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پزشک می شوند!
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سه شنبه 11 دی 1397 - 24 ربيع الثانی 1440 - یکم ژانویه 2019 -  سال نودوسوم - شماره 27186 - 16 صفحه به همراه 8 صفحه ضميمه - تک شماره 1000 تومان

  * مردم فلس�طین در مبارزه با رژيم صهیونیس�تي تاکنون 
مقاومت کرده و پیروز بوده اند

 * رژيم صهیونیس�تي که ارتش هاي عربي نتوانس�تند آن را 
شکست دهند، به وسیله مردم فلسطین و گروه هاي مقاومت 

به زانو درآمد 
  * رژيم صهیونیستي در دو جنگ قبلي با گروه هاي مقاومت
بع�د از 48 س�اعت خواس�تار آت�ش ب�س ش�د، اي�ن يعن�ي 

به زانو درآمدن رژيم غاصب صهیونیستي
  * علت پیروزي هاي مستمر ملت فلسطین در سال هاي اخیر

ايستادگي و مقاومت بوده است 
 * تا زماني که مقاومت وجود داشته باشد، روند افول و زوال 

رژيم صهیونیستي ادامه خواهد داشت 
  * فشارهاي سنگین جبهه استکبار به جمهوري اسامي ايران
هرگز موجب نخواهد شد تا ما از وظیفه الهي، ديني و عقاني 

خود در حمايت از فلسطین منصرف شويم
 * دبی�رکل جهاد اس�امي فلس�طین: مردم غ�زه با وجود همه 
 فش�ارها، در مقاب�ل رژي�م صهیونیس�تي و ط�رح موس�وم

به »معامله قرن« ايستاده اند
 * اگ�ر جنگ�ي رخ دهد، تل آويو و همه ش�هرها و ش�هرک هاي 
 رژي�م صهیونیس�تي در تی�ررس ه�زاران موش�ک مقاومت

قرار دارد 

صفحه16صفحه2

   وزیران علوم و كشور مأمور رسیدگي به حادثه 

اتوبوس دانشجویان شدند

بغداد: نظامیان آمریكایي از سوریه به عراق 

منتقل شده اند
  * گ�زارش وزارتخانه ه�اي عل�وم و کش�ور از رون�د رس�یدگي ب�ه عل�ل وقوع حادث�ه واحد

علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسامي ارائه شد 
 * مجوز ساخت راه آهن جوين �  اسفراين �  بجنورد صادر شد 

 * نمايندگان پارلمان عراق: هدف از ورود نظامیان آمريکايي و ايجاد پايگاه در اقلیم کردستان
تهديد کشورهاي همسايه است 

* جنگنده هاي »اف 16« عراق نشست سرکرده هاي داعش در سوريه را هدف قرار دادند

پیروزي نهایي ملت فلسطین
در آینده نه چندان دور  محقق مي شود

* عملی�ات کرب�اي 4 عملی�ات 
اصلي بود 

  * م�ا يک فرمانده قدرتمند، با تقوا
و حکیم در بااي س�رمان داشتیم 
ک�ه امام ب�ود و در همه ش�ئونات 

جنگ هم نظارت داشت
 * آق�ا محس��ن رضاي��ي ط�راح 
عملی�ات ه��اي بس�ی�ار بزرگ�ي 
 مث�ل بیت المق��دس، فتح المبی�ن

طريق القدس و رمضان بو د
 * ما تقريبا د ر همه عملیات ها نسبتي از لورفتگي ر ا داشتیم

 * وقتي د ر حین عملیات کرباي4 با حمله شديد دشمن روبه رو شديم و ديديم امکان عبور از جزيره 
وجود ندارد، آن وقت تصمیم گیري شد که عملیات متوقف شو د

سردار سليماني: بحث هاي انحرافي 
قداست دفاع مقدس را مخدوش مي كند

صفحه13صفحه2

 * مردم بايد احساس »توانايي تغییر« داشته باشند
 * اين که جلو تغییراتي که به هر علتي خواسته جامعه است  
 �  ولو من نمي پسندم �  گرفته شده است و مقابل آن تغییرات

با روشي آمرانه ايستادگي شود، نتیجه اي در برندارد 
 * ترويج باطل يا تهديد به غوغاسااري از آفت هاي امروز 

برخي رسانه هاي مکتوب است
* ش�بکه هاي اجتماع�ي علي رغ�م قدرت�ي که دارن�د، اما در 
اين ک�ه ک�دام خبر در آنها راس�ت و کدام دروغ اس�ت، ترديد 

وجود دارد
 * م�ا ام�روز در فضاي رس�انه با آمیختگي دوغ و دوش�اب 
مواجهی�م و به تدريج هر مقدار که پیش مي رويم، اين روند 

پررنگتر مي شود 

* اگر سیزده سالگي براي 
ازدواج خ�وب اس�ت، بايد 
کودکان 13 س�اله بتوانند 
گواهینام�ه  دهن�د،  رأي 
بگیرند و درخواست طاق 

دهند 
* اگر 13 س�ال را سن بلوغ 
مي دانیم، بايد همه قوانین 

را روي اين سن بیاوريم

یادگار گرامي امام:

 زدودن یأس از جامعه، وظیفه ما 

در40 سالگي انقاب است

ابتكار:
كودك همسري

آسيب هاي 
اجتماعي را 

افزايش مي دهد

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6

آیت اه دكتر مصطفي محقق داماد

نقش اصل عدالت
در اجتهاد شیعي

و توسعة حقوق بشر

رهبر معظم انقاب در دیدار دبيركل جهاد اسامي فلسطين: 

بحران ناكارآمدي

یا عدم بهره وري؟

صفحه 2

فتح اه آملي

يادداشت

نوبت ���

مجموعه مقاال� فرهنگي 
بـرگ بي  بـرگي
پر�فسو� فضل  �هللا �ضا

قطع وزيرى ، چاپ سوم  ،464 صفحه
اين كتاب با مخاطب قرار دادن جوانان و دانشگاهيان، بر چند محور تأكيد مي كند: 

ـ اشاره به گذشته فرهنگي پربار ايران، بيرون از گزافه و برتري جويي.
ــي و  ــدن در حواش ــاهكارهاي ادبي، بدون غرق ش ـ مهرورزي با نقش هاي بي مانند ش

قصه هاي عاطفي و دستورهاي قشري سنتي.
ــه دور از خيالبافي و  ــايي ژرفتر جهان غرب، ب ــي براي شناس ــتجوي رهنمودهاي ـ جس

ساده انديشي و بدبيني.
ــت و در عين  ــنده در علوم رياضي و انفورماتيك صاحب آوازه جهاني اس از آنجا كه نويس
حال با عرفان و ادب فارسي پيوندي ناگسستني دارد، كوشيده در اين كتاب دنياي علم و 
فناوري را آن چنان كه در ازاي بيش از دو سوم قرن بيستم ديده و آزموده، به خوانندگان 

نشان دهد. 
برگ بي برگي در پنج دفتر و بيست و سه بخش تنظيم و تدوين شده است: سفر به آمريكا، 

مقاالت ادبيـ  فرهنگي، علم و عرفان، سخنراني ها، و در آستان حافظ. 
از مطالب كتاب حاضر مي توان به اين عنوان ها اشاره كرد: گشايش دانشگاه تهران و جو آن زمان، پژوهشگر شرقي در غربت غرب، چرا 
شاهنامه را دوست مي دارم، در مناظره اصحاب علم و دين، حافظ و تفكر رياضي، سخنراني در انجمن علمي ايرانيان آمريكاي شمالي.

اين كتاب از سويي نمايانگر ميهن دوستي نويسنده است و از سويي بيانگر تالش ادبي و فرهنگي او، ضمن انجام كارهاي علمي و فني. 
به گفته دكتر اسالمي ندوشن: پروفسور رضا گرچه سرنوشت او را به جانب علم خاص راند، همواره مانند آفتابگردان، رويش به جانب 

ادب و فرهنگ ايران است.
 * فر�شگا� مركز� : تهر�� بز�گر�� حقاني� ��بر�� �يستگا� متر�� ساختما� ���نامه �طالعا�� تلفن : 29993686 

* فر�شگا� شما�� (1): تهر�� خيابا� �نقال� �سالمي� ��بر�� ��نشگا� تهر���  تلفن : 66460734 
* نمايندگي ها� ���نامه �طالعا� �� سر�سر كشو�� تلفن تو�يع � فر��:  29993242� 29993306

* بر�� خريد پستي �� سر�سر كشو� با تلفن 29993306 تما� حاصل فرماييد.
www.ketabettelaat.com : سايت فر�شگا� �ينترنتي ���� *

انتشارات اطالعات منتشر كرد :  «�گهي ���يابي كيفي تأمين كنندگا�»
شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند درنظر دارد كاالهاي موضوع بند «يك» آگهي حاضر را از طريق 

برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي از تامين كننده واجد شرايط خريداري و تامين نمايد.
1) موضوع مناقصه

�لف) شر� مختصر كاال
بر���� هزينه �نجا� تعد��شر� مختصر كاالشما�� مناقصه��يف

موضو� مناقصه (�يا�)
مبلغ تضمين شركت �� فر�يند 

��جا� كا�(�يا�)

1RNP-9705155-MD
 EV10 خريد آنااليزر فشار بخار

16/220/000/000311/000/000 دستگاهبه همراه متعلقات
�) شر�يط ��ليه متقاضي

1ـ داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي، توانايي مالي، سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه
2ـ داشتن شناسه ملي جهت شركت در مناقصه الزامي است.

3ـ داشتن حسن سابقه و ارائه گواهينامه هاي مورد نظر از خريداران قبلي و اعالم اسامي خريداران قبلي در صورت لزوم.
4ـ توانائي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (در صورت تائيد در ارزيابي كيفي مناقصه گران) و همچنين تضمين انجام تعهدات (در صورت برنده شدن در مناقصه) 

مطابق آئين نامه تضمين براي معامالت دولتي موضوع تصويب نامه هيات وزيران به شماره 123402/ت مورخ 1394/09/22.
5ـ ثبت و درج نام شركت در سامانه AVL وزارت نفت.

2) نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار
شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند واقع در استان مركزي، اراكـ  كيلومتر20 جاده بروجرد.

3) مهلت و محل دريافت فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي
ــار آگهي نوبت  ــار آگهي نوبت دوم (3 روز پس از انتش ــرايط اوليه(بند ب) بوده و آمادگي الزم جهت انجام مناقصه مذكور را دارند مي توانند پس از انتش متقاضياني كه داراي ش
اول) به مدت 5 روز كاري ضمن ارسال تقاضاي شركت در مناقصه مورد نظر از طريق نمابر 33672013ـ086، فرمهاي استعالم ارزيابي كيفي را از پايگاه اينترنتي اين شركت 

به  آدرس WWW.IKORC.IR دريافت و براساس آن مدارك الزمه را تكميل و صرفا بر روي لوح فشرده (CD) به اين شركت تحويل يا ارسال نمايند.
4) زمان و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي( تكميل شده توسط متقاضيان)

 (CD)زمان تحويل اسناد ارزيابي كيفي توسط مناقصه گران، 2هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي شركت در مناقصه مي باشد. ضمنا محل تحويل يا ارسال لوح فشرده
ــازندـ  شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازندـ  اداره تداركات و امور كاالـ   ــه راهي ش ــاني اراكـ  كيلومتر20 جاده بروجردـ  س ــده، به نش حاوي فرمها و مدارك تكميل ش
ساختمان بـ  طبقه همكف اتاق118ـ كدپستي 41111ـ38671 تلفن:33492909ـ086 مي باشد. بديهي است به مدارك ارسالى بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد 
ــت دستگاه مناقصه گزار پس از وصول لوح فشرده حاوي اسناد  ــناد و مدارك هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي كند. الزم به ذكر اس ــنهاد و ارائه اس ــد. ضمناً دادن پيش ش

ارزيابي كيفي ظرف مدت 1ماه نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود.
توج�ه: مناقصه گران نخست با مراجعه به سايت اين شركت(همزمان با انتشار آگهي نوبت دوم) مي بايست 2 برگ فرم ارزيابي كيفي را اخذ و پس از تكميل به همراه مدارك 
مربوطه، صرفاً بر روي لوح فشرده(CD) درج و در موعد مقرر به آدرس اين شركت ارسال يا تحويل نمايند، اين شركت نيز پس از ارزيابي كيفي متقاضيان از شركت هايي كه 

حداقل امتياز قابل قبول را كسب نموده باشند، جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد.
WWW.IKORC.IR :بط عمومي شركت پااليش نفت �ما� خميني(��) شا�ندآدرس اينترنتي���

شما�� مجو�5141 -1397 

شركت پااليش نفت �ما� خميني(��) شا�ند
 «سهامي عا�»

نوبت ���

�گهي مز�يد� عمومي 
نوبت اول 

ش�هر���� بافق �� نظر ���� �نجا� عمليا� تفكيك پس�ماند �� محل 
�پو �� به مد� يك سا� به پيمانكا� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد. 

ــغ 100,000,000 ريال به  مبلغ � نو� س�پر�� ش�ركت �� مز�يد�: مبل
ــماره حساب  ــناد خزانه يا واريز نقدي به ش صورت ضمانت نامه بانكي يا اس

2024092200 بانك تجارت شعبه بافق 
محل �خذ �سنا� مز�يد�: يزد ـ  بافقـ  ميدان امام حسينـ  شهرداري بافق 

تلفن تماس: 03532420200
مهلت تحويل پيش�نها�ها به �بيرخانه شهر����: تا پايان وقت اداري روز 

پنج شنبه مورخ 97/10/27 
برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 

آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 
ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج است. 

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. 
���بط عمومي شهر���� بافق

  �گهي مناقصه عمومي 
مناقصه گز��: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

 موض�و� مناقصه: انجـام عمليـات اسـتخراج روبـاز معدن 
سراپرده جنوبي.

مهل�ت ��يافت �س�نا�: از تاريخ نشـر آگهي لغايـت مورخه 
97/10/19

 محل ��يافت �س�نا�: بلوار شـهيد آيت ا... صدوقيـ  شـركت
 معادن زغالسنگ كرمانـ  امور قراردادها سركارخانم خراساني.
تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ 1/800/000/000 ريال

تا�يخ تحويل پاكت ها: مورخه 97/10/29
تا�يخ گشايش پاكت ها: مرحله اول مورخه 97/10/30 و مرحله 

دوم مورخه 97/11/02
مبلغ خريد �س�نا�: 200/000 ريال به حساب 31482107 بانك 

رفاه شعبه شهيد صدوقي.
ضمناً اين آگهي در سايت www.coal.kr.ir در دسترس مي باشد.

تلفن تماس: 03432117726
شركت معا�� �غالسنگ كرما�

��
ت �

�گهى تمديد فر�خو�� جذ� سرمايه گذ��نوب
�جر�� فا� ��� شهر� پر���� � پشتيباني منطقه �يژ� �قتصا�� صنايع

�نر��  بر پا�سيا�
شركت توسعه صنايع �نر�� بر پا�سيا� جنو� �� نظر ���� جهت سرمايه گذ��� �� �حد�� 
طر� �ما�� س�ا�� ش�هر� پر���� � پشتيباني شامل عمليا� خاكي� شبكه معابر� تأسيسا� 

مكانيكي� �لكتريكى � مخابر�� �� منطقه پا�سيا� با مشخصا� �ير �قد�� نمايد: 
اجراي عمليات آماده سازي اراضى فاز اول شهرك پردازش و پشتيباني به مساحت تقريبى 27 هكتار

اجراي خيابان هاي شهرك (شامل عمليات خاكي، تحكيم بستر، روسازي، جداول و جوي هاي هدايت آب هاي سطحي) به طول تقريبي 5/3 كيلومتر (عرض و 
طول دقيق از نقشه هاي اجرايي محاسبه مي شود.)

اجراي تأسيسات كنترل سيالب و كانال هاي مربوطه (طبق نقشه هاى پيوست)
اجراي شبكه آب و فاضالب، آبياري فضاى سبز و آتش نشاني 

اجراي شبكه روشنايي معابر، پست هاي برق 20 كيلوولت، شبكه برق رساني 
اجراي سيستم مخابرات 

ايجاد فضاي سبز بر اساس طرح حدود 15 درصد مساحت شهرك
نحوه پيشنهاد مالي سرمايه گذار: براساس پيشنهاد سرمايه گذار در خصوص ميزان درصد مشاركت در زمين هاى قابل واگذاري پس از اتمام عمليات آماده سازى

مكان اجراي پروژه: منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژى بر پارسيان واقع در استان هرمزگان
ميزان برآورد آورده ى متقاضى سرمايه گذارى حدود 350 ميليارد ريال پيش بينى مى شود. 

ــرح پيش گفته و واگذارى اراضى به اشخاص ثالث، به  ــيان، اراضى واقع در منطقه مى باشد كه پس از سرمايه گذارى به ش آورده ى منطقه ويژه اقتصادى پارس
نسبت ميان منطقه ويژه اقتصادى پارسيان و سرمايه گذار تقسيم خواهد شد.

در طول اجراى پروژه و پس از آن، سرمايه گذار حقى بر مالكيت اراضى ندارد و حقوق ناشى از سرمايه گذارى، به نسبت استحقاق، پس از انتقال اراضى به اشخاص 
ثالث، بازپرداخت مى شود

بدينوسيله شركت توسعه صنايع انرژي بر پارسيان جنوب از كليه سرمايه گذاران داراي امكانات مالى، فنى و سابقه اجرايى مناسب در اين زمينه دعوت به 
عمل مى آورد تا حداكثر تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/10/22 نسبت به دريافت اسناد، جهت ارزيابى صالحيت شركت در اين فراخوان از آدرس 

زير اقدام نمايند.
 (www.PSEZ.ir) :وب سايت

آدرس: تهران- ميدان ونك - بزرگراه شهيد حقانى - بعد از چهارراه جهان كودك - خيابان عالمه دكتر سيد جعفر شهيدي  - كوچه هوشيار - شماره 3
تلفن : 82172222-021             فكس : 021-88883868

توجه: اين آگهى و مفاد آن، حتى پس از دريافت اسناد و در طول مذاكره، براى هيچ يك از متقاضيان، حقوق مكتسبه ايجاد نخواهد كرد.
3636/ م الف

�گهي حر�� حضو�� 
قطع � فر�� ��ختا� �كاليپتو� 

1-7-910-134
97/37

شركت كشـت و صنعت كارون �� نظر ���� عمليا� قطع � نيز فر�� مقد�� 
150 تن ��خت �كاليپتو� با چو� سفيد � 150 تن ��خت �كاليپتو� با چو� 
سيا� پر�كند� �� سطح شركت� شهر� ها� سا�ماني � ������ تابعه �� �� طريق 
حر�� حضو�� � بر�سا� شر�يط مند�� �� تعهدنامة مربوطه به خريد���� ��جد 
شر�يط به فر�� �ساند. متقاضيا� شركت �� حر�� مي تو�نند همه ���� �� تا�يخ 
��� �گهي لغايت 97/10/24 �� س���اعا� ����� جهت با��يد �� موضو� حر�� 
به ���� �ير مر�جعه نمايند. جلس���ه با�گشايي �� ساعت 14:30 ��� مذكو� با 

حضو� �عضا� كميسيو� معامال� برگز�� خو�هد شد.
قيمت پايه به �يا�موضو� حر�� حضو����يف

2200هر كيلوگر� �كاليپتو� با چو� سفيد1
2350هر كيلوگر� �كاليپتو� با چو� سيا�2

* حضو� شركت كنندگا� �� جلسه حر�� جهت ���ئه پيشنها� قيمت �لز�مي �ست.
* ش���ركت كش���ت � صنعت كا��� �� �� يا قبو� هر يك �� پيشنها�ها� ���ئه 

شد� مختا� �ست.
* ���ئه چك تضميني ي���ا ضمانت نامة  بانكي معا�� 50/000/000 �يا� جهت 

شركت �� حر�� �لز�مي �ست.
* شركت كشت � صنعت كا��� مجا� �ست مقد�� موضو� حر�� �� 25% كاهش 

� يا �فز�يش �هد.
����: شوش���تر � كيلومت���ر 17 ج���ا�� �ختصاصي كش���ت � صنع���ت كا��� �  
س���اختما� با��گاني � �تا� 10 � ��ير� فر��  تلفن: 2�06136222071 ��خلي 2336

شركت كشت � صنعت كا���

 پرسابقه ترين
 �     پر مخاطب ترين

 مجله كشو��
 همسفر مسافر�� 

خطو� هو�پيمايى 
�    �يلى

3634 - م الف
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رهبر معظم انقاب: پيروزي نهايي ملت فلسطين

در آينده نه  چندان دور محقق مي شود

دومین مراسم سالگرد ارتحال آیت اه هاشمی رفسنجانی برگزار می شود

حضرت آیت اه خامنه ای رهبر 
معظم انقاب اسامی صبح دیروز در 
دیدار آقای زیاد النَخاله دبیرکل جهاد 
اسامی فلسطین و هیأت همراه تأکید 
کردند: فلسطین با قدرت خواهد ماند 
و به لطف الهی در آینده نه چندان دور، 
پیروزی نهایی ملت فلسطین محقق 

خواهد شد.
حضرت آی���ت اه خامنه ای با 
اشاره به یک معادله روشن در قضیه 
فلسطین گفتند: براساس این معادله 
اگر مقاومت کنید پیروز خواهید بود 
و اگر مقاومت نکنید پیروزی نخواهید 
داشت اما به فضل الهی، مردم فلسطین 
در مبارزه با رژیم صهیونیستی تاکنون 

مقاومت کرده و پیروز بوده اند.
رهبر انقاب اسامی افزودند: 
پیروزی مردم فلسطین در سال های 
اخی���ر، به معنای توانایی تش���کیل 
حکومت در تل آویو نبوده است که 
البته این موضوع نیز به فضل پروردگار 
محقق خواهد شد، بلکه پیروزی اصلی 
این بوده است که رژیم صهیونیستی 
که ارتش های عربی نتوانستند آن را 
شکست دهند، به وسیله مردم فلسطین 
و گروه های مقاومت به زانو درآمد و 
به اذن الهی پیروزی های بزرگتری نیز 

خواهید داشت.
حضرت آی���ت اه خامنه ای 
خاطرنشان کردند: رژیم صهیونیستی 
که در دو جن���گ قبلی با گروه های 
مقاومت، در برهه ای بعد از ۲۲ روز 
و در برهه ای دیگر بع���د از ۸ روز 
درخواست آتش بس کرد، در آخرین 
درگیری، بعد از ۴۸ ساعت خواستار 
آتش بس ش���د و این، یعنی به زانو 

درآمدن رژیم غاصب صهیونیستی.
رهبر انقاب اس���امی، این 
اتفاقات را بس���یار مهم و از الطاف 
الهی بر شمردند و تأکید کردند: علت 
پیروزی های مستمر ملت فلسطین در 
سال های اخیر، ایستادگی و مقاومت 
بوده اس���ت؛ در آینده و تا زمانی که 
مقاومت وجود داشته باشد، روند افول 
و زوال رژیم صهیونیستی ادامه خواهد 

داشت.
حضرت آی���ت اه خامنه ای 
با اش���اره به فشارهای سنگین جبهه 
اس���تکبار به جمهوری اسامی ایران 
گفتند: این فش���ارها هرگز موجب 
نخواهد شد تا ما از وظیفه الهی، دینی 
و عقانی خود در حمایت از فلسطین 

منصرف شویم.
رهب���ر انقاب اس���امی در 

بخش دیگری از س���خنان خود با 
تمجید از مقاومت و مبارزات جهاد 
اسامی فلسطین، شفای هرچه زودتر 
آقای دکتر رمض���ان عبداه دبیر کل 
سابق جهاد اسامی را از خداوند متعال 

مسألت کردند.
در این دیدار، آقای زیاد النَخاله 
دبی���رکل جهاد اسامی فلس���طین 
نیز ضمن ارائه گزارش���ی از آخرین 
تحوات فلسطین اشغالی و توانایی ها 
و آمادگی های باای گروه های مقاومت 
گفت: مردم غزه با وجود همه فشارها، 
در مقابل رژیم صهیونیستی و طرح 
 موس���وم به »معامله قرن« ایستاده اند

 که نمونه بارز آن استمرار تظاهرات 
هفتگِی »جمعه بازگشت« است.

وی همچنین به پیروزی اخیر 
مقاومت اسامی فلسطین در مقابل 
رژیم صهیونیستی و درخواست این 
رژیم برای آتش بس بعد از ۴۸ ساعت، 
اشاره کرد و افزود: امروز توانایی ها و 
قدرت مقاومت اسامی فلسطین بیش 
از هر زمان دیگر اس���ت، به گونه ای 
که اگر جنگی رخ ده���د، تل آویو 
و همه ش���هرها و شهرک های رژیم 
صهیونیستی در تیررس هزاران موشک 

مقاومت قرار خواهند داشت.

مراسم دومین س���الگرد ارتحال آیت اه هاشمی 
رفس���نجاني، با حضور مردم و مس���ئوان کشوری و 

لشکری در تاریخ ۲0 دی ماه امسال برگزار می شود.

به گزارش جماران، دومین مراسم سالگرد ارتحال 
یار دیرین امام و انقاب اس���امی، آیت اه هاش���می 
رفسنجانی روز پنجشنبه ۲0 دی ماه با حضور مسئوان 
کشوری و لشکری و همچنین دوستداران ایشان در سالن 

اجاس سران تهران برگزار می شود.
در متن این اطاعیه که به امضای دوتن از اعضای 
خانواده آیت اه هاشمی رفسنجانی رسیده، آمده است: 
»نوزدهم دی ماه، مصادف با شهادت امیرکبیر، قیام مردم 
قم علیه استبداد و استعمار و آغاز عملیات کربای پنج، 
روزی ماندگار است که با رحلت فرمانده هشت  سال 
دفاع مقدس، حضرت آیت اه هاشمی رفسنجانی، در 
تقویم ایران و تاریخ معاصر جهان اسام جاودان شده 
اس���ت. غروب غمباری که در اوج ناباوری، خبر کوچ 
غم انگیز مّفسر سیاستمدار، مروج اعتدال قرآنی، سردار 
س���ازندگی، امین امام و رهبری و امید مردم در کشور 
پیچید که آیت اه هاش���می رفسنجانی به امام و شهدا 

پیوست.«
همچنین در پایان این اطاعیه آمده است که مراسم 
دومین سالگرد ارتحال آن شخصیت کم نظیر، با حضور 
مردم قدرشناس و فهیم و مسئوان کشوری و لشکری 
در تاریخ ۲0 دی ماه امسال از ساعت ۸ صبح در سالن 

اجاس سران برگزار می شود.

سردار قاسم سلیمانی با بیان 
این که بعضی از بحث ها را پیرامون 
جن���گ غیر ض���روری می دانم، 
تصریح کرد: در س���ال های اخیر 
بعضی بحث ه���ای انحرافی مثل 
موضوع فتح بیت المقدس و قبل 
و بعد از آن دل خانواده ش���هدا را 

به درد آورد.
فرمانده سپاه قدس صبح دیروز 
د ر بر نامه حاا خورشید شبکه سوم 
سیما که با حضور محسن رضایی 
دبیر مجمع تش���خیص مصلحت 
نظام برگزار ش���د، افزود: ما یک 
فرمانده قدرتمند، با تقوا و حکیم 
در باای س���رمان داشتیم که امام 
بود و در همه شئونات جنگ، هم 
نظارت داش���ت و هم در سطوح 

مختلف نماینده داشت.
این فرمانده هشت سال دفاع 
مقدس تأکید کرد: این بحث های 
انحرافی قداست دفاع مقدس را 
زیر سئوال می برد و من انتقادات 
زیادی به کسانی که به این موضوع 

می پردازند دارم.
سردار س���لیمانی با اشاره به 
حواشی پیش آمده پیرامون ماهیت 
عملیات کربای ۴ اظهار داشت: 
آقای محسن رضایی یا آقا محسن 
ما و همه مردم ایران حق بزرگی 
به گردن همه ما دارند. آقا محسن 
طراح عملیات های بسیار بزرگی 
مثل بیت المق���دس، فتح المبین، 
طریق الق���دس و رمضان بو د که 

اغلب این عملیات ها موفق بو دند، 
چو ن د ر همه اینه���ا نظر، نگاه و 
طراحی ایش���ان نقش برجسته ای 

داشت.
و ی ا ف���زود: البته بزرگواران 
دیگری مثل ش���هید حسن باقری 
هم نقش ارزنده ای د ر کنار ایشان 
داش���تند و بخشی هم شهید زنده 
هستند و هنوز مسئولیت دارند. نباید 
د ر موضوعی که بیان می شو د یک 
فرد که دوره طوانی هشت سال 
دفاع مقدس که رمز موفقیت های 
ما بوده است محور انتقادات و به 
نحوی مورد عقده گشایی و شماتت 

قرار گیرد.
سردار سلیمانی با بیان این که 
عملیات کربای ۴، عملیات اصلی 
ما بو د، خاطرنشان کرد: ما ساانه 
عملیات های مهمی داشتیم که د ر 
طول سال بر روی آن کار می کردیم 
و ب���ر ا ی آن اقدامات مهمی انجام 
می دادیم. عملیات  کربای ۴ هم 
از هم���ان عملیات ها بو د و ما د ر 
طول سال و بیشتر ۵ یا ۶ ما ه روی 
آن کار کردیم و ل���ی به موفقیت 
دس���ت نیافتیم. فق���ط عملیات 
کربای ۴ نبود و عملیات رمضان 
هم یکی از آن عملیات ها بود که 
به رغم این که تقریبا به اهدافمان 
نزدیک شدیم، و لی موفق نشد و 
به نتیجه نرسید                                                                                                                  . عملیات والفجر 
مقدماتی از عملیات هایی بو د که 
کارهای فراوانی پیرامونش انجام 

شد و عملیات هم صورت گرفت 
و لی به نتیجه نرس���ید. همچنین 
عملیات بدر جزو عملیاتی بو د که 
موفق نب���ود و د ر طول جنگ ۵ 
یا ۶ عملیات���ی بو د که تاش های 
فراوانی بر ا ی آن صورت گرفت 
و لی منجر به موفقیت نشد                                                                                                                                و این 

طبیعی است.
فرمانده هش���ت سال جنگ 
تحمیلی با اشاره به بحث هایی که 
د ر فضای مجازی مطرح می شو د، 
خاطرنشان کرد: بعضی ها شماتت 
می کنند که چر ا عملیات لو ر فت و 
چر ا آقای رضایی دستور عملیات 
داد؟ البته دس���تور ایشان دستور 
شخصی نبوده است،یک جمعی 
تصمیم گیرنده د ر مس���اله جنگ 
بو دند، ا ما یک منطق نظامی وجود 
د ارد و آن این ک���ه م���ا تقریبا د ر 
همه عملیات هایمان نس���بتی از 
لورفتگی ر ا داش���تیم. بر ا ی مثال 
د ر عملی���ات والفجر ۸ که یکی 
از غافلگیرانه ترین عملیات دفاع 
مقدس بو د، ش���ب لب رودخانه 
نشسته بودم. وقتی غواص های ما 
داخل آ ب شدند، دشمن نورافکن 
روی آ ب باز کر د و روی ساحل ما 
شلیک کر د. معنایش این است که 

ما باید عملیات ر ا لغو می کردیم.
وی در بیان مث���ال دیگری 
افزود: د ر عملیات کربای ۵ روی 
دژ ایس���تاده بودم و نیروها آماده 
می ش���دند که وارد آ ب ش���وند. 

دش���من نزدیک ۱00 کاتیوش���ا 
روی خط ما ریخ���ت و این به 
این معناست که عملیات لو رفته 
بود و باید آن ر ا لغو کنیم. ا گر ما 
چنین تصوراتی ر ا د ر جنگ مبنا 
قرار می دادیم، قادر به اجرای هیچ 
عملیاتی نبودیم و باید همه آنها ر ا 

متوقف می کردیم                                                                    .
سردار س���لیمانی با بیان این 
که منطق این که بگویند دش���من 
آتش باز ک���ر د، نمی تواند مانع و 
متوقف کننده عملیاتی با ش���د که 
هشت ما ه روی آن کار انجام شده 
است، تصریح کرد: وقتی د ر حین 
عملیات کربای۴ با حمله شدید 
دشمن روبه رو ش���دیم و دیدیم 
امکان عبور از جزیره وجود ندارد، 
آن وقت تصمیم گیری ش���د که 

عملیات متوقف شو د.
فرمانده س���پاه قدس با بیان 
این که یک نکت���ه وجود د ارد که 
آقای رضایی د ر بیانش���ان شاید 
می خواس���تند به آن اشاره کنند، 
تصریح کرد: م���ا وقتی با فاصله 
کمتر از ۱۵ روز عملیات کربای 
۵ ر ا که پیچیده تر از کربای ۴ بو د 
انجام دادیم و بزرگترین موفقیت 
ر ا به دس���ت آوردیم                                                        و خود بنده 
هم د ر عملیات کربای۴ بودم و 
بافاصله وارد عملیات کربای۵ 
ش���دیم، آن وقت ه���م موافق 
نبودیم                     . بح���ث مفصلی محضر 
پیرامون  آقای هاشمی رفسنجانی 

عملیات کربای۵ شد. ایشان اصرار 
داشتند که عملیات انجام شود                                                                                                              .و ی 
د ر پا س���خ به این پرسش مجری 
بر نامه که آیا شما موافق کربای۵ 
نبودید؟ ا فزود: د ر کربای ۵ بحثی 
پیرامون این موضوع وجود داشت 
که با توجه به چسبندگی د ر زمین 
عملیات کربای۴ و کربای۵ ، این 
دو زمین یک زمین هستند، بنابراین 
این تصور وجود د اشت که دشمن 
د ر آنجا هم هوشیار است                                       . به این 
د لیل خیلی از فرماندهان اساسی 
جنگ مخالف بو دند                ، ا ما فرماندهی 
جنگ اصرار داشت که این عملیات 
انجام ش���ود و این اصرار درست 
بو د. بعدا معلوم شد که دشمن د ر 
کربای۵ دچار غافلگیری شد، نه 
این که کربای۴ عملیات فرعی ما 
بو د، تصور دش���من بعد از این که 
عملیات کربای۵ ر ا شروع کردیم 
و یک پیروزی بزرگی به دست آمد 
و توانستیم از کانال ماهی و دریاچه 
عبور کنیم و خودمان ر ا به کرانه 
کناره بصره برس���انیم، دشمن به 
این جمع بندی رسید که کربای 
۴ عملیات فرعی ما بوده است و لی 
درواقع کربای۴ عملیات اصلی 
ما بو د. ا ما با توجه به سرعتی که 
د ر اج���رای عملیات کربای۵ به 
خرج دادیم، این تصور د ر دشمن 
به وجود آمد که کربای ۴ فرعی 
بوده و عملیات اصلی ما کربای۵ 

بوده است           .

سردار سلیماني د ر پا سخ این 
س���ئو ا ل که آیا می توانیم د ر مورد 
جنگ پرسش هایی ر ا مطرح کنیم یا 
باید حرمت و احترام جنگ ر ا بدون 
پرسش نگه داریم؟ خاطرنشان کرد: 
جنگ به اندازه کافی منطق بر ا ی 
دفاع از خودش د ارد که می تواند 
هر ذهنی ر ا که آگاهی ازم د ر آن 
نباشد روشن کند.فرمانده هشت 
س���ال دفاع مقدس، گفت: جنگ 
ما مردمی تری���ن، معنوی ترین و 
بی نظیرتری���ن جنگ بود و غیر از 
دوران پیامبر اک���رم)ص( با هیچ 
جنگی قابل مقایسه نیست. من همه 
جهادها ر ا دیده ام و هیچ جهادی به 
پاکی جهاد ما نیست. ا گر بنا با شد 
بحث بکنی���م، آن قدر د ر دفاع از 
دفاع مقدس ملت ایران خصوصا 
با فرماندهی بزرگ، فقیه و حکیم، 
ارزش���مند و بی نظی���ر امام)ره( 
منطق داریم. د ر آ خر جنگ ش���ما 
فرمایشات امام ر ا وقتی بعضی ها 
اعام کردند که دیدید که امام)ره( 
فرمودند؛ جن���گ ر ا ادامه بدهید 
گفتند من د ر تصمیم خودم شوخی 

ندارم و جدی هستم                                                                                                                                                                                                                                                       .
سردار سلیمانی با بیان این که 
نمی ت���وان تصمیم گیری جنگ ر ا 
بر ا ی لغو ی���ک عملیات بر مبنای 
تصور از این ک���ه فهمیده اند، د ر 
صورتی که روی این عملیات ۶ 
تا ۸ ما ه کار شده لغو کر د، تصریح 
کرد: ا گر این ر ا مبنا قرار دهیم ما 

د ر هیچ ی���ک از عملیات ها  دفاع 
مقدس نمی توانستیم کاری انجام 
دهیم. تصور ش���ما این است که 
عملیات خرمش���هر لو نرفته بو د؟ 
عملیات بیت المقدس لو نرفته بو د؟ 
لو رفته بو د. دشمن می دانست که 
بعد از فتح المبین عملیات دیگری 
ر ا ش���روع مي کنیم                                                          . ما د ر شب 
عملیات فتح المبین یک شب تا پای 
عملیات رفتیم و برگشتیم                          . دشمن 
قبل از حمله ما، به ما حمله کر د 
و به تیپ قم د ر جبهه ش���وش 
حمله کر د. ما ا گر می خواس���تیم 
بر مبنای این تصمیم گیری کنیم، 
هیچ عملیاتی ر ا نمی توانستیم انجام 
دهیم                                                                                      . این تصمیم گیری هایی بو د 
که د ر فضایی پر از ابهام و ترس 
انجام شد                                         ، ا ما هر وقت به نقطه ای 
رس���یدیم که نمی توانستیم ادامه 
دهیم متوق���ف کردیم و به جای 

دیگری رفتیم.
و ی د ر بخ���ش دیگری از 
این مصاحب���ه تلویزیونی با بیان 
این که تصور من این اس���ت که 
شاید این نکته مدنظر آقای رضایی 
بو د، گفت: عملیات کربای۴ ما 
عملیات اصلی ب���و د ا ما وقتی با 
سر عت کمتر از ۱۵ روز عملیات 
کربای۵ ر ا که بس���یار بزرگتر و 
توفنده تر از کرب���ای۴ بو د و ما 
ر ا به کرانه بصره رس���اند، انجام 
دادیم، دشمن تصور کر د عملیات 
کربای۴، عملیات فرعی بوده است 

و لی از دید ما عملیات کربای۴، 
عملی���ات اصلی بو د و بر این مبنا 
روی آن سرمایه گذاری های بزرگی 

کر د ه بودیم.
سردار سلیمانی ا فزود: دشمن 
بعدا به این جمع بندی رسید که این 
عملیات فرعی بوده است. وقتی ما 
پشت کانال ماهی رسیدیم و دشمن 
دچار یک غافلگیری شدید شد، 
آن وقت فرماندهان ارتش عراق 
بحث کردند ک���ه کربای۴ یک 
عملیات فرعی بو د، کمااین که ما 
وقتی می خواستیم عملیات والفجر 
۸ ر ا انجام دهیم د ر همین منطقه 
عملیاتی کربای۴ و کربای۵ یک 
تک فریب انجام دادیم تا بتوانیم 
این عملیات ر ا با موفقیت مواجه 

کنیم.
فرمانده سپاه قدس د ر بخش 
پایانی این مصاحبه تأکید کرد: هیچ 
وقت د ر می���دان نگاه نمی کردیم 
که د ر صحنه مقاب���ل چه ا تفا قی 
می افتد و چ���و ن فرماندهی مثل 
امام داشتیم؛ مثا عملیات مهران 
و کربای یک ر ا مهم نمی دانستیم، 
وقتی آقای هاش���می د ر قرارگاه 
حاضر شدند و اعام کردند امام با 
این لفظ لطیف فرموده »به بچه ها 
بگویید مهران ر ا پس بگیرند«، این 
انگیزه ما ش���د. هیچ وقت صحنه 
جنگ درگیر موضوعات نفسانی 
نمي شد و همیشه بر مبنای تکلیف 

عمل می کر دیم.

    وزیران علوم و كشور مأمور  رسیدگي به حادثه اتوبوس 
دانشجویان شدند

هیات دولت در جلس����ه عصر یکشنبه به ریاست 
حجت ااسام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس 
جمهوري، موضوع سانحه تأسف بار جانباختن تعدادی 
از دانش����جویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد 
اس����امی بر اثر واژگونی اتوبوس در محوطه دانشگاه را 
مورد بررسی قرار داد و گزارش وزرای علوم، تحقیقات و 
فناوری و کشور از روند رسیدگی به علل این حادثه، به 

هیات وزیران ارائه شد.
رئیس جمهوري با ابراز تأسف عمیق از وارد آمدن 
این فاجعه تکان دهنده و تسلیت به بازماندگان حادثه و 
جامعه دانشجویی، با توجه به مسئولیت نظارتی دولت 
و دفاع از حقوق عموم����ی، از وزرای علوم، تحقیقات 
و فناوری و کش����ور و معاونت علمی و فناوری رئیس 
جمهوري خواست با تش����کیل هیأت رسیدگی به این 
حادثه، ضمن بررسی علل و عوامل مؤثر در وقوع آن و 
گفتگو با دانشجویان، اساتید و مدیران دانشگاه و نهادهای 
مسئول، گزارش آن را به هیات وزیران ارائه و تدابیر ازم 

را برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه اتخاذ کنند.
شاخص بهای تولیدکننده در آذر 97

در ادامه جلس����ه، گزارش بانک مرکزی جمهوری 
 )PPI( اسامی ایران از روند شاخص بهای تولیدکننده

در آذر ماه سال جاری به هیات وزیران ارائه شد.
به موجب این گزارش، رش����د ش����اخص بهای 
تولیدکننده در آذرماه نس����بت به ماه گذشته ۵/۴ درصد 
رشد منفی داشته که نش����ان دهنده تغییر روند افزایشی 
شاخص اس����ت.این در حالی است که شاخص مزبور 
در ماه آبان نسبت به مهر ماه با رشد مثبت ۵/3 درصدی 

همراه بوده است.
پروژه احداث راه آهن جوینـ  اسفراینـ  بجنورد

هیات وزیران با صدور مجوز به شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور برای انعقاد قرارداد 
مش����ارکت در اجرای پروژه احداث راه آهن جوین – 

اسفراین - بجنورد موافقت کرد.
همچنین با تصویب دولت، مهلت ارائه اسناد حمل 

حواله های ارزی توسط واردکنندگان افزایش یافت.
هیات وزیران در ادامه، در باره نحوه تسویه حساب 
برخی از فعاان اقتصادی که ب����رای واردات کاا )اعم 
از سرمایه ای، واس����طه ای و مصرفی( از بروات اسنادی 
ریفاینانس یا مدت دار )یوزانس( اس����تفاده کرده اند و 
اسناد حمل آنها قبل از تاریخ ۵/۱۶ /۱397 معامله شده 
و کااهای مربوطه ترخیص ش����ده است ولی سررسید 
پرداخت آنها بعد از تاریخ مذکور است، تصمیم گیری 
کرد.در ادامه جلسه ، درخواست استرداد ایحه »اصاح 

قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور« از مجلس 
شورای اسامی، به تصویب دولت رسید.

نظر دولــت در بــاره تعــدادی از طرح های 
نمایندگان

هیات وزیران ضمن اعام نظر در باره تعدادی از 
طرح های نمایندگان مجلس ش����ورای اسامی، نماینده 

خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.
دکتر روحانی آغاز ســال نو میادی رابه سران 

کشورهای جهان تبریك گفت
رئیس جمهوري در پیام های جداگانه ای به سران 
کشورهای جهان، آغاز س����ال ۲0۱9 میادی را به آنان 
تبریک گفت.حجت ااس����ام والمسلمین دکتر حسن 
روحانی در این پیام ها، تصریح کرده اس����ت: امیدوارم 
سال جدید میادی، سالی همراه با صلح و آرامش برای 
تمامی انسان ها باشد و با تاش مشترک، شاهد گسترش 

روزافزون رفاه و آرامش در جهان باشیم.
رئیس جمهوري در بخش پایانی پیام خود به سران 
کشورهای جهان سالی پربار و توام با موفقیت و سامتی 

برای دولت و مردم این کشورها آرزو کرده است.
پیام تبریك به هموطنان مسیحی

رئیس  جمهوري در پیام دیگري با تبریک آغاز سال 
۲0۱9 میادی به هموطنان مسیحی، ابراز امیدواری کرد 
که جهان در سال جدید شاهد گسترش صلح، عدالت و 
ریشه کنی هرگونه بداخاقی و تبعیض برای آحاد مردم 

باشد.
متن پیام تبریک رئیس جمهوري به این ش����رح 

است:
بسم اه الرحمن الرحیم

آغاز س����ال ۲0۱9 میادی را به هموطنان مسیحی 
تبریک می گویم.

میاد حضرت مسیح)ع( برای همه جوامع به ویژه 
پیروان مس����یحیت پیام آور معنویت، صلح و دوستی، و 
سیره زندگی و توصیه های آن حضرت، همواره راهنمای 

بشریت بوده است.
امیدوارم در سال جدید ش����اهد گسترش صلح، 
عدالت و ریش����ه کنی هرگونه بداخاقی و تبعیض برای 
آحاد مردم جهان باشیم و همه مسیحیان و دیگر معتقدان 
به ادیان الهی در کنار هم و در گستره ایران عزیز زندگی 

سرشار از موفقیت و شادی را پیش رو داشته باشند.
برک����ت و ش����ادکامی برای هموطنان مس����یحی 

آرزومندم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسامی ایران

يادداشت

بحران ناكارآمدي یا عدم بهره وري؟

بر اســاس ایحه بودجه و با توجه به آمار و ارقام آن، دولت 
براي مدرسه و دانشگاه و درمان ایرانیان نزدیك به 130 هزار تومان 
در ماه هزینه مي کند. آنهم براي هر نفر، یعني یك خانواده پنج نفره 
سهمي که از بودجه دولت براي همین 3 قلم خدمت دارد نزدیك 
به 640 هزار تومان در ماه اســت. شما حساب کنید که اگر همین 
رقم را به خود مردم به طور مســتقیم بدهند آیا خیلي بهتر درس 

نمي خوانند و به درد و درمان خود نمي پردازند؟
دولت در ســال قریب 60 هزار میلیــارد تومان براي درمان 
هزینه مي کند و این جداي یارانه هاي دیگر این بخش است. بیش 
از 45 هــزار میلیارد تومان هم خرج تحصیل بچه ها در مدارس و 
بیش از بیســت هزار میلیارد تومان هم براي دانشگاه آنان، همین 
3 قلم در بودجه 125 هزار میلیارد تومان در ســال از هزینه هاي 
دولت در ایحه بودجه است. با اینهمه هم مدارس و هم دانشگاه ها 
و هم حوزه درمان و ســامت از وضعیت فعلي راضي نیســتند. 
فرهنگیان عزیز از وضع معیشت خود گایه دارند که حق دارند. 
دانشگاهیان هم گایه دارند. و وزراي هر دو وزارتخانه از کمبودها 
مي نالند. وزیر بهداشــت هم آنقدر شاکي شده است که به خاطر 
کمبود بودجه اســتعفا داده است. حال یا به عنوان قهر و اعتراض 
یا به واقع با قصد قطعي. دولت هم مي گوید با تنگناهایي که دارد 
امكان افزایش بودجه را ندارد که او هم درست مي گوید. مردم هم 
که گایه هاي خودشان را دارند از اینكه مجبورند حتي در مدارس 

دولتي شهریه بپردازند. 
آنها که دانشــجو دارند هم از هزینه هاي تحصیلي حتي در 
مراکز دولتي شكایت ها دارند. در حوزه دارو و درمان نیز گایه هاي 
به حق مردم از بیمه نبودن بســیاري از خدمات و به ویژه در مورد 
دارو و پرداخت هزینه هاي قابل توجه براي تأمین دارو و دشواري 
تعیین نوبت در بیمارستان هاي دولتي در هر محفلي شنیدني است. 
همه اینها در حالي است که بسیاري از مردم هزینه هاي تحصیلي و 

درمان خود را در مراکز غیردولتي خود تقبّل مي کنند.
 این زنجیره نارضایي که در بندبند آن صدایي از آه و ناله بلند 
است از جمله عجایبي اســت که ظاهراً هیچكس از فهم عّلت و 
علل آن بر نمي آید. حتي رئیس جمهور در سخنراني تقدیم ایحه 
مي گوید چرا باید براي هر دانش آموز چهار میلیون هزینه بپردازیم 
و باز هم ناراضي باشند در حالیكه اگر دست خودشان بود، شاید 
با نصف این هزینه سرانه اظهار رضایت بیشتري مي داشتند. شاید 
بتوان از همین سخن رئیس دولت یكي از اصلي ترین دایل ایجاد 
و استمرار این زنجیره نارضایي را دریافت. دولت هزینه مي کند، 
خوب هم هزینه مي کند، اّما درســت و بجا و علمي و اصولي و 
کارشناسانه هزینه نمي کند و عّلت اصلي آن هم این است که یاد 
نگرفته ایم کار اجرا را به مردم و ظرفیّت نخبگاني جامعه بسپاریم و 
سعي کرده ایم در همه چیز به عنوان قادر مطلق و فّعال مایشا ء عمل 
کنیم و در مقام عقل کل نه فقط در تصمیم سازي و یا نظارت بلكه 
در همه جزئیات و نحوه اجرا هم خودمان همه کارها را دردست 
بگیریم در حالیكه در مقام قول و نظر و ســخن و کام هماره از 
مردم و نقش مردم و ضرورت ســپردن کارها به مردم و اعتماد به 

مردم دم مي زنیم.
 از آن بدتر عادت به روزمرگي است. مي ترسیم به این چرخه 
معیوب دست بزنیم و از جایي اصاحات ساختاري را آغاز کنیم و 
به اداره علمي و منطقي و کم هزینه اّما پرفایده کشور هّمت گماریم. 
در یك کام کشور را گران اداره مي کنیم و در عین حال نمي توانیم 
در کنار این هزینه قابل توجه، رضایتمندي و به اصطاح خروجي 
قابل قبول به دســت آوریم. این همان بحران ناکارآمدي و عدم 
بهره وري است و حّل این مشكل نیازمند یك اراده و اجماع نه فقط 

در سطح دولت بلكه در سطح همه ارکان حاکمیّت است.

فتح اه آملی

وزیر كشور: اختیارات بیشتر برای شوراها 
بار دولت را سبکتر می كند

وزیر کشور با تاکید بر لزوم توانمندسازی شوراها، گفت: اگر شوراها 
توانمند و آموزش دیده باش���ند، هرچه اختیارات بیشتری به آنها بدهیم، بار 

دولت سبکتر خواهد شد.
به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشس���ت با نمایندگان 
عضو فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسامی، پس از 
استماع نکات مدنظر اعضای فراکسیون و در پاسخ به سئواات مطروحه در 
حوزه شهرداری ها و مشکات شهر و روستا، ضمن موافقت با ادغام ایحه 
 درآمد پایدار شهرداری ها و طرح درآمدهای پایدار مجلس گفت: با همکاری 
جمالی نژاد معاون عمران، توسعه شهری و روستایی وزارت کشور با مجلس، 
این طرح می تواند با ایحه ادغام ش���ود، البته در صورت ارائه این طرح به 

صورت جداگانه، رد طرح از سوی شورای نگهبان متصور خواهد بود.
وزیر کشور در باره ایحه پسماندها گفت: این ایحه باید هرچه سریعتر 
پیگیری ش���ود تا راه برای انجام کار جدی تر در عرصه مدیریت پسماندها 
باز ش���ود. تدوین این ایحه در دولت دوسال زمان برد. آیین نامه پسماند از 
سوی چند دستگاه نوشته شده است که مسئول آن وزارت صمت بود و به 
دنبال پیگیری و آماده سازی آن هستند و وزارت کشور در تاش است و از 
مجلس هم می خواهیم فعال باشند تا این آیین نامه اعتبارات ازم را تا آخر 

سال بگیرد.
وی با اشاره به این که در این دوره کمیسیون کانشهرها در دولت تشکیل 
شد، گفت: در این کمیس���یون هم اسناد و مدارک بررسی و آسیب شناسی 
می ش���ود و هم کار لوایح و طرح ها سرعت می گیرد. طرح جامع مدیریت 
شهری در دولت هم بررسی می شود و اگر مجلس بررسی آن را شروع کند 

کمک خواهیم کرد تا سریعتر به نتیجه برسد.
وی با بیان این که باید شوراها توانمند شوند و آموزش ببینند، گفت: باید 
کسانی برای شورا انتخاب شوند که شرایط حداقلی مورد نیاز را به تناسب 
داشته باشند. این موضوع باید در قانون دیده شود. به عاوه نظارت وزارت 
کشور بر مصوبات شوراها شکلی است و انتصاب یا عزل شهرداران فقط از 
سوی وزیر امضا می شود و ما نمی توانیم براین موضوع به طور کامل نظارت 

کنیم .
رحمانی فضلی ادامه داد: اگر ش���وراها توانمند و آموزش دیده باشند، 

هرچه اختیارات بیشتری به آنها بدهیم بار دولت سبکتر خواهد شد.
وی با اشاره به این که عوارض نوسازی امسال پس از چندسال، بازنگری 
و اصاح شد، افزود: قیمت مسکن به قدری باا رفته است که شرایط برای 

مردم دشوار شده و بهتر است این عوارض به صورت پلکانی باشد.
وزیر کشور با اشاره به این که سال آینده سال انتخابات است، گفت: شما 
انتخابات را منظر رای و شور و نشاط مردم می بینید و نتیجه برای شما مهم 
است، اما برای ما در وزارت کشور، پرشور بودن، حفظ امنیت و مهمتر از همه، 
قانونی و سالم بودن انتخابات اهمیت دارد و نتیجه برای ما فرقی ندارد؛ بنابر این 
در دو مساله با مجلس مشترکیم یکی پرشور بودن و دیگری امنیت انتخابات.

وزیر کش���ور ادام���ه داد: تهران در عی���ن حال ک���ه پولدارترین، 
 پرمنبع ترین و غنی ترین اس���تان است در عین حال، بیشترین ناهنجاری ها
 و بزهکاری ها در همین اس���تان ثبت می ش���ود. وی تاکید کرد: نظام غلط 
برنامه ریزی از سال ۵۱ نوشته شد و ما هم آن را بعد از انقاب دنبال کردیم که 
نتیجه آن عدم تعادل و توازن و افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ خصوصا 
تهران بود و در نتیجه آن، بخش عمده پول و ثروت و سرمایه کشور در تهران 
جمع شده است و در عین حال، روز به روز هم به حجم جمعیت و ترافیک 

آن اضافه می شود.
رحمانی فضلی بیان کرد: مدیریت شهری و ترافیک هم تا جایی که ممکن 
است صورت می گیرد اما این عدم توازن و تعادل که در سراسر کشور وجود 
دارد، مانع از حل اساسی مشکل می شود. در این شرایط، مدیریت شهری هم 
جواب حداکث���ری نمی دهد و به عاوه قوانین زیادی هم که در این عرصه 

وضع می شود، فاصله زیادی تا اجرای کامل دارد.

سردار سلیماني: بحث هاي انحرافي قداست دفاع مقدس را مخدوش مي كند

یادگار امام با تأکید بر »کنار زدن یأس از جامعه« در ۴0 سالگی 
انقاب اس���امی، گفت: یکی از شروط اصلی وجود امید، این است 
که مردم احساس کنند اگر باید تغییری دهند، توانایی چنین کاری را 
دارند؛ این که جلو تغییراتی که به هر علتی خواسته جامعه است -ولو 
من نمی پسندم- گرفته شده است و مقابل آن تغییرات، با روشی آمرانه 

ایستادگی شود، نتیجه ای در برندارد.
به گزارش جماران، آیت اه س���ید حس���ن خمینی در دیدار 
مدیرمسئول، س���ردبیر و اعضای تحریریه روزنامه ۱9 دی قم، ترویج 
باطل یا تهدید به غوغاسااری را از آفت های امروزین برخی رسانه های 
مکتوب بیان کرد و با اشاره به تأثیرپذیری این رسانه ها از واسطه های 
جدید ارتباط جمعی گف���ت: در دوران قدیم تنها روزنامه ها وظیفه 
خبررسانی را بر عهده داشتند، اما بعدها که رادیو و تلویزیون آمد، آنها 
این کار را بهتر به دوش انجام می دادند؛ به نحوی که مخاطب خبر را 
می خواند، فیلم آن را می دید و ضمنا زودتر از روزنامه ها باخبر می شد؛ 
در نتیجه روزنامه ها وظیفه انتشار خبر تفصیلی را بر عهده گرفتند و 
خبرهای اجتماعی تر و با جهت دهی و مخاطبین خاص تری را انتخاب 
کردند. در این میدان جدید، روزنامه هایی در این زمینه موفق بودند که 

تکلیف خود را با مخاطبین شان مشخص کردند.
اعتماد به خبر

وی سپس به سیر تاریخی سرنوشت مطبوعات در جریان رقابت با 
شبکه های تلویزیونی و شبکه های اجتماعی اشاره کرد و با اشاره به این 
که تدریجا رسالت رسانه های کاغذی از »خبررسانی« به »تحلیل« تغییر 
یافت، گفت: سئوال اینجاست که در چنین فضایی باید چه اقدامی انجام 
داد؟ آیا این به معنای پایان روزنامه نگاری است؟ یعنی باید بگوییم عصر 
روزنامه و روزنامه نگاری تمام شده؟ یا باید بگوییم که روزنامه نگاری 

خبر محور تمام شده است؟
حاج سید حس���ن خمیني افزود: امروز مشکلی که وجود دارد، 
بحث »اعتماد به خبر« است. شبکه های اجتماعی علی رغم قدرتی که 
دارند، اما در این که کدام خبر در آنها راست و کدام دروغ است، تردید 
وجود دارد. مثا در آمریکا وقتی کس���ی به طور قطع قسم می خورد، 
باید قسم بخورد که اواً راست می گوید، دوم همه راست را می گوید 
و سوم این که جز راست نمی گوید. ولی ما امروز در فضای مجازی، 
با مجموعه ای از راست ها مواجهیم که دروغ نیستند و می توان تصویر 
آنها را هم مشاهده کرد؛ آنهایی هم که دروغ هستند معمواً کسی به آنها 
اعتنایی نمی کند. اما آیا همان خبرهای درست هم »همه«ي خبر راست 
است؟یعنی اگر دوربین را عقب تر ببریم هم فقط همین است یا این که 

تنها قسمتی از آن است؟!
وی با اش���اره به این که بسیاری از مواردی که این روزها باعث 
تمسخر قش���ر روحانیت می شود، به دلیل بیان این سنخ موارد است، 
یادآور شد: ما امروز در فضای رس���انه با آمیختگی دوغ و دوشاب 
مواجهیم و به تدریج هر مقدار که پیش می رویم، این روند پررنگتر 
می شود و تا جایی جلو می رود که دیگر کسی به هیچ چیزی اعتماد 

نمی کن���د. به نحوی که قبًا می گفتند به گوش خود اعتماد نکن، اما 
به تدریج وضع به جایی می رس���د که انسان دیگر به چشمانش هم 

نمی تواند اعتماد کند!
نقش مهم خبرنگار در تهیه گزارش

یادگار امام اظهار داشت: رسانه اگر بتواند راجع به هر موضوع، 
گزارشی دهد که مخاطبین غیرمتخصص بتوانند موضوع و محتوای آن 
را دریابند، کاری ارزشمند کرده است و در اینجاست که نقش خبرنگار 
مهم می ش���ود. اگر رسانه ها چش���م و گوش مردم شوند و به جای 
مخاطبان اخبار را رصد و موارد مهم را دسته بندی کنند و گزارش آن 

را ارائه دهند، خبرنگار تبدیل به یک کارشناس خواهد شد که البته این 
کاری دشوار است.

وی با بیان این که امروز عمًا تلویزیون ها چنین نقش���ی ایفا 
می کنند، افزود: مردم اگر به کسی اعتماد داشته باشند، حرف هایش را 
گوش مي دهند و برنامه اش را تماشا می کنند. اما اگر اعتماد نداشته 
باشند، شبکه را عوض می کنند. آن قدر گوش ما غرق مطالب شده است 
که دیگر حتی تخریب ها هم اثر نمی کند، زیرا از صبح تا شب در رابطه 
با شخصیت ها و چهره های مختلف، فحاشی و اتهام زنی زیاد شده 
است. بنابراین مردم در مقاطع مختلف و برای پی بردن به نتیجه یک 
رخداد، به یک »خبرنگار کارشناس« مراجعه می کنند. آن وقت است که 
برای خواندن تحلیل ها و گزارش های این کارشناسان در روزنامه ها، 

حاضر به پرداخت هزینه هم هستند.
حاج سیدحسن خمینی گفت: وقتی اطاعات مورد عاقه مردم، 
دس���ته بندی یا جمع آوری و در قالب یک بسته ارائه می شود، برای 

کسانی که وقت کافی براي پیدا کردن آن اطاعات ندارند، ارزشمند 
است.

وجودرکن چهارم دموکراسی
یادگار امام در ادامه س���خنان خود به طرح این پرسش پرداخت 
که آیا الزاماً هر جا که رکن چهارم دموکراس���ی )رسانه( وجود دارد، 
فساد نیست؟ و پاسخ داد: این گونه نیست. زیرا در کشورهایی مانند 
آمریکای جنوبی که آزادترین رسانه ها را دارد، اتفاقاً خود رسانه ها عامل 
فسادند. بدین خاطر که فردی که مرتکب فساد می شود، یک رسانه 
هم خریداری می کند. یعنی بافاصله یک روزنامه پرتیراژ را خریداری 

می کند.وی افزود: همه رسانه ها سالم نیستند، بلکه کم کم یاد می گیرند 
چگونه می توان یک نفر را تخریب و یا از حوزه تخریبی بیرون آورد 
یا این که وقتی افتضاحی پدید می آید، چگونه می توان در کنار آن دو 
خب���ر زرد تولید کرد که ذهن جامعه را از آن خبر منحرف کند. یکی 
از شیوه های جنگ روانی هم همین است که وقتی یک خبر بد اتفاق 
می افتد و دیگر کسی نمی تواند آن را انکار کند، بافاصله دو خبر تولید 
می شود که حتی ممکن است برای دوسال پیش باشد، ولی می تواند 
تمام ذهن طبقات زرد جامعه را به سمت خود بکشد تا آن مسأله به 

تدریج به حاشیه برود و گم شود.
حاج سیدحس���ن خمینی گفت: با این که رس���انه شرط ازم 
دموکراسی است، ولی شرط کافی تحقق آن نیست؛ یعنی نمی تواند به 
تنهایی عامل فسادزدایی باشد، بلکه بعضی مواقع اگر مراقب نباشید، 
خودش می تواند تبدیل به عامل ریشه بخشی برای فساد شود، چرا که 
وقتی صاحب قلم فاسد شد، خیلی بهتر می داند که چگونه می توان 

یک مسأله را اپوشانی کند.یادگار امام در ادامه سخنان خود با تأکید 
ب���ر این که »کنار زدن یأس از جامعه« یکی از وظایف اصلی ما در ۴0 
سالگی انقاب اس���ت، اظهار داشت: امروز یأس به شدت در فضای 
عمومی جامعه توسط همه پمپاژ می شود؛ البته در این که نقاط ضعفی 

وجود دارد تردیدی نیست، ولی نقاط قوت هم باید بیان شود.
وی در پایان س���خنان خود با بیان ای���ن که با یأس به هیچ جا 
نمی رسیم و باید مانع شدت آن در جامعه شد و مردم را امیدوار نگه 
داریم، گفت: یکی از ش���روط اصلی وجود امید، این است که مردم 
احس���اس کنند اگر باید تغییری دهند، توانایی چنین کاری را دارند؛ 
این که جلو تغییراتی که به هر علتی خواسته جامعه است - ولو من 
نمی پسندم- گرفته و مقابل آن تغییرات، با روشی آمرانه ایستادگی شود، 

نتیجه ای در برندارد.
در آغاز این دیدار، آقای مرتضی داستانی مدیرمسئول روزنامه ۱9 
دی قم و برخی اعضای تحریریه آن، سخنانی ایراد کردند و دغدغه های 
خود را با یادگار امام در میان گذاش���تند. مرتضی داستانی، با اشاره به 
این که این روزنامه وارد هزاره چهارم نوبت انتشار شده است، اظهار 
داشت: ۲0 سال است که به صورت مستمر انتشار داریم و ابتدا با هفته 

نامه شروع کردیم.
وی با اشاره به این که با گسترش فضای مجازی گرایش نسبت به 
روزنامه ها کمتر شده است، افزود: به دلیل این که سعی کردیم روزنامه 
مستقلی از مجموعه ها وجریان های سیاسی داشته باشیم و از لحاظ مالی 

به درآمدهای روزنامه متکی باشیم کارمان سخت شده است.
مدیر مسئول روزنامه ۱9 دی ادامه داد: در این سال ها سعی کردیم 
در جریان های سیاسی خط معتدلی را دنبال کنیم و دچار افراط و تفریط 
و جوسازی ها نشویم. گاهی مجبور شدیم خاف جریان آب شنا کنیم 
و برای این موضوع هزینه هم دادیم.وی با اشاره به سختی های ادامه 
کار در شرایط کنونی گفت: افزایش سرسام آور قیمت کاغذ و هزینه ها 
و همچنین سیاست های وزارت ارشاد ادامه کار را بسیار سخت کرده 
است.داستانی خاطرنشان کرد: سیاست های وزارت ارشاد و افزایش 
بی رویه نشریه ها موجب شده است هم درآمدها کاهش پیدا کند و هم 
نیروهای ماهر بین رسانه های متعدد تقسیم شوند که این موضوع خود 

موجب کاهش کیفیت شده است.
وی افزود: فضای رسانه ای ما عما به سمت اضمحال می رود و 

روزنامه های مستقل در این شرایط نمی توانند ادامه دهند.
مدیرخانه مطبوعات استان قم با اشاره به فرارسیدن چهل سالگی 
انقاب اس���امی گفت: دغدغه انقاب یکی از دغدغه های اصلی ما 
است و درصدد هستیم که ارتباط مفهومی بین نسل های گذشته و حال 

برقرار کنیم.
وی با بیان این که انقاب اسامی امروز با چالش کارآمدی روبه 
رو است اضافه کرد: انقاب کارهای بسیار بزرگی انجام داده است اما 
آنچه که برای نسل حاضر ملموس است ضعف کارآمدی ها در شرایط 

حاضر است.

یادگار گرامي امام :  زدودن یأس از جامعه، وظیفه ما  در40 سالگي انقاب است

حجت ااسام شیخ محمدجواد حاج علی اکبری از طرف رهبر معظم 
انقاب اسامی به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شد.

ستاد نماز جمعه تهران اعام کرد: حجت ااسام شیخ محمدجواد 
حاج علی اکبری از طرف رهبر معظم انقاب اسامی به عنوان امام جمعه 

موقت تهران منصوب شد.
نماز جمعه این هفته تهران )۱۴ دی 97( به امامت حجت ااسام 

حاج علی اکبری در مصای امام خمینی)ره( اقامه خواهد شد.

حجت ااسام علی اكبری امام جمعه موقت تهران شد

 پیام تبریك دكتر روحاني به 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

 رئیس جمه���وری انتصاب آیت اه آملی اریجانی را به س���مت 
»ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام« و عضویت فقهای شورای نگهبان 

تبریک گفت.
 رئیس  جمهوري در پیامی انتصاب آیت اه آملی اریجانی از سوی 
رهبر معظم انقاب به سمت »ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام« و 

همچنین عضویت فقهای شورای نگهبان را تبریک گفت.
متن پیام تبریک حجت ااسام والمسلمین دکتر حسن روحانی به این 

شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم

آیت اه جناب آقای آملی اریجانی )دامت برکاته(
با سام و تحیت

با گرامیداشت یاد و خاطره رؤسا و هدایتگران پیشین مجمع تشخیص 
مصلحت نظام که صادقانه و عالمانه رس���الت خطیر خود را در پیشبرد 
اهداف و سیاست های راهبردی این نهاد انجام دادند؛ انتصاب جناب عالی 
از سوی رهبر معظم انقاب به سمت »ریاست مجمع تشخیص مصلحت 
نظام« و نیز عضویت فقهای شورای نگهبان را که نشان از اعتماد معظم له به 

توانمندی های ارزشمند جناب عالی است، صمیمانه تبریک می گویم.
در آغاز فصل نوین این نهاد سرنوشت ساز که یادگار رهبر دوراندیش 
انقاب اسامی حضرت امام خمینی)ره( در اهتمام به مصلحت نظام، حل 
مشکات جامعه و پایداری اصل مهم حاکمیت نظام اسامی است؛ امیدوارم 
با حضور مؤثر و حسن تدبیرتان و همدلی و همکاری دیگر مسئولین، بیش 
از پیش شاهد رفع س���ریع معضات نظام از طریق آن مجمع و اقدامات 
اثربخش آن در جهت رفع ش���بهات معاندان در زمینه حکومت اسامی و 
کارآمدی و کارآیی جمهوری اسامی ایران و تأمین پایدار منافع ملی باشیم.

توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.
حسن روحانی
 رئیس جمهوری اسامی ایران

سربازان گمنام امام زمان )عج( در 
استان کردستان با هوشیاری و اقدامات 
به هنگام، پیچیده و گسترده اطاعاتی، 
 ش����بکه ای از مفس����دان اقتصادی و 
سوء اس����تفاده کنندگان ارز دولتی را 
شناسایی ، منهدم و ۱۱ نفر از عناصر اصلی 
آن را دستگیر کردند.به گزارش روابط 
عمومی و اطاع رسانی وزارت اطاعات، 
در شرایط حساس اقتصادی و لزوم برنامه 
 ریزی دقیق در استفاده از ذخایر ارزی ،

  این ش����بکه معادل چه����ار هزار و 
700 میلی����ارد توم����ان ارز دولتی را 
به بهان����ه واردات کااهای ضروری 
مردم از کش����ور خارج و در برخی از 
کش����ورها س����رمایه گذاری کرده اند 
 که با هوشیاری س����ربازان گمنام امام 
زمان )عج ( در دام افتادند.این شبکه ارز 
مورد اشاره را با استفاده از کارت های 
بازرگانی شرکت های صوری و با جعل 
پیش فاکتور برای ثبت سفارش واردات 

کااهای ضروری و همچنین با پرداخت 
رش����وه از بانک های مختلف دریافت 
کرده اس����ت و با عدم انجام تعهدات 
ارزی و استفاده از ترفندهای مختلف، 
مانع از اجرای اقدامات قانونی بانک ها 
در پیگیری اعتبارات ارزی شدند.مردم 
موارد سوء استفاده مالی به ویژه درحوزه 
ارز دولت����ی را از طریق تلفن ۱۱3 به 
ادارات کل اطاعات استان خود اطاع 

دهند. 

وزارت اطاعات باند اخالگر در بازار ارز را منهدم كرد

دیدار رئیس جمهوري با خانواده های شهید و جانباز ارمنی

 رئیس  جمهوري همزمان با شب سال نو میادی 
در فضایی صمیمی با خانواده شهید آلفرد گبری و جانباز 
هاسو کشیش دانیلیان دیدار و فرا رسیدن سال جدید را به 

این خانواده های مسیحی تبریک گفت.
 حجت ااسام والمس���لمین دکتر حسن روحانی  
شامگاه دوشنبه در دیدار با خانواده شهید گبری ضمن 
آرزوی سال پر خیر و برکت برای هموطنان مسیحی و 
تجلیل از صبر و فداکاری والدین این شهید، اظهار داشت: 
فرزند شما در راه وطن ایثار و فداکاری کرد و اگر چه از 
دست دادن فرزند آسان نیست، اما چون فرزند شما در راه 
ملت و وطن به شهادت رسیده است، این موضوع فقدان 

او را قابل تحمل  می کند.

روحانی همچنین در دیدار با هاسو کشیش دانیلیان، 
جانباز  70 درصدی ارمنی و خانواده وی، با بیان این که 
مسلمانان، حضرت عیسی)ع( را به عنوان پیامبری بزرگ 
و به همراه حضرت مریم )س( به عنوان شخصیت های 
بزرگ الهی می دانند، تأکید کرد: حضرت عیس���ی)ع( 
شفابخش بیماران بود و با معجزاتی الهی مرده ها را زنده 
می کرد.روحانی همچنین از تاش و ایثارگری خانواده های 
شهدا و جانبازان انقاب اسامی و دفاع مقدس قدردانی 

کرد.
در این دیدارها، حجت ااسام والمسلمین شهیدی 
معاون رئیس جمهوري و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران  

هم حضور داشت.

ديدار رئیس جمهوری با جانباز  دانیلیان و خانواده وی



مراسم تجلیل از جال شباهنگیـ  هنرمند نقاش و گرافیستـ  عصر دهم 
دی ماه در فرهنگستان هنر برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در این مراسم آیدین آغداشلو، هنرمند نقاش و منتقد هنریـ  
در پشت تریبون رفت و بیان کرد: من این وقت را داشتم در سال های دراز، دور یا 
نزدیک شاهد فعالیت جال شباهنگی باشم؛ او بخشی از بدنه هنر معاصر ماست.

او ادامه داد: شباهنگی نیاز ندارد فریاد بزند؛ او کسی است که بدون ادعا و 
تکبر کار خود را کرده است. من می دانم چقدر هنگام کار لذت برده است. من 
همیشه شیفته منظره های شباهنگی بودم که با مهارت و استادی زیاد، خیلی تمیز و 
دقیق نقاشی شده است.  این هنرمند در ادامه صحبت های خود گفت: فکر نمی کنم 
حرف های ضدونقیضی درباره آثار او به میان بیاید. مهم اســـت بزرگداشـــت ها را 
دنبال کنیم. من با وجود این که از یک جراحی دشوار جان به در بردم خودم را 
به این مراسم رساندم که بعدها بگویم من نیز در این خاطره جمعی حضور داشتم.  
آغداشلو با بیان این که شباهنگی در حد اعا ثمربخشی داشته است، گفت: او 
آموخته و نوازش کرده است و این امر فوق العاده ای است که حادث شده است. 

او هنرمندی فروتن و صادق است که کار را دوست دارد.
 این نقاش بیان کرد: هر هنرمندی معنایی کشف می کند و آن را شکل می دهد. 
آباد کردن خود هنرمند به آباد کردن جهان اطرافش منجر می شود. من فکر می کنم 
شباهنگی به درستی و امانت این کار را انجام داده است. هم خودش را آباد کرده 
و هم مردمش را.  او با اشاره به آثار گل و مرغ شباهنگی اظهار کرد: نو بودن در 
شدت و حدت شمایل شکنی نیست. نو بودن می تواند در روایت جدیدی از گل 
و مرغ باشد. من جز تحسین لطف و حال عرفانی این هنرمند مهم چیزی نباید 

بگویم. او فردی است که تشخص و مهربانی و کار مداوم دارد.
 آغداشلو گفت: ما در دوران سوال کننده و دوران مواخذه هستیم. دوران دوران 

عریان کننده و چالش گرا است و دوام در این دوران آسان نیست.
ابراهیم حقیقی، گرافیست در ادامه مراسم گفت: بزرگترین ویژگی شباهنگی 
نداشتن خساست در آموزش است و چیزی نبود که ایشان بداند و نگوید و فضایی 
 در کاس های وی وجود داشـــت که هیچ دانشـــجویی لحظه ای از حضور در 
کاس های ایشان را از دست نمی داد. وی با تشریح ویژگیهای آثار وی گفت: 
تمامی آثار شباهنگی در راستای مفاهیم انسانی شکل می گیرد و چنان از تخیل 
برخواسته است که حتی کویرهایی که دارای رخوت هستند با صافی خیال وی 
تلطیف می شـــوند و اگر به ســـمت گل و مرغ می رود روایت عاشـــقانه گل و 
 مرغ در عنر کوتاه آنها است. وی با تاکید بر لطافت روح هنر این هنرمند گفت: 
نقاشی های کویر وی با بهره از رنگ های آرام خشونتی که در ذات دارد را خنثی 
می کند و در جایی که به سوی حجم می رود بلور را جایگزین فواد می کند.

 در ابتدای این مراسم پس از پخش کلیپی از آثار جال شباهنگی، علیرضا 
اسماعیلی، سرپرست فرهنگستان هنر در سخنانی گفت: خوشحالیم به مناسبت 
بزرگداشت یکی از مفاخر کشورمان در خدمت شما هستیم تجلیل و نکوداشت 
پیشکسوتان و بزرگان از وظایف اساسنامه ی فرهنگستان است. برنامه هایی در این 
زمینه تدوین شده تا از هنرمندان شاخص تجلیل داشته باشیم و آثار آنها را مرور 
کنیم. در چند ماه اخیر با تشکیل گروه های تخصصی و تشکیل مجموع عمومی 

فرهنگستان هنر زمینه این کار فراهم تر شده است.
 او بیان کرد: شباهنگی یکی از هنرمندان پیشرو است که عاوه بر خلق آثار 
هنری در کســـوت اســـتادی شاگردان فراوانی را تربیت کرده و همین شاگردان او 

ادامه دهنده میراث هنری هستند.
 اســـماعیلی اظهار کرد: همچنین آثار ارزشمندی توسط شباهنگی تالیف و 
منتشر شده است. در فرهنگستان هنر نیز کتابی از آثار او جمع آوری شده که برخی 
هنرمندان برای آن، یادداشـــت های نوشتند.  سرپرست فرهنگستان هنر گفت: در 
نمایشگاهی هم که در فرهنگستان هنر از آثار استاد شباهنگی برگزار می شود تاش 
شد که مجموعه کاملی از آثار او را به نمایش بگذاریم.  اسماعیلی در ادامه اظهار 
کرد: صرف نظر از جایگاه باای هنری شباهنگی او شخصی اخاق مدار است 
و جزو اولین افرادی بود که به عضویت پیوسته فرهنگستان هنر درآمده است. ما 

مدیون او هستیم و باید این مراسم زودتر برگزار می شد.

ایران برای سومین بار قهرمان مسابقات 
بین المللی چرتکه شد 

مسابقات بین المللی چرتکه 2018 مالزی با قهرمانی تیم ایران، به 
کار خود پایان داد.

این مسابقات هرساله در یکی از 80 کشور عضو برگزار می شود 
و شرکت کنندگان در رشته های شنیداری و فلش کارت به رقابت با 

یکدیگر می پردازند.
نمایندگان کشورمان در سال های 2016 و 2017 مقام نخست این 
مسابقات را به دست آوردند و در این دوره هم منتخبان مسابقات استانی و 
کشوری، با حضور در مسابقات بین المللی چرتکه» یو سی مس «به میزبانی 
 کواامپور، توانستند با شکست حریفان خود، جایگاه قهرمانی را کسب 

کنند.
در این مســـابقات "آراد محمد بیگی"  دارای مقام اول اســـتانی و 
دارای مقام دوم استانی و  کشوری ترم 5 اینتر  A و "روژینا نبی نژاد" 
کشوری ترم 8 ادونس به مربیگری مرضیه بلبلی ، در مسابقات حضور 
یافتند و صاحب مقام جهانی شدند و به این ترتیب ایران برای سومین 

سال متوالی ،روی سکوی قهرمانی چرتکه ایستاد.

شـــهردار تهران در مراسم 
رونمایی از سردیس مرحوم دکتر 
محمدامین قانعی راد که در مرکز 
تحقیقات سیاست علمی برگزار 
شـــد، ضمن بزرگداشت یاد این 
جامعه شناس تاکید کرد که نظام 
مدیریت شهری باید به ارزش های 

شهر توجه ویژه داشته باشد.
به گزارش شهرنوشت، پیروز 
حناچی در مراســـم رونمایی از 
ســـردیس دکتر سید محمدامین 
قانعی راد، جامعه شناس فقید که با 
حضور برزین ضرغامی مدیرعامل 
ســـازمان زیباسازی، محمدجواد 
حق شناس عضو شورای شهر و 
چند تن از جامعه شناسان برگزار 
شد، با اشاره به این  بیت از سعدی 
علیه الرحمه کـــه »دولت جاوید 
یافت هر که نکونام زیســـت، کز 
عقبش ذکر خیـــر زنده کند نام 
را«، گفـــت: وظیفه نظام مدیریت 
شهری این است عاوه بر کارهای 
سیویل و امور جاری، به بخشی 
از ارزش های شـــهر که ممکن 
اســـت به طور طبیعی همه آن 
 ها را نشناسند، توجه ویژه داشته 

باشد.
وی بـــا بیـــان اینکه بخش 
عمده ای از این ارزش ها کســـانی 
هستند که به عنوان سرمایه انسانی 
این شهر مورد توجه قرار گرفته اند 
و جنـــاب دکتر قانعی راد یکی از 
این اشخاص است، عنوان کرد: در 
راستای وظیفه نام گذاری معابر که 
توسط شورا تعقیب می شود، باید 
زمینه های معرفی ابعاد شخصیتی و 
وجودی این افراد فراهم شود، چرا 
که این افراد بی دلیل ماندگار نیستند 
و ویژگی هایی دارند که آن ها را 

از دیگران متمایز می کند.
حناچی با اشاره به این که ما 

روزانه از خیابان دکتر قریب عبور 
می کنیـــم و هر بـــار او را به یاد 
می آوریم، گفت: دکتر قریب نیز 
ویژگی هایی داشـــت که او را از 
بسیاری دیگر متمایز می کرد. جناب 

قانعی راد نیز این گونه بود.
شـــهردار تهران گفت: علم 
جامعه شناسی بسیاری از بحران ها 
را قبل از اتفاق افتادن تشـــخیص 
می دهد. کسانی که با این علم آشنا 
باشند هشدارهایش را می پذیرند، 
اما دیگران ممکن اســـت موضع 
بگیرند، به ویژه اگر در مســـند 

مسئولیت باشند.
حناچی با اشـــاره به بخشی 
از خصیصه هـــای ســـید محمد 
امین قانعـــی راد، تصریح کرد: 
از ویژگی های ایشـــان این بود 

کـــه در عین حفظ فاصله و نگاه 
نقادانه، همواره امکان رویارویی را 
فراهم می کردند و با اینکه امکان 
اصطکاک وجود داشت، اما برای 
اصاح جامعه همیشه این ریسک 

را می پذیرفت.
وی بـــا بیـــان این که در 
همکاران دانشگاهی مان دو طیف 
داریـــم، گفت: یک گروه افرادی 
هستند که صرفاً به امور آکادمیک 
می پردازنـــد و گروه دیگر افرادی 
هســـتند که در کنار این امور، به 
موضوعات نگاه نقادانه و اصاحی 
دارنـــد. معمواً افرادی که با نگاه 
دوم فعالیت می کنند موثرتر اند. به 
عنوان مثال، دکتر حسین عظیمی 
با نگاه متفاوت خود، تصویرهای 

متفاوت می آفرید.

حناچی ادامه داد: قطعاً دکتر 
قانعـــی راد نیز از این جنس بود و 
صراحت لهجه ای که در کنار شوخ 
طبعی داشت، باعث می شد بتواند 
موضوعات سخت و شکننده را 
با گویش قابـــل قبول بیان کند، 
خصوصاً در مقابل کســـانی که 
نمی خواستند بپذیرند. داشتن این 
ظرافت که قدرت اقناع طرف مقابل 
را نیز داشـــته باشد، کار هر کسی 

نیست .
وی با تاکید بر این که تاش 
شهرداری بر توجه جدی به ارزش 
های کم تر پرداخته شده در شهر 
خواهد بـــود، عنوان کرد: به آثار 
دکتر قانعـــی راد که نگاه می کنیم 
توجه بـــه موضوعات جدی را 
می بینیم. به عنوان مثال، موضوع 

مهاجرت چیزی است که همه از 
آن رنج می بریم و باعث می شود 
ســـرمایه های بسیاری را از دست 
بدهیم؛ ایشـــان در قالب کتاب و 
مقاله مهاجرت یا مشارکت در این 
حوزه، راه حل هایی را پیشـــنهاد 
می کند. یا درباره فروپاشی خانواده 
و مطرح کردن ســـنت و حضور 
خانواده مدنی، راهکارهای مهمی 
را برای چالش های مدرنیته ارائه 

کرد.
شهردار تهران در پایان با تاکید 
بـــر اینکه وظیفه داریم تداوم این 
موضوعـــات را پیگیری کنیم، بار 
دیگر به شـــعری از سعدی اشاره 
کرد و گفت: »غرض نقشی است 
کز ما باز ماند، که هستی را نمی بینم 
بقایـــی، مگر صاحبدلی روزی به 

رحمت، کند در کار درویشـــان 
دعایی«

بـــه گـــزارش خبرنـــگار 
شهرنوشت، گفتنی است سردیس 
دکتر سید محمدامین قانعی راد در 
ابتدای خیابان سهیل سابق که نام 
آن به اسم این جامعه شناس فقید 
تغییر یافت، نصب شد و توسط 
همسر مرحوم و شهردار تهران از 

آن رونمایی شد.
پیروز حناچی در حاشیه مراسم 
رونمایی از ســـردیس دکتر سید 
محمدامین قانعی راد با حضور در 
جمع خبرنگاران، این جامعه شناس 
را از شـــخصیت های تاثیرگذار 
در حوزه علمی کشور دانست و 
تصریح کرد: ارزش گذاری برای 
تمام ارزش های شـــهر یکی از 
وظایف نظام مدیریت شهری است. 
شورای شهر تهران خیابانی را به 
نام ایشان ثبت کرد و تاش بر این 
است که موضوع اسامی تکراری 
شهر را با اختصاص اسامی بزرگان 

مدیریت کنیم.
وی بـــا بیان اینکه امیدواریم 
شهر باارزش های معاصر و تاریخی 
خود شناخته شود، افزود: تندیس 
دکتر سید محمد امین قانعی راد که 
کار یکی از هنرمندان داخلی و نام 
آشنای این رشته است در نزدیکی 
محل کارشـــان، مرکز تحقیقات 

سیاست علمی، نصب شد.
ســـید محمدامین قانعی راد، 
جامعه شناس ایرانی، رئیس انجمن 
جامعه شناسی ایران و عضو هیئت 
علمی و استاد جامعه شناسی مرکز 
تحقیقات سیاست علمی کشور 
بود. وی در 6۳ سالگی و پس از 
دوره ای تحمل بیماری ســـرطان 
در شـــامگاه 2۴ خردادماه 1۳۹7 

درگذشت.
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قانعی راد،  جامعه شناسی پیشقدم در اصاح جامعه بود
يادداشت

حکمت سینوی و حکمت ایرانی
)حکمت مشرقیه در پرتو تعالیم حکمای ایران باستان(

استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
 الف : ارســـطو نخســـتین و 
محکمترین روایـــت را از پیوند، یا 
دست کم مشابهت آرای مغان زرتشتی 
بـــا افاطون، در کتاب متافیزیک خود 
ارائـــه می دهد در پاره 10۹1b  فصل 
چهارمِ کتاب چهاردهِم متافیزیک و در 
بحث نســـبت میان مبادی نخستین و 
خیر، برخی از شاعران عاقل یا عاقان 
شـــاعر را با تاکید بر این که به زبان 
اسطوره سخن نمی گویند )یعني خیال 
پرداز نیستند( کسانی می داند که ُموجد 

و آفریننده نخستین را عین خیر می دانند. شاهد مثال ارسطو، مغان و 
فرزانگان بعدی است من جمله امپدوکلس، آناکساگوراس و افاطون .به 
ویژه افاطون که به تعبیر ارسطو قائل به هستی جوهرهای نامتحرک است 
و واحد بالذات را خیر بالذات می داند )متافیزیک ص۴77(این روایت 
ارسطو هیچ تردیدی به جای نمی گذارد که این شاگرد نامدار افاطون که 
از قضا فیلسوف بسیار دقیق و ژرفا بینی نیز هست با آرای مغان زرتشتی 

آشنا بوده است. اما چگونه؟
پیش از پاســـخ به این چگونگی بگذارید متذکر شـــویم افاطون 
خود در برخی رســـاله های خویش به کمال می نمایاند که نه تنها با 
فرهنگ زرتشـــتی آشناســـت بلکه آن را می ستاید. من جمله در رساله 
الکیبادس )بند122( سقراط شاهان ایران و اسپارت را تطبیق می کند و  
 تربیت متعالی ایرانیان در پرتو تعالیم زرتشت را ستایش می کند.سقراط 
می گوید در ایران چون فرزند پادشاه به چهارده سالگی می رسد توسط 
چهار مربی برجسته تربیت می شود مربی اول که حکیمی سترگ است 
او را اســـرار حکمت زرتشـــت و خداپرستی می آموزد مربی دوم به او 
می آموزد در حیات خویش جز به راستی سخن نگوید مربی سوم او 
را امیر نفس و هوس خویش بار می آورد تا هماره آزاده باشد و مربی 
چهارم شجاعت به او می آموزد تا ترس به دل خود راه ندهد ورنه برده 
خواهد شد)مجموعه آثار افاطون ص618( و نیز بر این نکته تکیه کنیم 
که به روایت هرمپیوس یونانی، چند هزار بیت از تعالیم زرتشت به یونانی 
ترجمه شده بود و اودکسوس کنیدی در آکادمی افاطون شیفته زرتشت 
و تعالیم او بود و نیز این روایت فرفوریوس )متوفای ۳05 م( در کتاب 
زندگی فیثاغورث که این حکیِم یونانی بسیار موثر بر افاطون،) با تاکید بر 
این رای کاپلستون در تاریخ فلسفه که افاطون در مواردی یک فیثاغوری 
تمام عیار است(بخشی از آموخته های خود را مدیون ایرانیها و به ویژه 
زاراتاس حکیم بلند مرتبه زرتشتی در بابل بود. جایی که فیثاغورث نزد 
این حکیم مستقیما حکمت ایرانی را فراگرفت. به روایت فرفوریوس 
فیثاغورث سه چیز را از زاراتاس زرتشتی آموخت : اول چطور خود را از 
آلودگی های زندگی گذشته خود پاک نماید. دوم چطور یک حکیم می 
تواند مطهر گردد و سوم شنودن مطالبی از زاراتاس در باب طبیعت که 
می توانست بر اساس آن قوانین ماورا الطبیعی موجود در کیهان را بررسی 
کند. فیثاغورث از زاراتاس آموخت تطهیر روح، مهمترین ابزار برخورداری 
از الهام الهی است. بر این معنا بیفزاییم تاکیدات یامبیلخوس )متوفی ۳25 م 
و مولف کتاب زندگی فیثاغورث( را در باب الهام گرفتن وسیع فیثاغورث 
از حکمت زرتشتی. امری که پیتر گورمن در کتاب فیثاغورث به تفصیل  
آن را بیان و شرح کرده است. دایل بسیار می توان در تاثیر پذیری بی 
چون و چرای بخشی از حکمت یونانی از حکمت ایرانی که به عنوان 
مثال ادلف برودبک در دو مقاله با عناوین زرتشت و سقراط و نیز مقاله 

زرتشت و آموزه ُمثل افاطون بررسی کرده،آورد.
ب:  هنری فارمر در کتاب موســـیقی در خاور زمین بیان می کند 
ابن ســـینا و ابن زیله در آثار خود از گام فیثاغوری در موســـیقی سخن 
می گویند اما :»عماً نشان داده اند که نوازندگان و دست اندرکاران موسیقی 
هر دو نظام گامی فیثاغورثی و زلزلی را به کار می برده اند اما آنها نظام 
گامی فیثاغورث را نظام ایران باستان نامیده و به این ترتیب آن را ایرانی 
ااصل می دانند«)ص۳75( و این ابن زیله همان کسی است که  شیخ الرئیس 
او را »شـــیخ الفاضل« خوانده اســـت و به روایت  ابوعبید جوزجانی که 
روایت می کند هر یک از شاگردان ابن سینا یکی از تقریرات آثار شیخ 
را نزد او  قرائت می کردند قاری اشـــارات نزد شـــیخ، همین ابن زیله 
بوده است. هنری فارمر در کتاب خود ابن زیله را یکی از متشخص ترین 
شاگردان ابن سینا دانسته و دو ویژگی برای او بر شمرده است: اول این 
که ابن زیله تمامی توجه خود را وقف جنبه های اخاقی موسیقی یا همان 
جنبه هایی که اســـتادش ابن سینا برای مقامات دوازده گانه ذکر کرده بود، 
نمود )ابن سینا برای هر مدت زمان معین از شب و روز مقام ویژه ای از 
مقام های موسیقی را تجویز کرده بود مثاً برای ظهر مقام عشاق، برای 
بین دو نماز، حجاز، برای غروب آفتاب، اصفهان و ...( و دوم این که در 
برخی موارد اطاعات و توضیحاتی بیش از ابن سینا آورده است . و نیز 
این همان ابن زیله است که برای اعداد در حوزه موسیقی از یگاه، دوگاه 
و سه گاه به جای کلمات واحد، ثانی و ثالث استفاده کرد و در ابتکار و 

نوآوری از سرآمدان موسیقی ایرانی شد.
 ج: اما نســـبت میان فلســـفه و موســـیقی و مهمتر نسبت میان
 ابن سینا و ایران باستان که در بخش اول این نوشتار کوتاه بدان اشاره 

شد چیست؟
اوا موسیقی به عنوان یکی از علوم واسط یا فلسفه وسطی یکی از 
اجزای فلسفه محسوب می شد ابن سینا در بخش ریاضیات شفا موسیقی 
را چنین تعریف کرد :»فالموسیقی علم ریاضی یبحث فیه عن احوال النغم 
من حیث تأتلف و تتنافر« )شفاء ص 152( و ثانیا در ارتباط با آگاهی و 
وقوف ابن سینا به موسیقی ایران باستان نیز این اشارت در شفا کفایت می 
کند . شیخ در  مقاله پنجِم فصل دومِ جوامع علم موسیقی به بیان  اقسام 
ایقاع پرداخته و قسمی از آن را  الموصل می نامد ) و می گوید این قسم 
را هزج می نامند( و آن توالی نقراتی است در زمان های مساوی.  و قسم 
دوم المفصل که نَقرات آن، منفصل از هم است و این انفصال به زمانی 
است که آن را فاصله می نامند. سپس ابن سینا می گوید: جمیع الحان قدیمه 
)که او آن ها را الخسروانیه و الفارسیه می نامد( بر بنیان ایقاع موصول قرار 
دارند و این به دلیل استوا و اعتدالی است که در نفس ایجاد می کنند: »ثم 
 جمیع االحان القدیمه –الخسروانی هوالفارسیه–مبنیه علی اایقاع الموصل،
لمافی ذلک من ااستواءوتعدیل حال النفس«)جوامع علم موسیقی،ص۹7(.
همچنین در مقاله ششم فصل دوم که به آات موسیقی اختصاص دارد 
باز با جمله  »شد علیه دستان الوسطی القدیم الفارسی« اشاره به موسیقی 
ایرانی دارد.و نیزدر مقاله اول فصل دوم، از قانون قدیم فیثاغوری سخن 
می گوید و نظر برخی افراد بر بطان آن را به نقد می کشد. گرچه البته 
 همچون فارابی این رای فیثاغوریان را که موســـیقی بانگ افاک است
 برنمی تابد اما باز در جای دیگر نشان می دهد با موسیقی ایرانی کاما 
آشنا بوده همچون نکته ای که در مقاله پنجم فصل اول ذکر می کند. 
شیخ در این مقاله یکی از نقرات را تهزیز می خواند و ذکر می کند در 
فرهنگ موسیقایی ایرانیان این نقره مرغوا خوانده می  شودازم به ذکر 
است مرحوم دکتر برکشلی نیز در مقاله ارزشمند خود در هزاره ابن سینا 
اظهار می دارد گام فیثاغوری که بر پایه عدد ۳ استوار است از قدیم در 
ایران وجود داشته . همچنین مرحوم برکشلی بیان می کند فارابی در شرح 
تنبور خراسان که آن را یک ساز باستانی توصیف می کند وجود چنین 

گامی را در پرده بندی آن تایید می کند(
بنابراین بدون تردید در نظام معرفتی ابن سینا، آشنایی با موسیقی 
ایران باستان کاماً قابل اثبات و روشن است به ویژه که شاگرد نامدارش 
ابن زیله عمدی در برگرداندن عناوین موسیقایی از عربی به فارسی و 

فرهنگ ایران باستان داشته است.
حال اگر اثبات نسبت میان ابن سینا و فرهنگ ایران باستان، به دلیل 
فقدان مدارک و منابع معتبر و در دســـترس، ســـخت باشد )که البته به 
برخی از این مدارک اشاره شد( اما در عین حال بهره گیری ابن سینا از 
گام فیثاغوری روشن و مشخص باشد و بدانیم که فیثاغورث در حکمت 
و موسیقی تحت تاثیر فرهنگ ایرانی است چرا با استفاده از واسطه ها 
)من  جمله منابع معرفتی فیثاغورث در تاثیر پذیری او از فرهنگ ایرانی(
به نســـبت فرهنگ باستانی ایران با ابن سینا نرسیم؟ اگر اثبات شود که 
بخش مهمی از تعالیم فیثاغورث ملهم و مقتبس از حکمت ایرانی است 
که طی اقامت خود در بابل نزد زاراتاس حکیم زرتشتی آموخته، چرا  
فیثاغورث و فیثاغوریان  را واســـط میان رأی و ایده ایرانیان با ابن سینا 
ندانیم؟ تأثیر فرهنگ شرقی و به ویژه ایرانی بر فیثاغورث و سپس از 
طریق او به افاطون و تا حدودی ارسطو و بعد بازتاب آن در فلسفه 
اسامی نظامی از داد و ستد فرهنگی ایجاد نموده که با پیگیری در متن 
آن برخی معانی قطعا قابل کشـــف است. سلسله مقاات و آثاری که 
استفان پانوسی در کتاب تأثیر حکمت ایرانی بر جهان بینی افاطون بدانها 
اشاره  کرده و مهمتر رأی و نظر نخستین نگارندگان زندگی فیثاغورث 
یعنی یا میلیخوس و فرفوریوس که تأثیرپذیری فیثاغورث از حکمت 
ایرانی را امری مسلم انگاشته  اند شاهد مثالی روشن بر ایجاد نسبت میان 
اندیشه های امثال ابن سینا و حکمت ایران باستان است. اگر اثر سترگ 
ابن سینا )اانصاف( در آتش سوزی بیرحمانه مسعود غزنوی سوخت و 
دست ما از حکمت مشرقیه او که چیزی ورای حکمت یونانی بود کوتاه 
گردید نسبتها را از طریق دیگری کشف کنیم من جمله آن چه در این 

نوشته به اختصار گفته آمد.

  دکتر حس�ن بلخاری قهی 

تمدید مهلت فراخوان نهمین جایزه علمی دکتر کاردان

موسسه روان شناسی 
و علوم تربیتی دکتر کاردان 
)دانشـــگاه تهران( هر سال 
به یاری دیگر ســـازمان ها 
و انجمن هـــای علمی و 
تخصصـــی، جایزه علمی 
اســـتاد دکتر علی محمد 
کاردان را به پاسداشت مقام 
علمـــی آن چهره ماندگار 
روان شناسی و علوم تربیتی 
کشور به رساله های برگزیده 
دانش پژوهان مقطع دکتری 
در حوزه های نامبرده اهدا 

می نماید. 
از این پس مراســـم 
اعطای جایزه علمی استاد 
دکتر علی محمد کاردان در 
اردیبهشت ماه و همزمان با 
هفته بزرگداشت مقام معلم در فرهنگسرای ارسباران برگزار خواهد 
شـــد. درکنار اعطای تندیس جایزه دکتر کاردان به همراه لوح تقدیر 
و جوایزی ویژه از طرف خانواده استاد فقید به رساله های برگزیده، 
در این مراسم از یکی از اساتید برجسته علوم انسانی نیز تجلیل به 
عمل می آید. دانش پژوهانی که از رساله دکتری خود در سال های 
1۳۹5 تا 1۳۹7 دفاع کرده اند می توانند یک نسخه از رساله همراه 
با شـــرح حال خود را تا پایان دیماه 1۳۹7 به دبیرخانه نهمین دوره 
جایزه علمی دکتر کاردان در نشانی تهران، بزرگراه جال آل احمد، 
خیابان دکتر کاردان، موسسه روان شناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان 

)دانشگاه تهران( ارسال نمایند.
 این دبیرخانه همچنین با تلفن 882۳۴6۹6-021 پاســـخگوی 

سواات می باشد. 

نگارخانه نهاوند میزبان نقاشی های فرحناز پناه  
نگارخانه نهاوند آثار نقاشی فرحناز پناه  را با عنوان  ) تاش های 
آبی خیال  (  از  روز جمعه۹7/10/1۴  لغایت چهارشـــنبه ۹7/10/1۹  

به نمایش می گذارد.
بازدید : همه روزه از ساعت 15 تا 1۹

نشـــانی: میرداماد بااتر از ایستگاه مترو جنب برج نادر پاک 21۴ 
نگارخانه نهاوند تلفن :22252506

آغاز جشنواره شعر فجر از مزار قیصر
سیزدهمین جشنواره شعر فجر روز چهارشنبه )12 دی ماه( در گتوند 

خوزستان افتتاح می شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی، 
در این برنامه که از کنار مزار زنده یاد قیصر امین پور آغاز می شـــود، عاوه 
بر محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی و 
بهمن ساکی دبیر علمی سیزدهمین جشنواره شعر فجر، محمدعلی بهمنی، 
پرویز بیگی حبیب آبادی، عبدالجبار کاکایی، اسماعیل امینی، علیرضا قزوه، 
محمود اکرامی فر، محمدکاظم کاظمی و جواد محقق به عنوان دبیران دوره های 

پیشین حضور خواهند داشت.
 در ادامه، از ساعت 15 محفلی در تاار قیصر امین پور برپا خواهد شد 
که دبیران دوره های گذشته این رویداد ادبی و شاعران استانی به شعرخوانی 
خواهند پرداخت. ســـیزدهمین جشـــنواره بین المللی شعر فجر با برگزاری 
محافل دیگری در شهرهای دیگر ادامه خواهد یافت و در نیمه بهمن ماه با 
معرفی برگزیدگان در سه بخش: شعر بزرگسال، شعر کودک و نوجوان و 

درباره شعر به کار خود پایان خواهد  داد.
بررسی ارتقای رشته های علوم انسانی در رتبه بندی  های بین المللی 

راهکارهای ارتقای رشـــته های علوم انســـانی در رتبه بندی های 
بین المللی در جلسه کمیته هدایت و نظارت پروژه مّلی »ارتقاء 5دانشگاه 

و 5واحد پژوهشی برتر کشور به تراز بین المللی« بررسی شد.
بـــه گزارش مهر، در این جلســـه، کمیته بـــه بحث و تبادل نظر 
پیرامون جایگاه رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی در دانشگاه های 
داخلی و خارجی، بررســـی وضعیت این رشته ها در دانشگاه های برتر 
 دنیا و تشـــابه ها و تفاوت ها با رشـــته های علوم مهندسی اختصاص 

داشت.
همچنین بررسی راهکارهایی به منظور ارتقای رشته های علوم انسانی 

در رتبه بندی های بین المللی، مورد توجه قرار گرفت.

کوتاه فرهنگی

دکتر پیروز حناچی، شهردار تهران در مراسم رونمایی از سردیس مرحوم دکتر محمدامین قانعی راد:

دیدار معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد  با شهردار تهران
معـــاون مطبوعاتـــی وزیر 
فرهنگ و ارشـــاد اســـامی با 
 شهردار تهران دیدار و گفت وگو 

کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، 
»محمد سلطانی فر« معاون مطبوعاتی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی همراه 
با مشاوران خود با »پیروز حناچی« 
 شهردار تهران دیدار و گفت وگو 

کرد.
بنا بـــر این گزارش، در این 
دیدار که احمد مســـجدجامعی، 
عضو شـــورای شـــهر تهران نیز 
حضور داشت، برخی از مطالبات 
رسانه ای  و طرح های فرهنگی ویژه 

پایتخت نیز مطرح شد.
 موضـــوع طـــرح ترافیک 
خبرنـــگاران از جمله نقاط محل 

اختاف میان معاونت مطبوعاتی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 

و شـــهرداری تهران است که باید 
دید این موضوع نیز در این دیدار 

 مورد بررسی قرار گرفته است یا 
خیر. 

نشست »امیرکبیر« در موقوفات دکتر افشار
در ادامه سلسله مجالس علمي بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار و به 
خواستاري دکتر سیدمصطفي محقق داماد مجلس پنجم به یاد و احترام شادروان 
فریدون مشیري اختصاص دارد. در این نشست موضوع »امیر کبیر« با حضور 
و گفتگوي علي بهرامیان با دکتر منصوره اتحادیه و سیدعلي آل داوود بررسي 

مي شود. این نشست دوشنبه 2۴دي1۳۹7 ساعت 16 برگزار مي شود.
در دي ماه 167سال پیش در حمام فین کاشان، مردي چشم از جهان فرو 
بست که سال ها و بلکه قرن ها از زمان خود پیشتر بود و ایران را پیشرفته و 
آباد مي خواست: میرزا تقي خان امیرکبیر بیش از هر دولتمرد دیگري در روزگار 
خود متوجه تغییرات در مناسبات جهاني شد و از هر جهت کوشید با پیشرفت 
و آباداني، گسترش علم و دانش و فن نوین، ایران را از چنگال عقب ماندگي 
و خرافه پرستي و خودکامگي به جهان نو راهبري کند و از طریق دیپلماسي، 
میهن را که از زمان جنگ هاي ایران و روس، زخم هاي عمیق بر روان و پیکر 
داشت، از مطامع قدرت هاي دور و نزدیک جهاني دور نگاه دارد. شناخت هرچه 
بیشتر او و زمانه او، نه فقط به درک بهتر تاریخ ایران در دو سده اخیر یاري 

مي رساند، بلکه براي ترسیم آینده کشور نیز بسي سودمند خواهد بود. 
کانون زبان پارسي در تهرانـ  خیابان ولي عصرـ  سه راه زعفرانیهـ  خیابان 
شهید عارف نسبـ  شماره12ـ  باغ موقوفات دکتر محمود افشار واقع است. 

شرکت براي عموم آزاد است.

وزیر آموزش و پرورش : مدرسه پادگان نیست
وزیـــر آمـــوزش و پرورش با بیان اینکه متاســـفانه گاهی اوقات با 
رفتارهای سختگیرانه، تمام احساسات کودکانه را در وجود دانش آموزانمان 
می کشـــیم اظهار کرد: هیچ کجای دنیا این کار را نمی کنند، مدرســـه که 

پادگان نیست.
سید محمد بطحائی در گفت وگو با ایسنا،  با اشاره به برخی نقاط 
ضعف موجوددر مدارس به لحاظ تربیتی و آموزشی اظهار کرد: نمره خوبی 
در همه امور مدارس نمی توانیم کســـب کنیم. 10 سال پیش برای بازدید 
به کشوری که از حیث فرهنگ، تمدن و زیربناهای حکومتی و اقتصادی 
کیلومترها از ما عقبتر است رفته بودم. با این حال دانش آموزان در مدرسه 
زنده بودند، زندگی می کردند و شور و اشتیاق در کاس درس موج می زد. 

نمره ما از این جهت خوب نیست.
وی افزود: در این میان تقویت تربیت بدنی و فعالیت های ورزشـــی 
بسیار کمک کننده است. بچه های ما امروز چقدر نیاز دارند که مدل های 
حد در تابع یا فرمول های شـــیمیایی را بدانند و چقدر نیاز دارند که اگر 
بگوید؟ چند نفر از  دانش آموزان  نه "  به کار نادرستی دعوتش کردند، " 
ما می توانند چندصد متر بدوند و گرفتاری عضانی پیدا نکنند؟ چه تعداد 

با ضعف قامتی مواجه اند؟.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه البته نبود امکانات، نداشتن منابع، 
زمین، باشگاه و معلم تربیت بدنی نیز در این زمینه دخیل است گفت: معموا 
اول معلم فیزیک و ریاضی را تامین می کنند بعد سراغ مربی بهداشت و 

تربیت بدنی می روند. گاهی اوقات نیاز بچه ها را سرکوب می کنیم.
بطحائی افزود: با نشاط سازی مدارس، کار بسیار سختی است و با 
یک دستورالعمل و بخشنامه انجام نمی شود؛ تا مدارس به این نقطه برسند 

مسیر سختی را پیش رو داریم.
وی با بیان اینکه نظام آموزش و پرورش ما با انحراف ها و خطاهایی 
مواجه شده و ریشه بسیاری آسیب ها در سطح جامعه به غفلت در مدرسه 
برمی گردد گفت: گاهی نخواستیم و گاهی نتوانستیم؛ اما باید مدارس را به 

سمت مطلوب هدایت کنیم، ولو شده یک قدم به جلو برویم.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: زندگی کردن، صبوری و مسئولیت 
پذیری را با دانش آموز در مدارس کار نمی کنیم چون وقت و زمان کافی 
برای آن نداریم گفت: امســـال در 10 اســـتان  کشور اتاق اسباب آموزی 

آموزشی را برای پایه های اول تا سوم راه اندازی خواهیم کرد.

 تجلیل از استاد جال شباهنگی
 در فرهنگستان هنر



به گز��� ���بط عمومي شركت پتر�شيمي �ميركبير� �ين شركت 
با ثبت �ك���و��� جديد �� توليد� فر�� � EPS 8 ماهه نخس���ت 
سا�97 يكي �� بهترين عملكر�ها� خو� �� به ثبت �ساند�  � �كو�� 
6 سا� گذشته خو� �� پشت سر گذ�شت. مهند� سيد جو�� سليماني 
مديرعامل � عضو هيئت مدير� شركت با �شا�� به شر�يط مطلو� توليد 
� فر�� �� هشت ما� ��� �مسا� با �جو� مشكال� �� تامين خو��� 
بر�� �سيد� به ظرفيت حد�كثر� توليد �فز��: پتر�شيمي �ميركبير �� 
���مه ��ند ��به �شد خو� طي سا� ها� �خير� با تحقق 85 ��صد برنامه 
توليد به ميز�� 914 هز�� تن طي ���� 8 ماهه به نس���بت ���� مشابه 
 سا� قبل � 6 سا� گذشته بيشترين موفقيت �� به �ست ����� �ست.

�� �ضافه كر�: �� �ين ��س���تا توليد محص���وال� پليمر� با تحقق 
86��صد برنامه به ميز�� 345 هز�� تن �� 8 ما�� ش���امل توليد �� 
��حد HD  به ميز�� 82 ��صد برنامه پيش بيني شد�� توليد �� ��حد 
LLD  به مي���ز�� 89 ��صد برنامه پيش بيني ش���د� � توليد �� ��حد 

LD  به ميز�� 86 ��صد برنامه پيش بيني ش���د� محقق شد� �ست� كه 

�� �ين ميا� ��حد LD  با توليد 132 هز�� تن نس���بت به ���� 8 ماهه 
سا� ها� گذشته بيشترين ميز�� �شد توليد �� ��شته �ست.

�� با �ش���ا�� به تحقق 89 ��صد� برنام���ه توليد ��حد �لفين با 
ثبت �كو�� 500 هز�� تني� كه 30 هز�� تن نسبت به بيشترين توليد 
سا� ها� گذشته �فز�يش ��شته� تاكيد كر�: �ين ��حد �كو�� جديد� 

�� به نا� خو� ثبت كر�� �ست. 
همچنين �� �� خصو� توليد ��حد BD/B1 �ين شركت گفت: 
�ي���ن ��حد نيز با تحقق 91 ��صد� ظرفي���ت � توليد 68 هز�� تني 
 طي 8 ما� نخست سا� جا�� موفق شد� �كو�� جديد توليد به نسبت 

6 سا� گذشته �� به نا� خو� ثبت كند.

سيد جو�� س���ليماني �� خصو� خو��� � تحقق �ستفا�� �� �� 
يا���� شد: با �جو� همه مش���كال� � با تال� ها � مذ�كر�� صو�� 
گرفته� ��حد �لفين با ��يافت 90 هز�� تن � پوشش حد�كثر� �ستفا�� 
�� خو��� تخصيص يافته تو�نسته �ست يكي �� بهترين عملكر�ها� 
خو� �� به ثبت برس���اند. �� حو�� ��ياف���ت خو��� ها� مايع� ��حد 
�لفين با جذ� 516 هز�� تني � تحقق 85 ��صد� به بهترين عملكر� 

���� �� بسيا� نز�يك شد� �ست.
�� �� با�� حو�� فر�� ش���ركت پتر�شيمي �ميركبير گفت: �ين 
ش���ركت با فر�� كلي 587 هز�� تن �نو�� محصوال� طي 8 ما� ��� 
سا�� موفق شد 81 ��صد برنامه �� محقق سا�� � عمال� �كو�� ميز�� 

فر�� خو� طي 6 سا� گذشته �� پشت سر بگذ���. 
�� �ضافه كر�: �ين ش����ركت با فر�� 335 هز�� تن �نو�� محصوال� 
پليمر� �� با���ها� ��خل����ي � خا�جي� به ميز�� 11 هز�� تن بيش �� 
���� ها� قبل فر�� ��شته �س����ت. همچنين �ين ش����ركت �� فر�� 
�يالي ب����ا تحقق 115 ��صد� برنام����ه �� كل � 108 ��صد� برنامه 
�� ف����ر�� �نو�� محصوال� پليمر� تو�نس����ته� ب����ه ترتيب �قم ها� 
31هز��ميليا���ي����ا� � 22 هز�� ميليا�� �يا� فر�� �� ثبت كند كه به 
نسبت ���� ها� مشابه سا� ها� قبل جهش قابل توجهي ��شته �ست.

مهند� س���يد جو�� س���ليماني �� پايا� ضمن �شا�� به �هميت 
تال� ها� صو�� گرفته �� جهت �فز�يش توليد � ثبت سو� هر سهم 
(EPS) گفت: پتر�شيمي �ميركبير با ثبت EPS 1801 تو�نسته �� 
8 ما� نخست عال�� بر عبو� �� EPS 12 ماهه سا� گذشته� نسبت به 
بيشترين �كو�� قبلي كه مربو� به سا� 95 بو��� 120 ��صد جهش 
مثبت نشا� �هد� كه �ين �كو�� �� نو� خو� جز� بهترين �كو��ها� 

پتر�شيمي �ميركبير بو�� �ست.

مهند� سليماني مدير عامل �ين شركت مطر� كر�:
ركوردهاي جديد شركت پتروشيمي اميركبير در زمينه هاى توليد، فروش و سود سهام
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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

45/82 دار 

53/90 دار 

 53/92 دار    

1280/38 دار    

 3600000 تومان

3750000 تومان

1860000 تومان

1190000  تومان

660000 تومان

340000 تومان

4200 تومان 

10683/8 تومان

10800 تومان

4810/1 تومان

12515/2 تومان

12700  تومان

5328/4  تومان

13895/2 تومان

13800  تومان

1143/7  تومان

2954/9  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(

جمهوری اسامی ایران برای جلوگیری از هدررفت 
منابع آب و برق و حفاظت از ذخایر این حوزه سرمایه گذاری 

خواهد کرد.
این مطلب را حجت ااسام و المسلمین دکتر حسن 
روحان���ی رئیس جمهوری دیروز در بازدید از مرکز ملی 
راهبری شبکه برق کشور)دیسپاچینگ مرکزی( اعام کرد. 
 به گزارش خبرنگارما، وی در جریان روند اقدامات و 
فعالیت های این مرکز در کنترل و توزیع برق مورد نیاز کشور 
قرار گرفت و برنامه وزارت نیرو برای تامین برق مطمئن و 
پایدار کشور در اوج بار سال ۹۸ را مورد بررسی قرار داد.
دکتر روحانی همچنین درجریان الزامات پایداری تولید 
و مصرف برق در س���ال آینده شامل پیش بینی تراز تولید 
و مصرف در پیک س���ال ۹۸، برنامه راه اندازی واحدهای 
نیروگاه ه���ای حرارتی، برنامه افزایش ظرفیت نیروگاه های 
حرارتی، تجدیدپذیر و برقابی، طرح های اولویت دار شبکه 
انتقال برق کش���ور، برنامه های مدیریت مصرف، الزامات 
تحقق برنامه های پیک مصرف س���ال ۹۸ کش���ور و ورود 
تجهیزات صنعت برق در لیست کااهای اساسی قرار گرفت 
و دس���تورات ازم را برای سرعت بخشیدن به اجرای این 
طرح ها صادر کرد.وی در ادامه بازدید از امکانات وزارت 
نیرو در جمع مدیران ارش���د این وزارتخانه، آب و برق را 
دو نیاز زیر س���اختی و حیاتی مردم دانست و با تاکید بر 
ضرورت تامین آب و برق برای امنیت و آرامش خاطر مردم 
اظهارداش���ت: مصرف صحیح و اسراف نکردن آب، عمل 
صالح و بی رویه مصرف کردن آب و برق، مصداق عمل 
منکر است و رسانه ها در زمینه مصرف صحیح آب و برق 

باید فرهنگ سازی کنند. 
رئی���س  جمهوری با بیان روایتی از دقت رهبر معظم 
انق���اب در مصرف صحیح برق تصریح کرد: مبنای اداره 
منابع آبی کش���ور را باید بر پایه ادامه خشکسالی گذاشت 
و مهمترین قدم به حداقل رس���اندن هدر رفت منابع آبی 

و برقی است.
وی با بیان اینکه همه مردم کشور آگاه هستند که آب 
و برق مسأله بسیار حساس، زیربنایی و حیاتی برای زندگی 
است، گفت: هوا و اکسیژن اولین نیاز بشر است، اما شاید 
مهم ترین مسأله بعد از اینها آب باشد که نه تنها مایه حیات 

برای انسان ها بلکه برای همه موجودات است.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه معمواً در فعالیت های 
روزانه به نعمت های خدا تا زمانی که مش���کلی بوجود 
آید، توجه���ی نمی کنیم، گفت: امنیت هم یکی از همین 
نعمت هاست که باید در نظر داشت چه سازوکاری فراهم 
می شود تا کشور، شهر، خیابان و پیاده روها امن باشد، اما در 
هنگام بروز حادثه ای در یک گوشه، مشخص می شود که 

امنیت تا چه مقدار اهمیت دارد.
وی با تأکید بر اینکه آب و برق هم برای ما امنیت است؛ 
چرا که برای مردم امنیت خاطر و آرامش ایجاد می کند، ادامه 
داد: در بازدید از مرکز کنترل برق کشور مشخص شد که 
تاش بسیار بزرگی برای تراز تولید مصرف انجام می شود که 
دقت در این تراز کار بسیار مهمی است و خاموشی در برخی 

از کشورهای پیشرفته هم باعث فروپاشی می شود.
رئیس دولت تدبیر و امید با اشاره به اینکه خاموشی 
24 ساعته در لندن منجر شد تا انگلستان تا مرز فروپاشی 
پیش رود، گفت: این مشکات در هر کشوری رخ می دهد 
و خوش���بختانه 15 سال است که در ایران چنین حادثه ای 
اتفاق نیفتاده است و باید از همه دست اندرکاران صنعت برق 
تشکر و قدردانی کرد.وی با بیان اینکه در سال ۹7 ممکن 
بود مشکات بزرگی در زمینه آب و برق برای کشور بوجود 
آید، خاطرنشان کرد: در دوران وزارت مهندس چیت چیان 
به من اعام کردند که اگر یکسری از اقدامات انجام نشود، 
در تابستان مجبوریم آب تهران را جیره بندی کنیم، اما دولت 
اقدامات سریعی اتخاذ کرد که اتصال آب سد ماملو یکی از 
همین فعالیت های دولت بود. رئیس جمهوری ادامه داد: در 
فصل تابستان مشکل تأمین آب و برق را داریم که باید بر 
این اساس و اینکه کشور در منطقه خشک قرار دارد، مبنای 

کار را در ادامه خشکسالی قرار دهیم.
وی ب���ا بیان اینکه حل مش���کل آب با بارور کردن 

ابرها راه حل اساسی نیست و آبهای موجود باید بدرستی 
مدیریت شود،اظهار داشت: این گونه مطالب که با باروری 
ابرها مش���کل حل می شود، در سال های 43 و 44 و رژیم 
شاهنشاهی مطرح شد و این از نمونه تفکرات شاهانه بود 
که با بارور کردن ابرها مشکل آب حل می شود و حتماً این 

موضوع راه حل اساسی نیست. 
دکتر روحانی با تأکید بر اینکه آب را باید درس���ت 
حراس���ت کنیم، گفت: هدر رفت شبکه انتقال آب از سد 
کرج و سدهای مختلف به تهران در حدود 20 تا 30 درصد 
اعام شده است که آن مقدار هدر رفت بسیار مهم است و 
تمام تاش ها برای صرفه جویی مربوط به ثابت شدن همین 

مقدار هدر رفت از شبکه انتقال آب است.
وی با اش���اره به اینکه تلفات و هدر رفت در بخش 
برق از 15 درصد به کمتر از 11 درصد رسیده است، اظهار 
داشت: این اقدام بسیار مهمی است و باید تلفات در صنعت 

آب و برق را به عنوان اولویت از وزارتخانه نیرو شروع کرد 
و باید به آمار تک رقمی برسیم.

رئیس قوه مجریه با اشاره به اینکه با سرمایه گذاری و 
تکنولوژی می توان جلوی هدر رفت و تلفات در صنعت 
آب و برق را گرفت، ادامه داد: همه میزان آبی که از دریا 
برای شیرین کردن باید انجام شود شامل یک درصد است، 
در حالی که اگر از آب درست حراست کنیم، به جای یک 

درصد تا 10 درصد سود می بریم.
وی اقدام دوم در زمینه توجه به صنعت آب و برق را 
مسأله مصرف بی رویه یا درست  مصرف نکردن توصیف کرد 
و گفت: یک پایه اصلی در دین اسام، عمل صالح، شایسته 
و بی نقص است و اگر آب را بد مصرف کنیم، عمل صالحی 
انجام نداده ایم و باید در نظر داشت که معنی عمل صالح تنها 

نماز و روزه نبوده، بلکه معنی بسیار وسیعی دارد.
دکت���ر روحانی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از 
منکر در جامعه تنها مختص چند موضوع نبوده، بلکه دارای 
معانی و دنیایی وسیع است، تصریح کرد: کسی که آب را 
ب���د مصرف می کند، منکری انجام می دهد که این نهی از 
منکر یا باید به صورت زبانی یا برنامه ریزی برای جلوگیری 
از هدر رفت باش���د.وی با اظهار اینکه هدایت جامعه به 
درست مصرف کردن، امر به معروف و عمل حسنه است، 
به خاطره ای از امام خمینی)ره( که با سه مشت آب وضو 
می گرفتند، اشاره کرد و ادامه داد: این همان عمل صالح است. 
اما برخی هنگام وضو وسواس و شک به خرج می دهند و 

شیر آب را تا پنج دقیقه هم باز می گذارند.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه باید مردم را با کمک 
تبلیغات صدا و سیما و رسانه ها برای چگونگی درست 
مصرف کردن دعوت کنیم، گفت: باید در س���اعات پیک 
مصرف، درست مصرف کنیم که هر ساعت پیک، مصرف 
نکردن به معنی عمل نیک و صالح است و ارتقاء فرهنگ مردم 

در این زمینه به ما و حتی خودشان بسیار کمک می کند.
گ���زارش خبرنگار ما می افزاید: دکتر رضا اردکانیان 
وزیر نیرو هم در این جلس���ه با اشاره به ضرورت اصاح 
تعرفه قیمت آب و برق برای مشترکان پرمصرف و با تاکید 

بر اینکه اصاح تعرفه پرمصرف ها راهی برای تامین درآمد 
کوتاه مدت نیس���ت، گفت: ما زمانی که با استفاده از ابزار 
تعرفه بتوانیم مشترکان پرمصرف را برای پیوستن به الگوی 
مناسب مصرف تشویق کنیم، طبیعتا در بلندمدت خود را از 
صرف منابع فراوان برای احداث نیروگاه بر حذر داشته ایم 

و این مهم منفعت اصلی صنعت برق است.
وی با اشاره به اینکه وظیفه ما این است که هم دولت 
و هم مردم از حیث تامین آب و برق پایدار در آس���ایش 
و امنیت خاطر باش���ند، افزود: در حال حاضر وارد مرحله 
مدیریت توامان عرضه و تقاضا شده ایم. مسئله ای مهمی که 
باید از حدود 10 س���ال قبل در دستور کار قرار می گرفت 
و یکی از الزامات اصلی آن همکاری بین بخشی در داخل 
سازمان دولت و مصرف کنندگان بیرونی است. دیگر مجالی 
برای اینکه هر دستگاهی تنها محدوده کار و وظایف خود 

را ببیند، وجود ندارد. 

وزی���ر نیرو ادام���ه داد: در عرصه مهمی مانند آب با 
استفاده از تاکیدات موجود در این بخش و سازوکاری که از 
سوی دولت تصویب شده، درصددیم تا امنیت آبی، غذایی 
و ماحظات زیست محیطی را به شکل توامان برنامه ریزی 
کرده و به پیش ببریم. وی با اشاره به راه اندازی مرکز امور 
اجتماع���ی آب و انرژی این وزارتخانه در دولت دوازدهم 
گفت: این مجموعه درصدد فعال تر کردن ارتباط با مصرف 
کننده و متقاضیان است.اردکانیان خاطرنشان کرد: به جهت 
اینکه تمامی فعالیت های بخش آب و برق بر محور منابع 
انسانی شایسته است، طبیعتا موضوع شایسته گزینی را که 
جزو برنامه های مورد تایید دولت تدبیر و امید بوده به شکل 

مناسبی دنبال می کنیم. 
این گزارش م���ی افزاید: مهندس حمیدرضا جانباز 
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور هم در 
این جلس���ه به رئیس جمهوری گزارش داد: تا پایان سال 
به ۸00 روستا با جمعیت بیش از 5۹0 هزار نفر آبرسانی 
بهتر خواهد شد.وی با اشاره به اینکه در تابستان امسال 334 
شهر تنش آبی داشت که این تعداد در سال ۹3 حدود 550 
شهر بود، افزود: در شهر تهران مصرف آب به ازای هر نفر 
روزانه 250 لیتر است که در مقایسه با کشور های اروپایی 
با مصرف 210 لیتر بااتر است با این حال این عدد برای 

شهر مشهد 157 و برای اصفهان 17۸ لیتر است.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور با 
اظهار اینکه در مجموع میزان مصرف آب در کشور 30 تا 
40 درصد بیشتر از میانگین جهانی است، افزود: برای سه 
سال آینده برنامه ای را تنظیم کرده ایم که در مجموع ۶3 متر 
مکعب بر ثانیه افزایش تولید اب داشته باشیم ضمن اینکه 

میزان مصرف هم مدیریت خواهد شد.
وی گفت: حفر چاه ها، نمک زدایی، ارتقای کیفیت 
آب و افزایش توان ذخیره سازی از جمله برنامه هایی است 

که در دستور کار قرار گرفته است.
جانباز با بیان اینکه برخی مناطق شرق کشور در وضع 
بحرانی قرار دارد، افزود: 73 سامانه آب شیرین کن با ظرفیت 
ساانه 150 میلیون مترمکعب در کشور وجود دارد که تا 

پایان امسال آب شیرین کن بندرعباس با ظرفیت 100 هزار 
مترمکعب را وارد مدار خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه باید قیمت تمام شده آب کاهش یابد 
گفت: سرمایه گذاران در بخش آب شیرین کن باید بتوانند از 
تسهیات صندوق توسعه ملی و گشایش ال سی های ریالی 
استفاده کنند.  به طور مثال ما در ساحل بندرعباس هر متر 
مکعب آب را 2500 تا 4000 تومان می خریم و 500 تومان 

می فروشیم که این نشان دهنده چرخه معیوب است.
مدیرعامل ش���رکت مهندسی آب و فاضاب کشور 
گف���ت: در دول���ت اول و دوم تدبیر و امید بیش از ۸ هزار 
و ۹00 روستا با جمعیت حدود ۶ میلیون نفر آبرسانی شده 
اس���ت. مهندس محمد حاج رسولی ها مشاور وزیر نیرو 
و مدیرعامل شرکت منابع آب ایران هم در این جلسه به 
رئیس جمهوری گزارش داد: 10 سد بزرگ تا خرداد سال 

آینده در کشور به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: بسته ای در ابتدای دولت یازدهم تا سال ۹3 
تنظیم شد که بر اساس آن 2۶ هزار و 700 میلیارد تومان 
با هماهنگی سازمان برنامه بودجه، صندوق توسعه ملی و 
بانک مرکزی در نظر گرفته شد که بر اساس آن 5۸ طرح 
را ساماندهی کردیم.مدیرعامل شرکت منابع آب ایران گفت: 
تاکنون 20 هزار و 300 میلیارد تومان از اعتبارات در نظر 
گرفته شده را دریافت کردیم و اگر بانک مرکزی 3 هزار 
میلیارد دیگر را پرداخت کند، عاوه بر تامین 100 درصد 
برنامه تامین آب، ۹0 درصد برنامه های شبکه های انتقال آب 
هم محقق می شود.وی افزود: تعداد سد هایی که بر اساس 
بسته اول ساخت آن را شروع و تمام کردیم 13 سد بود که 
کار های شبکه آن را انجام دادیم. در این بسته ساخت 24 
س���دی که متوقف بود را مجددا شروع کردیم که 14 سد 
به بهره برداری رسید و 10 سد دیگر تا خرداد سال آینده 
به بهره برداری خواهد رسید و حدود 10 سد دیگر را هم 
آبگیری می کنیم. مهندس همایون حائری معاون وزیر نیرو در 
امور برق و انرژی هم در این نشست از رئیس جمهوری 
درخواست کرد که سوبسید انرژی جمع شود و یارانه فقط 

به فراد کم مصرف  ها تعلق گیرد. 
وی گف���ت: راندمان نیروگاه ها هم اکنون کمتر از 3۸ 
درصد اس���ت که با برنامه ریزی های گسترده تا پایان این 

دولت به باای 40 درصد خواهد رسید.
معاون وزیر نیرو همچنین تامین 4 هزار مگاوات انرژی 
تجدید پذیر، تک رقمی  ش���دن تلفات شبکه و سازگاری 
طرح های نیروگاهی و انرژی با محیط زیست و ارتقای ایمنی 
را از جمل���ه برنامه های بخش برق اعام کرد و افزود: در 
تابستان گذشته از ظرفیت استانداری ها در مدیریت مصرف 
انرژی استفاده کردیم  و نتایج خوبی حاصل شد که تاش 

می کنیم از این ظرفیت بیش از گذشته استفاده کنیم.
وی ارتقای دیپلماسی برق و انرژی برای کشور های 
آس���یای غربی که مورد توجه دولت است را اولویت مهم 
وزارت نیرو در بخش برق عنوان کرد و گفت: عمق بخشی 
به روابط برقی با عراق، صادرات و سنکرون سازی شبکه های 
برق دو کشور، کاهش تلفات 50 درصدی شبکه برق عراق 
و رساندن خاموشی برق این کشور به صفر بعد از سه سال 
از جمله مهم ترین برنامه های صدور خدمات به عراق است 

که در قالب سبدی از خدمات عرضه خواهد شد.
حائری گفت: همکاری راهبردی با چین و روسیه و 
ارتقای نقش آفرینی با کشور های غرب آسیا و عضو اکو و 
همچنین تعامات راهبردی با ترکیه و صادرات گاز در قبال 
واردات برق از این کشور و همچنین پروتکل جابه جایی آزاد 
انرژی با اروپا برای ایجاد کارخانجات تولید برق در ایران و 
صادرات آن از جمله اولویت های دیگر بخش برق کشور 
اس���ت.وی افزود: طرح نجات هم یکی دیگر از طرح های 
مهمی است که در بخش برق دنبال می کنیم؛ چرا که کشور 
م���ا یکی از بزرگ ترین مصرف کننده های انرژی در جهان 
است و با وجود داشتن 4 دهم درصد GDPجهان 4 درصد 
مصرف انرژی را داریم و باید کاری کنیم که سوبسید های 
داده شده به انرژی جمع شده و به کسانی تعلق گیرد که 
در مصرف انرژی با توجه به قیمت پایین آن در کشور ما 

صرفه جویی می کنند.

آخرین مهلت مراجعه وراث متوفیان مشمول سهام عدالت
وراث متوفیان مشمول سهام عدالت برای بهره مندی از این سهام می توانند 

به دفاتر منتخب پیشخوان دولت در سراسر کشور مراجعه کنند.
به گزارش سازمان خصوصی سازی، از میان مجموع بیش از 4۹ میلیون 
مشمول سهام عدالت، حدود 2 میلیون و 300 هزار نفر متوفی هستند که بر 
اساس مصوبه شورای عالی اصل 44 قانون اساسی، وراث این دسته از متوفیان 
می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت )که اسامی و آدرس آن ها در سامانه 
سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir قابل مشاهده است( ثبت نام و 

با ارائه مدرک،  از مزایای سود و اصل این سهام بهره مند شوند.

جهانگیری: طرح توسعه سواحل 
مکران باید به سرعت اجرا شود

وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات با وزارت نیرو برای بهره گیری 
هرچه بیشتر از دانش بومی فضایی همکاری می کند. 

 این موضوع دیروز در دیدار مهندس محمد آذری جهرمی و دکتر 
رضا اردکانیان از پژوهشگاه فضایی ایران و دستاوردهای محققان ایرانی 

مورد توافق قرارگرفت.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات در حاشیه این بازدید به خبرنگاران 
گفت: دستاوردهای صنعت فضایی کشور توسط جوانان این مرز و بوم 
حاصل ش���ده است که نش���ان می دهد دانش خوبی در بهره گیری از 
اطاع���ات فضایی برای بهره گیری مدیریت منابع آبی و انرژی و حوزه 
کشاورزی داریم.وی ادامه داد: جوانان ایران با وجود تمام محدودیت ها 
تاش کردند آنچه را در عرصه های بین المللی به راحتی برای سایرین 

مهیاست، فراهم کنند.
 به گفته آذری جهرمی، این فناوری های فوق پیشرفته در خدمت 
وزارت نیرو و اهداف این دستگاه برای مدیریت منابع آب و نیرو قرار 
می گی���رد. وزیر ارتباط���ات و فناوری اطاعات همچنین گفت: در حال 
حاض���ر ۶0 درصد آزمایش های نهایی عملکرد ماهواره پیام موفقیت آمیز 
بوده و این ماهواره در حال گذراندن آخرین مراحل تس���ت ها اس���ت و 

پیش بینی می کنیم هفته آینده برای پرتاب تحویل داده شود.
وزیر نیرو هم اعام کرد: به سبب تاش نیروهای متخصص داخلی 
هم اینک امکان تبادل انرژی با کشورهای همسایه را داریم؛ با این وجود 
جزو اصلی ترین مشتریان و نیازمندان محصوات تحقیق و پژوهشی هستیم 
که در این پژوهش���گاه و به طور کلی در س���ازمان فضایی ایران در حال 
انجام و نتیجه دادن است.اردکانیان ادامه داد: یکی از موارد عمده آمار و 
اطاعات در برنامه ریزی طرح های بزرگ آبی، در بحث کاربری اراضی 
برای کشت های مختلف است. برنامه این است که در داخل سازمان دولت 
و خارج از دولت دستگاه ها و بخش های مختلف به شکل هماهنگ با 

استفاده از اطاعات یکدیگر کار مدیریت را جلو ببریم.
وی در ادامه گفت: نیازمندی شدید ما به تطبیق آمار و اطاعات این 
روزها بیشتر از هر زمان دیگری خود را نشان می دهد؛ ورود به برخی 
زمینه های تنازع در حوزه های آبریز داخلی و شرایط بالقوه ورود تنازع 
در حوزه های آبریز مش���ترک آن هم در کش���وری که شاید جزو معدود 
کشورهای منطقه باشد که با این تنوع از حیث آبریز مشترک برخوردار 
اس���ت، نیازمندی ما را به آمار و اطاعات دقیق برای همکاری و ایجاد 
مفاهمه برای اش���تراک هزینه ها و منابع بیش���تر می کند. به گفته وزیر 
 نیرو، همچنین ما نیاز داریم که وضعیت دقیقی را از حیث کاربری خاک

 بدانیم.

نامه وزیر اقتصاد به رئیس جمهوری 
درباره عملکرد بودجه ۹۶

نرخ تورم تولیدکننده در آذر س���ال جاری به 
30/۶ درصد رسید.

بانک مرکزی گزارش نرخ تورم تولیدکننده در 
آذر گذشته را منتشر کرد که بر اساس آن شاخص 
بهای تولیدکننده در ایران در 12 ماهه منتهی به این 
ماه نسبت به 12 ماهه منتهی به آذر13۹۶ به  میزان 

30/۶ درصد افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، شاخص بهای تولیدکننده 
در  ایران در آذر به عدد 173/۹ رس���ید که نسبت 
به ماه قبل 4/5 درصد کاهش داش���ته است، اما در 
 مقابل، این شاخص نسبت به ماه مشابه پارسال معادل

53/۹ درصد افزایش را نشان می دهد.
شاخص تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی، 
جنگل داری و ماهیگیری در آذر سال جاری نسبت 
به ماه گذش���ته 2/۶ درصد و نسبت به ماه مشابه 

پارسال 55/4 درصد رشد داشته است.
از س���وی دیگر، در بخش ساخت )صنعت( 
شاخص تورم تولیدکننده نسبت به آبان ۶/5 درصد 
کاهش یافته و این در حالی است که تورم نقطه به 
نقطه تولیدکننده در این بخش در آذر ۶۶/۶ درصد 
بوده است.ش���اخص تورم تولیدکننده در بخش 
حمل ونقل و انبارداری هم نسبت به ماه گذشته با 
کاهش 0/2 درصدی همراه بوده، اما نسبت به ماه 
مش���ابه پارسال 53/۸ درصد افزایش داشته است. 
این نرخ براي بخش هتل و رستوران هم به ترتیب 

3/5 درصد و 35/5 درصد بوده است.
ت���ورم گروه اختصاصی خدمات هم در آذر 
امس���ال نسبت به ماه قبل و ماه مشابه پارسال به 

ترتیب 0/4 درصد و 35/4 درصد بوده است.
از س���وي دیگر محمود چلویان مدیر اداره 

آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در باره دلیل انتشار 
نیافتن نرخ تورم ماه آذر توسط بانک مرکزی گفت: 
اخیراً بین نتایج شاخص تورم اعامی بانک مرکزی و 
مرکز آمار تفاوت هایی رخ داده است که ممکن است 
برای عموم باعث سردرگمی و سوء تفاهم شود، به 
همین دلیل و باتوجه به اینکه مرکز آمار ایران نرخ 
تورم را قبل از بانک مرکزی منتشر می کند، تصمیم 
گرفته ش���ده تا نتایج شاخص تورم بانک مرکزی 
فعا منتشر نشود تا با انجام بررسی های تخصصی 
و کارشناسی دوجانبه درباره اختافات آمارها، این 

اختافات به حداقل ممکن کاهش یابد.
وی اف���زود: بانک مرکزی کماکان به فرآیند 
تولید آمارهای خود و انتش���ار دیگر شاخص های 
 اقتصادی نظیر ش���اخص بهای تولید کننده ادامه

 خواهد داد.

وابس����تگی به منابع حاصل از فروش نفت 
در س����ال آینده حداقل 2۸ درصد کمتر از امسال 

است. 
محمدباقر نوبخت رئیس س����ازمان برنامه و 
بودجه کشور ضمن اعام این مطلب گفت: اظهار 
داشت: درآمد داری نفت در بودجه سال آینده با 
احتساب نرخ هشت هزار تومانی ارز در سامانه نیما 
ممکن است درآمدهای نفتی را از نظر ریالی بزرگ 
نشان دهد اما وابستگی به نفت کم شده است. 

نوبخت اظهار داشت: امسال سهم دولت از 
درآمد نفتی 27 میلیارد دار اس����ت اما در بهترین 
شرایطی که برای سال ۹۸ پیش بینی شده، درآمد 

نفتی دولت 21 میلیارد دار مي شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: دلیل 
طرح محاسبه اغواکننده افزایش درآمدهای نفتی این 
است که پارسال هر داری که به دست می آمد 
در 3500 تومان ضرب می شد)نرخ تسعیر ارز(، 
اما در سال آینده بخشی از آن برای تامین کااهای 
اساس����ی با نرخ تسعیر 4200 تومان و حدود 7 
 میلیارد دار با نرخ ارز ۸ هزار تومانی نیما محاسبه 

می شود.
  خب����ر دیگری به نقل از مهر حاکیس����ت: 
محمدباقر نوبخت همچنین اظهار داشت:یک ریال 
از هر آنچه که از یارانه نقدی حذف می ش����ود به 
تهران بازنمی گردد و برای پرداخت یارانه بیشتر به 

نیازمندان همان استان هزینه می شود.
وی با اش����اره به اینکه در تقسیم بندی 407 
هزار میلیارد تومانی بزرگترین سهم در حد 110 
هزار میلیارد تومان مربوط به امور رفاه اجتماعی 
ب����وده که بیمه تکمیلی جانب����ازان در این مقوله 
پیش بینی شده است، گفت: در امور سامت بالغ 
ب����ر 22 هزار و 700 میلیارد تومان منابع برای آن 

در نظر گرفته ش����ده اس����ت که در 10 اموری که 
برای تقس����یم منابع وجود داشته پس از امور رفاه 
اجتماعی، آموزش و پژوهش، دفاع و امنیت، امور 
س����امت قرار می گیرد و رشد آن نسبت به قبل 

حداقل 10 درصد است.
رئیس س����ازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه 
برای عادانه توزیع شدن افزایش حقوق در سال 
آینده پیشنهاد تسهیم پلکانی مطرح می شود، افزود: 
س����ال جاری بر همین اساس حقوق ها افزایش 
یاف����ت اما آنچه که از س����وی دولت باید برای 
افزایش حقوق ها دیده می شد 20 درصد بوده که 
حدود 34 هزار میلیارد تومان اس����ت اما مجلس 
می توان����د درباره هر آنچه که به عدالت نزدیکتر 
بوده، تصمیم گیری کند.وی ادامه داد: طی سال های 
گذش����ته بیش از 4/5 میلیون خانوار از دریافت 
یارانه نقدی حذف شدند اما با توجه به مدارکی 
که ارائه کردند یارانه بخش بزرگی از آنها برقرار 
شد که این موضوع نشان می دهد تصمیم گیری در 
تهران کار دشواری بوده و اگر قرار است حذفی 
 بر اساس عدالت انجام شود باید در استان ها اقدام

 شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه استان ها و شورای 
برنامه ریزی استان یک مرجع قانونی در بودجه و 
قانون برنامه است، تأکید کرد: ما برای همسانی و 
یکنواختی کار یک دستورالعمل و فرمول واحد به 
همه ارائه می دهیم اما استان ها می توانند بر اساس 
ش����ناخت عمل کرده و برای هر آنچه که حذف 
می شود انگیزه دارند چرا که یک ریال از حذفیات 
به تهران بازنمی گردد و برای همان استان خرج شده 
و به افرادی که نیاز بیشتری دارند یارانه بیشتری 

پرداخت می کنند.
وی با اشاره به اینکه برای کاهش فقر مطلق 

7 هزار میلیارد تومان در ردیف ملی دیده ش����ده 
است، افزود: استان ها می توانند از یارانه حذف شده 
دهک های باای درآمدی برای کاهش فقر مطلق 
یا طرح های اش����تغال و عمرانی در داخل استان 
اس����تفاده کنند که این اقدام به مراتب از آنچه که 
در تهران برای تمام روستاها و سایر نقاط کشور 

تصمیم گرفته می شود، بهتر است. 
نوبخت با بیان اینکه مقررشده صرفه جویی از 
محل حذف دهک های باای درآمدی در استان ها 
صرف هزینه های عمرانی شود، تصریح کرد: بر این 
اساس بودجه پروژه های استان های کم برخوردار 
در س����طح ملی بیشتر می شود به گونه ای که در 
حال حاضر خوزستان بیشترین سهم و سیستان و 
بلوچستان در رتبه سوم یا چهارم دریافت بودجه 

پروژه ها قرار دارد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه اعام کرد 
که اعتبار خرید تضمینی برق تولیدی توسط بخش 
خصوصی از منابع انرژی های تجدیدپذیر و پاک و 
تبدیل پسماندهای عادی به انرژی در ایحه مذکور 
به میزان 43 درصد رش����د داشته و از یک هزار و 
2۸0 میلیارد تومان در س����ال 13۹7 به یک هزار و 

۸۶0 میلیارد تومان افزایش یافته است.
س����ازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: میزان 
صادرات نفت خام با احتس����اب میعانات گازی 
1/5 میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است و 
با قیمت 54 دار در هر ش����بکه نفت خام، نرخ 
براب����ری ارز برای واردات 14 میلیارد دار کاای 
اساس����ی، دارو، تجهیزات پزش����کی و نهاده های 
دامی، و کشاورزی مورد نیاز معادل 4200 تومان 
و ن����رخ ارز موثر برای کل ارز مصرفی دولت از 
درآمدهای نفتی به میزان 21/7 میلیارد دار،معادل 

5544 تومان است.

رئیس جمهوری: ایران برای حفاظت از منابع آب و برق سرمایه گذاری می کند

میزان ذخایر استراتژیک کااهای 
اساسی کشور هم اینک به بااترین 
س���طح تاریخ رسیده است و هیچ 
مشکلی برای تأمین گندم،آرد، برنج، 
روغن، ش���کر و سایر اقام اساسی 
مورد نیاز جامعه نیس���ت. از طرف 
دیگر دولت همزمان با تدوین ایحه 
بودجه سال 13۹۸ کل کشور و پیش 
از تصویب نهای���ی آن در مجلس 
شورای اسامی، تمامی ارز مورد نیاز 
خرید کااهای اساسی سال آینده را 
تأمین کرده و خریدهای خارجی آغاز 

شده است.
مهندس یزدان س���یف معاون 
وزیر جهادکش���اورزی و مدیرعامل 
شرکت بازرگانی دولتی ایران دیروز 
در یک نشس���ت خبری با اعام این 
مطلب گفت: فرآیند خرید تضمینی 
محصوات کشاورزی برای سال ۹7-
۹۸ از دیروز)دوشنبه( آغاز شده است؛ 
ضمن آنکه با تعیین قیمت های جدید 
خرید تضمینی محصوات از سوی 
شورای اقتصاد، پیش بینی می شود 
در سال زراعی جدید کیفیت خرید 
محصوات اساس���ی بهتر از گذشته 
ش���ود.به گفته وی، برهمین اساس 
فراخوان  ازم برای مراجعه شرکت 
های متقاضی در فرآیند خرید تضمینی 
محصوات زراعی و ارزیابی توانایی 
مالی، تجهیزاتی و نیروی انسانی آنها 
از هفته آینده آغاز خواهد ش���د و تا 
قبل از اردیبهشت سال آینده اسامی 
مراکز خرید در مناطق مختلف اعام 

می شود.
مدیرعامل ش���رکت بازرگانی 
دولت���ی ایران گفت: در نظام جدید 
خری���د تضمینی نکات مختلفی در 
نظر گرفته ش���ده که مهم ترین آن 
تسهیل و رفاه کشاورزان برای تحویل 
محصوات است.  نکته دیگر کاهش 
هزینه های دولت و افزایش بهره وری 
ب���رای کاهش هزینه حمل و نقل و 
ارتقای کیفیت و تامین مناسب گردش 
مالی است.وی با اظهار اینکه خرید 
تضمینی محصوات زراعی سال ۹۶-
۹7 هم به طور کامل به پایان رسید و 
همه مطالبات کشاورزان در این حوزه 
به آنان پرداخت ش���د، در خصوص 
تامین کاا های اساسی افزود: از ابتدای 
س���ال  تاکنون حدود  20 میلیون تن 

کاای اساس���ی تامین شده  که از این 
میزان کاا،  ۸/5 میلیون تن آن مصرف 
ش���ده و همین موضوع هم در بازار 
ایجاد آرامش کرده و در فراوانی اقام 

هیچ اختالی وجود ندارد.
معاون وزیر جهاد کش���اورزی 
تصریح کرد: تا انتهای س���ال برنامه 
عرض���ه 50 هزار تن برنج با نظارت 
کمیسیون های تنظیم بازار استانی و 57 
ه���زار تن روغن خام  و 4 هزار تن 
شکر برای تامین نیاز های شب عید و 
بازار در نظر گرفته ش���ده و بازار در 
حوزه کاا های اساسی آرامش خواهد 
داش���ت.وی افزود: سامانه خرید و 
فروش گندم که از اول دی راه اندازی 
ش���ده هم باعث مرتفع شدن برخی 
سودجویی ها در این حوزه شده و ارائه 
آرد به خبازان از طریق این سامانه در 
حال انجام است و شرکت بازرگانی 
دولتی ایران به کارخانجات بر اساس 
میزان  آردی ک���ه در اختیار خبازان 

می گذارد، گندم ارائه می دهد.
یزدان سیف با اشاره به کیفیت 
انواع نان طبخ ش���ده اظهار داشت: 
امسال بر اساس آخرین ارزیابی که 
در آذر انجام شده ، کیفیت نان سنگک 
تولید شده در خبازی ها از 100 نمره  
۸۶/۹ امتی���از را کس���ب کرده و در 
رتبه خوبی اس���ت و در همین راستا 
نان برب���ری ۸5 امتیاز، لواش ۸4 و 
تافتون ۸3 امتیاز کسب کرده اند که 
در مجموع میانگین این امتیازات ۸4 
اس���ت ونسبت به سال گذشته یک 

امتیاز افزایش ثبت شده است.

وی اظهار داش���ت: در طرح 
تنظیم بازار و برای اجرای آئین نامه 
مدیریت ذخایر استراتژیک کشور هر 
ماه 20 هزار تن برنج تایلندی با سطح 
بندی های A و B وارد بازار می شود 
که برای سطح A در درب انبار مبلغ 
5200 تومان به ازای هر کیلو و برای 
سطح B  مبلغ 4200 تومان در درب 

انبار در نظر گرفته شد.
مدیرعامل ش���رکت بازرگانی 
دولتی ایران همچنین اظهار داشت: 
در حوزه کل کاا های اساسی هم ارز 
مورد نیاز سه ماه ابتدای سال آتی تامین 
شده و منابع آن از بخش خصوصی و 
دولتی مشخص شده و در این حوزه 

هیچ مشکلی وجود ندارد.
وی با اشاره به عرضه گندم در 
بورس کاا اظهار داش���ت: از ابتدای 
سال تاکنون یک میلیون و 700 هزار 
تن گندم از طریق بورس کاا عرضه 
شده که این میزان به اندازه کل سال 
گذشته است و در بازار نقصانی در 

خصوص این کاا وجود ندارد.
یزدان س���یف گفت: علی رغم 
همه تحری���م ها، در حوزه آرد هم 
کشور ما بر لبه تکنولوژی دنیا حرکت 
می کند و در حال تاش برای کشت 
گندم هایی هس���تیم که برای نانوایی 
کیفیت بهتری دارند و تاش می کنیم 
بتوانیم گن���دم را کمتر جابه جا و 
در س���یلو های دائم خرید کنیم که 
تمام این ها به افزایش کیفیت نان در 

سال های آتی کمک خواهد کرد.
وی اظهار داشت: با افرادی که 

ب���ا انجام تخلف، خاک قاطی گندم 
کرده اند و می خواستند این محصول 
را به فروش برسانند، برخورد جدی 
شد و در مجموع این افراد به هشتاد 
و یک س���ال زندان محکوم شدند؛ 
ضمن اینکه محصول آن ها هیچ گاه 
به فروش نرس���ید و مورد استفاده 

قرار نگرفت.
معاون وزیر جهاد کش���اورزی 
ادام���ه داد: در ح���ال حاضر دولت 
هی���چ برنامه ای برای افزایش قیمت 
ن���ان ندارد و باوجود افزایش قیمت 
خرید تضمینی گندم، نرخ ارائه آن به 
صنوف مصرف کننده تغییری نکرده و 
با یارانه های دولتی جبران شده و در 
سال آتی بر اساس شرایط برای این 

موضوع تصمیم گیری می شود.
وی افزود: برای افزایش قیمت 
گندم مورد نیاز نانوایی های یارانه ای 
هیچ برنام���ه ای وجود ندارد و اگر 
برنامه ای هم باشد برای نانوایی های 
آزاد پز است که هنوز به هیچ قطعیتی 

نرسیده است.
مدیرعامل ش���رکت بازرگانی 
دولتی ایران گفت: دولت برای ثبات 
قیمت نان در سال آینده تصمیم دارد 
۸145 میلیارد تومان یارانه بدهد که 
۶145 میلیارد تومان آن از محل تبصر 
14 س���ازمان هدفمندی یارانه ها و 
2000 میلی���ارد تومان مابقی از محل 
منابع عمومی تأمین خواهد شد. عاوه 
بر این درصورت کسری بودجه، منابع 
ازم از محل اوراق مشارکت تأمین 

می شود.

نوبخت: میزان وابستگی به نفت در سال آینده 28 درصد کمتر از امسال است ارز مورد نیاز خرید کااهای اساسی برای سال آینده تأمین شد  تعامل وزارت ارتباطات و نیرو برای 
بهره گیری از دانش بومی فضایی

وزیر اقتص����اد در نامه ای لوح 
فش����رده صورت حساب عملکرد 
بودجه س����ال 13۹۶ کل کشور را 

تقدیم رئیس جمهوری کرد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی 
و دارایی ایران )ش����ادا(، در متن نامه 
فرهاد دژپس����ند به رئیس جمهوری 
آمده است: به منظور انجام تکالیف 
قانونی مندرج در ماده )103( قانون 
محاسبات عمومی کشور، ماده )1( 
قانون تفریغ بودجه سال های پس از 
انقاب و مواد )۸( و )۹( آیین نامه 
اجرایی آن، به پیوست لوح فشرده 
حاوی اطاعات صورت حس����اب 
عملکرد بودجه س����ال 13۹۶ کل 
کشور که بر اساس ضوابط مقرر در 
قوانین موصوف و مطابق عناوین و 
تقس����یمات مندرج در قانون بودجه 
سال 13۹۶ کل کشور و اصاحات 
بعدی آن در "معاونت نظارت مالی 
و خزانه داری کل کش����ور" تهیه و 
تنظیم ش����ده است، برای استحضار 

تقدیم می شود.

وزیر اقتصاد در این نامه اضافه 
کرده اس����ت: با اجرای حسابداری 
تعهدی در س����طح بخش عمومی 
کش����ور از ابتدای س����ال 13۹4، 
اصاحات����ی بنیادین در نظام مالی و 
محاسباتی کشور آغاز شده که هدف 
آن، اجرای بند )۹( سیاس����ت های 
اقتص����اد مقاومتی، اعتای مدیریت 
مالی دولت و زمینه س����ازی برای 
استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر 

عملکرد است.
در این نامه گفته ش����ده است: 
تهیه صورت ه����ای مالی دولت به 
عنوان مکمل این صورتحس����اب، 
یکی از اهداف راهبردی این وزارت 
در اجرای م����اده )۸( قانون برنامه 
ششم توسعه محسوب می شود که 
حاصل آن گزارش هایی شفاف برای 
تصمیم گیری های زیر بنایی کشور، 
شامل وضعیت مالی دولت )به لحاظ 
دارایی ها، بدهی ها و ارزش خالص( 
و عملک����رد مالی دولت )به لحاظ 

درآمد ها و هزینه ها( خواهد بود.

 دولت تصمیم دارد تا طرح 
جامع توسعه س���واحل َمُکران 
)سواحل شمالی دریای عمان( را 

به سرعت اجرا کند. 
 این مطلب دیروز در جلسه 
ستاد توس���عه سواحل َمُکران به 
ریاست معاون اول رئیس جمهوری 

مورد تأکید قرار گرفت. 
دکتر اسحاق جهانگیري در 
این جلس���ه با اشاره به ظرفیت 
کم نظیر سواحل مکران براي توسعه 
استان هاي سیستان و بلوچستان 
و هرمزگان، گفت: سواحل مکران 
باید به نقطه اي کانوني براي توسعه 
و رفع محرومیت از این دو استان 

تبدیل شود.
وی با اشاره به وجود محرومیت 
در استان سیستان و بلوچستان و 
فاصله زیاد شاخص هاي توسعه 
در این اس���تان با سایر استان هاي 
کش���ور تصریح کرد: حل مسائل 
استان سیستان و بلوچستان نیازمند 
طرحي نو و نگاهي ملي است و 
این موضوع باید در دس���تور کار 
همه دس���تگاه هاي اجرایي قرار 
گیرد. معاون اول رئیس جمهوری 
همچنین با اشاره به تدوین طرح 
جامع براي توسعه سواحل مکران 
و برنامه ریزي براي اجراي چند 
پروژه بزرگ در این منطقه خاطر 
نشان کرد: برنامه ها و پروژه هاي 
خوبي براي اجرا در این منطقه تهیه 
شده است که مي تواند به توسعه 

سواحل مکران کمک کند. 
وی اف���زود: براي توس���عه 
سواحل مکران باید همه جوانب 
نظیر مس���ائل زیست محیطي و 
مس���ائل اجتماعي دیده شود و 
سیاست روش���ن و دقیقي براي 
اجراي طرح جامع توسعه سواحل 

مکران تدوین شود. 
دکتر جهانگیری با تاکید بر 
اینکه باید پروژه هاي مصوب در 
سفر مقام معظم رهبري به استان 
سیستان و بلوچستان و  قول ها و 
وعده هاي داده شده از سوي رئیس 
جمهوری براي توسعه این استان به 
سرعت محقق شوند، گفت: باید 
با برنامه ریزي دقیق و سیاس���ت 
گذاري صحی���ح، ضمن اجراي 
پروژه ها و عمل به وعده هاي داده 
شده، نسبت به محرومیت زدایي و 

توسعه استان اقدام شود. 
وزی���ر جهاد کش���اورزي 
هم در این جلس���ه با اش���اره به 
شرایط اقلیمي مناسب در سواحل 
مکران و بخصوص چابهار براي 
کشت گلخانه اي، گفت: چابهار 
 ای���ن ظرفیت را دارد که به میزان 
10 هزار هکتار کشت گلخانه اي 
با 100 هزار فرصت شغلي در آن 

ایجاد شود.

مهندس حجتي با یادآوري 
اینک���ه 55 درصد صید و صیادي 
کش���ور در سواحل مکران انجام 
مي شود، خاطر نشان کرد: سواحل 
مکران از ظرفیت گسترده اي براي 
پرورش ماهي در دریا و پرورش 
میگو برخوردار اس���ت که اگر 
حمایت هاي ازم صورت گیرد با 
مشارکت بخش خصوصي شاهد 
توس���عه در این گونه فعالیت ها 

خواهیم بود.
مهندس محمد اسامی وزیر 
راه و شهرسازي هم در این جلسه با 
اشاره به تدوین برنامه جامع توسعه 
سواحل مکران گفت: این برنامه در 
12 محور تهیه شده که 3۸ محرک 
اقتصادي در آن وجود دارد و اجراي 
این برنامه ها همت و تاش همه 

دستگاه ها را مي طلبد. 
وی اف���زود: در این برنامه 
توس���عه اي ظرفیت هاي بومي 
س���واحل مکران با نگاه درون زا 
و برون نگر دیده شده و احداث 
دو شهر جدید هم در این برنامه 
پیش بیني شده است که به زودي 
ساخت واحدهاي مسکوني براي 

ساکنین آن آغاز خواهد شد. 
استاندار سیستان و بلوچستان 
هم در این نشس���ت با بیان اینکه 
شاخص هاي استان در بخش هاي 
مختلف نظیر بهداشت و درمان،  
فرهنگ و هنر و آموزش و پرورش 
فاصله زیادي با میانگین کش���ور 
دارد، خواس���تار اجراي مصوبات 
س���فر رهبر معظم انقاب به این 

استان شد.
در این جلس���ه که وزراي 
امور اقتص���ادي و دارایي و دفاع 
و پش���تیباني نیروهاي مسلح هم 
حضور داش���تند، گزارش���ي از 
عملکرد پروژه هاي طرح توسعه 
س���واحل مکران طي ۹ ماهه سال 
۹7 ارائه ش���د و توضیحاتي در 
خصوص پروژه هاي زیرساختي 
طرح توسعه سواحل مکران نظیر 
احداث راه آهن، جاده س���ازي، 
توسعه بندر شهید بهشتي،  انتقال 
آب و احداث سد و نیروگاه بیان 

شد.
در ادامه این جلسه گزارشي 
از اهم اقدامات دبیرخانه س���تاد 
توس���عه سواحل مکران ارائه شد 
و نماینده دبیرخانه در این گزارش 
اع���ام کرد که رویکرد دبیرخانه 
تاش در جهت محرومیت زدایي 
پیش از آغاز روند توس���عه این 
س���واحل بوده است و دبیرخانه 
ستاد توسعه اجتماع محور برای 
افزایش توانمندي جوامع محلي و 
توسعه پایدار و متوازن و همراهي 
جوامع در فرآیند توسعه صنعتي و 

عمراني را دنبال مي کند.

نرخ تورم تولیدکننده در آذر 30/۶ درصد شد

بی ثباتی مقررات به فضای کسب و کار 
آسیب زده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی 
اظهار داشت: بی ثباتی مقررات به 
فضای کسب و کار آسیب جدی 

زده است.
 دکتر فرهاد دژپسند دیشب 
در نشست شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی افزود: قرار بود 
م����وارد خاص را که مغفول باقی 
مانده نسبت به اصاحات انجام 
شده عملیاتی کنیم. ما می خواهیم 
ارز را در چرخ����ه بگردانی����م و 
نمی خواهیم آن را به نیما ببریم.

وی با اشاره به صادرات 33 
میلیارد داری کااهای غیر نفتی 
از فروردین امس����ال تا پایان آبان 
گفت: از این مقدار 25/2 درصد 
ارز به چرخه تجارت برگش����ته 

است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: این 
گونه فکر نکنیم که دولت از یک 
سو و بخش خصوصی از سوی 
دیگر کار خود را انجام می دهد 
بلکه دولتمردان از موفقیت و تعالی 
بخش خصوصی خوشحالند و از 

آن استقبال می کنند. 

به گزارش ایرنا، وی همچنین 
درباره این که عنوان می ش����ود 
آمار ارایه ش����ده برای صادرات 
صحیح نیست، از تشکیل کمیته 
س����ه جانبه ای در این ارتباط با 
حضور بانک مرکزی خبر داد. 

 مدی����ر اداره صادرات بانک 
مرکزی هم گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون 27 میلیارد یورو صادرات 
داشتیم که ۶/۸ میلیارد یورو از این 
رق����م مجموع فروش ارز در نیما 
بوده است. صادر کنندگان 7/3دهم 
میلیارد یورو از این مجموع را هم 

با نرخ 4200 تامین کرده اند.
به گزارش مهر، صمد کریمی 
همچنین گفت: پیمان سپاری ارزی 
در بخشنامه اخیر بانک مرکزی که 
آبان صادر شده است، مدنظر بانک 
مرکزی نیس����ت، بلکه موضوع، 

تعامات ارزی است.
وی در مورد صدور بخشنامه ای 
جدید گف����ت: صادرکنندگان بر 
اساس این بخش����نامه در مقابل 
ص����ادرات، واردات انجام داده و 

فقط در سامانه ثبت می کنند
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گسترش روزافزون دخالت غيرمجاز 
افراد فاقد صالحيت در امور پزشـــكي و 
دارويي در كشور مســـأله تازهاي نيست و 
متأسفانه هر از چند گاهي افرادي سودجو 
با معرفي دارويي سالمت شهروندان را به 
مخاطره مياندازنـــد. عليرغم اينكه قوانيني 
به منظور حفظ جان و ســـالمت مردم و 
برقراري نظم و امنيـــت اجتماعي با تأكيد 
بر اخالق پزشـــكي وضع و براي متخلفين 
مجازاتهايي در نظر گرفته شـــده است 
اما بازار اين شـــيادان همچنان گرم است و 
اين بار قرعه فال به نام ســـلبريتي در آمده 
اســـت كه از خاندان ژن خوب هم هست 
كه نه تنها قانون را دور ميزند بلكه در آمد 
سرشاري را نيز كسب ميكند. هنوز موضوع 
واردات محموله شيرخشـــكهاي فاسد و 
احتكار داروهاي مورد نياز مردم در انبارها 
و داروهاي تاريخ مصرف گذشـــته توسط 
ازما بهتران از يادمان نرفته است كه تبليغي 
توسط خانم هنرپيشهاي در راستاي حمايت 
از مصرفكنندگان مـــواد مخدر، در فضاي 
مجازي منتشر شده او به معتادان توصيه كرده 
بود براي درمان سوءمصرف يا بيشمصرفي 
احتمالي مخدرها، داروي تزريقي «نالوكسان» 
با خود همراه داشته باشند كه نه تنها آمپول 
ارزانيست بلكه «بدون نسخه» نيز قابل تهيه 
اســـت. اين صحبتهاي غير كارشناسانه 
جامعه را ملتهب كرد و جامعه پزشـــكي را 

بشدت بر آشفته كرد. 

بر اساس قانون، دخالت در امر پزشكي 
جرم است و بر اســـاس ماده 3 اصالحي 
قانون مربوط به مقررات امور پزشـــكي، 
دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مصوب 
سال 79 آمده اســـت: هركس بدون داشتن 
پروانه رسمي به امور پزشكي، داروسازي، 
دندانپزشكي، آزمايشـــگاهي، فيزيوتراپي، 
مامايي و ســـاير رشتههايي كه به تشخيص 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
جزو حرف پزشكي و پروانه دار محسوب 
ميشوند اشتغال ورزد يا بدون اخذ پروانه 
از وزارت مذكور اقدام به تاســـيس يكي 
از موسسات پزشـــكي مطرح در ماده (1) 
نمايد يا پروانه خـــود را به ديگري واگذار 
نمايد يا پروانه ديگري را مورد استفاده قرار 
دهد بالفاصله محل كار او توســـط وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعطيل و 
به پرداخت جريمه نقدي از پنج ميليون ريال 
تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد و 
در صورت تكرار به جريمه تا صد ميليون 
ريال يا دو برابر قيمت داروهاي مكشـــوفه 

محكوم خواهد شد. 

واكنش وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو 
دكتر ايرج حريرچيـ  سخنگوي وزارت 
بهداشت،درمان و آموزش پزشكي در مصاحبه 
با رســـانههاي گروهي اظهار داشته است: 
شكايتي از سوي وزارت بهداشت انجام نشده 
و احتماالً دادستاني اين موضوع را پيگيري 
ميكند.  پيامهاي بهداشتي و درماني بهتر است 
توســـط افراد عالم، متخصص و دانشمند به 
مردم منتقل شود و هنرمنداني كه ميخواهند 
كمكي در زمينه انتقال پيامهاي بهداشتي انجام 
دهند، محتواي پيام خود را با اين وزارتخانه 
يا يك مرجع علمي بررسي كنند، زيرا ممكن 
است محتوايي كه گفته شده باعث شود مردم 
درك متفاوتي داشته باشند، بنابراين درك مردم 

از آن محتوا اهميت بسياري دارد.
وي در مورد داروي نالوكسان ميگويد: 
طبق قوانين فعلي ايران و برخي كشـــورها، 
نالوكسان فقط مصرف بيمارستاني دارد. البته 
در برخي كشورها اين دارو در داروخانهها يا 
خارج از بيمارســـتان در دسترس افرادي كه 
اعتياد شديد دارند نيز قرار ميگيرد. در برخي 
كشورها اين دارو به صورت خوراكي و حتي 
بهصورت اسپري بيني تهيه شده است. اين 
دارو در برخي كشورها به گروههاي پرخطر 
كه اعتياد شـــديد دارند ارائه ميشود. عرضه 
اين دارو بهصورت تزريقي در داروخانههاي 
كشور، مستلزم آموزشهايي است. يعني اين 
امكان وجود ندارد كه داروي نالوكسان تزريقي 
را بدون آمـــوزش در اختيار افراد قرار دهند. 

وي همچنين به اين نكته هم اشاره كرده كه 
بر اساس توصيههاي سازمان جهاني بهداشت، 
اگر شرايط فراهم شده و آموزش خوب ارائه 

شود، ميتوان از نالوكسان استفاده كرد. 
دكتر كيانوش جهانپورـ  ســـخنگوي 
سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت درمان 
و آموزش پزشكي هم ميگويد: اظهارات اين 
بازيگر صحت ندارد و كسي غير از صاحبان 
حرف پزشـــكي حق اظهار نظر در حوزه 

سالمت و درمان را ندارد. 
وي با اشـــاره به اين مطلب كه تبليغ و 
فروش نالوكسان در فضاي مجازي تخلف 
است و بهتر است اين سلبريتي دارو و درمان 
را به اهلش بســـپارد ميافزايد: اين دارو به 
هيچ عنوان بدون نسخه قابل عرضه نيست. 
هرچند آمپول نالوكســـان براي اوردوز مواد 
مخدر كاربرد داشته باشد، اما استفاده آن عمومًا
بيمارستاني و به تجويز پزشك است، چرا كه 
ممكن است حين تزريق عوارض خطرناك 
و حتي مرگ آوري براي بيمار در پي داشته 
باشد چنانكه بسياري از داروها براي مشكالت 
مختلفي مورد استفاده قرار ميگيرد، اما خود 

درماني و خود تجويزي آنها ممكن اســـت 
فاجعه آفرين باشد.

وي ميافزايد: كاربـــرد اصلي اين دارو 
در موقعيتهاي اورژانســـي اســـت كه در 
اورژانسهاي بيمارستاني و پيش بيمارستاني 
و اتاق عمل و ريكاوري استفاده ميشود، در 
كيف و تراليهاي احياي پيشرفته وجود دارد، 
يكي از موارد مصرف آن احياي افرادي است 
كه مواد مخدر مصرف كـــرده اند، اما بدون 
عوارض نبوده و مصرف آن تحت نظر پزشك

و با امكانات اورژانس است و به هيچ وجه 
تجويز و مصرف خودسرانه ندارد.

سخنگوي سازمان غذا و دارو يادآوري 
ميكند: مصرف اين دارو ميتواند عوارض 
قلبي در پي داشته باشد و تجويز آن توسط 
افراد غيرپزشك و غيرمتخصص تخلف است.

فروش داروهاي بدون نسخه 
دكتر علي رضا محموديـ  پزشك در 
مورد داروهاي پشت پيشخواني يا OTC به 

OTC :گزارشگر روزنامه اطالعات ميگويد
به معني فروش دارو بدون نسخه است و براين 
اساس، افراد بدون تجويز و نسخه پزشك هم 

ميتوانند از داروخانهها دارو تهيه كنند.
وي با بيان اين مطلب كه متأســـفانه 
بيشـــتر مردم به هنگام بيماري   هاي معمول 
مانند ســـرماخوردگي و غيره دست به خود 
درماني ميزننـــد و از داروخانهها تقاضاي 

داروهايي مانند مســـكنها، آنتيبيوتيك ها و 
غيـــره را ميكنند.  اين در حالي اســـت كه 
دربسياري از داروخانههاي سراسر كشور نيز 
اين داروها بدون نســـخه پزشك در اختيار 
بيمار قرار ميگيرد. البته تا چندي قبل پزشك
داروساز يا متصدي داروخانه از دادن داروي 
بدون نسخه به بيمار اجتناب ميكرد اما امروزه 
شرايط نامساعد اقتصادي باعث شده است كه 
دربرخي موارد هم با دريافت يا بدون دريافت 
مبلغ اضافه دارو را به بيمـــار يا همراهش 
تحويل ميدهند.  اين در حالي است كه هيچ 
داروخانهاي مجوز فروش داروي بدون نسخه 
پزشك را ندارد. زيرا زماني كه داروها بيش 
ازحد مصرف شود، آسيبها و عوارض خود 
را بر بدن بيمار ميگذارد، لذا داروسازان بايد 
از تحويل خودسرانه دارو به بيمار بدون نسخه 

پزشك جلوگيري كنند. اگرچه سازمان غذا و 
دارو به داروخانههاي سراسر كشور بخشنامهاي 
ابالغ كرده كه براساس آن فروش دارو بدون 
نسخه پزشك ممنوع است، اما دربرخي موارد 
شـــاهد تخلف برخي از داروخانهها هستيم. 
بايد درصورت بروز تخلف از مجازاتهاي 
پيشبيني شده در قانون براي متخلفان استفاده 
شود، زيرا در قانون حتي لغو پروانه داروخانه 
جزو مجازاتهاي كيفري پيشبيني شده است. 
دكتر محمودي با بيـــان اين مطلب كه 
داروي نالوكســـان در اصل براي ترك اعتياد 

مورد استفاده قرار ميگيرد ولي واقعيت اين 
است كه فروش اين دارو بدون تجويز پزشك
اصال توصيه نميشود زيرا كه خطراتي را براي 
فرد مصرفكننده به همراه دارد ميافزايد: اين 
خطرات عبارتند از: مشكالت قلبيـ  عروقي، 
افزايش فشار خون، كاهش فشار خون، سكته 
قلبي ، تهوع و استفراغ، تشنج، تومور، ادم ريه 

و تعريق. 
وي يادآوري ميكند: داروي نالوكسان 
براي افرادي كه بـــه اورژانس و كما منتقل 
ميشوند و بعد از معاينه نشانههاي مصرف 

مواد مخدر دارند، استفاده ميشود.
اين پزشك با اشاره به اين مطلب كه در 
بسياري از موارد، فروش اين دارو بدون نسخه 
باعث دردسر براي بيمار و داروخانه ميشود 
ميگويد: اين دارو حتما بايد توسط پزشك 

تجويز شـــود. زيرا كه هر دارويي با توجه 
به ميزان وخامت حال بيمـــار بايد به مقدار 
مشخص و درساعات مشخصي مصرف شود 
و عدم رعايت مصرف اين دارو خســـارات 
جبرانناپذير جاني براي بيمار به همراه دارد. 

ادعاهاي عجيب و غريب 
دكتر مصطفي جاللي فخرـ  متخصص 
داخلي و منتقد فيلـــم در كانال تلگرامي 
پزشكان نيز آورده است كه چند ساعتيست 
كه سفارش عجيب يك سلبريتي در راستاي 

حمايت از مصرفكننـــدگان مواد مخدر، 
در فضاي مجازي منتشـــر شده است. او به 
معتادان توصيه كرده براي درمان سوءمصرف 
احتمالي مخدرها، داروي تزريقي «نالوكسان» 
با خود همراه داشـــته باشـــند و در ادامه 
توضيح داده كه آمپول ارزانيست و «بدون 
نسخه» قابل تهيه است كه توصيه بيربط، 
شگفتآور، اشتباه و خطرناكي است. اول 
اين كه نالوكسان، داروي بيمارستاني است و 
اصال به بيماران داده نميشود. دوم اين كه 
فقط پزشك مجاز است پس از معاينه و بر 
اساس بالين و تاريخچه، دستور تزريق آن 
را بدهد، آن هم در جايي كه وسايل احياء 
در دسترس باشد.  نالوكسان دارويي ست 
كه در صورت مصـــرف غيرمجاز ميتواند 
باعث تشنج، نامنظمي ضربان قلب و ايست 

قلبيـ  تنفسي و مرگ شود. خود ما پزشكان 
و در بيمارســـتان، با احتياط و در شرايط 
خاص و با كنترل عالئم حياتي، به ســـمت 
نالوكســـان ميرويم.  مگر شدني است كه 
كسي خودسرانه با خودش اين دارو را حمل 
كند و بر اساس تشخيص شخصياش، آن 

را تزريق كند. 
وي ميافزايد: مداخله غيرتخصصي و 
هيجاني در پزشكي، به مرزهاي خطرناكي 
رسيده است و بدتر اين كه پس از واكنش 
فعاالن ســـالمت به اين توصيه غيرعلمي و 

خطرناك، او به جاي عذرخواهي و اصالح 
خطايش، حالـــت طلبكارانه نيز به خودش 

گرفته است.

تجويز خطرناك سلبريتيها 
دكتر ســـيد علي فاطميـ  داروساز و 
متخصـــص فارماكولـــوژي در گفتگو با 
خبرگزاري ايســـنا اظهار داشـــته است: 
نوع تزريقي «نالوكســـان»، يك داروي ضد 
مســـموميت با مواد مخدر است كه از آن 
براي تشـــخيص اعتياد هم ميتوان استفاده 
كرد.  واقعيت اين است كه تجويز صحيح 
و به موقع اين دارو ميتواند جان يك فرد 
مسموم به مواد مخدر همخانواده ترياك نظير 
مورفين، متادون، هروئين و فنتانيل را كه قادر 
به تنفس نيست و در آستانه مرگ قرار گرفته 

را نجات دهد.
وي ميافزايد: بايد توجه داشـــته باشيم 
كه تزريق خودسرانه نالوكسان، ميتواند بسيار 
خطرناك باشد و عوارض متعددي به دنبال 
داشته باشـــد. ضمن اينكه اين دارو تاثيري 
در رفع مســـموميت با داروهاي خواب آور 
مانند كلونازپام و مواد محرك مانند كوكائين، 
اكستازي، شيشه و... ندارد و متأسفانه شاهد 
شيوع چنين حرفهاي بيپايهاي در ميان مردم 

از سوي برخي چهرههاي غيرعلمي هستيم.

دكتر فاطمي با بيان اين مطلب كه آمپول 
نالوكسان معموال در داروخانههاي بيمارستاني 
و براي بخش مسمومين در دسترس است و 
توزيع عمومي در داروخانهها ندارد ميگويد: 
نالوكســـان جزو داروهاي بدون نسخه يا 
OTC نيست كه مردم بتوانند آن را راحت 
از داروخانهها تهيه كنند، بلكه حتما به تجويز 
پزشـــك نياز دارد و بايد تزريق آن زير نظر 
پزشك انجام شود؛ چون استفاده از اين دارو 
ميتواند باعث بروز عاليم ســـندرم شديد 
قطع مصرف مواد مخدر و تشـــنج در فرد 

معتاد شود.

دخالت افراد در پزشكي 
دكترمجيد ابهري رفتار شناس اجتماعي 
نيز در مورد دخالت افراد در پزشـــكي به 
گزارشـــگر روزنامه اطالعـــات ميگويد: 
متأســـفانه در جامعه ما از آغاز تاكنون هر 
فردي به خـــود اجازه ميدهـــد در امور 
مختلف دخالت كند. حتي در دوران قجر 
كريم شيرهاي دلقك دربار به شاه گفته بود 
كه ايران 14 كرور پزشـــك و حكيم دارد 
شاه باور نكرده بود كريم شيرهاي گلويش 
را بسته بود و با شـــاه حركت كرده بود از 
نگهبان و حاجب و تمامي كســـاني كه در 
كاخ كار ميكردند هريك به فراخور دانشش 

دارويي براي او تجويز كرده بودند و او روبه
شاه كرده بود و گفته بود قبله عالم مالحظه
كرديد، ما چقدر پزشـــك داريم. متأسفانه
دخالت در امر پزشكي به يك عرف ناپسند
در جامعه و به عنـــوان يك رفتار اجتماعي

نهادينه شده است.
وي با بيـــان اين مطلب كه دخالت در
امور پزشكي يعني اينكه دعانويس،رمال و
فال بين در امور مختلـــف دخالت كنند و
ســـالمت آحاد جامعه را به خطر بيندازند
ميافزايد: ميتـــوان اين موضوع را در ابعاد
مختلف توسعه و بســـط داد علت اين كار
ريشه در فرهنگ و رفتار ناپسندي دارد. 

 اين رفتار شـــناس اجتماعي يادآوري
ميكند: امـــروزه مالحظه ميكنيم كه كار به
سلبريتيها كشيده و بعضي از آنان در امور
پزشكي دخالت ميكنند آمپولي براي درمان
معتادين تجويز ميكننـــد. در حاليكه هيچ
تخصصي در پزشـــكي ندارند. نميدانم آيا
اين ســـلبريتيها اجازه ميدهند افراد عادي
در نقش آنان فيلم بـــازي كنند كه اينچنين
در امور تخصصي پزشكي دخالت ميكنند.
براســـتي چرا بايد در جامعه ما سلبريتي در
امور سياسي، انتخابات، تبليغات، مجريگري
و اكنون طبابت دخالت كنند و چه كسي اين

اجازه را به آنان داده است. 

وي با بيان اين مطلب كه محبوبيت وديعهاي
است كه از سوي مردم به اين اقشار اهدا ميشود
و به سادگي هم ميتواند از بين برود خاطر نشان
ميكند: مسئوالن پزشكي و قضايي بايد با اين
گونه رفتارها ولو سلبريتيها برخورد نمايند و
اجازه ندهند جـــان افراد جامعه به بازي گرفته
شود. متأسفانه همواره بعضي از افراد ساده لوح
به اعتبار حرف يك چهره معروف تبليغات آنان
را بكار ميگيرند در حالي كه اين مسأله بسيار
خطرناك است. بنابراين بايد هركس در جاي
خود قرار گيرد تا بتوان امنيت و بهداشت رواني

جامعه را حفظ و كنترل كرد. 
دكتر ابهري در پاسخ به اين پرسش كه آيا
كساني كه در هر كاري از ديگران دخالت ميكنند
از نظر رواني سالم هستند ميافزايد: اين افراد
دچار خود شيفتگي هستند به همين علت در
اغلب كارها دخالت ميكنند و ميخواهند هميشه
مطرح باشند. با توجه به درآمدهاي هنگفت سينما
مشاهده ميشود كه در امور تبليغي نيز بعضي
از آنــــان حضور دارند به طــــوري كه حتي از
مجري گري هم نميگذرند يعني شانس بسياري
از افراد مستعد را ميگيرند. بنابراين اين گونه افراد
به نوعي دچار خود شيفتگي و دانشمند پنداري
هستند كه به خود اجازه ميدهند تا هر حرفي را

بزنند و براي مردم تعيين تكليف كنند. 
بيتا مهدوي

* دكتر سيد علي فاطميـ  داروساز و متخصص فارماكولوژي: نالوكسان 
جزو داروهاي بدون نسخه يا OTC نيست كه مردم بتوانند آن را راحت از 
داروخانهها تهيه كنند، بلكه حتما به تجويز پزشك نياز دارد و بايد تزريق 
آن زير نظر پزشك انجام شود؛ چون استفاده از اين دارو ميتواند باعث بروز 

عاليم سندرم شديد قطع مصرف مواد مخدر و تشنج در فرد معتاد شود
* دكتر مجيد ابهريـ  رفتار شناس اجتماعي: مسئوالن پزشكي و قضايي بايد 
با اين گونه رفتارها ولو سلبريتيها برخورد نمايند و اجازه ندهند جان افراد 

جامعه به بازي گرفته شود

وقتي همه پزشك ميشوند!

* دكتر ايرج حريرچيـ     سخنگوي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي: 
پيامهاي بهداشتي و درماني بهتر است توسط افراد عالم، متخصص و 
دانشمند به مردم منتقل شود و هنرمنداني كه ميخواهند كمكي در زمينه 
انتقال پيامهاي بهداشتي انجام دهند، محتواي پيام خود را با اين وزارتخانه 

يا يك مرجع علمي بررسي كنند
* دكتر كيانوش جهانپورـ  سخنگوي سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشكي: اظهارات اين بازيگر صحت ندارد و كسي غير از 

صاحبان حرف پزشكي حق اظهار نظر در حوزه سالمت و درمان را ندارد
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آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 
(نوبت دوم)

انجمن صنفي توليدكنندگان لوله و اتصاالت پلياتيلن
به شماره ثبت 44861 و شناسه ملي 14007641130

آگهي مزايده فروش دام پرواري

اصالحيه آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به  
طور فوق العاده صاحبان سهام 

شركت مجتمع كشت و صنعت و دامپرورى و 
مرغدارى دشت خرم دره (سهامى عام) 

به شماره ثبت 32 به شناسه ملى 10460003837

آگهى كاهش سرمايه شركت پيشگامان فناورى اطالعات سگال (سهامى خاص) 
ثبت شده به شماره 430411 و شناسه ملى 10320824308

آگهى تغييرات شركت ايران سوالر شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 315731 و شناسه ملى 10103527447

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302339) 

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده
شركت آسان پرداخت پرشين ( سهامى عام )

به شماره ثبت 8091 و شناسه ملى 10460114292

www asanpardakht ir

آگهي دعوت سهامداران براي تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده
در شركت آركا صنعت باستيان سهامي خاص

آگهي دعوت سهامداران شركت آركا صنعت باستيان سهامي خاص ثبت شده به شماره 
396960 و شناسه ملي 10320467696 جهت تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده.

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده
شركت ايران خودرو ديزل (سهامي عام)

به شماره ثبت 7174
و شناسه ملي 10100326014
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* جايـگاه اصـل عدالت در فقه بدين معناسـت كه 
هر حكم شـرعي از ناحيه شارع براي بندگان خدا 
بـر محور عـدل اسـت و حكم مشـتمل بـر ظلم يا 
غير عدل حكم شـرعي نميباشـد، بنابراين چنين 
اصلـي را نميتـوان جزء اصول روشـي دانسـت 
و نيـز نميتـوان آن را جـزء احكام كليه شـرعيه 

محسوب نمود

اخالق كاربردي 
دوپله گودتر و سيزده در مسابقات ورزشي

داستان ديگر

*متكلمان معتزلي تأكيد داشـتند كه عقل آدمي به 
تنهايي قدرت كسـب معرفت اخالقـي را دارد. عقل 
انسـان بدون نياز به راهنمايـي خداوند ميتواند 
حسـن عدالت، راسـتگويي، احسـان و امـور ديگر 
را دريابـد و نيـز قبـح ظلـم، دروغ و چيزهايـي 
ديگـر را بدانـد. آنـان بـه نظريـة عقلـي بـودن 
حسـن و قبـح اعتقـاد داشـتند و از ايـن روي، به

عقلگرايان معروفاند



77 اقتصادى

صادرات توليدات دانش بنيان؛ چالش ها و راهكارها
جايگاه محصوالت دانش بنيان در توسعه صادرات

 قيمت انواع ماهى در بازار مصرف بين دو تا ســـه برابر افزايش يافته 
است؛ گرچه برخى كارشناسان اين گرانى ها را ناشى از افزايش هزينه هاى 
تمام شده توليد بيان كرده اند اما اين روند رو به رشد مى تواند به حذف 

اين محصوالت از سفره خانوارها منجر شود.
به گزارش ايرنا، وضعيت بازار نشان مى دهد ماهيان دريايى جنوب و 
شـــمال كشور صدرنشين افزايش قيمت ها در بازار مصرف هستند اما نرخ 
ماهيان پرورشـــى همدســـت كمى از اين افزايش ها ندارد و حداقل 2 برابر 

شده است.
براساس آمارها، ساالنه نزديك به يك ميليون تن انواع محصوالت دريايى 
و پرورشى در كشور توليد و به بازارهاى داخلى و خارجى عرضه مى شود؛ 
اما با وجود توليد خوب، ســـرانه مصرف در ايران به دليل باال بودن قيمت 
اين محصوالت، طبق گزارش سازمان جهانى خواربار و كشاورزى ملل متحد 

(فائو) كمتر از نصف سرانه مصرف جهان است.
با وجود اينكه قيمت بيشتر محصوالت پروتئينى همچون گوشت قرمز، 
مرغ و تخم مرغ داراى مصوبه هاى قيمتى توسط دولت است و تا حدودى 
كنترل مى شود اما قيمت ماهى، ميگو و ساير آبزيان از اين موضوع مستثنى 
بوده و هيچ كنترل و نظارتى بر نرخ اين محصوالت وجود ندارد؛ در واقع 

عرضه و تقاضاست كه قيمت انواع آبزيان را تعيين مى كند.
آمار قيمتى امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حداقل دو تا سه برابر 
شدن قيمت ها را نشان مى دهد كه به دليل پايين بودن توان خريد مردم همين 

امر مى تواند در كاهش مجدد مصرف انواع ماهى در كشور موثر باشد.
در اين رابطه حسين عبدالحى معاون توسعه آبزى پرورى سازمان شيالت 
ايران مى گويد: پيش بينى مى شود امسال توليد ماهيان پرورشى به نزديك 
500 هزار تن برسد، بنابراين ماهى مورد نياز كشور تامين است و كمبودى 

در اين زمينه نداريم.
وى بـــا اعـــالم اينكه افزايش قيمت ها در بازار ارتباطى به حجم توليد 
ندارد، مى افزايد: آمار فعلى توليد ماهى قزل آال نشان مى هد نسبت به سال 
گذشته توليد مناسبى خواهيم داشت ضمن آنكه توليد كنندگان افزايش توليد 
در واحد سطح را در دستور كار دارند.وى اظهار مى دارد: براساس آمار سال 
96 در مجموع 460 هزار تن انواع ماهى پرورشى در كشور توليد شده كه 
از اين ميزان نزديك 167 هزار تن قزل آال، 196 هزار تن ماهيان گرمابى، 32 

هزار تن ميگو و 64 هزار تن برداشت از منابع آبى بوده است.
معاون توسعه آبزى پرورى سازمان شيالت اين افزايش قيمت ها را ناشى 
از كاهش توليد ندانسته و مى گويد: ميزان توليد و واردات تخم چشم زده 
ماهى قزل آال نسبت به سال گذشته افزايش نشان مى دهد، بنابراين كاهش 

توليد نخواهيم داشت.
وى بخش عمده غذاى آبزيان را وارداتى دانســـته و ادامه مى دهد: با 
اينكه قيمت برخى كاالها ارتباطى با نوسان نرخ ارز ندارد اما به دليل شرايط 
موجود همه به دنبال سود هستند و اين امر باعث شده كه نرخ محصوالت 
توليد داخل افزايش يابد.معاون توسعه آبزى پرورى سازمان شيالت ايران اظهار 
مى دارد: افزايش دو تا سه برابرى قيمت ماهى و آبزيان به دليل كاهش توان 

خريد مردم در كاهش مصرف اين محصوالت موثر است.
وى سرانه مصرف جهانى آبزيان را به طور متوسط 21 كيلوگرم دانسته 
و تصريح مى كند: طبق آمار فائو ســـرانه مصرف آبزيان در ايران براى هر 
نفر كمتر از 11 كيلوگرم است كه طبق برنامه ششم توسعه بايد اين ميزان 

به حداقل 14 كيلوگرم برسد.
عيسى گلشاهى مديركل دفتر بهبود كيفيت و بازار سازمان شيالت ايران 
درباره تاثير نوســـان نرخ ارز در افزايش صادرات آبزيان هم مى گويد: در 
هشت ماهه امسال صادرات انواع آبزيان نسبت به سال گذشته افزايش داشته 
كه اين مهم بر مبناى پيش بينى هاى ســـنواتى رخ داده و خارج از عرف 

معمول نبوده است.
گلشـــاهى با بيان اينكه در يك دوره ســـه ساله ركود قيمتى در ماهيان 
پرورشـــى داشـــتيم، اظهار مى دارد: نرخ ماهى بين سال هاى 94، 95 و 96 
ركود داشته و حتى در برخى سالها شاهد كاهش قيمت هم بوده ايم؛ بنابراين 
اختالل در افزايش تدريجى نرخ ها به افزايش يكباره قيمت منجر شـــده و 
در حالى كه در اين مدت، تورم قابل توجهى در بخش مواد غذايى صورت 
گرفته است.گلشاهى با اشاره به پيشنهاد سازمان شيالت ايران براى تخصيص 
ارز دولتى توسط دولت به برخى نهاده هاى توليد از جمله خوراك آبزيان 
مـــى گويد: اگـــر به برخى از نهاده ها همچون خوراك آبزيان، مكمل ها و 
داروها به غير از تخم چشـــم زده كه ســـهم آن در توليد ناچيز اســـت، ارز 
دولتـــى تخصيـــص يابد احتمال كاهش قيمت ها وجود دارد اما تاكنون اين

 مهم ميسر نشده است.

افزايش هزينه توليد قيمت آبزيان 

را صعودى كرد

آنچه در پى آمده است نگاهى دارد به جايگاه 
و عوامل مؤثر بر توســعه صادرات محصوالت 
و خدمــات دانش بنيان و همچنين چالش ها و 
راهكارهاى پيش رو اين گونه توليدات كه بخش 
اول آن را ديروز مالحظه كرديد و اينك بخش 

دوم و پايانى را مى خوانيد
***

سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه:سرمايه گذاري 
در فعاليت هاي تحقيق و توسعه ازجمله مهمترين 
عوامل مؤثر بر ايجاد نوآوري اســـت.فعاليت هاي 
تحقيق و توسعه از طريق به كارگيري سرمايه هاي 
دانشي بستر را براي بهبود كيفيت و تنوع محصوالت، 
كاهش هزينه هاي تمام شده و به تبع آن افزايش 
قدرت رقابت پذيري در بازارهاي بين المللي،رشد 
صادرات و ثبات بيشتر در آن را فراهم مي كند.

كشورهاي پيشرو هزينه زيادي را براي تحقيق 
و توسعه كاالهاي پيشرفته در خصوص صادرات 
صرف مي كنندو اين سرمايه گذاري بيشتر در تحقيق 
و توســـعه، فرصت مناسبي را براي اين كشورها 
براى توسعه فناوري هاي خود فراهم كرده است و 
براي كسب موقعيتي بهتر در صادرات محصوالت 
با فناوري پيشـــرفته در ســـطح جهاني مبارزه

 مي كنند. 
با اين حال، تحوالت جديد در دنياي فناوري هاي
پيشرفته به اين معني است كه كشورهاي در حال 
توســـعه بايد براي پيشرفت در اين حوزه تالش 
كنند. با وجود اينكه حفظ پيشـــرفت ها در حوزه 
فناوري هاي پيشرفته يك چالش جدي است؛ زيرا 
كشـــورهاي توسعه يافته همواره در حال تالشند 
باسرمايه گذاري بيشتر فاصله خود را از وضعيت 

كشورهاي توسعه نيافته افزايش دهند.
نتايج مطالعات انجام شده حاكي از آن است 
كه مخارج تحقيق و توســـعه بر توسعه صادرات 
محصـــوالت وخدمات دانش بنيان تأثير مثبت و 
معناداري را در هر دو گروه كشـــورهاي در حال 
توســـعه و توسعه يافته دارد.بايدبه اين نكته اشاره 
كرد براي اينكه تحقيق و توسعه بر صادرات تأثير 
مثبت داشته باشد، تحقيقات حتماًبه طور مستمر 
و پيوســـته انجام گيرد و شدت تحقيق و توسعه 
از ثبات نســـبي برخوردار باشد. بنابراين در اتخاذ 
سياست هايي كه به دنبال توسعه تحقيق و توسعه 
با هدف افزايش قدرت رقابت پذيري در بازارهاي 
بين المللي و صادرات هستند بايد استمرار و ثبات 

آن را هم در نظر گرفت.
نيروي كار (سرمايه انساني):در اغلب موارد 
هزينه هاي نيروي كار در كشورهاي در حال توسعه 
نســـبت به كشورهاي توسعه يافته ارزان تراست؛ 
بنابراين جاي تعجب نيست كه كشورهاي پيشرو 
در صادرات محصوالت با فناوري پيشرفته اغلب 
محصـــوالت خود را خارج از كشـــورهاي خود 

توليد مي كنند.
 بـــراي مثال چين از ســـرمايه گذاري هاي 
مشترك براي صادرات فناوري پيشرفته خود استفاده 
مي كند كه ممكن اســـت اين رويه صادرات از 
كشورهاي در حال توسعه را افزايش دهد. اين كشورها 
داراي افرادي هستند كه در مورد چگونگي بهبود 
فناوري ها در كارخانه و محيط توليد محصول درگير 
هستند. اين امر فرصت هايي را براي پيشرفت هاي 

تكنولوژيكي در اين كشـــورهاايجاد مي كند كه 
ممكن است شانس كشورهاي در حال توسعه را 
براي رقابت در بازار جهاني و به تبع آن افزايش 

صادرات با فناوري باال را افزايش دهد.
در اين حوزه نتايج بررســـي ها نشان دهنده 
آثار مثبت و معنادارسرمايه انساني، يادگيري حين 
كار و آموزش بر صادرات مبتني بر فناوري هاي 

برتر است.
شـــرايط اقتصادي كشورها:عوامل اقتصادي 
متعددي بر امكان پذير بودن، ميزان و ثبات صادرات 
محصـــوالت و خدمات مبتنـــي بر فناوري هاي 
پيشـــرفته تأثير دارند. مجموعه عواملي كه تحت 

عنوان شرايط اقتصادي كشور بيان مي شوند، همگي 
عواملـــي خارج از اختيارات بنگاه هاي اقتصادي 
هستند. عملكرد صادركنندگان به طور مستقيم از 
سيســـتم بانكي كشوربراي اخذ ضمانت نامه هاي 
بانكي، ميزان سود تسهيالت بانكي، نظام گمركي، 
قوانين و رويه هاي حمايتي ومحدود كننده دولت، 
ديپلماسي اقتصادي بين دو كشور مبدأ و مقصد، 
تك نرخي نبودن قيمت ارز، ميزان زمان گردش كار 
ناشي از بوروكراسي و مشكالت ناشي نظام مالياتي 
كشور تأثير مي پذيرد.از جمله اين عوامل كه در 
تحقيقات علمي رابطه آنها با صادرات كشورهاي 
مختلف درحال توسعه و توسعه يافته مورد مطالعه 
قرار گرفته است مي توان به ميزان سرمايه گذاري 
مستقيم خارجي در كشور،توليد ناخالص داخلي، 
درجه باز بودن اقتصاد، نرخ واقعي ارز مؤثر و بي 

ثباتي نرخ واقعي ارز اشاره كرد.
از ديگر عواملي كه معرف شـــرايط اقتصادي 
كشور است، رشد اقتصادي، انباشت جريان ورودي 
ســـرمايه گذاري مستقيم خارجي، توليد ناخالص 
داخلي، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ ارز حقيقي 
مؤثـــر، برصادرات محصوالت با فناوري باال تأثير 

مثبت و معناداري داشته است. همچنين متغيرهاي 
بـــي ثباتي نرخ واقعي ارز مؤثر و قيمت كاالهاي 
صادراتـــي، تأثير منفي و معنـــاداري بر صادرات 
كاالهاي صنعتي داشـــته است. از ديگر متغيرهاي 
مؤثر مي توان به شاخص حكمراني كه معرف ابعاد 
قانون مداري و ارتباط مداري در كشـــورهاي در 
حال توسعه و كشورهاي توسعه يافته است، اشاره 
كرد. اين شـــاخص كه از شرايط اقتصادي كشور 
متأثر است هم داراي اثري مثبت بر صادرات مبتني 

بر فناوري برتر است
صادرات محصوالت دانش بنيان در ايران

با وجود تكاليف مندرج در اســـناد باالدستي 

درخصوص صادرات محصوالت با فناوري باال و بيان 
صريح مقاديركّمي آن به عنوان اهداف يا پيش بيني 
در متن قوانين و برنامه هاي رسمي دولت، مرجع 
مشخصي براي محاســـبه و گزارش دهي منظم 
شاخص صادرات محصوالت با فناوري باال وجود 
ندارد و آمار رسمي وضع كشور در اين خصوص 
هم مشـــخص نيست. در اين خصوص نهادها و 
سازمان هاي مختلف آمارهاي متفاوت،غيرمستمر 
و غيررسمي منتشر مي كنند و روش هاي حصول 

هريك هم نامشخص است.
 يكي از مهمترين داليل اين مشـــكل نبود 
تعريف مشخص براي محصوالت با فناوري باال 
و معيارهاي احراز مصاديق محصوالت با فناوري 
باالست و الزم است يك مرجع واحد و تخصصي 
تعريف رســـمي اين محصوالت و موارد تعيين 
شده را با توجه به شاخص هاي بين المللي و در 

هماهنگي با آنها ارائه كند. 
ميزان صادرات محصوالت با فناوري باالي 
كشور طبق آمار گمرك در سال 1395 حدود 425 
ميليون دالر بوده است. در طي سال هاي 1388 تا 
1395 ميزان ارزش ارزي اين محصوالت رشد قابل 

توجهي نداشته است و حتي اين ميزان از متوسط 
سال هاي 1388 تا 1390 هم كمتر است. البته بايد 
توجه داشـــت كه در چند سال اخير تحريم هاي

اقتصـــادي از جنبه تأمين مواد مورد نياز از خارج 
از كشور و عرضه رسمي محصوالت به صورت 
صادرات نقش بســـيار تأثيرگذاري ايفا مي كند. 
همچنين اين ميزان تنها حدود يك درصد از كل 
ارزش ارزي صادرات غيرنفتي را تشكيل ميدهد.

ارقـــام موجود صرفاً مربوط به محصوالت با 
فناوري باالست كه در گزارش گمرك جمهوري 
اســـالمي ايران بر مبناي روش معرفي شـــده در 
گزارش"بررسي شاخص صادرات محصوالت با 

قابل شناسايي است. فناوري باال در ايران" 
طبق آمـــار اتحاديه صادركنندگان نرم افزار، 
صادرات خدمات فناوري اطالعات در سال 1395 
به ميزان 180 ميليون دالر بوده اســـت كه نسبت 
به سال 1394 حدود 44 درصدكاهش داشته است 
(320 ميليون دالر در ســـال 1394 ) بنابراين در 
كل و با احتساب ميزان صادرات خدمات فناوري 
اطالعات و ميزان صادرات محصوالت با فناوري 
بـــاال مي توان برآورد كرد كه صادرات خدمات و 
محصوالت دانش بنيان كشور در سال 1395 بالغ 

بر 605 ميليون دالر بوده است.
همچنين مطابـــق گزارش عملكرد كارگروه 
ارزيابي و تشخيص شركت ها و مؤسسات دانش 
بنيان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري_ 
بيش از 3300  تا زمـــان تدوين گزارش حاضر_ 
شـــركت دانش بنيان مورد تأييـــد اين كارگروه 
قرارگرفته اند كه تعداد 205 شـــركت به عنوان 
شركت دانش بنيان صادراتي شناخته شده اند. آمار 
نشان مي دهدارزش صادرات شركت هاي دانش 
بنيان در سال 1390 حدود 280 ميليون دالر بوده 
كه در ســـال 1395 باحدود 44 درصد افزايش، به 

403 ميليون دالر رسيد.
چالش ها و راهكارهاي توسعه صادرات 

فاصله زياد وضعيت كنوني اقتصاد كشور با 
اهداف صادراتي سياستهاي كالن در حوزه خدمات 
و محصوالت دانش بنيان حاكي از وجود موانعي 
اســـت و اثربخشي تصميم هاي دولت در توسعه 

صادرات اين بخش مستلزم شناسايي آنهاست.
در اكثر حوزه هاي موضوعي مربوط به توسعه 
صادرات محصوالت و خدمات دانش بنيان سياست ها
و قوانين مشـــخصي وجود دارد. بنابراين به نظر 
ميرســـد بخش زيادي از چالش ها متأثر از عدم 
اجراي صحيح قوانين موجود است. براي مثال در 
حوزه" زيرســـاخت توليد محصوالت و خدمات 
دانش بنيان"با وجود سياســـت هاي صريح براي 
حمايت از اين حوزه، فعاليت هاي تحقيق و توسعه 
به ميزان كافي توسعه نيافته اند و شناخت كافي از 
بازارهاي داراي پتانســـيل صادرات وجود ندارد و 
همچنين بهره برداري مناسب از ظرفيت شركت هاي 
دانش بنيان در جهت صادرات محصوالت دانش 

بنيان صورت نگرفته است.
جمع بندي و پيشنهادها

صادرات محصوالت و خدمات دانش بنيان در 
مقايسه با صادرات ساير توليدات غيرنفتي، ارزش 
افزوده اقتصادي باالتري دارند و همچنين قابليت 
تأثير قابل توجهي در ارتقاي سطح فناوري ديگر 

بخش ها هم دارند.
صـــادرات محصوالت   بـــه همين دليل" 
و خدمـــات بـــا فنـــاوري هـــاي بـــاال"را

مي توان به عنوان يكي از شاخص هاي مهم ميزان  
تحقق اقتصاد دانش بنيان و اقتصاد مقاومتي دانست. 
با وجود اينكه به طور مكرر در سياست ها و قوانين 
كشوربر موضوع توسعه صادرات اين بخش تأكيد 
شـــده است، اما متولي مشخصي براي محاسبه و 
گزارش دهي منظم اين شاخص تعيين نشده است و 
در حوزه خدمات هم آمار دقيقي از ميزان صادرات 

خدمات دانش بنيان دردسترس نيست.
طبـــق يافته هاي اين گزارش ميزان صادرات 
محصوالت با فناوري باال در ســـال 1395 حدود 
425 ميليون دالر بوده است كه اين ميزان تنها حدود 
يك درصد از كل ارزش ارزي صادرات غيرنفتي 
را تشكيل مي دهد كه در مقايسه با سال هاي پيش 

از آن رشد قابل توجهي نداشته است.
روند صادرات محصوالت با فناوري باالنشان 
ميدهد كه متوســـط ارزش صادرات در سال هاي 
1391 تا 1395 از ســـال هاي 1388 تا 1390 هم 

كمتراست.
 صادرات خدمات فناوري اطالعات در سال 
1395 بالغ بر180 ميليون دالر بوده است كه نسبت 
به سال 1394حدود 44 درصد كاهش داشته است؛ 
بنابراين با احتساب مجموع ميزان صادرات خدمات 
فناوري اطالعات وميزان صادرات محصوالت با 
فنـــاوري باال مي توان بـــرآورد كرد كه صادرات 
خدمات و محصوالت دانش بنيان در سال 1395 

در حدود 605 ميليون دالر بوده است.
از جمله مهمترين عوامل مؤثر بر توســـعه 
صادرات متكي بر فناوري هاي پيشرفته، نوآوري، 
ســـرمايه گذاري در تحقيق و توسعه، نيروي كار 
متخصص (سرمايه انساني) و شرايط اقتصادي كشور 

است. در نظر گرفتن اين عوامل براي بهبود صادرات 
اين بخش نيازمند رويكردي بلندمدت اســـت اما 
در كوتاه مدت براي بهره برداري از ظرفيت هاي 
توليدي موجود هم موانع بسياري وجود دارد كه 
رفع اين موانع كه اغلب در انتهاي زنجيره عرضه 
اين محصوالت به خارج از كشور هستند، تقاضاي 
بيشتري را براي توليد پديد مي آورد و بر افزايش 

توليد اين محصوالت مؤثر خواهد بود.
شـــرايط اقتصادي موجود در كشور به داليل 
متعددي باعث مي شود هزينه صادرات محصوالت 
و خدمات دانش بنيان براي صادركنندگان گرانتر از 
ديگر كشورها تمام شود. تأمين منابع مالي به علت 
نرخ باالي بهره بانكي در كشور در مقايسه با ديگر 
كشورها شرايط رقابتي را سخت مي كند. همچنين 
عدم عضويت در سازمان جهاني تجارت به پرداخت 
تعرفه هاي باالتري نسبت به ساير كشورهاي عضو 
براي ورود كاال به كشـــور مقصدمنجر مي شود. 
عالوه بر دو مورد فوق عدم برقراري روابط بانكي 
بر اثر تحريم ها هم مي تواند هزينه بازگشت پول 

به كشور را افزايش دهد. 
به علت اينكه غالب محصوالت دانش بنيان 
توســـط شركت هاي كوچك و متوسط با شرايط 
بسيار متنوع توليد مي شوند، اين شركت ها داراي 
چالش هاي صادراتي متنوعي هســـتند. براي مثال 
مشكل صادرات بعضي ازمحصوالت دانش بنيان 
صرفا با كوتاه شـــدن زمان توقف كاال در مبادي 
خروجي از كشور رفع خواهد شد و برخي ديگر 
صرفـــاً به تضمين هاي مالي در كشـــور مقصد 

نيازمندند.
با مرور سياســـت هـــا و قوانين مرتبط با 
توسعه صادرات محصوالت و خدمات دانش بنيان 
مي توان مشاهده كردكه اين سياست ها و قوانين 
در اكثر حوزه هاي موضوعي مربوط به توســـعه 
صادرات ايـــن بخش وجود دارد.بنابراين به نظر 
ميرســـد اغلب چالش هاي موجود متأثر از عدم 
اجراي قوانين است. براي مثال چالش هايي مثل 
عدم شناخت بازارهاي داراي پتانسيل صادرات و 
عدم بهره برداري كامل از ظرفيت شـــركت هاي 
دانش بنيان درجهت افزايش صادرات محصوالتشان 
نشـــان دهنده اين موضوع است كه سياست هاي 
مرتبط با توســـعه اين حوزه به خوبي پياده سازي 

و اجرا نشده است.
همچنين اين حوزه نيازمند تغيير رويكرد با 
هدف گسترش مذاكرات ديپلماتيك با كشورهاي 
هدف صادراتي اســـت. راهكارهاي ارائه شده در 
مورد شرايط اقتصادي، مشوق ها، جوايزصادراتي، 
معافيت هاي مالي و حمايت هاي گمركي هم ناظر 

به اجراي بهتر و دقيق تر قوانين است.
با وجود سياست ها و قوانين حمايتي براي 
توسعه صادرات دانش بنيان، اجراي كامل و دقيق 
قانون توســـط دولت مي تواند به شناسايي موانع 
توسعه صادرات اين بخش به اقتضاي هركدام از 

صنايع به صورت جداگانه كمك كند.
تهيه و تدوين: محمدامين فصيحي

منابع و مĤخذ در سايت مركز 
پژوهش هاى مجلس موجود است 
اين مطلب تلخيص شده گزارش
 مركز پژوهش هاى مجلس است

سه شنبه 11دي  1397ـ   24 ربيع الثاني  1440ـ   يكم ژانويه 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27186

 شـــركت ملي صنايع مس ايران درنظـــر دارد، پروژه راه اندازي 

ارتباطات مخابراتي و شبكه اي انبارشركت ملي صنايع مس ايران 

واقع در منطقه ويژه اقتصادي بندر عباس با شبكه ديتا و مخابرات 

شركت مس را از طريق مناقصه عمومي  به پيمانكار / پيمانكاران  

واجد صالحيت واگذار  نمايد.

جهت كســـب اطالعات بيشتر به سايت رسمي شركت به آدرس 

HTTP  :  // NICICO.COM      مراجعه نماييد.

آگهي مناقصه شماره 2509 
شركت ملي صنايع مس ايران 

(نوبت دوم)

آگهي دعوت از بستانكاران شركت خدمات بازرگاني عماد نفت خزر خارك (نوبت اول)
(سهامي خاص ثبت شده به شماره 505544 و شناسه ملي به شماره 14006562989)

پيرو آگهي انحالل مندرج در روزنامه رســـمي شـــماره 21460 مورخ 97/8/26 و در اجراي ماده 225 
اليحه اصالحي قانون تجارت از كليه بســـتانكاران شركت بازرگاني عماد نفت خزر خارك به شماره ثبت 
505544 و شناسه ملي به شماره 14006562989 دعوت مي گردد تا با در دست داشتن مدارك ثبت 
ادعاي خود حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ انتشـــار نوبت اول به محل تصفيه شركت به نشاني: 
تهرانـ  سعادت آبادـ  بلوار فرهنگ نبش كوچه عرفان پالك 33 طبقه ششم كدپستي 1997743956 

مراجعه نمايند.
بديهي است هرگونه ادعايي خارج از مهلت تعيين شده به اين شركت منعكس گردد مسئوليتي نخواهد داشت. 

رامين شجاع مرد -مدير تصفيه

آگهي مناقصه 
شركت سيمان تهرانـ  ســـهامي عام در نظر دارد اجراي عمليات تعمير و نگهداري 
روزانه (به جز ايام تعطيل) تجهيزات خطوط توليـــد مجتمع خود واقع در غني آباد 
شـــهرري با تأمين روزانه تعداد هفت نفر شامل يك نفر سرپرست و شش نفر كارگر 

ماهر فني را از طريق برگزاري مناقصه به شركت واجد صالحيت واگذار نمايد.
 متقاضيـــان مي تواننـــد جهـــت دريافت اســـناد به آدرس ســـايت شـــركت

 www.tehrancement.co.ir مراجعه نمايند.
شركت سيمان تهران ـ سهامي عام 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت توليدي آرد و مواد غذايي كاظمي
آگهي دعوت سهامداران شركت توليدي آرد و مواد غذايي كاظمي سهامي خاص ثبت شده 

به شماره 151 و شناسه ملي 10240011210 جهت تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه.
بدينوسيله از كليه سهامداران شـــركت دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه 
كه در ساعت 12 مورخ 1397/10/25 در آدرس دفتر مركزي تهران خيابان آفريقا كوچه گلخانه 

پالك 11 واحد 7 غربي كدپستي 1915863718 تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
 دستور جلســـه: 1ـ انتخاب اعضاي هيات مديره و صاحبان امضاي مجاز. 2ـ انتخاب بازرسين .

3ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
هيات مديره شركت توليدي آرد و مواد غذايي كاظمي

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت پارس متال 
اصفهان(سهامي خاص) ثبت شده به شماره 24395 و شناسه ملي 10100698590

بدينوســــيله از كليه سهامداران شركت دعوت به عمل مي آيد تا در جلســــه مجمع عمومي به طور فوق العاده كه 
ساعت 11 صبح روز سه شــــنبه مورخ 97/10/25 در محل شركت پارس متال واقع در كيلومتر 8 جاده مخصوص 

كرج (بزرگراه لشكري) خيابان شانزدهم خيابان دوم پالك 2 تشكيل مي  شود، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 1ـ  تعيين هيأت مديره و بازرس قانوني و حســـابرس 2ـ انتخاب بازرس اصلي و 
علي البدل 3ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار 4ـ تصميم گيري درخصوص صورت هاي مالي سنوات 

گذشته 5ـ بررسي و تصويب ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي باشد.
هيات مديره

آگهي دعوت از سهامداران شركت فرانامان پارس (سهامي خاص)
به شماره ثبت: 214522 و شناسه ملي: 10102559219

بدين وســـيله از كليه ســـهامداران و يا نمايندگان قانوني آنان در شركت فوق الذكر 
دعوت به عمل مي آيد در جلسه مجمع عمومي فوق العاده كه در تاريخ 1397/11/2 

ساعت 9 صبح در محل قانوني شركت تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع:

ـ اتخاذ تصميم در خصوص افزايش سرمايه شركت
«هيئت مديره»

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت زرين 
كوپال پويا(سهامي خاص) به شماره ثبت 330624 و شناسه ملي 10103699409

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت زرين كوپال پويا دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي 
عادي به طور فوق العاده صاحبان ســـهام در تاريخ 97/10/29 ســـاعت 12ظهر در محل اصلي 
شـــركت زرين كوپال پويا واقع در تهران مهدي آباد خيابان مهدي آباد روبروي بنگاه عدل خزر 

كدپستي 1873676474 برگزار مي شود، حضور به هم رسانند.
دستور جلســه: انتخاب و تعيين ســـمت مديران، انتخاب بازرس، تعيين حق امضاء، انتخاب 

روزنامه كثيراالنتشار
«هيئت مديره شركت زرين كوپال پويا»

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت پوالد 
فوم پويا(سهامي خاص) به شماره ثبت 714 و شناسه ملي 10861689285

بدينوسيله از كليه سهامداران شـــركت پوالد فوم پويا دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي 
عادي به طور فوق العاده صاحبان ســـهام در تاريخ 97/10/30 ســـاعت 12ظهر در محل اصلي 
شركت پوالد فوم پويا واقع در شـــهرك صنعتي قديم فيروزكوهـ  خيابان سعدي شرقيـ  كوچه 

الله 12 به كدپستي 3981143418 برگزار مي شود، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: انتخاب و تعيين سمت مديران، انتخاب بازرس، تعيين حق امضاء، انتخاب روزنامه 

كثيراالنتشار
«هيئت مديره شركت پوالد فوم پويا»

آگهي دعوت از سهامداران شركت فرانامان پارس (سهامي خاص)
شماره ثبت: 214522 شناسه ملي: 10102559219

بدين وســـيله از كليه ســـهامداران و يا نمايندگان قانوني آنان در شركت فوق الذكر 
دعوت به عمل مي آيد كه در جلســـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده كه در 
ساعت 9 صبح مورخ 1397/10/25 در محل قانوني شركت تشكيل مي گردد، حضور 

به هم رسانند.
دستور جلسه:ـ  انتخاب بازرسين شركت

«هيئت مديره»

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
صاحبان سهام شركت داروسازي تهران دارو  (سهامي عام)

به شماره ثبت 4763 به شناسه ملي 10100254685
عطف به آگهي شماره 27045 مورخه 97/4/19 عدم برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه در 97/4/25 بدينوسيله به اطالع كليه 
سهامداران محترم مي رساند جلسه عمومي عادي ساليانه شركت در روز يكشنبه 97/11/14 رأس ساعت 11 صبح در محل قانوني 

شركت داروسازي تهران دارو برگزار مي گردد.
دستور جلسه:

1ـ اســـتماع گزارش هيئت مديره و مديرعامل و حسابرس مســـتقل و بازرس قانوني در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد سال 
 مالي منتهي به 96/12/29. 2ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره 3ـ انتخاب حســـابرس و بازرس قانوني  4ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار  

5ـ اتخاذ تصميم در ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي ساليانه است. 

هيئت مديره شركت داروسازي تهران دارو 

سازمان اســـناد و كتابخانه ملي در نظر دارد چاپ كتب منتشره خود را از 
طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به اشـــخاص حقيقي و حقوقي واجد 
شرايط و صاحب صالحيت واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از تاريخ نشر 
اين آگهي به مدت 5 روز از ســـاعت 8:30 الي 15:30 جهت خريد اسناد 
مناقصه با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ 500/000 ريال به حساب 
شماره 4001004003000695 به نام تمركز درآمد اختصاصي نزد بانك 
مركزي با شماره شـــباي IR300100004001004003000695 به 
نشاني: تهران، بزرگراه حقاني (غرب به شرق)، بلوار كتابخانه ملي، سازمان 
اســـناد و كتابخانه ملي، طبقه منفي دو، دفتر امـــور حقوقي، دبيرخانه 

كميسيون معامالت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. 
سازمان اسناد 
و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران 

آگهي مناقصه عمومي
 يك مرحله اي

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت خدمات مسافرت هوايي و گردشگري گلستان قدس سهامي خاص

 به شماره ثبت 92769 و شناسه ملي 10861977138
بدينوسيله از كليه ســـهامداران يا نمايندگان قانوني ايشان دعوت به عمل مي آيد تا 
در جلســـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت خدمات مسافرت هوايي و 
گردشگري گلستان قدس سهامي خاص كه در تاريخ يك شنبه 1397/10/23 رأس 
ساعت 9 صبح در محل قانوني شركت به آدرس: شـــهرك قدسـ  فاز يكـ  مركز 

تجاري گلستان ـ  واحد 304 برگزار مي گردد، حضور به هم رسانند.
موضوع جلسه:

1ـ رسيدگي به گزارش ساالنه هيئت مديره درباره فعاليت هاي شركت و وضع مالي 
آن و گزارش بازرس. 2ـ رسيدگي و اخذ تصميم نسبت به تصويب ترازنامه ساالنه و 
حساب سود و زيان تقديمي هيئت مديره پس از استماع گزارش بازرس. 3ـ تصويب 
پرداخت سود سهام. 4ـ اتخاذ تصميم در مورد تأمين اندوخته هايي عالوه بر اندوخته 
قانوني. 5ـ  انتخاب مديران و در صـــورت اقتضاء انتخاب مديران علي البدل و تعيين 
 حق حضور آنان. 6ـ  انتخاب بازرس و بـــازرس علي البدل و تعيين حق الزحمه آنها. 
7ـ  تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي قانوني شركت.8ـ ساير مواردي 

كه در صالحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده باشد.
هيئت مديره شركت

آگهي  دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت افست (سهامي عام)

به شماره ثبت 5686 و شناسه ملي 10100282064
بدين وسيله از كليه صاحبان سهام شركت افســـت (سهامي عام) دعوت مي شود تا 
در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شـــركت كه در ساعت 14/30 روز سه شنبه 
مـــورخ 97/10/25 در محل: تهران ـ خيابان دماوند ـ روبروي خيابان ســـازمان آب 
(شهيد نشوه) پالك8 كدپستي 1746853171 با دستور جلسه زير برگزار خواهد 

شد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني براي عملكرد سال مالي منتهي به 97/6/31
2ـ بررسي و تصويب ترازنامه و صورت هاي مالي منتهي به 97/6/31

3ـ اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود
4ـ تعيين پاداش، حق حضور اعضاي هيأت مديره

5ـ انتخاب بازرس قانوني اصلي و علي البدل و تعيين حق الزحمه بازرس
6ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار

7ـ ساير مواردي كه در صالحيت اين مجمع است.
هيأت مديره شركت افست (سهامي عام)

شركت تعاوني مصرف كاركنان اداره آموزش و پرورش فني و حرفه اي تهران
تاريخ انتشار آگهي: 97/10/11

شماره ثبت: 79031 
آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول 

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شـــركت تعاوني دعوت مي شود تا در مجمع عمومي فوق العاده 
نوبت اول كه رأس ساعت 14 روز يكشـــنبه مورخ 97/10/23 در محل شركت تعاوني واقع در 

خيابان بهارستان روبروي بيمارستان طرفه پالك91 تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند.
توجه: در صورتي كه هـــر يك از اعضاء نتوانند در مجمع عمومي فـــوق  حضور يابند مي توانند 
اســـتفاده از حق خود را براي حضور و اعمال رأي در مجمع عمومي به يك نماينده تام االختيار 
واگذار كنند. تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر ســـه رأي و هر شخص غير عضو تنها يك رأي 
خواهد بود، الزم به ذكر اســـت تأييد نماينده تام االختيار با آقاي عين اله ملكي بازرس تعاوني و 
آقاي احمد كاشـــاني عضو هيئت مديره تعاوني خواهد بود. بدين منظور عضو متقاضي اعطاي 
نمايندگي بايد حداكثر ظرف 5 روز از انتشـــار اين آگهي به همراه نماينده خود و با در دســـت 
داشـــتن مدارك مويد عضويت در تعاوني و كارت شناسايي معتبر در محل دفتر شركت تعاوني 
حاضر تا پس از احراز هويت طرفين (عضويت متقاضي و اهليت نماينده)، برگه نمايندگي مربوط 

توسط مقام مذكور تأييد تا برگه ورود به مجمع عمومي براي نماينده صادر گردد.
دستور جلسه:

ـ تصويب ادغام شـــركت تعاوني فني و حرفه اي در شـــركت تعاوني مصرف كاركنان اتحاديه 
فرهنگيان ايران به شماره ثبت 433863

رئيس هيئت مديره هادي هاشمي

مناقصه شماره 319729    
(نوبت اول)

آگهي شناسايي و انتخاب پيمانكار

شـــركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد، شركتهاي 
توانمند و داراي امكانات و ســـوابق كافي  براي انتخاب 
مشاور جهت انجام خدمات مشاوره و نظارت كارگاهى 
طرح توسعه  تغليظ مجتمع مس سونگون فاز 3 جهت 
تكميل بانك اطالعات و شركت در مناقصه , شناسايي 

و ثبت نمايد:
جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت رسمي شركت به 

آدرس:WWW.NICICO.COM مراجعه شود.

آگهى مزايده عمومى  امالك
شركت كارخانجات پارس الكتريك

ــركت  ــاى غير مولد به مولد، ش ــره ورى و تبديل دارائى ه ــتاى افزايش به در راس
ــاز خود را از طريق  ــر دارد امال ك مازاد بر ني كارخانجـات پارس الكتريك در نظ

مزايده عمومى به فروش برساند.

قيمت پايه مزايده 
(ريال)

اعيانى
(متر مربع)

مساحت
 (متر مربع)

آدرس نوع ملك رديف

120،000،000،000 802 419/27
خيابان مطهرى تقاطع

 خيابان مطهرى 
خيابان شهيد نقدى پالك 24

ادارى 1

ــرارداد، %50  ــگام تنظيم ق ــادل 40% در هن ــه صورت نقدى مع ــروش امالك ب 1_ ف
درزمان تحويل، 10% در هنگام تنظيم سند در دفتر خانه.

ــه مزايده رابه  ــتى 5% قيمت پاي ــرم در مزايده مى بايس ــركت كنندگان محت 2_ ش
صورت چك بانكى به حواله كرد شركت كارخانجات پارس الكتريك به عنوان سپرده 
ــركت،  واقع در كيلومتر 11 جاده مخصوص كرج،  ــانى ش ــركت در مزايده به نش ش

ساختمان ادارى، واحد حسابدارى تحويل نموده و رسيد آن را اخذ نمايند.
ــرايط  ــتر در خصوص ش ــب اطالعات بيش 3_متقاضيان محترم مى توانند جهت كس
ــت 1397/10/15  ــخ 1397/10/11 لغاي ــركت در مزايده از تاري ــت فرم ش درياف
ــع در كيلومتر 11 جاده  ــركت واق ــح لغايت 15 به واحد امالك اين ش ــاعت 9 صب از س
ــماره تلفن  ــاختمان ادارى (واحدامالك) مراجعه ويا باش ــوص –طبقه دوم-س مخص

09120717745 تماس حاصل فرمائيد.
ــه  ــنبه مورخ ــاعت15 روز  چهارش ــا س ــنهادها ت ــليم پيش ــت تس ــن مهل 4_آخري

1397/10/19در محل شركت به آدرس اعالم شده، واحد حراست مى باشد.
5_ تاريخ بازگشايى پاكت هاى پيشنهادى ارائه شده 1397/10/22 ساعت 9 صبح در 

محل كارخانجات مى باشد.
6_ هزينه درج آگهى و حق الزحمه كارشناسى ملك به عهده برنده مزايده خواهد بود.

7_ شركت در قبول يا رد پيشنهادها اختيار تام خواهد داشت.

(نوبت سوم)موضوع : آگهى مزايده ملك ادارى

تاريخ انتشار 97/10/11 آگهي مجمع عمومي فوق العاده (نوبت سوم)
تعاوني مسكن كاركنان اداره كل  اخبار خارجي صدا و سيما

به اطالع كليه اعضاي محترم تعاوني مســـكن كاركنان اداره كل اخبار خارجي به شماره ثبت 3244612 مي رساند، مجمع عمومي فوق العاده 
(نوبت ســـوم) اين تعاوني در روز شنبه مورخ 97/10/22 رأس ساعت 9:30 صبح در محل پروژه مهستان واقع در منطقه 22 شهرك گلستان، 
كاج جنوبي، خ 12 متري مهستان، مجتمع مسكونى مهستان برگزار مي شود از كليه اعضا دعوت مي شود در اين مجمع حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه: 

1) تمديد فعاليت تعاوني براي يك دوره 5 ساله 
چنانچه هريك از اعضا نتوانند در مجمع فوق حضور يابند مي توانند حق رأي خود را به يك نفر نماينده تام االختيار براي حضور در مجمع و اعمال 
رأي واگذار نمايند. بديهي اســـت در اين صورت وكيل و موكل بايد تا تاريخ 97/10/20 با حضور در دفتر تعاوني نسبت به تكميل فرم مربوطه 

اقدام نمايند بدين ترتيب هريك از اعضاي اصلي مي توانند وكالت حداكثر 3 نفر و غير عضو مي تواند وكالت 1 نفر را برعهده بگيرد. 
هيأت مديره
 تعاوني مسكن كاركنان اداره كل  اخبار خارجي صدا و سيما 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به  طور فوق العاده 
شركت فرآورده هاي روغني ايران

 (سهامي خاص) ثبت شده به شماره 10013 
شناسه ملي 10101439957

بدينوسيله از كليه سهامداران شـــركت دعوت به عمل مي آيد شخصاً يا 
با معرفي نماينده قانوني خود در جلســـه مجمـــع عمومي عادي به طور 
فوق العاده در ســـاعت 14 روز سه شنبه مورخ 97/10/25 در محل قانوني 
شـــركت در تهران خيابان قائم مقام فراهاني پالك 80 تشكيل مي گردد، 

حضور يابند.
دستور جلسه:

1ـ  انتخاب اعضاي هيئت مديره 
2ـ  ســـاير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي به طور  فوق العاده 

باشد.

هيئت مديره

بدينوسيله به اطالع مي رساند محل جديد شركت واسپاري سپهر پارس به 
آدرس ذيل تغيير يافته است: 

تهران ـ خيابان وليعصر(عج) ـ باالتر از خيابـــان ميرداماد ـ خيابان قباديان 
غربي ـ پالك48ـ واحد همكف غربي ـ كدپستي 1969614379

شركت واسپاري سپهر پارس (سهامي خاص)

آگهي تغييرات آدرس

بدينوســـيله از كليه ســـهامداران محترم شـــركت كارخانجات 
داروپخش(سهامي عام) دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع 
عمومي فوق العاده شركت كه در ســـاعت 10 صبح روز دوشنبه 
مورخ1397/10/24 در محل شـــركت واقع در كيلومتر 18 اتوبان 
تهرانـ  كرجـ  خيابان داروپخشـ  شركت كارخانجات داروپخش 

تشكيل مي گردد، با دستور جلسه ذيل حضور به هم رسانند.
ضمناً ســـهامداران محترم يا نمايندگان قانونـــي آنها كه مايل به 
حضور در جلسه مذكور مي باشـــند،  مي توانند 72 ساعت قبل از 
تشكيل مجمع به واحد سهام شركت واقع در آدرس فوق مراجعه و 
با ارائه ورقه سهم يا گواهي موقت سهام نسبت به اخذ برگه ورود به 
جلسه اقدام نمايند. ضمناً  ارائه اصل كارت ملي و شناسنامه در روز 

مجمع الزامي مي باشد.
دستور جلسه:

1ـ تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه شركت.
2ـ ساير مواردي كه در حدود اختيارات مجمع مذكور باشد.

هيأت مديره
شركت كارخانجات داروپخش(سهامي عام)

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده 
شركت كارخانجات داروپخش

(سهامي عام) به شماره ثبت 139281 
و شناسه ملي 10101823437
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آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

پتروشيمي فناوران
رادياتورايران

سيمانقائن
فنرسازيخاور
حفاري شمال

دادهپردازيايران
معدنيدماوند

توريستي ورفاهي آبادگران ايران
فنرسازيزر

تراكتورسازيايران
سيماناصفهان

پتروشيمي مبين
سيمانايالم

سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
تجارت الكترونيك پارسيان

عمرانوتوسعهفارس
موتوژن

ايرانمرينوس
سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)

گروه دارويي سبحان
سيمانبهبهان

فرآوريموادمعدنيايران
گروه توسعه صنعتي ايران

سرمايهگذاريصنعتومعدن
كالسيمين

شيشههمدان
آسان پرداخت پرشين

درخشانتهران
گروهصنعتيبارز

حمل ونقل بين المللي خليج فارس
نوسازيوساختمانتهران

البرزدارو
ايركاپارت صنعت
همكاران سيستم

صنايعكاشيوسراميكسينا
ليزينگصنعتومعدن
تامينماسهريختهگري

پااليش نفت اصفهان
گسترش نفت وگازپارسيان

به پرداخت ملت
سرمايهگذاريتوسعهملي

داروسازيزهراوي
مخابرات ايران

افست
داروسازيجابرابنحيان

سبحان دارو
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

پگاهآذربايجانغربي
دشتمرغاب

توسعهمعادنرويايران
شركت ارتباطات سيارايران

سرمايهگذاريبهمن
پتروشيميشيراز

ماشينسازياراك
ايرانارقام

داروييرازك
پااليش نفت بندرعباس
سرمايه گذاري پرديس

ايراندارو
آهنگريتراكتورسازيايران

سالمين
كارخانجاتداروپخش

بيمه البرز
توسعه معدني وصنعتي صبانور

واسپاريملت
كاشيپارس

لولهوماشينسازيايران
سرمايهگذاريبوعلي

بينالملليتوسعهساختمان
فوالدخراسان

فوالدمباركه اصفهان
سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)

بانككارآفرين
كالسيمين

مليصنايعمسايران  
گسترش نفت وگازپارسيان

صنايع پتروشيمي خليج فارس
پرداخت الكترونيك سامان كيش

پاكسان
سيمانهرمزگان

كربنايران
س.صنايعشيمياييايران

سبحان دارو
صنعتيبهشهر

گروهصنعتيملي(هلدينگ)
فوالداميركبيركاشان

سرمايه گذاري شفادارو
داروسازيابوريحان

گروهصنعتيبوتان
لنتترمزايران

بيمه دانا
بيمه ما

ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
معدني وصنعتي گلگهر

فرآوردههايتزريقيايران
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

فوالدخوزستان
سرمايهگذاريمليايران

توسعهمعادنوفلزات
ايرانترانسفو

بيمه ملت
خدماتانفورماتيك

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
پتروشيمي پرديس

بانكاقتصادنوين
ليزينگايران

پتروشيميآبادان

آبسال
ايرانترانسفو

كشتوصنعتچينچين
كارتنايران
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بانك خاورميانه
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توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)
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لبنياتپاك
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نيروكلر

سرمايهگذاريسپه
فوالدكاوه جنوب كيش

سازهپويش
سيمانكرمان

فوالدآلياژي ايران
پتروشيمي شازند

لبنياتكالبر
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سراميكهايصنعتياردكان
پتروشيمي پارس

فرآوردههاينسوزآذر
توليديمهرام

توليدي چدن سازان
سرمايهگذاريصنعتبيمه
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كارخانجات توليدي شهيدقندي
سپنتا
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پااليش نفت تبريز
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پست بانك ايران
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شيميداروئيداروپخش
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آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

رئيس اداره نرمافزار ســـازمان بورس و اوراق بهادار از تســـهيل انجام 
معامالت برخط گروهى از طريق اعطاى مجوز فعاليت به شـــركت هاى 

نرم افزارى ( OMS) خبر داد.
ســـعيد عابد نمينى در گفتگو با پايگاه خبرى بازار ســـرمايه (سنا) از 
دريافت مجوز ســـامانه برخط اوراق بهادار گروهى توســـط پنج شركت 
نرم افزارى (شامل دو شركت كه بيشترين تعداد كارگزارى ها را در اختيار 

دارند) خبر داد.
وى در اين زمينه توضيح داد: در حال حاضر دو شـــركت ديگر در 
حال گذراندن فرآيند اخذ مجوز هستند، كه بزودى مجوز آنها نهايى خواهد 

شد.
عابد نمينى در باره فرصت هاى ايجاد شده در زمينه تسهيل معامالت 
بازار سهام گفت: با توجه به اينكه تمام يا عمده شركتهاى بزرگ نرمافزارى 
فعال در بازار سرمايه مجوز معامالت برخط اوراق بهادار گروهى را كسب 
كردهاند، اين فرصتى است كه زيرساخت معامالت برخط اوراق بهادار، بيش 

از پيش براى كارگزارى ها فراهم شده و انجام معامالت تسهيل شود.
وى در ادامه توضيح داد: تا پيش از اين، معامله  گران فقط مى توانستند 
از طريق ايستگاههاى معامالتى (سامانه نامك) به هسته معامالت دسترسى 
داشته باشند. اما از اين پس، معامله گران مى توانند از طريق اين نرم افزارها 

به سامانه معامالت دسترسى پيدا كنند.
رئيس اداره نرمافزار سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مزاياى 
معامالت برخط گروهى، اظهار داشت: مزاياى اين سامانه، بيشتر در حوزه 
مديريت ريســـك اســـت. چرا كه سامانه نامك از اين بابت فاقد امكانات 

كنترلى دقيق و جامع بود. 
وى در توضيح اين نكته بيان كرد: در گذشته، مانده دارايى، ارتباط با 
بانك و اينكه معاملهگر دقيقا براى چه كسانى معامله مى كند (مبدا و مقصد 
هر خريد و فروش چه كسانى هستند)، از سمت مديران كارگزارى آنگونه 
كـــه بايد قابل كنتـــرل نبود، اما اكنون در معامالت برخط گروهى، مديران 
كارگزارى مى توانند برانجام فرآيند خريد و فروش توسط شعب و معامله 

گران زير مجموعه خود نظارت و كنترل دقيق ترى داشته باشند.
عابد نمينى در ادامه افزود: هر كدام از ســـامانه هاى معامالت برخط 
اوراق بهادار گروهى شـــركت هاى نرم افزارى، داراى امكانات خاص و 
منحصر به فرد خود هستند. با اين وجود؛ اين سامانه ها امكانات مشتركى 

هم دارند كه بسيار مفيد است.
رئيس اداره نرمافزار سازمان بورس و اوراق بهادار در پايان اين گفتگو، 

امكانات مشترك اين سامانه ها را در 16 مورد جداگانه تشريح كرد.

اعطاى مجوز سامانه برخط اوراق 

مديرعامل شركت اطالع رسانى بهادار گروهى
و خدمات بورس از حضور 20 تيم 
به عنوان شركت كننده نهايى در اين 

رقابت ها خبر داد.
  به گزارش پايگاه خبرى بازار 
سرمايه ايران (سنا)، نشست خبرى اولين 
دوره مسابقات معامالت الگوريتمى 
بازار سرمايه ايران، با حضور  مقامات 
ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار

 برگزار شد.

در ابتداى اين نشست خبرى، 
ياسر فالح مديرعامل شركت اطالع 
رســـانى و خدمات بورس در باره 
جزييـــات اولين دوره مســـابقات 
معامالت الگوريتمى توضيحاتى ارايه 

داد.
وى در ابتدا بيان كرد: در چند 
سال اخير، به معامالت الگوريتمى در 
دنيا  اهميت بسيار زيادى داده شده 
است در اين معامالت كاهش نقش 
انسان و معامله گران نقطه عطف به 
شمار مى رود و الگوريتم ها، سيستم ها 
و رايانه ها معامالت اصلى را انجام 

مى دهند.
مديرعامل شركت اطالع رسانى 
و خدمات بورس در ادامه به تشريح 
فعاليت هاى صورت گرفته در باره 
اين رقابت ها پرداخت و گفت: طى 
اين مدت اطالع رســـانى و فرهنگ 
سازى وسيعى در زمينه اين مسابقات 
صورت گرفت بر همين اساس 30

تيم متقاضى حضور در اين مسابقات 
بودند كه از اين تعداد 27 تيم براى 
حضور در مصاحبه شركت كردند.

فالح همچنين بيـــان كرد: با 
مصاحبه هاى صورت گرفته توسط 
تيـــم داورى،تعداد 20 تيم به عنوان 
شركت كنندگان نهايى انتخاب شدند 
كه اين تيم ها در 32 روز به رقابت 

مى پردازند.
وي در باره زمان شـــروع اين 
دوره از مسابقات گفت: اولين دوره 
مسابقات معامالت الگوريتمى از 15

دى سال جارى آغاز مى شود، با اين 
وجود افتتاح رســـمى اين رقابت ها 
از تاريخ 19 دى آغاز و تا 17 بهمن 

ادامه خواهد داشت.
وى همچنين در مورد جزييات 
ايـــن رقابت ها بيـــان كرد: 20 تيم 
شركت كننده در سه بخش مختلف به 
رقابت مى پردازند كه اين سه بخش 
شامل سهام، اوراق با درآمد ثابت و 

حل مساله است.

ياســـر فالح در ادامه به جوايز 
اين دوره از مســـابقات اشاره كرد و 
گفت: در بخش رقابت در ســـهام ، 
تيم هاى اول، دوم و سوم به ترتيب 
30 و 20 و 10 ميليون تومان اعتبار 

خريد سهام دريافت مى كنند.
در بخش اوراق با درآمد ثابت 
سه تيم ابتدايى به ترتيب 15و10 و 
5 ميليون تومان اعتبار خريد ســـهام 
دريافـــت مى كنند و در بخش حل 

مسئله مبالغ 7 و 5 و 3 ميليون تومان 
اعتبار خريد ســـهام به نفرات برتر 

اهدا مى شود.
وى در بـــاره اعتبار اوليه اين 
گروه ها گفت: براى هر كدام از گروه هاى 
شـــركت كننده اعتبارى حدود 30
ميليون تومان در نظر گرفته شده، كه 
حد ضرر هم براى هر رقابت از پيش 

تعيين شده است.
فالح در توضيح اين موضوع 
گفت: در بخش رقابت در سهام، حد 
ضرر 4 ميليون و 500 هزار تومان و 
در بخـــش اوراق با درآمد ثابت اين 
رقم يك ميليون و 500 ميليون تومان 

در نظر گرفته شده است.
مدير امور بين الملل ســـازمان 
بورس و اوراق بهادار در پايان تاكيد 
كرد: مالكيت معنوى الگوريتم ها از 
سوى نهاد ناظر براى تيم ها محفوظ 

باقى مى ماند.
همچنين در اين نشست، مصطفى 
رضوى عضو هيات مديره و معاون 
اجرايى سازمان بورس و اوراق بهادار 
در باره مكانيسم معامالت الگوريتمى 
گفت: توسعه معامالت الگوريتمى را 
مى توان از چند جهت آناليز كرد از 
يك جهت مى توان نقش انســـان را 
در اين معامالت پررنگ كرد، كه آن 
كاهش رخنه احساسات و افزايش 

نقش تخصص است.
وى در ادامه بيان كرد: در جريان 
معامالت الگوريتمى استعدادهاى برتر 
مى توانند به بازار وارد شـــوند و در 
همين زمينه بازار ســـهام مى تواند 
عقاليى تر از گذشته تصميم گيرى 

انجام دهد.
رضـــوى در بـــاره اهداف 
ســـازمان بورس و اوراق بهادار در 
زمينه برگزارى اين مســـابقات بيان 
كرد: سازمان بورس و اوراق بهادار 
سعى دارد با برگزارى اين مسابقات، 
مشاركت متخصصى و كارشناسان را 

در معامالت افزايش دهد.

همچنين در نظر دارد روابط و 
نظـــارت خود را در محك آزمايش 
قرار دهد و با يك شبيه سازى سعى 
دارد اشكاالت خود را برطرف كند 
تا مسير را براى برگزارى رسمى اين 

معامالت هموار تر كند.
عضو هيات مديره ســـازمان 
بورس و اوراق بهادار در ادامه افزود: 
طى چند سال اخير سازمان بورس و 
اوراق بهادار اقدامات بسيارى در باره 

ارتقاى سواد مالى انجام داده است.
شبيه سازى معامالت بورس، 
برگزارى ليگ ســـتارگان بورس از 
جمله اقداماتى بود كه طى اين مدت 
باعث شـــد تا زمينه هاى مسئوليت 
پذيـــرى و تحليل محورى در بازار 

افزايش يابد.
وى در ادامـــه افزود: برگزارى 
رقابت هاى الگوريتمى مى تواند گام 
آغازينى باشد براى فعال شدن بيشتر 
بازار سرمايه، همچنين اين مسابقات 
مى تواند الگوى علمى فراهم كند تا 
شاهد ارتقاى هرچه بيشتر معامالت 

الگوريتمى باشيم.
 در ادامه اين نشســـت، مطهره 
مروج مدير فناورى اطالعات سازمان 
بـــورس و اوراق بهادار هم به بيان 
جزييات زيرســـاخت اين مسابقات 
پرداخت و گفت: اين مســـابقات از 
نگاه سازمان بورس به نوعى مسابقات 
استراتژيك بوده و موجب توسعه ابزار 

و تبادل دانش مى شود.
وى بيـــان كرد: همكارى هاى 
مشـــترك تيم فنى در كنار تيم مالى 
در اين دوره از اهميت بسيار زيادى 
برخوردار اســـت و تبادل اطالعات 
مـــى تواند ارتقاى دانش مالى را به 

همراه داشته باشد.
مروج افزود: معامالت الگوريتمى 
نقش زيادى در آينده بازار ســـهام 
دارنـــد و بازارگردانى خودكار يكى 
از مواردى اســـت كه تعميق بازار را 

افزايش مى دهد.
وى گفت: در طول مســـابقات 
زيرساخت در اختيار شركت كننده 
هـــا قرار مى گيرد و گپ ســـرور 
اختصاصى براى تيم ها اختصاص 
داده شـــده است تا اثرى بر حجم 
معامالت نداشـــته باشد همچنين 
دو نـــوع Api  دريافت داده هاى 
تاريخى و Api   سفارش به سامانه 
معامالت به تيم هاى شركت كننده 

داده مى شد.

برگزاري نخستين مسابقات الگوريتمى از 15 دي

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (دوشنبه 97/10/10)

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  2/034

ميليون ريال 5/592/759

141/289 معامله 

ميليارد ريال   6/131/110

بازار در يك نگاه

مصطفى رضويمطهره مروج ياسر فالح

سه شنبه 11دي 1397ـ   24 ربيعالثاني  1440ـ   يكم ژانويه 2019ـ  سال نود و سومـ  شماره 27186

آگهى تغييرات شركت سهامى خاص پرورش مرغ كاشانك 
به شماره ثبت 2075 و شناسه ملى 10780055459

آگهى تغييرات شركت پادتن گستر ايثارسهامى خاص
 به شماره ثبت 420 و شناسه ملى 10103002933

آگهى تغييرات شركت ابنيه سازان توسعه عمارت ( با مسئوليت محدود)
 به شماره ثبت 13836 و شناسه ملى 14005427911

آگهى تغييرات شركت زرين شيمى امير كبير شركت 
سهامى خاص به شماره ثبت 4072 و شناسه ملى 10103329070

آگهى تغييرات شركت زرين دام پايدار تدبيرسهامى خاص به شماره ثبت 719 و شناسه ملى 10320895617

آگهى تغييرات شركت پارس سبحان بوذرجمهر سهامى خاص
 به شماره ثبت 5998 و شناسه ملى 14004341607

آگهى تغييرات شركت سپيد عايق تنكا سهامى خاص
 به شماره ثبت 2955 و شناسه ملى 14004876835

آگهى تغييرات شركت صنعتى دورود كليد برق (سهامى خاص)
 به شماره ثبت 877 و شناسه ملى 10101976044

آگهى تغييرات شركت صنعتى دورود كليد برق (سهامى خاص) 
به شماره ثبت 877 و شناسه ملى 10101976044

آگهى تغييرات
 شركت ساختمانى طرح گستر رواق ( سهامى خاص )
 به شماره ثبت 4700 و شناسه ملى 10861433250

آگهى تغييرات 
شركت ساختمانى طرح گستر رواق ( سهامى خاص )
 به شماره ثبت 4700 و شناسه ملى 10861433250

تاسيس موسسه غير تجارى صندوق پژوهش و فناورى استان كردستان

vc

آگهى تغييرات شركت فراز معادن انارك سهامى خاص
 به شماره ثبت 163 و شناسه ملى 10260042526

 –

آگهى تغييرات شركت پوشش لوله پرشيا شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 28710 و شناسه ملى 10260493958



99 اخبار شهرستانها

 12 اثر تاريخي سيستان و بلوچستان ثبت ملي شد 
زاهدانـ  خبرنـــگار اطالعات: مديركل 
ميراث فرهنگي، صنايع دســـتي و گردشگري 
سيســـتان و بلوچســـتان گفت: 12 اثر از آثار 
نگهداري شده در موزه مردم شناسي سيستان 
مربوط به محوطه باستاني شهر سوخته اين استان 

در فهرست آثار ملي ثبت شد. 
عليرضا جالل زايي اظهار داشـــت: اين 
آثار مربوط به هزاره ســـوم پيش از ميالد بوده 
و از محوطه جهاني شـــهر ســـوخته كشف

 شده است. 
وي افزود: از جمله آثار ثبت شده در اين 
فهرســـت پيكره اي به شكل ميخ و سر انسان، 
پيكره خانمي كه به طور نشسته تراشيده شده، 
جام منقوش نخودي رنگ، خمره پلي كرومي، 
پياله مرمري، سرمه دان مرمري، جام منقوش، 
جام مرمري، مهره صابوني، پياله آبخوري مرمري 
و يك تنگ منقوش از جمله آثار ثبت شده در 

اين فهرست است. 
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري سيســـتان و بلوچستان افزود: يك 
مشعل منقش هم در حفاري اخير در محوطه 

باستاني شهر سوخته كشف شده كه در نوع خود 
بي نظير است. 

به گفته وي حدود 1800 اثر ثبت شده ملي 
و سه اثر ثبت شده جهاني شهر سوخته، سفال 
كلپورگان و بيايان لوت(به طور مشترك با ساير 

استان ها) متعلق به سيستان و بلوچستان است. 

جالل زايي اظهار داشت: حدود 5000 شئ 
در موزه جنوب شرق سيستان و بلوچستان در 
شهر زاهدان نگهداري مي شود كه 2000 هزار 
شئ ثبت ملي شده و 3000 شي ديگر در مرحله 
ثبت قرار دارند و در مجموع 15 هزار شئ در 

مخازن موزه هاي اين استان نگهداري مي شود. 

قزوينـ  خبر نگار اطالعات: «از 49 نوع حادثه ثبت شده در دنيا، 25 مورد 
آن در استان قزوين تجربه شده است  ».

   مدير كل مديريت بحران اســـتان قزوين با بيان اين مطلب در جلسه 
آموزشي مديريت بحران ويژه مديران اين استان با اشاره به وقوع 49 حادثه 
باليـــاي طبيعي و غير طبيعي در دنيا گفت: از اين تعداد حوادث غير مترقبه 
33 مورد آن در ايران اتفاق افتاده كه اســـتان قزوين هم 25 مورد آن را تجربه 

كرده است  .
قدرت اهللا مهديخاني وقوع زلزله، سيل، توفان، خشكسالي، سرمازدگي، 
يخبندان، تگرگ، لغزش و رانش را از مهمترين بالياي طبيعي استان برشمرد 
و تأكيد كرد: 8 گسل در شمال و جنوب قزوين فعال هستند كه گسل شمالي 

به يكي از دغدغه هاي مديريت بحران استان تبديل شده است . 
وي برداشت هاي بي رويه از سفره هاي زير زميني در منطقه بوئين زهرا 
را هم از جمله تهديد هاي فعلي اين منطقه اعالم كرد و گفت: برداشت هاي 
بي رويه و غير مجاز آب از اين سفره ها موجب فرونشست 100 متري منابع 

آب و بروز فروچاله هاي عميق در اين منطقه شده است  .
  او با اشاره به خســـارت 2000 ميليارد توماني سرمازدگي و سيل در 
اســـتان،تأكيد كرد: در حوزه هاي حمل و نقل مواد شيميايي، رانش زمين در 
مناطق الموت شرقي و غربي و فرونشست زمين در منطقه بوئين زهرا هم با 

مشكالت جدي مواجه هستيم . 
   مهديخاني به افزايش بيابان در محدوده اراضي فتح آباد اشـــاره كرد و 
اظهار داشت: از بين بردن جنگل و افزايش بيابان در محدوده اراضي فتح آباد 

در بوئين زهرا،خطر رانش زمين در اين منطقه را افزايش داده است . 
وي پيشگيري و مقابله با حوادث، ساخت و ساز هاي اصولي، مديريت 
مصرف آب،بستر سازي براي حضور بيمه و به كار گرفتن ساز و كار هاي نوين 
را از جمله راهكارهاي مقابله با حوادث و بالياي طبيعي دانست و گفت: در 
مواقع بحران، استان ها به عنوان معين و همكار يكديگر معرفي مي شوند و بر 
اساس اين تقسيم بندي پنج منطقه تهران، قزوين، آذربايجان شرقي و غربي 
واصفهان به عنوان استان هاي معين هستند ودر اين مجموعه قزوين به عنوان 

استان پيشتاز انتخاب شده است  . 

گسل شمالي قزوين از دغدغه هاي 
مديريتي استان است

تبريزـ  خبرنگاراطالعات: دبيركل كميسيون 
ملي يونسكو در ايران گفت: با توجه به اينكه تبريز 
زادگاه شمس تبريزي است، اين شهر بايد محل 

ايجاد «بنياد شمس و موالنا» باشد . 
حجـــت اهللا ايوبي در ديدار با اســـتاندار 
آذربايجان شرقي گفت: برخي با بيان اينكه خوي 
محل مدفن شمس تبريزي است ابراز مي كنند كه 

بنياد بايد در اين شهر ايجاد شود  . 
وي ادامه داد: ولي بايد توجه داشت كه تبريز 
به عنوان زادگاه شـــمس تبريزي، محل رويش 
انديشه هاي اين شاعر و عارف بزرگ بوده است  . 

ايوبي گفـــت: از اين رو در حال مكان يابي 
مناسب براي ايجاد «بنياد شمس و موالنا» در تبريز 

هستيم . 
وي همچنين با اشاره به درخواست استاندار 
آذربايجان شرقي مبني بر ايجاد نخستين پايگاه 

استاني يونسكو در تبريز، اظهار داشت: در هيچ 
استاني پايگاه ايجاد نكرده ايم، ولي براساس مصوبه 
مي توانيم در صورت احساس نياز پايگاه استاني 

ايجاد كنيم . 
دبيركل كميســـيون ملي يونسكو در ايران 
افزود: نخستين پايگاه استاني يونسكو در تبريز 

احداث مي شود  . 
او با اشاره به اينكه تبريز شهر اولين هاست 
و اولين چاپخانه در اين شهر تاسيس شده است، 
گفت: تالش مي كنيم سال 2021 تبريز به عنوان 

«شهر كتاب» انتخاب شود . 
او گفت: اين امر فرصتي است تا تبريز در 

فهرست شبكه شهرهاي كتاب جهان قرار گيرد . 
همچنين استاندار آذربايجان شرقي خواستار 
ايجاد نخستين پايگاه استاني يونسكو در ايران در 

تبريز شد  . 

محمد رضا پورمحمـــدي افزود: تبريز در 
گذشته به عنوان دارالعلم معروف بود و اكنون به 

عنوان ديار عالمه ها معرفي مي شود  . 
وي ادامه داد: تأسيس پايگاه استاني يونسكو 
در تبريز، فرصتي براي شناساندن آثار فرهنگي و 

تاريخي اين شهر است  . 
پورمحمدي گفت: غربي ها تالش مي كنند 
براي خود تاريخ بسازند، اما ما تاريخ و تمدن كهني 
داريم كه متأسفانه نتوانسته ايم آنطور كه بايد و شايد 

آن را معرفي كنيم . 
وي با اشـــاره به اين كـــه اولويت كاري 
او در اســـتان رفع معضل بيكاري و مشكالت 
اقتصادي اســـت، گفت كه همـــه ما به خوبي
و اقف هستيم تا زماني كه زيربنا درست نشود و 
عاليق فرهنگي احيا نشود، شاخ و برگ ها ثمره 

نخواهند داد  . 

تبريز بايد محل ايجاد بنياد شمس و موالنا باشد 

حريم 14 بناي تاريخي مازندران تصويب شد
ســـاري - خبرنگار اطالعات: مديركل ميراث فرهنگي مازندران از 
تصويب محدوده عرصه، حريـــم و ضوابط حفاظتي 14 اثر ملي تاريخي، 

فرهنگي در مازندران خبرداد.
سيف اهللا فرزانه افزود:حريم بناهاي مصوب مازندران شامل خانه هاي 
منوچهري، قريشي و شفاهي در آمل، حمام هاي درويش علي خان و صادق خان

و اصفهاني در ساري، حمام بور خيل ارطه، ساختمان شهرداري قائمشهر، 
مدرسه هاي شهيد صمصام پور و مري در كياكال، مسجد آيت اهللا عدناني و بي 
سر تكيه در بابل و همچنين حمام شوميا و مدرسه نداي آزادي در شهرستان 

محمودآباد است.

دستاوردهاي 40 ساله انقالب اسالمي تبيين شود
بافقـ  خبرنگار اطالعات: تبيين دستاورد چهل ساله انقالب اسالمي از 

سوي مسئوالن و اصحاب رسانه ضروري است. 
امام جمعه بافق در نشســـت شوراي سياستگذاري و راهبردي چهلمين 
سالگرد پيروزي شـــكوهمند انقالب اسالمي كه با حضور فرماندار، بخشدار 
مركزي، مسئول شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي، فرماندهان نظامي و انتظامي 
و جمعي از رؤساي ادارات اين شهرستان برگزار شد، گفت: كشور ما در طول 
40 سال گذشته داراي فراز و نشيب هاي زياد و روزهاي خوب و بد بود كه اين 

تجربيات مسير حركت در آينده را به ما نشان داد.
حجت االسالم سيدجواد سليماني با تأكيد بر درس گرفتن از عبرت هاي 
گذشته افزود: يكي از خاطرات چهل ساله انقالب اسالمي جنگ تحميلي بود 
كه در كنار هزينه هايي كه براي كشور ما داشت دستاوردهاي بزرگي نيز در بر 
داشت و ما با بهره مندي از نيروهاي تربيت يافته در آن سالها توانستيم در مقابل 
توطئه هاي دشمنان در كل منطقه بايستيم و از بوته امتحان سربلند بيرون بياييم. 

  تاكيد فرماندار ورامين بر استفاده از طالي كثيف 

براي در آمد پايدار شهرداري ها
ورامينـ  خبرنگار اطالعات: فرماندارورامين بر ضرورت اســـتفاده 
ازطالي كثيف، براي ايجاد يكي از در آمدهاي پايدار شهرداري ها تاكيد كرد. 
حسين كاغذلودر نخستين جلسه تعيين هيأت رئيسه شركت مديريت 
پسماند شهرستان هاي جنوب شــــرق استان تهران كه در فرمانداري ورامين 
تشكيل شد، گفت: دفع بهداشتي واصولي پسماند، چالشي مهم پيش روي 
شهرداران قرار دارد و تشكيل «شركت مديريت پسماند» بخش مهمي از اين 
دغدغه را در مديريت شهري برطرف مي كند و مي تواند به محلي براي كسب 

درآمد پايدار براي شهرها تبديل شود  
 وي گفت: با اختصاص يك زمين30 هكتــــاري در ورامين براي دفع 
زباله هاي شهرهاي ورامين، جوادآباد، پيشوا، قرچك، پاكدشت، شريف آباد 
و فرون آباد، گام اساســــي تشكيل اين شــــركت برداشته شد و با همكاري 
دستگاه هاي اجرايي شهرستان ورامين و استان تهران «شركت مديريت پسماند 

شهرستان هاي جنوب شرق تهران» فعاليت خود را آغاز كرد. 
 او اضافه كرد: البته در جلسه اي در بهمن ماه سال گذشته شوراي برنامه ريزي

وتوسعه استان تهران كه با حضور استاندار وقت تهران در فرمانداري ورامين 
برگزار شد، موضوع تشكيل «شركت مديريت پسماند شهرستان هاي جنوب 
شرق تهران» به تصويب رسيده بود كه با فراهم شدن زيرساخت هاي آن، اين 
مهم امروز محقق شــــد. فرماندار ورامين با اشاره به اين كه دركشورما به رغم 
اين كه طبق آمار منتشرشده ساالنه20 ميليون تن زباله و پسماند در آن توليد 
مي شــــود، گفت: هنوز صنعت استفاده از زباله و طالي كثيف نتوانسته است 

جايگاه خوبي را در اين صنعت پولساز براي خود پيدا كند. 
در جلسه تعيين هيأت رئيسه شركت مديريت پسماند شهرستان هاي 
جنوب شرق استان تهران كه در فرمانداري ورامين تشكيل شد، شهرداري هاي 
ورامين، قرچك، فرون آباد، جوادآباد و پاكدشــــت به عنوان اعضاي اصلي، 
شهرداري جوادآباد به عنوان بازرس اصلي و شهرداري پيشوا به عنوان بازرس 

علي البدل شركت مديريت پسماند جنوب شرق تهران تعيين شدند. 

تجهيز بيمارستان خورموج

 به امكانات درماني و تشخيصي مدرن
  كاكيـ  خبرنگار اطالعات: بيمارستان زينبيه خورموج به امكانات 

جديد درماني و تشخيصي مدرن مجهز مي شود.
سيدكمال الدين شهرياري، نماينده مردم دشتي و تنگستان در مجلس 
شوراي اسالمي با بيان اين خبر، از تصويب و استقرار پزشكان متخصص 
ازجمله متخصص چشم پزشـــكي و ارتوپد در بيمارستان خورموج خبر 
داد و اظهار كرد: از دو سال پيش و با پيگيري هاي متعددي كه با مجموعه 
وزارت نفت و وزارت بهداشـــت، درمان و آموزش پزشكي به عمل آمد، 
امكانات درماني مناسبي نظير دستگاه سي تي اسكن و تجهيزات اي سي 
يو و ان اي سي يو به بيمارســـتان زينبيه خورموج اضافه شد. بخش هاي 
اورژانس، اعصاب و روان و... هم فعال شده يا در حال احداث است. البته 
نبود كادر درماني و پرستاري و پزشكان متخصص از جمله الزامات خدمت 
رساني مناسب در اين بيمارســـتان است كه خوشبختانه عالوه بر جذب 
نيروي انساني كه اخيراً انجام شده، جذب پزشكان متخصص نيز به سرانجام 

رسيده است.
عضو هيأت امناي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر با اشاره به جلسه با 
وزير بهداشـــت و درمان و مدير كل مديريت بيمارستاني معاونت درمان 
وزارت بهداشت، گفت: در اين نشست ها بر ضرورت اختصاص پزشكان 
متخصص به بيمارستان هاي خورموج و اهرم تاكيد شد و دستور الزم را در 

اين خصوص صادر كردند.

14 حزب و تشكل سياسي داراي پروانه 

در نيشابور فعاليت مي كنند 
نيشـــابورـ  خبرنگار اطالعات: معاون سياسي و اجتماعي معاونت 
استانداري و فرمانداري نيشابور گفت: هفت حزب سياسي و هفت تشكل 
صنفي در اين شهرستان داراي مجوز يا در آستانه دريافت مجوز از وزارت 

كشور در حال فعاليت هستند. 
حميد حقيقي در جمع خبرنگاران افزود: انجمن اسالمي مهندسين 
خراسان رضوي، انجمن اسالمي فرهنگيان، جامعه اسالمي حاميان كشاورزي 
ايران و همچنين حزب اراده ملت ايران، حزب مردم ساالري، حزب مردمي 

اصالحات و انجمن معلمان ايران داراي شعبه در نيشابور هستند. 
وي اظهار داشت: انجمن دارو سازان نيشابور و كانون هاي بازنشستگان 
فرمانداري، شهرداري، فرهنگيان، بانك ملي ايران، بانك سپه و تامين اجتماعي 

هم داراي پروانه فعاليت از وزارت كشور يا در حال دريافت هستند. 
معاون فرماندار ويژه نيشـــابور گفت: 49 سمن (سازمان مردم نهاد) 
داراي شماره ثبت، 29 ســـمن در حال ثبت و 33 سمن در حال استعالم 
مدارك هســـتند كه از اين تعداد 32 سمن با موضوع خيريه، 21 سمن با 
موضوع بهزيستي، 14 سمن با موضوع فرهنگي و هنري، 2 سمن با موضوع 

ميراث فرهنگي و باقي در موضوعات ديگر هستند. 
حقيقي درباره وضع متكديان اظهار داشت: اصوال تكدي گري وجهه 
خوبي ندارد و البته تجربه تبريز شهر بدون گدا مي گويد اگر مردم به عوض 
پرداخت شخصي به متكديان و گداپروري با مراكز خيريه در ارتباط مستقيم 

باشند شاهد حذف اين معضل خواهيم بود. 
وي تاكيد كرد: در 9 ماه گذشته توسط پيمانكار بيش از 300 متكدي 
جمع آوري شدند كه از جيب برخي از اينها تا 100 هزار تومان پول پيدا شد 

و ما مطابق قانون نمي توانيم اينها را به مدت زيادي نگه داريم. 

افزايش گنجايش پاركينگ خودروها 

در ايستگاه مترو شهرري
شهرريـ  خبرنگار اطالعات: شـــهردار منطقه20 از افزايش فضاي 
پاركينگ پيرامون ايستگاه مترو شـــهرري به منظور افزايش رضايتمندي 

مسافراني كه از اين مد حمل ونقلي استفاده مي كنند، خبرداد.
فرهاد افشار با بيان اين مطلب افزود: يك هكتار از زمين باير ضلع غربي 
ايستگاه مترو شهرري براي پارك500 خودرو در حال آماده سازي است تا 
شهرونداني كه قصد استفاده از اين ايستگاه را دارند بدون دغدغه از اين فضا 
استفاده كنند.او با اشاره به اين كه افزايش ظرفيت پاركينگ پيرامون ايستگاه 
مترو شهرري همواره از درخواست هاي شهروندان بوده است، افزود: با اتمام 
عمليات آماده سازي، فضاي پاركينگ پيرامون اين ايستگاه به هزار خودرو 
افزايش مي يابد.وي ادامه داد: فضاي اضافه شـــده براي پاركينگ جديد در 
خيابان شهيد رجايي واقع است و شهروندان پس از پارك خودرو با استفاده 

از پل عابرپياده به محوطه ايستگاه مترو شهرري دسترسي خواهند يافت.
عمليات آماده سازي پاركينگ جديد پيرامون ايستگاه مترو شهرري به 
دستور شهردار منطقه20 و طي بازديد ميداني كه به اتفاق معاونان ترافيك و 
امورشهري شهرداري منطقه20 انجام شد، آغاز شده و تاكنون600 تن خاك 

و نخاله از اين زمين باير منتقل شده است.

938 تن پسماند هر هفته به سايت بازيافت لنجان 

تحويل مي شود  
  زرين شهرـ  خبر نگار  اطالعات: رئيس اداره حفاظت محيط زيست 
شهرســـتان لنجان گفت: هر هفته 938 تن پسماند خانگي و شهري به سايت 

بازيافت اين شهرستان تحويل مي شود. 
فاطمه محمدي با بيان اينكه آمار 938 تن تحويل پسماند بر اساس آخرين 
بررســـي ها از همه شهر ها و روستاهاي شهرستان لنجان است، اضافه كرد: اين 
پسماندها براي بازيافت مواد قابل بازيافت و توليد كود كمپوست به اين مركز 
منتقل مي شـــود.وي افزود: از اين ميزان حدود 62 درصد مواد آلي، پنج درصد 
نايلون مشكي و رنگي، 2/5 درصد نايلون سفيد، دو درصد شيشه رنگي و  2/5 
درصد شيشه شفاف است.او اضافه كرد: همچنين سه درصد مواد بسته بندي، 
هفت درصد پارچه، يك درصد پت، يك درصد الك، سه درصد فلزات آهني و 
غير آهني، پنج درصد شاخه و برگ، دو درصد سنگ و خاك، چهار درصد چرم 
و كيف و كفش است.وي افزود: هر كدام از شهرها و روستاهاي شهرستان داراي 
محل دفن نخاله هاي ساختماني به صورت جداگانه هستند، كه وضع محل هاي 

ياد شده مغاير با ضوابط و مقررات زيست محيطي است.
محمدي تاكيد كرد: در اين زمينه و با توجه به مصوبات كارگروه مديريت 
پسماند تمام نخاله هاي شهرستان براي مديريت و نظارت دقيق تر و نيز براي 
جلوگيري از برهم زدن چشم انداز منطقه بايد به سايت بازيافت منتقل شوند و 

محل هاي قبلي نيز پاكسازي شود.

  عزم ملي براي حمايت از توليد داخلي  

يزدـ  خبرنــــگار اطالعات:
دبير شوراي هماهنگي بانك هاي 
يزد بابيان اينكه تالش بر عزم ملي 
براي حمايت از توليد ملي با همدلي 
و همكاري برنامه  ريزي شده است، 
افزود: با توجه به شروع و تشديد 

دوباره تحريم ها از 13 آبان، عالوه 
بر اعطاي تسهيالت، استفاده از ساير 
ابزارهاي مالي همچون ال سي نيز 

مدنظر است.  
محمــــد رضايــــي در جمع 
خبرنگاران تأكيد كرد: امروز اعطاي 
وام به نوعي، فشار به شبكه مالي و 
پولي است به همين دليل معتقديم 
از ساير ابزارها به خوبي استفاده شود 
و اين نوع خدمات را در حمايت از 

توليد و صنعت، گسترش دهيم. 
وي با اشــــاره به مســــائل 
پسابرجام هم گفت: اواخر پارسال 
سهم بانك ملي كشور از صندوق 
توسعه ملي براي بازگشايي ال سي 
12 ميليون دالر بود كه سرپرستي 
يزد تنها در يك مــــورد تمام اين 

سهميه را استفاده كرد و اكنون هم 
برخي شعبه هاي ارزي بانك ملي 
به توليدكنندگان مشاوره و كمك 
مي كند. دبير شــــوراي هماهنگي 
بانك هاي يزد تأكيد كرد: حمايت 
همه جانبه بر پايــــه منافع ملي از 
واحدهاي توليدي و اقتصاد كشور 
و استان، مدنظر است به اين دليل 
و با اين هدف گذاري ها، همراهي 
نكردن شبكه بانكي با اين بخش ها 

مفهومي نخواهد داشت.  
او گفت: بايد روال به گونه اي 
باشد كه مردم، پول و سپرده هاي 
خود را در چرخه توليد وارد كنند 
تا شــــاهد نجات اقتصاد و توليد 
كشور باشــــيم.  وي بابيان اينكه 
پرداخت ســــود در بانك ها اشتباه 

است، حداكثر سود در بانك ملي 
را 15 درصــــد اعالم كرد و افزود: 
سياست اين بانك به منظور حمايت 
از اقتصاد، توليد و منافع ملي كشور 
موجب شــــده تا رشد سپرده هاي 
بانكي در سال جاري حدود يك تا 

2 درصد بيشتر نباشد.
 او ادامه داد: بخش عمده اي 
از تســــهيالت ايــــن بانك براي 
قرض الحســــنه هزينه مي شــــود 
به گونه اي كه ســــال گذشته 99,9 
درصد درخواســــت وام ازدواج 
در استان در شعبه هاي بانك ملي 
پرداخت شد و از اين لحاظ رتبه 
برتر كشور را كسب كرديم. دبير 
شوراي هماهنگي بانك هاي استان 
يزد درباره دليل نگه داشتن (فريز) 

پول مردم براي دريافت تسهيالت 
هم گفت: بانك مركــــزي بارها 
فريز كردن ســــپرده ها را ممنوع 
كرد،مي توانيــــم به صورت موردي 

آن ها را بررسي كنيم.  
رضايي دربــــاره وضع انتقال 
حساب شركت هاي بزرگ هم اين 
كار را باوجود تالش هاي متعدد، 
نيازمند عزم همگانــــي در ميان 
مسئوالن استان بيان كرد. او افزود: 
يزد با حدود سه هزار و 400 واحد 
توليدي فعــــال به عنوان چهارمين 
اســــتان صنعتي و دومين استان 
معدني كشور محسوب مي شود. 
وي گفت:اين استان در پرداخت 
تسهيالت مستقيم رونق توليد از 
ســــوي بانك ها، رتبه هفتم كشور 

را دارد.  دبير شــــوراي هماهنگي 
بانك هــــاي يزد گفــــت: ميزان 
تسهيالت 17 بانك زيرمجموعه اين 
شورا تا پايان آبان ماه 1397، 134 
هزار ميليارد ريال بود كه مطالبات 
آن ها نســــبت به مدت مشابه سال 

قبل 90 درصد رشد داشته است. 
رضايي گفت: شبكه بانكي 
استان شامل 28 موسسه است كه 
17 مورد آن زيرمجموعه شوراي 
هماهنگي اســــت. وي افزود: 11 
استان از 31 استان در اقتصاد ملي 
تأثيرگذارند، كــــه يزد يكي از اين 
مناطق است به اين دليل بانك ها 
به عنوان حامي شــــريان اقتصادي 
در اين فرآيند، نقش بسيار مهمي 

دارد.  

سه شنبه 11دي  1397ـ   24 ربيع الثاني  1440ـ   يكم ژانويه 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27186

دبيركل كميسيون ملي يونسكو در ايران :

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

ا تان اكزا اي ا ت هاطالعاتد زنا اشآگ پذ

اعتماد مردم،

 پشتوانه92 سال انتشار بي وقفه روزنامه اطالعات

تهــــران

دفتر مركزي

 (ميرداماد)

  22258014-17
        22223694
       29994509

29994249

3311241109124370268الله زار65150071مارليك

6646728509191576254ابوريحان6670761009121886934ولي عصر

509123198085-77136720نارمك
آزادي

66935043

88720001091231909306693998609192098997يوسف آباد6650270709123970324شهر آرا

3374206409127707311بهشت زهرا2260589109122567663قلهك5590219909123830830شهر ري

76504088رودهن2286669109385164151سيدخندان2271218909121787843شميران

آگهي فقدان مدرك تحصيلي

گواهينامه موقـــت فارغ التحصيلي اينجانب مهرنوش نيك نـــژاد فرزند علي اصغر 

به شماره شناسنامه 4777 و شـــماره ملي 0064272788 صادره از تهران در مقطع 

كارشناســـي رشـــته مترجمي زبان ايتاليايي صادره از واحد دانشگاهي تهران شمال 

مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مي باشـــد. از يابنده تقاضا مي شود گواهينامه موقت 

 را به دانشگاه آزاد اســـالمي واحد تهران شمال به نشاني: تهرانـ  بزرگراه شهيد بابايي 

 (غرب به شـــرق)ـ  خروجـــي حكيميهـ  خيابان شـــهيد صدوقيـ  بلـــوار وفادار  

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال ارسال نمايند.

برگ ســـبز وانت پيكان مـــدل 1388 به شـــماره انتظامي 

ايران73ـ537ل68 و شـــماره موتـــور 11488095602 و 

شماره شاســـي NAAA46AA0AG096111 به نام 

افراسياب كريمي فرزند خانلر به شماره ملي 2410245412 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.

آگهي فقدان مدرك تحصيلي
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب فرشـــته خســـروي حقيقي فرزند 

محمدعلي به ش ش 2520076526 صادره از اســـتهبان در مقطع 

كارشناســـي رشـــته علوم قرآني و حديث صـــادره از وزارت علوم 

تحقيقات و فناوري با شماره 1672 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار 

مي باشد. از يابنده تقاضا مي شـــود اصل مدرك را به دانشگاه قم به 

نشاني قم، بلوار غدير ارسال نمايد.          (فسا)

شناسنامه مالكيت سواري پرايد با شماره پالك 
786ق15ـ  ايران41 موتور1540070 شاسي 

S1412285853509 به نام عباسعلي غالمي مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. پلدختر

كارت هوشمند به شماره 2750514 متعلق به 
اينجانب وحيد مانده علي بوداني فرزند رضا ش ش 

59 ك.م5499938113 متولد 1365 مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط مي باشد. (تيران)

اصالحيه
پيرو آگهي مفقودي مورخ 97/9/26 مربوط به خودروي سواري 
استيشن سيستم هيونداي تيپ توسان به شماره پالك 83189 

نام مالك آقاي رضا بوعذار صحيح مي باشد.آبادان

كليه اسناد و بنچاق، سند مالكيت و سند كمپاني و 
كارت شناسايي پرايد مدل 1384 به شماره پالك 

62ـ636ج37 و شماره موتور 01302572 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط گرديده است.(ساري)

كارت ماشين وانت پيكان تيپ 1600 مدل 1383 
به رنگ سفيدـ  روغني به شماره پالك ايران 13ـ838ب28 

به شماره موتور11283023046 به شماره شاسي 83903145
به نام زهرا آراميان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. اصفهان 

برگ سبز پرايد مدل 82 سفيد شماره 
پالك 582 ج41ـ  ايران 32 و شماره موتور 

617954 به نام محمود ضياء بشيري 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

سند مالكيت و كارت خودرو پژو پارس 
مدل 85 پالك 281ج53ايران66 موتور 
12485058140 شاسي 19354636 

مفقود شده و فاقد اعتبار مي باشد. 

سند كمپانيـ  برگ سبز سواري پرايد 
مدل 1383 پالك 79ـ  484ص37 موتور 

 S1482282106568 00648174 شاسي
مفقود و اعتبار ندارد. 

برگ سبزـ  سند كمپاني سواري پرايد 
مدل 1388 پالك 79ـ  786 ط79 موتور 

 S1412288267530 2957754 شاسي
مفقود و اعتبار ندارد. 

شناسنامه مالكيت سواري پارس خودرو  به 
شماره انتظامي 922 م43 ايران 36 به نام 
خانم ندا فالحي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است. سبزوار 

مفقودي بيمه نامه وكارت خودرو وانت آبي92 
به شماره موتور640088 و شماره شاسي 

NAZPL140TD0310101(VIN) به نام احمداهللا 
توكلي فرزند جالل مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

سندـ  كارتـ  برگ سبز موتورسيكلت آميكو مدل 80 
رنگ قرمز پالك 38972ـ568 موتور 01083917 

بدنه 060107881 به نام خسرو كاوسي مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

سند كمپاني پژو 405 مدل 89 رنگ نقره اي پالك 
ايران24ـ496ي23 موتور 12488330446 

شاسي NAAM01CA4AR329128 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است.

كارت هوشمند خودرو كاميونت ايسوزو مدل 
87 پالك 822ع61ايران84 موتور 700125 

 NAGNKR55E08707668 شاسي
مفقود شده و اعتبار ندارد.

پروانه حمل سالح شكاري به شماره: 
1692795 متعلق به آقاي اسماعيل 
منصوري مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مي باشد.«حسينيـ  آباده»

سند كمپاني پژو405 به شماره پالك
 663ق33ـ ايران41 موتور124K0854102 شاسي 

NAAM01CE3GK416629 به نام علي محمدي 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. پلدختر

اينجانب جابر زارع شام اسبي مالك پژو پارس 
مدل 1385 به شماره شاسي 19341570 و 
شماره موتور 2002781 به شماره انتظامي 

121د95ايران91 بعلت فقدان اسناد فروش 
سند كمپاني تقاضاي رونوشت (المثني) 

اسناد مذكور را نموده است.
لذا چنانچه هركس ادعايي در مورد خودروي مذكور 

را دارد ظرف مدت ده روز بدفتر حقوقي سازمان 
فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر 

ساختمان سمند مراجعه نمايند. بديهي است پس 
از انقضاي مهلت مزبور طبق مقررات اقدام خواهد 
شد و در ضمن اصل سند مالكيت خودرو برگ سبز 
و اسناد دفتري خودرو فوق مفقود از درجه اعتبار 

ساقط است.اردبيل

سند و برگ سبز 

اتومبيل سواري پرايد 

141آي با شماره پالك 

64ايران932د34 

و با شماره موتور 

3177283 و شاسي 

 S1482288306812

با مالكيت محمدابراهيم 

برزگر بفرويي مفقود شده 

از درجه اعتبار

ساقط مي باشد.

اينجانب ثريا كمالي كياباني مالك خودرو 
وانت پيكان تيپ 1600OHV مدل 

1389 دوگانه سوز شماره شاسي 
 NAAA64AA5BG144977CNG

موتور 11489052980 انتظامي 
56ايران571ل49 به علت فقدان اسناد 

فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور 
را نموده ام. لذا چنانچه هركس ادعايي در 
مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به 
دفتر حقوقي شركت ايران 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.فومن

مدارك فارغ التحصيلي اينجانب 
مريم دوستي فرزند يعقوب 
به شماره شناسنامه 527 

صادره از بندرانزلي در مقطع 
كارداني رشته كودكياريـ  مربي 

بهداشت مدارس صادره از واحد 
دانشگاهي اقليد مفقود گرديده 
است و فاقد اعتبار مي باشد. از 

يابنده تقاضا مي شود اصل مدارك 
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

اقليد به نشاني اقليد ابتداي بلوار 
پاسداران واحد دانشگاهي آزاد 

اسالمي ارسال نمايند.

سند كمپاني+ برگ سبز خودرو 
سواري سايپا SL131* مدل1390 

رنگ سفيدـ  روغني شماره 
پالك 76ـ175س16 شماره 

 S1412290048625 شاسي
شماره موتور4456762 متعلق 

به اينجانب آذر دخت باالئي 
كدملي2709157403 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

آگهي مفقودي 
اصل شناسنامه خودرو 

سواري سيستم پژو تيپ 405 
جي ال ايكس 8/1 شماره موتور 

12487017384 شماره شاسي 
 NAAM01CA68E353805

شماره پالك 83ـ176م42 به نام محمد 
ارغواني فرزند سهراب مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.بستك

برگ سبز (سند مالكيت) 
 (GTXi) سواري پرايد صبا
مدل 1387 رنگ سفيد به 
شماره پالك 61ـ449د69 
شماره موتور 2596781 

و شماره شاسي 
 S1412287841062
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.بانه

آگهي مفقودي
برگ سبز و سند خودرو سواري 
پژو405 مدل1386 به شماره 

انتظامي 65ـ479ب63 و به 
شماره موتور12486178175 
و به شماره شاسي 40393358 

متعلق به حسين بخشي وكيل 
آباد مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.((يزد))

سند كمپاني و شناسنامه مالكيت 
(برگ سبز) سواري سمند 

ايكس7 نقره اي متاليك مدل84 
شماره پالك69ـ596د19 

شماره موتور12484152693 
شماره شاسي 14530972 به 
نام داوود اسماعيلي فرزند قنبر 

ش ش522 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط است. گرگان

كارت دانشجويي متعلق به خانم 
زهرا شكوهنده با شماره ملي 

1272759431 و شماره دانشجويي 
9661065 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 

سند كارخانه خودرو پژو 
207 مدل 1396 پالك 

875 ل36 ايران 45 موتور 
179B0012624 شاسي 

 NAAR03FE2HG166871
به نام سميرا كرمي رباطي مفقود 

شده و از درجه اعتبار 
ساقط است. 

آگهي مفقودي 
اصل جواز حمل سالح تك 

لول ساچمه زني كاليبر 
12 مدل كوسه به شماره 

سالح 18001 متعلق 
به سجاد ولي  زاده بيگي 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 

«يزد» 

شناسنامه مالكيت خودرو، برگه كمپاني، 
سند قطعي، بيمه نامه، كارت ماشين 

خودرو سواري سمند تيپ ايكس7 رنگ 
مشكيـ  متاليك مدل 1381 به شماره 
انتظامي 735 ب31 ـ  ايران 98 شماره 

موتور 32908112789 شماره 
شاسي 0081212277 به مالكيت 
محمود حيدري زادي مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز يك دستگاه خودروي 
سواري هاچ بك سيستم سايپا 
تيپ تيبا2 مدل1396 رنگ 
سفيدـ  روغني شماره موتور

M15/8406001 شماره شاسي 
 NAS821100H1087683

شماره پالك 34ـ865ق51 به نام 
اشرف ذاكر حيات داودي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. آبادان

مفقودي برگ سبز خودرو 
سواري پرايد مدل1386 

به شماره شاسي 
 S1412286032746
شماره موتور1848918 

و شماره پالك 
73ايران916ص45 به 

نام رضا روشندل مفقود و 
فاقد اعتبار مي باشد.

سند كمپاني و برگ سبز اتومبيل 
 SX سواري سيتروئن زانتيا
به رنگ نوك مدادي متاليك 
مدل 84 به شماره انتظامي 

593ط53ايران26 به شماره 
موتور 00510456 و شماره 

 S1512284133207 شاسي
مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

اسفراين

آگهي مفقودي
سند خودرو سواري سيستم پژو تيپ 

ROA به رنگ نوك مداديـ  متاليك مدل 
1385 دوگانه سوز به شماره انتظامي 

54ـ931ج34 و به شماره موتور 
11685045064 و به شماره شاسي 
61306534 متعلق به اعظم السادات 
ميرسليمي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.«يزد»

سند كمپاني و برگ سبز 
پرايد مدل 1380 به 

شماره پالك 45ـ857ق88 
و شماره شاسي 

S1412280709067 و 
شماره موتور 00239983 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كرمان 

سند و برگ سبز خودرو سواري 
پژو پارس مدل 90 به رنگ 

سفيد روغني به شماره شهرباني 
561ط91ايران24 و شماره شاسي 
NAAN21CA8BK132634 و 

شماره موتور 12490229607 به 
نام ايمان جهاني كاجي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز سواري سمند 
مدل 1396 به شماره پالك 

45ـ932ق85 با شماره 
 147H0271544 موتور

و شماره شاسي 
 NAACJ1JE8HF270413
به نام بهار صابري مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

برگ سبز سواري سمند 
مدل 1390 به شماره پالك 
45ـ526ص12 با شماره 
موتور 12490037791 

و شماره شاسي 
 NAACN1CM0BF752519
به نام مهدي محزون مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. كرمان 

برگ سبز پرايد سفيد 
مدل 83 به شماره انتظامي 

982س52ايران55 
شماره شاسي 

 S1412283277849
به نام اينجانب اكرم چناري 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي  باشد.

سند كمپاني پژو روآ مدل 
1385 به شماره انتظامي 

614س37ايران71 
و شماره موتور 

 11685030218
و شماره شاسي 

61308643 مفقود 
گرديده و اعتبار ندارد. 

(شهركرد)

سند كمپاني(فاكتور فروش) 
خودرو سواري پرايد 132 
مدل 1390 به شماره پالك 

ايران23ـ943ي19 به شماره 
موتور 4326626 به شماره 

 S5420090062440 شاسي
به نام ليال نجف زاده مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. اصفهان 

سند كمپاني، سند مالكيت خودرو 
(برگ سبز) و كارت مشخصات موتورسيكلت 
تالش رنگ قرمز مدل 82 بنام آقاي حسين 

نجفيان فرزند باونعلي متولد 57 ش ش 
13291 نورآباد شماره ملي 4208190371 

شماره موتور: 156040241595 شماره 
شاسي: 1132444 شماره انتظامي: 

516ـ35885 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

گمشده
پالك بدنه تراكتور اي ت ام مدل 
1389 به رنگ قرمز روغني به 

 LFDWOO908W شماره موتور
و شماره شاسي HO7264 و 

شماره شهرباني 326/47ك15 
به نام آقاي اسمعيل كاروين مفقود 

شده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.آشتيان

مفقودي برگ سبز و سند 
كمپاني خودرو سواري ليفان 
مدل1395 به شماره شاسي 

  NAKNH4626GB101686
ش  موتور 

LF489Q150701044 و 
شماره پالك 83ايران338و65 

به نام سودابه نادري مفقود و 
فاقد اعتبار مي باشد.

كارت هوشمند ناوگان به 
شماره 2905839 متعلق 

به كاميون كشنده فائو 
مدل1392 به شماره موتور

 CA6DM242E352320718
و شماره شاسي 

 N5T6CA425DDT00422
مفقود گرديده فاقد اعتبار است. 

(تيران)

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري رنو PK مدل 

1385 به شماره پالك 
16ـ688ط36 و شماره 

 M131458347موتور
و شماره شاسي 

5063136 مفقود 
گرديده فاقد

 اعتبار است. (تيران)

آگهي فقدان مدرك تحصيلي(نوبت سوم)
آقاي حميد شيرعليزاده علمداري فرزند جبرئيل 
دارنده شماره شناسنامه 93 صادره از هاديشهر 
متولد 1355 اظهار مي دارد دانشنامه دائم به 
شماره 7098 مورخه 80/9/28 ايشان مفقود 
گرديده است. لذا به موجب اين آگهي دانشنامه 

مذكور ابطال مي شود. از يابنده خواهشمند است 
مدارك فوق را به مديريت امور آموزشي دانشگاه 

علوم پزشكي تبريز تسليم نمايد. هادي شهر

سند و برگ سبز 
موتورسيكلت باجاج 

پالتينا 125 و با شماره 
پالك 639ايران12631 

و با شماره موتور
JKMBUA41646 و تنه 
 NEO***25C9132590
مفقود شده از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

اصل سند كمپاني خودروي سواري 
ام وي ام مدل 1390 به رنگ 

مشكي متاليك و به شماره شاسي 
NATEBAEBX01002369 و شماره 

 MVM472FGA017089 موتور
و شماره پالك ايران69ـ996ب88 
به نام آقاي مسعود شيرازي فرزند 

روح اله مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است.

سند مالكيت تراكتور كشاورزي 
مدل 1398 به 

رنگ قرمز روغني به شماره پالك 
63ـ737ك18 و شماره موتور 
YAW0174F و شماره شاسي 

 N3HKTAA4DGHR10713
به نام عوض نوروزي مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.كازرون

برگ كمپاني و برگ سبز 
(سند مالكيت) وانت دوكابين 
پاژن4 و 2 جي.دي مدل 1381 

رنگ نوك مداديـ  روغني به 
شماره پالك 51ـ234ج84 

 M24224931Z شماره موتور
و شماره شاسي 8100340 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.بانه

برگ سبز و سمند سواري پژو 
405 جي ال ايكس آي 8/1 نقره اي 

متاليك مدل 1389 شماره 
موتور 12489099034 شاسي 
 NAAM01CA0AR524899
پالك 73ـ714ج94 مالك ابراهيم 

راهنما مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط است.

الرستان

برگ سبزـ  كارت و پالك 
موتورسيكلت سرير125 با 

شماره پالك 638ايران63664 
و با شماره موتور 

CG125NBJA3107066 و 
 NBJ***125B9084191 تنه

مفقود شده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

سند مالكيت(برگ سبز) 
خودرو سواري تيبا سفيد 

رنگ مدل1395 به شماره 
شهرباني 78ايرانـ 915ي23 

و شماره موتور8248274 
و شماره شاسي 

NAS811100F مفقود 
گرديده است و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب شادي تفقدي فرزند 
عليرضا و به شماره شناسنامه 1ـ5555ـ00178 

صادره از تهران در مقطع كارشناسي رشته: 
مديريت بازرگاني صادره از واحد دانشگاهي 

يادگار امام خميني(ره) با شماره 3293075 مفقود 
گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده 
تقاضا مي شود اصل مدرك را به صندوق پستي 

18155/144ـ  دانشگاه آزاد اسالمي واحد يادگار 
امام خميني(ره) ارسال نمائيد.

مفقودي
آگهي فقدان سند قطعي 
به شماره 2766 به تاريخ 

92/4/13 قريه توره پالك68 
اصلي بخش 4 اراك حوزه ثبتي 
شازند به نام علي ماليري فرزند 
ولي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 
شازند شهرتوره علي ماليري

برگ سبز و كليه اسناد و 
مدارك فروش خودروي 

سواري ROA مدل1385 
رنگ نوك مدادي شماره 

پالك25ـ874ي47 شماره 
موتور11685043738 

شماره شاسي 61305754 
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. آذرشهر

سند كمپاني و برگ سبز (شناسنامه) 
كاميون ولوو آتش نشاني 

مدل 1383 بشماره انتظامي 
926ع19ايران63 بشماره 

موتور 389652 بشماره شاسي 
YV2B4CFD54T700888 بنام 
شركت مديريت توليد برق جنوب 

فارس مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است.(شيراز)

سند وسيله نقليه پيكان سواري 
رنگ: سفيدـ  روغني تيپ: 

1600i مدل: 1383 شماره 
موتور: 11283126391 شماره 
شاسي 83523810 شماره پالك 

85ـ589ب78 به نام جنگيان 
درزاده كد ملي 3701638667 

مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.
سوران

مفقودي
برگ سبز و كارت ماشين ليفان 
ايكس50 سفيد به نام سامان 
فيروزي فيروزكوهيبه شماره 

پالك116ج31 ايران67 و شماره 
 1F479q2b170490452موتور

و شماره شناسايي 
naksg4526hb110441 مفقود 

گرديده اعتبار ندارد. (نايين)

نوبت سوم
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب خديجه صالحـــي كووزاني فرزند محمد 

به شماره شناســـنامه 752 صادره از تهران در مقطع كارشناسي (ليسانس) 

رشته علوم اجتماعي شـــاخه ارتباطات اجتماعي صادره از واحد دانشگاهي 

تهران مركزي با شـــماره 32320/42 و تاريخ 1371/11/12 مفقود گرديده 

اســـت، از يابنده تقاضا مي گردد اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

تهران مركزي به نشاني: تهرانـ  خ آزاديـ  خ اسكندري شماليـ  خ فرصت 

شيرازيـ  پالك 136 صندوق پستي 13185/768 ارسال نمايد.  

كارت بازرگاني اين جانب مهدي قائمي 
محمدي با شماره 10260487218 
مفقود شده است كه از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 

ترخيص نامه 
شماره 1590241 

مفقود شده و از درجه 
اعتبار ساقط است. 

كارت هوشمند شماره 
2171975 و شماره پرونده 

162325088 صادره از 
سازمان راهداري و حمل و 

نقل جاده اي مربوط به كاميون 
كمپرسي 10 چرخ ايويكو 

شماره پالك 62ـ189ع24 
مدل 1386 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. گرگان 

دانشنامه مهندسي مكانيك و 
كشتي سازي دانشگاه اميركبير 

به نام ميالد الماسيان مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

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. 

جواز اسلحه شكاري ته پر يك لول مدل دستكش 
رمينگ تون ساخت آمريكا با كاليبر 20 به شماره 
S484773X به نام راميار دورانديش مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 
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اصفهانـ  خبرنگار اطالعات: بر اساس 
استانداردهاي تعريف شـــده بايد به ازاي 
هر10 هزار نفر يك پرده ســـينمايي وجود 
داشته باشد اما براي هر160 هزار نفر يك 

پرده سينمايي در كشورمان وجود دارد.  
مديرعامل موسسه فرهنگي تبليغاتي 
بهمن سبز وابسته به حوزه هنري سازمان 
تبليغات اسالمي در نشست خبري گشايش 
پرديس سينمايي ساحل اصفهان با بيان اين 
مطلب افزود:500 پرده سينمايي در كشورمان 

وجود دارد و همچنان كمبود سينما داريم. 
 محمود كاظمي با اشاره به اينكه سينما 
با فيلم زنده اســـت و با افزايش سينماهاي 
كشورمان مي توان محتواي آنها را نيز تامين 
كرد گفت: ظرفيت هاي زيادي در كشورمان 
همچون سال هاي دفاع مقدس، قصه هاي 
قرآني و وجود شخصيت ها براي ساخت 
فيلم هاي ارزشي وجود دارد اما كمتر به آنها 
پرداخته شده است و مسئوالن فرهنگي و 
دست اندركاران بايد براي تامين محتواي 

سينماهاي كشورمان چاره انديشي كنند.  
او افزود: محتوا براي توليد فيلم هاي 
ارزشـــي وجود دارد ولي نيازمند همت و 

همفكري است. مديرعامل وي در ادامه با 
اشاره به اينكه سينماهايي كه در اختيار حوزه 
هنري بود از نيمه سال 92 به موسسه بهمن 
ســـبز واگذار و از نيمه سال 94 بازسازي و 
نوسازي سينماها آغاز شده است گفت: از 
ســـال 94 تاكنون4500 صندلي به ظرفيت 
سينماهاي كشور اضافه شده است. كاظمي 
با بيان اينكه با بازسازي سينماهاي كشور و 
افزايش كيفيت آن، مخاطبان آنها نيز افزايش 
پيدا كرده است افزود: با بازسازي سينماي 
شهر بروجرد، شمار مخاطبان آن 11 درصد 
افزايش پيدا كرد، شمار مخاطبان سينماي 
بهمن تهران 3/5 برابر و شـــمار مخاطبان 
پرديس سينماي چهارباغ اصفهان نيز 5 برابر 

شد. 
  او به سينما ساحل اصفهان اشاره كرد 
و گفت: اين ســـينما قبال داراي يك سالن 
نمايش با ظرفيت640 نفر بود كه با بازسازي 
آن و ايجاد 9 سالن نمايش، ظرفيت آن در 
مجموع به 1200 نفر افزايش يافته اســـت. 
وي ادامه داد: در هر كدام از ســـالن هاي 
سينما ساحل اصفهان يك فيلم متفاوت با 
رده هاي سني مختلف اكران خواهد شد كه 

اميدواريم با افزايش سالن هاي آن، مخاطبان 
آن نيز افزايش يابـــد. او با اعالم اينكه در 
ابتدا براي ساخت پرديس سينماي ساحل 
اصفهان 9 ميليـــارد تومان اعتبار پيش بيني 
شـــده بود گفت: به دليل افزايش قيمت 
ارز براي واردات تجهيزات آن، اين سينما 
با 11 ميليارد تومان هزينه ســـاخته شد كه 
يك ميليارد تومان آن را شهرداري اصفهان 

پرداخت كرده است. 
وي افزود: بازســـازي سينما سپاهان 
اصفهان، بازسازي 3 سالن سينماي كاشان 
و ساخت يك ســـينما در شهر علويجه از 
برنامه هاي اين موسسه فرهنگي در استان 
اصفهان است. او در ادامه با بيان اينكه حوزه 
هنري سازمان تبليغات اسالمي بزرگترين 
سينما دار كشور است، چشم انداز اين نهاد 
را ايجاد سينما در شهرهاي دور افتاده كشور 
اعالم كرد و گفت: در مركز استان ها سينماهاي 
زيادي وجود دارد و بايد در شهرهاي دورتر 
از مراكز استان هاي كشور هم سينما ساخته 
شود.  كاظمي افزود: به زودي عمليات اجرايي 
ساخت يك پرديس سينمايي در شهر مراغه 
استان آذربايجان شرقي آغاز مي شود و تا يك 

ماه آينده سينماي فجر سياهكل استان گيالن 
نيز افتتاح خواهد شـــد. او شمار مخاطبان 
سينماهاي كشـــورمان را 2 تا 3 ميليون نفر 
اعالم كرد و گفت: چرا كشورمان با چنين 
جمعيتي بايد اين تعداد مخاطب سينما داشته 
باشد؟ مديرعامل موسسه بهمن سبز با بيان 
اينكه ارزان ترين تفريح براي مردم كشورمان، 
سينما رفتن است افزود: هزينه سينماها به 
خصوص در مصـــرف انرژي افزايش پيدا 
كرده است كه حمايت دولت و مجلس و 

مسئوالن را مي طلبد.  
* ضرورت افزايش سالن هاي سينما

رئيس حوزه هنري گفت: امروز وجود 
سالن هاي ســـينما و هر چيزي كه بتواند 
انســـان ها را گرد هم جمع كند و فرصت 
گفتگو را بين آنها ايجاد كند بيش از گذشته 

نياز است. 
 محسن مومني شـــريف در مراسم 
گشايش رســـمي پرديس سينمايي ساحل 
اصفهان افزود: اگرچه حوزه هنري مي تواند 
هزينه زياد ساخت سينما در كشور را صرف 
توليد فيلم كند تا در سال چندين فيلم خوب 
توليد شود اما اكنون ساخت سينما اهميت 

دارد زيـــرا در دوره اي زندگي مي كنيم كه 
انســـان بيش از دوره هاي گذشته منزوي و 

جامعه گريز است. 
 او با بيان اينكه انســـان يك موجود 
اجتماعي است و بايد در محافل و اجتماعات 
حاضر شود افزود: به رغم وجود رسانه هاي 
نوين و فضاهاي اجتماعي كه ادعاي اجتماعي 
بودن دارند، اما امروز انسان بيش از پيش تنها 
است. مومني شريف همچنين گفت: حوزه 
هنري در بخش توليد فيلم نيز فعال است و 

كارهاي زير بنايي انجام مي دهد.
 او در ادامه با اشاره به 32 سالن سينمايي 
در اصفهان افزود: بر اساس برنامه ريزي هاي 
انجام شـــده، تا پايان امســـال، سالن هاي 
سينمايي اصفهان به40 سالن افزايش پيدا 
خواهد كرد.  ســـينما ساحل اصفهان داراي 
يك ســـالن نمايش با ظرفيت640 نفر بود 
كه با بازسازي آن و ايجاد 9 سالن نمايش، 
ظرفيت آن در مجموع به1200 نفر افزايش 
يافته است. اين پرديس سينمايي به عنوان 
دومين پرديس ســـينمايي اصفهان بوده كه 
در مدت 9 ماه و با 11 ميليارد تومان هزينه 

ساخته شده است.

براي هر 160 هزار نفر يك سينما در كشورمان وجود دارد

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: 
رئيس هيأت مديـــره و مديرعامل 
شركت توسعه و مديريت بنادر و 
فرودگاه  بين المللي قشم از برگزاري 
دومين جشنواره سقوط آزاد قشم 

در سايت روستاي نقاشه در حومه 
فرودگاه اين جزيره خبر داد. مجتبي 
شـــمس نژاد با اعالم اين خبر بيان 
داشت: دومين جشنواره سقوط آزاد 
قشم با مشاركت سازمان منطقه آزاد 

قشم و شركت توسعه و مديريت 
بنادر و فرودگاه قشم در دو بخش 
آموزشي و تمريني در حال برگزاري 
اســـت. وي ادامـــه داد: در بخش 
آموزشي اين جشنواره، 12 مربي در 

سه  گروه پكينگ چتر، پرش هاي 
گروهي و پرش با لباس هاي باله دار 
با نام «وينگ سوت» به 58 شركت 

كننده آموزش دادند. 
رئيس هيأت مديره و مديرعامل 
شركت توسعه و مديريت بنادر و 
فرودگاه بين المللي قشم افزود: بخش 
تمريني كه بـــا حضور برترين هاي 
كشور در حوزه ورزش هاي هوايي 
همراه است نيز در سه گروه اجراي 
پرش هاي تفريحي تندم، دوره هاي 
سقوط آزاد  AFF  و استاتيك الين، 

برگزار مي شود. 
شمس نژاد با اشاره به شركت10 
بانوي ورزشكار در بخش تمرين 
اين جشنواره اظهار كرد: اميدواريم 
بانوان عالقه مند بـــه ورزش هاي 
هوايي با مشـــاركت بيشتر خود به 
توسعه و گســـترش ورزش هاي 
هوايي در جزيره گردشگري قشم 

كمك كنند. 

آسمان قشم؛ ميزبان دومين جشنواره سقوط آزاد

همدان-خبرنگار اطالعات: ســـال گذشـــته 600مقاله از دانشـــگاه 
علوم پزشكي همدان در مجالت معتبر علمي دنيا به چاپ رسيده  وهم اكنون 

850 طرح تحقيقاتي در حال انجام است.
سيدحبيب اهللا موســـوي بهارـ  رئيس دانشگاه علوم پزشكي همدان در 
مراسم تجليل از برگزيدگان نوزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه 
يادشـــده با اعالم خبر باال افزود: هفته پژوهش فرصت مناسبي براي معرفي 
ظرفيت ها و فعاليت هاي پژوهش محور است. دانشگاه علوم پزشكي همدان 16 
شركت دانش بنيان را در مركز رشد پارك علم و فناوري همدان به ثبت رسانده  

كه حداقل 6 مورد از محصوالت آنها به مرحله تجاري سازي رسيده است. 
وي گفـــت: از اوايل دهه 70 اقدامات تمريني براي پژوهشگرشـــدن 
دانشگاهيان كشور آغاز شد و دانشجويان پژوهشگر تربيت شدند و هم اكنون به 

مرحله توليد علم دست يافته اند. 
موسوي بهار با اشاره به افزايش اسامي ايرانيان پژوهشگر در منابع علمي 
گفت: پژوهشگران در توليد علم رتبه هاي خوبي كسب كرده اند و نظام مديون 

آناني است كه بي چشمداشت و صرفا براي ارتقاي علمي تالش كرده اند.
وي با تاكيد بر اينكه افزايش شمار ارجاع مقاالت و نويسندگان فعال بسيار 
بااهميت است، اضافه كرد: بايد بخشي از بودجه پژوهشي براي نويسندگان 
فعال و بخش قابل توجهي نيز براي پروژه هاي مهم در نظر گرفته شود و هيأت 

امنا مصوباتي در اين زمينه داشته باشند. 

چاپ 600مقاله از  پژوهشگران 
علوم پزشكي همدان  در مجالت  علمي دنيا 

بهره برداري از طرح آبياري نوين
در 98 درصد از اراضي دشت پلنگ استان بوشهر

كاكيـ  خبرنگار اطالعات: نماينده مردم شهرســـتان هاي دشتي و 
تنگســـتان در مجلس شوراي اسالمي گفت: آبياري نوين در 98 درصد از 
اراضي «دشت پلنگ» شهرستان دشتي با اعتباري معادل 60 ميليارد ريال به 

بهره برداري رسيد. 
ســـيد كمال الدين شهرياري در حاشيه اين جشن پايان آبياري تحت 
فشار در «دشت پلنگ» اظهار كرد: شهرستان دشتي ظرفيت هاي بسيار بااليي 
در بخش كشاورزي دارد و با توجه به خشكسالي و كم آبي هايي در سال هاي 
اخير با آن مواجه هســـتيم، ضروري است كه روش هاي سنتي آبياري به 
آبياري نوين تغيير كند؛ زيرا با استفاده از روش هاي نوين مي توانيم با همين 
آب كم، سطح زير كشت بيشتري داشته باشيم كه نتيجه آن صرفه جويي در 

منابع آبي و افزايش محصوالت كشاورزي در سطح است. 
شهرياري يادآور شـــد: وزارت جهاد كشاورزي در سراسر كشور به 
دنبال ترويج روش هاي آبياري نوين است و خوشبختانه شهرستان دشتي در 
استان بوشهر اگرچه به لحاظ ظرفيت توليد محصول، دومين شهرستان استان 
محسوب مي شود. به لحاظ سطح زير كشت گلخانه اي و سطح آبياري هاي 
نوين، در اســـتان بوشهر مقام اول را دارد. شهرياري تأكيد كرد: 98 درصد 
اراضي دشت پلنگ استان بوشهر كه از طريق آبياري نوين و با استفاده از 60 
ميليارد ريال اعتبار انجام شده است، با حضور معاون امور باغباني و مشاور 
وزير و مجري سيستم هاي آبياري نوين وزارت جهاد كشاورزي افتتاح شد 
و مورد بهره برداري قرار گرفت كه اميدواريم بتوانيم اين روش آبياري را در 

ديگر مناطق و دشت هاي شهرستان دشتي و استان بوشهر توسعه دهيم.

شهرداري تبريز وانت بارهاي ميوه فروش 
را جمع آوري مي كند

تبريزـ  خبرنگار اطالعات: شهردار تبريز تداوم روند فعلي ساماندهي 
وانت بارهاي ميوه فروش تبريز را بي نتيجه خواند و گفت: درباره وانت بارها 
همه بايد با هم كار كنيم و اگر قرار باشد شهرداري وانت بارها را جمع آوري 
كند و اعضاي شوراي براي آزادي آنها سفارش كنند، توفيقي حاصل نخواهد 
شد.ايرج شهين باهر در جلسه علني شوراي اسالمي شهر تبريز افزود: با 
توجه به عدم رعايت نكات فني در دوره هاي قبل، آسفالت تبريز در همه 
نقاط به بازسازي نياز دارد و ما با همه توان به توليد آسفالت و آسفالت ريزي 
مشغول هستيم.ضمن آن كه شـــركت آب و فاضالب ريالي از مطالبات 

شهرداري را از محل حفاري هاي فاضالب، پرداخت نكرده است.
شهين باهر در خصوص پروژه ميدان آذربايجان اظهار داشت: درباره 
ميدان آذربايجان كميســـيون هاي تخصصي شـــوراي شهر ورود كنند و 

جمع بندي آنها براي ما هم حجت است كه بايد به مردم گزارش شود.
همچنين طرح ساماندهي باغ گلستان مراحل نهايي را سپري مي كند و 

مشكالت عمليات اجرايي آن ظرف چند ماه آتي حل مي شود.
شهرداري تبريز درخصوص جمع آوري دستفروشان از سطح شهر 

تبريز گفت: در اين مورد شهرداري مر قانون را اجرا مي كند. 
وي در ادامه با انتقاد از ادارات خدمات رسان شهر اظهار داشت: اين 
ادارات شـــهرداري را در پروژه هاي خود همراهي نمي كنند و انتظار داريم 

اعضاي محترم شوراي شهر در اين باره از اين دستگاه ها سوال كنند. 

ضرورت برخورداري
  از معافيت مالياتي شهرك صنعتي قرچك  

قرچكـ  خبرنگار اطالعات: عضو شوراي اسالمي استان تهران گفت: 
معافيت مالياتي پنج ساله پاشنه آشيل شهرك صنعتي قرچك است.

محمد عظيمي با اشاره به بحث طوالني مدت معافيت مالياتي پنج ساله 
واحدهاي مستقر در شـــهرك صنعتي قرچك افزود: در صورتي كه واحدها 
مشمول اين معافيت نشوند، به  هيچ وجه حاضر به سرمايه گذاري بيشتر در اين 

شهرك نخواهند بود.
وي با اشاره به مشكالت شهرك صنعتي قرچك اظهار داشت: الزمه  توليد 
داخلي اين است كه اقداماتي در زمينه زيرساخت ها و در خصوص معافيت هايي 
انجام شود تا اشخاص سرمايه گذار و مديران اين واحدها كه ترغيب شوند در 

اين زمينه ها سرمايه گذاري كنند.
او اضافه كرد: مهم ترين آن ها معافيت هاي مالياتي اســـت كه با توجه به 
قانون، شـــهرك هاي صنعتي واقع در محدوده 120 كيلومتري از اين معافيت 
برخوردار نخواهند شد.عظيمي افزود: قرار بر اين بود يك واحد توليدي حدود 
1800 كارگر شـــروع به كار كند ولي  اكنون با ظرفيت 150 تا 200 نفر در  يك 
نوبت در حال كار است و در صورتي كه معافيت مالياتي شامل حال آن ها نشود 

قادر نخواهند بود نوبت هاي دوم و سوم را راه اندازي كنند.

جابه جايى 7 ميليون و 680 هزار ُتن كاال در همدان
همدانـ  خبرنگار اطالعات: مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان همدان گفت: طي 8 ماهه امسال 7 ميليون و 678 هزار تن كاال در استان 
همدان جابه جا و 538 هزار و 300 برگ بارنامه نيز در اين استان صادر شده كه 

نسبت به مدت مشابه پارسال 12 و نيم درصد افزايش داشته است.
مصطفي پناهنده افزود: سال گذشـــته 487 مورد و امسال نيز در 8 ماهه 
امســـال 657 مورد تخلف اضافه بار در اســـتان همدان شناسايي شده كه 25 
درصد افزايش داشته است. عمده كاالهاي جابجا شده در استان همدان سيمان، 

محصوالت كشاورزي و معدني و فرآورده هاي نفتي بوده است.
پناهنده با تأكيد بر اينكه در استان همدان ساالنه 12 ميليون تن كاال جابجا 
مي شود، گفت: در اين استان 99 شركت حمل و نقل، 4 انجمن كارفرمايي و 7 

انجمن كارگري رانندگان فعاليت دارند. 

بازپيرايي ديوارباروي تاريخي دامغان  
دامغـــانـ  خبرنگار اطالعات، ديوار بـــاروي دامغان پس از ارگ بم 

بزرگترين معماري خشتي ايران است كه در اوايل دوران اسالمي بنا شد. 
اين ديوار بارو كه قدمت بيش از هزار ســـاله دارد، 16 هزار متر طول، 
106 برج و چهار دروازه داشته كه به مرور زمان به علت فرسايش و نزوالت 

آسماني فقط هشت هزار متر آن باقي مانده است. 
مهدي قاســـمي سرپرســـت اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري دامغان گفت: اين مرحله از مرمت و بازسازي شامل استحكام 
بخشي، پي بندي، زيرســـازي اليه هاي اندروني و اليه هاي حفاظتي 60 
متراب اين باروست. در چند سال اخير در سه مرحله 250 متر اين بارو مرمت 
شده اســـت. براي مرمت وبازسازي اين بناي خشتي قديمي بيش از 240 

ميليون تومان اعتبار هزينه شده است. 
اهميت سوق الجيشـــي دامغان در مسير جاده ابريشم، قرارگرفتن در 
شاهراه اصلي ارتباط شرق و غرب و تردد پيشه وران و تجار در زمان بسيار 
كهن باعث شده است كه براي جلوگيري از تهاجم دشمنان ديواري با ارتفاع 
هشت متر و قطر چهار متر و با معماري خشتي در اطراف شهر دامغان ساخته 

شود. باروي دامغان سال 1375 در فهرست آثار ملي ثبت شده است.  

  بهره برداري از 4 طرح بهداشتي و درماني در كاشان
كاشانـ  خبرنگاراطالعات: چهار طرح بهداشتي و درماني كاشان به 
ارزش 17 ميليارد و500 ميليون ريال در آييني با حضور فرماندار، نماينده مردم 
در مجلس و جمعي از مسئوالن شهرستاني به بهره برداري رسيد. دانشگاه علوم 
پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كاشان در قالب 103 خانه، پايگاه و مركز 

بهداشتي درماني در اين منطقه خدمات رساني مي كند. 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان در اين 
زمينه گفت: اين طرح ها شامل مركز خدمات جامع سالمت روستاي آزران و 

خانه هاي بهداشت سه روستاي وركان، ويدوج و پنداس است. 
ابراهيم كوچكي افزود: براي ساخت و تجهيز مركز خدمات جامع سالمت 
روســـتاي آزران با زيربناي450 مترمربع نزديك به هفت ميليارد ريال از سوي 
فردي نيكوكار با هدف تامين و ارتقاي سطح سالمت جسمي، رواني و بهداشتي 
مردم منطقه هزينه شده است.  او يادآوري كرد: براي ساخت هر يك از سه خانه 
بهداشت روستايي با زير بناي 193 مترمربع نيز سه ميليارد و 500 ميليون ريال از 

محل اعتبارهاي دانشگاه و كمك خيرين سالمت ساز اختصاص يافت. 

تولد بچه كروكوديل ها در خليج فارس
  بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات:در مزرعه پرورش كروكوديل در قشم 

60 سر بچه كروكوديل متولد شدند.
 مدير مزرعه پرورش كروكوديل قشم با اعالم اين خبر گفت: وزن هر 
بچه كروكوديل  در هنگام تولد بين صد تا 120 گرم و طول بدنش بين 15 تا 
20 سانتي متر است.مژگان روستا افزود:كروكوديل ها ممكن است بعد از 
يك عمركامل، طول بدنش تا شش متر، و وزنش به يك تن برسدوآنها به 

طور تقريبي 80 سال عمر مي كنند.
وي گفت: كروكوديل ها در 15 سالگي شروع به تخمگذاري مي كنند 
و تا 60 سالگي، سالي يك بار، و هر بار، حدود سي تخم مي گذارند. شمار 
كروكوديل هاي مزرعه پرورش قشم 200 سر است.مدير مزرعه پرورش 
كروكوديل قشم گفت: بزرگترين كروكوديل اين مزرعه 27 ساله با نام خان بابا،

چهارمترطول دارد و كوچكترين آن يك نوزاد 40 سانتي متري است.
 او با اشاره به اين كه كروكوديل هاي مزارع پرورش شهرستان هاي قم، 
بندرانزلي وكيش هم از مزرعه پرورش قشم تامين شده است. افزود: تامين 
كروكوديل ها در كشورهاي حاشيه خليج فارس و ارمنستان را نيز در دستور 

كار داريم.
مزرعه پرورش كروكوديل هشـــت سال پيش با سرمايه گذاري اوليه 
500 ميليون تومان، و با هدف صادرات گوشت و پوست در جزيره هنگام 

شهرستان قشم آغاز به كار كرد.

كرمانـ  خبرنگار اطالعات: 
رئيس ســــازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان كرمان از سرمايه گذاري 
35 هزار ميليارد توماني در حوزه 
صنعت، معدن و اقتصاد مقاومتي اين 

استان خبر داد.
 مهدي حسيني نژاد در جمع 
خبرنگاران گفت: اختيارات حوزه 
معدني از جملــــه انتقال گردش 
حســــاب صنايع مادر در جهت 
توسعه، به شــــوراي معادن كرمان 
تفويض شده است كه با انجام اين 
كار، سيستم بانكي توان پرداخت 

تســــهيالت به واحدهاي كوچك 
و متوســــط را دارد و اين موضوع 
امتيازات بزرگي از جمله دستيابي به 
قدرت تعامل با بانك ها و دسترسي 
سيستم بانكي به منابع توانمند را 

فراهم كرده است. 
وي افــــزود: همچنين با اين 
تفويض اختيارات، زيرساخت ها 
براي تامين مواد اوليه، ماشين آالت، 
خطوط توليد در استان ها در حال 
فراهم شدن است و از اين به بعد 
مراحل ثبت سفارش در استان كرمان 
انجام مي شود كه با اين اقدام مناطق 

ويژه اقتصادي كاال و مواد اوليه بدون 
ثبت سفارش فعاليت هاي خود را 

انجام مي دهند. 
حسيني نژاد با تاكيد بر اينكه 
روند تكميل زنجيره ارزش افزوده 
صنايع جانبي و شركت خدماتي 
در اســــتان كرمان در حال رشد 
است، اظهار داشت: طي سال هاي 
گذشــــته با اصالح قوانين ميزان 
سرمايه گذاري ها را افزايش داده ايم 
و نتيجــــه آن توليد 10 ميليون تن 
شــــمش فوالد از مجموع 55 هزار 
تن فوالد افق 1404 از استان كرمان 

خواهد بود.  رئيس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان كرمان تاكيد 
كرد: در استان كرمان صنايع مادر 
عالوه بر اشتغالزايي، به موتور محركه 
شركت هاي وابسته و شركت هاي 

خدماتي تبديل شده است. 
به گفته وي 37 درصد توليد 
ناخالص داخلي كشور، 5/8 ميليارد 
تن ذخاير قطعي اثبات شده معدني 
و 40 درصد از وصول حقوق دولتي 

از استان كرمان تامين مي شود. 
حسيني نژاد تاكيد كرد: سنگ 
آهن، مس، كروميت و زغال سنگ 

83/5 درصد ذخاير شناخته شده 
استان كرمان را تشكيل كه اين ميزان 
ظرفيت مطلوب معدني اين استان را 

نشان مي دهد. 
وي با بيــــان اين كه در قانون 
برنامه ششم توسعه متوسط رشد 
استان كرمان هشت و نيم درصد و 
در حوزه معدن 11/4 درصد تعريف 
شده است كه اين آمار تحقق پيدا 
خواهد كرد، بر واگذاري معادن زغال 
سنگ به بخش خصوصي تاكيد كرد 
و افزود: واگــــذاري معادن زغال 
سنگ به بخش خصوصي شرايط 

بهتري را براي اســــتان كرمان رقم
 خواهد زد. 

جايگاه ممتاز كرمان در حوزه صنعت و معدن كشور

سه شنبه 11دي  1397ـ   24 ربيع الثاني  1440ـ   يكم ژانويه 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27186

آگهي دعوت
 بدينوســــيله از كليه ســــهامداران و يا نمايندگان قانوني شــــركت اراســــل افزار (سهامي خاص)
 ثبت شده به شماره 194059 و شناسه ملي 10102359712 دعوت به عمل مي آيد در جلسه مجمع 
 عمومي عادي به طور فوق العاده كه رأس ساعت 15 مورخه 1397/10/27 واقع در تهران شهرك قدس،
 خيابــــان ايران زمين خيابان دوم، كوي خرداد پالك1 تشــــكيل مي گردد، حضور به هم رســــانيد.

دستور جلسه:
1ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره 

2ـ انتخاب بازرسين 
3ـ تصويب تراز حساب سود و زيان مربوط به سال مالي 1396
4ـ هرگونه تصميماتي كه در صالحيت مجمع شركت باشد. 

هيئت مديره

آگهي دعوت سهامداران 
جهت تشكيل مجامع عمومي عادي به طور فوق العاده 

در شركت پويش گستر صنعت (سهامي خاص)
بدينوســـيله از كليه سهامداران شـــركت پويش گستر صنعت 
ســـهامي خاص به شـــماره ثبـــت 127711 و شناســـه ملي 
10101710978 دعـــوت به عمل مي آيد تا در جلســـه مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده شـــركت كه در ساعت 11 مورخ 
 97/10/22 در محل شركت تشكيل مي شود حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
1ـ تعيين اعضاي هيأت مديره و حق امضاء مجاز شركت

هيئت مديره 
شركت پويش گستر صنعت

كارت دانشجويي ابراهيم نرماشيري به 
شماره دانشجويي 931099510 رشته 

كاردان فني عمران نقشه برداري دانشگاه 
زابل مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

شناسنامه مالكيت راهور پرايد به 
شماره 175ن69ايران13 شماره موتور 

00091104 به نام حسن علي احمدي فشاركي 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودرو سواري سمند CNG LX EF7 مدل 
 NAACJ1JW4GF326563 :1395 به شماره شاسي

به شماره پالك: 10ايران342ب29 به نام مصطفي 
واحدي بيدسرخي مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت دانشجويي اينجانب معصومه چاقري 
به شماره دانشجويي 9721443 از 

دانشگاه صنعتي شاهرود مفقود گرديده و 
فاقد هرگونه اعتبار قانوني مي باشد.

كارت كيشوند اينجانب طاها 
عزيزآبادي فرهاني به شماره 

119988/06 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز (شناسنامه) پرايد 131 سفيد 
91 شماره موتور 4709164 شماره شاسي 

S1412291133252 شماره انتظامي 791د 92ـ  
ايران 84 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

اينجانب مسلم پارساكيا مالك خودرو 
پژو 206 آريان شماره انتظامي 

436س69ايران19 با شماره بدنه 
NAAP31EGX9J221507 شماره 
موتور 14187045072 مدل 1388 
بعلت فقدان اسناد فروش سند كمپاني 
تقاضاي رونوشت اسناد مذكور را نموده 
است لذا چنانچه هركس ادعايي در مورد 

خودروي مذكور دارد ظرف 10 روز از 
نشر آگهي به دفتر حقوقي سازمان فروش 
شركت  ايران خودرو واقع در پيكان شهر 

ساختمان سمند مراجعه نمايد.
بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

«گمشده»
اينجانب عبدالجليل قريشي مالك خودروي سواري 

سمند تيپ ال ايكس مدل 1390 بنزين سوز 
به شماره پالك ايران 69  ـ 273م48 به شماره 
موتور: 12490223900 به شماره شاسي: 

NAAC91CC2CF به علت فقدان شناسنامه 
خودرو (برگه سبز) و سند مالكيت (اسناد فروش) 

تقاضاي صدور مدارك فوق را دارم لذا چنانچه 
احدي ادعايي در خصوص خودروي فوق دارد ظرف 
مدت 10 (ده) روز از انتشار اين روزنامه به دفتر 
منطقه اي واقع در ساري كيلومتر5 جاده نكاء جنب 
شركت شماليت نمايندگي ايران خودرو مراجعه 

نمايند در غير اين صورت برابر ضوابط مقرر اقدام 
خواهد شد.شهرستان آق قال

پروانه دامداري كوچك و 
روستايي گاو دورگ شيري 
كل گله 30 رأس مساحت 

زمين 1200 مترمربع واقع 
در استان گلستان شهرستان 

بندر گز بخش نوكنده 
دهستان بنفش تپه به نام 

لطف اله فقاني مفقود و فاقد 
اعتبار مي باشد.(بندرگز)

كارت ماشين، سند سبز و 
سند كمپاني خودرو سواري 
پژو 206SD-TU5 مدل: 
1390 به شماره شاسي: 

 NAAP41FD0BJ317044
به شماره موتور: 

15090004161 به شماره 
پالك: 88ايران187د77 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز (شناسنامه) و كارت 
شناسايي و كارت سوخت خودرو 
سمند EF7 مدل 1397 بشماره 

انتظامي 627ن25ايران93 
 147H0432383 بشماره موتور
بشماره شاسي JF476381 بنام 
محمدمهدي حسني مفقود گرديده 

از درجه اعتبار ساقط است.
(شيراز)

سند كمپاني سواري پژو 405 
جي ال ايكس آي 8/1 مدل 

1384 بژ متاليك مدل 1384 
شماره شاسي 14246845 
موتور 12484129323 
پالك 73ـ865ج28 مالك 

احمد ابونجمي مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط است.

الرستان

سند كمپاني و برگ سبز و 
تاييديه نقل و انتقال خودرو 
سواريـ  هاچ بك سايپا تيبا2 

مدل: 1397 به شماره شاسي: 
 NAS821100J1173661

به شماره موتور: 
M15/8626412 به شماره 

پالك: 53ايران536ق86 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

آگهي فقدان مدرك تحصيلي (نوبت سوم) 
گواهي موقت كارشناسي خانم معصومه شيرازي علمداري 
فرزند ميكائيل به شماره شناسنامه 250 صادره از حوزه 

4 مرند در مقطع كارشناسي رشته تكنولوژي معماري 
صادره از واحد دانشگاهي جلفا با شماره 2902975 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. 
از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد جلفا به نشاني جلفا جنب دانشگاه پيام نور، 

دانشگاه آزاد جلفا ارسال نمايد. هادي شهر 

كارت هوشمند ماشين 
به شماره 3245345 
مربوط به وانت نيسان 
شماره شهرباني ايران 

15ـ  324هـ 24 صادره 
از تبريز مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط است (تبريز) 

سند و برگ سبز خودرو 
پرايد GLXI به شماره 

پالك 17ايران847ج31 
به شماره موتور 

2572184 و شماره شاسي 
 S1412287828897

به نام فرناز فخيمي رضائي 
مفقود گرديده و فاقد

اعتبار مي باشد.

شناسنامه مالكيت پرايد 131 به ش 
شاسي NAS411100H3380497 به 

ش پالك ايران65ـ587ق96 بنام فرشيد 
پورسابقي مفقود و فاقد اعتبار است.

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري 
سايپا 111SE مدل 1394 به شماره پالك 
743هـ59ـ   ايران43 به نام عادل شجاعي 
چرمينه مفقود شده اعتبار ندارد.زرين شهر

كارت هوشمند كمپرسي مدل 1978 
به شماره هوشمند 4147438 و 

پالك 911ع61ـ18 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.«مالير»

جواز سالح شكاري دو لول ته پر ساچمه زني 
كاليبر 12 شماره سالح 084100638 سريال 
1466617 به نام محسن عبداهللا پور مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

سند خودرو سواري پژو TU5206 به شماره پالك 
 160B0069702 49ـ544ص72 مدل 93 به شماره موتور

و شماره شاسي NAAP13FE7DJ930826 به نام ليال 
لدني اصل مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

سند كمپاني سواري پارس خودرو به شماره انتظامي 922م43 
ايران 36 به شماره شاسي NAPH330A1BG1006153 و 
شماره موتور BM15LF007830 به نام خانم ندا فالحي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. سبزوار 

سند موتور سيكلت هدف 125 
شهرباني ايران 124ـ  98866 

شاسي 9200455 مفقود از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز خودرو سواري پژو TU5206 به شماره پالك 
 160B0069702 49ـ544ص72 مدل 93 به شماره موتور

و شماره شاسي NAAP13FE7DJ930826 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز سواري پژو پارس مدل 1391 به رنگ سفيد روغني شماره 
شهرباني 879 ق32 ايران 23 و شماره موتور 12490264748 و 
شماره شاسي NAAN01CA3CE277585 به نام مصطفي نظري 

كهنگي مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. اردستان 

سند كارخانه، برگ سبز و كارت خودرو سواري هاچ بك ليفان مدل 
1394 به رنگ مشكي متاليك و شماره شهرباني 877ق12 ايران 

23 و شماره موتور 140904232 و شماره شاسي 128064 به نام 
طاهره جاللي مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. اردستان 

سند و برگ سبز موتورسيكلت رهرو 125 
س س شماره شهرباني ايران 127 ـ  19168 

شاسي 9328031 به نام ساسان انصاري 
باران مفقود از درجه اعتبار ساقط مي  باشد. 

كارت دانشجويي رضا طهماسبي زاده 
به شماره دانشجويي 932000102 
رشته آبياري و زهكشي دانشگاه زابل 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

شناسنامه مالكيت خودرو (برگ سبز) و سند كارخانه سواري پژو 
پارس مدل 1386 به رنگ سفيد روغني شماره شهرباني 842ق36 
ايران 23 و شماره موتور 2013700 و شماره شاسي 50399568 
به نام رضا محمدي مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. اردستان 

سند مالكيت راهور خودرو با شماره 
پالك: ايران 10ـ  566ل15 و شماره 

شاسي: S1412990758604 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز 
(شناسنامه مالكيت) 
خودرو سواري سمند 
ال ايكس مدل 1390 

به رنگ سفيد روغني به 
شماره انتظامي ايران 
41ـ427ب96 به نام 
آقاي مسلم پيرمحمدي 
فرزند حاجي مراد متولد 
1358 به ش ش 812 

صادره از بروجرد مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. بروجرد 

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
عاطفه خدادي فرزند محمدعلي به 
شماره شناسنامه 6751 صادره 

از تهران در مقطع كارشناسي 
رشته مهندسي صنايع گرايش 

تحليل سيستم ها صادره از واحد 
دانشگاهي فيروزكوه با شماره 

دانشجويي 851076325 مفقود 
گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. 
از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمي فيروزكوه 

به نشاني فيروزكوه دانشگاه آزاد 
اسالمي ارسال نمايد. 

اينجانب محمد حيدري مالك خودرو 
پژو 1600 آردي شماره انتظامي 

924م67ايران19 با شماره بدنه 
83116034 و شماره موتور 

11783015842 مدل 1383 بعلت 
فقدان اسناد فروش سند كمپاني تقاضاي 
رونوشت اسناد مذكور را نموده است لذا 
چنانچه هركس ادعايي در مورد خودروي 
مذكور دارد ظرف 10 روز از نشر آگهي به 

دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران 
خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند 

مراجعه نمايد.
بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب آرين 
اسماعيلي فرزند محمدحسن به 

شماره شناسنامه 0013777270 
صادره از تهران در مقطع كارشناسي 
ناپيوسته رشته حسابداري صادره از 
واحد دانشگاهي چالوس به شماره 

891163621 مفقود گرديده 
است و فاقد اعتبار مي باشد؛ از 

يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

چالوس به نشاني: چالوس خيابان 17 
شهريور روبه رو مسجد امام حسين 
به صندوق پستي 46615/379 

ارسال نمايد.

بيمه نامه، كارت سوخت، كارت 
خودرو سواري تيبا تيپ 231 

رنگ نوك مداديـ  متاليك 
مدل 1364 به شماره انتظامي 

656و82ايران21 شماره 
موتور 8061280 شماره شاسي 
NAS811100D5723618 به 
مالكيت هادي رودساز مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ كمپاني مزدا3 شماره موتور 
LF10438473 شماره شاسي 
 NAGASX7CC11C01013
شماره پالك 57ـ  312 ج58 به 
نام علي اسدي مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط است. 

خمين 

برگ سبز خودرو پژو 206 رنگ 
سفيد روغني مدل 1390 به 

شماره پالك ايران68ـ276ي19 
و شماره موتور 13589015020 

و شماره شاسي 
 NAAP23FG2BJ166750

به نام مجيد رحيمي شكوه مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي  باشد.

برگ سبز تراكتور كشاورزي 
ام اف 285 مدل 1387 

به شماره پالك 172ك11 
ايران 12 به شماره 

موتور0LFW07973U و 
 G00800 شماره شاسي
مفقود گرديده و از اعتبار 
ساقط مي باشد. شاهرود

اصل سند مالكيت برگ سبز 
 X7 خودرو سمند سواري مدل
سال 1385 به پالك 492د27 

ايران 22 رنگ نقره اي 
متاليك به شماره موتور 

12485044502 و شاسي 
14550916 به نام مهران 

تربتي سنجابي مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط است. 

سند كمپاني كاميون كشنده 
ولوو اف12 مدل 65 به 
شماره پالك 753ع38 

ايران 72 و شماره موتور 
109173 و شماره شاسي 

 YV2H2A1D3FT700709
به نام اينجانب حسين اميدي 
مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

 120-AT برگ سبز خودرو هيونداي
رنگ نقره اي متاليك مدل 1396 به 
شماره پالك ايران33ـ746م51 و 
 G4LCGZ109765 شماره موتور

و شماره شاسي 
NAKHGH225HB101293 به 

نام پروين نهروانيان مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني و كارت و سند 
بنچاق سواري پيكان 

مدل 1383 به شماره 
انتظامي 132ب26ايران79 

با شماره موتور 
11283167751 و شماره 
شاسي 83571575 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است.(قزوين)

برگ سبز اتومبيل سواري 
پرايد سيستم سايپا تيپ 

141SE به رنگ سفيد روغني 
مدل 1393 به شماره انتظامي 
26 ـ ايران587ط32 به شماره 

موتور 5201705 و شماره شاسي 
 NAS481100E-2366425

مفقود و فاقد اعتبار است.
اسفراين

آگهي مفقودي 
سند، برگ سبز و كارت خودرو 

سواري پرايد به رنگ سفيدـ  روغني 
مدل 1387 به شماره انتظامي

84ـ  834 س74 و به شماره موتور 
2477851 و به شماره شاسي 
S1412287496477 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. «يزد» 

سند ماشـــين آالت زير مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

ش مش شسريالمدلنوع دستگاهرديف

1
بيل زنجيري 

هپكو
HEC-100HER814D782803691289

2
لودر ولو 

هپكو
HL200HLL-1300E52141169210

شركت پرليت (سهامي خاص)

آگهى تغييرات 
شركت منحله هيدروليك يزد سهامى خاص

 به شماره ثبت 92806 و شناسه ملى 10101369711 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/07/15 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: اكبر فرنادى بشـــماره ملى 
4431994564 به مدت يك سال به سمت مدير تصفيه انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302337) 

آگهى تغييرات 
شركت توليدى صنعتى جعبه دنده يزد سهامى خاص در حال تصفيه 

به شماره ثبت 64719 و شناسه ملى 10101096980 
به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/08/05 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: آقاى اكبر فرنادى بشماره ملى 4431994564 بمدت 

يكسال بسمت مدير تصفيه انتخاب گرديد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302336) 

آگهى تغييرات شركت كارگزارى 
آفتاب درخشان خاورميانه سهامى خاص

 به شماره ثبت 230104 و شناسه ملى 10102711784 
به استناد صورتجلســــه مجمع عمومى عادى ســــاليانه مورخ 
1396/12/19 و تاييديــــه شــــماره122/33214 مــــورخ 
1396/12/23 ســــازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى 1396/09/30 
بتصويب رسيد. مؤسسه حسابرســــى آزمون پرداز ايران مشهود 
شناســــه ملى 10861687625 بعنوان بازرس قانونى اصلى و 
موسسه حسابرسى هوشيار مميز شناسه ملى10100439645 
بعنوان بازرس على البدل براى سال مالى منتهى به 97/09/30 
انتخاب گرديدنــــد. روزنامه اطالعات و دنيــــاى اقتصاد بعنوان 

روزنامه هاى كثيراالنتشار شركت تعيين گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302338) 

آگهى تغييرات شركت مهركام پارس شركت سهامى عام به شماره ثبت 82062 و شناسه ملى 10101267070
 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/05/08 تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاى محمدحسين مهدى، به شماره ملى 0042762456 
به عنوان نماينده شركت سرمايه گذارى سمند به شناسه ملى 10102695661 به سمت مديرعامل و عضو موظف هيئت مديره براى باقيمانده 
مددت تصدى جايگزين آقاى مهدى يونسيان گرديد. هيئت مديره اختيارات خود را به شرح زير به مديرعامل تفويض نمود: اداره امور شركت 
اعم از ادارى، مالى، فنى، خريد، فروش طبق مقررات قانونى، اساسنامه و آئين نامه هاى ذيربط – تهيه و تنظيم آئين نامه هاى داخلى، ادارى، 
اســـتخدامى و معامالت و ساختار اصلى طرح تشكيالتى و سازمانى، جهت حسن جريان امور شركت و تسليم آن به هيئت مديره براى بررسى 
و تصويب، نصب و عزل كليه مأموران و كاركنان شـــركت، تعيين شغل و وظايف و تفويض اختيار كاركنان، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفيع، 
عزل، تنبيه، تعيين ساير شروط استخدام و معافيت و خروج آنها از خدمت، مرخصى، بازنشستگى و مستمرى وراث آنها و مزاياى پايان خدمت 
كاركنان انفصالى، مطابق آئين نامه مربوطه -تهيه برنامه و بودجه ســـاليانه شركت جهت ارائه به هيئت مديره -اقدام به افتتاح هرنوع حساب 
به نام شـــركت نزد بانكها و مؤسسات قانونى ديگر پس از تأييد هيئت مديره -دريافت مطالبات و اقدام به پرداخت ديون شركت -عقد هرگونه 
قرارداد و تغيير و تبديل يا فسخ و اقاله آن در مورد خريد و فروش و معاوضه اموال منقول و غير منقول و مناقصه و مزايده كه جزء موضوع شركت 
باشد در چارچوب آئين نامه مصوب شركت و گروه صنعتى ايران خودرو -واگذارى يا تحصيل هرگونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلى) 
-تقديم درخواســـت پيگيرى ثبت هرگونه اختراع و با نام و نشـــان، تصوير و عالئم تجارى و يا خريد، تحصيل و فروش يا واگذارى اختراعات، 
ورقـــه اختراع و يا هرگونه حقوق و امتيازات مربوطه بـــه آنها – تقاضا و اقدام براى ثبت هرگونه عالمت و نام تجارى پس از تأييد هيئت مديره 
-تحصيل تســـهيالت از بانكها و شركتها و مؤسسات رسمى و درخواســـت و اخذ هرگونه استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و هر ميزان سود 
و كارمزد و يا هرگونه شـــرايطى كه مقتضى باشد با رعايت مقررات اساسنامه پس از اخذ نظر هيئت مديره -تهيه گزارش رهن گذاردن اموال 
شركت اعم از منقول و غير منقول و فك رهن ولو كراراً و ارائه آن به هيئت مديره جهت تصويب – اقامه هرگونه دعوى حقوقى و جزائى و دفاع 
از هرگونه دعوى حقوقى و جزائى اقامه شـــده از طرف شـــركت و به نام شركت در هر يك از دادگاه هاى اختصاصى يا عمومى جهت استيفاى 
يكايك حقوق واقعى يا متصّور شركت و نيز دفاع از شركت و به نام شركت در مقابل دعواى اقامه شده عليه شركت چه جزائى و چه حقوقى در 
هر يك از مراجع اختصاصى يا عمومى در جهت استيفاى حقوق مذكور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامى، قضات تحقيق و استيفاى 
كليه اختيارات مورد نياز در دادرســـى از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلســـات اعالم اراده و نظر، درخواست پژوهش و فرجام، واخواهى و 
اعاده دادرســـى، مصالحه و ســـازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انكار و تكذيب اســـناد و اعالم جعل و تعيين جاعل و با حق امضاى 
قراردادهاى حاوى شرايط مصطفى پارسا ناصر حيدريان محمدحسين مهدى عبداله بابايى محمدتقى جوينده رئيس هيئت مديره نائب رئيس 
هيئت مديره مديرعامل و عضو هيئت مديره عضو هيئت مديره عضو هيئت مديره داورى و يا توافق نامه داورى جداگانه و ارجاع دعوا به داورى 
و تعيين و گزينش داور منتخب با حق صلح يا بدون آن و اجراى حكم نهائى و قطعى داور و درخواست تخليه و خلع يد و رفع تصرف عدوانى و 
مزاحمت درخواست ضرر و زيان و صدور دستور الزم االجرا (اجرائيه) و تعقيب آنها و معرفى بدهكار و كارشناس و اموال بدهكار و درخواست 
توقيف مظنون و متهم و قبول اموال بدهكار در جلســـات مزايده در مقابل طلب شركت، انتخاب و عزل وكيل و نماينده با حق توكيل مكرر و 
اقرار در ماهيت دعوا و جلب ثالث و دعواى متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمين خواســـته وتأمين ضرر و زيان ناشى از جرائم و اخذ محكوم به 
 و امور مشـــابه ديگر از قبيل آنچه گذشت -تعيين ميزان استهالك ها با توجه به قوانين جارى شركت -تنظيم خالصه صورتهاى مالى شركت 
هر ســـه ماه، شش ماه يك بار و ارائه صورتهاى مالى شـــش ماهه آن به بازرس و بازرسان شركت پس از تصويب هيئت مديره -تنظيم خالصه 
صورت دارائى و ديون شـــركت پس از انقضاى ســـال مالى و همچنين ترازنامه و همچنين ترازنامه حساب عملكرد و حساب سود و زيان سه، 
شـــش، نه ماهه شركت جهت بررســـى و تصويب به هيئت مديره و عندالزوم به بازرسان شركت -دعوت مجامع عمومى و فوق العاده و تعيين 
دستور جلسه آنها پس از تصويب هيئت مديره -پيشنهاد هرگونه اندوخته عالوه بر اندوخته قانونى به هيئت مديره -پيشنهاد تقسيم سود بين 
صاحبان ســـهام به هيئت مديره -پيشنهاد اصالح اساسنامه به هيئت مديره -پيشنهاد انتشار اوراق مشاركت و يا اوراق قرضه در داخل و خارج 
كشور و همچنين پيشنهاد سرمايه گذارى و يا مشاركت در شركتها و مؤسسات ديگر در خارج از كشور به هيئت مديره -تهيه و ارائه گزارشات، 
جداول مستمر ماهانه و فصلى در خصوص فعاليت شركت و وضعيت نقدينگى و ساير مسائل و مشكالت مهم و مبتال به شركت، جهت طرح در 
جلســـات هيئت مديره -در اجراى تصميمات مجامع عمومى شركت و مصوبات هيئت مديره و انجام كليه تشريفات قانونى مربوطه مدير عامل 
موظف اســـت كليه وظايف فوق را با رعايت آئين نامه ها و مقررات و دستور العمل هاى شركت و مصّوبات هيئت مديره در چارچوب قوانين و 
مقررات جارى كشـــور انجام دهد. كليه اوراق و اسناد تعهد اور از قبيل چك، سفته و برات، قراردادها و عقود اسالمى با امضاء متفق مديرعامل 
و يكى از اعضا هيئت مديره همراه با مهر شـــركت و در غياب مديرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر 

مى باشد، اوراق عادى، مراسالت و احكام ادارى با امضاء مديرعامل به تنهايى همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور - اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302340) 

آگهى تغييرات شركت مهندسين مشاور تردد راه سهامى خاص
 به شماره ثبت 44382 و شناسه ملى 10100897310 

به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/04/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد: -عباس 
 قدس به كد ملى 0569609976 به ســـمت مديرعامل و عضوء هيئت مديره و محمدرضا انصارى

 به كد ملـــى 0038338858 به ســـمت رئيس هيئت مديـــره و هادى اقوامـــى به كد ملى 
4569171788 به سمت نايب رئيس هيئت مديره تعيين گرديدند. -كليه اسناد و اوراق تعهدآور 
با امضاء مدير عامل و يكى از اعضاء هيئت مديره و مهر شـــركت و اوراق عادى با امضاء مدير عامل 

و مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302333) 

آگهى تغييرات 
شركت بازرسى فنى ايرانيان شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 165856 و شناسه ملى 10102084083 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/06/27 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: خانم ژانت نصيرى به شماره ملى 3620873798 به نمايندگى 
از شركت توسعه مهندســـى ايرانيان به شناسه ملى10101987230 
ســـمت رئيس هيئت مديره آقاى محسن نادرى شـــاهى به شماره ملى 
2161289063 به نمايندگى از شـــركت مهندســـين مشاور ناموران 
به شناســـه ملى10100820652 به ســـمت نايب رئيس هيئت مديره 
آقاى على اكبر نوح روش به شـــماره ملى 3874342972 به سمت عضو 
و مديرعامل تعيين و انتخاب شدند. حق امضاء كليه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور از قبيل چك، سفته، برات، قراردادها و عقود اسالمى با امضاى 
متفق مديرعامل و يكى از اعضاى هيئت مديره و اوراق عادى و مراسالت با 

امضاء مديرعامل به تنهايى، همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302332) 

آگهى تغييرات شركت مهندسين مشاور تردد راه سهامى خاص
 به شماره ثبت 44382 

و شناسه ملى 10100897310 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مـــورخ 1397/04/25 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: -ترازنامه و 
حساب سود وزيان شركت منتهى به سال مالى 1396 به تصويب 
رســـيد. -عباس قدس به كد ملى 0569609976 و محمدرضا 
انصارى به كد ملـــى 0038338858 و هادى اقوامى به كد ملى 
4569171788 بعنوان اعضاء هيئت مديره براى مدت 2 ســـال 
انتخاب گرديدند. -موسســـه حسابرسى اعداد آرا به شناسه ملى 
10100529345 به عنوان بازرس اصلى و زهرا اخالقى مژدهى 
به شماره ملى 0452338591 به عنوان بازرس على البدل براى 
مدت يك ســـال مالى انتخاب گرديدند. -روزنامه كثير االنتشار 

اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302334) 

آگهى تغييرات شركت حمل و نقل پرسى گاز شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 322077 و شناسه ملى 10103609241

 به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مـــورخ 1397/05/20 و نامه شـــماره 

11/32873 مـــورخ 1397/06/11 اداره كل راهدارى و حمـــل و نقل چاده اى 

اســـتان تهران تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: آقاى محمد عليرضائى نجار به شماره 

ملى 2064977864 به نمايندگى از طرف پرســـى ايران گاز (ســـهامى عام) به 

شماره شناســـه ملى 10100294153 بعنوان رئيس هيئت مديره. -آقاى حامد 

عربى به شـــماره ملى 0077660552 فرزند حسين به نمايندگى از طرف شركت 

پرســـى ايران گاز اصفهان (سهامى خاص) به شماره شناسه ملى 10260389933 

 بعنوان نائب رئيـــس هيئت مديره. 3– آقاى جمال محمدامينى به شـــماره ملى

0077583884فرزنـــد جالل به نمايندگى از طرف شـــركت پرســـى ايران گاز 

آذربايجان شرقى (سهامى خاص) به شماره شناسه ملى 10200208518 بعنوان 

عضو هيئت مديره. و آقاى حامد عربى به شـــماره ملـــى 0077660552بعنوان 

مديرعامل شـــركت انتخاب گرديدند كليه اسناد و اوراق بهادار و قرارداد ها با امضاء 

مدير عامل و يكى از اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شركت و مكاتبات عادى با امضاء 

مدير عامل به تنهايى به همراه مهر شركت معتبر مى باشد
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (302335) 

آگهى تغييرات شركت آزمايشگاه مسعود سهامى خاص
 به شماره ثبت 62719 و شناسه ملى 10101077373 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/28 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : روزنامه اطالعات جهت درج آگهى هاى رسمى 
شـــركت انتخاب گرديد . ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى 1396 
بتصويب رسيد. موسسه آبان ارقام پارس شماره شناسه 1032061035 
بعنوان بازرس اصلى و روزا تصديقى بشماره ملى 0047179414 بعنوان 
بازرس على البدل براى يك ســـال مالى انتخـــاب گرديدند. حبيب اله 
مومنى كد ملى 0621199486 به سمت مدير عامل و عضو هيات مديره- 
مصطفى قلى بيگدلى كد ملى 0037977385 به ســـمت رئيس هئيت 
مديره- افســـانه محالتى كد ملى 0039166112 به سمت نايب رئيس 
هيئت مديره و حســـن حسينائى كد ملى 0652180795 به سمت عضو 
على البدل هيات مديره براى مدت 2 ســـال انتخاب گرديدند. كليه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهد آور با توجه به ماده 28 اساســـنامه با دو امضاء از سه 
امضاء مديرعامل ، رئيس هيئت مديره و نايب رئيس هيئت مديره ، همراه 

با مهر شركت معتبر خواهد بود . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307674)

آگهى تغييرات شركت صنايع معدنى شهاب سنگ سهامى خاص
به شماره ثبت 83278 و شناسه ملى 10101278928 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/03/29 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
ترازنامه و حســـاب سود و زيان منتهى به ســـال مالى 1396 به تصويب رسيد. موسسه حسابرسى و 
خدمات مالى حافظ گام به شناسه ملى 10100484035 به سمت بازرس اصلى و موسسه حسابرسى 
آزموده كاران به شناســـه ملى 10100468600 به سمت بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى 

انتخاب گرديدند روزنامه كثيراالنتشار اطالعات، جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307672)
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گفته ها و نوشته ها

ســـالمعليكم، مدتها بود كه 
اين نكته در ذهنم بود و ميخواستم 
به وســـيلهاي به حضرتعالي برسانم، 
تـــا آن روزي كـــه در  جريان ارائه 
بودجه ســـال98 به مجلس آمديد و 
در ضمن فرمايشاتتان فرموديد: « ما 
بايد از خودمان شروع كنيم، از دولت 
شروع كنيم...» بنده عرض ميكنم چه 
خوب است كه حضرتعالي از شخص 
خودتان شـــروع كنيد و به دنبال آن 
وزراء و استانداران و مسئوالن ديگر از 

شخص خود شروع كنند.
حتماً ادعا داريد كه از نابساماني 
وضع معيشت طبقات ضعيف جامعه 
آگاهي داريد، اگر چه با كثرت اشتغاالت 
و گرفتاريها بعيد ميدانم كه از كيفيت 
زندگي روزمره طبقات ضعيف و از 

ريز آن، مطلع باشيد. 
آقاي روحاني ما افتخار ميكنيم 
پيرو شـــخصيتي هستيم كه در زمان 
حكومت خود در نامهاي به فرماندار 
بصره نوشتند: (اال وان امامكم قد اكتفي 
من دنياه بطمريه و من طعمه بقرصيه) 
توجه داشته باشيد امام شما از دنيايش 
به 2جامه كهنه و از غذاها به 2 قرص 
نان قناعت كرده است.1 و پيش از آن 
حضرت، وجود مقدس پيامبر گرامي 
اسالم چنان بودند كه (مااتخذ قميصين 
و ال ازارين والزوجين من النعال)، و 
هرگز 2پيراهن و 2 زيرجامه و 2 جفت 

كفش براي خود تهيه نكرد2).
البته حضـــرت اميرالمومنين 
عليهالسالم در همان نامه فرمودند: (اال 
و انكـــم التقدرون علي ذالك و لكن 
اعينوني بورع و اجتهاد و عفة و سداد) 
شما نميتوانيد اين چنين باشيد (يعني 
با 2جامهي كهنه و 2 عدد نان نميتوانيد 

ايـــن زندگي را تحمل كنيد ولي مرا 
با پرهيـــزگاري و تالش براي پاك 
زيستن و عفت و پيمودن راه درست 

ياري دهيد).
ايران اسالمي بحمداهللا تابلوي 
درخشـــنده مذهب مقدس اهل بيت 
عليهم الســـالم است و شما رئيس 
جمهور اين كشور هستيد و افراد زيادي 
كه شـــما بر آنان حكومت داريد، از 
بسياري از مواهب زندگي محرومند و 
دولت شما هرازچندي ميگويد (يك 
سبد خاص از مواد غذائي براي طبقات 
محروم درنظر گرفتيم)، البته اين سبد 
خاص از بيتالمال است نه از جيب 
شما، فاصله زندگي محرومين جامعه 
با شـــما و دولت شما بسيار است و 
اين طبقه از همان قماش هســـتند كه 
حضرت اميرالمومنين عليهالسالم در 
دنباله ســـخن باال، نگران آنها بودند 
و فرمودند:(ولعـــل بالحجاز اواليمامه 
منالطمع لـــه فيالقرص و ال عهد 
له بالشـــبع، شايد در سرزمين حجاز 
يا يمامه(كه تحت حكومت حضرت 
بود)، كسي باشد كه حتي اميدي براي 
به دست آوردن يك عدد نان نداشته 
و هرگز شـــكمي سير به خود نديده 
باشد)، ولي بدون ترديد شما و افراد 
دولت شـــما در رفاه كامل زندگي 
ميكنيد و بـــدون ترديد با اعتقادي 
كه حضرتعالي و دوستانتان نسبت به 
قيامت و بازخواست آن روز داريد، يقينًا

آن روز بايد پاسخگو باشيد.
اينجانب پيشنهادي دارم و عرض 
ميكنم، شايد مورد قبول نظر مبارك 
باشـــد، پيش از آنكه نظرم را مطرح 
كنم، دوباره شـــما را به فرمايش امام 
اميرالمؤمنين عليهالسالم توجه ميدهم 

(ولعل بالحجاز اواليمامه...) محرومان 
جامعه بسياري از آنان قادر نيستند حتي 
هفتهاي يكبار، قطعهاي گوشت قرمز 
و حتي اخيراً گوشـــت مرغ در ظرف 
غذايشان بريزند، حتماً توجه خواهيد 
داشت كه خانوادهاي كه ماهيانه يك 
ميليون و پانصد هزار تومان درآمد دارد 
(كـــه اين افراد زيادند) و از اين مبلغ 
بايد حداقل نصف آن را بابت اجاره 
منزل بپردازند و چند سر عائله هستند 
و از طرفي ميخواهند صورتشان را 
با سيلي ســـرخ نگه دارند و آبروي 
اجتماعي خـــود را حفظ كنند، قادر 
نيســـتند از اين مواهب الهي استفاده 
كنند، البته خانوادههايي كه درآمدشان 
كمتر از اين مبلغ است، بسيارند، آه آه 
كه هرگز آنها حتي نميتوانند تصور 
كنند كه يكي از مواد غذايي الزم، مواد 
پروتئيني است. شايد پيشنهاد بنده همان 
باشد كه قرآن كريم ميفرمايد: وفي 
اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم(3) 
توجه داريد ضمير (ُهم) يعني اموال 

شخص آنها، نه از بيتالمال.
اما پيشنهاد: عنايت بفرمائيد در اين 
مدت باقيمانده از حكومتتان در هر ماه 
مبلغي از دريافتي ماهيانه خودتان و وزرا 
و استانداران و مديركلها و معاونين 
و ... و كسانيكه بحمداهللا مبالغ خوبي 
در ماه از بيتالمال ميگيرند (پس از 
دريافت ماهيانه و تملك آن به عنوان 
پرداخت از جيب خودتان)، در صندوق 
بريزيد و شايد اگر شما پيشقدم شويد، 
ديگر مسئوالن كه از بيتالمال ارتزاق 
ميكنند همچون نمايندگان مجلس (كه 
خيلـــي از آنها فاصله زندگي خود و 
موكلين خود را فراموش كردهاند) ياد 
بگيرند و آنان نيز از جيب مبارك به 

اين صندوق بريزند و به دنبال آن، در 
مناطق محروم و حتي در همين شهر 
تهران بزرگ زير نظر افراد مورد اعتماد 
به شكلهاي گوناگون بين خانوادههاي 
محروم توزيع شـــود تا شايد بتوانيد 
سنت حسنه مواليمان را زنده كنيد و 
حداقل برخي از خانوادههاي محروم، 
ولو در ماه يك بار به سفره فقيرانه آنها 
كمك كنيد. اين كار هم شدني است 
و هم احتماالً ســـنت حسنهاي باشد 
براي بعد از شـــما و هم تا اندازهاي 
فاصله بين حاكمان و مردم را كم كند 
و هم احتماالً طبقه مرفه پولدار جامعه 
هم تأســـي جويند (زيرا الناس علي 
ديـــن ملوكهم) و باالتر از همه اينها، 
وســـيلهاي باشد براي جلب رضايت 

پروردگار متعال. 
آقاي روحاني، آنچه محرومين 
جامعه را بيشـــتر رنج ميدهد وجود 
فاصله زياد بين آنان و مرفهين است، 
حاال اگر يكطرف فاصله، دولت مرداني 
باشـــد كه روزي از همين قشـــر و 
توده مـــردم بودهاند و با رأي همين 
محرومان به دولت رسيدهاند و حاال 
آنها را فراموش كردهاند، خيلي بيشتر 

ميسوزند.
به بخشيد، من خواستم از فرمايش 
خود شما استفاده كنم كه در مجلس 
فرموديد «بيائيد از خودمان شـــروع 
كنيـــم» نكته ديگر كه با توجه به اين 
محروميتها خيلي ناراحتكننده است، 
ريخت و پاش از بودجه بيتالمال و 
ايجاد تشريفات براي مسئولين است.

حتماً شـــنيدهايم و شايد براي 
مردم گفتهايد: پيراهن جديدي براي 
حضرت اميرالمؤمنين عليهالســـالم 
آوردند كه آســـتينهاي آن بلند بود، 

حضرت مقدار زيادي از آســـتين را 
بريدند، وقتي به ايشان اعتراض شد، 
فرمودند كه اين قست از زيادي آستين 
من، حداقل كالهي براي سر يك بچه 

يتيم خواهد شد.
آقـــاي روحاني، حضرت براي 
زيادي آســـتين خود نگران بودند كه 
به نظر ميرسد خيلي ناچيز است، من 
هم ميخواهم به يكي از تشـــريفات 
كه ظاهراً ناچيز است، اشاره كنم. آيا 
همه روزه شـــما و معاون اول شما و 
ساير وزرا، و مسئولين كه بر حسب 
مســـئوليت به اين طرف و آن طرف 
ميرويد و سخنراني ميكنيد، آن سبد 
گلي كه جلوي روي شما ميگذارند، 
آيـــا نميتواند چند ظرف غذا براي 

گرسنگان باشد؟
ســـعي كنيد اين نوع تشريفات 
(كه نمونه كامل اسراف و تبذير است) 
را كنار بگذاريد، من شنيدم برخي از 
مسئولين حتي براي يك سفر زيارتي 
بايد با هواپيماي اختصاصي بروند، آيا 
خداوند راضي است؟ حتماً ميگوييد 
كه به خاطر حفظ امنيت بايد چنين 
كنند، آيا نميشود روزي كه تصميم 
داريد به سفري برويد، در آن هواپيما 
2 مأمـــور ويژه قرار دهيد و به جاي 
هواپيماي اختصاصي از قسمت جلو 
هواپيما براي خود و همراهانتان استفاده 
كنيد؟ اگر بخواهيد تشريفات را كنار 
بگذاريد، خودتان بيشتر و بهتر ميدانيد 
كه چه كارهايي انجام ميشود كه اگر 
خود را در برابر خداوند ببينيد، از پاسخ 
آن عاجزيد، من به گوشهاي از آن اشاره 
كردم، تو خود حديث مفصل بخوان 

از اين مجمل.
قدري روي پيشنهاد من فكر كنيد، 

صندوقي را كه از ماهيانههاي خودتان 
تشكيل ميدهيد، خيلي كارساز خواهد 
بود و شايد مقام معظم رهبري دامت 
بركاته اين مبالغ را به عنوان «خمس» 
اموالتان (كـــه ناگزير از پرداخت آن 
هستيد)، بپذيرند و بدين ترتيب با يك 

تير چند جهت را نشانه رفتهايد.
آقاي روحاني، نامه 45 نهجالبالغه 
را كه حضرت اميرالمؤمنين عليهالسالم به 
«عثمان بن حنيف»كه فرماندار حضرت 
در بصره بود، دستور دهيد كارگزارانتان 
بخوانند و خوب در آن دقت كنند و 
ببينند كه ميفرمايد: (11 قنع من نفسي 
بان يقال هذا اميرالمؤمنين والاشاركهم 
فيمكاره الدهر او اكون اســـوه لهم 
فيجشوبهالعيش ـ  آيا به همين قناعت 
كنم كه گفته شود من اميرمؤمنانم، اما 
خود را با آنها در سختيهاي روزگار 
شركت ندهم و اسوه و متقدايشان در 

ناگواريهاي زندگي نباشم؟) 
در خاتمـــه يك نكته ديگر را 
عرض كنم، اگر تصميم گرفتيد چنين 
كاري را انجـــام دهيد، حتماً تصميم 
خود را بهطور آشـــكار براي مردم 
بگوييد، تا هم محرومان اميدوار شوند 
و هم ديگران تأسي جويند، همچنانكه 
موالي موحدان در اين نامه بهطور علني 
فرمودند و بدونترديد اگر هدف از اين 

كار خدا باشد، ريا نخواهد بود.
تهران: مسجد هدايت
علي تهراني

پينويسها
1ـ نامه 45 نهجالبالغه، نامهاي كه حضرت 
اميرالمؤمنيـــن به فرماندار خود در بصره 

نوشتند
2ـ فيظالل نهجالبالغه ج4 صفحه16

3ـ سوره الذارياتـ  آيه51

مسئوالن بخشي از درآمد خود را به صندوق كمك به محرومان بريزند
نامهاي به جناب آقاي دكتر حسن روحاني رئيس محترم جمهوري
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افتخارآفرينان مسابقات محاسبات ذهني را دريابيد
بيست و دومين دوره «مسابقات 
محاســـبات ذهني و چرتكه» يوسي 
مس؛ به تازگـــي با حضور اكثريت 
كشـــورهاي جهان با حضور دانش 
آموزان رده ســـني 5 تا 13 ســـال 
در كشـــور مالزي برگزار شـــد كه 
دانش آموزان كشـــور ما توانستند در 
3 جايـــگاه قهرمان قهرمانان 24 رتبه 
قهرماني، 45 مقام نخست، 22 رتبه دوم و

23  مقام ســـوم را كسب و افتخاري 
بزرگ در اين مسابقات جهاني را نصيب 
كشورمان كنند. دراين مسابقات كه ساالنه 
برگزار ميشـــود، از سال 1395 دانش 
آموزان ما با حضور پياپي خود توانستند 
رتبه هاى مشـــابه را كسب كنند كه 
نشان از هوش سرشار و استعداد شايان 
توجه فرزندان ايـــن مرزو بوم دارد. 
اضافه ميشود كه در اين مسابقات هر 
دانش آموز به 200 ســـوال رياضي در 
ظرف زماني 8 دقيقه بايد پاسخ دهد. 
آنچه كه در اين ميان مد نظر است 
و بايد مورد عنايت و توجه مسئوالن 
فرهنگي و دستاندركاران آموزشي و 

پرورشي قرار گيرد اينكه: تشكيالتي 
به نام بنياد نخبگان در شهرســـتانها 
بايد تشكيل شـــود تا با شناسايي و 
پرورش استعدادها و حمايتهاي مادي 
و معنوي ويژه، آنها را تحت پوشش 
كامل قرار دهند. در نظر داشته باشيم 
كه يكي از مشـــكالت عمده جامعه 
امروز ما پديـــدهاي به عنوان فرار و 
مهاجرت نخبگان و تحصيلكردگان 
علمي است كه با شناسايي كودكان و 
فرزندان از دوران ابتدايي و توجه ويژه 
تا سطوح دانشگاهي با حمايتهاي 
جدي، زمينههاي جذب و استفاده از 
نظرات و انديشـــههاي علمي آنها را 
در كشـــور عزيزمان فراهم كنيم و در 
نظر داشته باشيم كه اين نخبگان علمي 
با بودجه و امكانات اين مردم تربيت 
شدهاند و لذا بايد زمينه خدمتگزاري 
آنها به مردم خوبمان را فراهم كنيم و 
از اين سرمايههاي انساني ملي در راه 
رشد و ترقي كشورمان، گامهاي اساسي 
برداريم.  بر ما اســـت كه با تشويقها 
و حمايتهاي مـــادي و معنوي، از 

اين نخبگان و پيشگامان علمي تكريم 
و تجليل مســـتمر به عمل آوريم تا 
هم موجب تشـــويق ودلگرمي بيشتر 
و هم  ترغيب ســـاير دانش آموزان 
در عرصههاي علمي شود. متاسفانه از 

ايـــن   دانش آموزان برتر با رتبههاي 
باالو مقامهاي علمي تجليل شايستهاي 
نميشود، به گونهاي كه بسياري از مردم 
از  افتخارآفرينـــي آنها اطالع چنداني 
ندارند. بســـياري از دانش آموزاني كه 

اخيرا توانســـتند رتبههاي بسيار عالي 
در همين مســـابقات  را كسب كنند، 
از نقـــاط محروم و كم بضاعت مانند 
سيستان و بلوچستان، گيالن و گلستان 
بودند كه برخي خانوادهها حتي براي 

حضور فرزندان خود در مجامع جهاني 
و شركت در مسابقات مزبور مشكل 
مـــادي فراوان  داشـــتهاند و از اينرو 
حمايتهاي ويژه مالي از خانوادههاي 
آنان ضروري است. و نكته آخر اينكه 
مدارك بين المللي «يوســـي مس» كه 
مسابقاتي جهاني ودرخور توجه است 
و در دنيا جايگاه و اعتباري بين المللي 
دارد، در كشورمان موقعيت  خاصي 
پيدا نكرده و بر مســـئوالن مربوطه 
و بنيادهاي علمي فرض اســـت  كه 
براي دلگرمي و تشويق اين عزيزان، 
جايـــگاه آن را جدي بگيرند و براي 
ارتقاي وحفظ آن، كوشـــا باشند. اميد 
است كه نونهاالن و فرزندان اين مرزو 
بوم با توجههاي ويژه و پشتيبانيهاي 
مداوم آنچنان در صحنههاي علمي و 
آموزشـــي دنيا بدرخشند و افتخارات 
بزرگ براي كشـــور عزيزمان ايران به 
ارمغـــان آورند كه هنر و همت ايراني 
را براي جهانيان مانند ساير عرصهها به 

نمايش بگذارند.
سيد عبدالحسين مرتضويـ  بهشهر

عالج واقعه قبل از وقوع بايد كرد
در روزنامه اطالعات 6 ديماه 97 نوشـــته شـــده بود كه 3تيم شامل 
گروهي از كارشناسان تصادفات پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ، تيم 
كارشناسان فنّي و مكانيك خودرو و تيم كارشناسي فني و مهندسي حوزه 
راه از وزارت راه و شهرســـازي مأمور رسيدگي به حادثه واژگوني اتوبوس 
در محوطه واحد علوم و تحقيقات دانشـــگاه آزاد و جان باختن 9 تن از 
دانشـــجويان اين دانشـــگاه شدهاند، حال آن كه به نظر من كه تخّصصي در 
اين مورد ندارم، نيازي به اين 3 گروه كارشناس نيست و اهمال دانشگاه در 
موارد زير است كه هيچ نيازي به كارشناسي ندارد.دانشگاه بايد به هنگام عقد 

قرارداد با پيمانكار، به نكات زير توجه ميكرده كه نكرده است.
ـ اتوبوس سالم و از رده خارج نشده باشد، حال آن كه از 6 سال قبل 

از رده خارج شده بوده است.
ـ معاينه فني كامل داشته باشد كه در زمان حادثه از تاريخ اعتبار معاينه 

فني اتوبوس مدتي گذشته بوده است.
ـ نبود گاردريل و محافظ در كنار جاده محوطه دانشگاه.
ـ اصالح نشدن شيب جاده و مناسبسازي نشدن آن.
ـ عدم اصالح پيچهاي جاده براي عبور وسايط نقليه.

ـ توجه به سن راننده و لزوم ارائه گواهي سالمت و تندرستي او. در 
چنين شرايطي گروههاي كارشناسي چه موردي را ميخواهند تشخيص دهند 
و بعد از آن، چه دردي از پدران و مادران و خانوادههاي داغديده دانشجويان 
با هزاران اميد و آرزو، عايد ميشود كه گفتهاند«عالج واقعه قبل از وقوع بايد 
كرد».اگر دانشگاه در موقع عقد قرارداد با پيمانكار به موارد 6 گانه باال توجه 
ميكرد به يقين اين اتفاق نميافتاد. به نظر من مهمترين و اصليترين موضوع 
انتخاب اتوبوس سالم و از رده خارج نشده و راننده واجدشرايط با گواهي 
صحت مزاج كامل طبق گواهي پزشك بوده است، حال آن كه معموالً يك 
سري فرضيّات و حواشي متفرقه غير مربوط گفته ميشود و اصل موضوع 
به فراموشي ميرود.اكنون بايد ديد كه ديگر اتوبوسهايي كه در اين راه كار 
ميكنند، ويژگيهاي الزم را دارند يا ندارند كه در اين صورت حداقل بايد 
به فكر اصالح آنها باشـــيم؛اگر موانع و گاردريل و شـــيب جاده و پيچهاي 
آن نامناسب است، آنها را برطرف كنيم، انجام اين كارها مگر چه قدر هزينه 
دارد؟ دانشگاهي كه براي هر ترم تحصيل در رشتههاي گوناگون مبالغ قابل 
توجهي شـــهريه ميگيرد، چرا به فكر اصالح و برطرف كردن اين نواقص 
نبوده است و نيست؟ممكن است اعضاي هر 3 گروه كارشناسي متّفقاً مثل 
من بگوييد كه اتوبوس كهنه و فرسوده بوده كه باعث اين حادثه شده است، 
كه در اين صورت چه كسي مقصر است، يقيناً دانشگاه كه ضوابط ساده و 
قانوني خود را رعايت نكرده است، ولي چه فايده كه10 خانواده و بيش از 
چند صد نفر بر اثر اين حادثه دردناك داغدار شدهاند، پس همانطور كه گفته 

شد، عالج واقعه قبل از وقوع بايد كرد.
دكتر علي محسني

زندگي به سبك ديگر  

ارنست شوماخر اقتصاد دان آلماني در دهه 1970ميالدي با انتشار كتاب 
تاثيرگذار خود تحت عنوان «كوچك زيباست»، با زيرعنوان « اقتصاد با ابعاد 
انساني»، براي اولين بار ايده بنگاههاي كوچك و متوسط را در ادبيات اقتصادي 
مطرح ساخته و بر اين نكته تاكيد كرده است كه در مسير حركتهاي اقتصادي، 
فعاليتهاي خرد موفق جايگاه ويژه و زيباييهاي خاص خود را دارند. دكتر 
محمد فاضلي استاد جامعه شناسي دانشگاه نيز در كانال تلگرامي خود با عنوان 
«موفقيتهاي كوچك ايرانيان» خاطرنشـــان ميسازد كه اگر تعداد كساني كه 
دست به كار انجام حركتهاي موفقيتآميز كوچك ميشوند، افزايش يابد، 
امكان رسيدن به موفقيتهاي بزرگ و حتي تغيير در يك ساختار وجود دارد. 
مثال اگر تعداد دوچرخه سواران زياد شود، شهرداري مجبور است بودجههاي 
بيشتري به نظام حمل و نقل دوچرخهاي اختصاص دهد؛ از اين رو يككنشگر 
فعال براي رسيدن به موفقيتهاي كوچك حدي از ريسك پذيري و نوآوري 
را ميپذيرد و اگر موفق شـــود در مقام نوآوري اقدامش را همگاني كند، به 
تحقق  «خير عمومي» كمك ميكند كه   در اين خصوص طرح جايگزيني 
كيسههاي پارچهاي به جاي نايلوني توسط برادران چمني در نانوايي خيابان 
شهيد ذنوبي گلپايگان را به منزله يك اقدام  نمادين ارج مينهيم و ابتكار عمل 

آنان را تحسين ميكنيم.
بديهي است در شرايط كنوني كنشگران زيست محيطي و دلسوزان جامعه 
در مناطق شهري و روستايي وظيفه دارند با جهاد فرهنگي مستمر آگاه سازي 
كنند تا مردم عدم استفاده از پالستيك و نايلون را كه عالوه بر آلودگيهاي 
محيط زيســـت  تجزيه آن در طبيعت حداقل 100سال طول ميكشد، مبناي 
زيست خود قرار دهند و با ايجاد سبك زندگي جديد فارغ از مواد پالستيكي و 

كنند. از جمله ظرفهاي يك بار مصرف به حفظ محيط زيست كمك
دكترابراهيم جعفريـ  استاد علوم ارتباطات دانشگاه

اعتراض و انتقاد

 در ذات زندگي اجتماعي است 
مدتي اســـت كه ماجراهاي مربوط به كارگران اعم از ريزش نيروها و 
نپرداختن دستمزدها از كارگران فوالد و شركت هفتتپه گرفته تا روغن  نباتي 
جهان، در سرلوحه اخبار قرار دارند. متأسفانه تشكلهاي صنفي كارگري در 
كشور تا بهحال رشد مطلوب را نيافتهاند تا بتوانند به صورت سراسري و بر 
اســـاس قوانين به حق و يا حتي فراقانوني و اشـــتباه، مذاكره كنند و دولت و 
نمايندگان سنديكاها و شوراهاي كارگري به نتايج بردـ  برد در چنين عرصههايي 

برسند.
 به نظر ميرســـد كه با برخوردهاي سختافزاري ميخواهيم به نتيجه 
برسيم، در حاليكه سنديكا و شوراهاي كارگري از درون يك مجموعه ميتوانند 
مكانيســـمهاي درمانگر ايجاد كنند. پر واضح اســـت كه در شرايط امروزي 
مسئوالن و دولتمردان بهخوبي از وضعيت بغرنج و اقتصاد شكننده زندگي در 
دهكهاي حقوقبگير در سطوح پائين و حتي مياني جامعه با خبرند و ميدانند 
كه بايد حداقل امكانات معيشـــتي فراهم شـــود و اين افزونتر از آبوغذايي 
است كه براي زندهماندن الزم است كه تأمين نيازهاي كودكان، دانشآموزان و 
دانشجويان، ازدواج، مسكن، پرداخت قبوض، ايابوذهاب، هزينههاي درمان، و 
پوشاك و صدها مورد ديگر را شامل ميشود. انجام اين امور با 2 حقوق و 
يا 2 و 3 شغل براي هر فرد به سختي براي بعضيها قابل تأديه است، بنابراين 
چگونه كارگري كه ماه  ها حقوق نگرفته، قادر است خانوادهاش را تأمين و ادامه 

زندگيشان را تضمين كند؟ 
اين شـــرح و اســـتفهام را يك شعار و حرف ساده تلقي نكنيد، بلكه در 
محيط زندگي مردم شريف هموطنمان، جستار آبروداري و دوريجستن از 

سرشكستگي و گاهي حتي در فاصله مرگ و زندگي قلمداد كنيد! 
اعتراض و انتقاد در ذات زندگي اجتماعي و مجتمعهاي صنعتي و اقتصادي 
است كه هيچگاه هم متوقف نخواهد شد. شرايط تحريمها و بسياري از تهديدها 
و حتي فرصتها را همه ميدانند،چه آنان كه با دو شـــيفت كار، از كودكان 
خود غافلاند و چه آنانكه بيكار و شرمنده خانواده اند و چه كساني كه كاري 

ميكنند و دستمزدي نميگيرند. 
مذاكره و حل مشكل مطمئناً شكيبايى و پيچيدگي افزونتر طلب ميكند، اما 
در نهايت دلخوشي براي مردمان زحمتكش ايرانزمين فراهم ميشود كه آنهم 
مايه دلگرمي است. سخن آخر اينكه دولت در يك آزمون تاريخي قرار دارد كه 
آنهم حمايت، مودت و مدارا با تمامي حقوقبگيران، حقوق و دستمزدنگيران، 
اخراجشدگان از كار، كارمندان، بازنشستگان، معلمان، دانشجويان، كشاورزان و 

ديگر اصناف زحمتكش و سربلند ايران اسالمي است. 
نازخند صبحي  

نقش معلمان در تعليم و تربيت افراد جامعه
تربيت كودكان امري مهم است كه بايد به آن بسيار توجه شود، بخصوص
كودكاني كه به مدرسه ميروند و در اجتماعي ديگر بهجز خانواده حضور دارند.
بايد بپذيريم كودكي كه از خانه راهي مدرسه ميشود، بهطور همزمان درگير
مشـــكالتي خواهد شـــد و گاهي ممكن است اين مشكالت بروز حالتهاي
عاطفي نامناسبي را به همراه آورد. كودك براي حل اين مشكالت نياز دارد كه
اولياي مدرســـه او را درك و راهنمايي كنند گاه امكان دارد اين عدم درك و
راهنمايي باعث شود كودك مضطرب و احساس استرس و ناامني در وجودش
به تدريج برجســـته شـــود و در حين شكلگيري شخصيتاش در آينده، از او
انســـاني ناســـازگار و يا حتي ناهنجار بسازد، كه در اينجا اهميت نقش و تأثير

معلمان و مديران در تعليم و تربيت افراد جامعه را ميتوان فهميد.
 معموالً پدران و مادران به دنبال نمرههاي عالي فرزندان خود در امتحانات
هستند، در حالي كه از تربيت روح و روان فرزندانشان غافلند كه اميدواريم

به اين موضوع مهم، بيشتر توجه شود.
 يكي از نمادهاي علني آنچه گفته شـــد مدرســـه فرزندم، دبستان سماء
شهرســـتان ايوانكي اســـت كه جا دارد از مسئوالن و معلمان مهربان و دلسوز

آن تشكر كنم.
در نـــام «معلـــم» كه بـــه روي تـــو نهادند

موســـت از  باريكتـــر  نكتـــه  صـــد 
«م» آيـــت مهـــر اســـت بـــا «ع» درآميخت

يعني همه جا مهر تو با عشـــق تو هم خوست
«ل»اش، لـــب گوياي تو، «م»اش مه رخســـار

يعنـــي كه جهان رام تو اي ماه سخنگوســـت
ليال عبديـ ايوانكي (استان سمنان)

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده (نوبتدوم)
تاريخ انتشار:97/10/11

و آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده  (نوبت اول)

شركت تعاونى مسكن كاركنان نفت سپاهان
ثبت شده به شماره 436949

و شناسه ملى 10320864553

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده شركت زمينكاوان زمان (سهامي خاص)
به شماره ثبت 393238 و شناسه ملي 10320429438

آگهي دعوت از بستانكاران شركت منحله تاجمحل ترانس  به شماره ثبت: 9362

آگهي برگزاري انتخابات الكترونيك موسسه انجمن علمي پزشكان كودكان ايران
با شماره ثبت 944 و شناسه ملي 10100113150

www ima net ir

آگهي مناقصه عام 03ـ97
شركت صنايع ريختهگري ايران خودرو (سهامي خاص)

آگهى مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول

 –

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده 
شركت مهندسى و خدماتى چاه پيماى زاگرس كيش 
به شماره ثبت 11056  و شناسه ملى 14003836276

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
سهامداران شركت كارگزاري مشاوران سهام (سهامي خاص)

به شماره ثبت 159302 با شناسه ملي 10102019943

آگهى دعوت 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 

شركت مجتمع تحقيقات و توسعه صنعتى شريف  (سهامى خاص)
 ثبت شده به شماره 104390 داراى شناسه ملى 10101482837

آگهى دعوت 
مجمع عمومى فوق العاده شركت مجتمع تحقيقات و توسعه صنعتى شريف (سهامى خاص)

 ثبت شده به شماره 104390 داراى شناسه ملى 10101482837

–

آگهي دعوت سهامداران شركت معادن پهنستان شرق سهامي خاص
 ثبت شده به شماره 77 و شناسه ملي 10480046321
جهت تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده

آگهي دعوت شركت خدمات بيمهاي آسايش فرداي البرز سهامي خاص
آگهى مزايده عمومى (فروش خودرو)به شماره ثبت 206753 و شناسه ملي 10102483643 (نوبت اول)

FAW

tiger   v6

 –  –  –  –

 –

 –  –  –

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده 
صاحبان سهام شركت كارتن كرمان (سهامي خاص) 
شماره ثبت 52376 و شناسه ملي 10100975223

آگهى تغييرات شركت گچ ماشينى فارس شركت سهامى خاص به شماره ثبت 7461 و شناسه ملى 10530199921

تاسيس شركت سهامى خاص مهندسى توسعه صنايع توربو رايا كمپرسور داتيس

 –  –  –

آگهى تغييرات شركت باما شركت سهامى عام 
به شماره ثبت 2041 و شناسه ملى 10260293195
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يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

شايسته تر آن بود كه "تون عبداهللا" نامهاى به نخست وزير "سنگاپور" 
ارسال مى كرد. ارسال نامه از  يعنى رئيس رســـمى دولت "سنگاپور" 
ســـوى نخست وزير "مالزى" به كسى كه مقامى باالتر از وزير ندارد، 
گامى نادرســـت و مغاير با پروتكل بود. در مقابل نيز "لى" هيچگونه 
عذرخواهى براى اظهارات خود نكرد و تنها اين را گفت كه اگر باعث 

شده، متأسف است. رنجش "تون عبداهللا" 
ســـپس "لى"، آگاهانه نام مرا به ميان كشـــيد و گفت كه من غالبًا

اظهارات نامناسبى درباره "سنگاپور" داشتهام. شايد اين كار را كرده باشم 
و هنوز هم بكنم ولى او در دوره نخســـت وزيرى من، هرگز از من 

نخواست عذرخواهى كنم.
فصل شصت و دوم

ميراث و دردسرهاى تازه
ســـرانجام هنگام رفتن فرا رســـيد. شب پيش از استعفا، فارغ از 
انديشـــههاى مربوط به روز بعد، خواب آرامى داشتم. ساعت 3 بعداز 
به عنوان  ظهر روز 31 اكتبر 2003م. مراسم اداى سوگند "تون عبداهللا" 
[دربار سلطنتى] برگزار شد. پس  نخست وزير جديد در "استانانيجارا" 
از مراســـم به دفتر نخســـت وزير رفتيم و من در آنجا به طور رسمى، 
وظايف خود را به وى تحويل دادم. روز بعد همه مطبوعات عكسهايى 
از تحويل يك پوشه سمبليك، منتشر ساختند. اين گامى آگاهانه براى 
بهره بردارى رسانههاى گروهى بود. عكاسان در پى نشان دادن تحويل 
پســـت رهبرى بودند ولى در حقيقت در اين پوشه يا پرونده، چيزى 
وجود نداشت. معموالً وقتى دفترم را ترك مىكردم و راهى خانهمىشدم، 
از آسانســـور ويژهاى كه مرا پاى اتومبيلم در پاركينگ طبقه زيرزمين 
مىرساند، استفاده مىكردم ولى آن روز صدها نفر براى وداع با من در 
برابر ساختمان گرد آمده بودند. تالش براى فرار، شايسته نبود. لذا از 
پلهها پايين آمدم تا به آنها سالم كنم. من هميشه تحت تأثير حضور 
مردم براى اعالم حمايتشان قرار گرفتهام. اگر مردمى نبودم، احتماالً يا با 
تخممرغ خدمتم مىرسيدند يا حداقل رفتنم را ناديده مىانگاشتند ولى 
حقيقت آن بود كه شمارى از چهرههايى كه مرا در حركت به سوى 

اتومبيلم احاطه كرده بودند، اندوهگين و گرفته بودند.
و لقب  لقب "سيرى سيتا مخوتا ماليزيا"  همان روز به "حاسمه" 
داده شد. بدين ترتيب، هر دوى ما صاحب  "ســـيرى مهراجا نيجارا" 
را با عنوان "توه  شديم. وقتى دبير كاخ سلطنتى، "حاسمه"  لقب "تون" 
ـ لقب همسر صاحب لقب تونـ  خطاب كرد تا نزديك شود،  بوان" 
پس از دريافت نشان از پادشاه، همان دبير كاخ سلطنتى، او را "تون" 
بود ولى فاصله اندك  خطاب كرد. او تنها براى چند دقيقه "توه بوان" 
ميان اعطاى اين دو نشان، مهم بود و هرگز مقام و موقعيت دوره انتقالى 
او را ناديده نگرفتند. ظرايف و دقتهاى زايدالوصف مااليايى در مقام 

و رعايت تشريفات مراسم رسمى، همين است!
استعفاى من از باالترين مقام كشور پس از 22 سال، براى خودم 
گام بزرگى به شمار مىرفت ولى در مورد نوع برخورد با خودم نگرانى 
نداشتم. من هيچ وقت خود را شخص غيرعادى نمىدانستم. زمانى كه 
نخست وزير بودم هميشه تالش داشتم در حد امكان، زندگى عادى 
داشـــته باشم؛ به بازار مىرفتم، خريد مىكردم و هر وقت مىتوانستم 
رانندگى مىكردم و بى هيچ قيد و بندى با مردم درمىآميختم. احساس 

كردم پس از بازنشستگى نيز مىتوانم همين كارها را انجام دهم.
در ماههاى بعد نيز، همچون گذشته برنامههاى كارىام فشرده بود. 
به ايراد سخنرانى در كشور و در كنفرانسهاى بينالمللى ادامه دادم. از 
اسالم، از اهميت دانش و حكمرانى خردورزانه، جهانى شدن، امپرياليسم 
جديد، تحوالت اجتماعىـ  سياسى و الگوى اقتصادى "مالزى" صحبت 
مى كردم. مردم براى دانستن انديشههايم درباره اين موضوعها و طيف 

متنوعى از موضوعات ديگر اشتياق نشان مىدهند.
ادامه دارد

«ميشل عون» رئيس جمهورى لبنان 
در غياب «سعد الحريرى» نخست وزير 
مامور به تشـــكيل كابينه اين كشور، خود 
تالشهايى را آغاز كرده تا مشكل فرايند 
تشـــكيل دولت در كشورش را كه اكنون 
نزديـــك به هفت مـــاه از آن مى گذرد 

حل كند.
به گزارش ايرنا، در شـــرايطى كه 
عون در بيانيه اى از احتمال واگذار كردن 
ماموريت تشـــكيل دولت به پارلمان و به 
صـــورت تلويحى به صرف نظر كردن از 
ادامه كار الحريرى به عنوان نخست وزير 
اشـــاره كرده بود، وى ، «نبيه برى» رئيس 
پارلمان لبنان را به همراه سعد الحريرى به 
كاخ رياست جمهورى «بعبدا» فراخواند.

رسانهها آن روز خبر از حركت جديد عون 
و تالش او براى نجات لبنان و الحريرى 
ســـخن گفتند. ديدار سه مقام ارشد لبنان 
پس از ســـاعتى به پايان رسيد و زمانى 
كه بـــرى كاخ را بدون هيچ اظهارنظرى 
ترك كرد ديگر شـــب شده بود. اما عون 
و الحريرى پس از خروج برى جلسه اى 
دو نفره داشتند كه بيش از يك ساعت و 

نيم به طول انجاميد.
نخست وزير مامور به تشكيل دولت 
كـــه 203 روز اســـت همچنان ناتوان از 
انجام ماموريت خود مى باشد، در جمع 
خبرنگاران گفـــت: با رئيس جمهورى 
طرحهايى را درباره مساله تشكيل دولت 
بررســـى كرديم، راه حلهايى وجود دارد 
كـــه رئيس جمهورى رايزنىهاى خود را 
درباره آنها ادامه خواهد داد. من به خارج 
از كشور سفر مى كنم و زمانى كه برگشتم 
اميدوارم مشكل حل شده باشد.الحريرى 
از بزرگنمايى رسانهها و محافل سياسى 
از قصد رئيس جمهورى در واگذاركردن 
پرونـــده به پارلمـــان انتقاد كرد و گفت 
كـــه هم من و هم جناب عون تمايل به 
تشكيل هرچه سريعتر دولت داريم و از 

نيت ايشان آگاهم.
وى با بيان اينكه قانون اساسى در اين 
باره واضح است ولى برخى مى خواهند 
آن را تفســـير به راى كنند، مساله عبور 
رئيس جمهورى و نمايندگان مجلس از 
خود را فضاسازى رسانهها عنوان كرد.از 
روز سوم خرداد كه عون پس از مشاوره 
با نماينـــدگان پارلمان لبنان به الحريرى 
ماموريت داد تا براى ســـومين بار دولت 
تشـــكيل دهد، وى ابتدا به دليل ســـهم 
خواهى دو متحد مسيحى و دروزى اش 
5 ماه زمان از دست داد. حزب «نيروهاى 
لبنانى» به رياست «سمير جعجع» و حزب 
«سوسياليست ترقى خواه» به رهبرى «وليد 
جنبالط» كه از سوى محور غربى-عربى 
حمايت مى شوند، 5 ماه تمام بر خواسته 
خود يعنى داشتن وزراى بيشتر در كابينه 
اصـــرار مى ورزيدند و باالخره راه حلى 
ميانه مطرح شد كه هم رئيس جمهورى به 
آن راضى باشد و هم آنها.اما در ششمين 
مـــاه از ماموريت الحريرى، وى به خاطر 
ناديده گرفتن ســـبد راى 6 نماينده اهل 
سنت خارج از چارچوب حزب خود يعنى 
«جريان المستقبل» و حمايت حزب اهللا از 
مطالبه بر حق آنان فرايند تشكيل دولت را 

به تعطيلى كشاند.

بسيارى از محافل سياسى و رسانهاى 
كار او را احتـــكار مى خوانند چرا كه با 
وجود ريزش آراى حزبش و از دادن بيش 
از يك سوم كرسىهاى پارلمانى اهل سنت، 
ولى او و يارانش همه ســـهميه وزارتى 
كابينه را از آن خود مى دانند و از سوى 
ديگر 6 نماينده سنى مستقل، به تكيه بر 
حداقـــل 28 درصد از آراى جامعه اهل 
سنت لبنان اختصاص يك وزير در كابينه 

را مطالبه مى كنند. حزباهللا با حمايت از 
آنان، اعالم اســـامى وزراى خود را منوط 
به چراغ ســـبز اين نمايندگان مردم كرده 
است. اما با گذشت هفت ماه و نيم هنوز 
الحريرى خواسته آنان را نمى پذيرد و اين 

را بازى حزباهللا توصيف مى كند.
ديدارهاى عون با نيروهاى سياســى 

لبنان
عـــون در كاخ بعبدا با «محمد رعد» 
رئيس فراكسيون «وفادارى به مقاومت» و 
«حسين خليل» معاون سياسى «سيدحسن 
نصـــراهللا» دبيركل حزب اهللا ديدار و 55
دقيقـــه گفت و گو كرد.رعد پس از اين 
ديدار گفت كه با رئيس جمهورى راههاى 
خروج از بحران و راه حلهايى را كه به 

صالح كشور باشد، بررسى كرديم.
وى افـــزود: ايدههـــاى مختلفى با 
صراحت مطرح شد، برخى از آنان مورد 
قبول و برخى نيز بعيد و غيرقابل دسترس 
اســـت. ايدههايى وجود دارد كه بايد به 
بحث بيشترى گذاشته شود.عالوه بر اين 

عون ديدارهاى ديگرى هم داشت. «تيمور 
جنبـــالط» فرزند وليد جنبالط به عنوان 
رئيس فراكســـيون حزب سوسياليست 
ترقىخواه و چند تن ديگر از نمايندگان 
اين حـــزب با رئيس جمهورى ديدار و 
گفـــت و گو كردنـــد. جنبالط جوان از 
تالش جديد عون براى تحرك بخشـــى 
به پرونده تشـــكيل دولت قدردانى كرد و 
گفت كه اقتصاد اولويت نخست پس از 

تشـــكيل دولت است و بايد براى نجات 
كشور از فروپاشى اقتصادى زودتر دولت 
تشكيل شود.پس از آن رئيس جمهورى 
لبنان با نمايندگان حزب ارمنى «داشناك» 
(طاشـــناق) به بحث نشست و در مورد 
راههاى خروج ازبحران تشـــكيل دولت 

صحبت كردند.
همچنين 6 نماينده مستقل اهل سنت 
به حضور رئيس جمهورى لبنان رسيدند. 
آنها بار ديگر بر خواست خود تاكيد كردند 
و گفتند: اينكه برخى مطرح مى كنند يك 
وزير را ما خارج از جمع خودمان معرفى 
كنيم، راه حل مناسبى نيست، اين خودكشى 
و ناديده گرفتن وجود خود اســـت، اين 
خيانت به مردمى است كه با آراى خود به 
ما راى داده اند و آنها را نمى شود ناديده 
گرفت و كنار گذاشت.عون با بيان اينكه 
مطالبه آنان را مى فهمد و حق مى داند، 
از اينكه سعد الحريرى نه با آنها ديدار مى 
كند و نه خواسته شان را مى پذيرد، ابراز 
شـــگفتى كرد و گفت: من به سراغ شما 

فرستادم تا بنشينيم و درباره خواسته تان 
گفت و گو كنيم. رسانههاى لبنانى به نقل 
از ايـــن 6 نماينده گزارش دادند كه عون 
پيشـــنهادى به آنها نداده است و همچنان 
رئيس جمهورى در حال ترسيم راهى براى 

حل مشكل است.
بابا نوئل و دولت لبنان

در حالى كه برخى از رسانههاى لبنانى 
به حركت جديد رئيس جمهورى بدبين 

هستند و معتقدند باز هم دولت تشكيل 
نمى شود، اما برخى رسانهها صحبت از 
تشكيل دولت تا پيش از فرارسيدن سال 
جديد ميـــالدى مى كنند.الحريرى پيش 
از اينكه براى شـــركت در چند نشست 
اقتصادى به انگليس ســـفر كند گفته بود 
بايد ببينيم بابانوئل براى سال جديد تشكيل 
دولت را به عنوان هديه به ما مى دهد.نبيه 
برى رئيس پارلمان لبنان در نشست هفتگى 
بـــا نمايندگان جنبش امل و حزب اهللا و 
سنىهاى مستقل، ابراز اميدوارى كرد كه 
مشاورهها و تماسهاى رئيس جمهور به 

زودى به تشكيل دولت ختم شود.
وى تاكيــــد كرد: ما نيــــاز به يك 
دولت تشــــكيل شده و منسجم داريم تا 
مسئوليتهاى خود را درقبال پروندههاى 
زيادى كه با آن روبرو هستيم انجام دهد.
برخى از رســــانهها، چند روزى است كه 
پيش بينى مى كنند شايد رئيس جمهورى 
با توجه به اينكه الحريرى پيشنهاد كابينه اى 
با 32 وزير را جهت اختصاص يك وزير به 

سنىهاى مستقل و يك وزير به اقليتهاى 
علوى و مســــيحى رد كرده، به كابينههاى 
كوچكتر مى انديشد. كابينههايى متشكل 
از 24 يا حتى 18 و 14 وزير؛ موضوعى 
كه تحليلگران سياسى آن را «روز از نو و 
روزى از نو» مى خوانند چراكه در صورت 
مطرح شــــدن اين راهكار جهت تشكيل 
دولت، همان مشكل سهم خواهىها كه 5
ماه به طول انجاميد تا بخشــــى از آن حل 

شود، باز هم به وجود مى آيد.
نگاه دوگانه واشــنگتن و تل آويو به 

تحريم لبنان
آمريكا درخواست «بنيامين نتانياهو» 
نخســـت وزير رژيم صهيونيستى را در 
وضع تحريم عليه ارتش و دولت لبنان رد 
و در عيـــن حال عنوان كرد كه تحريمها 
عليه حزب اهللا را تشديد مى كند. اما چرا 
واشنگتن به درخواست تل آويو پاسخ منفى 
داد؟به گزارش ايرنا، روزنامه صهيونيستى 
«هاآرتص» به نقل از يك مقام عالى رتبه 
در دولت جعلى اســـرائيل نوشت كه تل 
آويو چند بار از واشنگتن درخواست وضع 
تحريم عليه بيروت را كرده است. يكى از 
اين دفعات درست پيش از شروع عمليات 
«سپر شـــمال» با ادعاى وجود تونلهاى 
منتسب به حزب اهللا در مرز لبنان و فلسطينى 
اشـــغالى بوده كه نتانياهو در ديدار ده روز 
پيـــش خود با «مايك پمپئو» وزير خارجه 
آمريكا در بروكســـل از او خواسته بود تا 
ارتـــش و دولت لبنان را تحريم كند چرا 

كه به ادعـــاى وى وجود تونلها، نقض 
آشكار قطعنامه 1701 و تجاوز به مرزهاى 
اسرائيل است و بنابراين لبنان بايد مجازات 
شود.نتانياهو در اين ديدار مدعى شده كه 
حزب اهللا، كل لبنان را به ســـمت جنگى 
ديگر با اسرائيل سوق مى دهد؛ جنگى كه 
به ويرانىهاى بزرگ و گسترده و تخريب 
زيرساختهاى لبنان منجر خواهد شد، از 
اين رو به وزير خارجه آمريكا گفته كه بايد 

تحريمهايى وضع شود كه مقامهاى لبنان را 
وادار كند سياستهايشان را از سياستهاى 
حزباهللا جدا كرده و تغيير دهند. اما پمپئو با 
درخواست او مخالفت كرده است.  روزنامه 
«الشرق االوسط» نوشت: پمپئو وضع تحريم 
بر دولت لبنان را رد كرد و به نتانياهو گفته 
كه رهبران سياسى و نظامى آمريكا با رهبران 
سياسى و نظامى لبنانى رابطه خوبى دارند 
و نمى شـــود اين روابط را به هم زد.اين 
روزنامه عرب زبان چاپ لندن با بيان اينكه 
پمپئـــو به نتانياهو اطمينان داده كه وجود 
اين روابـــط، بيش از تحريمها ثمربخش 
خواهد بود، نوشت كه وى از سوى ديگر 
با افزايش و تشديد تحريمها عليه حزب 
اهللا به ويژه در زمينه اقتصادى موافق بود و 
گفـــت: تحريمهاى فعلى، حزب اهللا را در 
بحران شـــديد مالى غرق كرده و مى توان 

اين تحريمها را شديدترهم كرد.
الشرق االوسط ادامه داد: نتانياهو از 
افزايش فشارها بر حزب اهللا استقبال كرد، 
ولى با نارضايتى از ديدار با پمپئو خارج 
شــــد چرا كه به دنبال آن بود كه آمريكا، 
دولــــت لبنان و حزب اهللا برابر بداند. وى 
«ميشل عون» رئيس جمهورى لبنان، «سعد 
الحريرى» نخست وزير و «ژوزف عون» 
فرمانده ارتش آن كشور را متهم به پيروى 
از سياســــتهايى مى داند كه كمك به 
حزب اهللا است، و همواره لبنان را تهديد 
به نابــــودى در صورت وقوع جنگ مى 
كند. اين روزنامه بين المللى اين سياست 
نتانياهو را همچنان غيرقابل قبول در غرب 
عنوان كرده و نوشت كه چنين مساله اى 
نتانياهــــو را مى آزارد. نتانياهو كه تالش 
زيادى براى فشــــار بر نيروهاى صلح بان 
بين المللى «يونيفل» هم به كار بسته و از 
آنان خواسته نقش فعالترى در جلوگيرى 
از دشمنىهاى حزب اهللا عليه اسرائيل ايفا 
كند.اشاره الشرق االوسط به ديدار نخست 
وزير رژيم صهيونيستى با وزير كشور ايتاليا 
در قدس بود. ديدارى كه در آن نتانياهو از 
عملكرد ژنرال «استفانو دل كول» فرمانده 
ايتاليايى نيروهاى يونيفل در لبنان به شدت 
انتقاد كرده و او را به تســــامح در برابر 

حزباهللا متهم كرد.
تحميل تحريم، لبنانىها را ضد آمريكا 

متحد مى كند
روزنامه لبنانى «االخبار» در شماره 

امـــروز خود گزارش داد كه آمريكا يكى
دانستن دولت لبنان با حزب اهللا را مردود
مى كند و همواره بر وضع تحريم عليه
حزب اهللا و فشار اقتصادى بر آن تاكيد
دارد.اين روزنامه لبنانى نوشـــت: پس از
آنكه رژيم اسرائيل تونلهايى را در مرز با
لبنان كشف كرده، بار ديگر مانند هميشه
آمريكا اعالم همبســـتگى با اسرائيل و
ايستادن كنار آن را كرد و بر حق تل آويو
در دفاع از خود تاكيد داشت، اما از سوى
ديگر درخواست وضع تحريم بر دولت
و ارتـــش لبنان را رد كرد.االخبار افزود:
پاسخ منفى آمريكايىها طبيعت اختالف
در روش مقابله با دشـــمنان مشترك را
نمايـــان مى كند ولـــو اينكه هدف هر
دو طرف يكى باشـــد. رويكرد مقابله با
حـــزباهللا در نزد آمريكا در چارچوبى
گسترده تر از منافع است، اما دايره اهتمام
اسرائيلىها محدودتر و تنگتر مى باشد؛
تالش مى كند كه به هر قيمتى جز هزينه
مستقيم در جنگ به نتيجه دلخواه خود
دســـت يابد به ويژه از طريق يك طرف
سوم.اين روزنامه لبنانى نوشت: در يك
ارزيابى اوليه مى توان متوجه شد كه در
پايين ترين سطح، گزينه تحريم لبنان و
جداشدن از آن مردود است، چراكه اين
مساله دستيابى به نتيجه مطلوب آمريكا
را غيرممكن مى كند. اين به معناى فقط
از دست دادن گزينههاى مختلف در قبال
لبنان نيست، بلكه به معناى ضربه زدن به
استراتژى آمريكا در عرصه لبنان است.
راهبردى كه همچنان واشنگتن بر روى
آن حســـاب باز مى كند و براى پيشبرد

آن تالش دارد.
به نوشته االخبار اگر آمريكايىها كل
لبنان را تحريم كنند، استراتژى كه آنها در
قبال لبنان پيش گرفته اند، ناكام مانده و
شكست مى خورد وبعدها نمىتوان آن را
ترميم كرد. استراتژى آمريكا در لبنان براى
همه واضح و مبرهن است كه واشنگتن
جريان موســـوم به 14 مارس را همواره
حمايت مى كند، و دولتها و مقامهايى
كه عليه جريان مقاومت كار كنند، زير پر
و بال سفارت آمريكا در بيروت قرار مى
گيرند.آمريكايىها هرساله ميليونها دالر
در لبنان خرج مىكنند تا از خود تصوير
يك كشور حامى دموكراسى بسازند و بر
خالف بسيارى از كشورها كه جشنهاى
ملى خود را با حضور ديپلماتها و برخى
از سران احزاب لبنانى همسو در هتلهاى
بيروت برگزار مى كند، آمريكا جشنهايى
مانند استقالل خود را در اماكن باستانى،
تاريخى و فرهنگى اقصى نقاط بيروت با
حضور همه از جمله ســـران احزاب 14
مارس و وزرا و نمايندگان پارلمان لبنان
برگزار مىكند تا مثال حمايت خود را از
لبنـــان و آرامش آن اعالم كند و اينگونه
القا نمايد كه اين حزب اهللا اســـت كه
چنين روابطى را براى لبنان و آمريكا نمى
خواهد و اين مقاومت اســـت كه براى
كشور شما هزينه و جنگ به ارمغان مى
آورد.حـــال اگر كل دولت و ارتش لبنان
تحريم شود، بافتههاى آمريكايىها رشته
خواهد شد، و لبنانىها همه عليه آمريكا

متحد مى شوند. 

اميد به تالش عون براى تشكيل دولت لبنان

بخش دوم و پاياني7 ماه ناتوانى حريرى؛گره تشكيل دولت لبنان در كجاست؟
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ایمیل  خط ارتباطي :

پاسخ مسئوان

پاسخ شركت واحد اتوبوسراني درباره خدمات رساني اتوبوس هاي 

جنت آباد شمالي

احتراماً با عنايت به مطلب مندرج در آن روزنامه به تاريخ 97/9/24 با 
عنوان »خدمات رساني اتوبوس هاي جنت آباد شمالي نامنظم است«، ضمن 
تشكر از دقت نظر شهروند گرامي، اعام مي دارد طي بازديد ميداني و 
بررسي سامانه هوشمند مديريت ناوگان، در خط 133 )پايانه جنت آباد ـ  
مترو ارم سبز( انحراف از برنامه زمانبندي رخ نداده است و اتوبوس هاي 
خط مذكور طبق برنامه زمانبندي اقدام به خدمت رساني به شهروندان 
نموده اند. علي ايحال در جهت رفاه حال شهروند گرامي و تكريم ارباب 
رجوع، به عوامل مربوطه درخصوص به كارگيري حداكثري ناوگان در 
اين خط و نظارت بيشتر بر اجراي برنامه زمانبندي و سرويس  رساني 

مطلوب، تذكر داده شد.
 محمدرضا رضايي منش 
مشاور فرهنگي و اجتماعي مديرعامل و مدير روابط عمومي 

بدقولي شركت خدمات تلفن همراه سامسونگ!

بيش از 3 ماه قبل گوشي تلفن همراه خودم را كه صفحه نمايش آن 
شكسته بود، به نمايندگي مجاز سامسونگ در شهرك غرب بردم كه كارمند 
اين شركت پس از بررسي آن، اعام كرد بايد صفحه نمايش تعويض 
شـــود، ولي به دليل نداشـــتن قطعه ازم، تعمير آن حدود يك ماه زمان 
مي برد. اما در اين مدت هر بار كه مراجعه مي كنم، اعام مي كنند گمرك 
قطعات گوشي موبايل هاي سامسونگ را ترخيص نمي كند و مشكل از ما  
نيست! مي خواستم بپرسم چرا دولت اين گونه شركت ها را به امان خدا 

سپرده است و هيچ شخصي جوابگوي مشكات مردم نيست؟
تلفن به خط ارتباطي

تا كي بايد شاهد سهل انگاري مسئوان باشيم؟

به فاصله كمتر از 2هفته متأسفانه شاهد حادثه اي ديگر و پرپرشدن 
گل هايي از آينده سازان كشورمان بوديم و اين كه جان باختن شماري از 
دانشجويان عزيز كشورمان باعث ناراحتي و افسوس ملت ايران شد. اي 
كاش مسئوان قبل از بروز حوادثي از اين قبيل كه معموا فقط به ابراز 
همدردي و تأثر بسنده مي شود، بيشتر به فكر برطرف كردن معضات 
و مشكات كشور باشند. تا كي بايد شاهد سهل انگاري هاي برخي از 
مسئوان و مديران باشيم؟ واقعا جوابگوي خانواده هاي داغداري كه با 
هزاران اميد و سختي فرزندان خود را بزرگ مي كنند  تا ثمره تاش هايشان 

را در آينده نظاره گر باشند،  چه كساني هستند؟
تلفن  هايي به خط ارتباطي

دولت ابتدا به فكر تحويل واحدهاي مسكن مهر باشد

چندســــالي است كه متقاضيان مسكن مهر در شهر جديد پرند 
تمامي مبلغ آورده خود را به حساب شركت عمران پرند واريز كرده اند، 
اما متأسفانه بعد از اين همه سال و مشكل تهيه مسكن كه براي اكثر 
مســــتأجران وجود دارد، هنوز واحدها تكميل نشــــده است و خبري 
هم از زمان واگذاري  آن ها اعام نمي شود. در حالي كه وزير محترم 
راه و شهرســــازي وعده ساخت چندين هزار واحد مسكن جديد را 
مي دهند، تقاضا داريم ابتدا تكليف آپارتمان هاي نيمه تمام مســــكن 
مهر را مشخص كنند، چرا كه به نظر مي رسد با تحويل اين واحدها 
بخش قابل توجهي از مشكات مسكن و خانه دار شدن بسياري از 

مستأجران حل شود.
فيروزيـ  متقاضي فاز4 مسكن مهر

اين حقوق اندك سزاوار يك معلم بازنشسته است؟

 بعد از 30ســـال خدمت به آموزش و پرورش و دوري از فرزند 
و خانواده حقوق دريافتي ام 1 ميليون و  397 هزار تومان است. باوجود 
هزينه هاي بااي زندگي در اين برهه از زمان و مشكات بيماري و نبود 
بيمه هاي كارآمد در قبال پرداخت هزينه هاي درمان، آيا ســـزاوار است 
معلمي كه سال ها با عشق و عاقه در اين حرفه مهم خدمت كرده است، 
در زمان بازنشستگي با مشكات معيشتي روبرو باشد؟ اميدوارم دولت 
محترم براي همسان سازي حقوق ها و احقاق حق فرهنگيان بازنشسته 

اقدامات اساسي انجام دهد.
فرهنگي بازنشسته

فاصله زماني حركت اتوبوس ها كاهش يابد

عليرغم ازدحام جمعيت و شلوغي خطوط اتوبوسراني مدتي است 
كه از تعداد اتوبوس هاي شركت واحد در مسير خيابان سهيل ميدان بهمن 
و متروعلي آباد كاسته شده و فاصله زماني حركت هر اتوبوس به حدود 
20 دقيقه افزايش يافته است. از مسئوان منطقه 16 شركت واحد تقاضا 

داريم نسبت به افزايش اتوبوس هاي خط مزبور اقدام كنند.
 مهرآورـ  مسافر شركت واحد

رانندگان ملزم به تعمير لنت ترمز خودروها شوند

باتوجه به مشكات تنفسي و آلودگي هوا كه اكثر خودروها ايجاد 
مي كنند، كنترل و بازرســـي لنت هاي ترمز آن ها بايد در اولويت تعمير 
خودروهـــا قـــرار گيرد. براي جلوگيري از خرابي زودهنگام لنت ترمز 
خودروها بخصوص در شـــهرهاي بزرگ و پرترافيك هم كه ترمزهاي 
ممتد گرفته مي شـــود، از سازندگان خودروها انتظار مي رود كه راه هاي 
درســـت استفاده و پيشگيري از خرابي زودهنگام لنت هاي ترمز را به 
رانندگان بياموزند تا حداقل با رعايت فاصله با خودروهاي جلويي در 
زمان ســـنگيني ترافيك و تنظيم زمان حركت آن ها، تعداد ترمز كردن 

خودروها به حداقل برسد.
حبيب محمدقلي ها

آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي) نوبت دوم
��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 مزايده عمومي (مرحله اولـ  نوبت دوم)
به موجب مجو� ش���ما�� 777 مو�� 97/10/4 ش���و��� محتر� �سالمي شهر مهريز� شهر���� مهريز 
��نظر ���� نس���بت ب���ه فر�� 1قطعه �مين به ش���ما�� پال� 11030/7 بخ���ش34 يز� ��قع �� 
ش���هر� �ما� �ضا(�) به قيمت پايه كا�شنا� �سمي ���گستر� �� طريق برگز��� مز�يد� �قد�� نمايد. 
متقاضي���ا� مي تو�نند �� تا�يخ �خرين چا� �گهي به مد� 10 ��� � حد�كثر تا تا�يخ 97/10/23 جهت 

كسب �طالعا� بيشتر � ��يافت � تحويل �سنا� مز�يد� به �بيرخانه شهر���� مر�جعه نمايند.
1� �خرين مهلت ��يافت � تحويل �سنا� به �بيرخانه شهر���� 97/10/23

2� فر�� �مين به صو�� نقد� مي باشد.
3� شهر���� �� �� يا قبو� پيشنها�ها مختا� مي باشد.

4� متقاضيا� جهت ��يافت �سنا� شركت �� مز�يد� مي تو�نند به �بيرخانه شهر���� مر�جعه نمايند.
5� هزينه چا� �گهي به عهد� برند� شركت �� مز�يد� به طو� مسا�� مي باشد.

6� هزينه خريد �سنا� شركت �� مز�يد� مبلغ 200/000 �يا� مي باشد.
7� ���يز س���پر�� جهت قطعه �مين طبق فر� پيشنها� قيمت به حسا� 2100003476002 سپر�� 
ش���هر���� بابت س���پر�� ش���ركت �� مز�يد� نز� بانك ملي مهريز � يا چك تضميني بانكي �� �جه 

شهر���� مهريز
8� هيچگونه پيشنها�� مبني بر �قساطي پذيرفته نيست � چنانچه �جه �مين �� موعد مقر� پر��خت 

نگر�� سپر�� شركت �� مز�يد� به نفع شهر���� ضبط مي گر��.
9� شركت كنندگا� �� مز�يد� نبايد مش���مو� قانو� منع مد�خله كا�كنا� ��لت �� معامال� ��لتي 

مصو� �� ما� 1337 باشند.
�حمد �خوند� - شهر��� مهريز

بدينوس���يله به محم�د عامر بر�هوئي فر�ند �حس���ا� �بال� 
مي گر�� كه ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ قر����� 
خو��� به �نضما� هزينه ����س���ي به طرفيت ش���ما 
به �ين ش���و�� تقديم كه به كالس���ه 973242 ثبت 
� بر�� �����ش���نبه 1397/10/24 س���اعت 10:15 
�قت �سيدگي تعيين گر�يد� �ست جهت �سيدگي �� �ين 

شو�� حاضر �� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

بدينوس����يله به �هر� صفاي�ي فر�ند سليما� �بال� مي گر�� 
كه ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ قر����� خو��� 
به �نضما� هزينه ����سي به طرفيت شما به �ين شو�� 
تقديم كه به كالسه 972990 ثبت � بر�� �����شنبه 
1397/10/24 ساعت 11:15 �قت �سيدگي تعيين 
 گر�يد� �س����ت جهت �س����يدگي �� �ين شو�� حاضر

�� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

بدينوسيله به خا�� ���� ���� فر�ند شيرخا� �بال� مي گر�� 
كه ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ قر����� خو��� 
به �نضما� هزينه ����سي به طرفيت شما به �ين شو�� 
تقديم كه به كالسه 973225 ثبت � بر�� �����شنبه 
1397/10/24 ساعت 10:15 �قت �سيدگي تعيين 
 گر�يد� �س����ت جهت �س����يدگي �� �ين شو�� حاضر

�� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

بدينوسيله به ��� هاشمي فر�ند سيد محمو� �بال� مي گر�� 
كه ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ قر����� خو��� 
به �نضما� هزينه ����سي به طرفيت شما به �ين شو�� 
تقديم كه به كالسه 973240 ثبت � بر�� �����شنبه 
1397/10/24 ساعت 10:30 �قت �سيدگي تعيين 
 گر�يد� �س����ت جهت �س����يدگي �� �ين شو�� حاضر

�� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

بدينوسيله به خسر� ينگي ملكي فر�ند مسلم �بال� مي گر�� 
كه ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ قر����� خو��� 
به �نضما� هزينه ����سي به طرفيت شما به �ين شو�� 
تقديم كه به كالسه 973261 ثبت � بر�� �����شنبه 
1397/10/24 ساعت 10:15 �قت �سيدگي تعيين 
 گر�يد� �س����ت جهت �س����يدگي �� �ين شو�� حاضر

�� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

بدينوس���يله به فاطمه باقر� ���� كالچاهي فر�ند يعقو� 
�بال� مي گر�� كه ���خو�س���تي به خو�سته تنفيذ فسخ 
قر����� خو��� به �نضما� هزينه ����س���ي به طرفيت 
شما به �ين ش���و�� تقديم كه به كالسه 973130 ثبت 
� بر�� ��� ��ش���نبه 1397/10/24 س���اعت 10:00 
�قت �سيدگي تعيين گر�يد� �ست جهت �سيدگي �� �ين 

شو�� حاضر �� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

بدينوسيله به محس�ن خانم�ر��� كهر� فر�ند لطيف �بال� 
مي گر�� كه ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ قر����� 
خو��� به �نضما� هزينه ����سي به طرفيت شما به �ين 
ش����و�� تقديم كه به كالسه 973148 ثبت � بر�� ��� 
��شنبه 1397/10/24 ساعت 9:00 �قت �سيدگي 
تعيين گر�يد� �ست جهت �سيدگي �� �ين شو�� حاضر 

�� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

بدينوس����يله به فرها� همت�ي فر�ند بند� �بال� مي گر�� كه 
���خو�س����تي به خو�سته تنفيذ فسخ قر����� خو��� به 
�نضما� هزينه ����س����ي به طرفيت شما به �ين شو�� 
تقديم كه به كالسه 972987 ثبت � بر�� �����شنبه 
1397/10/24 ساعت 11:00 �قت �سيدگي تعيين 
 گر�يد� �س����ت جهت �س����يدگي �� �ين شو�� حاضر

�� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

بدينوسيله به محمد سهيلي فر�ند عبد�لحميد �بال� مي گر�� 
كه ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ قر����� خو��� 
به �نضما� هزينه ����سي به طرفيت شما به �ين شو�� 
تقديم كه به كالسه 972964 ثبت � بر�� �����شنبه 
1397/10/24 ساعت 12:00 �قت �سيدگي تعيين 
 گر�يد� �س����ت جهت �س����يدگي �� �ين شو�� حاضر

�� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

((آگهي ابالغ وقت رسيدگي))
بدينوسيله به متهم مجهو� �لمكا� �قا� نيكر�� سهر�بي فر�ندخسر� 
به شما�� ملي 1688801121 تا�يخ تولد 1346/11/1 �بال� مي شو� 
به موجب محتويا� پر�ند� مطر�حه نز� �ين ش���عبه متهم به توهين 
��طريق فحاشي � تهديد به مر� موضو� شكايت �قا� غالمرضا برنجي 
فر�ند  محمد�ضا مي باش���يد لذ� نظر به �ينكه �قت �س���يدگي به �ين 
پر�ند� يكما� پس �� �نتش���ا� �ين �گهي� تعيين شد� �ست مقر� �ست 
�� �ما� تعيين شد� جهت �سيدگي � �خذ توضيح �� �ين مرجع ��قع 
�� ���س���ر�� عمومي � �نقال� شهرستا� بر�جر� شعبه ��� با�پرسي 
حاضر گر�يد. عد� حضو� مانع �� تصميم � صد�� قر�� نمي باش���د �ين 
�گهي به تجويز ما�� 115�.�.�.� � جه���ت �بال� قانوني به نامبر�� 

يك نوبت �� يكي �� ���نامه ها� كثير�النتشا� ��� مي گر��.
مدير �فتر شعبه ��� با�پرسي ���سر�� عمومي � �نقال� 
شهرستا� بر�جر� -  محمد�بر�هيم كشو��

�قا� ��� �هللا عزيزپو� ����� شناسنامه شما�� 5405 به شر� ���خو�ست به كالسه 532/97 �� �ين 
���گا� ��خو�ست گو�هي حصر ���ثت نمو�� � چنين توضيح ���� كه شا����� كبر� طاهر� �هلر 
به شناسنامه 181 �� تا�يخ 1397/4/20 �� �قامتگا� ��ئمي خو� بد��� �ندگي گفته ��ثه حين �لفو� 
�� مرحومه منحصر �س���ت به: 1� عفت عزيزپو� به شناس���نامه 4609. 2� �ميرحس���ين عزيزپو� به 
 شناس���نامه 1269. 3� علي عزيزپو� به شناس���نامه 7007. 4� ��� �هللا عزيزپو� به شناسنامه 5405. 
�ينك با �نجا� تشريفا� مقدماتي ��خو�ست مزبو� �� �� يك نوبت �گهي مي نمايد تا هركسي �عتر�ضي 
���� � يا �صيتنامه �� متوفي نز� �� باش���د �� تا�يخ نش���ر �گهي ظر� يك ما� به شو�� تقديم ���� ��ال 

�ئيس شعبه ���گا� ميمهگو�هي صا�� خو�هد شد.

رونوشت آگهي حصر وراثت
 خانم مينا �ميرصالحي ����� شناس���نامه ش���ما�� 47197 به ش���ر� ���خو�س���ت به كالس���ه
 701223/�97/67 �� �ين ش���و�� ��خو�س���ت گو�هي حصر ���ثت نمو�� � چنين توضيح ���� كه 
ش�ا����� فاطمه مكا�� �بعيا� به شناس���نامه 949 �� تا�ي���خ 95/5/1 �� �قامتگا� ��ئمي خو� 
بد��� �ندگي گفته ��ثه �� مرحومه منحصر �س���ت به: 1� عبد�له 2� مينا 3� نير 4� ليلي(�ميرصالحي 
فر�ند�� يد�له � فر�ند�� متوفيه) 5� يد�له �ميرصالحي فر�ند قوجا همسر متوفي. �ينك با �نجا� تشريفا� 
مقدماتي ��خو�ست مزبو� به �س���تنا� ما�� 362 قانو� �مو� حسبي �� �� يك نوبت �گهي مي نمايد تا 
هركس���ي �عتر�� ���� � 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.

رونوشت آگهي حصر وراثت
 �قا� مهد� پو�حس�ين ����� شناسنامه شما�� 741 به شر� ���خو�ست به كالسه 701262/�97/67
�� �ين ش���و�� ��خو�س���ت گو�هي حصر ���ثت نمو�� � چنين توضيح ���� كه  ش�ا����� �فس�ر پناهي 
به شناس���نامه 3185 �� تا�يخ 97/7/7 �� �قامت���گا� ��ئمي خو� بد��� �ندگي گفت���ه ��ثه �� مرحومه 
 منحصر �س���ت به: 1� مهد� پو�حسين فر�ند جانعلي پس���ر متوفيه 2� حسن 3� �ضا 4� معصومه 5� ناهيد
6�  �هر� 7� �خسا� (پو�حسين قولنجي فر�ند�� جانعلي � فر�ند�� متوفيه). �ينك با �نجا� تشريفا� مقدماتي 
��خو�س���ت مزبو� به �ستنا� ما�� 362 قانو� �مو�حسبي �� �� يك نوبت �گهي مي نمايد تا هركسي �عتر�� 
���� � يا �صيتنامه �� متوفي نز� �� باش���د �� تا�يخ نش���ر �گهي ظر� يك ما� به شو�� تقديم ���� ��ال گو�هي 

�ئيس شعبه 67 شو��� حل �ختال� ���ميهصا�� خو�هد شد.

�� �جر�� ما�� 344 قانو� �يين ����س���ي ���گاهها� عمومي � �نقال� 
�� �مو� كيفر� مصو� 1392 بدينوسيله متهم �قا� مهد� كرمي �با� 
ش�اپو�� فر�ند يد�هللا به �تها� كالهبر���� ��يانه �� موضو� ش���كايت 
�قايا�: 1� مهر�� جهانگير� فر�ند منصو� 2� حس���ين بافكا� فر�ند علي 
مد� � 3� خانم مهين �خت س���عا�تمند فر�ند سيدمحمد  موضو� پر�ند� 
كالس���ه ها� 9709986182500144 � 9709982501800110 � 
كيفرخو�ست شما�� 9710436156200408 صا��� �� ���سر�� عمومي 
� �نقال� شهرس���تا� هفت���كل مطر�حه �� ش���عبه ��� ���گا� عمومي 
شهرستا� هفتكل كه �� حا� حاضر مجهو� �لمكا� مي باشد �حضا� تا �� 
تا�يخ 1397/11/16(��� سه شنبه) ��� ساعت 9 صبح جهت �فا� �� �تها� 
�نتس���ابي �� �ين شعبه به نشاني خو�ستا� � هفتكل بلو�� شهيد چر�غز��� 
جنب شبكه ��مپزشكي ���گستر� شهرستا� هفتكل حاضر گر�� �� غير 
�ينصو�� پس �� �نقضا� مهلت فو� به نحو غيابي ��خصو� موضو� �تخا� 

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

بدينوسيله �� كليه صاحبا� سها� �عو� مي شو� تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه نوبت ��� 
س���ا� مالي منتهي به 1397/6/31 كه ��� س���اعت 11 صبح ��� يكشنبه مو��1397/10/30 
��محل �هو�� � پا���ش���هر � خيابا� 10 ساختما� س���ا�ما� �مو� �قتصا�� � ����يي خو�ستا� 
تشكيل مي گر��. با �� �ست ��ش���تن معرفي نامه �سمي �� هيا� مدير� تعا�ني به عنو�� نمايند� 
قانون���ي � تا� �الختيا� � تصوير ��ش���ن �� تمام���ي صفحا� شناس���نامه � كا�� ملي � �خرين 

مد�� تحصيلي جهت شركت � �عما� ��� �� مجمع مذكو� حضو� به هم �سانيد.
ضمنا� ��قه ���� به جلسه �� ��� برگز��� � �� محل مجمع تو�يع مي گر��.

�ستو� جلسه:
1� �ستما� گز��� هيا� مدير� � با��� قانوني شركت بر�� سا� مالي منتهي به 1397/6/31

2� بر�سي � تصويب صو�� ها� مالي مربو� به سا� مالي منتهي به 1397/6/31
3� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� (يك ���نامه �صلي � يك ���نامه علي �لبد�)
4� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد� بر�� سا� مالي منتهي به 1398/6/31
5� تعيين حق �لزحمه با��� �صلي بر�� سا� مالي منتهي به 1398/6/31

6� تعيين حق حضو� جلسا� هيا� مدير� بر�� �عضا� غيرموظف
7� �نتخا� �عضا� �صلي هيا� مدير�

�ئيس هيا� مدير� شركت سرمايه گذ��� �ستا� خو�ستا�(سهامي عا�)

آگهي دعوت مجمع عمومي
تا�يخ �نتشا�: 1397/10/11
جلس����ه مجمع عمومي ع����ا�� بطو� فو� �لع����ا�� ش�ركت �يمن ني�ر� طبرس�تا� 
(س�هامي خا�) ب�ه ش�ما�� ثب�ت 780 � شناس�ه مل�ي ش�ما�� 10860215620 
 ��� ساعت 14:00 ��� يكش����نبه مو�� 1397/10/23 �� محل �فتر شركت به ����: 
نكا خيابا� �نقال� ��بر�� مجمع �مو� صنفي برگز�� مي ش����و�� لذ� �� كليه س����هامد���� 
 جهت ش����ركت �� مجمع �عو� به عمل مي �يد. �ستو� جلس�ه: 1� �نتخا� هيئت مدير�

�ئيس هيئت مدير� شركت2� �نتخا� با��� 3� تعيين ���نامه كثير�النتشا�

��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�
//: مر�جعه نماييد. . . به نشاني 

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.

به موجب مجو� ش���ما�� 777 مو�� 97/10/4 ش���و��� محتر� �سالمي شهر مهريز� شهر���� مهريز 
��نظر ���� نس���بت ب���ه فر�� 1قطعه �مين به ش���ما�� پال� 11030/7 بخ���ش34 يز� ��قع �� 
ش���هر� �ما� �ضا(�) به قيمت پايه كا�شنا� �سمي ���گستر� �� طريق برگز��� مز�يد� �قد�� نمايد. 
متقاضي���ا� مي تو�نند �� تا�يخ �خرين چا� �گهي به مد� 10 ��� � حد�كثر تا تا�يخ 97/10/23 جهت 

كسب �طالعا� بيشتر � ��يافت � تحويل �سنا� مز�يد� به �بيرخانه شهر���� مر�جعه نمايند.
1� �خرين مهلت ��يافت � تحويل �سنا� به �بيرخانه شهر���� 97/10/23

2� فر�� �مين به صو�� نقد� مي باشد.
3� شهر���� �� �� يا قبو� پيشنها�ها مختا� مي باشد.

4� متقاضيا� جهت ��يافت �سنا� شركت �� مز�يد� مي تو�نند به �بيرخانه شهر���� مر�جعه نمايند.
5� هزينه چا� �گهي به عهد� برند� شركت �� مز�يد� به طو� مسا�� مي باشد.

6� هزينه خريد �سنا� شركت �� مز�يد� مبلغ 200/000 �يا� مي باشد.
7� ���يز س���پر�� جهت قطعه �مين طبق فر� پيشنها� قيمت به حسا� 2100003476002 سپر�� 
ش���هر���� بابت س���پر�� ش���ركت �� مز�يد� نز� بانك ملي مهريز � يا چك تضميني بانكي �� �جه 

شهر���� مهريز
8� هيچگونه پيشنها�� مبني بر �قساطي پذيرفته نيست � چنانچه �جه �مين �� موعد مقر� پر��خت 

نگر�� سپر�� شركت �� مز�يد� به نفع شهر���� ضبط مي گر��.
9� شركت كنندگا� �� مز�يد� نبايد مش���مو� قانو� منع مد�خله كا�كنا� ��لت �� معامال� ��لتي 

مصو� �� ما� 1337 باشند.
�حمد �خوند� - شهر��� مهريز

بدينوس���يله به محم�د عامر بر�هوئي فر�ند �حس���ا� �بال� 
مي گر�� كه ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ قر����� 
خو��� به �نضما� هزينه ����س���ي به طرفيت ش���ما 
به �ين ش���و�� تقديم كه به كالس���ه 973242 ثبت 
� بر�� �����ش���نبه 1397/10/24 س���اعت 10:15 
�قت �سيدگي تعيين گر�يد� �ست جهت �سيدگي �� �ين 

شو�� حاضر �� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

بدينوس����يله به �هر� صفاي�ي فر�ند سليما� �بال� مي گر�� 
كه ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ قر����� خو��� 
به �نضما� هزينه ����سي به طرفيت شما به �ين شو�� 
تقديم كه به كالسه 972990 ثبت � بر�� �����شنبه 
1397/10/24 ساعت 11:15 �قت �سيدگي تعيين 
 گر�يد� �س����ت جهت �س����يدگي �� �ين شو�� حاضر

�� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

بدينوسيله به خا�� ���� ���� فر�ند شيرخا� �بال� مي گر�� 
كه ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ قر����� خو��� 
به �نضما� هزينه ����سي به طرفيت شما به �ين شو�� 
تقديم كه به كالسه 973225 ثبت � بر�� �����شنبه 
1397/10/24 ساعت 10:15 �قت �سيدگي تعيين 
 گر�يد� �س����ت جهت �س����يدگي �� �ين شو�� حاضر

�� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

بدينوسيله به ��� هاشمي فر�ند سيد محمو� �بال� مي گر�� 
كه ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ قر����� خو��� 
به �نضما� هزينه ����سي به طرفيت شما به �ين شو�� 
تقديم كه به كالسه 973240 ثبت � بر�� �����شنبه 
1397/10/24 ساعت 10:30 �قت �سيدگي تعيين 
 گر�يد� �س����ت جهت �س����يدگي �� �ين شو�� حاضر

�� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

بدينوسيله به خسر� ينگي ملكي فر�ند مسلم �بال� مي گر�� 
كه ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ قر����� خو��� 
به �نضما� هزينه ����سي به طرفيت شما به �ين شو�� 
تقديم كه به كالسه 973261 ثبت � بر�� �����شنبه 
1397/10/24 ساعت 10:15 �قت �سيدگي تعيين 
 گر�يد� �س����ت جهت �س����يدگي �� �ين شو�� حاضر

�� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

بدينوس���يله به فاطمه باقر� ���� كالچاهي فر�ند يعقو� 
�بال� مي گر�� كه ���خو�س���تي به خو�سته تنفيذ فسخ 
قر����� خو��� به �نضما� هزينه ����س���ي به طرفيت 
شما به �ين ش���و�� تقديم كه به كالسه 973130 ثبت 
� بر�� ��� ��ش���نبه 1397/10/24 س���اعت 10:00 
�قت �سيدگي تعيين گر�يد� �ست جهت �سيدگي �� �ين 

شو�� حاضر �� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

بدينوسيله به محس�ن خانم�ر��� كهر� فر�ند لطيف �بال� 
مي گر�� كه ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ قر����� 
خو��� به �نضما� هزينه ����سي به طرفيت شما به �ين 
ش����و�� تقديم كه به كالسه 973148 ثبت � بر�� ��� 
��شنبه 1397/10/24 ساعت 9:00 �قت �سيدگي 
تعيين گر�يد� �ست جهت �سيدگي �� �ين شو�� حاضر 

�� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

بدينوس����يله به فرها� همت�ي فر�ند بند� �بال� مي گر�� كه 
���خو�س����تي به خو�سته تنفيذ فسخ قر����� خو��� به 
�نضما� هزينه ����س����ي به طرفيت شما به �ين شو�� 
تقديم كه به كالسه 972987 ثبت � بر�� �����شنبه 
1397/10/24 ساعت 11:00 �قت �سيدگي تعيين 
 گر�يد� �س����ت جهت �س����يدگي �� �ين شو�� حاضر

�� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

بدينوسيله به محمد سهيلي فر�ند عبد�لحميد �بال� مي گر�� 
كه ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ قر����� خو��� 
به �نضما� هزينه ����سي به طرفيت شما به �ين شو�� 
تقديم كه به كالسه 972964 ثبت � بر�� �����شنبه 
1397/10/24 ساعت 12:00 �قت �سيدگي تعيين 
 گر�يد� �س����ت جهت �س����يدگي �� �ين شو�� حاضر

�� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

بدينوسيله به متهم مجهو� �لمكا� �قا� نيكر�� سهر�بي فر�ندخسر� 
به شما�� ملي 1688801121 تا�يخ تولد 1346/11/1 �بال� مي شو� 
به موجب محتويا� پر�ند� مطر�حه نز� �ين ش���عبه متهم به توهين 
��طريق فحاشي � تهديد به مر� موضو� شكايت �قا� غالمرضا برنجي 
فر�ند  محمد�ضا مي باش���يد لذ� نظر به �ينكه �قت �س���يدگي به �ين 
پر�ند� يكما� پس �� �نتش���ا� �ين �گهي� تعيين شد� �ست مقر� �ست 
�� �ما� تعيين شد� جهت �سيدگي � �خذ توضيح �� �ين مرجع ��قع 
�� ���س���ر�� عمومي � �نقال� شهرستا� بر�جر� شعبه ��� با�پرسي 
حاضر گر�يد. عد� حضو� مانع �� تصميم � صد�� قر�� نمي باش���د �ين 
�گهي به تجويز ما�� 115�.�.�.� � جه���ت �بال� قانوني به نامبر�� 

يك نوبت �� يكي �� ���نامه ها� كثير�النتشا� ��� مي گر��.
مدير �فتر شعبه ��� با�پرسي ���سر�� عمومي � �نقال� 
شهرستا� بر�جر� -  محمد�بر�هيم كشو��

رونوشت آگهي حصر وراثت
�قا� ��� �هللا عزيزپو� ����� شناسنامه شما�� 5405 به شر� ���خو�ست به كالسه 532/97 �� �ين 
���گا� ��خو�ست گو�هي حصر ���ثت نمو�� � چنين توضيح ���� كه شا����� كبر� طاهر� �هلر 
به شناسنامه 181 �� تا�يخ 1397/4/20 �� �قامتگا� ��ئمي خو� بد��� �ندگي گفته ��ثه حين �لفو� 
�� مرحومه منحصر �س���ت به: 1� عفت عزيزپو� به شناس���نامه 4609. 2� �ميرحس���ين عزيزپو� به 
 شناس���نامه 1269. 3� علي عزيزپو� به شناس���نامه 7007. 4� ��� �هللا عزيزپو� به شناسنامه 5405. 
�ينك با �نجا� تشريفا� مقدماتي ��خو�ست مزبو� �� �� يك نوبت �گهي مي نمايد تا هركسي �عتر�ضي 
���� � يا �صيتنامه �� متوفي نز� �� باش���د �� تا�يخ نش���ر �گهي ظر� يك ما� به شو�� تقديم ���� ��ال 

�ئيس شعبه ���گا� ميمهگو�هي صا�� خو�هد شد.

 خانم مينا �ميرصالحي ����� شناس���نامه ش���ما�� 47197 به ش���ر� ���خو�س���ت به كالس���ه
 701223/�97/67 �� �ين ش���و�� ��خو�س���ت گو�هي حصر ���ثت نمو�� � چنين توضيح ���� كه 
ش�ا����� فاطمه مكا�� �بعيا� به شناس���نامه 949 �� تا�ي���خ 95/5/1 �� �قامتگا� ��ئمي خو� 
بد��� �ندگي گفته ��ثه �� مرحومه منحصر �س���ت به: 1� عبد�له 2� مينا 3� نير 4� ليلي(�ميرصالحي 
فر�ند�� يد�له � فر�ند�� متوفيه) 5� يد�له �ميرصالحي فر�ند قوجا همسر متوفي. �ينك با �نجا� تشريفا� 
مقدماتي ��خو�ست مزبو� به �س���تنا� ما�� 362 قانو� �مو� حسبي �� �� يك نوبت �گهي مي نمايد تا 
هركس���ي �عتر�� ���� � 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.

 �قا� مهد� پو�حس�ين ����� شناسنامه شما�� 741 به شر� ���خو�ست به كالسه 701262/�97/67
�� �ين ش���و�� ��خو�س���ت گو�هي حصر ���ثت نمو�� � چنين توضيح ���� كه  ش�ا����� �فس�ر پناهي 
به شناس���نامه 3185 �� تا�يخ 97/7/7 �� �قامت���گا� ��ئمي خو� بد��� �ندگي گفت���ه ��ثه �� مرحومه 
 منحصر �س���ت به: 1� مهد� پو�حسين فر�ند جانعلي پس���ر متوفيه 2� حسن 3� �ضا 4� معصومه 5� ناهيد
6�  �هر� 7� �خسا� (پو�حسين قولنجي فر�ند�� جانعلي � فر�ند�� متوفيه). �ينك با �نجا� تشريفا� مقدماتي 
��خو�س���ت مزبو� به �ستنا� ما�� 362 قانو� �مو�حسبي �� �� يك نوبت �گهي مي نمايد تا هركسي �عتر�� 
���� � يا �صيتنامه �� متوفي نز� �� باش���د �� تا�يخ نش���ر �گهي ظر� يك ما� به شو�� تقديم ���� ��ال گو�هي 

�ئيس شعبه 67 شو��� حل �ختال� ���ميهصا�� خو�هد شد.

�� �جر�� ما�� 344 قانو� �يين ����س���ي ���گاهها� عمومي � �نقال� 
�� �مو� كيفر� مصو� 1392 بدينوسيله متهم �قا� مهد� كرمي �با� 
ش�اپو�� فر�ند يد�هللا به �تها� كالهبر���� ��يانه �� موضو� ش���كايت 
�قايا�: 1� مهر�� جهانگير� فر�ند منصو� 2� حس���ين بافكا� فر�ند علي 
مد� � 3� خانم مهين �خت س���عا�تمند فر�ند سيدمحمد  موضو� پر�ند� 
كالس���ه ها� 9709986182500144 � 9709982501800110 � 
كيفرخو�ست شما�� 9710436156200408 صا��� �� ���سر�� عمومي 
� �نقال� شهرس���تا� هفت���كل مطر�حه �� ش���عبه ��� ���گا� عمومي 
شهرستا� هفتكل كه �� حا� حاضر مجهو� �لمكا� مي باشد �حضا� تا �� 
تا�يخ 1397/11/16(��� سه شنبه) ��� ساعت 9 صبح جهت �فا� �� �تها� 
�نتس���ابي �� �ين شعبه به نشاني خو�ستا� � هفتكل بلو�� شهيد چر�غز��� 
جنب شبكه ��مپزشكي ���گستر� شهرستا� هفتكل حاضر گر�� �� غير 
�ينصو�� پس �� �نقضا� مهلت فو� به نحو غيابي ��خصو� موضو� �تخا� 

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

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول 
شركت سرمايه گذاري استان خوزستان (سهامي عام) 
به شماره ثبت 25440 و شناسه ملي 10860903365

بدينوسيله �� كليه صاحبا� سها� �عو� مي شو� تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه نوبت ��� 
س���ا� مالي منتهي به 1397/6/31 كه ��� س���اعت 11 صبح ��� يكشنبه مو��1397/10/30 
��محل �هو�� � پا���ش���هر � خيابا� 10 ساختما� س���ا�ما� �مو� �قتصا�� � ����يي خو�ستا� 
تشكيل مي گر��. با �� �ست ��ش���تن معرفي نامه �سمي �� هيا� مدير� تعا�ني به عنو�� نمايند� 
قانون���ي � تا� �الختيا� � تصوير ��ش���ن �� تمام���ي صفحا� شناس���نامه � كا�� ملي � �خرين 

مد�� تحصيلي جهت شركت � �عما� ��� �� مجمع مذكو� حضو� به هم �سانيد.
ضمنا� ��قه ���� به جلسه �� ��� برگز��� � �� محل مجمع تو�يع مي گر��.

�ستو� جلسه:
1� �ستما� گز��� هيا� مدير� � با��� قانوني شركت بر�� سا� مالي منتهي به 1397/6/31

2� بر�سي � تصويب صو�� ها� مالي مربو� به سا� مالي منتهي به 1397/6/31
3� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� (يك ���نامه �صلي � يك ���نامه علي �لبد�)
4� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد� بر�� سا� مالي منتهي به 1398/6/31
5� تعيين حق �لزحمه با��� �صلي بر�� سا� مالي منتهي به 1398/6/31

6� تعيين حق حضو� جلسا� هيا� مدير� بر�� �عضا� غيرموظف
7� �نتخا� �عضا� �صلي هيا� مدير�

�ئيس هيا� مدير� شركت سرمايه گذ��� �ستا� خو�ستا�(سهامي عا�)

تا�يخ �نتشا�: 1397/10/11
جلس����ه مجمع عمومي ع����ا�� بطو� فو� �لع����ا�� ش�ركت �يمن ني�ر� طبرس�تا� 
(س�هامي خا�) ب�ه ش�ما�� ثب�ت 780 � شناس�ه مل�ي ش�ما�� 10860215620 
 ��� ساعت 14:00 ��� يكش����نبه مو�� 1397/10/23 �� محل �فتر شركت به ����: 
نكا خيابا� �نقال� ��بر�� مجمع �مو� صنفي برگز�� مي ش����و�� لذ� �� كليه س����هامد���� 
 جهت ش����ركت �� مجمع �عو� به عمل مي �يد. �ستو� جلس�ه: 1� �نتخا� هيئت مدير�

�ئيس هيئت مدير� شركت2� �نتخا� با��� 3� تعيين ���نامه كثير�النتشا�

سرويس خبر:  رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر ضرورت 
پيگيري جدي، سريع و متقن حادثه تلخ واژگوني اتوبوس 
در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسامي از سوي 
دادســـتان تهران و با نظارت دادستان كل كشور، گفت: 
اين كه عده اي چنين حادثه اي را اسباب تسويه حساب با 
برخي افراد قرار دهند، شايسته نيست و ما در رسيدگي هاي 
قضايي خود به اين قبيل ســـر و صداها و جنجال هاي 

رسانه اي توجه نخواهيم كرد. 
  آيت اه آملي اريجاني درجلسه مسئوان قضايي با 
اشاره به حادثه غمبار واژگوني اتوبوس حامل دانشجويان 
در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسامي و تسليت 
بـــه خانواده هاي داغدار و آرزوي شـــفاي عاجل براي 
مصدومان، افزود: نكته مهم اين است كه مسئوان بايد در 
وقت خود به مشكات توجه داشته باشند. گر چه ممكن 
است مشكات در نهادي مانند دانشگاه آزاد متعدد باشد 
و از چشم مسئوان دور بماند، اما واقعيت اين است كه 

برخي از امور قابل بازگشت نيست. 
رئيس قوه قضائيه ادامه داد: حسب برخي گزارش ها، 
دانشجويان اعام كرده اندكه مكرراً مشكات به مسئوان 
دانشـــگاه تذكر داده شده بود. اگر اين موضوع واقعيت 
داشته باشد، حتماً نياز به پيگرد دارد. من از دادستان كل 
و دادستان تهران كه وقت گذاشتند و در جمع دانشجويان 
دانشگاه حضور يافتند تشكر مي كنم زيرا بسيار كار درست 
و پسنديده اي بود اما مهمتر از همه آن است كه مطالبات 
را به صورت جدي پيگيري كنند و اگر كسي تعمدي در 

اين حوادث داشته است بررسي شود. 
جلوگيري از تكرار حوادث  

رئيـــس قوه قضائيه اضافه كرد: تاش ما در جهت 
پيشـــگيري از چنين حوادثي در آينده است و دادستان 
نيز از باب مدعي العموم بايد به اين موضوع ورود كند. 

واقعا بحث كوچكي نيســـت زيرا يكباره ده خانواده به 
دليل امري كه به احتمال زياد قابل اجتناب بوده، داغدار 
شده اند. چه نيازي است كه نحوه رفت و آمدها در يك 

دانشگاه اينگونه باشد؟
وي ابراز اميدواري كرد كه با تعقيب دادستان تهران، 
نظارت دادســـتان كل كشـــور و پيگيري خود مسئوان 
دانشگاه، كساني كه كوتاهي كرده اند و مقصرند به مجازات 
برســـند و از تكرار حوادث مشابه در اين دانشگاه يا هر 

جاي ديگري پيشگيري شود.
از رهبر معظم انقاب سپاسگزارم 

آيـــت اه آملي اريجاني با قدرداني از رهبر معظم 
انقاب اسامي اضافه كرد: از مقام معظم رهبري به دليل 
اعتمادي كه به اينجانب براي رياســـت مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و عضويت در شوراي نگهبان داشتند، تشكر 
مي كنم و از خدا مي خواهيم كه توفيق انجام مسئوليت ها 
به نحو احسن، اخاص در عمل و توفيق طاعت حق را 

در همه امور عطا فرمايد. 
رئيس قوه قضائيه ادامه داد: اميدوارم بتوانم مسئوليتي 
را كه به اين ترتيب بر عهده اينجانب گذاشته شده است، 
به نحوي به انجام برسانم كه هم اهداف قانون اساسي و 
نظام جمهوري اسامي و هم منويات رهبر معظم انقاب 
محّقق شود. او با بيان اين كه الطاف مقام معظم رهبري 
همواره موجب دلگرمي و نشـــاط مسئوان نظام است، 
افزود: اميدواريم حمايت هاي ايشان در اين مسير دشوار 
همراه ما باشـــد تا بتوانيم اين مسئوليت هاي بزرگ را به 

درستي ايفا كنيم.
ادامه بحث و بررسي پيرامون »دستورالعمل نظارت و 
پيگيري احياي حقوق عامه« در دستور كار جلسه مسئوان 
عالي قضايي قرار داشت و مواد ديگري از آن به تصويب 

رئيس قوه قضائيه رسيد.

رئيس قوه قضائيه:

سرويس شهرستان ها: تعصب اقوام به ايران  حادثه تلخ دانشگاه آزاد بايد با جديت پيگيري شود
و وحدت آنان براي توسعه و سازندگي كشور 

از ويژگي هاي بارز اقوام ايراني است.
دكترعلي اريجاني رئيس مجلس شوراي 
اســـامي باحضور درگردهمايي اقوام غرب 
استان تهران با عنوان »چالش ها و فرصت هاي 
مناطق مهاجرپذير« با بيان اين مطلب، برگزاري 
اين گردهمايي را نمـــادي از اقوام مختلف 
ايراني دانســـت و گفت: در آستانه چهلمين 
سال پيروزي انقاب اسامي برگزاري چنين 
اجتماعي با حضور اقوام مختلف، نشـــانگر 

قدرت دروني انقاب اسامي است.
وي افزود: اقوام دركشور در عين كثرت از 

وحدت پايدار خوبي برخوردار هستند.
رئيس مجلس با اشاره به برخي مشكات 
و كاستي هاي موجود در اين مناطق از جمله 
شـــبكه حمل و نقل، بر ايجاد سرمايه گذاري 
جدي براي مترو در اين مناطق تأكيد كرد. او 
گفت: توسعه شبكه مترو در اين مناطق، موجب 
تسهيل رفت و آمد نيرو ها براي كار به ويژه در 

تهران و همچنين ايجاد اشتغال خواهد شد.
رئيس مجلس با اشـــاره به همزيستي 
مسالمت آميز اقوام مختلف در سه شهر مارد، 
شهريار و شهر قدس گفت: زندگي مردم در 
اين مناطق كه داراي اقوام مختلفي هستند، به 
صورت مســـالمت آميز جريان دارد كه نمونه 
خوبي از زندگي اقوام به شمار مي رود. چنين 

چيزي را در ساير كشور ها نمي توان يافت.
وي افـــزود: در طول تاريخ از ســـوي 
بيگانگان بسيار تاش شد كه بين اقوام، نزاع 
ايجاد كنند، ولي موفق نشدند و ما ديديم كه 
هيچ وقت در طول تاريخ نتوانستند بخشي از 

ســـرزمين ايران را به دايل قومي، از هم جدا 
كنند واين موضوع به غناي فرهنگي ايراني و 
ريشه فكري اسامي كه در اقوام وجود دارد 

بر مي گردد.
دكتر اريجاني، تعصب اقوام به ايران و 
اســـام و حميت و وحدت آنان براي توسعه 

و سازندگي كشور را از ويژگي هاي بارز اقوام 
ايراني دانست و گفت: همين امر سبب شده 
است كه بيگانگان نتوانند در توطئه هاي خود 

از اقوام ما سوءاستفاده كنند.
وي از رسانه ملي خواست در چهملين 
سال پيروزي انقاب اسامي با توليد برنامه هاي 
مختلف به شناسايي اقوام و ظرفيت هاي آنان در 

كشور و در مناطق مختلف بپردازد.
رئيس مجلس گفت: بايد در اين برنامه ها 
نقش اقوام مختلف در ايران در پيروزي انقاب، 

جنگ تحميلي، دوران سازندگي و بحران هاي 
مختلف و توسعه كشور نشان داده شود. بايد 
ســـيماي اقوام مختلف كشور به مردم بيشتر 
شناسانده شود به ويژه اقوامي كه در اين منطقه 

زندگي مي كنند.
او با توجه به شـــرايط تحريمي كشور 

بر حفظ توان كشـــور در توليد تأكيد كرد و 
گفت: بايد از اين شرايط پيش آمده تحريمي 
در جهت خودكفايي و ســـاخت تجهيزات و 
كاا هايي كه در كشور توليد نمي شد،حداكثر 

استفاده را كرد.
رئيـــس مجلس گفت: تحريم چيز بدي 
است، اما مي توان از آن استفاده كرد و توجه 
بـــه ظرفيت هاي اقتصادي و نيروي كارآمد در 
كشور از محور هايي است كه مي توان در شرايط 

تحريمي به آن توجه كرد.

وي بر ســـرمايه گذاري در بخش هاي 
مختلف و فراهم سازي شرايط سرمايه گذاري 
از ســـوي مردم تأكيـــد كرد و گفت: بايد از 
شركت هاي دانش بنيان براي سرمايه گذاري در 
بخش هايي كه فقدان آن در كشـــور احساس 

مي شود استفاده كرد.
رئيس مجلس شوراي اسامي به موضوع 
بودجه ســـال آينده اشاره كرد و گفت: سعي 
شده است در تدوين، بررسي و تصويب اين 
بودجه موضوع سرمايه گذاري و اشتغال مورد 

توجه قرار گيرد.
وي با تأكيد بر سرمايه گذاري هاي مردمي 
براي داشـــتن اقتصاد مردمي گفت: ما تاش 
خواهيم كرد كه براي توســـعه و آباداني اين 
مناطق از ظرفيت وزارتخانه ها و ســـازمان ها 
اســـتفاده كنيم و راه حل هاي مناسبي را براي 

رفع مشكات بيابيم.
در اين گردهمايي، مســـئوان و مقامات 
بخش هاي مختلف سه شهرستان شهر قدس، 
مارد و شهريار حضور داشتندو پيش از سخنان 
رئيس مجلس شماري از مسئوان محلي در 
سخناني خواستار رفع برخي مشكات اين سه 
شهرستان كه بالغ بر يك ميليون و پانصد هزار 

نفر جمعيت دارند، شدند.
توجه به كمبود فضاي آموزشي، بهداشتي 
- درمانـــي، موضوع تراكم جمعيتي و وضع 
اقتصادي نيز از محور سخنان مسئوان محلي 
بود.درگردهمايي اقوام غرب اســـتان تهران، 
استاندار تهران، جمعي از نمايندگان مجلس، 
صاحبان برخي صنايع و نيز مديران و مسئوان 
 برخـــي نهاد ها و ســـازمان هاي اين مناطق 

حضور داشتند. 

رئيس مجلس: اقوام ايراني، از وحدت پايدار برخوردارند

ســـرويس خبر: رئيس پليس تهران با 
رد عمدي بودن حادثه واژگوني اتوبوس در 
دانشگاه علوم و تحقيقات از ارسال نظريه 
نهايي پليس راهـــور درباره اين حادثه به 

مراجع قضايي خبر داد.  
  سردار حســـين رحيمي در حاشيه 
همايش عمومي فرماندهان، رؤسا و مديران 
فرماندهي تهران بزرگ درپاســـخ به سوال 
خبرنگار مـــا درباره گزارش نهايي حادثه 
واژگونـــي اتوبوس در دانشـــگاه علوم و 
تحقيقات افزود: كار كارشناســـي پليس در 
حادثه دانشـــگاه تمام شده است و نظريه 
رسمي و صريح خود را به مقامات قضايي 
اعام كرديم.  وي اضافه كرد:  در اين نظريه 
سهم دانشگاه، سهم جاده و مسير و پيمانكار 
مشخص شده اســـت. او گفت: مي توان 
سهل انگاري و بي توجهي را از عوامل بروز 

اين حادثه بيان كرد.  
رئيس پليس تهران در خصوص ورود 
پليس به دانشگاه علوم و تحقيقات گفت: 
ورود پليس بايد بنا به درخواست وزارت 
علوم يا دانشگاه آزاد و مراجع ذيربط باشد 
و هيچگاه درخواستي از پليس نشده و ما 

ورود نكرده ايم. 
برخورد با 1006 فراخوان ضد انقاب 
 رئيـــس پليس تهران گفت: در 9 ماه اخير 
ضد انقاب شبانه روز فراخوان داد و 1006 
مورد فراخوان آنها با اقدامات پيش دستانه و 
اشراف اطاعاتي پليس ناكام ماند. فراخوان ها 
وتوطئه ها در فضاي مجازي زياد شـــده 

است. 
وي به برپايي 932 تجمع اشـــاره كرد 
و اظهار داشـــت: اين تجمعات با درايت، 

ســـعه صدر و طمأنينه مديريت شـــده و 
بدون اين كه هيچگونه مشكلي ايجاد شود، 

برطرف شد. 
فرمانده انتظامي تهـــران گفت: اين 
تجمعات را پليـــس هدايت كرد چرا كه 
بســـياري از آنها در مورد مسائلي بود كه 
افرادي مسئوليت پذيرفته بودند و نتوانسته 
بودند خواسته هاي مردم را پاسخگو باشند؛ 
يعني عده اي را به كار گرفته بودند و 8-7 
ماه حقوق نداده بودند و ســـبب شدند كه 

تجمع رخ دهد. 
وي درباره جرائم سازمان يافته گفت: 
1406 شـــبكه كه به صورت سازمان يافته 
اقدام مي كردند شناسايي و منهدم شدند كه 
نسبت به سال گذشته رشد 12 درصدي را 
شـــاهد بوديم. او گفت: 658 مرحله طرح 
ارتقاي آرامـــش محات در 65 موضوع 
در 375 محله تهران به مرحله اجرا درآمد 
كه محصول آن اين بود كه جرائم خشـــن 
در تهران اتفاق نيفتد يا اين كه بسياري از 
آنها قبل از اين كه اقدامي در خصوص آن 

صورت بگيرد شناسايي و متاشي شود. 
فرمانده انتظامي تهران بزرگ به اشراف 
اطاعاتي پليس آگاهي در يك ماه گذشته 
اشاره كرد و افزود: اعضاي 2 شبكه سرقت 
مسلحانه قبل از اقدام به سرقت از بانك و 
طا فروشـــي شناسايي و دستگير شدند.   
وي گفت: در 9 ماهه اخير 140هزار تماس 
لحظه اي در خصوص جرائم مهم از مردم 
اخذ شـــد ودر بخش رضايت مردمي 90 

درصد از عملكرد پليس رضايت داشتند.
ســـردار رحيمي افزود: دستگيري و 
برخورد با اراذل و اوباش و مبارزه بي امان 

با آنها در دســـتور كار پليس تهران بوده و 
در اين مدت30 درصد افزايش برخورد با 
اراذل و اوبـــاش و مزاحمان نواميس مردم 
را داشـــته ايم.  وي گفت: در حوزه جرائم 
مســـلحانه، آدم ربايي و قتل 93 درصد را 
كشف كرديم كه اين آمار سال گذشته 88 

درصد بوده اســـت.  فرمانده انتظامي تهران 
دربـــاره عملكرد حوزه اقتصادي افزود: در 
برخورد با اخالگران اقتصادي كار بســـيار 
بزرگي انجام داديم و با بســـيج نيروهاي 
خود توانستيم مفسدان اقتصادي از جمله 
وحيد مظلومي، محمد ســـالم و صدها نفر 
از افراد اخالگر را دستگير كنيم. او گفت:  
نيروي انتظامـــي با اقتدار، 17-18 پرونده 
بزرگ اقتصادي را به مرحله اجرا گذاشت 
و هزارو 656 نفر را در اين رابطه احضار 
كـــردو 275 نفر آنها به زندان رفتند و دو 

نفر اعدام شدند. 
وي بـــه طرح هاي برخورد اين پليس 

بـــا محكومان فراري پرداخت و گفت: 16 
مرحله در اين خصوص طرح عملياتي انجام 
شـــده و 1436 نفر دستگير شدند.  فرمانده 
انتظامي تهران گفت:  در حوزه قاچاق كاا 
و ارز تاش بي وقفه اي داشـــتيم و ميزان 
كشفيات ما در 9 ماهه 167 درصد افزايش 

يافته است. 
   9/4 ميليون تماس با 110 

فرمانده انتظامي تهران به 9 ميليون و 
400 هزار تماس شهروندان با مركز فوريت 
پليس 110 اشـــاره كردو گفت: در 9 ماه 
گذشته اين تعداد تماس با پليس برقرار شد 

كه 4/5 ميليون آن عملياتي شد.
فرمانـــده انتظامي تهران گفت: مركز 
فوريت پليســـي 110 تهـــران به صورت 
شـــبانه روز با 100 خط آماده ارائه خدمات 
به شهروندان است؛ البته سامانه 197 نيز دفتر 
ويژه فرماندهي اســـت و به صورت ويژه 
به شـــكايات، تقدير و شكايات و انتقادات 

مردم پاســـخ مي دهد و بايد گفت بيش از 
95 هزار تماس با سامانه 197 برقرار شده 
است و 8 درصد افزايش رضايتمندي مردم 

از پليس را شاهد بوده ايم.
مسئوان پاسخگوي مردم باشند

فرمانده نيروي انتظامي هم در همايش 
عمومي فرماندهـــان و مديران فرماندهي 
انتظامي تهران بزرگ با اشـــاره به اين كه 
دشمنان داخلي و خارجي هر روز به دنبال 
اين هستند كه مسير مردم را از مسير انقاب 
تغيير دهند، گفت: مســـئوان بايد در مورد 
مشكات اقتصادي پاسخگوي مردم باشند.

سردار حسين اشتري با تأكيد بر اين كه 
يوم اه نهم دي ماه موجب ياس و نااميدي 
دشمنان نظامي اسامي است، گفت: 9 دي 
يادآور حضور باشكوه و مدبرانه ملت بزرگ 
ايران اسامي و تجديد ميثاق با مقام عظماي 

وايت و شهدا است. 
وي افزود: رئيس جمهوري آمريكا اعام 
كرده بود كه تابستان داغي براي ايران خواهيم 
داشـــت اما مقام معظم رهبري فرمودند كه 
تابســـتان خوبي داشتيم و قطعا مردم براي 
ســـالگرد پيروزي انقاب نيز باشكوه تر از 

گذشته در صحنه حاضر خواهند شد.
فرمانـــده ناجا گفـــت: برگزاري هر 
تجمعي نيازمند اخذ مجوز از وزارت كشور 
اســـت. او درخصوص اين كه در برخي 
محافل مجازي گفته شـــده كه دانشجويان 
مي خواهند روز سه شنبه در مقابل دانشگاه 
تهران تجمع كنند واكنش پليس چيست؟ 
گفت: دانشـــجويان بايد اين را بدانند كه 
برگزاري هرگونه تجمعي نيازمند اخذ مجوز 

از وزارت كشور است. 

ارسال گزارش پليس راهور درباره حادثه اتوبوس دانشگاه به مراجع قضايي

سرويس شهرستان ها: معاون 
رئيس جمهـــوري در امور زنان و 
خانـــواده در خصوص رد ايحه 
مربـــوط به كودك همســـري در 
كميسيون قضايي مجلس گفت: اگر 
سن 13ســـال براي ازدواج خوب 
اســـت، پس همه قوانين ديگر هم 
روي همين ســـن آورده شـــود تا 
كودكان 13ساله بتوانند رأي دهند، 
گواهينامه بگيرند و درخواست طاق 

دهند. 

به گزارش ايسنا، معصومه ابتكار 
در حاشيه سفر به استان البرز، درباره 
ايحه مربوط به كودك همسري و 
رد اين ايحه در كميسيون قضايي 
هم افزود: اميدوارم مجلس بازنگري 
كند، اين يك موضوع بســـيار مهم 
و مطالبه عمومي اســـت، در آماري 
كه امروز براساس مطالعات مراكز 
مختلف داريم ميزان طاق و ديگر 
آسيب ها در كودك همسري مي تواند 
افزايش پيـــدا كند، بنابراين بايد با 

دقت بيشتر از طرف مجلس مورد 
بازنگري قرار گيرد. اميدوارم با توجه 
به واقعيت هاي جامعه در مورد آن 
تصميم بگيريم، ما در معاونت امور 

زنان و خانواده پيگير هستيم. 
وي ادامه داد: در نقاط حاشيه اي 
ممكن است درصد آن بيشتر شود 
و به همين دليـــل نگراني زيادي 
مي تواند وجود داشته باشد. ازدواج 
يك مرحله مهم و ازم است فردي 
كه وارد آن مي شـــود هم آمادگي و 

هم بلوغ ازم را بايد داشـــته باشد، 
وقتي فردي در ســـنين پايين حق 
بهره مندي از بسياري حقوق را ندارد 
ســـخت است كه اجازه دهيم وارد 
ازدواجي شـــود كه مي تواند تبعات 

زيادي داشته باشد. 
وي با انتقاد از عدم ســـنخيت 
قوانين با هم افزود: اگر 13ســـال را 
سن بلوغ و تشخيص مي دانيم پس 
همه قوانين را روي اين سن بياوريم. 
واقعيت اين است كه قوانين با هم 

سنخيت ندارد و براي مردم مشكات 
زيادي به وجود مي آيد.

او با اشـــاره به بازديد خود 
از شـــيرخوارگاه امام علي)ع( كرج 
افزود: نگهداري از كودكان يكي از 
فعاليت هاي مهم بهزيستي است و 
اميدواريم نقش سمن ها و خيريه ها 

در اين موضوع بيشتر شود. 
ابتكار افزود: برون سپاري اين 
فعاليت ها تا جايي كه قانون اجازه 
دهد، ضروري است و اميدواريم در 

البرز با سرمايه اجتماعي خوبي كه 
داريم اين كار انجام شود. 

معاون رئيس جمهوري با بازديد 
از اورژانس اجتماعي البرز هم گفت: 
اورژانس اجتماعي مهمترين مرحله 
مداخله اجتماعي است و اين امكان 
را مي دهـــد كه هـــر فردي كه در 
معرض خطر است يا از يك خطر 
اطاع دارد بتواند با شـــماره 123 
تماس بگيرد و وضع خود را گزارش 

دهد و كمك بخواهد.

ابتكار: كودك همسري، آسيب هاي اجتماعي را افزايش مي دهد

 20فروردين98، از 2 دستاورد 
در حوزه هسته اي  رونمايي مي شود

سرويس شهرســـتان ها: دستيار ويژه رئيس سازمان انرژي اتمي ايران 
در نمايشـــگاه تخصصي دســـتاوردهاي هسته اي كشور در يزد از رونمايي 
دو دســـتاورد افتخارآفرين در 20فروردين 98 »روز ملي فناوري هسته اي« 

خبر داد.
زارعان افزود: اين نمايشگاه در 20 غرفه و درسه بخش مرور چرخه 
سوخت هسته اي، بخش نيروگاهي و كاربرد هاي جمعي صنعت هسته اي به 
ارائه آخرين دستاورد هاي هسته اي در بخش هاي مختلف كشاورزي، پزشكي 

و صنعت مي پردازد.
وي برقـــراري تقويت ارتباط بين صنعت هســـته اي و مراكز علمي، 
تحقيقاتي و پژوهشي و آشنايي دانشجويان و استادان با دستاورد هاي انرژي 
هســـته اي و هدفمند كردن فعاليت هاي علمي و تبديل آن به فناوري را از 
اهداف اين نمايشگاه برشمرد.برگزاري اين نمايشگاه ها از آذر1387 آغاز شده 
است و تاكنون 45 نمايشگاه در دانشگاه هاي مختلف كشور به ارائه آخرين 
دستاورد هاي هسته اي پرداخته اند.  مشاور و دستيار ويژه رئيس سازمان انرژي 
اتمي ايران در اين سفر، با آيت اه ناصري نماينده، ولي فقيه در استان و امام 
جمعه يزد هم ديدار كرد. وي در اين ديدار، گزارشي از روند فعاليت هاي 
هسته اي در كشور ارائه كرد. اين نمايشگاه تا 13 دي جاري در دانشگاه آزاد 

اسامي واحد يزد برپاست.

 محكوميت 12 متهم پرونده شوراي 
شهر  و شهرداري تبريز

سرويس حوادث: متهمان پرونده شوراي شهر و شهرداري تبريز پس 
از محاكمـــه، بـــه حبس،جزاي نقدي، رد مال و انفصال موقت از خدمات 

دولتي محكوم شدند.
به گزارش ميزان،در پرونده معروف به پرونده شهرداري تبريز كه سال 
1394 بر اساس گزارش اداره اطاعات استان آذربايجان شرقي در دادسراي 
عمومي و انقاب شهرستان تبريز تشكيل شد، پس از شروع به تحقيقات 
شـــماري از اعضاي شوراي شهر و شهرداران مناطق تبريز دستگير شدند 
و با تكميل پرونده، براي 46 نفر از متهمان كيفرخواست صادر و پرونده 
به دادگاه هاي كيفري 2 تبريز ارسال شد كه توسط دادگاه بدوي براي 43 
نفر از متهمان حكم محكوميت صادر شد .در ادامه روند رسيدگي به اين 
پرونده و با اعتراض محكومان، پرونده به دادگاه تجديدنظر استان ارسال 
و پس از رسيدگي، رأي قطعي براي 24 نفر صادر شد   . اسامي 12 محكوم 

و موارد اتهامي و محكوميتشان به شرح زير است:  
 1 ـ    عباس عادلي شهير فرزند حسين. اتهام: ارتشاء به مبالغ 610 ميليون 
تومان + 250 عدد سكه تمام بهار آزادي + 20 عدد ربع سكه بهار آزادي 
+ 270 ميليون تومان + 150 ميليون تومان + يك قطعه زمين به متراژ 2200 

متر مربع در شهرك مبل و خودرو   
 محكوميت: چهار فقره سيزده سال حبس تعزيري + جزاي نقدي + 
رد مال + هفتاد ضربه شاق و سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي 

+ انتشار در روزنامه كثير اانتشار  .
  2 ـ    محبوب عبداه پور نام پدر جمشـــيد، اتهام: ارتشاء 250 ميليون 

تومان وجه نقد 
محكوميت: ســـه فقره هشـــت سال حبس تعزيري + جزاي نقدي + 
10 ضربه شاق + رد مال + يك سال انفصال موقت از خدمات دولتي + 

انتشار در روزنامه كثير اانتشار  .
3ـ    داود بهراء فرزند بهلول، اتهام: ارتشاء به مبالغ 50 ميليون تومان 
وجه نقد، 170 ســـكه تمام بهار آزادي، 56 ميليون تومان، 50 قطعه ســـكه 
تمـــام بهـــار آزادي و 20 هزار يورو جمع مبلغ ريالي 106 ميليون تومان و 
جمع سكه ها به تعداد 220 قطعه سكه تمام بهار آزادي و رشاء به تعداد 

20 قطعه سكه تمام بهار آزادي .
 محكوميت: سه فقره هفت و نيم سال حبس تعزيري + دو سال و شش 
ماه حبس تعزيري + جزاي نقدي + رد مال + 30 ضربه شاق و سه سال 

انفصال موقت از خدمات دولتي + انتشار در روزنامه كثير اانتشار .
4ـ   مسلم مقدوري شربياني فرزند كاظم، اتهام: ارتشاء به مبلغ 250 

ميليون تومان و فراهم كردن موجبات رشاء به مبلغ 150 ميليون تومان 
محكوميت: هفت سال و شش ماه حبس تعزيري + جزاي نقدي + 
40 ضربه شاق + رد مال و  دو سال انفصال موقت از خدمات دولتي + 

انتشار در روزنامه كثير اانتشار .
5ـ   محمود محمدي نام پدر: حسين، اتهام: ارتشاء به تعداد 25 قطعه 

سكه تمام بهار آزادي +56 ميليون تومان 
محكوميت: دو فقره هفت و نيم سال حبس تعزيري + جزاي نقدي  

+ 40 ضربه شاق + رد مال + انتشار در روزنامه كثير اانتشار  .
6ـ   سيدرحمان نورثاني نام پدر: تيمور، اتهام: ارتشاء به مبلغ 45 ميليون 

تومان و يك دستگاه خودرو سواري پژو پارس 
محكوميت: دو فقره هفت و نيم سال حبس تعزيري + جزاي نقدي 
+ 30 ضربه شاق + رد مال + شش ماه انفصال موقت از خدمات دولتي 

+ انتشار در روزنامه كثير اانتشار  .
7ـ   اميراحمد يوســـفي نام پدر: مسعود، اتهام: اعمال نفوذ بر خاف 
حق و مقررات قانوني و تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ 95 ميليون 
تومان + 205 ميليون تومان جمعاً 300 ميليون تومان و فراهم كردن موجبات 

رشاء و ارتشاء به مبلغ 30 هزار دار و غصب عنوان 
محكوميت: هفت فقره سه سال حبس تعزيري و يك فقره سه سال 

و يك ماه حبس تعزيري و جزاي نقدي و رد مال  .
8ـ   مـــروت بلندي، نام پدر: عزت اه، اتهام: ارتشـــاء به مبلغ 160 

ميليون تومان 
محكوميت: 15 ماه حبس تعزيري + جزاي نقدي + 40 ضربه شاق 
+ شـــش ماه انفصال موقت از خدمات دولتي  + رد مال + انتشـــار در 

روزنامه كثير اانتشار  .
9ـ   حبيب شيري آذر فرزند يوسف، اتهام: ارتشاء به مبلغ 30 هزار 

دار ) معادل 100 ميليون تومان در زمان صدور راي (
 محكوميت: يكسال حبس تعزيري + جزاي نقدي  + رد مال + يك 
ســـال انفصال موقت از خدمات دولتي + 10 ضربه شـــاق + انتشار در 

روزنامه كثير اانتشار  .
10ـ   داود نامدار نام پدر: محمود، اتهام: دو فقره رشاء به مبالغ 266 

ميليون تومان و دو ميليون تومان 
محكوميت: يك ســـال حبس تعزيري + جزاي نقدي + 10 ضربه 
شاق و شش ماه انفصال موقت از خدمات دولتي+ رد مال + انتشار در 

روزنامه كثير اانتشار  .
11ـ   بهروز مولوي نام پدر: محمدحسين، اتهام: رشاء به مبالغ 100 
ميليون تومان + 56 ميليون تومان + 33 ميليون تومان + 160 ميليون تومان  
+ 200 ميليون تومان جمعا 549 ميليون تومان   محكوميت: پنج فقره 75 

ضربه شاق + انتشار در روزنامه كثير اانتشار  .
12ـ   علي ايماني نام پدر: بايرامعلي، اتهام: رشاء به مبالغ 50 ميليون 

تومان + 100 ميليون تومان جمعا 150 ميليون تومان 
محكوميـــت: دو فقـــره 74 ضربه شـــاق + انتشـــار در روزنامه 

كثيراانتشار . 



مناقصه گز�� : شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� بوشهر 
 نو� تضمين شركت �� مناقصه: ضمانت نامه بانكي( معتبر)

 كسر �� خالص مطالبا� نز� �مو� مالى 
 ���يز �جه نقد به شر� �سنا� مناقصه

مبلغ خريد �س�نا� : 500,000 �يا� �� �جه شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� بوشهر به شما�� حسا� 2195121053008 بانك صا���� شعبه 
ميد�� �ما� (��)

تا�يخ فر�� �سنا� : 97/10/13  لغايت 97/10/18
محل تحويل �سنا� : �مو� تد��كا�  شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� بوشهر – تلفن :077-33334678-33343600

به پيشنها�ها� فاقد �مضا, مشر��, مخد�� � پيشنها�هايي كه بعد �� �نقضا� مد� � ساعت مقر� �� فر�خو�� ��صل مي شو�, مطلقا� ترتيب �ثر 
���� نخو�هد شد.

ساير �طالعا� � جزييا� مربو� �� �سنا� مناقصه مند�� �ست.
هزينه ��� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.

ضمنا� مي تو�نيد �ين �گهي �� �� سايت �ينترنتي WWW.Tavanir.org.ir   � پايگا� ملى مناقصا� مشاهد� نماييد.

تا�يخ با�گشايي پاكت ها� �لف � ��خرين مهلت تحويل پاكت هامحل تامين �عتبا�مبلغ تضمين �يا�شما�� مناقصهموضو� مناقصه��يف
ساعت 13:30      97/11/3حد�كثر تا ساعت12   97/11/3��خلى97/651,421,000,000 � �خريد �نو�� تير سيمانى تخت1
ساعت 13:45         97/11/3حد�كثر تا ساعت12    97/11/3��خلى97/661,434,000,000 � �خريد �نو�� تير سيمانى گر�2

�مو� تد��كا� � �نبا�ها - شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� بوشهر

شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� بوشهر
آگهي مناقصه عمومى دو  مرحله اى (نوبت اول)

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى  (نوبت اول)

شـركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ �� نظر ���� �جر�� عمليا� �نتقا� نير� � برقرس���اني شبكه ها� تو�يع نير�� بر� �� محد��� عملياتى مناطق بر� 
شمير�� � نيا���� خو� �� به پيمانكا��� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد . 

شر� مختصر� �� كا�:
نيا����شمير��نا� منطقه بر�
970310703972310685شما�� مناقصه

�نتقا� نير� � برقرسانيموضو� مناقصه
7,109,316,3007,165,082,550مبلغ بر���� �نجا� كا� (�يا�)

مبلغ ضمانتنامه شركت �� مناقصه( فر�يند ��جا� كا� 
464,000,000465,000,000) ( �يا� )

�� ��� چها�شنبه تا�يخ 1397/10/12 لغايت ��� ��شنبه تا�يخ 1397/10/17مهلت فر�� �سنا�
تا ساعت 9 صبح ��� شنبه تا�يخ 1397/10/29تا ساعت 13 ��� شنبه تا�يخ 1397/10/29تا�يخ ��يافت �سنا� مناقصه �� مناقصه گر��

ساعت  10 صبح ��� شنبه تا�يخ 1397/10/29ساعت  14��� شنبه تا�يخ 1397/10/29تا�يخ با�گشائي �سنا� مناقصه

تهر�� –تجريش�جنب بيما�ستا� شهد��-منطقه بر� محل تحويل � با�گشايي �سنا�
شمير�� - ����� �بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا�

تهر�� – پاسد��� خيابا� جهانبخش نژ�� منطقه بر� 
نيا����- ����� �بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا�

 ن�و� س�پر�� ش�ركت �� مناقص�ه ( فر�ين�د ��ج�ا� كا� ): به صو��  
ضمانت نامه بانكي  � يا چك تضمين ش���د� بانكي  يا ���يز �جه به حس���ا� 
جا�� شما�� 0101801171004 به نا� ش���ركت تو�يع نير�� بر� تهر�� 
بز�� بانك صا���� ش���عبه مالصد�� � يا مطالبا� ثبت � تاييد شد� نز� �مو� 

مالي شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� ���ئه نمايند.
به پيشنها�ها� فاقد سپر�� � س���پر�� ها� مخد�� � سپر�� ها� كمتر �� 

ميز�� مقر� � چك شخصي � نظاير �� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد . 
مبلغ فر�� �سنا�: جهت ش���ركت �� هر مناقصه � مبلغ 1,500,000 �يا� 
به صو�� �لكتر�نيكي  صرفا� �� طريق ��گا� پر��خت �ينترنتي س���ايت شركت 
به نشاني  http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نا� مناقصه � مز�يد� �قد�� به 

خريد �سنا� نمايند.
به پيشنها�ها� فاقد �مضا � مشر�� � مخد�� �پيشنها�هايي كه بعد �� �نقضا� 

مد� مقر� ��فر�خو�� ��صل مي شو� � مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

شر�يط متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه : 
- ��شتن گو�هينامه صالحيت پيمانكا�� ���شته نير� ��معا�نت برنامه �يز� 
�نظا�� ��هبر�� �ياس���ت جمهو�� (سا�ما� مديريت �برنامه �يز�) �لز�مى 

مى باشد. 
- هزينه ��� �� نوبت �گهى �� ���نام���ه �طالعا� به عهد� برند� يا برندگا� 

مناقصه مى باشد .
ساير �طالعا� � جزييا� مربوطه �� �سنا� مناقصه مند�� �ست .

نشاني ها� كسب �طالعا� بيشتر :
    www.tavanir.org.ir:سايت شبكه �طال� �ساني معامال� شركت تو�نير  

 http://iets.mporg.ir  :�سايت پايگا� ملى مناقصا
  http://moamelat.tbtb.ir : ��سايت شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز
���بط عمومى
شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز��(سهامى خا�)

14 سه شنبه  11  دی  1397 ـ   24 ربیع الثانی 1440 ـ  یکم ژانویه 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27186
ورزشي

غيرمنصفانه خواندن انتخابهاي شمس در فوتسال، منصفانه نيست! اخبار کوتاهاخبار کوتاه داخلی

دایی در بین 30 رکورددار تاریخ فوتبال جهان
رس���انه معتبر اسپانیایی از 30 گلزن برتر 
تاریخ فوتبال جهان پرده برداشت که نام علی 
دایی به چشم می خورد.به گزارش خبرگزاری 
فارس، آ.اس اس���پانیا در گزارشی علی دایی، 
س���تاره س���ابق تیم ملی ایران  را به عنوان 
بهترین گلزن ملی با 109 گل لقب داده  است. 
کریس���تیانو رونالدو با 85 گل در رده دوم این 
آمار قرار دارد.آ.اس اسپانیا همچنین به نام های 

مسی )برترین گلزن یک سال تقویمی (، میروساو کلوزه ) برترین گل تاریخ 
جام  های جهانی( ، پله )9 بار متوالی گلزن برتر لیگ برزیل در سائوپوئولو(، 
کریستیانو رونالدو )برترین گلزن تاریخ لیگ قهرمانان اروپا(، روژریو سری 
) برترین دروازه بان گلزن تاریخ فوتبال(، رونالد کومان )برترین مدافع گلزن 
تاریخ فوتبال(، ژوست فونتین )برترین گلزن در یک جام جهانی(، و ادواردو 

ماگلیونی ) سریع ترین هت تریک با 110 ثانیه( اشاره مي کند.
بارسا وضعیت ربیو را از امری جویا شد

مسئوان بارسلونا درباره وضعیت آدرین ربیو 
از اونای امری، سرمربی سابق پاری سن ژرمن سوال 
کردند و درباره وضعیتش در باش���گاه، نظمش و 
رابطه   اش با مربیان و بازیکنان پرسیدند.به گزارش 
خبرگزاری مهر، مدت هاست صحبت از عاقه تیم 
فوتبال بارسلونا به جذب آدرین ربیو به میان است. 
بارسلونا درباره این بازیکن حتی تحقیقاتی هم کرده 
است. یکی از این تحقیقات از اونای امری، سرمربی 
حال حاضر آرسنال که سابقه کار با این بازیکن در پاری سن ژرمن را دارد، 
است. اریک آبیدال، مدیر ورزشی بارسا، از امری، سرمربی اهل باسک اسپانیا 
درباره ربیو و رابطه اش با سرمربی و بازیکنان و اخاقش در تیم پرسیده است. 

نتیجه هم مثبت بوده و امری به خوبی از این بازیکن یاد کرده است.
پوگبا: یونایتد حاا آن طور که باید، بازی می کند

هافبک فرانسوی منچستریونایتد از 
شرایط جدید این تیم راضی است و معتقد 
است که این تیم فوتبال درستی را به نمایش 
می گذارد.ب����ه  گزارش  ایس����نا  و  به نقل از 
ساکرنت، منچستریونایتد در سومین حضور 
اوله گنار سولسشایر موفق شد، سومین برد 
پیاپی خود را نیز به دس����ت بیاورد و ۴ بر 
یک، بورنموث را شکست داد. ستاره این 

دیدار پل پوگبا بود که توانست دو گل  برای تیمش به ثمر برساند.این بازیکن 
فرانسوی بعد از پایان مسابقه در حالی که به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب 
شد، گفت: ما در حال  حاضر آن طور که باید بازی می کنیم. باید حمله کنیم و 
این چیزی است که در زمین مسابقه نشان خواهیم داد. شاید تازه متوجه شده ایم 
که منچستریونایتد هستیم. باید به جنگیدن ادامه دهیم و بتوانیم خودمان را در 

جدول باا بکشیم. همه بازیکنان از بازی تیم و خودشان راضی بودند.
یاران رضایی در دوحه اردو می زنند

تی���م فوتبال کلوب بروژ بلژیک به همراه 
مهاجم ایرانی خود عازم قطر می شود.به گزارش 
خبرگزاری فارس، باش���گاه کلوب بروژ بلژیک 
اعام کرد که اردوی تدارکاتی خود را به میزبانی 
دوح���ه برگزار می کند و ای���ن اردو از تاریخ 
15 دی ماه در کمپ اسپایر آغاز می شود.کاوه 
رضایی، مهاجم ملی پوش کشورمان که به خاطر 
مصدومیت از لیست تیم ملی برای مسابقات جام 
ملت های آسیا 2019 خارج شد به همراه تیمش عازم قطر است. این اردوی 

تدارکاتی یاران رضایی همزمان با آغاز مسابقات جام ملت ها است.
واکنش باشگاه اینتر به بازگشت مورینیو

باشگاه اینتر به خبر بازگشت ژوزه مورینیو واکنش نشان داد و آن را 
رد کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از مدیاست، اینتر بهترین روزهای تاریخ 
خود را با ژوزه مورینیو تجربه کرد تا جایی که توانست قهرمانی در سه گانه 
فوتبال ایتالیا و اروپا را به دست آورد.بعد از اخراج مورینیو از منچستریونایتد، 
خبرهای زیادی درباره بازگشت این مربی با تجربه به نرآتزوری به گوش 
می رسد.پیرو اوسلیو، مدیر ورزشی اینتر، گفت: ما با اسپالتی ادامه خواهیم داد 
و به این مربی با تجربه ایمان داریم. هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن با 

اسپالتی داریم و خبر بازگشت مورینیو صحت ندارد. 

فوتبال ساحلی ایران رتبه دوم سال ۲0۱۸ جهان و اول آسیا

ملی پوشان فوتبال ساحلی کشورمان با اولی آسیا و دومی جهان سال 2018 
را به پایان رساندند.به گزارش ایسنا و به نقل از  سایت رسمی فدراسیون، 
آخرین رنکینگ تیم های ملی فوتبال ساحلی جهان در سال 2018 )ماه دسامبر( 
درحالی از سوی سازمان جهانی فوتبال ساحلی اعام شد که ساحلی بازان 
کشورمان موفق شدند در رده اول آسیا و دوم جهان قرار بگیرند.بر این اساس، 
تیم های ملی فوتبال ساحلی برزیل با 3800 امتیاز، ایران با 25۶8 امتیاز، پرتغال 
با 2۴50 امتیاز، روسیه با 201۷ امتیاز و ایتالیا با 19۷8 امتیازدر رده های اول 
تا پنجم رده بندی جهانی ایستادند.ساحلی بازان کشورمان در قاره آسیا نیز 
با 25۶8 امتیاز در رده نخست قرار دارند و تیم های ژاپن با 1083 امتیاز و 

امارات با 9۶9 امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند.
فرنگی کاران تیم ملی ۷ اردو و ۲ تورنمنت خارجی پیش رو دارند

تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان تا زمان اعزام به رقابت های قهرمانی 
آسیا 2019 چین ۷ مرحله اردو را در برنامه دارد.به گزارش خبرگزاری مهر، 
طبق برنامه ریزی کادر فنی تیم ملی، اولین مرحله اردوی فرنگی کاران طی 
روزهای 12 تا 21 دی ماه برگزار می شود که در مجموع فرنگی کاران تا 
زمان رقابت های قهرمانی آسیا که 3 تا 8 اردیبهشت ماه در شهر ژیان چین 
انجام خواهد ش���د، هفت مرحله اردوی دیگر را در برنامه خواهند داشت.
محمد بنا سرمربی تیم ملی عاوه بر حضور در جام بین المللی تختی شرکت 
در دو تورنمنت بین المللی کرواس���ی و مجارس���تان را برای فرنگی کاران 
مدنظر دارد که بر اس���اس شرایط اردویی ملی پوشان در این مورد تصمیم 

گیری خواهد شد.
بیرانوند در بین ۵ دروازه بان برتر جام ملت ها

فاکس اسپورت از علیرضا بیرانوند به عنوان یکی از 5 دروازه بان برتر جام 
ملت های آسیا یاد کرد.به گزارش ایسنا ، فاکس اسپورت، برترین دروازه بان های 
این دوره از رقابت ها را معرفی کرد ودرمورد بیرانوند نوشت:بیرانوند تازه چند 
سال از ورودش به تیم ملی ایران می گذرد که در این مدت توانسته خودش 
را به عنوان دروازه بانی بزرگ نشان دهد. اوج کار این دروازه بان در بازی برابر 
پرتغال و مهار پنالتی کریستیانو رونالدو بود. با وجود داشتن پیشنهاد از خارج 
از ایران، بیرانوند تصمیم به ماندن در پرس���پولیس گرفت. او در راه صعود 
پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا خوب ظاهر شد و نشان داد این تصمیم 
چقدر برای پرسپولیس مهم بوده است. هر چند او نتوانست مانع از شکست 

2 بر صفر تیمش در بازی رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا شود.
میشاییل فالکلسگارد )فیلیپین(،جو هیون وو )کره جنوبی(،دانگ وان ام 

)ویتنام(و متئو رایان )استرالیا(انتخابهاي دیگر این سایت هستند.
ایگور هفته آینده در تهران

با هماهنگی های سرپرست فدراسیون والیبال سرمربی تیم ملی هفته آینده 
برای نشست با مسئوان فدراسیون و بازدید از لیگ برتر والیبال به تهران خواهد 
آمد.به گزارش خبرگزاری فارس، ایگور کواکوویچ، سرمربی تیم ملی والیبال 
ایران هجدهم دی ماه سه شنبه هفته آینده راهی ایران خواهد شد تا در خصوص 
مسائل گوناگون با مسئوان فدراسیون به گفت وگو بنشیند.ارائه برنامه های تیم 
ملی والیبال ایران برای سال آینده، گفت وگو در خصوص جزئیات همکاری و 
قرارداد، برنامه شروع تمرینات تیم ملی برای فصل جدید و بازدید از مسابقات 

لیگ برتر از برنامه های ایگور کواکوویچ در سفر به ایران خواهد بود.

برترین هاي فوتسال دنیا در پایان سال 2018 معرفي 
شدند در حالیکه هیچیک از ایراني  ها در بین سه گزینه 
برتر قرار نگرفته اند. سایت »فوتسال پلنت« مثل هر سال 
با تکیه بر آراء تعداد زیادي از کارشناسان فوتسال، اقدام 
به این انتخابها کرد که در این میان حسین شمس مدرس 
بین المللي و سرمربي پیشین تیم ملي فوتسال ایران و 
همینطور عباس ترابیان رئیس مس���تعفي کمیته فني و 
توسعه فوتسال هم در این رأي گیري، شرکت داشتند. 
حضور ش���مس و ترابیان در جمع رأي دهندگان 
باعث ش���ده که برخي به آراء ش���مس انتقاد کرده و 
آن را کام���ًا ضد بازیکنان تیم ملي بدانند در حالیکه 
سرمربي پیشین تیم ملي فوتسال کاماً  آشکار و بدون 
کوچکترین ماحظه کاري تأکید کرده که نمي توانسته بر 
مبناي احساسات رأي بدهد و تمام تاش خود را  کرده 

تا گزینه  هاي ایراني، در بین انتخابهایش باشند.
قدر مسلم هر طرفدار فوتسالي دوست دارد که در 
بین برترین  ها، نام گزینه هاي ایراني هم باشند اّما آنجا 
که قرار باشد رأ ي دهنده اي را در ناکام ماندن گزینه هاي 

ایراني، مقصر جلوه دهند، جاي سئوال دارد.
بر هیچکس � حتي کس���انیکه امروز به ش���مس 
انتقاد کرده  اند � پوشیده نیست که حسین شمس جزو 
حائز شرایط ترین کارشناسان فوتسال براي رأي دادن به 
بهترین هاي دنیاس���ت. از همین رو هم بوده که سایت 
»فوتسال پلنت« به سراغ او آمده است. از طرفي زمانیکه 
ی���ک نفر در مقام انتخاب کردن بهترین گزینه ها،  قرار 
مي گیرد باید پا را فراتر از بحث هواداري و طرفداري 
گذاش���ته و با احساس مس���ئولیتي فراگیر باتوجه به 
شاخصه هایي که براي بهترین ها،  مدنظر دارد به گزینه 
موردنظرش رأي بدهد. ش���اخصه هایي که چون نزد 
تمامي رأي دهندگان یکسان نیست، اختاف نظرها، طبیعي 
خواه���د بود. بنابراین باید به آراء رأي دهندگان احترام 

گذاشت حتي اگر به مذاق برخي خوش نیاید.
اّما بعضي مواقع، پیشینه هایي وجود دارد که مي تواند 
در قضاوت هاي افراد، دخیل باشد. سوابقي که قاعدتًا 
برخي از منتقدان به آراء شمس به استناد آن، قضاوت 
س���رمربي پیشین تیم ملي را غیر منصفانه مي دانند در 
حالیکه این قضاوت نشأت گرفته بر پیشینه هاي موجود 

هم منصفانه نیست.
بهر حال همه اهالي فوتس���ال مي داند که حسین 
ش���مس از شرایط فعلي این ورزش، دل خوشي ندارد 
تا جائیکه حاضر نیست به هیچ وجه من الوجوه به آن 
بازگردد مگر براي تدریس. شمس البته دایل خود را 
هم دارد که غیرمنصفانه خواندن آنها با جایگاه و شناختي 
که وي از فوتسال دارد، منصفانه نیست بنابر این مرتبط 
دانستن آن دلخوري ها به این آراء اخیر سرمربي پیشین 
تیم ملي، منطقي نیست هرچند که عادت شده در چنین 

شرایطي، آن موارد پیش کشیده شود.
با این حال بازگوش���دن برخي از انتقادات نسبت 
به امورات فوتسال از زبان حسین شمس، بجاي آنکه 
دستاویزي شود براي متهم کردن او به مغرضانه رأي دادن 
در انتخاب بهترین  هاي فوتسال جهان، مي تواند با نگرشي 
مثبت در راستاي مرتفع شدن مشکات این ورزش زیبا 

و پرطرفدار مورد بهره برداري قرار بگیرد.
ج��ای خال��ی ایرانی ها در بی��ن بهترین های 

فوتسال جهان
بهترین های فوتسال زنان و مردان جهان معرفی 
شدند و با اینکه ایران در تمامی بخش ها نماینده داشت، 

اما هیچ کدام در بین برترین ها قرار نگرفتند.
ب���ه گزارش ایرنا، با پایان س���ال 2018 میادی، 
بهترین های فوتس���ال جهان در این سال معرفی شدند 
که نماینده های ایران نتوانستند در میان آنها قرار بگیرند. 
فوتسال پلنت در گزارشی برترین های سال را اعام کرد 
و فوتسالیست های ایران با اینکه در میان نامزدها بودند، اما 
بهترین نشدند. گروهی از کارشناسان فوتسال بهترین های 

این رشته را انتخاب کردند. فهرست برترین های جوایز 
فوتسال سال جهان به شرح زیر است:

آنا کاترینا از پرتغال با ۴0۴ امتیاز بهترین دروازه بان 
فوتسال زنان شده است. فرزانه توسلی از ایران با 233 
امتیاز نفر شش���م است.آنا لیسا ده اولیویرا از برزیل با 
۴۴۴ امتیاز بهترین فوتسالیست زنان جهان شد و فاطمه 
اعتمادی از ایران با 21۴ امتیاز ششم شد.لئوناردو ده ملو 
از برزیل با ۴82 امتیاز بهترین دروازه بان فوتسال مردان 
شناخته شد و علیرضا صمیمی از ایران با 152 امتیاز 
هفتم شد.نیکوا جلیک از کرواسی با ۴8۷ امتیاز بهترین 
داور فوتس���ال جهان نام گرفته است. گاره ناظمی با 

301 امتیاز عنوان چهارم را کسب کرد. پرتغال با 503 
امتیاز بهترین تیم جهان در س���ال 2018 شده و ایران 
نیز با 2۶0 امتیاز تیم چهارم اس���ت. واسکو تیجادا از 
اسپانیا با 5۶8 امتیاز بهترین مربی باشگاهی سال 2018 
انتخاب ش���ده است. حمید بی غم از ایران 1۴9 امتیاز 
گرفته و هفتم ش���ده است. جورج گومز از پرتغال با 
کسب 522 امتیاز بهترین مربی ملی فوتسال جهان نام 
گرفته اس���ت و محمد ناظم الشریعه و شهرزاد مظفر 
از ایران به ترتیب با 198 و 182 امتیاز پنجم و هفتم 
شدند.ماویستر اینتر اسپانیا با کسب ۶89 امتیاز بهترین 
تیم باش���گاهی فوتسال جهان انتخاب شده است. مس 
سونگون از ایران با 1۶9 امتیاز ششم شده است. آنتونیو 
فرناندو از اس���پانیا با کسب 388 امتیاز بهترین بازیکن 
جوان فوتسال جهان در سال 2018 نام گرفت و توحید 
لطفی از ایران با 20۶ امتیاز هفتم ش���د.ریکاردو فیلیپ 
داس���یلوا )ریکاردینیو( از پرتغال با ۶۷۷ امتیاز بهترین 
بازیکن فوتس���ال جهان نام گرفت و در این فهرست 
حس���ین طیبی از ایران با کسب 19۶ امتیاز پنجم شده 
است. فرهاد توکلی با 112 امتیاز در این بخش عنوان 

دهم را کسب کرد.
راي دهندگان ایراني به بهترین هاي فوتس��ال 

جهان
اسامی کارشناس���ان، مربیان و خبرنگارانی که از 
ایران در رای گیری فوتس���ال پلنت حضور داش���تند 

اعام شد.

به گزارش ایس���نا، برترین های فوتسال جهان در 
س���ال 2018 از سوی سایت فوتسال پلنت اعام شد 
و کاندیداهای ایرانی جایگاه خود را در بین 10 گزینه 

اعام شده، شناختند.
برترین های فوتسال جهان همچون سال های گذشته 
با رای گیری از بین مربیان، کارشناس���ان و خبرنگاران 
سراس���ر جهان معرفی شده اند. روال رای گیری به این 
ش���کل است که فوتسال پلنت ابتدا 10 کاندیدا را در 
آیتم های مختلف اعام می کند و سپس با ارسال ایمیلی 
به رای دهندگان کش���ورهای مختلف، دو هفته مهلت 
ثبت رای به آنها می دهد.اسامی رای دهندگان ایرانی در 

نظرسنجی امسال فوتسال پلنت به شرح زیر  است:
وحید شمسایی )کاپیتان سابق تیم ملی(
حسین شمس )سرمربی سابق تیم ملی(

)AFC علی تارقلی زاده )رئیس دپارتمان فوتسال
عباس ترابیان )رئیس سابق کمیته فوتسال(
محمد ناظم الشریعه )سرمربی تیم ملی(

علی صانعی )سرمربی پیشین تیم ملی المپیک(

)AFC شهاب سفال منش )مدرس
) AFC صدرالدین موسوی )مدرس داوری

علی احدی )خبرنگار ایسنا(
حامد اردهالی )خبرنگار روزنامه خبرورزشی(

مهدی جاویدی )خبرنگار ورزش سه(
سعید پروا )خبرنگار پایگاه خبری فوتسال(

مهدیار غفاری )خبرنگار فوتسال پلنت(
س���ایت فوتس���ال پلنت، رای هر کدام از رای 
دهندگان را نیز منتش���ر کرده است. دو سال پیش که 
این اتفاق برای اولین بار افتاد، مش���خص شد بسیاری 
از کارشناسان ایرانی، امتیاز پایینی به گزینه های ایرانی 
داده اند اما از س���ال قبل که رای ها، رس���انه ای   ش���د، 
گزینه های ایرانی نیز امتیاز بیش���تری می آورند.با این 
وجود در بین رای دهندگان امسال، می توان به یکی از 
انتخاب های علی تارقلی زاده )رئیس دپارتمان فوتسال 
آس���یا( به عنوان عجیب ترین انتخاب اشاره کرد. او در 
بخش بهترین بازیکن، هیچ امتیازی برای دو کاندیدای 
 ایرانی قائل نشده و به حسین طیبی و فرهاد توکلی رای 

نداده است.
همچنین عب���اس ترابیان در این بخش به طیبی 
بااتری���ن امتی���از را داده اما فرهاد توکلی را در بین 5 
بازیکن قرار نداده اس���ت.وحید شمسایی نیز به تمام 
گزینه ه���ای ایرانی، بااترین امتیاز را داده و در بخش 
بهترین بازیکن، ابتدا به فرهاد توکلی و سپس به حسین 
طیبی رای داده است. همچنین حسین شمس در بخش 

بهترین مربی ملی، به شهرزاد مظفر دو و محمد ناظم 
الشریعه یک امتیاز اختصاص داده است.

حسین شمس: تاش کردم به تمام ایراني هایي 
که در لیست بودند راي بدهم

سرمربی پیشین تیم ملی 
فوتسال ایران گفت: اعتبارم 
را در فوتسال به خاطر اینکه 
یک نفر از آرای من خوشش 

بیاید از دست نمی دهم.
 به گزارش خبرگزاري 
مهرحسین شمس که اخیرا از 
سفر ویتنام و تدریس دوره 
سطح سه فوتسال در این کشور بازگشته است، در گفتگو 
با خبرنگار مهر، به استعفای علی کفاشیان از کمیته فوتسال 
واکنش نش���ان داد و همچنین تاکید کرد که نمراتش 
 برای انتخاب بهترین های فوتس���ال جهان احساسی 

نبوده است.
شمس مي گوید:زمان استعفای آقای کفاشیان ایران 
نبودم و اطاعات زیادی ندارم. در س���ایتها خوانده ام 
که کفاشیان هنوز سر کارش حاضر می شود. گویا به 
خاطر فشار سازمان های نظارتی بود که او استعفا کرد 
ولی در کمیته فوتسال حاضر می شود. داوود پرهیزکار 
جانشین کفاشیان هم از جوانان خوب است اما خودش 
هم قبول دارد که تخصصش را ندارد. ما به این معضل 
در جای جای کشور عادت کرده ایم که به افرادی که 
تخصصی ندارند پست می دهند.جالب است که حتی 
برای انتخاب سرپرست کمیته فوتسال، یک نظر هم از 
اهالی فوتسال نخواستند. نمی دانم اسمش را چه می شود 
گذاشت. آدم هایی هم هستند که می دانند شایستگی 
اش را ندارند ولی بازهم این پس���ت ها را قبول می 
کنند. ما هم که نشسته ایم و نگاه می کنیم. فوتسال مثل 
مریض رو به موت اس���ت که نمی شود کاری برایش 
کرد. دستان ما را بسته اند و فقط نشسته ایم و نگاه می 
کنیم. منتظریم اتفاق بهتر و جدیدی رخ بدهد ولی بدتر 

می شود که بهتر نمی شود.
او ادامه داد:ما که بازنشسته شدیم ولی امیدوارم آقای 
پرهیزکار از جوانان و فوتسالی ها استفاده کند. آدم های 
جوان و تحصیلکرده زیادی در فوتسال داریم نفراتی مثل 
سفال منش و صادقی که مدرک دکترا دارند ولی هیچ 
اثری از اینها در فوتسال نمی بینید. امثال رضا حیدریان 
و وحید شمسایی هم بیرون نشسته اند. امیدوارم روزی 
نیاید که   از خواب بیدار شویم و بگویند یکی از اهالی 
فوتسال مثل ایرج دانایی فرد در گذشته است. آن موقع 

در ورزشگاه امجدیه شیون و زاری  کنیم.
سرمربي پیشین تیم ملي فوتسال افزود:چند سال 
است که از فوتسال جدا هستم و فقط تدریس می کنم. 
دوس���ت ندارم به فوتسال برگردم. دیگر نمی خواهم 
درباره این رشته هم حرفی بزنم. برای تیم ملی فوتبال 
هم در جام ملت ها آرزوی موفقیت می کنم. از ته دلم 
راضی نیس���تم به فوتسال برگردم مگر برای تدریس و 
آنالیز مسابقات. حاضر نیستم در هیاهویی که نقشی در 
رفتن و آمدن هایش ندارم، باشم. امسال سال مقدماتی 
برای جام جهانی 2020 فوتسال هم هست و برای تیم 

ملی و کادر فنی اش آرزوی موفقیت   می کنم.
شمس در پایان اظهار داشت:درباره نمراتی که برای 
انتخاب برترین های فوتس���ال جهان دادم باید بگویم 
تاش کردم حداقل به تمام ایرانی هایی که در لیست 
بودند رای بدهم اما چون آرا منتشر می شود نمی توانستم 
نمرات احساسی بدهم. وقتی تیم یا بازیکنی بهتر از تیم 
یا بازیکن ایران بوده اس���ت، باید همان را انتخاب می 
کردم. در فوتسال اعتبار داریم و باوجود اینکه 10 سال 
است از این رشته دور هستیم اما هنوز از ما رای می 
خواهند. حاضر نیستم این اعتبار را به خاطر اینکه یک 

نفر خوشش بیاید از دست بدهم.

رییس مرک���ز مدیریت پیوند و درمان 
بیماری های وزارت بهداشت ضمن انتقاد از 
کاهش اعتبار ردیف بودجه ای بیماران خاص 
در ایحه بودجه س���ال 98، گفت: کاهش 
اعتبارات مربوط به بیماران خاص در بودجه 
سال 98یک زنگ خطر است؛ زیرا هزینه ها 
افزایش یافته و مش���کات ارزی در کشور 

وجود دارد. 
دکتر مهدی ش���ادنوش در گفت وگو با 
ایسنا، گفت: متاسفانه امسال اعتبار مربوط به 
ردیف بودج���ه ای بیماران خاص در ایحه 
بودج���ه دولت کاهش پیدا کرده اس���ت؛ 
به طوریکه در سال 139۶میزان بودجه بیماران 
خاص 23۴میلیارد تومان بود،  اما در س���ال 

139۷این اعتبار به 21۶میلیارد تومان رسید 
و اکنون در ایحه بودجه دولت برای س���ال 
آینده این ردیف به 150میلیارد تومان کاهش 
پیدا کرده است. یعنی بیش از 80میلیارد تومان 
کاهش در اعتبارات مربوط به بیماران خاص 

را شاهدیم.
وی تاکی���د کرد: کاهش اعتبارات این 
بیماران در بودجه سال 98یک زنگ خطر است. 
زیرا هزینه ها افزایش یافته و مشکات ارزی در 
کشور وجود دارد. باید توجه کرد که تجهیزات 
و ملزومات مصرفی این بیماران وابس���ته به 
ارز اس���ت. از طرفی برای تامین داروهایشان 
هم به اعتب���ارات کافی نیاز داریم. بنابراین 
امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسامی 

به این موضوعات توجه کنند. زیرا بیماران و 
خانواده هایشان به شدت آسیب پذیرند و طی 
سال هایی که با بیماری خاص دست وپنجه 
نرم کرده اند،  به دلیل هزینه هایی که داشتند، 
معموا در قشر ضعیف جامعه جای می گیرند. 
امیدواریم نمایندگان کمک کنند تا این ردیف 

بودجه ای اصاح شود.
ش���ادنوش با بیان اینکه خانواده های 
بیماران خاص و صعب العاج با مشکات 
و هزینه ه���ای زیادی مواجهند و باید از آنها 
حمایت کنیم، گفت: به عنوان مثال پدر یک 
بیمار مبتا به ام پی اس برای من می گفت که 
"درست است وزارت بهداشت 9۶درصد از 
هزینه داروی بیمار من را پوشش می دهد و 

من چهار درصد را می پردازم، اما این چهار 
درصد ماهی چهار میلیون تومان می شود. من 
یک کارگر شهرداری هستم و همه زندگی ام 
را خرج بچه ام کردم. دیگر چیزی ندارم که 
ماب���ه التفاوت هزینه این دارو را بدهم." این 

خانواده ها نه راه پس دارند و نه راه پیش.
پاسخ سازمان برنامه و بودجه

س���ازمان برنامه و بودجه  هم از رشد 
۷0درصدی اعتبارات بیماران خاص در ایحه 

بودجه 98خبر داد.
سازمان برنامه و بودجه افزود:با توجه به 
اهمیت موضوع درمان بیماران خاص، همه 
ساله بصورت ویژه جهت تامین هزینه های این 
گونه بیماران ردیفی تحت عنوان درمان بیماران 

خاص و صعب العاج ذیل وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی پادار شده است.

اعتبار این ردیف در سال 139۷در قالب 
جزء 1۴ردیف 129000برابر 21۶میلیارد تومان 
است که در ایحه بودجه سال 1398به استناد 
ردیف های 129۴5۴اعتباری معادل 150میلیارد 
تومان و از محل  برنامه 1۶0200105۶مندرج 
در پیوس���ت ۴ایحه بودجه س���ال 1398 
)موضوع اعتب���ارات  هدفمندی یارانه ها(  
اعتباری معادل  21۶میلیارد تومان منظور شده 
اس���ت که در مجموع در ایحه بودجه سال 
آینده بابت این موضوع 3۶۶میلیارد تومان با 
رشد ۷0درصدی نسبت به اعتبار مصوب سال 

جاری منظور شده است.«

توضیحات مشاور وزیر بهداشت درباره استعفای دکتر  هاشمی

 سرپرس���ت سازمان تأمین اجتماعی از واریز 
کمک نقدی 200 هزار تومانی به حساب مستمری 

بگیران تأمین اجتماعی خبر داد.
 به گزارش خبرنگار ما،دو میلیون و ۶00 هزار 
بازنشسته و مستمری بگیر تحت پوشش این سازمان 
که حقوق زیر سه میلیون تومانی می گیرند مشمول 
دریافت بسته های حمایتی نقدی به ارزش 200 هزار 

تومان هستند.
طبق گفته سرپرست سازمان تامین اجتماعی، 
دریافت کنندگان بس���ته حمایتی سه گروه شامل 
بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان هستند که 
عملیات واریز این مبالغ برای آنها از یکشنبه شب 

شروع شد و تا پایان شب گذشته به اتمام  رسید.
محمدحسن زدا همچنین افزود: سعی داریم تا 
پایان سال دو مرحله دیگر بسته های حمایتی را به 

حساب مستمری بگیران واریز کنیم.
وی افزود: با توجه به زمان بر بودن تهیه کاا 
و عرضه آن برای نخستین بار قرار شد بسته حمایتی 

به صورت نقدی پرداخت شود و احتمال این که در 
دفعات بعد کاا در اختیار افراد واجد شرایط  قرار 

بگیرد، وجود دارد.
 شماره تماس 1۴20 برای پیگیری بازنشستگان 
و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که وجه به 

حسابشان واریز نشده، در نظر گرفته شده است.
زدا گفت: کمک نقدی مستمری بگیرانی که از 
بانک رفاه کارگران حقوق خود را دریافت می کنند 
به   حسابشان واریز شده است و افرادی هم که از 
سایر بانک ها حقوق دریافت می کنند، این مبالغ را 

دریافت کرده اند.
وي با اشاره به فرا رسیدن ماه های پایانی سال 
و اهمیت تأمین منابع مورد نیاز برای ایفای تعهدات 
س���ازمان تأمین اجتماعی، گفت: برای تأمین منابع 
مورد نیاز در ماه های پایانی سال برنامه ریزی دقیقی 

انجام شده است.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی همچنین در 
اولین جلسه شورای معاونان سازمان تأمین اجتماعی 

که به ریاس���ت وی برگزار ش���د و با ارتباط ویدئو 
کنفرانس���ی با مدیران استانی این سازمان در سراسر 
کش���ور همراه بود، اظهار داشت: نرم افزار جدیدی 
برای توسعه خدمات غیرحضوری تهیه شده است 
و بیش از ۶0 خدمت س���ازمان تأمین اجتماعی از 
طریق این نرم افزار به جامعه هدف ارائه می شود. با 
بهره برداری از این نرم افزار میزان مراجعات حضوری 
 به ش���عب تأمین اجتماع���ی کاهش قابل توجهی 

خواهد داشت.
وی با اش���اره به مطالبات مراکز درمانی طرف 
قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی، گفت: در این زمینه 

هم تصمیمات موثری گرفته شده است.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی از اجرای طرح 
ناب سازی خدمات بخش بیمه ای این سازمان خبر 
داد و گفت: در نتیجه اجرای این طرح فرآیندهای 
کاری اصاح و موازی کاری ها برطرف می ش���ود 
تا خدمت رس���انی به مخاطبان س���ازمان در مسیر 

مناسبتری انجام شود.
  خبرگزاری فرانسه در گزارشی با عنوان احیای 
دریاچه در معرض خطر ارومیه، نوشت: به نظر می رسد 
با توقف نهایی روند کاهش مس���احت این دریاچه 

بزرگ ایران، احیای آن آغاز شده است.
فرانس پرس، خشک شدن تدریجی و کاهش 
مساحت این دریاچه را یکی از بدترین فاجعه های 
زیست محیطی در ده ها سال گذشته دانست و افزود: 
وجود یک کش���تی پوس���یده باربری و یک ردیف 
قایق های پدالی رنگارنگ در بستر کاما خشک دریاچه 
ارومیه، نشانه کاهش فاجعه بار آب آن است که زمانی 
بزرگترین دریاچه خاورمیانه بود و در کوهستان های 
شمال غربی ایران قرار دارد. این دریاچه که 13 رودخانه 
آب آن را تامین می کنند، بر اساس کنوانسیون سازمان 
ملل متحد درباره تااب ها که در سال 19۷1 در شهر 
رامسر ایران امضا شد، از اهمیت بین المللی برخوردار 
اس���ت. آمار برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد 

حاکیست: کوچک شدن این دریاچه از سال 1955 
به علت ترکیبی از تداوم خشکسالی طوانی، استفاده 
بیش از حد از آب رودخانه ها برای کش���اورزی و 
ساخت ده ها سد، آغاز شد و مساحت آن در اگوست 
2011 میادی ) مرداد 1390( 2 هزار و 3۶۶ کیلومتر 
مربع )91۴ مایل مربع( بوده است که در سال 2013 با 
کاهش شدید به ۷00 کیلومتر مربع رسید. این فاجعه که 
زیستگاه میگوها، فامینگوها، گوزن ها و بزهای کوهی 
را تهدید کرده و موجب برخاستن طوفان های نمک 
و آلوده شدن هوای شهرها و کشتزارهای حاشیه این 
دریاچه شده است، بااخره منجر به آغاز تاش های 
هماهنگ برای حفظ این دریاچه در س���ال 2013 با 
اجرای برنامه مش���ترک ایران و آژانس برنامه توسعه 

سازمان ملل متحد و بودجه دولت ژاپن شد.
این برنامه در آن سال ها در اولویت دولت حسن 
روحانی رئیس جمهوری تازه جای گرفت. بر اساس 

آمار و ارزیابی های برنامه توسعه سازمان ملل متحد، 
بااخره با پدیدار شدن برخی نتایج مثبت این طرح، 
مس���احت این دریاچه در سال گذشته )201۷( به 2 

هزار و 300 کیلومترمربع افزایش یافت.
به گفته ابوالفضل آبشت رئیس بخش تااب های 
سازمان حفظ محیط زیست ایران، هر چند بازگشت 
مس���احت دریاچه ارومیه به پنج هزار کیلومتر مربع 
اولیه، ده ها سال طول خواهد کشید، اما اکنون دست 
کم روند احیای آن آغاز شده است. فرانس پرس در 
ادامه این گزارش با عنوان کشاورزی پایدار به نقل از 
کارشناسان می افزاید: افزایش دمای هوا، کاهش میزان 
بارش و همچنین ساخت گذرگاهی در سال 2008 
برای کاهش مسافت پیمایش زمینی میان شهرهای 
ارومیه و تبریز که موجب تقسیم شدن این دریاچه 
به دو نیم شد، عوامل مهم در کاهش مساحت این 

دریاچه بوده اند.

شورای عالی معادن در پی اعتراض 
سازمان حفاظت محیط زیست نسبت 
به واگذاری معدن تراورتن میمه واقع 
در پناهگاه حیات وحش موته اس���تان 
اصفهان، پروانه صادر ش���ده برای این 

معدن را لغو کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان 
حفاظت محیط زیست، حمید ظهرابی، 
معاون محیط طبیعی این س���ازمان و 
عضو شورای عالی معادن با اعام این 
خبر، گفت: در اوایل سال جاری پروانه 
بهره برداری از این معدن برای حوزه 

علمیه اصفهان صادر ش���ده بود اما با 
توجه به واقع شدن این معدن در پناهگاه 
حیات وحش موته، از سوی سازمان 
حفاظت محیط زیست نسبت به این 
پروانه بهره برداری اعتراض کردیم. وی 
ادامه داد: اعتراض س���ازمان حفاظت 
محیط زیست در شورای عالی معادن 
مطرح شد و این شورا با توجه به تبعات 
محیط زیس���تی که بهره برداری از این 
معدن برای پناهگاه حیات وحش موته 

دارد، رای به لغو این مجوز داد.
  به گفته ظهرابی، اصاحات اعمال 

شده در سال 1390 روی قانون معادن 
و تصویب ماده 2۴ مکرر قانون معادن، 
دست معدن کاران با نفوذ برای اکتشاف 
و بهره ب���رداری از معادن موجود در 
مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان 
حفاظت محیط زیست را بازتر کرد و 
به همین دلیل گاهی علی رغم مخالفت 
سازمان حفاظت محیط زیست، برخی 
مع���ادن موجود در این مناطق پروانه 
بهره ب���رداری دریافت می کنند. معاون 
محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط 
زیست، گفت: خوشبختانه در شورای 

عالی معادن، دیدگاه نسبتا مناسبی درباره 
ل���زوم حفاظت از مناطق چهارگانه و 
کاهش اثرات محیط زیستی معدن کاری 
وجود دارد و با نظر مثبت این شورای 
عالی، پروان���ه بهره  برداری از معدن 
تراورتن میمه که مورد اعتراض سازمان 
حفاظت محیط زیست و فعاان محیط 

زیست شده بود، لغو شد.
پناه���گاه حیات وحش موته در 
شمال استان اصفهان، با وسعتی بالغ بر 
20۴ هزار هکتار یکی از زیستگاه های 
مهم آهو در کشور محسوب می شود.

 معاون سیاسی امنیتی فرمانداری تهران با بیان 
این که امروز)دیروز( تعدادی از افراد فرصت طلب در 
مقابل دانشگاه تهران تجمع کردند، گفت: این تجمع 

غیرقانونی بوده و البته شرایط تحت کنترل است.
عبدالعظیم رضایی در گفتگو با ایسنا، با اشاره 
به این که در چند روز گذش���ته تجمعاتی در داخل 
دانشگاه آزاد به دلیل اتفاق تاثربرانگیز برای دانشجویان 

این دانش���گاه برگزار شده است، اظهار داشت: این 
تجمعات نیازی به مجوز فرمانداری یا اس���تانداری 
نداش���ت، زیرا داخل دانشگاه برگزار شده است، اما 
برخی افراد فرصت طلب در مقابل دانش���گاه تهران 
تجمعات پراکنده ای داشتند. وی ادامه داد: این تجمعات 
پراکنده بدون مجوز برگزار شد و بنابراین غیرقانونی 
بود. مش���خص بود دست هایی در کار است تا فضا 

ناآرام ش���ود ولی تعداد تجمع کنندگان بسیار اندک 
بود.. معاون سیاسی امنیتی فرمانداری تهران با اشاره 
ب���ه این که تجمعات با حضور حدود 30-20 نفر 
برگزار ش���ده است، بیان کرد: اکنون شرایط تحت 
کنترل اس���ت. رضایی در پاسخ به این پرسش که آیا 
تجمع کنندگان دستگیر شده اند؟ گفت: هیچ دستگیری 

گزارش نشده است.

مبلغ »بسته حمایتی« به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شد

پروانه بهره برداری از معدن تراورتن میمه لغو شد

بودجه »بیماران خاص« کاهش یافت

فرانس پرس: احیای دریاچه ارومیه آغاز شده است

معاون فرمانداری تهران:   تجمعات پراکنده دیروز بدون مجوز برگزار شد

شكاف نرخ تورم آذر در استان ها ۷/۷ درصد شد
ش���کاف نرخ تورم دوازده ماهه نقاط ش���هري استان ها در آذر گذشته ۷/۷ 
درصد بوده که نسبت به ماه آبان 0/۷ واحد درصد افزایش نشان می دهد ضمن 
آنکه بیشترین نرخ تورم شهري آذر گذشته مربوط به استان لرستان با 21/9 درصد 

و کمترین آن مربوط به استان کرمان با 1۴/2 درصد است.
به گزارش روابط عمومي مرکز آمار ایران، در آذر 139۷ عدد شاخص کل برای 
خانوارهای کشور )100=1395( به 151/۷ رسید که نسبت به ماه قبل 2/۶ درصد 
افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه پارسال )تورم 
نقطه به نقطه( برای خانوارهای  کش����ور 3۷/۴ درصد است که بیشترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه مربوط به استان ایام )۴۴/۴ درصد( و کمترین آن مربوط به استان 
قم  )30/9 درصد( است. همچنین در آذر 139۷ عدد شاخص کل برای خانوارهای 
روستایی کشور )100=1395( به 155/3 رسید که نسبت به ماه قبل 3 درصد افزایش 
نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به 
استان قم با 5 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان اردبیل با 
1/۴ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه 
مشابه پارسال )تورم نقطه به نقطه( 39/9 درصد بوده که بیشترین نرخ تورم نقطه به 

نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کردستان  با ۴۷/۶ درصد است.

امیر دریادار ضرغامی دار فانی را  وداع گفت
 امیر دریادار دوم بازنشسته »داریوش 
ضرغامی« از مدافعان خرمشهر در دفاع 
مقدس بر اثر عارضه سکته قلبی، دعوت 

حق را لبیک گفت.
به گزارش ایسنا، دریاداردوم داریوش 
ضرغامی یکی از تکاوران دریایی ارتش در 
دوران دفاع مقدس و از فرماندهان مدافع 
خرمش���هر بود که دو روز پیش در آیین 
افتتاحیه سایت قایقرانی شهید ناخدا تکاور 
محمد مختاری، در حین سخنرانی و بازگویی 
خاطرات و رشادت های همرزمان خود 
در هشت سال جنگ تحمیلی دچار سکته 
قلبی شد و پس از انتقال به بیمارستان امام 
 خمینی)ره( اهواز، درگذشت. در همین رابطه، فرمانده نیروی دریایی ارتش درپی درگذشت 
امی���ر دری���ادار دوم ضرغامی ، پیام تس���لیتی صادر کرد. در پی���ام امیر دریادار 
خانزادی آمده اس���ت: خزان دوران برگ دیگ���ری از درخت افتخارات نیروی 
 دریای���ی راهب���ردی ارتش جمهوری اس���امی ایران را برچی���د تا به برکت 
یاد و خاطره اش، ارزش های انقاب و دفاع مقدس نمایانتر و معنای ایثار، استقامت و 
پایمردی در صفحات تاریخ درخشانتر از پیش، چشم نواز فرزندان ملت و چراغ راه جوانان 
 برومند این نیرو باشد. در ادامه پیام فرمانده نیروی دریایی ارتش آمده است: در گذشت 
امیر دریادار دوم ضرغامی، فرمانده غیور، فرزند ایران زمین و سرباز بصیر نظام 
مقدس اسامی را به آحاد ملت ایران، همرزمان غیرتمند و خانواده بزرگوار ایشان 
تسلیت عرض کرده و از خداوند منان علو درجات و همنشینی ایشان با مقربان 

درگاه الهی و شهدای همرزمش را مسألت می نمایم.

مش���اور وزی���ر بهداش���ت 
دیروزدرواکنش به حواش���ی مطرح 
درباره اس���تعفا و خداحافظی وزیر 
بهداشت، گفت: مباحث مطرح مبنی 
بر خداحافظی وزیر، استنباط رسانه ای 
است. دکتر عباس زارع نژاد در گفت وگو 
با ایس���نا، با اشاره به برگزاری جلسه 
ش���ورای معاونین در صبح امروز و 

بازدید وزیر بهداشت از موسسه خیریه 
بهش���ت امام رضا )ع(، افزود: منطقی 
است که درباره "استعفا" دولت اظهار 
نظر کند. گفتنی است، در پی توئیت روز 
گذشته الیاس حضرتی نماینده مجلس 
مبنی بر استعفای وزیر بهداشت، برخی 
رسانه ها امروز نیز از خداحافظی وزیر 

در جلسه معاونین خبر داده بودند.

جشن قهرمانی بانوان فوتسال در بازی های تایلند
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اناه و انا اليه راجعون 
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت خانم منور قره ياضي 
را به اطاع كليه بستگان، دوستان و همشهريان محترم 
مي رساند. به همين مناسبت مجلس ترحيم آن مرحومه 
روز پنجش��نبه 1397/10/13 از ساعت 15 الي 16/30 
در مسجد نور شبستري ها واقع در ميدان دكتر فاطمي 

برگزار مي گردد. 
حضور س��روران گرامي موجب شادي روح آن مرحومه 

و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده هاي: ودوديـ  زلفي پور و ساير وابستگان 

سببي و نسبي 
بازگشت همه بسوی اوست

 ب��ا نهاي��ت تاس��ف و تاث��ر درگذش��ت شـادروان 
محمد نقی زاهد بزرگ خاندان زاهد پدری دلس��وز و 
مهربان را باطاع كليه بستگان ، آشنايان و همشهريان 

محترم می رساند.
بدين مناسبت مراسم ترحيم آن مرحوم روز پنجشنبه 
مورخ 97/10/13 از ساعت 15 الی 16/30 در مسجد نور 
)شبس��تريها( واق��ع در مي��دان دكتر فاطم��ی برگزار 

می گردد .
حضور ش��ما عزي��زان ارجمند موجب ش��ادی روح آن 

مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود .
خانـواده های : زاهد، نور، ثمين، دائی قلعه باغی، 
تنعمـی، ابراهيمی، دينخواه، نصيری، زکی زاده، 
فريامنـش، باقری اصل، اصـان زاده، آذرکيش، 
پوريعقـوب، حسـينی،  حسـنی شبسـتری، 
 شبسـتری، وحيدی، پارسـی، حيدری، خلدی 

و ساير وابستگان.

رسم گلچين فلك گرچه همه يغما بود
ليك اينبار گلي چيد که بي همتا بود
با نهايت تأسف و تأثر و اندوهي بيكران درگذشت خواهر 
عزيزم خانم مژگان احمدي نوري كه در خارج از كشور 
به ديار باقي شتافته اند را به اطاع تمامي اقوام، دوستان و 
آشنايان عزيز مي رساند. ضمن تشكر و قدرداني از تمامي 
سروران و عزيزاني كه غمگنانه با حضور خود باعث تسلي 
دل بازمان��دگان گرديده اند و ب��ا عنايت به اينكه تمامي 
مراس��م خاكس��پاري و ترحيم و مجالس يادبود آن عزيز 
س��فر كرده در خارج از كش��ور با حضور اقوام و دوس��تان 
صميمي و محترم به انجام رس��يده اس��ت، لذا بنابر نيات 
قلبي و انس��ان دوس��تانه آن مرحومه، كليه هزينه هاي 

مربوطه در ايران صرف امور خيريه خواهد گرديد.
خواهر داغدار
ليا احمدي نوري

همكاران گرامي
 جناب آقاي دکتر محمدرضا نيشابوري 

 دکتر کيانوش نيشابوري
 و خانم دکتر مهرنوش نيشابوري

مصيبت وارده را از صميم قلب به شما تسليت مي گوييم.
گروه ارتوپدي بيمارستان توس

بازگشت همه به سوي اوست 
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت آقاي دکتر سيدباقر 
قائميان از اس��اتيد برجس��ته دانشگاه تهران در خارج 
از كش��ور را به اطاع كليه اقوام � دوس��تان � همكاران و 

جامعه پزشكي ايران مي رساند. 
خانواده هاي: قائميان و سيد بلوري 

همكار محترم جناب آقاي حامد پروانه 
با نهايت تأس��ف و تأثر درگذشت عموي گراميتان را به 

شما و خانواده محترمتان تسليت عرض مي نماييم. 
همكاران شما در مرکز تلفن روزنامه اطاعات 

سرکار خانم فاطمه دانشور
 و جناب آقاي مهرداد اکبريان

با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده را تسليت عرض نموده 
و براي كليه بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومندم.

اسدا... عسگر اوادي
خانواده هاي محترم آقايان زياري شلماني

ب��ا نهايت تأس��ف درگذش��ت داماد گراميت��ان بيژن 
موسـوي شلماني را تسليت عرض نموده و از خداوند 

صبر و سامت براي بازماندگان آرزومند است.
ابوالقاسم کوچكي شلماني

جناب آقاي دکتر غامرضا فنائي
جناب آقاي دکتر احمد فنائي

جناب آقاي مهندس سروش فنائي
با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده را به شما و خانواده 
محترم تس��ليت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال 
ب��راي آن مرحومه غفران الهي و براي كليه بازماندگان 

معزز صبر و شكيبايي مسئلت مي نمائيم.
شرکت بي. ان. ام
محمد حسن مرادي

همكار محترم جناب آقاي دکتر نيشابوري
با نهايت تأس��ف و تأثر مصيبت وارده را به ش��ما تسليت 

مي گوييم.
دکتر محمدعلي زرگر و بانو

همكار محترم جناب آقاي دکتر نيشابوري
ما را در غم خود شريك بدانيد.

دکتر سيامك شكيبي و بانو
همكار محترم جناب آقاي دکتر نيشابوري

غم بزرگ بر شما و خانواده محترمتان هموار باد.
دکتر ماني و پروفسور لطفي

همكار محترم جناب آقاي دکتر نيشابوري
با كمال تأسف مصيبت وارده را تسليت مي گوييم.

دکتر جعفريـ  دکتر خديوي
همكار محترم جناب آقاي دکتر نيشابوري

مصيبت وارده را تسليت عرض مي نماييم.
دکتر فتحي نژاد و دکتر خزائي

پدرم ديده بسويت نگران است هنوز
غم ناديدن تو بار گران است هنوز

آنقدر مهر و وفا بر همگان کردي تو
نام نيكت همه جا ورد زبان است هنوز

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت همسري دلسوز 
و پدري مهربان مرحوم مغفور شادروان

 سيروس مالزاده نفوتي
 فرزند مرحوم يونس مازاده نفوتي

 را به اطاع كليه بس��تگان، آشنايان و همكاران محترم 
مي رس��اند. به همين مناسبت مراسم يادبود آن مرحوم 
روز پنجش��نبه م��ورخ 97/10/13 از س��اعت 15 ال��ي 
16:30 در مس��جد حس��يني واقع در ميدان خراسان، 
خيابان 17شهريور جنوبي، روبروي درمانگاه 15شعبان 

خيابان قنبري، جنب پارك بيسيم برگزار مي گردد.
حضور شما سروران گرامي موجب شادي روح آن عزيز 

و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
از طرف: همسر، فرزندان: بهروز مازاده و دختران 

داغدار
دامادها: فريد فرزانه شـريف، حبيب عبداللهي، 

عروس و نوه ها
برادران: رضا، نادر و مرحوم ناصر و محسن مازاده 

و خواهران داغديده و مرحوم مونس مازاده
خانواده هاي: مازاده، اخوان، اهالي شوراي اسامي 
و دهياري کلسر، راسته کنار، قاضده، ميانده، ازگم و 

نفوت و ساير دوستان و آشنايان محترم

يادبود
دي ماه چه تلخ زمزمه مي کند

يازده��م دي م��اه ي��ادآور 
شامگاهي اس��ت كه بسان 
طوفاني س��همگين زندگي 
م��ا را در نوردي��د و تار و پود 
 آن را در غ��م پيچي��د و در 
اي��ن تندباد همس��ر و پدر 
نازنين مان محسن محسني 
چشمان بي فروغش را براي 
هميش��ه برويمان بس��ت. 
اكنون م��ا مانده ايم و ترنم 
ياد او كه در تمامي زواياي جسم و روحمان انه گزيده. 

ياد و خاطرش را گرامي مي داريم.
غمت زوجودم نرفته برون

دانم اين که کنون بي خبر زمن و روزگار مني
گرگانـ  همسر: گل يمن رضا عليپور

فرزندان: مهندس احمد و مهندس آرش محسني

به مناسبت چهاردهمين سالگرد درگذشت 
پروفسور سعيد شاملو فرهمند

بنيانگذار روانشناس��ي باليني ايران، اس��تاد دانشكده 
پزشكي تهران را گرامي مي داريم.

همسر: دکتر شهناز شجاع
فرزندان: شهرزادـ  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 کاشانه 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 

آگهی تغییرات 
شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد سهامی عام 

به شماره ثبت 227188 و شناسه ملی 10102683475 
به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/03/27 و مجوز 
شماره 122/40061 مورخ 1397/07/19 س���ازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : ترازنامه و حس���اب س���ود و زیان برای س���ال مالی منتهی به 
1396/12/29 به تصویب رس���ید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه 
ملی 10100188574 به سمت بازرس اصلی و موسس���ه حسابرسی آرمان آروین 
پارس به شناسه ملی 10103538953 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
مالی انتخاب گردیدند . اعضای هیات مدیره به مدت 2 س���ال به شرح ذیل انتخاب 
گردیدند: شرکت امید توسعه پادنا به شناسه ملی 10320760889 ، شرکت توسعه 
سروش خلیج فارس با شناس���ه ملی 10320764960 ، شرکت توسعه اقتصاد راد 
با شناسه ملی 10320768001 ، شرکت توس���عه فن آوران بهرامه با شناسه ملی 
10320763556 و ش���رکت پویا توسعه اطلس با شناس���ه ملی 10320763537 

روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)307671(

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا سهامی عام  
به شماره ثبت 14169 و شناسه ملی 10100532514 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/06/11 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : مهرداد زمانی جاس���کی با کد ملی2291318993 به نمایندگی شرکت گروه 
سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی10100419821 به عنوان عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. امضاء کلیه قراردادها ، چک ،سفته 
و هر گونه اوراق و اس���ناد بهادار و تعهد آور برای شرکت توسط مدیر عامل و یکی از 
اعضاء هیئت مدیره و صرفاً در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضا هیات مدیره 
به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیر عامل با 
حق تفویض به غیر همراه با مهر ش���رکت مناط اعتبار میباشد. هیئت مدیره بخشی 
از اختیارات قانونی خود مندرج در ماده 37 اساس���نامه شرکت را به شرح ذیل به 
مدیر عامل تفویض نمود. - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد 
بانک ها و موسس���ات قانونی دیگر. - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت 
و تعیین ش���غل و حقوق و دس���تمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط 
اس���تخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری 
وراث آنان. - خرید دارائیهای ثابت ، مواد اولیه و قطعات یدکی بر اساس آیین نامه و 
 مصوبات هیئت مدیره. - تعیین بهای فروش محصوات شرکت. - تنظیم صورت های
مالی س���اانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حس���ابرس. - 
تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع س���ه ماه���ه و ارائه صورت های 
مالی 6 ماهه به حس���ابرس و بازرس. - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و 
غیر منقول و فک رهن و توثیق اسناد و لو کراراً - دریافت مطالبات و پرداخت دیون 
ش���رکت. - اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحال نمایندگی ها یا شعب در هر 
نقطه از ایران یا خارج از ایران. - اخذ تس���هیات مالی - تصویب دستورالعمل ها و 
آیین نامه های داخلی شرکت. - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر 
دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ،درهر یک از دادگاه ها ،دادسراها،مراجع قضایی 
یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف ش���رکت ، دفاع از 
شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر 
یک از مراجع قضایی یا غی���ر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با 
حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و اس���تیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در 
دادرس���ی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ،درخواست 
تجدید نظر ،فرجام ،واخواهی و اعاده دادرس���ی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد 
یا دادخواس���ت یا دعوا ،ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد 
سند ،تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری 
و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ) با حق صلح یا بدون آن ( ، 
اجرای حکم نهایی و قطعی داور ،درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن 
و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ،تعیین مصدق و کارش���ناس ، انتخاب 
و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ،جلب ثالث و دفاع 
از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود ش���خص ثالث و دفاع از 
دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از 

جرائم و امور مشابه دیگر. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
)307778( 

آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان سهامی عام
 به شماره ثبت 59754 و شناسه ملی 10101048045 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/13 و مجوز شماره 11/40265 
مورخ 97/7/16 اداره کل راهداری و حمل ونقل و جاده ای اس���تان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
انجام امور حمل و نقل جاده ای محموات متعلقه از محل کارخانه تولیدی به مقاصد توزیع در کشور و 

بالعکس از موضوع شرکت حذف گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )302343( 

آگهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه والفجر کرشته شهریار 
به شماره ثبت 42 و شناسه ملی 10100009739 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی مورخ 1394/10/02 و مجوز شماره 
95/289067 مورخه 1395/09/14 بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: -همایون اردشیری به شماره ملی 4910855378 و سید علی اکبر 
ترابی به ش���ماره ملی 49110945024 به سمت بازرسین اصلی و عقیل محمودی 
ورزنی به شماره ملی 4911047852 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
انتخاب گردیند. -صورت های مالی س���ال 94 به تصویب رس���ید. -محمد حسین 
درخشان به ش���ماره ملی 4910945520 و ولی اله درخشان نسب به شماره ملی 
4910964673 و غامرضا رهگذر به ش���ماره ملی 4911081058 وماشااله رهگذر 
به ش���ماره ملی 4911002042 و یعقوب رهگذر به شماره ملی 4911023724 و 
حمید رضا کریمی بهابادی به ش���ماره ملی 4432668407 و علی پناهدار به شماره 
ملی0322391709 همگی به س���مت اعضا اصلی و محمود درخشان به شماره ملی 
4910341048 و اس���داله عباسی به ش���ماره ملی 4911032162 به سمت اعضا 

علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهرستانهای 
اس�تان تهران سازمان ثبت اسناد و اماک کشور اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار )302345(

آگهی تغییرات شرکت صنایع پاستیک جهاد زمزم سهامی خاص
 به شماره ثبت 66740 و شناسه ملی 10101117051 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/02/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: شرکت موسسه جهاد استقال به شماره شناسه ملی 10100208410 
با نمایندگی آقای بهنام خوشنودی به ش���ماره ملی 3359439678 بعنوان عضو و 
رئیس هیئت مدیره، شرکت جهان صادرات به شماره شناسه ملی 10101096426 
با نمایندگی آقای محمد مهدی رحمانیان به ش���ماره ملی 3874771776 بعنوان 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و خدمات روستایی عشایری 
جاهد به شماره شناسه ملی 10101747832 با نمایندگی آقای سید عقیل ادیانی 
به ش���ماره 2259577601 بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو س���ال انتخاب 
شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی سنجیده روش آریا به شماره شناسه ملی 
10320856950 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین محاسب پارس 
به شماره شناسه ملی 10100586130 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک 
سال مالی انتخاب ش���دند. روزنامه اطاعات بعنوان روزنامه کثیر اانتشار جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )302346( 

آگهی تغییرات 
شرکت آفرینش های نوین ساختمان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 200266 و شناسه ملی 10102420278 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/03/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای علی آزاد با کدملی0038649217 بنمایندگی ش���رکت فرعی راه با شناس���ه 
ملی 10100776110بس���مت رئیس هیئت مدیره وآقای ناصرشفیعیان با کدملی 
3873187329بنمایندگی شرکت ایران ش���هرک با شناسه ملی10100711798 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدندو آقای سیدعباس متقی زاده باشماره 
ملی 1262560853برای مدت دوس���ال بعنوان مدیرعامل )خارج ازاعضا (انتخاب 
شدند.کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآوروقراردادهاوصدورچک وبرداشت ازحسابهای 
بانکی وموسسات مالی واعتباری شرکت با دوامضاءازسه امضاءآقایان علی آزاد رئیس 
هیئت مدیره و ناصرش���فیعیان نایب رئیس هیئت مدیره و س���یدعباس متقی زاده 
مدیرعامل ممهور به مهرش���رکت معتبرمی باش���د. مکاتبات عادی و اداری باامضای 

هریک ازمدیران بامهرشرکت صورت خواهدگرفت. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )302342( 

آگهی تغییرات
 شرکت آفرینش های نوین ساختمان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 200266 و شناسه ملی 10102420278 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/03/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل حس���اب سود وزیان وترازنامه شرکت در سال 
مالی 1396 به تصویب رس���ید. ش���رکت فرعی راه باشناسه ملی 10100776110 
-شرکت ایران ش���هرک باشناس���ه ملی 10100711798 مجید ضیائی باکدملی 
1580096522 محس���ن بنی هاش���می باکدملی 1229513231 مهدی دقیقی 
باکدمل���ی 3873135930 بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره ش���رکت عطاردیان 
باشناسه ملی 10101101602 سید محمد کمالی باکدملی 2002336660 بعنوان 
اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. آقای مهندس کاظم 
عارف آذرباش���ماره ملی 1377801950بعنوان بازرس اصلی وآقای غامرضا خوش 
گفتارمنفرد باشماره ملی 0042352622بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
مالی انتخاب شدند. -روزنامه اطاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

 سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )302341( 

آگهی تغییرات شرکت طبی بهداشتی بیمارستان ایرانشهر سهامی خاص
 به شماره ثبت 10044 و شناسه ملی 10100410973 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/04/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای آرمان فاتحی ک.م 2295121744 عضوعلی البدل هیئت 
مدیره بجای آق���ای محمد پیروزیان ک.م 0035013850 بس���مت عضو 
اصلی هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین ش���دند. 
آقای دکتر پواد فیروز بخش به ش���ماره مل���ی 4431205489 به عنوان 
رئیس هیئت مدیره ، آقای دکتر جال نوروزی خراس���انی به شماره ملی 
0046854576 به عنوان نایب رئی���س هیئت مدیره ، آقای دکتر منوچهر 
شاهنواز به ش���ماره ملی 0038274876 به عنوان مدیرعامل و عضوهیئت 
مدیره و آقای دکتر محمدعلی نصرتی به ش���ماره ملی 2091921203 به 
عنوان عضوهیئت مدی���ره برای بقیه دوران تص���دی هیئت مدیره تعیین 
ش���دند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد ضمناً اختیارات 
ذیل ازناحیه هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: - اس���تخدام و عزل 
ونصب درقس���مت مدیران،پس ازبحث و بررسی وتائیدهیئت مدیره توسط 
مدیرعامل اجرا میگردد.) استخدام مشاورین مورد نیاز بیمارستان هم با نظر 
 هیئت مدیره انجام میگیرد.( - استخدام وعزل ونصب درموردسایر پرسنل

) بجزمدیران(پس ازبررسی درکمیته اس���تخدام توسط مدیرعامل بررسی 
واج���را میگرددودرصورت وجود اختاف بین نظ���رات کمیته ومدیرعامل 
موارد درجلس���ه هیئت مدیره بررس���ی و اعام نظر میگ���ردد. - اقدام به 
خریدکلیه مایحتاج روزانه و موادمصرفی، خرید لوازم اداری و تاسیس���ات 
طبق عرف و بنا به تشخیص و با رعایت مقررات مربوطه. - اقدام به تعمیرات 
تجهیزات پزش���کی و اداری مورد نیاز بیمارستان با رعایت مقررات مربوطه 
- خریدتجهیزات پزش���کی مورد نیازتا سقف پانصد میلیون ریال ، و بااتراز 
پانصد میلیون ریال باید درهیئت مدیره بیمارس���تان مطرح تا با توجه به 
بودجه و اعتبار موجود اقدام گردد. - اقدام به انجام تعمیرات س���اختمانی و 
تاسیس���اتی با رعایت مقررات مربوطه توسط مدیر عامل انجام میگیرد و در 
صورت نیاز به تعمیرات ساختمانی وسیع و یا عمده باید مورد فوق در هیئت 
مدیره مطرح تا با توجه به بودجه و اعتبار موجود اقدام گردد. - انعقاد قرارداد 
 با شرکتها و سازمانهای بیمه گر و ارگانها درجهت تحصیل سود برای شرکت

) واگذاری بخشها و واحدهای مختلف بیمارستان فقط به عهده هیئت مدیره 
می باشد.( - مراجعه به وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی ودانشگاه 
علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی شهیدبهشتی وسایر ادارات دولتی 
و ارگانها وس���ازمانها جهت انجام، کلیه اقدامات اداری وپیگیری امورمربوط 
 به بیمارس���تان جزدر مواردی که درحیطه وظایف مسئول فنی می باشد . 
حق امضاءکلیه اسناد مالی وتعهدآور ازقبیل چک، سفت�ه وبرات وقراردادها با 
دو امضاء از سه امضای آقای منوچهر شاهنواز ) مدیرعامل( و جال نوروزی 
خراسانی ) نایب رئیس هیئت مدیره ( وآقای محمدعلی نصرتی)عضو هیئت 
مدیره ( همراه با مهر ش���رکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل 
یا در غیاب ایش���ان با امضای دکتر محمدعلی نصرتی همراه با مهر شرکت 

معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307673(

آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام 
به شماره ثبت 332483 و شناسه ملی 10103749172 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/02 و مجوز شماره 122/40003 
مورخه 1397/07/17 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای 
محمد حسن ابراهیمی س���رو علیا کد ملی 4449873882 به نمایندگی از شرکت 
کارگزاری بانک ملی ایران )س���هامی خاص( شناسه ملی 10102417115 به عنوان 
رئیس هیأت مدیره. آقای علی تیموری شندی کد ملی 1728157943 به نمایندگی 
از گروه مالی بانک پارسیان )سهامی خاص( شناسه ملی 14004046372 به عنوان 
نائب رئیس هیأت مدیره. آقای س���ید ابراهیم عنایت ک���د ملی 2529617384 به 
نمایندگی از شرکت گروه مدیریت س���رمایه گذاری امید )سهامی عام( شناسه-ملی 
10102258090 ب���ه عنوان عضو هی���أت مدیره. آقای احمد پوی���ان فر کدملی 
2939788601 به نمایندگی از ش���رکت مرکز مالی ایران )سهامی خاص( شناسه 
ملی 10103648783 به عن���وان عضو هیأت مدیره. آقای محمد جواد س���لیمی 
کد ملی 1290441871 به نمایندگی از گروه مالی ملت )س���هامی عام( شناس���ه 
مل���ی 10102801942 به عنوان عضو هیأت مدیره. آق���ای علی صحرائی کد ملی 
6229768879 به نمایندگی از ش���رکت بورس اوراق بهادار تهران )س���هامی عام( 
شناسه ملی 10103225320 به عنوان عضو هیآت مدیره. آقای علی نقوی کد ملی 
2992650048 به نمایندگی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه )سهامی عام( شناسه ملی 10103800056 به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای 
امیر هامونی به ش���ماره ملی 0651900379 )خارج از اعضاء هیأت مدیره( به سمت 
مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهد آور از قبیل چک و سفته 
و قراردادها با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت، 
و در غیاب مدیر عامل با امضای مش���ترک رئیس هیأت مدیره به همراه یکی از اعضاء 
هیأت مدیره با مهر شرکت، و در غیاب مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره با امضای دو 
نفر از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل 

و مهر شرکت معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307670(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و مهندسی میسان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 58306 و شناسه ملی 10101033640 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش 
 مرکزی ، شهر تهران، ش���هیدقندی-نیلوفر ، خیابان س���روش ، خیابان ابن یمین ، 

پاک 69 ، طبقه همکف ، واحد 1 کدپستی 1555636911 می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307669(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد سهامی خاص
 به شماره ثبت 218641 و شناسه ملی 10102599713 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/21 سرمایه شرکت از مبلغ 
5000000000000 ریال به مبلغ 6000000000000 ریال منقس���م به 590000000 سهم 
بانام و 10000000 س���هم بی نام 10000 ریالی که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال 
ش���ده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح و ذیل ثبت از 

لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307668(

آگهی تغییرات شرکت آرسکا ایرانیان با مسئولیت محدود 

به شماره ثبت 595 و شناسه ملی 10187001869 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/10/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : - محمد باقر احمدی به ش���ماره ملی 5459229138 با پرداخت 
مبلغ 746/500/000 ریال به صندوق ش���رکت س���هم الش���رکه خود را به مبلغ 
750/000/000 ریال افزایش داد و ثریا شکری به ش���ماره ملی5459981174 با 
پرداخت مبلغ 148/500/000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 
150/000/000 ریال افزایش داد و آیدین احمدی به شماره ملی 0154086711 با 
 پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت . 
- در نتیجه سرمایه ش���رکت از مبلغ 5/000/000 ریال به مبلغ 1/000/000/000 
ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید . - اسامی 
شرکاء و میزان سهم الش���رکه آنان پس از افزایش س���رمایه : محمد باقر احمدی 
 دارنده 750/000/000 ریال سهم الشرکه ، ثریا شکری دارنده 150/000/000 ریال 

سهم الشرکه و آیدین احمدی دارنده 100/000/000 ریال سهم الشرکه . 
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس )307666(
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رهبر حزب کارگر انگلیس: دولت »ترزا می« بحران آفرين است
ایسنا: رهبر حزب کارگر انگلیس دولت ترزا 
می نخس���ت وزیر این کشور را متهم کرد که با 
ایجاد آشوب برگزیت، کشور را به بحران کشانده 
است.جرمی کوربین گفت: تاش های نخست وزیر 
برای گرفتن رای مثبت مجلس عوام در جلس���ه 
م���اه آتی و اجرای توافق خروج از اتحادیه اروپا 
)برگزیت(، ناامید کردن تمامی ساکنان بریتانیا است؛ 
چه آنهایی که رای به خروج داده باش���ند و چه 

آنهایی که رای به ماندن دادند.
سازمان ملل: شمار پناهجويان جهان هیچگاه تا اين حد زياد نبوده است

ایس���نا: کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعام کرد که 
در حال حاضر ۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سطح جهان از محل زندگی 
خود گریخته  و آواره ش���ده اند و برمبنای آمار این سازمان، شمار پناهجویان 
هیچگاه تا این حد باا نبوده است. مدیر اجرایی کمیساریای عالی سازمان ملل 
متحد در امور پناهندگان، سال ۲۰۱۸ را به غایت دشوار و غیرعادی دانست 
و گفت: در این سال یافتن راهکارهای سیاسی برای بسیاری از بحران های 

موجود جهان ناممکن بود.
اوروف: 2018 سالی بسیار سخت برای روسیه بود

ایسنا: سرگئی اوروف، وزیر خارجه روسیه 
گفت: ۲۰۱۸، سالی بسیار سخت برای روسیه بود 
چون بس���یاری از کشورها،  روسیه را یک رقیب 
برای سلطه جهانی می دیدند و فشارها بر مسکو 
افزایش داشت. وی ادامه داد: فکر می کنم نیازی 
نیست که اشاره کنم سال ۲۰۱۸ بسیار سخت بود، 
تنها به این دلیل که روسیه خودش را تحت فشار 
مضاعف از سوی کشورهایی دید که آن را رقیبی 
برای مواضع س���لطه در عرصه سیاسی جهانی می دیدند و اقدامات آمریکا 

یکی از این نمونه هاست.
روسیه يک جاسوس آمريکايی را بازداشت کرد

فارس: سرویس امنیت فدرال روسیه از دستگیری یک تبعه آمریکایی حین 
انجام فعالیت های جاسوسی در مسکو خبر داد. سرویس امنیت فدرال روسیه 
اعام کرد که این تبعه آمریکایی به نام »پاول وان« روز ۲۸ دسامبر )جمعه ۷ 
آذر ماه( در مسکو دستگیر شده و در حال حاضر یک پرونده جنایی علیه وی 
در روسیه به جریان افتاده است. در سال های گذشته آمریکا تعداد زیادی اتباع 
روسیه را به اتهام مشابه بازداشت کرده و یک مجتمع ساختمانی متعلق به روسیه 

را نیز با ادعای انجام فعالیت جاسوسی در این مرکز، تعطیل کرده است.
ترامپ: همچون ديوار خانه اوباما، آمريکا هم به ديوار مرزی نیاز دارد!

تسنیم: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
گفت که همچون دیوار اطراف خانه اوباما، آمریکا 
هم به چنین دیوار مرزی نیاز دارد، فقط کمی بزرگتر! 
وی در پیامی توئیتری افزود: دیوار اطراف خانه اوباما 
برای ایمنی و امنیت خانواده اوباما کاما ضروری 
اس���ت و دیوار مرزی آمریکا تنها کمی بزرگتر از 
دیوار خانه اوباما خواهد بود. در پیام توئیتری ترامپ 
آمده است: اوباما و همسرش دیواری به ارتفاع ۱۰ 

فوت ]کمی بیش از 3 متر[ در اطراف خانه خود در واشنگتن ساخته اند، ایاات 
متحده هم به چنین چیزی نیاز دارد، اما کمی بزرگتر.

توافق انگلیس و فرانسه برای مقابله با پناهجويان
تسنیم: وزرای کشور انگلیس و فرانسه توافق کردند که به سرعت برنامه ای 
را برای مقابله با نقل و انتقال مهاجران از طریق مرزهای آبی دو کشور اجرا 
کنند. وزرای کشور انگلیس و فرانسه توافق کردند تا با همکاری مشترک، با 
جابه جایی مهاجران و پناهندگان از طریق کانال مانش بین دو کشور پایان دهند. 
طی هفته های اخیر برخی پناهجویان که شمار زیادی ایرانی نیز در بین آن ها 
حضور دارند، با استفاده از قایق های کوچک از طریق کانال مانش، شمال فرانسه 

را به مقصد انگلیس ترک کرده و به این کشور پناهنده شده اند.
نامه جنجال برانگیز پوتین به رئیس جمهوری محبوس ارمنستان

تسنیم: وادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 
در یک اقدام جنجال برانگیز برای رابرت کوچاریان 
رئیس جمهوری س���ابق و محبوس ارمنستان، نامه 
تبریک سال نو میادی فرستاد. پوتین در این نامه 
تبریک برای کوچاریان، سامتی و استقامت و تعالی 
روح آرزو کرده اس���ت. این پیام تبریک جنجالی 
بافاصله پس از پایان مذاکرات نیکول پاش���ینیان 
رئیس جمهوری کنونی ارمنستان و وادیمیر پوتین 
در مسکو صادر شد. پوتین خطاب به پاشینیان اعام کرد: »کوچاریان دوست 
من است و هر زودتر ایشان را آزاد کنید« که پاشینیان نیز پاسخ داد: »برای شما 

متأسفم که دوستی مانند کوچاریان دارید«.
بلژيک استفاده از تلفن همراه برای نظامیان مستقر در مرز روسیه را 

ممنوع کرد
ایس���نا: وزارت دفاع بلژیک با بازنگری قوانین، استفاده از تلفن همراه 
توسط سربازانش در کشورهای بالتیک هم مرز با روسیه را ممنوع کرد. براساس 
این بازنگری، هیچ یک از نیروهای عملیاتی ارتش بلژیک که در کشورهای 
بالتیک به خصوص در کشورهای هم مرز با روسیه فعالیت می کنند نمی توانند 
از تلفن همراه در مناطق و شرایط خاص استفاده کنند. رییس بخش عملیات 
نیروهای مسلح بلژیک اعام کرد: ما در سالهای گذشته برای جلوگیری از 
عملیات جاسوسی و افزایش هوشیاری اقدامات بسیاری انجام داده ایم اما این 

اقدامات کافی نبوده است.
»جاکوب زوما«رئیس جمهوری سابق آفريقای جنوبی خواننده شد 

ایسنا: رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوبی 
که چندی پیش به دلیل رسوایی فساد از ریاست 
جمهوری کنار رفت از برنامه اش برای خوانندگی 
و ضبط موس���یقی در ۲۰۱۹ خبر داده است. یک 
مقام نزدیک به جاکوب زوما اعام کرد: زوما در 
ماه آوریل سال جدید میادی قصد دارد آهنگهای 
ویژه دوران مبارزه  با حکومت آپارتاید آفریقایی 
جنوبی را بخواند و ضبط کند. آهنگهای زوما در 

میان بسیاری از سیاهپوستان آفریقای  جنوبی که خواهان بازپس گیری اراضی 
خود و اصاحات ارضی هستند بسیار شهرت دارد.

انفجار بمب در فیلیپین با  2کشته و 2۳ زخمی
ف���ارس: انفج���اری در برابر یک مرکز خرید در جنوب فیلیپین رخ داد 
که دو کشته و بیش از ۲۰زخمی بر جای گذاشت.در این انفجار که به گفته 
سخنگوی پلیس شهر »کوتاباتو« احتماا به وسیله یک بمب دست ساز صورت 
گرفته، دو نفر کشته و ۲3 تن زخمی شدند. بعد از وقوع انفجار، پلیس از بیم 
وقوع انفجار دوم، مردم را از آن محل دور کرد. پلیس در حال تحقیق است 
تا مشخص کند آیا این انفجار ناشی از یک بمب دست ساز بوده یا ترقه   ای 

غیرقانونی که به صورت اتفاقی در آن محل منفجر شده است.

كوتاه از سراسر جهان

سرویس خارجی: یورش نظامیان 
صهیونیس���ت به »سبسطیه« واقع در 
شمال نابلس در کرانه باختری موجب 
جراحت ده ها دانش آموز فلسطینی 

شد.
»محمد عازم« شهردار سبسطیه با 
اشاره به جزئیات این یورش وحشیانه 
صهیونیس���ت ها گفت که نظامیان 
صهیونیست با حمله به خیابان های 
این ش���هر و شلیک تعداد زیادی گاز 
اشک آور به سوی دانش آموزان عازم 
مدارس ، مجروح شدن شماری از آن ها 
را موجب شدند. محمد عازم افزود که 
ده ها نوجوان محصل به خاطر شلیک 
گازهای اشک آور دچار مشکل تنفسی 
ش���ده و تحت درمان قرار گرفتند. به 
گفته وی نظامیان صهیونیست بارها به 
این شهر بویژه هنگام تردد دانش آموزان 
به سمت مدرسه یا منازل حمله کرده 
و این امر اعتراض س���اکنان منطقه را 
موجب شده است. جمعیت هال احمر 
فلس���طین نیز در بیانیه ای از زخمی 
شدن ۲۰ فلسطینی در حمله نظامیان 
صهیونیس���ت به منطقه »المصایف« 
در ش���هر »رام اه« خبر داد. افزایش 
عملیات استشهادی مقاومت فلسطین 
موجب بروز درگیری های بیشتر بین 
مبارزان مقاومت و نظامیان اشغالگر 
شده است. همزمان »کمیته امور اسرا 
و آزادگان فلسطینی« در گزارش ساانه 
خود اعام کرد که رژیم صهیونیستی 
در س���ال ۲۰۱۸، ۶4۸۹ فلسطینی را 

بازداشت کرد.
در چنی���ن ش���رایطی روزنامه 

نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که 
نیروهای اسرائیلی در جریان اعتراضات 
فلسطینی ها در مه و ژوئن گذشته به 
صورت عمدی رزان النجار، پرستار 
فلسطینی را به شهادت رساندند. روزنامه 

نیویورک تایمز بعد از انجام تحقیقات 
گسترده درباره چگونگی شهادت رزان 
النجار، پرس���تار فلسطینی به دست 
نیروهای رژیم صهیونیستی اعام کرد: 
یک س���رباز اسرائیلی به سمت رزان 

النجار که برای معالجه زخمی شدگان 
داوطلب ش���ده بود، تیراندازی کرد و 
این پرس���تار را به قتل رساند. در آن 
زمان مسئوان اسرائیلی مدعی شدند که 
سربازان از گلوله به عنوان آخرین گزینه 

استفاده می کنند اما تحقیقات خاف این 
مساله را نشان داد. این روزنامه نوشت 
ک���ه ۱۰۰۰عکس و ویدیو را تحلیل 
کرده و با بیش از 3۰ش���اهد عینی و 
رهبران اسرائیلی برای کشف حقیقت 

مصاحبه کرده است. در ادامه گزارش 
این روزنامه آمده است: ارتش اسرائیل 
مدعی است که آن ها معترضی را هدف 
قرار دادند که تی شرت زرد رنگ به تن 
داشت و به سمت نیروهای اسرائیلی 

سنگ پرتاب می کرد و درحال پایین 
آوردن س���یم های خارداری بود که 
فاصله 4۰یاردی با دیوار امنیتی داشت. 
براساس تحقیقات مشخص شد که 
از بین فلس���طینی هایی که در آن روز 

لباس زردرنگ به تن داشتند تنها یک 
نف���ر در معرض تیراندازی نیروهای 
اسرائیلی قرار داشت و براساس تحلیل 
ویدیوها مشخص شد که وی فاصله 
۱۲۰یاردی با دیوار امنیتی داشت و در 

حال اعتراض شدید نبود و تعدادی از 
رهگذران و پرستاران پشت سر وی 
بودند. کارشناس���ان توضیح دادند که 
گلوله ای که به سینه رزان شلیک شد 
در واق���ع به چند هدف اصابت کرد. 

اول یک پرستار را زخمی کرد و قبل 
از اینکه سینه رزان را بشکافد موجب 
قتل یک نفر دیگر شد. نیویورک تایمز 
در پایان گزارش خود آورده اس���ت: 
به رغم اینکه اسرائیل مدعی است که 
قتل رزان عمدی نبوده اما تحقیقات 
نشان می دهد که در بهترین شرایط هم 
اگر هدف تیراندازی قرار می گرفت 
این قتل عمدی محس���وب می شد و 
شاید جنایت جنگی نیز باشد. خبر دیگر 
اینک���ه رئیس کمیته مردمی مقابله با 
محاص���ره نوارغزه اعام کرد که این 
منطقه به دلیل محاصره توسط رژیم 
صهیونیستی، در سال ۲۰۱۸متحمل 
3۰۰میلیون دار خسارت مستقیم و 
غیرمستقیم در بخش اقتصاد شده است. 
در رویدادی دیگر سفیر فلسطین در 
قاهره تاکید کرد، با کشورهای عربی 
برای تشکیل هیاتی از وزرای خارجه 
عرب رایزنی می کند تا این هیات برای 
ممانعت از انتقال س���فارت برزیل به 
قدس اش���غالی به برزیل اعزام شود. 
دی���اب اللوح گفت، رایزنی ها در این 
ب���اره با عربس���تان، اردن و مصر در 
حال انجام است زیرا فلسطینی ها انتظار 
ندارند کشورهای عربی، برزیل را به 
خاطر انتقال سفارتش تحریم کنند اما 
باید برای منصرف کردن برزیل از این 
اقدام تاش کرد. این درحالی اس���ت 
که نخست وزیر رژیم صهیونیستی بعد 
از دیدار با رئیس جمهور برزیل گفت 
که این کشور سفارتش را از تل آویو 
به »اورشلیم« )قدس اشغالی( منتقل 

خواهد کرد.

حمله نظاميان صهيونيست به دانش آموزان فلسطينی در نابلس با دهها زخمی

»عمرالبشیر« در چندين استان 
سودان حالت فوق العاده اعام کرد

سرویس خارجی: »عمر البشیر« رئیس جمهوری سودان از بیم تشدید 
اعتراضات ضد دولتی مردم ، در چندین استان این کشور حالت فوق العاده 

اعام کرد.
به گزارش منابع خبری، رئیس جمهوری سودان با هدف کنترل ناآرامی ها 
و جلوگیری از تشدید اعتراضات ضد دولتی مردم این کشور در چندین استان 
حالت فوق العاده اعام کرد. بر اساس این گزارش ها، این حالت فوق العاده 
در استان های »کردفان شمالی « و »کسا« که در آنها اعتراضات ضد دولتی 

گسترده تری صورت می گیرد، به مدت شش ماه تعیین شده است.
 پایگاه خبری »سودان تریبون« اعام کرد: این حالت فوق العاده عاوه بر 
کنترل ناآرامی های ضد دولتی اخیر مخالفان، با هدف جمع آوری ساح های 
غیرقانونی در این مناطق و جلوگیری از دستیابی معترضان و مخالفان به آنها 

برقرار می شود که دولت در پی اجرای آن در تمامی استان ها است.
»عمر البشیر« همچنین در نشست با فرماندهان پلیس ضمن دعوت از 
مردم این کشور به صبر و شکیبایی برای حل بحران تأکید کرد : خرابکاری، 

سرقت و چپاول ، تنها بحران را عمیق تر می کند.
»مالک حس���ین«، نامزد س���ابق ریاست جمهوری سودان و از مخالفان 
»عمرالبشیر« اما در مقابل، با تاکید بر لزوم استمرار برگزاری تظاهرات  ضد 
دولتی مردم سودان گفت: بازداشت روئسا و اعضای احزاب معارض، هرگز 
مردم را از مطالبات خود بازنخواهد داشت.وی افزود: مردم به کمتر از تحقق 
خواسته های خود )سرنگونی عمرالبشیر( راضی نخواهند شد و هرگز سازش 

بر سر امور واهی و ضعیف را نخواهند پذیرفت.
از طرفی، همزمان با تشدید سرکوب معترضان سودانی توسط نیروهای 
مسلح این کشور، دیدبان حقوق به دولت سودان تاکید کرد تا به نیروهای 
امنیتی این کشور دستور دهد از حمات مرگبار علیه معترضان استفاده نکنند. 
این سازمان همچنین از قول گروه های مستقل گزارش داد که 4۰تن از زمان 

برگزاری اعتراضات ضد دولتی اخیر کشته شده اند.
در همین حال و همزمان با تهدیدات متقابل دولت و مخالفان، منابع 
خبری از برگزاری تظاهرات ضد دولتی مردم سودان در »خارطوم«، پایتخت 
این کشور با وجود استقرار گسترده نیروهای امنیتی و پلیس خبر دادند.شبکه 
الجزیره گزارش داد:  تظاهر کنندگان که همزمان با سالروز استقال سودان 
به خیابان ها آمده اند مقابل کاخ ریاست جمهوری سودان تجمع و تظاهرات 
کردند و خواستار کناره گیری »عمر البشیر« از قدرت شدند.به گزارش این 
خبرگزاری، نیروهای امنیتی سودان نیز با شلیک گاز اشک آور، معترضان را 

متفرق کردند.
* مصر

دولت مصر به دستور »عبدالفتاح السیسی«برای مقابله با »طایفه گرایی« در 
این کشور،  »کمیته اطاعات امنیتی« به ریاست مشاور رئیس جمهوری در امور 
امنیتی تشکیل داد ؛ امری که به باور آگاهان سیاسی ، نگرانی شدید »سیسی« 
از احتمال تجزیه طلبی طایفه ای و استقال خواهی گروه های مختلف مصر 

را به خوبی نشان می دهد.
به گزارش خبرگزاری »الش���رق ااوسط«،  این کمیته شامل نمایندگی 
از مراکز عملیات نیروهای مسلح، اطاعات جنگی، اطاعات کل، نظارت 
اداری و امنیت ملی است.براساس این دستور،  کمیته عالی وظیفه مقابله با 
رخدادهای مربوط به طایفه گرایی و ایجاد استراتژی کلی برای حل این مسئله 

را برعهده دارد.

سرویس خارجی:  روزنامه فایننشیال تایمزدر گزارشی 
اعام کرد: دموکرات ها  در تاش برای اس���تیضاح رئیس 
جمهوری آمریکا هستند ، اما جمهوریخواهان سنا او را نجات 
خواهند داد.فایننشیال تایمز با بیان این سوال که آیا دموکرات ها 
تاشی برای استیضاح ترامپ خواهند داشت؟گفت:بله، با 
توجه به انتشار نتایج تحقیقات »رابرت مولر«  بازرس پرونده 
دخالت ادعایی روسیه در انتخابات ۲۰۱۶آمریکا در اوایل سال 
۲۰۱۹  وهمچنین »نانسی پلوسی« رئیس دموکرات مجلس 
نمایندگان با استیضاح ترامپ  در این مجلس موافقت می 
کند اما استیضاح برای آنکه در سنا تائید شود نیاز به رای 
دو سوم نمایندگان دارد. به گفته این نشریه با توجه به این 
که حزب جمهوریخواه اکثریت کرسی های سنا را در اختیار 
دارد بعید است که سناتورهای آمریکا به استیضاح ترامپ 

رای مثبت بدهند.
روزنامه رای الیوم نیز نوشت: دونالد ترامپ از ابتدای 
۲۰۱۹ به خاطر پرونده های مختلفی چون فس���اد، رانت، 
گمراه کردن افکار عمومی آمریکا و سیاست خارجی شکست 
خورده اش تحت شدیدترین فشارها قرار دارد و احتمال 
برکناری و ادامه حضورش در قامت ریاست آمریکا بیشتر شده 

است.  در چنین شرایطی،ژنرال »استنلی مک کریستال«فرمانده 
سابق ارتش آمریکا گفت: من بر این باورم که دونالد ترامپ 
فردی غیراخاقی و بدس���یرت است، اگر از من خواسته 

می شد هرگز به دولت ملحق نمی شدم.
»جان کلی« رئیس  مستعفی ستاد کارکنان کاخ سفید 
نیز گفت:بارها به دستیارانم گفته ام که »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهوری آمریکا را برای این س���مت، ایق نمی دانم.وی 
همچنی���ن گفت: ترامپ به دنبال احداث یک دیوار مرزی 
نیست بلکه تنها خواستار ایجاد یک مانع در مرز مکزیک 
است.   سناتور برنی سندرز هم  با بیان این که  ترامپ مسئول 
اصلی کشته شدن کودکان بی گناه در مرز مکزیک است از  
وی خواس���ت تا مسئولیت سیاست های مهاجرتی  خود را 
برعهده بگیرد. از سویی،نیروی دریایی آمریکا در گزارشی از 
برنامه ریزی برای تجهیز به تسلیحات فوق پیشرفته صوتی 

موسوم به  )هایپرسونیک( تا سال ۲۰۲۵ خبر داد.
از طرفی،پنتاگ���ون به رغم آگاهی بر حق مالکیت و 
تمامیت ارضی چین در دریای چین جنوبی، از متحدانش 
در اقیانوس آرام درخواست کرد تا حضور نظامی خود را 

در این دریا، برای مقابله با پکن افزایش دهند.

س���رویس خارجی: موسسه تحقیقاتی »بروکینگز« 
آمریکا در گزارشی اعام کرد: انتصابات جدید در عربستان 
نشان داد که ولیعهد این کشور به جای افراد باتجربه و 
متخص���ص   صرفا عناصر »قابل اعتماد« خود را انتخاب 
می کند و در این راستا، »عبداه بن بندر بن عبدالعزیز«، 
که اخیرا به عنوان وزیر جدید گارد ملی عربستان )ارتش 
موازی عربستان( توسط ولیعهد سعودی انتخاب شده است، 

کپی برابر اصل »بن سلمان« است.
موسسه تحقیقاتی »بروکینگز« که دفتر آن در واشنگتن 
است در گزارشی درباره انتصابات جدید عربستان نوشت: 
انتصاب ش���خص بی تجربه ای مانند »عبداه بن بندر بن 
عبدالعزیز« به عنوان وزیر گارد ملی عربستان تاکیدی است 
بر این مس���أله که ریاض به جای انتصاب افراد خبره ، 

تمایل به انتخاب افراد مورد اعتماد دارد.
در این گزارش آمده اس���ت: »بن بندر«، کپی برابر 
اصل »محمد بن س���لمان«، ولیعهد عربس���تان است و 
تغییرات مداوم طی س���ال ۲۰۱۸در گارد ملی این کشور 
بیانگر عدم ثبات در این نهاد اس���ت. طبق این گزارش، 
سلسله اوامر پادشاهی عربستان که به موجب آن ترکیب 
کابینه سعودی و تعدادی از نهادها و مؤسسات عربستان 

تغییر کرد، چیزی از حقایق در این کشور را تغییر نداده، 
طوری که بن سلمان همچنان فرد »تصمیم گیرنده« در 

سیاست عربستان است.
همزم���ان، برخی منابع آگاه اعام کردند:  ولیعهد 
س���عودی با انتصاب فرد پر حاشیه ای به نام »ترکی آل 
الش���یخ« به ریاست »هیات عمومی تفریح و سرگرمی« 
عربس���تان،  پروژه »سکواریزه« کردن جامعه، به عنوان 
یکی از برنامه های چشم انداز توسعه خود را به یکی 
از همفکرانش سپرد تا زمینه ازم برای رسیدن به تخت 
شاهی را برای او تسریع کند. آنها »ترکی بن عبدالمحسن 
آل الشیخ« را دست پنهان »بن سلمان« می دانند که در 
تغییرات جدید رژیم س���عودی ، مجری سکوار کردن 

جامعه عربستان شده است.
* بحرین

دادگاه رژیم ال خلیفه حکم حبس پنج ساله »نبیل 
رجب«، فعال حقوقی بحرینی و رئیس حقوق بشر این 
کشور را به جرم انتشار توییت هایی در انتقاد از مشارکت 
بحری���ن در جنگ یمن تایید کرد. در همین حال، عفو 
بین الملل به شدت از صدور و تایید این حکم انتقاد کرد 

و آن را نادیده گرفتن عدالت دانست.

سرویس خارجی:  مقامات افغان 
از هاک���ت ۲۹ تن از اعضای گروه 
تروریس���تی داعش از جمله دو تن 
از فرمانده���ان این گروه در عملیات 
نیروه���ای دولتی در وایت ننگرهار 

خبر دادند.
مقامات افغ���ان گفتند:»صدیق 
اروکزی« مس���ئول اطاعاتی گروه 
تروریستی داعش و »حادیه اروکزی«به 
همراه ۲۷ تن از افراد خودبر اثر حمله 

هوایی و زمینی نیروهای ویژه امنیت 
ملی افغانس���تان به شهرستان »اچین«  

وایت ننگرهار کشته شدند.
 ازس���ویی ،منابع خبری اعام 
کردند: بر اث���ر حمله جنگنده های  
آمریکایی به یک مدرس���ه دینی در 
وای���ت وردک ،۱۱ غیرنظامی  افغان 
جان باختند.همچنین،یک عضو شورای 
وایتی »پکتیا« اعام کرد: بر اثر حمله 
هوایی به منطقه »س���رکی« شهرستان 

»زرمت«  این وایت شش غیرنظامی 
افغان کشته شدند.

 در چنین ش���رایطی، ریاست 
جمهوری افغانستان از تصمیم کمیسیون 
مستقل انتخابات این کشور برای تعویق 
سه ماهه انتخابات ریاست جمهوری 
استقبال کرد. همچنین،ریاست جمهوری 
افغانستان »عادله راز« را به عنوان نماینده 
دائمی این کشور در سازمان ملل متحد 

انتخاب کرد. 

س����رویس خارجی:وزیر امور خارجه پاکستان علت 
کاهش سرمایه گذاری خارجی در کشورش را بی اعتمادی 

کشورها به اسام آباد دانست.
»ش����اه محمود قریشی« با بیان این که علت کاهش 
سرمایه گذاری خارجی در پاکستان بی اعتمادی است،اظهار 
داش����ت:  اسام آبادبه اندازه ای وام خارجی دریافت کرده 
که توان بازپرداخت ندارد و برای رهایی از این قرض ها 
دوباره باید مبالغی را وام بگیرد که موجب بی اعتمادی و 

بی اعتباری می شود.
قریشی تأکید کرد: هر سال در آسیا 4۷۶ میلیارد دار 

س����رمایه گذاری خارجی انجام می شود اما سهم پاکستان 
از تجارت جهانی فقط ۱۲ درصد اس����ت واز نظر ایجاد 
تس����هیات برای رونق اقتصادی از دیگر کشورها عقب 

هستیم. 
وزیر امور خارجه پاکس����تان افزود: نابسامان بودن 
اوضاع سیاسی داخلی پاکستان تأثیرمنفی بر اعتبار  اسام 
آباد  در سطح جهانی دارد.قریشی گفت: سعی داریم ضمن 
برقراری ارتباط عمیق تر با س����فرای کشورهای مختلف 
همچنین س����فیران پاکستان در دیگر کشورها مشکات 

اقتصادی را حل کنیم.

س���رویس خارجی: نهادهای 
عراقی از ورود نظامیان خارج ش���ده 
آمریکایی از خاک سوریه به عراق و 
استقرار آنها در پایگاه هایی در اقلیم 
کردس���تان و همچنین استان »اانبار« 

خبر دادند.
در همین رابطه،»کمیسیون امنیت 
و دف���اع پارلمان« عراق ضمن تایید 
مجدد ورود محرمانه شماری از نظامیان 
آمریکایی از س���وریه به خاک عراق، 
از اح���داث یک پایگاه نظامی جدید 
آمریکایی در اقلیم کردستان خبر داد.
یک نماینده این کمیسیون اعام کرد: 
ه���دف از ورود این نظامیان ایجاد 
پایگاه در اقلیم کردس���تان با هدف 
تهدید کشورهای همسایه عراق است.
کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق 
پیش از ای���ن نیز از ورود نیروهای 
آمریکایی از س���وریه به استان های 
اانبار، نینوا و اربیل خبر داده و اعام 
کرده بود که واشنگتن تاش دارد تا 
با سوء استفاده از توافقنامه استراتژیک 
امضاء شده با بغداد، نیروهای نظامی 
خود را پس از عقب نشینی از سوریه، 
وارد خاک این کشور کند.  همزمان، 
سازمان اطاعات نظامی عراق نیز از 
ورود بخش���ی از نیروهای آمریکایی 
مستقر در س���وریه به پایگاه نظامی 
»عین اأس���د« در استان »اانبار« خبر 
داد. در همین حال،  نخست وزیر عراق 
در سخنانی گفت: دولت آمریکا، بغداد 
را در جریان سفر ترامپ به عراق قرار 
داده بود و ما هم شرط کرده بودیم که 
این سفر رسمی و در چارچوب زمانی 
مشخص باشد.»عادل عبدالمهدی« با 
اش���اره به نقش بیشتر کشورش در 

مبارزه با داعش در س���وریه بعد از 
خروج آمریکا از این کش���ور تاکید 
کرد: هیچ پایگاه آمریکایی در عراق 
وج���ود ندارد . »جلیل النوری« یکی 
از نمایندگان وابسته به جریان صدر 

عراق نیز اعام کرد:  رئیس جمهوری 
آمریکا در سفر به اانبارعراق ، کاما 
در تیررس نیروهای مقاومت این کشور 

قرار داشت.
در تحول دیگری، برخی منابع 

گفتند:  مقامات »اربیل« با استقرار دو 
تیپ از نیروهای پیش���مرگه در شهر 
»س���نجار«، الحاق این شهر به منطقه 
اقلیم کردستان عراق را تدارک می بینند. 
در خبر دیگری،ش���یخ عبدالمهدی 

الکربائی ، نماینده آیت  اه العظمی 
سیس���تانی  در سخنانی اعام کرد:  
مرجعیت ، پرچمدار مبارزه با فساد 
در عراق اس���ت و بر عملکرد هیئت 

شفاف سازی نظارت می کند.

در تح���وات امنیت���ی نیز، 
جنگنده ه���ای »اف ۱۶ « ارتش عراق 
پس از گرفتن اختیار تام از »بشار اسد« 
و دادن چراغ س���بز دمشق به بغداد 
برای انجام حمات هوایی گسترده به 

داعش در خاک سوریه، محل نشست 
سرکرده های این گروه تروریستی در 
منطقه »سوسه« را هدف حماتی دقیق 
و سنگین  قرار دادند.مرکز اطاع رسانی 
امنیتی عراق در بیانیه ای اعام کرد : 

این حمله هوایی سنگین ، نشست مهم 
3۰تن از سرکردگان برجسته داعش 
در منطقه »سوس���ه« در خاک سوریه 
را هدف گرفت.این مرکز افزود: این 
حمله به دستور »عادل عبدالمهدی«، 
نخس���ت وزیر عراق و فرمانده کل 
نیروهای مس���لح و تحت نظارت و 
برنامه ری���زی فرماندهی عملیات 

مشترک انجام شد.
طبق این بیانیه، این حمله پس از 
آن انجام گرفت که عادل عبدالمهدی ، 
نخس���ت وزیر عراق تاکید کرد که 
عملیات ارتش کشورش در سوریه 
بعد از خ���روج نیروهای آمریکایی 
از این کش���ور افزایش خواهد یافت 
و عراق با س���وریه گام های خود را 
هماهنگ می کند.  از طرفی، همزمان با 
این عملیات ، یک منبع امنیتی نیز از 
انهدام تعدادی از مخفیگاه های داعش 
در حمات هوایی جنگنده های ائتاف 
بین المللی ضد داعش در منطقه »جبال 
حمرین«، در جنوب غربی کرکوک 
خبر داد. همچنین، الحشد الشعبی عراق 
نیز عملیاتی را برای تعقیب داعشی ها 
در »تکریت«، در استان »صاح الدین« 

آغاز کرد.
در همین حال، سازمان اطاعات 
نظامی عراق از بازداشت مفتی داعش 
که دستور ش���کنجه زنان ایزدی را 
صادر کرده ب���ود، خبر داد.یکی از 
سرکردگان گروه تروریستی داعش در 
شهر »سامرا« در استان صاح الدین 
نیز دستگیر شد.منابع عراقی همچنین 
از حمله افراد مسلح ناشناس در منطقه 
»الرضوانیه« در جنوب غربی بغداد خبر 
دادند که تلفاتی در پی نداشته است.

سرویس خارجی: یک مسئول 
بلندپایه نظامی صهیونیستی گفت که 
هدف کش���ورهای عربی برای دور 
کردن سوریه از ایران با روش هایی 
مانند عادی سازی روابط با دمشق 

هرگز محقق نخواهد شد.
این مقام بلندپایه که به نامش 
اش���اره ای نشده، به پایگاه خبری 
صهیونیستی »عکا« گفت: ایران در 
داخل مراکز سیاسی و نظامی سوریه 
ریشه دارد، به همین دلیل همگرایی 
اخیر اعراب با سوریه در این مرحله 
چندان مهم نیست، چرا که آنها به 
هدف خود برای دور کردن دمشق 
از تهران نخواهند رسید. اظهارات این 
مسئول صهیونیستی درحالی مطرح 
می شود که کویت به عنوان سومین 
کشور حاشیه خلیج فارس پس از 
امارات و بحرین روز یکشنبه اعام 
کرد که به زودی سفارت خود   را در 
دمشق بازگشایی می کند. امارات نیز 
هفته گذشته با انجام مراسمی سفارت 
خود در سوریه را پس از هفت سال 
باز کرد و ساعاتی پس از این اقدام، 
بحرین نیز از بازگشایی سفارتخانه 
اش در دمشق خبر داد. برخی منابع 
آگاه مصری نیز پیشتر اعام کردند 
که قاهره یک هیات سیاس���ی را به 
دمشق اعزام کرده تا مقدمات دیدار 
السیسی و بشار اسد رئیس جمهوری 
س���وریه را فراهم کند. عمر حسن 
البشیر رئیس جمهوری سودان نیز 
دو هفته پیش و در سفری ناگهانی 
به سوریه رفت و با اسد دیدار کرد. 
سفر البشیر به سوریه، نخستین سفر 
ی���ک مقام عالی رتبه عربی به این 
کشور از سال ۲۰۱۱ بود. همچنین 
برای نخس���تین بار پس از هشت 

سال، یک فروند هواپیمای مسافربری 
سوری در فرودگاه بین المللی تونس 
فرودآمد. بس���یاری از تحلیلگران 
بازگشت دیپلمات های کشورهای 
عربی به س���وریه را یک پیروزی 

بزرگ برای این کشور ارزیابی می 
کنند که توانست هشت سال در برابر 
انواع توطئه های کشورهای خارجی 

ایستادگی کند.
در این حال سفیر سابق انگلیس 
در سوریه تأکید کرد زمان آن رسیده 
که روابط با س���وریه به روال عادی 

بازگ���ردد. پیتر فورد، در مصاحبه با 
المیادین گفت: اکنون زمان آن رسیده 
که روابط با س���وریه به روال عادی 
بازگشته و این کشور به اتحادیه عرب 
برگردد چون خصومت عربی علیه 

سوریه دیگر فایده ای ندارد و اعراب 
این را درک می کنند. همزمان رئیس 
جمهوری اسبق لبنان نیز تصریح کرد 
که سوریه توانست پیروزی قاطع و 
کوبنده ای در برابر تروریسم به دست 
آورد و جهان به این مسئله اعتراف 

کرده است. 

امیل لحود خاطر نش���ان کرد 
پیروزی س���وریه و محور مقاومت 
بر طرح های دش���من اسرائیلی و 
شکس���تن ابهت توطئه گران دلیل 
واضحی بر تکمیل مس���یر قطار 

پیروزی هایی اس���ت که از جنوب 
لبنان درسال ۲۰۰۶ آغاز شد،  جایی 
که ما بر معادله طایی ارتش، ملت 
و مقاومت تکیه کردیم. لحود با بیان 
اینکه همه جهان به پیروزی قاطع 
سوریه بر تروریسم اعتراف می کند، 
افزود: نشانه های جهان جدید مبتنی 

بر انباشت دستاوردها، موفقیت ها و 
پیروزی های حامی مقاومت بر ضد 
اشغالگران اسرائیلی و مملو از عزت، 
کرام���ت و ضامن هویت و حقوق 

عربی در سوریه آغاز شده است.
از طرفی جرج قرداحی، مجری 
مشهور و با سابقه لبنانی با اشاره به 
مقاومت های سوریه در برابر جنگ 
هشت ساله علیه این کشور، بشار 
اس���د را شخصیت سال ۲۰۱۸ در 
جهان عرب انتخاب کرد. قرداحی 
از مشهورترین مجریان جهان عرب 
گفت: اسد به همه دنیا ثابت کرد که 

مردی از جنس دیگر است. 
وی دلیل انتخاب اسد به عنوان 
شخصیت سال ۲۰۱۸ را در جهان 
عرب، مقاومت و ایس���تادگی وی 
در برابر جنگ جهانی علیه سوریه 
دانست که از سال ۲۰۱۱ آغاز شد. 
وی افزود: اگر پایداری اس���د نبود، 
سوریه، لبنان، اردن و همه کشورهای 
حاشیه خلیج فارس از هم می پاشیدند. 
»احمد جاراه« سردبیر روزنامه کویتی 
»السیاسه« نیز با بیان اینکه سوریه به 
زودی ب���ه اتحادیه عرب بازخواهد 
گشت، افزود که مقامات این کشور 
در اجاس آتی س���ران عرب که 
در ماه مارس )اسفند-فروردین ماه( 
در تونس برگزار می شود، شرکت 

خواهند کرد.
 روزنام���ه آبزرور انگلیس هم 
در گزارش���ی نوشت که بشار اسد 
در پای���ان ۲۰۱۸از بحران، پیروز 
بیرون آمد. آبزرور نوشت: بشار اسد 
رئیس جمهوری سوریه به ویژه بعد از 
اعام عقب نشینی نیروهای آمریکایی 
از سوریه، پیروز بحران چندساله این 

کشور شد.

 غرش موشک های بالستیک يمن 
در آسمان »جیزان« عربستان

سرویس خارجی: ارتش و انصاراه یمن با شلیک همزمان چهار فروند 
موش���ک بالستیک »زلزال ۱« به مواضع ارتش سعودی و مزدوران عربستان 
در استان »جیزان« این کشور و هاکت شماری آنها، خشم خود را از تداوم 

نقض آتش بس این رژیم در »الحدیده« یمن نشان دادند.
یگان موشکی ارتش و انصاراه یمن همزمان چهار فروند موشک بالستیک 
»زلزال-۱«را در پاسخ به نقض مکرر آتش بس توسط متجاوزان ائتاف سعودی 
به سمت مواضع ارتش و مزدوران عربستان در »جیزان« این کشور شلیک 
کرد.به گفته منابع امنیتی در این حمات موشکی، شماری از نیروهای ارتش 
سعودی و مزدوران ائتاف عربی به هاکت رسیدند و شماری نیز زخمی شدند. 
این منابع افزودند: پایگاه ارتش سعودی در کوهستان »قیس«، واقع در استان 
»جیزان« عربستان نیز در حمات نیروهای یمنی کاما منهدم شد. از طرفی، 
رسانه های سعودی نیز از هاکت دوسرباز ارتش عربستان توسط تک تیراندازان 
انصار اه یمن در مرزهای جنوبی خبر دادند. منابع یمنی همچنین از کشته و 
زخمی شدن بیش از ۱۲۵نفر از مزدوران ائتاف سعودی در عملیات نظامی 

مختلف ارتش یمن و انصاراه در ۲4ساعت گذشته خبر دادند. 
در همین حال، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در سخنانی اعام کرد: 
ائتاف سعودی تاکنون ۸۰۰ بار توافق آتش بس در الحدیده را نقض کرده 
است. سرتیپ »یحیی سریع« تاکید کرد : در صورت تداوم تجاوزات ائتاف 
س���عودی به یمن، از »س���امانه های موشکی جدید« در سال جدید میادی 

رونمایی می کنیم.
در چنین شرایطی، نشریه آمریکایی » امریکن کانسروتیو « در گزارشی 
نوشت: واشنگتن با حمایت همه جانبه نظامی از عربستان در این بحران، 
در کنار جنایتکاران جنگی در یمن ایستاده است و بی شک این پشتیبانی، 

»منفورترین فصل در تاریخ سیاست خارجی آمریکا« است.

س���رویس خارجی: رهبر کره ش���مالی پس از چند ماه  
بن بست در گفتگوهای  اتمی دوجانبه پیونگ یانگ و واشنگتن ، 
نامه صلح جویانه ای را درباره مذاکرات هس���ته ای به رئیس 

جمهوری آمریکا فرستاد.
 در همین رابطه،روزنامه چوسون ایلبوی کره جنوبی  اعام 
کرد:در بحبوحه مذاکرات هسته ای متوقف شده میان پیونگ یانگ  
و واش���نگتن ، »کیم جونگ اون« رهبر کره ش���مالی پیامی 

آشتی جویانه ای را روز جمعه از طریق یک کانال نامشخص 
برای  ترامپ ارسال کرد.  به گفته این نشریه، از محتوای دقیق  
این نامه اطاعی در دست نیست اما تاکید شده است که به 
مذاکرات آمریکا-کره شمالی مرتبط بوده و لحنی "سازش طلبانه" 
دارد.این در حالی اس���ت که »روزنامه« رودونگ سینمون کره 
شمالی بن بست موجود در روند مذاکرات پیونگ یانگ با آمریکا 

را پدیده ای موقت و کم اهمیت دانست.

سرویس خارجی: پلیس بنگادش 
اعام کرد ۱۷ نفر در خش���ونت ها و 
حوادث مرتبط با انتخابات پارلمانی دو 
روز قبل این کشور کشته و ۲۰تن دیگر 

مجروح شدند.
انتخابات پارلمانی بنگادش که 
روز یکش���نبه برگزار شد با پیروزی 
حزب حاکم پایان یافت.این انتخابات 
تحت تدابیر شدید امنیتی و با بسیج 
۶۰۰ هزار نیروی پلیس و ارتش برگزار 
شد.سخنگوی پلیس بنگادش گفت که 
هفت نفر از افراد کشته شده از حزب 
حاکم و پنج تن دیگر از مخالفان بودند.
احزاب مخالف، پیروزی حزب عوامی 
لیگ به رهبری شیخ حسینه نخست 
وزیر فعلی در انتخابات را نپذیرفتند.

کمال حس���ین،رهبر یکی از احزاب 
مخال���ف گفت که حدود ۱۰۰ نامزد 
مخالفان در اعتراض به نحوه برگزاری 
انتخاب���ات از ادامه رقابت کناره گیری 
کردند.وی افزود: مخالفان در خصوص 
اقدام بعدی خود تصمیم گیری می کنند.

کمیس���یون انتخابات بنگادش در 
ساعات اولیه صبح دیروز از پیروزی 
قاطع ائتاف شیخ حسینه در انتخابات 
سراسری خبر داد.کمیسیون انتخابات 
بن���گادش اعام کرد، ائتاف عوامی 
لیگ به رهبری شیخ حسینه، نخست 
وزیر این کشور توانست ۲۸۷ کرسی 
از مجموع ۲۹۸ کرسی پارلمان را کسب 
کند.احزاب مخالف در بنگادش پیش 
از این نیز بارها اعام کرده بودند که 

ح���زب حاکم، منتقدان و مخالفان را 
پیش از برگزاری انتخابات سرکوب 
و بازداش���ت کرده است.براس���اس 
گزارش های منتش���ر شده، دولت در 
روز انتخابات اینترنت و ش���بکه های 
اجتماعی را قطع کرد.به گفته احزاب 
مخالف دولت، موج دستگیری ها پس 
از هشتم نوامبر )۱۷ آبان(، زمان دعوت 
به انتخابات سراس���ری در این کشور 
باهدف ایجاد فضای رعب و وحشت 
آغاز شد.این انتخابات در حالی برگزار 
شد که خانم خالده ضیا، جدی ترین 
 رقیب حزب حاکم به اتهام فس���اد به 
۱۰ س���ال زندان محکوم شده است.

گفتنی است »شیخ حسینه« برای سومین 
بار در انتخابات بنگادش پیروز شد.

آنکارا: پايان نبرد با »پ.ک.ک« 
نزديک است

سرویس خارجی: وزیر کشور ترکیه اعام کرد: تمامی شهرهای تحت 
کنترل گروه  تروریستی »پ.ک.ک« از وجود آنها پاکسازی شده  و پایان نبرد 
با این گروه  نزدیک  است.»سلیمان سویلو« با اشاره به این که دیگر هیچ 
شهری به طور کامل در اختیار گروه تروریستی پ.ک.ک  قرار ندارد،گفت:  
تقریبا به پایان نبرد با این گروه رسیده ایم. سویلو با بیان این که کشورهای 
غربی برای سال های متمادی است که از گروه پ.ک.ک حمایت می کنند،  
افزود:به همین دلیل بود که در اولین واکنش به خروج آمریکا از س���وریه، 

فرانسه با آن مخالفت کرد.
 از سویی،رئیس جمهوری ترکیه در پیامی به مناسبت  سال نوی میادی 
با بیان این که کشورش در سال ۲۰۱۸ توانست بر شبه نظامیان ُکرد غلبه کند، 

گفت:گروه های جدایی طلب در منطقه تهدیدی برای آینده ترکیه هستند.
 وی با تاکید بر این که  ترکیه به خاک، تمامیت ارضی و حقوق هیچ 
کشوری چشم ندوخته است،افزود: هدف آنکاراحفظ امنیت، آرامش و آینده 
درخش���ان برای خود و کش���ورهای  منطقه بوده و ترکیه مسبب مشکات 

منطقه نیست.
اردوغان با بیان این که بدون حل مسائل منطقه نمی توانیم آینده کشورمان 
را تضمین کنیم و بر حقیقت این موضوع واقفیم، گفت: این واقعیت ترکیه را 

مجبور به اتخاذ یک سیاست فعال در عمل و در دیپلماسی کرده است.

بغداد: نظاميان آمريكايي از سوريه به عراق منتقل شده اند

منابع نظامی صهیونیستی:رؤيای اعراب خلیج فارس برای دورکردن سوريه از ايران تحقق نمی يابد
ديدار شیخ »عیسی قاسم« با آيت اه حکیم در نجف اشرف

ش���یخ عیسی قاسم ، رهبر معنوی انقاب بحرین  
در ش���هر نجف اش���رف  با آیت اه سید محمد سعید 
حکیم دیدار کرد.جمعیت وفاق ملی اسامی بحرین در 
صفحه توئیتر خود ضمن بارگذاری تصاویری از دیدار 
آیت اه العظمی س���ید محمد سعید الحکیم، از مراجع 

عالیقدر شیعیان عراق با شیخ عیسی قاسم، رهبر نهضت 
اسامی بحرین در نجف اشرف خبر داد. در همین حال، 
مدیرکل تابعیت، گذرنامه و اقامت عراق، شایعات مربوط 
به اعطای تابعیت و صدور کارت ملی برای شیخ عیسی 

قاسم را تکذیب کرد.

خروج نخستین گروه از نظامیان آمريکايی از سوريه
نخس���تین گروه از نظامیان آمریکایی در پی تصمیم 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا برای خروج از سوریه، 
این کش���ور را ترک کرد. ۵۰ سرباز آمریکایی با ساح و 
مهمات از یک انبار در منطقه الحسکه سوریه خارج شدند 
و با خودروهای زرهی به سمت عراق رفتند. در این حال 

ترامپ با گایه از رسانه ها به دلیل انتقاد از تصمیمش برای 
خروج از سوریه، گفت نیروهای آمریکایی به آرامی در حال 
خروج از سوریه هستند. »لیندسی گراهام« سناتور آمریکایی 
هم گفت که ترامپ در حال تجدیدنظر در تصمیمش درباره 

نحوه خروج نظامیان آمریکایی از سوریه است.

فايننشیال تايمز: دموکرات ها به دنبال استیضاح ترامپ هستند 
اما سنا او را نجات می دهد

»بروکینگز«: وزير جديد گارد ملی عربستان ، کپی برابر اصل 
»بن سلمان« است

هاکت 29 داعشی  در عملیات نیرو های افغان

 اسام آباد: کشورهای خارجی به علت بی اعتمادی  

در پاکستان سرمايه گذاری نمی کنند

 ارسال نامه صلح جويانه »اون« به ترامپ 
درباره مذاکرات هسته ای کره شمالی

17  کشته در خشونت های انتخاباتی بنگادش
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با دكتر دينانی در جهان موانا

كيميای عشق
11

                                        نگاهي به رمان»رؤياي بي تكرار«، نوشته سارا هاشمي

پرسه در قلعه تنهايی آدم ها
 محمدرضا حیدرزاده

عده اي از كاتبان و استنساخ كنندگان »مثنوي« بيت اول را به 
صورت »بشنو از ني« ضبط كرده اند و عده اي ديگر »بشنو اين ني«. 
به نظر من، هر دو ضبط درست است و هيچ كدام مانعي ندارد و شايد 

» اين ني« بهتر باشد. 
بـه طور کلي، نسـخه هاي قديمـي »مثنوي«، هر چه 

عقب تر برمي گرديم، ضبط شان »اين ني« است. 
همانطور كه گفتم »اين ني« بهتر و درس��ت تر به نظر مي رس��د، 
چ��ون كلمه »اين« همانطور كه مي دانيد، براي اش��اره نزديك مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد. »اين« حرف اش��اره نزديك اس��ت و »از« كه 

معادل »ِمن« عربي است، براي ابتداست. 
درسـت اسـت. در متون ابتدايي زبان عربي از نوع 
»عوامـل« جرجاني و »صمديه« شـیخ بهايي، به اختصار 

گفته مي شود: ِمن، هو لابتدا.
بله، »از« براي ابتدا و شروع است، اما موانا با »بشنو« ابتدا كرده 
و نيازي به ابتداي دوم نيس��ت. پس ترجيح با »اين« اس��ت كه حرف 
اش��اره اس��ت و اشاره به نزديك. اش��اره مي كند به »ني« كه نزديك 

است يا در دستش است. 
گويـا فرضش اين اسـت که همه مـردم آن »ني« را 
مي شناسـند يا مي بینند يا مي توانند ببینند. اوج و عظمت 
ايـن حـرف زماني آشـکار مي شـود که بدانیـم برخاف 
تصـورات 800 سـاله شـارحان »مثنوي«، مـراد از »اين 
ني« شـخص مواناسـت و بس! و به تصريح متن، مطلقاً 
جايي براي تفسیرها و تأويل هايي از نوع »انسان کامل« 

و امثال آن در معنا کردن اين بیت وجود ندارد .
م��ن اج��ازه مي خواه��م قب��ل از اينكه به مراد موان��ا از »ني« 
بپردازي��م، كم��ي روي كلم��ه »اين« درنگ كني��م، چون به نظر من 
مطلب مهمي در اين موضوع نهفته اس��ت. از ش��ما س��ؤال مي كنم 
اش��اره چيس��ت و چه فرقي با گفتن دارد؟ ما يك وقت اشاره مي كنيم 
ب��ه چي��زي و گاهي هم مي گوييم و بر زبان مي آوريم. ما گاهي براي 
گفتن چيزي و نشان دادن چيزي از ادات »اشاره« استفاده مي كنيم، 
بدون اينكه چيزي بگوييم. مثًا اآن كه ما اينجا نشسته ايم و حرف 
مي زني��م، من اش��اره مي كنم به درخت مقاب��ل و مي گويم: آنجا يك 
كبوتر اس��ت. آنجا يعني اش��اره و با اش��اره من، شما مي بينيد. حاا چه 

فرقي است بين اشاره و گفتن؟
و اينکه هر دو »دالت« است شکي نیست. 

بله، هر دو دالت اس��ت، اما دالت گفتن بيش��تر است يا دالت 
اش��اره؟ بايد بگويم: از يك جهت دالت اش��اره بيش��تر اس��ت. چون 
محسوس تر است و به همين جهت، اشاره براي محسوسات است. 

در معقوات نمي توان از اشاره استفاده کرد. 
معقوات ُمشار واقع نمي شوند. چون بسياري از معاني به اشاره 
درنمي آي��د. ب��ه همين جهت، آنها را مي گوييم. در مقابل، به چيزهاي 
محسوس و آنچه كه بتوان ديد و توجه پيدا كرد، اشاره مي كنيم. پس 
اش��اره، صريح تر و روشن تر اس��ت، اما در محسوسات دايره سخن به 

مراتب و وسيع تر از اشاره است. 
چون هم محسوس و هم معقول را شامل مي شود...

يك مطلب ديگر هم به ذهنم رسيد و آن اينكه: در اشاره هم كه 
مخصوص محسوسات و مشهودات است، اگر تعقل نباشد، اشاره معني 
پيدا نخواهد كرد. پس تعقل مربوط به سخن است و اساسًا باطن سخن 
تعقل است. يك دليل براي بي معني بودن اشاره در نبود تعقل اين است 
كه گفته شده است: حيوانات اشاره را نمي فهمند و در اشاره كردن، به 

مشاٌراليه نگاه نمي كنند و به اشاره كننده نگاه مي كنند!
م��ن اي��ن موضوع را در مورد س��گ ماحظه كرده ام. اگر در 10 
متري يك س��گ، 10 كيلو گوش��ت بريزيد و به س��گ اشاره كنيد كه 
آنجا برود و گوش��ت بخورد، س��گ اشاره شما را فهم نمي كند و صاف 
به انگش��ت در حال اش��اره شما نگاه مي كند! مي توانيد اين موضوع را 
امتحان كنيد. در اشاره انگشت به چيزي، سگ نمي فهمند كه انگشت 

به سمت مشاٌراليه است. 

دستان كوچك س���ردش را به آهستگي روي دست مادرش 
گذاشت.پوست از سرما خشكيده او هم مثل دست خودش،سرد 
بود.به آهس���تگي،خودش را بااتر كشيد و موهاي روشنش را از 
جلوي صورت و چشمانش كنار زد.دستش را روي سينه مادرش 

گذاشت و با گذاشتن سرش روي بازوي او،چشمانش را بست.
خوابش مي آمد.اما نيرويي نمي گذاشت چشمانش را زيادتر 
از چند لحظه بسته نگه دارد.س���رمايي كه از پارچه نازك و نخ 
نماي شلوارش مي گذش���ت، پاهايش را بي حس كرده بود اما 
نمي خواست پتوي سبزرنگ ساده كه جاي جايش سوخته بود را 

از روي مادرش بردارد.
از هذيان و تب، ديگر خبري نبود.مرضيه خانم گفته بود اگر 
تبش پايين بيايد،حال مادرش خوب مي ش���ود و همين كه داغ 

نبود،يعني تب هم از بدنش رخت بسته بود.
 كوچك ت���ر از آن بود ك���ه معني بيم���اري را بفهمد،اما 
 مي دانست كه تب نش���انه بيماري است.نش���انه درد و رنج و 
بي حوصلگي.... مثل خودش كه تازه حالش كمي خوب شده بود.
چشم باز كرد و جز تاريكي و خس خس سينه اش چيزي نبود.
وحشت زده دو باره چشمانش را بست.اما ذهنش شروع كرده بود 

داستان هاي افسر،همسايه شان را بازسازي كردن.
هيوا و ديو بزرگي كه بچه ها را مي خورد....قلبش با هيجان 
شروع به تپيدن كرد و خودش را بيشتر به مادرش چسباند.بغضش 
گرفت���ه بود اما نبايد با گريه كردن مادرش را بيدار مي كرد اين را 
هم خاله مرضيه،قبل از رفتن گفت.فقط فشار دستش را روي سينه 

مادرش بيشتر كرد....
###

رمان »رؤياي بي تكرار« نوشته سارا هاشمي توسط انتشارات 
ش���ادان به بازار كتاب آمده است. اين رمان پلي بين تنهايي و با 
ديگران بودن است،واگويه اي از درد تنهايي و روابط ميان انسان ها، 
نمايي ديگر از زندگي روزمره مردم و سرنوشتي كه تقدير برايشان 

رقم مي زند.
س���ارا هاشمي رمان حاضر را در دو روايت كه هر كدام چند 
بخش دارند، نوشته است.كاري سخت براي ايجاد پيوستگي ميان 
دو روايت، كه نويسنده به خوبي توانسته با هنر و ذوق خود،اين 

كار سنگين را انجام دهد.
روايت نخس���ت رمان در باره مسيحا و رها است.آنها نامزد 
هس���تند و با يك دنيا اميد و آرزو براي ساختن زندگي تازه شان 
تاش مي كنند اما يك اتفاق،آن دو را به پيله تنهايي درونشان مي 

كشاند.
در روايت دوم كه بخش���ي از آن در ابتداي اين مطلب آمده 
است، نويسنده رمان به جايي فقيرنشين در شهر مي رود. در خانه 

اي كه فقر مطلق بر آن حاكم است.
اين فصل،اوج توانايي نويس���نده در بي���ان رنج و درد مردم 
محات فقيرنشين اس���ت كه با همه ناداري شان بازهم اميد و 

آرزوهايي دارند كه براي رسيدن به آن در تاش هستند.
در اتاقي محقر،زني به حالت مرگ افتاده و دختر كوچكش به 
نام نرگس بر بالين اوست.لحظاتي بعد با مرگ مادر نرگس،درد و 
رنج اين مردم،در قلعه تنهايي شان به تصوير قلم كشيده مي شود 
و همس���ايه ها براي نشان دادن اوج محبت و همياري شان وارد 

قصه مي شوند....
در روايت اول،زني )رها( مي خواهد بچه ناخواس���ته اش را 
سقط كند، اما مرد)مسيحا( مانع مي ش���ود.در روايت دوم زني 
)فاطمه( كه بچه دار نمي شود، مي خواهد دختري)نرگس( را با 

پول بخرد تا فرزندش شود.
نويسنده به زيبايي تا انتهاي رمان،اين فاصله ها و تفاوت زندگي ها 
 را از زاويه اي ديگر شرح مي دهد و در پايان هم خواننده را به تفكر وا 
مي دارد كه آيا براي همه مردم، رويا ها تكرار مي شود يا اينكه بي 

تكرار باقي خواهد ماند؟....
سارا هاشمي، متولد مرداد 1362 است.از او درباره نوشتن و 
ورود به دنياي نويسندگي مي پرسم كه مي گويد:در مدرسه،نقاشي 

و ورزش هميشه برايم پررنگ بود. 
بعد هم مطالعه داستان و زنگ انشاء.تا اين كه در سال دوم دبيرستان، 
دبير ادبيات مرا تشويق به نوشتن كرد.شروعي كه يكباره مرا درگير 

 غول كنكور و سپس ازدواج كرد و باعث وقفه در نوشتن داستان
شد.

در سال 1387 نوشتن را از سرگرفتم و نخستين داستان را با 
نام مستعار نوشتم تا اينكه باأخره در سال 1394 نخستين رمان 
را با نام »ستاره« نوشتم كه سال بعد توسط نشر»ري را« منتشر شد.
در س���ال 96 رمان »دوره مي كنيم هنوز را« منتشر شد و مهر 
امسال هم رمان »رؤياي بي تكرار« روانه بازار كتاب شد كه هر دو 

رمان را نشر شادان منتشر كرده است.
دو رم���ان ديگ���ر ب���ا نام ه���اي »م���را به ن���ام صدا 
 ب���زن« و »آغ���از اي���ن قص���ه از آخر ب���ود« نوش���ته ام

 كه توسط نشر شادان در نمايش���گاه كتاب سال آينده رونمايي 
خواهد شد.

 از س���ارا هاش���مي درباره موض���وع داس���ت�ان  هايش 
مي پرسم كه مي گويد:دغدغه داستان هايم اجتماع است،جامعه و 
مشكاتي كه دارند، كه آن را گاهي به ندرت و گاهي به كثرت در 
ميان مردم مي بينم.اميدوارم با نوشتن همين دردها،راه حلي براي 

مشكات زندگي، پيش رويشان بگذارم....
رمان »رؤياي بي تكرار« در روايت اول،اين گونه آغاز ش���ده 

است:
با بيرون فرستادن نفس حبس شده در سينه اش،دست به سمت 
دستگيره ماشين برد،در را باز كرد و قبل از آن كه بدنش را كاما از 

ماشين بيرون بياورد،زمزمه وار گفت:پياده شو.
همراه بستن در ماش���ين،هواي آخرين روزهاي اسفند را به 
 ريه هايش كشاند.سرمايي كه شايد آرامشي براي سينه سوزانش 
مي شد. با صداي باز شدن در ماشين، دست در جيب شلوار جينش 
كرد و ماش���ين را دور زد.بي اهميت به نگاهي كه روي او مانده 
بود،زنگ خانه را فشار داد و بعد صداي رها را هم شنيد:چي كار 

مي خواي بكني؟اول به خودم بگو.مسيحا با توام.
در آن لحظ���ه تنه���ا آرزوي���ش اي���ن ب���ود ك���ه 
 كاش رها،حرف���ش را گ���وش م���ي ك���رد و ح���رف 

نمي زد. مثل تمام طول راه. اما شدني نبود.
مس���يحا هيچ تغييري در وضعيت ايستادنش نداد تا رها در 
ماش���ين را محكم ببندد و كنارش بايستد.اما قبل از آن كه بتواند 
دوباره حرفي بزند،صداي رها را شنيد و با اخم و از قصد،خيره به 

لنز دوربين آيفون شد.
- سام بفرماييد.

در باز شد و مسيحا كمي خودش را كنار كشيد: برو تو...
- مسيحا...

- هيچي نگو،برو تو...

كريم فيضی

دالت و اشاره
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دلنوشته های آهان آهان دار

محبوب صالح عا

                                                                                                     نگاهي به آثار وترانه هاي فريدون فروغيـ   بخش ششم
واكاوی ترانه های قديمی

                   معرفي مجموعه شعر»عطسـه هاي برفي«/ مهدي رضازاده/ نشـر راما/1397

همه عمر عازم شما بوده ام!
محبوبـم! م��ردم چه رازهايي دارند كه من از آنها باخبرم. من 
اغل��ب آلب��وم خانوادگي مان را ورق مي زن��م و مي دانم وقتي در يك 
عك��س، دو نف��ر كنار هم نشس��ته اند، دليلي دارد. م��ن خبر دارم در 
همسايگي مان مردي است كه مشكاتش را روي زمين حل مي كند. 
در حالي كه آس��مان صاف اس��ت و در آن پرنده پر نمي زند. آهسته با 

ماه، بريده بريده با مهتاب.
جهان يكسره كار مي كند. همه در راهند. در سمتي كه نشاني 
توست. نه درختي متوقف است، نه پرنده اي معطل است، نه ستاره اي. 
هم��ه درخواس��ت آب��ادي دارند. تويي كه هس��تي را آباد مي كني، بر 
زخم ها دس��ت مي كش��ي، روح ها را التيام مي بخش��ي، دل عاشق را 

مرمت مي كني.

جهان يكس��ره كار مي كند. همه در راه اند در س��متي كه نشاني 
توست. نه درختي متوقف است، نه پرنده اي معطل است نه ستاره اي. 
هم��ه درخواس��ت آب��ادي دارند. تويي كه هس��تي را آباد مي كني، بر 
زخم ها دس��ت مي كش��ي، روح ها را التيام مي بخش��ي، دل عاشق را 

مرمت مي كني.
محبوبم! ش��ما مرا آباد كرده اي��د. پيش تر درخت بريده بودم، 
م��ردم م��را ناچيز مي ش��مردند. ولي از آن س��پيده ك��ه در من طلوع 
كرديد، درختي خرم شدم، بيد مجنون شدم. جان من پريشان نيست، 
از ناله هاي خود وامانده نيس��تم. ش��ب ها رختخواب غرق اشك هايم 
نمي ش��ود. بي كس نيس��تم، آبادم. عصرها در خياب��ان قدم مي زنم. 
نوازندگان دوره گرد دوره ام مي كنند. براي من دس��تك ها و دنبك ها 
مي زنند. آواز دل مرا مي خوانند. عابران برايم دست مي زنند. ياد شما 

در من بسيار است. شيرينم مثل چكه كردن شانه عسل.
محبوبـم! حاا ديگر پير ش��ده ام. مث��ل آب ريخته، جواني ام 

مفقود گرديده.
محبوبم! خودم را مي شمارم. صدها دفعه به دنيا آمده ام، هزار 
دفعه باليده ام، بزرگ شده ام، هزار دفعه در جواني عاشق شما شده ام، 
زيسته ام و آخر عاشق مرده ام و باز سر نو دام دام... حاا ديگر كاسه ام 
لبريز اس��ت. همه عمر عازم ش��ما بوده ام. پاهايم هميش��ه عازم شما 
بوده اند. عابران مي گويند مردك خجالت نمي كش��د! عش��ق مبارك 

است و عاشق را نبايد با گناهكاران و شريران جمع كرد.
محبوبم! ديگر چيزي به عاقبت كار من نمانده است. لطفا مرا 
اجابت كن كه تنهايي من عظيم اس��ت. عاش��قي در سن و سا ل من 

حنا بستن با دست لرزان و فر كردن موي سپيد است.
محبوبم! با توام چندان خوشم كه خوشي هايم تمام مي شود. 
بي توام چندان گريه مي كنم كه گريه هام تمام مي ش��ود. تا زنده ام و 
بوسه هايم را تمام مي كنم. پس از هر ديدار خودم را اندازه مي گيرم، 

هميشه بيشتر شده ام، مثل باران قد كشيده ام.
محبوبـم! ت��و يكي. من هم با تو يك ش��ده ام. هر چند بار كه 
تو را و خودم را مي ش��مارم، همه يك اس��ت يك عدد قدس��ي است. 
عدد دوس��ت داش��تن، عدد دانايي و عشق است. اعداد خاصه آئين 

دلبري هستند.
محبوبم! من زائر يادهاي توام. شمع ها را در دلم روشن مي كنم، 
به پنجره يادتو، دخيل مي بندم؛ اين جان نذر توس��ت. ش��فاعت ياد تو 
آن نيمه رس��تگار ش��ده جان من اس��ت. سينه من بنگاه عاشقي است. 
ياد شما قصه اي عادانه است. و اين شمع كه در من مي سوزد اجرت 
عاشقي است. عطر شمعداني هاي صورتي همه جايي ريخته است، ياد 
تو قديم است و در دل من غريبي نمي كند. چه اوقات بي گناهي من به 

سمت تو مي دوم، دور و بر نسيم ها، در اطراف سپيده دم.

دودهايی كه شعله ورند اكبر اكسير
شاعران، تنها گروهي از جانوران روي زمين 
هستند كه از آسمان آمده اند و به دريا مي ريزند. نه 
بالي دارند، نه باله اي. نه پرنده مي توان ناميدشان، 
ن��ه ماه��ي. در حالي كه ه��م پرنده اند و هم ماهي. 
ش��اعران، گران ترين مخلوق خدا هستند. چرا كه 
هرگ��ز نمي ميرند. مثل مادر ك��ه به قول رؤيايي، 
وقتي كه مي ميرد، ديگر نمي ميرد! شاعران، تنها 
گروهي هس��تند كه بازنشست نمي شوند. هر روز 
در كار سرش��تن و نوش��تن هس��تند تا روزي كه به 
كش��ف تازه  اي از هس��تي برس��ند و آتش به جان 

جهان بزنند.
 شاعران، موجودات نامرئي هستند؛ مثل اجنه 
و ارواح. از شما چه پنهان، هستند اما ديده نمي شوند. 
براي ديدن ش��اعران، نيازي به عينك سه بعدي و 
چشم ماوراي بنفش نيست. آنها بنفشه اند؛ سر به 
زير و فروتن. به اندك جنبشي، جهان به عطر مي 
 آكنند. باغ هاي بس��ياري را پش��ت سر گذاشته اند،
  درخت��ان زي��ادي را غرق ش��كوفه و گل كرده اند.
 خس��ته كه ش��ده ان��د، در ابه اي كت��اب هاي

 شعر آرميده اند. كتاب شعر را جدي بگيريم. هر كتاب 
ش��عر، صندوقچه اسرار شاعربزرگي است كه هنوز 

افشا نشده است. كات.... ببخشيد، قطع!
 ميهمان نقدينه اين هفته مان جناب »مهدي 
رضازاده« اس��ت از رش��ت. شاعر،نويسنده و منتقد 
ادبي كه از شاعران پركار سال 97 هستند؛ با چهار 
كتاب. رضازاده، گزيده شعر شاعران همگروه سايت 
ادبي خود را با عنوان »جهان در برابرم س��پيد مي 
شود«،توس��ط انتش��ارات ارنواز رشت، به زيباترين 
نحوي چاپ و منتش��ر نموده اس��ت. اين مجموعه 
ارجمند، گزيده اي از شعر شاعران ايران با عكس و 

شرح حال و آثار منتشره است.
 »زمان با دس��ت هاي من«،عنوان مجموعه 
داستان هاي كوتاه ايشان است كه توسط نشر سيب 
س��رخ تهران به چاپ رس��يده؛ با 28 داستان كوتاه، 

به همراه دومجموعه ش��عر از آثار جديد با نام هاي 
»كرشمه هاي صبح« و »عطسه هاي برفي« كه 
توس��ط نشر رافا در هيأتي شكيل به عاقه مندان 

شعر امروز تقديم گرديده است.
 مهدي رضازاده، ش��اعر ۶3 س��اله گياني، 

همچنان نس��توه و پرانرژي در حال نوش��تن است. 
چرا كه شعر، هنر برتر اين خانواده فرهنگي است. 
بخشي از شعر »مادر« مهدي رضازاده را با هم مي 
خوانيم:  مرّصع، نام مادرم بود با كامي جواهرنشان 
/ راه كه مي رفت در هرگام نهالي در كنارش س��بز 
مي ش��د/ من آخرين نهال زندگي اش بودم/ گردا 
گردم جوشش تند ستارگاني بود كه از طاق آسمان/ 
تا سراشيب رؤياهاي دور پاي مي كوبيدند/ در بارش 
ح��رف هايش صراح��ت باران و تقدس آفتاب بود/ 
تنهاي��ي اش چت��ر كه مي گش��ود/ در باغچه اش، 
هم��كام گل و گي��اه و درخت/ همرنگ ابرها مي 
باري��د/ چن��ان ب��ا خدا حرف مي زد ك��ه گويي با او 

يكي بود... 
ش��عرهاي رض��ازاده،در هر دو كت��اب، زبان 
مش��تركي دارند. ساده و بي پيرايه. رضازاده، چشم 

كنجكاو شعر امروز گيان است. به ويژه در شعرهاي 
ملموس با سوژه هاي اجتماعي.

 * از ت��ورق هفت گياه/هفتاد دانه ش��كفت/ 
چكي��دن قط��ره ه��ا/ ب��ر صابت س��نگ.  * بر 
درخت من ش��اخه خردي س��ت/ كه نگاه پرنده را 
خيره مي كند/ بر الفاظ درخت صوت پرنده س��ت/ 
 پرنده خانه مي كند /بر شاخه اي كه ايمن نيست.  
 * بر اس��تخوان اين مرده/  مردار پرنده هاس��ت/
مي كن��د.   قيچ��ي  را  پ��رواز  كس��ي    چ��ه 
* جاي��ي ب��راي دف��ن آرزوه��ا نيس��ت/  ب��ر 
 عضات/ ش��تاب خس��تگي اس��ت/ ش��قيقه ها

 پيكار مي كنند.
 اغلب ش��عرها محصول س��ال هاي 90و91 
هستند. مهدي رضازاده، حتماً در فاصله اين چندين 
س��ال، چندين مجموعه آماده چ��اپ دارد كه اميد 
اس��ت فاصله زماني را در چاپ كتاب رعايت نمايد 
تا مخاطب خاص،خود را در فضاي س��يال ش��عرها 
احساس نموده و لذت وافي را از خوانش شعر جذب 
نمايد.  در مجموعه »عطسه هاي برفي« رضازاده 
در شعرهاي كوتاه موفق تر است. او در مديريت شعر 
كوتاه، تجربه اي خاص دارد و جا دارد فعاليت خود را 
در تكميل اين تجربه متمركز كند و از بين داستان و 

نقد و شعر و نمايش،يكي را انتخاب كند.
* داي��ره هاي ناموزون/ بر فضاي معكوس/ 
وزن دقيق زمان بر رفتار انتظار/ هوا، هواي مسموم/ 
بر خنده هاي ُخرد.  * در لكنت دست ها / اشيا حرف 
مي زنند/ بيدار شو بيدار/ ماه خفته/روشن كن/ هوش 
پرجوش شعر را.  * چند گلوله/ چند برگ/چند نفس 
بريده مي شوند/ تا چهره كريه جنگ/ ترس را شفاف 
كند. به مهدي رضازاده، اين معلم پويا كه مدام در 
مكاشفه كلمات است و براي كشف فضاهاي تازه 
در ش��عر امروز مي كوشد، خسته نباشيد مي گويم. 
مهدي جان! از انگش��ت هاي تو شكل مي گيرند/ 

دودهايي كه شعله ورند....

درميان تران��ه هايي كه فريدون فروغي 
در اوايل فعاليتش اجراكرد، ترانه»قوزك پا«با 
ش��عري از مس��عود اميني و آهنگي از كورش 
يغماي��ي،  ت��و دل برو تر از هم��ه ترانه هايش 
به نظر مي رس��يد وش��ايد اين به خاطر درك 
بس��يار دقيق ك��ورش يغمايي،آهنگس��از اين 
اث��ر جاودان��ه، از مت��ن ترانه و ب��ه ويژه كلمه 
»ديگه«درابت��داي مصرع»ديگه اين قوزك پا 

ياري رفتن نداره«بود.
 ضربه اي كه ملودي اين ترانه به اين واژه 
وارد مي س��ازد، حكايت از اين دارد كه آهنگ 
اين كلمه، از تكلم طبيعي و روزمره آن برزبان 
مردم گرفته ش��ده و از زبان كس��ي كه خسته و 
عصبي اس��ت و با اين لحن جدل آميز در ترانه 

منعكس مي شود كه:
ديگه اين قوزك پا ياري رفتن نداره .....

وهمي��ن تكلم آهنگين كه س��ابقه آن در 
ذائق��ه ش��نيداري م��ردم، به وي��ژه جوانان آن 

روزگار، وجود داش��ت، باعث ش��د تا اين ترانه 
ك��ه به صورت صفح��ه به بازار آمده بود، مورد 
توجه شديد قرار بگيرد. ترانه اي كه خيلي سريع 
متن آن توسط دانشجويان و دبيرستان هاي آن 
روزگار درنخستين صفحات كاسورهاي شا ن 

نوشته مي شد و دست به دست مي گشت:
ديگه اين قوزك پا.. يارِی رفتن نداره

م حرفی واسه گفتن نداره لبای خشكيده 
چشای هميشه گريون آخه شستن نداره

تن سردم ديگه جايی برا خفتن نداره....
خاطرات يک صدابرداراز قوزك پا 
»ويگ��ن داوودی« از صدابرداران مطرح 
تاريخ نوين موس��يقی اي��ران بودكه  به همراه 
مرحوم »آندرانيك«، يكی از عوامل تأس��يس 
و تجهي��ز خاطره انگيزترين اس��توديوی ضبط 

ايران، استوديو »پاپ« بوده است.
خبرنگار مجله موسيقي در پاييز سال 93 
با ويگن داودی در دفتر كارش كه در نزديكی 
اس��توديو پ��اپ ق��رار دارد و مملو از وس��ايل و 
يادگارهای خاطره انگيز تاريخ موس��يقی پاپ 
ايران اس��ت، به گفتگو  نشس��ته  است. هر چند 
بهانه اين گپ و گفت»فريدون فروغی« بوده، 
ام��ا  ح��رف هايي ك��ه داودی در ب��اب برخی 
اتفاقات و بعضی مسائل فنی مطرح مي كند و 
خاطراتش از زنده ياد »واروژان«، به اندازه ای 
جذابيت دارد كه  در همين مجال نيز مي تواند 
منتش��ر شود. خبرنگار نش��ريه موسيقي، پيش 

از آغاز گفتگو، قس��مت هاي��ی از آثار فريدون 
فروغ��ی را پخ��ش كرده و ويگ��ن داوودی به 
خواس��ت او آث��اری را كه صداب��رداری آنها را 
انجام داده، شناس��ايی و اس��تودی ضبط آنها را 

نيز مشخص كرد ه است.
بر اين اس��اس، مش��خص شده است  كه 
ترانه ه��ای »قوزك پا«، »نم��از«، »خاك«، 
»ماه��ی خس��ته من« و ... ك��ه از مطرح ترين 
آثار فريدون فروغی اند، هنر صدابرداری ويگن 

داوودی را نيز به همراه دارند.
 ويگ��ن داوودی در اي��ن مصاحب��ه از 
قديمی ترين همكاری  خود  با فريدون فروغی  
ح��رف مي زند. به گفت��ه  او ترانه »قوزك پا« 
در اس��توديو »الكوردويس« ضبط شده  است. 
اوم��ي گويد:»م��ن از اواخ��ر س��ال 13۴8 تا 
 اواخر 13۴9 در اس��توديو الكوردويس فعاليت 
می كردم اما بعد از آنكه برای تحصيل به خارج 
از كش��ور رفتم، در فواصل چند روزه ای كه به 
اي��ران می آمدم ب��ا الكوردويس نيز همكاری 
م��ی ك��رم و احتمااً ترانه »قوزك پا« در يكی 
از همي��ن فواص��ل حضور م��ن در ايران ضبط 

شده است.
اس��توديو الكوردوي��س متعلق به »بابك 
افش��ار« و مكان��ی  بود  كه نخس��تين حضور  
ويگ��ن داوودي  در صداب��رداری در آن اتفاق 

افتاده است.«
                                         ادامه دارد 

دیگه این قوزک پا یارِی رفتن نداره



 آيي��ن آئين��ه دار دوران، همزم��ان با س��الروز تولد زنده ياد 
محمد ابراهيم باستانی پاريزی با حضور معاون فرهنگی دانشگاه 
تهران، رئيس دانش��كده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 
نمايندگان س��يرجان و رفس��نجان در مجلس شورای اسامی، 
مهندس حميد باس��تانی پاريزی، دكتر هادی س��يف، سيد علی 
ميرافضلی و جمعی از هنرمندان همراه آينه دار دوران و جمعي از 
دوستان استاد باستاني پاريزي ، دوشنبه 3 دی 1397، در مجموعه 
فرهنگی تاريخی باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران موزه مفاخر، 
برگزار شد. در ابتدای اين مراسم، دكتر مجيد سرسنگی معاون 
فرهنگی دانش��گاه تهران ضم��ن خوش آمدگويی به حاضران، 
گف��ت: باي��د از همكاری های ش��ركت ملی صنايع مس ايران، 
مجتمع مس سرچشمه، دانشكده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه 
تهران، روابط عمومي شهرداري تهران ، اصحاب رسانه و همه 
همراهان اين طرح تشكر كنم. وی افزود: استاد باستانی پاريزی 
حق بزرگی بر گردن همه ما دارد؛ حق بزرگی بر علم و فرهنگ 
و ادب اين كشور دارد و طبيعی است كه برای پاسداشت چنين 
انس��ان بزرگی، كارهايی كه ما انجام می دهيم ش��ايد كافی و در 
شأن ايشان نباشد. اما سعی می كنيم به تناسب توان و ظرفيتی 

كه وجود دارد در نكوداشت اين استاد عزيز بهره ببريم.
معاون فرهنگی دانشگاه تهران در ادامه تاكيد كرد: بسيار 
خوش��حاليم كه از چند س��ال پيش دانشگاه تهران با اين مراسم 
همراه ش��د و با همكاری ش��ركت مس و دوستان ديگر تاش 
ش��د كه به مناس��بت های مختلف، ياد اين استاد گرامی داشته 
ش��ود. اميدواريم از اين به بعد هم با برنامه هايی كه پيش بينی 
شده بتوانيم وجوهات مختلف شخصيت استاد باستانی پاريزی 

را مخصوصا به نسل جوان معرفی كنيم.

وی تصريح كرد: باغ موزه نگارس��تان دانش��گاه تهران در 
بخشی از سياست های كان خود، ارتباط نسل جوان با مفاخر 
تاريخ علمی و فرهنگی كشور را قرار داده است و اميدواريم كه در 
كنار ساير اساتيدی كه در اين مكان تاريخی معرفی می شوند، 
استاد باستانی پاريزی نيز بيش از پيش برای نسل جوان معرفی 

شود و رابطه ای بين گذشته پر افتخاری كه اساتيدی جوان ايشان 
در ايران پايه گذاری كردند و نسل جوان ما بر قرار شود.

دكتر مجيد سرس��نگی، گفت: امروزه مرز بين ملت های 
بزرگ و غير از آن در توجه به مفاخر ملت ها است. ملتی می تواند 
ادعا كند كه ملت بزرگ و رو به رشد و توسعه ای است كه نسبت 
به مفاخر و بزرگانش توجه داشته باشد. ميراث واقعی ما در كنار 
ميراث تاريخی و فرهنگی ديگر، اين اساتيد هستند. اساتيدی كه 
برای عظمت و اعتای اين كشور و اين ملت بزرگ كوشيدند و 
تمام سرمايه وجود خود را مصروف كردند تا امروز ما در كشوری 

سرافراز، پر غرور و بالنده زندگی كنيم.
در ادامه اين مراسم، مهندس حميد باستانی پاريزی فرزند 
زنده ياد استاد باستانی پاريزی در سخنانی، گفت: ازم است حتما 
از تمام كسانی كه طی اين چند سال زحمت كشيده اند و مقدماتی 
را فراهم كرده اند كه چنين مراس��می برگزار ش��ود، تشكر كنم . 
برنامه امسال آينه دار دوران با پشتيبانی مجتمع مس سرچشمه 
رفسنجان، معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران، دانشكده 
 ادبيات و علوم انس��انی دانش��گاه تهران، مركز ارتباطات و امور
بين الملل ش��هرداری و س��ازمان زيباسازی شهر تهران و خانه 
فرهن��گ و هنر گويا، ش��كل گرف��ت. وی افزود: از همه مهم تر 
كار و زحمات شبانه روزی سيد عباس دعايی را بايد قدر بنهيم. 
ما يعنی خانواده باس��تانی پاريزی نه جاناً و نه مااً هيچ كمكی 
نتوانستيم به ايشان كنيم. همراهی همه هنرمندان گرامی در اين 

طرح با همت جناب دعايی شكل گرفته است.
باستانی پاريزی در ادامه اضافه كرد: اميدواريم حضور اساتيد 
بزرگوار در افتتاح اين طرح نويد بخش حضور شاگردانش��ان و 

ديگر هنرمندان جوان تری باش��د كه با تش��ويق اين اساتيد پلی 
بين ادبيات و تاريخ و هنرهای تجسمی بزنند.

وی با اشاره به فعاليت های انجام شده در زمينه آثار استاد 
باستانی پاريزی، گفت: در طول حيات استاد، ۶5 كتاب از سال 
 1323 ت��ا س��ال 1392 به چاپ رس��يد. نمونه ه��ای اول و دوم 
ش��صت و شش��مين كتابش��ان به نام كوه ها با هم اند، توس��ط 

خودشان تصحيح شد اما در سال 139۴ منتشر شد.
حميد باس��تانی پاري��زی تاكيد كرد: توجه پ��در به تاريخ 
محلی بيش از نگاه شان به تاريخ و اسناد عمومی بود زيرا  اعتقاد 
داشتند كه بسياری از موضوعات محلی در سرزمين پهناور ايران 
 نمی توانست جامع و كامل در تواريخ عمومی كه عمدتا در پايتخت ها
  و مراكز قدرت و دبيران و كاتبان رسمی نگاش��ته می ش��د، جا 

پيدا كند.

وی در ادام��ه اظه��ار ك��رد: حداقل 9 عنوان از كتاب های 
پدر تصحيح و تش��ريحی از تاريخ اس��تان كرمان اس��ت. عمده 
اسناد و كتب خطی ای كه ايشان بر مبنای آن ها كار می كرند 
طی س��ال های دهه ۶0 به كتابخانه مركزی دانش��گاه كرمان 
 اهدا شد و در آنجا نگهداری می شود و هنوز هم جای كار دارد و 
عاقه مندان می توانند آن ها را بازبينی كنند و اطاعات جديدی 

از آن ها استخراج كنند.
مهن��دس حميد باس��تانی پاريزی در پايان س��خنانش، 
 گف��ت: ط��ی اين 5 س��الی كه از درگذش��ت اس��تاد می گذرد، 
28 عنوان از آثارشان تجديد چاپ شده است. اميدواريم سال آينده 
بتوانيم كتابی را كه پدر در زمان حيات می خواستند از مجموعه 
مقاات اساتيد و معلم های خود به چاپ برسانند، منتشر كنيم.  
سخت ترين كاری كه از نوشته های پدر باقی مانده، »كتاب تن 
آدمی شريف است« است كه چاپ اول با حدود 300 صفحه آن 
در س��ال 1357 منتش��ر ش��د اما طی اين سال ها، استاد بيش از 
سه برابر اين حجم مدرك و دست نويس برای اين كتاب تهيه 
كردند و ما اميدواريم روش��ی پيدا كنيم كه به ش��كلی كه خللی 

به نوشته پيشين وارد نشود با افزودن اين اطاعات، كتاب را به 
مرحله انتشار برسانيم.

در ادامه، عباس دعايی دبير اجرايی جايزه آينه دار دوران، 
گفت: استاد باستانی بعد از رفتنشان از پيش ما نيز، همچنان معلم 
و آموزگارند؛ هرچند او نيز مانند هر بزرگ و كسی كه از عمرش 
بهره برد و بزرگ بودن و درست زيستن را انتخاب كرد با آثار خود 
همچنان معلم می ماند و تنها با حضورش در زمان حيات خود ديده 

نمی شود كه مرده آن است كه نامش به نيكويی نبرند.
وی افزود: اينگونه نيست كه پس از وفات كسی بخواهيم 

به فضايلش بپردازيم و تنها ذكر فضايلی باشد و افسوس برای از 
دست دادن در سالروز تولد او جمع شديم كه بدانيم زنده بودن را 
ارج می نهيم و زندگی تنها با در كنار ما بودن نيست. چه بسيار كه 
در بودنشان نيستند و چه بسياری كه هميشه با افكار و آثارشان 

هستند و يادشان شيرين و گرامی و انسان ساز است.
دبير اجرايی جايزه آينه دار دوران، تصريح كرد: اين روز را 
بهانه قرار داديم تا روزی باشد برای احترام به فرهيختگان اين 
مرز و بوم كسانی كه  هر نشانی در عالم را برای بلند نظريشان 
به تماش��ا نشس��تند و افتخار اين سرزمين شدند كه به حقيقت 
هستند انسان هايی از سرزمين پارس كه به دنبال علم هستند 

حتی اگر در ثريا باشد.
وی ادامه داد: شايد بتوان گفت اين آيين و همايش به اين 
دلي��ل ب��ا همايش هايی كه تنها به نام يك فرد فرهيخته برقرار 
اس��ت تفاوت دارد و اين به بهانه بزرگداش��ت يك شخص برای 
نگاه به افراديست كه بعد رفتنشان نيز خواهند بود. اگر ما با نام 
اس��تاد باس��تانی پاريزی دور هم جمع شده ايم قصدمان ديدن 

راهيست كه امثال او رفته اند.

دعايی اظهار داش��ت: آينه دار دوران، نامی اس��ت كه برای 
ايشان يافتيم و حال در اين روز می خواهيم از آينه داران دوران 
بگوييم؛ ما به خاطر توجه به آثار مكتوب استاد باستانی پاريزی 
شروع به پديد آوردن اثرهای تصويرگری برای نشان دادن اين 
شيوه تدريس تاريخ ايشان شديم كه به قول خود استاد به دنبال 

ردپای خدا در تاريخ بودند.
وی تاكيد كرد: دانش��گاه تهران از اول ش��روع كار در كنار 
جوانان عاقه مند بود و شركت ملی صنايع مس كشور با توجه 
ب��ه مس��ئوليت های اجتماعی اش م��ا را به محل اصلی زندگی 

ادبیاتآثار باستانی
ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطاعات
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ش��عر »خيال پدر« را در جلس��ه بزرگداش��تي كه به 
مناسبت دومين سال درگذشت سهراب در همدان برگزار 
ش��د )20 ارديبهشت13۶1( به دوس��تان ارائه نمودم كه 
مورد اس��تقبال فراوان قرار گرفت و بس��ياري از ش��ركت 
كنندگان از توانايي س��هراب در س��رودن ش��عر در قالبي 
س��نتي شگفت زده شدند. خوشنويسي  هم با خط زيبايش 

آن را به من اهدا كرد.
اين ش��عر در روزهايي كه س��هراب در تهران، دور 
از پدر به س��ر مي برد، نوش��ته شده و بسيار زيبا و شاعرانه 
اس��ت و نش��انه اي اس��ت از توانايي او در پرداخت شعر در 

قالب كاسيك.
خیال پدر

شب بود و ماه و اختر و شمع و من و خيال
خواب از سرم به نغمه مرغي پريده بود

در گوشه اتاق فرو رفته در سكوت
روياي عمر رفته، مرا پيش ديده بود

در عالم خيال، به چشم آمدم پدر
كز رنج، چون كمان قد سروش خميده بود

موي سياه او شده بود اندكي سپيد
گويي سپيده از افق شب دميده بود

ياد آمدم كه در دل شب ها هزاربار
دست نوازشم به سر و رو كشيده بود

از خود برون شدم به تماشاي روي او
كي لّذت وصال بدين حد رسيده بود

چون محو شد خيال پدر از نظر مرا
اشكي به روي گونه زردم چكيده بود

اگر گفته ش��ود در عصر ما، س��پهري معروف ترين و 
محبوب ترين هنرمند است، سخني گزاف نخواهد بود.

س��پهري نقاش و شاعر است. نقاشي هنر نخستين 
اوس��ت، اما ش��هرت و محبوبيتش را مديون هنر شاعري 
اس��ت. او هش��ت دفتر يا هش��ت كتاب از اشعارش را در 
س��ال هاي مختلف منتش��ر كرد و س��پس همه آنها را در 
يك  جلد با عنوان »هشت كتاب« انتشار داد كه به دفعات 

مكرر به دست چاپ سپرده شده است.
چهار كتاب اول او يعني »رنگ مرگ، س��ال 1330. 
زندگي خواب ها، سال 1332. آوار آفتاب، سال 13۴0. شرق 
اندوه، سال 13۴0« گرچه مورد توجه و بحث و نقد بزرگان 
اهل قرار گرفت، اما شهرت همگاني براي سهراب به همراه 
نياورد. ش��هرت بسيار س��هراب از انتشار پنجمين كتاب با 
عنوان »صداي پاي آب« آغاز شد. شعر بلند »صداي پاي 
آب« كه بلندترين شعر سهراب است در تابستان سال 13۴3 

در قريه چنار كاشان نوشته شده است. 
اين ش��عر در آرامش باغي كه گويا از آن خواهرش 
بوده، در پناه آرامش و سكوت آنجا و دو سال پس از مرگ 
پدر سروده شده و در قالب شعر آزاد است. در آغاز كتاب 
نوش��ته اس��ت: »نثار شب هاي خاموش مادرم!« اين شعر 
زيبا و بلند، نخس��تين بار به س��ال 13۴۴ در مجله آرش به 
چاپ رس��يد و از همان زمان مورد بحث و نقد و س��تايش 
بسياري از افراد اهل شعر و ادب قرار گرفت و اين آغازي 

بود براي باا گرفتن شهرت سپهري.
كتاب ششم با عنوان »مسافر«، نخستين بار به سال 
13۴5 در مجله آرش)دوره دوم، ش��ماره 5( انتشار يافت. 
اين ش��عر اوج هنر س��هراب اس��ت؛ اما به علّت اشارات و 
اس��تعارات و پيچيدگي هاي بس��يار كه درك آن ها براي 
همگان آس��ان نبود اقبال همگاني به همراه نداش��ت؛ اما 
براي خواص اهل ش��عر و ادب، بس��يار جالب بود و مورد 
بحث و مداقه و تفسير قرار گرفت. كتاب هفتم با عنوان 
»حجم سبز«، نخستين بار به سال 13۴۶ توسط انتشارات 
روزن به دست چاپ سپرده شد. اين كتاب، بيش از پيش، 
موجب افزايش شهرت و محبوبيت سپهري شد. علت هم 
اين بود كه درك مفهوم قطعات ش��عر درج ش��ده در اين 

كتاب براي همگان سهولت بيشتري داشت.

دوستاني بهتر از آب روان

خاطرات من و سهراب

23دكتر حبيب اه صناعتي

خاطرات  اجتماعي استاد امين اه رشيدي 

در عرصه آواز و موسيقي

يك عمر خاطره
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ادامه دارد

بن��ده وقت��ي كه گ��زارش اعمال هيتل��ر را در مجله 
سينمايي »فيلم« خواندم، چنين تصور كردم كه مشار اليه 
ب��ا اله��ام از اين تك بيت دكتر رعدي آذرخش��ي، ش��اعر 

ايراني: 
بر اهل هنر چيرگي بي هنران بين 

وين سير عجب در هنر بي هنري كن
ب��وده ك��ه به يكباره طومار هنرمندان قابي را در هم 
پيچيده است!.... من بر حسب اتفاق در سال 1357 سفري 
به برلين داشتم. در آن سا ل آلمان ها چشم هيتلر را دور ديده 
و نمايش��گاهي از آثار نقاش مورد هجوم هيتلر)بكمن( برپا 
كرده بودند و حاا با مطالعه مطالب باا درخصوص هيتلر، 
كس��ي گمان نكن��د كه بنده با كليه اعمال ايش��ان به طور 
دربس��ت موافقم! به ويژه آن كه فعًا به قول معروف »قلم 
در كف دش��من اس��ت« و نام هيتلر جز با بدگويي و انتقاد 
ش��ديد برده نمي شود و از جمله، مسأله يهودي كشي هيتلر 
را در طول پنجاه س��ال اخير كه از مرگش گذش��ته اس��ت، 
آگرانديسمان مي كنند و تعداد يهودي هاي سوخته شده در 
كوره هاي آدم س��وزي آلمان را به شش ميليون رسانده اند و 
اين در حالي است كه اخيراً يكي از محققان اروپايي با ذكر 
موارد مستند، همه يهودي هاي ساكن آلمان را در زمان هيتلر 
تنها چهارصد و پنجاه هزار برشمرده و من آن را در روزنامه 

همشهري يكي دو سال پيش خواندم!...
بنابراي��ن، قضاوت ه��اي م��ردم، اع��م از مواف��ق و 
مخال��ف، نمي توان��د زياد م��ورد اطمينان ق��رار گيرد و از 
طرف��ي همانط��وري كه همه مي دانن��د، در هر انقاب و 
دگرگوني هاي اجتماعي و سياس��ي، موارد مثبت و منفي، 
ح��ق و ناح��ق كه گريزي از آن نيس��ت، زياد اس��ت و به 
عبارت��ي ديگ��ر وقتي آتش انقاب زبانه كش��يد، خوب و 
ب��د، مقص��ر و بي تقصير، بزرگ و كوچك و خش��ك و تر 

در آن مي سوزند!
در اينج��ا لزوم��ًا ب��ه دو نكته ديگر اش��اره مي كنم و 

مي گذرم: 
اول اين كه اس��تاد نخس��ت، فيلسوف و معلم بزرگ 
يون��ان، افاطون اعتقاد دارد كه دموكراس��ي و آزادي به 
مزاج عامۀ مردم نمي سازد. بدين علت كه اكثراً از فرهنگي 
آنچنان برخوردار نيس��تند و آزادي را مس��اوي با بي بند و 
باري و سبكسري مي دانند و راه افراط مي پويند. بنابراين، 
بايس��تي حاكمي حكيم يا حكيمي حاكم بر جامعه بشري 
فرم��ان ران��د و قوانيني در راه خير و صاح زندگي وضع و 
به وسيله عوامل خود اجرا كند. دومين نكته نيز اين است كه 
بنده با هنر مدرن � ابتكار و نوآوري � مخالف نيستم. بدين 
جهت كه خود در عالم موس��يقي، آن طور كه س��اخته هايم 

مي رساند، يك پا مدرنيست هستم. 
ام��ا اعتدال��ي. منتهي زماني ك��ه كار مدرن بازي به 
جاهايي رسيد كه قبًا ذكر خير)!( آن آمد، و از حد اعتدال 
خارج شد، آن وقت انگار ظهور امثال هيتلر براي لگام زدن 

و مهار كردن آنها ضروري است! و حال...
اندر باب هنر!

دريغ بر لب ما باد چون به وقت سخن
زبان به مزمزة آب و دانه آلوديم 

دلي كه پاكتر از برف كوهس�اران بود 
ز سادگي به فريب زمانه آلوديم 
در يك��ي دو س��ال پيش، آن زمان ك��ه خوانندة ترانه 
معروف »گنجش��كك اشي مشي«دم فروبست و از جهان 
فاني رخت به س��راي باقي كشيد؛ قاطبۀ مطبوعات تهران، 
اعم از روزانه و هفتگي و ماهانه، با همصدايي و هم آهنگي 
عجيب��ي ك��ه گويي از طرف مراكزي خاص به آنها ديكته و 
بخشنامه يا به قول قديمي ها متحدالمآل! شده بود،  به تجليل 
و تفس��ير و تكريم او پرداختند و به گونه اي فوق تصور در 
منزل��ت و اعتب��ار هن��ري و ادبي آهنگ و ش��عر اين ترانه و 

خوانندة آن قلم فرسايي كردند و داد سخن دادند. 

 آئينه دار دوران؛ نامی شایسته برای استاد باستانی پاریزی
در حاشيۀ برگزاري مراسم رونمايي از نشان جايزۀ آئينه دار دوران در باغ موزه نگارستان

معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تهران:
استاد باستانی پاريزی، حق بزرگی بر گردن همه ما دارد. 
حق بزرگی بر علم و فرهنگ و ادب اين كشور دارد و طبيعی 
اس��ت كه برای پاسداشت چنين انسان بزرگی، كارهايی 
كه ما انجام می دهيم شايد كافی و در شأن ايشان نباشد
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اس��تاد و كرمان وصل كرد تا بتوانيم در كنار همراهي مجتمع 
مس سرچشمه ، به اين حركت ها شكل بدهيم.

دبي��ر اجراي��ی جايزه آين��ه دار دوران، گفت:  پس از ايجاد 
تفاهمي بين دانشگاه تهران و مس منطقه كرمان وقت كه حال 
به دو مجتمع مجزا تبديل گشته قرار بر ايجاد راهي دايمي شد 
براي ادامه يافتن هدف آينه دار دوران در سطحي گسترده تر از 

يك گروه تصويرگر . 
تاش های بسياری با همراهی معاونت فرهنگی دانشگاه 
تهران شكل گرفت و در آخر سالروز تولد استاد در اين سال آغازگر 
دعوت از هنرمندان عاقه مند به اين راه برای به وجود آمدن اين 
مسير برای آيندگان شد. قرار بر ايجاد جايزه ای شد به نام آينه دار 

دوران كه با ديگر جايزه های معمول متفاوت است.
وی تصريح كرد: جايزه ای با همان هدف اوليه، فقط اين 
بار در سطحی وسيع تر و دعوت از تمام هنرمندان برای نشان 
دادن تصويری از آثار مكتوب؛ در ادامه همان تفاهم نامه اوليه، 
متنی تهيه شد كه موسسه ای به نام آينه داران دوران را مسئول 

ادامه راه آينه دار دوران قرار دهد.
ح��ال پ��س از همراهي هنرمندان عاقه مندي كه به ياد 
استاد باستاني پاريزي آثار خود را براي شكل يافتن اين مركز در 
 اختيار قرار دادند و س��رمايه معنوي آن ش��دند مي خواهيم جايزه 
شكل يافته را آغاز كنيم كه وظيفه اش نشان دادن آثار فرهيختگان 

اين مرز و بوم باشد.

 باشد كه در كنار تمام عاقه مندان به فرهنگ و هنر اين 
راه ادامه يابد و بتوانيم خدمتی در كنار بزرگانی كنيم كه همواره 

دست جوانان عاقه مند را گرفته اند.
 در اين مراس��م پس از س��خنان اس��تاد هادي س��يف و 
تحلي��ل هن��ري از اين آيين ، س��يد علی ميرافضلی مدير روابط 
عمومی مجتمع مس سرچشمه به سخنراني پرداخت و از حضور 
مهمانان گرامي كه از نقاط مختلف كشور شركت داشته اند تشكر 

كرد و همچنين مهمانان ويژه از كرمان و شهر پاريز. 
با اجراي جناب آقاي رضا رفيع ، اس��تاد كيخسرو دهقانی 
نيز به ش��اهنامه خوانی پرداخت  و هديه ش��اهنامه استاد رسول 
مرادي به ايشان اهدا شد و با اشاره مجري برنامه بر مقدمه استاد 
باستاني پاريزي بر كتاب غزليات مواناي جناب مرادي ايشان 
به نقل خاطراتي از استاد پرداختند و همچنين  كليپی از اركستر 
ملي ايران با صدای استاد شهرام ناظری با شعری از زنده ياد دكتر 

افشين يدالهی به ياد استاد باستانی پاريزی پخش شد.
در پايان مراسم، پس از رونمايی از نشان جايزه طرح آينه دار 
دوارن، نمايشگاه موقت اين طرح شامل آثاری از هنرمندانی چون 
تاها بهبهانی، يداه كابلی، حسين محجوبی، كامبيز درم بخش، 
عطااه اميدوار، محمدعلی بنی اس��دی، علی خسروی، رسول 
مرادی، فرزانه محجوبی و نوريا گارسيا مسيپ  و آثار اهدايي به 
خانواده استاد باستاني و آينه دار دوران توسط مس سرچشمه ، 

در باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران افتتاح شد.



 آيي��ن آئين��ه دار دوران، همزم��ان با س��الروز تولد زنده ياد 
محمد ابراهيم باستانی پاريزی با حضور معاون فرهنگی دانشگاه 
تهران، رئيس دانش��كده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 
نمايندگان س��يرجان و رفس��نجان در مجلس شورای اسامی، 
مهندس حميد باس��تانی پاريزی، دكتر هادی س��يف، سيد علی 
ميرافضلی و جمعی از هنرمندان همراه آينه دار دوران و جمعي از 
دوستان استاد باستاني پاريزي ، دوشنبه 3 دی 1397، در مجموعه 
فرهنگی تاريخی باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران موزه مفاخر، 
برگزار شد. در ابتدای اين مراسم، دكتر مجيد سرسنگی معاون 
فرهنگی دانش��گاه تهران ضم��ن خوش آمدگويی به حاضران، 
گف��ت: باي��د از همكاری های ش��ركت ملی صنايع مس ايران، 
مجتمع مس سرچشمه، دانشكده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه 
تهران، روابط عمومي شهرداري تهران ، اصحاب رسانه و همه 
همراهان اين طرح تشكر كنم. وی افزود: استاد باستانی پاريزی 
حق بزرگی بر گردن همه ما دارد؛ حق بزرگی بر علم و فرهنگ 
و ادب اين كشور دارد و طبيعی است كه برای پاسداشت چنين 
انس��ان بزرگی، كارهايی كه ما انجام می دهيم ش��ايد كافی و در 
شأن ايشان نباشد. اما سعی می كنيم به تناسب توان و ظرفيتی 

كه وجود دارد در نكوداشت اين استاد عزيز بهره ببريم.
معاون فرهنگی دانشگاه تهران در ادامه تاكيد كرد: بسيار 
خوش��حاليم كه از چند س��ال پيش دانشگاه تهران با اين مراسم 
همراه ش��د و با همكاری ش��ركت مس و دوستان ديگر تاش 
ش��د كه به مناس��بت های مختلف، ياد اين استاد گرامی داشته 
ش��ود. اميدواريم از اين به بعد هم با برنامه هايی كه پيش بينی 
شده بتوانيم وجوهات مختلف شخصيت استاد باستانی پاريزی 

را مخصوصا به نسل جوان معرفی كنيم.

وی تصريح كرد: باغ موزه نگارس��تان دانش��گاه تهران در 
بخشی از سياست های كان خود، ارتباط نسل جوان با مفاخر 
تاريخ علمی و فرهنگی كشور را قرار داده است و اميدواريم كه در 
كنار ساير اساتيدی كه در اين مكان تاريخی معرفی می شوند، 
استاد باستانی پاريزی نيز بيش از پيش برای نسل جوان معرفی 

شود و رابطه ای بين گذشته پر افتخاری كه اساتيدی جوان ايشان 
در ايران پايه گذاری كردند و نسل جوان ما بر قرار شود.

دكتر مجيد سرس��نگی، گفت: امروزه مرز بين ملت های 
بزرگ و غير از آن در توجه به مفاخر ملت ها است. ملتی می تواند 
ادعا كند كه ملت بزرگ و رو به رشد و توسعه ای است كه نسبت 
به مفاخر و بزرگانش توجه داشته باشد. ميراث واقعی ما در كنار 
ميراث تاريخی و فرهنگی ديگر، اين اساتيد هستند. اساتيدی كه 
برای عظمت و اعتای اين كشور و اين ملت بزرگ كوشيدند و 
تمام سرمايه وجود خود را مصروف كردند تا امروز ما در كشوری 

سرافراز، پر غرور و بالنده زندگی كنيم.
در ادامه اين مراسم، مهندس حميد باستانی پاريزی فرزند 
زنده ياد استاد باستانی پاريزی در سخنانی، گفت: ازم است حتما 
از تمام كسانی كه طی اين چند سال زحمت كشيده اند و مقدماتی 
را فراهم كرده اند كه چنين مراس��می برگزار ش��ود، تشكر كنم . 
برنامه امسال آينه دار دوران با پشتيبانی مجتمع مس سرچشمه 
رفسنجان، معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران، دانشكده 
 ادبيات و علوم انس��انی دانش��گاه تهران، مركز ارتباطات و امور
بين الملل ش��هرداری و س��ازمان زيباسازی شهر تهران و خانه 
فرهن��گ و هنر گويا، ش��كل گرف��ت. وی افزود: از همه مهم تر 
كار و زحمات شبانه روزی سيد عباس دعايی را بايد قدر بنهيم. 
ما يعنی خانواده باس��تانی پاريزی نه جاناً و نه مااً هيچ كمكی 
نتوانستيم به ايشان كنيم. همراهی همه هنرمندان گرامی در اين 

طرح با همت جناب دعايی شكل گرفته است.
باستانی پاريزی در ادامه اضافه كرد: اميدواريم حضور اساتيد 
بزرگوار در افتتاح اين طرح نويد بخش حضور شاگردانش��ان و 

ديگر هنرمندان جوان تری باش��د كه با تش��ويق اين اساتيد پلی 
بين ادبيات و تاريخ و هنرهای تجسمی بزنند.

وی با اشاره به فعاليت های انجام شده در زمينه آثار استاد 
باستانی پاريزی، گفت: در طول حيات استاد، ۶5 كتاب از سال 
 1323 ت��ا س��ال 1392 به چاپ رس��يد. نمونه ه��ای اول و دوم 
ش��صت و شش��مين كتابش��ان به نام كوه ها با هم اند، توس��ط 

خودشان تصحيح شد اما در سال 139۴ منتشر شد.
حميد باس��تانی پاري��زی تاكيد كرد: توجه پ��در به تاريخ 
محلی بيش از نگاه شان به تاريخ و اسناد عمومی بود زيرا  اعتقاد 
داشتند كه بسياری از موضوعات محلی در سرزمين پهناور ايران 
 نمی توانست جامع و كامل در تواريخ عمومی كه عمدتا در پايتخت ها
  و مراكز قدرت و دبيران و كاتبان رسمی نگاش��ته می ش��د، جا 

پيدا كند.

وی در ادام��ه اظه��ار ك��رد: حداقل 9 عنوان از كتاب های 
پدر تصحيح و تش��ريحی از تاريخ اس��تان كرمان اس��ت. عمده 
اسناد و كتب خطی ای كه ايشان بر مبنای آن ها كار می كرند 
طی س��ال های دهه ۶0 به كتابخانه مركزی دانش��گاه كرمان 
 اهدا شد و در آنجا نگهداری می شود و هنوز هم جای كار دارد و 
عاقه مندان می توانند آن ها را بازبينی كنند و اطاعات جديدی 

از آن ها استخراج كنند.
مهن��دس حميد باس��تانی پاريزی در پايان س��خنانش، 
 گف��ت: ط��ی اين 5 س��الی كه از درگذش��ت اس��تاد می گذرد، 
28 عنوان از آثارشان تجديد چاپ شده است. اميدواريم سال آينده 
بتوانيم كتابی را كه پدر در زمان حيات می خواستند از مجموعه 
مقاات اساتيد و معلم های خود به چاپ برسانند، منتشر كنيم.  
سخت ترين كاری كه از نوشته های پدر باقی مانده، »كتاب تن 
آدمی شريف است« است كه چاپ اول با حدود 300 صفحه آن 
در س��ال 1357 منتش��ر ش��د اما طی اين سال ها، استاد بيش از 
سه برابر اين حجم مدرك و دست نويس برای اين كتاب تهيه 
كردند و ما اميدواريم روش��ی پيدا كنيم كه به ش��كلی كه خللی 

به نوشته پيشين وارد نشود با افزودن اين اطاعات، كتاب را به 
مرحله انتشار برسانيم.

در ادامه، عباس دعايی دبير اجرايی جايزه آينه دار دوران، 
گفت: استاد باستانی بعد از رفتنشان از پيش ما نيز، همچنان معلم 
و آموزگارند؛ هرچند او نيز مانند هر بزرگ و كسی كه از عمرش 
بهره برد و بزرگ بودن و درست زيستن را انتخاب كرد با آثار خود 
همچنان معلم می ماند و تنها با حضورش در زمان حيات خود ديده 

نمی شود كه مرده آن است كه نامش به نيكويی نبرند.
وی افزود: اينگونه نيست كه پس از وفات كسی بخواهيم 

به فضايلش بپردازيم و تنها ذكر فضايلی باشد و افسوس برای از 
دست دادن در سالروز تولد او جمع شديم كه بدانيم زنده بودن را 
ارج می نهيم و زندگی تنها با در كنار ما بودن نيست. چه بسيار كه 
در بودنشان نيستند و چه بسياری كه هميشه با افكار و آثارشان 

هستند و يادشان شيرين و گرامی و انسان ساز است.
دبير اجرايی جايزه آينه دار دوران، تصريح كرد: اين روز را 
بهانه قرار داديم تا روزی باشد برای احترام به فرهيختگان اين 
مرز و بوم كسانی كه  هر نشانی در عالم را برای بلند نظريشان 
به تماش��ا نشس��تند و افتخار اين سرزمين شدند كه به حقيقت 
هستند انسان هايی از سرزمين پارس كه به دنبال علم هستند 

حتی اگر در ثريا باشد.
وی ادامه داد: شايد بتوان گفت اين آيين و همايش به اين 
دلي��ل ب��ا همايش هايی كه تنها به نام يك فرد فرهيخته برقرار 
اس��ت تفاوت دارد و اين به بهانه بزرگداش��ت يك شخص برای 
نگاه به افراديست كه بعد رفتنشان نيز خواهند بود. اگر ما با نام 
اس��تاد باس��تانی پاريزی دور هم جمع شده ايم قصدمان ديدن 

راهيست كه امثال او رفته اند.

دعايی اظهار داش��ت: آينه دار دوران، نامی اس��ت كه برای 
ايشان يافتيم و حال در اين روز می خواهيم از آينه داران دوران 
بگوييم؛ ما به خاطر توجه به آثار مكتوب استاد باستانی پاريزی 
شروع به پديد آوردن اثرهای تصويرگری برای نشان دادن اين 
شيوه تدريس تاريخ ايشان شديم كه به قول خود استاد به دنبال 

ردپای خدا در تاريخ بودند.
وی تاكيد كرد: دانش��گاه تهران از اول ش��روع كار در كنار 
جوانان عاقه مند بود و شركت ملی صنايع مس كشور با توجه 
ب��ه مس��ئوليت های اجتماعی اش م��ا را به محل اصلی زندگی 

ادبیاتآثار باستانی
ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطاعات
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ش��عر »خيال پدر« را در جلس��ه بزرگداش��تي كه به 
مناسبت دومين سال درگذشت سهراب در همدان برگزار 
ش��د )20 ارديبهشت13۶1( به دوس��تان ارائه نمودم كه 
مورد اس��تقبال فراوان قرار گرفت و بس��ياري از ش��ركت 
كنندگان از توانايي س��هراب در س��رودن ش��عر در قالبي 
س��نتي شگفت زده شدند. خوشنويسي  هم با خط زيبايش 

آن را به من اهدا كرد.
اين ش��عر در روزهايي كه س��هراب در تهران، دور 
از پدر به س��ر مي برد، نوش��ته شده و بسيار زيبا و شاعرانه 
اس��ت و نش��انه اي اس��ت از توانايي او در پرداخت شعر در 

قالب كاسيك.
خیال پدر

شب بود و ماه و اختر و شمع و من و خيال
خواب از سرم به نغمه مرغي پريده بود

در گوشه اتاق فرو رفته در سكوت
روياي عمر رفته، مرا پيش ديده بود

در عالم خيال، به چشم آمدم پدر
كز رنج، چون كمان قد سروش خميده بود

موي سياه او شده بود اندكي سپيد
گويي سپيده از افق شب دميده بود

ياد آمدم كه در دل شب ها هزاربار
دست نوازشم به سر و رو كشيده بود

از خود برون شدم به تماشاي روي او
كي لّذت وصال بدين حد رسيده بود

چون محو شد خيال پدر از نظر مرا
اشكي به روي گونه زردم چكيده بود

اگر گفته ش��ود در عصر ما، س��پهري معروف ترين و 
محبوب ترين هنرمند است، سخني گزاف نخواهد بود.

س��پهري نقاش و شاعر است. نقاشي هنر نخستين 
اوس��ت، اما ش��هرت و محبوبيتش را مديون هنر شاعري 
اس��ت. او هش��ت دفتر يا هش��ت كتاب از اشعارش را در 
س��ال هاي مختلف منتش��ر كرد و س��پس همه آنها را در 
يك  جلد با عنوان »هشت كتاب« انتشار داد كه به دفعات 

مكرر به دست چاپ سپرده شده است.
چهار كتاب اول او يعني »رنگ مرگ، س��ال 1330. 
زندگي خواب ها، سال 1332. آوار آفتاب، سال 13۴0. شرق 
اندوه، سال 13۴0« گرچه مورد توجه و بحث و نقد بزرگان 
اهل قرار گرفت، اما شهرت همگاني براي سهراب به همراه 
نياورد. ش��هرت بسيار س��هراب از انتشار پنجمين كتاب با 
عنوان »صداي پاي آب« آغاز شد. شعر بلند »صداي پاي 
آب« كه بلندترين شعر سهراب است در تابستان سال 13۴3 

در قريه چنار كاشان نوشته شده است. 
اين ش��عر در آرامش باغي كه گويا از آن خواهرش 
بوده، در پناه آرامش و سكوت آنجا و دو سال پس از مرگ 
پدر سروده شده و در قالب شعر آزاد است. در آغاز كتاب 
نوش��ته اس��ت: »نثار شب هاي خاموش مادرم!« اين شعر 
زيبا و بلند، نخس��تين بار به س��ال 13۴۴ در مجله آرش به 
چاپ رس��يد و از همان زمان مورد بحث و نقد و س��تايش 
بسياري از افراد اهل شعر و ادب قرار گرفت و اين آغازي 

بود براي باا گرفتن شهرت سپهري.
كتاب ششم با عنوان »مسافر«، نخستين بار به سال 
13۴5 در مجله آرش)دوره دوم، ش��ماره 5( انتشار يافت. 
اين ش��عر اوج هنر س��هراب اس��ت؛ اما به علّت اشارات و 
اس��تعارات و پيچيدگي هاي بس��يار كه درك آن ها براي 
همگان آس��ان نبود اقبال همگاني به همراه نداش��ت؛ اما 
براي خواص اهل ش��عر و ادب، بس��يار جالب بود و مورد 
بحث و مداقه و تفسير قرار گرفت. كتاب هفتم با عنوان 
»حجم سبز«، نخستين بار به سال 13۴۶ توسط انتشارات 
روزن به دست چاپ سپرده شد. اين كتاب، بيش از پيش، 
موجب افزايش شهرت و محبوبيت سپهري شد. علت هم 
اين بود كه درك مفهوم قطعات ش��عر درج ش��ده در اين 

كتاب براي همگان سهولت بيشتري داشت.

دوستاني بهتر از آب روان

خاطرات من و سهراب

23دكتر حبيب اه صناعتي

خاطرات  اجتماعي استاد امين اه رشيدي 

در عرصه آواز و موسيقي

يك عمر خاطره
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بن��ده وقت��ي كه گ��زارش اعمال هيتل��ر را در مجله 
سينمايي »فيلم« خواندم، چنين تصور كردم كه مشار اليه 
ب��ا اله��ام از اين تك بيت دكتر رعدي آذرخش��ي، ش��اعر 

ايراني: 
بر اهل هنر چيرگي بي هنران بين 

وين سير عجب در هنر بي هنري كن
ب��وده ك��ه به يكباره طومار هنرمندان قابي را در هم 
پيچيده است!.... من بر حسب اتفاق در سال 1357 سفري 
به برلين داشتم. در آن سا ل آلمان ها چشم هيتلر را دور ديده 
و نمايش��گاهي از آثار نقاش مورد هجوم هيتلر)بكمن( برپا 
كرده بودند و حاا با مطالعه مطالب باا درخصوص هيتلر، 
كس��ي گمان نكن��د كه بنده با كليه اعمال ايش��ان به طور 
دربس��ت موافقم! به ويژه آن كه فعًا به قول معروف »قلم 
در كف دش��من اس��ت« و نام هيتلر جز با بدگويي و انتقاد 
ش��ديد برده نمي شود و از جمله، مسأله يهودي كشي هيتلر 
را در طول پنجاه س��ال اخير كه از مرگش گذش��ته اس��ت، 
آگرانديسمان مي كنند و تعداد يهودي هاي سوخته شده در 
كوره هاي آدم س��وزي آلمان را به شش ميليون رسانده اند و 
اين در حالي است كه اخيراً يكي از محققان اروپايي با ذكر 
موارد مستند، همه يهودي هاي ساكن آلمان را در زمان هيتلر 
تنها چهارصد و پنجاه هزار برشمرده و من آن را در روزنامه 

همشهري يكي دو سال پيش خواندم!...
بنابراي��ن، قضاوت ه��اي م��ردم، اع��م از مواف��ق و 
مخال��ف، نمي توان��د زياد م��ورد اطمينان ق��رار گيرد و از 
طرف��ي همانط��وري كه همه مي دانن��د، در هر انقاب و 
دگرگوني هاي اجتماعي و سياس��ي، موارد مثبت و منفي، 
ح��ق و ناح��ق كه گريزي از آن نيس��ت، زياد اس��ت و به 
عبارت��ي ديگ��ر وقتي آتش انقاب زبانه كش��يد، خوب و 
ب��د، مقص��ر و بي تقصير، بزرگ و كوچك و خش��ك و تر 

در آن مي سوزند!
در اينج��ا لزوم��ًا ب��ه دو نكته ديگر اش��اره مي كنم و 

مي گذرم: 
اول اين كه اس��تاد نخس��ت، فيلسوف و معلم بزرگ 
يون��ان، افاطون اعتقاد دارد كه دموكراس��ي و آزادي به 
مزاج عامۀ مردم نمي سازد. بدين علت كه اكثراً از فرهنگي 
آنچنان برخوردار نيس��تند و آزادي را مس��اوي با بي بند و 
باري و سبكسري مي دانند و راه افراط مي پويند. بنابراين، 
بايس��تي حاكمي حكيم يا حكيمي حاكم بر جامعه بشري 
فرم��ان ران��د و قوانيني در راه خير و صاح زندگي وضع و 
به وسيله عوامل خود اجرا كند. دومين نكته نيز اين است كه 
بنده با هنر مدرن � ابتكار و نوآوري � مخالف نيستم. بدين 
جهت كه خود در عالم موس��يقي، آن طور كه س��اخته هايم 

مي رساند، يك پا مدرنيست هستم. 
ام��ا اعتدال��ي. منتهي زماني ك��ه كار مدرن بازي به 
جاهايي رسيد كه قبًا ذكر خير)!( آن آمد، و از حد اعتدال 
خارج شد، آن وقت انگار ظهور امثال هيتلر براي لگام زدن 

و مهار كردن آنها ضروري است! و حال...
اندر باب هنر!

دريغ بر لب ما باد چون به وقت سخن
زبان به مزمزة آب و دانه آلوديم 

دلي كه پاكتر از برف كوهس�اران بود 
ز سادگي به فريب زمانه آلوديم 
در يك��ي دو س��ال پيش، آن زمان ك��ه خوانندة ترانه 
معروف »گنجش��كك اشي مشي«دم فروبست و از جهان 
فاني رخت به س��راي باقي كشيد؛ قاطبۀ مطبوعات تهران، 
اعم از روزانه و هفتگي و ماهانه، با همصدايي و هم آهنگي 
عجيب��ي ك��ه گويي از طرف مراكزي خاص به آنها ديكته و 
بخشنامه يا به قول قديمي ها متحدالمآل! شده بود،  به تجليل 
و تفس��ير و تكريم او پرداختند و به گونه اي فوق تصور در 
منزل��ت و اعتب��ار هن��ري و ادبي آهنگ و ش��عر اين ترانه و 

خوانندة آن قلم فرسايي كردند و داد سخن دادند. 

 آئينه دار دوران؛ نامی شایسته برای استاد باستانی پاریزی
در حاشيۀ برگزاري مراسم رونمايي از نشان جايزۀ آئينه دار دوران در باغ موزه نگارستان

معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تهران:
استاد باستانی پاريزی، حق بزرگی بر گردن همه ما دارد. 
حق بزرگی بر علم و فرهنگ و ادب اين كشور دارد و طبيعی 
اس��ت كه برای پاسداشت چنين انسان بزرگی، كارهايی 
كه ما انجام می دهيم شايد كافی و در شأن ايشان نباشد
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اس��تاد و كرمان وصل كرد تا بتوانيم در كنار همراهي مجتمع 
مس سرچشمه ، به اين حركت ها شكل بدهيم.

دبي��ر اجراي��ی جايزه آين��ه دار دوران، گفت:  پس از ايجاد 
تفاهمي بين دانشگاه تهران و مس منطقه كرمان وقت كه حال 
به دو مجتمع مجزا تبديل گشته قرار بر ايجاد راهي دايمي شد 
براي ادامه يافتن هدف آينه دار دوران در سطحي گسترده تر از 

يك گروه تصويرگر . 
تاش های بسياری با همراهی معاونت فرهنگی دانشگاه 
تهران شكل گرفت و در آخر سالروز تولد استاد در اين سال آغازگر 
دعوت از هنرمندان عاقه مند به اين راه برای به وجود آمدن اين 
مسير برای آيندگان شد. قرار بر ايجاد جايزه ای شد به نام آينه دار 

دوران كه با ديگر جايزه های معمول متفاوت است.
وی تصريح كرد: جايزه ای با همان هدف اوليه، فقط اين 
بار در سطحی وسيع تر و دعوت از تمام هنرمندان برای نشان 
دادن تصويری از آثار مكتوب؛ در ادامه همان تفاهم نامه اوليه، 
متنی تهيه شد كه موسسه ای به نام آينه داران دوران را مسئول 

ادامه راه آينه دار دوران قرار دهد.
ح��ال پ��س از همراهي هنرمندان عاقه مندي كه به ياد 
استاد باستاني پاريزي آثار خود را براي شكل يافتن اين مركز در 
 اختيار قرار دادند و س��رمايه معنوي آن ش��دند مي خواهيم جايزه 
شكل يافته را آغاز كنيم كه وظيفه اش نشان دادن آثار فرهيختگان 

اين مرز و بوم باشد.

 باشد كه در كنار تمام عاقه مندان به فرهنگ و هنر اين 
راه ادامه يابد و بتوانيم خدمتی در كنار بزرگانی كنيم كه همواره 

دست جوانان عاقه مند را گرفته اند.
 در اين مراس��م پس از س��خنان اس��تاد هادي س��يف و 
تحلي��ل هن��ري از اين آيين ، س��يد علی ميرافضلی مدير روابط 
عمومی مجتمع مس سرچشمه به سخنراني پرداخت و از حضور 
مهمانان گرامي كه از نقاط مختلف كشور شركت داشته اند تشكر 

كرد و همچنين مهمانان ويژه از كرمان و شهر پاريز. 
با اجراي جناب آقاي رضا رفيع ، اس��تاد كيخسرو دهقانی 
نيز به ش��اهنامه خوانی پرداخت  و هديه ش��اهنامه استاد رسول 
مرادي به ايشان اهدا شد و با اشاره مجري برنامه بر مقدمه استاد 
باستاني پاريزي بر كتاب غزليات مواناي جناب مرادي ايشان 
به نقل خاطراتي از استاد پرداختند و همچنين  كليپی از اركستر 
ملي ايران با صدای استاد شهرام ناظری با شعری از زنده ياد دكتر 

افشين يدالهی به ياد استاد باستانی پاريزی پخش شد.
در پايان مراسم، پس از رونمايی از نشان جايزه طرح آينه دار 
دوارن، نمايشگاه موقت اين طرح شامل آثاری از هنرمندانی چون 
تاها بهبهانی، يداه كابلی، حسين محجوبی، كامبيز درم بخش، 
عطااه اميدوار، محمدعلی بنی اس��دی، علی خسروی، رسول 
مرادی، فرزانه محجوبی و نوريا گارسيا مسيپ  و آثار اهدايي به 
خانواده استاد باستاني و آينه دار دوران توسط مس سرچشمه ، 

در باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران افتتاح شد.



»حسین شکربیگي« از شاعران ايامي ا ست كه 
سپيد مي نويسد. شكربيگي در اوايل دهه هشتاد، مجموعه 
شعر »نيمي از صورتت را عاشقم« را در دسترس دوستداران 
شعر قرار داد و قصد دارد كه در آينده اي نزديك، تازه ترين 
مجموعه اش��عار س��پيد خود را با عنوان »نفر اول، ايستاده از 
سمت راست« به بازار كتاب عرضه كند.  شكربيگي در كنار 
شعر، دستي بر آتش ادبيات داستاني نيز دارد. چند نمونه از 

اشعار سپيد او را مي خوانيم:

)1(
اينجا 

در خاورميانه 
در توفان ماه 

هر گلوله ای كه شليك می شود
 از قلب می گذرد 

و تاريخ آنقدر بزرگ شده 
كه ديگر دركتاب ها جا نمی شود 

منتظريم 
روزی بمبی به خود ببنديم 

ودر آغوش كسی كه دوستش داريم 
منفجر شويم!

)2(
تمام اين سال ها 

باران 
يك بند 

در من بيدار بوده و 
من 

بی چتر دوستت داشته ام 
تمام اين سالها 

ديوانه ای را كه ريخته ای سمت چپم
 گرم نگاه داشته ام 
گرمم نگاه داشته!  
تمام اين سال ها، 
تمام اين سال ها 

يك تنه 
هم باران بوده ام 

هم ديوانه!  
)3(
ماه 

ای ماه !
اگر درعكس راديولوژی ام 

آن آفتاب پشت دنده های من نبودی چه می كردم؟
اگر در لبخند غمگينم نبودی
 در آن عكس سياه و سفيد 

ماه ، نمی افتادم 
كنار زنی

 كه سيب 
كمترين لبخندش بود! 

سـبزینه
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با شاعران امروز

نفر اول، ايستاده از سمت راست

عموم��ًا ي��ك س��روده يا در نگاهی وس��يع تر، يك 
مجموعه ش��عر كه زايش های ش��اعر به ش��مار می روند، 
بايس��تی از س��ه جنبه فكری، زبانی و ادبی برخوردار باشد 
و در اين ش��رايط اس��ت كه همين س��روده يا مجموعه 

می تواند يك پديده باشد. 
پديده به معنی چيزی است كه به وجود می آيد. خواه 
يك احساس زال باشد و يا يك انديشه ناب و خواه يك 
تجربه ناموفق و نابه هنگام كه هنگامه های خود را هنوز 

پيدا نكرده است.
 بنابراين، به وجود آمدن يك احساس يا انديشه  ناب 
را می توان يك پديده  ادبی ناميد و اين پديده ادبی از پشت 
بندی به نام فكر و در قالِب زبانی آهنگين و يا شاعرانه به 
وجود می آيد و در چنين حالتی اس��ت كه موجوديت يك 
پديده را می توان پديدار ناميد.   فرق اس��ت بين پديده با 
پديدار. پديدار به مفاهمه هايی ادبی و غيره گفته می شود 
ك��ه اي��ن مفاهمه ها خود را در جامع��ه در انحای مختلف 

نشان می دهند. 
با اين وصف ، شعر يا سروده را هم می توان يك پديده  
پديدارمند ناميد كه از چنين خصايص و پراكس��يس های 
رفتاری برخوردار شده است.  به هر روی،»نامه های حوا 
« دفتر ش��عری اس��ت از تارا كس��رايی كه با مشخصات 
باطنی 58 ش��عر در قالبی مينی مال و نيمه ماكس��ی مال 
سروده شده اند.  مجموعه در سال 1397توسط انتشارات 

گيوا)تهران( به چاپ رسيده است. 
در اين كتاب ش��عر با طرحی تصادم داريم كه با ناِم 
كتاِب شعر ارتباطی موضوعی و مفهومی برقرار می كند و از 
جوانبی ديگر اغلب اشعار شاعر، شرحی بر جهان تكميلی 
ناِم مجموعه را می رس��انند كه در زوايايی تئو كراس��ی و 
متافيزيِك داستاِن حوا و نظام آفرينش زن را در يك كليت 
وابس��ته و همبس��ته عنوان می دارند.  به ديگر بيان، شاعر 
در اين دفتر شعر از انديشگی های زنانه بهره هايی بسامد 
ب��رده اس��ت و نظر خود را با منظرهاي��ی از مفاهمه هايی 
زنانه همگام تر و همگن تر ساخته است. در دنيای امروز 
كه بحث اومانيس��م در چرخه  انگاره های اجتماعی كمتر 
ديده می شود و از جانبی ديگر بحث ليبراليسم و پوپوليسم 
مدنظر اس��ت؛ لذا پ��ردازش و افزايش به خاس��تگاه ها و 
خواستگاه های انسانی در قالبی روشمند و هوشمند امری 

قابل التفات است.
 اما سويگی های شاعر در اشعارش بيشتر به سمِت 
بايس��تگی های زن كه در ابعادی رنج گون و دردآس��ا در 
فرهنگ و اجتماع احس��اس می ش��ود، در حركت است و 
اين رويكرِد جهان بين شاعر اگر چه باينده و پاينده است، 
ولی پالندگی و بالندگی دال های انسانی را در يك كلّيِت 

تعقل مند بازگو نمی كند.

 در منطق می خوانيم كه: فاطمه انس��ان است / هر 
انس��انی فكر می كند / پ��س فاطمه هم فكر می كند. آن 
چيزی كه اشتراك بين انسان ها را می رساند، تفكر است و 
بر اين مبنا ، علم منطق بر انسانيت فاطمه دست می گذارد 
و هدف اين است كه نشانه ای بارز به نام تفكر را در هر 

انسانی، چه زن و چه مرد، به تصوير بكشد. 
بنابر اين منطق نمی گويد كه فاطمه زن است، بلكه 
دم از انسانيت می زند. بدين سان، تصور بر اين است كه 
ش��اعر بايس��تی در مجموعه های بعدی خويش، نيمی از 
كفه ترازوی خود را هم به جنس مرد بدهد و در آنجاست 
كه ش��عر آن با تعميم پذيری و فرهنگ خوانی بيش��تری 

مواجه خواهد شد.
 نكته ديگر، ايده هايی  است كه ازم می بينم برای 
دفات��ر بعدی اين ش��اعر لحاظ نمايم  ك��ه اين ايده ها به 
معنی آن نيست كه شعر شاعر از پايگاه و جايگاهی ادبی 
برخوردار نيس��ت، بلكه به معنی اين اس��ت كه شعر در هر 
زمان��ی، ي��ك پديده و پديدار متفاوت را از خود به نمايش 

می گ��ذارد. از اين ك��ه اين مجموعه از جنبه های فكری، 
زبانی و ادبی برخوردار گرديده اس��ت، ش��كی نيست، اما 
چربش و چرخش جنبه های ادبی بر فكری و زبانی شاعر، 
بيشتر احساس می شود و اين مهم مسببی است بر اين كه 
قدرت  تعميم پذيری و فرهنگ پذيری اشعار شاعر را در 

جوانبی در جهان شعر امروز كم رنگ می كند.
 برای گذار از اين وضعيت، تغييِر زيست اجتماعی- 
ذهنی  و زيس��ت فكری-فرهنگی  شاعرضروری است و 
حركت شعرتوس��ط شاعر به سمت جلو با پيدايی يافته ها 
و دريافته هاي��ی ك��ه خود را در جامعه امروز بهتر نش��ان 

می دهند، از جمله پارامترهای فرارو است. 
گ��ذر در وضعي��ت موجود، يك بحث اس��ت و گذار 

ب��ه وضعيت��ی مطلوب ت��ر، بحث ديگری.  اگ��ر گذر در 
وضعيت موجود مدنظر ما و مخاطب باشد، شعر كسرايی 
از مؤلفه هايی فرآرونده برخوردار اس��ت و همين س��بك 
ب��ا حرك��ت در تغيير با زبانی ديگر می تواند ادامه داش��ته 
باش��د، ول��ی چنانچه گذار به وضعيت��ی مطلوب تر مدنظر 
ما و مخاطب باش��د، ش��عر كسرايی می بايست حركت در 

تطور)بركندن(را در پيش بگيرد.
 ب��رای ورود در داي��ره بركندن بايد بدانيم كه جهان 
هستی از دو عنصر جايگزينی و هم نشينی تشكيل شده 
اس��ت كه پی آمد جايگزينی وابس��تگی است و پيامد هم 
نشينی، دلبستگی. فكر می كنم گزينه دوم می تواند شعر 
كس��رايی را با جهان بينی جديدی مواجه س��ازد. زيرا كه 
به ش��اعر اجازه می دهد تا كه دموكراس��ی در واژه ها را در 

اشعارش لحاظ نمايد.  
همنشينی واژه ها در شعر كه شامل واژه های طبيعی 
، انس��انی، حيوانی و مصنوعی می ش��ود، خود از عواملی 
است كه فكر و زبان شاعر را در شعر گسترده تر و بالنده تر 
نش��ان می دهد و ديگر ايده كه در ادبيات و ش��عر می تواند 
رهيافتی نو به پنل های گذشته باشد، منظری مثلث گون 
اس��ت كه در ازمنه های تاريخ تا به امروز، خود را در س��ه 
نش��انه  فيزيكی، متافيزيكی و پاتافيزيكی نمايان ساخته 
اس��ت.  و بهترين ايده برای يك ش��اعر امروز، ايده های 
پاتافيزيكی اس��ت كه در دنيای پس��ت مدرن هم حضور 
دارند. لذا ضرورت اين را می رس��اند كه پاتافيزيك را به 
دليل اين كه در جهان امروز و در همه  گرايش ها نمادی 
بيش��تر را از خود به نمايش گذاش��ته اس��ت را به عنوان 

رهيافتی نو برای شعر و شاعری تجويز نمائيم.
 پاتافيزي��ك يك عبارتی اس��ت كه برای اولين بار 
نويسنده و نمايشنامه نويسی به نام آلفرد ژاری فرانسوی 
آن را ابداع كرد. پاتافيزيك با قوانينی س��ر و كار دارد كه 
در آنها اس��تثناء ها حكمرانی می كنند و می خواهد شرحی 
باش��د ب��ر جهان تكميل��ی. در پاتافيزيك هر رويدادی در 
جهان به عنوان اتفاقی فوق العاده شناخته می شود و برای 
اولين بار در نمايش��نامه »jarry« ظاهر ش��د و من بعد 
وارد گرايش ه��ای ديگر ب��ه مانند ادبيات و هنردر جامعه 

گرديد. 
پاتافيزيك فلس��فه ای است كه به مطالعه آنچه كه 
ورای ح��وزه متافيزيك قرار می گيرد، می پردازد. تقليدی 
از نظريه  و شيوه های دانش جديد است و اغلب به زبان 
بی معنا بيان می ش��ود و بعدها آلفرد ژاری آن را »دانش 
راه حل های تحليلی« تعريف كرد كه به لحاظ س��مبليك 
اِس��ناد به خواص اش��ياء می كند كه با مجازی بودن آنها 
در برابر نشانه های ش��ان برای دوری كردن از بازی ساده 

توصيف می شود. 

اندیشگی ها و مفاهمه هایی زنانه
یادداشتی بردفتر شعر»نامه های حوا« از تارا کسرایی

  

از باد
چند شاخه شکسته به جا خواهد ماند

از آتش 
خاطره سایه هایی سرگردان 

در ذهن دیوارها
از آب 

رد پایی خشک به جا خواهد ماند
و از خاک

چند تکه استخوان و
بقایای یک زندگی

شعر نو
پيمان سليماني

مهدی مظفری ساوجی

بقايای يك زندگی
قطار

شعر کاسيك

قطار شو که مرا با خودت سفر ببری
ـ به دورتر ببری به دورتر برسانیـ 

تمام بود ونبود مرا در این دنیا
که تا ابد چمدانی است مختصر ببری

ومن تمام خودم را مسافرت بشوم
تو هم مرا به جهان های تازه تر ببری

سپس نسیم شوی تو و بعد ازآن یوسف
که پیرهن بشوم تا مرا خبر ببری

مرا به خواب مه آلود ابرهای جهان
به خواب های درختاِن بارور ببری

و بعد نامه شوم من... چه خوب بود مرا
خودت اگر بنویسیـ ـ خودت اگر ببری

عجیب نیست که هیزم شکن بیاشوبد
درخت اگر که تو باشی دل از تبر ببری

دوباره زوزۀ باد و شکستن جاده
چه می شود که مرا با خودت سفر ببری

 عابدین پاپی
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از فرمايشات ما !

آنهاي��ي ك��ه ب��ه روح اعتق��اد دارند، مي دانند كه رس��يدن به آرامش 
روح��ي، يك��ي از نيازهاي اصلي و بلكه نهايي آدمي اس��ت. طرف روحش 
آرام نباش��د، به تدريج، فاتحۀ جس��مش نيز خوانده اس��ت. به خاطر همين 
ني��ز خيل��ي ه��ا كلي پول خرج مي كنند و كاس يوگا مي روند تا به تمركز 
ذهن و روان برس��ند. طوري كه مثًا اگر يارانه ش��ان واريز نش��د، آب توي 

دلشان تكان نخورد.
 در كش��ور م��ا ه��م بعضي ها كلي از همي��ن كارها مي كنند و به اين 
 كاس��ها مي روند و از اين خرج ها مي كنند؛ اما س��رانجام به اين نتيجه 
مي رسند كه همان نمازي كه گفتند بخوانيد تا دلتان به آرامش برسد،همين 
نتايج و بلكه بااتر از آنها را در بردارد. فقط در همين يك مورد هم نيست؛ 
در خيلي از موارد ديگرهم همين جوري هستيم.اصًا نمي دانم اين چه درد 
بي درماني است كه مثًا همين حرفهاي مواناي شرقي ديروز خودمان را 
بايد از زبان مثًا »كائولوپائولو«ي غربي امروزبشنويم كه با تكرار آن براي 

خود و گفتار و كردار خود كاس بگذاريم. از بحث اصلي پرت نشويم.
باخبر شديم كه نخست وزير هند )نارندرا مودي( كه گويا ارادت خاصي 
هم به گياهخواري دارد و روزانه حدود يك ساعت از عمر شريفش را صرف 
يوگا مي كند؛ ظاهراً عايق شخصي خودش را در تشكيل و تركيب كابينۀ 
كابينۀ دولت نيز دخالت داده و اقدام به تشكيل وزارتخانۀ يوگا كرده است.  
وزير اين وزارتخانۀ جديد التأسيس مسؤول ترغيب طب ها و ورزش هاي 
سنتي، يوگا،ناوروپاتي،طب سوزني، سيستم طبي سيدا و هومئوپاتي است. 

چيزهايي كه بعضي هايش را اصًا نمي دانيم چه شكلي هستند.سردرختي اند

 

 يا پا درختي؟.... راستش سوادمان به اين چيزها قد نمي دهد.
رهنمودهاي برون مرزي: گوش ش��يطان بزرگ كر، روابط ما از 
ديرباز با برادران و خواهران هندي مان خوب و حسنه بوده است و كماكان 
نيز است؛ تا به حدي كه بعضي شاعران فرصت شناس ما از همين راه؛ يعني 
ب��ردن قندپارس��ي ب��ه بنگاله و هند، نان مي خ��ورده اند. فلذا جا دارد كه در 

راستاي تشكيل وزارت يوگا در هند نيز عرايض معقولي تقديم كرتاهه:
1ـ وزارت يوگا و رياضت: با توجه به وفور مرتاض در كشور هند 
كه زيراندازشان ميخ است و رواندازشان سيخ؛ بد نيست كه وزارت يوگا در 
وزارت رياضت ادغام شود و طبقات بيشتري از آحاد ملت را پوشش دهند. 
هر وقت ش��رايط اقتصادي كش��ور خوب بود، حالت يوگا بگيرند، هروقت 
خيل��ي تعريف نداش��ت،بروند توي خط رياض��ت و مرتاضي. ملت و دولت 
راضي! و حتمًا اطاع داريد كه رياضت كش به بادامي بس��ازد؟ )اس��ناد و 
سوابق اين دست اقدامات و ادغامات در دولت پاك ما در سالهاي گذشته، 

موجود است.(
2ـ وزارت يوگا و ورزش: به نظر ما كه در مملكت ما بايد وزارت 
ورزش در وزارت يوگا ادغام شود.چرا كه به اعتقادبسياري از بزرگان،از جمله 
حقير؛ از رهگذر ادغام سازمان جوانان در سازمان ورزش،چيزي عايد جوانان 
عزيز نشد. يوگا را ادغام كنند، بلكه يك چيزي عايد جوانان ما شد. ااقل 
يك كم تمركز ذهني و آرامش رواني بيشتري پيدا مي كنند. به خصوص 
در مواقعي كه ش��اهد تلمبار ش��دن بودجۀ اين وزارتخانه در ورزش فوتبال 
براي گل خوردن بيش��تراز ديگر كش��ورها هستند. اينجور مواقع شديداً نياز 
دارن��د ك��ه با چندتا حركت اصولي يوگا به آرامش برس��ند. بااخره بايد به 

يك چيزي برسند يا نه؟...

عوزارت يوگا تشكيل می شود!
في

ار
ض

ر

اين روزها مردم خيلی نمك نشناس شده اند؛ تا جايی كه ناسزای 
محترمان��ه و از س��ر دلس��وزی ي��ك نماينده مجلس را ك��ه برای آگاه 
س��اختن يك كارمند دون پايه افاضه ش��ده، بر نمی تابند و كار را به 
فضای مجازی، روزنامه ها ، جلسه علنی و غير علنی، پيگيری مدرك 
تحصيلی و ... كشانده اند و انتظار دارند اين بنده خدا هم مثل نماينده 

كره جنوبی خم و راست شود و از خلق اه عذر خواهی كند!
يعنی حق نماينده ای كه بر اساس شايعات دشمن و دوس )!( برای 
رفع مشكات واردات خودرو لوكس لكسوس برای شما هموطن عزيز 
تاش می كند، اين اس��ت؟! به قول ارس��طو عامل، آيا نماينده دوست 
نداشته باشد شما ماشين بی كيفيت سوار شويد و لكسوس سوار شويد 
، كار بدی است؟! حاا اين ابه ا چهار تا فحش هم رد و بدل شود؛ به 
جايی بند نمی گيرد و مثل باد هوا است! بعد هم بايد به نيت و فحوای 
كام فحش دهنده هم دقت كرد.... ش��ما ماحظه بفرمائيد چه كس��ی 
در حال فحش دادن اس��ت، بعد قضاوت كنيد. در واقع ادبيات و زبان 
هر فحش دهنده ای را نبايد تقبيح كرد كه به قول سعدی:»فحش از 

دهن تو طيبات است« و باقی ماجرا....
البته اين دوربين ها هم برای خودش��ان دردس��ری هستند و عده 
اي ب��ا نص��ب اي��ن دوربين ها در هر كوی و برزن، ديگر ش��ورش را در 
آورده اند... از نصب دوربين در خيابان ها و معابر عمومی و مدارس هم 
كه حرفی به ميان نياوريم، بهتر اس��ت كه هم دل رانندگان و مدير و 

معاون مدارس خون است و هم دل پردرد دانش آموزان!
س��ال گذش��ته كه مدير ما در سالن مدرس��ه با شيوه سنتی قصد 
آگاه سازی يك دانش آموز خاطی را داشت، عمو سيفی)سرايدار مفخم 
مدرس��ه(،دائم به باا اش��اره می كرد كه البته مدير فكر می كرد منظور 
ايشان در نظر داشتن خداوند است. غافل از اين كه سيف اه به دوربين 
باای س��ر مدير اش��اره می كرد كه متاس��فانه با شكايت والدين دانش 

آموز، كار هم بدجوری بيخ پيدا كرد و ... بگذريم.
عل��ی ای ح��ال، بنده حقير به نمايندگی از خودم، ضمن پوزش از 
آن نماينده محترم و وظيفه ش��ناس، در راس��تای تنوير افكار عمومی و 
خصوصی جامعه در خصوص ضرورت آش��نايی با ادبيات چند وجهی 
زبان ش��يرين پارس��ی و تميز فحش و ليچار از ناس��زا و بد دهنی، چند 

پيشنهاد تراريخته و ماريناد شده ارائه می كنم؛ علی بركت اه:

 الف( لطفاً در اين مکان فحش ندهید:  
اين روز در س��طح ش��هرها گاهی اوقات با نوشته هايی مواجه می 
ش��ويم كه علی ااصول بايد در مهد های كودك يا نهايتًا كاس اول 

ابتدايی آموزش داده شوند.
 اما بنا به ماحظات راهبردی، تصميم بر آموزش آنها در س��نين 
بااتر گرفته شده است. لطفًا آشغال نريزيد؛ لطفًا گل نچينيد؛ لطفًا به 
صندلی راننده دست نزنيد؛ لطفًا سكوت را رعايت فرمائيد؛ لطفًا در اين 
مكان با موبايل صحبت نكنيد؛ لطفًا از سمت راست حركت كنيد و ... 
فلذا پيشنهاد می شود يك بنر هم ابای اين بنرها نصب شود با اين 

مضمون:»لطفًا اينجا فحش ندهيد!« 

ب( دريافت خسارت از کارمند کمرگ:  
با عنايت به هزينه هايی كه اين كارمند و آن فيلمبردار و آن مرد 
سياه پوش هل دهنده، در اين دو روز به مردم و مجلس تحميل كرده اند، 
بيش از حد تصور اس��ت، پيش��نهاد می ش��ود  اين مبلغ تا دار آخر از 
اين چند نفر دريافت ش��ود تا جای پارك كردن پرايد ش��ان را بفهمند! 
)ابد در جريان هس��تيد كه فقط در صحن، مجلس يك س��اعت كاری 
خ��ود را ب��ه اين موضوع اختصاص داد. بنابراين، با احتس��اب هر دقيقه 
25 ميليون تومان هزينه برای برگزاری جلس��ات مجلس، حدود يك 
و نيم ميليارد تومان )1500000000( هزينه بر كش��ور وارد ش��ده كه 
اين بدون احتس��اب زمان تلف ش��ده هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان 
اس��ت كه با حضور نايب رئيس اول مجلس، وزير اقتصاد و تعدادی از 

نمايندگان تشكيل شده است.( 

پ( پند اخاقی:
در ضم��ن اي��ن ابه ا ذكر اين نكته ضروری اس��ت كه امروز با 
 وجود دار چند هزار تومانی، ملت داشتن موبايل هوشمند را از واجبات 
می دانن��د و ه��ر كس در جيبش حداقل يك دوربين با كيفيت باا دارد 
و شما اگر حواس تان نباشد، ممكن است از تميز كردن بينی تان هم 

فيلم بگيرند و در فضای مجازی ولو كنند!
 دوربين مدار بسته با قابليت ضبط صدا و تصاوير فول اچ دی كه 
ج��ای خ��ود دارد.... فلذا توصيه می ش��ود كه عزيزان در عوض تاش 
برای يافتن منتشر كننده فيلم، متهم كردن نصاب دوربين ها، استيضاح 
وزير مملكت، آسمان ريسمان بافتن و پراكندن اطائات در جرايد و 
فضای مجازی، براي يك بار هم كه شده، باب هفتم گلستان سعدی 
عليه الرحمه را كه در باب تربيت نگاشته شده است، ورق بزنند. جای 

دوری نمی رود!...

علی درخشی

تبسم و تفكر

*متولد 1355 در تهران 
*فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشگاه آزاد

*شروع کار از سال 1369 با طراحی کاريکاتور و طنز نويسی
*کسب جوايز از جشنواره های مختلف داخلی و بین المللی 

*عضو هیأت داوران در مسابقه اينترنتی بین المللی فوت نت 

 وحید حاج سعیدیفحش از دهن تو طیّبات است!
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11 دي ماه 135
هفته خونين مشهد

مشهد، در هفته اول دي ماه شاهد تظاهرات گسترده 
و خونين بود و تنها در دو روز ش���نبه و يكش���نبه )10 و 
57/10/11( به گفته مردم حدود پانصدنفر كشته و نزديك 

به يكهزار نفر مجروح شدند.
واقعه از آنجا ناشي ش���د كه كاركنان استانداري و 
آستانقدس رضوي پيوستگي خود را به نهضت مردم اعام 
كردند و گروهي از حضرات آيات عظام از جمله حضرت 
آيت اله العظمي ش���يرازي براي تشكر و ارشاد به صحن 
استانداري رفتند و در محوطه استانداري با حضور قريب 
به پنجهزار نفر اجتماع كردند در حاليكه هزاران نفر نيز در 
خيابانهاي اطراف استانداري ايستاده و به سخنان آقايان 

روحانيون گوش ميدادند.
هنگاميكه حجت ااس���ام خامنه اي در محوطه 
استانداري مش���غول صحبت بود دهها تانك و زره پوش 
و كاميون ارتشي خيابانهاي اطراف استانداري را محاصره 
كردند و بطرف مردم آتش گشودند و يك هليكوپتر نيز 
از آس���مان مردم را به رگبار مسلسل بست. در اين حمله 
خونين مأموران انتظامي حدود 500نفر كشته و نزديك به 
يكهزار نفر مجروح شدند كه بعداً نيز گروهي از مجروحين 

در گذشته و تعداد تلفات از پانصدنفر تجاوز كرد.
اي���ن زد و خورد تا غ���روب روز 57/10/11 ادامه 

داشت. 
*دوشنبه 57/10/11

امروز بجز چند اتومبيل، هيچ وس���يله نقليه اي در 
خيابانهاي رش���ت ديده نميشود در مقابل فروشگاههاي 
نفت صف هاي طويل ديده ميشود و بنزين بندرت بدست 

مي  آيد.
5 روز است بازار، مغازه ها، بانك ها و ادارات رشت 

تعطيل است و پليس در شهر مستقر ميباشد.
*شيراز )دوشنبه 10/11(

از ساعت 8/20دقيقه صبح امروز، مأموران فرمانداري 
نظامي، از ورود اشخاص متفرقه به داخل دانشكده پزشكي 
و بيمارستان س���عدي كه در چند روز اخير، بعلت بسته 
بودند دانشگاه و مدارس محل برگزاري تظاهرات شده 
بود، جلوگيري كردند و مردم در خيابانهاي شيراز دست 

به تظاهرات زدند.
در جريان تظاهرات چهار روز گذشته شيراز بيش از 

چهل نفر، دستگير شدند.
*اهواز )دوشنبه یازده دیماه(

حدود پنجهزار نفر از مردم اهواز در خيابانهاي پهلوي 
و سعدي دس���ت به تظاهرات زدند. در اين تظاهرات كه 
تا ساعت 2 بعداز نيمه ش���ب ادامه داشت 2 شعبه بانك 

صادرات آتش زده شد.
*)كرمانشاه ـ دوشنبه 1357/1/11(

ديروز در پي راه پيمايي بزرگ مردم كرمانشاه بعنوان 
اعتراض به كشته شدن دكتر كامران نجات الهي در تهران، 
كاخ استانداري و چند نقطه شهر كرمانشاه به آتش كشيده 

شد و عده اي كشته و مجروح شدند.
راه پيمايي ساعت 9 صبح ديروز در پي انتشار اعاميه 
دانشگاهيان دانشگاه رازي از ميدان »كورش« آغاز شد و 
مردم در حاليكه دانشگاهيان در پيشاپيش آنها در حركت 

بودند، راه پيمايي خود را آغاز كردند.
مردم كه بيش از يكصدوپنجاه هزار نفر بودند پس 
از عبور از خيابانهاي شاهپور، سپه، شاه، شير و خورشيد، 
رفعتيه و فردوسي، در مقابل مسجد »بروجردي« اجتماع 

كردند.
در اين محل حض���رت آيت اه عبدالجليل جليلي 
به راه پيمايان پيوس���ت و مردم مجدداً به راه پيمايي خود 
ادامه دادند.در مسير راه پيمايي از مأموران خبري نبود اما 
هنگاميكه جمعيت انبوه بمقابل كاخ استانداري كرمانشاهان 
رسيدند ناگهان مأموران بسوي مردم آتش گشودند و چند 

نفر كشته شدند.
جمعيت در اين لحظه بخشم آمد و بدنبال آن كاخ 
استانداري سينما شهر فرنگ و سلف سرويس تخت طاوس 
به آتش كشيده شد. مأموران نيز همچنان به تيراندازي خود 
ادامه دادند و در مقابل كاخ اس���تانداري صدها نفر بر اثر 

اصابت گلوله نقش بر زمين شدند.

اعام آمادگی پهلوی دوم برای محاکمه شدن
شاه بركنارش���ده، محمدرضا پهلوي، در اقامتگاه خود در 
جزيره »ُكنتادورا« پانام���ا درمصاحبه اي كه 11 دي ماه 1358 در 
»ديلي ميل« لندن انتش���ار يافت گفت كه در صورت وضع يك 
قانون بين المللي براي رسيدگي به شكايات عليه زمامداران سابق، 
حاضراست خود را به چنين دادگاهي تسليم كند؛ شاكيان شكايات 
خود را مطرح سازند و او هم در برابر هر شكايت پاسخ بگويد و 
اگر محكوم شود به حكم مجازات گردن خواهد نهاد. اين مصاحبه 
پس از آن صورت گرفته بود كه جمهوري اسامي استرداد شاه را 
برای محاكمه در تهران به دولت پاناما تسليم كرده بود و اين دولت 

سرگرم بررسي آن بود.
اجراي نظام ماليات بردرآمد در آمريكا

قانون جاری ماليات بردرآمد آمريكا از ژانويه 1862 به اجرا 
درآمد كه به موجب آن ميزان ماليات ها برحسب درآمد خانوار 
تصاعدي شده است. پيش از چند تغيير تعرفه، خانوارهايي كه 
زير 600 دار درآمد داشتند 3 درصد، بااي 600 دار 5 در صد، 
بااي ه���زار دار 7 در صد و ... بايد می پرداختند. تعرفه ماليات 
بر درآمدهاي اتفاقي )باد آورده( و درآمد ناشي از سرمايه گذاري 
مثا معامات مستغات، سهام، طا و ارز با درصدی بااتر تعيين 
شد كه تاكنون تغيير چشمگير نكرده است و .... قرارشد كه هزينه 
شهرها از محل عوارض دريافتی از اموال شخصی مثا خانه )بعدا 
اتومبيل اضافه ش���د( و ... تامين شود. در حال حاضر در آمريكا، 
عوارض )ماليات ش���هری( يك خانه 170 هزار داری  در سال 
كمتر از 1700 دار نيس���ت و عوارض ساانه اتومبيل برحسب 

بهای اتومبيل تا 4 درصد است.
تقويم نويس ها و نخستين روز سال ميادي

امروز يكم ژانويه و آغاز س���ال ميادي تازه است. تقويم 
نوي���س هاي اروپايي در طول زمان براي خود پنج تقويم در نظر 
گرفتند كه در همه آنها يكم ژانويه نخستين روز سال ميادي بوده 
است.يكي از اين تقويم ها، تقويم ژوليان است كه مبدأ آن سال 
153 پيش از مياد است. ديگري تقويم سزار)اسپانيا( است با مبدأ 
38 پيش از مياد. مبدأ تاريخ اكسيون سال 30 پيش از مياد و مبدأ 
تقويم پيسا سال يك پيش از مياد است و نيز تقويم گريگوري كه 
اين تقويم به تدريج تقويم ميادي يونيورسال و جهاني شده و نيز 
قرار بر اين شده است كه تاريخ عمومي با آن نوشته شود و سال 
انعقاد قراردادها و رويدادها به آن تبديل گردد. ذكر تقويم ملي در 

كنار آن بامانع است .
 ش���وراي عالي مس���يحيت در اجاس خود در شهر رم 
كه يكم ژانويه س���ال 1622 برگزار شد، »يكم ژانويه« را به عنوان 

نخستين روز سال نو اروپاييان پذيرفت و اعام داشت.

ای از پ���ری و م���اه نكوت���ر صد ره

ديوان���ه ت���و پ���ری و گم���راه ت���و مه

از م���ن چو پری ه���وش ربودی ناگه

م���ردم ب���ه كس���ی چنين كن���د؟ ا واه

خاقانی

*تعصب درعلم فلسفه مانند هر تعصب ديگری نشانه 
خامی و بی مايگی است،هميش���ه به زيان حقيقت تمام 

ميشود و در شان خردمندان نيست.
بو علی سينا

*تحمل وبردباری،جرات و جسارت است.
پاستور

*بشر موجودی است  كه بايد بر  خود غلبه  كند.
نيچه
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ح�ل 2368     

  

 

يزدان
كوشا

بادكردگي سال جديد كمك خواه
ميالدي

دريا
ماه قمري

پسوند 
همشهري 

پيوند دهنده

درخت آزاده

ناپيدا
خطاي فوتبالي

گريمور 
صياد

نوعي زمرد
چهره

نام شائول
 در قرآن

شالي نفيس 

دعايي مشهور 
نامناسب 

اهلي شدهمقابل برون گرافالگيري

بزرگترين درياچه
افراد كم همانند

ياري

م

ه

ح�ل
 4881

چوب خوشبو

اقامتگاه سالطين
عدد ورزشي

رود مرزيخرس آسماني
از راه رسيد

ر چ

اليه 
محافظ دندان
اتومبيل صحرا

پند بزرگان

 وقایع مربوط به انقاب از روزنامه اطاعات روزهاي
 16 و 17 دي 1357 نقل شده است. 

چهل سال

از 15 آبان تا 16 دی1357 به دليل اعتصاب روزنامه نگاران 
در همراهی با انقاب ،روزنامه اطاعات منتشر نشد.


