از 
شخصیت هایي كه در مورد پرونده بن سلمان مظنون بودند. در مناصب 

خود باقي مانده اند.«
ن��گاه دیگر در نقد این تغییرها در دولت س��عودي معطوف به 
تحول در خاورمیانه بخصوص پایان جنگ در سوریه و یمن،  شکست 
سیاست هاي جنگ طلبانه و آشوب آفرین»نتانیاهو«، بحران داخلي كه 
»ترامپ« گرفتار آن است و بخصوص پیروزي دمکراتها در انتخابات 
كنگره و تجدید نظر در درون حزب جمهوریخواه درباره حمایت همه 
جانبه از ترامپ؛ همچنین بن بس��ت سیاست تحریم او علیه ایران كه 
موجب مخالفت اغلب كشورها، بخصوص اتحادیه اروپا، روسیه، چین 

و ژاپن با آن، شده است.
از هر زاویه نقد و بررسي درباره تغییر در دولت سعودي، بسیاري 
آن را چرخش از افراط گرایي كور محمدبن سلمان ولیعهد سعودي به 
همراه شدن با نشانه هاي كاهش سطح تنش  در منطقه و البته تا حدودي 
عبور از گفتمان نظامي و امنیت محور به تنظیم روابط جدید با محوریت 
متغیرهاي اقتصادي دیده اند. با این نگاه اغلب مفسران سیاسي نوشته اند 
در آینده نزدیك نشانه هاي تحول در تیرگي و گسست روابط ایران و 

عربستان دیده خواهد شد.

يادداشت
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در بحث دیروز به اهمیت بي رقیِب جهان س��ایبري و َمجازي، و 
آینده اي كه در پرتو آن ظهور خواهد كرد � و هم اكنون اجزا و اثرات 
آن در تمام عرصه هاي زندگي ما آشکار شده � به اختصار سخن گفتیم. 
زندگي فردي و جمعي، مادي و فکري، روحي و جسمي، هنر و علم، 
فرهنگ و سیاست، خورد و خوراك و درمان و... همه چیز در شعاع 

كامپیوتر و داده ها و تبادات و آموزه هاي آن دگرگون شده است. 
پس هیچگاه این بحث تکراري نیس��ت و تمام نخواهد شد و ما 
باید هم در ریزترین مسائل و هم در كانترین موضوعات درباره آن 
تبادل نظر كنیم. از جمله تاریخچه تحّوات رسانه هاي جمعي، از رادیو 
و تلویزیون تا آیفون و اینترنت و شبکه هاي جمعي كه اینك زندگي ما 

را دگرگون ساخته و به شکل حیرت آوري جهت داده است.
دوران حکمروایي مطلق تلویزیون در نسبت با امکانات نامتعارف 
معاصر نسبتاً پایدار و طواني بود و به همان نسبت خوگیرانه و عادتپذیر 
و قابل اتکا! اما زایش رسانه هاي جدید و رقابت غیرعادانهاي كه به 
راه افتاد، از حدود بیست و چند سال پیش نشان داد كه جهان به كدام 

سمت و در كدام آینده به حیات خود ادامه خواهد داد. 
مردم به عنوان آحاد و افراد یك جامعه، باز هم ظاهراً حق انتخاب 
داش��تند و حقیقتاً نیز این انتخاب ها وجود داشت. مانند انتخاب میان 
دو یا چند یا ده یا صد كانال معمولي و كابلي، سراسري و محلي در 
شبکه هاي تلویزیوني! اما اوضاع تغییر كرد؛ این بار در میان میلیونها و 
میلیاردها كانال و گزینه اینترنتي. در پِس تمام این شبکهها و كانالها باز 
هم همان قدرت نهفته است و چنان چینش شده كه گزینه هاي قدرتمند 
در صدر قرار دارند. لذا منافع و ارزش اضافي معطوف به سرمایههاي 
بزرگ دست نخورده باقي مي ماند و سهامداران و قیمت سهامشان هم 

با وسواس كنترل و افزوده مي شود.  
با این احوال مردم در موقعیتي نیستند كه بتوانند با این قدرتهاي 
تجمیع ش��ده و غولهاي عظیم اقتصادي و رسانه اي پنجه درافکنند و 
زورآزمایي كنند. نمایش ویکي لیکس و ماجراي جیمزباندي ادوارد 
اس��نودن در ایاات متحده امریکا و روسیه نیز بیش از آنکه دالت بر 
قدرت مستقل مردمان آزاد در شبکه هاي اجتماعي داشته باشد، دالتي 
بود بر قدرت كنترل دولت ها، شركت ها، شبکه ها و سازمان هاي امنیتي. 
تنها تفاوت اینجاست كه اگر در گذشته سازه هاي امنیتي تنها در اختیار 
دولتهاي شناخته شده بود، حاا ساختاري متکثر یافته و در نظامي ناپیدا 
و غیر قابل ردیابي از دولت تا دفاتر شركت ها و حتي مقتضیات افراد 

قدرتمند را درمي نوردید.
اما اینها یك بخش از سرزمین قدرتمند موازي و َمجازي است. 
بخش دیگر آن گس��ترش در حیات جاري و زندگي روزمّره و گره 
خوردن به نظام پولي و بوروكراسي كشورهاست. بخش كوچکي از 
این كوه یخي كه دیده مي ش��ود همان پدیدهاي است كه ما با عنوان 
دولت الکترونیك از آن یاد مي كنیم و هر روز با آن س��روكار داریم. 
اینهمه اطاعات شخصي و بین ااشخاص و اجتماعي و شبکه اي، در 
كدام بایگاني و توسط چه كساني محافظت یا پردازش یا استفاده یا 

سوءاستفاده مي شود؟  
مردم نیز امروزه مجات و روزنامه ها را در اینترنت ورق مي زنند. 
تحلیل و خبرها را از نت مي گیرند. میلیونها و میلیاردها عکس و فیلم 
و تصویر دانلود مي كنند تا ببینند و خود نیز در این فرایند مش��اركت 
دارند. تحلیل و اظهارنظر و خبرسازي و خبریابي و عکس و فیلم تولید 
مي كنند. جهان َمجازي و موازي یك حقیقت قدرمتند و متقاطع از آب 
درآمده و ما دیگر قادر نیستیم جدا از آن و بدون آن به حیات اجتماعي 

پایدار و رقابت مؤثري در عرصه نظام بین الملل اهتمام كنیم.
 در این نقطه، اهمیت جهان َمجازي و نظام س��ایبر و ضرورت 
استفاده بهینه از آن آشکار مي شود. آنچه این نظام را براي من و شما و 
كشورمان كارآمد و مفید مي كند، بیتردید در رویکرد دولت و تدارك 
قوانین مناس��ب در مواجهه با آن پدید خواهد آمد. طبعاً این قوانین 
نیز جنبه هاي ایجابي و سلبي دارد. تشویق و ترغیب و تسهیات، در 
كنار جرم زدایي و كیفرهاي درنظر گرفته شده براي تبهکاران اینترنتي 

ضرورت دارد.  
اما باید توجه داشته باشیم كه دنیاي َمجازي ظرافت و اقتضائاتي 
هم دارد كه باید به دقت از آن استفاده و از آن مراقبت كرد. در این باره 

در یادداشت بعد توضیح بیشتري خواهم داد.

سيد مسعود رضوي

گرامیداشت 9 دي؛ »روز بصیرت و میثاق امت با وایت« در سراسرکشور

امسال جمعیت مستمري بگیران 
بهزیستي 83 درصد اضافه شد   

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: طی ۹ ماهه امسال 
تعداد ۴۷۹ هزار خانوار به آمار مستمری بگیران اضافه شده است که این رقم رشد 

۸۳ درصدی را نسبت به ابتدای سال ۹۷ نشان می دهد. 
 حسین نحوی نژاد در گفتگو با فارس گفت: با هدف تأمین مسکن برای 
معلوان و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور در طول سال های اخیر 
و با در نظر گرفتن الگوی مسکن حمایتی نسبت به تأمین و واگذاری مسکن با 

مشارکت خیران، گروه های هدف و تأمین منابع مورد نیاز اقدام شده است.
وی ادامه داد: در همین زمینه تا پایان س���ال گذش���ته ۹۵هزار و ۴۰۰ واحد 
مسکونی به گروه های هدف واگذار و ۵۲هزار و ۹۹۵ واحد در دست ساخت 

بوده است.
معاون توانبخشی بهزیستی کشور گفت: پیش بینی می شود تا پایان امسال حدود 

۱۰هزار واحد مسکونی تحویل مددجویان تحت پوشش بهزیستی شود.
نحوی نژاد در زمینه تأمین مسکن برای خانوارهای دو معلول به باا هم 
گفت: برای ۱۱هزار و ۳۰۰ واجد ش���رایط با همکاری بنیاد مستضعفان انقاب 
اسامی، بنیاد مسکن انقاب اسامی و خیران مسکن ساز ۴۵۰۰ واحد تاکنون 

تحویل داده شده است.
وی تصریح کرد: تحویل ۴۵۰هزار واحد مسکونی برای خانواده های تک معلول 

و زنان سرپرست خانوار هم در برنامه وجود دارد.
معاون توانبخشی بهزیستی کشور گفت: پرداخت مستمری به زنان سرپرست 
خانوار، معلوان و اقشار آسیب دیده و در معرض آسیب می تواند نقش مؤثری در 
پیشگیری از آسیب های جسمی، روحی و روانی و اجتماعی ایفا کند چراکه این 

کمک ها به عنوان مقدمه توانمندسازی محسوب می  شود.
وی افزود: با توجه به تعداد خانواده های نیازمند حمایت در طول سال های 
اخیر تاش مضاعف برای پوشش خانواده های بیشتر و نزدیک کردن به اهداف 
قانون گذاری به لحاظ تأمین مستمری با میزان ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب 
شورای عالی کار )ماده ۹۴( قانون برنامه ششم صورت گرفته است و اکنون  به 

یک میلیون و ۴۶ هزار و ۲۰۸ نفر مستمری ماهانه پرداخت می شود.
نحوی نژاد گفت: طی ۹ ماهه سال جاری تعداد ۴۷۹ هزار خانوار به آمار 
مس���تمری بگیران اضافه شده که این رقم رشد ۸۳ درصدی را نسبت به ابتدای 

سال ۹۷ نشان می دهد.

 وزیر دفاع با اشاره به اینکه دشمنان نظام اسامی 
امروز معیشت و رفاه مردم را هدف گرفته اند، تأکید کرد: 
سازمان های تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و اتکا به 
عنوان سازمان های ارائه کننده خدماِت انسانی، درمانی و 
مصرف، نقش مهمی در ارتقاء منزلت، معیشت و تامین 

زنجیره غذایی نیروهای مسلح و کشور به عهده دارند.
به گزارش ایسنا، امیر سرتیپ حاتمی با حضور در 
جمع مدیران، مسئوان و کارکنان سازمان اتکا نقش این 
س���ازمان را در تامین زنجیره غذایی و معیشت مردم و 
کارکنان نیروهای مسلح بسیار خطیر برشمرد و تاکید کرد: 
در بین فروشگاه های زنجیره ای، اتکا تنها فروشگاهی 
است که با افتخار کااهای صرفاً ایرانی را در مسیر تحقق 
بخشیدن به شعار »حمایت از کاای ایرانی« که مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( به عنوان یک اصل و یک راهبرد 
بیان فرمودند، س���رلوحه کار و اشتغال خود قرار داده و 
تمام سعی اش این است که با ظرفیت های داخلی نیاز 

مشتریانش را مرتفع نماید.
حاتمی با بیان دو مس���ئولیت مهم وزارت دفاع در 
پشتیبانی از نیروهای مسلح گفت: یکی از رسالت های 
وزارت دفاع تامین تس���لیحات و تجهیزات و پشتیبانی 
دفاعی از نیروهای مسلح است که امروز با همت واای 
متخصصین صنعت دفاعی توانس���ته ایم زمان ایده تا 
محصول که موجبات عزت و اقتدار کشور را فراهم کرده 
است بسیار کوتاه کرده و به دستاوردهای ارزشمندی در 

حوزه صنعت دفاعی دست یابیم.
وی با اش���اره به اینکه حوزه »خدمات« به عنوان 

بخش دیگری از مسئولیت وزارت دفاع در پشتیبانی از 
سرمایه های انسانی نیروهای مسلح است، افزود: نیروهای 
مسلح شامل رزمندگان بازنشسته، بسیجیان و جانبازان 
و خانواده معظم شهداء به عنوان بهترین و گرانبهاترین 
سرمایه های انس���انی کشور شایسته دریافت فاخرترین 

خدمات به لحاظ کمی و کیفی هستند.
سرتیپ حاتمی با بیان اینکه خدمات خرسندساز 
به خانواده بزرگ نیروهای مس���لح باید متکی بر یک 
نیازس���نجی دقیق علمی از نیازهای جامعه هدف باشد، 
اضافه کرد: این خدمات باید در بهترین و شایسته ترین 
شکل و قالب توام با تکریم و ارزش و احترام به خادمین 

نظم و امنیت و دفاع از کشور و ملت تقدیم شود. 
وزیر دفاع با بیان ارتقاء س���طح زندگی عموم مردم 
نسبت به دوران قبل از انقاب تاکید کرد: استانداردهای 
زندگی عموم مردم نسبت به دوران گذشته قابل مقایسه 
نیست و بر این اس���اس حفظ و افزایش رضایتمندی 
استفاده کنندگان از سوی سازمان های خدماتی وزارت 

دفاع  از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی با بیان اینکه کشور امروز مورد هجمه اقتصادی 
دشمنان است افزود: امروز حفظ رفاه مردم در اولویت اول 
ارکان و قوای نظام اسامی قرار دارد و مدیران اتکا باید با 
فراهم نمودن دسترسی به خدمات سهل و آسان، فروش 
اینترنتی و خدمات غیرحضوری، افزایش سرانه معیشت، 
افزایش درآمدها و توسعه زیرساخت های کشاورزی و 
دامی و صنعتی  و افزایش نقدینگی بتوانند در کمک به 

دولت و ملت نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

وزیر دفاع: دشمنان نظام اسامی معیشت و رفاه مردم را هدف گرفته اند



 رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران در آیین اختتامیه نشس���ت »صلح از 
نظ���رگاهِ موانا« گفت: پرداختن به جنِگ 
درون و ره���ا کردن جنگ های برون، از 
جلوه های دیدگاه صلح آمیز مولوی است.

»اش���رف بروجردی«، رئیس سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران، در آیین اختتامیه 
هشتمین نشسِت دوروزه »مِهرِموانا«، با 
عنواِن »صلح از نظرگاهِ موانا«، که شامگاه 
یکشنبه نهم دی در تاار قلم سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی ایران برگزار شد، به ایراد 

سخن پرداخت.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی ایران، او در سخنان خود 
گفت: در روزگاری که جنگ و خشونت، 
انسان را دربرابر انسان قرار داده و چهره 
مِهر و مِهرورزی را با آتش ستیزه و عناد 
سیاه کرده اس���ت، به جا است که گفتار 
بزرگان فرهنگ و تمدن را بازخوانی کنیم 
و سخن سترگشان را درباره صلح و آشتی 
به جان بنوشیم و تردید نیست که موانا 
جال الدین محمد، شاعر و عارف نامدار، 

یکی از نامدار ترین این بزرگان است.
او با بیان اینکه صلح و آش���تی یکی 
از مضامین محوری در اندیش���ه و عاطفه 
موانا اس���ت، اظهار کرد: در جهان بینی 
عرفانی او رسیدن به باطن مفاهیمی مانند 
»وحدِت عرفانی« یا »فناء فی  اه و بقاء باه« 
با کنار گذاشتن اختاف ها و تفاوت ها، و 
س���تیزه ها و تمایزهای ظاهری مقدور و 

میسور است. 
او در ادامه خاطرنش����ان ساخت: در 
قرآن، ویژگی دوزخیان در تخاصم تعریف 
می شود: »إَِنّ ذلَِک لََحٌقّ تَخاُصُم أَْهِل النَّارِ«، 
و همچنین طبق این آیه، اهل بهشت را در 
نادیده انگاشتن خود و محو در ذات حق 

توصیف می کند.
بروج����ردی به روایت����ی از پیامبر 
اکرم)ص( اش����اره کرد و گفت: اِّن اَهل 
الجنّه ا یتحَس����رون علی شیئٍی فاتُهم من 
الدنیا کتحسُرهم علی ساعه َمّرت من غیر 
ذِکر اه، یعنی، پس وقتی خصومت نباشد 
که ویژگی دوزخیان است، بهشتیان رخ می 
نمایند و در سایه »وحدِت وجود« خود را 

تعریف می کنند.
مشاور رئیس جمهوری گفت: موانا 
این ویژگی بهش����تیان را در مدارا و رأفت 
و رحمت تعریف می کند و حاصل آن که 
همان صلح و همزیستی است به وحدت 

می رسد.
 رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ای����ران اضافه کرد: چه زیبا، تجلِی حلم و 
بردبارِی حق را در س����لیمان نبی)ع( نشان 
می دهد که با همه مرغان می سازد و میان 

زاغ و باز فرقی نمی گذارد:
ای س����لیمان در می����ان زاغ و باز                                  

حلم حق شو با همه مرغان بساز
او همچنین یادآور شد: مدارا با بدان 
و نیکی با نیکان، وفاداری به عهد و پیمان، 
و پرداخت����ن به جنِگ درون و رها کردن 
جنگ های برون، همه ، جلوه های اخاقی 
و اجتماعی انسان دوستِی مولوی و دیدگاه 

صلح آمیز اوست:

هست احوالم خاف همدگر                              
هریکی باهم مخالف در اثر
چونکه هردم راه خود را میزنم                           
با دگرکس سازگاری چون کنم
موج لشگرهای احوالم ببین                              
هریکی با دیگری در جنگ و کین
می نگر در خود چنین جنگ گران                     
پس چه مشغولی به جنگ دیگران
رنگ و رنگارنگی در خم بی رنگی 

خداوند یکی می شود:
صبغه اه هست خم رنگ هو                                      
پیسها یک رنگ گردد اندرو
آن زم����ان که رنگ های گونه گون و 
ناهمگون به بی رنگی می   رس����ند، اضداد 
عالم آش����تی می کنند و وحدت ادیان رخ 

می نماید:
 چون به بی رنگی رسی کآن داشتی                             
موسی و فرعون کردند آشتی
پس، صلح و دوستی در شعر موانا هم 

وجه عرفانی دارد هم وجه اجتماعی.
بروجردی با بیان اینکه ارج نهادن به 
حقوق انسانی با روحیه تسامح و تساهل، 
و سخاوت و بخشندگی پیوند دارد، گفت: 
ف����رد یا جامعه ای که حس����ادت و کین 
ورزی، و بخل و تنگ نظری را بهر خدا یا 
برای راحت جان خود رها کند، دیگران را 
دوست مي پندارد و جنگ و نزاع از روان 

و فکر او دور مي شود:
 خیر کن با خلق، بهر ایزدت                                           
یا برای راحت جان خودت
تا هماره دوست بینی در نظر                                         
در دلت ناید ز کین، ناخوش صور
مش����اور رئیس جمهوری افزود: آن 
روز جهان ما جهانی سراسر صلح و عاری 
از خش����ونت است که این آموزه ها را بر 

جری����ده دل ثبت کنیم و پندار و گفتار و 
کردارمان بدان درآمیزد.

وی ادامه داد: این گفته ها بر زبان کسی 
جاری می شود که؛ دست بخشنده ، چشم 
بینا، پای پویا، زبان گویا، دهان پر فریاد، مغز 
اندیشنده ، دل فروشنده، قلبی دوستدار، و 
دوست داشته او بر کسی پوشیده نیست و 
اینچنین است که در همه فرهنگ ها متجّسد 
می ش����ود؛ فرهنگ های هند، ایران، تُرک، 

تاجیک، افغان، یونان و بیزانس و... .
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران در پایان گفت: او می س���راید و ما 
می نویسیم که صلح خواسته همه انسان ها 
اس���ت. آنهایی که قلبی مهربان و زندگی 
سرش���ار از عشق و محبت  را می طلبند 
و باصدای بلن���د به همه جنگ افروزان 
می گویند که با صلح زندگی شکوفا می 

شود و انسان ها به بالندگی می رسند.
صل��ح درون، مقدمه صلح بیرون 

است
 مصطفی ملکیان گفت: صلح درون 
یگانه مقدمه گریز ناپذیر صلح بیرون است. 
از نظر عارفان به خصوص موانا این گونه 
معنا می ش����ود، برای اینکه در مناسبات 
اجتماعی با صلح، آشتی و مسالمت داشته 
باشیم راهی جز این نداریم تا صلح درون 
در باط����ن هر کدام از ما متحقق ش����ده 

باشد.
او در ابت����دای پیام تصویری گفت: 
صلح درون یگانه مقدمه گریز ناپذیر صلح 
بیرون اس����ت. از نظر عارفان به خصوص 
موانا این گونه معنا می شود، برای اینکه 
در مناس����بات اجتماعی با صلح، آشتی و 
مسالمت داشته باشیم راهی جز این نداریم 
ت����ا صل����ح درون در باطن هر کدام از ما 

متحقق شده باشد.
او تاکید کرد که به تعبیر دیگر اگر صلح 
درونی در انسان وجود نداشته باشد همه 
فعالیت های دیگر که برای استقرار صلح 
صورت می گیرد، فعالیت های بدون ثمر 
خواهد بود و نهایتا این فعالیت ها صلحی 

شکننده و موقت به بار می آورد.
 او اف����زود: معموا در ادبیات عارفان 
مسلمان آن چیزی که به صلح درون تعبیر 
می ش����ود، صدق اس����ت و گاهی هم به 
خلوص معنا می شود. عارفان ما معموا 
صدق را با این معنا به کار می بردند که 
» بود تو عین نمود تو باش����د و نمود تو 
عین تو باشد.« وقتی سخن از نمود  گفته 
 می ش����ود ناظ����ران بیرونی هم نظاره گر

هستند.
 ملکیان گفت: بنابراین این سخن به 
این معناست که گفتار و کردار بیرونی باید 
عین آن چه در درون آدم می گذرد باشد 
و آن چه در درون ما می گذرد باور ها، 
احساسات و عواطف، خواسته ها، آرمان ها 

و اهداف است.
 این اس���تاد فلسفه و عرفان افزود: 
وقتی این جمله را می گوییم به این نتیجه 
می رس���یم که بود و نمود یکسان است 
و باید باهم هماهنگ باش���د. بنابراین سه 
ساحت درونی ما که احساسات و عواطف، 
خواس���ته ها و باورهای ما هستند با دو 
س���احت بیرونی یا همان گفتار و کردار 
یکسان خواهد شد و بر همدیگر انطباق 

خواهند داشت.
 او اضافه کرد: کسی که این مطابقت ها 
را در خود داشته باشد می توان گفت که 
او اهل صدق است. اگر این گونه نباشد 
و به طور فرض فرد دروغی بگوید، این 

انطباق ها با یکدیگر در ستیز خواهد بود.
 ملکیان ادامه داد:  اگر این صدق در 
انسان شکل گیرد، در وجود او چیزی شکل 
می گیرد که روانشناسان به آن یکپارچگی 

وجودی می گویند.
 او گفت: در حالت صداقت اس���ت 
که انس���ان با خود در صلح است. وقتی 
گفته می شود کسی با خودش در صلح 
و آشتی نیست یعنی یک یا دو ساحت او 

با هم ناسازگار هستند.
 او در ادامه با بیان اینکه فیلس���وفان 
اگزیستان سیالیستی صدق را وفاداری به 
خود تعبیر می کنند گفت: در این نگاه گفته 
می شود که خواسته ها، گفته ها، عواطف 
و احساسات و... متناسب با باور باشد. در 
این صورت می گویند چنین کسی به خود 
وفادار است و زمانی کسی به خود پشت 
می کند که بخشی از وجودش به سویی 

می رود و بخش دیگر به سوی دیگر.
 او افزود: برای ارتباط این موضوع که 
اگر با خودمان در آشتی باشیم با دیگران 
هم در آشتی خواهیم بود، باید بگوییم که 
۳ تبیین می توان در بیانات موانا در نظر 

گرفت و دید.
 او در ادام���ه گفت: در اولین تبیین 
می توان گفت زمانی بیشترین اختافات، 
مناقشات و جنگ ها با یکدیگر به وجود 
می آید که احساس ضعف داشته باشیم. 
وقتی که احساس ضعف داریم گمان می 
کنیم که آسیب پذیر هستیم و بنابراین هر 
کس���ی ممکن است به ما ضربه بزند. از 
طرفی وقتی خودمان را قوی می بینیم و 
فکر می کنیم آس���یب پذیر نیستیم، گمان 
می کنیم دیگران یا نمی توانند و یا نمی 
خواهند با ما دش���منی کنند. بنابراین هر 
زمان���ی که خودمان را در موضع ضعف 
حس کنیم، جهان هم مانند ارتشی در برابر 

ما می شود.
 او در ادامه با بیان اینکه بیشتر منازعات 
ما با دیگران در اثر احس���اس ضعف و 
آس���یب پذیر بودن است گفت: فردوسی 
که می گوید» زنیرو بود مرد را راستی ز 
سس���تی کژی آرد و کاستی« یعنی هرچه 
انسان نیرومندتر باشد راست تر است. این 

ناراستی ها برای احساس ضعف است.
 این استاد فلسفه گفت: موانا معتقد 
است موسی)ع( و حضرت محمد)ص( که 
معجزاتی داشتند به خاطر قوت قلبی بوده 
که از صدق آن ها به وجود آمده است.

 ملکی���ان ادامه داد: در تبیین دوم ، 
موانا معتقد است هر کس با خود صادق 
باش���د پی می برد که هیچ چیز او از آن 
خودش نیست و داده خداوند است. کدام 
 یک از امتیازاتی که انسان دارد داده خود

 اوست؟.   
او افزود: در تبیین س���وم نیز موانا 
می گوید چرا زمانی که انس���ان در درون 
با خودش آش���تی دارد ب���ا دیگران هم 
آش���تی دارد. در این ب���اره باید گفت که 
انس���ان ها صدق یکدیگر را به تعبیری 
ب���و می برند. زمانی که در یکدیگر صدق 
 می بینن���د نمی خواهند با هم وارد نزاع

شوند.
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دکتر اشرف بروجردی: پرداختن به جنِگ درون ، نشانه نگاه صلح آمیِز مولوی به جهان است

کوتاه آموزشي

مسببان واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد منتظر مجازات 
شدید باشند

هیات امنای دانش���گاه آزاد دیروزجلسه فوق العاده ای تشکیل و 
در این جلسه ضمن صحبت درباره ابعاد و دایل حادثه تلخ واژگونی 
اتوبوس دانش���گاه علوم وتحقیقات تصمیمات مهمی در این خصوص 

گرفته شد.
به گزارش دانشگاه آزاد اسامی،  در این جلسه مقرر شد بازرس ویژه 
هیات امنا با استقال کامل به بررسی دقیق و موشکافانه ابعاد این حادثه 
بپردازد و ضمن ارائه گزارش فوری به هیات امنا، با متخلفان و خاطیان 

این حادثه دلخراش برخورد قاطعانه و بدون مسامحه ای داشته باشد.
 ضمنا طبق دستور اعضای هیات امنا تمامی دست اندرکاران دانشگاه 
علوم و تحقیقات، از ریاست تا مسئوان اجرائی باید برای روشن شدن 

ابعاد این حادثه همکاری کاملی با بازرس ویژه داشته باشند.
استفاده از تمامی امکانات دانشگاه آزاد برای تسریع در روند بهبود 
مصدومان این حادثه و تس���کین آام خانواده های داغدار و همچنین 
تدوین فوری راهکارهای ازم برای باا بردن س���طح امکانات رفاهی 
دانشجویان برای جلوگیری از تکرار حوادثی مشابه از دیگر تصمیمات 

مهم این جلسه بود. 
 اعام حمایت شورای صنفی دانشگاه های علوم پزشکی 

از مقابله با مافیای کنکور
ش���ورای مرکزی صنفی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی 
سراسر کشور در حمایت از اقدامات وزیر آموزش و پرورش در مقابله 

با موسسات و مافیای کنکوری؛ نامه سرگشاده صادر کرد.
به گزارش ایسنا، در این نامه خطاب به دکتر بطحایی وزیر آموزش 
و پرورش آمده است:یکی از معضات اساسی که از دیرباز نقطه ضعفی 
در سیستم و روند آموزشی ایران عزیزمان به حساب می آید، کنکور 
ورود به دانشگاه های کشور است که متاسفانه چند سالی است با شدت 
بیشتر از گذشته با جوان موسسات سودجو ، آرامش و آسایش روانی 
را از دانش آموزان گرفته و تبدیل به گردنه ای مخوف جهت اخاذی 
مبالغ هنگفت از خانواده هایی چه بسا بی بضاعت گشته که نگران آینده 
فرزند خود هستند که این مشکل به مراتب در گروه آزمایشی تجربی با 

نشان دادن سرابی به اسم دانشگاه علوم پزشکی وخیم تر است.
متاسفانه از سویی رسوخ این منابع قدرت و ثروت که به اصطاح 
مافیای کنکور نامیده می شوند در بدنه دولتی و استفاده از امکانات دولتی 
جهت تبلیغ و گس���ترش فعالیت های خود و از س���وی دیگر سکوت 
مس���ئوان ذی ربط و عدم انجام اقدامات عملی جهت جلوگیری از  
ضربه های مهلک آنان بر پیکره نظام آموزشی و به نوعی هم گامی و 
هم نوایی با آنها سبب خدشه دار شدن شعار عدالت آموزشی شده که 

از آرمان های انقاب اسامی بوده است. 
بر این اساس، شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه های علوم 
پزشکی سراسر کشور به عنوان تنها نماینده قانونی دانشجویان نخبه ای 
که همگی به نوعی زخم خوردگان فضای استرس زای ناشی از فعالیت 
این موسس���ات هستند، با اعام حمایت از اقدامات شجاعانه شما در 
جهت مقابله با این مافیا، ثبات قدمتان در این مس���یر را به دور از هر 

گونه حاشیه سازی سیاسی و با اخاص تمام خواستار است ".
 احتمال افزایش گرنت 2/5میلیاردی وزارت علوم

برای قراردادهای تجاری سازی
قائم مقام امور فناوری و مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی 
امور فناوری وزارت علوم از انعقاد بیش از ۲۵۰قرارداد تجاری س���ازی 
در ۴روز نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار خبر داد و 
گفت: ما برای حمایت از تجاری سازی، ۲.۵میلیارد تومان در نظر گرفته 
بودیم که به دلیل رش���د تعداد قراردادهای امضا شده، درصدد افزایش 

سقف گرنت فناوری هستیم.
دکتر مهدی کشمیری در گفت وگو با ایسنا افزود: بر اساس شیوه نامه  
صادر شده، برای هر قرارداد تا سقف ۲۵۰میلیون تومان اعطا می شود. 
ضمن آنکه مقرر شد طرف های قرارداد یک ماه فرصت دارند تا اصل 
قرارداد را به صورت رسمی و محضری به وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری ارسال کنند. 
کشمیری با تاکید بر اینکه این تسهیات در قالب گرنت )باعوض( 
به قراردادها اختصاص می یابد، خاطر نش���ان کرد: گرنت فناوری طی 

پیشرفت قرارداد تجاری به طرح ها اختصاص می یابد.
به گفته قائم مقام معاون پژوهش و فناوری در امور فناوری وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، قرار اس���ت از س���وی صندوق نوآوری و 
شکوفایی از طریق اعطای تسهیات تا سقف ۷۰درصد قراردادها یا اعطای 
لیزینگ برای خرید و فروش فناوری یا فاینانس حمایت  شود؛ به این 
معنا که طرف های قرارداد بتوانند ضمانت نامه های ازم طرفین را تامین 

کنند و صندوق قراردادهای تجاری سازی را فاینانس کند. 

 عباس آخوندی : ایران واسطه فهم
 شرق و غرب از یکدیگر بوده است

عب���اس آخوندی معتقد اس���ت که 
روشنفکران ایرانی در پرسش گری، حرکتی 
رو به عقب داش���تند و نتوانستند که با طرح 
دقیق پرس���ش از مسائل بنیادین ایران، رابطه 
دقیقی میان معرفت شناسی انباشه شده ایران، 

با تکنولوژی برقرار سازند.
به گزارش ایلنا، مواجهه ایران با مدرنیته، 
به شکلی ناگوار و پس از شکست ایران در 
جنگ مقابل روسیه، اتفاق افتاد. این رویارویی 
که بعدتر به بنیادهای معرفتی نیز کشیده شد، 
در به کارگیری تکنولوژی توسط ایرانیان نیز 

خودنمایی کرد و وضع امروزین ایران را پدید آورد. در این وضعیت، پرسش از 
سنت در فهم امروز از ایران و جایگاه ایران در بهره مندی از تکنولوژی مدرن، به 
مسئله اساسی برخی از اندیشمندان و روشنفکران ایرانی بدل شده است. »عباس 
آخوندی« وزیر پیشین راه و شهرسازی و استاد دانشگاه، در گفتگوی پیش ِرو، از 

زوایای مختلف فهم این مسائل پرده برداشت.
وی گفت:به قول علما، یک بحث کش���افی می طلبد ولی به اختصار باید 
بگویم که ما بعد از صفویه، هنوز نتوانستیم در بعد اندیشه، یک تعریف درستی 
از مفهوم ایران داشته باشیم. همینطور از موقعیت ایران در جهان نیز نتوانستیم 
تعریف دقیقی عرضه کنیم. به همین خاطر، به رغم فعالیت وسیع جریانات چپ و 
راست، مفهوم ایران کماکان مغفول ماند. لذا آنچه که نهایتا در ایران رخ داد، منجر 
به عدم انسجام اجتماعی بیشتر شد و عما یکپارچگی اجتماعی ایران از دست 
رفت. نخستین چیزی که شما برای توسعه نیاز دارید، یکپارچگی اجتماعی است. 
اگر بخواهیم به جزئیات این بحث و علت این گسست و زوال هم ورود کنیم، 

خودش یک بحث مستوفایی دارد.
آخوندی افزود:هنگامی که اندیشه چپ وارد ایران شد، به دنبال پیاده سازی 
دیدگاه های »سوسیال انترناسیونال« بود و جایگاه خیلی روشنی از مفهوم ملت و 
ملیت از ایران را در ایده های خود نداشت. به همین دلیل تبیینی از جایگاه موجود 
و مطلوب ایران در ساختار جهانی نیز، برای پیروان این نحله مطرح نبود. چند 
روز پیش داشتم یادداشتی از دکتر کاتوزیان در رابطه با مرحوم انور خامه ای را 
می خواندم که در آن یک بحث بسیار جالبی مطرح شده بود؛ یکی از درگیری های 
مرحوم انور خامه ای با اعضای حزب توده همین تعلق خاطر بس���یار زیاد به 
اردوگاه کمونیسم جهانی و بلوک شرق بود. به این معنا که ایران به عنوان یکی 
از اقمار شوروی مطرح شود و اختاف نظرها در این حد بود که باید به سفارت 
شوروی در تهران متصل شویم یا به خود مسکو به شکل مستقیم متصل باشیم! 
در این رویکرد مارکسیستی، در نهایت شما به یک هویت مستقل به نام ایران، 
گره نمی خورید و ارتباط ذهنی این نحله، چه با ایران جغرافیایی و سیاسی، چه 
با ایران فرهنگی و چه با ایران اقتصادی، به طور کامل قطع است. در میان جریان 
لیبرال نیز همین تشتت آرا را درباره فهوم ایران می بینید. تیپ هایی نظیر تقی زاده که 
معتقد بودند که ما باید از فرق سر تا نوک پا غربی شویم نیز، باز با هویت ایرانی 
مستقل نسبتی ندارد. از نظر من، در دنیای مدرن، اصل مسئله ما تعریف »ایران« 
است. شما اگر از سیاستمداران ایران بپرسید که ایران یعنی چه؟ و از آنها بخواهید 
که ایران را در دو صفحه تعریف کنند، که اصا ایران یک کارتوگرافی ست، دین 
است، جغرافیاست، روح تاریخی ست و غیره! اصوا هیچ تعریفی از ایران عرضه 

نمی کنند و ما نمی توانیم در این باره به یک اجماع بسیار حداقلی برسیم.
وی تصریح کرد:با بحث افسون زدگی موافقم و قبا هم در این باره یادداشتی 
نوشتم و بحثم در رابطه با اغواگری تکنولوژی ناظر به همین افسون زدگی است که 
مرحوم دکتر شایگان به آن اشاره می کنند. این افسون زدگی از یک روح برخوردار 
است و به همین جهت شایگان دست روی مسئله مهمی می گذارد. نکته بعدی 
این است که ما بر سر مفهوم هویت، عامت سوال می گذاریم! من با این بحث 
چهل تکه گی زیاد همداستان نیستم و دلیلش هم این است که ایران همواره در 
معرض داد و ستد اندیشه های متفاوت بوده است و در آن شکی نیست. شما در 
ایران می توانید به ریشه های یونانی دسترسی پیدا کنید؛ ریشه های عربی؛ ترکی، 
چینی و هندی نیز در زندگی ایرانیان بسیار آثار مشهودی دارند و مفهوم شاهراه 
از همین تبادات تداعی می شود. متفکرین و محققین ساحت اندیشه، دو گونه 
نگاه متفاوت به این پدیده داشتند، عده ای ایران را آینه و منشور تمدن  و تفکرات 
یونان���ی، چین���ی، هندی و عربی می دانند و عده ای دیگر نیز، می گویند که ایران 
تعریف کننده یونان برای شبه قاره هند و بالعکس بوده و یا چینیان، مصر و اعراب 
را از عینک ایران می دیدند. در واقع ایران واسطه فهم شرق و غرب از یکدیگر 
بوده اس���ت، غرب در چین، همان غربی اس���ت که در ایران فهمیده شده است؛ 
چون یونانیان و چینی ها ارتباط مستقیمی با یکدیگر نداشتند، بنابراین ایران به 
عنوان واسطه نقل  و انتقال اندیشه و تمدن بود و اینکه شما در هویت فکری و 
رفتاری ایرانیان، ریشه های یونانی، عربی، چینی و هندی ببینید، چیز عجیبی نیست. 
خیلی ها در ایران، در دوران اشکانیان و بعدتر در دوران ساسانیان، بودایی بودند و 
همه که زرتشتی نبودند. این نشان می دهد که رگه های سایر تمدن ها را می توانید 
ببینید و البته این به معنای داشتن قدرت جذب آموخته ها و اندوخته های فکری و 
تمدنی ملل دیگر توسط ایرانیان بوده است. این همان قدرت بازتعریف است. آخر 
کار سلوکیان، یونانی ماندند و یا ایرانی شده بودند؟ در دوران اشکانیان سکه های 
بسیاری با عنوان فیلوهلنی ضرب شده بود که به معنای دوست دار یونان بود. من 
با عبارت چهل تکه قدری مشکل دارم چون تکه ها بر سرجای خودشان هستند و 
شما محصول جدیدی ندارید. ممکن است که یک آلیاژ با یک آلیاژ دیگر از نظر 
فلزات سازنده اش یکی باشد ولی کاما دو آلیاژ متفاوت به دست بدهد و بستگی 
دارد به اینکه در چه درجه حرارتی و تحت چه شرایطی ساخته می شوند، دو 
آلیاژ متفاوت به شما می دهند. بنابراین عناصر سازنده یک پارامتر است و مسائل 
اقلیمی و جغرافیایی یک مسئله دیگر است. اینکه شما در هویت امروزین ایرانی ها، 
رگه های هندی، چینی، عربی ویونانی ببینید، چیز عجیبی نیست. در چهل تکه گی 
همه عناصر در سرجای خودشان هستند و در حالت بازتولید و بازتعریف، با مفهوم 
خلق کردن سروکار داریم نه کنار هم گذاشتن! در این ایده یک بازآفرینی وجود 

دارد و مسئله این است که در همه شرایط بازآفرینی موفق نمی شود.

يادداشت

عبید زاکاني، یکي از ارکان ادبیات 
انتقادي فارسي

   موانا نظام الدین عبید زاکاني از شاعران، نویسندگان، طنزپردازان و 
منتقدان بزرگ سده هشتم هجري است. او که از صاحب منصبان عصر 
خود بوده، در زمان زیستش به شهرت بسزایي دست یافته و بي شک یکي 
از ارکان ادبیات انتقادي ایران محسوب مي شود. دوران حیات این شاعر 
مقارن حکومت هاي جایریان، اینجویان، مظفریان و تیموریان است. بعد 
از حمله مغول حوادث و فجایعي رخ داد که محیط زندگي مردم ایران 
را بسیار نامساعد کرد و نتایج ناهنجار آن عرصه هاي مختلف اجتماعي، 
فرهنگي و اقتصادي و... جامعه را تحت تأثیر قرار داد. بازتاب این فضا 
عاوه بر عبید زاکاني توسط افرادي چون سیف فرغاني، خواجوي کرماني 

و اوحدي مراغه اي هم در ادبیات منعکس شد. 
اگرچه شعر این دوره سرشار از بدبیني و ناخشنودي از اوضاع روزگار 
است ولي ابتکار در انتقاد اجتماعي و شفافیت و صراحت و سادگي در 
بیان آن از مهم ترین ویژگي هاي آثار عبید به شمار مي رود. آنچه از آثار او 
باقي مانده، نشان مي دهد عبید منتقد سنت هاي سیاسي، اعتقادي، اجتماعي 
و فرهنگي روزگار خویش اس���ت و آشفتگي اوضاع و احوال اجتماعي 
ازجمله هرج و مرج، ظلم و ستم، فقر و مفاسد اخاقي و اجتماعي و... 
او را بر آن داشته تا با برانگیختن جامعه و مخاطبان خویش به اصاح 
نگاه و رفتار آنها در زندگي فردي و اجتماعي بپردازد. روح ساختارشکن 
عبید از او که در قلمرو طنز، مقام حافظ در ش���عر را داراس���ت، فردي 
شجاع و متهور ساخته که درراه رسیدن به اهداف خود از بیان اشعار و 

حکایت هاي جنسي و رکیک نیز واهمه نداشته است.
وي در برخي از آثار خویش طرز تفکر و اخاق بزرگان عصر خود 
را به شیوه نقیضه گویي جلوه گر ساخته و در بعضي بي ترس و واهمه، 
فالنامه و احکام و طوالع خرافي را که باور همگاني بوده، مورد استهزا قرار 
داده است. عبید در تاروپود حکایت ها و اشعارش ریاکاري، دروغگویي، 
حرام خواري، مفاسد اخاقي و جنسي، تعصبات مذهبي و... در بین طبقات 
مختلف اجتماع ازجمله ش���اهان و حاکمان، گروه هاي مذهبي )خطیب، 
واعظ، قاضي، صوفي و...( و عامه مردم را نشان داده و با آن مستقیم یا 
غیرمستقیم مبارزه کرده است. آثار عبید زاکاني براي مخاطب امروز جدا 
از ارزش هاي ادبي و هنري، از نظر تاریخي، جامعه شناسي، مردم شناسي 
و... بسیار حائز اهمیت است و از منابع غني و ارزشمند براي شناخت او 

و جامعه و زمانه اش به شمار مي رود.  
مرکز فرهنگي شهر کتاب یازده سال است براي آگاهي بیشتر ادب 
دوستان و سایر مخاطبان خودمجموعه درس گفتارهایي را ترتیب داده که 
در آن فرهیختگان و استادان مختلف ادبیات و... به بررسي زوایاي مختلف 
زندگي، احوال و آثار شاعران و نویسندگان منتخب مي پردازند و در جلسات 
متعدد و متنوع ازوجوه و رهیافت هاي مختلف،آنهارا به جامعه امروز معرفي 
مي کنند. این حرکت که قطعاً بر تعمیق ادبیات کاسیک اثرگذار است، 
مي تواند در درازمدت منابع غني پژوهش���ي را براي پژوهشگران ادبیات 
فراهم آورد و افق دید آنها را راجع به شاعر یا نویسنده اي خاص گسترش 
بخشد. عبید زاکاني شاعري است که کمتر درباره  زندگي و آثارش کار 
شده است و امید است با برگزاري درس گفتارهایي درباره عبید زاکاني در 

یک سال آینده، کارنامه عبیدپژوهي پربرگ و بارتر شود.         
  *)عضو هیات علمي دانشگاه حضرت معصومه)س( قم( 

  دکتر طيبه پرتوي راد*

دومین جایزه ادبی احمد محمود اهدا می شود
مراسم پایانی جایزه ادبی احمد محمود سیزدهم دی ماه سال جاری 

برگزار می شود.
به گزارش مهر، دومین دوره جایزه ادبی احمد محمود طی مراسمی 
در سیزدهم دی ماه سال جاری برگزیدگان خود را معرفی خواهد کرد.

بنا بر این گزارش این مراس����م در روز پنجشنبه سیزده دی در تاار 
شهناز خانه هنرمندان و از ساعت 18 برگزار می شود.

دبیری این دوره از جایزه احمد محمود بر عهده مهدی یزدانی خرم 
است. بر اساس این گزارش نامزدهای این جایزه ادبی در بخش رمان و 

داستان کوتاه به این شرح معرفی شده اند:
بخش رمان: »آتش زندان«، ابراهیم دمشناس، نشر نیلوفر؛ »آلوت«، امیر 
خداوردی، انتشارات نگاه؛ »بنِد محکومین«، کیهان خانجانی، نشر چشمه؛ 
»راهنمای مردن با گیاهان دارویی«، عطیه عطارزاده، نشر چشمه؛ »سرزمین 

عجایب«، جعفر مدرس صادقی، نشر مرکز.
بخش داس����تان کوتاه: »با ش����ب یکشنبه«، محمدرضا صفدری، نشر 
نیماژ؛ »جای خالی مار«، احسان نصرتی، نشر چشمه؛ »خدا مادر زیبایت را 
بیامرزد«، حافظ خیاوی، نشر ثالث؛ »روی خط چشم«، پیمان هوشمندزاده، 

نشر چشمه؛ »زخم شیر«، صمد طاهری، نشر نیماژ.
بنا بر اعام دبیرخانه این رویداد ادبی، برگزیدگان عاوه بر تندیس 

جشنواره جایزه یک میلیون تومانی دریافت خواهند کرد.
 نشست »سفرنامه پژوهی ایرانی« در دانشگاه تهران 

برگزار می شود  
نشس����ت سفرنامه پژوهی ایرانی از سوی کانون مطالعات بینارشته ای 

فرهنگی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می شود.
کانون مطالعات بینارشته ای فرهنگی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران 
با همکاری سایر نهادهای علمی و فرهنگی کشور، نشست سفرنامه پژوهی 
ایرانی را سه ش����نبه 11 دی 1۳۹۷، در باش����گاه دانشجویان دانشگاه تهران 

برگزار می کند.
این نشست با نگاهی به سه کتاب برگزیده سیر تحوات سفرنامه نویسی 
در غ����رب، ایران����ی از نگاه دیگری و ایرانی ترین غیر ایرانی ها با حضور 
مؤلفان و مترجمان کتاب ها و منتقدان برجسته از حوزه های جامعه شناسی 

و تاریخی برگزار خواهد شد.
گفتنی است، کتاب »ایرانی ترین غیر ایرانی ها« به تألیف دکتر محمدرضا 
جوادی یگانه به بررسی خلقیات ایرانیان از منظر بیگانگان آشنا می پردازد، 
کتاب »سفرنامه نویسی«، تألیف کارل تامسون آلمانی تبار به ترجمه سعیده 
زادقناد نگاهی تحوات سفرنامه نویسی در غرب داشته و از منظر مطالعات 
فرهنگی حائز توجه اس����ت و کتاب »ایرانی از نگاه دیگری« تألیف دکتر 
حس����ین میرزایی و جبار رحمانی به کاوش منطق فهم ایران در سفرنامه 

پرداخته و از این منظر اهمیت دارد.
این نشست با حضور جمشید کیان فر، مصحح و پژوهشگر تاریخ و 
فرهنگ ایران، ابراهیم توفیق، جامعه شناس، شهرام یوسفی فر، استاد گروه 
تاریخ دانشگاه تهران، محمدرضا جوادی یگانه، عضو هیأت علمی گروه 
جامعه شناسی دانشگاه تهران و رئیس مرکز مطالعات راهبردی شهرداری 
تهران و جبار رحمانی، عضو پژوهش����کده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و س����عیده زادقناد، مدیر انتش����ارات 

پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات برگزار می شود.
نشست اخاق و امر سیاسی برگزار می شود

نشست اخاق و امر سیاسی با سخنرانی محمدجواد غامرضا کاشی 
از سوی انجمن ایرانی اخاق در علوم و فناوری برگزار می شود.

محمدجواد غامرضاکاش����ی پژوهشگر ایرانی حوزه علوم سیاسی و 
جامعه شناسی و استاد دانشگاه عامه طباطبایی است.

نشس����ت اخاق و امر سیاس����ی  دوش����نبه 1۰ دی ماه ۹۷ ساعت 
1۶:۳۰ در میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پاک ۵۶، واحد ۲ برگزار 

خواهد شد.
زمانه و زمینه  عبید زاکانی بررسی می شود

عبید زاکانی یکی از گویندگان توانای ایران در قرن هشتم و بزرگ ترین 
طنزنویس و منتقد اجتماعی � سیاسی در تاریخ ادب فارسی است.

از تاریخ تولد او اطاع دقیقی در دست نیست. عبید مقدمات علوم را 
در قزوین فراگرفت و بعد به شیراز و بغداد رفت و در سال ۷۷۲ قمری 
درگذشت. آثاری به نظم و نثر نوشت که شامل قصاید، غزلیات، ترکیب بند، 
ترجیع بند، مثنوی، مقطعات و رباعیات است و آثار طنز او اخاق ااشراف، 
رساله  دلگشا، ریش نامه، رساله  صد پند، رساله  تعریفات، مکتوبات قلندران 

و ... است که تاثیر فراوانی بر طنز فارسی گذاشته است.
مرکز فرهنگی ش����هر کتاب پس از برگزاری درس گفتارهایی درباره  
مولوی، فردوسی، سعدی، حافظ، نظامی، خاقانی، عطار، ناصرخسرو، بیهقی، 
خواجوی کرمانی و س����نایی، از روز چهارش����نبه 1۲ دی ماه سال جاری 

درس گفتارهایی را درباره  عبید زاکانی برگزار می کند.
نخستین نشس����ت از مجموعه درس گفتارهایی درباره  عبید زاکانی 

در روز چهارش����نبه 1۲ دی، س����اعت 1۶:۳۰ با عنوان »زمانه و زمینه  عبید 
زاکانی« با حضور جواد مجابی، ناصر تکمیل همایون، محمدعلی حضرتی 
و علی اصغر محمدخانی در مرکز فرهنگی ش����هرکتاب واقع در خیابان 
ش����هید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر )بخارست(، نبش کوچه  سوم 

برگزار می شود.
استادان درباره ایران شناسی گفت وگو می کنند

نشس����ت تخصصی گفت وگوی ایران شناسی در تاار کمال دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی برگزار می شود.

به گزارش ایبنا، انجمن علمی دانشجویان ایران شناسی دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی نشست گفت وگوی ایران شناسی را برگزار می کند.

 این نشس����ت با سخنرانی ابوالقاسم اس����ماعیل پورمطلق، محمود 
جعفری دهقی، طهمورث ساجدی، محمدرضا سحاب، علی شهیدی، سید 
سعید فیروزآبادی، جان اه کریمی مطهر، امید مسعودی فر برگزار می شود و 

دبیری نشست نیز بر عهده محمدعلی عزت زاده است.
گفت وگوی ایران شناس����ی دوشنبه 1۰ دی ماه ۹۷ از ساعت 1۶ در 

تاار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.
نمایشگاه عکس تاریخی "خاطره حاشیه ها"

روز سه شنبه 11 دی ماه  نمایشگاه عکس تاریخی "خاطره حاشیه ها" 
1۳۹۷، ساعت 1۶ در موزه عکسخانه شهر افتتاح می شود.

ب����ه گزارش هنرآناین، این نمایش����گاه حاصل پژوهش میدانی و 
کتابخانه ای اس����ت که به اهتمام محس����ن احتشامی گردآوری شده است. 
محس����ن احتشامی کارشناس ارشد گرافیک، پژوهشگر، نویسنده مقاات 

متعدد و چند کتاب است.
در این نمایش����گاه بیش از ۵۴ قطعه عکس دوره قاجار به نمایش 
گذاشته خواهد شد. نمایشگاه خاطره حاشیه ها بخشی از عکس هایی است 
که پیرامون آن ها تزئینات، نقشی چشم گیر و قابل اعتنا دارند. حاشیه هایی 
مقوایی که هم تزئینات زیبایی دارند و هم عاملی هستند برای محافظت از 
عکس ها. این نقوش و تزئین گرایی ابتدا ساده بودند و به مرور خودشان 
تبدیل به نوعی هنرنمایی و اثر زیبا و گرافیکی شدند، نمونه هایی هستند 

از کادرهای ساده ی دستی تا انواع هنرهای چاپی.
عاقه مندان برای بازدید می توانند تا روز چهارش����نبه 1۰ بهمن ماه 
1۳۹۷ در روزهای ش����نبه تا چهارش����نبه از ساعت ۹ تا 1۳ و 1۴ تا 1۷ و 
پنج شنبه از ساعت ۹ تا 1۳ به موزه عکسخانه شهر واقع در میدان هفتم 

تیر، میدان بهارشیراز، بوستان بهارشیراز مراجعه کنند.
گرامیداشت  سومین سالگرد انجمن  شعر ترنم یاس 

س����رویس فرهنگي -  آیین گرامیداش����ت  سومین سالگرد تاسیس 
انجمن ش����عر ترنم یاس با حضور 11۰ تن از ش����اعران و ترانه سرایان 
در انجمن ترنم یاس در فرهنگسراي آیه در شهرک اکباتان تهران  و با 

مدیریت شها اسماعیلي برگزارشد.
در این آیین که همزمان با ش����نبه هش����تم دی ماه  سومین سالگرد 
انجمن ادبی ترنم یاس نیز  برگزار شد و از قضا همزمان با تولد شها 
اسماعیلی نیز بود، ضمن اجراي قطعاتي موسیقي ایراني ،شماري از شاعران 
حاضردراین مراس����م با زنده نگه داش����تن  یاد و  خاطرات  فروغ به ارائه 

تازه ترین آثار خود پرداختند. 
از جمله شاعران حاضر در این آیین رضا عبداللهی - حسن اسدی 
دکتر  »ش���بدیز«- رضوان ابوترابی - اکبر کتابدار - کوروس احمدی – 
مینا آقازاده  - تارا کس���رایی-نغمه ش���ش گل -رضا ش���البافان - علی 
 مظف���ر  - ابراهی���م نصراللهی-  هیلدا احمدزاده  و علی رش���یدی را 

می توان نام برد .
ازم به توضیح است که  شب هاي شعر وغزل خواني ترنم یاس 
ش���نبه هر هفته در فرهنگس���راي آیه در شهرک اکباتان تهران –فازیک-  
بلوار نفیسي برگزارمي شود و حضورو شعرخواني عموم در این جلسات 

آزاد است. 
جشن زادروز بهرام بیضایی در خانه هنرمندان

جشن زادروز بهرام بیضایی کارگردان و نمایش نامه نویس به همت 
گروه هنروتجربه 1۲ دی ماه در خانه هنرمندان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی گروه هنروتجربه، به مناسبت زادروز تولد 
بهرام بیضایی، نمایش نامه نویس و کارگردان شناخته شده تئاتر و سینما، 
مراس���م بزرگداش���تی  1۲ دی ماه ساعت ۲۰ در خانه هنرمندان برگزار 
می ش���ود. در این مراسم نس���خه تازه ای از فیلم اجرای »بانو آئویی« به 
کارگردانی بیضایی و با بازی مژده شمسایی و پارسا پیروزفر به نمایش 
در می  آید و در ادامه نشستی با حضور جهانبخش نورایی، حمید امجد، 

افشین هاشمی و سحر عصرآزاد برپا می شود.
»بانو آئویی«نمایشی است که بهرام بیضایی در سال 1۳۷۶ و 1۳۷۷ 
بر اس���اس نمایش نامه ای به همین نام نوش���ته یوکیو میشیما در تهران به 

صحنه برد.
مراسم بزرگداشت بهرام بیضایی در تاار ناصری خانه هنرمندان ایران 
به نش���انی خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر برگزار می شود. ورود 
برای عموم آزاد و رایگان است اما به دلیل محدودیت سالن عاقه مندان 

می توانند از طریق سایت سینما تیکت بلیت خود را رزرو کنند. 

کوتاه فرهنگی

يادداشت

تقدم مبارزه با فقر و صلح اقتصادی 
بر صلح سیاسی و اجتماعی

دکتر محمود مش���اور نماینده ایران در س���ومین کنگره عمومی 
کنفدراس���یون سندیکای جهانی آزاد در استکهلم که با حضور ۵۰۰ 
نفر به نمایندگی از ۶۰ کشور جهان برگزار شده بوده است، ضمن 
شرح عاقه ملت ایران به صلح و عشق به آزادی، و بحران اقتصادی 
ایران که منشاء آن را اشغال ایران در جنگ دوم »جهانی« و تبعات 
آن از جمله »بودجه غیر متعادل« کش���ور بر می ش���مارد و پس از 
دف���اع از حق قانونی ملت ایران در ملی کردن صنایع نفت، خطاب 
به نمایندگان کشورهای مختلف حاضر و خبرنگاران اظهار می دارد 
صلح واقعی نه با سخنرانی های آتشین، بلکه با تقدم صلح اقتصادی 

و مبارزه با فقر بر صلح سیاسی و اجتماعی محقق می گردد. 
   رهبری نهضت ملی ایران در سالهای 1۳۳۲�1۳۳۰، آنچنان که 
در گذشته نیز سنت رجال با فراست و ایران دوست و آگاه به اوضاع 
سیاس���ی و دیپلماس���ی جهان عمل می کرد بر آن بود تا با گسترش 
روابط خارجی و به تعبیر شهید مدرس »باز کردن پنجره های بیشتر 
به س���وی کشورهای دیگر« و حضور در مجامع بین المللی، صدای 
مظلومیت و حق خواهی ملت ایران را به گوش جهانیان برساند و 
از پش���تیبانی افکار عمومی و حق طلبان جهان برخوردار گردد. در 
همین ارتباط بود که نمایندگان ایران از هر فرصتی استفاده کرده و 
در مجامع بین المللی و رسانه ها حضور یافته و از حقوق مردم ایران 

خردمندانه و با متانت دفاع می کردند. 
آنچه در زیر م���ی خوانید گزارش خبرنگار روزنامه اطاعات 
۶ مرداد 1۳۳۲ از س���خنرانی نماینده ایران در کنفرانس یاد ش���ده در 

سطور باا است. 
ازم به ذکر اس���ت که نماینده ایران آقای دکتر محمود مشاور، 
افزون بر دفاع از حق ملی کردن صنایع نفت به نکته بس���یار مهمی 

نیز اشاره داشته است که عبارت است از:
 « افزایش مستخدمین و حقوق بگیران دولت »به دنبال اشغال ایران 
توسط نیروهای تجاوزگر متفقین« و »غیر متعادل تر شدن بودجه کشور« 
و افزایش تورم ناش���ی از آن. بائی که از آن ایام تا امروز همچون 
بختکی خفقان آور بر زندگی ایرانیان سایه انداخته است و جز در 

سالهای 1۳۳۲�1۳۳۰ اراده ای برای تقلیل آن وجود نداشته است .
جولیان باری یر در کتاب »اقتصاد ایران« در بررسی دهه 1۳18 

تا 1۳۲8 می نویسد :
» بطور کلی در این دوره، هزینه های اداری افزایش و هزینه های 
عمرانی کاهش یافت. خدمات اجتماعی در مجموع در س���طح قبل 
از جنگ باقی ماند و هزینه های نظامی نسبت به کل هزینه ها اندکی 
کم شد. تورم بر حقوق بگیران دولت بزرگترین ضربه را وارد آورد. 
بطوری که سطح درآمد واقعی آنان در سال 1۳۲8 به یک سوم درآمد 
س���ال 1۳18 کاهش یافت.« ص ۹۳، از انتش���ارات »مرکز تحقیقات 
تخصصی حسابداری و حسابرسی مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع 

ملی و سازمان برنامه  .« 
در آبان 1۳۳1 س���ید باقر کاظمی وزیر دارائی طی سخنانی در 

باره »کسر بودجه کشور« اظهار می دارد  :
» دولت صد هزار نفر کارمند زائد دارد. صدی هش���تاد بودجه 

کشور صرف حقوق کارمندان زائد مي گردد. 
از 1۲8 ه���زار نفر کارمندان دول���ت، ۲8 هزار نفر برای اداره 
دس���تگاههای دولتی کافی است و صد هزار نفر دولت کارمند زائد 
دارد و به این ترتیب صدی هشتاد و یک بودجه کل کشور صرف 

حقوق کارمندان زائد مي گردد.»روزنامه اطاعات 8 آبان 1۳۳1 
سیاس���ت مخرب افزایش تعداد حقوق بگیران دولتی با افزایش 
 درآمده���ای حاص���ل از فروش نفت خام، روز ب���ه روز افزایش 

یافت. 
خبرگزاری مهر مورخ ۷ مهر 1۳۹۳، تعداد حقوق بگیران دولت 
را »۵/8 میلیون نفر« برآورد کرده اس���ت. دولت نهم و دهم در این 
طریق از هیچ گونه گش���اده دستی و تخریب و نابودی سرمایه های 

ملی دریغ نورزید. به گزارش خبرگزاری مهر :
  »آمارها نش���ان مي دهد که بر اس���اس مصوبه دولت دهم ۶۲8 
هزار پس���ت س���ازمانی در دولت ایجاد شد. هر چند رئیس مجلس 
جلوی اجرای این مصوبه را گرفت، اما تعداد زیادی کارمند به بدنه 

دولت وارد شد. 
نکته قابل تأمل این است که ۵۰۰ هزار نفر بدون مجوز قانونی 
و ۶۲8 ه���زار نفر هم بدون برگزاری آزمون و مدرک تحصیلی غیر 

مرتبط استخدام دولت شده   اند!«.  
همشهری آناین در تاریخ 1 آبان 1۳۹۶ زیر عنوان »منابع انسانی 

شهرداری تهران خانه تکانی می خواهد« نوشت:  
 »شهرداری تهران بین ۷۰ تا 8۰ هزار نفر نیروی مازاد دارد«.

روزنامه ایران در تاریخ 1۳ آذر 1۳۹۶ نوشت :
» برای هر پست شهرداری تهران، سه کارمند وجود دارد« و به 

نقل از یکی از اعضای شورای شهر تهران افزود؛   
» شهرداری تهران یک دستگاه عریض و طویل و فربه و تعداد 

کارکنان آن بیش از سه و نیم برابر پست های سازمانی است!«.
از ش���رح این قصه پر غصه دم فرو بس���ته، عاقه مندان را به 
خواندن س���خنان دکتر محمود مش���اور در کنگره یاد شده به نقل از 

مخبر روزنامه اطاعات، به قرار زیر فرامی خواند :
» یک روز عصر که به جلس���ه کنگره رفته و در لژ مخصوص 
تماش���اچیان نشسته بودم، موضوع صلح عمومی مطرح مذاکره بود. 
نمایندگان کش���ورهای مختلف نطق های آتشین ایراد مي کردند، ولی 
اغلب نطقها قبًا تهیه شده و از روی نوشته مي خواندند. یک مرتبه 
اسم دکتر مشاور از ایران به گوشم رسید که رئیس او را به کرسی 

خطابه دعوت نمود. 
در جلسه که بیش از ۵۰۰ نماینده و ۳۰۰نفر تماشاچی و روزنامه 
نویس حضور داش���تند و سکوت حکمفرما بود، آقای دکتر مشاور 
با متانت مخصوص ایرانی پش���ت کرسی خطابه رفت و بدون آنکه 
یادداشتی داشته باشد نطق جامع و کوتاهی به زبان فرانسه ایراد نمود 

که مورد توجه و تحسین عموم واقع شد. 
من آنچه توانس���تم از نطق مزبور یادداشت برداشتم که خاصه 

آن بقرار ذیل است :
آقای رئیس، خانم ها، آقایان :

من قصد نداش���تم در این مباحثه شرکت کنم و نطقی هم تهیه 
نکرده ام و کسی نیستم که بتوانم مرتجًا نطقی ایراد کنم که مورد 

توجه شما واقع گردد. 
من از کشور ایران می آیم، کشوری که مردمانش عاقه به صلح و 
عشق به آزادی را در ظرف دو سال اخیر عمًا به دنیا ثابت کرده اند. 
به این مناسبت اگر صحبتی مي کنم چون مکنونات قلبی من است، 

در قلب شما هم اثر خواهد کرد. 
من با صدای رسا و به جرأت مي گویم که صلح را نمی توان 
با نطق های مؤثر و آتشین برقرار ساخت، بلکه برای به وجود آوردن 

صلح پایدار، بایستی به اقدامات مؤثر عملی مبادرت نمود. 
صلح سیاسی قابل دوام، وقتی قابل تحقق است که قبًا صلح 
اجتماعی برقرار شده باشد و صلح سیاسی و اجتماعی را نمي توان 
برقرار ساخت، مگر آنکه قبًا صلح اقتصادی حکمفرما شده باشد. 
چطور ممکن است با جنگ شدید اقتصادی و تشنجات اجتماعی، 

موفق به برقراری صلح گردید؟   
پس تنها راه برقراری صلح، این اس���ت که باید با فقر مبارزه 
نمود و دول بزرگ بایستی حتماً در احیاء اقتصاد کشورهای صدمه 

دیده از جنگ، همت گمارند. 
کش���ور ایران که بیش از 1۵۰۰ کیلومتر با روس���یه شوروی هم 
س���رحد است، کلید خاورمیانه اس���ت و فعًا با یک بحران شدید 
اقتصادی مواجه اس���ت که نمیتوان عواقب وخیم آن را پیش بینی 

نمود. 
منشاء این بحران اقتصادی از جنگ دوم جهانی سرچشمه گرفته، 

زیرا قبل از جنگ، وضع اقتصادی ایران بسیار خوب بود. 
در س���ال 1۹۴1 که آلمانها تا قفقاز و اس���تالین گراد پیش رفته 
بودن���د ب���ا آنکه ایران به هیچ وجه مواجه با خطر نازی ها نبود، ولی 
متفقین برای نجات روسیه از چنگال نازی ها، به بیطرفی ایران پشت 
پا زده و تمام کشور ما را اشغال نمودند. در نتیجه با حضور قوای 
متفقی���ن در ای���ران و تعهداتی که دولت ما مجبوراً قبول کرده، کلیه 
فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی توس���عه یافت. در تمام قس���متهای 
صنعتی، عده کارگر چندین برابر ش���د. دولت ناچار ش���د به تعداد 

مستخدمین خود بیفزاید .
پس از خاتمه جنگ و رفتن قوای متفقین از ایران و برگش���ت 
وضع اقتصادی به حال عادی دو راه وجود داش���ت. یا آنکه دولت 
مي بایس���تی کلیه کارگران و مستخدمین زائد را اخراج کند، در این 
صورت قشونی بر علیه دولت فراهم مي شد که به کمونیزم مي پیوستند، 
یا آنکه باید آنها را نگاه دارد و اجرت بدون آنکه کار مفیدی انجام 

بدهند به آنان بپردازد  . 
دولت ایران ناچار بود رویه دوم را اتخاذ نماید. بدین ترتیب پر 

واضح است که بودجه کشور غیر متعادل تر می گردید.
 بقیه در صفحه 1۴
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نفت ، طا ، سكه و ارز

 

هر بشكه نفت سبك آمريكا )وست تگزاس(

هر بشكه نفت درياي شمال )برنت(

متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك

هر اونس )31/1 گرم( طا

بازار جهاني

بازار داخلي

45/33 دار 

53/21 دار 

 53/92 دار    

1280/83 دار    

 3500000 تومان

3650000 تومان

1860000 تومان

1190000  تومان

660000 تومان

332000 تومان

4200 تومان 

10602/4 تومان

10800 تومان

4810/7 تومان

12361/3 تومان

12800  تومان

5333/4  تومان

13489/4 تومان

13500  تومان

1143/7  تومان

2912/3  تومان

3000  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(

سخنگوي ستاد بودجه با بيان اينكه در ايحه بودجه 
۹۸ بيشترين سهم اعتبارات عمراني به طرح هاي حمل و نقل 
اختصاص يافته است، گفت: تكميل خدمات زيربنايي اوليه 
براي ۳۰۰ هزار واحد مسكن مهر و كمك باعوض براي 
بازسازي ۴۸۶محله در ايحه بودجه گنجانده شده است.

مژگان خانلو در گفتگو با تسنيم با بيان اينكه در ايحه 
بودجه سال ۱۳۹۸ بيشترين سهم اعتبارات تملك دارايي هاي 
س���رمايه اي به طرح هاي فصل حمل و نقل )معادل ۷۱۲۱ 
ميليارد تومان( اختصاص دارد، گفت: جهت گيري اساسي 
براي اختصاص منابع به طرح هاي اين فصل بر اساس اولويت 
دادن به تأمين اعتبار طرح هاي قابل خاتمه در سال ۱۳۹۸، 
طرح هاي مصوب سفرهاي مقام معظم رهبري و رياست 
جمهوري، طرح هاي مهم و اولويت دار شبكه حمل و نقل 
و طرح هاي نگهداري بهينه زيرس���اخت هاي حمل و نقل 

)شامل طرح هاي نگهداري راه و راه آهن( است.
به گفته وی، اعتبار طرح ها و پروژه هاي قابل خاتمه 
در س���ال ۱۳۹۸ از ۲۴۰ ميليارد تومان اباغي سال ۱۳۹۷ 
به ۳۵۰ ميليارد تومان در ايحه بودجه سال ۱۳۹۸ افزايش 

يافته است.
همچنين اعتبار طرح ها و پروژه هاي مربوط به سفرها 
در س���ال ۱۳۹۸ از ۶۶۶۲ ميليارد ريال اباغي سال ۱۳۹۷ 
به ۱۰۴۲۷ ميليارد ريال و اعتبار طرح ها و پروژه هاي مهم 
و اولويت دار شبكه حمل و نقل در سال ۱۳۹۸ از ۱۱۲۰۵ 
ميليارد ريال اباغي س���ال ۱۳۹۷ به ۱۷۸۳۲ ميليارد ريال 

افزايش يافته است. 
وي افزود: افزايش اعتبار طرح ها و پروژه هاي نگهداري 
بهينه زيرساخت هاي حمل ونقل در سال ۱۳۹۸ از ۱۲۰۰۰ 
ميليارد ريال اباغي س���ال ۱۳۹۷ به ۱۷۲۰۶ ميليارد ريال 
در ايحه بودجه س���ال ۱۳۹۸ از ديگر ويژگي هاي اين 

ايحه است. 
سخنگوي ستاد بودجه گفت: با اجراي سياست ها و 
تأمين اعتبارات بودجه در بخش حمل و نقل در سال ۱۳۹۸، 
اح���داث و بهره برداري از حداقل ۱۰۰۰ كيلومتر انواع راه، 
احداث و بهره برداري از حداقل ۳۳۲ كيلومتر راه آهن )خطوط 
جديد(، ارتقاي وضع زيرساخت هاي موجود جاده اي و ريلي 
با رويكرد جلوگيري از تخريب و اضمحال زيرساخت هاي 
موجود، جذب سرمايه گذاري و مشاركت بخش غيردولتي 
در تمام شقوق حمل ونقل نظير آزاد راه ها و همچنين تأمين 
ناوگان ريلي، هوايي و جاده اي و صيانت از اشتغال موجود 

در بخش و توسعه آن محقق مي شود.
وي با بيان اينكه اهداف ايحه بودجه سال ۱۳۹۸ در 
بخش مس���كن شامل تكميل خدمات زيربنايي اوليه براي 
۳۰۰ هزار واحد مس���كن مهر، تكميل بخشي از خدمات 
روبنايي مسكن مهر در شهرهاي جديد از جمله مدرسه، 
درمانگاه، كانتري و مسجد و تكميل و تحويل حدود ۳۰۰ 
هزار واحد مسكن مهر است، تاكيد كرد: از جمله مهمترين 
تمهيدات پيش بيني ش���ده ايحه در اين بخش تسريع در 
تكميل خدمات زيربنايي با افزايش اعتبار رديف »تخفيف 
عوارض پروانه، حمايت هاي مالي و تراكم و زيرس���اخت 
مسكن مهر )سهم دولت(« نسبت به سال ۱۳۹۷ به ميزان 

۱۰۰درصد است.
نامبرده اضافه كرد: همچنين استفاده حداكثري از منابع 
داخلي شركت هاي وابسته به وزارتخانه هاي نيرو و راه و 
شهرس���ازي و ارائه تسهيات به منظور تسريع در تكميل 
خدمات زيربنايي و روبنايي و تسهيل گري اتمام مسكن مهر 
و تحرك در بخش مسكن از طريق تقويت بانك مسكن و 
اخذ تسهيات توسط مجريان طرح در دستور كار است.

وی افزود: در بخش بازآفريني بافت هاي ناكارآمد شهري 
هم ادامه نوسازي و بازسازي ۴۸۶ محله با مساحت تقريبي 
۲۸۰۰۰ هكتار از طريق تأمين اعتبار براي كمك باعوض 
در خص���وص تملك اراضي و تامين خدمات زيربنايي و 
روبنايي، وجوه اداره شده براي اعطاي تسهيات ساخت و 
وجوه اداره شده براي اعطاي تسهيات وديعه اسكان موقت 

در ايحه بودجه سال ۱۳۹۸ منظور شده است.
خانلو گفت: از مهمترين سياست هاي تدوين ايحه 

بودجه سال ۱۳۹۸ در بخش آب و فاضاب، كاهش نقش 
دولت در اجراي طرح هاي عمراني، تنوع بخشي به منابع 
مالي و واگذاري طرح ها به بخش خصوصي به منظور اجراي 

سريع تر و خودگردان شدن طرح ها بوده است.
سخنگوي س���تاد بودجه افزود: استفاده از فاينانس 
خارجي كشور چين برای ايجاد تصفيه خانه فاضاب مشهد، 
پنج شهر استان خوزستان )شوش، انديمشك، بهبهان، ايذه 
و بستان( و تصفيه خانه فاضاب غرب اهواز و همچنين 
حجم سرمايه گذاري جذب شده بخش خصوصي در قالب 
قراردادهاي بيع متقابل فاضاب معادل ۶۵۲۵۷ ميليارد ريال 
است كه استمرار اين روند و انواع راهكارها برای ترغيب 

و تشويق بخش خصوصي لحاظ شده است. 
وی با اش���اره به اينكه همچنين واگذاري طرح هاي 
فاضاب در حال احداث در استان هاي كم آب و صنعتي به 
بخش خصوصي يكي ديگر از جهت گيري هاي اصلي اين 
بخش در سال ۱۳۹۸ است،گفت:  آبرساني شرب روستايي 
و عشايري به ميزان ۹۶۵ ميليارد ريال از محل افزايش نرخ 
آب بهاي شهري، تأمين آب اضطراري شهرها و روستا هاي 
داراي تنش و بحران، رشد ۲۰ درصدي اعتبارات طرح هاي 
تأمين و انتقال آب شرب و افزايش دو برابري اعتبار هزينه اي 
خريد تضميني آب و پساب از بخش خصوصي به ميزان 

۴۱۰۰ ميليارد ريال پيش بيني شده است.
اين مقام مسئول تاكيد كرد: در تدوين ايحه بودجه 
سال ۱۳۹۸ در فصل آب و فاضاب، طرح هاي داراي معضل 
زيست محيطي در اولويت قرار گرفته و با مشاركت حداكثري 
دولت احداث خواهند شد. همچنين در اين ايحه افزايش 
اعتبار طرح هاي مربوط به سفر مقام معظم رهبري و رئيس 
جمهوری از ۹۵۱ ميليارد ريال اعتبار اباغي سال ۱۳۹۷ به 
۱۴۶۱ ميليارد ريال، افزايش اعتبار طرح هاي فصل آب و 
فاضاب استان خوزستان از رقم ۸۲۶ ميليارد ريال اعتبار 
اباغي سال ۱۳۹۷ به ۱۵۰۷ ميليارد ريال و افزايش اعتبار 
طرح هاي قابل خاتمه در سال ۱۳۹۸ )۲۳ طرح( از ۷۷۰ 
ميليارد ريال اعتبار اباغي در سال ۱۳۹۷ به ۱۲۱۸ ميليارد 

ريال پيش بيني شده است.
وي با اشاره به مهمترين تمهيداتي كه براي تأمين اعتبار 
و كمك به طرح هاي حمل و نقل شهري در ايحه بودجه 
سال ۱۳۹۸ پيش بيني شده ،گفت: مساعدت با شهرداري ها 
براي تأمين مالي طرح هاي عمران شهري از طريق اختصاص 
حداقل ۲ ميليارد دار برای ساخت و بهره برداري از مترو و 
طرح هاي كاهش آلودگي هوا در صورت تأمين ۱۵ درصد 
س���هم دستگاه توسط شهرداري ها و دستگاه هاي ذيربط و 
تضمين اصل و سود تسهيات توسط دولت )بند »د« تبصره 

۳( در دستور كار قرار گرفته است.
وی همچنين ضمن تشريح جزئيات بودجه ۳۶ هزار 
ميليارد توماني طرح تحول سامت در سال ۹۸ گفت: ۳/۵ 
ميليارد دار با ارز ۴۲۰۰ توماني مختص كااهاي اساسي 
در س���ال آينده به دارو و تجهيزات پزش���كي اختصاص 

مي يابد.
 خانلو در گفتگو با فارس با اشاره به جهت گيري هاي 
دولت در بخش سامت و وضع بودجه اين بخش، اظهار 
داشت: يكي از جهت گيري ها مربوط به تداوم رويكرد و 
سياست دولت هاي يازدهم و دوازدهم نسبت به بهداشت 

است و دستاوردهاي مثبتي در اين زمينه وجود دارد.
سخنگوي ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در مورد 
جهت گيري هاي خاص س���امت براي سال آينده، گفت: 
تأمين سرانه حق بيمه بيمه شدگان سازمان سامت كه ۲۷ 
ميليون نفر هستند يكي از مهمترين اهداف تلقي مي شود. 
استمرار طرح تحول سامت دقيقاً شفاف سازي شده و از 
محل اعتبارات هدفمندي يارانه ها ۴۹۰۰ ميليارد تومان در 
تبصره ۱۴ و جدول شماره ۷ به عنوان درآمد اختصاصي 

وزارت بهداشت پيش بيني شده است.
وی اف���زود:  از ديگر جهت گيري هاي مهم مربوط به 
تأمين ۳/۵ ميليارد دار دارو و تجهيزات پزشكي بوده كه 
از محل ۱۴ ميليارد دار كااهاي اساسي در نظر گرفته شد 

كه با ارز ۴۲۰۰ توماني به كشور وارد مي شود. 

براساس توافقنامه همكاری های اقتصادی 
كه ماه آينده همزمان با سفر معاون اول رئيس 
جمهوری كشورمان به دمشق امضا خواهد شد، 
ايران در بازسازی مناطق جنگ زده سوريه با تمام 

توان فنی و مهندسی خود مشاركت می كند.
به گزارش خبرنگارما، توافقنامه همكاری های 
راهبردی و بلند مدت اقتصادی ايران و سوريه 
هم ديروز همزمان با سفر وزير تجارت و اقتصاد 
خارجی سوريه به تهران ميان اين مقام سوری و 

وزير راه و شهرسازی ايران امضا شد.
محمد اس���امی وزير راه و شهرسازی در 
اين مراس���م با ابراز خرسندی از نهايی شدن 
اي���ن توافقنامه گفت: ام���روز روابط ديرينه و 
همكاری های گذشته دو كشور ايران و سوريه 
در ي���ك نقطه عط���ف تاريخی قرار دارد و با 
امضا اين توافقنامه راه برای تحكيم اين روابط 

فراهم خواهد شد.
وی ب���ا بيان اينكه ام���روز صلح پايدار، 
آرامش و ثبات به سوريه بازگشته است، گفت: 
اي���ن توافقنامه زمينه حضور و فعاليت بخش 
خصوصی ايران را در بازسازی سوريه پايه گذاری 

خواهد كرد.
رئيس كميس���يون همكاری های مشترك 
اقتصادی دو كشور افزود: اين توافقنامه مقدمه ای 
برای يك فعاليت مشترك گسترده بين دو كشور 
است تا مردم و بخش خصوصی ايران و سوريه 
با پش���توانه اراده دولت های دو كشور بتوانند 
تمام تاش خود را برای بازگشت به زندگی و 

پيشرفت و توسعه سوريه به كار گيرد.
به گفته وی، هيأت عاليرتبه سياس���ی و 
اقتصادی ايران به سرپرس���تی دكتر اس���حاق 
جهانگيری مع���اون اول رئيس جمهوری ماه 
آينده به همراه تيمی از فعاان اقتصادی بخش 
خصوصی و سرمايه گذاران عاقمند به مشاركت 

در بازسازی سوريه، به دمشق سفر می كند.

 وزير راه و شهرسازی همچنين در حاشيه 
اين مراسم با بيان اينكه بخش خصوصی ايران 
نبايد فرصت سازندگی پيش آمده در سوريه را 
از دست بدهد، به خبرنگاران گفت: بايد كاما 
جدی در صحنه بازس���ازی اين كشور حضور 
يابي���م.وی افزود: تاكنون ۲۰ محور برای انجام 
فعاليت های اقتصادی در كشور سوريه شناسايی 

شده است كه به صورت سرمايه گذاری دو كشور 
يا از طريق واگذاری كار توس���ط دولت سوريه 
به پيمانكاران انجام می ش���ود كه در اين ميان 
كميسيون مشترك دو كشور هم در ماه جاری 
ي���ا اوايل ماه آينده با حضور مقامات عالی دو 
كشور در دمشق برگزار شده و كار را پيگيری 
خواهد كرد.اس���امی با بيان اينكه مشكات 
پيش روی فعاان اقتصادی در بازسازی سوريه 
احصاء ش���ده و برای رفع آنها تاش می كنيم، 
تصريح كرد: بخش خصوصی ايران نبايد فرصت 
س���ازندگی پيش آمده در س���وريه را از دست 
بدهد؛ اين در حالی است كه توليدات، صنعت 
و زيرساخت های نيروی انسانی با كيفيت ايران، 

امكان فعاليت را در سوريه دارد؛ بنابراين بايد از 
شرايط موجود استفاده كرد.

وی گفت: اتاق بازرگانی ايران هم فعاليت 
خود را در سوريه آغاز كرده و اتاق مشتركی در 
دمشق در حال ايجاد دارد؛ اين در شرايطی است 
كه فعاليت های اقتصادی ايران در اين كشور بايد 
توسعه يابد؛ چراكه اين امر به توليدات داخلی 

و اشتغالزايی در كشور كمك می كند.
وزير راه و شهرسازی اظهار داشت: اگرچه 
دو مش���كل اصلی پيش روی تجارت ايران و 
سوريه، نقل و انتقال پول و حمل و نقل است، 
ام���ا در اين ارتباط چه���ار گزينه ترانزيتی را 
مدنظر قرار داده و اميدواريم كه با تفاهمنامه ای 
كه ميان ايران، س���وريه و عراق منعقد می شود 
همكاری های ترانزيتی كشورها توسعه يابد كه ما 

در حال پيگيری اين موضوع هستيم. 
همچنين در اين مراس���م »محمد سامر 
الخليل« وزير تجارت و اقتصاد خارجی سوريه 
در اين مراسم با ابراز خرسندی از امضای اين 
توافقنامه گفت: امروز س���وريه پس از ۷ سال 

جنگ وحشيانه، آشوب و اقدامات تروريستی 
گروه های معاند و نيرو های تحت سيطره استكبار 
از شر اين جنگ رها شده و موفقيت خود را 

با حروف طايی رقم زده است.
وی با اشاره به اينكه ما با برادران ايرانی خود 
پيمانی را امضا كرده ايم كه يك قرارداد راهبردی 
و بلند مدت است، مهم ترين محور اين قرارداد 
را محور اقتصادی، سرمايه گذاری مالی و بانكی 
بين دو كشور دانست و گفت: ما امروز قراردادی 
را امضا كرديم كه در چارچوب همكاری های 
اقتصادی، توس���عه پايدار و همه جانبه را برای 
سوريه به ارمغان خواهد آورد.سامر الخليل با بيان 
اينكه اين توافقنامه يك توافقنامه بلندمدت است، 
گفت: زمان اين توافقنامه بيش از ۲۰ سال است 
و فرصت مغتنمی اس���ت تا شركت های ايرانی 
در س���وريه حاضر شوند و در تمامی حوزه ها 

سرمايه گذاری كنند.
وی با تاكيد بر اينكه اين اولين باری است 
كه سوريه چنين توافقنامه راهبردی و بلندمدتی 
با يك كش���ور ديگر امضا می كند، افزود: اين 
توافقنامه تسهيل كننده تبادات تجاری بين دو 
كشور خواهد بود و تمامی موانع موجود در راه 
همكاری های مشترك اقتصادی، مالی و بانكی 

بين دو كشور را رفع خواهد كرد.
وزير تجارت و اقتصاد خارجی س���وريه 
افزود: اميدواريم با توجه به متن اين توافقنامه 
به زودی كميته ای تشكيل شود تا زمينه اجرايی 

شدن مفاد آن را پيگيری كند.
گزارش خبرنگارما می افزايد، وزرای دو 
كش���ور همچنين با حض���ور در جمع فعاان 
اقتص���ادی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، 
صنايع، معادن و كش���اورزی ايران پيشنهادهای 
مختلف سرمايه گذاران ايرانی برای حضور در 
پروژه های بازس���ازی مناطق جنگ زده سوريه 

را بررسی كردند.
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حمل و نقل ریلی تغییر ساختار می دهد 

وزیر نیرو: مدیریت مصرف آب و انرژي را باید به بانوان بسپاریم
وزير ني���رو از افزايش حضور 
بانوان در بخش های مديريتی منابع 

آب و انرژی كشور خبر داد.
دكت���ر رضا اردكانيان ديروز در 
مراس���م امضاء تفاهمنامه همكاری 
مشترك بين اين وزارتخانه با معاونت 
امور زنان و خانواده رياست جمهوری 
گفت: استفاده از بانوان  نقش موثری 
در شيوه صحيح مصرف و مديريت  
آب و انرژی دارد.ازاين رو بايد زمينه 
را برای حضور گس���ترده تر زنان در 
بهينه كردن منابع ايجاد كنيم .وی ادامه 
داد: حضور موثر بانوان در صحنه های 
مختلف و در عين حال برای پركردن 
فاصله موجود ضروری است و بايد 
سهم عمده ای در منابع انسانی برای 
انتصاب ها  و بكار گماردن های زنان 

ايجاد شود.
وزير نيرو با اش���اره به اينكه 
اميدوارم استفاده از ظرفيت موجود در 
زنان و خانواده در اين دولت،شايستگی 
روش را به اثبات برس���اند، ادامه داد: 
هرچق���در از پايبندی به اخاقيات 
دورتر شويم به همان اندازه گرفتاری 
ما بيشتر می شود و ارتباط مستقيمی 
بين اخاقيات و مديريت صحيح از 
منابع آب و انرژی در كش���ور وجود 

دارد.وی افزود: عمده ترين مصرف 
آب در بخش كشاورزی است و زنان 
نقش موثری برای مديريت صحيح 
آب دارن���د و اين تفاهمنامه باعث 

هم افزايی می شود.
 اردكانيان در حاشيه اين مراسم 
هم به خبرنگاران با اظهار اينكه هم 
اكن���ون بيش از ۹۹ درصد جمعيت 
شهری كشور به شبكه های مطمئن 
و بهداشتی آب دسترسی دارند، ادامه 
داد: با وجود اينكه فاضاب موضوع 
به نسبت جديدی در دنيا است، امروز 
۵۰ درصد جمعيت ما تحت پوشش 
ش���بكه های جمع آوری و تصفيه 

فاضاب قرار گرفته اند.
وی ضم���ن اش���اره به اينكه 
جمعيت ما نسبت به ۴۰ سال گذشته 
كمتر از سه برابر شده اما ميزان انرژی 
توليدی بي���ش از ۱۱ برابر افزايش 
يافته اس���ت، افزود: با توجه به نقش 
موثری كه انرژی و ش���بكه برق در 
توسعه كشور و بهبود شرايط زندگی 
جامعه دارد، اين افزايش توليد انرژی 
شاخصی است كه نشان می دهد چه 

مقدار به جلو حركت كرده ايم.
وزير نيرو اظهار داش���ت: در 
كه  بخش انرژی های تجديدپذير – 

تقريبا هر كاری شده در دوران اخير 
بوده - بسترسازی مناسبی انجام شده 
و هم اكنون اندكی كمتر از يك هزار 
مگاوات ظرفيت نصب شده در كشور 
وجود دارد.البته برنامه وزارت نيرو اين 
است كه تا پايان دولت دوازدهم سهم 
ان���رژی های تجديدپذير را به چهار 

هزار مگاوات برسانيم.
وی با بي���ان اينكه هم اكنون 
۲۷ نيروگاه بزرگ سيكل تركيبی در 
اس���تان های كشور در حال ساخت 
اس���ت، گفت: تا تابستان سال آينده 
بي���ش از پنج هزار مگاوات ظرفيت 
نيروگاه���ی جديد به ظرفيت نصب 
شده كشور اضافه خواهد شد. عاوه 
بر اين، اقدامات مناسبی با همكاری 
مصرف كنندگان در جهت مديريت 
مصرف ش���روع كرده ايم و امسال 
درصدد هستيم كه اوج بار را تا سه 
ه���زار مگاوات با اجرای برنامه های 

مديريت مصرف كاهش دهيم.
اردكانيان به مبادات انرژی ايران 
با كشورهای منطقه هم اشاره كرد و 
گفت: ش���بكه تبادل انرژی ما با همه 
كشورهای همسايه برقرار شده است 
و درصدد هستيم كه سرمايه گذاران 
بخش خصوصی داخلی و خارجی با 

حضور در اين صنعت بتوانند از اين 
ظرفيت های كشور استفاده كنند.

وی در ارتباط با مس���ائل كان 
مرتب���ط با صنعت آب و برق گفت: 
ات���كای صنعت آب و برق به منابع 
عمومی و بودجه دولت تقريبا به ميزان 
زيادی كاهش پيدا كرده و عمدتا به 
منابع داخلی متكی ش���ده است؛ از 
نظر ساخت داخل هم در بخش برق 
تقريبا به طور ۱۰۰ درصد اتكای ما 
به داخل اس���ت و در بخش آب هم 
تجهي���زات زيادی را در داخل توليد 
می كنيم؛ عاوه بر اين، س���ازه هايی 
مرب���وط به صنعت آب از جمله از 
تصفيه خانه ها، سيستم های انتقال 
آب و شبكه های آبرسانی را مهندسان 
داخلی طراحی و احداث می كنند.

در ادامه معصومه ابتكار معاون 
رياس���ت جمهوری در امور زنان و 
خانواده گفت: در س���ال گذشته در 
بح���ث آب طرح "ردپای آب" را در 
ته���ران و تبريز اجرا كرديم و مورد 

استقبال زنان قرار گرفت .
وی ادام���ه داد: تفاهمنامه های 
همكاری در س���ه قالب توسعه پيدا 
می كند كه در قالب اول ش���ورای 
فرهنگ���ی و عمومی اس���ت كه در 

موضوع اص���اح الگوی مصرف 
است. در اصاح الگوی مصرف آب 
،ان���رژی و غذا اگر زنان تغيير رفتار 
داش���ته باشند، اتفاق خوبی صورت 

می گيرد. 
معاون رياست جمهوری در امور 
زنان و خان���واده افزود: قالب دوم، 
كارگروه اقتصاد مقاومتی است كه در 
معاونت رياست جمهوری در امور 
زنان و خانواده تشكيل شده است و 
يكی از محورهای آن اصاح الگوی 
مصرف اس���ت، زيرا الگوی مصرف 
كنونی سرمايه ملی را از بين می برد 
و هزينه خانواده ها افزايش می يابد. 
وی تصريح ك���رد: كارگروه 
تحريم ها هم قالب سوم است كه در 
اين معاونت ايجاد شده و با توجه به 
تحريم ها سياست هايی را برای مقابله 
ب���ا آن و در اجرای الگوی مصرف 

انجام می دهيم .
وی بيان كرد: طرح های هم افزايی 
برای زنان درحال اجرا است و حضور 
زنان را در عرصه های تصميم گيری 
فراهم می كنيم زيرا اگر در ش���هر و 
روستا منابع آب كافی نباشد بيشترين 
فشار روی زنان است و آنان بيشترين 

آسيب را خواهند ديد .

تولید بنزین به 100میلیون لیتر در روز افزایش می یابد
  فاز س���وم پاايش���گاه ستاره خليج فارس به زودی به بهره برداری 
می رس���د كه در اين صورت ميزان توليد بنزين كشور به ۱۰۰ ميليون ليتر 

در روز افزايش می يابد.
به گزارش ايرنا از تارنمای خانه ملت، بيژن زنگنه وزير نفت افزود:در 
ماه جاری توليد فاز س���وم كه ظرفيت اس���می آن ۳۶ ميليون ليتر در روز 
اس���ت، ش���روع و تا پايان سال تثبيت می شود و می تواند بيش از اين هم 
توليد داشته باشد.عليرضا صادق آبادی معاون وزير نفت در امور پاايش و 
پخش فرآورده های نفتی هم از افزايش ۶۷ درصدی ظرفيت توليد بنزين 
كشور نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت: با راه اندازی فاز سوم 
پاايشگاه ستاره خليج فارس در پايان هفته جاری، ظرفيت توليد بنزين به 

۱۰۵ ميليون بشكه در روز می رسد.

حمل و نقل ريلی در ايران برای 
ايفای نقش مؤثر در جابه جايی كاا 
و مسافر و همچنين ارتقای سهم ايران 
در بازار ترانزيت محموات كشورهای 
همسايه تغيير شكل می دهد و ساختار 

خود را عوض می كند.
به گزارش خبرنگارما، در ساختار 
جديد تمامی وظايف اجرايی و امور 
تصدی گری به بخش خصوصی واگذار 
خواهد ش���د و دولت صرفا به عنوان 
برنامه ريز و سياست گذار بر عملكرد 
بخش خصوصی نظ���ارت می كند.

مهندس حس���ين عاشوری قائم مقام 
مديرعامل راه آهن جمهوری اسامی 
ايران با اش���اره به اين تغيير ساختار 
قريب الوقوع گفت: ديروز در نشست با 
اعضای انجمن شركت های ريلی نحوه 
اصاح ساختار و ايجاد رگواتوری در 
بخش حمل و نقل ريلی مورد بررسی 
قرار گرفت. وی گفت: اصرار فراوانی 
داري���م كه حضور بخش خصوصی 
را در طرح های توس���عه و نگهداری 

صنعت ريلی افزايش دهيم، به همين 
منظور اخيراً همايش سرمايه گذاری در 
صنعت ريلی را برگزار كرديم كه در آن 
گزارش رئيس سازمان بورس مبنی بر 
عرضه پروژه های اين حوزه در بورس 
ارائه ش���د و اين حركت جديد برای 
جذب نقدينگی به سمت طرح های 
حمل و نقل ريلی ادامه خواهد يافت.
وي افزود: ما در آغاز اين راه هستيم 
و تاكنون دو شركت تأمين سرمايه با 
بخش خصوصی ريلی همكاری خود 
را آغاز كرده اند كه جديدترين مورد 
مربوط به خريد ۵۰ دستگاه لكوموتيو 
از طريق تأمين سرمايه در بورس بود.
وی ادام���ه داد: ما تمايلی به ورود در 
حوزه ساخت خط  آهن نداريم چون 
در حوزه بهره برداری كارهای زيادی 
داريم، اما به هر حال ممكن اس���ت، 
در پروژه ای به ما تكليف ش���ود كه 
در بخش س���اخت، نظير خط آهن 
رش���ت - آستارا وارد شويم كه جزو 

تكاليف ما  است.

برگز��� �همين ���� جشنو��� كا��فرينى � توسعه كسب �كا� 
باحمايت بانك �نصا�

�همين ���� جش���نو��� كا��فرينى � توسعه كس���ب �كا� ��نشگا� شريف 
با عنو�� �� س���ى كا� با حمايت مركز فين تك بانك �نصا� �� سالن جابر�بن 
حيا� ��نشگا� شريف با حضو� چهر� ها� شناخته شد� �كوسيستم كا��فرينى� 

��نشگاهى � علمى كشو�  برگز�� شد.
به گز��� ����� كل ���بط عمومى � تبليغا�� �� �ين ���� 160 �س���تا�تا� 
ثبت نا� كر�ند� 64 تيم توس���ط فعاال� �كوسيستم كا��فرينى كشو� �� جمله 
مركز فين تك بانك �نصا� �نتخا� ش���دند � 10 تيم ب���ه عنو�� برترين ها �� 
مر�س���م �ختتاميه به ���يه كا�ها� خو� پر��ختند � �� پايا� 3 تيم برتر جو�يز 

خو� �� ��يافت كر�ند.
بر�سا� �ين گز���� مركز فين تك بانك �نصا� �� ��ستا� حمايت �� كسب � 
كا�ها� ��نش بنيا� � تقويت مبانى �قتصا� مقا�متى �� �ين ��يد�� به برگز��� 
كا�گا� ها� �مو�ش���ى� �نتخا� طر� ها� برگزيد�� ����� �ستا�� �� ها � �� 
��� �ختتاميه به سخنر�نى پير�مو� �خرين �ضعيت � �نو�� مد� ها� حمايتى 

مركز فين تك � برپايى غرفه جهت شبكه سا�� � معرفى مركز �قد�� كر�.
�� پايا� �ين مر�سم �� حمايت ها� بانك �نصا� به عنو�� يكى �� حاميا� موثر 
�� برگز��� �ين ���� قد���نى � تش���كر � لو� قد���نى � نشا� حمايت تقديم 

نمايند� مركز فين تك بانك �نصا� شد.
گفتنى �ست �� س���ى كا� شريف ��يد��� �س���ت كه به �هتما� مركز 
كا��فرينى ��نش���گا� صنعتى شريف ��� �ند��� شد� � �� ���مه برگز��� موفق 
9 ���� قبلى �ين جش���نو��� بو�� �ست. هد� �صلى  �� برگز��� �ين جشنو��� 
�ين �س���ت كه صاحبا� �يد� � كا��فرينا�� به سرمايه گذ���� معرفى گر�ند � 

طر� ها� برگزيد� به مرحله � تجا�� سا�� برسند.

كاهش فاصله حركت قطا�ها ��خط 3 متر�� تهر��

نايب �ييس هيا� مدير� � مديرعامل ش���ركت بهر� بر���� متر�� 
تهر�� � حوم���ه �� كاهش �� �قيقه �� فاصله حركت قطا�ها �� خط3 

متر� خبر ���.
به گز��� مديريت ��تباطا� � �مو� بين �لملل شركت بهر� بر���� 
متر�� تهر�� � حومه� مهند� فرنو� نوبخت با �عال� �ين خبر گفت: 
پيش �� �ين فاصله حركت قطا�ه���ا �� �ين خط 9 �قيقه بو� كه �� ��� 
ش���نبه 8 �� ما� 1397 هر 7 � نيم �قيقه ي���ك قطا� بر�� جابجايي 

مسافر�� محتر� �� �ين خط �عز�� مي شو�.
�� با �شا�� به �ينكه فاصله حركت قطا�ها �� خط 3 تا �� ما� سا� 
96 هر 18 �قيقه يك قطا� �� نيمه شمالى � هر 10 �قيقه يك قطا� �� 
نيمه جنوبى بو� �فز��: �� �� ما�  96 �ين فاصله �� به 9 �قيقه �سانديم 
� �� ��� شنبه هشتم �� ما� 97 نيز با �ستفا�� �� حد�كثر تو�� تا جايي 
كه محد��يت ها � ش���ر�يط عمر�ني � فني �مكا� ��شته باشد �ين �ما� 

�� به  7 � نيم �قيقه كاهش ���يم.
مهند� نوبخت �� پايا� خاطر نش���ا� كر�: شركت بهر� بر���� 
متر�� تهر�� � حومه به عنو�� بز�گترين شركت �� �مينه حمل � نقل 
�يلي ���� ش���هر� كشو� همو��� سعي كر�� �ست تا بهترين �مكانا� 
� خدما� �� به شهر�ند�� � مس���افر�� خو� ���ئه �هد � �ميد���� كه با 
تخصيص بو�جه� ���� قطا�ها� جديد � �مكانا� مناسب با� هم بتو�نيم 
ميز�� ظرفيت جابجايي نا�گا� متر�� تهر�� � حومه �� �فز�يش �هيم.

گفتني �س���ت 20 حركت مسافر� به مجمو� حركت ها� �ين خط 
�ضافه ش���د� �ست � مجموعا �� هر ��� 244 حركت مسافر� �� خط 3 

متر�� تهر�� �نجا� مي شو�.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت (اول)
شركت تعاوني تهيه و توزيع پروفيل سيرجان

به �طال� كليه �عضا� محتر� ش���ركت تعا�ني مي �س���اند كه جلسه مجمع عمومي 
ع���ا�� به طو� فو� �لعا�� نوبت(���) �ين تعا�ني �� س���اعت 9 صبح ��� ��ش���نبه 
مو�خه97/11/8 �� محل ش���ركت ��قع �� بلو�� شهيد عبا� پو�� خيابا� ��خشا� 
نبش كا�� تشكيل مي گر��� �� كليه سهامد���� �عو� مي گر�� ��� ساعت مذكو� �� 
جلسه مجمع حضو�به هم �س���انند. ضمنا يا����� مي شو� هر يك �� �عضا� شركت 
مي تو�نند �س���تفا�� �� حق خو� �� به يك (نمايند� تا� �الختيا�) تا تا�يخ 97/11/06 
��گذ��نمايند. تعد�� ���� �كالتي هر عضو حد�كثر 3 ��� � هر ش���خص غيرعضو تنها 
يك ��� خو�هد بو�. ضمنا كساني كه كانديد �عضا� هيئت مدير� � با��� مي باشند 
حد�كثر يك هفته پس �� �نتشا� �گهي فرصت ���ند مد��� خو� �� تحويل هيئت مدير� 

نمايند.
�ستو� كا� جلسه:

1� �ستما� گز��� عملكر� هيئت مدير� � با��� ��خصو� سا� ها� 93 �لي 96
2� �نتخا� �عضا� �صلي � علي �لبد� هيئت مدير� بر�� مد� سه سا�

3� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد� بر�� مد� يك سا� مالي
4� �س���يدگي � �تخا� تصميم ��خصو� صو�� ها� مالي سا� ها� 93 لغايت 96 

شركت
5� طر� � تصويب بو�جه پيشنها�� سا�97 � 98

6� تعيين ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي  شركت
7� مصوبه پيشنها� هيئت مدير� ��خصو� پا��� مديرعامل

8� تصميم گير� ��خصو� �س���تفا�� �� منابع بانكي � موسسا� مالي � �عتبا�� �� 
قالب تسهيال� � �عتبا��� �سنا� ��خلي � �فر�� حقيقي � حقوقي

9� طر� � تصويب گز��� تغيير�� به عمل �مد� �� �عضا � سرمايه شركت
10� تصميم گير� �� مو�� تقسيم سو� شركت

11� تصويب حقو� مديرعامل.
(هيئت مدير� شركت تعا�ني تهيه � تو�يع پر�فيل سيرجا�)

سعيد معا��� مشا�� مدير عامل � مدير �مو� ���بط عمومي � حو�� مديريت
ضرورت افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون

«بانك توسعه تعا��» بر �سا� سياست ها� كلي �صل 44قانو� �ساسي 
�بالغي توس���ط مقا� معظم �هبر� � قانو� �جر�� سياس���ت ها� كلي �صل 
44 �� حمايت �� توس���عه بخش تعا�� تاس���يس گر�يد � �� همين ��ستا بر 
�سا� جز� (5) بند (�) سياست ها� كلي �صل (44) قانو� �ساسي مبني بر 
«تشكيل بانك توسعه تعا�� با سرمايه ��لت با هد� ��تقا� سهم بخش تعا�ني �� �قتصا� كشو�» 
� به موجب بند (�) ما�� (9) قانو� �جر�� سياس���ت ها� مذكو� كه بيا� مي ���� «تاسيس بانك 
توس���عه تعا�� با س���رمايه ��ليه معا�� 5 هز�� ميليا�� �يا� �� محل حسا� �خير� ���� توسط 
��لت بر�� تامين منابع س���رمايه �� بخش تعا��»� �� سا� 88 به طو� �سمي فعاليتش �� �غا� � 

��� �ند��� شد� �ست. 
  �هد�� �ين بانك مطابق �ساس���نامه مصو� به صو�� مفص���ل � جامع �� قالب هفت بند با 
��يكر� كمك به تحقق سياس���ت ها� كلي �صل 44 قانو� �ساسي � حمايت �� بخش تعا�� مطر� 

شد� �ست. 
سرمايه ��ليه �ين بانك �� �ما� تاسيس (پنج هز�� ميليا�� �يا�) �� حد�قل ممكن � كمتر �� 1 
��صد �� سرمايه بانك ها بو�� �ست كه �كنو� پس �� گذشت بالغ بر 9سا�� �� هم با تجديد ���يابي 
به 9192ميليا�� �يا� بالغ شد� كه تركيبي �� ����يي ثابت � نقدينگي مي باشد�نسبت �� كماكا� 
كمتر  �� 1��صد مي باش���د � �ين �� حالي �س���ت كه �ين بانك با گر�� منابع طي مد� فعاليت� 
حد�� 27هز�� ميليا�� توما� تس���هيال� �عتبا�� به جامعه ه���د� �� بخش ها � �ير بخش ها� 
�قتصا�� پر��خت كر�� �ست.مسلما حركت �� جهت �ستيابي به چشم �ند�� �قتصا�� بخش تعا�� 
� �سيد� به س���هم ��قعي �ين بخش �� �قتصا� ملي� نيا�مند �فز�يش تو�� �قتصا�� بانك توسعه 
تعا�� �� جمله �فز�يش سرمايه �ين بانك �ست. �فز�يش سرمايه بانك مي تو�ند تعا�� بين هزينه ها� 
تأمين مالي � �جر�� تكاليف قانوني �� پوش���ش ���� � ��بستگي بانك به منابع گر�� قيمت با��� �� 
كاهش �هد� �� طر� �يگر با �فز�يش س���رمايه� حجم فعاليت ها� توسعه �� بانك �فز�يش مي يابد 
كه نهايتا منجر به بهبو� عملكر� بانك خو�هد ش���د. مضا� بر �ينكه يكي �� �صلي ترين مشكال� 
�يجا�� ناشي �� عد� �فز�يش سرمايه� كاهش نسبت كفايت سرمايه بانك �ست به نحو� كه ��بطه 
بين نسبت كفايت سرمايه � ساير شاخص ها� مالي �مر� متقابل محسو� مي شو� � عليرغم نيا� 
سيستم بانكي به �يژ� بانك ها� ��لتي(تخصصي � توسعه ��) به �فز�يش سرمايه �� سنو�� گذشته 
� متعاقب �� تخصيص س���رمايه �� مبا�� �يربط� بانك توس���عه تعا�� �� كمترين ميز�� �فز�يش 
سرمايه �� بين ساير بانك ها برخو���� بو�� �ست. �� همين ��ستا جز� بانك ها� عامل طر� �شتغا� 
فر�گير � نيز طر� �شتغا� پايد�� ��ستايي �ست ضمن �نكه �ين بانك عال�� برعهد� ���بو�� عامليت 
�� طر� ملي �ش���تغا� پايد�� ��ستايي � عشاير�� �شتغا� فر�گير� �نجا� تكاليف �جتماعي �� قبيل 
پر��خت ��� ������ جو�نا��  �ش���تغا� مد� جويا� كميته �مد�� حضر� �ما� (��)� �نا� سرپرست 
خانو��� جامعه هد� س���ا�ما� بهزيستي� كمك به طر� ��نق توليد.....� � نيز عضويت كنسرسيو� 
�نتقا� �� خليج فا�� به ���ضي جنو� كش���و�� كمك به  نوسا�� نا�گا� حمل � نقل � طر� ها� 
ملي �� �ين �س���ت نيز هست. �ين مأمو�يت ها� جديد �� كنا� ساير تعهد�� � �ظايف نه تنها باعث 
ش���د� �ست سرمايه �ين بانك پاسخگو� نيا�ها� جامعه هد� خو� نباشد � به ��سطه عد� تعا�� 
�� منابع � مصا�� � �قد�ما� �جر�يي � عملكر�� بيش �� ظرفيت س���رمايه �� � منابعي عمال نر� 
كفايت سرمايه �ين بانك تحت �لشعا� شر�يط موجو� قر�� گير� .�نتظا� �ين بو� كه با منابع پيش بيني 
شد� �� قو�نين موضوعه� �ين بانك يكي �� بز�گترين بانك ها� كشو� باشد� �� حاليكه به علت عد� 
تخصيص منابع طي ساليا� متما��� كوچكترين يا �� كوچكترين بانكها� ��لتي كشو� محسو� 
مي ش���و�. �كنو� كه ما با بحر�� �قتصا�� ناشي �� تحريم ها� ظالمانه مو�جهيم � بخش خصوصي 
��قعي نيز چند�� �غبتي به سرمايه گذ��� �� �ين شر�يط ند��� � بايد ��بز�� شد� بخش ��لتي � 
شبه ��لتي نيز پرهيز كنيم. با توجه به تجربيا� گر�نبها� تعا�نيها �� جها� بر�� حل بحر�� ها� 
�قتصا��- �جتماعي چا�� �� جز توسعه جهش ��� بخش تعا�ني �� كشو� � ��هي بجز با�گشتن به 
سياس���تها� كلي �صل 44 قانو� �ساسي (توسعه بخش تعا�ني) ند��يم. به عبا�� �يگر �� شر�يط 
كنوني � به �اليلي �� قبيل «مو�جه بو�� با بحر�نها� �قتصا�� ناشي �� تحريم»� «لز�� خر�� غير 
تو�مي �� �كو�»� «لز�� كوچكسا�� ��لت � حمايت �� بنگاهها� كوچك � متوسط � مشاغل خر� 
� خانگي»� نيا�مند �شد � توسعه با سرعت بيشتر بخش تعا�ني �� �قتصا� كشو� هستيم.��فز�يش 
س���رمايه بانك �جتنا� ناپذير بو�� تا �ين بانك بتو�ند همچنا� با �عما� ضريب �هرمي �� خدمت 
�قتصا� مر�مي تعا��� تعا�نگر�� عزيز � طر� ها� ملي باش���د � عمال بتو�ند فلس���فه �جو�� � 
مأمو�يت ها� محوله �� كه حمايت �� توس���عه بخش تعا�� � �قتصا� تعا�ني �� قالب كمك به �يجا� 
� توس���عه �شتغا� � حفظ �شتغا� موجو� مي باشد � همچنين كمك به ��نق توليد � خدما� بيش 
�� پيش پر�نگ نمايد � بي تر�يد موضو� كمك به كاهش نر� بيكا�� � فر�هم نمو�� شر�يط ال�� 
بر�� بكا�گير� � �مكا� فعاليت �قتصا�� �قش���ا� � �فر�� مختلف به �يژ� جو�نا� � فا�� �لتحصيال� 
��نش���گاهي �� قالب �يجا� � توسعه �شتغا� �� يك س���و � همچنين حفظ �شتغا� موجو� �� گر� 
عز� ملي � بهر� گير� �� ظرفيت ها� موجو� �� جمله بانك توس���عه تعا�� مي باشد. �ين �مرمحقق 
نخو�هد شد مگر به تحقق �ين مهم كه «��� به �تفا�� جها� مي تو�� گرفت»� يعني �� سايه حمايت 
همه �ينفعا� �عم �� ��لت� مجلس� ����� تعا��� كا� � �فا� �جتماعي� �س���انه ها� ��تبا� جمعي� 
كا�كنا�� عمو� مر�� كه به نحو� �� �نحا� عضو تشكل ها� تعا�ني مي باشند� �تا� تعا�� جمهو�� 
�سالمي � �تحا�يه ها� سر�سر� ش���ركت ها� تعا�ني� شركت ها� تعا�ني� نسبت به بانك توسعه 

تعا�� بتو�� كا�ها� مهم � بز�� � قد� ها� �ساسي به �يژ� �� بحث �شتغا� بر��شت.

آگهى مناقصه عمومى شماره 2/97/ق
����� كل پس�ت �س�تا� قز�ي�ن ��نظر���� خدما� � نظاف���ت � با�بر�  مطابق با 
ش���ر�يط عمومى طر� قر����� � مشخصا� فنى ��با تعد�� 15 نفر نير� خدماتى  �� طريق 
مناقصه عمومى ��گذ��نمايد لذ�كليه �ش���خا� حقوقى كه موضو� �صلى فعاليت �نها با 
موضو� مناقصه مطابقت ��شته ������ مجو�ال�� ��مر�جع �يربط مى باشند  با مر�جعه به 

سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت(ستا�) �سنا� مناقصه �� ��يافت نمايند . 
1-تا�يخ ��� ��لين �گهى :���  �� شنبه مو�خه97/10/10 مى باشد.

2-مهلت ��يافت �س���نا�مناقصه :��تا�يخ 97/10/10 ��لين ������ �گهى به مد� 10 
���لغايت97/10/19 

3-مهلت ���ئه پاكت ها� �لف مناقصه :به مد� 14 ��� � � تا�يخ 97/10/20  لغايت پايا�  
�قت �����  4 /97/11 صرفا ��طريق پست پيشتا� به ���� ��حد حر�ست ����� كل پست 

�ستا� قز�ين ��سا� گر��.
4- سپر�� شركت ��مناقصه:

سپر�� شركت ��مناقصه به يكى ������� �يل مى باشد.
4/1-���ئ���ه ضمانت نامه بانكى �� يكى ��بانك ها يا موسس���ا� مالى تحت نظا�� بانك 

مركز� با �عتبا� 3 ماهه  �قابل تمديدبه مبلغ 100/000/000 �يا�.
4/2-في���ش ���ي���ز� نقد� به مبل���غ 100/000/000�يا� به حس���ا� ش���ما�� 
2174773203006 نز�بانك ملى به نا� حسا� سپر�� شركت پست �.�.� بابت شركت 

��مناقصه خدما� � نظافت � با�بر�   .
*ضمنا� تذكر �ين نكته ضر��يس���ت ���ستر��� �جو� فيش ها� ���يز� بر�برتبصر� �يل 

بخش سو� شر�يط مناقصه (موضو� سپر�� شركت ��مناقصه)�فتا�خو�هدشد.
5-�ما� با�گشايى پاكت ها : 

**-�ما� با�گشايى پاكت ها� �لف : س���اعت 10 صبح ���يكشنبه مو�خه 97/11/7 
مى باشد. ( مناقصه يك مرحله �� )

 (�� مناقص���ه ي���ك مرحل���ه �� ) ال�� ب���ه توضيح �س���ت كه پاكت ه���ا� �- � 
مى بايستى ��سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (ستا�) ��سا� گر��. 

 6-هزينه ها� مربو� به �نتشا��گهى مناقصه به عهد� برند� مناقصه مى باشد
���بط عمومى ����� كل پست �ستا� قز�ين

�� �ج���ر�� ما�� 344 قانو� �يين ����س���ي ���گا� ه���ا� عمومي � �نقال� 
 �� �مو� كيف���ر� مصو� 1392 بدينوس���يله متهمين ب���ه نا� ها� �قايا�
1� مه�د� باباي�ي فر�ن���د حس���ن 2� فاطم�ه ���س�تاني فر�هان�ي 
 فر�ندمحمد�ضا به �ته���ا� كالهبر���� ��يانه �� موضو� ش���كايا� �قايا�
1� �مي���د كال� كج فر�ند علي �كبر 2� علي �صغر غف���ا�� فر�ند �ما� موضو� 
پر�ند� كالس���ه ها� 9709986162500146 � 9709986166900074 
منته���ي ب���ه كيفرخو�س���ت ش���ما�� 9710436156200263 صا��� 
�� ���س���ر�� عمومي � �نقال� شهرس���تا� هفتكل مطر�حه �� ش���عبه ��� 
���گا� عمومي شهرس���تا� هفتكل كه �� حا� حاضر مجهو� �لمكا� مي باشند 
�حض���ا� تا �� تا�يخ 1397/10/25 ��� س���اعت 9 صبح جهت �فا� �� �تها� 
�نتس���ابي �� �ين شعبه به نشاني خو�س���تا� � هفتكل� بلو�� شهيد چر�غز���� 
جنب ش���بكه ��مپزشكي� ���گستر� شهرستا� هفتكل حاضر گر�ند �� غير 
�ينصو�� پ���س �� �نقضا� مهلت فو� به نحو غيابي �� خصو� موضو� �تخا� 

سيدعلي موسو� �همو���تصميم خو�هد شد.
�ئيس شعبه ��� ���گا� عمومي شهرستا� هفتكل

رونوشت آگهي حصر وراثت
�قا� منوچهر مر�� گلد�نلو ����� شناس���نامه ش���ما�� 53077 به ش���ر� ���خو�ست به كالسه 
701111/�97/67 �� �ين ش���و�� ��خو�س���ت گو�هي حصر ���ثت نمو�� � چنين توضيح ���� كه 
ش�ا����� ميال� مر��� گلد�نلو به شناسنامه 274119769 �� تا�يخ 97/4/4 �� �قامتگا� ��ئمي 
خو� بد��� �ندگي گفته � ��ثه �� مرحو� منحصر �س���ت ب���ه: 1� �قيه جو�نمر� با�بين فر�ند �بر�هيم 
م���ا�� متوفي 2� منوچهر مر��� گلد�نلو فر�ند محمد پد� متوفي. �ينك با �نجا� تش���ريفا� مقدماتي 
��خو�ست مزبو� به �س���تنا� ما�� 362 قانو� �مو� حسبي �� �� يك نوبت �گهي مي نمايد تا هركسي 
�عتر�� ���� � يا �صيتنامه �� متوفي نز� �� باش���د �� تا�يخ نشر �گهي ظر� يك ما� به شو�� تقديم ���� 

�ئيس شعبه 67 شو��� حل �ختال� ���ميه��ال گو�هي صا�� خو�هد شد.

رونوشت آگهي حصر وراثت
�قا� جعفر خد�يا�� ����� شناس���نامه ش���ما�� 2754394621 به ش���ر� ���خو�س���ت به 
كالسه701188/�67 �� �ين شو�� ��خو�س���ت گو�هي حصر ���ثت نمو�� � چنين توضيح ���� كه 
ش�ا����� صف�ر خد�ي�ا�� به شناس���نامه 547 �� تا�يخ 97/9/16 �� �قامتگا� ��ئمي خو� بد��� 
�ندگي گفته � ��ثه �� مرحو� منحصر �س���ت به ما�� � �� پسر به نا� ها� �يل: 1� خانم ليلي �صغر� 
فر�ندغالمعلي: ما�� متوفي 2� مهد� 3� جعفر(خد�يا��� فر�ند�� متوفي). �ينك با �نجا� تش���ريفا� 
مقدماتي ��خو�س���ت مزبو� �� به �ستنا� ما�� 362 قانو� �مو� حسبي �� �� يك نوبت �گهي مي نمايد تا 
هركس���ي �عتر�ضي ���� � يا �صيتنامه �� متوفي نز� �� باشد �� تا�يخ نشر �گهي ظر� يك ما� به شو�� 

�ئيس شعبه 67 شو��� حل �ختال� ���ميهتقديم ���� ��ال گو�هي صا�� خو�هد شد.

مناقصه شما��: 97/214

آگهى تجديد مناقصه شناسايى 
و ارزيابى كيفى مناقصه گران 

(دو مرحله اى)

شر�يط متقاضى :
1- ��شتن شخصيت حقوقي� شما�� شناسه ملي � شما�� �قتصا�� مؤ�يا� مالياتي.

2- ��شتن تجربه � ��نش فنى كافى مرتبط با موضو� مناقصه � حسن سابقه ��كا�ها� قبلى. 
3- ��شتن تو�نايى مالى � ���يه ضمانت نامه ها� بانكى معتبر.

4- ���ئه س���و�بق كا�� � همچنين مد��� � گو�هينامه ها� مرتبط با سيستم ها� مديريتى 
متناسب با موضو� مناقصه �� صو�� �جو�.

5- ���� بو�� تأييديه ها� مو�� نيا� كسب � كا� �� مر�جع �يصال�.

6- ���ئه صو�تحسا� ها� مالي حسابرسي شد� توسط حسابرسا� مستقل مربو� به �خرين سا� مالي.
7- تكميل فر� ها� �ستعال� ���يابى كيفى � ��سا� مد��� مربوطه.

شركت پس �� بر�سى �سنا� � مد��� ��صله � ���يابي تو�نمند� متقاضيا� ��چا�چو� ضو�بط 
� مقر���� نسبت به تو�يع �سنا� مناقصه بين ش���ركت ها� ��جد شر�يط �قد�� خو�هد نمو�. 
���يه مد��� � س���و�بق مذكو� هيچ حقى �� بر�� متقاضيا� جهت ش���ركت �� مناقصه �يجا� 
نخو�هدكر�. �� ضمن به ��خو�س���ت ها � مد��� ��س���الى بعد ��مد� مذكو� ترتيب �ثر ���� 

نخو�هدشد � �ين شركت �� �� يا قبو� هريك �� شركت ها �ختيا� ����.

شرحعنوانرديف

نا� � نشاني �ستگا� مناقصه گز��1
�ستا� بوشهر- عسلويه - شرك�ت پتر�شيمى نو��  صند�� پستى: 75391-115 
تلفن ها� تما� : 4-37323250-077 ��خلى 2258 ���نگا�: 077-37324775 

 www.bpciran.com   :سايت �ينترنتى
 تامين قطعا� يدكي CheckValve&Gate Valve ساخت شركت PAN KOREAموضو� مناقصه2

تا�يخ� مهلت� نشاني ��يافت 3
� تحويل �سنا� �ستعال� كيفي مناقصه گر��

�سنا� ���يابي كيفي �� �مو� حقوقى � قر�����ها � يا �� طريق سايت �ينترنتى شركت ��يافت شد� 
� بعد �� تكميل �نها به همر�� مد��� مربوطه حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� شنبه 

به تاريخ 1397/10/22 به ���� فو� ��سا� � يا به �مو�حقوقى � قر�����ها� �ين شركت 
�� عسلويه تحويل گر��.

�� �سنا� مناقصه ����� خو�هد شدمد� �عتبا� پيشنها�ها4

5
نو� � مبلغ تضمين شركت �� مناقصه 

(پس �� مرحله ���يابى كيفى � �عو� �� مناقصه گر�� 
�حر�� صالحيت شد�� همر�� پيشنها� قيمت ���ئه گر��)

بصو�� ضمانت نامه بانكي معتبر به مبلغ  3,000,000,000 �يا� (سه ميليا�� �يا�) 
� يا ���يز �جه نقد به حسا� جا�� شما�� 2661026610 نز� بانك تجا�� شعبه پتر�شيمى نو�� 

به نا� شركت پتر�شيمى نو�� 

���بط عمومى شركت پتر�شيمى نو��

مناقصه شما��: 97/219

آگهى تجديد مناقصه شناسايى 
و ارزيابى كيفى مناقصه گران 

(دو مرحله اى)

شر�يط متقاضى :
1- ��شتن شخصيت حقوقي� شما�� شناسه ملي � شما�� �قتصا�� مؤ�يا� مالياتي.

2- ��شتن تجربه � ��نش فنى كافى مرتبط با موضو� مناقصه � حسن سابقه ��كا�ها� قبلى. 
3- ��شتن تو�نايى مالى � ���يه ضمانت نامه ها� بانكى معتبر.

4- ���ئه س���و�بق كا�� � همچنين مد��� � گو�هينامه ها� مرتبط با سيستم ها� مديريتى 
متناسب با موضو� مناقصه �� صو�� �جو�.

5- ���� بو�� تأييديه ها� مو�� نيا� كسب � كا� �� مر�جع �يصال�.

6- ���ئه صو�تحسا� ها� مالي حسابرسي شد� توسط حسابرسا� مستقل مربو� به �خرين سا� مالي.
7- تكميل فر� ها� �ستعال� ���يابى كيفى � ��سا� مد��� مربوطه.

شركت پس �� بر�سى �سنا� � مد��� ��صله � ���يابي تو�نمند� متقاضيا� ��چا�چو� ضو�بط 
� مقر���� نسبت به تو�يع �سنا� مناقصه بين ش���ركت ها� ��جد شر�يط �قد�� خو�هد نمو�. 
���يه مد��� � س���و�بق مذكو� هيچ حقى �� بر�� متقاضيا� جهت ش���ركت �� مناقصه �يجا� 
نخو�هدكر�. �� ضمن به ��خو�س���ت ها � مد��� ��س���الى بعد ��مد� مذكو� ترتيب �ثر ���� 

نخو�هدشد � �ين شركت �� �� يا قبو� هريك �� شركت ها �ختيا� ����.

شرحعنوانرديف

نا� � نشاني �ستگا� مناقصه گز��1
�ست�ا� بوشهر� عسل�ويه� شرك�ت پتر�شيمى نو��� صند�� پستى: 115-75391 
 تلفن ها� تما� : 4-37323250-077 ��خلى 2258 ���نگا�: 077-37324775

www.bpciran.com :سايت �ينترنتى
تأمين قطعا� يدكى �بز�� �قيق مربو� به شركت Endress & Hauser موضو� مناقصه2

تا�يخ� مهلت� نشاني ��يافت 3
� تحويل �سنا� �ستعال� كيفي مناقصه گر��

�سنا� ���يابي كيفي �� �مو� حقوقى � قر�����ها � يا �� طريق سايت �ينترنتى شركت ��يافت شد� 
� بعد �� تكميل �نها به همر�� مد��� مربوطه حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� شنبه 

به تاريخ 1397/10/22 به ���� فو� ��سا� � يا به �مو�حقوقى � قر�����ها� �ين شركت 
�� عسلويه تحويل گر��.

�� �سنا� مناقصه ����� خو�هد شدمد� �عتبا� پيشنها�ها4

5
نو� � مبلغ تضمين شركت �� مناقصه 

(پس �� مرحله ���يابى كيفى � �عو� �� مناقصه گر�� 
�حر�� صالحيت شد�� همر�� پيشنها� قيمت ���ئه گر��)

به صو�� ضمانت نامه بانكي معتبر به مبلغ  1,240,000,000 �يا� 
(يك ميليا�� � ��يست � چهل ميليو�) � يا ���يز �جه نقد به حسا� جا�� شما�� 2661026610 

نز� بانك تجا�� شعبه پتر�شيمى نو�� به نا� شركت پتر�شيمى نو�� 

���بط عمومى شركت پتر�شيمى نو��



 جنگلهاي هيركاني ريههاي شمال كشور 
و ميراث طبيعي بازمانده از دوران ســـوم زمين 
شناسي، در حال تخريب و نابودي است و حال 
ناخوشـــي ندارد. طي دهههاي اخير طبيعت به 
عنوان اصليترين مزيت براي توســـعه شمال 
مورد غفلت و فراموشي قرار گرفته است و اين 
بي تفاوتي چنان ضربهاي بر پيكره اين خطه از 
سرزمين وارد آورده است كه قابل محاسبه نيست. 
قلع و قمع شاليزارها، جنگل و ساحل شمال ايران 
نه پيشرفت و ارمغاني براي ساكنان آن در پيداشته 
و نه موجبات حفظ طبيعت را فراهم كرده است.

توسعه غير اصولي كشور به خصوص در 
شمال چهره واقعي خود را به نمايش گذاشته 
است. دستگاه صنعت براي برداشت هرچه بيشتر 
از معادن، جنگلها را محو يا تخريب ميكند و 
دستگاههايي ديگر براي ايجاد اشتغال چشمان 
خود را به جنگل تراشي و از بين رفتن شاليزارها 
ميبندند؛ نمايش دردناك از نابودي بخشـــي از 

سرزمين!
ساخت و سازهاي بيكاري زا

در اين زمينه معاون توســـعه كارآفريني و 
اشتغال وزير تعاون، كار رفاه اجتماعي ميگويد: 
تغييركاربري بي رويه زمينهاي كشـــاورزي و 
ساخت و ساز در مناطقي از شمال كشور به ويژه 
مازندران يكي از علتهاي اساسي بيكاري در اين 

منطقه است.
 عيسي منصوري ميافزايد: امروز شرائط به 
گونهاي است كه هويت اغلب روستاها به علت 
تغيير بي رويه كاربري اراضي در خارج از بافت و 
نيز ساخت و سازهاي غيرمجاز خدشه دارشده و 
با چنين وضعي ضمن آنكه هيچ اشتغال پايداري 

در اين مناطق ايجاد نشده است بلكه بسياري از 
فرصتهاي شغلي هم سلب شد.

وي توضيـــح ميدهد: به عنـــوان نمونه 
غرب مازندران كه اقتصاد آن برپايه كشاورزي، 
گردشـــگري و صنعتي تعريف شده، امروز در 
وضعيتي قرار گرفته كه اقتصاد آن به سمت و سوي 
خدمات يعني خريد و فروش زمين، ساخت و 
ساز يا موارد ديگري سوق پيدا كرده است. بسياري 
از كشاورزان و روستائيان زمينهايشان را به افراد 
غيربومي فروختند و روستاها از سكنه بومي خالي 
و تبديل به ويال و شـــهرك سازي شده و هيچ 
تحولي در حوزه كسب و كار به وجود نيامده و 
همچنان وضعيت معيشتي مردم اين منطقه بدتر از 
دورههاي گذشته ميشود. هرچند دولت ساز و 
كارهاي خوبي براي پيشگيري، مقابله و برخورد 
با تغيير كاربري و ساخت و سازهاي غيرمجاز 
اتخاذ كرده است، ولي در صورت ادامه اين معضل 
تمامي مزيتهاي حوزه گردشگري منطقه در كمتر 

از دو دهه آينده از بين خواهد رفت.
 حسينمعصوم، مشاور حقوقي وزير راه و 
شهرسازي و نماينده وزير در شوراي حفظ حقوق 

غيرمجاز ساز و ساخت از انتقاد بيتالمال هم با
غيرقانوني فعاليت گسترده رواج از ، مازندران در
و تبليغاتآزاد و امالكمازندران بنگاههايمشاور
بدونمحدوديتاينبنگاههادرزمينهتغييركاربري
در مجاز غير ساز و ساخت و كشاورزي اراضي
اســـتان مي گويد : اين جنگلهاي و سواحل
مازندران، استان در بيرويه سازهاي و ساخت
كالبدي تركيبناموزوندرساختار ايجاد بر عالوه
راستاي در را عديدهاي مشـــكالت استان، اين
اقتصادي، زيرساختهاي اجراي و اهداف تحقق
داشته است؛ پي در مازندران فرهنگي و اجتماعي
و ساخت بيرويه افزايش شاهد كه گونهاي به
اين جنگلهاي و سواحل در مجاز غير سازهاي
كشاورزي اراضي كاربري تغيير و هستيم استان
و سودجو افراد توســـط وسيع بسيار شكل به

بهوضوحميبينيم. فرصتطلبرا
 واردكننده خشكبار شديم

رئيس اتحاديه فروشـــندگان آجيل و 
خشـــكبار هم در انتقاد از سوداگري زمين و 
ويال در شمال ميگويد: شايد بالغ بر 70درصد 
تخمههايي كه در بازار ايران به فروش ميرسد 
چيني است، زيرا اراضي توليد خشكبار به ويال 

تبديل شده اند .
مصطفي احمدي ميافزايد: با توجه به 
حجم پايين توليد كشور در زمينه برخي از 
انواع آجيل، نمونههـــاي چيني با حجم باال 
وارد بازار شده است و اكنون در حوزه انواع 
تخمهها بخش قابل توجهي از محصوالت 
بازار نمونههاي چيني اســـت. به عنوان مثال 
باالي 90درصد از تخمههاي كدوي مرمري 
چيني بوده و در حوزه تخمه آفتابگردان نيز 

بالغ بر 80درصد ظرفيت بازار در دست چين 
است. در ارتباط با تخمه كدوي گوشتي نيز 
50 تا 60درصد بازار در اختيار محصوالت 

چيني قرار دارد.
وي خاطرنشان ميكند:اكنون در زمينه 
كميت خشكبار ايراني بايد به اين نكته توجه 
كرد كه شمال كشـــور يكي از مناطق بسيار 
مناسب براي كاشت محصوالت ما بوده است، 
اما حال كه در شمال همه زمينهاي شمال جاي 
خود را به ويال دادهاند ديگر زميني براي كشت 

تخمه و بادام باقي نمانده است.
تبديل باغهاي چاي به امالك

رئيس سازمان چاي هم ميگويد: يكي از 
دغدغههاي اين سازمان كاهش سطح زيركشت 
باغات چاي است، چراكه «طرحهايهادي» به 
باغات چاي ضربــــه ميزند و چايكار ترجيح 
ميدهد باغش را كــــه در طرح قرار گرفته، به 

واحد مسكوني تبديل كند.
محمدولي روزبهان ميافزايد: در كشور 
28هزار هكتار باغ چاي وجــــود دارد كه در 
21هكتار آن به طور مستمر توليد برگ سبز چاي 

انجام ميشود. كوچك بودن باغات چايكاري از 
سوي صاحبان باغات چاي موجب شده است 
كه در مجموع چايكاران از درآمد مناسبي براي 

گذراندن معيشت خود برخوردار نباشند.
 با متخلفان برخورد ميكنيم!

با وجود تخريب جنگلها به وسيله ويالها و 
تار و مار شدن شمال ايران به دست سودجويان و 
انتقاد بسياري از كارشناسان و مسئوالن كه بعضا به 
آنها اشاره شد اما سازمان جنگلها معتقد است كه 

با متخلفان برخورد قانوني ميشود!
 حال بايد پرسيد داليل ساخت اين تعداد 
زياد ويال در جنگلهاي شمال چيست و سازمان 
جنگلها با چه موانعي مواجه اســـت كه امكان 
مديريت و حفظ جنگلها را ندارد؟ همچنين يكي 
از داليل ساخت ويال در منابع طبيعي شمال بحث 

مستثنيات است. چرا جنگل به عنوان اموال ملي 
به دست اين و آن افتاده است كه هم آنها و هم 

سازمان براي معضل فوق توجيه داشته باشند؟
معاون امور جنگل سازمان جنگلها، مراتع 
و آبخيزداري كشور در پاسخ به اين سوالها به 
«اطالعات» ميگويد: اراضي جنگلي را ميتوان در 
راستاي مقررات قانوني واگذار كرد، ولي جنگلها و 
مراتع را تحت هيچ شرايطي نميتوان واگذار و به 

بياني ممنوعيت مطلق در جهت واگذاري دارد. 
عباسعلي نوبخت ميافزايد: همجواري و 
اتصال اراضي جنگلي با جنگلها، بعضاً موجب 
ايجاد شـــبهه در نزد عموم ميشود ضمن اينكه 
سازمان متبوع در تحقق مديريت و اهداف حفاظتي 
خود از جنگلهاي شمال از هيچ كوششي فروگذار 

نبوده و در حقيقت موانع احتمالي ايجادي را در 
جهت تحقق اهداف سازماني خود مرتفع ميكند. 
بديهي است در صورت ساخت ويال در اراضي 
ملي يا اراضي جنگلي يا حتي در جنگلهاي شمال 
با متخلفان برخـــورد قانوني و با طرح دعاوي يا 

شكايت عليه آنان احقاق حق خواهد كرد.
وي در زمينه بحث مستثنيات به عنوان يكي 
از داليل ساخت ويال در شمال ميگويد: وجود 
مستثنيات اشخاص در اراضي جنگلي يا جنگل يا 
اراضي متصل به آن بعضاً موجب تصرف غيرقانوني 
بخشي از اراضي ملي توسط مالكان مستثنيات 
شده و طبيعتاً مشكالت و چالشهايي را موجب 
ميشود و با وقوف و علم به چنين اقداماتي به دور 
از چشم مأموران اين دغدغهها ميبايست مرتفع 
شود. هرچند عليه تمامي متصرفان غيرمجاز منابع 

ملي با طرح شكايات يا دعاوي از سوي ادارات كل 
چهارگانه شمال اقدام ميشود.

معاون امور جنگل سازمان جنگلها درباره 
نقش جزيرهاي عمل كردن دستگاهها و نهادها در 
بحث تغيير كاربري اعم از جنگل و اراضي شمال 
ميگويد: همسويي و تعامل دستگاههاي مختلف 
در حفاظت و صيانت از اراضي ملي و جنگلها 
اجتناب ناپذير اســـت و تغيير كاربري عمدتاً از 
ناحيه مالكان ميبايست صورت گيرد نه متصرفان. 
بنابراين چنانچه شخص يا اشخاصي مترصد تغيير 
كاربري باشند بايد نخست احراز مالكيت شود 
و در اين گذر دستگاه محترم قضايي نيز با اوامر 
قضايي به موقع ميتواند در حفاظت و صيانت 
از اين منابع ملي و برخورد با متخلفان در تغيير 

كاربري نقش موثري ايفاد كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما 
با اين روند تا چندسال ديگر ميتوان شاهد ازبين 
رفتن كامل جنگلها مانند آنچه در كالردشـــت 
و گلندرود رخ داده اســـت- باشيم، خاطرنشان 
ميكند: وجود و اســـتقرار مستثنيات اشخاص 
در ارتفاعات مناطقي از شـــمال كشور از جمله 
شهرستان كالردشت موجب بروز برخي اشتباهات 
و ابهامات در نگرش كلي تصرفات به اراضي ملي 
شده است، درصورتي كه عمده ساخت و سازها 
در خارج از منابع طبيعي صورت گرفته و از حوزه 
وظايف سازمان متبوع خارج است. اما آنچه مربوط 
به منابع ملي يا به تعبير خبرنگار محترم، جنگل 
تلقي شده است اقدامات الزم از ناحيه مأموران 
در تشكيل پروندههاي قضايي معمول و در مراجع 

محترم قضايي مطرح، رسيدگي يا در مسير قضايي 
و تشريفات آن قرار دارد.

نوبخت همچنين در پاسخ به اين سوال كه 
باتوجه به مهاجرت گسترده جمعيت به خصوص 
از مركز و جنوب كشور به شمال مخصوصاً به 
مازندران، آيا سازمان نگران منابع طبيعي و گسترده 
شدن تغيير كاربريها نيست، ميگويد: قطعاً اين 
دغدغههاي مطرح شده موجب نگراني است و 
بر اين اساس نيز ســـازمان متبوع با اجراي يك

سلسله اقدامات مديريتي از جمله اجراي طرح 
ملي كاداستر، اخذ سند مالكيت، طرح بنچ مارك
در كانونهـــاي بحراني، ارتقاء ضريب حفاظتي، 
اجراي ماده 64 مكرر (عوض و معوض) در جهت 
يكپارچه ســـازي اراضي و حتي تملك و خريد 

مستثنيات اشخاص محاط در جنگل و... حداكثر 
توان و تالش خود را براي تثبيت مالكيت دولت و 

حفاظت از منابع جنگلي معطوف داشته است.
در خاتمه ميتوان گفت كه با اجراي قوانين 
و مقررات مربوط و تعامل فيمابين و همكاري 
متقابل سازمان ثبت اســـناد و امالك و با تهيه 
حدنگاري (كاداستر) و نقشه موردنياز در جهت 
تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملي و... موضوع 
ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي 
و منابع طبيعي مصوب سال 89 مجلس محترم 
شوراي اسالمي بخش عمده دغدغههاي بوجود 
آمده برطرف و اين امر مستلزم همكاري و تعامل 
تمامي دستگاههاي ذيربط و متوليان امر در تحقق 
فرمايشات مقام معظم رهبري كه فرمودند فرهنگ 
منابع طبيعي ميبايست به معارف عمومي تبديل 

شود، بوده و گامي موثر در حفاظت و صيانت از 
اين منابع خواهد بود.  معاون امور جنگل سازمان 
جنگلها با تشكر از حساسيت روزنامه اطالعات، 
اذعان ميكند كه كمك و همراهي ارباب جرايد 
و اصحاب رسانه با سربازان خدوم و محافظان 
منابع ملي در سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري 
كشور نقش مؤثري را در حفاظت از منابع ارزشمند 

جنگلي ايفا خواهد كرد.
تغيير هويت شمال

اظهارات اين مقام ســـازمان جنگلها از 
تحت كنترل و عادي بودن شرايط در شمال در 
استان جنگلباني جامعه حالي است كه رئيس
پاسخ در دانشگاه هياتعلمي عضو و مازندران
پيشروي چشماندازي چه روند اين با اينكه به

اطالعات خاطرنشان  به روزنامه شمال است،
ميكند: يك زمانيميگفتندعرصههايجنگلي
و برجها آن بهجاي اما شود اكوتوريسم بايد
چالوس و نوشهر در كه كشـــيدند قد ويالها
بكر نقطه اين كاربريدر هستيم. تغيير آن شاهد
همين به است . اگر توسعه و رشد به رو كشور
تغيير ساختمان به شـــمال برويم پيش منوال
اينمعضل هم االن همين داد . تا هويتخواهد
مخرب سيلهاي بيماريها، آفات، شـــيوع به
عوارض و برنج گسترده واردات به وابستگي

است. زده دامن ديگر
ميكند : خاطرنشـــان اميني دكترمحمد
خارج توليدي حالت از دارد كشورمان شمال
را خود اراضي تا ميروند كشاورزان و ميشود
براي خوبي چشمانداز موضوع اين كه بفروشند
گفته نميگذارد .به برجا گرانبها خطه اين آينده
شمال در غيرانتفاعي آموزشي مؤسسه 42 وي،
حالي در ميكنند توليد فارغالتحصيل دارند دائم
و نيست خبري اشتغالي زيرساختهاي از كه
در شمال است .اكنون خطرناكي سيگنال اين
اســـت . جمعيت گرفته وضعيتخاصقرار
رشد به رو بيكاري و طالق ميكند، رشد دائم
ساير از كه جمعيتي هجوم اين با و اســـت
گسستگي است، افتاده راه به شـــمال به نقاط
ميكند .حتي پيدا بيشتري شدت هم فرهنگي
ديده آسيب و نمانده امان در هم شمال اقتصاد
و بيكارند شمال دختران 65درصد است . مثًال
را مشكالتشان زمينفروشي با مجبورند اوليا

كنند. بهصورتموقتحل

فاصلههر  امينييادآورميشود :درشمالبه
كه دارد وجود شهر يا آبادي يك كيلومتر 5-6
وجود دارد. با نياز خاص مديريت به امر اين
است شده زده جنگلها و اراضي به كه حراجي

كرد. احيا را آنها نميتوان ديگر
را فاجعه اين جلوي پيشرفته قانون با بايد
دامن اين از بيش كاربري تغيير آتش تا گرفت
خشك حال در كشور نگيرد . شمال را كشور
شدناست . ديگرجنگلهاكمتربرفراميبينند،
در آب مقدار و شده بيشتر بارشها از  تبخير
سمت به و است شـــده كم دسترسروستاها
را كاربريها تغيير ميروند . اگر پيش خشكي
بزرگي مخاطرات كنيم، اضافه موارد اين به هم

خواهدگرفت. دامنفرزندانمانرا
نقش بي بديل جنگل

مازندران هم در  جنگلباني جامعه عضو
گفتگو با اطالعات بــــه كاركردهاي ذي قيمت 
جنگل كه به آساني در حال از بين رفتن است 
و اشاره ميكند و ميگويد: بيشكبرايجنگل
آن گرفتو نظر بهاييدر توان نمي طبيعي منابع
تلطيف در زيرا جنگل داد قرار ترازو كفه در را
تقريبًا و دارد نقشاساسي كشور هوايهر آبو

اكسيژنمصرفيجهانتوسطجنگلو 60درصد
افزايشذخيرهسازي منابعطبيعيتأمينميشود،
اينميزان و دارد دنبال به آبهايزيرزمينيرا سفره
غير مناطق از بيشــــتر بار جنگلي40 مناطق در

جنگلياست .
بروز رضائــــي ميافزايد: از نادر مهندس
و آبي زيانبار فرسايش و سوز خانمان سيلهاي
ميكند جلوگيري روان حركتشنهاي و بادي
و مزارع نابودي مانع و مردم آرامش موجب و
طبيعت گرانبهاي گوهر اين خاك حفظ سبب
پيشرسسدهاي پرشدن از ميشود. جلوگيري
با ويژه مناطق در گزاف هزينههاي با كه كشور
دواموقوام احداثميشوند، اهدافچندمنظوره
حفاظت و بهمن سقوط كنترل وحش، حيات
مواد 50 درصد جذبتا آهن، خطوط و ها جاده
مكاني، نظم برقراري هوا، در موجود راديواكتيو
شيميايي عواملفيزيكيو بسيارياز بينبردن از
هوشي افزايشضريب هوا، و آب آلودگيهاي
و اقليمي عوامل بين تعــــادل كودكان، برقراري
كثيرياز برايتعداد سازنده مولدو اشتغال ايجاد
اثرات جمله از اينگونه فوايد دهها و جامعه افراد

ثمربخشايننعمتالهياست.
زيانباري آثار اينكارشناسجنگل، گفته به
كامًال تماميسطوحجنگلهايشمالكشور در
گوناگون داليل به و متأســــفانه استو مشهود
گوشــــت قيمت بودن باال و بيكاري جمله از
كتول هاي دام ويــــژه به دام تعداد بر روز هر
كنند، تعليفمي جنگل از عمدتــــًا نيز آنها كه
اخير هاي سال شــــود. همچنين در مي   افزوده

غيربومي غالبًا داران سرمايه هجوم و ويالسازي
غالبًا باطن در ولي اســــتراحت براي ً ظاهرا كه
آورده هجوم مناطق اين به خوشگذراني براي
اشاره مورد بازده كم كشــــاورزي جايگزين اند
سرعت و ويالسازان تهاجم است . شدت شده
در استكه اي گونه به مناطق اين در ويالسازي
آثار آينده در الزم تمهيدات نيانديشيدن صورت

چندانيازجنگلباقينميماند.
تبديل با ارتباط در افزايد: البته مي رضايي
بايد كشــــاورزي هاي زمين به جنگلي اراضي
درس اتيوپي چون كشوري شوم سرنوشت از
تصور به كشور آن مسئوالن كه گرفت عبرت
سطح كشاورزي محصوالت توليدات افزايش
تبديل مزارع به را خود هاي جنگل از وسيعي
دســــت از با و كوتاه زماني فاصله در كه كردند
وضعيتي تبديلي هاي زمين توليد، توان رفتن

غذايي مواد پخش صحنه ديدن و درآمد اسفبار
مجامعجهانيوسروكولپريدنمردم ارسالياز
كمكهاي از اي قطعه آوردن دســــت به براي
در لرزه به را وجداني با بيننده هر قلب ارسالي

آورد. مي
محمد داودبيگي
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* محمدولي روزبهان، رئيس سازمان چاي:  طرح «هاديروستايي» به باغات 
چاي ضربه ميزند و چايكار ترجيح ميدهد باغش را كه در طرح قرار گرفته، 

به واحد مسكوني تبديل كند 
همين به مازندران: اگر استان جنگلباني جامعه رئيس اميني، *دكترمحمد

منوالپيشبرويمشمالبهساختمانتغييرهويتخواهدداد 
معاون امور جنگل سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري  * عباسعلي نوبخت
كشور: در صورت ساخت ويال در اراضي ملي يا اراضي جنگلي يا حتي در 
جنگلهاي شمال با متخلفان برخورد قانوني و با طرح دعاوي يا شكايت عليه 

آنان احقاق حق ميشود

*عيسي منصوري، معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزير تعاون، كار رفاه 
اجتماعي:  تغييركاربري بي رويه زمينهاي كشاورزي و ساخت و ساز در مناطقي از 

شمال كشور به ويژه مازندران يكي از علتهاي اساسي بيكاري در اين منطقه است 
 * در صورت ادامه اين معضل تمامي مزيتهاي حوزه گردشگري شمال در 

كمتر از دو دهه آينده از بين خواهد رفت 
*مصطفي احمدي، رئيس اتحاديه فروشندگان آجيل و خشكبار:  بالغ بر 
70درصد تخمههايي كه در بازار ايران به فروش ميرسد چيني است، زيرا 

اراضي توليد خشكبار در شمال به ويال تبديل شدهاند 
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افـقـى: 

 –

 –

عـمـودى:

 – آگهى تغييرات شركت توليدى و صنعتى حديد مفتول 
(سهامى خاص) به شماره ثبت 320 و شناسه ملى 10862014193

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

 –

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده 
صاحبان سهام شركت مجتمع كشت و صنعت و دامپروري 

و مرغداري دشت خرم دره (سهامي عام) 
به شماره ثبت 32 به شناسه ملي 10460003837

آگهى مزايده فروش تجهيزات مازاد

 –

 –

 –

شركت برگزار كننده در رد يا قبولى برنده يا برندگان مختار است.

: شركت سرمايه گذارى ساختمان ايران (سهامى عام )

امور سهام شركت سـرمايه گذارى ساختمان ايران( سـهامى عام): 

 : شركت نوسازى و ساختمان تهران (سهامى عام)

امور سهام شركت نوسازى و ساختمان تهران( سهامى عام):

 : شركت پشتيبان ايجاد ساختمان (سهامى خاص) 

 : شركت ساختمان و توسـعه فن آورى( سهامى خاص) 

 : شـركت مديريت پروژه هاى توسعه و ساخت آريان (سهامى خاص) 

آگهى تغيير محل
شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران (سهامى عام )به شماره ثبت 122539 و شناسه ملى 10101660410

و شركتهاى زيرمجموعه

مجمع عمومي فوقالعاده نوبت سو م
شركت تعاوني مسكن اميد كاركنان آموزش و پرورش چهاردانگه

شماره ثبت 275444 شناسه ملي 10103075850

نوبت اول آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اى 
KVA

KVA

http moamelat tbtb ir

www tavanir org ir
http iets mporg ir

http moamelat tbtb ir

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده(نوبت دوم)

موسسه انجمن علمي راديولوژي ايران
 با شماره ثبت 7227 شناسه ملي 10100327598

هيات مديره انجمن علمي راديولوژي ايران 

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوقالعاده(نوبت دوم) 

شركت واسپاري سپهر صادرات(سهامي خاص)
ثبت شده به شماره 395597 و شناسه ملي 10320469474

هيات مديره شركت

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوقالعاده(نوبت دوم) 

شركت واسپاري سپهر صادرات(سهامي خاص)
ثبت شده به شماره 395597 و شناسه ملي 10320469474

هيات مديره شركت



سهراب سپهري شاعر و نقاش معاصر، در 1307 ش در 
خانواده اي اهل ذوق و هنر، متولد شد. پدرش اسد اه سپهري 
كارمند اداره پس����ت و تلگراف بود و به هنر و ادب عاقه 
فراوان داشت. از مادربزرگش حميدة سپهري در كتاب »زنان 
س����خنور ايران« چند شعر آمده است. پدربزرگ مادرش نيز 
ميرزا محمدتقي سپهر كاشاني، ملقب به »لسان الملك«، مؤلّف 

كتاب مشهور »ناسخ التواريخ« بود. 
كودكي سهراب در باغ بزرگي در كاشان، در محله دروازه 
عطا گذش����ت. پدر سهراب در كودكي او )1314ش( بر اثر 

بيماري فلج شد و از دنيا رفت. 
سهراب از كودكي به نقاشي و خط عاقة وافر داشت، و 
از هر فرصتي براي نقاشي استفاده مي كرد. تحصيات ابتدايي 
و دوره اول متوس����طه را در كاشان گذراند و در سال 1322 
به تهران آمد و وارد دانشس����راي مقدماتي شد. پس از اتمام 
تحصيات )دو س����ال( در دانشسرا به كاشان بازگشت و در 

سال 1325 به استخدام ادارة فرهنگ كاشان درآمد.  
دوستي با مشفق كاشاني موجب راه يافتن او به انجمن هاي 
ادبي و آشنايي با شاعران همشهري اش شد. به گفتة مشفق در 
آن دوران نسخه خطي ديوان بيدل و ديوان صائب و ديوان 
كليم كاشاني همواره همراه او بود. مجموعة »دركنار چمن« 
يا آرامگاه عشق، به شيوة زهره و منوچهر ايرج ميرزا، اولين 
اثر سهراب است كه آن را در 1326 در كاشان منتشر كرد. 
پس از دو س����ال خدمت در ادارة فرهنگ، در 1327 ديپلم 
كامل متوسطه گرفت و براي تحصيل در دانشكدة هنرهاي 
زيبا راهي تهران ش����د. در تهران، آشنايي با سروده هاي نيما 
يوشيج )1276 � 1338ش( او را به طبع آزمايي در قالب هاي 
جديد شعري برانگيخت. از اين زمان بعضي از اشعارش را 

در نشريات مختلف منتشر كرد. 
شركت در انجمن هاي ادبي باعث آشنايي او با شاعران 
و نقاش����ان سرش����ناس آن دوره نظير نيما يوشيج، فريدون 
مش����يري، هوشنگ ابتهاج )سايه(، سياوش كسرايي، منوچهر 
ش����يباني، باستاني پاريزي و غامحسين قريب شد. در سال 
1330 مجموعه »مرگ رنگ« و در 1332 »زندگي خواب ها« 

را منتشر كرد. 
از او در مجات هنري و ادبي نظير هنر نو، آپادانا، علم 
و زندگي و سخن مقااتي منتشر شد. سهراب در سال 1336 
به پاريس رفت و در مدرسة هنرهاي زيباي آنجا به تحصيل 
در رشتة ليتوگرافي پرداخت. در سال 1340 »آوار آفتاب« و 
»شرق اندوه« و »زندگي خواب ها« را در مجموعه اي با عنوان 
آوار آفتاب منتشر كرد. نبوغ هنري و فعاليت هاي ادبي او در 
دهة چهل به اوج ش����كوفايي رسيد. او در اين دهه »صداي 
پاي آب«، »مسافر«، »حجم سبز« و »ما هيچ، ما نگاه« را سرود 
كه دربارة آنها نقد و تحليل هاي بسياري نوشته شد. در 1356 
تمام هش����ت دفتر ش����عر خود را در يك مجموعه با عنوان 
»هشت كتاب« منتشر كرد. اشعار سهراب در زمان حيات و 
پس از مرگ او، به زبان هاي انگليسي، فرانسه، آلماني، عربي، 

اسپانيايي، تركي و سوئدي ترجمه شده است. 
سپهري در اين سالها، عاوه بر سرودن شعر، به نقاشي 
نيز پرداخت. پس از آنكه تحصيل در دانشكدة هنرهاي زيبا 
را به پايان آورد )1332 ش( در چند نمايش����گاه گروهي و 
سپس انفرادي نقاشي هاي خود را به نمايش گذاشت. در طي 
اين سالها در چند ادارة دولتي ازجمله شركت نفت، ادارة كل 
هنرهاي زيبا )بخش موزه ها(، ادارة كل اطاعات كشاورزي، 
مشغول به كار بود، تا اينكه در سال 1340 به كلي از كارهاي 

دولتي كناره گرفت. 
سهراب هر وقت كه امكان مادي برايش فراهم مي شد، 
به س����فر مي رفت، ولي در هيچ جا بيش از چند ماه نماند. 
فرانسه، هند، افغانستان، انگليس، اسپانيا، ايتاليا، اتريش، يونان، 
مصر، ژاپن و آمريكا ازجمله كشورهايي هستند كه او از آنها 
ديدن كرده بود؛ اما بيش از همه به كاشان دلبسته بود. سال 
آخر عمر خود را در آن ش����هر و روس����تاهاي اطراف آن به 
سر برد. وي در 1359 بر اثر بيماري سرطان درگذشت و در 
مشهد اردهال، از توابع كاشان، در صحن امامزاده سلطان علي، 

به خاك سپرده شد. 
شعر سپهري 

س����پهري را معمواً با حجم س����بز و صداي پاي آب 
مي شناسند، اما اين دو كتاب نه آغاز شعري سپهري است و 
نه نقطة پايان آن، زيرا بيش از آن چند دفتر شعر و پس از 
آن نيز »ما هيچ،  ما نگاه« را سروده است كه تفاوت هايش با 
اين دو دفتر كم نيست. در شعر سپهري، برخاف شاعراني 
كه هميش����ه يك چيز گفته  اند، و از يك نوع ابزارهاي بياني 
استفاده كرده اند، گسست هاي مهمي هست و اين گسست ها 
با سلوك معنوي او ارتباط دارد. با اين همه، نوعي پيوستگي 
هم در ش����عر او هست كه بيشتر در شيوة بيان اوست و در 
جستجوگري او، شعر او را به اعتبار اين گسست ها مي توان 

به چند دوره تقسيم كرد. 
مرگ رنگ: نخس����تين دفتر شعر سپهري است كه آن 
را چند سالي پيش از »هواي تازة« احمد شاملو و »ارغنون« 
اخوان ثالث و »ديوار« فروغ فرخزاد و پس از »رهاي« فريدون 
توكلي منتشر كرد؛ زماني كه از شعر نيما بيش از چند قطعه 
منتشر نشده بود. شعرهاي اين دفتر در همان قالب هايي است 
كه در آن س����الها مرس����وم بود: چهارپاره و نيمايي. برخي از 
شعرها بيشتر در حال و هواي شعرهايي است كه شاعراني 
چون توللي در همان زمان مي سرودند و دست كم در يكي 
از شعرهاي اين دفتر كه »سپيده« نام دارد، زباني شسته رفته 
از نوع زبان توللي، با واژگاني بسيار ادبي، با قالب سه پاره 
كه در ش����عر »تلخ« نيما مي بينيم تركيب شده و اين تركيب 
براي ساختن فضايي انتزاعي به كار رفته است كه هر چند 
زيبا مي نمايد، اما هيچ چيزي را بيان نمي كند، جز اينكه شعر 

سپيده دمي را توصيف مي كند. 
در دوردست 

قويي پريده بي گاه از خواب 
شويد غبار نيل ز بال و پر سپيد... 
خطي ز نور روي سياهي است 

گويي بر آبنوس درخشد زر سپيد 
)سپهري، سهراب، ص 17ـ18( 
اما بيشتر شعرهاي اين دفتر زبان و بياني نيمايي دارد. 
اين نيمايي بودن هم به لحاظ نوع اس����تفادة شاعر از وزن و 
قافيه اس����ت، و هم به اعتبار تفصيل در توصيف جزئيات، 
توصيفي خطي و داس����تان گويانه، اين ويژگي ها در اين پاره 
از ش����عر »ديوار«، كه يكي از نيمايي ترين شعرهاي اين دفتر 

است، آشكار است: 
تا بسازم گرد خود ديواره اي سرسخت و پابرجاي 

با خود آوردم ز راهي دور 
سنگهاي سخت و سنگين را برهنه پاي 
ساختم ديوار سنگين بلندي تا بپوشاند 

از نگاهم هر چه مي آيد به چشمان پست 
و ببندد راه را بر حملة غوان 

كه خيالم رنگ هستي را به پيكرهايشان مي بست 
)همان، ص 52( 
لحن روايي اين ش����عر را مي توان با برخي از شعرهاي 
داس����تان گويانة نيما مقايسه كرد، مثًا با شعر »زن چيني« كه 
حكايت تأمات زني است كه در خانه تنهاست، زيرا شوهرش 
با هزاران بردة ديگر در كار ساختن ديوار بزرگ چين است 
و زن مي انديشد كه اگر شوهر هنگام بيگاري بميرد، اشه اش 
را مثل بسياري بردگان ديگر در دل ديوار دفن مي كنند. ديوار 
چين را براي پيشگيري از حملة وحشيان شمالي مي ساختند، 
اما نيما در پايان شعر اين ديوار را نماد ديواري مي گيرد كه 
ما آدمها در طول قرنها بر گرد خود بنا مي كنيم. با اين حال، 
نگاه و زبان س����پهري، در مقايسه با نيما، ساده تر است و به 
همان ميزان آشناتر. شعر او نثرگونه تر و خطي تر است و هيچ 
نش����انه اي از صنايع صوري يا معنوي در آن ديده نمي شود. 
مهمتر از اين كه بر خاف شعر نيما كه مضموني اجتماعي و 
حتي فلسفي دارد، شعر سپهري بسيار شخصي است. شاعر 
مي خواهد با س����اختن اين ديوار، كه در بند پاياني شعر فرو 
مي ريزد، راه را بر غولهايي كه س����اختة نگاه يا خيال خود 
او هس����تند، ببندد. در اين ش����عر زبان و بيان تا اندازة زيادي 
نيمايي است،  اما نگاه و مضمون متفاوت است، زيرا برخاف 
شخصي ترين شعرهاي نيما، اين شعر هيچ گونه تعبير اجتماعي 
را برنمي تابد. نمونة ديگر از اين شعرهاي نيمايي مرگ رنگ 
»سرود زهر« است كه اگر نام شاعر آن را نمي دانستيم، و اگر 
زبانش هموارتر نمي بود، با خواندن برخي از بندهاي آن شايد 

گمان مي برديم كه از نيماست: 
از پي نابودي ام ديري است 

زهر مي ريزد به رگهاي خود اين جادوي بي آزرم 
تا كند آلوده با آن شير 

پس براي آنكه رد فكر او را گم كند فكرم 
مي كند رفتار با من نرم 

ليك چه غافل 
نقشه هاي او چه بي حاصل )همان، ص 73( 
كه با نخستين سطرهاي »واي بر من« نيما قابل مقايسه 
است. اين شباهت را تنها نمي توان به تأثر مستقيم سپهري از 
نيما حمل كرد، بلكه مثل بسياري از شاعران معاصر، او نيز 
از نيما نوعي زبان تازه را آموخته است و شيفتگي سپهري 
به اين زبان تازه به حدي است كه مثل نيما گاهي چيزهايي 
مي گويد كه ابد به نظر او تازه مي آمده است، اما در واقع در 

شعر قديم بارها به زباني رساتر گرفته شده است.
دفتر »مرگ رنگ« در زمان انتشار خود چندان جلب توجه 
نكرد. در فضاي سياسي آن زمان، از شاعر مي خواستند كه زبان 
دردهاي مشترك مردم باشد. اما درد سپهري بسيار شخصي بود. 
كساني هم كه  شعر را شخصي تر مي ديدند، اگر هم در برخي 
از شعرهاي »مرگ رنگ«، مثل »سپيده«، مرا خود را مي يافتند، 
برخي ديگر از شعرهاي آن را به لحاظ صوري بيش از حد 
س����نت شكنانه مي ديدند و از لحاظ مضمون نيز گاهي اين 
شعرها احوالي را توصيف مي كرد كه از احوال »شاعرانه« اي 

كه ايشان دوست داشتند ببينند بسيار دور بود.
زندگ����ي خواب ها: در دفت����ر بعدي، زندگي خواب ها، 
سپهري وزن را رها كرده و شعرهايي به نسبت دراز و بي وزن 
گفته است. زندگي خوا ب ها ماجراي سفري است به قصد 
خودشناس����ي، اما ش����اعر در اين سفر نيمي  از خود را، نيمه 
جس����ماني خود را، آن »جس����د سرد را« كه در آخرين شعر 

مرگ رنگ »در خلوت كبود اتاق« ش افتاده بود، رها مي كند. 
پس اين كتاب ماجراي س����فر روح است. اما اين سفر را به 
هيچ وجه نبايد با سلوك عرفاني، به معني متعارف آن، اشتباه 
كرد. درست است كه شاعر در »خواب تلخ«، نخستين شعر 
اين كتاب، از جان كندن و مردن مغرب و لوليدن مشرق در 
»تابوت پنجره« اش سخن مي گويد و انگار مي خواهد بگويد 
كه او در نزاعي ميان دو جهان  بيني »شرقي« و »غربي« بينش 
شرقي را كه بينشي عرفاني است، اختيار كرده است، اما بعيد 
نيست كه اين شعر نه نخستين شعر كتاب بلكه آخرين شعر 
آن و در حكم بيانيه اي باشد كه پايان اين سفر و آغاز سفري 
ديگر را اعام مي كند كه در دو مجموعه بعدي، آوار آفتاب  
و شرق اندوه، حكايت مي شود. تحليل »زندگي خواب ها« را 
از هر جايي مي توان آغاز كرد، چون سفر زندگي خواب ها 
از جايي آغاز نمي ش����ود. زيرا شاعر نمي داند در كجاست، 
هيچ ضرورتي براي وجود خود نمي شناس����د و نمي داند كه 
چرا به اينجايي كه خود را در آن مي يابد افتاده است: »روي 
علفها چكيده ام/ من شبنم خواب آلود يك ستاره ام/ كه روي 

علف هاي تاريكي چكيده ام«
به بيان ديگر، كوش����ش شاعر براي خودشناسي از آنجا 
آغاز مي شود كه توجيهي براي وجود خود نمي يابد. وجود او، 
مثل وجود شبنمي كه بر علف ها چكيده باشد، كاما امكاني 
است، به اين معني كه مي توانسته است نباشد. در شعرهاي 
اخير سپهري هم جهان امكاني است. اما اين امر مايه عذاب 
او نيست، بلكه به  آن خوشامد مي گويد، زيرا آن را به تازگي 
و طراوت مترادف مي بيند. در مجموعه ما هيچ، ما نگاه در 
شعر »اينجا هميشه تيه« مي نويسد كه »لك لك/ مثل يك اتفاق 
سفيد/ بر لب بركه بود« و يا در مسافر از »اتفاق وجود« خود 
در كنار درخت سخن مي گويد و حيات را »غفلت رنگين يك 
دقيقه حوا« مي خواند. اما ميان وجود امكاني شاعر در زندگي  
خواب ها و حضور اتفاقي لك لك بر لب بركه تفاوت بسيار 
است. آن حضور حضوري مبارك است، در حالي كه شاعر 
زندگي خواب ها از اين وجود بي دليل رنج مي برد، زيرا وجود 
او نه تنها امكاني است، بلكه شايد نتيجه اشتباهي باشد: »من 
ستاره چكيده ام/ از جشم ناپيداي خطا چكيده ام/... كاش اينجا 

نچكيده بودم« )همان، ص80�81(
انگار در حايي اشتباهي رخ داده است كه او وجود يافته 
است و شاعر از درك اين حالت به بيداري تعبير مي كند و 
به اين دليل از بيداري گريزان اس����ت كه او را در برابر اين 
پرس����ش مي گذارد: » همه وجودم را در روشني اين بيداري 
تماشا كردم/ آيا من سايه گمشده خطايي نبودم« يا در جاي 
ديگري: »آيا من خود بدين باغ آمده بودم/ و يا باغ اطراف 

مرا پر كرده بود«
باغي كه ش����اعر از آن سخن مي گويد: »باغي در صدا«، 
گياه و درخت ندارد. چيزي  كه ما در اين باغ مي بينيم خود 
شاعر است و يا بخشي از خود او كه در همه شعرهاي زندگي 
خواب ها حضوري خوابزده دارد. نه تنها در اين شعرها از وجود 
جسماني شاعر، از خواست ها و تمنيّات و تجربه هاي جسماني 
او، خبري نيست. بلكه بخش روحاني وجود او نيز وحدت 
ندارد: دوپاره است و پاره اي از آن ناظر پاره ديگر است. او 
به تصريح مي نويسد كه »خود را از روبه رو تماشا كردم« به 
اين اعتبار مي توان اين شعرها را شعرهايي تجربي دانست، نه 
به معني تجربه اي با زبان، بلكه به اعتبار اينكه شاعر خويشتن 

خود را، يا بخشي از آن را، موضوع تجربه مي سازد.
زندگي خواب ها در شعر جديد فارسي نظير يا سابقه اي 
ندارد. حتي با شعرهاي كساني چون هوشنگ ايراني هم كه 
در آن سال ها، دور از جريان اصلي شعر نو، شعر مي گفتند 
مناسبت چنداني ندارد. نزديك ترين اثر به اين كتاب بخش هايي 
از بوف كور صادق هدايت اس����ت كه تأثير آن نه فقط در 
گزينش فضاها و برخي از توصيف هاي زندگي خواب ها بلكه 
در دورنمايه اصلي آن كه تجربه به قصد خودشناسي است 
به وضوح ديده مي ش����ود هر يك از اين خواب ها ناگهاني 
آغاز مي ش����ود. س����طرهاي اول هر شعر غالباً حتي را كه به 
خواب ديدن انجاميده است وصف مي كند. حالتي كه در آن 
فعاليت هاي حياتي به كمترين ميزان خود مي رسد. و جسم 
به مرخصي مي رود و شاعر در همان حال كه »مرداب اتاق« 
كدر مي شود و »زمزمه خون را در رگها«يش مي شنود، آماده 
خوابيدن و خواب ديدن مي شود، تصوير مرداب كه در شعر 
جديد فارسي عموما بي حركتي و تعفن را تداعي مي كند، و به 
همين دليل هم نماد خوبي است براي جامعه اي كه شاعر از 
آن بيزار است يا اميد بيداريش را دارد، و يا براي زندگي خود 
او كه در چنين جامعه اي به بطالت مي گذرد. يا براي زماني 
كه چيزي در آن رخ نمي دهد و زندگي شاعر را در خود فرو  
مي برد، در اين شعرها اين خصوصيات را از دست مي دهد، 
يا به هر حال اين خصوصيات آن تحت الشعاع خصوصيتي 
ديگر واقع مي ش����وند كه همان رخوت و بي حركتي و قطع 
ارتباط با دنياي بيرون است. چنين است كه شاعر خود را در 

اين رخوت و تاريكي بهتر مي بيند:
مرداب اتاقم كدر شده بود

و من زمزمه خون را در رگهايم مي شنيدم
زندگي ام در تاريكي ژرفي مي گذشت

اين تاريكي طرح وجودم را روشن مي كرد
اين گونه صحنه آرايي ها نوعي مقدمه چيني اس����ت براي 
فراخواندن يا فرا رس����يدن شعر. شاعر شعر يا خواب را فرا 
مي خواند، درست به همان صورت كه كساني با استفاده از 

م����واد مخدر حالت بي خبري را فرا مي خوانند، زيرا در اين 
حالت چيزهايي مي جويند كه در هشياري نمي يابند. شعري 
كه پس از اين مقدمه مي آيد بيان تجربه غيرعادي شاعر ست. 

اما گاهي نيز شعر بي مقدمه آغاز مي شود:
نوري به زمين فرود آمد

دوجا پا بر شنهاي بيابان ديدم...
در تاريكي بي آغاز و پايان

دري در روشني انتظارم روييد
زندگي خواب ها انگار پاره هايي است از يك شعر، بي آنكه 
از كنار هم نهادن اين پاره ها يك ش����عر روايي حاصل شود. 
بيش����تر اين شعرها از زبان يك راوي كه همان شاعر است 
حكايت مي شود، راوي در هر شعر داستان تازه اي را روايت 
مي كند. مثل داستاني كه از زبان چند شخصيت و از ديدگاه 
هر يك از ايشان حكايت شود. اين حكايت ها بر برش هايي 
از يك داستان پيوسته هم نيست. گمانه زني هايي است كه 
غالباً به جايي نمي رسد. »زندگي خواب ها« نيست، »زندگي هاي 
خواب ها«ست. اما خواب غالبا بي سرانجام مي ماند و از هيچ 
خوابي نمي توان انتظار داشت كه با خواب هاي ديگر ارتباطي 
داش����ته باش����د. دست كم اين ربط از پيش داده شده نيست، 
فقط در اين شبكه گره هايي هست كه در آن دو خواب، دو 

تجربه، به هم مي رسند.
زندگي خواب ها مجموعه اي از خواب هاي تعبير نشده 
اس����ت. احوالي است كه در عالم ديگري كه براي ما بيگانه 

است به شاعر دست داده است و اگر شاعر از اين احوال به 
خواب تعبير مي كند به اين اعتبار است كه دست كم برخي 
از قوانيني كه در بيداري دس����ت و پاي ما را مي بندند در 
خواب در تعليق اند: زمان خطي نيست و اجسام از كمترين 
جسمانيت برخوردارند، صابت خود را از دست داده اند و 
نفوذپذير شده اند شاعر، و در واقع رو ح او، از ميان اشياء به 
همان آساني مي گذرد كه از ميان هوا، او در بند دنيايي داده 
شده كه در برابر او مقاومت كند نيست، بلكه آزاد است كه 

تا در دنيايي كه خود ساخته است جوان دهد.
زندگي خواب ها، گرچه به هيچ س����نت ادبي، حتي به 
سنت ادبي نيمايي، تعلق ندارد، با اين حال، به صورتي متناقض 
نما اثري بسيار نيمايي است. به اين معني كه شاعر هر چند 
ابزارها و شگردها و شيوه هايي را كه نيما در حوزه هاي بيان 
شعري ساخته رها مي كند، پيام اصلي او را مي گيرد. اين پيام 
اين است كه شاعر بايد در مقام كاشف جاي گيرد، دنيايي را 
كه براي پدران ما دنيايي مفروض بود بايد رها كند و از نو 
جهان را بنگرد. اما ميان جهان نيما و جهان زندگي خواب ها 
تفاوت مهمي هست. جهاني كه نيما ما را به نگريستن به آن 
فرا مي خواند، جهاني است داده شده، در شعر نيما طبيعت 
كه مدتها از شعر ما بيرون مانده بود، موضوع تجربه مستقيم 
ما مي ش����ود. پس كار شاعر كشف است، و اين كار با بيرون 
آمدن از يك سنت شعري كه در آن عناصر طبيعي استقال 
خود را از دست داده بودند و تنها به عنوان شخصيت هاي 
شعري  مورد استفاده بودند، امكان مي يابد. به سخن ديگر، 
در شعر نيما جهاني كه پيش از آن خال سنت شعري ديده 
مي شد، بداهت خود را از دست مي دهد، و در عوض طبيعت 
بداهت مي يابد. مفرداتي كه در شعر پيشينيان تنها راه نگرش 
به طبيعت بود رها مي شوند تا شعر بتواند مستقيماً با طبيعت 
رودر رو شود، اما زندگي خواب ها سفارش نيما را تا سرانجام 
منطقي آن پيش مي برد: نه تنها جهان بلكه وجود شاعر نيز 

بداهت خود را از دست مي دهد.
اما مي����ان محتواي غريب زندگي خواب ها و لحن آن 
تعارضي هست. لحن شاعر در اين دفتر، برخاف انتظار و 
به عكس دفتر پيشين، بسيار سرد و عيني است. او نمي نالد، 
از رنج هاي خود شكايت نمي كند، و حتي آنچه را شاعران 
ديگر با عباراتي ايجابي بيان مي كنند، به صورت پرسش با ما 
مطرح مي كند. با اين حال، محتواي شعر او در خواننده همان 
تأثيري را مي گذارد كه  شعرهاي پرسوز و گداز به اصطاح 
رمانتيك. اگر  بخواهيم سختگير باشيم، مي توانيم بگوييم كه 
شعرهاي زندگي خواب ها اصًا شعر نيستند. نه به اين دليل 
كه وزن و قافيه ندارند، بلكه به اين سبب كه نه تنها ما را از 
خود بيخود نمي كنند، بلكه حتي وجود شاعر را هم از ياد ما 
نمي برند. درست به همين دليل، اين شعرها موضوع خوبي 
براي كساني اند كه در احوال شاعر يا زندگي فكري زمان او 
تحقيق مي كنند. از اين ديدگاه، زندگي خواب  ها، با اين كه به 
ظاهر با هر پديده بيروني بي  ارتباط مي نمايد، بخشي از تاريخ 

فكري و روشنفكري ما را بازگو مي كند.
آوار آفتاب و شرق اندوه 

طبيعت نه در زندگي خواب ها موضوع تجربة شاعر است 
و نه در دو مجموعه پس از آن، آوار آفتاب و شرق اندوه. 
با اين حال، گسست ميان ان دو مجموعه و زندگي خواب ها 
كمتر از شكاف ميان آنها و حجم سبز نيست. گويي در اين 
فاصله مسأله اي كه شاعر با آن همه سرسختي در پي پاسخ 
دادن به آن بود، و اين پاسخ را در شعر خود مي جست، در 
جايي، در بيرون ش����عر او، حل ش����ده است. در اين دو دفتر 
ديگر نش����اني از پرسش هاي زندگي خواب ها نمي بينيم، يا 
بسيار كم مي بينيم. شاعر خودجويي را رها كرده است. انگار 
خود را يافته است و از اين روست كه خطاب به »همزاد« 
خود )شايد همان شاعر زندگي خواب ها( مي گويد: »تو در 
راهي/ من رس����يده ام« اما شاعر به چه رسيده است؟به نوعي 
عرفان شرقي كه بيشتر شعرهاي »آوار آفتاب و شرق اندوه« 
از آن سخن مي گويند، و از طريق عرفان است كه خودش 

را هم باز مي يابد. 
اما اين دو مجموعه حكايت اين خوديابي هم نيست، بلكه 
اين خوديابي با گم كردن خود در چيزي ديگر همراه است. 
بازهم داستان تجربه است، منتهي تجربه اي از لوني ديگر. او 
ديگر نه به خود مي نگرد و نه به راهي كه پيموده است، بلكه 
خود را در حال غرق مي كند، و اين حال را در شعر خود، كه 

قطعة »ويد« نمونة خوبي از آن است، بازتاب مي دهد: 
ني ها همهمه شان مي آيد 
مرغان زمزمه شان مي آيد 

در باز و نگه گم 
و پيامي رفته به سويي دشت 

گاوي زير صنوبرها، 
ابديّت روي چپرها 

از بُِن هر برگي و همي آويزان 
و كامي ني، 

نامي ني 
پايين، جاده بي رنگي 

باا خورشيد هم آهنگي 
نام اين شعر فضاي فكري اي را كه شاعر در زمان سرودن 
شعر با آن انس داشته است به ياد ما مي آورد. او مي خواهد از 
جهاني سخن بگويد كه كام در آن راه ندارد و از چيزهايي 
كه نامي نمي پذيرند، همين است كه واژه هايي چون »بي سويي 

و »بي رنگي« را به كار مي برد كه هيچ مدلول خاصي را، به 
نحو مثبت و ايجابي، به ذهن نمي آورند. حتي مي توان گفت 
كه ابديتي هم كه در اين شعر آمده است معني سلبي دارد، 

چيزي است به معني نازماني. 
در اين ش����عر همان ش����يوه اي را در كار مي بينيم كه در 
شعرهاي زندگي خواب ها ديديم: شاعر تا مي تواند از ماديت 
چيزها مي كاهد. اما اين كار اين بار به نيتي ديگر و در فضاي 
ديگري انجام مي گيرد. ساختار اين شعر بر اساس ايجاد تقابل 
است و بر اساس تصوير هاي مكمل. دو مصرع اول دو تصوير 
مكمل اند و اين دو كمك به ايجاد فضايي مي كنند كه عدم 
تعين ويژگي اصلي آن اس����ت. اين است كه او از مرغان، و 
نه پرندگاني خاص كه نام ها و آوازهاي معين دارند، سخن 
مي گويد و از اين مرغان نيز جز زمزمه اي نمي شنويم. ني ها را 
هم نمي بينيم، بلكه فقط همهمه شان به گوش ما مي آيد. در كه 
بايد بسته باشد تا ما در چهارديواري معين محصور كند، باز 
است؛ نگاه كه بايد به جايي دوخته باشد و چيزي را بنگرد در 
اين فضايي كه در باز بر روي ما مي گشايد گم مي شود؛ و پيام 
كه بايد براي مخاطب خاصي باشد نه به يك سوي خاص بلكه 
به بي سويي دشت مي رود؛ و دشت نيز، درست در مقابل اتاقي 
كه شاعر در آن نشسته است، باز بي كرانگي را تداعي مي كند. 
مي توان گفت كه برخاف شعرهاي »زندگي خواب ها« كه به 
صيغه ماضي و در قالب 
داستاني روايت مي شدند 
و بنابراين يك سير زماني 
داش����تند، در آوار آفتاب 
و ش����رق اندوه، ادراك 
س����پهري عمدتاً ادراكي 
مكاني است. آرايش اشيا 
در شعرهاي اين دو كتاب  
بيشتر آرايشي مكاني است 
تا زماني و شعرها گويي 
عكس هاي فوري اند كه 
يك لحظ����ه را منجمد 

كرده اند. 
در يكي از شعرهاي آوار آفتاب به نام »كو قطرة وهم« 
شاعر از اين بي زماني با تعبير »هنگام بزرگ« ياد مي كند: اين 
هنگام بزرگ آني اس����ت حاضر، و ادراك آن آن گاه حاصل 
مي شود كه زمان را رها كرده باشيم يا به تعبير شاعر از كنار 
زمان برخاسته باشيم. آخرين سطر اين شعر به ما مي گويد كه 
آنچه شاعر در اين شعر ديده است )خزنده اي كه در خورشيد 
ديده مي گشايد، بازي كه ساية پروازش را به زمين مي كشد، 
كبوتري كه در بارش آفتاب به روياست( همه در فاصلة پر 
زدن زنبوري اتفاق افتاده است: »درود، اي لحظه شفاف! در 
بيكران تو زنبوري پر مي زند«. هنگامي كه بعد زمان حذف 
مي شود، شاعر در مقام تماشاگر قرار مي گيرد و آنچه پيش 
چش����مش گشوده مي شود، با همه عادي بودنش، چشم انداز 
بزرگ اس����ت زيرا ديگر زمان بر آن نمي  گذرد و چون گذر 
زمان در كار نيس����ت، مي توان عظمت آن را، كه در حاات 
عادي به چشم نمي آيد، ديد: »پهنة چشمانم جوانگاه تو باد، 

چشم انداز بزرگ«
اين دو مفهوم »هنگام بزرگ« و »چشم انداز بزرگ!« به 
هم مرتبط اند. در شعرهاي آوار آفتاب و شرق اندوه شاعر، در 
آنجا كه از شوق خود نسبت به »تو« يي كه مخاطب اوست 
سخن نمي گويد بيشتر تماشاگر است، و اين به موهبت آناتي 
است كه گاه دست مي دهد و حجابي را از پيش چشم شاعر 

بر مي دارند: »آني بود، درها و شده بود«
البته آنچه گفتيم به طور مطلق درست نيست. در اين دو 
كتاب، هم زمان هست و هم مكان از يك سو شاعر به همان 
ص����ورت كه مي خواهد بر زمان غلبه كند گاه مي خواهد از 
بند مكان هم رها شود و از سوي ديگر پاره اي از شعرهاي 
اين دو كتاب، به اين اعتبار كه ماجرايي را حكايت مي كنند، 
زماني اند. اما تمناي غلبه بر زمان و مكان به صورت آرزويي 

يا خواستي دعاگونه باقي مي ماند: 
هر سو مرز، هر سو نام 

رشته كن از پي شكلي، گذران از مرواريد زمان و مكان 
باشد كه به هم پيوندد همه چيز، باشد كه نماند مرز، كه نماند 
نام. يا جزئي از حكايت چيزهايي است كه شاعر در يكي از 
آن آنات كمياب ديده اس����ت، اما ادراك اين آن خود ادراكي 
مكاني است و شعر به پردة تصويري مي ماند كه نقاشي كشيده 
باشد. آنجا هم كه زمان حضور دارد، يا مضمون شعر بيشتر 
سير روحاني شاعر است و اين زمان زماني دروني است و 

يا مثل شعر »هنگامي« زماني است تكرار شونده. 
مضمون اين شعر، كه ظاهراً ماجرايي را حكايت مي كند 
و بنابراين سيري زماني دارد، همان محو كردن زمان است. 
پيامي كه لرزش بال پرنده براي ش����اعر و ما مي فرس����تد اين 
است كه زمان يك پيوستار همگن نيست، در اين سير تكرار 
ش����ونده كه تكرارش به خودي خود غفلت آور است. بايد 
گوش به زنگ لحظه هاي ديريابي بود كه بي خبر فرا مي رسند 
و مي گذرند. اين لحظه هاست، و نه سير تكرار شونده زمان، 
ك����ه اهميت دارد. ش����عرهاي اين دو كتاب محصول چنين 
تجربه هايي اند: مترصد اين بزنگاه هاي زماني بودن و آنگاه كه 
فرا مي رس����ند به هر سو چشم گرداندن و عناصر مكاني را 
ك����ه برخاف عناصر زماني نوعي همگني دارند و برخي از 
آنها از برخي ديگر ممتازتر نيستند ديدن و ثبت كردن. به هر 
حال، آنچه سپهري در بهترين شعرهاي »آوار آفتاب و شرق 
اندوه« در آن توفيق مي بايد، و نه آنچه تنها تمنا يا حسرتش 
را دارد، محو كردن زمان و عرضه كردن چشم اندازي مكاني 
است. در شعر »ويد« نيز »ابديت روي چپرها« بيش از آنكه 
ذهن شاعر را در سراسر امتداد محور زماني سير بدهد، در 

واقع در يك لحظه منجمد و متبلور مي شود. 
ب����ا اين حال، حضور اين ابديت در معناي مصرع هاي 
پس و پيش از آن بي تأثير نيست، به نوعي »گاو« و »صنوبر« 
هم به اصطاح به »ابديت« مي پيوندند و شعر هرچه بيشتر 
از طبيعت نمايي )ناتوراليسم( دور مي شود. گويي اين عناصر 
طبيعي آن قدر خودبسندگي ندارند كه سرپاي خود بايستند و 
موضوع شعر شوند. مثل درخت ها و سنگ هايي كه در بسياري 
از نقاشي هاي سپهري ديده مي شوند، از اين گاو و صنوبر ما 
تنها سايه هايي مي بينيم و نه جزئيات طبيعي شان را. اين سايه ها 
مثل سنگ ها و درختان نقاشي او، برجسته اند، زيرا بر زمينه اي 
خالي )دشتي بيكران( نقش شده اند، اما وضوح ندارند. از گاو 
و صنوبر، بيش����تر حجمشان را مي بينيم تا شكلشان را. مثل 
رديفي از تبريزي ها هستند كه در برخي از نقاشي هاي سپهري 
مي بينيم و منظرة آنها نگاه ما را به فراتر از آنها مي كشاند. البته 
شاعر به تك تك برگ ها توجه دارد، اما نه به خود آنها بلكه 
ب����ه آن عنص����ر ماورايي كه »از بن هر برگي و همي آويزان« 
است. به همان صورت كه حساسيت سپهري در اين شعرها 
حساسيتي مكاني است، حسي هم كه در اين شعرها غالب 

است حس بينايي است. 
حجم سبز و صداي پاي آب 

در اين دو مجموعه، ش����اعر كه پيش از آن ناظر بود، 
وارد صحنه مي ش����ود او كه در گوشه اي نشسته بود، به راه 
مي افتد و همراه با او طبيعت هم به حركت در مي آيد، اما به 
دليل گسست هايي كه در كار سپهري هست، معلوم نيست 
كه اين تغيير در چه زماني آغاز مي شود، با اين همه تفاوت 
ميان »صداي پاي آب« و »حجم س����بز« و شعرهاي پيش از 
آن مثل تفاوت ميان نقوش بي جان و ثابت هندسي و تصوير 

پرندگان در پرواز است. 
تغيير مهم در »جاي« ش����اعر است. شاعر در شعرهاي 
پيشين سپهري بيشتر ناظر است، ناظري كه يا به خود مي نگرد 
آن هم خود كه انگار از او جدا شده و پيش چشم او شيئيت 
يافته است، و يا به جهاني كه نيمي طبيعي و نيمي غير طبيعي 
است و مثل پرده اي پيش چشم او گسترده شده است. اما در 
حجم سبز و شعرهاي پس از او مسافر است. سفر او همچنان 
سفري فردي است و مخاطب او هم افرادند، هرچند گاهي 
از ايشان به »همشهريان« ياد مي كند. شعر او كه پيش از آن 
بيش����تر روايي بود خطايي مي شود، دعوت و انذار و هشدار 
مضاميني است كه در شعر او غلبه پيدا مي كند: »آب را گل 
نكنيم«، »قايقي بايد  ساخت«،»گوش كن، دورترين مرغ  جهان 

مي خواند«، »من به آنان گفتم«.
مخاطب او كه پيش از آن موجودي ماورايي بود كه در 
بس����ياري از شعرهاي شرق اندوه »تو« ناميده مي شود، چهره 
انس����اني مي يابد. او اكنون روي به س����وي همشهريان خود 
مي كند و ايش����ان را از چيزهايي باز مي دارد يا به چيزهايي 

توصيه مي كند.
س����فر او كه پيش از اين)عمدتاً در زندگي خواب ها و 
مرگ رنگ( سفري در خود بود و يا سفري به سوي مقصدي 
كه به هر حال يك رنگ ماورايي داش����ت، اكنون سفري در 
جهان اس����ت، در همين جهان خاكي و مادي و در همين 

تاريخ زندگي بش����ر، دو سير اقليمي و زماني سپهري را دو 
منظومة »صداي پاي آب« و مسافر، كه هر دو تقريباً همزمان 
با شعرهاي »حجم سبز« يا اندكي پس از آن سروده شده اند، 
حكايت مي كنند. گريز او، كه در شرق اندوه و بخش هايي از 
آوار آفتاب گريزي بود »به سوي« اكنون، به »گريز از« مبدل 

مي شود:»دور بايد شد از اين شهر غريب...«.
نحوة ظهور عناصر طبيعي هم در شعر او رنگي ديگر 
مي يابد. پيش از آن طبيعت در شعر سپهري استقال نداشت 
و براي آنكه بهره اي از هستي بيابد مي بايست عنصري ماورايي 
به ياري آن مي آمد. عناصر طبيعي، گلها و گياهان و كوه و 
درخت، نيز در ش����عر او با نام و نش����ان خاص خود حاضر 
نبودند؛ همه چيز در مهي پوشيده بود كه حتي به طبيعي ترين 
منظره ها رنگي ماوراء طبيعي مي داد، اما صداي پاي آب فهرستي 
اس����ت از نام گلها و گياهان كه گويي در نور تند روز ديده 
شده اند، و از نظر واژگان، يكي از غني ترين شعرهاي معاصر 
فارسي است، و اين غنا وقتي چشمگيرتر مي شود كه آن را 
با واژگان محدود و گزيدة »زندگي خواب ها« و »آوار آفتاب 
و شرق اندوه« مقايسه كنيم. برخاف دو مجموعه پيشين، كه 
بياني انتزاعي داشتند، بيان صداي پاي آب و بيشتر شعرهاي 
حجم سبز بسيار حسي است. شعر ديگر نه ناظر بخشي از 
جهان، آن هم جهاني غيرطبيعي است و نه راوي تجربة دروني 
خود، بلكه مي خواهد همة جهان را از راه همه حواس ببيند 
و بشنود و ببويد و لمس كند. لحظه بزرگ، و آني كه درها 
بر روي همه چيز باز مي شود، جاي خود را به زمان كه»روي 
كلوخي بنشيند با تو« مي سپارد و شاعر از ادراك اين لحظه 
ديگر با تعبيراتي انتزاعي سخن نمي گويد، بلكه هدف او»آب 
تني كردن در حوضچه امروز« است و زندگي  نيز در نظر 

او جز اين نيست.
خود واژه زندگي كه در ش����عرهاي پيشين او بسيار كم 
ديده مي شد يكي از پربسامدترين واژه هاي اين دو مجموعه 

است.
نگاه طنز آلود به جهان، و طنزي از نوع طنز موقعيت كه 
بخشي از آن از راه كنار هم آوردن واژه هايي از ساحت هاي 
مختلف زندگي حاصل مي شود، يكي از ويژگي هاي اين دو 
دوره از ش����عر س����پهري است و اين نگاه در تعارض با نگاه 
جدي و گاه غم آلود دوره هاي پيش����ين است. شعرهاي اين 
دوره هيچ خواننده اي را نمي رماند، شايد به همين دليل است 
كه بيشتر كساني كه درباره شعر سپهري نوشته اند عمدتاً به 
اين دوره پرداخته اند يا دوره هاي ديگر ش����عر او را در پرتو 
اين دوره ديده اند و تفسير كرده اند. ريشه نظر اجماعي درباره 
س����پهري به عنوان شاعري طبيعت گرا و ساده گو و صميمي 

در همين جاست.
مسافر و ما هيچ،  مانگاه

چيزي كه در اين دو دفتر مي بينيم، انگار طغيان شاعر 
است بر اين نظر اجماعي، منظومه »مسافر« به اعتباري دنباله 
»صداي پاي آب« اس����ت و به اعتباري پاسخي است به آن. 
برخاف منظومه پيش����ين كه شخص شاعر، شاعري كاشاني 
و نقاش، در مركز آن بود و شعر نيز سلوك شخصي او را 
حكايت مي كرد و اگر گاه به سرنوشت نوع بشر مي پرداخت 
از طريق سرگذشت اين شخص بود، مسافر داستان سفري 
است با گسترة زماني و مكاني بسيار وسيع تر. شعر از زبان 
اول ش����خص حكايت نمي ش����ود، بلكه جهان و جغرافيا و 
تاريخ اس����ت كه از چشم كسي كه مسافر نام مي گيرد ديده 
مي شود. نامها كمتر آشناست و اشاره ها به سرزمين هاي دورتر 
و زمان هاي كهن تر است. واژگان اين منظومه »از صداي پاي 
آب« محدودتر، اما تركيب ها و تعبيرهاي آن وسيع تر و غالبًا 
ناآشناتر و مضمون آن نيز به همين نسبت ديرياب تر است. 
خواننده اي كه از تصاوير حس����ي و سرش����ار از نور و رنگ 
و صداي »حجم س����بز«)مثل اين مصراع:»از هجوم روشنايي 
شيشه هاي در تكان مي خورد«( به وجد مي آمد، ناگهان خود 

را در برابر شعري مي بيند كه عناصرش طبيعي است(
اما مثل بيشتر شعرهاي»شرق اندوه«، هيچ احساسي را در 
او بر نمي انگيزد. كافي است كه به نخستين مصرع هاي اين 

شعر نگاهي بكنيم تا تفاوت را دريابيم:
دم غروب، ميان حضور خسته اشيا
نگاه منتظري حجم وقت را مي ديد
و روي ميز، هياهوي چند ميوه نوبر
به سمت مبهم ادراك مرگ جاي بود

 و بوي باغچه را، باد، روي فرش فراغت
نثار حاشيه صاف زندگي مي كرد

و مثل بادبزن، برگ روشن گل را 
گرفته بود به دست

 و باد مي زد خود را 
)همان، ص 303ـ  304(

واژه ها آشناس����ت، اما تعبيرها، حتي براي كساني كه با 
دو مجموعه پيش����ين انس دارند، آشنا نيست. گويي شاعر 
مي خواهد از طريق تركيب هايي اضافي اي چون»حضور خسته 
اشيا« و»حجم وقت« و »سمت مبهم ادراك مرگ« و»حاشيه 
صاف زندگي«، چيزي درباره جهان به ما بگويد كه تصاوير 
ساده و گاهي نامأنوس »حجم سبز« از انتقال آن عاجز بوده اند، 
اما درست به دليل انتخاب اين نحوه بيان و نيز افراط در آن، 
در اين كار ناموفق است)البته شايد برخي از مفسران شعر او 
بتوانند در اين تعبيرها معاني ژرف فلسفي و عرفاني پيدا كنند(. 
كافي است كه سه مصرع مياني اين شعر را مقايسه كنيم با 
اين مصرع از حجم سبز:»و نسيمي خنك از حاشيه سبز پتو 
خواب مرا مي رويد«، و يا سه مصرع آخر آن را با اين مصرع 

از صداي پاي آب:»دست تابستان يك بادبزن پيدا بود«.
به لحاظ زبان و مضمون، بيش����تر شعرهاي »ما هيچ، ما 
نگا«ه ادامه همان راهي است كه در »مسافر« آغاز شده است. 
تجربه اي انتزاعي با زبان جاي تجربه در جهان را، كه موضوع 
حجم س����بز و »صداي پاي آب« بود، مي گيرد. در شعرهاي 
اين دفتر، هر موصوفي مي تواند هر صفتي داش����ته باش����د و 
هر فاعلي قابليت آن را دارد كه هر فعلي را انجام دهد، در 
ش����عر»اي شور، اي قديم«، شاعر انگار جهاني زباني در برابر 
جه����ان واقعي مي آفرين����د. در اين جهان، عيد صاحب ابعاد 
مي شود، اين ابعاد »شور« اند. شوري اين ابعاد روي ذائقه سايه 
مي اندازد و بقيه شعر نيز با همين منطق يا بي منطقي دروني، 
كه منطق امكانات زباني اس����ت كه شاعر در استفاده از آنها 

حدي نمي شناسد، پيش مي رود.
در »صداي پاي آب« سپهري به گذشته پشت مي كند:»و 
نپرسيم پدرهاي پدرها چه نسيمي، چه شبي داشته اند/ پشت سر 
نيس����ت فضايي زنده/ پشت سر مرغ نمي خواند/ پشت سر 
باد نمي آيد/ پش����ت سر خستگي تاريخ است«، اما حسرت 
درونمايه غالب ش����عرهاي ما هيچ، ما نگاه اس����ت. از لحاظ 
شخصي، حسرت»آن كودكانه هاي مورب«، حسرت »وعده گاه 
كودكي و ش����ن«، و از لحاظ نوعي، حس����رت روزگاري كه 
اين بشر دو يا هنوز»ناطق« نشده بود. او در حسرت بازيافتن 
روزگاري است كه »انسان از اقوام يك شاخه بود«؛»روزي كه/ 
دانش لب آب زندگي مي كرد«و»انسان / در تنبلي لطيف يك 
مرتع/ با فلسفه هاي اجوردي خودش بود«، حسرت »علفزار 
پيش از شيوع تكلم« كه در آن »آخرين جشن جسماني ما 

به پا بود«.
س����پهري را غالباً شاعري مي شناسند كه به جهان خرم 
است، با خود و جهان و خدايش يكي است، اما اين تصور 
جز در مورد دوره اي از شعر او، دوره حجم سبز و صداي 
پاي آب درست نيست. بيشتر او شاعري ناخرسند است كه به 
ويژه به يافته هاي شعري خود خرسند نيست، شاعري جوينده 
است كه دائم در پي تجربه هاي تازه است، تجربه اي كه گاه 
روحاني است)در زندگي خواب ها(، گاه آميزه اي از جسماني 
و حسي و عقاني است )در صداي پاي آب و حجم سبز(  و 
گاه زباني وعقاني )در مسافر و ما هيچ، ما نگاه(. و موفق ترين 
شعرهاي او آنهاست كه ميان اين انواع مختلف تجربه تعادلي 
برقرار مي كنند. نمونه اين گونه شعرها در محصول نزديك 
به سي سال شاعري او كم نيست. حتي در آنجا كه تجربه 
او موفق نيست، شكست او، با همه اعراضش از سياست و 
اجتماع، بازتابي از شكست هاي ديگري است كه هم روزگاران 
او در اين صحنه ها داشته اند و او در سطحي ديگر آن را در 

شعرش بازتاب داده است.

منابع :  �����������������������������������
سپهري، پريدخت، سهراب مرغ مهاجر، تهران، 1375ش، 
سپهري، سهراب، هش����ت كتاب، تهران، 1368ش؛ عابدي، 
كاميار، تپش، سايه دوست، تهران، 1377ش، همو، از مصاحبت 
آفت����اب، تهران، 1384ش، قراچه داغي، مهدي،»پيام خانواده 
سپهري«، نك: يادمان سپهري، مشفق كاشاني، خلوت  انس، 
تهران، 1368 ش، يادمان سهراب سپهري، به كوشش ناصر 

بزرگمهر، تهران، 1367ش.
* دانشنامه زبان و ادب فارسي
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كنشگری به مثابه تعقل  

كنش��گر فع��ل دارد، فعال 
اس��ت. در تم��ام عال��م هی��چ 
موجودی به جز انسان كنشگر 
نیست. ممكن است شما بگویید 
پس شیر، سونامی، باد و... پس 
چیست؟ اینها كنش هایی است 
كه جنبه انفعالی دارد. خوردن 
آهو توس��ط ش��یر كنش است، 
اما واكنش هم هس��ت. چراكه 
گرس��نه است. شما ببینید وقتی 
ش��یر س��یر باش��د از كنارش 
رد ش��وی تنه��ا مغرورانه نگاه 
می كند. اما وقتی گرس��نه می ش��ود باید شكار كند. چه انسان 

باشد چه آهو. هرچی گیرش بیاید تكه و پاره می كند. 
ممكن اس��ت ش��ما به من این ایراد را وارد كنید كه آدم 
هم اینچنین اس��ت. انسان هم گرس��نه می شود غذا می خورد. 
اصا كار می كند كه غذا بخورد. انس��ان؛ خوردن، خوابیدن، 
غذا خوردن، ازدواج كردن و حتی روابط اجتماعی هم انجام 
می ده��د چرا كه نیاز دارد. همه رواب��ط اجتماعی حین اینكه 
كنش اس��ت، واكنش هم هس��ت. هرچه در حیوان اس��ت در 
انس��ان هم هست. انسان مانند حیوان همچنان كه كنش دارد، 
واكنش هم دارد. اما گفتیم انسان تنها موجودی است كه كنش 
دارد. این به چه معناس��ت؟ كار انسان در جاهایی كنش است 
اما واكنش نیست. جماد و نبات و حیوان كنش نیستند، كنش 
دارند اما كنش��ی كه در جواب واكنش است. كنش و واكنش 
با یكدیگر هستند و این دو بدون هم معنی ندارند. پس انسان 
چرا كنش��گر است؟ چرا كه انسان در زندگی گاهی دست به 

تفكراتی می زند كه در زندگی اصا به دردش نمی خورد.
 ش��ما تمام كتاب های فلس��فی را از حفظ كن و برو دم 
مغازه سبزی فروشی، نمی توانید یك كیلو سبزی مجانی بگیرید. 
باید پول بدهید تا به شما سبزی بدهند. فلسفه می گوید هستی 
چیس��ت؟ موجود شناسی به درد می خورد اما وجود شناسی به 
چ��ه درد می خورد؟ ش��ما در تمام عمر با موجود س��ر و كار 
دارید، موجود را می شناس��ید اما آی��ا وجود را هم می  بینید و 

می شناسید.
 ش��ما اگر تمام موجودات از ذره تا كیهان را بشناس��ید 
ام��ا وج��ود را نشناس��ید در زندگی تان تاثی��ری دارد؟ حاا 
وجود شناسی به چه دردی می خورد؟ هیچی. تنها انسان است 
كه به وجود می اندیش��د. شیر و كاغ موجود را می فهمند اما 
وجود را خیر. من از ش��ما سوال می كنم وجود از موجودات 
در می آی��د یا موجودات از وجود؟ دنیای امروز كه همه چیز 
را می خواهن��د علمی كنند، می گوید: موج��ودات را می بینیم 
ی��ك مفهومی را انتزاع می كنیم و می گوییم وجود. پس وجود 
را از موج��ود دریافت می كنند. ای��ن را همه می گویند و اگر 

عالم هم باشید باید همین را بگویید.
 این یك مفهوم انتزاعی اس��ت. ام��ا این وجود مجموعه 
موجودات اس��ت یا چیزی فراتر از آن اس��ت. وجود حاصل 
جمع تمام موجودات عالم اس��ت یا چیزی بیشتر از آن؟ علم 
خیلی مهم اس��ت. ما به علم خیلی نیاز داریم. علم می بیند اما 
فكر نمی كند. فكر را آدم انجام می دهد. تنها انس��ان است كه 
فكر می كند و چون فكر می كند كنش��گر است. حاا چه این 
فكر مفید باش��د و چه غیرمفی��د. فكر كننده هم به معقول فكر 
می كند و هم به نامعقول. آدم متفكر به نامعقول هم می اندیشد 
كه ببیند چه چیزی نامعقول است. اندیشیدن به نامعقول راه را 
باز می كند برای رسیدن به معقول. اگر كسی نامعقول را نداند 
می داند كه معقول یعنی چی؟ من منكر عمل نیس��تم اما عمل 
بااتر اس��ت یا فكر كردن؟ شاید خود فكر كردن نوعی عمل 

باشد. عمل منهای فكر ارزشی ندارد.
 ای��ن روزها خیلی در رابطه با ان��رژی صحبت می كنند. 
افرادی هس��تند كه انرژی گرا هس��تند و حلق��ه انرژی داریم. 
انرژی را می توان اندازه گرفت؟ بله می شود. اما انرژی هستی 
اس��ت یا هس��تی دارد؟ انرژی هس��تی دارد پس خود هستی 
كجاس��ت؟ اگر انرژی را مطلق كردید ش��ما ملحد می ش��ود. 
انرژی هس��تی نیست، انرژی هس��تی دارد. هیچ حیوان، نبات 
و جمادی هس��تی را نمی فهمد. تنها انسان هستی و وجود را 
می فهمد. تنها انسان است كه از هستی و وجود سوال می كند. 
این خاصیت انسان است كه او را كنشگر می كند. تعقل است 
كه كنش��گری اس��ت. انس��ان به چه چیزی می اندیشد؟ تفكر 
موضوع تفك��ر می خواهد یا خیر؟ اگر هیچ چیزی نباش��د به 
چه چیزی می اندیش��ید؟ حداقل باید بگویی��م كه به هیچی؟ 
علم ب��دون معلوم معنی دارد؟ عقل ب��دون معقول چی؟ فكر 
بدون چیزی كه موضوع تفكر باش��د چطور؟ انس��ان به همه 
چیز می اندیشد. انسان از پشه گرفته تا خدای تبارك تعالی به 

همه آنها می اندیشد.
 نكت��ه مهم تر ك��ه هیچ موجودی ندارد این اس��ت كه به 
اندیش��یدن خود هم می اندیش��د. حیوانات هم به امور مورد 
نیاز خودشان عاقه دارند اما به آن نمی اندیشند. آدم ها خیلی 
چیزهای می دانند، اما عاوه بر آن یك چیز دیگر هم می دانند. 
اینكه می دانند كه می دانند. ی��ك فیزیكدان خیلی فرمول های 
زی��ادی می داند و می دان��د كه اینها را می دان��د. هیچ چیزی 

مهم تر از این نیست. هیچ چیز مهم تر از این نكته نیست.
 فرض كنید كسی تمام علوم عالم را می داند اما نمی داند 
ك��ه می داند. ای��ن آدم ابلهی بیش نیس��ت. ی��ك جعبه مانند 
كامپیوتر اس��ت. كامپیوتر خیلی چیزه��ا می داند اما نمی داند 
كه می داند. اگر كامپیوتر می دانست كه می داند در دست شما 
اسیر نمی شد. اگر روزی كامپیوتر بداند كه می داند دیگر انسان 
حریف آن نیست و این انسان است كه تحت سیطره كامپیوتر 
قرار می گیرد. از قضا اندیش��مندان نگران چنین روزی هستند 

كه تكنیك به جایی برسد كه تكنیك ما را به كار ببرد.
 حكیم س��نایی در ٨٠٠ سال پیشگویی این فكر را داشته 
اس��ت. آن وقت ماش��ین نبوده اس��ت اما حكیم این تخیل را 
داش��ته كه ای��ن روز را تصور كنند. در ش��عری بیان می كند 
كه: خود به خود ش��كل دی��و می كردن��د/ و از نهیبش غریو 
می كردند. نقاش��انی كه ش��كل دیوی كشیده بودند و خود از 

آن می ترسیدند.
 س��نایی در اینجا هشدار می دهد كه چه بسا روزی برسد 
كه ما اسیر ساخته های دست خودمان بشویم. با كمال تاسف 
بای��د عرض كنم كه این تخم لق را »رنه دكارت« فرانس��وی 
٤٠٠ سال پیش در دهان ما مسلمانان شكاند. تمام علوم امروز 
از نتایج فكر دكارتی اس��ت. یك سخن بیشتر نگفت دكارت. 
عقل ابزار اس��ت. كتاب دارد تحت عنوان اینكه چگونه عقل 
را به كار ببریم. اما عقل واقعا ابزار اس��ت؟ باید س��وال كرد 
كه آقای دكارت این عقل ابزاری را چه كس��ی به كار می برد؟ 

خود عقل است كه عقل به كار می برد.
 حال س��وال این اس��ت كه آن عقلی كه عقل ابزاری را 
به كار می برد خود ابزار اس��ت؟ جواب این اس��ت كه خیر. 
عقلی كه عقل ابزاری را به كار می برد، همان عقلی اس��ت كه 
ابن س��ینا و قرآن كریم می گویند. عقلی كه خدا را می شناسد 
ابزاری نیست. با ابزار نمی توان به سراغ خدا رفت. در اصول 
كافی شریف نخس��تین حدیث این است: سه نعمت خداوند 
به آدم ابوالبش��ر عرضه كرد. عقل، ایمان و حیا. به آدم گفت 
از این س��ه یك��ی را انتخاب كن. آدم عق��ل را انتخاب كرد. 
پ��روردگار به ایمان و حیا امر كرد كه بروید. انس��ان عقل را 
انتخاب كرد. آنها گفتند نمی رویم. آنها گفتند ما هرجا كه عقل 

باشد هستیم. ما از عقل نمی توانیم جدا شویم اصا.

دكتر غامحسین ابراهیمی دینانی 

 سهراب سپهري شاعر طبيعت
دکتر حسین معصومي همداني 



77 اقتصادى

اوپك يا همان سازمان كشورهاي صادركننده نفت در سپتامبر 
1960 در بغداد تأسيس شد و اعالم موجوديت كرد فرآيند تأسيس 
اوپك اين گونه بود كه انديشـــه ايجاد اين ســـازمان نخستين بار در 
ذهن و فكر «پرز آلفونزو» وزير نفت كشـــور ونزوئال جرقه زد و 
با همراهي هاي شـــيخ عبداله طريقي وزير نفت عربستان و پس از 
ديدارهاي متعدد و نهان و آشـــكار آن دو و موافقت ايران، عراق 
و كويت با عملي شـــدن اين ايده عينيت يافت و بعدها به ويژه در 
دومين دهه از فعاليت، به نيرومندترين سازمان اقتصادي كشورهاي 

جهان سوم تبديل شد.
ساماندهي و تشكيالت اين سازمان توسط ايراني ها انجام گرفت 
زيرا نخســـتين دبيركل اوپك، دكتر فؤاد روحاني يك ايراني بود و 
پس از او با اين كه مقام دبيركلي اوپك گردشي بود و به اتفاق آراء 
تعيين مي شد تاكنون به دليل وجود اختالفات ميان اعضاء، نماينده 

ايران نتوانست بر مسند دبيركلي اوپك بنشيند.
5 كشور ايران، عربستان، ونزوئال، عراق و كويت اعضاي هيأت 
مؤسس اوپك بودند كه بعدها با پيوستن6 كشور ديگر صادركننده 
نفت تعداد آنان به 11 كشور رسيد و با خروج اندونزي از آن  سال ها 

است كه تنها ده كشور عضو آن هستند.
از ميان كشـــورهاي داراي منابع نفتي، مكزيك در سال 1938 
اولين كشوري بود كه به مقابله با غارت نفتي به نتيجه مطلوب رسيد. 
ســـپس در سال 1943 كشور ونزوئال شركت هاي نفتي را مشمول 
پرداخت ماليات بر درآمد كرد و در ســـال 1951 هم ايران كه پس 
از چند سال مذاكره و گفت وگوي بي حاصل با شركت نفت سابق 
ايران و انگليس الزاماً صنايع نفت خود را ملي اعالم كرد اما به دليل 

كارشكني هاي دولت انگليس به اهداف خود نرسيد.
متعاقب اين سه رويداد جهاني نفتي، در آوريل 1959 نخستين 
كنگره نفتي عرب به دعوت جمال عبدالناصر در قاهره تشـــكيل 
شـــد كه نماينـــدگان غيرعربي مانند ونزوئـــال و ايران هم در آن 
شـــركت داشتند و ســـرانجام به ابتكار پرز آلفونزو و شيخ عبداله 
طريقي و حمايت ايران و عراق و كويت در ســـپتامبر 1960 در 
بغداد ســـازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپك اعالم موجوديت

 كرد.
اوپك در نخستين دهه از عمر خود در برابر شركت هاي چندمليتي 
نفتي كه انحصار نفت جهان را در اختيار داشـــتند، حالت تدافعي 
داشـــت و حتي نتوانست به اهداف محدودي كه تعيين كرده بود، 
دست يابد، اما در دومين دهه به نقش كليدي خود در اقتصاد جهان 
واقف شد و با اتخاذ سياست هاي تهاجمي توانست به اوج شكوفايي 
و قدرت برسد و بر سرنوشت منابع خود حاكم شود ولي از آن به 
بعد تاكنون از خود ضعف نشان داد و شركت هاي نفتي ابتكار عمل 
را در دست گرفتند. البته سرآغاز انفعال اوپك را مي توان از شروع 
جنگ تحميلي عراق عليه ايران كه در اواخر سال 1980 آغاز شد

 به حساب آورد.
در ســـال هايي كه 6 كشور ديگر عالوه بر كشورهاي مؤسس 
اوپك عضو اين سازمان مي شدند كشور كوچك قطر در ژوئيه 1961 
عضو اين سازمان شد كه عضويت آن اما و اگرهاي زيادي به دنبال 
داشت زيرا ميزان توليد و صدور نفت اين كشور حتي يك درصد 

توليد و صادرات جهاني نمي شد.
قطر از ميان 11 كشور كوچكترين عضو اين سازمان بود زيرا 
ذخايـــر نفت آن، حتي از ذخاير 5 ميليارد بشـــكه اي اندونزي هم 

كمتر بود.
اندونزي بعدها از اوپك كناره گرفت و كشور كوچك قطر هم 
از چند هفته پيش اعالم كرد كه از عضويت در اوپك خارج خواهد 
شـــد. مطابق مقررات درون سازماني اوپك هر كشوري مي تواند از 
اوپك خارج شـــود به شـــرط اينكه يك ماه قبل تقاضاي خود را به 
دبيرخانه ارسال داشته و تمام تعهدات خود را تا آغاز سال نو مسيحي 

با اوپك تسويه كرده باشد.
با توجه به ســـهم اندك كشـــور قطر در ميزان ذخاير، توليد و 
صادرات كشورهاي عضو اوپك، چنانچه از آغاز سال مسيحي از اين 
سازمان خارج شود كمترين تأثير را بر روند عملكرد اوپك خواهد 
داشت و اوپك از كناره گيري قطر هيچ زياني نخواهد كرد حاال اين 
تصميم قطر سياسي باشد يا انگيزه هاي اقتصادي داشته باشد، هيچ  

تأثيري در اوپك نمي تواند داشته باشد.
سيد علي موسوي قمي

اوپك از ديروز تا امروز

توسعه صادرات يكي از عوامل مهم محرك 
رشـــد اقتصادي و از مهمترين اهداف اقتصادي 
كشورها محسوب مي شود. در اين ميان، صادرات 
متكـــي بر صنايع فناوري محور به علت ارزش 
افـــزوده باال و مؤثر بـــودن بر ديگربخش هاي 
اقتصادي از مهمترين بخش هاي صادراتي است. 
داشـــتن مزيت هاي مبتني بر سطح فناوري براي 
موفقيت در محيط تجاري بين المللي نقشي كليدي 
ايفا مي كند، از طرفي به كارگيري فناوري هاي 
نوين درتوليد محصوالت در چند دهه اخير توسط 
كشورهاي توسعه يافته، سودآوري باال و كاهش 
هزينه هاي توليد راهم به دنبال داشته است. اين 
در حالي است كه صادرات محصوالت با فناوري 
باال عليرغم ســـودآوري باال نتوانسته است سهم 
بسزايي از كل صادرات كشورهاي در حال توسعه 

را پوشش دهد.
حضـــور موفق در محيط رقابتي بين المللي 
براي كشورهاي در حال توسعه به ويژه ايران از 
اهميت بااليي برخوردار است. به اين نكته هم بايد 
توجه داشـــت كه سهم حداكثري منافع اقتصادي 
حاصـــل ازخدمات و محصوالت با فناوري هاي 
پيشرفته در توليد ناخالص ملي و صادرات يكي 
از شـــروط الزم براي تحقق اقتصاد دانش بنيان 

در كشور است. 
محصوالت با فناوري باال: نهادها و سازمانهاي 
متعددي اقدام به تقسيم بندي محصوالت و خدمات 
بر حســـب ســـطح فناوري كرده اند، براي مثال 
تقسيم بندي معرفي شده توسط سازمان همكاري 
و توسعه اقتصادي برحسب شدت تحقيق وتوسعه 
در صنايع مختلف توليدي، تاكنون توسط مراجع 
مختلف ارائه آمار صادرات محصوالت با فناوري 
پيشرفته استفاده شده است. طبق اين تقسيم بندي 
صنايع مختلف توليدي به گروه هاي" فناوري باال"، 
"فناوري متوسط و باال"، "فناوري متوسط و پايين" 

فناوري پايين "رتبه بندي شده اند. و " 
برمبناي آخرين بازنگري صورت گرفته بر 
اين تقســـيم بندي، ميزان شدت فناوري همزمان 
برحسب دو معيار سهم هزينه هاي تحقيق و توسعه 
در ميـــزان ارزش افزوده و ميزان توليد محصول 

سنجيده مي شود.
شناســـايي محصوالت با فنـــاوري باال در 
صادرات و واردات طبق تقســـيم بندي سازمان 
همكاري و توســـعه اقتصادي به وسيله سيستم 
هاي كدگذاري و طبقه بندي محصوالت ميســـر 
است.سيستم هاي مختلفي ازجمله طبقه بندي بين 
المللي اســـتاندارد صنعتي ، طبقه بندي بر مبناي 
محصول،طبقه بندي بين المللي استاندارد تجارت 
و سيستم هماهنگ كدگذاري كاال براي تفكيك 
و شناســـايي محصوالت به وسيله كدگذاري بر 
محصوالت رايج است. براساس مطالعات صورت 
گرفته ، محصوالت با عنوان فناوري باال برحسب 
سيستم هماهنگ كدگذاري كاال (حدود 280 كد 
محصول) استخراج شده است. تمام محصوالت با 
فناوري باال برحسب ديگرسيستم هاي كدگذاري 

هم شامل مي شود . 
بايد به اين نكته اشـــاره داشت كه فناوري 
محصول و فناوري فرايند توليد محصول متفاوت 
است. فرايندهاي توليد مي توانند داراي فناوري 
باال و پيچيده باشـــند، ولي محصول آنها لزومًا 
فناوري بااليي نداشته باشد، نظير كشاورزي مدرن 
كه از فرايند توليد دانش محور سود مي برد، ولي 

محصوالت آن داراي فناوري باال نيستند، استخراج 
نفت هم اين چنين اســـت .در مورد محصوالت 
با فناوري باال تنها محصوالتي مورد نظر قرار مي 
گيرند كه خود محصول داراي فناوري باال باشد.

خدمات دانش بنيان
در ميان تالش هاي بســـياري كه براي ارائه 
تعريفي شـــفاف از خدمات دانش بنيان صورت 
گرفته اســـت،تعريف ارائه شده توسط مركز آمار 
تجارت بين المللي اتحاديه اروپايي براى بخش 

خدمات
دانش بنيان با فناوري باال به دليل دربرگرفتن 
همه تعريف ها، مورد توجه و استناد اكثر محققان و 
متخصصان قرار گرفته است. خدمات با فناوري باال 
عبارت است از خدمات قابل ارائه در حوزه هاي 

فنـــاوري اطالعات و ارتباطات و پژوهش هاي 
توسعه اي علمي كه بسيار حرفه اي و به شدت 
رقابت پذير بوده كه يا خود منابع اوليه اطالعات و 
دانش هستند يا از دانش در جهت توليد خدمات 
واسطه اي براي فرايندهاي توليدي مشتريان شان 

استفاده مي كنند.
در اين تعريف، بخش هاي خدمات پست 
و ارتباطـــات، خدمات رايانه، فناوري اطالعات 
و فعاليـــت هاي مربوطه و خدمات تحقيقات و 
پژوهش هـــاي علمي جزو خدمات دانش بنيان با 

فناوري باال محسوب مي شوند .
دسته بندي انواع خدمات طبق ويرايش دوم 
طبقه بندي آماري فعاليت هاي اقتصادي كميسيون 
اروپا هم انجام شده است. طبق اين طبقه بندي 
انواع خدمات به دو دســـته خدمات دانش بنيان

 (LKIS ) و خدمـــات كمتردانش بنيان (KIS)
تقسيم مي شود.

اهميت صــادرات محصوالت و خدمات 
دانش بنيان

صادرات محصوالت و خدمات دانش بنيان 
در مقابل صادرات منبع محور مانند نفت و مشتقات 
آن، محصوالت معدني و كشاورزي داراي مزيت 

هاي پايدارتري براي كشور است. ارزش افزوده 
اقتصادي ناشي از صادرات توليدات دانش بنيان در 
مقايسه با ديگر صادرات توليدي ازجمله توليدات 
خام باعث كسب درآمد به مراتب بيشتر كشورهاي 
صاحب توليدات با فناوري هاي برتر مي شـــود. 
صادرات مبتني بر فناوري هاي برتر به عنوان يك 
مزيت رقابتي باعث شكل گيري جايگاه ويژه اي 
براي اقتصاد هر كشور در بازارهاي جهاني است. 
به همين دليل شكاف فناوري بين كشورهاي در 
حال توسعه و توسعه يافته باعث قدرت رقابتي 
كمتر كشورهاي در حال توسعه در محيط كسب و 
كار بين المللي مي شود. در حالي كه كل صادرات 
محصوالت با فناوري باال در دنيا در 15 ســـال 
اخير (2016-2001 ) رشدي دو برابري را تجربه 

كرده است. تعدادي از كشورهاي در حال توسعه 
توانسته اند با تمركز بر صادرات محصوالت دانش 
بنيان، خود را در صحنه رقابت جهاني مطرح كنند. 
كشورهاي كوچكتر آسيايي مانند تايوان و سنگاپور 
و كـــره جنوبي حضور خود را از طريق افزايش 
ســـهم محصوالت باتكنولوژي باال و متوسط در 
صادرات پررنگ كرده اند كه نشانه افزايش قدرت 

رقابت پذيري محصوالتشان است.
بـــه لحاظ حجم اين نوع صادرات مي توان 
به كشور سنگاپور اشاره داشت كه ميزان صادرات 
فناوري پيشرفته در اين كشور بيش از دو برابر و 
ميزان صادرات فناوري پيشرفته ساالنه كشورهايي 
ازجمله هلند، سوئيس،مالزي و انگليس هركدام 
بيشتر از درآمد ســـاالنه ايران از صادرات نفت 

است. 
توليدات دانش بنيان در مقايســـه با ســـاير 
توليدات به علت استفاده به مراتب كمتر از منابع 
كشور مانند نفت و گاز به پايداري اقتصاد كمك 
مي كند.بدين ترتيب در دو دهه گذشـــته رشد 
صادرات و متنوع ســـازي محصوالت و خدمات 
مبتني برفناوري هاي برتر در كشورهاي در حال 
توسعه و بهره برداري از آنها در عرصه بين المللي 

مورد توجه سياستگذاران قرار گرفته است.
امروزه اهميت توسعه صادرات دانش بنيان 
براي كشـــور صرفاً به دليل ارزآوري بيشتر اين 
نوع صادرات نيست، بلكه ديگر مزاياي صادرات 
محصـــوالت و خدمات دانش بنيان اين موضوع 
را براي صنعت كشـــور به امري راهبردي تبديل 
كرده است. بعضي از مزاياي صادرات محصوالت 
و خدمـــات دانش بنيان فارغ از ميزاندرآمد ارزي 
ناشي از آن عبارتند از در حال رشد بودن تقاضاي 
جهاني براي كاالهاي دانش بنيان،نوسانات كمتر 
بازار فروش توليدات دانش بنيان،آســـيب پذيري 
كمتر در برابر ورود رقباي جديد،انعطاف پذيري 
با روند تغيير تقاضاي بازار،سرريز دانش و فناوري 
براي ساير فعاليت ها،ايجاد وابستگي به فناوري 

و تـــداوم تقاضاي محصـــول از جانب مصرف 
كننده،كاهش وابستگي به صادرات منابع طبيعي و 

محصوالت خام.
اين موضوع لزوم توجه بيشـــتر به صادرات 
دانش بنيان را براي تحقق اقتصاد مقاومتي دوچندان 
مي كندو مي توان شـــاخص هاي اســـتاندارد و 
مرسوم " صادرات محصوالت فناوريهاي پيشرفته 
" و صادرات خدمات فني و مهندســـي را به عنوان 
معيارهـــاي برآورد ميزان تحقق اقتصاد مقاومتي 

دانست.
همانطور كه در سياست ها، اسناد باالدستي و 
قوانين كشور هم تأكيد شده است، ميزان صادرات 
محصوالت با فناوري باال يكي از شاخص هاي 
مهم ميزان تحقق اقتصاد دانش بنيان اســـت و به 
عنوان يكي از زيرشاخص هاي شاخص جهاني 
نوآورى در ســـنجش اين شاخص هم تأثيرگذار 

است.
اين شاخص تأثير مستقيمي بر توان رقابت 
پذيري صنعتي كشـــورها در سطح بين المللي 
دارد كه اين موضوع يكي از عوامل اساسي رشد 
اقتصادي پايدار در بلندمدت است. تغيير موقعيت 
اقتصادي كشـــورهاي نوظهور و صنعتي شده به 

شـــدت ناشي از تغييرات رقابت پذيري صنعتي 
آنهـــا به لحاظ ارزش افزوده صنعتي و صادرات 

صنعتي است.
شاخص "عملكرد رقابت پذيري صنعتي" از 
ديگر شاخص هاي ارزيابي رقابت پذيري صنعتي 
كشورها به شمار مي رود. از مهمترين عواملي كه 
توان كشورها را در رقابت پذيري صنعتي نشان 
مي دهد،ميزان عرضه محصوالت و خدمات و رشد 

آن در بازارهاي داخلي و بين المللي است.
سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (يونيدو) 
شاخص عملكرد رقابت پذيري صنعتي را هرساله 
براي كشورهاي مختلف (148كشور) ارزيابي و 
رتبه بندي مي كند. براســـاس مدل تعريف شده 
ازسوي اين ســـازمان، شاخص عملكرد رقابت 
پذيري صنعتي به وسيله سه بعد "ظرفيت كشورها 
 "، از نظر توليد و صادرات محصوالت صنعتي" 
ارتقـــا و تعميق فنـــاوري" و " ميزان اثر جهاني 
ســـنجيده مي شود. در زيرشاخص هاي معرفي 
شـــده براى اندازه گيري ايـــن ابعاد ميزان توليد 
و صـــادرات محصـــوالت و خدمات مبتني بر 
فناوري هاي پيشرفته نقش محوري را ايفا مي كند. 
در اين شاخص هم ميزان صادرات با فناوري باال 
هر كشور به عنوان يكي از تعيين كننده هاي اصلي 
توان رقابتي صنعتي آن كشور در مقايسه با ديگر 
كشورها دانسته شده است. براي مثال سهم ارزش 
افزوده صنايع با تكنولوژي پيشرفته و متوسط از 
ارزش افزوده كل صنعت،سهم صادرات صنعتي با 
تكنولوژي پيشرفته و متوسط از مجموع صادرات 
صنعتي به عنوان عوامل مؤثر بر شاخص عملكرد 

رقابت پذيري معرفي شده است.
عوامل مؤثر بر توسعه صادرات 

براي سياستگذاري و به دنبال آن قانونگذاري 
براى افزايـــش صادرات محصوالت و خدمات 
دانش بنيان، بايد عوامل مؤثر بر توسعه صادرات 

محصوالت فناوري محور شناسايي شوند.
در مطالعات انجام شـــده بر نقش مؤثر و 
قابل توجه عوامل قيمتي مثل نرخ ارز، سياســـت 
هاي ارزي و پولي، قيمت ها و عوامل غيرقيمتي 
ماننـــد بهره وري، رقابت پذيري، مديريت كار و 
توليد،پيشـــرفت فني وعنصر كيفيت تأكيد شده 
است. با وجود اينكه عده اي بر اين عقيده اند كه 
متغيرهاي قيمتي اين توانايي را دارند كه عوامل و 
شرايط غيرقيمتي مثل بهره وري، كيفيت و رقابت 
پذيري را تأمين كنند، نظرهاي زيادي وجود دارد كه 
عوامل قيمتي و غيرقيمتي را با وزن ها و ضرايب 

متفاوت مورد تأكيد و توجه قرار مي دهند
براي درك بهتر عواملي كه مطالعات نظري 
و تجربـــي بر صـــادرات كاالهاي بافناوري باال 
مؤثردانسته اند، دو نوع دسته بندي عوامل مؤثر بر 
صادرات كاالهاي با فناوري باال ارائه شده است. 
در نـــوع اول، عوامـــل مزبور را مي توان در پنج 

گروه دسته بندي كرد كه عبارتند از:
عوامل توده اي: شـــكل دهنده كلي عرضه 
يا تقاضا براي كاالهاي با فناوري باال مانند درآمد 

سرانه.
ساختار اقتصادي و صنعتي: شامل ساختار 
صنعتي مانند تنوع توليدات صنعتي، ســـاختار 

مخابراتي، رايانه اي، حمل ونقل و مالي.
آموزش  عوامل فناورانه: شامل گروه هاي" 
و تحصيالت منابع انساني"، "نوآوري" و " تحقيق 
و توسعه"كه از معيارهاي معرف سطوح فناوري 

نسبت به يكديگر هستند.
محيط سرمايه گذاري: شامل سرمايه گذاري 
داخلي و سرمايه گذاري خارجي است كه نيازمند 
محيطـــي باثبات، مطمئن و قابل پيش بيني براي 
ســـرمايه گذاري است، لذا وجود نهادهاي مدني 
قوي، محترم شـــمردن مالكيت و حقوق مالكيت 
معنوي، مشـــوق ســـرمايه گذاري در اين حوزه 

است.
متغيرهــاي رقابت پذيري در قيمت: شامل 
ذخاير متفاوت از عوامل توليد، هزينه هاي حمل 
و نقـــل بين المللي كاالها و حتي بازدهي هاي 
فزاينده به مقياس و منجرشونده به كاهش هزينه 
متوسط كه ازمتغيرهاي مؤثر بر سطح قيمت هاي 

نسبي محصوالت در دو كشور هستند.
در دســـته بندي ديگري با مطالعه تعدادي 
از شـــركت هاي فناورمحور صادركننده، از منظر 
شناســـايي عوامل محدودكننده مؤثر بر صادرات 
كاالهاي فناورمحور، اين عوامل ذيل چهار خوشه 
سياســـي، مالي، دولتي وشركتي شناسايي شده 

است
طبق اين تحقيق عوامل مربوط به خوشـــه 
مالي و سياســـي به عنوان مهمترين موانع توسعه 
صادرات كاالهاي فناورمحور شناخته شده است. 
ارزش پايين برند ملي ايراني در حوزه "هايتك"، 
سخت بودن ورود به اين بازار بين المللي به دليل 
پيچيدگي هاي محصول،عدم تســـلط شركت ها 
به موارد حقوقي درخصوص تنظيم قراردادها و 
افزايش ريسك و هزينه مراودات تجاري مهمترين 
عوامـــل محدودكننده مؤثر بر صادرات كاالهاي 

فناورمحور ارزيابي شده اند.
در مطالعات ديگر هم به عوامل مشترك مهمي 

شامل موارد زير اشاره شده است: 
از كليدي ترين  نوآوري:موضوع "نوآورى" 
موضوعاتي است كه تأثير آن بر توسعه صادرات 
متكي بر فناوري هاي پيشرفته بررسي شده است. 
نوآوري از طريق فراهم آوري مقدمات الزم براي 
بسترســـازي فعاليت هاي دانش بنيان و توليدات 
فناوري محور به منظور صادرات يكي از مهمترين 
عوامل مؤثر بر صادرات با فناوري برتر محسوب 
مي شوند. نوآوري به واسطه به كارگيري تمامي 
ظرفيت هاي موجود به نحوي كارا و همچنين ارائه 
ظرفيت هاي جديد توليدي، بر صادرات تمامي 
كاالها و خدمات و به ويژه كاالهاي راهبردي مبتني 
برفناوري تأثيرگذار است. تا زماني كه نوآوري و 
آموزش هاي استفاده از علوم و دانش ارتقا نيابد، 
بازدهي وكارايي ساير عوامل توليد در سطح نازل 

باقي مي ماند.
نتايج مطالعاتي كه به تأثير نوآوري و متغيرهاي 
شـــاخص جهاني نوآوري بر صادرات متكي بر 
فناوري باال در كشورهاي در حال توسعه و توسعه 
يافته پرداخته اند، نشـــانگر تأثير مثبت و معنادار 
عامل مورد مطالعه در هر دو گروه از كشورهاست. 
بنابراين براي بهبود محيط نوآورانه در كشور الزم 
است از طريق همسو سازي بيشتر سياست هاي 
كالن اقتصادي با سياست هاي علمي - آموزشي 
و پژوهشـــي به منظور تقويت ارتباط صنعت و 
دانشـــگاه و منطبق بر نياز حال حاضر توليدات 
صنايع مبتني بر دانش و فناوري در سياستگذاري 
ها با رويكرد تغيير از اقتصاد منابع محور به اقتصاد 

دانش محور ايجاد شود.
ادامه دارد

جايگاه محصوالت دانش بنيان در توسعه صادراتجايگاه محصوالت دانش بنيان در توسعه صادرات
دوشنبه 10دي  1397ـ   23 ربيع الثاني  1440ـ   31 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27185

نام روزنامه:  اطالعات 

تاريخ درج آگهى نوبت دوم 

روزدوشنبه 1397/10/10
آگهي مناقصه عمومى 

شركت پتروشيمي مارون در نظر دارد اقالم مورد نياز ذيل را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد .

روابط عمومي پتروشيمي مارون
ذكر شماره تقاضا در  Subject  ايميل ارسالى الزامى مى باشد.

ضمنًا متقاضيان مي توانند متن آگهي فوق را در سايت WWW.MPC.IR مالحظه نمايند .

تضمين شركت در مناقصه  نحوه دريافت اسناد
 آخرين مهلت ارسال

 پيشنهادها توسط
فروشندگان

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

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

 پيشنهادي

 ارسال نامه اعالم آمادگى
 شركت در مناقصه
  به آدرس ايميل

hazizi@mpc.ir                            

 7روز
پس از درج آگهي

  نوبت دوم 

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

اقالم مربوطه

KAS-

970285
97-T-237

 مناقصه 
 عمومى

 TRAY ساخت 1

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

 پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى
شركت در مناقصه 
به آدرس ايميل 

  APourshams@mpc.ir                            

7روز
پس از درج آگهي 

  نوبت دوم 

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

اقالم مربوطه
kas-970558 97-T-238

 مناقصه 
 عمومى

IN  MOST  ECONOMI-

CAL PACK
2

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

 پيشنهادي

 ارسال نامه اعالم آمادگى
 شركت در مناقصه
به آدرس ايميل

  APourshams@mpc.ir                            

7روز
 پس از درج آگهي 

  نوبت دوم

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

اقالم مربوطه
kad-973153 97-T-239

 مناقصه 
 عمومى

 تويوتا هايلوكس ديزلى (يك)
دستگاه

3

شركت نفت سپاهان در نظر دارد خدمات مورد نياز خود را با شرايط زير از طريق 
برگزارى مناقصه عمومى تأمين نمايد 
شماره مناقصه :   47- 97 / ش ن س

شـرح مناقصه : خريد پالستيك شـــيرينگ كارتن و پالستيك استرج پالت خطوط 
توليد اتوماتيك

مهلت دريافت اسـناد مناقصه:  از روز دوشنبه مورخ 97/10/10 لغايت  دوشنبه 
97/10/17 از طريق مراجعه به سايت www.sepahanoil.com – قسمت مناقصه 

- مزايده در قبال پرداخت مبلغ اسناد مناقصه
مبلغ اسناد مناقصه : 500،000 (پانصد هزار) ريال

مناقصه گران مى بايســـت مبلغ و نوع ضمانتنامه شركت در مناقصه را به شرح ذيل ارائه 
نمايند . به پيشنهادهاى فاقد سپرده شركت در مناقصه ترتيب اثر داده نخواهد شد .
مبلغ تضمين شركت در مناقصه :  50،000،000 (پنجاه ميليون) ريال

نوع تضمين شركت در مناقصه :  رسيد واريز مبلغ تضمين به حساب شركت نفت 
 سپاهان و يا ضمانتنامه معتبر بانكى بدون قيد و شرط و قابل تمديد از سوى شركت نفت سپاهان . 

(درج شناسه ملى و كد اقتصادى شركت  بر روى اسناد فوق الذكر الزامى است )
شماره حساب واريز وجه : حساب شـــماره 341444213 نزد بانك ملت شعبه مستقل 

مركزى
ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد . متقاضيان مى توانند 

جهت اخذ مدارك مناقصه به نشانى زير مراجعه نمايند .
نشـانى و تلفن مناقصه گزار :  تهران – ميدان آرژانتين – خيابان خالد اسالمبولى  
نبش كوچه 28 – پالك 92 – دبيرخانه كميسيون معامالت شركت نفت سپاهان تلفن: 

8347-021 داخلى 153
هزينه چاپ آگهى از برنده مناقصه اخذ خواهد شد .

شركت نفت ســـپاهان در رد يا قبول  يك يا تمام  پيشنهادها  بدون آنكه نياز به ذكر دليل 
باشد مختار است .

آگهى فراخوان مناقصه عمومى نوبت اول 
 ( دو مرحله اى )

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)
موسسه فرهنگى موزه ها در نظر دارد، خدمات زير را از طريق مناقصه عمومى 

به شركت هاى داراى صالحيت واگذار نمايد:
*جذب و به كارگيرى كارشناسان راهنماى موزه زمان (واقع در شهر تهران) و 

 مجتمع فرهنگى موزه اى شهداى رامسر (واقع در شهرستان رامسر) 
متقاضيان مى توانند جهت دريافت مدارك و كسب اطالعات به آدرس سايت 

www.cio-museums.org موسسه
و يا با تلفن 86082934 – 021 تماس حاصل نمايند.

تاريخ و محل تحويل پاكات: پايان وقت ادارى روز چهارشنبه تاريخ 
1397/10/19

در محل دبيرخانه موسسه به آدرس بزرگراه رسالت، نرسيده به بلوار آفريقا، 
بنياد مستضعفان، ساختمان شماره يك، طبقه چهارم

آگهي مناقصه عمومي شماره 97/113
شــركت چاپ بانك ملت در نظر دارد كاغذ رول حرارتي (حداقل 

500 رول حداكثر 5000 رول) خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي 

خريداري نمايد. لذا متقاضيان شـــركت در مناقصه مي توانند از تاريخ 

درج آگهي لغايت يكشـــنبه 1397/10/16 بـــه آدرس تهران ابتداي 

جاده مخصوص كرج بيمه3 (ايرج رستمي) نبش كوچه ششم پالك1 

طبقه دوم واحد تداركات مراجعه و نســـبت به دريافت اوراق مناقصه 

اقدام نمايند. بديهي است جهت خريد اسناد مي بايست معرفي نامه به 

همراه اصل فيش واريزي به مبلغ 200/000ريال به حســـاب شماره 

7032100586 به نام شركت چاپ بانك ملت ارائه نمايند.

شركت چاپ بانك ملت (سهامي خاص)

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

شركت فرش پارس (سهامي عام)
ثبت شده به شماره 15258 و شناسه ملي 10100734050

بدينوســـيله از كليه صاحبان سهام دعوت به عمل مي آيد كه در جلسه 
مجمع عمومـــي عادي به طور فوق العاده (نوبت دوم) شـــركت كه در 
ساعت 10 صبح روز سه شنبه 97/10/25 در محل قانوني شركت واقع 
در تهرانـ  خ اســـتاد نجات اللهي جنوبيـ  پالك 64 طبقه سوم تشكيل 

مي شود حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره جديد.
2ـ استمرار فعاليت شركت.

3ـ ساير موارد.
هيئت مديره فرش پارس  (سهامي عام)

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده
شركت گندم طاليي نوتريكا (سهامي خاص)

مجمع عمومي فوق العاده شـــركت گندم طاليي نوتريكا (سهامي خاص) ثبت 
شده به شماره 6139 و شناســـه ملي 14004756084 در ساعت 9صبح روز 
شنبه 22 دي ماه 1397 در محل قانوني شركت تشكيل مي گردد. لذا بدينوسيله 
از كليه صاحبان سهام شـــركت يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شود جهت 
دريافت برگه ورود به جلســـه، با در دست داشـــتن اصل برگه سهام و كارت 
شناسايي معتبر (اصل كارت ملي) و يا وكالت نامه يا معرفي نامه در اوقات اداري 

18 و 19 دي ماه 1397 به محل دفتر امور سهام اين شركت مراجعه نمايند.
دستور جلســه:1. استماع گزارش هيئت مديره در خصوص كاهش سرمايه 

اجباري 2. اســـتماع گزارش بازرس قانوني شركت در خصوص كاهش سرمايه 
اجباري 3. اتخاذ تصميم در خصوص كاهش ســـرمايه اجباري 4. تغيير برخي 
از مفاد اساســـنامه شركت 5. ســـاير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي 

فوق العاده باشد.
هيئت مديره شركت گندم طاليي نوتريكا (سهامي خاص)

آگهي پرداخت وجوه حاصل از فروش حق تقدم هاي استفاده نشده

شركت فنرسازي خاور (سهامي عام)
ثبت شده به شماره 84822 و شناسه ملي 10101292955

با توجه به پايان پذيره نويســـي عمومي ناشي از افزايش سرمايه از مبلغ 100ميليارد 
ريال به 200ميليارد ريال و در راســـتاي اجراي ماده17 دستورالعمل مراحل زماني 
افزايش سرمايه مورخ 1395/7/19 صادره از اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار 
سرمايه اي ســـازمان بورس و اوراق بهادار به اطالع كليه سهامداران محترم حقيقي 
و حقوقي كه در تاريخ 1397/3/22 سهامدار شركت بوده و از حق تقدم خريد سهام 
خود اســـتفاده نكرده اند و يا حق تقدم خريداري نموده و ليكن مبلغ ارزش اسمي را 
پرداخت نكرده اند مي رســـاند وجوه حاصل از فروش حق تقدم هاي استفاده نشده 
سهامداران در افزايش سرمايه شركت فنرســـازي خاور (سهامي عام) پس از كسر 
هزينه هاي قانوني و مورد تأييد حســـابرس، از طريق نظام بانكي به حساب آنها واريز 
خواهد شد. ضروري است آن دسته از ســـهامداران محترمي كه تاكنون نسبت به 
اعالم شماره شـــباي حساب بانكي خود به شركت اقدام ننموده اند از طريق مراجعه 
به سايت شركت به نشاني www.khsm.co.ir اطالعات مربوطه را تكميل و يا به 

شماره فاكس 88269641 داخلي9 ارسال نماييد.
هيأت مديره شركت فنرسازي خاور(سهامي عام)

بدينوســـيله از كليه سهامداران محترم شركت ســـرمايه گذاري گروه صنعتي رنا 
(ســـهامي عام) و يا نمايندگان قانوني آنان دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع 
عمومي عادي ساليانه شركت كه رأس ساعت 14 روز يكشنبه مورخ 1397/10/30 
در محل قانوني شـــركت سرمايه گذاري رنا (ســـهامي عام) واقع در تهرانـ  خيابان 
شريعتيـ  خيابان وحيد دستگردي (ظفر)ـ  شماره 162ـ  سالن كنفرانس تشكيل 

مي گردد، حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه:

1ـ اســـتماع گزارش فعاليت هيأت مديره در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 
1397/6/31

2ـ اســـتماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شـــركت در خصوص عملكرد سال 
مالي منتهي به 1397/6/31

3ـ بررســـي و تصويب صورت هاي مالي شـــركت اصلي براي سال مالي منتهي به 
1397/6/31

4ـ بررسي و تصويب صورت هاي مالي تلفيقي شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي 
رنا (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به 1397/6/31

5ـ تصويب ميزان سود تقسيمي مربوط به سال مالي منتهي به 1397/6/31
6ـ تصويب ميزان پاداش و حق حضور اعضاي هيأت مديره 

7ـ انتخاب حسابرس مستقل و بازرسان (اصلي و علي البدل) قانوني براي سال مالي 
منتهي به 1398/6/31

8ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشـــار جهت درج هرگونه دعوت، اطالعات و آگهي هاي 
منتشره شركت 

9ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره 
10ـ ســـاير مواردي كه اتخاذ تصميم در خصوص آن در صالحيت مجمع عمومي 

عادي باشد. 
الزم به ذكر است سهامداران محترم و يا نمايندگان قانوني آنان كه مايل به حضور در 
جلسه مجمع مذكور مي باشند، جهت دريافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن 
برگه ســـهام و كارت شناسايي معتبر و يا وكالتنامه رسمي در ساعات اداري روزهاي 
سه شنبه و چهارشنبه مورخ 97/10/25 و 97/10/26 به محل شركت واقع در تهران 
ـ خيابان شريعتيـ  خيابان وحيد دستگردي (ظفر)ـ  شماره 162ـ  طبقه دوم اداره 

سهام شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا (سهامي عام) مراجعه نمايند. 
هيأت مديره 
شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا (سهامي عام)

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا (سهامي عام)

براي سال مالي منتهي به 1397/6/31
به شماره ثبت 27249 و شناسه ملي 10100727160

آگهى فراخوان مزايده عمومى نوبت دوم
شماره مزايده: 97-13

مزايده گر: شركت اويسو شيپينگ
موضوع مزايده: دعوت به شركت در مزايده فروش اسقاطى يك فروند كشتى تانكر 

شركت اويسو شيپينگ بنا دارد يك فروند كشتى6547 تنى ( سال ساخت1984  تحت پرچم پاناما) ساخت ژاپن خود را جهت فروش بصورت اسقاطى به مزايده بگذارد. مشخصات 
كشتى مختصرا به شرح ذيل مى باشد:

Name MT BLUE APRIL

Built KOCHI JUKO CO. / JAPAN

Flag Panama

Port Of Registry Panama

Type of vessel CHEMICAL/OIL TANKER

Classification Society OMCS

Dimensions 113.32-104.1/18/8m

Light weight    2741.327/2698.15
شركت كنندگان در مزايده مى توانند جهت اطالعات بيشتر با شماره 8347-021 داخلى 153 تماس حاصل فرمايند. 

پيشنهاد مزايده گر مى بايستى در سربرگ رسمى شركت كننده و امضاى مجاز به آدرس تهران- ميدان آرژانتين- خيابان خالد اسالمبولى – نبش كوچه 28-  پالك 92 – طبقه 
چهارم – دبيرخانه كميسيون معامالت حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 25/ 1397/10 ارسال گردد.

شركت اويسو شيپينگ در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادها  بدون آنكه نياز به ذكر دليل باشد مختار است .
توضيحات:

پيشنهادهاى مزايده مى بايست در پاكتهاى در بسته جداگانه "ب" و "ج" ("ب": مشخصات شركت و "ج": مالى) به آدرس و تا تاريخ فوق ارسال گردند.
پاكت ب مى بايست حاوى اطالعات ذيل باشد:

1. اطالعات كامل شركت كننده و تاريخچه فعاليت، تجارب و غيره
2. اطالعات ثبت شركت و كد اقتصادى

long ton 



8 اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

سيمانشاهرود
پتروشيمي فجر

زامياد
بيمه آسيا

پتروشيميشيراز
معادنمنگنزايران

سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)
بيمه ما

كارت اعتباري ايران كيش
پتروشيمي مبين

ماشينسازينيرومحركه
نوردآلومينيوم

نيرومحركه
فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر

لبنياتكالبر
لعاب يران

فوالدكاوه جنوب كيش
آلومينيومايران

پتروشيمي فناوران
بانكپارسيان

آلومراد
گروه صنعتي پاكشو

ايرانياساتاي رورابر
گروهصنايعبهشهرايران

صنايع پتروشيمي كرمانشاه
توليدمواداوليهداروپخش

افست
صنايعالستيكيسهند

داروسازيجابرابنحيان
كالسيمين

سيماندورود
توليديكاشيتكسرام

فنرسازيزر
قندنيشابور

توسعه معدني وصنعتي صبانور
سرمايه گذار ي پارستوشه

پااليش نفت اصفهان
ليزينگصنعتومعدن

صنايعجوشكابيزد
رينگسازيمشهد

آهنگريتراكتورسازيايران
پاكسان

داروسازيابوريحان
فوالدآلياژي ايران

پارسدارو
بانككارآفرين

سرمايهگذاريتوسعهملي
داروسازياكسير
همكاران سيستم

رادياتورايران
سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)

ايرانخودرو
سرمايهگذاريسايپا

بينالملليتوسعهساختمان
پارسخودرو

سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
لولهوماشينسازيايران

خوراكدامپارس
داروييرازك
سيماناروميه

توسعهمعادنوفلزات
سرمايهگذاريبوعلي

داروسازي زاگرس فارمدپارس
فنرسازيخاور

نيروترانس
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

سبحان دارو
فوالدمباركه اصفهان

الميران
لنتترمزايران

پتروشيمي مبين
صنايع سيمان دشتستان

سيمانكرمان
شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

پااليش نفت بندرعباس
فوالدخراسان

كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
نفتپارس

سيمانخاش
سيمانخزر

گروه دارويي سبحان
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

سرمايهگذاريمليايران
ايراندارو

كاشيوسراميكحافظ
سيمانشمال

شركت ارتباطات سيارايران
سرمايهگذاريبهمن

ايرانمرينوس
بهنوشايران

خدماتانفورماتيك
گروه س توسعه صنعتي ايران

توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ
كمكفنرايندامين

داروسازيسينا
معدنيامالحايران
سيمانآرتااردبيل

تامين سرمايه اميد
گروهصنعتيملي(هلدينگ)

بانكاقتصادنوين
عمرانوتوسعهفارس

مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
بيمه دانا

صنايع پتروشيمي خليج فارس
گروهصنعتيبارز

سيماناصفهان
ليزينگ رايانسايپا

كشتوصنعتچينچين
آبسال

تراكتورسازيايران
سيمان كردستان

مهركامپارس
سيمانهرمزگان

گروه دارويي سبحان
گروهصنعتيبوتان

سيمانبجنورد
فروسيليسايران

صنايعخاكچينيايران
كارتنايران

سيمانهگمتان
كارخانجاتقندقزوين
صنايعشيمياييفارس

سيمانمازندران
پمپسازيايران

بانك تجارت
مارگارين
گلوكوزان

س.صنايعشيمياييايران
شيشهوگاز

صنايعكاغذسازيكاوه
چرخشگر

صنايعريختهگريايران
ذغالسنگنگينطبس
قطعاتاتومبيلايران

پارسخزر
داروسازيابوريحان

بانك ملت
سالمين

سبحان دارو
سايپاشيشه

شيرپاستوريزهپگاهخراسان
نيروكلر

كاشيپارس
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

سيمانداراب
ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس

توسعهشهريتوسگستر
فرآوريموادمعدنيايران

سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
پتروشيميخارك

داروسازيزهراوي
كاشيسعدي

كشتوصنعتپياذر
كابلالبرز

شيميداروئيداروپخش
سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)

داروسازيروزدارو
بانك صادرات ايران

دشتمرغاب
آسان پرداخت پرشين

داروسازيفارابي
سيمانسپاهان

سامانگستراصفهان
صنايعشيمياييسينا

سرمايهگذاريآتيهدماوند
سيمانقائن

سرمايهگذاريسپه
سختآژند

تامينماسهريختهگري
سرمايهگذاريصنعتومعدن

باما
پارسسرام

داروسازيامين
پست بانك ايران

قندمرودشت
پتروشيمي شازند

پتروشيمي جم
سراميكهايصنعتياردكان

موتوژن
سرماآفرين

داروسازيكوثر
تكنوتار

گسترش نفت وگازپارسيان
مليسربورويايران

گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
قنداصفهان

معدنيوصنعتيچادرملو
فوالدخوزستان

حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)
توسعهمعادنوفلزات

توليدمحورخودرو
گروه دارويي بركت

سرمايه گذاري خوارزمي
سيمانشرق

سرمايهگذاريصنعتبيمه
قندهكمتان

بانك سينا
كارخانجات توليدي شهيدقندي

ايرانتاير
صنعتيبهشهر

فوالدمباركه اصفهان
داروپخش(هلدينگ)

كاشيالوند
شكرشاهرود

سايپا
بانك خاورميانه

پااليش نفت تبريز
سيمانصوفيان

سيمان خوزستان
نفتبهران

كارخانجاتداروپخش
سرمايهگذاريشاهد

تجارت الكترونيك پارسيان
پتروشيمي پارس

سبحان دارو
ليزينگايران

معدني وصنعتي گلگهر
سازهپويش

سپنتا
سايپاآذين

كشاورزيودامپرويمگسال
الكتريكخودروشرق

سرمايه گذاري شفادارو
سيمانتهران

سرمايه گذاري پرديس
البرزدارو

فرآوردههايتزريقيايران
قندلرستان
گروهبهمن

نوردوقطعاتفوالدي
فراوردههاينسوزايران

سرمايهگذاري صنعتنفت  
پتروشيمي پرديس

سيمانغرب
بيمه ملت

حفاري شمال
گروه صنعتي پاكشو

بيسكويتگرجي
واسپاري ملت

پارسمينو
سرمايه گذاري اعتبارايران

داروسازياسوه
ايركاپارت صنعت

لبنياتپاك
توليدي چدن سازان
سرمايهگذاريمسكن

ليزينگ ايرانيان
ايرانارقام

ايرانترانسفو
تايدواترخاورميانه

صنعتيآما
دودهصنعتيپارس

كويرتاير
توريستي ورفاهي آبادگران ايران

پگاهآذربايجانغربي
مخابرات ايران

گروه مپنا(سهامي عام)
پالسكوكار

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
سيمانفارسوخوزستان

سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي
س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

پااليش نفت تهران
المپپارسشهاب

ماشينسازياراك
پرداخت الكترونيك سامان كيش

پشمشيشهايران
حمل ونقل بين المللي خليج فارس

گروه پتروشيمي س.ايرانيان
موتورسازانتراكتورسازيايران

معدني وصنعتي گلگهر
كيمي دارو

كارخانجاتتوليديشيشهرازي
بيمه پارسيان

مليصنايعمسايران  
شهد

بيمه البرز
كنترلخوردگيتكينكو

داده گسترعصرنوين-هايوب
ريختهگريتراكتورسازيايران

شيشههمدان
صنايعآذرآب

پارسسويچ
گروهصنعتيسپاهان

محورسازانايرانخودرو
پتروشيميآبادان

صنايعكاشيوسراميكسينا
سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)

سيمانبهبهان
توسعهمعادنرويايران

گلتاش
سرمايه گذاري دارويي تامين

بينالملليمحصوالتپارس
سيمانسفيدنيريز
دادهپردازيايران

سيمان فارس نو
نوسازيوساختمانتهران

سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
توليديمهرام

فرآوردههاينسوزآذر
كربنايران

مسشهيدباهنر
قندثابتخراسان

پارسالكتريك
حملونقلتوكا

ليزينگخودروغدير
پتروشيمي پرديس

فرآوردههايتزريقيايران
كمباينسازيايران

سرمايه گذاري ساختمان ايران
مهندسينصيرماشين

سرمايهگذارينيرو
به پرداخت ملت

جامدارو
مهندسينصيرماشين

درخشانتهران
معدنيدماوند

فرآوردههاينسوزپارس
س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

نفت سپاهان
پگاهآذربايجانغربي

3530
880

6688
19005

36502
3615
4215
1853
3623

1500
1480

4380
6961
6170
1091

8290
10599
4830

12750
4500
2401

2734
20300

4999
1160

2728
2704
6380
1668
1610

4350
871

1165
3190
6980
4180
2600
7905
4597
1893
2179
2270
5500
1093

2868
1452
1830
2100

4970
4601
1168

15460
4840

11557
1365
3706
6650

3637
2550
1250

2860
10648

1002
11490
6578
3530
3280
2410
5211

4537
4414
3819
3820
1908

24447
4448
9531
5620
3272
14500
3140
5210
2511
880

37249
2100

11700
7780
3600

5888
1695
1468

12520
6129

911
2943
3540

1181
13550

9176
2090

7430
20196
5795
2024

26116
900

-55
-9

-51
-488

-1223
-22
-60

9
-60

-7
-2

-14
-172
-38

-2
-436

11
-79

-106
16

-68
-26

-115
18

-8
-17

-142
-139

7
-22
-80

-7
-1

-21
-112
-85
-24

-186
-23

8
-30
-11

-85
-11
-20
-41

-38
-22
-47
-191

-11
-256

-9
-96
-22
-89
-89
-44

71
-22
-80
-49
-14

-246
-94
-55
-52
-45

-274
-75
-191
-61
-27
-14
459

-48
-226
-160

-133
-591
-55

-171
-92

-9
-1960

-53
-141
-196
-82
-111
-40
-28

-336
127

-24
-109
-152
-54
-74

-155
-92

-300
-646
-305

-98
-2543

-91

10643
3220

3772
953

2208
7770
1640

8677
6464
6376
15023
13948

2474
6955
3099

1634
2565
1557
3279

11277
4320

6387
2723
1689
1545
5381
1777

15483
5425
2617
6660
2400
2710

4585
5799
7100

4444
1590
7006
2151

26600
1199

35808
14997

1926
4300
2261
4050
1600

2077
1224

13388
15650
7460

926
1599

16111
1860
9762
2150

2348
4252

1200
8741
8130
2700
1813
5460
4798
11700
2890

5536
2690
1760
3700
4195
4399
4169

12285
4853
8520
2700
4560
2618
1440
1064

881
6700
9761

999
2650

3489
3403
4900

10314
3361
2720
1354
2500

14310
2290
3950

14000
7000
1146

2425
32672

506
153
179
45

105
360

99
413
307
303
715
664
117

331
147

77
122
74

140
537
148
304
129
80
63

256
63

737
55
92

317
76
84

135
136

62
18
27

275
59

183
47

641
602
63

-39
91

55
21
98
14

1244
512
221

22
19

421
-1

464
4

38
23
24

154
132

7
33

260
94

249
26

263
68
19

43
92
98
82

291
96

114
-3
56
40
45
13

-4
-38

169
6

-47
-53

35
23

491
6

37
15

-64
-60

10
23

-37
137

16
12

0

1450
7570

1090
1691

5824
5740

892
1782
2802
8140
1520

2470
2049

10671
1870

2325
3637
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آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

ضرورت عرضه كل گندم در بورس كاال
معاون وزير جهاد كشاورزى با اشاره به اين كه اجراى سياست 
قيمت تضمينى در بورس كاال از طرحهاى موفق بخش كشاورزى در 
چند سال اخير بوده است گفت: موافق عرضه تدريجى كل گندم كشور 

در بورس كاال هستيم.
عباس كشاورز در گفتگو با تسنيم گفت: اجراى سياست قيمت 
تضمينـــى ذرت و جـــو در بورس كاال هم به نفع توليدكننده و هم به 
نفع صاحبان صنعت دامدارى و مرغدارى و به طور كلى گروه هاى 
مصرفكننده بوده است؛ از اين رو موافق عرضه كل گندم كشور در 
بورس كاال هستيم كه البته با توجه به حجم باالى آن، در بازه زمانى 

دو تا سه ساله به سود كشاورزان، توليد و دولت خواهد بود.
معاون وزير جهاد كشاورزى افزود: نكته مهم اين است كه شروع 
هر كارى به آسانى امكانپذير نيست؛ اما اجراى سياست قيمت تضمينى 
در بورس كاال از طرحهاى موفق بخش كشـــاورزى در چند ســـال 
اخير بوده است، به طورى كه امروز دولت هيچ نگرانى براى اجراى 
سياست خريد تضمينى و ورود به بازار ذرت ندارد و پس از ذرت، 
شاهد اجراى اين طرح براى جو و موفقيت آن بوديم؛ از اين رو در 
مورد گندم هم عرضه پرحجم در بورس كاال آغاز شد، به طورى كه 
واحدهاى صنفى صنعتى گندم موردنياز خود را از طريق بورس تامين 

مى كنند.
وى با بيان اينكه در ســـالهاى آينده شـــاهد توسعه معامالت 
كشاورزى در بورس خواهيم بود و در باره عرضه گندم در بورس هم 
نگرانى وجود ندارد، گفت: براى عرضه گندم توليدى كشور در بورس 
نگرانى وجود ندارد؛ اما به طور طبيعى نمىتوان در شرايط فعلى همه

11 ميليون تن گندم كشور را روى تابلوى بورس برد.
اين مقام مسئول تصريح كرد: از اين رو، برنامه اين است كه حداقل 
كسانى كه فعاالن واحدهاى صنفى و صنعتى هستند، مثل كارخانههاى 
توليد ماكارانى و توليدكنندگان شيرينى، بيسكويت و ساير توليدكنندگانى 
كـــه بـــراى توليد داخلى و صاردات خود به گندم و آرد نياز دارند، از 

بورس اقدام به خريد گندم كنند.
وى افزود: ضمن اينكه توصيه مىشـــود گندم بر مبناى تقاضاى 
اين گروهها و با خصوصياتى كه اين واحدهاى توليدى مىخواهند، در 
بورس عرضه كنيم؛ چرا كه گندم براى هر مصرفى شرايط و خصوصيات 

خاصى را مىخواهد.
كشاورز تاكيد كرد: من معتقدم اگر گندم كل كشور طى دو سه 
سال آينده و به تدريج در بورس عرضه شود و دولت هم با اجراى 
اين سياست و براى عرضه كل گندم توليدى كشور در بورس موافقت 
كند، فشار باالى مالى ناشى از مداخالت دولت در خريد گندم كاهش 

مىيابد.

يك كارشناس بازار سرمايه 
ضمن پيشبينى قيمتها در بازار 
ارز و ســـرمايه، به ممنوع شدن 
پرداخت سود روزشمار سپردههاى 
بانكى اشـــاره كرد و گفت: اگر 
نظارتها بر اين دستورالعمل به 
درستى صورت گيرد، هزينه تامين 

مالى براى بنگاهها كم مىشود.
به گزارش ايســـنا، عليرضا 
قدرتى درباره تصميم شـــوراى 
پول و اعتبار مبنى بر ماه شـــمار 
كردن سود سپردههاى بانكى، اظهار 
كرد: ممنوع كردن سود روزشمار 
ســـپردهها از سوى بانك مركزى 
سرآغاز تحول مهمى براى اصالح 
ساختار نظام بانكى كشور است اگر 
نظـــارت صحيح و دقيقى بر اين 
دستورالعمل بانك مركزى ادامه پيدا 
كند نظام بانكى مىتواند با تحول 

بزرگى روبرو شود.
وى يادآور شـــد: در گذشته 
هم بانك مركزى ممنوعيتهايى 
براى بانكها اعمال كرده بود، ولى 
نظارت نداشتن و كوتاه آمدن بانك 
مركزى نسبت به بانكهاى متخلف 
باعث شد اين دستورالعملها اجرا 

نشود.
كارشناس بازار سرمايه افزود: 
اين تصميم تاثير بسيار زيادى بر 
كاهش هزينه بانكها و كاهش نرخ 
تامين مالى بنگاهها خواهد داشت 
اميدواريـــم در عمل اين موضوع 
منجـــر به كاهش نرخ تامين مالى 
و نرخ تسهيالت براى صنعت و 
اقتصاد كشور شود.قدرتى ادامه داد: 
هفته گذشـــته با توجه به تعطيلى 
بازارهاى جهانى، تحول خاصى در 
قيمت جهانى كاالها شاهد نبوديم با 

توجه به اتمام تعطيالت و شروع 
ســـال جديد ميالدى بايد منتظر 
تحول در حوزه كاالهاى اساسى 

باشيم. 
وى با اشـــاره بـــه برخى 
اظهارنظرها از ســـوى مسئوالن 
دربـــاره بازارهاى مالى و بازار ارز 
كشور، گفت: مسئوالن و دولتمردان 
بايد بدانند كه كلمات و جمالت 
آنها روى وضع اقتصاد كشور تاثير 
بســـزايى خواهد داشت در هفته 
گذشـــته اظهارنظرهايى از جانب 
يكى از مســـئوالن كشور سبب 
افزايش قيمت ارز شد و انگيزهها 
را بـــراى افزايش تقاضاى ارز باال 
برد.كارشناس بازار سرمايه درباره 
وضع بازار ارز و تاثير آن بر بازار 
سهام تا پايان سال جارى گفت: در 
بازار ارز متغيرهاى مختلفى مىتواند 
نقش بازى كند. تاثير تحريمها بر 
مقدار فروش، بازگشت ارز ناشى 
از فروش نفت و تقاضاى آخر سال 
براى دالر از جمله دالر مسافرتى 
از مهمترين متغيرهاست اگر دولت 
بتواند اين موضوعات را مديريت 
كند، ارز روند نوســـانى شديدى 
نخواهد داشـــت مگر اينكه اتفاق 

غير قابل پيشبينى رخ دهد.
قدرتى با اشـــاره به انتشار 
گزارشهاى 9 ماهه شـــركتها، 
گفت: گزارشهايى كه شركتها 
منتشر كردهاند، بسيار مطلوب است 
و نشان مىدهد گزارشها در حوزه 
توليد و فروش خود با مشكالت 
زيادى روبرو نيستند.اگر با همين 
روند شـــرايط ادامه يابد سال پر 
رونقى براى بازار سرمايه خواهيم 
داشـــت و قيمت سهمها افزايش 

مىيابد اگر همين روند براى سال 
آينده نيز ادامه پيدا كند، بازار سرمايه 
گزينه مناسبى براى سرمايهگذارى 
اســـت.وي درباره تاثير رقمهاى 
بودجه در بازار سرمايه، اظهار كرد: 
با نگاهى به اليحه بودجه سال آينده 
در مقايسه با پارسال مىبينيم اين 
بودجه چندان براى بازار سرمايه 
مطلوب نيست درست است كه 
مقدار بودجه عمرانى ثابت مانده اما 
با توجه به مقدار جذب بودجههاى 
عمرانى در سالهاى گذشته و با 
توجه به افزايش نيافتن درآمدهاى 
دولت در سال آينده بايد گفت كه 
احتماال در حوزه بودجه عمرانى 

به مشكل خواهيم خورد.
به اعتقاد كارشـــناس بازار 
سرمايه، يكى ديگر از نكات مهم 
كه در بودجه مطرح است، موضوع 
قيمت حاملهاى انرژى است، در 
حال حاضر دولت قيمت حاملهاى 
انـــرژى را افزايش نداده ولى در 
اين مورد ابهاماتى وجود دارد كه 
آيا براى سال آينده دولت قيمت 
حاملهاى انرژى براى شركتهاى 
انرژىبر را افزايش خواهد داد يا 
خير بايد در اين مورد صبر كرد و 
ديد نتيجه جلسات و كميسيونها 

به كجا خواهد رسيد.

سرپرست امور تسويه وجوه 
معامـــالت اوراق بهادار و بورس 
كاال شركت سپرده گذارى مركزى 
از پرداخت بيش از 5000 ميليارد 
ريال سود انواع اوراق خبر داد. 

به گـــزارش روابط عمومى 
ســـمات، هادى على پور با بيان 
مطلب فوق افـــزود : بيش از 5
هزار و 716 ميليارد ريال ســـود 

انـــواع اوراق در مـــاه جارى به
 سرمايه گذاران پرداخت خواهد 
شد.وى تصريح كرد: زمان سررسيد 
اوراق اجاره شـــركت هاى سايپا، 
هواپيمايـــى ماهان، رايتل در دى 
جارى اســـت كه شركت سپرده 
گذارى مركزى ســـود اين اوراق 
را به ســـرمايه گذاران پرداخت 

مى كند.
على پور ادامه داد: سود اوراق 
مشـــاركت شركت هاى حكمت 
ايرانيان، مســـكن، رايان سايپا، 
بناگستر كرانه، ليزينگ رايان سايپا، 
ليزينگ ايران و شـــرق، ملى نفت 
ايران و شـــهردارى هاى تهران و 
اصفهان اواخر ماه جارى به حساب 
سرمايه گذاران واريز خواهد شد.

سرپرست امور تسويه وجوه 
معامـــالت اوراق بهادار و بورس 

كاالى ســـمات خاطر نشان كرد: 
سررسيد ســـود صكوك مرابحه 
خـــودرو و كرمان خـــودرو و 
صندوق هاى سرمايه گذارى پارند 
پايدار ســـپهر، پاداش سهامدارى 
توســـعه يكم، كمند و امين يكم 
در دى اســـت كه شركت سپرده 
گذارى مركزى ســـود اين اوراق 
را نيز به سرمايه گذاران پرداخت

 مى كند.
وى بـــا بيان اينكه هم اكنون 
در حـــدود  80 نوع انواع اوراق 
(اجاره، مرابحه، مشاركت، گواهى 
سپرده، اوراق رهنى، اسناد خزانه 
و استصناع) دربازار سرمايه منتشر 
شده است، اظهار داشت : سود اين 
اوراق به صورت ماهانه يا سه ماهه 
يكبار به سرمايه گذاران پرداخت 

مى شود. 

بازتاب انتشار گزارش 9 ماهه شركت هاي بورسي

پرداخت 5000 ميليارد ريال سود اوراق در ماه دي
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آگهى تغييرات شركت كارگزارى بيمه انديشه جويان خوى سهامى خاص  
به شماره ثبت 1804 و شناسه ملى 10861880446

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى خوى (322166)

آگهى تغييرات شركت معدنى و فرآورى سرمه فيروزآباد 
شركت سهامى خاص به شماره ثبت 701 و شناسه ملى 10530111776

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان فارس 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى فيروزآباد
(322233)

آگهى تغييرات شركت روانكاران احياء سپاهان شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 20278 و شناسه ملى 10260411550

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اصفهان 
(322325)

آگهى تغييرات شركت پرتو گران كيميا صنعت شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 18624 و شناسه ملى 10530307672

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان فارس 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شيراز 
(322234)

آگهى تغييرات شركت قطب پتروشيمى سپهر الوان شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 2400 و شناسه ملى 10320376032

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كنگان (320094)

آگهى تغييرات شركت مهندسى نصب و نگهدارى كارخانجات صنايع پتروشيمى سهامى خاص
به شماره ثبت 381 و شناسه ملى 10860585543

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خوزستان 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى ماهشهر (322353)

آگهى تغييرات شركت ملى حفارى ايران سهامى خاص
به شماره ثبت 943 و شناسه ملى 10420121865

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خوزستان
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اهواز (322272)

آگهى تغييرات موسسه انجمن حمايت از بيماران وسواس ايران آوا 
به شماره ثبت 5007 و شناسه ملى 14006678270

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اصفهان (321946)

آگهى تغييرات
 موسسه انجمن حمايت از بيماران وسواس ايران آوا 
به شماره ثبت 5007 و شناسه ملى 14006678270

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اصفهان 
(321948)

آگهى تغييرات شركت موتور سازى پويا نيستانك شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 176 و شناسه ملى 10260045265

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نايين (321139)

آگهى تغييرات شركت مديريت توليد برق جنوب غرب  سهامى خاص
به شماره ثبت 2477 و شناسه ملى 10420214310

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خوزستان 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى آبادان
(320300)

آگهى تغييرات موسسه انجمن حمايت از بيماران وسواس ايران آوا 
به شماره ثبت 5007 و شناسه ملى 14006678270

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اصفهان 
(321947)

آگهى تغييرات شركت مديريت توليد برق و انرژى ارجان شركت 
سهامى خاص به شماره ثبت 3536 و شناسه ملى 14005506994

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خوزستان 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بهبهان (320299)

آگهى تغييرات شركت آبان بسپار توسعه سهامى خاص 
به شماره ثبت 17113 و شناسه ملى 10860237539

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خوزستان
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اهواز (320298)

آگهى تغييرات شركت صدرا آتيه پرديسان شركت با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 12145 و شناسه ملى 14005029751

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اردبيل
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اردبيل (320047)

آگهى تغييرات شركت پايا شالوده زاگرس شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 18908 و شناسه ملى 14004852619

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرمانشاه (320213)

آگهى تغييرات 
شركت زغال سنگ البرز غربى شركت سهامى خاص ( منحله در حال تصفيه) 

به شماره ثبت 148 و شناسه ملى 10980050608

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى رودبار 
(320038)

آگهى تغييرات شركت صدرا آتيه پرديسان شركت با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 12145 و شناسه ملى 14005029751

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اردبيل 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اردبيل 
(320044)

آگهى تغييرات شركت صدرا آتيه پرديسان شركت با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 12145 و شناسه ملى 14005029751

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اردبيل 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اردبيل (320046)

آگهى تغييرات شركت صدرا آتيه پرديسان شركت با مسئوليت محدود
به شماره ثبت 12145 و شناسه ملى 14005029751

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اردبيل
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اردبيل (320049)

آگهى تغييرات
 شركت كشت و صنعت و سردخانه گرگان كنسرو سهامى خاص

به شماره ثبت 5848 و شناسه ملى 10700145429

 _

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گلستان 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى گرگان 
(322302)

آگهى تغييرات شركت ورت باف ايران (سهامى خاص) 
به شماره ثبت 60 و شناسه ملى 10861403656

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قزوين-البرز 
(320242)

آگهى تغييرات شركت پايا شالوده زاگرس شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 18908 و شناسه ملى 14004852619

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرمانشاه (320214)

آگهى تغييرات شركت كشت و صنعت و سردخانه گرگان كنسرو سهامى خاص
 به شماره ثبت 5848 و شناسه ملى 10700145429

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گلستان
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى گرگان 
(322303)

آگهى تغييرات شركت زرين دام پايدار تدبيرسهامى خاص
به شماره ثبت 719 و شناسه ملى 10320895617

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى زرنديه (320376)

آگهى تغييرات شركت ساختمانى شگرد سهامى خاص 
به شماره ثبت 539 و شناسه ملى 10780028823

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اراك (320375)
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قزوينـ  خبر نـــگار اطالعات: معاون امور 
عمراني اســـتانداري قزويـــن از اجراي طرح 
مقاوم ســـازي اماكن روســـتايي در50 درصد از 

روستاهاي استان خبر داد. 
علي فرخزاد در جمـــع خبرنگاران بر لزوم 
كيفيت بخشي به مصالح ساختماني استاندارد تاكيد 
كرد و افزود: استان قزوين از نظر كيفيت ساخت 
و ســـاز و مقاوم سازي ساختمان ها در برابر زلزله  

نسبت به ساير استان ها وضع خوبي دارد.  
وي با انتقاد از توليد برخي مصالح ساختماني 
فاقد استاندارد، خواستار رسيدگي و كنترل استاندارد 
اين مصالح در جريان  توليد و توزيع شد و تاكيد 
كرد: در زمينه توليد و توزيع مصالح ســـاختماني 
استاندارد نقص هاي زيادي وجود دارد كه بايد اين 

مساله پيگيري شود .
 فرخزاد به صدور 2000 كارت اســـتادي 
براي اســـتادكاران ساختماني در استان اشاره كرد 

و اظهارداشت: موضوع باز آموزي استاد كاران و 
آموزش افراد براي كيفيت بخشيدن به ساخت و 

سازها در دستور كار استان قرار گرفته است .
 وي همچنين به هزينه3000 ميليارد تومان 
براي احداث ساختمان هاي خصوصي و اجراي 
پروژه هاي دولتي در ســـال گذشته اشاره كرد و 
گفت: سال گذشـــته 2 ميليون متر مربع ساخت 
و ســـاز در بخش خصوصي انجام شد كه توجه 
به كيفيت در ســـاخت و ساز ها در استان قزوين 
موجب افزايش عمر ساختمان ها و صرفه جويي 

30 ميليارد توماني شده است .
 مدير كل مديريت بحران استان قزوين هم در 
اين نشست با بيان اين كه 80 درصد از جمعيت 
شهر نشـــين در معرض خطر زلزله و 58 درصد 
روستا هاي استان در معرض خطر سيل قرار دارند، 
تاكيد كرد: براي مديريت بحران در استان قزوين 
75 پروژه تعريف شده است كه 70 درصد پروژه ها 

مربوط به  پيشگيري از وقوع سيل است .
 قدرت اهللا مهدي  پور با بيان اين كه ســـال 
گذشته وقوع سيل در مناطق بوئين زهرا، الموت و 
طارم 110 ميليارد تومان خسارت بر جا گذاشت، 
بر لزوم توجه به آموزش و فرهنگ ســـازي در 
مقابله با خطرات احتمالي حوادث غير مترقبه تاكيد 
كرد و افزود: در اين باره دوره هاي آموزشـــي با 
موضوعات امداد و نجات، آتش نشـــاني و هالل 
احمر براي 240 هزار دانش آموز در 1500 واحد 
آموزشي، دوره هاي خود امدادي براي مجموعه 
استانداري و همچنين تشكل هاي مردم نهاد برگزار

 شده است .
 وي به انجام مطالعـــه خطرپذيري صنايع 
استان اشـــاره كرد و گفت: بر اساس بررسي هاي 
انجام گرفته  در 402 واحد توليدي استان دغدغه 
مديريت بحران داريم، لذا نيازمند همكاري مديران 

صنايع هستيم. 

مقاوم سازي نيمي از اماكن روستايي استان قزوين  

ساخت بيمارستان 540تختخوابي بركت ايرانشهر
زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: عمليات اجرايى ســـاخت بيمارستان 
540 تختخوابى بركت ايرانشهر با هدف  ارتقاى شاخص هاى سالمت در 
سيســـتان و بلوچستان با مشاركت ستاد اجرايى فرمان حضرت امام (ره) 

آغاز شد.
به گزارش روابط عمومى بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايى فرمان 
حضرت امام(ره)، با حضور دكتر حسن هاشمى وزير بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكى، مهندس سعيد جعفرى مديرعامل بنياد بركت، احمدعلى 
موهبتى استاندار سيستان و بلوچستان، ائمه جمعه و جمعى از مسئوالن 
استانى و محلى، عمليات اجرايى ساخت  بيمارستان 540 تختخوابى بركت 

ايرانشهر آغاز شد.
مديرعامل بنياد بركت درباره ساخت اين بيمارستان گفت: با توجه به 
اين كه سيستان و بلوچستان يكى از استان هاى هدف ستاد اجرايى فرمان 
حضرت امام(ره) در زمينه  محروميت زدايى و توانمندسازى اقتصادى و 
اجتماعى به شمار مى رود، در كنار طرح هاى اشتغال زايى كه از طريق بنياد 
بركت در اين استان در حال اجراست، در حوزه هاى ديگر از جمله ارتقاى 
توسعه يافتگى در حوزه  بهداشت، درمان و سالمت مردم مناطق محروم نيز 

حضور و مشاركتى جدى دارد.
مهندس جعفرى ادامه داد: بر مبناى اين سياست و رويكرد اصولى، 
ســـتاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) 50 درصد از منابع مالى مورد نياز 
ساخت بيمارســـتان 540 تختخوابى بركت ايرانشهر را تأمين و پس از 
تكميل آن طى 3 سال، به عنوان هديه ى مقام معظم رهبرى به مردم شريف 

استان سيستان و بلوچستان تقديم خواهد كرد.
مديرعامل بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) 
اضافه كرد: هر ســـاله مردم زيادى از مناطق محروم استان براى دسترسى 
به امكانات درمانى مجبور به عزيمت به اســـتان هاى همجوار از جمله 
كرمان، يزدوخراســـان رضوى هستند كه مشكالتى را براى آنها به وجود 
مى آورد و بهره بردارى از بيمارستان بركت ايرانشهر، مى تواند ضمن ارتقاى 
شاخص هاى سالمت و بهداشت در استان سيستان و بلوچستان، از سفر 
مردم محروم اين مناطق به اســـتان هاى هم جوار براى دريافت خدمات 

درمانى به طور چشم گيرى بكاهد.
مهندس جعفـــرى اظهـــار اميدوارى كـــرد كه با ســـاختن و 
بهره بردارى از بيمارستان 540 تختخوابى بركت ايرانشهر، شاخص هاى 
بهداشـــتى و درمانى جنوب اســـتان سيستان و بلوچســـتان ارتقاى 

قابل توجهى يابد.
 ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) از طريق بنياد بركت ساخت 11 
بيمارستان و 4 مركز درمان سرطان را با ظرفيت 2 هزار و پانصد تخت در 
سراسر كشور در دست اقدام دارد كه از اين تعداد، تاكنون 8 بيمارستان به 
بهره بردارى رسيده است. بنياد بركت همچنين با ساخت 200 مركز جامع 
سالمت و مراكز و پايگاه هاى بهداشتي، درماني در مناطق محروم، كه تعداد 
8 8 مركز از آن ها در استان سيستان و بلوچستان قرار دارد، گام بلندي در 
جهت زير پوشش قرار دادن خدمات درماني حدود 525 نقطه  روستايي 

برداشته است.

سومين نمايشگاه سراسري كتاب كاشان

 گشايش يافت
 كاشانـ  خبرنگار اطالعات: سومين نمايشگاه سراسري كتاب كاشان 
در آييني با حضور جمعي از مسئوالن و دست اندركاران فرهنگي به ميزباني 

مصلي بقيه اهللا االعظم(عج) اين شهر كار خود را آغاز كرد. 
رئيس اداره فرهنگ و ارشـــاد اسالمي كاشان در حاشيه اين آيين به 
خبرنگاران گفت: اين برنامه سيصد و هفتاد و هفتمين نمايشگاه كتاب استاني 
و چهاردهمين نمايشـــگاه كتاب اصفهان است كه با حضور 276 ناشر و 
نمايندگي كار خـــود را آغاز كرده و در مدت برگزاري، افزون بر 63 هزار 

عنوان كتاب عرضه خواهد شد. 
ميثم نمكي افزود: سومين نمايشگاه سراسري كتاب كاشان از جمله 
طرح هاي چهارمين پايتخت كتاب ايران است كه در حاشيه آن برگزاري 

برنامه هاي جنبي در حوزه فرهنگ و هنر نيز در دستور كار است. 
وي رونمايي و جشـــن امضاي كتاب از سوي ناشران، كارگاه هاي 
آموزشـــي، ويژه برنامه هاي جام باشگاه هاي كتابخواني كودك و نوجوان، 
كارگاه شعر و داستان نويسي، شب شـــعر و اجراي نقالي را از مهمترين 

برنامه هاي جنبي اين نمايشگاه بيان كرد. 
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي كاشان يكي از كاستي هاي موجود 
را ميزان پايين ســـرانه كتابخواني به ويژه بين نسل جوان دانست و ابراز 
اميدواري كرد كه با برگزاري برنامه هايي از اين دســـت، شاهد باال رفتن 

فرهنگ و سرانه كتابخواني بين قشرهاي گوناگون جامعه باشيم. 

كاشت نهال آويشن

 در عرصه هاي منابع طبيعي استان همدان
همدانـ  خبرنگار اطالعات: مديركل منابع طبيعي اســـتان همدان از 
كاشت 600 هزار اصله نهال آويشن در عرصه هاي منابع طبيعي اين استان 

خبر داد.
اسفنديار خزايي در حاشيه ديدار از پروژه هاي بيولوژيك طرح هاي 
آبخيزداري صندوق توسعه ملي در فامنين، از اجراي طرح بيولوژيك بخش 
آبخيزداري در استان خبرداد و گفت: اين طرح ها در 3 هزار هكتار به منظور 
غني سازي عرصه هاي منابع طبيعي استان با كاشت بذرگونه هاي مرتعي 

بومي و كاشت 600 هزار اصله نهال آويشن انجام مي شود.
مديركل منابع طبيعي اســـتان همدان از فرسايش رسوب و خاك به 
عنوان يك تهديد جدي نـــام برد و ادامه داد: اجراي طرح هاي بيولوژيك 
آبخيزداري نقش مهمي در كنترل ســـيالب دارد.در اين زمينه با اجراي 
طرح هاي بيولوژيك آبخيزداري در استان و با كاشت آويشن و بذرگونه هاي 
مرتعي و بومي از جمله بادام كوهي و ارژن مي توان گام مهمي در جلوگيري 

از فرسايش خاك برداشت.
خزايي بيان كرد: عمليات بيولوژيك روشي علمي، ساده و كم هزينه 
است كه عشاير و روســـتائيان براي افزايش درآمد، ايمني و مقابله با آثار 
نامطلوب سيل و فرســـايش خاك مي توانند در اجرا و توسعه آن با منابع 

طبيعي همكاري و مشاركت فعال داشته باشند. 

صدور كارت ملي هوشمند

 براي 81 درصد از مردم استان گلستان
گرگانـ  خبرنگار اطالعات: براي 81 درصد از مردم استان گلستان، 
كارت ملي هوشـــمند صادر شده است و اين آمار از متوسط كشوري 11 

درصد باالتر است. 
سيدمناف  هاشمي استاندار گلستان و رئيس شوراي ثبت احوال استان 
در جلسه اين شـــورا با اعالم اين خبر افزود: كساني كه تاكنون موفق به 
دريافت كارت ملي هوشـــمند نشده اند، سه ماه فرصت دارند تا نسبت به 

ثبت نام و دريافت كارت اقدام كنند. 
او اظهار كرد: اميدواريم همان طور كه گلستان در بسياري از حوزه ها 
به عنوان استان برتر انتخاب شد، در حوزه صدور كارت ملي هوشمند نيز 

جزو استان هاي برتر باشد. 
در اين جلســـه، ابوبكر دولو، مدير كل ثبت احوال استان گلستان 
هم گفت: در 26 دفتر پيشخوان،12 دفتر پست و 6 ايستگاه سيار، كارت 
هوشمند ملي صادر مي شود كه به زودي يك مركز در گميشان و يكي هم 

در نوكنده افتتاح خواهد شد. 

نابودي 70 درصد تنوع ژنتيكي گونه هاي 

جانوري و گياهي خراسان جنوبي  
سرويس شهرستان ها : مديركل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبي 
گفت: طي نيم قرن گذشـــته 70 درصد تنوع ژنتيكي گونه هاي برجسته 

خراسان جنوبي از دست رفته است.
حسن اكبري، در نخســـتين جلسه اتاق فكرحفاظت محيط زيست 
خراسان جنوبي اظهاركرد: خراسان جنوبي يكي از متنوع ترين استان ها از 

نظرگونه هاي جانوري و گياهي است.
وي با بيان اينكه برخي دست درازي ها به محيط زيست باعث تخريب 
آن شده است، افزود: طي نيم قرن گذشته  70 درصد تنوع ژنتيكي گونه هاي 
برجسته در خراسان جنوبي از دست رفته است و خشكسالي، گرد و غبار، 
كاهش منابع آبي و شـــكارهاي غيرمجاز از جمله مهم ترين چالش هايي 
اســـت كه طي سال هاي گذشته، محيط زيست استان با آن دست و پنجه 

نرم مي كند.
اكبري با اشاره به اينكه طي 15 سال گذشته كانون هاي فرسايش خاك 
1/5 برابر شده اســـت، گفت: عالوه بر اين در حال حاضر از 40 دشت 
خراســـان جنوبي، 26 دشت ممنوعه و بحراني شده است كه شرايط حاد 

استان را نشان مي دهد.
وي با بيان اينكه اتاق فكر مي تواند پشـــتوانه قوي فكري براي هر 
دستگاه يا ارگان باشد، خاطرنشان كرد: اميدواريم بتوانيم با همفكري تمامي 
دوستداران و متخصصان محيط زيست و صاحبان خرد و انديشه در راه رفع 
بسياري از معضالت، مشكالت و چالش هاي زيست محيطي استان گام هاي 

مثبتي برداريم.
مديركل حفاظت محيط زيست خراســـان جنوبي يادآور شد: بايد با 
فرهنگ سازي و تالش هاي فردي و جمعي براي تغيير نگرش انسان ها به 
محيط زيست تالش كنيم كه اين امر با همكاري و همفكري همه دستگاه ها 

و نهادها و به ويژه رسانه هاي جمعي تحقق مي يابد.  

    استان هاي مرزي مهمترين نقش را در شكست تحريم ها عليه كشور دارند 
اروميه- خبرنگاراطالعـــات: 
استان هاي مرزي مهمترين نقش را 
در شكست تحريم ها عليه كشور 
دارند و مردم اين مناطق با استفاده 
از ظرفيت هايي نظير بازارچه هاي 
مرزي مي توانند در جهت تامين 

منافع كشور گام بردارند.
معاون رئيس جمهوري و رئيس 
سازمان امور اداري و استخدامي 
كشور در جلسه كارگروه اقتصاد 
مقاومتي و اشتغال آذربايجان غربي 
با اشـــاره به اينكه آمريكا به تعبير 
خود در صدد ايجاد فشار حداكثري 
در حوزه اقتصاد به ايران اســـت، 
گفت: راهكار رو در رويي با اين 
فشارها مقاومت است و بر همين 
اساس، مردم همه استان هاي كشور 
بايد نقش خـــود را ايفا كنند كه 
اين نقش براي استان هاي مرزي از 
جمله آذربايجان غربي ويژه است.

جمشيد انصاري اضافه كرد: 
همراهي مردم و فعاالن اقتصادي در 
شرايط كنوني براي رد شدن از زير 
بار تحريم ها بسيار اثرگذار است و 
نبايد در اين وضع، انتظار شرايط 
عادي و بدون مشـــكل در حوزه 

اقتصاد را داشت.

وي شرايط آذربايجان غربي با 
توجه به هم مرز بودن اين استان با 
كشورهاي تركيه و عراق را در گذر 
از شرايط تحريم مهم ارزيابي كرد 
و ادامه داد: نهادهاي ملي نيز در اين 
مسير همراه مديران استاني هستند.

او با اشاره به اينكه آذربايجان 
غربـــي در حوزه خدمات به ويژه 
تجـــارت، صـــادرات و واردات 
مي تواند اشـــتغال قابل توجهي 
را ايجاد كند، بيـــان كرد: بايد با 
بهره گيـــري از مزيت اين بخش، 
صدمه هاي وارد شـــده به حوزه 

اشتغال جبران شود.
انصاري از ممنوعيت اختصاص 
اعتبار براي طرح هاي با پيشرفت 
فيزيكي كمتر از 50 درصد در قالب 
اليحه بودجه سال آينده خبر داد 
و گفت: فقـــط پروژه هايي كه به 
بخش خصوصي واگذار شـــود، 
مي تواند از اعتبار مكمل دولتي نيز 
استفاده كند كه در اين خصوص 
بايد همه استان ها اقدامات الزم را 

انجام دهند.
وي با انتقاد از ســـرانه پايين 
تسهيالت اشـــتغال در آذربايجان 
غربي افزود: رقم 40 تا 50 ميليون 

تومان كيفيت اشتغال در اين استان 
پايين است و نمي تواند پايدار باشد؛ 
مسئوالن استاني بايد در اين راستا 

فكر اساسي بكنند.
وي تاكيد كرد: بايد بررسي هاي 

ميداني مناسبي در راستاي اثرگذاري 
تسهيالت بانكي طرح هاي اشتغال 
پايدار روستايي و فراگير انجام شود 
كه در اين صورت مي توان بخش 
مهمي از خالءها را شناســـايي و 

براي آنها برنامه ريزي كرد.
اســـتاندار آذربايجان غربي 
هم در اين جلســـه گفت: جذب 
سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال از 
مهمترين اولويت هاي استان است 

كه تحقق اين اهـــداف عالوه بر 
تالش و همت مديران و مسئوالن 
اســـتاني، توجه ويژه مســـئوالن 

كشوري به استان را نيز مي طلبد.
محمدمهدي شهرياري افزود: 

در خصـــوص تامين آب بخش 
صنعت و اجـــراي برخي طرح ها 
در حوضه آبريـــز درياچه اروميه 
مشـــكل وجود دارد؛ انتظار داريم 
با كمك ســـتاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي كشور اين مشكل كه مانع 
اجراي برخـــي از پروژه هاي مهم 
داراي اشتغالزايي باال در استان شده 

است رفع شود.
وي به ظرفيت استان در توسعه 

بخش خدمات نيز اشـــاره كرد و 
گفت: گسترش مشاغل خدماتي 
مي تواند بخش بزرگي از نيازهاي 
اشتغال استان را تامين كند لذا اين 
سياســـت نيز با نظارت معاونت 
هماهنگي امور اقتصادي و توسعه 
منابع استانداري در حال پيگيري و 
اجرا است. او همچنين خواستار 
افزايش ســـقف تصميم گيري 
اســـتان ها در خصوص طرح هاي 
مربوط تسهيالت اشتغال روستايي 
شد و گفت: سقف تصميم گيري 
براي تسهيالت اشتغال روستايي 
در استان ها 6 ميليارد تومان است كه 
الزم است اين سقف افزايش يابد.

شـــهرياري در ادامه گفت: 
از طرح اشـــتغال فراگير به علت 
باال بودن نرخ تسهيالت استقبال 
چنداني نمي شود كه درخواست 
داريم اين نرخ 18درصد با پيگيري 
ســـتاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 

كشور كاهش يابد.
اســـتاندار آذربايجان غربي 
همچنين با تاكيد بر اينكه اين استان 
مي تواند الستيك مورد نياز كشور 
را با احـــداث كارخانه توليدي، 
تامين كند، گفت: ســـرمايه گذار 

بخش خصوصي در اين خصوص 
ابراز آمادگـــي كرده كه اميدواريم 
با نـــگاه ويژه دولـــت، مقدمات 
راه اندازي ايـــن واحد توليدي

 فراهم شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي 
و توسعه منابع استاندار آذربايجان 
غربي نيز در اين جلسه با اشاره به 
اينكه شرايط براي توسعه صنعتي 
استان بسته اســـت، گفت: وضع 
طوري است كه حتي براي صنايع 
توليد آب معدني نيز نمي توانيم آب 

تخصيص دهيم.
رضا حســـيني همچنين بر 
اســـتفاده از ظرفيـــت پايانه هاي 
آذربايجان غربي در راستاي توسعه 
استان تاكيد كرد و ادامه داد: مي توان 
با تبديل استان به هاب تامين زنجيره 
نهاده هاي دامي، از اين ظرفيت بيش 

از پيش بهره برد.
وي تاكيد كرد: مهمترين گام در 
راستاي رسيدن به اين هدف بزرگ 
اقتصادي، اعطاي به موقع مجوزها از 
سوي مسوالن دستگاه هاي اجرايي 
و اختصاص تســـهيالت مناسب 
است كه اميدواريم مساعدت هاي 
الزم در اين خصوص انجام گيرد.

فعاليت 50 كشاورز دامغاني
 در كشت  زعفران

دامغان -خبرنگار اطالعات: «مدير جهاد كشاورزي دامغان گفت: 
50 كشـــاورز دامغاني در 15 هكتار زمين كشاورزي، به توليد زعفران 

مشغول هستند.»
سيد محسن طباطبائيان افزود: سطح زير كشت محصول زعفران 
در اين شهرستان 15 هكتار است كه بيش از 11 هكتار از اين محصول 
به باردهي اقتصادي رســـيده است و بقيه اراضي در مراحل اوليه رشد 

قرار دارد.
وي افزود: امســـال ميانگين برداشـــت محصول زعفران در اين 

شهرستان به سه كيلوگرم در هر هكتار رسيد. 
اواضافه كرد: برداشـــت زعفران در دامغان از اواسط آبان ماه آغاز 

مي شود و تا اواخر آذر ادامه مي يابد.  
طباطبائيان با بيان اين كه بيش از 60 درصد كاشت اين محصول در 
جنوب دامغان به ويژه روستاي عبديا است،  ياد آوري كرد:  براي افزايش 
كشت محصول زعفران در اين شهرستان، آموزش هاي كاربردي و فني و 

برگزاري كارگاه هاي آموزشي به كشاورزان انجام مي شود.  
وي گفت: با راه اندازي سامانه كارا، ارائه وام بلندمدت و كم بهره و 
با توجه به نياز كم محصول زعفران به آب، بسياري از كشاورزان دامغاني 

به سمت اين محصول گرايش پيدا كردند.
او  پيش  بيني كرد: با تغذيه بيشـــتر مزارع و عمليات داشـــت و 

برداشت بهتر، عملكرد اين محصول در هر هكتار افزايش يابد.
وي با اشـــاره به برنامه هاي اداره جهاد كشـــاورزي دامغان براي 
توسعه كشت زعفران، افزود: امســـال از طريق حمايت هاي بانكي و 
اعطاي تسهيالت كم بهره و بلندمدت، زمينه توسعه اين محصول گياهي 

ارزشمند در شهرستان فراهم شده است.
رئيس جهاد كشـــاورزي دامغان گفت: به ازاي هر هكتار كاشت 
زعفران، 320 ميليون ريال تسهيالت ارائه مي شود كه از ابتداي سال 97 
تا كنون در اين شهرستان سه ميليارد و 200 ميليون ريال تسهيالت به 

كشاورزان پرداخت شده است.
35 درصد اشـــتغال دامغان در حوزه كشاورزي است كه  5000 

باغدار و كشاورز در اين بخش مشغول فعاليت هستند.  

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886
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رش آگهي روزنامه اطالعات در  تهران و ساير مراكز استانها دفاتر رسمي پذ
(با يك تماس تلفني به گسترده ترين شبكه توزيع مطبوعات كشور بپيونديد)

آذربايجان شرقي
35552590-041تبريز

آذربايجان غربي
32224743-044اروميه

اردبيــــل
33243346-045اردبيل

اصفهــــان
3-32224001-031اصفهان

البـــــرز
2222500-0263كرج

ايـــــالم
3332442-0841ايالم

بـــوشهــر
33536630-077بوشهر

چهار محال و بختياري
32222727-038شهركرد

خراسان جنوبي
32222700-056بيرجند

خراسان رضوي
38419595-051مشهد

خراسان شمالي
32226006-058بجنورد

خوزستــان
33386152-33388047-061اهواز

زنجــــان
33365045-024زنجان

سمنــــان
33332440-023سمنان

سيستان و بلوچستان
33220243-054زاهدان

فـــــارس
32334494-071شيراز

قــــزوين
33222974-028قزوين

قــــــم
37703534-025قم

كردستـــان
33236487-087سنندج

كرمــــان
32223936-034كرمان

كرمانشــاه
38359172-083كرمانشاه

كهگيلويه و بويراحمد
33223939-074ياسوج

گلستــــان
32222123-017گرگان

گيـــــالن
33324511-013رشت

لرستــــان
33302200-066خرم آباد

مازنـــدران
33322206-011ساري

مركــــزي
32226966-086اراك

هــرمـزگان
32227800-076بندرعباس

همـــدان
5-38271814-081همدان

يـــــزد
37256027-035يزد

پذيرش آگهي براي روزنامه اطالعات و مجله اطالعات هفتگي

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

sazeman@ostan.org

تهرانوسايرمراكزاستانها روزنامهاطالعاتدر ارشآگه 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 استخدام فوري»
به يك نفر خانم 

كارشناس پذيرش و مدارك پزشكي با تجربه كاري 
و مطلع در موارد اعتباربخشي در بيمارستان نيازمنديم. 

تماس در ساعات اداري

 تلفن 88880084

 اينجانب مهري خليـــل زاده ثاني مالك خودرو به شـــماره شـــهرباني

 NAAA46AA6CG355509 526ص55 ايران35 و شماره شاسي 

شماره موتور 114F0013568 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت 

المثني اســـناد مذكور را نموده اســـت، لذا چنانچه هركس ادعايي در مورد 

خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شـــركت ايران خودرو واقع 

در 14 كيلومتر جاده مخصوص تهرانـ  كرج، شهرك پيكان شهر، ساختمان 

سمند، طبقه 1 مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.                                                ملكانـ  عينالو 

برگ سبز پژو مدل 1390 به شماره انتظامي ايران93ـ463د38 

به شـــماره موتور 12490299819 و شـــماره شاســـي 

NAAM11CA9CK505583 به نام هوشمند سيمكاني 

فرزند هوشنگ به شماره ملي 1754980791 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

(آگهي مفقودي)
اينجانــــب محمدرضا احمــــدي مالك خــــودرو پيكان به شــــماره پالك 

ايران15ـ417م98 و شماره شاسي 77455263 شماره موتور 11127752759 

به علت فقدان اسناد فروش (سند كارخانه) تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور 

را نموده است. لذا چنانچه هركس ادعايي در مورد خودرو مذكور دارد ظرف ده روز 

به دفتر حقوقي شركت  ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران 

كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نمايد. بديهي است پس از 

انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.          (تبريز)

مجوز نشريه روانشناســـي معاصر به شماره 

مجوز 17793 و بـــه صاحب امتيازي انجمن 

روانشناسي ايران به شماره ثبت 124/3669 

به تاريـــخ 84/9/30 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز سواري ساينا 1397 
انتظامي 625 و25 ايران56 

موتور M15/8555715 مفقود 
و فاقد اعتبار است. شلمان

برگ سبز شناسنامه خودرو سواري پژو 
ROA دوگانه سوز مدل 1386 شماره شاسي 

61343163 انتظامي 56ايران517ل34 گمشده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. فومن 

مفقودي پروانه مسئول فني آقاي 
يداهللا دهبندي باالدهي به شماره 

7419 شركت ديزين آب ميامي مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

شناسنامه پژو GLX 405 نقره اي مدل 95 
شماره موتور 124K0886102 شماره شاسي 

NAAM01CE2GK423068 شماره شهرباني 
642ص35ايران84 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

 برگ سبز پرايد مدل 1379
به شماره انتظامي 

884ج16ايران79 مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط است.

شناسنامه مالكيت سمند مدل 1396 
به شماره انتظامي 174ص13ايران76 

بنام محمدحسين خندان مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است.

كارت تردد فرودگاه امام خميني اينجانب 
سيدحميد موسوي گلده به شماره شناسنامه 

0480284520 و شماره كارت 13407 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز پژو 405 مدل 84 رنگ نقره اي پالك 
763ي14ايران24 موتور 12484154501 
شاسي 13209468 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است. 

برگ سبز وانت دوكابين مدل 1395 رنگ سفيد دو 
پوششه شماره انتظامي 314ط22ايران27 به نام 

بختيار لطفي مفقود شده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. ملكانـ  عينالو 

كارت پرسنلي دانشگاه كردستان به 
نام جالل كرمي فرزند عبداهللا به شماره 
مستخدم 39632365842 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.سنندج

اصل كارت موتورسيكلت هوندا 125 
مدل 82 ش موتور SM183705 پالك 

582ـ  19656 به نام محسن قنبري 
فشالمي مفقود و فاقد اعتبار است. 

سند كمپاني پژو 405 مدل 1383 به شماره پالك 
72ـ466ي41 و شماره موتور 12483104886 و 
شماره شاسي 83058367 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط گرديده است.

كارت دانشجويي محمد فقيهي زرندي به 
شماره دانشجويي 962007200 رشته 

آموزش زبان انگليسي دانشگاه زابل 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

كارت شناسايي خودرو سواري تيبا 1 سفيد مدل 97 
به شماره شاسي NAS811100J5794599 به 

شماره پالك 33 ايران824ق84 به نام محمدصادق 
تركمندي مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

كارت دانشجويي زبير بلوچ به شماره 
دانشجويي 941150411 رشته 
مهندسي مكانيك دانشگاه زابل 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

كارت شناسايي و برگ سبز خودرو پژو پارس مشكي 
مدل 1383 به شماره شاسي 83800519 به شماره 

پالك 99ايران166ج25 به نام نرگس رحمان پور 
افرابي مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

سند كمپاني آپاچي 180 سفيد مدل 1392 به شماره 
شاسي N2G180P9216494 به شماره موتور 

OE6GD2222997 به شماره پالك ايرانـ  125 
21268 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

سند مالكيت سواري هاچ بك سايپا مدل 1395 
به شماره پالك ايران 62ـ  127س73 و شماره 

موتور M13/5584833 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط گرديده است. (ساري)

شناسنامه و اسناد سپند پي كي به شماره 
413م61ايران77 به نام فاطمه خادم زاده 

 M13888647 سهي، شاسي 3034594 موتور
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز سواري پژو 405 جي ال ايكس آي رنگ كرم بژـ  
متاليك مدل 1382 شماره موتور 22568234507 و شماره 

شاسي 82033110 به شماره انتظامي 57ـ193ص32 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.«دليجان»

سند كمپاني سواري پيكان 1381 
ايران99ـ645ج98 موتور 

11158169370 شاسي 81570619 
مفقود و فاقد اعتبار است.شلمان

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
مدرك گواهينامه موقت پايان تحصيالت 
فارغ التحصيلي اينجانب حسن رضايي 
سوچلمائي فرزند عليرضا به شماره 

شناسنامه 32 صادره از ساري در مقطع 
كارشناسي رشته علوم قضايي صادره از 
واحد دانشگاهي آزاد ساري به شماره 

6 مفقود گرديده است و فاقد  50781ـ 
اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود 
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد ساري به نشاني: ساريـ  كيلومتر 7 
جاده درياـ  مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد ساريـ  امور فارغ التحصيالن 
ارسال نمايد. (ساري)

اينجانب فرهاد شيرزاد عموقين مالك 
سواري پژو آردي 1600 مدل 1381 به 
شماره شاسي 0081707109 و شماره 

موتور 22328107806 به شماره انتظامي 
332ب75ايران91 بعلت فقدان اسناد فروش 
سند كمپاني تقاضاي رونوشت (المثني) اسناد 

مذكور را نموده ام؛ لذا چنانچه هركس ادعايي در 
مورد خودروي مذكور را دارد ظرف مدت ده روز 

بدفتر سازمان فروش شركت ايرانخودرو واقع در 
پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي 
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق مقررات 

اقدام خواهد شد. و در ضمن اصل سند مالكيت 
خودرو برگ سبز و اسناد دفتري فوق مفقود 

از درجه اعتبار ساقط است.اردبيل

پروانه مطب خانم دكتر 
مهرانگيز سليمانيها دكتراي 

دندانپزشكي به شماره 
91ـ134148ـ297 مورخ 
97/8/14 مربوط به شهر 

قزوين مفقود گرديده است 
و همچنين از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. از يابنده آن 
خواهشمند است نسبت به 

تحويل اصل پروانه فوق الذكر 
به سازمان نظام پزشكي 

قزوين و يا معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشكي قزوين 

اقدام فرمايند. 

كارت هوشمند و سند كمپاني 
و شناسنامه و كارت شناسايي 

خودرو كاميون دانگ فنگ 
مدل 2005 به شماره انتظامي 
933ع31ايران44 به شماره 
موتور 69097054 به شماره 
 MUM153017882 شاسي
به نام شركت مجتمع صنعتي 

ذوب آهن پاسارگاد با مديريت 
آقاي جواد اشرفي و مسعود 
اعتمادي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودي پالكت مشخصات خودرو سواري پرايد مدل 
1385 به شماره شاسي S1412285878488 ش 

موتور 1579470 و شماره پالك 93 ايران 885ط61 به 
نام ايمان پيامي نسب مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

مفقودي برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل 1385 
به شماره شاسي S1412285799119 ش موتور 

1459833 و شماره پالك 73ايران926ل82 به نام 
فرشاد زارع مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

مفقودي برگ سبز خودرو كاميون كشنده ولوو 
مدل 1370 به شماره شاسي 805365 ش موتور 
0012476 و شماره پالك 24 ايران216ع22 به 
نام قاسم عموري مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

پايان كار ساختمان 

مسكوني به نام اينجانب 

سيدابوالفضل حضرتي 

كول قشالقي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (چمستان)

برگ سبز سواري رنو تيپ 
TONDAR90K4M با شماره 

پالك 64ايران745د46 
و با شماره موتور 

 100014067RD190064
و شاسي 

 NAALSRALDCA202632
مفقود شده از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

كارت هوشمند راننده و كارت 
هوشمند كاميون ولوو به رنگ 
سفيد مدل 1380 به شماره 

شهرباني 73ايران633ع88 به 
شماره كارت كاميون 4131728 
و شماره كارت هوشمند راننده 
2717007 به نام جواد قرباني 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. حسينيـ  آباده 

آگهي مفقودي 
برگ سبز خودرو سواري 
پرايد صبا مدل 1377 

به شماره انتظامي 
54ـ833س24 و به شماره 
موتور 059076 و به شماره 

شاسي 1412277546178 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. «يزد»

سند و برگ سبز 
خودرو وانت تويوتا، 
مدل 1992، پالك 

ايران95ـ847ب48، 
موتور 3410023 
شاسي 5057207 

مالك بزرگ گرگيج مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.زاهدان

برگ سند وانت مزدا مدل 
1372 به شماره پالك 

65ـ578ب98 با شماره 
موتور 211271 و شماره 
شاسي 72601898 به 
نام شركت توسعه صنايع 

رفسنجان مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. كرمان 

سند كمپاني خودرو سواري پژو 
پارس مدل 1389 به شماره 

پالك 17ـ124ص31 و شماره 
موتور 12489290313 

و شماره شاسي 
 NAAN21CA0BK442390
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 
اروميهـ  پويا عباسي بگي 

كارت دانشجويي 
اينجانب مبينا كاظم لو 
دانشجوي دانشگاه 

علوم پزشكي زاهدان 
به شماره دانشجويي 

9515108019 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
زاهدان

كارت ماشين خودرو سواري 
آريزو5 مدل 1397 به شماره پالك 

ايران53ـ564ل59 به شماره موتور 
 MVME4T15BARJ005609

به شماره شاسي 
NATFCANH5J1014856 به 

نام مجتبي داتلي بگي مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

اصفهان

برگ سبز (شناسنامه) و سند 
كمپاني پژو 206 هاچ بك مدل 

1395 به شماره انتظامي 
146ص62ـ  ايران93 به شماره 

 165A0061188 موتور
به شماره شاسي 

NAAP03EE0GJ825179 به 
نام حسن ناظر مظفري مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است. (شيراز)

سند كمپاني سواري پژو 
405 مدل 1388 به شماره 
پالك 65ـ498م45 با شماره 

موتور 12488071732 
و شماره شاسي 

 NAAM01CA39E103617
مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كرمان 

دفترچه كشاورزي شماره 
4435 سريال 100/21/66 

مربوط به يك هكتار و 5 ني زمين 
كشاورزي واقع در روستاي 
معصوم آباد از مركز خدمات 
كشاورزي سرخنكالته به نام 

خديجه لطفي فرزند مراد 
ش ش2 گرگان مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. گرگان 

سند كارخانه و برگ سبز سواري 
پژو 405 جي ال ايكس آي 

مشكي متاليك مدل 83 پالك 
59ـ 125ج54 شماره موتور 
12483009951 شماره 
شاسي 83004002 به نام 

ام ليال شجاعي فرزند اله محمد 
ش ش 7797 گرگان مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است. گرگان 

برگه سپرده بلند مدت بانك تجارت 
مركزي بندر انزلي كد شعبه 8200 
به شماره حساب 7309722358 
به مبلغ 150/000/000 ريال 

يكصد و پنجاه ميليون ريال متعلق 
به اينجانب محسن نيك نفس شال 

نام پدر محمدابراهيم كدملي 
4710152853 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

آگهي مفقودي
برگ سبز خودرو سواري سيستم پژو 
405 تيپ TU5SLX405 به رنگ 

سفيد مدل 1397 به شماره انتظامي 
83ـ 681و97 و به شماره موتور 

181B0092686 و به شماره شاسي 
NAAM31FE4JK719154 متعلق 
به حميد آقامرادي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. «يزد»

كارت بازرگاني شماره 
10700092173 به 

نام شركت مهندسي برق 
قابوس نيروي الهادي 

صادره از اتاق بازرگاني 
استان گلستان مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است.

گرگان

برگ سبز خودروي سواري 
هيونداي تيپ آزرا 3300 مدل 
2009 رنگ سفيد روغني شماره 

پالك 25ـ194ي53 شماره 
 G6DB8A270746 موتور

شماره شاسي 
 KMHFC41DP9A415971

مفقود شده و از درجه اعتبار
 ساقط مي باشد.آذرشهر

سند كمپاني (برگ فروش وسيله نقليه) 
پرايد صبا جي تي ايكس مدل 1380 

رنگ سفيد روغني شماره شاسي 
S1412280742105 شماره 

موتور 00277115 شماره شهرباني 
921ق43ايران56 به نام آقاي 

فرزاد نظري نفوتي مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. 

شناسنامه مالكيت 
خودرو (برگ سبز) ريو 
ال اس به شماره شاسي 

 NAS610022B1198246
موتور 1096372 پالك 

755ل49ايران66 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز اتومبيل سواري 
كيا اپيروس 3800 مدل 
2009 و با شماره پالك 
64ايران892د62 

و با شماره موتور 
G6DA8S417635 و شاسي 
 KNALD225395172335

مفقود شده از درجه اعتبار 
ساقط است.

دفترچه تراكتور 
فرگوسن 285 مدل 

1378 و شماره موتور 
LFW3826H و شماره 

 M21663273 شاسي
به نام يداهللا بابايي مفقود 

گرديده اعتبار ندارد. 
(شهركرد)

كارت دانشجويي متعلق به آقاي 
امين صالحي نيا با شماره ملي 

1960529072 و شماره دانشجويي 
9656022 متعلق به مؤسسه آموزش 

عالي دانش پژوهان پيشرو مفقود 
گرديده و فاقد هرگونه اعتباري 

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

816551475 ارسال نمايد. اصفهان 

بدينوسيله به اطالع 
مي رساند اصل پروانه 
بهداشتي بهره برداري 

شركت آفاق شيد شمال 
به شماره 8906 در تاريخ 
90/9/6 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

كارت سبز و كارت ماشين 
رانا tu5، مدل 1392 پالك 

ايران36ـ292س32 موتور 
160B0053945 شاسي 

 NAAU01FE3DT029340
به نام مهدي هزاري مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار
ساقط مي باشد.

زاهدان

برگ سبز وانت سايپا 151 مدل 1393 به شماره پالك 
ايران 53ـ  121 م11 به شماره موتور5253773 به 
شماره شاسي NAS451100E4932494 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

سند كمپاني پيكان مدل 1383 به شماره 
انتظامي 289د24 ايران 81 و شماره موتور 

11283148561 و شماره شاسي 83498241 
مفقود گرديده اعتبار ندارد. (شهركرد) 

سند كمپاني پژو 405مدل 1384 به شماره 
انتظامي 748 ب 33 ايران 71 و شماره موتور 

12484144416 و شماره شاسي 16223005 
مفقود گرديده اعتبار ندارد. (شهركرد) 

پالك و سند كمپاني و برگ سبز 
موتور سيكلت شوكا اسكوتر 

CC 125  مدل 1389 به شماره 
پالك 63228ـ 619 به شماره 

موتور NCS007791 به شماره 
 NCS***125S8925714 تنه

به نام محسن عطائي كچوئي 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. اصفهان 

آگهي مفقودي 
سند و برگ سبز و سند كمپاني وانت 

مزدا تيپ 1600 مدل 1369 به 
رنگ زيتونيـ  متاليك به شماره 

پالك 22ـ  928 ن 93 و به شماره 
موتور 188091 و به شماره شاسي 
69605178 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
شركت سهامي شيشه قزوين (عام) 

برگ سبز سواري چانگان مدل 
1396 به شماره انتظامي 741 
ط 63 ايران 79 با شماره موتور 

 JL478QEEGC9N144072
و شماره شاسي 

 N4S921200H1004231
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. قزوين 

كليه مدارك و سند كمپاني 
و برگ سبز و سند محضري 

كاميون كشنده دانگ فنگ مدل 
2007، به شماره پالك ايران 

43ـ  471ع 26 به شماره موتور 
69187861 به شماره شاسي 

073012238 به نام ميثم 
طاهري نژاد مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

آگهي مفقودي 
اصل سند كمپاني وانت 

دو كابين سيستم نيسان تيپ 
دي ايكس به شماره موتور 

KA24995901Y و شماره شاسي 
 NAPDA4D2292023525

پالك 94ـ  782ط47 به نام رضا لطفي 
فرزند حميد مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. بستك 

برگ سبز و برگ كمپاني 
سواري پژو 405 به 

شماره پالك 365 ن 22 
ايران 23 به نام داوود 
يوسفي به شماره موتور 

12485130886 
و شاسي 24233455 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است. 

اصل مدرك كارشناسي ارشد 
اينجانب زينب رضايي فر با 

ش ش 3249 فرزند حسين با 
شماره دانشجويي 8803054 

در رشته مهندسي برقـ  
مخابرات و گرايش شبكه ي 
صادره از دانشگاه صنعتي 
اصفهان مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. كرمان 

شناسنامه مالكيت يك دستگاه 
ماشين چاپ افست 

 هايدلبرگ اسپيدمستر 
ZPـ  SM74 ساخت كشور 
آلمان سايز 2 ورقي 2 رنگ 

مدل 1995 متعلق به شركت 
خدمات الكترونيكي ستاره 
درخشان مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار مي باشد. 

دانشنامه مهندسي مكانيك و 
كشتي سازي دانشگاه اميركبير 

به نام ميالد الماسيان مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

بدينوسيله اعالم و تأييد مي گردد 
3 نسخه اصل بارنامه دريايي به شماره 
OSLPW018110017 مربوط به خط 
كشتي راني OSL كه نام گيرنده در آن 

شركت حمل و نقل بين المللي تيهوترابر 
قيد شده است در يد اختيار شركت 

حمل و نقل بين المللي تيهوترابرمى باشد 
مفقود گرديده است كه در صورت پيدا 
شدن غيرقابل معامله به غير مي باشد.

به يك همكار 

دندان پزشك 

(با پروانه) 

در مطب نيازمنديم.

09198781471

پس از 7 روز با ضمانت و 20 سال 
ثبت بهداشت 

ارسال به تمام كشور
يعقوبي 09150685890

مژده عالج قطعي مژده
ريزش موي سـر
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بندرعباسـ  خبرنـــگار اطالعات: با بهره برداري از 
واحد جديد تصفيه هيدروژني نفت گاز در پااليشـــگاه 
نفت بندرعباس، ســـاالنه از انتشار 7 ميليون تن اكسيد 

گوگرد در محيط جلوگيري شد.
واحد تصفيه هيدروژني نفـــت گاز، از واحدهاي 
جديد پااليشگاه بندرعباس در طرح افزايش ظرفيت توليد 
و بهبود كيفيت بنزين و نفت گاز است كه آبان امسال به 
بهره برداري رسيد و موجب توليد روزانه 15 ميليون ليتر 
نفت گاز مطابق با استاندارد يورو 4 در اين پااليشگاه شد.

مديرعامل شركت پااليش نفت بندرعباس با اشاره 
به اين كـــه يكي از اهداف مهم پروژه افزايش ظرفيت و 
بهبود كيفيـــت  بنزين و نفت گاز، حفاظت و صيانت از 
محيط زيست است گفت: راه اندازي واحد جديد تصفيه 
هيدروژني نفت گاز و توليد محصول با كيفيت، موجب 
بازيافت ساالنه 35 هزار تن گوگرد جامد  شده است كه 
در نتيجه آن از انتشار حدود    7 ميليون تن در سال آالينده 

اكسيد گوگرد ( SOx ) در هوا جلوگيري مي شود.
هاشم نامور افزود: يكي از مهمترين شاخص هاي 
ســـنجش آاليندگي براي ســـوخت هايي مانند نفت 
گاز(گازوئيل)، ميزان گوگرد موجود در آن است كه در 
واحد جديد تصفيه هيدروژني نفت گاز، ميزان گوگرد 
از 10 هـــزار  PPM  به كمتر از PPM    50  كاهش يافته 

است.
وي افزود: به جز گوگرد تركيبات ساير عناصر مانند 
اكسيژن و نيتروژن و همچنين برخي فلزات موجود در 

خوراك ورودي نظير نيكل، واناديم، ارسنيك، سرب و 
مس نيز به عنوان مواد مزاحم و آالينده سوخت قلمداد 
ميگردند كه در واحد جديد، تركيبات مذكور نيز حذف 

مي شوند.
او اضافه كرد: صرفـــه جويي در انرژي مصرفي و 
كاهش مصرف سوخت به دليل استفاده از فناوري جديد 
و عملكرد بهينه واحـــد از ديگر ويژگي هاي مهم واحد 
تصفيه هيدروژني اســـت كه ساالنه موجب كاهش 11 
هزار و 100 تن انواع آالينده هاي زيست محيطي مانند دي 

اكسيدكربن، منواكسيدكربن، اكسيدهاي نيتروژن و ديگر 
ذرات معلق ميشود.

اوبا اشـــاره به اين مطلب كه اين شركت با محور 
قراردادن مفهوم توسعه پايدار به عنوان اصل اساسي براي 
ايجاد توازن بين توسعه اقتصادي و حفاظت محيط زيست، 
نســـبت به كنترل اثرات نامطلوب زيست محيطي در 
باالترين سطح ممكن با تعريف برنامه هاي اصالحي الزم 
اقدام كرده است گفت: شركت پااليش نفت بندرعباس 
با ساخت  واحدهاي كيفي ســـازي در راستاي انطباق 

محصوالت توليدي خود با استانداردهاي زيست محيطي 
و تكميل زنجيره صنعت سبز گام برداشته است و همچنين 
ابزارهاي كنترلي پايش آنالين را براي كنترل خروجيهاي 
محيطي در محدوده استانداردهاي ابالغي سازمان حفاظت 
محيط زيست اجرايي كرده است و حجم تبخير آالينده هاي 
سرطان زا مانند بنزن و آروماتيك ها به اتمسفر را نيز كاهش 

داده است.
مهندس نامور با اشـــاره به راه اندازي واحد تصفيه 
هيدروژني نفت گاز به تالش هاي كاركنان و متخصصان 
پااليشـــگاه براي تكميل اين واحد اشاره كرد و گفت: 
يكي از اقدامات شاخص در بهره برداري از اين واحد، 

راه اندازي كمپرسور گاز گردشي اين واحد بود.
وي با تقدير و تشكر از همه كاركنان اين شركت اظهار 
كرد: تكميل و راه اندازي واحد هاي جديد پااليشگاهي با 
وجود حجم كار سنگين، پيچيدگي هاي خاص، تكنولوژي 
پيچيده، اقدامي بسيار حساس و كامًال تخصصي است كه 
نياز به دانش روز دارد و باعث افتخار است كه اين اقدامات 
بدون حضور نيروهـــاي خارجي و فقط با اتكا به تعهد، 
تخصص، خودباوري، خرد جمعي و زحمات شبانه روزي 
نيروي انساني توانمند پااليشگاه نفت بندرعباس، به صورت 
هماهنگ و يكپارچه با مراعات دقيق الزامات و مقررات 
و اصـــول  HSE  و دســـتورالعمل هاي راه اندازي اجرا 
شـــد.واحد تصفيه هيدروژني نفت گاز شركت پااليش 
نفت بندرعباس با ظرفيت اسمي 50 هزار بشكه در روز، 

بزرگترين واحد كاتاليستي اين پااليشگاه است.

قدرداني از خبرنگار پيشكسوت روزنامه اطالعات جلوگيري از انتشار ساالنه 7 ميليون تن اكسيد گوگرد به محيط
در آيين پاياني  هفته فرهنگي فيروزكوه

فيروزكـــوه ـ خبرنگار اطالعات: مراســـم اختتاميه هفته فرهنگي و 
نمايشگاه توانمندي ها و دستاوردهاي فرهنگي شهرستان فيروزكوه با حضور 
سيد عباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، مهدي يوسفي جماراني 
فرماندار فيروزكوه، حجت االسالم والمسلمين سيد مهدي اميري ارجمند 
امام جمعه، قاسم ميرزايي نيكو نماينده مردم فيروزكوه و دماوند در مجلس 
شـــوراي اسالمي، فرزانه مروستي مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي 
اســـتانداري تهران، احد جاوداني مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان 
تهران، پور روشن رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي فيروزكوه و جمعي 
از فعاالن فرهنگي و اجتماعي اين شهرستان در سالن شهيد آويني دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد فيروزكوه برگزار شد. سيد عباس صالحي در اين مراسم 
گفت: 2هزار ميليارد تومان اعتبار در حوزه شهري و روستايي براي ايجاد 
20هزار شغل هاي فرهنگي و هنري اختصاص يافته است كه 10درصد آن 

برابر 2هزار شغل، سهم استان تهران است. 
وي با تأكيد بر جدي گرفتن مباحث فرهنگي در كنار مسائل اقتصادي 
افزود: كانون توسعه كشور در توسعه هاي شهري و ملي و فرهنگ و هنر 
است و از ايده هايي كه مي تواند توسعه شهري و ملي را به همراه داشته باشد، 
استقبال خواهيم كرد. وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي اظهار داشت: در يك 
ديدگاه، فرهنگ حاشيه زندگي است و افراد در زمان هايي كه از همه چيز 
دلزده مي شوند، به فرهنگ پناه مي برند؛ در رويكرد دوم اما فرهنگ بخشي 
از حيات فردي و اجتماعي اشخاص در كنار اقتصاد و امنيت است، چرا كه 

جايگاه آن، كمتر از معيشت و سياست نيست. 
صالحي در وصف سيد كريم اميري فيروزكوهي، شاعر معاصر ايراني 
اظهار داشت: آن مرحوم ســـهم قابل توجهي در توسعه ايران و مباحث 
فرهنگي منطقه و كشور داشتند و به عنوان شخصي دانشمند و اديب، افتخار 

فيروزكوه، كشور و زبان و ادبيات پارسي است. 
وزير ارشاد خطاب به شهروندان فيروزكوهي گفت: عالوه بر طبيعت 
زيباي فيروزكوه، خانواده هايي در اينجا زندگي مي كنند كه فرهنگ، حكمت 

و روح ايراني را نسل به نسل منتقل كرده اند. 
وي تأكيد كرد: بخشي از مشكالت افراد در جامعه امروز ثمره فاصله 
گرفتن آنها از طبيعت است؛ زيرا هر چه از طبيعت دور شويم، از خدا دور 
شده ايم. صالحي افزود: فيروزكوهي ها بايد تالش كنند تا اين شهر كهن به 
اقامتگاه جسم و جان انسان ها بدل شود كه گام اول در اين راه، احيا و ترويج 
فرهنگ است. فرماندار فيروزكوه نيز در اين مراسم با اشاره به برگزاري 110 
برنامه متنوع فرهنگي توسط 14 كميته در زمينه هاي گوناگون، اعالم كرد: 
فيروزكوه عالوه بر جاذبه هاي گردشگري و تابستانه، جذابيت هاي خاصي 
در فصل زمستان دارد كه هدف اجراي هفته فرهنگي شهرستان فيروزكوه در 
دي ماه نيز معرفي هر چه بهتر اين ظرفيت ها بوده است. امام جمعه فيروزكوه 
هم اظهار داشت: فرهنگ امروز جامعه ما ثمره ايثار انسان هاي بسياري است، 
ما ميراث داران نظام مقدس جمهوري اسالمي هستيم و همواره بايد در راه 

حفظ فرهنگمان گام برداريم. 
حجت االسالم والمسلمين سيد مهدي اميري ارجمند گفت: تمامي 
مفاهيـــم اگر بخواهد رنگ لطيف و زيبايي پيدا كنند بايد با فرهنگ و هنر 
آميخته شوند. نماينده مردم دماوند و فيروزكوه در مجلس شوراي اسالمي نيز 
در اين مراسم تأكيد كرد: شهرستان فيروزكوه سرشار از نخبگان و جوانان 
مستعد در زمينه هاي متفاوت است و حمايت از آنها مي تواند منجر به نتايج 
خوب فردي و توسعه شهرستان فيروزكوه شود. قاسم ميرزايي نيكو گفت: 
شهرستان هاي دماوند و فيروزكوه قطب تأمين بسياري از نيازهاي پايتخت 
هستند و در زمان تخصيص بودجه بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرند.   در 
اين مراسم از مفاخر فرهنگي و هنري شهرستان فيروزكوه و از جمله استاد 
امير بانو اميري فيروزكوهي و فرج اهللا عموزاده خبرنگار روزنامه اطالعات به 
عنوان نخستين و پرسابقه ترين خبرنگار رسانه ها و عرصه مطبوعات از سال 
1335 تاكنون، توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با اهداي لوح سپاس و 

تنديس يادمان هفته فرهنگي فيروزكوه، قدرداني به عمل آمد.

استاندار كرمان: فهرج بايد به سطح قابل قبولي از 
توسعه برسد 

كرمانـ  خبرنگار اطالعات: استاندار كرمان با اشاره به وجود عقب ماندگي ها 
در شهرســــتان فهرج، بر بهره گيري از ظرفيت هاي اين شهرستان براي رسيدن به 

سطح قابل قبولي از توسعه، تاكيد كرد. 
محمدجواد فدايي در نشست مشترك ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و رفع 
موانع توليد فهرج گفت: فهرج از نظر پتانسيل هاي موجود از شهرستان هاي مهم 
استان كرمان به شمار مي رود اما با اين وجود شاخص هاي توسعه در اين شهرستان 
از متوسط استان و كشور كمتر است كه تالش مي كنيم اين عقب ماندگي ها جبران 
شود  . او افزود: تا يك ماه آينده فعاليت هاي مربوط به اين شهرستان در برنامه ششم 
توســــعه مشخص مي شود و پس از آن به عنوان مبناي كار در اين شهرستان قرار 
مي گيرد . وي همچنين از تصويب طرح جامع گردشگري شرق استان كرمان در 
آينده نزديك خبر داد و افزود: طرح جامع گردشگري شرق كرمان پس از تصويب 
مبناي كار در حوزه گردشگري در اين منطقه خواهد بود . امام جمعه اهل سنت فهرج 
هم در اين نشست با بيان اين كه همه مسئوالن براي حل مشكالت مردم تالش 
مي كنند، افزود: الزم است با همت همه مديران، طرح هاي نيمه تمام در اين منطقه 
به اتمام برسد . مولوي شهيكي گفت: ريزگردها براي مردم و كشاورزان در شرق 
استان مشكل ساز شده كه الزم است اقدامات تخصصي براي رفع اين معضالت 
انجام شود . همچنين امام جمعه فهرج در اين نشست با بيان اينكه شغل اغلب مردم 
منطقه كشاورزي و دامداري است، تاكيد كرد: برخي از قنوات فهرج به دليل كاهش 
آب يا خشك شدن نياز به اليروبي يا اختصاص موتور دارد تا زحمات مردم در 
حوزه كشــــاورزي هدر نرود  . حجت االسالم خيراهللا ابراهيمي افزود: 30 روحاني 
مستقر در شهرستان فهرج داريم و الزم است كه به توسعه خانه هاي عالم توجه 
بيشتري شود  . وي با بيان اينكه از فهرج تا بيمارستان بم حدود 100 كيلومتر فاصله 
است افزود: روند ساخت بيمارستان فهرج نياز به سرعت بيشتري دارد  . او همچنين 
با تاكيد بر تكميل كارخانه آسفالت فهرج گفت: اين كارخانه از نظر تامين قير مورد 

نياز با مشكالتي مواجه شده است  . 
استاندار كرمان در ادامه سفر به شهرستان فهرج از روند پروژه هاي در حال 
اجراي اين شهرستان از جمله ساختمان ايستگاه راه آهن، مجتمع فرهنگي هنري، 

كارخانه آسفالت، بيمارستان 32 تختخوابي و مجتمع اداري فهرج ديدن كرد  . 
فرماندار فهرج در بازديد استاندار از بيمارستان 32 تختخوابي اين شهرستان 
گفت: عمليات اجرايي اين پروژه از اسفند 93 آغاز شده و با 53 درصد پيشرفت 
فيزيكي تاكنون يك ميليارد و 100 ميليون تومان هزينه در برداشــــته كه از محل 

اعتبارات ملي تامين اعتبار شده است . 

وسعت آب درياچه اروميه 313 كيلومتر مربع 
افزايش يافته است

اروميهـ  خبرنگار اطالعات: رئيس دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه 
در آذربايجان غربي گفت: وسعت درياچه اروميه در روز پنجم دي در حالي به 
2 هزار و 47 كيلومتر مربع رسيد كه در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته 313 

كيلومتر مربع افزايش يافته است. 
فرهاد ســـرخوش با اعـــالم اينكه تـــراز درياچه اروميه نســـبت 
به كمترين سطح ثبت شـــده براي آن 52 ســـانتي متر افزايش يافته است، 
افـــزود: تـــراز درياچه اروميه به يك هـــزار و 270 متر و 54 ســـانتي متر 
رســـيد كه نســـبت به زمان مشابه ســـال گذشته 26 ســـانتي متر افزايش 
نشان مي دهد.او دليل اصلي افزايش تراز درياچه اروميه را بارندگي هاي اخير، 
اليروبي رودخانه هاي منتهي به درياچه اروميه، انسداد انهار و دريچه هاي آبگير 
موجود در مسير رودخانه ها، انتقال روان آب ها و رهاسازي آب سدها به درياچه 
اعالم كرد و گفت: مرحله نخست رهاسازي آب به درياچه اروميه به ميزان 92 
ميليون مترمكعب از سدهاي زوال، سلماس، سد شهرچاي و مهاباد انجام شد و 
رهاسازي آب سد مخزني بوكان نيز از روز اول دي امسال به ميزان 64 ميليون 

مترمكعب با دبي 70 مترمكعب در ثانيه آغاز شده است. 

افتتاح خانه بوم گردي در رفسنجان 
كرمان - خبرنگار اطالعات: سومين خانه بوم گردي در رفسنجان به بهره 

برداري رسيد .
 رئيس اداره ميراث فرهنگي، گردشـــگري و صنايع دستي رفسنجان با 
اعالم اين خبر، اظهار داشت: با هدف استفاده از ظرفيت هاي گردشگري مناطق 
روستايي، اين خانه بوم گردي در منطقه «اودرج» رفسنجان با اعتبار 2ميليارد و 

500ميليون ريال به بهره برداري رسيد .
 حسن حســـيني افزود: خانه بوم گردي در روستاي تاريخي اودرج در 
رفسنجان پس از خانه هاي بوم گردي رودين و قيه راويز سومين خانه بوم گردي 
اين شهرستان محسوب مي شود  . وي با اشاره به اهميت احياي روستاها، توسعه 
گردشگري روســـتايي را يكي از زمينه هاي رونق روستاها دانست و افزود: 
ايجاد اقامتگاه ها و خانه هاي بوم گردي و ترويج آموزش هاي صنايع دستي در 

روستاهاي رفسنجان در دستور كار است  .

يزدـ  خبرنگار اطالعـــات: نماينده ولي فقيه 
در اســـتان يزد با بيان اينكه متاسفانه امروزه والدين 
نسبت به تربيت فرزندانشان غفلت مي كنند، افزود: 
كالس هاي سواد آموزي مي تواند راهي براي شناخت 

سبك زندگي اسالمي باشد. 
آيت اهللا محمد رضـــا ناصري يزدي در جمع 
مديران آموزش و پرورش اســـتان يزد با بيان اينكه 
بايد در زمان حيات خود با خدا و در جهت رسيدن 
به سعادت زندگي كنيم افزود: هيچ كس در اين دنيا 
ماندگار نيست پس نياز است كه براي روز قيامت 
برنامه ريزي داشته باشيم. نماينده ولي فقيه در استان 
يزد با اشاره به اهميت مسأله سواد آموزي گفت: به 
جاي اينكه در كالس هاي سواد آموزي به آموزش 
مباحث اينترنت و كامپيوتري پرداخته و عمر فرد به 
بطالت بگذرد بهتر است تا فرد با قرآن كريم و مفاهيم 
آن آشنا شود و در زمان بيكاري به سمت قرآن بيايد 
تا اينكه بخواهد وقت ارزشمند خود را در اينترنت و 

شبكه هاي مجازي سپري كند. 
امام جمعه يزد گفت: دليل اينكه گفته مي شود به 
افراد سواد آموز مباحثي در مورد كامپيوتر و اينترنت 
آموزش داده نشود بهتر است، به اين خاطر است كه 
فرد به سمت استفاده از مباحث علمي نمي رود و به 
سمت استفاده از مطالبي مي رود كه فقط در جهت 
گذران عمر مفيدش باشد. ناصري يزدي با بيان اينكه 
سيستم آموزشي كشور به سمتي رفته است كه به 
دانش آموزان مطالبي در ارتباط با تفكر ارائه نمي شود 
گفت: اينكه سبب شدند نوشته هاي كتاب هاي درسي 
كه در ارتباط با شـــهيد و شهادت بود، حذف شود 
به اين دليل است كه نمي خواهند نسل جوان كشور 
از اين مباحث ارزشمند دور استفاده كنند. نماينده 
ولي فقيه در اســـتان يزد با اشاره به اينكه در مسأله 
سواد آموزي حتما بايد سبك زندگي به سواد آموزان 
آموزش داده شود گفت: اين افراد با سن بااليي كه 
دارند نياز به شـــبكه هاي مجازي و اينترنت ندارند 
بلكه نياز است تا مباحثي در خصوص قرآن، آيات 
و روايات برايشان بيان شود تا بتوانند توشه اي براي 

آخرتشان داشته باشـــند و مطالب مفيدي در مورد 
زندگي به آنها ارائه شود تا در آينده بتوانند بهترين 

تصميم را بگيرند. 
عباســـعلي دانافر مديركل آموزش و پرورش 
استان يزد نيز گفت: سواد آموزي مهمترين دستاورد 

انقالب اسالمي در بحث آموزش است 
وي با اشاره به چهلمين سالگرد پيروزي انقالب 
اسالمي گفت: فعاليت هايي در حوزه سواد آموزي 
انجام گرفته يكي از بزرگ ترين افتخارات جمهوري 

اسالمي در اين عرصه به شمار مي رود. 
او افزود: يكي از مهمترين رسالت هاي ما در 
ستاد بزرگداشت چهلمين ســـالگرد اين است كه 
دستاوردهاي انقالب اسالمي را براي نسل جوان و به 
خصوص نسل چهارم انقالب بيان كنيم و بايد از اين 

فرصت پيش آمده به خوبي بهره مند شويم. 
وي با بيان اينكه ســـواد آموزي مبحث بسيار 
ارزشمند و بزرگي است كه مي تواند به عنوان يكي از 
دستاوردهاي بزرگ انقالب اسالمي به خوبي پرداخته 
شود گفت: اســـتان يزد طي اين سال ها در سطح 
كشور در بسياري از شاخصه ها داراي جايگاه برتر و 
نمونه اي است كه يكي از آنها در بحث سواد آموزي 
اســـت. دانافر گفت: با توجه به چهلمين سالگرد 
پيروزي انقالب اسالمي نياز است كه به نحوي عمل 
كنيم كه بتوانيم دستاوردها و اهداف انقالب را به نسل 
جواني كه با اتفاقات آن زمان آشنا نيستند انتقال دهيم 
و در اين زمينه بكوشيم كه از روش هاي نو و بديع 
استفاده كنيم تا مخاطب نسبت به دريافت اطالعات، 
از خود ذوق و اشـــتياق نشان دهد و به جستجوي 
اطالعات و تاريخ برود تا به نتيجه اصلي دست يابد. 
مرآت امين الرعايا معاون سوادآموزي اداره كل 
آموزش و پرورش استان يزدنيز به اجراي طرح «نماز 
كليد بهشت است » در همه كالس هاي سواد آموزي 
استان يزد اشـــاره كرد و گفت: سواد آموزان يزدي 
نرم افزارهاي كامپيوتري و زبان انگليسي را آموزش 
مي بينند. وي با بيان اينكه استان يزد در زمينه بحث 
سواد آموزي از پيشـــگامان در سطح كشور است 

گفت: نتيجه فعاليت هاي مستمر و تالش دوستان در 
بحث سواد آموزي در استان يزد سبب شده است 
كه چيزي حدود سه درصد رشد باالتري نسبت به 
ميانگين كشوري داشـــته باشيم. اوبا اشاره به اينكه 
در سال جاري يكي از طرح هايي كه به خوبي كار 
شد و نتايج بسيار خوبي نيز در پي داشت، آموزش 
برخي نرم افزارهاي كامپيوتري در كنار بحث سواد 
آموزي بود افزود: در دو ســـال گذشته به صورت 
آزمايشي و امسال در تمام كالس هاي سواد آموزي، 
سه مهارتهاي نرم افزارهاي كامپيوتر و زبان انگليسي با 

سواد آموزان كار شد. 
وي گفت: اين دوره كوتاه مدت و 60 ساعته 
است ولي انگيزه هاي بسياري را در مخاطبين براي 

حضور در اين كالس ها به وجود آورده است. 
امين الرعايا با بيـــان اينكه امروزه در 10 دقيقه 
ابتدايي همه كالس هاي سواد آموزي در يزد به مسأله 
صحيح خواني اذكار نماز پرداخته مي شود افزود: اين 
طرح با عنوان «نماز كليد بهشـــت است» در همه 
كالس هاي ســـواد آموزي استان يزد به خوبي اجرا 
مي شود و مورد عالقه شـــركت كنندگان نيز قرار 

گرفته است.  
معاون سوادآموزي اداره كل آموزش و پرورش 
استان يزد با اشاره به اينكه امروزه 1400 نفر از اتباع 
خارجي از مباحث كالس هاي سواد آموزي در استان 
بهره مند مي شوند گفت: اين كار با همكاري نهادهاي 
بين المللي و نهضت سواد آموزي كشور و استان يزد 
اجرا مي شود. وي با بيان اينكه مراكز يادگيري محلي 
نيز در اســـتان يزد اجرا مي شود گفت: در اين طرح 
همزمان با يادگيري سواد به يادگيري مباحث مختلف 
زندگي، يادگيري فني و حرفه اي و غيره اســـتفاده 

مي برند كه در نواحي يك و دو اجرا مي شود. 
امين الرعايا گفت: اجـــراي طرح حلقه هاي 
كتابخواني و اجراي ســـواد آمـــوزي در اداره كل 
زندان هاي يزد از ديگر طرح هاي آموزش و پرورش 
استان يزد در سال هاي اخير است كه به بهترين شكل 

ممكن در حال اجرا است.

والدين نسبت به تربيت فرزندانشان غفلت مي كنند   469 روستاي چهارمحال و بختياري
 از نعمت گاز بهره مندند 

شهركردـ  خبرنگار اطالعات: مديرعامل شركت گاز چهارمحال و بختياري 
گفت: در حالي كه قبل از انقالب روستاها و شهرهاي استان از گاز طبيعي 
برخوردار نبودند، اينك پس از گذشت 40 سال از پيروزي انقالب اسالمي 

469 روستا و 39 شهر استان از اين نعمت بهره مندند. 
سيامك حيدري افزود: اينك 309 هزار و 981 مشترك در قالب 304 
هزار و 411 خانوار از جمعيت استان چهار محال و بختياري زير شبكه گاز 
طبيعي قرار دارند و شـــاخص جمعيت روستايي برخوردار از نعمت گاز 
طبيعي استان نيز در سال 97 به 8,86 درصد و جمعيت شهري 3,99 است. 
حيدري اجراي 5 هزار و 552 كيلومتر شـــبكه گاز در ســـطح استان 
طي چهار دهه از انقالب اســـالمي را ياد آور شـــد و گفت: يكهزار و 185 
مشترك صنعتي و كشـــاورزي در قالب 265 شهرك و نواحي صنعتي اين 
اســـتان از خدمات گاز شـــهري برخوردارند. مديرعامل منطقه مخابراتي 
چهار محال و بختياري هم با مقايســـه امكانات مخابراتي استان در سال هاي 
قبل و بعد از پيروزي انقالب اسالمي گفت: تحوالت چشمگيري طي چهار 
دهه گذشته در اين بخش شـــكل گرفته است. حسن آقايي افزود: تا قبل 
از پيروزي انقالب اســـالمي 2 هزار و 400 شماره تلفن ثابت در شهرهاي 
شهركرد و بروجن به صورت غيراتوماتيك فعال بود و تمامي ارتباطات از 
طريق اپراتور به شـــهرها، استان ها و ديگر كشورها برقرار مي شد و ارتباط 
شهركرد با ديگر نقاط استان نيز به صورت تك خطه برقرار بود. حال آن كه 
فقط در سال 97 تعداد شماره تلفن هاي فعال در استان به 275 هزار شماره 

افزايش يافته است. 
وي تعـــداد شـــماره تلفن هـــاي ثابت نصب شـــده در اســـتان 
چهار  محال و بختياري را 290 شماره اعالم كرد و گفت: ضريب نفوذ تلفن 
ثابت در اســـتان 30 درصد است كه نسبت به اســـتان هاي هم  رديف، در 
وضعيت مطلوبتري قرار دارد. آقايي ياد آوري كرد: تعداد مراكز تلفني استان 
امســـال به 165 هزار واحد رسيده است كه نسبت به 4 مركز فعال در سال 
57، نشانگر تغييرات چشمگير در توسعه امكانات مخابراتي است. آقايي 
از فعاليت 168 مركز ارائه    دهنده خدمات ديتا (اينترنت پرسرعت) در استان 
خبرداد و گفت: هم اينك 68 هزار كد ADSL به مشتركين خدمات رساني 
مي كند. مديرعامل منطقـــه مخابراتي چهار   محال و بختياري طول جاده هاي 
تحت پوشش تلفن همراه اول در اين استان را 2 هزار و 100 كيلومتر اعالم 
كرد و گفت: در مسيرهاي ارتباطي استان در قالب 493 سايت خدمات تلفن 

همراه اول ارائه مي شود.

به منظور شركت در انتخابات
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

هيأت اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي تهران
آگهي فراخوان انتخابات اعضاي اتحاديه صنف 

فروشندگان پيچ و مهره تهران (نوبت اول)
در اجراي مـــاده 11 آيين نامه اجرايي انتخابات هيـــأت مديره اتحاديه هاي صنفي، 
بدينوسيله از كليه اعضاي داراي پروانه كسب اتحاديه صنف فروشندگان پيچ و مهره 
تهران دعوت مي گردد از ساعت 9 الي14 روز يكشنبه مورخ 97/10/23 جهت شركت 
در دور اول انتخابات اتحاديه، شخصاً به نشاني: خيابان كارگر جنوبي نرسيده به ميدان 
قزوين كوچه فخرالسادات نبش بن بســـت چهارم پالك1 (محل اتحاديه) مراجعه و 
كانديداهـــاي مورد نظر خود را از بين افراد ذيـــل در قالب 5 نفر اعضاي اصلي هيأت 

مديره و 1 نفر بازرس انتخاب نماييد.
نكات مهم:

*براساس ماده13 آيين نامه انتخابات اتحاديه هاي صنفي فقط صاحب پروانه كسب 
مجاز به شركت در انتخابات بوده و شركاء، دارندگان وكالت محضري، مباشر و اعضاي 

خانواده مجاز به شركت در انتخابات نمي باشند.
*ارائه اصل كارت ملي و يا پروانه كســـب و يا تصوير آن جهت شـــركت در انتخابات 

ضروري است.
*انتخابات به صورت الكترونيكي برگزار مي گردد.

اسامي داوطلبين عضويت در هيأت مديره (5نفر انتخاب شود)

نام خانوادگينامرديفنام خانوادگينامرديف

خاك زادفرامرز7ابراهيميبهنام1

شماعيمهرداد8ايماني دويجقاسم2

صباغيوحيد9جالليحميد3

علي عسگرياحمد10حامديمحمد4

مهري (نوري)نورالدين11حبيبي فرد(گنجي)داود5

يعقوبيعلي اصغر12حميدينحامد6

اسامي داوطلبين عضويت در بازرسي (1نفر انتخاب شود)

نام خانوادگينامرديفنام خانوادگينامرديف

يوسفيمحمدباقر3توكليانوش1

 شيخيحسن2

محمد جعفرنيا
 رئيس هيأت اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي

788/م الف

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم
جمعيت خيريه بنيس

به اطالع كليـــه اعضاي محترم جمعيت خيريه بنيس مي رســـاند مجمع عمومي 
 عادي ســـاليانه نوبت دوم اين جمعيت در روز جمعه مورخ 97/10/28 رأس ساعت

9:30 صبح در محل مجتمع خيريه بنيس برگزار مي گردد.
 دسـتور جلسـه: 1ـ تالوت آياتي چند از كالم اهللا مجيد 2ـ انتخاب هيئت رئيسه 
 3ـ گزارش هيئـــت مديره 4ـ گـــزارش مالي و بيالن كار 5ـ گزارش بازرســـين 
6ـ تصويـــب ترازنامـــه مالي جمعيـــت 7ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشـــار جهت 
 آگهي ها و دعوت نامه هاي جمعيت 8ـ انتخابات هيئت مديره و بازرســـين دوره33 
از اعضاي محترمي كه مايل به كانديداتوري در ســـمت هيئت مديره يا بازرســـين 
مي باشند خواهشمند است تا 48ساعت قبل از انتخابات درخواست كتبي خود را در 

2نسخه به دفتر جمعيت تحويل نموده و رسيد دريافت نمايند.

هيئت مديره
 جمعيت خيريه بنيس دوره 32

آگهي انتخاب دستگاه نظارت پروژه احداث گلخانه
احتراماً شركت زراعي دشـــت ناز در نظر دارد نسبت به انتخاب دستگاه 

نظارت بر:
1ـ فرآيندهاي تهيه اسناد مناقصه، خريد، اجرا و نصب

2ـ نظارت بر فرآيند خريد و نصب و اجراي گلخانه ســـبزي و صيفي در 
سطح 5 هكتار با سيستم هيدروپونيك و پوشش سقف و ديوارپالستيكي 
اقدام نمايد. لذا شـــركتها و دســـتگاههاي داراي مجوز رسمي نظارت با 
تخصص هاي فوق در صورت تمايل مي توانند نســـبت به ارســـال رزومه 
كاري، اســـناد و مجوزهاي اثبات در صالحيت نظارت تا ساعت 10 صبح 
روز شـــنبه مورخ 97/10/22 به دفتر شركت زراعي دشت ناز به آدرس: 

ساريـ  جاده اسالم آباد شركت زراعي دشت ناز اقدام نمايند.
تلفن: 33726400ـ33726393ـ011

شماره تماس سرپرست بازرگاني (آقاي نجات)
جهت هماهنگي 09375789286 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه شركت كانسارهاي 
نمك صنعتي (سهامي خاص) به شماره ثبت 107952

 بدينوســـيله از كليه ســـهامداران محترم شـــركت كانســـارهاي نمك صنعتي 
(ســـهامي خاص) دعوت مي نمايد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه شركت 
كه در ســـاعت 11 صبح روز يكشـــنبه 97/10/23 در محل دفتر شركت واقع در 
خيابان دكتر نجات الهي كوچه ســـلمان پاك شماره يك واحد 3 تشكيل مي گردد، 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش بازرس و هيئت مديره
2ـ بررسي و تصويب ترازنامه و صورت هاي مالي منتهي به 97/6/31

3ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره
4ـ انتخاب بازرس قانوني براي سال مالي از 97/7/1 الي 98/6/31

5ـ تعيين روزنامه رسمي كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت
6ـ ســـاير موضوعات كه از طرف هيئت مديره مطـــرح و از وظايف مجمع عمومي 

عادي مي باشد.
هيئت مديره

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت ايتالران (سهامي عام) 

شماره ثبت 7091 شناسه ملي 0100323537
مجمع عمومي عادي ساليانه شـــركت ايتالران (سهامي عام) در ساعت 
10 صبح روز دوشـــنبه 1397/10/24 در محل قانوني شـــركت واقع 
 در تهـــرانـ  خيابان ســـپهبد قرني، خيابان برادران شـــاداب پالك 7 

طبقه 5 برگزار مي شود.
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم يا وكال و نمايندگان قانوني ايشان 

دعوت مي شود راس ساعت مقرر در جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني شركت
2ـ بررسي و تصويب ترازنامه و حساب ســـود و زيان سال مالي منتهي 

به 1397/06/31
3ـ انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل براي سال مالي 1398
4ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت

5ـ ساير مواردي كه در صالحيت رسيدگي و اتخاذ تصميم مجمع عمومي 
عادي ساليانه مذكور باشد.

سهامداران و يا نمايندگان قانوني محترم الزاماً روز شنبه 1397/10/22 
در ســـاعات اداري با همراه داشتن كارت ملي و شناسنامه جهت دريافت 

كارت ورود به جلسه به نشاني فوق مراجعه فرمايند.

هيئت مديره 
شركت ايتالران (سهامي عام)

مجمع عمومي عادي ســـاليانه شركت قند نيشابور (ســـهامي عام) در خصوص عملكرد سال مالي 
منتهي به 1397/06/31 راس ســـاعت 10 صبح روز شـــنبه مورخ 1397/10/22 در محل انجمن 
صنفي كارخانه هاي قند وشـــكر ايران واقع در تهران ميدان دكتر فاطمي خيابان شهيد گمنام شماره 
14 تشكيل مي گردد. از كليه سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آن ها دعوت مي شود با در دست 

داشتن كارت شناسايي معتبر و مدارك نمايندگي در اين مجمع شركت فرمايند.
دسـتور جلسه: 1ـ اســـتماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني شركت در خصوص عملكرد سال 
مالي منتهي به 1397/06/31 2ـ بررســـي و تصويب ترازنامه و حساب و سود زيان سال مالي منتهي 
به 1397/06/31 و اتخاذ تصميم در خصوص تخصيص و تقســـيم سود 3ـ انتخاب بازرسان اصلي و 
علي البدل و تعيين حق الزحمه ايشان  4ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت

5ـ ساير موارد قابل طرح در مجمع عمومي عادي
هيات مديره شركت قند نيشابور (سهامي عام)

توسعه 
صنايع 
بهشهر

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
ساليانه شركت قند نيشابور (سهامي عام) 

ثبت شده به شماره 67 و شناسه ملي 
شماره 10860445038 براي عملكرد 

سال مالي منتهي به 1397/06/31

آگهي دعوت 
بدينوســـيله از كليه سهامداران شـــركت سالرماالكان 
(سهامي خاص) به شـــماره ثبت 58709 و شناسه ملي 
10101037681 دعوت مي شـــود كه در جلسه مجمع 
عمومي عادي بطور فوق العاده و جلســـه مجمع عمومي 
فوق العاده شركت كه به ترتيب راس ساعت 8 و 10 صبح 
مورخ 1397/10/22 در محل قانوني شـــركت تشكيل 

مي گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده انتخاب 
اعضاء هيات مديرهـ  انتخاب بازرســـينـ  تعيين روزنامه 

كثيراالنتشار
دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده:

 افزايش سرمايه شركت

هيأت مديره شركت

برگ سبز پژو پارس مدل 1388 خاكستري به شماره انتظامي 18ـ532ج59 

شـــماره شاســـي NAAN0130A1AE669400 شـــماره موتور 

12488218090 برگ سبز نيسان مدل 1373 ســـفيد به شماره انتظامي 

33ـ832ط56 شماره شاسي 00094115 شماره موتور 00018589 برگ 

سبز تويوتا هايلوكس مدل 2009 سفيد به شـــماره انتظامي 55ـ998د23 

شـــماره شاســـي MROFX22J781011676 شـــماره موتـــور 

2TR8076305 به نام جمعيت هالل احمر همـــدان مفقود از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.           همدان

اينجانب ليال پاكنهاد مالك سواري پيكان مدل 
1382 به شماره شاسي 82576090 و شماره 

موتور 11282060184 به شماره انتظامي 
496ج81ايران91 به علت فقدان 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 ضوابط مقرر 
اقدام خواهد شد. در ضمن اصل سند مالكيت و 
برگ سبزـ  كارت ماشين و سوخت و اسناد دفتري 

فوق مفقود از درجه اعتبار ساقط است.
اردبيل

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
مهدي ميرزايي فرزند فرامرز به 
ش ش 2540 صادره از تهران در 

مقطع كارداني رشته ساخت و توليد 
صادره از واحد دانشگاهي اسالمشهر 
با شماره مركز 128823103780 
شماره مدرك 0946788 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. از 
يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
اسالمشهر به نشاني اسالمشهرـ  

ميدان نمازـ  خ شهيد صيادشيرازي 
ـ دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

اسالمشهر ارسال نمايد. 

كارت شناسايي خودرو سواري پژو 405 
جي ال ايكس مدل 1383 رنگ بژ متاليك به 
شماره موتور 12483178950 و به شماره 

شاسي 83079132 و به شماره انتظامي 
83ـ927و15 و همچنين برگ وكالت قطعي 

خودرو ياد شده به نام اينجانب هادي دهقاني 
فرزند نادي به شماره شناسنامه 53 و شماره 
ملي 2433212154 صادره از مرودشت 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز و كارت سوخت پرايد ش پ 
57ـ754و58 ش موتور 2185521 
 S1412286637107 ش شاسي
مفقود و فاقد اعتبار است. قلهك 

كارت شناسايي و سند مالكيت خودرو پژو 206 سفيد 
 NAAP13FE6BJ454307 :تيپ 5 به شماره شاسي
به شماره پالك: 33ـ ايران923م76 مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز و سند كمپاني كشاورزي تراكتور (ام اف) 
مدل 1389 پالك 47ـ574ك12 شماره موتور 
LFW03622WJ02356 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است. (اراك)

كارت هوشمند كاميون باري شماره كارت 
1898556 شماره پرونده 572322968 به 

شماره شهرباني 525ع89ـ ايران25 مفقود شده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. ملكان ـ عينالو

برگ سبز سفيد مدل83 رنگ مشكي 
پالك 177ي12ـ ايران24 موتور 

12483176796 شاسي 83254239 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز سمند مدل96 رنگ سفيد پالك 
 147H0269464 541ي65 ـ  ايران24 موتور

شاسي NAACj1jE8HF270220 مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط است.

سند كمپاني خودرو سواري سمند ال ايكس 
مدل1385 به شماره شاسي: 17646317 
به شماره موتور: 12485217437 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت دانشجويي محمدرضا نقي پور به 
شماره دانشجويي 97543197 و شماره 
ملي 2250120331 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط گرديده است.(ساري)

برگ سبز خودرو سواري پرايد صبا GTXi مدل 1386 
 S1412286101723 موتور 1967931 شاسي
پالك 65 ـ ايران426ط23 مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است.زرند كرمان

برگ سبز خودروي پرايد صبا GTX مدل 1382 
 S1412282985217 موتور 523950 شاسي

پالك 66 ـ ايران415ج93 مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط است.زرند كرمان

كارت هوشمند ماشين خاور كمپرسي به 
شماره كارت 2964504 مدل 86 به رنگ 

نارنجي به شماره پالك 23ـ787ع86 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است. (سميرم)

برگ سبز پژو پارس مشكي به 
شماره 285 م53 ايران16 و شاسي 

jh336834 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز وانت دوكابين مدل1396 رنگ سفيد شماره موتور 
 NAPDB4P27H1005782 شماره شاسي ZG24495136
شماره پالك 875/34ج53 به مالكيت حسين شريفي مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي گردد. اميديه

كارت عضويت اتاق بازرگاني به شماره 
10100664423 به نام شركت پخش 

البرز مفقود گرديده است و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز و سند كمپاني خورو 
سواري سپند PKI مدل 1384 

 به رنگ نقره ايـ   متاليك
 به شماره شهرباني 64 

ايران578ط33 به شماره 
موتور M13954460 و شماره 

شاسي 049455 به نام نادر 
فالح فراغه مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشند. 

سند كارخانه و برگ سبز سواري پژو 
405 جي ال ايكس سورمه اي متاليك 

مدل 77 پالك 59ـ922ب99 
شماره موتور 22527702103 

شماره شاسي 0077303579 به 
نام سيدعليرضا سجاديان فرزند 

سيدحسن ش ش 9 گرگان مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است. گرگان 

آگهي مفقودي
برگ سبز خودرو سواري سيستم 

نيسان تيپ ماكسيما به رنگ سفيد 
مدل 1382 به شماره انتظامي 

54ـ561ص69 و به شماره موتور 
Q30561613B و به شماره شاسي 

PKLHA33CDL203575 متعلق به 
حسين قانع مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.«يزد»

شناسنامه (برگ سبز) خودرو وانت 
-Z28ND سيستم زامياد تيپ

2800CC رنگ آبي مدل 1392 به 
شماره پالك 49ايران469ج21 شماره 

موتور 80053113 شماره شاسي 
NAZDL104TD0062723 به مالكيت 

فرزانه شيرزاده فرزند ظفر صادره از 
نورآباد ممسني مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است. ممسنيـ  احمدي 

شناسنامه (برگ سبز) خودرو سواري 
 GLXi سيستم پرايد تيپ صبا

رنگ سفيد مدل 1388 به شماره 
پالك 49ايران241ب73 شماره 
موتور 3286003 شماره شاسي 

S1412288114897 به مالكيت گستهم 
شفيعي مقدم فرزند گل محمد صادره از 

بويراحمد مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است. ممسنيـ  احمدي 

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري سمند مدل1382 به 
شماره پالك 45ـ487س12 

با شماره موتور 
32908226041 و شماره 
شاسي 0082224717 به 
نام عماد بحريني احمدآباد 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كرمان

شناسنامه مالكيت يك دستگاه 
ماشين چاپ افست ساكورايي 

 Oliver2102EPZ مدل
ساخت كشور ژاپن سايز 4/5 

ورقي 2رنگ مدل2001 متعلق 
به شركت خدمات الكترونيكي 

ستاره درخشان مفقود گرديده و 
فاقد اعتبار مي باشد.

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) وسيله 
نقليه متعلق به خودرو سواري هيونداي 

تيپ توسان رنگ مشكي مدل2018 
شماره پالك 84117ـ اروند شماره 

موتور G4NAHU508636 شماره 
 KMHJ2813BJU598764 شاسي

به نام علي مختاري كرچگاني فرزند 
محمدقلي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

اينجانب عباس كرمي مالك خودرو سواري پژو 
تيپ 405 جي ال ايكس آي8/1 مدل1383 

به شماره شاسي (بدنه) 83041489 و 
شماره موتور 12483084877 و شماره 
پالك 512هـ31 ـ ايران43 به علت فقدان 

اسناد فروش (سند كمپاني) و اسناد مالكيت 
و شناسنامه مالكيت (برگ سبز) تقاضاي 
رونوشت المثني اسناد مذكور را دارد. 

زرين شهر

پروانه دامداري كوچك و 
روستايي بره زل كل گله 
30 رأس مساحت زمين 

95 مترمربع واقع در استان 
گلستان شهرستان بندرگز 

بخش نوكنده دهستان ليوان 
روستاي ليوان شرقي به نام 
سليمه تلوري مفقود وفاقد 
اعتبار مي باشد. (بندرگز)

شناسنامه مالكيت پژو 405 
مدل 1389 به شماره انتظامي 
338د28ايران81 و شماره 
موتور 12489008472 

و شماره شاسي 
 NAAM11CA0AK611417

مفقود گرديده و اعتبار ندارد. 
(شهركرد)

سند خودرو سواري پژو تيپ 
GLX1600cc 405 رنگ سفيدـ  
روغني مدل 1391 شماره موتور 
13990017452 شماره شاسي 
 NAAM31FC8CK356202
شماره پالك 58 ايران646ج34 

به نام مهدي صالحي فرزند مصطفي 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. 

گناوهـ  خالقي 

برگ سبز خودرو سواري 
 131SL پرايد سايپا

مدل1390 به شماره پالك 
17ـ889ص57 و شماره موتور 

4074828 و شماره شاسي 
S3412290903947 مفقود 

گرديده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. 

اروميه ـ معصومه اصغري ساراالني

آگهي مفقودي
سند خودرو سواري سيستم 

نيسان تيپ ماكسيما به رنگ سفيد 
مدل 1382 به شماره انتظامي 

54ـ561ص69 و به شماره موتور 
Q30561613B و به شماره شاسي 
PKLHA33CDL203575 متعلق 

به حسين قانع مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.«يزد»

سند كمپاني و برگ سبز 
ماشين وانت سيستم 
پيكان مدل 1384 به 

شماره انتظامي 153ب76 
ايران79 به شماره موتور 
11283177126 شماره 

شاسي 12104856 
مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است. ابهر 

سند كارخانه و شناسنامه مالكيت (برگ 
سبز) پژو 206 هاچ بك مدل 1383 

 فيلي روشن متاليك شماره پالك
59ـ 882د54 شماره موتور 

FSS14758901 شماره شاسي 
83633583 به نام ميثم پائين محلي 
ش ملي2122781157 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. گرگان 

سند كمپانيـ  شناسنامه (برگ سبز) خودرو 
سواري سيستم پژو تيپ 405 جي ال ايكس آي 

8/1 رنگ مشكي متاليك مدل 1382 به 
شماره پالك 83ايران277و35 ش موتور 

22568231299 ش شاسي 82030238 به 
مالكيت علي اكبر زارع فرزند علي حسين صادره 

از مرودشت مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است. ممسنيـ  احمدي 

سند مالكيت و برگ كمپاني 
موتورسيكلت احسان 

مدل 1386 شماره موتور 
71113098 شماره تنه 
8614602 شماره پالك 

532ـ68167 به نام 
اسماعيل هاشمي نسب 

مفوقد گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است.خمين

سند كمپانيـ  برگ سبزـ  كارت 
ماشينـ  كارت سوخت پژو 

پارس به شماره 292ب25ـ 
ايران44 و شماره شاسي 

 NAAN01CA48E715618
و شماره موتور 

12487059861 به نام اعظم 
اكبر مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

مدرك كارشناسي اينجانب 
زينب رضايي فر فرزند 

حسين به شماره شناسنامه 
3249 با شماره دانشجويي 
83422289 رشته برق 
صادره از دانشكده فني و 

مهندسي دانشگاه شهيد باهنر 
كرمان مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.كرمان 

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري پژو RD مدل 
1383 به شماره پالك 

45ـ824س25 با شماره 
موتور 11783041069 و 
شماره شاسي 83141625 

به نام مهديه طهماسبي 
كوهپايه مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.كرمان

آگهي فقدان مدرك تحصيلي دانشنامه 2239 
صادره 1337/1/28 اينجانب محمدباقر 

طاهرنسب فرزند عباس به شماره شناسنامه 
391 صادره سنندج در مقطع كارشناسي 
پيوسته برق صادره از دانشگاه اميركبير 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. از يابنده 
تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه 
اميركبير به نشاني: تهران خيابان حافظ 

چهارراه كالج ارسال نمايد.سنندج

برگ سبز، كارت ماشين، سند مالكيت 
يك دستگاه خودروي سواري سيستم 
پژو تيپ 405 جي ال ايكس آي 8/1 
به رنگ نقره اي متاليك مدل 1385 
شماره پالك 24ـ389ب25 شماره 
موتور 12485069931 شماره 

شاسي 1323315 به نام مريم طاهري 
مالك آبادي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.آبادان

كارت هوشمند سجاد رحيمي خنكداري شماره 
كارت 2035043 شماره بيمه 1620ـ  

350562958 نوع گواهينامه پايه يك مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است. «قائم شهر» 

 131SE برگ سبز و كارت شناسايي خودرو سواري سايپا
 NAS411100J1079113 :مدل 1397به شماره شاسي
به شماره پالك: 10 ايران 278 م 91 به نام اكرم شريعتي 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

شناسنامه و سند پژو 405 به ش شاسي 
NAAMO1CA6AR518413 و شماره موتور 

12489062536 و ش پالك 14 د 285 ايران 75 
به مالكيت عليرضا موسي روش مفقود مي باشد. 

برگ سبز سواري پرايد 
مدل 1385 به رنگ 

سرمه اي متاليك و شماره 
انتظامي 575 ن14 ايران 

42 و شماره شاسي 
 S1412284714260

شماره موتور 
01367673 به نام 

حسين رجبي ثاني فرزند 
رحمت به شماره ملي 

0759143765 صادره 
از جاجرم مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

سند كمپاني و برگ سبز 
و فاكتور فروش كارخانه 
و سند قطعي دفترخانه 
به نام حبيب   اصغري 

كاميون باري چوبي ال پي 
مدل 12960 به شماره 
پالك915ع24 ايران 
86 به شماره موتور 
011208 و شماره 

شاسي 001216 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 
شاهرود 

سند كارخانه و شناسنامه مالكيت MVM به 
ش ش NATGCASL9G1006197 و ش م 

MVM484FCBDG006298  شمار پالك 75 ايرانـ  298 د 31 به 
مالكيت عبدالرضا پورباقري حيدرآبادي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

شناسنامه مالكيت وانت پيكان به شماره 
شاسي NAA46AA18G005213 پالك 
65 ايران 284 ص39 به مالكيت نبي اهللا 

افشاري مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

شناسنامه مالكيت ميني بوس به شماره 
 NLNOP740107400455 شاسي

شماره پالك 33 ايران 676 ع 37 به مالكيت 
رضا جان فدا مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

شناسنامه مالكيت پژو پارس به شماره 
 NAAAN01CE0HH002081 شاسي

پالك 75 ايران 181 د 39 به مالكيت سمانه 
ميراني طراده مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

شناسنامه مالكيت پرايد به شماره شاسي 
S1442287192160 شماره پالك 

65 ايران 596ج54 به مالكيت مهران 
خيرآبادي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

سند كارخانه و شناسنامه مالكيت وانت پيكان به 
ش ش 12151653 و ش م 11284075470 

شماره پالك 65 ايران 377 ق19 به مالكيت امين 
اهللا پنداشته خادمي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

سند كارخانه MVM  به ش ش 
NATGBAXK7E1032877 و ش م 

MVM484FAFE032612 شماره پالك 65 ايرانـ  375 
ص87 به مالكيت عابد اميري مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

برگ سبز اتومبيل سواري پرايد 
تيپ سايپا 141 آبي به رنگ 
نقره اي متاليك مدل 1385 
به شماره انتظامي ايران 26ـ  
228ط36 به شماره موتور 

1755497 و شماره شاسي 
S1482285183961 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است. 

اسفراين 

برگ سبز و سند كمپاني 
پژو 206 مدل 1384 

به شماره انتظامي ايران 79 
ـ663س79 شماره موتور 

4099686 و شماره شاسي 
19836165 به نام شمسي 
كرمي مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشند. 
بوئين زهرا 

برگ سبز ماشين سواري 
سيستم پژو 405 مدل 1387 
به شماره انتظامي 876ط21 
ايران 33 به شماره موتور 

12487091994 شماره شاسي 
 NAAM11CA78E004097

به نام جعفر عسگري مفقود 
گرديده از درجه اعتبار

ساقط است. ابهر 

آگهى تغييرات شركت صنعتى مهرآباد سهامى عام
 به شماره ثبت 49353 و شناسه ملى 10100945312 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/06/26 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد: اعضاء هيئت مديره براى مدت 2 ســـال به قرار ذيل انتخاب گرديدند: شـــركت 
فولمن به شماره شناسه ملى 10100695865 شـــركت فولمن ساختمان به شماره شناسه ملى 
10103133501 شركت سراميك و آجر ســـام به شماره شناسه ملى 10101408665 شركت 
توزيع و خدمات برق توسعه عسلويه به شـــماره شناسه ملى 10320060563 شركت صنعتى و 

مهندسى پااليش نيرو به شماره شناسه ملى 10861610173. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302368) 

آگهى تغييرات شركت خدمات بين الملل كرمان 
خودرو سهامى خاص

 به شماره ثبت 211725 و شناسه ملى 10102531698
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/19 
تصميمات ذيل اتخاذ شــــد: ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى 
96 مورد تصويب قرار گرفت. موسســــه حسابرسى مدبران مستقل 
به شناســــه ملى 10100471290 به سمت بازرس اصلى و موسسه 
حسابرسى و خدمات مديريت به شناسه 10100121718 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه 
كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. اعضاء 
هيئت مديره براى مدت دو سال به قرار ذيل انتخاب گرديدند: شركت 
صنايع خودروسازى كرمان به شماره ملى 10630022080 كرمان 
موتور به شــــماره ملى 10101551974 خودروسازان بم به شماره 

ملى 10102407465. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302369) 

آگهى تغييرات 
شركت خدمات بين الملل كرمان خودرو سهامى خاص
 به شماره ثبت 211725 و شناسه ملى 10102531698

به اســـتناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/04/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
آقاى حســـن اكبرى زنگالنى داراى كد ملى 0061675733 با نمايندگى شركت 
صنايع خودرو ســـازى كرمان به شناســـه ملى 10630022080 به سمت رئيس 
هيئت مديره و آقـــاى منصور اوركى چهارلنگ داراى كـــد ملى1819036197 با 
نمايندگى شركت كرمان موتور به شناســـه ملى 10101551974 به سمت نائب 
رئيس هيئت مديره و آقاى بابك عباس نژاد كنجين داراى كدملى 0040776956با 
نمايندگى شركت خودرو سازان بم به شناسه ملى 10102407465 به سمت عضو 
هيئت مديره و آقاى حامد كهنســـال كد ملى 0940972158 به عنوان مديرعامل 
(خارج از اعضاءهيئت مديره) انتخاب گرديدند. امضاءكليه اوراق و اســـناد تعهدآور 
از جمله چك، ســـفته وبرات وقراردادها با امضاء متفـــق مدير عامل و يكى از اعضاء 
هيئت مديره به همراه مهر شـــركت و در غيـــاب مديرعامل با امضاى متفق دو نفر از 
اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شركت و مكاتبات عادى با امضاى مديرعامل همراه 
با مهرشـــركت و درغياب مديرعامل با امضاى منفرد رئيس هيئت مديره يا عضو ديگر 

هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302366) 

آگهى تغييرات شركت مجتمع توليدى
 اجداد سپيدان كوثر سهامى خاص

 به شماره ثبت 34855 و شناسه ملى 10530228740 
به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديـــره مـــورخ 1396/07/30 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: آقاى محمد ياســـر ترابى به شماره ملى 
4052029240 به عنـــوان مدير عامل و عضو هيئت مديره (موظف) 
به نمايندگى از شـــركت سرمايه گذارى كشـــاورزى كوثر به شناسه 
ملى 10100931903، آقاى حســـين اســـمعيلى به شماره ملى 
3501021399 به عنوان رئيس هيئت مديره (موظف) به نمايندگى 
شركت ســـرمايه گذارى توســـعه صنايع و معادن كوثر به شناسه 
ملـــى 10101108480، آقاى مهدى گنج خانلو به شـــماره ملى 
4372126298 به ســـمت نائب رئيـــس هيئت مديره (موظف) به 
نمايندگى سازمان اقتصادى كوثر به شناسه ملى 14006852814، 
آقاى حجت اله رحيم زاده به شـــماره ملى 4500078320 به عنوان 
عضو هيئت مديره (موظف) به نمايندگى شـــركت پژوهش و توسعه 
كشـــاورزى كوثر به شناســـه ملى 10102889055 و آقاى محمد 
على امامى ميبدى به شـــماره ملى 4489635125 به عنوان عضو 
هيئت مديره (غير موظف) به نمايندگى گروه سرمايه گذارى عمران 
و ســـاختمان معين كوثر به شناســـه ملى 10101202346 تعيين 
گرديدنـــد. كليه اســـناد و اوراق بهادار و تعهد اور شـــركت از قبيل 
چك، ســـفته، بروات ،قرارداد ها و عقود اسالمى با امضاء مدير عامل 
به همراه يكى از اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شـــركت، و اســـناد 
 عادى با امضـــاء مدير عامل به تنهايى همراه با مهر شـــركت معتبر 

خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302364) 



11 حقوقي

اشــــاره: «چالشهاي علوم جنايي در 
رويارويي با جرايم پيشرفته » عنوان مقالهاي 
است كه بخش اول آن در شماره قبلي صفحه 
حقوقي اطالعات چاپ شــــد. بخش دوم و 

پاياني اين مقاله را ميخوانيم.
***

امروزه تهديدات ناشي از جرايم پيشرفته 
نگرانكننده است. باال بودن حجم خسارات 
وارده با كمترين هزينه و ســــرمايه از جانب 
مرتكبين، شرايط رواني خلوت مرتكبين در 
اين حوزه كه تنــــزل كنترل فردي و جمعي 
را به همــــراه دارد و از طرفي ارتكاب اين 
جرايم توسط مجرمين يقه سفيد كه معموالً
«پردهنشين» و «غير ماركدار» هستند، بر اين 

نگرانيها ميافزايد.
نكته اساسي و مهم اين است كه آنچه 
تاكنون در خصوص جرايم پيشــــرفته گفته 
شــــد، مصاديق حصري اين تيپ از جرايم 
را بيان نميكنــــد، بلكه همهي آنها مصاديق 
تمثيلي هستند كه معرف پهنه نگرانيهاي اوليه 

سياست جنايي است.

3ـ چالشهاي پيشروي علوم جنايي:
دگرديسي و ارتكاب جرايم به شيوهاي 
نامرســــوم در گذرگاه زمان و ظهور جرايم 
نوين ناشي از فناوري پيشرفته تمام شاخههاي 
علوم جنايي از جمله: علوم جنايي حقوقي، 
علوم جنايي تجربي، فلسفه كيفري و سياست 
جنايي را با چالش جدي مواجه كرده است 
و اين علوم در راستاي تأمين عدالت كيفري 
در انتظار بازنگري جدياند. برابر اصل قانوني 
بودن جرايم و مجازات، براي اينكه عملي را 
جرم بدانيم بايد قبًال آن عمل توســــط مقنن 
عنوان جرم گرفته و براي آن مجازات تعيين 

شده باشد. 
اين اصل يكي از اصول كالســــيك و 
مهم حقوق جزاء است؛ بنابراين هر عمل تا 
وقتي كه قبًال توسط قانونگذار عنوان مجرمانه 
نگرفته باشد، مرتكب را نميتوان مورد تعقيب 
و محاكمــــه قرار داد. مطابق اين اصل مهم و 
اساسي، حقوق جزا زماني با مشكل روبهرو 
ميشود كه به دليل رشد جرايم پيشرفته و خلق 
مصاديق و شيوههاي جديد ارتكاب جرم، فقر 
كدهاي قانوني احساس شود. ظهور جرايم 
كامپيوتري، بهخصوص نســــل سوم جرايم 
كامپيوتري (جرايم سايبري) و جايگزين شدن 
ادله غيرقابــــل رؤيت و غيرملموس بهجاي 
موضوعات عيني و ملموس و عدم سنخيت 
دادههاي رايانهاي با اسناد و اطالعات دنياي 
فيزيكي «آيين دادرسي كيفري» را از لحاظ 
كشف، مستندسازي، اســــتنادپذيري ادله 
الكتريكي و بررســــي صحنه جرم و كشف 
علمي جرايم، تعيين  صالحيت دادگاه صالح 
و... به چالش كشانده است (جاللي فراهاني، 
1386). در خصوص فلسفه كيفري و سياست 
جنايي اين سؤال مطرح ميگردد كه آيا به بهانه 
مبارزه با جرايم پيشرفته از جمله  تروريست
در شــــكل نوين و پيچيده آن، اين اجازه را 
داريم كه بر عدالت ترميمي قلم بطالن كشيده 
و اقدامهاي بازپروري مجرم، پيشــــگيري از  
جرم و حمايت از بــــزه ديده را نفي كرده و 
هدف نظام كيفري را به تضمين و تأمين امنيت 

تقليل و مجازات را فقط بهوســــيلهاي براي 
كاهش خطرهاي ارتكاب جرم تبديل كنيم و 
بدينوسيله همانند كشورهاي غربي سخن از 
«عدالتي محاسبهگر» كه در آن فقط نظارت و 
كنترل گروههاي در معرض خطر بزهكاري 
دغدغهاي اصلي اســــت، به ميان آوريم و 
بهجاي «دولت اجتماعي و حمايتي»، «دولت 
اجتماعي امنيتمدار» را ترسيم نماييم و نظريه 
«اصالح مستمر» را به «كنترل مستمر» ببازيم 
و زمينهي محدودسازي و حذف حقوق و 
آزاديهاي فردي و اجتماعي را به بهانه تأمين 
امنيت و ترس از جرايم پيشرفته فراهم سازيم 
و با يك عقبگــــرد ارتجاعي و واپسگرا، 
سياست كيفري سركوبگر را توجيه نماييم؟! 
تحليل هر يك از اين سؤاالت يك مقالهي 
مســــتقل ميطلبد كه در اين مقال مجال و 
فرصت پرداختن به آنها نيست و پرداختن به 
همه اين مسائل ناشي از ظهور جرايم پيشرفته

 است.
 به لحاظ فراملي بــــودن اغلب جرايم 
پيشرفته، «حقوق كيفري و بينالمللي) نيازمند 
اتخاذ تدابيري در جهت كاســــتن تشريفات 
قانوني و سرعت بخشيدن به مواردي همچون 
معاضدت قضايي متقابل، استرداد مجرمان و 
حل تعارضات صالحيتي در راستاي تأمين 

اهداف عدالت كيفري است.
لزوم بهكارگيري شيوههاي علمي جديد 
مانند: فنون بازيابي دادهها، تغيير مشخصات 
صحنههاي جرم و تبديل صحنه جرم از يك 
محوطه محدود به محوطه نامحدود و نامرئي 
فضاي مجازي و روانشناسي خاص مجرمان 
اين صحنهها و اينكه نظريههاي جرمشناسي 
تا چه حد ميتوانند جرمهاي نامرسوم جديد 
مانند «هككــــردن» را تبيين كنند و علل و 
انگيزههاي جرم سايبري و علل بزهديدگي 
در اين فضاي جديد و اســــتفاده از «نظارت 
الكترونيكي» بــــه عنوان يكي از جديدترين 
مجازاتهاي اجتماعي، مباحث و سؤاالت 
اساســــي اســــت كه بازنگري در «علوم 
جرميابي»، «جرمشناســــي» و «كيفرشناسي» 
را ضروري مينمايد (داالل، مترجم زررخ،
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قوانين و مقررات موجود در سطح ملي 
و بينالمللي براي مبارزه با جرايم پيشرفته 
ناكافي و  از ابهام و تشتت زيادي رنج ميبرد.
در سطح بينالمللي،كنوانسيونهاي 1998
وين كه موضوع آن مبــــارزه با قاچاق مواد 
مخدر و روانگردان است و كنوانسيون 2000
پالرمو و پروتكلهاي الحاقي آن كه موضوع 
آن مبارزه با جرايم سازمانيافته فراملي است 
و كنوانســــيون 2003 مريداً كه موضوع آن 
مبارزه با فساد است؛ تكاليفي براي دولتهاي 
عضو در مبارزه با جرايم سازمانيافته فراملي 
كه از شقوق جرايم پيشرفته ميباشد؛مقرر 

گرديده است.
 دســــتورالعملهاي اتحاديــــه اروپا، 
موافقتنامــــه بندرگاه امــــن، رهنمودهاي 
ســــازمانهاي همكاري و اقتصادي توسعه، 
قطعنامــــه شــــماره 45/95 مجمع عمومي 
سازمان ملل متحد مصوب 14 دسامبر1990، 
رهنمود براي قاعدهمندســــازي فايلهاي 
كامپيوتري دادههاي شخصي، همكاريهاي 
بينالمللــــي جهت حمايــــت از دادههاي 
رايانهاي را نمايش ميدهــــد اين اقدامات 
حكايت از دغدغه افــــكار عمومي جهاني 
جهت مقابله با جرايم پيشــــرفته دارد. در 
سطح ملي مادهي 662 قانون مجازات اسالمي 
ايران(تعزيرات) و قانون اصالح قانون مبارزه 
با موادمخدر و الحاق موادي به آن مصوب 
1376/6/17 مجمع تشخيص مصلحت نظام 
به مسئله پولشــــويي در قالب سنتي اشاره

 دارد. 
قانونگذار ايران اليحه مبارزه با پولشويي 
را در تاريخ 1383/2/26 تصويب نمود؛ اما 
متأسفانه به مشخصه مهم و اساسي آن، يعني 
«فراملي و سازمانيافتگي» كه وجه پيشرفته 
بودن آن است اشارهاي ننمود و قانون تجارت 
الكترونيك در تاريخ هفدهم ديماه يك هزار 
و سيصد و هشــــتادودو به تصويب مجلس 
شوراي اسالمي ايران و در 1383/10/24 به 
تأييد شوراي نگهبان رسيد و در پنجم خرداد 
يك هزار و سيصد و هشتاد و هشت قانون 
جرايم رايانهاي تصويب و در 1388/3/29
مورد تأييد شــــوراي نگهبان قرار گرفت. 
بخش دهم آيين دادرســــي كيفري 1392 با 
عنوان «آيين دادرسي جرايم رايانهاي» مواد 
664 الي 687 را به خــــود اختصاص داده

 اســــت. در قانون مجازات اسالمي، «جرايم 
ســــازمانيافته» از لحاظ نوع تقسيمبندي در 
مقابل «جرايم عادي» قرار گرفته و به جرايم 
باندي و ســــازمانيافته و بزهكاران حرفهاي 
اشاره شده كه حكايت از توجه به پيچيدگي 
و خطرناكي اين نوع جرايم و پيشنهاد يك 
سياست جنايي ريسكمدار و سختگيرانه از 
ديد قانونگذار دارد؛ از اينرو، اقدامات انجام 
گرفته در سطح ملي و بينالمللي بيانگر تأييد 
وجود چالشهاي ناشي از جرايم پيشرفته 
است. مبارزه با اين جرايم خطرناك نيازمند 
هماهنگي در سياست جنايي در سطح جهاني 
است و اين امر با برگزاري كنوانسيونهايي 
جهت ايجاد يك اجماع جهاني قابل تحقق 

است.

4ـ پيشــگيري و ضرورت برخورد 
كارشناسانه با جرايم پيشرفته

تقدم پيشــــگيري بر درمان امري است 
مورد اجماع همگان و عقــــل و نقل بر آن 
صحه ميگذارد. پيشگيري امروزه بيشتر در 

معناي «پيشدســــتي كردن» يا «آگاه كردن و 
هشداردادن» به كار ميرود (رايجيان اصلي، 
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بهكارگيري مفهوم امروزي پيشگيري 

امري اجتنابناپذير است.
سياست جنايي مؤثر در مبارزه با جرايم 
پيشرفته يك سياست جنايي مشاركتي است 
(الزرژ، ترجمه ابرندآبادي، 1383)؛ بنابراين 
در كنگرههاي پنجساله بينالمللي پيشگيري از 
جرايم و اصالح و تربيت يا درمان مجرمين، 
بايد اين شعار كه امنيت نه تنها «براي همه» 
ميباشد بلكه «مربوط به همه» است، بررسي 

گردد. 
در اين راســــتا بايد پيشــــگيري را به 
لحاظ مفيد بــــودن، كمهزينه بودن و حفظ 
حرمت افراد با تأكيد بر پيشگيري غيركيفري 
(اجتماعي و وضعي)، مقدم داشته و آن را ارج 
بنهيم و بدانوسيله سه مثلث اصلي جرم يعني 
انگيزه، ابزار و فرصت ارتكاب جرم تحديد 
گردد و بزهديدگان را تشويق به همكاري و 
اعالم وقوع جرم نموده و با حمايت جدي 
از شــــهود در راه كشف جرايم پيشرفته كه 
از «رقم سياه» بسيار بااليي برخوردارند قدم 
برداشته شود.كنترل جرايم پيشرفته مستلزم 
روآمدكردن مستمر شيوهها و تربيت پليس 
كارآمد و متخصص است؛ البته در اين راستا 
بايد از خطر قانونگذاري كشورهاي غربي 
عبرت گرفت و اجازه ندهيم به بهانه امنيت، 
يك «حقوق جزاي دشــــمنمدار» بهجاي 
«حقوق جزاي شــــهروندمدار» شكل بگيرد 
و بدينوسيله، آزاديهاي فردي و اجتماعي 
را تحديد و اصول حقوق بشــــري را ناديده 

گرفت.

برآمد:
با گذشت زمان در اثر پيشرفت تكنولوژي 
و فناوري در جوامع بشري تعدادي از جرايم 
كه در گذشته نيز رخ داده، دچار دگرديسي 
شدهاند و بخشي از جرايم هم در اثر پيشرفت 
تكنولوژي به شكل نوظهور ايجاد شدهاند كه 
در گذشــــته وجود نداشته است. اين جرايم 
واجد وصف فراملياند و تهديدكنندهي امنيت 
جوامع بشري ميباشند؛ بنابراين مقابله با اين 
جرايم خطرناك مستلزم هارموني و هماهنگي 
در سياســــت جنايي در سطح جهاني است 
تا از اين طريــــق، گونههاي مختلف جرايم 
نوظهور، در زير چتر مفهومي جرايم پيشرفته 
تحيل گردد و اجماعــــي كلي در اين زمينه 
حاصل شود.تمام شاخههاي علوم جناحي 
در رويارويي با اين جرايم به چالش كشيده 
شدهاند و بايد گفت كه علوم جنايي نيازمند 
بازنگري جدياند تــــا تأخر (پسافتادگي) 

موجود جبران گردد. 
سياست جنايي مؤثر در مبارزه با جرايم 

پيشرفته يك سياست جنايي مشاركتي است. 
پيشگيري غيركيفري (اجتماعي و وضعي) 
در مبارزه با جرايم پيشرفته از اهميت بااليي 
برخوردار است. از آنجا كه تهديدات ناشي 
از جرايم پيشــــرفته بسيار جدي است؛ يك 
چارچــــوب حقوقي جامع بــــراي مبارزه، 
آن هدفي اســــت كه بايد بهســــوي آن گام

 برداشت. در اين خصوص بايد «مطالعات 
تطبيقي» و همكاريهاي بينالمللي را تقويت 
نمود و علوم آكادميك بايد نقش بيشتري در 
پروسهي هماهنگسازي نظامهاي كيفري و 
حقوقي ايفا كند، در اين خصوص پيشنهادهاي 

ذيل ارائه ميگردد:
1ـ با اختصاص واحدهاي درســــي به 
جرايم پيشــــرفته در دانشكدههاي حقوق، 
زمينههاي ارتقاء سطح علمي در اين خصوص 

فراهم گردد.
2ـ بــــا تعاون و همــــكاري با مجامع 
بينالمللي و مجامع علمي دنيا و تبادل افكار 

و تجربيات آنــــان و تطابق اين تجربيات با 
نسل حقوقي و فرهنگي كشور با اين جرايم 

مقابله گردد.
3ـ با توجه به فراملــــي بودن جرايم 
پيشرفته، با آيندهنگري و مشاركت به تدوين و 
تقنين قانوني جامع و هماهنگ در مبارزه با اين 
نوع جرايم در سطح بينالمللي پرداخته شود، 
تا بدينوسيله از آفت تداخل و موازيكاري 

در امان بمانيم.
4ـ در اين حوزه همانند ساير حوزهها 
اولويت را به پيشگيري داده و آنگاه با اتخاذ 
سياست جنايي مشــــاركتي و حمايت از 
بزهديدگان و شهود و پذيرش «ابراز پشيماني» 
مجرم به عنوان يكي از شگردهاي پيشگيري 
از جرم همچنيــــن آموزش  نيروي پليس و 
كادر قضايي متخصص زمينههاي كشــــف 
جرم، شناسايي و تعقيب مجرمان پيشرفته 

گسترش يابد.
برگرفته از شماره 128 ماهنامه دادرسي

فرزاد حاتمزاده، دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرمشناسي، وكيل پايه يك دادگستري- بخش دوم و پايانى

چالشهاي علوم جنايي
در رويارويي با جرايم پيشرفته

نقش، اهميت و جايگاه زنان در جامعه 
همواره مورد حمايت قانونگذار قرار داشته 
و به همين دليـــل قوانين حمايتي زنان از 
گستردگي قابل توجهي در نظام حقوقي 

ايران برخوردار است. 
نامزدي يا بـــه عبارتي همان وعده 
ازدواج عقدي، عهدي است كه به موجب 
آن زن و مرد يا يكي از آنان متعهد ميشود 
كه در آينده عقدي را (ازدواج) منعقد كند.

از همين روي ماده 1035 قانون مدني 
بيان داشـــته، وعده ازدواج ايجاد علقه ي 
زوجيت نميكند؛ اگر چه تمام يا قسمتي 
از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج 
مقرر شده پرداخته شده باشد. بنابراين هر 
يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري 
نشده ميتواند از وصلت امتناع كند و طرف 
ديگر نميتواند به هيچ وجه او را مجبور به 
ازدواج كرده و يا از جهت ِصرف امتناع از 

وصلت مطالبه خسارتي كند.
در اين خصوص نكاتي به شرح ذيل 

بيان ميگردد:
1. امتناع از وصلـــت به معناي اين 
است كه عقد نامزدي يا همان وعده نكاح 
عقدي جايز است. بنابراين طبق ماده 168
قانون مدني هر يك از طرفين ميتواند هر 

وقتي بخواهد آن را فسخ كند.
2. اصوال عدم قابليت فسخ عقد جايز 
وجود دارد. به عبارت ديگر ميتوان حق 
فسخ عقد را اسقاط (از بين بردن، ساقط 

كردن)نمود. 
اما در مواردي كـــه پاي مصالحي 
فراتر از خواســـت افراد، از جمله نظم 
عمومي در ميان باشد، قواعد ديگري اجرا 

ميگردد. 
به ديگر سخن به جهت ارتباط نامزدي 
و ازدواج با نظم عمومي و نيز مصلحت 
زن و اهميت تشكيل و حفظ كانون حياتي 
خانواده، مرد نميتواند زن را در شرايطي 
قرار دهد كه از اختيار خود در بر هم زدن 
نامزدي استفاده نكند يا اصال چنين حقي 

نداشته باشد.
 بنابراين تعهد به زناشويي الزامآور 
نبوده و نميتوان زن را ملزم (مجبور) به 

ازدواج كرد.
3. توجه به اصـــل عدم تبعيض و 
تســـاوي همه افراد اعم از زن و مرد در 
برابر قانون بـــدون هرگونه مالحظهاي از 
قبيل جنسيت، قوميت، مذهب و گرايشهاي 
سياسي يا اجتماعي مورد توجه قانونگذار 
و ســـاير متوليان امر بوده است از همين 
روي ماده 7 منشـــور حقوق شهروندي 
بيان داشته، شهروندان از كرامت انساني 
و تمامي مزاياي پيش بيني شده در قوانين 
و مقررات به نحو يكسان بهرهمندهستند و 
نميتوان از حقوق افراد و زنان به سادگي 
گذشت.همچنين ماده 51 منشور حقوق 
شهروندي بيان داشته، حق شهروندان است 
كه با رضايت كامل، آزادانه و بدون هيچگونه 
اجباري نسبت به ازدواج و تشكيل خانواده، 

با رعايت قانون مربوط اقدام كنند. بنابراين 
مرد نميتواند وجه التزامي (خسارت عدم 
انجام تعهد) بـــراي زن تعيين كند كه در 
صورت برهم زدن نامزدي آنرا از زن مطالبه 
نمايد. چه اينكه نوعي اجبار غير مستقيم به 

ازدواج است.
4. اما در خصـــوص امكان مطالبه 
خسارت توســـط زن در صورت بر هم 
خوردن نامزدي بايد بيان داشت عليرغم 
نظرات موجود، زن ميتواند تحت شرايطي 

از مرد مطالبه خسارت كند.
اين در حالي است كه متن اوليه ماده 
كه  1036 قانون مدني مصوب سال 1313
در اين خصوص تكليف را مشـــخص 
كرده بود به موجب قانون اصالحي مورخ 

1370/8/14 حذف شد. 
اين ماده بيان ميداشـــت اگر يكي 
از نامزدهـــا وصلت منظور را بدون علت 
موجهي به هم بزند در حاليكه طرف مقابل 
يا ابوين او يا اشـــخاص ديگر به اعتماد 
وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجي كرده 
باشند، طرفي كه وصلت را به هم زده است 
بايد از عهده خســـارات وارده برآيد ولي 
خســـارات مزبور فقط مربوط به مخارج 

متعارفه خواهد بود.
از همين روي با حذف ماده فوق و 
نيز ظاهر قانون مدني عدهاي نظر بر عدم 
امكان مطالبه خسارت دادهاند و گفتهاند 
شخصي كه وصلت را بر هم زده تكليفي 
به جبران خسارت ناشي از اين اقدام خود 
نخواهد داشت، ولو آنكه عذر موجهي نيز 

نداشته باشد.
 در حاليكه در راستاي آگاهي بخشي 
به افـــراد جامعه و نيز زدودن نگرشهاي 
غلط در جامعه، بايد بيان داشت مطابق اصل 
چهلم قانون اساسي هيچ كس نميتواند 
اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا 

تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
 بنابراين در خصوص سوءِاستفاده 
طرفين در حق بر هـــم زدن نامزدي و يا 
تقصير يكي از طرفين و ورود خسارت به 
ديگري، مسئوليت، قابل طرح خواهد بود و 
اين مسئوليت تعارضي با امكان بر هم زدن 

نامزدي نخواهد داشت.
در صورت لطمه ديدن آبرو، اعتبار 
و يا عواطف زن بر اثر به هم خوردن غير 
موجه نامـــزدي، وي ميتواند با توجه به 
مالك اصل 171 قانون اساسي و مواد 1، 
و10 قانون مسئوليت مدني مطالبه  9 ،8 ،2

خسارت معنوي نيز كند.
5. حمايت از زنان و خانواده همواره 
مورد توجـــه قانونگذار بوده اســـت از 
همين روي در قانـــون حمايت خانواده 
مصوب سال 1391 به درستي و صراحت 
دعواي مطالبه خســـارات ناشي از برهم 
زدن نامـــزدي را در بند يك ماده 4 قانون 
مذكور به رسميت شناخته و رسيدگي بدان 
را در صالحيت دادگاه خانواده قرار داده

 است.
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پزشك
در رداى

 نخست وزير

566

يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

دستاندركاران مذاكره با "سنگاپور"، فهميدند كه دولت "مالزى" به 
رياست "تون عبداهللا بداوى" پيشنهاد فروش ساالنه 50 ميليون مترمكعب 
شن به "سنگاپور" براى 20 سال را داده است كه بدين ترتيب حجم كلى 
شن فروخته شده بالغ بر يك ميليارد مترمكعب مى شود و اين حجم 
شـــن براى افزايش يك و نيم برابرى مساحت سنگاپور كافى است. به 
عمًال اقدام به فروش زمين به سنگاپور مى كند  عبارت ديگر "مالزى" 
و ايـــن ابـــزارى را در اختيار قرار مىدهد تا هرگاه بخواهد به زمينهاى 
ما نفوذ كند. اگر جّد سلطان فعلى مالزى فريب بريتانيايىها را خورد و 
"ســـنگاپور" را در ازاى 60 هزار دالر به آنها فروخت، دولت ما نيز در 
به معناى واقعى كلمه است! ممكن است  حال واگذارى خاك "مالزى" 
امتيازات درخواستى "سنگاپور" از "مالزى" در صورتى كه ما خواهان تعديل 
و بازبينى ناگهانى در همه موافقتنامههاى دوجانبه و ساخت پل مسطح 
باشيم، پايه و اساس داشته باشد ولى در شرايطى كه پل را تنها در بخش 
متعلق به خودمان بسازيم، "سنگاپور" حق هيچگونه امتيازخواهى ندارد. 
هيچ شرطى وجود ندارد و موافقتى هم در ميان نيست ولى "تون عبداهللا" 
خاطرنشان ساخته كه اكنون ساخت پلـ  حتى روى زمينهاى خودمانـ 

از حاكميت  است. روشن است كه "مالزى"  مستلزم موافقت "سنگاپور" 
كامل بر زمين و تأسيسات خود برخوردار نيست. من از چنين چيزى 
واقعاً در شـــگفتم؛ به همين دليل خواهان دليلى مبنى بر وجود هرگونه 
توافق به اين معنا ميان دو كشور شدم ولى تاكنون هيچ كس چيزى در 
اين خصوص به من ارائه نكرده اســـت. اين وضع، فوقالعاده نابخردانه 
در مورد حق "مالزى" در ساخت پل خود اعتراضى  است. آيا "سنگاپور" 
داشته است؟ آيا "مالزى" آنقدر براى خود احترام قائل است كه در صورتى 
كه چنين ادعايى علنى شود، در دادگاهها به آن اعتراض كند؟ حقيقت آن 
است كه ما فقط مىتوانيم يك نتيجهگيرى داشته باشيم و آن اينكه اين 
اتفاق اساساً تأسفبرانگيز و عبارت از آن است كه دولت "مالزى" خواهان 
پل محّدب نيست يا جرأت ساخت آن را ندارد و چه بسا ساخت پل 
مسطح، عدهاى را به ثروتهاى هنگفت مى رساند زيرا مستلزم فروش 

است. يك ميليارد مترمكعب شن و ماسه به "سنگاپور" 
از اينكه دولت "مالزى" به جاى آنكه نگران منافع و حقوق خود باشد، 
نگران منافع و حقوق "سنگاپور" است، شديداً به خشم آمدم زيرا كار به 
آنجا رسيده كه "سنگاپور" بگويد "مالزى" حق ندارد دست به "كوزواى" 
بزند چون به هر دو كشور تعلق دارد و بهتر است طرفين در مورد هرگونه 
تعديل و تغييرى در ساختار آن، با يكديگر توافق كنند! به نظر من اين 
به آن معناست كه دولت ما فاقد شجاعت است چون هيچ توافقنامهاى 
يكبار ديگر  مبنى بر مالكيت مشترك پل، وجود ندارد. دولت "مالزى" 
در سپتامبر 2006م. نيز كه "لى" يادآور شد "مالزى" با چينىهاى مالزى 

برخورد خوبى ندارد، بزدلى خود را نشان داده بود.243
واكنش ما چه بود؟ "نجيب" [وزير خارجه مالزى] تنها به اين بسنده 
كرد كه بگويد "سنگاپور" رفتار "بدى" دارد و در تالشى ديرهنگام، وزارت 
خارجه "مالزى" كميسارياى عالى "سنگاپور" را فراخواند تا اعتراض خود 
به اظهارات "لى" را به وى منتقل كند. ولى اين اقدام را تنها زمانى انجام 
داد كه "اندونزى" ســـفير "سنگاپور" را به دليل همين موضوع فراخوانده 
بود و از آنجا كه نخست وزير وقت ما با پروتكلهاى ديپلماسى آشنايى 
نداشت به "لى" نامه نوشت و از او خواست توضيح دهد. اين كار عالوه 
بر اينكه او را به عنوان يك نابخرد نشان مىداد، گام نادرستى بود زيرا 

بود كه بايد عذرخواهى مى كرد نه "لى".  اين "سنگاپور" 
ادامه دارد

پينوشت:
243- "لى" در سمينارى كه در 15 سپتامبر 2006م. برگزار شد به 
من گفت: دو همسايه ما (مالزى و اندونزى) مشكالتى با شهروندان چينى 
خود دارند. آنها [چينى تبارها] فوق العاده موفق هستند. آنها كارگران 

كوشايى هستند و به همين دليل آنها را به حاشيه مىرانند.

تشـــكيل دولت لبنان پس از 
انتخابات پارلمانى اخير هم چنان 
درهالـــه اى از ابهام قـــرار دارد. 
رئيسجمهورى لبنان "ميشل عون 
" در 24 مه 2018 ســـعد حريرى را 
مامور تشكيل كابينه كرد. اين اقدام 
در ســـايه حمايت پارلمان جديد 
صورت گرفـــت و 112 نماينده 
از اعضاى پارلمان 128 نفرى اين 
كشور از اين تصميم رئيسجمهور 

حمايت كردند.
به گزارش خبرنگار ايسنا، با 
اين حال حدود هفت ما از ماموريت 
سعد حريرى مىگذرد اما وى هم 
چنان در تشكيل كابينه ناكام و مردد 
باقى مانده است. وى كه به دستور 
محمد بن سلمان، وليعهد عربستان 
چنـــد روزى در رياض در حبس 
به ســـر برد و در سايه دخالت و 
درخواســـت رسمى ميشل عون و 
ديگر احزاب و سازمانهاى سياسى 
لبنان از جملـــه حزباهللا لبنان از 
گـــرداب حبس خانگى در رياض 
بيرون كشيده شد، انتظار مىرفت 
با همخوانى بـــا رئيسجمهوري 
و جريانات سياســـى 8 مارس در 
پارلمان به سرعت خالء دولت لبنان 
را پـــر كرده و با تفاهم سياســـى، 
كشـــور بدون كابينه دولت را به 
سرانجامى قانونى و حقوقى برساند 
امـــا آن چنان كه اخبار و تحوالت 
لبنان نشـــان مىدهد وى همچنان 
گوش و چشـــم خود را به رياض 
بســـته و از آخرين حبس خانگى 
در ريـــاض درس عبرت نگرفته 
است، به گونهاى كه اكنون شخص 
رئيسجمهوري لبنان به ميدان آمده 
و با اين موضع كه انگار تشـــكيل 
كابينه براى سعد حريرى اولويت 
اول نيســـت، تهديد كرده است كه 
اگر حريرى در زمانى كوتاه كابينه را 
تشكيل ندهد از او خواهد خواست 
تا رسما از ماموريت تشكيل كابينه 
عذرخواهـــى كرده و آنگاه پرونده 
تشكيل كابينه و تعيين نخست وزير 

را به پارلمان باز مىگرداند.
مشكل تشــكيل هيئت دولت 

كجاست؟
مشكل در شش نماينده از اهل 
ســـنت لبنان است كه در انتخابات 
پارلمانى پيروز شدهاند و زير گروه 
جريان ســـعد حريرى نيستند مثل 
فيصـــل كرامى و جهاد الصمد كه 
در فراكسيون طونى فرنجيه حضور 
دارند.نماينده ديگر عبدالرحيم مراد از 
مستقلين پارلمان است. در كنار اين 
سه نفر، قاسمهاشم، عضو فراكسيون 
نبيه برى و عدنان طرابلسى نماينده 
بيروت از جمعيت احباش و وليد 
سّكريّه، عضو فراكسيون مقاومت 
و آزادى پارلمـــان قرار دارند. اين 
نمايندگان در مشـــاورههاى اوليه 
ســـعد حريرى براى تشـــكيل و 
تدوين اعضاى هيئت دولت از ميان 
اهل ســـنت شركت كردند اما اين 
مشاركت در قالب يك فراكسيون يا 
يك جريان متحد شش نفرى نبود. 
در طول اين مشـــاورهها، حريرى 

مشكالتى براى چگونگى حضور 
نماينـــدگان دروزى و مارونى در 
دولت داشـــت كه با مشورتهاى 
پارلمانى حـــل و فصل نمود اما 
به جايگاه اين شـــش نفر نماينده 
مستقل اهل سنت كه در مشاورهها 
حضور داشـــتند توجهى نكرد اما 
وقتى موضوع نمايندگى اين شش 
نفـــر در دولت در قالب اختصاص 
يك وزير به عنوان سهميه پارلمانى 
آنها مطرح شد، حريرى براى فرار 
به جلو اعالم كرد كه اين خواسته 
در حقيقت سنگ اندازى حزباهللا 

بر راه تشكيل دولت است و بهانه 
گرفت كه چرا در ابتداى مشاورهها 
اين درخواســـت مطرح نشده، از 
همين رو با آن مخالفت نمود. اين 
در حالى است كه اين شش نماينده 
از مدافعـــان مقاومت در لبنان به 
شمار مىروند .سيد حسن نصراهللا، 
دبيركل حزباهللا لبنان پس از ادعاى 
حريرى اعالم كرد كه حزباهللا از 
روز اول برگزارى مشـــاورهها در 
پارلمان از طريق نبيه برى و حسين 
خليل، معاون نبيه برى چندين بار 
پيغام فرستاد كه اين شش نماينده 
اهل ســـنت بايد وزيرى در هيئت 
دولت داشـــته باشند اما حريرى نه 
تنها آن را اجابت نكرد بلكه با آن با 
اهمال و بدون توجه برخورد كرد.
حاال يكماه از اين جدال و مناقشه 
سياسى مىگذرد و حريرى چنين 
مىپندارد كه اگر در مقابل اعطاى 
وزير به اين شش تن كوتاه آمده و 
موافقت كند در حقيقت دست به 
يك خودكشى سياسى زده است زيرا 
وى معتقد است تاكنون براى تشكيل 
دولت لبنـــان و پيش از آن براى 
انتخاب رئيسجمهوري و بسيارى 
از پروندههاى سياسى به نفع رقبايش 
(اشاره به حزباهللا) عقبنشينىهاى 
زيـــادى كرده اســـت. حاال چرا 
حريرى از خودكشى سياسى حرف 
مىزند؟ براساس نقشه راه تشكيل 
دولت لبنان، شـــش وزير سنى (با 
اداره وزارتخانههـــاى كليدى) بايد 
در كابينه حضور داشـــته باشند. با 
توجـــه به آن كه حريرى عمال در 
انتخابات شكست خورده و بسيارى 
از نيروهاى فراكسيون سابقش در 
پارلمـــان را از دســـت داده بود از 
همان ابتدا متعهد مىشود كه يكى 
از وزارتخانههـــا را در اختيار وزير 
پيشنهادى نجيب ميقاتى (نخست 
وزير ســـابق لبنان و رئيس يكى از 
فراكسيونهاى پارلمان ) قرار دهد. 
بنابراين عمال پنج وزير باقى مىماند. 
اما در مشاورههاى انجام شده براى 
حل و فصل حضور وزير مارونى 
از فراكسيون حزب آزاد ملى (وابسته 
به رئيسجمهوري) قرار مىشود كه 
وزيرى از اهل سنت از سوى ميشل 

عون معرفى و در مقابل حريرى يك 
وزير از ميان مارونىهاى مسيحى 
وابســـته به حزب آزاد ملى معرفى 
كند و بدين ترتيب او با ســـه وزير 
ديگـــر مىماند كه حق انتخاب آن 
متعلق به حريرى اســـت. حريرى 
ايـــن گونه ارزيابى مىكند كه اگر 
انتخاب يك وزير سنى ديگر به آن 
شـــش نماينده واگذار شود او فقط 
حق انتخاب دو وزير را دارد و اين 
به مثابه خودكشى سياسى براى او 
تلقى مىشود.اما در مقابل، اين شش 
نماينده اهل سنت مستقل از حزب 

المستقبل سعد حريرى معتقدند كه 
براساس قانون نسبى انتخابات، آنها 
نماينده طيف وسيعى از مردم اهل 
سنت لبنان هستند كه از مقاومت در 
لبنان حمايت مىكنند، پس حق آنها 
است كه يك وزير به نمايندگى از 
خود در دولت داشته باشند، آن هم 
در دولتى كه از سوى سعد حريرى 
به حكومت وحدت ملى شـــهرت 

يافته است.
راه حل اين مشكل چيست؟

اولين راه حل را رئيسجمهورى 
ميشل عون پيشنهاد داد. وى گفت 
كه از حق معرفى وزير اهل سنت 
(در مقابل معرفـــى وزير مارونى 
توسط حريرى) گذشت مىكند و 
اين حق را به همان شـــش نماينده 
اهل سنت در پارلمان واگذار مىكند. 
امـــا حريرى با ايـــن اتهام كه اين 
شش نماينده اهل سنت سياستهاى 
دولت سوريه را در لبنان نمايندگى 
مىكننـــد تاكيد كرد كه تحت هيچ 
شرايطى نمايندگان دولت سوريه را 
در كابينـــهاش را نمىپذيرد لذا اين 
پيشنهاد رئيسجمهورى را رد كرد.

در راه حـــل دوم طرحى با 
حمايت ميشـــل عون مطرح شد 
تا شـــمار وزراى كابينه از 30 نفر 
به 32 نفر (اضافه شـــدن يك وزير 
علوى و يك وزير سريانى) افزايش 
يابـــد. در اين طـــرح وزير علوى 
توسط حريرى، وزير سريانى توسط 
رئيسجمهور و يك وزير سنى هم 
(از ميان آن شـــش وزير) توسط 
شش نمانيده مستقل سنى در پارلمان 
معرفى شوند. حريرى اين پيشنهاد را 
هم نپذيرفت با اين استدالل كه اين 
شيوه براى آينده هم سنتى در تشكيل 

كابينه مىشود و نماينده علوى در 
كابينه حتما از جريان حامى دولت 
سوريه خواهد بود و وى اين پيشنهاد 

را هم با همين استدالل رد كرد.
نگاهها به سوى حزباهللا

سيد حسن نصراهللا از طرحهاى 
ميشـــل عون حمايت كرد و تاكيد 
كرد كه اگر تا روز قيامت هم صبر 
كنيد، ما از هم پيمانان خود دست 
نخواهيم كشيد، معناى اين موضع 
سيد حسن نصراهللا آن است كه عقب 
نشينى از نمايندگى آن شش نماينده 
پارلمان در قالب يك وزير در كابينه 
اصال وجود ندارد اما در پايان اين 
موضعگيرى يك جملهاى را بيان 
كرد كه حاكى از نوعى تســـاهل و 
نرمش بود. دبيركل حزباهللا گفت 
در عين حال اگر هم پيمانهاى ما 
راضى به طرحى شـــوند ما هم از 
تصميم آنها حمايت مىكنيم. اگر ما 
اين موضع سيد حسن نصراهللا را در 
كنار موضع سعد حريرى بگذاريم 
خواهيم ديد كه يك انسداد سياسى 
در تشكيل دولت شكل گرفته است؛ 
زيرا علىالقاعده هيچ يك از اين دو 

نبايد از موضع خود عقب نشـــينى 
كنند، البته تاريخ تحوالت چند ساله 
اخير لبنان نشان داده كه اگر كسى 
عقب نشـــينى كند آن فرد حتما 
حريـــرى خواهد بود و نه دبيركل 

حزباهللا لبنان.
اما چه راه حلى مىتواند مطرح 

شود؟
يكى از منطقىترين راه حلها 
اين اســـت كه ميشل عون يكبار 
ديگر شـــخصا وارد عمل شود و 
همانطور كه در خطابههاى ابتداى 
رياست جمهورىاش اعالم كرد كه 

او به منزله پدرى براى همه لبنانىها 
است از حق خود براى معرفى وزير 
اهل سنت (در مقابل وزير مارونى 
از سوى حريرى) چشمپوشى كند 
و وزير مورد نظر آن شش نماينده 
اهل سنت را وارد كابينه كند، در اين 
حالت نه فرضيه 32 وزير در كابينه 
الزم اســـت و نه اسباب خودكشى 
سياسى حريرى فراهم مىشود و البته 
موافقت شش نماينده اهل سنت هم 
پيمان با حزباهللا نيز تامين مىشود و 
در اين حالت حزباهللا هم مخالفتى 
نخواهد كرد. اشكال كار اين است كه 
در اين حالت رئيسجمهورى ابزار 
سيطره بر يك سوم وزراء را از دست 
مىدهد، اين در شرايطى اهميت پيدا 
مىكند كه بدانيم اگر يك سوم وزراء 
كابينه را ترك كنند، هيئت دولت از 

قانونى بودن جلسات مىافتد.
گمانهزنىها دربــاره دخالت 

خارجى
دايره تحليـــل دخالتهاى 
خارجى درباره تشكيل دولت لبنان 
در اين كشـــور زياد است. برخى 
از اين تحليلگرها تشـــكيل دولت 

لبنان را به گره موجود در تشـــكيل 
دولت در عراق و ديگران اين گره 
را به گره جارى در مذاكرات آستانه 
براى تشـــكيل كميته تدوين قانون 
اساسى جديد سوريه مرتبط مىدانند. 
بـــه اعتقاد اين گروه از تحليلگران 
اگر گرههـــاى موجود در عراق و 
مذاكرات آستانه براى سوريه حل 
شود، آنگاه گره تشكيل دولت لبنان 
هم باز مىشود. در ميان اين گمانه 
زنىها، سيد حسن نصراهللا، دبيركل 
حزباهللا لبنان معتقد اســـت اين 
تحليلها بىهيچ ربطى به تشكيل 

دولت در لبنان اســـت و شاهد اين 
ادعا از نگاه سيد حسن نصراهللا آن 
است كه بگذاريد مشكل در آستانه 
و عراق حل و فصل شود و حق را 
به شش نماينده اهل سنت پارلمان 
لبنان ندهيد و ببينيد آيا گره تشكيل 
دولت لبنان حل مىشود يا نه؟ معناى 
اين موضع آشكار و شفاف دبيركل 
حزباهللا لبنان آن است كه تا حق 
قانونى و سياســـى به بخش قابل 
مالحظهاى از مردم اهل سنت كه به 
اين شش نماينده راى دادهاند حل 
نشود آنگاه هيچ دولتى در لبنان هم 
شكل نخواهد گرفت، بنابراين همه 
بايد به دنبال راه حلى كامال داخلى 
و لبنانـــى و با نگاه حفظ وحدت 
ملى و نه مصالح جناحى، شخصى 

يا حزبى در لبنان باشند.
رئيــس جمهــورى لبنان چه 

مىگويد؟ 
ميشل عون، رئيسجمهورى 
لبنان از برخورد و واكنشهاى سعد 
حريرى براى حل و فصل و باز كردن 
گره تشكيل دولت لبنان نااميد شده 
اســـت. همين باعث شده تا برخى 

رسانههاى لبنانى از جمله روزنامه 
النهار دعواى حاضر را بين دو رئيس 
(رئيس جمهورى و رئيس دولت) 
ارزيابى كند. اين در حالى اســـت 
كـــه نرمش رئيس جمهورى براى 
حل موضوع كامال آشكار و روشن 
است.از همين رو رئيس جمهورى 
لبنان بر اساس بند دوم از ماده 53
قانون اساسى لبنان معتقد است اگر 
نخست وزير پيشنهادى نتواند كابينه 
را به سرعت تشكيل و ارائه دهد، 
آنگاه رئيس جمهورى حق قانونى 
دارد تا موضوع را به پارلمان لبنان 

ارائه كند و آنها درباره نخست وزير 
و چگونگى توزيع وزارتخانهها و 
وزراء تصميم بگيرند. روشن است 
در چنين حالتى سعد حريرى ديگر 
تصميم گيرنده و يا بازدارنده نخواهد 
بود و همچون نمايندهاى مثل ديگر 
نمايندگان پارلمان است كه بايد با 
نظر جمعى، درباره نخست وزير و 
اعضاى كابينه تصميم بگيرد و ديگر 
نمىتواند اســـمى را از حضور در 
كابينه وتو كند. در چنين شرايطى 
با توجه به فراكسيونهاى موجود 
در پارلمان پر واضح است كه سعد 
حريرى قافيههاى سياسى را از دست 
مىدهد و بار ديگر بايد اعتراف به 
شكست سياسى جديد در فضاى 

لبنان كند.
رئيــس پارلمــان لبنــان چه 

مىگويد؟
نبيه معتقد است روند تشكيل 
دولت لبنان به بن بســـت خورده 
است زيرا مواضع اطراف نزاع خيلى 
سخت شده است، با اين حال معتقد 
اســـت طرح تبديل دولت از 30 به 
32 وزير بهترين پيشـــنهاد است و 
دليلى نمىبيند كه سعد حريرى آن 
را رد كند. وى معتقد اســـت اين 
طرح دوبار توســـط وزير خارجه 
يعنى جبران باسيل (رئيس حزب 
آزاد ملى ) به سعد حريرى پيشنهاد 
شده است ولى وى آن را رد كرده 
اســـت.مواضع نبيه برى نيز گوياى 
آن اســـت اگر سعد حريرى از دو 
پيشنهاد در دست (كه در باال به آن 
اشاره شد) هيچكدام را نپذيرد آنگاه 
وى نيز مجبور اســـت پس از ارائه 
موضوع از سوى رئيس جمهورى 
به پارلمان لبنان، آن را در دســـتور 
كار فورى قرار دهد تا خالء دولت 

لبنان به سرعت پر شود.
رقباى حريرى چه مىگويند؟  
در ســـايه فراكسيونهاى اهل 
ســـنت موجود در پارلمان لبنان، 
بى ترديد اگـــر رئيس جمهورى 
موضوع تشـــكيل هيئت دولت يا 
انتخاب نخست وزير را به پارلمان 
محول كند آنگاه سعد حريرى رقباى 
سر سختى از ميان نيروهاى رقيب 
اهل ســـنت دارد كه يكى از آنها 

نجيب ميقاتى است.نجيب ميقاتى،
نخســـتوزير پيشين لبنان هم در
اظهاراتى درباره گره كار در تشكيل
دولت لبنان گفته است كه اين حق
طبيعى ما اســـت كه پس از بروز
بحران بر ســـر  انتخاب اعضاى
هيئت دولت و تعطيلى و انســـداد
عملى روند تشكيل كابينه، از خود
بپرسيم كه بحران انتخاب اعضاى
دولت، رويارويى بر ســـر تعداد و
سهميههاى وزارتى است و يا يك
نمايش سياسى و نبرد بر سر منافع
و نفوذ شخصى براى اهدافى فراتر از
موضوع تشكيل دولت است؟نجيب
ميقاتى كه نماينده پارلمان از شهر
طرابلس و داراى فراكسيونى قوى
در پارلمان اســـت با اين موضع
ناخشـــنودى خود از مواضع سعد
حريرى را بيان كرده اســـت و به
خوبى مىدانـــد كه اگر ماموريت
تشكيل كابينه از سوى رئيس جمهور
از سعد حريرى گرفته شود او مى
تواند يكـــى از كانديداهاى بالقوه

نخست وزيرى لبنان باشد.
فشــارهاى خارجى و تشكيل

كابينه
دو كشور عربستان و آمريكا
فشـــار زيادى بر لبنان وارد كردند
تا حـــزباهللا نمايندهاى در كابينه
جديد لبنان نداشـــته باشد. آنها كه
تالشهايشان براى شكست حزباهللا
در انتخابات پارلمانى اخير به جايى
نرســـيد و در عوض حزباهللا و
هم پيمانانش قوى تر از گذشـــته
از صندوقهـــاى راى بيرون آمدند
حاال تـــالش دارند تا از قدرت و
نفوذ حزباهللا در كابينه جلوگيرى
كنند در حالى كه براى اجراى اين
نقشه هيچ راه كار قانونى ندارند و
فقط مىتوانند از ابزار انتخابهاى
سعدحريرى براى اين كار استفاده
كنند. عربســـتان سعودى پس از
بازداشت سعدحريرى در رياض و
قتل جمال خاشقجى در استانبول از
همه روزها مواضعى ضعيفتر در
لبنان دارد و به رغم فشار بر حريرى
نمىتواند نيتهاى خود را در بيروت
عملـــى كند حال آنكه علىالقاعده
سعدحريرى بايد بازگشت خود به
بيروت را مديون سيد حسن نصراهللا
و ميشل عون رئيس جمهور لبنان
بداند، اين نوعى بدتر از شكســـتن
نمكدان براى حريرى محســـوب
مىشود كه تحت فشار سعودىها
در كار تشـــكيل دولت لبنان بهانه
تراشى كند.اما در كنار مواضع آمريكا
و عربســـتان، مواضع اتحاديه اروپا
و به شـــكل خاص فرانسه است
كه خواهان تشكيل هرچه سريعتر
دولت لبنان هستند و روشن است
مواضع اروپايىها با عربســـتان و
آمريكا متفاوت است گرچه آنها از
روى اجبار حضور حزباهللا را در
كابينه پذيرفتهاند ولى مجبورند به
انتخاب مردم لبنان در تشكيل پارلمان
جديد و انعكاس آن در تشكيل كابينه
جديد اين كشور احترام بگذارند.

ادامه دارد

7 ماه ناتوانى حريرى؛ گره تشكيل دولت لبنان در كجاست؟
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ایمیل  خط ارتباطي :

بناي يادبود جان باختگان دانشگاه آزاد
پيشنهاد مي كنم در محل وقوع حادثه واژگون شدن اتوبوس و جان 
باختن شماري از دانشجويان واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد بناي 
يادبودي براي آنان ساخته شود تا دانشجويان و استادان با ديدن اين بنا براي 

جان باختگان حادثه مزبور فاتحه اي بخوانند و يادشان را گرامي  بدارند.
دانشجوي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد

پيشنهادي درباره كارت ملي هوشمند
اگر صدور كارت هاي ملي هوشمند براي ايرانيان مقيم خارج از 
كشور در تمامي كشورها و شهرهاي اروپا امكان پذير نيست، ااقل براي 
چند كشور و يا شهر نزديك به هم واحدي را براي صدور اين كارت ها 
تعيين كنند تا ايرانيان با طي مسافت و هزينه كمتري بتوانند كارت هاي 

ملي هوشمند خود را دريافت دارند.
از ايرانيان مقيم استراليا

اجاره خانه ها افسارگسيخته باا مي رود 
اجاره خانه  و وديعه مسكن افسارگسيخته باا مي رود و با ادامه اين 
وضع حقوق بگيران مستأجر مستأصل مانده اند كه چه كنند؟ مسئوان با 
تصويب و اجراي قوانين مورد نياز اجازه ندهند صاحبخانه  ها به دلخواه 

وديعه و كرايه خانه ها را افزايش دهند. 
شهروند مستأجر از تهران 

ترامپ تاوان بي احترامي به ملت عراق را مي پردازد
خطاب به رئيس جمهوري احمق و بي آبروي آمريكا اين پيام را دارم 
كه حتي بي ادب ترين افراد براي ورود به خانه ديگران ابتدا در مي زنند 
و اجازه مي گيرند، اما ترامپ براي ورود به خاك عراق از مسئوان اين 
كشور حتي اجازه هم نگرفته است. كه ديري نخواهد گذشت تقاص 

اين بي احترامي به يك ملت را بدهد.
هموطني از آذربايجان غربي

يك نوع برنج با 2 قيمت متفاوت!
پنجم دي ماه يك كيسه برنج هندي با اسم طبيعت را در خيابان 
انبار نفت ميدان رازي به قيمت 74 هزار تومان خريدم و روز بعد همان 
برنج را در فروشگاه زنجيره اي كوروش انتهاي خيابان جهان آراي يوسف  
آباد ديدم كه با تخفيف اعام شده 78 هزار و 600 تومان قيمت خورده 
است! چه نهادي بر قيمت ارزاق عمومي عرضه شده در فروشگاه هاي 

زنجيره اي نظارت مي كند؟
از ساكنان يوسف آباد

تشكر ويژه از هيأت دولت!
از زحم���ات اعضاي محترم هي���أت دولت و بخصوص رئيس 
سازمان برنامه و بودجه به دليل واريز مبلغ 200 هزار تومان به حساب 

حقوق بگيران در آبان ماه تشكر ويژه داريم!
شريفيـ  دبير بازنشسته از خمين

حبس با اعمال شاقه به جاي اعدام جنايتكاران
به نظر من به جاي اعدام مجرمان جنايتكار بهتر است آنان را به 
حبس با اعمال شاقه در پروژه هايي مانند جاده سازي در مناطق دورافتاده 
و محروم و صعب العبور كش���ور محكوم كنند تا ديگر مجرمان هم 

حساب كار خود را بدانند!
احمديـ  همدان

ما كجاي خط فقر ايستاده ايم؟
وقتي دولت خط فقر را حقوق هاي كمتر از 3 ميليون تومان در ماه 
اعام كرده است، امثال من كه572 هزار تومان مستمري، ماهانه مي گيريم، 
در كجاي خط فقر قرار داريم، بخصوص كه ناچارم 200 هزار تومان 

در ماه هم براي خريد داروهاي همسر بيمارم بپردازم.
بازنشسته مستمري بگير

يارانه نقدي حق آحاد ملت است
به عقيده من دريافت يارانه هاي نقدي دولت حق آحاد ملت ايران 

است و فقير يا غني به يك اندازه بايد آن را دريافت كنند!
تلفن به خط ارتباطي از مازندران

چند درصد تخفيف چه مشكلي را حل مي كند؟
مس���ئوان چنان از عرضه م���واد پروتئيني به قيمت مصوب در 
فروشگاه هاي زنجيره اي حرف مي زنند كه انگار قرار است اين محصوات 
رايگان توزيع ش���وند! وقتي قيمت مواد پروتئيني و لبني در مقايسه با 
س���ال گذش���ته 2 برابر شده است، اندكي تخفيف در قيمت بازار آزاد 
آن ه���ا چه تأثي���ري بر زندگي مردم و بخصوص كارمندان و كارگران 

مي تواند داشته باشد؟
شهروند همداني

در خارج از ايستگاه ها مسافر سوار و پياده مي كنند
از آنجا كه دس���تگاه »جي پي اس« در درب ورودي جلوي اغلب 
اتوبوس هاي شركت واحد نصب نشده است، بعضي از رانندگان از اين 
وضع سوء استفاده و مسافران را از اين در خارج از ايستگاه ها سوار و 
پياده مي كنند كه در خيابان هاي ناصرخسرو و سعدي جنوبي خط پايانه 

امام خميني)ره( � ميدان امامت شاهد مواردي از آن بودم.
مسافر شركت واحد

دانش آموزان هر ماه ااقل يك كتاب بخوانند
اگر وزارت آموزش و پرورش مدارس را موظف كند دانش آموزان 
هرماه ااقل يك كتاب را بخوانند و در پايان ماه خاصه آنها را براي 
همشاگردي هايشان بازگو كنند، در ترويج كتابخواني در مدارس بسيار 
تاثيرگذار خواهد بود. اين برنامه سال ها قبل در مدارس كشور اجرا شد 

و نتايج خوبي  هم به همراه آورد.
خانم فرهنگي از تهران

بستن كراوات چه ايرادي دارد؟
وقتي كت و شلوار يك پوشاك فرنگي است، چرا عده اي با بستن 
كروات كه مكمل آن اس���ت، مخالفت مي كنند؟ به نظر نمي رس���د كه 
استفاده از كروات منع شرعي يا قانوني داشته باشد، كما اين كه حتي 
سياستمداران مسلمان كشورهاي همسايه ايران هم كروات مي بندند و 

آراسته تر هم مي شوند!
خانم شهروند تهراني

خلف وعده  هاي پي در پي مسئوان تأمين اجتماعي
مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي كفاف مخارج حتي 10 روز 
زندگي آنان را نمي دهد و براي تامين آن ناچارند به شغل هاي دوم و سوم 
روي آورند. در چنين ش����رايطي مس����ئوان وزارت رفاه و سازمان تامين 
اجتماعي براي پرداخت 200 هزار تومان سبد حمايتي پيوسته امروز و فردا 
مي كنند. چگونه آنان در برابر ده ها ميليون بيننده و شنونده، صدا و سيما و 
خواننده روزنامه ها براي پرداخت مبلغ مزبور روز خاصي را قاطعانه اعام 
مي دارند، اما خلف وعده مي كنند و با اين وضع آيا انتظار دارند كه مردم 
به مسئوان بدبين و بي اعتماد نشوند و قول و قرارهايشان را باور كنند؟
بازنشسته تامين اجتماعي

خط ارتباطي: مبلغ مورد نظر ديروز و امروز به حساب بازنشستگان تأمين 
اجتماعي با مستمري كمتر از 3 ميليون تومان در ماه واريز شده است. 

سارقي با 20 بار سابقه دزدي و آزادي از زندان!
در يكي از برنامه هاي صبحگاهي ش���بكه 6 س���يما با سارقي كه 
به جرم زورگيري از كودكان و س���المندان دستگير شده بود مصاحبه 
مي كردند كه مي گفت تاكنون 20 بار توسط پليس دستگير و سپس آزاد 
شده است! قضات محترم چرا چنين سارقان خطرناكي را كه با تاش 
فراوان پليس دستگير و به محاكم قضايي معرفي مي شوند، آزاد مي كنند 

تا براي چندمين بار مرتكب سرقت شوند؟
تلفن به خط ارتباطي

لزوم تأسيس مراكز مشاوره و راهنمايي پزشكي
 پيش���نهاد مي شود وزارت بهداشت و درمان با همكاري سازمان 
پزشكي و كمك هاي دولت مراكزي را صرفاً براي مشاوره و معاينه هاي 
پزشكي تاسيس كند تا شرح  حال بيماران را آماده سازند و در صورت 
نياز در اختيار پزشكان متخصص و فوق تخصص بگذارند. با اين كار تعداد 
مراجعان به مراكز تشخيص طبي مانند راديولوژي ها كاهش مي يابد و هم 
وقت پزشكان متخصص براي ويزيت بيماران كمتر گرفته مي شود و در 

عين حال مداواي آنان با هزينه و وقت كمتري به نتيجه مي رسد.
صابرـ  قائم شهر

افزايش قيمت بنزين و توسعه عدالت اجتماعي
به نظر من بهتر است دولت قيمت بنزين را افزايش و درصدي 
از آن را به اجراي قانون همسان سازي حقوق بازنشستگان و همچنين 
اشتغالزايي براي بيكاران اختصاص دهد و با اين كار عدالت نسبي را 

در جامعه برقرار سازد.
خواننده روزنامه اطاعات

نگهداري سگ و گربه در آپارتمان ها مشكل ساز شده است
اين روزها متاسفانه برخي از آپارتمان  نشين ها در واحدهاي كوچك 
خود با نگهداري از سگ ها و گربه ها براي همسايگان مزاحمت هايي 
ايجاد مي كنند، با توجه به فزوني گرفتن و عادي شدن اين كار غيراصولي 
و خاف شئون آپارتمان نشيني، مسئوان براي جلوگيري از آن بايد 

تدابيري بينديشند.
مجتمع نشين از تهران 

 2 مقام عالي قضايي از محل حادثه واژگوني اتوبوس دانشجويان ديدن كردند
سرويس خبر: حجت ااسام و المسلمين 
محمدجعفر منتظري دادستان كل كشور و عباس 
جعفري دولت آبادي دادستان تهران ظهر ديروز از 
محل حادثه واژگوني اتوبوس  حامل دانشجويان 
در محوطه  دانش���گاه كه منجر به مرگ 10 نفر 

شد، ديدن كردند.
دادستان كل كشور و دادستان تهران با حضور 
در جمع دانشجويان اين دانشگاه و عرض تسليت، 
پاي صحبت هاي دانشگاهيان نشستند و به سخنان 

آنان گوش فرا دادند.
رفع  شرايط وخيم دانشجويان مجروح 

رئي���س اورژانس كش���ور از بهبود وضع 
جس���ماني مصدومان حادثه دانش���گاه علوم و 

تحقيقات خبر داد. 
پيرحس���ين كوليوند در حاشيه عيادت از 
دانشجويان مصدوم حادثه واژگوني اتوبوس واحد 
علوم و تحقيقات گفت:خوشبختانه دانشجوياني 
كه در بيمارستان امام خميني)ره( در بخش  آي 
سي يو بستري هستند، ديگر وابسته به دستگاه 
تنفس مصنوعي نيس���تند و شرايط وخيمشان 

برطرف شده است. 
وي ادامه داد: كادر بيمارستان حضرت امام 
فعاليت هاي بس���يار خوبي را در روند بهبودي 
اين بيماران انجام دادند.  رئيس اورژانس كش���ور 
گفت:سه دانشجو در اين بخش بستري هستند.  
او درباره كمبود دارو و تجهيزات نيز گفت: هيچ 

مورد دارو و اقام ديگري براي اين بيماران كم 
نيست و اگر موردي هم داشته باشيم كه دارو كم 
باشد، وزارت بهداشت اين كمبود دارو را برطرف 
خواهد كرد.   وي ادامه داد: مصدومان كه 6 نفر 
هستند، كاما بي هوش و در كما بودند و حداقل 
سه نفر از اين بيماران اميدي به زنده ماندنشان 
نبود؛ اما با تاش كادر پزشكي اين بيمارستان و 
امكاناتي كه وجود داشت و خدمات شبانه روزي 
در حال حاضر از وضع خوب جسماني برخوردار 
هس���تند.  او افزود: ديگر مصدومان حادثه نيز در 
بيمارستان هاي حضرت رسول اكرم )ص(، خاتم 
و عرفان نيايش بستري هستند و وضع جسماني 

اين افراد نيز مساعد است.

س���رويس حوادث: س���امانه 
»س���جام« قوه قضائيه اين آمادگي 
را دارد ك���ه با دريافت گزارش هايي 
درب���اره نقاط حادثه خيز جاده ها و 
خودروهاي فرسوده مورداستفاده در 
دس���تگاه ها و سازمان ها، آن ها را به 
مسئوان مربوط براي رفع نواقص و 

پيگيري مشكات، ارجاع دهد. 
دكتر علي اصغر رفاهي، مستشار 
قضايي و دبير اجرايي ستاد مردمي 
پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه با 
اشاره به حادثه اخير در واحد علوم و 
تحقيقات دانشگاه آزاد اسامي گفت: 
در اين حادثه مشخص شد وسايل 
حمل و نقل دانشجويان فرسوده بوده 
اس���ت و سامانه سجام اين ظرفيت 
را دارد ك���ه به گزارش هاي مردمي 
درباره استفاده از وسايل نقليه فرسوده 
درهمه محيط هاي كاري و دانشگاهي 
رسيدگي كند. از اينرو چنانچه مردم 
با چنين نواقصي در هر نهاد كشور 
و يا حتي سطح شهر مواجه شوند، 
گ���زارش آن را به انضمام عكس به 
سامانه ارسال كنند تا با ورود دستگاه 
قضايي به تخلف آن نهاد مرتبط، از 

وقوع حوادث پيشگيري شود.
وي اف���زود: 2500 نه���اد و 

دستگاه با سامانه سجام )سامانه جامع 
اطاعات مردم���ي( ارتباط دارند و 
تاكنون 4ه���زار گزارش مردمي كه 
ديده بان پيش���گيري هستند، به اين 
سامانه فرستاده و 200 گزارش پس 
از صحت سنجي، براي دستگاه هاي 

مربوطه ارسال شده است.
رفاهي گفت: با همكاري وزارت 
كار قرار شده است تا به كمك يكهزار 
بازرس كار در سراسر كشور به عنوان 
عضو س���جام و ديده بان پيشگيري 
از وقوع جرم، به صورت تخصصي 
مشكات مربوط به مسائل كارگري 
پيگيري شود، اين طرح از شهرستان 
سبزوار به اجرا گذاشته خواهد شد.

رفاهي تاكيد كرد: سامانه سجام 
سامانه جامع اطاعات مردمي است 
و همانط���ور كه رهبر معظم انقاب 
اسامي مي فرمايند، بناي ما شركت 
دادن مردم در همه امور است و ما هم 
تاش مي كنيم به وسيله اين سامانه 
م���ردم را در فعاليت هاي اجتماعي 

پيشگيرانه سهيم كنيم.
وي افزود: از زمان فعال شدن 
سامانه سجام تاكنون از استان خراسان 
رضوي 473 گزارش، استان فارس 
332 گزارش، اس���تان چهارمحال و 

بختياري 123 گزارش، استان البرز 
129 گزارش و استان يزد 55 گزارش 
مردمي دريافت ش���ده و همه آن  ها 
صحت سنجي شده است.  از سوي 
ديگر ما ظرفيت اعام گزارش هاي 
مردمي درباره مفاس���د اداري را هم 
در سجام ايجاد كرده ايم، ضمن اين 
كه مردم مي توانند نواقص و حوادث 

كارگاهي را نيز اطاع دهند. 
رفاهي، گفت: بايد در س���امانه 
سجام حداقل يك ميليون و 500هزار 
نفر عضو داش���ته باشيم و تا نيمه 
بهم���ن ماه 1000 گ���زارش از اين 
سامانه احصا شود. استان خوزستان 
قريب به 22هزار نفر جذب مردمي 
داش���ته، استان فارس با 5400 نفر، 
خراسان رضوي بيش از 3هزار نفر، 
استان مركزي 1200 نفر، كرمانشاه 
2250نفر، گيان 1230 نفر، كردستان 
1160نفر، آذربايجان غربي 1200نفر 
و تهران بيش از 1700نفر در رده هاي 
بعدي جذب مشاركت هاي مردمي در 
سجام قرار دارند. در قوه قضائيه اين 
بس���تر را براي مردم فراهم كرده ايم 
ت���ا با همكاري آنها از وقوع جرايم 
پيشگيري كنيم. گزارش هاي مردمي 
را از س���جام استخراج مي كنيم و در 

سطوح كشوري و استاني وشهرستان 
در اختيار مديران دستگاه قضايي قرار 
مي گيرد تا در سريع ترين زمان ممكن 

پيگيري شود. 
وي افزود: دامنه »س���جام« از 
اقدامات عليه منابع طبيعي و محيط 
زيست مثل تخريب جنگل ها و قاچاق 
چوب تا تصرف اراضي دولتي و ملي 
يا همان زمين خواري، كوه خواري و 
ساحل خواري و درياخواري تا احتكار 
و گرانفروش���ي، نپرداختن ماليات، 
ابربدهكاران بانكي، دريافت وام هاي 
كان و تخلفات و مفاسد اداري است 
و گزارش هاي ديده بان هاي پيشگيري 
با ارائه مس���تندات اخذ شده و پس 
از صحت سنجي، به مراجع مربوطه 
منعكس مي شود و آنهاملزم هستند 

ظرف يك ماه پاسخگو باشند.  
رفاهي اظهار داشت: گزارش هاي 
سجام براساس تفاهمنامه با 2500 نهاد 
و س���ازمان به مسئوان مربوطه از 
سطح وزير تا معاون دادستان گزارش 
مي شود كه عاملي براي پيگيري سريع 
آن است، به طوري كه پس از گزارش 
يك مورد زمين خواري در مشهد، با 
چند مورد ديگرنيز مواجه شديم و 

گزارش آن ها نيز ارسال شد.

 سامانه سجام قوه قضائيه آماده دريافت گزارش هاي مردمي به صورت آناين  است

زاهدان  �    خبرنگار اطاعات  : فرمانده انتظامي 
   سيستان و بلوچستان از انهدام يك شبكه مسلحانه 
قاچاق مواد مخدر و كشف 4650 كيلوگرم انواع 

مواد افيوني در زاهدان خبر داد.  
سردار محمد قنبري گفت: تيم هاي اطاعاتي 
و عملياتي پليس، با كنترل تحركات اعضاي اين 
ش���بكه مسلح سرانجام اعضاي آن را كه با سه 
خ���ودرو پژو 405 در حال جابه جايي محموله 
سنگين مواد مخدر در يكي از محورهاي فرعي 
حاشيه شهر زاهدان بودند، شناسايي كردند و آنان 

را تحت نظر قرار دادند. 
وي اضافه كرد: ماموران پليس پس از طي 
مسافتي به راننده خودروها دستور ايست دادند 
كه سرنشين يكي از خودروها به سمت عوامل 

انتظامي تيراندازي و جان بركفان پليس مبارزه با 
مواد مخدر با مقابله به مثل پس از طي مسافتي 

2 خودرو آنها را متوقف كردند. 
او اظهار داش���ت: در اين عمليات ضمن 
دس���تگيري چهار قاچاقچي در بازرسي از دو 
خ���ودرو آنها، يك ت���ن و 547 كيلو و 975 
 گرم تري���اك، 120 كيلو و 990 گرم هروئين،

41 كيلو و 200 گرم حشيش، 15 كيلو و 200 
گرم مرفين و 58 كيلو و 400 گرم س���اير مواد 

مخدر كشف شد. 
وي تاكي���د ك���رد: در ادامه اين عمليات 
مخفيگاه اعضاي اين شبكه در يكي از روستاهاي 
حاشيه شهر زاهدان شناسايي و با هماهنگي مقام 
قضايي در بازرسي از محل 2 تن و 491 كيلو و 

600 گرم ترياك، 241 كيلو و 250 گرم هروئين، 
114 كيلوگرم مرفين و 20 كيلوگرم حشيش به 
همراه يك قبضه كلت كمري و پنج قبضه ساح 

شكاري كشف شد. 
همچنين س���رهنگ علي محمدي رئيس 
پليس امنيت عمومي اس���تان از كشف 2300 
كيلوگرم تخم مرغ احتكار شده در بازرسي از يك 
انبار در شهر زاهدان خبر داد و گفت: با كسب 
خب���ري مبني بر دپو مقادير زيادي مواد غذايي 
احتكار شده توسط فردي سودجو در يك انبار 
در منطقه " زيبا شهر" زاهدان موضوع در دستور 
كار تيم���ي از پليس امنيت عمومي قرار گرفت 
و در بازرسي از اين انبار 2 تن و 300 كيلوگرم 

تخم مرغ احتكار شده كشف شد. 

كشف 4650 كيلوگرم مواد مخدر در زاهدان  

س���رويس شهرستانها: رئيس 
بيمارستان شهيد بهشتي قم گفت: 
اقدامات ازم پزشكي براي درمان 
آيت اه مومن نماينده قم در مجلس 
خبرگان رهبري در اين استان انجام 
شد و او بنا به دايل غيرپزشكي به 
بيمارستان خاتم تهران انتقال يافت. 

  دكتر سيد ياسر فروغي افزود: 
آيت اه مومن شنبه اول دي جاري 
به دليل خونريزي در ساقه مغز به 
بيمارستان شهيد بهشتي منتقل شد 

و تحت درمان قرار گرفت. 

وي ب���ا بيان اين كه دو عمل 
جراحي براي كاهش فش���ار مغز 
روي ايشان در قم انجام شد، ادامه 
داد: وضع جس���ماني و هوشياري 
آيت اه مؤمن در چند روز گذشته 
ثابت و خونريزي ساقه مغز وي نيز 
متوقف ش���ده بود و فشار خون و 
آزمايش هاي انجام شده نيز طبيعي 

بوده است. 
او ب���ا بيان اين كه ادامه روند 
درمان آيت اه مومن در بيمارستان 
خاتم تهران انجام مي شود، اضافه 

كرد: طبق نظر تيم پزش���كي قم و 
تهران، تمامي اقدامات درماني ازم 
به طور كامل در اين اس���تان انجام 
مي گرفت و در اين زمينه هيچ كمبود 
و مشكلي نداشتيم و در تهران نيز 
همين مسير درماني ادامه مي يابد و 
در واقع از نظر پزشكي اقدام خاص 
ديگري ازم نيست در مورد ايشان 

انجام گيرد. 
فروغي افزود: چند ماه زمان 
نياز است تا خونريزي مغز ايشان 
به طور كامل جذب و روند بهبودي 

حاصل شود. 
رئيس بيمارستان شهيد بهشتي 
قم با اش���اره به اين كه دليل انتقال 
ايشان به تهران غيرپزشكي است، 
گفت: زحمت رفت و آمدهاي زياد 
مسئوان كشور از تهران به قم كه 
براي ماقات ايشان در بيمارستان 
شهيد بهشتي انجام مي گرفت دليل 
اصلي انتقال بود و بنا به مصلحت 
و دس���تور وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزش���كي اين امر انجام 

گرفت.  

آيت اه مومن به بيمارستان خاتم تهران منتقل شد

اسماعيلي: پرونده خاوري مفتوح است
سرويس خبر: پرونده خاوري )مديرعامل اسبق و فراري بانك ملي كه 
در پرونده موسوم به فساد سه هزار ميلياردي به 30 سال حبس قطعي محكوم 
شده است ( در مقام اجراي حكم تا زمان دسترسي به او، مفتوح مي ماند تا 

حكم دادگاه در مورد وي اجرا شود.
 غامحسين اسماعيلي رئيس كل دادگستري استان تهران با بيان اين خبر، افزود: 
پرونده خاوري جزو پرونده هايي است كه در مقام اجرا، »جرياني« باقي مي ماند. 

اس����ماعيلي درباره اقدامات دادگس����تري كل استان تهران براي كاهش 
پرونده هاي قديمي و مس����ن به چه نتيجه اي منتهي ش����ده و اين كه آيا تعداد 
پرونده هاي قديمي كاهش يافته اس����ت يا خير اظهار داش����ت: تعيين تكليف 
پرونده هاي مس����ن، جزو اولويت هاي ماست و در برنامه اجرايي خود مقرر 
كرديم كه هر سال، 50 درصد از پرونده هاي مسن و قديمي تعيين تكليف 
شود. او اضافه كرد: تمام تاش ما بر اين اساس كه تا پايان سال 97، حداقل 
50 درصد از پرونده هايي كه برابر ضوابط و مقررات مسن تعريف مي شوند، 

تعيين تكليف شود و پيش بيني  مي كنيم به اين هدف برسيم.

بازداشت 662نفر به اتهام حمل موادمخدر 
توسط پليس راه آهن

سرويس خبر:  فرمانده پليس راه آهن كشور گفت: در سه ماهه سوم 
امسال 662 نفر به اتهام حمل موادمخدر توسط پليس راه آهن سراسر كشور 

بازداشت شدند.
سرهنگ حشمت اه ملكي افزود: مأموران پليس راه آهن يزد در راستاي مبارزه 
جدي با قاچاق موادمخدر از طريق خطوط ريلي،هنگام كنترل مسافران قطار كرمان  � 
تهران، به يكي از مسافران ظنين شده و با بررسي بار همراه او، موفق به كشف 
16 كيلو و 140 گرم ترياك شدند. وي ادامه داد: مأموران پليس راه آهن ايستگاه 
بافق نيز هنگام كنترل مسافران قطار بندرعباس � تهران، از كيف مسافرتي فردي 

مقدار هفت كيلو و 500 گرم موادمخدر از نوع ترياك كشف كردند.

سرويس خبر:  رئيس قوه قضائيه 
اختيارات جديدي را براي تسريع در 
رسيدگي به پرونده هاي مطرح در مراجع 
قضاي���ي و با توجه به  نيازمندي هاي 
فعلي دستگاه قضايي، به رؤساي كل 

دادگستري استان ها تفويض كرد.
رئيس قوه قضائيه در بخشنامه 

شماره 9000/47981/100 در مورد 
اعط����اي مأموريت كاركنان قضايي، 
به رؤساي كل دادگستري استان هاي 
سراسر كشور تفويض اختيار كرد تا 
با رعايت شرايط اعام شده نسبت به 
صدور اباغ مأموريت براي قضات، 

در استان مربوط اقدام كنند.

راهكار قوه قضائيه براي جبران كمبود قاضي

آتش كينه، چاپخانه را سوزاند  
سرويس حوادث: متهم پرونده ايجاد حريق عمدي در منطقه سرچشمه 
تهران كه به قصد انتقامگيري اقدام به آتش زدن يك چاپخانه در اين منطقه 

كرده بود، بازداشت شد.  
سردار لطفي رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ، دراين باره اظهار داشت: 
آبان امس���ال وقوع يك آتش سوزي در چاپخانه اي در چهارراه سرچشمه 
به كانتري 113 بازار اعام شد. با انجام عمليات اطفاي حريق و اعام تيم 
كارشناسي آتش نشاني مبني بر عمدي بودن آتش سوزي، پرونده براي ادامه 
رسيدگي در اختيار اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. 

در بررس���ي تصاوير به دست آمده از دوربين هاي مداربسته، تصوير 
سرنشين يك موتورسيكلت آپاچي سفيد رنگ در اختيار كارآگاهان پليس 
آگاهي قرار گرفت كه نشان مي داد اين شخص به محل چاپخانه نزديك 
شده و در حالي كه صورتش پوشيده است، با بطري حاوي مواد اشتعال زا 

اقدام به آتش زدن چاپخانه كرده و از محل فراري شده است.  
در ادامه رسيدگي به پرونده، كارآگاهان مطلع شدند كه مستأجر سابق 
چاپخانه پسري 30 ساله به نام اميرحسين دارد كه صاحب يك موتورسيكلت 
آپاچي سفيدرنگ است و همزمان با وقوع آتش سوزي، از محل سكونتش 
در منطقه مس���عوديه تهران خارج ش���ده و به شمال كشور رفته است.  با 

شناسايي اميرحسين به عنوان مظنون اصلي پرونده، او هنگام بازگشت به 
خانه دستگير شد. 

سقوط سرويس مدرسه از پل3 مصدوم داشت  
سرويس شهرستان ها: رئيس اداره روابط عمومي اداره كل آموزش و 
پرورش آذربايجان غربي با اشاره به سانحه رانندگي يك سرويس مدرسه در 
اروميه، گفت: وضع جسماني سه دانش آموز حادثه ديده در منطقه »صوماي 

برادوست« اين شهرستان مطلوب است. 
مهدي محمدپور افزود: حادثه در مس���ير تردد از روستاي »فيروزيان« 
به مدرس���ه خلبان ش���هيد روستاي »گنبد« رخ داد و سه دانش آموز پسر بر 
اثر سقوط خودرو پرايد از يك پل دچار مصدوميت شدند.وي با بيان بر 
اين كه مجروحان براي مداوا به بيمارس���تان امام خميني)ره( منتقل شدند، 
اظهار داشت: اين سرويس مدرسه حامل پنج دانش آموز دوره اول متوسطه 
بود. همچنين برخورد يك خودرو سواري با تانكرحامل سوخت در كيلومتر70 
جاده خور و بيابانك به طبس در ش���رق اس���تان اصفهان به كشته شدن 2 

سرنشين سواري منجر شد.
مهار آتش سوزي در خوابگاه دانش آموزي  

سرويس شهرستانها: آتش سوزي خوابگاه شبانه روزي دبيرستان دخترانه 
نمونه »عفت« شهر گرمي مغان در استان اردبيل، با اقدام به موقع عوامل 
اجرايي مدرسه و نيروهاي امدادي مهار شد. سيد عادل آقايي مدير آموزش 

و پرورش گرمي گفت: خوشبختانه در اين آتش سوزي هيچكدام از دانش 
آموزان آسيب نديدند و فقط خسارت مالي به خوابگاه وارد شد. 

سارق آرم خودروها در گيشا دستگير شد
سرويس حوادث: رئيس كانتري 137 نصر از دستگيري سارق تحصيل 

كرده آرم هاي خودرو هاي پارك شده در كنار خيابان خبر داد.
سرگرد جمشيدي افزود: مأموران كانتري هنگام گشت شبانه به يك 
مرد مشكوك شدندوضمن بازرسي از وسائل خانه او، كوله اي پر از آرم هاي 
خودروهاي مدل باا كشف كردند. برخي از اين آرم ها تا دو ميليون تومان 
مي ارزد و متهم در كل به سرقت 350 آرم اعتراف كرده كه مبلغ ريالي آن 

120ميليون تومان مي شود. 
انحراف اتوبوس مسافري در رفسنجان 28 مصدوم داشت  

سرويس شهرستان ها: رئيس اورژانس و مدير حوادث دانشگاه علوم 
پزشكي كرمان گفت: انحراف يك اتوبوس مسافري در مسير رفسنجان به 

انار بامداد ديروز 28 نفر مصدوم بر جا گذاشت.
 محمدحسين مصدق افزود: با اعام گزارش به اورژانس، پنج آمبوانس 

و يك اتوبوس آمبوانس براي امدادرساني به محل حادثه اعزام شد.
وي با بيان اين كه اين حادثه تلفات جاني نداشت، اضافه كرد: سه نفر 
از مصدومان به صورت سرپايي در محل مداوا و 25 نفر براي انجام اقدامات 

درماني بيشتر به بيمارستان علي بن ابيطالب)ع( رفسنجان اعزام شدند. 

اخبار حوادث

1� �ستگا� مناقصه گز��: شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر�
2� موضو� مناقصه: خريد �نو�� كابل

 3� ش�ر�يط ال��: �عايت �س���تاند���ها� معيا�ه���ا � �لز�ما� فن���ي � ���ئه تاييديه 
�� شركت تو�نير � ساير مد��� � مستند�� مربوطه طبق شر�يط مند�� �� �سنا� مناقصه

4� مهل�ت خري�د � مح�ل ��ياف�ت �س�نا� مناقصه: متقاضي���ا� مي تو�نند �� تا�ي���خ 97/10/10 لغايت 
 �www.aepdc.ir 97/10/16 با مر�جعه به �� س���ايتها� شركت تو�يع نير�� بر� �س���تا� �لبر� به نشاني 
 ش���ركت تو�نير به نش���اني www.tender.tavanir.org.ir � يا پايگا� �طال� �ساني ملي مناقصا� كشو�� 

به نشاني http://iets.mporg.ir �سنا� مناقصه �� مشاهد� � �خذ نمايند.
5� م�د��� مو�� نيا� جهت ثبت �� فهرس�ت خريد���� �س�نا� مناقص�ه: ���يز مبلغ 327,000 �يا� 
به حس���ا� سپهر 0101520152006 بانك صا���� �ير�� به نا� ش���ركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� بابت 
خريد��� �سنا� مناقصه � ��سا� به مناقصه گز�� (طي مد� �ما� قيد شد� �� بند 4� ضمنا فيش ���يز� بايستي 

به نا� شخص حقوقي مناقصه گر باشد)
6� قيمت پايه مناقصه: به مبلغ 4,405,000,000 �يا� مي باشد.

7� مبلغ تضمين ش�ركت �� مناقصه: به مبلغ 345,250,000 �يا� مي باشد كه مناقصه گر�� بايستي سپر�� 
مذكو� �� به صو�� ضمانتنامه بانكي معتبر يا فيش بانكي ���يز مبلغ فو� به شما�� حسا� 0102795126006 
نز� بانك ملي ش���عبه �مو�� � پر��� به نا� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� � يا چك بانكي تضميني يا 

كسر �� حسا� مطالبا� ���ئه نمايند.
8� مهلت � محل تحويل پيش�نها�ها: حد�كثر تا �خر �قت ����� ��� ش���نبه مو�� 97/10/29 به �بيرخانه 
�مو�تد��كا� ��قع �� كر� بلو�� طالقاني شمالي � پل ����گا� � �بتد�� بلو�� �ما� �ضا � �مو� تد��كا� شركت تو�يع 

نير�� بر� �ستا� �لبر� تحويل نمايند.
9� �ما� گشايش پاكت ها� �لف � � (مرحله ��� مناقصه): ساعت 15:00 ��� يكشنبه مو�� 97/10/30 

مي باشد.
* بديهي �س���ت به پيشنها�ها� فاقد �مضا�� مشر��� مخد�� � يا پيشنها�هايي كه پس �� مهلت مقر� �� �ين 

فر�خو�� ��صل مي گر�ند مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
هزينه �گهي بر عهد� برند� يا برندگا� مناقصه مي باشد.

* متقاضي موظف �س���ت �� صو�� گرفتن �سنا� مناقصه �� س���ايت ها� مذكو� فيش پر��خت هزينه خريد 
�س���نا�مناقصه �� ظر� مهلت مقر� �� بند 4 �ين �گهي پس �� قيد ش���ما�� مناقصه� نا� � ���� � شما�� تما� 
مناقصه گ���ر بر ��� فيش مذكو� ضمن هماهنگي با �فتر �مو� تد��كا� با ش���ما�� تلفن 32524444�026 به 
شما�� نمابر 32525353�026 ��سا� � �صل �� �� نيز به همر�� مد��� پاكت (�) �سنا� مناقصه ��سا� نمايد.

* بديهي �ست �� صو�� عد� ��سا� يا تحويل فيش بانكي خريد �سنا� مناقصه � ثبت نا� مناقصه گر �� فهرست 
خريد���� �سنا� مناقصه� مسئوليت بر�� هرگونه مشكل بر عهد� شخص مناقصه گر مي باشد.

���بط عمومي شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر�

97/64ـ17ـ1 
(دومرحله اي) نوبت دّوممناقصه عمومى

ش�ركت تو�يع نير�� بر� �س�تا� �لبر� �� نظر ���� مشا���ني �� كه �� �شته 
تو�يع نير�� بر� � حد�قل پايه 3 مش���ا��� توسط سا�ما� مديريت � برنامه �يز� 
كش���و� �حر�� صالحيت ش���د� �ند � طبق ضو�بط بر��  �نجا� خدما� مهندسي 
مش���ا�� جهت طر�حى پر��� ها� تو�يع نير�� بر� �� س���ا� 97 �� محد��� 

عملياتى شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� ���يابى كيفى نمايد.
بدينوس���يله �� مشا���� ��جد شر�يط �عو� مي شو� بر�� �خذ مد��� مربو� به 
���يابي كيفي مش���ا���� �� تا�يخ 97/10/10  با مر�جعه به �� سايت ها� شركت 
تو�يع نير�� بر� �س���تا� �لبر� به نش���انى www.aepdc.ir� شركت تو�نير 
به نش���انى www.tender.tavanir.org.ir � يا پايگا� ملى �طال� �س���اني 
مناقصا� كشو� به نشانى http://iets.mporg.ir  مد��� مربوطه �� مشاهد� 

� ��يافت نمايند. 
مهلت تحويل �س���نا� ���يابى كيفى : حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� ش���نبه 
مو��97/10/29 بصو�� ال� � مهر شد� به �بيرخانه �مو� تد��كا� شركت تو�يع 
نير�� بر� �س���تا� �لبر� ��قع �� كر� – بلو�� طالقانى ش���مالى – پل ����گا� – 

�بتد�� بلو�� �ما� �ضا- �مو� تد��كا� تحويل گر��. 
* �ين �گهي به منظو� ���يابي كيفي مشا���� �نتشا� يافته � شركت تو�يع نير�� 
بر� �س���تا� �لبر� پس �� ���يابي �� متقاضيا� ��جد ش���ر�يط طي مر�حل بعد� 
�عو� بعم���ل خو�هد ����. ضمنا� �� قبا� ���ئه م���د��� ���يابي �جهي ��يافت 

���بط عمومى شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر�نخو�هد شد.

فراخوان عمومى شناسايى 
و ارزيابي كيفي مشاوران 

شماره 1-17-97/05
(نوبت دّوم)

مناقصه شما��: 97/228

آگهى مناقصه شناسايى و 
ارزيابى كيفى مناقصه گران 

(دو مرحله اى)

شر�يط متقاضى :
1- ��شتن شخصيت حقوقي� شما�� شناسه ملي � شما�� �قتصا�� مؤ�يا� مالياتي.

2- ��شتن تجربه � ��نش فنى كافى مرتبط با موضو� مناقصه � حسن سابقه ��كا�ها� قبلى. 
3- ��شتن تو�نايى مالى � ���يه ضمانت نامه ها� بانكى معتبر.

4- ���ئه س���و�بق كا�� � همچنين مد��� � گو�هينامه ها� مرتبط با سيستم ها� مديريتى 
متناسب با موضو� مناقصه �� صو�� �جو�.

5- ���� بو�� تأييديه ها� مو�� نيا� كسب � كا� �� مر�جع �يصال�.

6- ���ئه صو�تحسا� ها� مالي حسابرسي شد� توسط حسابرسا� مستقل مربو� به �خرين سا� مالي.
7- تكميل فر� ها� �ستعال� ���يابى كيفى � ��سا� مد��� مربوطه.

شركت پس �� بر�سى �سنا� � مد��� ��صله � ���يابي تو�نمند� متقاضيا� ��چا�چو� ضو�بط 
� مقر���� نسبت به تو�يع �سنا� مناقصه بين ش���ركت ها� ��جد شر�يط �قد�� خو�هد نمو�. 
���يه مد��� � س���و�بق مذكو� هيچ حقى �� بر�� متقاضيا� جهت ش���ركت �� مناقصه �يجا� 
نخو�هدكر�. �� ضمن به ��خو�س���ت ها � مد��� ��س���الى بعد ��مد� مذكو� ترتيب �ثر ���� 

نخو�هدشد � �ين شركت �� �� يا قبو� هريك �� شركت ها �ختيا� ����.

شرحعنوانرديف

نا� � نشاني �ستگا� مناقصه گز��1
�ست�ا� بوشهر- عس�لويه- شرك�ت پتر�شيمى ن�و�� صند�� پس�تى:  115-75391

تلفن ها� تما� : 4-37323250-077 ��خلى 2258 ���نگا�: 077-37324775
www.bpciran.com :سايت �ينترنتى 

تأمين قطعا� يدكى Drager Gas Detection System موضو� مناقصه2

تا�يخ� مهلت� نشاني ��يافت 3
� تحويل �سنا� �ستعال� كيفي مناقصه گر��

�سنا� ���يابي كيفي �� �مو� حقوقى � قر�����ها � يا �� طريق سايت �ينترنتى شركت ��يافت شد� 
� بعد �� تكميل �نها به همر�� مد��� مربوطه حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� شنبه

 به تاريخ 1397/10/22 به ���� فو� ��سا� � يا به �مو�حقوقى � قر�����ها� �ين شركت 
�� عسلويه تحويل گر��.

�� �سنا� مناقصه ����� خو�هد شدمد� �عتبا� پيشنها�ها4

5
نو� � مبلغ تضمين شركت �� مناقصه 

(پس �� مرحله ���يابى كيفى � �عو� �� مناقصه گر�� 
�حر�� صالحيت شد�� همر�� پيشنها� قيمت ���ئه گر��)

به صو�� ضمانت نامه بانكي معتبر به مبلغ  1,000,000,000 �يا� (يك ميليا�� �يا�) 
� يا ���يز �جه نقد به حسا� جا�� شما�� 2661026610 نز� بانك تجا�� شعبه پتر�شيمى نو�� 

به نا� شركت پتر�شيمى نو�� 

���بط عمومى شركت پتر�شيمى نو��

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت دامينه مهر گستر سپاهان (سهامي خاص) 

ثبت شده به شماره 34153 و شناسه ملي 10861762949
بدينوس����يله �� كلي����ه س����هامد���� ش����ركت ف����و� �ع����و� مي گر�� �� جلس����ه 
مجمع عمومي عا�� به طو�فو� �لعا�� كه �� تا�يخ 97/11/17 س����اعت 8 صبح به ����: 
�صفها�� بز�گر�� ��� �هن� نرس����يد� به پل كليش����ا�� جنب نمايندگي س����ايپا �يز�� 
كوچه مهرگستر� شركت ��مينه مهرگستر سپاها� برگز�� مي گر��� حضو� به هم �سانيد.

هيئت مدير��ستو� جلسه: � �نتخا� �عضا� هيئت مدير� 

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت نوين پرتو طب زاگرس 

به شماره ثبت 7804
�� ساعت 9 شب پنج شنبه 97/10/20 �� محل شركت تشكيل مي گر��.

�� سهامد���� محتر� ��خو�ست مي شو� �� جلسه حضو� فعا� ��شته باشند.
�ستو� جلسه 1� �نتخا� هيأ� مدير� 2� �نتخا� با��� 3� تصويب تر��نامه سا�96
هيئت مدير� شركت نوين پرتو طب ��گر�

آگهي فراخوان 
ثبت نام داوطلبان عضويت در هيات مديره و بازرسان

اتحاديه صنف توليدكنندگان
فرش دستبافـ  رنگرزـ  نقاشي قاليـ  پودو چله 

و ابريشم كار
بدينوس���يله به �طال� �عضا� �تحا�يه ها� صنفي فو� مي �س���اند 
��تا�يخ97/10/2 تا 97/10/18 جهت ثبت نا� � تكميل پرشس���نامه 
مربوطه با �� �س���ت ��شتن �صل � تصا�ير پر��نه كسب � شناسنامه � 
كا�� ملي � مد�� تحصيلي � نيز ش���ش قطعه عكس 4×6 شخصا� به 

�تا� �صنا� كاشا� به نشاني خيابا� محتشم مر�جعه نمايند.
����� صنعت� معد� � تجا�� شهرستا� كاشا� 
هيأ� �جر�يي برگز��� �نتخابا� هيأ� مدير� 
� با��سا� �تحا�يه ها� صنفي كاشا�

آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي) نوبت اول
��نش�گا� عل�و� پزش�كي ق�م �� نظر ����� خري���د خدما� گر�� 
پرستا�� � مامايي �� بيما�ستانها � مر�كز �مو�شي ��ماني �� سا� 

98�97 �� به شركت ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد.
مهلت خريد �سنا�: �� تا�يخ �نتشا� �گهي نوبت ��� به مد� 5 ��� كا��

قيمت �س���نا� � نحو� ���يز �جه: ���يز مبلغ 1/000/000 �يا� به حس���ا� همر�� بانك �فا� 
2137753510003 (قابل ���يز �� كليه شعب).

مد��� مو�� نيا� جهت ��يافت �سنا�: �صل فيش ���يز� به همر�� معرفي نامه كتبي.
مهلت ��يافت پيشنها�: حد�كثر 10 ��� كا�� پس �� پايا� مهلت خريد �سنا�.

ميز�� س���پر�� ش���ركت �� مناقصه: مبلغ 4/600/000/000 �يا� كه به صو�� �جه نقد � يا 
ضمانت نامه بانكي با �عتبا� سه ما�.

محل خريد �سنا� � تحويل پيش���نها�ها: قم� خيابا� شهيد لو�ساني(ساحلي)� ��نشگا� علو� 
پزشكي قم� ��حد �بيرخانه� 

�ما� گشايش پيشنها�ها: ��� ساعت 10 صبح مو�� 1397/11/3.
هزينه �گهي مناقصه: هزينه �گهي مناقصه به عهد� برند� مناقصه مي باشد.

 تذك���ر1: صرف���ا� بر�� كس���ب �طالعا� بيش���تر به س���ايت پاي���گا� مل���ي مناقصا�
به نشاني http://iets.mporg.ir مر�جعه نماييد.

تذك���ر 2: �لز�ما تهيه �س���نا� مناقصه همر�� ب���ا معرفي نامه معتبر� حض���و�� � �� طريق 
�بيرخانه مركز� ��نشگا� قابل قبو� مي باشد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت عمران و سازندگي استان قزوين(سهامي عام)
به شماره ثبت 9706 و شناسه ملي 10861480172

�� �جر�� ما�� 20 �ساس����نامه شركت بدينوس����يله �� كليه صاحبا� سها� شركت 
عمر�� � سا�ندگي �س����تا� قز�ين(سهامي عا�) �عو� به عمل مي �يد كه �� جلسه 
مجمع عمومي عا�� ساليانه ��� پنج ش����نبه مو�� 1397/10/20 ��� ساعت15 
�� محل س����الن �مفي تئاتر پا�� عل����م � فنا��� �ما� خمين����ي(��) به ����: 
 قز�ين� ميد�� جانبا���� بل����و�� نخبگا�� كيلومتر 2 جا�� با��جين برگز�� مي گر��� 

حضو� به هم �سانند.
�س�تو� جلسه: 1� ش����نيد� گز��� عملكر� هيأ� مدير� شركت بر�� ���� مالي 
كه �� 1397/06/31 پايا� مي يابد. 2� ش����نيد� گز��� با��� قانوني � حسابر� 
ش����ركت بر�� عملكر� ���� مالي كه �� 1397/06/31 پايا� مي يابد. 3� تصويب 
تر��نامه � حسا� س����و� � �يا� مربو� به عملكر� ���� مالي كه �� 1397/06/31 
پايا� مي يابد. 4� �نتخا� حسابر� � با��� قانوني بر�� يك سا� مالي. 5� �نتخا� 
���نامه كثير�النتش����ا�. 6� ساير مو��� قابل طر� �� حيطه �ختيا��� مجمع عمومي 

عا�� ساليانه.
هيئت مدير� شركت عمر�� � سا�ندگي �ستا� قز�ين(سهامي عا�)

رونوشت آگهي حصروراثت
 خانم منيجه چر� ���� �����   شناس���نامه  ش���ما�� 131 به ش���ر� ���خو�س���ت به كالس���ه
701206/�97/67 �� �ين ش���و�� ��خو�س���ت گو�هي حصر ���ثت نمو�� � چنين توضيح ���� كه 
ش�ا����� �لفعلي چر� ���� به شناسنامه 6232 �� تا�يخ 71/9/22 �قامتگا� ��ئمي خو� بد��� 
�ندگي گفته ��ثه �� مرحو�  منحصر �س���ت ب���ه: 1� ناصر 2�  �بر�هيم 3� نا��� 4� منيجه (چر� ���� 
فر�ند�� متوفي) 5� گوهر صمدپو� فر�ند �قا باال همس���رمتوفي. �ينك با �نجا� تش���ريفا� مقدماتي 
��خو�ست مزبو� به �س���تنا� ما�� 362 قانو� �مو� حسبي �� �� يك نوبت �گهي مي نمايد تا هركسي 
�عتر�� ���� � يا �صيت نامه �� متوفي نز� �� باش���د �� تا�يخ نشر نخستين �گهي ظر� يك ما� به شو�� 

�ئيس شعبه 67 شو��� حل �ختال� ���ميهتقديم ���� ��ال گو�هي صا�� خو�هد شد.

آگهي حراج لوله هيدروفلوم و كيسه ضايعاتي و بشكه هاي خالي جاي مواد
024ـ 909ـ7ـ1

97/36
شركت كشت � صنعت كا��� �� نظر ���� مقد�� 277 تن لوله هيد��فلو� ضايعاتي� 
13 تن كيسه خالي جا� كو� � 4930 عد� بشكه خالي 20 ليتر� جا� مو�� �� ��طريق 
حر�� حضو�� � بر�سا� شر�يط مند�� �� تعهدنامه مربوطه به خريد���� ��جد شر�يط 
به فر�� �ساند. متقاضيا� ش���ركت �� حر�� مي تو�نند همه ���� �� تا�يخ ��� �گهي 
لغايت 97/10/19 �� س���اعا� ����� جهت با��يد �� موضو� حر�� به ���� �ير مر�جعه 
نمايند. جلس���ه با�گشايي �� س���اعت 14:30 ��� مذكو� با حضو� �عضا� كميسيو� 

معامال� برگز�� خو�هد شد:
قيمت به �يا�موضو� حر�� حضو����يف

12000هركيلوگر� لوله هيد��فلو� ضايعاتي1
18000هركيلوگر� كيسه خالي جا� كو�2
20000هرعد� بشكه خالي 20 ليتر� جا� مو��3

* شركت كشت � صنعت كا��� �� �� يا قبو� هر يك �� پيشنها�ها� ���ئه شد� مختا��ست.
* ���ئه چك تضميني يا ضمانت نامه بانكي معا�� 170/000/000 �يا� بر�� ��يف(1) 
� مبل���غ 20/000/000�يا� بر�� ��يف(2) � مبلغ 10/000/000 �يا� بر�� ��يف (3) 

به عنو�� سپر�� شركت �� حر�� �لز�مي �ست.
* شركت كشت � صنعت كا��� مجا� �ست مقد�� موضو� حر�� �� 25% كاهش � يا �فز�يش �هد.

����: شوشتر � كيلومتر 17 جا�� �ختصاصي كشت � صنعت كا��� � ساختما� با��گاني 
� �تا� 10 � ��ير� فر��. تلفن: 2�06136222071 ��خلي 2336

شركت كشت � صنعت كا���

آگهي حق تقدم در افزايش سرمايه
شركت سيمان زنجان 

(سهامي خاص)
به شماره ثبت 1279 

و شناسه ملي 10980263952
با �س���تنا� به مصوب���ه مجمع عمومي 
فو� �لع���ا�� مو�خ���ه 1397/08/27 � 
تفوي���ض �ختي���ا� عمل���ي نم���و�� 
�فز�يش س���رمايه به هيا� مدير� مقر� �س���ت س���رمايه ش���ركت �� مبلغ 
275/000/000/000 �يا� منقس���م به 275/000/000 سهم 1000 �يالي 
تا مبلغ 375/000/000/000 �يا� منقس���م به 375/000/000 سهم 1000 
�يالي عا�� �� طريق مطالبا� حا� ش���د� س���هامد���� � ����� نقد� يا تو�ما� 
�فز�يش يابد. لذ� �� كليه س���هامد���� شركت ��خو�ست مي گر�� �� تا�يخ نشر 
�ين �گهي به مد� 60 ��� �� حق تقد� خو� نسبت به خريد سها� �قد�� نمايند. 
مر�ت���ب �� �عايت مو�� 166 � 169 اليحه  �صالحي قانو� تجا�� جهت �طال� 
� �س���تفا�� كليه سهامد���� �� حق تقد� متعلقه �عال� مي گر�� تا ظر� مهلت 
مقر�� قانوني مبلغ �سمي خريد س���ها� �� به شما�� حسا� 2500425/05 
بانك ملت شعبه مركز� شهر �نجا�(كد 20578) به نا� شركت سيما� �نجا� 
(س���هامي خا�) ���يز نمايند � نس���خه �� �� فيش ���يز� فر� حق تقد� � يا 
تصوي���ر� �� �� �� به ����: تهر��� خيابا� يوس���ف �با�� كوچه72 پال� 2� 
��حد 8 كدپستي 1436965155� ش���ركت سيما� �نجا� به شما�� تما� 
88066106 � ���� �يميل info@zanjancement.com ���ئه نمو�� � 

يا با پست سفا�شي به شركت ��سا� نمايند.
�� صو�� ��ش���تن هرگونه مس���تند� كه طبق ما�� مف���ا� 185 � 187 
قانو� تجا�� منجر به صد�� س���ها� �� طريق مطالبا� حا� شد� �عضا گر�� به 
هيا� مدير� � با��سين شركت طبق برگه حق تقد� ���ئه� تا �قد�� قانوني گر��. 
بديهي �س���ت �� صو�� �نقضا� مهلت قانوني هيا� مدير� مي تو�ند با توجه به 
تفويض �ختيا� مربوطه نس���بت به �فز�يش سرمايه �� طريق مطالبا� � ����� 

نقد� �قد�� نمايد.
بديهي �س���ت پس �� �نقضا� تا�يخ مقر� � عد� �ستفا�� سهامد���� �� حق تقد� 
خو�� هيا� مدير� مي تو�ند سها� باقي ماند� �� به ساير متقاضيا� ��گذ�� نمايد.
با �حتر�� 
هيا� مدير� شركت سيما� �نجا� (سهامي خا�)

مناقصه عمومي شماره 97/52
موضوع: لوله كشي پلي اتيلن و فلزي

جهت هدايت آب الين آبفا به حوضچه 
1000 متري

پتر�ش�يمي �ب�ا��� �� نظر ���� لوله كش���ي 
پلي �تيلن � فل���ز� جهت هد�يت �� الين �بفا به 
حوضچه 1000 متر� �� �� طريق مناقصه عمومي به پيمانكا��� ��جدش���ر�يط 
��گذ�� نمايد لذ� �� ش���ركت هايي كه ����� �مكانا� � تجربه � س���و�بق كا�� 
مرتبط هستند �عو� مي شو� حد�كثر ظر� مد� 7 ��� پس �� تا�يخ ��� �ين 

�گهي جهت ��يافت �سنا� مناقصه به نشاني �يل مر�جعه نمايند.
تهر�� � خيابا� مير��ما� � خيابا� مصد� � پال� 6� �مو� حقوقي � قر�����ها

تلفن: ��خلي 240�10�22253006�021
�با��� � كو� مطهر� � مجتمع پتر�شيمي �با��� � �مو� قر�����ها

تلفن: 53260431�061
* هزينه �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد*

���بط عمومي پتر�شيمي �با���

    متهم بانكي: تخلفات من براي خدمت 
به مردم بوده است! 

سرويس حوادث:  سومين جلسه محاكمه علي اكبر عمارت ساز، معاون 
اجرايي وقت مديريت شعب بانك تجارت استان كرمان در شعبه چهارم 
دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم مفسدان و اخالگران اقتصادي به رياست 
صلواتي، به صورت علني برگزار شد.  دراين جلسه قاضي از متهم خواست 
براي ايراد دفاعيات در جايگاه حاضر ش���ود و خود را معرفي كند. متهم 
هم گفت: علي اكبر عمارت ساز، فرزند محمد، متولد 1347كرمان هستم و 
سابقه كيفري ندارم. آخرين پست دولتي من هم معاون اداري مالي مديريت 
شعب بانك تجارت استان كرمان بوده است و از هفته آينده وارد ششمين 
سال بازداشت مي شوم. نماينده دادستان نيز با اذن قاضي براي توضيحاتي 
در جايگاه حاضر شد و گفت: متهم كارمند بانك بوده؛ اما جايگاه خود را 
خيلي رفيع تلقي مي كند و خود را مسئول آرامش اقتصاد معرفي مي كند به 
نظر مي رسد دچار توهم شده است. با موافقت رئيس شعبه 4 دادگاه ويژه 

رسيدگي به اتهامات اخالگران نظام اقتصادي، ختم جلسه اعام شد.



 به �طال� مي �س��اند به �س��تنا� مصوبة مجمع عمومي فو� �لعا�� 1397/04/23 � مجو� ش��ما��
  020 � 974/377183 مو�� 1397/04/05 سا�ما� بو�� � ����� بها��� مقر� گر�يد سرماية  شركت 
�� مبلغ 6/000 ميليا�� �يا� به مبلغ 7/960 ميليا�� �يا�� �فز�يش يابد. �� مهلت تعيين ش��د� جهت 
�ستفا�� �� حق تقد� خريد س��ها�� تعد�� 423/583/673 سهم �� سها� جديد توسط سهامد���� 
شركت پذير�  نويسي گر�يد� �ست. با عنايت به �نقضا� مهلت �ستفا�� �� حق تقد� مذكو� � به منظو� 
تحقق �فز�يش س��رمايه� تعد�� 176/416/327 س��هم 1/000 �يالي �ستفا�� نشد� سهامد���� بر�� 
پذير�  نويسي عمومي با عنايت به مجو� ش��ما�� 139730400901109244 مو�� 1397/10/09 ����� 

ثبت شركت ها به شر� �ير عرضه مي گر��: 
1) موضو� فعاليت ش�ركت: موضو� فعاليت ش���ركت س���رمايه گذ��� گر�� صنعتي �نا طبق بند 3 موضو� 
�ساسنامه شركت «سرمايه گذ��� � مشا�كت �� شركت ها � ��حد ها� توليد� � خريد � فر�� سها� شركت ها» � 
شركت ها� فرعي �� �� �مينه مشا�كت � �جر�� پر��� ها� ساختماني � �نجا� هر گونه عمليا� مربو� به پر��� ها� 
ساختماني � مديريت پيما� � س���رمايه گذ��� �� �مال� � مستغال�� �نجا� هرگونه عمليا� سو� ��� �� خصو� 
س���اخت� توليد� خريد� فر��� صا���� � ������ �نو�� تجهيز�� �يمني � همچنين خريد � فر�� سها� شركت ها � 

����� مشا�كت مي باشد� شركت فاقد شعبه �ست. 
2) مرك�ز �صل�ي � نش�اني ش�عب ش�ركت: تهر��� خيابا� ش���ريعتي� خيابا� �حيد �ستگر��� پال� 162. 

كدپستي 1919753939 .
3) سرماية فعلي شركت: 6/000/000/000/000 �يا� 

4) موضو� �فز�يش سرمايه: �صال� ساختا� مالي 
5) مح�ل �فز�ي�ش س�رمايه: س����و� �نباش����ته (1/360/000/000/000�ي����ا�)� مطالب����ا� � ����� نقد� 

(600/000/000/000 �يا�). 
6) مبلغ �فز�يش سرمايه: 1/960/000/000/000 �يا� 

7) مبلغ سرمايه پس �� �فز�يش: 7/960/000/000/000 �يا�
8) مد� شركت: نامحد�� 

9) نو� سها�: عا�� با نا� � شركت فاقد سها� ممتا� �ست. 
10) ���� �سمي هر سهم: 1/000 �يا�. 

11) مبلغ مشا�كت شد� توسط سهامد���� شركت: 423/583/673/000 �يا� 
12) تعد�� سها� قابل عرضه به عمو�: 176/416/327 سهم 
13) مشخصا� �عضا� هيئت مدير� � مديرعامل شركت: 

اشخاص حقيقي يا حقوقي 
شمارة ثبت 

اشخاص حقوقي 
شناسة ملي اشخاص 

حقوقي 
نام پدر نماينده 

شماره 
شناسنامه 

سمت به طور كامل كدملي 

11034610100419821ـ شركت سرمايه گذاري سايپا 
فريدون رهنماي 

رودپشتي 
82739692153 ناصر 

رئيس هيأت مديره 
(غيرموظف) 

2ـ شركت تجارت الكترونيك 
خودرو تابان 

37091510320208114
علي شيدايي 

نرميقي 
5661651277044پنجعلي 

مديرعامل و عضو هيئت مديره 
(موظف)

3ـ شركت گروه سرمايه گذاري 
كاركنان سايپا 

عضو هيئت مديره (غيرموظف) 22350050101080عليرضا كامران كريمي 31249910103511827

4ـ شركت ساختماني دهكده 
پاسارگاد 

8646510101309051
عليرضا بادكوبه 

هزاوه 
2580532926331باقر 

نايب رئيس هيئت مديره 
(غيرموظف) 

5ـ شركت ارزش آفرينان 
تجارت صبا 

عضو هيئت مديره (غيرموظف) 104489666918بمانعلي محمد عبدالهي 50293214006436769

* «شركت فاقد عضو علي �لبد� هيئت مدير� مي باشد.» 
14) ش�ر�يط حضو� � حق ��� صاحبا� س�ها� �� مجامع عمومي: هر صاحب س���هم يا �كيل يا قائم مقا� 
قانوني شخص حقيقي صاحب سهم يا نمايند� يا نمايندگا� شخص حقوقي صاحب سهم� صر� نظر �� تعد�� سها� 
صاحب سهم� مي تو�ند به ش���ر� ���ئه �صل ��قه سها� يا گو�هي موقت سها� � مد�� هويت� �كالت يا نمايندگي� 
�� كليه مجامع عمومي� حضو� يابد. هر س���هامد��� بر�� هر يك سهم فقط يك ��� خو�هد ��شت� مگر �� �نتخا� 

�عضا� هيئت مدير� شركت كه مطابق به ما�� 88 �صالحيه قانو� تجا�� عمل خو�هد شد. 
15) مقر��� �ساس�نامه ��جع به تقسيم سو�� تشكيل �ند�خته � تقسيم ����يي بعد �� تصفيه: تقسيم سو� 
طبق ما�� 90 �صالحيه قانو� تجا�� بين صاحبا� س���ها� فقط پس �� تصويب مجمع عمومي عا�� جايز خو�هد 
بو� � �� صو�� �جو� منافع� تقس���يم 10 ��صد �� سو� س���االنه بين صاحبا� سها� �لز�مي �ست. طبق ما�� 140 � 
238 �صالحيه قانو� تجا�� هيا� مدير� مكلف �ست هر سا� يك بيستم �� سو� خالص شركت �� به عنو�� �ند�خته 
قانوني موضو� نمايد� همين كه �ند�خته قانوني به يك �هم س���رمايه �سيد موضو� كر�� �� �ختيا�� �ست � �� 
صو�تي كه سرمايه شركت �فز�يش يابد كسر يك بيستم مذكو� ���مه خو�هد يافت تا �قتي كه �ند�خته قانوني به يك 
�هم س���رمايه بالغ گر�� � به پيشنها� هيئت مدير� � تصويب مجمع عا�� ممكن �ست قسمتي �� سو� خالص بر�� 
تشكيل ساير �ند�خته ها كنا� گذ�شته ش���و�. تقسيم ����يي بعد �� تصفيه طبق مفا� �ساسنامه � با �عايت قو�نين � 

مقر��� مربوطه به عمل خو�هد �مد. 
16) تعد�� � �متيا��� سها� ممتا� شركت: شركت فاقد سها� ممتا� �ست. 

17) مبلغ � تعد�� ����� مش�ا�كت قابل تبديل به س�هم: شركت فاقد هر گونه ����� مشا�كت قابل تبديل به 
سها� �ست. 

18) مبلغ با�پر��خت نش�د� ����� مشا�كت: ش���ركت فاقد هر گونه مبلغ با�پر��خت نشد� ����� مشا�كت 
�ست. 

19) مبلغ �يو� ش�ركت � همچنين مبلغ �يو� �ش�خا� ثالث كه توسط شركت تضمين شد� �ست: 
مطابق با صو�� ها� مالي ششماهه حسابرسي ش���د� منتهي به 1396/12/29 مجمو� بدهي ها� كوتا� مد� � 
بلندمد� ش���ركت به ترتيب بر�بر با 1/809/379 � 10/786 ميليو� �يا� مي باشد. همچنين بر �سا� يا���شت 
1 �  29 همر�� صو�� ها� مالي حسابرس���ي شد� مزبو� بدهي ها� �حتمالي به همر�� مبلغ تضمين ها� �عطايي �� 

خصو� بدهي ها� �شخا� ثالث بر�بر با 317/294 ميليو� �يا� مي باشد. 
20) مد� پذير� نويس�ي:  پذير� نويسي �� ��� �قت ����� ��� سه شنبه مو�� 10/11/ 1397�غا� � تا پايا� �قت 

����� ��� چها�شنبه مو��  1397/11/10 به مد� 30 ��� ���مه خو�هد ��شت. 
تذكر: چنانچه س���قف سرماية تعيين شد� قبل �� �نقضا� مهلت پذير� نويسي تكميل � �جو� مربوطه تأمين گر��� 

عمليا� پذير� نويسي متوقف خو�هد شد. 
21) حد�ق�ل � حد�كث�ر س�هامي ك�ه هن�گا� پذير� نويس�ي بايد تعهد ش�و�: حد�قل يك س���هم � حد�كثر 

176/416/327 سهم 
22) مشخصا� متعهد پذير� نويسي � ميز�� تعهد�� ��: 

موضوع فعاليت ميزان تعهدات شخصيت حقوقي نام متعهد 

سهامي عامگروه خودروسازي سايپا
خريد كليه حق تقدم هاي باقيمانده ظرف 

مدت 5 روز پاياني عرضه عمومي

توليد و ساخت انواع خودرو و اجزاء و قطعات يدكي آنها و فروش اين 
فرآورده ها و انجام سرمايه گذاري و عمليات صنعتي، بازرگاني و خدمات 

سود آور

23) ���نامة كثير�النتشا�: ���نامة كثير�النتشا�� كه �طالعيه ها � �گهي ها� ناشر �� �� منتشر مي شو� ���نامة 
�طالعا� مي باش���د. همچنين �عالمية مذكو��� ���نامه ها� �نيا� �قتصا� � همشهر� (بر �سا� مفا� ما�� 177 

اليحة �صالحي قسمتي �� قانو� تجا��) نيز منتشر مي گر��. 
24) چگونگي پذير� نويس�ي: با توجه به ثبت شركت سرمايه گذ��� گر�� صنعتي �نا (سهامي عا�) نز� سا�ما� 

بو�� � ����� بها���� پذير� نويسي سها� �ين شركت تماما� �� طريق شبكه كا�گز��� �نجا� خو�هد شد. 
متقاضيا� پذير� نويس���ي مي تو�نند �� مهلت تعيين ش���د� بر�� پذير� نويسي با مر�جعه به شركت ها� كا�گز��� 
عضو بو�� ����� بها��� تهر�� نس���بت به ���ئه تقاضا� سفا�� خريد �قد�� نمايند. ضمنا� خريد���� حق تقد� فو�� 
مي بايس���ت عال�� بر مبلغ پر��ختي بابت حق تقد�� مبلغ �سمي هر سهم �� نيز به كا�گز�� مربوطه بپر���ند. �جو� 
متعلق به پذير�  نويس���اني كه سهامي به �يشا� تخصيص ���� نشو�� حد�كثر ظر� مد� 3 ��� كا�� �� تا�يخ صد�� 

مجو� �ستفا�� �� موجو�� حسا� بانكي به �نا� مستر� خو�هد شد. 
25) مشخصا� حسا� بانكي ناشر: مبالغ ��يافتي توسط كا�گز�� ناظر بايد به حسا� �ير ���يز گر��: 

حسا� شما�� 0214586429007 به نا� شركت سرمايه گذ��� گر�� صنعتي �نا (سهامي عا�)� نز� بانك صا���� 
شعبة بلو�� ناهيد� كد 2528 

26) كلية �طالعا� � مد��� مربو� به شركت شامل: �ساسنامه� طر� �عالمية  پذير� نويسي � �خرين صو�� ها� 
مالي �����  ثبت شركت ها � مؤسسا� غيرتجا�� تهر�� تسليم شد� �ست. همچنين گز��� توجيهي هيئت مدير� 
 ��خصو� �فز�يش سرمايه� گز��� با��� قانوني � بيانية ثبت سها� �� �ست �نتشا� �� سايت �ينترنتي شركت به ����
 www.renainvestment.com � سايت �سمي ناشر�� ����� بها��� به ���� www.Codal.ir �� �ستر� 

عالقه مند�� مي باشد. 
27) مشخصا� سهامد����: 

درصد مالكيت تعداد سهام نوع شخصيت حقوقي نام سهامدار 

2/348/301/12439/140سهامي عام 1ـ شركت سرمايه گذاري سايپا 

15/88 952/811/195سهامي خاص 2ـ شركت گروه سرمايه گذاري كاركنان سايپا 

28) �� صو�� عد� تكميل �فز�يش س���رمايه شركت گر�� خو���سا�� سايپا متعهد نمو�� تا نسبت به خريد كليه 
حق تقد� ها� باقيماند� ظر� 5 ��� پاياني مهلت عرضه عمومي �قد�� نمايد. 

نكا� مهم: 
* مسئوليت صحت � قابليت �تكا� �طالعا� �عالمية پذير� نويسي بر عهد� ناشر �ست. 

* ناشر� شركت تأمين سرمايه� حس���ابر�� ���� يابا� � مشا���� حقوقي ناشر� مسئو� جبر�� خسا�� ����� به 
سرمايه گذ���ني هستند كه �� �ثر قصو� � تقصير� تخلف � يا به �ليل ���ئه �طالعا� ناقص � خال� ��قع �� عرضة ��ليه 

كه ناشي �� فعل يا تر� فعل �� ها باشد� متضر� گر�يد� �ند. 
* ثبت ����� بها��� نز� سا�ما� بو�� � ����� بها���� به منظو� حصو� �طمينا� �� �عايت مقر��� قانوني � مصوبا� 
سا�ما� بو�� � ����� بها��� � شفافيت �طالعاتي بو�� � به منزلة تأييد مز�يا� تضمين سو� ���� � يا توصيه � سفا�شي 

�� مو�� شركت ها يا طر� ها� مرتبط با ����� بها��� توسط سا�ما� نمي باشد. 
� به سا�ما�  * پذير� نويسا� مي تو�نند �� صو�� مشاهد� هر گونه تخلف �� مو��� يا� شد� �� �ين �عالميه مر�تب �� كتبا 

بو�� � ����� بها��� به ���� �ير ��سا� نمايند. 
تهر�� � �بتد�� خيابا� مالصد�� � شما�� 13 سا�ما� بو�� � ����� بها��� � ����� نظا�� بر �نتشا� � ثبت ����� بها��� 

سرمايه �� 

هيئت مدير� شركت سرمايه گذ��� گر�� صنعتي �نا (سهامي  عا�) 

اعالمية پذيره نويسي سهام  شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا (سهامي عام) 

ثبت شده به شمارة 27249 و شناسة ملي 10100727160 

�لف: مز�يد� گز��: بانك ملت
 UPVC �موضو� مز�يد�: فر�� ماش���ين �ال� ��� � پنجر :�

مطابق با شر�يط � مشخصا� مند�� �� ����� مز�يد�
�: مبل�غ فر�� ماش�ين �ال�: 10% �ير قيمت كا�شناسي به مبلغ 

87/300/000/000 �يا�
�: س�پر�� ش�ركت �� مز�ي�د�: مبل���غ 4/365/000/000 �يا�. 
به ص���و�� ضمانت نام���ه بانكي (غي���ر �� بانك ملت) � ي���ا نقد�� به 
حس���ا� جا�� جا� به ش���ما�� 3024013595 با شناس���ه ���يز 
13971750020316146 �� �جه ����� كل �مو� مالي نز� ش���عبه 

چها���� �ليعصر (قابل پر��خت �� كليه شعب بانك ملت)
ه�: م�د��� مو�� ني�ا� جهت ��يافت �س�نا� مز�ي�د�: فيش 
200/000 �يالي ���يز� به حسا� جا�� جا� شما�� 2024010265 
با شناسه ���يز13971750020316231 �� �جه ����� كل �مو� مالي 

قابل پر��خت �� كليه شعب بانك ملت.
�: مح�ل ��يافت �س�نا� مز�يد�: خيابا� طالقاني مقابل س���اختما� 

����� نفت � ساختما� شما�� 380 طبقه ششم � ����� معامال� عمومي

جد�� �ماني �نجا� مز�يد�
�� ساعت 8 مو�� 97/10/10 �غا� تو�يع �سنا� مز�يد�

مهلت ���ئه پيشنها�ها
 (تحويل پاكت ها� مز�يد�)

لغايت ساعت 15 
مو�� 97/10/24

��� ساعت 9:00 تا�يخ با�گشايي پاكت ها
مو�� 97/10/25

����� كل تد��كا�
����� معامال� � قر�����ها

آكهي مزايده عمومي 
شماره 97/316

14 دوشنبه  10  دی  1397 ـ   23 ربیع الثانی 1440 ـ  31 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27185
ورزشي

احساس متقابل ملي پوشان و مردم در آستانه جام ملتهاي آسيا اخبار کوتاهاخبار کوتاه داخلی

مسی برترین گلزن اروپا در سال 2018 شد
همزمان با نزدیک شدن تقویم فوتبالی 
اروپا به روزهای پایانی خود، لیونل مسی 
فوق س����تاره بارسلونا نسخه سال 2018 
را ب����ه عنوان برترین گلزن اروپا پیچید.به 
گزارش ایرنا، روزنامه مارکا چاپ اسپانیا 
نوش����ت: مهاجم مینیاتوری آبی اناری ها 
فص����ل 2018 را در تمام رقابت ها با 51 
گل به پایان رساند، این در حالی است که 

کریستیانو رونالدو ستاره تیم یوونتوس با 2 گل کمتر یعنی با 49 گل آخرین 
رقابت سال 2018 را به رقیب دیرینه آرژانتینی خود واگذار کرد.در این بین، 
 روبرت لواندوفسکی بازیکن باشگاه بایرن مونیخ با 46 گل زده، خود را در جمع 
سه نفر نخست برترین گلزنان سال جای داد.مسی در طول سال 2018، در 54 
بازی برای کاتاان ها به میدان رفت و 51 گل به ثمر رساند و برای این ثبت 

این رکورد، آمار 0.94 گل به ازای هر بازی را از خود برجای گذاشت.
جوکوویچ: شکستن رکورد فدرر هدف من است

تنیسور مطرح جهان در تاش 
است تا رکورد فدرر را در گرنداسلم 
بشکند.به گزارش خبرگزاری فارس  
نواک جوکوویچ تنیسور مطرح جهان 
به راجر فدرر هش���دار داد که او 
رکورد گرنداسلم را خواهد شکست 
اما کار راحت���ی ندارد.راجر فدرر 
دارنده 20 عنوان قهرمانی گرنداسلم 
و رافائل نادال دارای 17 عنوان قهرمانی هستند.نواک جوکوویچ در گفت وگویی 
اظهار داش���ت: دروغ است اگر بگویم نمی خواستم بیشترین عنوان قهرمانی 
گرنداس���لم را داش���ته باشم. این کاما یک هدف و اشتیاق است.وی افزود: 
حریفان هم احتماا در تورنمنت هایی که می خواهم بهترین عملکرد را داشته 
باشم، حضور خواهند داشت. مسابقاتی که تاش می کنم برای کسب رتبه یک 
جهان با هر تنیسوری رقابت کنم.جوکوویچ به نسل جدیدی که وارد تنیس 
شده اند اشاره کرد و گفت: در کنار نسل جدید، نادال و فدرر هنوز هستند. 
اندی ماری و واورینکا نیز به میادین برمی گردند. تنیس مردان به خوبی ای که 

باید باشد هست. این خوب است که چهره های جدید حضور دارند.
ایگواین: گلم را به گتوزو هدیه می کنم

مهاجم آرژانتینی میان گل حساس خود 
را در دیدار برابر اس���پال به س���رمربی تیمش 
تقدیم کرد. او به شعارهایی که علیه او داده شد 
واکنش نشان داد.به  گزارش  ایسنا  و  به نقل از 
مدیاست، میان در دیدار برابر اسپال توانست 
با نتیجه 2 بر یک به پیروزی برس���د تا به رده 
پنجم جدول رده بندی صعود کند. ایگواین در 
این دیدار موفق شد که گل دوم و پیروزی را 

برای روسونری به ثمر رساند تا این تیم سه امتیاز ارزشمند را به دست آورد.
در این دیدار هواداران میان علیه ایگواین شعار سر دادند و او را هو کردند. 
این مهاجم میان این گونه به رفتار هواداران تیمش واکنش نشان داد و در این 
باره، اظهار کرد: طبیعی است که هواداران انتظار زیادی از من داشته باشند. 
من به خوبی می دانستم که میان در تابستان چه می خواهد و چه انتظاراتی 
از من دارد. خوشحالم که هواداران خوشحال به خانه برگشتند. گلم را به 

گتوزو، سرمربی تیم تقدیم می کنم.
استرالیا برای مدعیان آسیا خط و نشان کشید

تیم ملی فوتبال اس���ترالیا با برتری 
قاطع پنج بر صفر مقابل عمان در دیداری 
تدارکات���ی برای مدعیان جام ملت های 
آسیا خط و نشان کشید.به گزارش ایرنا؛ 
تیم های ملی ق���اره کهن خود را برای 
حضور در هفدهمین دوره جام ملت های 
آس���یا که از 15 دی ماه در امارات آغاز 
می ش���ود، آماده می کنند.بر این اساس  
اس���ترالیا مدافع عنوان قهرمانی جام ملت های آسیا در دیداری تدارکاتی از 
عمان پذیرایی کرد و در نهایت به پیروزی مقتدرانه پنج بر صفر رسید.»نابوت«، 
»ایکونومیدیس«، »دگنک«، »مبیل« و »دنی اروین« برای استرالیا موفق به گلزنی 
شدند.استرالیا در جام ملت های آسیا 2019 با اردن، فلسطین و سوریه هم 

گروه است. هدایت این تیم مدعی را »گراهام آرنولد« برعهده دارد.

نایب  قهرمانی خادم الشریعه در مسابقات برق آسای جهان
سارا خادم الشریعه نماینده شطرنج کشورمان 
بازهم تاریخ ساز شد و این بار عنوان نایب قهرمانی 
رقابت های برق آسای جهان را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روابط 
عمومی فدراسیون شطرنج، روز دوم مسابقات 
شطرنج برق آسای جهان از در شهر سن پترزبورگ 
روسیه برگزار شد و در بخش بانوان سارا خادم 
الش���ریعه موفق به کسب 13 امتیاز از 17 امتیاز 
ممکن شد تا برای نخستین بار در تاریخ شطرنج ایران در رده دوم رقابت 
های برق آسای جهان قرار گیرد. در این مسابقات اگنو از روسیه با 13.5 
امتیاز قهرمان شد و تینجی لی از چین با 12.5 امتیاز در رده سوم قرار گرفت.

خادم الشریعه با کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات برق آسا صاحب جایزه 
30 هزار داری شد.ازم به یادآوری است که در بخش آزاد مسابقات سریع 
نیز سارا خادم الشریعه با کسب 9 امتیاز از 12 امتیاز ممکن نایب قهرمان 
شد.  خادم الشریعه با این 2 نایب قهرمانی، قهرمان مجموع مسابقات شد و 

40 هزار دار دیگر هم پاداش گرفت.
وکیل سازمان لیگ در دادگاه عالی ورزش شرکت می کند

وکیل فدراس���یون فوتبال و سازمان لیگ در دادگاه عالی ورزش برای 
رسیدگی به پرونده شکایت باشگاه استقال شرکت می کند.به گزارش ایرنا؛ 
در پی اظهارات یکی از مسئوان باشگاه استقال مبنی بر دخالت فدراسیون 
فوتبال و سازمان لیگ در تشریفات رسیدگی به پرونده مطروحه در دادگاه 
عالی ورزش، سایت سازمان لیگ بیانیه ای منتشر کرد.در این بیانیه آمده است: 
مرجع بین المللی مذکور تابع تشریفات و ضوابط قانونی خود بوده وهمگان 
موظف به رعایت آن هستند. ضمن تاکید بر مسئولیت و ماموریت سازمان 
لیگ برای صیانت از حقوق تمام باش���گاه های فوتبال و در نتیجه ارتقای 
فوتبال و تذکر جدی به بیان کنندگان مطالبی که باعث تشویش اذهان عمومی 
می شود اعام می گردد فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و باشگاه پرسپولیس در 

CAS ادامه روند پیگیری پرونده فقط اقدامات قانونی را در رابطه با دادگاه
انجام داده و وکیل مرتبط با پرونده از طرف فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ 
در دادگاه شرکت می کند. هرگونه اظهارات خاف واقع در ارکان قضایی 

فدراسیون پیگیری می شود.
حضور 10 روزه مربی هلندی شطرنج در ایران

ایوان س���وکولف هلندی برای تمرین با 
ملی پوشان شطرنج ایران  به تهران سفر می کند.

به گزارش ایسنا، طبق هماهنگی های صورت 
گرفته تمرینات سوکولف با ملی پوشان در دو 
بخش بانوان و آقایان  ش���طرنج از روز شنبه 
آغاز می شود و به مدت 10 روز ادامه خواهد 
داشت. ملی پوشان هر روز در دو نوبت صبح 
و بعدازظهر زیر این اس���تاد بزرگ هلندی به 

تمرین خواهند پرداخت.در این اردو اساتید بزرگ احسان قائم مقامی، پرهام 
مقصودلو، علیرضا فیروزجا، محمدامین طباطبایی، پویا ایدنی، مسعود مصدق 
پور، سارا سادات خادم الشریعه، میترا حجازی پور و مبینا علی نسب حضور 
خواهند داشت.ایوان سوکولوف یکی از مربیان شناخته شده جهان است که 
در سه سال اخیر به صورت پاره وقت با فدراسیون شطرنج ایران همکاری 

داشته است. او آخرین بار اردیبهشت ماه به تهران سفر کرده بود.
واکنش مسئول رسانه ای تیم ملی  نسبت به اظهارت زمان آبادی

مسئول رس���انه ای تیم ملی 
فوتبال ایران گفت: آقای زمان آبادی 
ب���ه دلیل بی اطاعی از برنامه های 
تیم ملی اظهارنظر کرده اس���ت.به 
گ���زارش خبرگزاری مهر و به نقل 
از س���ایت فدراسیون فوتبال، امیر 
حسینی مسئول رسانه ای تیم ملی 
گفت: پیرو هماهنگی های صورت 
گرفته و مطابق اطاعیه قبلی، فدراسیون فوتبال هیچ برنامه ای در کیش 
نخواهد داشت و صحبتهای انجام شده توسط آقای زمان آبادی در بخش 
فرهنگی فدراسیون به دلیل بی اطاعی و عدم آگاهی ایشان از برنامه های 
تیم ملی است که ریاست فدراسیون از کلیات برنامه های تیم ملی مطلع 
اس���ت. وی در پایان گفت: به دلیل جلوگیری از انتش���ار اخبار نادرست 
 بهتر اس���ت همکاران این بخش بدون اطاع مصاحبه های غیر ضروری 

انجام ندهند.

شمارش معکوس تا اولین بازي ایران در جام ملتهاي 
آس����یا، آغاز شده است. حدود یک هفته دیگر ملي پوشان 
ایران به مصاف حریف خود مي روند در حالیکه انتظارات از 
تیم کي روش، خیلي بااست. یا شاید هم خیلي باا نیست 
و متناس����ب با توانایي هاي بازیکنان، این ارزیابي صورت 
مي گیرد. اّما هر چه که باشد کي روش بطور مستقیم قول 
قهرماني نداده و تلویحًا رسیدن به نیمه نهایي و فینال را نوید 
مي دهد هرچند که او پیش از هر کارشناسي از قابلیت هاي 
تیمش خبر دارد اّما از آنجا که حوادث غیرمترقبه جزئي از 
ورزش است،  طبیعي است که یک مربي حرفه اي در سطح 

کي روش، از ابتدا قول قهرماني ندهد.
اّم����ا قابلیت هاي بااي بازیکنان تیم فقط یک روي 
سکه است و اگرچه به نظر مي رسد بازیهاي تدارکاتي با 
تیمهاي مطرح مي تواند روي دیگر سکه باشد ولي در مورد 
ملي پوشان ایران اولویتي مهم تر از مسابقات تدارکاتي، روي 
دوم س����که است. موردي که  از نظر ملي پوشان بسیار مهم 
اس����ت اّما گویا از نظر متولیان ورزش کشور و همچنین 
مسئوان فدراسیون فوتبال، چندان هم با اهمیت نیست و 
آن هم بي توجهي نسبت به این تیم بخصوص در آستانه 
اعزام به قطر براي اردوي تدارکاتي متصل به مسابقات جام 

ملتهاي آسیا در امارات بود.
ع����دم حمایتي که کادر فني و بازیکنان از آن دلگیر 
بودند و هنوز هم هس����تند و اظهارنظرهاي آنان نش����ان 
مي  ده����د که برخاف ادعاي برخي از منتقدان کي روش 
که معتقدند انتقادات او از زبان بازیکنان بیرون مي آید، اّما 
موضعگیري هاي ملي پوشان،  این فرضیه را باطل و تأیید 
مي کند که از بي توجهي متولیان ورزش کشور نسبت به تیم 
ملي، بسیار گله مند هستند و فقط و فقط براي شاد کردن 
دل مردم و احساس مسئولیت مقابل آنان،  تمام تاش خود 
را براي موفقیت در جام ملتهاي آسیا خواهند کرد نه براي 

رضاي متولیان ورزش!
در این ش����رایط باید اعزام تیم ملي به قطر و ادامه 
اردوهاي آمادگي تا آغاز مسابقات در این کشور را به فال 
نیک گرفت چون اگر قرار بود که تا به امروز ملي پوشان در 
کشورمان کار را دنبال کنند احتمال داشت این دلگیر ي ها، 

نمودهاي دیگري هم پیدا کند.
با این وجود اگرچه عکس العمل خاصي از س����وي 
متولیان ورزش کشور در این زمینه صورت نگرفت که بتواند 
ملي پوشان را دلگرم کند اّما فدراسیون فوتبال سعي کرد عدم 
برنامه ریزي براي مراسم بدرقه اي باشکوه را به گونه اي توجیه 
کند و در آخرین موضعگیري خود از سوي زمان آبادي اعام 
شد که مراسم بدرقه اي باشکوه در برنامه ها گنجانده شده 
که اّما با واکنش مسئول رسانه اي تیم ملي فوتبال، مشخص 
شد که او اطاع کافي در مورد برنامه هاي تیم ملي ندارد 

بنابر این برنامه ریزي ها،  عملي نخواهد شد. 
با تمام این اوصاف کي روش که قبل از اعزام به قطر 
به نوعي با بسیاري از منتقدان خود از در آشتي درآمد یکبار 
دیگر اعام کرد که حضور بزرگاني چون علي پروین، امیر 
قلعه نویي، علي دایي، جواد نکونام، مهدي مهدوي کیا، علي 
کریمي، کریم باقري، فرهاد مجیدي و ... در کنار تیم ملي 
بسیار روحیه بخش خواهد بود و نشان مي دهد که همه براي 
موفقیت تیم ملي کنار هم هستند. به این ترتیب کي روش 
حتي در اینجا هم صحبتي از متولیان ورزش نکرد تا نشان 
دهد او هم مثل ملي پوشان فوتبال بیش از هر کس، مردم 

ایران و بزرگان جامعه فوتبال برایش مهم هستند.
در این میان عاوه بر عاقه مندان به فوتبال بسیاري 
از خبرگزاري هاي ورزش����ي خارجی مثل رویترز، فاکس 
اسپورت و ... و همچنین برخي از بزرگان و پیشکسوتان 
فوتبال آسیا، شانس ایران را براي قهرماني در آسیا، بیش از 
سایر تیمها مي دانند و مقایسه اي هم بین کي روش و مربیان 
برجسته شاغل دیگر در آسیا شد تا مشخص شود که تیم 
ایران با تمام قوا و فقط و فقط باید به فکر قهرماني پس از   
چهار دهه در جام ملتهاي آسیا باشد هرچند که از حمایتهاي 
مادي و معنوي ازم متولیان ورزش کشورمان،  برخوردار 

نباشد. بهر حال احساس ملي پوشان نسبت به مردم و همچنین 
موضعگیري آنان نسبت به متولیان ورزش کشور،  موردي 
نیست که بتوان آن را پنهان کرد و اظهارنظرهاي بازیکنان 
شاخص و باتجربه تیم ملي در مورد مسائل حول و حوش 
تیم ملي، مي تواند کاماً صادقانه این احساسات را بیان کند. 
احساسات و موضعگیري هایي که هم براي مردم مهم است 

و هم باید براي متولیان ورزش کشور مهم باشد.
جهانبخش: مس��ئوان فکری برای کمک به تیم 

ملی نکردند
هافبک تیم ملی فوتبال ایران 
ضمن انتقاد از برخی نامایمتی ها 
به این تیم در آستانه جام ملت های 
آسیا گفت: فقط می جنگیم تا مردم 
را خوشحال کنیم و نمی گذاریم 

جام قهرمانی از دستمان بلغزد.
علیرضا جهانبخش در گفتگو 
با خبرنگار اعزامی مهر به قطر، درباره اتفاقات چندماه اخیر 

پیرامون خود و تیم ملی فوتبال ایران صحبت کرد.
* در این مدت افراد زیادی علیه تیم ملی موضعگیری 

داشته اند. نظرت در این خصوص چیست؟
- به هر حال نمی توانم این موضوع را کتمان کنم. 
برایم جای تعجب داشت. معموا در هر کشوری باشگاه ها 
وجهه متفاوتی نسبت به تیم ملی دارند. البته آنها در همین 
زمینه هم با ما قابل قیاس نیستند. با این حال در تمام دنیا 
تیم ملی برای تمام کشور است و باشگاه ها هواداران خاص 
خودشان را دارند. می خواهم آلمان را مثال بزنم. اگر باشگاه 
بایرن مونیخ با تیم ملی آلمان مشکل داشته باشد آنها نسبت 
به پیراهن تیم ملی خودشان جبهه نمی گیرند. نامایماتی  
که برای تیم ملی در آستانه جام ملت ها به وجود می آید 
غیر قابل توجیه است. انتظار اعضای تیم فقط حمایت بوده 

است و فکر نمی کنم خواسته غیرمعقولی باشد.
* ب����ه هر حال مردم هم یک س����ری انتظارات از 
اعضای تیم دارند که دوست دارند رعایت شود و شاید 
این خواسته ها برآورده نشده که چنین واکنش هایی به 

همراه داشته است.
- صد درصد این ارتباط دوسویه است. اما فراموش 
نکنیم که در کشوری مثل ایران فوتبال خیلی حرف ها را 
می تواند بزند. در همین جام جهانی با نتایجی که گرفتیم 
میلیون ها نفر به کوچه و خیابان آمدند. به دور بعد نرفتیم 
ام����ا مردم دیدند چقدر تاش کردیم و جنگیدیم که آنها 
را خوشحال کنیم. البته هر چقدر به جام ملت ها نزدیکتر 
می شویم حس همدلی بین اعضای تیم نیز بیشتر می شود.
ی����ک موضوع����ی را که تا به حال بیان نکرده ام اان می 
خواهم بگویم. متاسفانه مدام و مستمر می گویند مردم از 
تیم ملی دلسرد شده اند و هیچکس دلش با تیم نیست! 
این تکرار، آزاردهنده و اش����تباه است. اتفاقا اصا اینطور 
نیست. هرکس من را می بیند درباره شرایط تیم ملی سوال 
می پرسد. می بینم تمام مسائل را بطور دقیق می داند. اینها 
نشان می دهد کسی از تیم ملی فاصله نگرفته است. چنین 

اتمسفری که مطرح می شود حقیقی نیست و در دنیای 
مجازی جریان دارد.

* حمایت مسئوان از تیم ملی به اندازه کافی بوده 
است؟

- من می خواهم بگویم طبیعی است که پس از جام 
جهانی از ما انتظار داشته باشند اما خودتان بهتر می دانید  
آنها نه تنها هیچ تاشی نداشتند بلکه فکری هم برای کمک 
ب����ه تیم ملی نکردند.نمی دانم چرا فکر می کنند ما این 
حرف های در سینه را از آقای کی روش الهام می گیریم. 
اتفاقا ایشان می گوید اصا به این صحبت ها توجه نداشته 
باش����یم. می گوید به هیچ وجه دیگر نباید به این مسائل 
بپردازیم.ش����اید آنها می خواستند با کت و شلوارهایشان 
بیایند و عکس یادگاری بگیرند. به هر حال مهم نیست. ما 
تاش می کنیم و می جنگیم تا هموطنانمان را شاد کنیم. 
وظیفه اصلی ما مشخص است و می خواهیم به موفقیت 
برس����یم. حضور مسئوان در رسیدن به اهدافمان تغییری 
ایجاد نمی کند. شاید هرکس علیه تیم ملی هم حرف بزند 
برخی ها بگویند حرف آن شخص نیست و یک فرد خاصی 
باعث شده تا او اینچنین صحبت کند. نباید به این چیزها 
اهمیت داد. برای هواداران فوتبال ایران می جنگیم و دلشان 

را شاد خواهیم کرد.
* کی روش در فاصله چندروز مانده به جام ملت ها 

روی کدام نکته تاکید زیادی دارد؟
- او شاید در مجامع عمومی از مشکات تیم بگوید 
اما وقتی وارد اردوها و شرایط تیمی می شویم تنها نکته ای 
که به آن اشاره می کند تمرکز است. می گوید فقط به 
پیراهنی که بر تن دارید فکر کنید. بسیاری از بازیکنان تیم 
ملی در لیگ های خوبی بازی می کنند و عملکرد خوبی 
هم دارند. همین امر باعث می ش���ود مردم از آنها انتظار 
داشته باشند تا در تیم ملی هم خوب باشند. با این حال 
نواقص بسیاری در تیم ملی وجود دارد اما انتظارات در 
حد این امکانات نیست و بسیار بااست. مشکاتی مانند 
لباس تیم و بازی تدارکاتی در کش���ورهای مثل هلند و 
انگلیس واقعا خنده دار است. با تمام این تفاسیر کی روش 
ت���اش می کند م���ا را حرفه ای نگه دارد و تاش هم 

می کنیم نتیجه بگیریم.
* ح����اا به عنوان بازیکنی که دومین حضورش در 
جام ملت های آسیا را تجربه می کند کدام تیم را متحدتر 
می بینید؟ تیمی که در سال 2015 استرالیا وارد زمین شد 

یا تیم فعلی؟
- هر تیم شرایط خاص خودش را دارد. چهارسال 
پیش ستاره هایی مثل آقایان نکونام، سیدجال حسینی و 
آندرانیک تیموریان داش����تیم. ستاره های بزرگ تیم که در 
آن زمان بودند را اان نداریم اما حاا ترکیبی از تجربه و 
بازیکنان جوان وجود دارد. حس می کنم این تورنمنت بسیار 
متفاوت تر از قبل خواهد بود. فعل خواستن را به بهترین 
شکل صرف می کنیم. نگاه خودم و هم تیمی هایم بسیار 
مثبت است. به جرات می گویم یکی از بهترین نسل های 

فوتبال ایران را داریم و می توانیم تاریخ ساز شویم.

* اگر قرار باشد به فینال برسیم فکر می کنی با چه 
تیمی بازی خواهیم کرد؟

- س����طح فوتبال آسیا بسیار پیشرفت کرده است و 
رقبای جدی مانند ژاپن و کره جنوبی  و استرالیا داریم. 
حریفان س����نتی مانند عربستان هم تیم های خوبی دارند. 

کار سختی داریم.
طارمی: با مس��ئواني که کوتاهی کردند، عکس 

نمی گیرم
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران 
با انتقاد از شرایط تیم ملی پیش 
از جام ملت ها گفت: اردوی قطر 
رایگان است و ایران پولی نداده 
است. اگر به خودمان بود باید در 
هوای سرد و آلوده تهران تمرین 

می کردیم.
مهدی طارمی، مهاجم ملی پوش الغرافه در گفت وگو با 
ایسنا درباره شرایط تیم ملی اظهار کرد: اردوی خیلی خوبی 
داش����تیم و برنامه های مد نظر کی روش انجام شده است. 
مهاجم الغرافه درباره فهرست تیم ملی برای جام ملت ها 
تصریح کرد: سرمربی باید تصمیم بگیرد که چه بازیکنانی 
به دردش می خورند و حق طبیعی او است. او چیزهایی 
می بین����د که بقیه نمی بیند. کی روش بازیکنانی را دعوت 
می کند که از لحاظ فنی، شخصیت و معیارهای دیگر آن ها 
را قبول دارد. این 25 بازیکنی که در فهرست هستند تاش 
کردند و سختی های خاص خود را کشیده اند. کی روش به 
دلیل این که رابطه نزدیکی با بازیکنان دار د، می داند که چه 
بازیکنی را دعوت کند. او بازیکنانی را دعوت می کند که 

می داند به تیم ملی کمک کنند.
طارمی درباره انتقادهای وارد شده به کی روش پیش از 
جام ملت ها تصریح کرد: منتقدها همیشه هستند و باید باشند. 
من مثالی می زنم، اگر خدا کمک کند و ما قهرمان شویم، آیا 
ما 23 نفر یا کادرفنی می گویند که قهرمانی فقط برای ما است؟ 
از خود من بپرسند می گویم که ما قهرمان شدیم. وقتی قهرمان 
شویم، یعنی ما 80 میلیون به همراه این 23 نفر و کادرفنی 
جام را به دست آورده ایم. ما نماینده تمام مردم ایران هستیم. 
همین منتقدها هم قلب شان برای ایران می تپد و اول و آخر 
حرف شان ایران است. کاری ندارند که تیم ملی با بازیکن بد 
یا خوب به مسابقات بروند، مهم برای شان موفقیت تیم ملی 
است. همیشه تعدادی بازیکن هستند که می آیند و می روند 
و تعداد دیگري می آیند اما این ایران است که می ماند و لباس 
تیم ملی هر زمان باارزش تر از زمان قبل می شود. بهتر شدن 
ایران در آس���یا و جهان هدف همه است. آن منتقد شاید با 
کسی به صورت شخصی مشکل داشته اشد اما تیم ملی اش 
را دوست دارد. مثا اگر من گل بزنم و کسی با من مشکل 
داشته باشد، به خاطر گلی که تیم ایران به ثمر رسانده است، 
خوشحال می شود. مهاجم تیم ملی درباره آقای گلی در آسیا 
گفت: اولویت اول من این نیست و مهم برایم تیم ملی است. 
آقای گلی من در آسیا اگر با قهرمانی تیم ملی همراه نشود، 
فراموش می شود و ارزشی ندارد.مهاجم تیم ملی درباره حمایت 
نشدن تیم ملی تصریح کرد: این که مسئوان به فکر تیم ملی 
نبودند و حمایت نکردند، از کوتاهی آن هاست و وظیفه شان 
بود که می آمدند و این کار را انجام می دادند. نمی دانم درگیر 
بودند یا هر دلیل که داشتند، قابل توجیه نیست. تیم ملی برای 
من یا مربی یا هر شخصی نیست بلکه برای کشور است. با 
تمام احترامی که برای آن ها قائلم کارشان اشتباه بود. اگر تیم 
ملی نتیجه خوبی بگیرد و برای عکس گرفتن بیایند و اگر 
اجباری نباشد، من حاضر نیستم کنار چنین آدم هایی بایستم و 
عکس بگیرم و شادی کنم زیرا در قبال تیمی که مسئول آن 

هستند باید یک بدرقه ساده انجام می دادند.
طارمی در پایان گفت: کس����ی از منتقدها خوشش 
نمی آید اما همه در جو بازی ها، از نام ایران به عنوان تیم 
ملی مان یاد می کنند. بهتر اس����ت این عرق از یک هفته 
قبل از مسابقات بیاید نه این که در کوران مسابقات این 

اتفاق بیفتد. 

 رئیس کمیته امداد با بیان اینکه 
در 9 ماه گذشته مردم زیر شدیدترین 
فشار اقتصادی سوختند و ساختند 
اما هیچ مس����اله حاشیه ای در کشور 
 به وج����ود نیامد، گفت: کل بودجه 
7 هزار میلیارد تومانی سال 97 برای 
کاهش فقر مطلق در 9 ماهه اول سال 

محقق شد.
به گزارش سایت خبری کمیته 
امداد، س����یدپرویز فتاح با حضور در 
برنامه تلویزیونی »حاا خورشید« با 
اشاره به حمایت مجلس و دولت از 
افزایش اعتبارات مددجویان کمیته 
ام����داد در س����ال 98 تاکید کرد: در 

بودجه 98 اعتبارات بسیاری از نهادها 
کاهش یافته است اما بودجه کمیته 
امداد تغییری نداشته است. امیدواریم 
و از دولت می خواهیم همانطور که 
حقوق کارمندان به درستی 20 درصد 
افزایش می یابد، اعتبارات مددجویان 
امداد هم به همین نسبت رشد داشته 

باشد.
رئیس کمیته امداد با اش����اره به 
وفاق شکل گرفته حول کمیته امداد در 
میان دولت، مجلس و مردم، از مکاتبه 
با رئیس جمهوری برای اختصاص دو 
نوبت سبد کاا به مددجویان امداد و 

بهزیستی تا پایان سال خبر داد.

ب���ه رغم ادعای توییتری الیاس حضرتی مبنی 
بر اس���تعفای وزیر بهداشت در اعتراض به کاهش 
بودجه سامت، وی در جلسه شورای راهبردی طب 
عمومی حاضر ش���د و گفت: معاونت های مختلف 
وزارت بهداشت فرصت ارزشمند همکاری با انجمن 
پزش���کان عمومی کشور را غنیمت بشمارند چراکه 
در حال حاضر افراد شریف، ایق و منصفی در این 
مجموعه حض���ور دارند و قصد کمک به وزارت 

بهداشت و مردم را دارند.
به گزارش ایس���نا، دکتر سیدحسن هاشمی در 
جلسه شورای راهبردی طب عمومی اظهار داشت: 

خوش���بختانه در حال حاضر نگاه و رویکرد انجمن 
پزشکان عمومی کشور ملی است بنابراین باید از این 
فرصت ارزشمند استفاده کنیم . وزیر بهداشت تصریح 
کرد: در دوران گذشته در شهرهای مختلف کشور، یک 
پزشک عمومی فعالیت داشت و همه مردم و بیماران 
به او مراجعه می کردند اما امروز شرایط متفاوت شده 
اس���ت و به هر شهری که سفر می کنم، همه از ما 

پزشک فوق تخصص و پروفسور می خواهند.
بنابر اعام وبدا، هاش���می ضمن تاکید بر لزوم 
تعریف فیلدهای کاری پزشکان عمومی خاطرنشان 
کرد: فیلدهای کاری که پزشکان عمومی می توانند 

در آن فعالیت داش���ته باشند، بی شمار است و اگر 
بخواهیم دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی را 
افزای���ش و هزینه های این حوزه را کاهش دهیم، 
راهی نداریم که فرصت های بی ش���مار موجود را 
در اختیار طب عمومی قرار دهیم. هاشمی خاطرنشان 
کرد: اصرار زیادی کردم که دو نفر از پزشکان عمومی 
در ش���ورای آموزش پزشکی عمومی کشور حضور 
داشته باشند و پزشک متخصص ممکن است نتواند 
به خوبی برای پزشکان عمومی برنامه آموزشی تدوین 
کند و پزشکان عمومی می توانند در این شورا حضور 

و مشارکت داشته باشند.

وزیر بهداشت: استقرار نظام ارجاع بدون کمک پزشکان عمومی غیرممکن است

اختصاص 2 نوبت سبد کاا به مددجویان  کمیته امداد و بهزیستی تا پایان سال 

مخالفت نظام پزشکی با »تجاری سازی مطب«
سرپرست سازمان نظام پزشکی ضمن مخالفت 
با مصوبه شورای عالی استان ها مبنی بر تجاری سازی 
مطب پزشکان، گفت: سازمان نظام پزشکی با این 
اقدام مخالف است؛ چراکه این کار منجر به تحمیل 
هزینه های بیشتر به نظام سامت و مردم می شود. 
دکت���ر محمدرضا ظفرقندی در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی استان ها 
مبنی بر تجاری سازی کاربری مطب پزشکان، گفت: 
در جلسه اخیر شورای عالی استان ها مصوبه ای مبنی 

بر اینکه مطب های پزش���کان به عنوان مکان هایی 
با کاربری تجاری تلقی ش���وند، ارائه شده است. 
همچنی���ن این مصوب���ه را طی نامه ای به رئیس 
مجلس شورای اسامی منعکس کرده اند تا به عنوان 

ایحه ای قانونی در دستور کار قرار گیرد.
 وی ضم���ن مخالفت با این طرح، افزود: در 
این زمینه پاس���خی را خطاب به رئیس مجلس 
شورای اسامی آماده و اعام کرده ایم که این اقدام 
هم خاف مقررات است و هم عوارض متعددی 

در پی دارد. زیرا ابعاد مختلف آن سنجیده نشده 
است و باعث بروز مشکاتی می شود. باید توجه 
کرد که یکی از مش���کات این مصوبه این است 
که طبیعتا وقتی قرار باشد مطب های پزشکان تغییر 
کاربری داده و تجاری شوند،  هزینه بسیار سنگینی 
بر مطب ها وارد می شود که این هزینه سنگین در 
قانون تعرفه که ش���امل هزینه خدمت به عاوه 
هزینه های سرباری اعم از اجاره مطب و... است، 

دیده نشده است.

بقیه از صفحه 3
در چنین وضع بحرانی، دولت ایران از حق قانونی خود استفاده 
کرده، صنایع نفت را ملی نمود تا درآمد بیش����تری به دس����ت آورده 
به مصرف احیاء اقتصاد کش����ور برساند. ولی بدبختانه استعمارگران 
خارجی به هزاران وس����ائل نامش����روع متوسل شدند تا مانع فروش 

نفت ایران بشوند  .
این اس����تعمارگران ظالم، عملی را که خودشان در کشورشان 
نمودند، صحیح دانسته، ولی انجام همان عمل را در کشور فقیر ما، 
خ����اف ح����ق و قانون فرض مي نمایند! گر چه این موضوع در ماه 
 دسامبر گذشته در هیأت اجرائیه مطرح شده و منجر به تصمیم زیر 

گردید :
 »کمیته اجرائیه با اطاع از گزارش هیأت نمایندگی خاورمیانه 
و وق����وف ب����ه این امر ک����ه جنگ دوم جهانی اقتص����اد ایران را 
دگرگون س����اخته، مراتب عاقه و هم����کاری خود را به کارگران 
ای����ران اب����راز مي دارد و از کش����ورهای دموکراتیک تقاضا مي کند 
که با تمام وس����ائل ممکن به تجدید حیات اقتصادی ایران اقدام 
کنند تا بدین ترتیب ش����رائط زندگی کارگ����ران ایرانی بهبود یابد 
 و به پیش����رفت اجتماعی و تحکیم دموکراس����ی در این کش����ور 

کمک شود . 
ولی متأسفانه این تصمیم هم اثر عملی برای ایران نداشت . 

به این مناس����بت اس����ت که توجه همکارانم را به این حقیقت 
جلب مي کنم که اگر مي خواهید پایه و اساس صلح قابل دوامی را 
در جهان پی ریزی نمائید، بایستی توسط سندیکای قوی خود فشار 
بیاورید، تا مس����ئولین امور به نوبه خودشان، به وسیله سازمان ملل 
متحد، یا از مجاری سیاس����ی، توجه اولیای دول بزرگ را به احیاء 
اوضاع اقتصادی کشورهای خسارت دیده از جنگ، مخصوصاً کشور 

ایران که دروازه و کلید شرق نزدیک است، جلب نماید .
نط����ق آقای دکتر مش����اور با ک����ف زدن ممتد حضار خاتمه 

یافت ». 

 تقدم مبارزه با فقر و صلح اقتصادی 
بر صلح سیاسی و اجتماعی
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مركز همايش ها و سالن   اجتماعات

برگزاركننده مجالس ختم و ترحيم
سمينارهاي علمي و فرهنگي

ب��ا برخ��ورداري از دو س��الن پيش��رفته و مج��زا 
ب��راي خانم ه��ا و آقاي��ان و ي��ك ت��اار پذيراي��ي 
در مج��اورت مس��جد، آم��اده برگ��زاري مجال��س 
 خت��م و ترحي��م و يا س��اير مراس��م ها و همايش ها 

مي باشد.
آدرس: خيابان دكتر شريعتي، خيابان خواجه 
عبدال�ه انص�اري ، خيابان تيس�فون، خيابان 

مدائن، مسجد جامع آل ياسين
و  ش�ريعتي  س�يدخندان،  از  دسترس�ي   

بزرگراه هاي رسالت و شهيد صياد شيرازي
09192098386 - 021    22881020  

جناب آقاي عبدالعلي پيرمحمدي
رئيس هيئت واليبال استان البرز

 خبر درگذش��ت همس��ر گراميتان موجب تأسف و تأثر 
گرديد.

اي��ن مصيبت را به ش��ما بزرگوار و خان��واده محترمتان 
تسليت گفته و خود را در غم تان شريك مي دانيم

پرويز بيات و برادران

جناب آقاي دكتر محمدكشاورز روحي
خبر فوت پدر گراميتان موجب تأسف و تأثر گرديد. اين 
مصيبت را به شما بزرگوار و خانواده محترمتان تسليت 

گفته و خود را در غم تان شريك مي دانم.
نماينده و خبرنگار روزنامه اطاعات در ماهدشت

پرويز بيات

جناب آقاي دكتر دوغائي مقدم
 و خانواده محترم

 با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده را صميمانه تسليت 
ع��رض نموده از خداوند متعال صبر و ش��كيبائي براي 
بازمان��دگان و عل��و درجات براي آن مرحوم مس��ئلت 

مي نمائيم.
 »دكت�ر عب�اس صابري � دكتر احمد ش�فيعي � 

دكتر سهيل فدائي � دپارتمان آندوسكوپي«

جناب آقاي دكتر غامرضا فنائي
جناب آقاي دكتر  احمد فنائي

با كمال تأس��ف و تأثر مصيبت وارده را به شما و خانواده 
محترم تسليت عرض نموده و شادي روح آن مرحومه و 

تسلي بازماندگان را از خداوند متعال خواستاريم.
مديرعامل، هيئت مديره و پزشكان 
بيمارستان تهران

استاد گران قدر 
جناب آقاي دكتر محمود فرزان

مصيبت گرانبار فق��دان اخوي گرامي تان آقاي دكتر 
محمدعل�ي فرزان را خدمت ش��ما و خانواده محترم 
تسليت عرض نموده و از خداوند برايتان صبر و شكيبائي 

مسئلت داريم.
پزش�كان و پرس�نل بخش ارتوپدي بيمارستان 

امام خميني

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

مجلس بزرگداشت
ب��ا نهايت تألم و تأس��ف درگذش��ت ناگهاني مهندس 
محمدرضا صابري مدير ارش��د اين مهندسين مشاور 
را به اطاع كليه دوس��تان و آش��نايان مي رساند. بدين 
مناسبت مجلس بزرگداشتي روز دوشنبه 97/10/10 
از ساعت 16 تا 18 در تاار باغ سعادت واقع در سعادت آباد، 
خيابان صراف هاي شمالي، نبش كوچه17 غربي برگزار 
مي ش��ود. حضور سروران گرامي موجب شادي روح آن 

مرحوم و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
 مديريت مهندسين مشاور صنعتي نوها

اين زخم سامت عاج را  به سكته واداشت 
با نهايت تأثر و تأس��ف درگذش��ت )همسر، پدر، برادر( 
عزيز و گرامي مان شادروان فرشيد گلريز را به اطاع 

بستگان، آشنايان و دوستان مي رساند.
مراس��م تش��ييع آن مرح��وم در س��اعت 9 صب��ح روز 
دوش��نبه م��ورخ 1397/10/10 از درب منزل آن تازه 
در گذش��ته واقع در خيابان ستارخان، ميدان خبرنگار، 
 كوچ��ه طهم��ورث اردان پ��اك7 طبق��ه دوم انجام

 مي پذيرد.
وس��يله رفت و آمد جهت حض��ور بر مزار آن مرحوم در 
بهشت زهرا)س( قطعه هنرمندان مهيا مي باشد. حضور 
كلي��ه س��روران عزيز موجب ش��ادي روح آن مرحوم و 

تسلي خاطر بازماندگان مي گردد.
خانواده ه�اي: گلري�ز، خيرخ�واه، حس�ن زاده، 
توحيدي، بن�ي كمالي، زائرين، نوبرزاد، زالبيك، 
خرازيان، طلوعي تويسركاني، جوادي، حسيني، 

دواچي و ساير وابستگان

يادبود
نهم دي ماه پنجمين سالگرد درگذشت مادر عزيزمان 

بانو زهرا صنيعي تهراني را گرامي مي داريم. 
روحشان شاد.

عبدالصمد و مولود جم نژاد

دوست عزيز جناب آقاي حسن تقي پور
با اندوه فراوان درگذش��ت پدر ارجمندتان را به ش��ما و 
خانواده محترمتان صميمانه تسليت عرض مي نمايم.
»امير مومن زاده«

دوست محترم
جناب آقاي دكتر نيشابوري

با نهايت تأسف مصيبت وارده را به شما تسليت مي گويم.
دكتر علي قاسمي

آگهي تسليت
با نهايت تألم و تأس��ف درگذشت همكار گرامي جناب 
آق�اي مهن�دس محمدرض�ا صابري را به همس��ر 
ارجمن��د، فرزند برومن��د و كليه بازماندگان آن مرحوم 
تس��ليت عرض نموده، خود را در غم از دس��ت رفتن آن 

عزيز شريك مي دانيم.
مديريت و كاركنان 
مهندسين مشاور صنعتي نوها

همكاران گرامي
 جناب آقاي دكتر محمدرضا نيشابوري 

 دكتر كيانوش نيشابوري
 و خانم دكتر مهرنوش نيشابوري

مصيبت وارده را از صميم قلب به شما تسليت مي گوييم.
گروه ارتوپدي بيمارستان توس

همكاران گرامي
 جناب آقاي دكتر محمدرضا نيشابوري 

 دكتر كيانوش نيشابوري 
و خانم دكتر مهرنوش نيشابوري

با كمال تأس��ف و تألم مصيبت وارده را به ش��ما تسليت 
مي گوييم.

دكتر هوشنگ  زادانفرخ و بانو

جناب آقاي دكتر 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

به مناس��بت چهاردهمين سالگرد درگذشت پروفسور 
سعيد شاملو فرهمند بنيانگذار روانشناسي باليني ايران، 

استاد دانشكده پزشكي تهران را گرامي مي داريم.
همسر: دكتر شهناز شجاع
فرزندان: شهرزاد � شيرين

سنگ صبور غم ياران چه غريبانه رفت 
شمع شب اش از پي هم سوخت و چو پروانه رفت 

سوخت زآتش دلش اما گله بر يار نبرد 
لب نگشود راز و چو درويش ز كاشانه رفت 

دي م��اه ، چه تل��خ زمزمه 
مي كند: 11 س��ال از س��فر 
غريبانه و بي وداع عزيزمان 
ش��ادروان سعيد درويش 

گذشت. 
ياد و خاطره اش همواره در 

قلبمان زنده است. 
افشين نريماني 

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 همس�ر 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 فرد � ساداتيان

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 مجتمع تولیدی اجداد سپیدان کوثر سهامی خاص
 به شماره ثبت 34855 و شناسه ملی 10530228740 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/01/21 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: روزنامه کثیراانتش���ار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب 
سود و زیان سال مالی منتهی به 1396/09/30 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفیدراهبر 
به شناسه ملی 10861836531 به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )302365( 

آگهی تغییرات شرکت ارج زاد سهامی خاص به شماره ثبت 182178 و شناسه ملی 10102243642 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران -شهرستان تهران -بخش مرکزی 
-ش���هر تهران-محله ارج-خیابان مصطفی خمینی-بزرگراه امیر سر لشگر ش حسین لشگری-پاک 109-طبقه همکف- کدپستی 1398816111 تغییر یافت. حسین کرد 
با کدملی 0045117500 نماینده شرکت نوآورتدبیر با شناس���ه ملی 10101716044 به سمت رئیس هیئت مدیره. علیرضا موسوی جهان آباد با کد ملی 4220050841 
نماینده ش���رکت خدمات ارج با شناسه ملی 10101749207به سمت عضو هیئت مدیره. آرتین ش���اه نظری با کدملی 0064398226 نماینده شرکت ارج با شناسه ملی 
10100129559 به س���مت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق 
مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: 1- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ارگانهای 
دولتی و مؤسس���ات خصوصی در ارتباط با موضوع شرکت. 2- ایجاد و حذف شعبه ها یا نمایندگی فروش در هر نقطه از ایران براساس آیین نامه مربوطه و گزارش آن در هر 
شش ماه به هیئت مدیره و ایجاد و حذف ش���عبه یا نمایندگی )دفتر ( در خارج از ایران با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. 3- اداره امور شرکت بلحاظ فنی، اداری 
،مالی،تولیدی و تجاری با رعایت کلیه قوانین و آیین نامه های مصوب هیئت مدیره. 4- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل،حقوق و مزایا و همچنین صدور احکام 
پرس���نلی،ترفیع ،تنبیه و خروج آنان از خدمات و مرخصی و بازنشستگی و سایر اقدامات پرسنلی در چارچوب مقررات استخدامی و نمودار سازمانی و آئین نامه های حقوق و 
دس���تمزد و موازین قانونی و براساس بودجه پرسنلی مصوب شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. 5- صدور مجوز خرید و فروش و انجام هر نوع معامات داخلی و خارجی در 
ارتباط با موضوع ش���رکت و تسجیل و تایید و پرداخت کلیه هزینه های مرتبط با آن و سایر هزینه های شرکت در چارچوب آیین نامه های مالی، معاماتی و سایر مقررات و 
مصوبات هیئت مدیره ش���رکت. 6- تنظیم و تدوین آیین نامه های شرکت شامل: مالی،معاماتی، حقوق و دستمزد، تجاری،اداری،رفاهی و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت 
تصویب. 7- تهیه بودجه ساانه ش���رکت،تقویم کاری، تولید، پرسنل و بطور کلی مالی و عملیاتی و پیش���نهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب تا پایان بهمن ماه هر سال. 
8- طراحی و تدوین نمودار سازمانی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. 9- تصمیم گیری در مورد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و 
مؤسسات یا بستن حساب با رعایت مقررات قانونی و مصوبات هیئت مدیره. 10- تصمیم گیری و هر گونه اقدام قانونی ازم در مورد دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون 
آن از اصل و بهره و متفرعات با رعایت امضاء های مجاز شرکت. 11- پیشنهاد هرگونه اقدام قانونی ازم در مورد تعهدات،ظهرنویسی اوراق تجاری توسط مدیرعامل و یکی از 
اعضاء هیئت مدیره طبق آیین نامه های مالی و معامات. 12- اجاره و استجاره و واگذاری و ترهین هرگونه اموال غیر منقول و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه 
عین مس���تاجره پس از تصویب هیئت مدیره. 13- طراحی و اقدام برای ثبت هرگونه عائم تجاری پس از تصویب هیئت مدیره. 14- به امانت گذاری هرنوع اسناد مالکیت و 
وجوه و س���رمایه گذاری ها در صندوق های دولتی و خصوصی به عنوان وثیقه و سپردن ضمانت نامه بمنظور دریافت تسهیات و انعقاد قراردادهای مالی و تجاری و استرداد 
آنها با توجه به مقررات قانونی و آیین نامه های مالی، معاماتی پس از تصویب هیئت مدیره. 15- فراهم آوردن تس���هیات و تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکتها و مؤسسات 
و هر نوع اس���تقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت پس از تصویب هیئت مدیره. 16- خرید و احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت با توجه به آیین نامه معاماتی 
و مصوبات هیئت مدیره. 17- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تس���لیم دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات، مراجعه به امر دادرسی،ادعای 
جعل نس���بت به سند دعوی خسارت یا جلب اشخاص ثالث و دفاع از دعوی ثالث،دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی و توقیف اشخاص و اموال بدهکاران به 
شرکت،درخواس���ت صدور برگ اجرایی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره، یا بدون حق توکیل در توکیل و غیره، ولوکراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری 
بجای او و گزارش نتایج به هیئت مدیره. 18- تنظیم صورت دارایی و دیون ش���رکت و همچنین تهیه ترازنامه و حس���اب سود و زیان و سایر صورت های مالی جهت طرح و 
تصویب در هیئت مدیره و ارائه به حس���ابرس و بازرس قانونی شرکت با توجه به قانون تجارت. 19- اختیار تفویض قس���متی از اختیارات فوق به مسئولیت خود به معاونین 
مدیرعامل. 20- تاس���یس هر گونه شرکت جدید و مشارکت با اشخاص و مؤسسات و ش���رکت های موجود پس از تصویب هیئت مدیره. 21- دعوت مجامع عمومی عادی و 

مجامع عادی بطور فوق العاده و تعیین دستور جلسات مجامع پس از تصویب هیئت مدیره. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )302367( 

آگهی تغییرات صندوق بیمه کشاورزی سهامی خاص 
به شماره ثبت 57786 و شناسه ملی 10101028557 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1396/06/14 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ترازنامه و حساب سود و زیان س���ال مالی منتهی به سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. 
سازمان حسابرسی شناسه ملی 10101136332 به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی 1396 

انتخاب گردید. روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )302363( 

آگهی تغییرات شرکت نشرمرکز سهامی خاص
 به شماره ثبت 57048 و شناسه ملی 10101021337 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/07/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
صورتهای مالی منتهی ب���ه 1396/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. موسس���ه اصول نگر آریا 
به شناس���ه ملی10103559024به عنوان ب���ازرس اصلی و خانم مهری ن���گاری با کد ملی 
0068932022 به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراانتشار 

اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )302359( 

آگهی تغییرات 

شرکت توسعه مهندسی و ساخت واگنهای مسافری ره نورد 

سهامی خاص به شماره ثبت 502117 و شناسه ملی 14006392728 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور ف���وق العاده مورخ 

1397/04/02 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: اشخاص حقوقی ذیل به مدت 

2 سال به س���مت اعضای هیئت مدیره ش���رکت تعیین گردیدند: سازمان 

گسترش و نوسازی صنایع ایران به ش���ماره شناسه ملی10861673173 

س���ازمان مدیریت صنعتی به شماره شناسه ملی 10100500635 شرکت 

مرکز گس���ترش فناوری اطاعات به شماره شناسه ملی 10100858030 

شرکت گسترش الیاف شیشه مرند به شماره شناسه ملی 10200455000 

 ش���رکت گس���ترش س���وخت س���بز زاگرس به ش���ماره شناسه ملی

 10660175989 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )302361( 

آگهی تغییرات
 شرکت کارت ایران شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 135759 و شناسه ملی 10101789579 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/08/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به ش.م 10101750182 بنمایندگی آقای مرتضی 
داودی به ک.م 0043607802 به عنوان رئیس هیئت مدیره، ش���رکت پایاپای ملی 
به ش.م 10101788578 بنمایندگی آقای امیر رس���ولی به ک.م 0068335271 
به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و ش���رکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی به ش.م 
10320251125 بنمایندگی آقای یاسین س���لیمانیان به ک.م 3962567097 به 
عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب ش���دند. کلیه اس���ناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور از قبیل چک و س���فته و قراردادها با امض���اء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء 
هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء 2 نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر 
ش���رکت دارای اعتبار خواهد بود. و کلیه نامه های اداری و مکاتبات عادی شرکت با 
امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )302362( 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کابل افشان اردستان سهامی خاص 
به شماره ثبت 304251 و شناسه ملی 10260084355 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: موسسه حسابرسی داوران حس���اب با شناسه ملی 10100521980به سمت بازرس 
اصلی و محمد رضا عاقلی با کد ملی 0046934626 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )302351( 

آگهی تغییرات شرکت مبین پخش پاسارگاد سهامی خاص
 به شماره ثبت 433429 و شناسه ملی 10320840886 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/08 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: نام شرکت به “ اطلس پاس���ارگاد دماوند “ تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )302354( 

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی اروند راه سهامی خاص
 به شماره ثبت 13321 و شناسه ملی 10100507441 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/02/29 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای گودرز محمدی به ش���ماره ملی 3359619579 به سمت بازرس اصلی و آقای 
بهرام قائم پناه به ش���ماره ملی 2001953712 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. آقای محمدعلی عنایت اللهی به ش���ماره ملی 2000825291 به سمت 

مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )302355( 

آگهی تغییرات شرکت توسعه فواد ساب سهامی خاص
 به شماره ثبت 171151 و شناسه ملی 10102136152 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1396/12/29به تصویب رسید. موسسه حسابرسی 
و خدمات مدیریت سامان پندار )حسابداران رسمی( به شناسه ملی 10100525069 به سمت بازرس 
اصلی و خانم عصمت خان محمدی به کدملی0480133220 به سمت بازرس علی البدل برای یکسال 

مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )302356( 

آگهی تغییرات شرکت پایاپای ملی سهامی خاص
 به شماره ثبت 135656 و شناسه ملی 10101788578 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 س���ال به ش���رح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت 
س���رمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی10101750182 و ش���رکت کارت ایران به شناسه 
ملی10101789579 و شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی به شناسه ملی10320251125 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )302357( 

آگهی تغییرات شرکت کارت ایران سهامی خاص
 به شماره ثبت 135759 و شناسه ملی 10101789579 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: اعضاء هیئت مدیره ش���رکت به مدت 2 سال به ش���رح ذیل انتخاب گردیدند: 
1- شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به ش.م 10101750182 2- شرکت پایاپای ملی به ش.م 

10101788578 3- شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی به ش.م 10320251125 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )302358( 

آگهی تغییرات
 شرکت گروه پزشکی اله سهامی خاص

 به شماره ثبت 77633 و شناسه ملی 10101224921 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/04/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د: کرمعلی باصری ) کد ملی 1219265209( بسمت مدیرعامل 
و محمد نقی طهماس���بی ) ک���د ملی 3979181057( بس���مت رئیس 
هیئت مدیره و علی ربانی ) کد ملی 1291274571( بس���مت نایب رئیس 
هیئت مدیره انتخاب ش���دند. حق امضاء کلیه اسناد وتعهد آور مالی و اوراق 
بهادار شرکت از قبیل چک و س���فته و قراردادهای عقود اسامی با امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و درصورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره 
با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا” همراه با مهر ش���رکت 
معتبر بوده و اوراق عادی و مکاتباتی اداری با امضاء مدیر عامل ش���رکت 

معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )302352( 

آگهی تغییرات شرکت پایاپای ملی سهامی خاص
 به شماره ثبت 135656 و شناسه ملی 10101788578

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/08/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

مرتضی داودی به کد ملی0043607802 به نمایندگی از ش���رکت سرمایه گذاری 

خوارزمی به شناسه ملی 10101750182 به عنوان رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا 

خوشبخت به کد ملی3256830791 به نمایندگی از شرکت کارت ایران به شناسه 

مل���ی 10101789579 به عنوان عضو هیئت مدیره و مدر عامل و امیر رس���ولی به 

کد ملی 0068335271 به نمایندگی از ش���رکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی به 

شناسه ملی10320251125 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و 

کلیه اس���ناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و … با امضاء 

مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غی���اب مدیرعامل با امضاء 2 نفر از 

اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر ش���رکت دارای اعتبار خواهد بود. و کلیه نامه های 

اداری و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر 

شرکت دارای اعتبار خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )302360( 

آگهی تغییرات 
شرکت خاک مسلح سازان سهامی خاص

 به شماره ثبت 156838 و شناسه ملی 10101995670 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/03/09 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: -کامبیز بهنیا به ش���ماره ملی 0039543226 به سمت رئیس 

هیئت مدیره و علی حوری زاد گنجکار به ش���ماره ملی 3341231366 به 

س���مت مدیر عامل و عضوء هیئت مدیره و اردوان بهنیا به ش���ماره ملی 

4710095450 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهسا برنده به شماره 

ملی 0070783810 به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. -کلیه 

اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات ،قراردادها 

و عقوداسامی با امضاء مش���ترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )302350( 

آگهی تغییرات 
شرکت پرشیا خودرو شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 236028 و شناسه ملی 10102769518 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره م���ورخ 1397/08/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: آقای عبداله حقیقت به ش���ماره ملی 2471076416 
به س���مت رئیس هیئت مدیره. آقای هادی س���لیمانی ملکان به ش���ماره 
ملی 0452447895 به س���مت مدیرعامل و نائ���ب رییس هیئت مدیره. 
آقای غامرضا حاجی زاده به ش���ماره ملی 1950365972به سمت عضو 
هیئت مدیره آقای ساسان حریری به شماره ملی 1461573106 به سمت 
عضو هیئت مدیره. ش���رکت فرزانگان فارس نیکو به شماره ثبت 515977 
با نمایندگی آقای پرهام عظیمی به شماره ملی 0062420119 به سمت 
عضو هیئت مدیره انتخاب شدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی 
و تعهدآور و قراردادها و عقود اس���امی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً 
همراه با مهر ش���رکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدی���ره متفقاً همراه با مهر 
شرکت 2-سایر نامه های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی 
از اعضاء هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت 3- اسناد تعهد آور مربوط 
به امور فروش خودرو و شماره گذاری ) از جمله سند قطعی فروش خودروها، 
کادرکس شماره گذاری و وکالتنامه های مربوط به فروش و تعویض پاک و 
کلیه مکاتبات امور بیمه خودرو کارت گارانتی و قراردادهای فروش���خودرو، 
توافق نامه فروش گارانتی ( با امضاء آقای محمود کوش���ش به شماره ملی 
2992357294 یا آقای نوید نیری نیا به ش���ماره ملی0055029302 یا 

یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ( معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )302348( 

آگهی تغییرات 
شرکت داده پردازی خوارزمی سهامی خاص

 به شماره ثبت 134052 و شناسه ملی 10101772865 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: -ارائه خدمات درزمینه امور انفورماتیکی شامل طراحی، تحلیل، 
تولید و پیاده س���ازی، نصب و راه اندازی هرگونه نرم افزارهای رایانه ای اعم از 
سفارش مش���تری و یا بسته های نرم افزاری و سیس���تم های فرآیندی. -ارائه 
خدمات در زمینه امور پش���تیبانی و نگهداری دوره ای نرم افزارهای تولید شده 
داخلی و یا خارجی. -ارائه خدمات در زمینه امور تولید، ثبت، نگهداری، تحلیل 
و توزیع داده های اطاعاتی از طریق بس���ترهای مربوطه و دیتا سنترها و کلیه 
بانکهای اطاعاتی و ذخیره س���ازی اطاعات و بازیابی آنها و پیاده س���ازی زیر 
ساخت های مرتبط با فعالیت شرکت. -ارائه خدمات در زمینه انواع کارت های 
هوشمند الکترونیکی وRFID ها و ثبت اطاعات اثر انگشت. -ارائه خدمات در 
زمینه کلیه امور مربوط در بستر اینترنت و اینترانت و رایانش های ابری و پروژه 
های اطاع رسانی و ش���بکه های مجازی و پورتال ها وب سایت های سازمانی. 
-ارائه خدمات در زمینه امور مربوط به مدیری���ت امنیت اطاعات و ارتباطات 
و ایجاد س���اختارهای امنیتی برای تولید و تبادل اطاعات. -ارائه خدمات در 
زمینه امور مربوط به تولید، توس���عه، پشتیبانی CORE BANKING و زیر 
ساخت های آن. -ارائه خدمات در زمینه مش���اوره و نظارت درخصوص اجرای 
پروژه های IT و ICT. -ارائه خدم���ات در زمینه امور مربوط به نرم افزار های 
بانکداری الکتریکی، اتوماسیون بانکی و خدمات نوین بانکی و تجارت الکترونیک. 
-ارائه خدمات در زمینه امور مربوط به پروژه های پرداخت یار )شامل بازاریابی، 
اجرا و نظارت بر عملکرد پذیرندگان پش���تیبانی شده( -ارائه خدمات در زمینه 
امور مربوط به آموزش در خصوص فعالیت های شرکت -ارائه خدمات در زمینه 
امورمربوط به تحقیق و پژوهش -ارائ���ه خدمات در زمینه امورمربوط به تولید، 
خرید، ف���روش، واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای و دس���تگاه های جانبی 
و قطعات و ملزومات مرتبط با ب���ازار IT و ICT -ارائه خدمات در زمینه امور 
 LAN , WAN , Wireless مربوط به طراحی و پیاده سازی ش���بکه های
-ارائه خدمات در زمینه امور نصب و راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی دوره ای 
از کلیه تجهیزات Passive شبکه و سرورها، UPS ها، Client ها، -مشارکت 
و س���رمایه گذاری در کلیه طرح ها و پروژه های مربوط به فعالیت ش���رکت، 
فین تک ها، استارت آپ ها -اخذ وام و تسهیات و اعتبار از بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری -انعقاد قرارداد با اش���خاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی 
-شرکت در کلیه نمایش���گاه های داخلی و خارجی -اخذ و یا اعطای نمایندگی 
داخلی و خارجی -ایجاد شعب در سراسر کشور -شرکت در مناقصات و مزایدات 
داخل و خارج از کشور در زمینه فعالیت های شرکت -ارائه خدمات در خصوص 
برنامه ریزی راهبردی و کسب و کار سازمانی و مهندسی مجدد سازمان ها -ارائه 
خدمات در زمینه پیاده سازی نظام های مدیریتی و کیفیتی و تدوین استراتژی 
های س���ازمانی -ارائه خدمات تامین نیروی متخصص -ارئه خدمات مربوط به 
تدوین طرح های توجیهی، امکان س���نجی، تهیه و نظارت برRFP )در صورت 
ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای ازم( به موضوع شرکت 

الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )302353( 

آگهی تغییرات شرکت ملی پاایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 89152 و شناسه ملی 10101335408

 به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای علیرضا صادق آبادی با شماره ملی 0068201451 بعنوان رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل و آقای ناصر بابایی با ش���ماره ملی 2259456944 بعنوان نایب رئیس 

هیئت مدیره شرکت برای مدت سه سال انتخاب شدند 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )302344( 

آگهی تغییرات شرکت سیمان ابیک سهامی عام
 به شماره ثبت 198702 و شناسه ملی 10102405220 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: -ترازنامه و حساب س���ود و زیان برای سال 
مالی منتهی ب���ه 1396/12/29 به تصویب رس���ید. -اعضاء هیئت مدیره 
شرکت برای مدت دو سال بش���رح زیر انتخاب گردیدند: -شرکت سهامی 
عام سیمان فارس و خوزس���تان به شناسه ملی 10100235615 -شرکت 
سیمان بهبهان)سهامی عام( به شناس���ه ملی10420111121 -شرکت 
س���یمان فارس)سهامی عام( به شناس���ه ملی 10861051155 -شرکت 
سیمان فارس نو)س���هامی عام (به شناسه ملی 10101258929 -شرکت 
سیمان خوزستان )سهامی عام( به شناسه ملی 10420082717 -روزنامه 
کثیراانتش���ار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. -سازمان 
حسابرسی به ش���ماره ملی 10101136332 به عنوان بازرس قانونی برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )302349( 

آگهی تغییرات
 شرکت پرشیا خودرو شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 236028 و شناسه ملی 10102769518 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور ف���وق العاده مورخ 

1397/08/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -اعضای هیئت مدیره برای مدت 

دو سال به شرح ذیل انتخاب ش���دند: -آقای عبداله حقیقت به شماره ملی 

)2471076416 (- شرکت فرزانگان فارس نیکو به شماره ثبت 515977 

به شناس���ه مل���ی 10530196948 با نمایندگی آق���ای پرهام عظیمی 

0062420119 -آقای ساس���ان حریری به شماره ملی )1461573106( 

-آقای هادی س���لیمانی ملکان به ش���ماره ملی) 0452447895( -آقای 

غامرضا حاجی زاده به شماره ملی )1950365972( -روزنامه کثیر اانتشار 
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گوترش در پیام سال نو خواستار همکاری بین المللی شد
ایسنا: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 
متحد در پیام خود به مناس���بت سال نو میادی 
گفت: هنگامی که همکاری بین المللی برقرار باشد، 
جهان برنده است.متن کامل پیام گوترش به شرح 
زیر است: شهروندان عزیز جهان! برایتان سالی نو 
سرشار از شادی، صلح و کامیابی آرزومندم .سال 
گذشته اینجانب هشدار قرمز دادم و به مخاطراتی 
اش���اره کردم که هنوز وجود دارند. این ایام برای 

افراد زیادی همراه با دلواپسی است و جهان ما تحت فشار روحی قرار دارد.
تغییرات اقلیمی سریع تر از اقدامات ما پیش می روند و تقسیمات جغرافیای 
سیاسی عمیق تر شده و این موجب حل و فصل دشوارتر درگیری ها می شود.
نابرابری در حال رشد است و مردم می پرسند چرا در جهان تعداد معدودی 
از افراد صاحب ثروتی برابر با دارایی نیمی از جامعه بشری هستند؟ نابردباری 
در حال افزایش و اعتماد در حال کاهش است.اینک زمان آن فرا رسیده تا از 
آخرین و بهترین فرصت ها استفاده و تغییرات اقلیمی غیر قابل کنترل و فزاینده 

را متوقف کنیم. وقتی همکاری بین المللی برقرار باشد، جهان برنده است.
حمله سايبری، توزيع روزنامه ها در آمريکا را مختل کرد

فارس: حمله س���ایبری به چند روزنامه و انتشارات در آمریکا موجب 
بروز اختال در انتش���ار و توزیع چندین روزنامه در سراسر این کشور شد. 
»لس آنجلس تایمز« به نقل از منابع مطلع نوشت، یک حمله سایبری که به نظر 
می رسد از خارج از آمریکا صورت گرفته، انتشار و توزیع چندین روزنامه در 
سراسر این کشور را با اختال مواجه کرده است. »تایمز«، »سن دیگو یونیون 
تریبیون«، »شیکاگو تریبیون« و »بالتیمور سان« از جمله روزنامه های بزرگی هستند 

که به دلیل این حمله سایبری با مشکل انتشار مواجه شده اند.
استعفای وزير آموزش و پرورش عراق به دلیل عضويت برادرش 

در داعش
ایسنا: وزیر آموزش و پرورش عراق به دنبال 
انتشار اخباری درباره ارتباط برادرش با داعش، استعفا 
کرد. شیماء الحیالی گفت: داعش ساکنان موصل را 
با تهدید مجبور به انجام وظایفی می کرد و یکی 
از این ساکنان برادر من بود که در یکی از ادارات 
وابسته به داعش در این شهر فعالیت می کرد. داعش 
او را مثل بقیه مجبور کرده بود آنچه را بگوید و 
انجام دهد که این گروه می خواس���ت اما هیچگاه 
ساح به دست نگرفت و در کشتن عراقی ها مشارکت نکرد اما متاسفانه افراد 
خرابکار، فایلی تصویری را برای اینکه ارتباط برادرم را با داعش ثابت کنند، 
منتشر کرده اند.گفتنی است استعفای الحیالی تنها چهار روز بعد از گرفتن رأی 

اعتماد از پارلمان صورت گرفت.
حمله قزاقستان به قايق جمهوری آذربايجان در دريای خزر

تسنیم: تیراندازی گارد ساحلی قزاقستان به یک قایق جمهوری آذربایجان، 
سبب مجروحیت یک شهروند آذربایجانی شد. سخنگوی شورای امنیت ملی 
قزاقستان اعام کرد که گارد ساحلی این کشور یک قایق جمهوری آذربایجان 
را که مشغول صید غیرقانونی ماهی بود هدف تیراندازی قرار داد و یک شهروند 
آذربایجانی را مجروح کرد. این حادثه در آب های قزاقستان در دریای خزر رخ 
داد. از قایق توقیف شده آذربایجانی 40 ماهی خاویاری، 10 جعبه قاب ماهیگیری 

غیرقانونی و وسایل ارتباطات ماهواره ای و ناوبری کشف شده است.
ترامپ: دموکرات ها زمان زيادی برای آزار من صرف می کنند

ف���ارس: رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از 
رویکرد دموکرات ها در قبال دیوار حائل امنیتی در 
مرز مکزیک گفت که دموکرات ها زمان بسیار زیادی 
را ب���رای اذیت کردن وی صرف می کنند. دونالد 
ترامپ در پیامی در توئیتر بار دیگر نوشت که در 
کاخ سفید منتظر دموکرات ها است تا به توافق با آنها 
درباره ساخت دیوار حائل در مرز مکزیک برسد. 
وی نوشت: من در کاخ سفید منتظر دموکرات ها 

هستم تا بیایند و توافقی درباره دیوار امنیتی ایجاد شود اما آن طوری که من 
شنیده ام، آنها زمان بسیار زیادی را برای آزار و اذیت من صرف می کنند.

ردپای القاعده در ماجرای پهپادهای فرودگاه گاتويک لندن
ایرنا: یک هفته پس از بحران فلج کننده فرودگاه گاتویک لندن که در پی 
آن صدها پرواز لغو و ده ها هزار مسافر سرگردان شدند یک مقام پلیس انگلیس 
گفت که هنوز س���رنخی درباره این پرونده پیدا نشده اما گمانه زنی ها درباره 
دخالت عوامل القاعده بااگرفته است. پروازهای فرودگاه گاتویک، دو هفته قبل 
پس از مشاهده یک فروند هواپیمای بدون سرنشین به حال تعلیق درآمد و 

تمامی پروازهای ورودی آن به فرودگاه های اطراف منتقل شد.
تروريست معروف به »بیوه سفید«، همچنان تحت تعقیب بین المللی

ایسنا: سرویس های امنیتی انگلیس به موفقیتی 
ش���گرف در جستجوی بیوه سفید دست یافته اند. 
به نوشته روزنامه میرر، جاسوس هایی که به دنبال 
دستگیری »سامانتا لوت وایت« بیوه سفید و مغز متفکر 
بسیاری از حمات گروه تروریستی الشباب هستند، 
به اطاعات جدیدی در ارتباط با وی دست یافته و 
متوجه شده اند که وی اکنون در یمن مخفی است. 
لوت وایت، دختر یک سرباز ایرلندی و بیوه عامل 
انتحاری سال ۲00۵ در ایستگاه متروی لندن است که منجر به کشته شدن ۵۶ 
تن شد. به نظر می رسد که او اخیرا به دبی رفته باشد و منابع آگاه نگرانند که 

بیوه سفید به دنبال انجام یکسری حمات شامل حماتی در لندن باشد.
برگزاری انتخابات سراسری بنگادش در میان تدابیر شديد امنیتی

ایرنا: انتخابات سراس���ری بنگادش دیروز در میان تدابیر شدید امنیتی 
در ۲99 مرکز رای گیری برگزار شد. در این انتخابات 104 میلیون نفر واجد 
ش���رایط برای انتخاب 300 نماینده در پای صندوق های رای حاضر شدند. 
انتخابات پارلمانی در حالی برگزار شد که شیخ حسینه، نخست وزیر فعلی 
اطمینان زیادی به پیروزی در س���ومین دوره متوالی این انتخابات دارد. این 
درحالی است که خالده ضیا رهبر حزب اپوزیسیون ملی گرا بزرگترین رقیب 

نخست وزیر کنونی به اتهام فساد در زندان به سر می برد.
رئیس کمیسیون اروپا: به دنبال حفظ انگلیس به هر قیمتی نیستیم

ایرنا: ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا 
گفت که اروپا در پی حفظ انگلستان در اتحادیه 
به هر وسیله ممکن نیست و این اتحادیه به نتیجه 
رفراندوم انگلیسی ها احترام می گذارد. یونکر افزود 
که اتحادیه اروپا آماده است مذاکرات جدیدی را 
ب���ا بریتانیا آغ���از کند اما در این راه نمی خواهد 
نسبت به ابقای عضویت لندن در اتحادیه اصرار 
خاصی داش���ته باشد زیرا این تصمیمی است که 

خود انگلیسی ها باید درباره آن بیاندیشند. یونکر گفت که توجه اروپا معطوف 
به چالش های دیگری است.

»يیلديريم« نامزد حزب حاکم ترکیه در انتخابات شهرداری استانبول شد
سرویس خارجی:  رئیس جمهوری ترکیه،» بینالی ییلدیریم« رئیس مجلس 
کشورش را به عنوان نامزد حزب عدالت و توسعه برای  انتخابات۲019 شهرداری 
استانبول معرفی کرد.رجب طیب اردوغان اعام کرد:»بینالی ییلدیریم« رئیس کنونی 
پارلمان ترکیه نامزد حزب عدالت و توسعه این کشوربرای ریاست شهرداری 
استانبول بزرگ خواهد بود.اردوغان افزود: ما کسی را نامزد کردیم که بیشترین 
تجربه و توانایی اجرایی را دارد و وی کسی است که استانبول سزاوارش است. 
در خبر دیگری عبدالحمید گل وزیردادگستری ترکیه گفت: ماه آینده دادستان هایی 

از آمریکا درباره بررسی پرونده فتح اه گولن به ترکیه خواهند آمد.

كوتاه از سراسر جهان

سرویس خارجی: معترضان "جلیقه 
زرد" فرانس����ه در تازه ترین اعتراضات 
ضد دولتی خود چندین خیابان را در 
سراسر این کشور مسدود و در مراکز 
شهرها راهپیمایی کردند که با سرکوب 

پلیس مواجه شد.
درگیری های����ی بین معترضان و 
نیروهای پلیس در چندین شهر فرانسه 
از جمل����ه بوردو و نانت اتفاق افتاد و 
نیروهای پلیس به سمت معترضان گاز 
اش����ک آور و نارنجک های گیج کننده 
شلیک کردند.با وجود آنکه برآوردهای 
رسمی نسبت به شمار معترضان اعام 
نشده اما کانال تلویزیونی فرانسوی ال 
سی آی به نقل از منابع ناشناس گزارش 
داد که بالغ بر 1۲هزار نفر در تظاهرات 
شرکت کردند. در شهر پاریس نیروهای 
پلیس اعام کردند ۵۷تن را دس����تگیر 
کردند.ع����ده ای از مردم که جلیقه های 
زرد پوشیده بودند به میان توریست ها 
و مشتری های فروشگاه ها رفته و شعار 
می دادند »مکرون استعفا«. حضور آنها 
در خیابان ش����انزلیزه در مرکز پاریس 
کاما محسوس بود. تعداد دیگری از 
تظاهرکنندگان در غرب پایتخت فرانسه 
در نزدیکی ساختمان شبکه تلویزیونی 
بی اف ام حضور به هم رس����اندند و 
درگیری های����ی نیز در آنجا رخ داد و 
در عین حال در نزدیکی دفتر روزنامه 
پاریزین چندین خودرو به آتش کشیده 
شدند.در ش����هر تولوز نیز گروه های 
معترض دست به آتش زدن سطل های 
زباله و پرتاب رنگ زرد به سمت پلیس 
زدند. بر اساس اعام یک سازمان مسئول 

در فرانسه، چندین اتوبان و خیابان در 
پی اعتراضات در این کشور قفل شدند 
و ترافیک در جاده های منتهی به اسپانیا 
شدیدا سنگین شد. معترضان وعده دادند 
که در سال نو میادی نیز به اعتراضاتشان 

ادامه می دهند. یک معترض در نانت 
گفت: ما تا زمانی که موفق نش����ویم و 
تا زمانی که مکرون عقب ننش����یند و 
آنچه لیاقتش را داریم به ما ندهد ادامه 
خواهیم داد زیرا ما لیاقت قدرت خرید 

بیشتر، مالیات کمتر، زندگی سالم تر و 
مجب����ور نبودن ب����ه اینکه در آخر هر 
ماه کمربندمان را س����فت تر و سفت تر 
کنیم، داریم.از سویی معترضان جلیقه 
زرد به مقرهای رسانه های شناخته شده 

فرانسوی یورش بردند.معترضان جلیقه 
زرد، رسانه های فرانسوی را به طرفداری 
از امانوئ����ل مکرون، رئیس جمهوری 
فرانسه و شرکت های بزرگ و کم اهمیت 
نشان دادن اعتراضات متهم کردند.ده ها 

معترض تاش کردند در خیابان مملو از 
توریست شانزلیزه که در هفته های اخیر 
صحنه درگیری های مکرر بود، راهپیمایی 
کنند. گروه کوچکی از معترضان هم در 
نزدیکی برج ایفل تظاهرات کردند و در 

آنجا نیز پلیس چند نفر را دستگیر کرد. 
کریستوف شانسون سخنگوی جنبش 
جلیقه زردها گفت: این جنبش در فرانسه 
تبدی����ل به یک قدرت متقابل در برابر 
مقام های کشور شده و معترضان جلیقه 

زرد نمایندگانی در سراسر کشور دارند 
و به شکل گیری یک سازمان سیاسی 
مستقل کمک می کنند.او خاطر نشان کرد:  
جنبش جلیقه زرد در حال ایجاد سازمان 
سیاس����ی خودش بوده و نمایندگانش 

در هر جایی در فرانس����ه دور یک میز 
حضور به هم می رسانند بنابراین ما در 
حال تشکیل یک وزنه متقابل هستیم و 
این اتفاقی واقعی است.او ادامه داد: ما 
ای����ن روند را ادامه می دهیم و این یک 

نیروی اپوزیس����یون واقعی خواهد بود 
و مکرون و دولتش در پرتگاه سقوط 

سیاسی هستند.
* هلند

پلیس اسب سوار هلند برای متفرق 
کردن اعتراضات جلیقه زردها در اهه 
وارد عمل شد و پس از آنکه اعتراضات 
به خش����ونت کشیده شد هشت تن را 
بازداشت کرد. پلیس هلند در بیانیه ای 
اعام ک����رد، معترضان با پرتاب مواد 
آتش زا، سنگ و وسایل به سمت افسران 
پلیس اقدام به برهم زدن نظم عمومی 
کردند.   براساس این بیانیه، حدود 1۵0تا 
۲00معترض در تجمعی اعام نشده 
دست به اعتراض زدند و برگزارکنندگان 
پیشتر مقام ها را از این تجمع مطلع نکرده 
بودند.تصاویر تلویزیونی نشان می دهد 
که پلیس هلند سوار بر اسب برای متفرق 
کردن تجمع فرستاده شد و افسران با 

باتوم به میان معترضان رفتند.
* صربستان

مردم صربستان، بار دیگر با حضور 
در خیابان ها علیه آنچه س����رکوبگری 
دولت خواندند به تظاهرات سراسری 
دست زدند. هزاران نفر در چهارمین هفته 
متوالی علیه رییس جمهوری صربستان 
به تظاهرات پرداختند. تظاهرکنندگان در 
مرکز شهر بلگراد با حمل پرچم و سر 
دادن شعار علیه رئیس جمهوری موجب 
انسداد خیابان های اصلی شهر شدند. 
مخالفان می گویند که دولت الکساندر 
ووجیچ، کنترل شدیدی بر رسانه ها و 
صداهای انتقادی اعمال کرده است اما 
ووجیچ چنین اتهاماتی را رد می کند.

پليس فرانسه تازه ترين اعتراضات »جليقه زردها« را به شدت سرکوب کرد

طالبان درخواست مذاکره صلح دولت 
افغانستان را رد کرد

سرویس خارجی: طالبان افغانستان پیشنهاد دولت کابل برای مذاکره  دوجانبه  
درباره صلح  در نشست جده عربستان را که ماه آینده میادی برگزار می شود ، 
رد کرد.در همین رابطه،یکی از اعضای شورای رهبری طالبان گفت:  در ماه ژانویه 
با مقامات آمریکایی در شهر جده عربستان دیدار کرده و مذاکرات خود را که 
در ابوظبی امارات ناتمام ماند از سر می گیریم اما با این حال به همه طرف ها 
گفته ایم که با دولت افغانستان مذاکره نمی کنیم.ذبیح اه مجاهد، سخنگوی طالبان 

نیز اظهارداشت: این گروه با دولت افغانستان مذاکره نمی کند. 

سرویس خارجی: انتشار تصویر 
خانم »جمانه غنیمات« سخنگوی دولت 
اردن در حال���ی که برای ورود به دفتر 
اتحادیه های صنفی این کشور از روی 
پرچم رژیم صهیونیستی عبور می کند، 

خشم اسرائیل را بشدت برانگیخت.
روزنامه »یدیوت آهارونوت« در 
همین ارتباط نوشت که وزارت خارجه 
رژیم صهیونیستی بشدت به این موضوع 
اعتراض کرده و س���فارت این رژیم 
در »امان« یادداشتی اعتراضی به »امان« 
تس���لیم کرده است. بر اساس گزارش 
این روزنامه، »غسان المجالی« سفیر اردن 
در تل آویو نیز فراخوانده شد تا اعتراض 
رسمی نیز به وی اباغ شود. یدیوت 
در ادام���ه اعام کرد، مقر اتحادیه های 
صنفی اردن به ش���دت با عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی مخالف است 
و ب���ه همین دلیل پرچم این رژیم را 
در ورودی خ���ود قرار داده تا هر کس 
وارد می ش���ود ابتدا از روی این پرچم 
رد شود. از سویی »خلیل عطیه« نماینده 
پارلمان اردن از این اقدام س���خنگوی 
دولت دفاع و تأکید کرد که در مقابل 
هر گونه فشار این رژیم علیه دولت اردن 
خواهند ایستاد. در چنین شرایطی عضو 
ارشد جنبش جهاد اسامی فلسطین 
گفت که طرح »معامله قرن« بزرگترین 

خنجری است که عرب ها از پشت به 
فلسطینیان زدند. خالد البطش اعام کرد 
که مردم فلسطین از اینکه عرب ها در 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، 
گوی س���بقت را از هم می ربایند، در 
عجب هس���تند. البطش افزود: ما در 
مساله فلسطین تنها بر امت عرب تکیه 
نداریم، بلکه بر امت اسامی مثل مردم 
شریف ایران تکیه می کنیم؛ قدس قبله 

اول مسلمین محسوب می شود و چشم 
یاری ما تنها به امت مس���لمان است 
چرا که نهادها و س���ازمان های رسمی 
چیزی جز س���رافکندگی و نا امیدی 
برای ما نداشته اند. البطش بار دیگر از 
مواضع پایدار جمهوری اسامی ایران 
در حمایت از فلس���طین و فلسطینیان 
تقدیر و تش���کر کرد. خبر دیگر اینکه 
ب���ا باا گرفتن جنگ قدرت در درون 

رژی���م صهیونیس���تی، رئیس حزب 
"اردوگاه صهیونیست"، خود را نخست 
وزی���ر آینده این رژیم خواند. روزنامه 
صهیونیس���تی معاریو به نقل از آوی 
گبای رئیس حزب اردوگاه صهیونیست 
نوش���ت که وی نخست وزیر آینده 
خواهد بود.گبای افزود: من برای انجام 
تغییر بزرگ در اسرائیل آمده ام و فکر 
می کنم که می توان تغییرات بزرگی را 

در دولت تحت ریاست بنیامین نتانیاهو 
ایج���اد کرد؛ چون ما اکنون در جنگی 
واقعی برای آینده اس���رائیل به سرمی 
بریم. گفتنی است درپی فروپاشی کابینه 
ائتافی نتانیاهو قرار اس���ت انتخابات 
زودهنگام پارلمانی در نهم آوریل آینده 
در اس���رائیل برگزار شود. همزمان دو 
وزیر اس���رائیلی که از رقبای سیاسی 
نتانیاهو محسوب می شوند، سه ماه مانده 
به انتخابات زودهنگام در اسرائیل، از 
ائتاف حاکم خارج شده و از تشکیل 
حزب جدیدی خبر دادند که با تشکیل 
کشور فلسطین به هر شکلی مخالف 
است. نفتالی بنت، وزیر آموزش دولت 
اسرائیل و آیلت شاکد، وزیر دادگستری 
در کنفرانس���ی مطبوعاتی در تل آویو 
اعام کردند که از حزب "خانه یهودی"، 
از اح���زاب حاضر در ائتاف حاکم 
خارج ش���ده و حزب جدیدی را با 
تشکیل  عنوان "جناح راست جدید" 
داده اند. به گفته این دو وزیر تندرو کابینه 
اسرائیل، حزب جدید شامل مذهبی ها و 
سکوارهاست و هیچ گاه کشور مستقل 
فلسطین را به رسمیت نخواهد شناخت. 
آن ها تأکید کردند که هر دو ریاس���ت 
حزب را برعهده خواهند داش���ت و 
تعداد سکوارها و غیرسکوارها در 

این حزب مساوی خواهد بود.

سرویس خارجی: رئیس مجلس 
اعای اس���امی عراق در سخنانی 
روابط تاریخی و فرهنگی بین ایران و 
عراق را دیرینه توصیف کرد و گفت: 
بغداد هرگز در کنار دشمنان جمهوری 

اسامی ایران قرار نخواهد گرفت.
»همام الحمودی«  در این رابطه 
تاکید کرد: ایران شریک غم و شادی 
ع���راق بوده و مهم تر از همه ایرانی ها 
زوار امام حس���ین)ع( هستند و عراق 
هیچ وقت این اش���تراکات مذهبی و 
عقیدت���ی را فراموش نمی کند.  وی 
افزود: مردم عراق نسبت به حمایت 
کامل ایران در روزهای سخت جنگ 
با داعش وفادار خواهند ماند و هیچ 
گاه شریک تحریم های ظالمانه )آمریکا( 
نخواهند شد؛ چون خود قربانی تحریم 

هستند.
به گفته الحمودی، تحریم های 
آمریکا، تحریمی بین المللی نیست بلکه 
تحریمی یک جانبه از سوی واشنگتن 
علیه ایران است در نتیجه ما هرگز ملزم 
به پایبندی به این تحریم ها یا اجرای 
آن نیستیم. وی ادامه داد: این تحریم ها 
در درجه اول برای عراق زیان بار است 
زیرا یک سوم انرژی ما با واردات گاز 
یا با واردات مستقیم برق ازجمهوری 
اس���امی تامین می شود و بسیاری از 
مواد غذایی مورد نیاز مردم عراق نیز از 

جمهوری اسامی وارد می شود.
رئیس مجلس اعای اس���امی 
عراق همچنین گفت: ما با ایران چه 
در سطح دولت چه در سطح ملت و 
عشایر روستایی روابط عمیقی داریم و 
بخشی از این روابط ناشی از وفاداری 
ما به کشوری است که با تامین ساح 
و آموزش نظامی نیروهای عراقی، به 
م���ا در مبارزه با داعش کمک کرد ، 
ایران کشوری است که با ما در مبارزه 

با رژیم صدام نیز کمک کرد .
همام الحم���ودی در ادامه بیان 
داش���ت: ما به وابستگی های دینی و 
فرهنگی با ایران و پاسخ به وفاداری های 
ایران افتخار می کنیم ، پس در مسائلی 
چون تحریم در کنار دشمنان جمهوری 

اسامی قرار نخواهیم گرفت بلکه سعی 
خواهیم کرد این برنامه را به شکست 
بکش���انیم و این پیام را برای آمریکا 
ارس���ال کنیم که حاکم بر کل جهان 
نیستند.  وی تاکید کرد: وظیفه ماست 
در برابر تحریم های آمریکا علیه ایران 
بایستیم و مانع موفقیت آن شویم تا 
به خواس���ت خدا آن را به شکست 

بکشانیم. در چنین شرایطی، »نوری 
مالکی«، رئیس ائتاف »دولت قانون« 
عراق اعام کرد : عقب نشینی نیروهای 
آمریکایی از عراق روزی استثنایی در 

تاریخ کشورمان به شمار می آید.
وی گفت: ما روزهایی را سپری 

می کنی���م که دو حادثه مهم در تاریخ 
عراق روی داده است؛ نخست اجرای 
حکم اعدام  صدام، دیکتاتور س���ابق 
عراق در دسامبر ۲00۶و دوم  خروج 
نیروهای خارج���ی از اراضی عراق 
در دسامبر ۲011میادی است.رئیس 
ائتاف دولت قانون تصریح کرد: من 
کاما یقین دارم تاخیر در اجرای حکم 

اعدام دیکتاتور عراق حتی برای یک 
روز می توانس���ت باعث فرار وی از 
زندان و خروجش از کش���ور شود و 
اسنادی که در مرحله بعدی به دست 
آمد این مسأله را ثابت می کند.وی در 
ادامه افزود: خروج نیروهای خارجی 

از عراق در تاریخ کش���ور یک روز 
اس���تثنایی به شمار می آید و به مثابه 
عی���د ملی ما بود. نوری مالکی تاکید 
کرد: من بر این باور هس���تم کسانی 
که بر جنازه ص���دام گریه کردند و 
مخالف خروج نیروهای خارجی از 
ع���راق بودند و به فتنه انگیزی قومی 
در داخل و خارج تشویق می کردند، 

عوامل پش���ت پرده سقوط موصل به 
دست داعش بودند. نخست وزیر سابق 
عراق همچنین خاطرنشان کرد: اسنادی 
که بعدها فاش ش���د، ثابت کرد که 
سناریوهای منطقه ای و بین المللی  برای 
تقسیم و تجزیه کشورهای منطقه بر 
اساس دین، مذهب و نژادشان وجود 
داش���ت و گروه تروریستی داعش به 
وجود آمد تا این روند را تس���هیل 
کند و بر نقش���ه های شوم علیه عراق 
و کشورهای منطقه سرپوش بگذارند 
و منافع رژیم غاصب صهیونیستی را 

محقق سازد.
در تحول���ی دیگر، خبرگزاری 
آناتولی گزارش داد که در پی تخلیه 
یک پایگاه نظامی آمریکا  در ش���هر 
»مالکیه«، واقع در اس���تان »حسکه « 
سوریه، نیرو ، تسلیحات و تجهیزات 
آن به عراق منتقل شده است.از طرفی، 
الحشد الشعبی عراق نیز شمار نظامیان 
آمریکایی حاضر در پایگاه هوایی»عین 
ااس���د«  در اس���تان »اانبار« را پنج 
هزار نفر تخمین زد. در همین حال، 
سازمان الحشد الشعبی عراق با انتشار 
بیانی���ه ای از انجام اقدامات اولیه برای 
ایج���اد یک نیروی دریایی جدید در 
چارچوب فرماندهی عملیات »صاح 
الدین« خبر داد. در همین حال، »»أنور 
قرقاش« وزیر مشاور در امور خارجه 
امارات با انتقاد از افتتاح دفتر »ائتاف 
جوانان 14فوریه« بحرین در بغداد، آن 
را دخال���ت در امور داخلی بحرین و 
همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس  
خواند.در  خبر دیگری، »برهم صالح «، 
رئیس جمه���وری عراق در دیدار با 
»عمر الرزاز«، نخس���ت وزیر اردن بر 
تقویت روابط دوجانبه و توسعه آن با 
هدف تحقق خواسته های ملت این دو 

کشور تاکید کرد.

ارتش پاکستان: همکاری با ايران اوضاع 
امنیتی منطقه را بهبود بخشیده است

سرویس خارجی: فرمانده ارتش پاکستان از بهبود وضعیت  امنیتی منطقه به 
دلیل همکاری با ایران  خبر داد.ژنرال »قمر جاوید  باجواه« در دیدار با »جام کمال خان« 
سروزیر ایالت بلوچستان پاکستان گفت: همکاری با ایران موجب بهبود وضعیت 
امنیتی شده  است و در آینده این وضعیت بهتر خواهد شد.وی افزود: اطمینان 
دارم همکاری امنیتی و ارتباط نظامی با ایران اوضاع مرز مشترک با این کشور 

را بهتر خواهد کرد.
فرمانده ارتش پاکستان همچنین اظهارداشت: ایجاد موانع در مرز مشترک با 

افغانستان نیز موجب بهبود وضعیت امنیتی خواهدشد.

رسانه ژاپنی: کره شمالی برنامه موشکی 
تازه ای را آزمايش کرده است

سرویس خارجی: روزنامه »یومیوری شیمبون« ژاپن از آزمایش تجهیزات 
مورد استفاده در مسیریابی موشک های بالستیک قاره پیما توسط کره شمالی در 
ماه دسامبر ۲018خبر داد.این روزنامه ژاپنی  به نقل از منابع آگاه نوشت:کره شمالی 
در ماه دسامبر۲018 ردیاب های امواج رادیویی را مورد آزمایش قرار داده  است 

که برای ردیابی موشک های بالستیک قاره پیما استفاده می شوند.
این روزنامه گفت: این تجهیزات در موشک های بالستیک نصب شده و به 
نیروهای نظامی اجازه می دهند تا سرعت، موقعیت مکانی و مسیر این موشک ها 

را ردیابی کنند.

داعش در آستانه سال نوی میادی  

قبطی های مصر را تهديد کرد
سرویس خارجی: گروه تروریستی داعش همانند سال های گذشته  در آستانه 

سال نوی میادی ، قبطی های مصر را به افزایش عملیات خونین تهدید کرد.
گروه تروریستی داعش  با انتشار ویدئویی اعام کرد : درگیری میان مسلمانان 
و مسیحیان هرگز پایان نخواهد یافت و داعش از مسیحیان در ایام میاد مسیح 
انتقام خواهد گرفت. داعش در این ویدئو اعام کرد: به زودی به »قاهره« حمله 
خواهد کرد، خیابان ها را مملو از خون و طرفداران داعش در زندان های مصر را 
آزاد می کند.این گروه همچنین پاپ »اسکندریه« و اسقف اعظم کلیسای »المرقوسیه« 
را تهدید به قتل کرد.از طرفی، همزمان با این تهدید، منابع مصری از وقوع یک 
انفجار تروریستی در نزدیکی خودروی نظامیان مصری در منطقه »العریش« در 
استان »سینا« خبر دادند.به گفته این منابع،  بر اثر وقوع این انفجار ، پنج نفر از 
نیروهای امنیتی از جمله یک افسر کشته شدند.سخنگوی نظامی مصر اما این خبر 

را تکذیب کرد.
* سودان

هیات ها، فعاان و نهادهای غیردولتی سودان از مردم خواستند تا در اعتراض به 
وخامت اوضاع اقتصادی ، مقابل کاخ ریاست جمهوری این کشور در شهر »خارطوم« 
تظاهرات کنند.در همین راستا فعاان در شبکه های اجتماعی فراخوان هیات ها و 
نهادهای غیردولتی سودان از جمله "تجمع صاحبان حرف سودان" را برای مشارکت 
در حرکت به سمت کاخ ریاست جمهوری را بازنشر دادند. این فراخوان از مردم 
خواسته است تا امروز) دوشنبه( برای درخواست جهت کناره گیری »عمر البشیر«، 

رئیس جمهوری سودان به سمت کاخ ریاست جمهوری تظاهرات کنند.
در همین حال، »عمر البشیر «، رئیس جمهوری سودان اعام کرد: سودان از 
بحرانی کنونی با وجود طرف هایی که از طریق این بحران با سودان می جنگند، 

خارج خواهد شد.

س���رویس خارجی: روزنامه »دیلی صباح« ترکیه متن 
مکالمات سه تن از اعضای برجسته تیم ترور جمال خاشقجی 
در جریان عملیات ترور را با استناد به کتابی منتشر و جزئیاتی 
از فایل صوتی را که از مهمترین مدارک مربوط به پرونده قتل 

این روزنامه نگار منتقد سعودی است، برما کرد.
این روزنامه با استناد به کتاب »وحشی گری دیپلماسی... 
اس���راری س���یاه از قتل خاشقجی« به جزئیات نوار صوتی 
می پردازد که مربوط به مذاکرات بین رهبر تیم ترور یعنی »ماهر 
المطرب«، کارشناس پزشکی قانونی، »صاح  الطبیقی«، عضو 
گارد سلطنتی سعودی و »ثائر الحربی« است. آنها یک ساعت 
قبل از رسیدن خاشقجی به کنسولگری عربستان در استانبول، 
در حال بحث با یکدیگر هستند و می گویند، دو راه پیش روی 
او می گذارند یا او را به ریاض بفرستند یا در صورت مخالفت 
او را بکشند. این روزنامه می افزاید: این فایل صوتی همان 
فایلی بوده که »جینا هاسپل«، رئیس سازمان اطاعات مرکزی 
آمریکا )سیا( را درباره اینکه قتل این روزنامه نگار برنامه ریزی 

شده بود ، نه یک اتفاق غیرمنتظره، متقاعد کرد.
این روزنامه به المطرب اشاره می کند که در این فایل 
صوتی می گوید: »می دانم چگونه او را مثله کنم« و در حال 
گوش دادن موسیقی و نوشیدن قهوه اجزای بدن خاشقجی 
را قطع���ه قطعه می کند.طبق این روزنامه المطرب می گوید، 
»تاکنون با بدن گرم برخورد نداشته اما می تواند این کار را 
به راحتی انجام دهد«. او ادامه می دهد: »معموا وقتی اجساد 
را مثله می کنم هدفون می گذارم و موس���یقی گوش می دهم 
و در عین حال قهوه هم می نوشم«. به نوشته این روزنامه، 
خاشقجی زمانی که پیشنهاد فرستادن به ریاض را شنید با 
آن مخالفت کرد، بعد از آن المطرب به او گفت: در صورت 
همکاری بخشیده خواهد شد و از خاشقجی می خواهد برای 
پسرش،  »صاح« که در ریاض است پیامی فرستاده و بگوید 
در استانبول است و حالش خوب است تا هیچ گونه شبهه ای 

به وجود نیاید.
المطرب و دوستانش از خاشقجی می خواهند به پسرش 
بگوید که در صورتی که مدتی نتوانست با او تماس برقرار 
کند نگران نشود، اما این روزنامه نگار سعودی این پیشنهادها 
را رد می کند. براساس این فایل صوتی خاشقجی از المطرب 
می پرسد: »می خواهی من را بکشی؟ قصد داری من را خفه 

کنی؟«
براساس کتاب تالیف شده در این زمینه، خاشقجی وقتی 
می فهمد نمی تواند از کنسولگری زنده بیرون برود آرامش خود 
را حفظ کرده و در جای خود می ماند که ناگهان پنج تن از 
اعضای تیم ترور به دستور المطرب به سمت او یورش می برند 
تا او را خفه کنند و سر او را داخل کیسه پاستیکی می کنند. 
طبق روزنامه دیلی صباح، آخرین حرف های خاشقجی این 
بوده که "دهانم را نبندید من آسم دارم، من را خفه خواهید 
کرد".براس���اس گزارش های رسانه ای ، خاشقجی برای پنج 
دقیقه مقاومت می کند. براساس کتاب تالیف شده، نوار صوتی 
قتل خاشقجی حتی برای اعضای سازمان اطاعات که با این 
گونه مسائل آشنا هستند، ناراحت کننده است، حتی هاسپل با 
شنیدن این فایل صوتی ترجمه شده بسیار متاثر شده بود.به 
نوشته دیلی صباح، برخی از این قاتان در حال حاضر در 

شهر »جده« در کنار خانواده  خود هستند.
* بحرین

سازمان دموکراسی و حقوق بشر »سام« بحرین اعام 
کرد : از سال ۲01۲تا کنون 804نفر از شهروندان این کشور 
سلب تابعیت شده اند.سازمان دموکراسی و حقوق بشر »سام« 
بحرین همچنین با اشاره به اقدام اخیر دولت این کشور مبنی 
بر سلب تابعیت 10شهروند دیگر تأکید کرد : شمار افرادی 
که در س���ال جاری سلب تابعیت شده اند به ۲98نفر رسید 
که نشان می دهد بیشترین آمار سلب تابعیت شدگان مربوط 

به سال ۲018است.

سرویس خارجی: مرکز تحقیقات کنگره ایاات متحده 
در گزارش���ی با اش���اره به نقض پیمان موشکی هسته ای 
توس���ط مسکو،پیشنهاد  اقدام نظامی واشنگتن علیه مسکو 

را مطرح کرد.
بر اس���اس گزارش مرکز تحقیقات کنگره آمریکا  در 
این گزارش پیش���نهاد اقدام نظامی علیه روسیه را به علت 
تخلفات این کشور از پیمان منع موشک های هسته ای میانبرد 
داده است. در این گزارش همچنین به فراخوان از تعدادی 
از کشورهای اروپایی به منظور خروج حدود ۲00 موشک 
هسته ای آمریکایی که در این قاره باقیمانده، اشاره  شده است. 
این در حالی است که همزمان با آزمایش یک موشک جدید 
کروز روس���ی، که طبق ادعای ایاات متحده ناقض شرایط 
پیمان منع موشک های هسته ای میانبرد است ،از اقدامات نظامی 
)مانند توسعه و راه اندازی موشک های کروز جدید با کاهک 
های هسته ای یا ساح های غیر هسته ای جدید(، دیپلماسی و 
همچنین مشاوره با متحدان به عنوان پاسخ های بالقوه ایاات 
متحده در برابر روسیه نام برده می شود.  در این حال،رئیس 
جمهوری روسیه در پیامی به مناسبت تبریک سال نو میادی 
به همتای آمریکایی خود، بر آمادگی خود برای گفتگو با دونالد 
ترامپ تاکید کرد.وی تصریح کرد: روابط روسیه و آمریکا، 

عامل مهم تامین ثبات راهبردی و امنیت جهان است. همزمان 
با اعام آمادگی پوتین برای گفتگو با ترامپ ،نشریه تایمز در 
گزارشی اعام کرد »ویکتور بویارکین« افسر اطاعاتی سابق 
روسیه از طرف یک ثروتمند روسی با»پل مانافورت« مدیر 
کمپین انتخاباتی ترامپ در سال ۲01۶ ارتباط داشته است.  در 
چنین شرایطی،دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توئیتی 
از تماس تلفنی با همتای چینی خود خبر داد و نوشت:توافق 
با چین به خوبی پیش می رود و اگراین توافق حاصل شود، 
بسیار جامع خواهد بود و تمامی موضوعات و نکات مورد 
منازعه را پوشش خواهد داد، تحول بزرگی ایجاد شده است.در 
همین حال وزارت خارجه چین با صدور بیانیه ای از آمادگی 
پکن برای همکاری با واشنگتن در خصوص اجرای توافق به 
دست آمده در گفتگوهای روسای جمهوری آمریکا و چین 
در آرژانتین، خبر داد. در تحولی دیگر،بر اس���اس نظرسنجی  
دانش���گاه هاروارد ۵۲ درصد آمریکایی ها از تصمیم »دونالد 
ترامپ« در زمینه خروج  نیروهای نظامی این کشوراز سوریه 
و کاهش شمار نظامیان در افغانستان حمایت کردند.این در 
حالی است که،نتایج جدیدترین نظرسنجی  نشان می دهد که 
تنها 33 درصد مردم آمریکا از انتخاب مجدد دونالد ترامپ به 

عنوان رئیس جمهوری این کشور حمایت می کنند.

سرویس خارجی: روزنامه »واشنگتن پست« در 
گزارش���ی از کمک های مالی و تجهیزاتی امارات به 

القاعده یمن پرده برداشت.
نشریه آمریکایی »واشنگتن پست« در مطلبی با 
اشاره به بی تفاوتی آمریکا نسبت به ارائه کمک های 
مالی، تجهیزاتی  نزدیکترین متحدان واش���نگتن در 
منطقه به القاعده در یمن نوشت: دولت  ترامپ سال 
گذشته تحریم هایی را علیه »ابو العباس«، جنگ ساار 
قدرتمند اسام گرا و از سرکرده های القاعده در یمن 
اعمال کرد و وی را آموزش دهنده برجسته نظامی 
و مسئول جمع آوری کمک های مالی برای القاعده 
قلم���داد کرد اما امارات کمک های مالی و نظامی 
گسترده ای به القاعده و این سرکرده تروریست ها 

در یمن می کند.
بر اس���اس این گزارش، »ابو العباس « اعام 
کرده اس���ت که میلیون ها دار ساح و کمک های 
مال���ی از امارات متحده عربی، یکی از نزدیکترین 
متحدان خاورمیانه ای واشنگتن دریافت می کند و از 
طرفی، خودروهای زرهی پیشرفته ائتاف سعودی 
نی���ز در خدمت فرمانده گ���روه القاعده یمن قرار 
گرفته اند. واشنگتن پست افزود: ابو العباس 4۷ ساله 
اخی���را در مصاحبه ای در »عدن« در جنوب یمن به 
صراحت گفت: ائتاف عربس���تان در ازای مقابله با 
انصاراه از م���ن حمایت می کند. در همین حال، 

س���فیر کشورمان در لندن با اشاره به گزارش اخیر 
»نیویورک تایمز« درباره به کارگیری »کودک سربازان « 
و مزدوران شورش���ی ناقض حقوق بشر »دارفور« 
سودان در جنگ یمن، از سکوت شبکه های خبری 
 فارسی زبان خارجی درخصوص اوضاع یمن به شدت 

انتقاد کرد.
»حمید بعیدی نژاد« در صفحه توئیترش نوشت: 
با گزارش نیویورک تایمز، خش���م وسیعی در بین 
محققان و رس���انه ها از همراهی و سکوت آمریکا 
و اروپا با ائتاف سعودی در به کارگیری مزدوران 
شورشی ناقض حقوق بشر دارفور به ویژه کودکان در 
جنگ یمن برخاسته است اما نکته عجیب ، سکوت 
شبکه های خبری فارسی زبان خارجی است که از 
تاثیرات منطقه ای موضوع نگران هس���تند. در چنین 
شرایطی، »ضیف اه الشامی« سخنگوی دولت نجات 
ملی یمن اعام کرد: با وجود تحویل بندر الحدیده 
به گارد س���احلی و مسئوان محلی تحت نظارت 
سازمان ملل، طرف های مقابل تاکنون هیچ اقدامی 
انجام نداده اند.وی از سازمان ملل خواست تا طرف 
مقابل )دولت مستعفی یمن( را نیز به اجرای توافق 

و تعهدات سوئد ملزم سازد.
»محمد علی الحوثی«، رئیس کمیته عالی انقاب 
یمن نیز ادامه محاصره یمنی ها در سایه حضور سازمان 
ملل در بندر الحدیده را جرمی دیگر دانست و تاکید 

کرد: حضور س���ازمان ملل در بندر الحدیده نشان 
می دهد، آنچه درباره قاچاق ساح مطرح می شد، تنها 
شایعه بوده اند. در تحوات میدانی نیز، جنگنده های 
ائتاف س���عودی - اماراتی مناطق مختلف استان 

»صعده« یمن را بمباران کردند.
نیروهای ارتش یمن و انصاراه نیز همزمان سه 
عملیات موشکی، توپخانه ای و پهپادی را در مناطق 
»عس���یر« و »نجران« واقع در جنوب عربستان انجام 
دادند. در همین راستا یگان موشکی ارتش یمن و 
انصاراه  دو فروند موشک »زلزال-1« را به سمت 
مواضع شبه نظامیان مستقر در منطقه »عسیر« عربستان 

شلیک کرد.
از طرفی، یگان توپخانه  یمنی ها نیز همزمان 
محل تجمع نظامیان ارتش عربستان سعودی را در 
منطقه »علب« در استان »عسیر« عربستان هدف قرار 
دادن���د. پهپادهای ارتش و انصاراه یمن نیز پایگاه 
مزدوران ائتاف س���عودی را در منطقه »السدیس«، 
واقع  در »نجران« عربستان هدف حمات موشکی 
خود قرار دادند که بر اثر آن خسارت های سنگینی به 
مزدوران ائتاف سعودی وارد شد.  نیروهای زمینی 
جنبش انصاراه نیز در عملیاتی مهم، با به هاکت 
رس���اندن شماری از نظامیان سعودی، پادگان ارتش 
عربستان در شرق »جحفان«، در »جیزان« را به کنترل 

خود درآوردند.

پرچم رژيم صهیونیستی زير پای سخنگوی دولت اردن؛ روابط تل آويو – امان تیره شد

رئیس مجلس اعای اسامی عراق: هرگز کنار دشمنان ايران قرار نخواهیم گرفت

ديدار »سید عمار الحکیم« با »هادی العامری« در بغداد
»سید عمار الحکیم« رهبر جریان حکمت ملی عراق در 
دیدار با »هادی العامری« رئیس ائتاف »الفتح« این کشور بر 
تبدیل دو ائتاف بزرگ عراق به نهادهای تأثیرگذار سیاسی 
تأکید کرد.حکیم در این دیدار همچنین بر اهمیت حمایت 

از دولت کنونی برای اجرای برنامه خدماتی و توسعه ای آن 
و بر ضرورت اولویت بندی فعالیت ها در مرحله کنونی و 
اولویت دادن به خدمات و مبارزه با فساد و تأمین فرصت های 

شغلی و تقویت همبستگی اجتماعی تأکید کرد.

واشنگتن پست از کمک امارات به القاعده يمن پرده برداشت

»ديلی صباح« ترکیه جزئیات تازه ای از قتل »خاشقجی« 

توسط سعودی ها را منتشر کرد

مرکز تحقیقات کنگره آمريکا پیشنهاد اقدام نظامی علیه روسیه داد

توافق سوريه و عراق براي بمباران 
مواضع داعش در خاك يکديگر

سرویس خارجی: سوریه و عراق توافق کردند دو طرف بدون کسب اجازه 
قبلی، مواضع تروریست های داعش را در خاک یکدیگر هدف قرار دهند.

یک منبع دولتی در عراق اعام کرد که بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه 
ب���ه نیروی هوایی عراق اختیار کامل برای بمباران مواضع داعش را در خاک 
سوریه داده است.او در گفت و گو با شبکه »راشا تودی«، گفت که عراق فقط 
باید دولت سوریه را در جریان بمباران هوایی داعش قرار بدهد و نیازی به 
اجازه نیست.شبکه المیادین نیز گزارش داد که هماهنگی امنیتی برای مبارزه 
با سازمان های تروریستی میان بغداد و دمشق باا رفته است و طرفین اجازه 
داده اند تروریست ها را در خاک یکدیگر بمباران کنند. سوریه نیز برای بمباران 
داعش در خاک عراق نباید منتظر اجازه بغداد بماند و صرفا بایدمقامات عراقی 
را مطلع کند.طبق این توافق، دو طرف همچنین باید به هنگام ضرورت، یکدیگر 
را در جریان عملیات های زمینی علیه تروریست ها قرار دهند.در این راستا »فالح 
الفیاض« رئیس الحشد الشعبی، دو روز قبل در سفر به دمشق با بشار اسد دیدار 
کرد و پیام عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق را به وی تقدیم کرد.بمباران 
مواضع داعش در خاک سوریه از سوی جنگنده ها و توپخانه  عراق پیش از این 
بارها صورت گرفته است و هر بار نیز دولت دمشق ضمن اطاع، اجازه آن 
را صادر کرده اما تا کنون عملیاتی از سوی ارتش سوریه در خاک عراق انجام 
نشده است.»احمد المحاوی« فرماندار منطقه  مرزی »القائم« در استان اانبار 
عراق روز جمعه گذشته از آماده باش نیروهای عراقی در مرز با سوریه خبر داد 
و گفت که همه تدابیر ازم برای مقابله با عناصر داعش اندیشیده شده است.از 
سوی دیگر نیروهای ارتش سوریه نیز طی هفته های گذشته در جنوب استان 
دیرالزور و در منطقه البوکمال در مرز با عراق مستقر شده اند و ارتش سوریه 

بخشی از نیروهای خود در استان ادلب را به این منطقه انتقال داده است.
در چنین شرایطی ارتش سوریه کنترل سد راهبردی »تشرین« را که بر 
رودخانه فرات در شمال استان حلب واقع است را بر اساس توافق صورت 
گرفته با نیروهای دموکراتیک سوریه )قسد( در دست گرفت. یگان هایی از 
ارتش سوریه بر اساس توافق جامع تری موسوم به توافق »منبج«، در اطراف 
و بر روی این سد مستقر شدند. سد تشرین در 33 کیلومتری جنوب شهر 
منبج و 11۵ کیلومتری شرق شهر حلب واقع شده و 80 کیلومتر با مرز ترکیه 
فاصله دارد. این س���د در زمینه تامین انرژی از اهمیت راهبردی برای سوریه 
برخوردار است و منبعی مهم و کلیدی برای تولید برق در استان حلب واقع 
در شمال این کشور به شمار می رود. سد تشرین سال ۲01۵ از کنترل دولت 

سوریه خارج شد و به دست گروه های تروریستی افتاد.
خبر دیگر اینکه ترکیه اقدام به استقرار ۵0 تانک زرهی در مرز خود با 
سوریه کرد. ترکیه استقرار این تانک ها را با هدف کسب آمادگی ازم برای 
عملیات نظامی در سوریه عنوان کرد. گفته شده این تانک   ها از استان "هاتای" 
عازم مرز سوریه شده اند و طی روزهای آینده تجهیزات نظامی بیشتری به این 
مناطق اعزام خواهد شد. این اقدام ارتش ترکیه یک روز پس از آن صورت 
گرفت که گروه کردی یگان های مدافع خلق مستقر در سوریه از توافق با ارتش 
سوریه برای واگذاری کنترل شهر منبج به دولت مرکزی خبر داد. طی چند 
هفته گذشته اردوغان بارها نسبت به عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه 
هش���دار داده بود. در این حال وزیر امور خارجه ترکیه اعام کرد کش���ورش 
به همکاری نزدیک با ایران و روس���یه در مس���اله سوریه ادامه می دهد.مولود 
چاووش اوغلو در پایان دیدار وزیران خارجه و دفاع روسیه و ترکیه در قالب 
۲+۲ گفت: آنکارا به همکاری نه فقط با مسکو بلکه با تهران نیز ادامه خواهد 
داد. وی خاطرنشان کرد: ترکیه ضامن صلح آستانه است و برای مقابله با هر 
گونه اقدامی که تمامیت ارضی سوریه را خدشه دار کند، آماده است. همزمان 
رئیس جمهور روسیه هم در پیام تبریک به همتایان خود به مناسبت آغاز سال 
نو میادی، بار دیگر بر آمادگی مسکو برای کمک به سوریه برای بازگشت 

آرامش به این کشور تاکید کرد.
در خبری دیگر برخی منابع خبری از اعزام مشاور رئیس جمهور تونس به 
الجزایر به منظور رایزنی درباره امکان دعوت از رئیس جمهور سوریه به اجاس 
آتی سران عرب خبر دادند. برخی منابع گزارش دادند که »الباجی قائد السبسی« 
رئیس جمهور تونس مشاور خود »الحبیب الصید« را به الجزایر اعزام کرده تا 
درباره امکان دعوت از بشار اسد برای شرکت در اجاس آتی سران عرب، با 
مقامات الجزایر رایزنی کند. الصید در دیدار با »عبدالعزیز بوتفلیقه« رئیس جمهور 
الجزایر پیام مکتوب قائد السبسی را به وی تقدیم کرد که مربوط به رایزنی 
دو کشور درباره آمادگی برای برگزاری اجاس سران عرب در 31مارس در 
پایتخت تونس اس���ت. در این راس���تا روزنامه »گاردین« با اشاره به تحوات 
ماه های اخیر در سوریه، نوشت: سال ۲018در حالی به پایان می رسد که بشار 

اسد رئیس جمهور سوریه توانسته قاطعانه جایگاه خود را تثبیت کند.
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 شهردارى شلنگ آب را بسته به شير توالت عمومى 
ــغال ها و برگ ها را به ضرب  ــويد. آت و آش  مى ش
ــتد توى باغچه. مردم براى در امان ماندن  مى فرس
دن آب به لباس هايشان به شكل دو خط واگرا در 
ــوند. هركارى مى كنم نمى توانم  و از هم دور مى ش
 بمانم. بلند مى گويم: آقا! ما با بحران آب مواجهيم، 
ارى اين طورى آب را هدر مى  دهى؟ همزمان زن 
ــتد و مى گويد: اينجا   كه از روبه رو مى آيد، مى ايس
ــما اصال اصولى  ــود، كار ش د دوباره كثيف مى ش

ــتان حرف مى زند  گرى درباره آب و هواى خوزس
ــه، فضا تبديل به يك  ــماتت مى كند. در چند ثاني
تراضى مانند هايدپارك لندن مى شود كه هركس 

ش را مى گويد و نگرانى اش را ابراز مى كند.
ــه همه  ــد ك ــب مى كن ــم را جل ــه توجه ــن نكت
ــان  ــه واكنش نش ــردى ك ــا م ــتند و تنه  زن هس
ــا تكيه داده و با  ــت كه به نرده ه ــى اس اننده تاكس
ــد: بابا چه كارش داريد؟ دارد وظيفه اش را انجام گوي

عد اين نكته را به حساب اتفاق مى گذارم و حواسم 
ين كه مردم نسبت به دوروبرشان بى تفاوت نشده اند. 
م مشكالت آن قدر درگيرشان كرده كه وقت ندارند 
ــان به چيز ديگرى فكر  ــخصى خودش رى هاى ش
م مى شوم و حس مى كنم هنوز سلولى از يك بافت 

ى از يك كل، عضوى از يك جامعه. 
ــى در همين تذكرهاى  وليت پذيرى اجتماعى گاه
ــى كه خبر  ــود، گاهى در همدردى با كس عنا مى ش
ــك كار خير، در  ــت يا در همكارى با ي ــيده اس  رس
ى و كمك به رشد و بلوغ فكرى اطرافيان، در يك 

موقع و به جا.
ــكالت و  ــان ندادن مردم در برابر مش  واكنش نش
جتماعى، نتيجه مسئوليت ناپذيرى آنها نيست، بلكه 

هى آنها از عمق مسأله است.
ــردم، به ويژه  ــأله اجتماعى به م ــاره يك مس ى درب
ــتند توضيح  ــأله درگير هس ــان با آن مس ه خودش
ــود، آنها معموال براى پيگيرى  ــانه داده ش كارشناس
ــئوالن به  كالت موجود نهايت همكارى را با مس
ــر ديده ايم كه  ــال هاى اخي ــد، كمااين كه در س ورن
ــور يا وجود  ه با آگاهى از وجود بحران آب در كش
ــك به هموطنان زلزله زده  ــراض يوز ايرانى يا كم ق
ــان برمى آمد انجام  ــدند و هرچه از دستش دان ش

گر تقصير مردم نيست اگر مشكالت گوناگون، آنها 
ردن وقايع و واكنش نشان دادن به آنها بازمى دارد. 
ــاالى اختالس ها و  ــنيدن ارقام ب ــت اگر ش م نيس
ــيت آنها را از بين مى برد و به  ــترده ادارى، حساس س

ر مشابه عادتشان مى دهد.  
ــان پر شده از خبرهايى  ــت اگر گوشش ر مردم نيس
ــوند و بذر بى اعتمادى در  ـاعت بعد تكذيب مى ش
ــان بى اعتمادى ها و بى توجهى  ــد و اگر در مي ى كارن
ــئوليت هاى اجتماعى خود  ــبت به انجام مس ، نس

شوند.

ــوييس رفته بود  ــجوى خارجى كه براى ادامه تحصيل به س يك دانش
تجربه شگفت آور خود را در زمينه مسئوليت پذيرى اجتماعى مردم آن كشور 
در اينترنت با ديگران در ميان مى گذارد: «در زمان تحصيل، نزديك دانشگاه 
يك خانه اجاره كردم. صاحبخانه يك خانم 67 ساله بود كه با شغل معلمى 
ــده بود. طرح هاى بازنشستگى در سوييس آن قدر قوى هستند  ــت ش بازنشس

كه بازنشستگان هيچ نگرانى براى خورد و خوراك ندارند.
ــدم او كار پيدا كرده تعجب  ــك روز از اين كه متوجه ش ــن ي ــراى همي ب

كردم؛ آن هم مراقبت از يك پيرمرد 87 ساله!

ــخش من را  ــيدم آيا براى نياز به پول اين كار را مى كند؟ پاس از او پرس
متحير كرد: من براى پول كار نمى كنم، بلكه زمان خودم را در «بانك زمان» 
ــن پيرمرد) توان حركت ندارم، آن    را  ــم تا در زمانى كه (مثل اي ــپرده مى كن س

از بانك بيرون بكشم!
اين اولين بار بود كه درباره مفهوم بانك زمان مى شنيدم. وقتى بيشتر 
ــتگى  ــدم بانك زمان يك طرح بازنشس ــق كردم، متوجه ش ــاره آن تحقي درب
ــت كه توسط وزارت تامين اجتماعى سوييس  ــالمندان اس براى مراقبت از س

تدوين شده است.
ــان در  ــاب شخصيش ــالمندان را در حس داوطلبان، زمان مراقبت از س
ــان پير و ناتوان  ــتم امنيت اجتماعى پس انداز مى كنند تا وقتى خودش سيس

شدند يا نياز به مراقبت داشتند، از آن برداشت كنند. 
طبق قرارداد، يك سال بعد از انقضاى خدمات متقاضى (سپرده گذارى 
ــبه كرده و به او يك  ــاعات خدمات را محاس ــِك زمان، ميزان س ــان)، بان زم
كارت مخصوص مى دهد. وقتى او هم نياز به كمك يك نفر ديگر پيدا كرد، 
مى تواند با استفاده از آن كارت زمان و بهره آن را برداشت كند. بعد از تاييد، 
ــتان يا منزل تعيين  ــى را براى مراقبت از او در بيمارس ــان داوطلبان ــك زم بان

مى كند.
متقاضيان سپرده گذارى زمان بايد سالم و تندرست، داراى مهارت هاى 
ارتباطى خوب و پر از عشق و عالقه به همنوعان باشند. صاحبخانه ام هفته اى 
دو بار براى مراقبت از پيرمرد سركار مى رفت و هر بار دو ساعت وقت براى 
ــرمايه گذارى  خريد، تميز كردن اتاق، آفتاب گرفتن پيرمرد و گپ زدن با او س

مى كرد.
ــگاه بودم كه تماس گرفت و گفت در حالى كه  اتفاقا يك روز در دانش
ــت. من فورا  ــه اتاق منزل خودش را تميز مى كرده از چهارپايه افتاده اس شيش

مرخصى گرفتم و او را به بيمارستان رساندم. مچ پاى او شكسته بود و براى 
مدتى نياز داشت روى تخت بماند. داشتم كارهاى تقاضا براى مرخصى جهت 
مراقبت خانگى را انجام مى دادم كه به من گفت جاى نگرانى نيست چرا كه 

براى برداشت از بانك زمان درخواست داده است.
ــتاد كه به مدت  ــاعت بانك زمان يك داوطلب فرس ظرف كمتر از دو س
ــر روز با گپ زدن و پختن غذاهاى لذيذ از او مراقبت مى كرد. او  ــاه ه ــك م ي
ــد و گفت كه  ــغول كار مراقبت از ديگران ش به محض بهبودى دوباره مش

مى خواهد براى روزهاى پيرى زمان سپرده گذارى كند.»
ــال 2012  ــالمندان اولين بار در س ايده بانك زمان يا بانك مراقبت از س
و در شهر اس تى گلن سوييس كه جوان ترين جمعيت را دارد، مطرح و پياده 
ــتايى و زيباى مراقبت از  ــت فرهنگ روس ــد. دولت كه با اين كار قصد داش ش
يكديگر را به شهرهاى مدرن بياورد، توانست توجه و استقبال بيش از نيمى 

از جوانان سوييسى را جلب كند.
ــور ايران كه جمعيت سالمند  ــدن چنين ايده اى در كش ــلما پياده ش مس
ــدن در حال  ــى درصد ش ــمت س ــتاب به س آن نزديك ده درصد بوده و با ش
حركت است نه تنها هزينه هاى بيمه و مراقبت در دوران سالمندى را كاهش 
ــود كه  ــل ها مى ش ــتگى ميان نس مى دهد، بلكه موجب تقويت اتحاد و همبس
ــتار خانگى كمتر ديده  ــالمندان و پرس در طرح هاى پولى موجود مانند خانه س

مى شود.
ــتوانه دولتى و  ــا معموال از پش ــور م ــا در كش ــه طرح ه ــه اين گون اگرچ
ــوند كه گروه هاى مردمى  ــامل اقداماتى مى ش ــتند و ش قانونى برخوردار نيس
ــد، اما دقيقا  ــاى خير انجام مى دهن ــوش و به عنوان كاره ــورت خودج به ص
ــمند ــئوليت پذيرى اجتماعى را ارزش ــت كه مس ــودن اس ــن داوطلبانه ب همي

 مى كند.
ــم  ــبت پنج ــه مناس ــان ب هموطنانم ــى از  ــته برخ ــاه گذش در م
ــن  ــود در اي ــاى خ ــب) تجربه ه ــى داوطل ــامبر(14 آذر- روز جهان دس
ــتراك ــازى به اش ــاى مج ــب» در فض ــتگ «روز داوطل ــا هش ــه را ب زمين

 گذاشتند.
ــهردارى پايتخت به  ــتان تهران و ش ــت هالل احمر اس ــه جمعي  اگرچ
ــبت روز جهانى داوطلب، برج آزادى تهران را به رنگ قرمز درآوردند،  مناس
اما گروه هايى از مردم يك گام پيش تر رفتند و به جاى انجام كارهاى نمادين 

و شعارى، داوطلب بودن را در عمل معنا كردند.
ــد جمعيت امام على(ع)  ــازمان هاى مردم نهادى مانن ــا در قالب س آنه
ــايد دردى از ساكنان اين محالت  ــهر مى روند تا ش ــين ش به محالت فقيرنش

دوا كنند.
ــوراخ سنبه هايى از شهر  ــم داوطلب، س ــد:«به اس زهرا كهرام مى نويس
ــند].  ــردم [وجود داشته باش ــرش را هم نمى ك ــچ وقت فك ــه هي ــدم ك را دي
ــت  ــمش اين اس ــد! اس تصوير واقعى بى عدالتى چقدر مى تواند بدريخت باش
ــتر دارد به  ــد بيش ــتش به نظر مى رس ــتم ولى راس كه من يك داوطلب هس
ــوم. داوطلب شدن بيدارت ــود كه از خواب خوش بيدار ش خودم كمك مى ش

 مى كند.»
ــد: «من يك داوطلبم. يعنى اراده كرده ام كه  ــا قادرى مى نويس پريس
بى تفاوت نباشم. انتخاب كرده ام كه در باال و پايين زندگى ام دست و پا نزنم. 
ــنم باشند. من  ــرزمينم قبله و راه روش انتخاب كرده ام كه كودكان معصوم س

يك معلمم، يك دانشجو، يك عضو از جامعه، من يك داوطلبم!»

ــتگاه متروى تجريش در تهران       عكس اين مرد جوان را روبه روى ايس

ــداردادن به مردم درباره عواقب استفاده از خودروهاى  ــتم. او براى هش برداش
ــوند، دست به اجراى  ــخصى كه باعث افزايش ترافيك و آلودگى هوا مى ش ش

يك نمايش خيابانى زده بود. 
ــان دادن حساسيت هايتان درباره معضالت اجتماعى چه روشى  ــما براى نش ش

را انتخاب مى كنيد؟

تماشاخانه 

ى ن ز ن ر



 مسئوليت اجتماعى در واقع يك ايده  يا يك باور اخالقى  
ب و غلظت «تعهد» مرا نسبت به جامعه ام نشان مى دهد. 
ــهروندان اخالقًا (و نه  تماعى متعهد بودن يعنى همه ما ش
ــى و محيطى خويش  ــائل اقتصادى، اجتماع ــبت به مس

شيار باشيم. 
ت اين اصطالح «مسئوليت اجتماعى» را نبايد يك مفهوم 
لى تصور كنيم كه كاربرد ميدانى ندارد و ناظر بر كردار و 
عه نيست. گفتمان تعهد اجتماعى فقط مناسب تئورى هاى 
ى و بحث هاى مالل آور آكادميك نيست كه دانشجو را به 

مره به كالس آورد.
ــبت به ديگر  ــيت اخالقى نس ــيارى و حساس ــن هش ن اي
ده از آن تعهد اجتماعى  است كه جايگاه فرد فرد ما را به 
ــرزمين  نشان مى دهد. بنابراين هشيارى و تعهد  ند اين س
ــبت به آنچه در جامعه مى گذرد نبايد صرفا جنبه  نيان نس
ــد بلكه همه نهادهاى عمومى و خصوصى  ــته باش ى داش
ــود. اينكه من در مقابل  ــامل مى ش تى و بانكى را نيز ش
ــم و از عواقب كردار و رفتارم آگاه بوده و  ــخگو» باش اس
 و ايرانى كه در آن زندگى مى كنم نيز تعهد داشته باشم 
ــتان و به  ــت بلكه به دوره باس وره معاصر و مدرن ما نيس
ــاگرد او باز مى گردد. به  ــقراط و ش ميالد و به مكتب س
ــهرى)  ــنگ بناى زندگى قانونمند و كالن جمعى (ش خ، س
شده است و نخستين نظريه پردازان و انديشمندان جامعه 

 آتن و در مكتب سقراط پيدا شدند. 
تى از دوره مشروطيت كه فرآيند «دولت/ ملت سازى» در 
ــيم،  ــود و ما نيز آن را آغاز تاريخ معاصر ايران مى شناس ش

همواره به دنبال آنيم كه چگونه به موازات شهر و شهرنشينى اين نهال 
ــت شهرى بارور و فربه كنيم. ما تا كنون  ــب با زيس تعهد جمعى را متناس
با آراى «ايسقراط» درباره مسئوليت اجتماعى و تعاليم او در تربيت يك 
ــده ايم كه دقيق بدانيم اين  ــنا نش ــئول چندان آش ــهروند متعهد و مس ش
شهروند كيست و تعهد اجتماعى او چيست و در برابر اين مسئوليت، از 

چه حق و حقوق اجتماعى برخوردار است.
ــيه  ــتقيم در حاش ــتا مهاجرت كنيم و مس  اينكه اندك اندك از روس
شهر مأوا گزينيم و كالنشهرى بزرگ با صدها مسائل ايمنى و آموزشى و 
بهداشتى و محيطى بسازيم، آنگاه لزوما با آداب شهروندى و شهرنشينى 
و تعهد اجتماعى نيز آشنا شده  و به حق و حقوق خويش مى رسيم؟

ايسقراط در واقع نشان مى دهد توازن و تعادل اجتماعى هر شهر، 
تابعى ا ست از تعامل يا تضارب فرد با دولت شهر كه در ترازوى شهروندى 
سنجيده مى شود تا عيار تعهد و مسئوليت او نسبت جامعه آشكار شود. 
در عصر طاليى آتن، اين شهر آنچنان در همه زمينه هاى شهرى، 
ــهروندى با تكيه بر  ــفى، فرهنگى و به ويژه هنرى (از جمله هنر ش فلس
ــرفت سرسام آورى داشت كه پس از بيست و  ــئوليت اجتماعى) پيش مس
سه قرن هنوز كل جهان معاصر ما نتوانسته به اندازه همان دوره كوتاه 

سى ساله آتن و به حجم آنها آگاهى و هنر اجتماعى توليد كند. 
ــت كه مردم شناسان، باستان شناسان، شهرسازان و  بى سبب نيس
جامعه شناسان از سراسر جهان به ديدن آتن مى روند و در خرابه هاى شهر 
به دنبال آثار سقراط و ايسقراط مى گردند كه آنها چگونه در آگورا (ميدان 
اصلى شهر) مردم را در خصوص آداب شهرنشينى و مسئوليت اجتماعى 

آگاه مى ساختند و حق و حقوق فرد فرد آنان را يادآور مى شدند.
از مشروطه تا امروز مطبوعات ايران مى كوشند «موتور محركه» 
ــهروندى را  ــهر و ش ــند كه قطارش يا به عبارتى لوكوموتيو اجتماع باش
ــدند  ــريات تا چه اندازه كامياب يا ناكام ش هدايت مى كند. حال اينكه نش
از حوصله اين يادداشت كوتاه خارج است اما بى شك رسانه ها همچنان 

بازيگر عصر شهروندند. 
به بيان ديگر، آنچه ايسقراط در «آگورا»  نسبت به فضائل و رذائل 
اجتماعى گفت و گفت، مطبوعات ايرانى هم در زمينه اخالق و مسئوليت 

ــياق، دولت ها آن قوانينى را كه  ــتند. به اين س ــتند و نوش اجتماعى نوش
ــت، توليد و اجرا مى كردند و مطبوعات  ــود جامعه اس به زعم خويش به س
ــازى مى كردند.  نيز به نو به خويش در مزايا و مضرات آن قوانين آگاه س
ــتند كه همانند ترازويى تقريب  در اطاعت از قانون، اين مطبوعات هس
ــبت به اجراى قوانين را مى سنجند و منعكس  ــهروندان نس و تضريب ش

مى سازند.
ــبب همين توجه  ــروطه به س ــتايش من از جنبش مش احترام و س
اجداد ما به مسئوليت و تعهد اجتماعى  است كه تاريخ معاصر جمعى ما 

از آنجا سرچشمه مى گيرد. 
ــهروندى را در ضمير جمعى و حافظه تاريخى ما  ــروطه بذر ش مش
ــش از حق و حقوقى برخورداريم در  ــه در برابر هموطنان خوي ــت ك كاش
ــئوليت و تعهداتى داريم كه تا پايان  ــبت به ايران نيز مس حالى كه نس

حيات بايد پايبند آن باشيم. 
ــهروندى كه  ــس» يا به عبارتى اين آگاهى ش ــا اين «ح ــروز ام ام
برآمد آن همان تعهد و مسئوليت اجتماعى است كه ميراث مشروطه به 
ــانه هاى صوتى  ــمار مى رود، بر دوش مطبوعات كم رمق و به ويژه رس ش
ــدار و آموزش  ــت تا فرد فرد جامعه را هش ــده اس ــته ش و تصويرى گذاش
ــانه  ــبت به ايران ش ــئوليت و تعهد اخالقى خويش نس ــه از مس ــد ك ده
خالى نكنيم. من فقط مقيم يا ساكن (Resident) ايران نيستم بلكه 
شهروند(Citizen) اين سرزمينم و ضمن آنكه از حقوق و مزايا و ايمنى 
ــبت به شهر و ميهنم نيز  ــهروندى برخوردارم، بايد به همان اندازه نس ش

مسئول و متعهد باشم. 
ــت كه ايران براى من چه كرده است بلكه  ــايد هم اين مهم نيس ش
ــداد ما تا آنجا كه  ــن براى ميهن چه مى كنم. اج ــت كه م ــن مهم اس اي
توانستند در دوره مشروطيت كوشيدند كه ما از زيست مقيمى و ساكنى 

به زيست شهروندى دگرگون شويم. 
ــى اين است كه آيا ما همچنان در همان حالت  ــش اساس حال پرس
ــاكنان و  ــئوليتمان به همان اندازه س مقيمى درجا زده ايم و تعهد و مس
ساكتان است يا آنكه به سوى شهروندى دگرديسى كرده ايم و به تعهد 

اجتماعى خويش نيز به خوبى آگاهيم؟

یریم م س ر ی م ج ی و مس ر

 منوچهر دين پرست



مي عرصه هاي زندگي، 
تعريف است.

* در رابطـه ميـان «منافع فردى»  و «منافع 
جمعى» آيا پذيرش مسئوليت اجتماعى به منزله 

از دست دادن بخشى از منافع فردى  است؟
در تعريف مسئوليت اجتماعي، آن را چارچوبي اخالقي 
ــد. اين چارچوب يادآوري مي كند كه هر موجودي  مي نامن
چه فرد باشد چه سازمان و نهاد باشد، صرف نظر از حيطه، 
ــار منافع فردي خود داراي  ــرد، اهداف و غيره در كن عملك
ــت كه منافع كل جامعه  ــش، رفتار يا عملي اس ــه، كن وظيف

را در بر مي گيرد.
مشخص است كه منافع فردي گاه با منافع كل جامعه 

در تضاد قرار مي گيرد. 
ــت،  ــتن از ميزاني كه به منافع فردي مربوط اس گذش
ــئوليت  پذيري اجتماعي است. گردن نهي به  به معناي مس
ــئوليت اجتماعي با مسئوليت پذيري اجتماعي و شرايط  مس
ــتقيم  جامعه و توان و قدرت اخالق عمومي رابطه  اي مس

دارد.
ــد انواع  ــرايط تنزل اخالق عمومي به دليل رش در ش
فساد و همه  گير شدن آن، ميزان مسئوليت  پذيري اجتماعي 
ــاس يكي  ــدت كاهش مي يابد. برهمين اس ــز گاه به ش ني

جامعه چگونه بايد برقرار شود؟
ــت كه  ــده اس ــته ش در چند دهه اخير اين نكته برجس
ــب و كار از كوچك ترين آنها تا بزرگ ترين و  اصحاب كس
ــركت هاي چند مليتي بايد بين  ــطح بين المللي يا ش در س
فعاليت هاي متضمن سود و سودآوري و فعاليت هايي براى 

نفع جامعه تعادل برقرار سازند.
امروزه اين تعادل بين منافع كسب و كاري و نظام هاي 
زيست  محيطي نيز بسيار مهم و پررنگ شده است. مفهوم 
ــا آرايش فعاليت ها به صورت داوطلبانه در  ــود تنظيمي ي خ
محيط هاي كسب و كار مطرح شده است تا نياز به نظارت 

خارجي و تنبيه به حداقل رسد.
مي توان نتيجه گرفت  بايد از شدت گرفتن تضاد بين 
منافع فردي، كسب و كاري، سازماني و نهادي و منافع كل 
ــه  ــت، ممانعت به عمل آيد، اما هميش جامعه و محيط زيس
ــويي  ــر داوطلبانه رخ نمي دهد. لذا آحاد مردم از س ــن ام اي
ــوي ديگر بايد براي ارتقاى  ــتگاه هاي نظارتي از س و دس
مسئوليت پذيري اجتماعي دائمًا تالش كنند و سازوكارهاي 
مناسبي را به شكل قانون يا ابزار ديگري سامان دهند و با 

ضمانت اجرايي همراه سازند.
* مسـئوليت پذيـرى اجتماعـى در جامعـه 

چگونه اعمال مى شود؟
ــئوليت و مراقبت براى يكايك افراد جامعه  بحث مس
ــي  ــئوليت ناشناس ــياري در زمينه مس ــت. هش مطرح اس
ــت.  ــئوليت و مراقبت افراد اس ــت نيز جزوي از مس حكوم
ــئوليت پذيري اجتماعي به دو صورت عمل مي شود كه  مس

اولي را غيرفعال و دومي را فعال گفته اند.
ــارت از انجام ندادن  ــال عب ــئوليت  پذيري غيرفع مس
ــت منجر  ــت كه به زيان جامعه و محيط  زيس هرعملي اس
ــئوليت  پذيري فعال عبارت است از انجام  ــود. اما مس مي ش
فعاليت هاي گوناگون كه اهداف اجتماعي مثبت را تقويت 

و ارتقاء مي بخشند و ارزشمند نيز تلقي مي شوند.
ــئوليت  پذيري اجتماعي امري است  درعين حال مس
ــل حاضر مي تواند به اعمالي دست زند  ــلي. زيرا نس بين نس

كه نسل بعدي از آن زيان ببيند.
* مسـئوليت پذيـرى اجتماعـى را چطـور 

مى شود دسته بندى كرد؟ 
ــده  ــئوليت  پذيري اجتماعي ياد ش ــار نوع مس  از چه

است:
1ـ مسئوليت پذيري محيط  زيستي در جهت پايداري 
ــت كه به شدت مورد تهاجم قرار گرفته است و  محيط  زيس

در ايران شرايطي بحراني دارد.
2ـ مسئوليت  پذيري نوع دوستانه

3ـ مسئوليت  پذيري درفعاليت هاي كسب و كار
4ـ مسئوليت اقتصادي

* از چه راه هايى مى توان مسـئوليت پذيرى 
را در جامعه افزايش داد؟

 در مجموع از هفت طريق مى توان مسئوليت  پذيري 
را در جامعه افزايش داد:

ــازمان ها،   1ـ تعيين مأموريتي اخالقي براي خود، س

نهاد، محله، شهر و روستا و كل جامعه
ــداف عملي و قابل حصول بدون زيان  ــن اه  2ـ تعيي

به جامعه و محيط  زيست
 3ـ ارزش دهي و اهميت دادن به افراد مسئول، نوآور 

با ديدي جامع و مثبت
 4ـ اهميت دادن به نظر مردم يا عقل جمعي

ــازمان ها و نهادهاي مسئول   5ـ همكاري با افراد، س

سمت ذره اى شدن (اتميك شدن) با ويژگى هاى
 آنوميـك حركـت مى كند يا صرفا پررنگ شـدن 
و غلبـه جنبه هـاى فرديت باعث  سـر باز زدن از 

مسئوليت اجتماعى شده است؟
مفهوم آنومي كه سابقه اي بسيار كهن دارد و به دنياي 
باستان مي رسد، داراي فراز و فرودهايي است. در دوره هايي 

آنومي مثبت تعريف شده است و در مواردي منفي.
امروزه جنبه منفي آن مطرح است. براساس مطالعات 
ــازي) و اجتماعي  ــوم فضايي (معماري و شهرس ــده، عل بن
ــت. گرچه  ــده اس ــه ايران وارد مرحله اي آنوميك ش جامع
ــرايط آنوميك را گذرا  ــون دوركيم، ش ــاني چ جامعه  شناس
ــت كه در ايران با  تعريف كرده اند ولي باور اينجانب آن اس

شرايط آنوميك پايدار شده روبروهستيم.
هر روز رقم هاي نجومي از فساد مطرح مي شود، غارت 
منابع عمومي به حداكثر رسيده است، ساخت و ساز شهري 
ــت و رشوه به سوي همه  گير شدن در  ــده اس كامًال آلوده ش
حركت است؛ در نتيجه اخالق عمومي به نازل  ترين سطح 

رسيده است.
* چـرا افـراد  تـا ايـن حـد دچـار فسـاد 

مى شوند؟
افراد به دو دليل دچار فساد مى شوند:
1ـ به دليل ناچاري و فقر و مشقت

2ـ به دليل زياده  خواهي ناتمام و سيري ناپذير.
ــرايطي، اخالق فردي و  ــت كه در چنين ش بديهي اس
ــئوليت  پذيري  جمعي تنزل فاحش مي يابد و به تبع آن مس

كم  كم به ضد ارزش بدل مي شود. 
مردم همه روزه شاهد رفاه حداكثري افرادي هستند 
كه با مسئوليت ناپذيري و صدمه جدي به جامعه، به اخالق 
ــانه  اي دست پيدا  ــت، به زندگي افس جامعه و به محيط  زيس
مي كنند.  در چنين شرايطى، اجتماعي شدن فرزندان جامعه 
ــود و ارزش ها و هنجارها  دچار انواع تناقض و تضاد مي ش
ــادن به ارزش ها و  ــد. گويي كه گردن نه ــور مي  مانن مهج

هنجارها سبب فقر و انزوا و تنبيه و ... مي شود.
* خطـر اصلـى ايـن اتفـاق بـراى جامعـه  

چيست؟
ــتگاه  ــت كه گروه هاي مرجع و دس خطر مهم آن اس
ــد شود. در اين صورت سرمايه اجتماعي عام  حكومتي فاس
كه دو شكل پل زننده بين نهادها و سازمان ها و مرتبط  ساز 
دستگاه هاي مختلف براي هم افزايي است، از كار مي افتد و 
سرمايه اجتماعي مافيايي رشد مي كند. در اين حالت قانون 
ــر پا گذاردن قانون،  ــت و زي ــا ضمانت اجرايي همراه نيس ب

زرنگي و نوعي موفقيت به حساب مي آيد.
ــاد  تنها راه نجات از اين وضعيت، مبارزه جدي با فس
ــت كه در  ــت. اما خطر بزرگ تر و اصلى آنجاس همه  گير اس

جامعه  اي، سازمان هاي نظارتي خود درگير فساد شوند.
* پـس از ايـن همه تأكيد بـر نياز جامعه به 
مسئوليت پذيرى افراد، خوب است كه به عنوان 
جمع بنـدى ايـن گفتگو، راهـكارى براى حفظ و 

تقويت مسئوليت پذيري ارائه دهيد.
ــئوليت  پذيري افراد جامعه، نهادهاى  براي تقويت مس
مختلف از خانواده گرفته تا رسانه هاي جمعي به ويژه رسانه 
ملي نقش حياتي دارند كه تقريبًا همه آنها با ناكارآمدي جدي 
روبرو هستند. برخي از منابع و متون، راه افتادن جنبش هاي 

اجتماعي اصالحي را راهكار مناسبي تعريف كرده اند.
* سـپاس از شـما و نظراتـى كـه در ميـان 

گذاشتيد.

خصی با منافع اجتماعی
گير شدن آن، 

اهي ناتمام و 
د و به تبع آن 

ليت  ناپذيري 
ي دسـت پيدا 

ژه رسانه ملي 
ند

حي را راهكار 



مي عرصه هاي زندگي، 
تعريف است.

* در رابطـه ميـان «منافع فردى»  و «منافع 
جمعى» آيا پذيرش مسئوليت اجتماعى به منزله 

از دست دادن بخشى از منافع فردى  است؟
در تعريف مسئوليت اجتماعي، آن را چارچوبي اخالقي 
ــد. اين چارچوب يادآوري مي كند كه هر موجودي  مي نامن
چه فرد باشد چه سازمان و نهاد باشد، صرف نظر از حيطه، 
ــار منافع فردي خود داراي  ــرد، اهداف و غيره در كن عملك
ــت كه منافع كل جامعه  ــش، رفتار يا عملي اس ــه، كن وظيف

را در بر مي گيرد.
مشخص است كه منافع فردي گاه با منافع كل جامعه 

در تضاد قرار مي گيرد. 
ــت،  ــتن از ميزاني كه به منافع فردي مربوط اس گذش
ــئوليت  پذيري اجتماعي است. گردن نهي به  به معناي مس
ــئوليت اجتماعي با مسئوليت پذيري اجتماعي و شرايط  مس
ــتقيم  جامعه و توان و قدرت اخالق عمومي رابطه  اي مس

دارد.
ــد انواع  ــرايط تنزل اخالق عمومي به دليل رش در ش
فساد و همه  گير شدن آن، ميزان مسئوليت  پذيري اجتماعي 
ــاس يكي  ــدت كاهش مي يابد. برهمين اس ــز گاه به ش ني

جامعه چگونه بايد برقرار شود؟
ــت كه  ــده اس ــته ش در چند دهه اخير اين نكته برجس
ــب و كار از كوچك ترين آنها تا بزرگ ترين و  اصحاب كس
ــركت هاي چند مليتي بايد بين  ــطح بين المللي يا ش در س
فعاليت هاي متضمن سود و سودآوري و فعاليت هايي براى 

نفع جامعه تعادل برقرار سازند.
امروزه اين تعادل بين منافع كسب و كاري و نظام هاي 
زيست  محيطي نيز بسيار مهم و پررنگ شده است. مفهوم 
ــا آرايش فعاليت ها به صورت داوطلبانه در  ــود تنظيمي ي خ
محيط هاي كسب و كار مطرح شده است تا نياز به نظارت 

خارجي و تنبيه به حداقل رسد.
مي توان نتيجه گرفت  بايد از شدت گرفتن تضاد بين 
منافع فردي، كسب و كاري، سازماني و نهادي و منافع كل 
ــه  ــت، ممانعت به عمل آيد، اما هميش جامعه و محيط زيس
ــويي  ــر داوطلبانه رخ نمي دهد. لذا آحاد مردم از س ــن ام اي
ــوي ديگر بايد براي ارتقاى  ــتگاه هاي نظارتي از س و دس
مسئوليت پذيري اجتماعي دائمًا تالش كنند و سازوكارهاي 
مناسبي را به شكل قانون يا ابزار ديگري سامان دهند و با 

ضمانت اجرايي همراه سازند.
* مسـئوليت پذيـرى اجتماعـى در جامعـه 

چگونه اعمال مى شود؟
ــئوليت و مراقبت براى يكايك افراد جامعه  بحث مس
ــي  ــئوليت ناشناس ــياري در زمينه مس ــت. هش مطرح اس
ــت.  ــئوليت و مراقبت افراد اس ــت نيز جزوي از مس حكوم
ــئوليت پذيري اجتماعي به دو صورت عمل مي شود كه  مس

اولي را غيرفعال و دومي را فعال گفته اند.
ــارت از انجام ندادن  ــال عب ــئوليت  پذيري غيرفع مس
ــت منجر  ــت كه به زيان جامعه و محيط  زيس هرعملي اس
ــئوليت  پذيري فعال عبارت است از انجام  ــود. اما مس مي ش
فعاليت هاي گوناگون كه اهداف اجتماعي مثبت را تقويت 

و ارتقاء مي بخشند و ارزشمند نيز تلقي مي شوند.
ــئوليت  پذيري اجتماعي امري است  درعين حال مس
ــل حاضر مي تواند به اعمالي دست زند  ــلي. زيرا نس بين نس

كه نسل بعدي از آن زيان ببيند.
* مسـئوليت پذيـرى اجتماعـى را چطـور 

مى شود دسته بندى كرد؟ 
ــده  ــئوليت  پذيري اجتماعي ياد ش ــار نوع مس  از چه

است:
1ـ مسئوليت پذيري محيط  زيستي در جهت پايداري 
ــت كه به شدت مورد تهاجم قرار گرفته است و  محيط  زيس

در ايران شرايطي بحراني دارد.
2ـ مسئوليت  پذيري نوع دوستانه

3ـ مسئوليت  پذيري درفعاليت هاي كسب و كار
4ـ مسئوليت اقتصادي

* از چه راه هايى مى توان مسـئوليت پذيرى 
را در جامعه افزايش داد؟

 در مجموع از هفت طريق مى توان مسئوليت  پذيري 
را در جامعه افزايش داد:

ــازمان ها،   1ـ تعيين مأموريتي اخالقي براي خود، س

نهاد، محله، شهر و روستا و كل جامعه
ــداف عملي و قابل حصول بدون زيان  ــن اه  2ـ تعيي

به جامعه و محيط  زيست
 3ـ ارزش دهي و اهميت دادن به افراد مسئول، نوآور 

با ديدي جامع و مثبت
 4ـ اهميت دادن به نظر مردم يا عقل جمعي

ــازمان ها و نهادهاي مسئول   5ـ همكاري با افراد، س

سمت ذره اى شدن (اتميك شدن) با ويژگى هاى
 آنوميـك حركـت مى كند يا صرفا پررنگ شـدن 
و غلبـه جنبه هـاى فرديت باعث  سـر باز زدن از 

مسئوليت اجتماعى شده است؟
مفهوم آنومي كه سابقه اي بسيار كهن دارد و به دنياي 
باستان مي رسد، داراي فراز و فرودهايي است. در دوره هايي 

آنومي مثبت تعريف شده است و در مواردي منفي.
امروزه جنبه منفي آن مطرح است. براساس مطالعات 
ــازي) و اجتماعي  ــوم فضايي (معماري و شهرس ــده، عل بن
ــت. گرچه  ــده اس ــه ايران وارد مرحله اي آنوميك ش جامع
ــرايط آنوميك را گذرا  ــون دوركيم، ش ــاني چ جامعه  شناس
ــت كه در ايران با  تعريف كرده اند ولي باور اينجانب آن اس

شرايط آنوميك پايدار شده روبروهستيم.
هر روز رقم هاي نجومي از فساد مطرح مي شود، غارت 
منابع عمومي به حداكثر رسيده است، ساخت و ساز شهري 
ــت و رشوه به سوي همه  گير شدن در  ــده اس كامًال آلوده ش
حركت است؛ در نتيجه اخالق عمومي به نازل  ترين سطح 

رسيده است.
* چـرا افـراد  تـا ايـن حـد دچـار فسـاد 

مى شوند؟
افراد به دو دليل دچار فساد مى شوند:
1ـ به دليل ناچاري و فقر و مشقت

2ـ به دليل زياده  خواهي ناتمام و سيري ناپذير.
ــرايطي، اخالق فردي و  ــت كه در چنين ش بديهي اس
ــئوليت  پذيري  جمعي تنزل فاحش مي يابد و به تبع آن مس

كم  كم به ضد ارزش بدل مي شود. 
مردم همه روزه شاهد رفاه حداكثري افرادي هستند 
كه با مسئوليت ناپذيري و صدمه جدي به جامعه، به اخالق 
ــانه  اي دست پيدا  ــت، به زندگي افس جامعه و به محيط  زيس
مي كنند.  در چنين شرايطى، اجتماعي شدن فرزندان جامعه 
ــود و ارزش ها و هنجارها  دچار انواع تناقض و تضاد مي ش
ــادن به ارزش ها و  ــد. گويي كه گردن نه ــور مي  مانن مهج

هنجارها سبب فقر و انزوا و تنبيه و ... مي شود.
* خطـر اصلـى ايـن اتفـاق بـراى جامعـه  

چيست؟
ــتگاه  ــت كه گروه هاي مرجع و دس خطر مهم آن اس
ــد شود. در اين صورت سرمايه اجتماعي عام  حكومتي فاس
كه دو شكل پل زننده بين نهادها و سازمان ها و مرتبط  ساز 
دستگاه هاي مختلف براي هم افزايي است، از كار مي افتد و 
سرمايه اجتماعي مافيايي رشد مي كند. در اين حالت قانون 
ــر پا گذاردن قانون،  ــت و زي ــا ضمانت اجرايي همراه نيس ب

زرنگي و نوعي موفقيت به حساب مي آيد.
ــاد  تنها راه نجات از اين وضعيت، مبارزه جدي با فس
ــت كه در  ــت. اما خطر بزرگ تر و اصلى آنجاس همه  گير اس

جامعه  اي، سازمان هاي نظارتي خود درگير فساد شوند.
* پـس از ايـن همه تأكيد بـر نياز جامعه به 
مسئوليت پذيرى افراد، خوب است كه به عنوان 
جمع بنـدى ايـن گفتگو، راهـكارى براى حفظ و 

تقويت مسئوليت پذيري ارائه دهيد.
ــئوليت  پذيري افراد جامعه، نهادهاى  براي تقويت مس
مختلف از خانواده گرفته تا رسانه هاي جمعي به ويژه رسانه 
ملي نقش حياتي دارند كه تقريبًا همه آنها با ناكارآمدي جدي 
روبرو هستند. برخي از منابع و متون، راه افتادن جنبش هاي 

اجتماعي اصالحي را راهكار مناسبي تعريف كرده اند.
* سـپاس از شـما و نظراتـى كـه در ميـان 

گذاشتيد.

خصی با منافع اجتماعی
گير شدن آن، 

اهي ناتمام و 
د و به تبع آن 

ليت  ناپذيري 
ي دسـت پيدا 

ژه رسانه ملي 
ند

حي را راهكار 



ــالمي  ــس گروه مطالعات اس ــته و رئي وس
ان علوم

ـتفاده از تعبير بحران محيط زيست به يك 
نمي رسد. اين بحران با ظهور مدرنيته آغاز 

روز به اوج خود رسيده است.

ــان خودش را جزئي   پيش از مدرنيته، انس
ــت، درحالي كه اكنون در  ز جهان مي دانس
ــر قبًال طبيعت را به منزله  ن قرار دارد. بش
ــان خود در نظر مي گرفت و از آن ارتزاق  رب
ين درحالي است كه بشر امروزي بر مبناي 
ــان محوري، اراده و عقل خود را محور   انس
ــاس آن منفعت طلبي را نيز اصل  ه و براس
ــت؛ بدين ترتيب  ي از طبيعت قرارداده اس
ه اقتضاي منفعتش باشد در طبيعت استيال 

ند. 
ــيون هاي جهاني از  روزه هر يك از كنوانس
ــت  تخصصى خاص به بحران محيط زيس
ــه عميق و  ه اند، اما  هيچ يك از آنها به ريش

ن پديده نپرداخته اند.
 وايت، نويسنده مقاله«ريشه هاي تاريخي 
ــه آن را در مجلس  ــت  محيطي ما» ك زيس
 منتشر كرده است، سرمنشاء اين بحران را 
هي يهوديت و مسيحيت دانسته است؛ چرا 

ــر را به اصطالح لوس كرده و چنين  كه اين دو، بش
القا كرده اند كه جهان از آن بشر است و او مي تواند 
ــرداري كند. همچنين  ــا كه بايد از آن بهره ب ــا آنج ت
كتاب«بشر و جهان طبيعي؛ تاريخ حساسيت مدرن» 
اثر كيث توماس، نه تنها مقاله مذكور را تاييد مى كند، 
بلكه اسالم را نيز در زمره همين اديان مى آورد. اين 
ــندگان غربي تسلط جامع  ــت كه  نويس در حالى اس
ــه صرف تاكيد بر چند آيه با اين  ــرآن ندارند و ب ــر ق ب
مضمون كه زمين و آسمان ها براي بشر آفريده شده 
ــالم وارد كنند.  ــت، نمى توانند چنين نقدى بر اس اس
ــلط  ــد اين ديدگاه بايد بردانش الهيات مس ــراي نق ب
ــيع ترين و عميق ترين دانش هاست،  ــيم كه وس باش

اما در جامعه ما كمتر به الهيات به عنوان يك دانش 
نگاه مى شود.

براي فهم نظر اسالم و الهيات اسالمي درباره 
ــه ضلع خدا، انسان و جهان  ــت بايد به س محيط زيس
ــيد خداوند يعني چه؟ رابطه  ــود؛ بايد پرس پرداخته ش
ــان چگونه به خدا  ــت؟ جه ــدا با جهان چگونه اس خ
ــأله اصلي در مورد خدا، اثبات  ــود؟ مس مربوط مي ش
ــت، بلكه بايد ديد نقش او  ــدگار بودن خدا نيس آفري
در اين جهان چيست يا به عبارتي جهان چگونه به 

خداوند مربوط مي شود.
نخستين كسي كه اين سؤاالت برايش مطرح 
شده، امام محمد غزالي است. وى در صفحات اول 
ــعادت گفته:  اگر خداوند در قالب  كتاب كيمياي س
ــان نمودار  ــم به روي زمين مي آمد در قالب انس جس

مي شد. جان ما در همه جاي بدن ماست و روزي از 
آن جدا مي شود، اما همچنان باقي مي ماند. 

ــه خداوند با جهان  ــريح غزالي، رابط طبق تش
ــت؛ پروردگار  ــه جان با بدن اس ــز همچون رابط ني

(بالتشبيه) جان جانان اين جهان است.
زمين تبعيدگاه بشـر اسـت يا بايد آن 

را آباد كند؟
ــاره به اينكه طبق  ــان و با اش درباره ضلع انس
ــت،  ــر اس ــيحي زمين تبعيدگاه بش ــاي مس آموزه ه
مى توان گفت: در قرآن آمده كه توبه بشر در بهشت 
پذيرفته شده و او براي آباد نگاه داشتن زمين، هبوط 
ــر،  ــد. بش كرده  تا حافظ خوبي ها و طهارت آن باش

ــت و هر  ــن و نمونه خداوند در زمين اس ــه زمي خليف
ــري به سهم خود يك آفريدگار است كه وظيفه  بش
ــد نكردن زمين و وظيفه ايجابي او،  ــلبي او فاس س

آباد كردن آن است.
ــر قائل شده  ــالمي دو مام براي بش ادبيات اس
ــده و ديگري  ــادرى كه از او زاده ش ــي م ــت؛ يك اس
ــي مي كند. اين  ــه در آن زندگ ــت ك ــرزميني اس س
ــد بر مبناي  ــت، اما باي ــخيري اس رابطه، رابطه تس

عشق باشد.
ــه به ضلع جهان طبيعت بايد پرداخت.   در ادام
اجزاي طبيعت، «آيت اهللا» شناخته شده اند و به يك 
معنا، «نشانه» هستند. اين درحالي است كه «آيه» 
ــوده و هر نمود، بودي دارد كه  ــه معناي «نمود» ب ب
شما قائل به درك آن نيستيد. طبيعت، فضاي الهي 

ــت و هيچ چيز از فضاي الهي بيرون  ــي اس و قدس
نيست، هيچ جهايي نيست كه از هستي خالي باشد؛ 

ما محاط به خداوند هستيم.
همچنين سوگند ها به مظاهر طبيعت در قرآن 
ــت كه  ــت كه اين موضوع تذكار عجيبي اس آمده اس
براي نخستين بار در قرآن آمده؛ بدين ترتيب تمامى 

مظاهر طبيعت، بعد قدسي پيدا مي كنند.
 طبيعت آيينه نيست، بلكه نمود حق است. و در 
همين زمينه به سوره زلزال و كيفر طبيعي  بايد اشاره 
كرد  كه از بشر خواسته شده تا بداند چنانچه زمين را 
ــد و آلوده كند، خود زمين او را مجازات مي كند.  فاس
زمين همچون مادري است كه روزي به ظلمي كه 

ــد؛ آن روز مي تواند قيامت  ــده، اقرار مي كن ــه او ش ب
باشد، اما به آن از ديد دنيوي هم مي توان نگاه كرد. 
سوره الرحمن، حاوى آياتي مربوط به محيط زيست 
است و با توجه به اين كه جهان در حال سيرالي اهللا 
ــت، بايد تاكيد كرد: حقيقت واقعيت اين جهان و  اس
ــت. خداوند صداي  آنچه باقي مي ماند، وجه الربط اس
ــاند. هوايي كه  ــق قرآن به ما مي رس ــود را از طري خ
تنقس مي كنيم، مقدس و نمود حق است و نبايد آن 
ــرد؛ آب را نيز همين طور. صفات خداوند  ــوده ك را آل
ــا ذات  خداوند   ــم، همراه ب ــان و رحي ــه رحم از جمل
ــوند؛ خداوند، يعني رحمت و دوستي،  توصيف مى ش
ــت.  ــي حيات. وجود ما نيز مقابل وجود خدا نيس يعن

بلكه نمودي از آن است. 
در پايان با بيان اينكه به اندازه مهرباني خداوند 
در ما نيز دميده شده است، بايد بدانيم بنده رحماني 
ــت كه با زمين دشمني ندارد؛ آن هايي كه  ــي اس كس
ــن و طبيعت نيز  ــح كرده اند با زمي ــان صل با خودش

مهربان اند.

هللا دكتر سيدمصطفي محقق داماد

* بنده رحماني كسي است كه با زمين دشمني ندارد
آن هايي كه با خودشان صلح كرده اند با زمين و طبيعت نيز مهربان اند



ــوادى عمومى.  ــت، بى س ــل او را كش
ــى كرده بود تا  ره اش يك عمر قالى باف
ــال هايش سربلند  ــن و س  پيش همس
ــاره و وصله خورده اش،   از لباس هاى پ
 پوسيده اش خجالت بكشد، خودش را 
ش مى كرد در آن كارگاه هاى تاريك و 
مى كنى عطا؟ بله، حق دارى. مگر خود 
وت و تنهايى كم گريه كرده ام براى اين 

 اما به فكر چاره باش عطا.
ــماعيل وقتى كه پسرش  ى كه مادر اس
 شديد شده بود، وقتى با هزار زحمت و 
عيل را پيش دكتر برد، وقتى فهميد كه 
عامل آن دل درد ناگهانى و شديد بوده، 
 پول كه نداشت تا غذاى مناسب براى 
 كند، تازه اگر قرض هم مى گرفت فردا 
پس فردا چى؟ هر روز كه نمى شد قرض 
ــى؟ از آدم هايى مثل خودش،  ــم از ك ه

خت.
ــت عطارى، قدرى داروى  ــماعيل رف س
ت و جوشاند و به اسماعيلش داد، خوب 
ــى كه در محله  رفت پيش طلسم نويس

ندگى مى كند. 
سم نويس گفت كه مادر اسماعيل بايد 
ــم را قاطى داروهاى گياهى   ضدطلس

هد به پسرش. مادر بدبخت هم همين 
ــهر دكتر متخصص بود  ــر در اين ش  گ
ــت كه به  ــواد داش ر را نمى كرد، اگر س

 پناه نمى برد.
ه ام كه ساعت هاى آخر اسماعيل از درد 
 مى پيچيده، چون معلوم نيست كه چه 
ــم نويس به مادر جاهل و  ى را آن طلس
اعيل داده بود. گريه مى كنى عطا؟ بله، 
ن هم اگر از تو خجالت نمى كشيدم به 

ى هاى گريه مى كردم.
ــراى اين همه بچه هاى  ــتم ب  آرزو داش
 بكنم كه ديگر زجر نكشند، نشد. تبعيد 
 كه اگر بجنبم، گزارش مى دهند و كار 
 شود. اما تو كارى بكن عطا كه اين قدر 

. اين قدر ستم نباشد. گريه كار آدم هاى 
«.

ــدر درمانده ايم. جايى در   از ما همين ق
ــويم به ذره اى نور كه  ى ها، خيره مى ش
ــد و آرزو مى كنيم آن ذره نور بتواند  ى تاب
ال بكشد و پهن كند، تا جايى كه اطراف 
ــياهى از بين برود، بى آن كه  ــود و س ش

عى روشن كرده باشيم. 
سماعيل در بستر احتضار درد مى كشيم 
ــخه  ــه نس ــه درد نتيج ــن هم ــه اي  ك
س است. طلسم شده ايم و نمى دانيم كه 
رمان را تمام خواهد كرد. چند اسماعيل 

شوند تا اين چيزها را بفهميم؟!
ــان را مقصر  ــن و زم ــم، زمي  درد داري
ــتيم. طلسم نويس   همه لعنت مى فرس
دانيم و قصور خودمان را نمى بينيم كه 
ـك متخصص از او دوا خواسته ايم. فقر 
ــث و بانى درد مى دانيم و خودمان   باع
ــده ايم و  كه در چنبره رخوت گرفتار ش

رهايى از آن نمى كنيم.
گود مى نشينيم و از سرنوشت مى ناليم. 
ى بايد جان اسماعيل ها را نجات بدهد؟ 
ــتين باال بزند و براى  ــت آس ه قرار اس

ــتى هايى كه مى بينيم و به  حاضريم براى رفع كاس
بوته نقد مى كشيم، كمى به خودمان زحمت بدهيم 
ــه بگذاريم؟ خيلى وقت ها اين كار  ــان ماي و از خودم

را نمى كنيم، چون خودمان را باور نداريم.
 جان بخشيدن به افسانه ها كار آسانى نيست. 
ــاهزاده مهربان واقعا   ــراغ داريد كه يك ش ــا س كج
عاشق دخترى فقير شود و او را به عقد خود دربياورد؟ 
يا يك غول چراغ جادو ظاهر شود و آرزوهاى كسى 
ــد؟ براى همين ترجيح مى دهيم كنار  ــرآورده كن را ب
ــرزنش كنيم كه براى  ــينيم و ديگران را س گود بنش
رفع مشكالتى كه خيال مى كنيم فقط ما مى بينيم، 

كارى انجام نمى دهند!
ــتان ها را فقط در  ــى داس ــه بعض ــم ك مى داني
ــان به  ــدا كرد. تحقق يافتنش ــود پي كتاب ها مى ش
ــواب و خيال مى ماند. قهرمان هاى محبوبمان را  خ
ــان  ــان جدا مى كنيم و آرزو داريم شبيهش از ميانش
ــيم. گاهى آنها را در خواب و خيال مى بينيم كه  باش
از كتاب بيرون آمده و رخت واقعيت پوشيده اند و به 
ــا را از قصه ها بيرون مى كنند.  ــى غصه ه طرفة العين

چقدر شيرين است اين رويا! 
ــى را برايتان بگويم! ما نه تنها  ــد واقعيت بگذاري
غافليم از اين كه خودمان مى توانيم قهرمان داستان 
ــيم، بلكه اغلب از  ــان و ديگران باش ــى خودم زندگ
ــتان زندگى  ــت پيدا كردن و لذت بردن از داس فرص
قهرمان هاى واقعى دنيا هم غافل مى مانيم. يادمان 
مى رود كه بعضى از افسانه ها اول واقعيت بوده اند و 

سپس به رشته داستان درآمده اند!
يكى از اين آدم ها را در كتاب «عطاى پهلوان» 
ــوان پيدا كرد؛ كتابى كه محمدعلى علومى، با  مى ت
يك دوره غور در زيرو بم زندگى مردى نوشته است 
كه كم از افسانه ندارد داستان زندگى اش! مردى كه 
او را «سردار بى ادعاى سا زندگى» مى نامند، چرا كه 

هرآنچه از نعمت هاى دنيوى از قبيل مال و حال و نام 
و كام داشته گذاشته تا كارى كند كارستان.

مردى از ديار كوير كه از همان دوران كودكى -
ــل جهالت و  ــتش را به دلي ــه بهترين دوس ــى ك  وقت
بى سوادى عمومى از دست داد- با خود پيمان بست 
ــد تالش كند براى زدودن غبار  ــى كه مى توان تاجاي

جهالت از در و ديوار خانه اى كه نامش وطن بود.
ــت صميمى بى گناه، روزنى شد  مرگ آن دوس

كه او را به سمت نور هدايت كرد. 
ــرى يافت:«بغض،  ــانه هاى ديگ ــا نش بعده
ــتخوانى بيخ گلويش  ــر مثل اس ــنگين و نفس گي س
ــد.  ــت نفس بكش ــيده بود. نمى توانس مانده و ماس
ــتش بود. معلمى  آن معلم جوان و جوانمرگ، دوس
ــق وطن بود. عاشق سربلندى ميهن  ــجاع و عاش ش

و مردم آن. 
يكى از گردانندگان دلير اعتصاب و اعتراض به 
ــت قديمى  گروه تازه پاى پيرامون نعيم، همين دوس
ــود. عطا ناگهان بر خود لرزيد. او نيز  ــى او ب و صميم

ــت تلخ و غمبار  ــود و اين بار سرنوش ــده ب تهديد ش
فرزندانش جلوى چشمش آمد. زهراخانم را مى ديد 
ــه دارد گريه مى كند و زار مى زند، فرزندان يتيم و  ك

سياهپوش و محنت زده اش را مى ديد...»
ــى، باوجود همه  ــا احمدى، پهلوان كرمان عط
ــايه انسان دوستى بى پايانش  اين ناماليمات، در س
ــيد و ديگران را  ــا گرماى قلب مهربانش قد كش و ب
ــال ها به جاى آن كه به  ــا خودش باال برد. س ــم ب ه
ــتد، شمع روشن كرد. سال ها در  تاريكى لعنت بفرس
كسوت معلمى، ذره ذره با زير و بم زندگى بچه هاى 
شهرستان كويرى اش آشنا شد و به غصه خوردن و 
ــت بر زانو زده،  ابراز همدردى اكتفا نكرد، بلكه دس
به پا خاسته و مستقيم وارد عمل شد، با تمامى وجود 
ــهمى از آن. حتى  و با همه دارايى اش، نه تنها با س
ــر مهربانش كوبيد و  خانه اش را پس از مرگ همس
به جايش مدرسه اى ساخت و خودش مستأجر يكى 

از  اتاق هاى آن شد.
ــال،  ــد س ــى و چن ــدت س ــه م ــى او ب كار اصل
ــانى، خيابان كشى،  مدرسه سازى، كشاورزى، آب رس
ــراى  ــازى، احداث س ــازى، خانه س درختكارى، راهس
ــل  ــان، تحصي ــه ازدواج جوان ــك ب ــالمندان، كم س
دانش آموزان بى بضاعت و ديگر خدمات مردمي  بود.  
در پرونده درخشان عطا احمدى، ساخت ده ها 
ــى،  ــه با هزاران مترمربع فضاى آموزش باب مدرس
ــراى سالمندان كرمان  ــيس مجموعه مدرن س تأس
ــاخت جاده  ــالمند، س با گنجايش پذيرش 1600 س
ــانى و  ــول 12 كيلومتر و آب رس ــه ط ــتانى ب كوهس
ــه» كرمان با  ــتاهاى «كوهپاي ــانى در روس برق رس
ــازندگى استان، ساخت  ــازمان جهاد س همكارى س
ــاخت چندين  ــكونى، س ــد مس ــش از 1360 واح بي
ــاخت اردوگاه هاى شهيد  ــبانه روزى، س ــه ش مدرس
باهنر و شهيد رجايى و هفت باغ هينمان در كوهپايه 

و ده ها كار عام المنفعه ديگر به چشم مى خورد.
چه مى شود كه ديدن فقر و رنج كودكان، روح 
شيدايى را چنان شيفته مى كند كه عمرى را بى وقفه 
ــان بپردازى و خسته نشوى؟ چه  به درمان دردهاش
ــيند  ــود كه درد ديگران چنان به جانت مى نش مى ش
ــى؟  ــان نكنى، خودت هم درد مى كش كه تا درمانش
مگر مى شود در لحظه لحظه عمر خود، مصداق شعر 
ــى كه بنى آدم اعضاى يكديگرند و در  ــعدى باش س

آفرينش ز يك گوهرند؟ 
ــتان زندگى مردى  ــوان»، داس ــاى پهل «عط
ــت جان شيفته كه گويى از افسانه ها بيرون آمده  اس
و خواننده را هم مثل خودش بى تاب و شيدا مى كند. 
البه الى ورق هاى اين كتاب به مالقات آن بزرگمرد 

برويم و عطاى پهلوان را به لقايش نبخشيم!
ارمغان زمان فشمى
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 سرايه

هتل هاى يخى جذاب و شگفت انگيز براى گردشگران

ت آقاي بازرگان را در تهران شرح ميدهد:
الي

 شماره 1 مورخ 1357/10/10 هيات اعزامي 
 روز جمعه 1357/10/8 ساعت 12 ظهر امام 
 خطاب به آقـــاي مهندس بازرگان صادر 
من آن با تشـــريح وضع موجود اعتصاب 
ت نفت و تحسين و تمجيد مبارزات آنان، از 
ند كه در راس هياتي مركب از 4 نفر كه دو نفر 
شمي رفسنجاني و مهندس مصطفي كتيرائي 
 با انتخاب ايشان و نظر مشورتي ساير اعضاء 

 ا توجه به شرايط زير:
ي نظامي محيط كار و تاسيسات نفت را  ترك 

ديد و ارعاب كاركنان پايان داده شود.
حتـــكار فرآورده هاي نفتي توســـط ارتش 

مل آيد.
ور نفت به خارج از كشور مطلقاً ممنوع اعالم 
ي از كاركنان  اعتصابي دعوت بعمل آيد كه 

 مصارف داخلي بكار خود مشغول شوند.
ت (يكشنبه 57/10/10)

گاه گيالن، هفته همبستگي اعالم شد اما پيش 
 بداخل دانشگاه جلوگيري كرد ولي عده اي 
ر دانشـــگاه وارد محوطه دانشگاه شدند و 

ام دادند.
 چهار بعدازظهر دانشجويان و گروه ديگري 
بان رفتند كه با حمله پليس روبرو گرديده و 6 
شدند و يك نفر از آنان كشته شد طي تظاهرات 
شـــته، جمعاً 8 نفر كشته و 32 تن مجروح 

ل 6 تن از مجروحان وخيم است.
ز (يكشنبه 10 دي)

هم در شيراز تظاهراتي برپا شد كه ماموران 
ن را متفرق كردند. ديشب نيز گروهي پس 
س ختم محمدعلي نجار نوروزاني يكي از 
 حوادث اخير شيراز، در خيابان با آتش زدن 

رختان، راه بندانهايي ايجاد كردند.
انـ  يكشنبهـ  1357/10/10)

ت و ناآرامي در ماه محرم در آبادان به اوج 
 از اول محرم تا امروز در جريان تظاهرات 

 15 نفر كشته و دهها نفر مجروح شدند.
ل تظاهرات دامنه داري شعب بانك ايران و 
ك خاورميانه و نيز 30 شعبه بانك آتش زده 
تي وارد گرديد و يك دستگاه جيپ ارتشي 

ده شد.
ن در پي تظاهـــرات روز جمعه 57/10/8 
ز كارگران اداره تعميرات شركت ملي نفت 
 در مقابل مسجد «پيروز» بضرب گلوله كشته 
بال آن كارمندان و كارگران پااليشگاه آبادان 
 در محوطه پااليشـــگاه اقدام به راه پيمايي 

 حاضر كليه كاركنان صنعت نفت در آبادان 
صاب كامل بسر مي برند و تنها دستگاه تصفيه 
مچنان براي نيازمنديهاي داخل كشور كار 
زانه حدود 250 هزار بشـــكه نفت براي 

ي تصفيه مي گردد.
ون (يكشنبه 10/10)

3 هزار نفر در كازرون راه پيمايي كردند و 
ندازي ماموران 3 نفر مجروح شدند.

وه (يكشنبه 10 دي)
ان تظاهرات امروز ابركوه، گروهي به سوي 
رمري حمله كردند و در نتيجه تيراندازي 

ر مجروح شدند.
ي در مهرنجان

ـ  در تظاهراتي كه در «مهرنجان» كازرون 
ت دو نفر شـــهيد شدند و 8 نفر بسختي 
.كشته شدگان اين واقعه، نگهدار اسكندري 
 و محمد قائدي 20 ســـاله بودند و اسامي 

 هنوز اعالم نشده است.

اين اقدام كه به خواست ژنرال هاي ايران و تصويب شيرويه (قباد 
دوم) پسر او صورت گرفت آغاز پايان امپراتوري توانمند ايرانيان 

در عهد باستان به شمار مي رود.
تقسيمات كشوري ايران و تثبيت 10 استان بودن كشور

10 دي ماه 1316 ايران داراي تقسيمات كشوري تازه شد 
و به ده استان، 49 شهرســـتان و 290 بخش تقسيم گرديد. اين 
تقســـيمات بر پايه عرف قديم بود. 23 سال بعد در دي ماه سال 
1338اين تقســـيمات تغيير كرد و استان هاي ده گانه، 17 استان 

شدند. تعداد شهرها نيز به 145 شهر افزايش يافت.
امپراتور را كشتند  و از سنا  تقاضاي بخشودگي كردند

31 دسامبر سال 192 ميالدي رئيس گارد امپراتوري روم 
« كومودوس » امپراتور اين كشور كه سلطنت خود را از جانب يكي 
از خدايان رومي مي دانست و معتقد بود كه همه اسيران جنگي بايد 
در بازي هاي گالدياتوري يكديگر را بكشند و مي گفت كه امپراتور 
بايد به جاي همسر « مترس » داشته باشد، چند ساعت پس از اين 
كه شهر رم را به نام خود « كوموديانا » تغيير نام داد به دست يك 
پهلوان كشتي در حمام به قتل رسانيد. رئيس گارد سپس به سناي 
روم رفت و كار خود را عملي الزم براي حفظ امپراتوري اعالم كرد 

و در خواست بخشودگي كرد.
استعمار انگلستان در آسيا

31 دسامبر سال 1600 ميالدي  دولت انگلستان در راستاي 
سياست استعماري اش در آسيا، فرمان ايجاد كمپاني هند شرقي 
را صادر كرد و همه بازرگانان و ماموران و دريانوردان انگليسي 
را كه قصد فعاليت در قاره آســـيا و آبهاي آن داشته باشند اجبارا 
عضو اين كمپاني كرد كه روزي ســـياه براي اين قاره و مردم آن 
بشـــمار مي رود.  در آن زمان، نزديك به دو سال از ورود آنتوني 
و رابرت شرلي با 26 انگليسي ديگر به ايران مي گذشت كه موفق 
شده بودند خود را در دل شاه عباس يكم جاي دهند كه هدفش 
احياي امپراتوري ايران با عقب راندن پرتغالي ها از خليج فارس و 

تضعيف هرچه بيشتر عثماني بود.

ُدر اشـــكم بـــه دامـــان ريتـــه اولى

خـــون دلـــم ز چشـــمان ريتـــه اولى

بـــه كس حرفى ز جـــورت وانواجم

كـــه حرف جـــور پنهـــان ريتـــه اولى

باباطاهر عريان

* نيكى همه چيز را مغلوب مى كند و خودش 
هرگز مغلوب نمى شود. 

 تولستوى

* چقدر با شكوه است كه دوستت بدارند و 
به مراتب با شكوهتر است كه دوست بدارى.  
ويكتور هوگو
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