
ضميم�ه كو�� � نوج�و�� ���نامه �طال ع�ا� / 414
پنجشنبه  13�� 1397 �  سا� نو� � سو�  �  شما��  27188  

3

طر� ��: حبيب �هللا صا�قى

7

5

كو�كانه هاقصه ها� �ير��

قاصد� كاغذ�

ویژه آفتاب مهتاب ضمیمه اطاعات  امروز صفحه 5

فساد اقتصادي

اعتماد را در جامعه 

نابود مي کند 

گزارش

صفحه 7

دغدغه های

صنعت پوشاک

اقتصادي

پنجشنبه 13 دی 1397 - 26 ربيع الثانی 1440 - 3 ژانویه 2019 -  سال نودوسوم - شماره 27188 - 16 صفحه به همراه 8 صفحه ضميمه - تک شماره 1000 تومان

*  گزارش ارائه شده در پاييز امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
623 هزار نفر اشتغال خالص را نشان مي دهد

 * آمار اش�تغال خالص به مرز 24 ميليون نفر رس�يده درحالي که
در آغاز دولت، شمار شاغان20 ميليون و 600 هزار نفر بود

* اق�دام اخي�ر وزارت خارج�ه در اي�ن ک�ه ي�ک خانم بل�وچ و از اهل 
تس�نن را به عنوان س�فير انتخاب کرده، عامت بسيار خوبي براي 

همبستگي ملي است
* معلوم نيست برخي ها دماسنج هاي انقاب و تقوا را از کجا پيدا 
کرده اند؟ همين طوري نگاه مي کنند، مي گويند دماس�نج ما نش�ان 

مي دهد اين انقابي نيست
 * واعظي: آقاي هاشمي اختاف نظري درباره بودجه وزارت بهداشت 
دارد و استعفاي خود را تقديم کرده است، اما رئيس جمهوري وي را 

وزير بسيار ايق مي داند و تاکنون اين استعفا را نپذيرفته است
* هم�واره ق�در زحمات وزير بهداش�ت را مي دانيم و اميدواريم وي 

همراه دولت باشد

نمایندگان مجلس، نحوه انتشار اطاعات مودیان 
)پرداخت کنندگان( مالیاتی را مش���خص و بر اساس 
آن، سازمان امور مالیاتی را مکلف به حفظ اطاعات 

سامانه مودیان کردند.
ب���ه گزارش ایرنا، نمایندگان در جلس���ه علنی 
دیروز، ماده 15 ایحه پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مودیان را با 187 رای موافق از 213 نماینده حاضر 

تصویب کردند.
نماین���دگان در این ماده مقرر کردند: اطاعات 
سامانه مودیان، محرمانه است و سازمان امور مالیاتی 

مجاز به افش���ای آن مگ���ر به حکم قانون یا مرجع 
قضایی نیس���ت و همچنین کارگروه راهبری سامانه 
مودیان مجاز اس���ت درباره استفاده از این اطاعات 
برای دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت 
خدمات کش���وری مصوب هشتم مهر 86 و استفاده 
از اطاعات به صورت داده های ناشناس مشروط به 
رعایت حریم خصوصي اشخاص برای سایر متقاضیان 

تصمیم گیری کند.
نمایندگان در تبصره 1 این ماده، سازمان امور مالیاتی
بقیه در صفحه 2

صفحه16صفحه4

وزیرکار: فاصله دستمزد از نرخ تورم

طي 5 سال نصف مي شود

بغداد در پیمان استراتژیك میان عراق

و آمریكا بازنگري مي کند
* نظر رئيس جمهوري جدا شدن وزارت کار از امر تصدي گري است

* نوبخت: اعتبار بدهي وزارت بهداشت به شرکت هاي دارويي تأمين شد
* وزير ارتباطات: بايد براي مردم توضيح داده شود که فرداي فيلترينگ اينستاگرام چه مي شود

 * نماين�دگان پارلم�ان ع�راق از تصمي�م مجل�س اي�ن کش�ور ب�راي بازنگ�ري در تواف�ق
بغداد � واشنگتن پس از ورود بدون هماهنگي ترامپ به استان »اانبار« خبر دادند
* پارلمان عراق در سال 2019 درباره حضور نظاميان آمريكايي تصميم مي گيرد

رئیس جمهوري:  تراز تجاري 
صادرات غیرنفتي کشور مثبت شد

 * نماين�دگان مجل�س، س�ازمان ام�ور ماليات�ي را مكل�ف ب�ه حف�ظ اطاع�ات س�امانه

موديان کردند

* کارگ�روه راهب�ري س�امانه موديان مجاز اس�ت درباره اس�تفاده از اي�ن اطاعات براي 

دس�تگاه هاي اجرايي و اس�تفاده از اطاعات به صورت داده هاي ناش�ناس مش�روط به 

رعايت حريم خصوصي اشخاص براي  ساير متقاضيان تصميم گيري کند

* نمايندگان مجلس با طرح انتقال وزارتخانه ها از تهران به اس�تان هاي مس�تعد و داراي 

شرايط در يک دوره پنجساله مخالفت کردند

* نماين�دگان ط�رح اص�اح قان�ون حداکثر اس�تفاده از توان تولي�دي و خدماتي در تامين 

نيازهاي کشور و  تقويت آنها در امر صادرات را تصويب کردند 

اطاعات مالي مالیات پردازان 

افشا نمي شود

صفحه2

  * سخنگوي وزارت امور خارجه ادعاي سفر ساانه400 هزار گردشگر آمريكايي به ايران 

را نادرست  دانست

 * بهرام قاس�مي: 2هزار و 325 آمريكايي درس�ال گذش�ته و  6 هزار و 372 نفر درس�ال 95

به ايران سفر  کردند

سفر 1879 گردشگر آمريکايي به ايران
در 9 ماه گذشته

نصیحتی بر راهبران 

دینی در خطبه خوانی

دکتر محمد علی فياض بخش 
صفحه 2

اطاعات ویژه
آذربایجان شرقی

ضمیمه رایگان اطاعات امروز
 از دکه های مطبوعاتی
 در استان مربوطه بخواهید

سامت و درمان

حق است نه کاا

صفحه 2
سيد مسعود رضوي

يادداشت

آگهى مزايده عمومى 
يك مرحله اى شماره  97/3

شركت توزيع نيروى برق استان مركزى درنظر دارد انواع آهن آالت 
نو زير را از طريق مزايده عمومى  به فروش برساند. 

1- مشخصات و مقدار كاالى مورد مزايده به شرح جدول زير مى باشد .
مقدارشــرح كاالى نورديف

2500 كيلوگرمصفحه ستون با بولت1
25 شاخهتير آهن نمره 218
25 شاخهتير آهن نمره 327
6240 كيلوگرمآهن نبشى نمره 412

2- مبلغ و نوع سپرده شركت درمزايده : مبلغ تضمين شركت درمزايده 77,720,000 ريال مى باشد، 
مزايده گران بايدمبلغ فوق را به صورت ضمانت نامه بانكى ،ضمانت نامه موسسات بيمه گر،گواهى خالص 
ــده بانكى يا واريز وجه به  ــركت توزيع ، چك تضمين ش ــط امور مالى ش ــده توس مطالبات قطعى تاييد ش
ــتان مركزى بانك مسكن   ــركت توزيع نيروى برق اس ــماره 14005103651 به نام ش ــاب جارى ش حس

شعبه مركزى ارائه نمايند .
3- به پيشنهادهاى فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايى كه بعد از انقضاى مدت مقرردرفراخوان 
ــپرده ، سپرده هاى مخدوش ، سپرده هاى كمتر از ميزان  ــود وهمچنين به پيشنهادهاى فاقد س واصل ش

مقرر ،چك شخصى ونظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
4- مهلت ومحل ومبلغ فروش اسناد : ازتاريخ درج آگهى نوبت دوم   به مدت 10 روزكارى 

5- مبلغ 200000ريال فيش واريزى در وجه سيبا0105314217006 بانك ملى شعبه ميدان دارايى 
به نشانى اراك ، خيابان امام موسى صدر، امور پشتيبانى شركت توزيع نيروى برق استان مركزى مراجعه 

و اقدام به خريد اسناد نمايند.
6-  مهلت ومحل تحويل وبازگشايى اسناد مزايده : مهلت عودت اسناد مزايده تا ساعت 13 روز شنبه 

مورخ 97/11/06 و زمان بازگشايى ساعت   15 روز يكشنبه  مورخ 97/11/07 مى باشد .
7- مبلغ برآوردى مزايده :  777,200,000  ريال مى باشد .

8- محل تحويل : اراك، ميدان دارايى، خيابان امام موسى صدر، شركت توزيع نيروى برق استان مركزى، 
ــالن كنفرانس  ــايى :  س امور تداركات. تلفن تماس 08632226033-08632228038   محل بازگش

شركت توزيع نيروى برق استان مركزى
9- سايراطالعات وجزييات مربوطه دراسناد مزايده مندرج است.

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

نيروى برق استان مركزى:www.mpedc.ir مراجعه فرماييد.
روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان مركزى
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شركت توزيع نيروى برق 
استان مركزى

 * 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 ���� *

مجموعه اي از مقاالت دكتر احمد مهدوي دامغاني

در بـرف پيـري
به كوشش سيدعلي محمد سجا��� سعيد ��عظ

قطع رقعي، چاپ اول، 280 صفحه
طي سال هاي اخير مطالب و مقاالت متعددي از دكتر مهدوي دامغاني 
در نشريات داخلي و خارجي به چاپ رسيده كه مجموعه هايي از آنها 
ــت. يكي از آنها كتاب حاضر  ــده اس يكجا به صورت كتاب چاپ ش
است. در مقدمه آمده است: « استاد دكتر مهدوي را همچون اوستاد 
ــي دو غم مونس جان و شادي روان است:  ــتادان سخن، فردوس اوس
ايران و تشيع و اين دو سكان دار كشتي نجات او در دنيا و آخرتند. از 
بارزترين جلوه هاي تشيع، اعتقاد و اهتمام به مضامين بلندي است كه 
در زيارت جامعه كبيره منقول از حضرت امام علي  النقي الهادي(ع) 
آمده است و استاد ضمن مقاله اي آكنده از اخالص در اين مجموعه 

از آن سخن گفته اند و اقرار آورده كه هيچ جمعه اي نبوده است مگر آنكه با اين زيارت نسبت به معصومان پاك اداي 
احترام و عرض سرسپردگي كرده است.

اينها بخشي از كتاب در دست طبع است. بخشي نيز در تتميم كار استاد فروزانفر درباره مآخذ و اسناد حديث برخي از 
ابيات مثنوي معنوي است. شرح حالي مستند از «زمخشري» و زندگاني نامة آيت اهللا شيخ مجتبي قزوينيـ  رضوان اهللا 
عليهـ  نحوه تشرف به محضر مبارك عالمه سمناني و اعطاي معظم له اجازه روايت به حضرت استاد مهدوي و يادي 
ــاعر صاحب نام و عالي مقام  ــاعر كم نظير به بهانه اداي احترام به ش ــد» و قصيده فاخر و بلند مرتبه آن ش از «ضوء الّرش

استاد اديب برومند.»

آگهي مناقصه عمومي 

ومدو مرحله اي شماره 330
 د

ت
وب

ن

فرماندهي آمادوپشتيباني مركز نيروي زميني ارتش در نظر دارد، 
ــبت به خريد يك قلم نيازمندي  از طريق برگزاري مناقصه عمومي نس
ــروحه زير اقدام نمايد ، لذا از كليه كارخانجات و فروشندگان عمده  مش
ــت 97/10/22 با در  ــل مي آيد از مورخه 97/10/13 لغاي ــوت به عم دع
دست داشتن مدارك مشروحه ذيل به آدرس زير مراجعه و برگ شرايط 

و مشخصات نيازمندي مشروحه را  اخذ نمايند.
مالحظاتمقدار مورد نياز (كيلوگرم)شرح جنسرديف

ـ  1,000,000شكر1 ـ  ــ 
ــاب جاري طاليي  ــه مبلغ 300,000 ريال به حس ــش واريزي ب 1ـ   في
ــماره 6158800178505 بانك سپه به نام غيرقابل برداشت عوايد  ش

داخلي ف آما  و پش نزاجا.
2ـ  معرفي نامه كتبي.

آدرس: تهران، اقدسيه، ابتداي بزرگراه ارتش جمهوري اسالمي ايران
پادگان فرماندهي آماد و پشتيباني مركز نزاجا، مديريت خريد و پيمان 

تلفن : 22806684         تلفكس : 26127344 

ل
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 ��تش جمهو�� �سالمي �ير��
نير�� �ميني

شركت آب و فاضالب روستايي استان كرمان در نظر دارد مناقصه عمومي دو 
مرحله اي، آبرساني به مجتمع روستايي سربنان شهرستان زرند (تجديد 2) به شماره 
ــامانه تداركات الكترونيكي دولت  ــه 200971235000049 را از طريق س مناقص
برگزار نمايد. (كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد 
ــداركات الكترونيكي  ــامانه ت ــايي پاكت ها از طريق درگاه س ــران و بازگش مناقصه گ
ــد و الزم است  ــتاد) به آدرس: wwww.setadiran.ir انجام خواهد ش دولت (س
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت 

گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.)
ـ رشته: آب 

ـ پايه: 4،5، 3، 2، 1 
ـ تضمين شركت در مناقصه: (فرآيند ارجاع كار): ضمانت نامه بانكي 

ـ مبلغ تضمين شركت در مناقصه (فرآيند ارجاع كار): 2/620/000/000 ريال 
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 97/10/13 مي باشد. 

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 13 روز پنج شنبه تاريخ 97/10/20
مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 14 روز شنبه تاريخ 97/11/6 

زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 8/30 صبح روز يكشنبه تاريخ 97/11/7 
ـ مبلغ برآورد: 55/969/911/278 ريال بر اساس فهرست بهاي 97 مي باشند. 

ــتر درخصوص  ــتگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيش اطالعات تماس دس
ــبـ  نبش كوچه  ــناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف: كرمانـ  خيابان هزار و يكش اس

21 شركت آب و فاضالب روستايي  استان كرمانـ  اداره قراردادها.
تلفن: 6ـ  32473983 

ــامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس   اطالعات تماس س
دفتر ثبت نام: 41934 - 021 توضيحات: 

ورود پيشنهاد دهندگان با معرفي نامه به كميسيون مجاز مي باشد.
ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. 

تبعيت از دستور العمل ايمني و داشتن گواهي ايمني الزامي است. 
كليه پاكات بايستي از طريق سامانه بارگذاري و پاكت  الف عالوه بر سامانه به صورت 

فيزيكي (الك و مهر شده) نيز بايد ارائه شود. 
شركت آب و فاضالب روستايي استان كرمان

وزارت نيرو
شركت آب و فاضالب روستايي استان كرمان

(سهامى خاص)

فراخوان مناقصه عمومي 

دو مرحله اي (تجديد 2) 
(نوبت  اول)

آگهي مزايده شماره 97/5 
 فروش 2000 تن ذرت دانه اي 

اين شركت در نظر دارد تعداد 2000 تن ذرت دانه اي خود 
را از طريق مزايده عمومي به فروش برسـاند. لذا جهت 
اخذ فرم پيشـنهاد قيمت و شـرايط مزايده به سـايت 
شركت به نشـاني  www.rajaeico.com و يا با تلفن 
42296107 - 061 امـور بازرگاني تماس حاصل نمايند. 
ضمناً زمان مزايده 10 روز بعد از تاريخ انتشـار آگهي در 

دفتر شركت انجام مي شود. 
شركت كشت و صنعت شهيد رجايي

خالصـه آگهـي مزايـده فـروش 

ماسه بتني ، ماسه طبيعي ، سنگ شكسته و بيس
1ـ موضوع مزايده: فروش مزايده ماسه بتني حدوداً به مقدار 1370 مترمكعب، 
ماسه طبيعي به مقدار40 مترمكعب، سنگ شكسته به مقدار 65 متر مكعب و بيس 
ــتخر پشت، كارگاه گلورد  ــتان چلمردي، كارگاه اس به مقدار 900 تن واقع در نهالس

شركت سهامي نكا چوب 
2ـ تضمين شركت در مزايده: 30/000/000 ريال به صورت واريزي به حساب 
سيبا 0106581076008 يا ضمانت نامه بانكي معتبر به سررسيد حداقل 3 ماه يا 

گواهي مطالبات و يا چك تضمين شده بانكي 
 3ـ مهلت تحويل پيشنهاد: حداكثر تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 97/10/25 

4ـ تاريخ بازگشايي: ساعت اداري روز چهارشنبه مورخ 97/10/26 
5ـ مكان تحويل پيشنهاد: ساري كيلومتر 12 جاده نكاهـ  كيلومتر 2 جاده دشت نازـ  

شركت سهامي نكا چوب امور بازرگاني (قراردادها) به شماره تماس 33724262 -011
شركت سهامي نكاچوب
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ن

 شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر�� 
آگهى مناقصه عمومي دو مرحله اي

شماره  97/124
ــبت به خريد انواع :كنتاكتور,  شـركت توزيع نيروي برق استان تهران در نظر دارد  نس
استارتر(ايگنيتور)، المپ بخار سديم وبخار جيوه براساس مشخصات فنى اعالم شده در اسناد 
مناقصه و استانداردهاى وزارت نيرو، بين المللي و ملى از طريق برگزارى مناقصه عمومى دو 

مرحله اى  از توليد كنندگان داخلى اقدام نمايد .
فروش اسناد : شركت ها  ميتوانند  ازروز پنجشنبه  مورخ  97/10/13  لغايت   پايان  وقت اداري  
روز چهارشنبه   مورخ 97/10/19    جهت خريد و دريافت اسناد  از طريق سايت شركت توزيع 
ــتان تهران به  نشانى: WWW.TVEDC.IR  اقدام نمايند.تلفن هاي تماس:   نيروي برق اس

35081362، 33316238 و نمابر 33349048 
ــناد : حداكثر تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه  مورخ  97/11/02  - تاريخ تحويل (عودت) اس
به  دبيرخانه مركزي شركت توزيع نيروي برق استان تهران  به نشانى تهران – ميدان شهدا- 

خيابان 17 شهريور شمالى – جنب مترو تحويل نمايند.
ــنبه مورخ  97/11/02  درسالن  ــاعت 13 روز سه ش ــايي پاكت هاى الف :از س - تاريخ بازگش

جلسات  به شرح اسناد 
-  ميزان سپرده شركت در مناقصه: به شرح مندرج در ماده يك اسناد مناقصه 97/124

-  به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش، تحويل اسناد بعد از انقضاي مدت ، مطلقاً 
ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است .
هزينه درج آگهى به عهده شركت توزيع نيروى برق استان تهران مى باشد. 

ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است و اطالعات  مناقصه از طريق 
ــاني مناقصات معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري   به  پايگاه اطالع رس
نشانى: HTTP://IETS.MPORG.IR/TENDERS.ASPX و  پايگاه اطالع رساني شركت 

توانيربه نشانى: HTTP://TENDER.TAVANIR.ORG.IR  در دسترس مي باشد.
شركت توزيع نيروي برق استان  تهران
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سى دى  روزنامه اطالعات
 فروردين  تـا  دى ماه 

 سـال 1323
قيمت هر  CD  70/000  ريال

�نتشا��� �طالعا� منتشر كر� : 

  آگهي مناقصه عمومي 

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.
 موضـوع مناقصه: انجـام عمليـات اسـتخراج روبـاز معدن 

سراپرده جنوبي.
مهلـت دريافت اسـناد: از تاريخ نشـر آگهي لغايـت مورخه 

97/10/19
 محل دريافت اسـناد: 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

تاريخ تحويل پاكت ها: مورخه 97/10/29
تاريخ گشايش پاكت ها: مرحله اول مورخه 97/10/30 و مرحله 

دوم مورخه 97/11/02
مبلغ خريد اسـناد: 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 معادن زغالسنگ كرمان

وم
 د

ت
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ن

آگهي مزايده عمومي(97/1)
شما�� مجو� : 1397/5230             كد فر�خ�و�� : 3187083

شركت گا� �ستا� بوشهر ��نظر ���� ��نش فني �يل �� �� طريق مز�يد� عمومي با باالترين قيمت پيشنها�� به فر�� برساند.
شركت گاز استان بوشهرـ  بوشهرـ  فلكه قدسـ  بلوار رئيسعلي دلواريـ  نرسيده به چهارراه كشتيرانينام و نشاني مزايده گزار1
فروش دانش فني دستگاه اسكوئيزرعنوان مزايده2
امور حقوقي و قراردادهاي شركت گاز استان بوشهرـ  سايت شركت گاز استان بوشهر www.nigc-boushehr.irمكان توزيع اسناد3
تا ساعت 12 روز يكشنبه 1397/11/07آخرين مهلت دريافت اسناد مزايده4
دبيرخانه رمز محرمانه شركت گاز استان بوشهرـ  تا ساعت 12 روز يكشنبه 1397/11/28مكان و زمان تحويل اسناد و پاكت هاي مزايده5
سالن كنفرانس شركت  گاز استان بوشهرـ  روز يكشنبه 1397/11/28مكان و زمان گشايش پيشنهادها6
700/000/000 ريالنرخ كارشناسي7
ضمانتنامه معتبر بانكيـ  35/000/000 ريالنوع و ميزان تضمين شركت در مزايده8

متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به امور حقوقي و قراردادها به آدرس: بوشهرـ  فلكه قدسـ  بلوار رئيسعلي دلواريـ  نرسيده به 
چهارراه كشتيراني ـ  بلوك  Bـ  طبقه اول و جهت دريافت راهنمايي تخصصي به آدرس: بوشهرـ  فلكه قدسـ  بلوار رئيسعلي دلواريـ  نرسيده 

به چهارراه كشتيرانيـ  بلوك Aـ  طبقه 5ـ  واحد پژوهش مراجعه نمايند.
تلفن امور حقوقي و قراردادها: 07731664291-07733337603

روابط عمومي شركت گاز استان بوشهرتلفن واحد پژوهش: 07731664270 - 07733337605

شركت ملى گا�  �ير�� 
شركت گا� �ستا� بوشهر

نوبت
 اول

��� �هن جمهو�� �سالمي �ير�� �   ����� كل ��� �هن شر�
آگهي تجديد دعوت بـه ارزيابي كيفي فراخوان 
عمومي نخست مناقصه شماره : 0897ـ   ش ـ  06

ــد ج ماده 12 قانون  ــر دارد بنابر آيين نامه اجرايي بن ����� كل ��� �هن ش�ر� در نظ
ــبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران واجد شرايط براي دعوت به  برگزاري مناقصات نس

مناقصه به شرح زير اقدام نمايد.
ـ     شرح مختصر موضوع مناقصه: حمل فرآورده هاي نفتي (نفت گاز) از يزد به طبس 1

2ـ    برآورد اوليه اجراي كار: 15,646,680,000 ريال

3ـ   مدت و محل اجرا: مدت انجام كار 12 ماه بوده و محل اجرا مطابق اسناد مناقصه مي باشد .

4ـ   نوع اعتبار: جاري 
ــايت ــبت به ثبت نام در س ــركت در مناقصه نس ــران موظفند براي ش  5 ـ     مناقصه گ

 http://setadiran.ir و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي اقدام نمايند. الزم به ذكر 
است كليه مراحل برگزاري مناقصه، از فراخوان ارزيابي كيفي تا انتخاب برنده از طريق 

سايت مزبور انجام مي گردد.
ــناد مي بايست فقط از طريق سامانه تداركات الكترونيك  شايان ذكر است دريافت اس
دولت صورت پذيرد. ضمناً شركت هايي كه در سامانه فوق ثبت نام كرده باشند مجاز به 

دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري خواهند بود.
ــان جنوبيـ  شهرستان طبس ـ ميدان  6 ـ     محل دريافت و تحويل اسـناد: استان خراس

ــرقـ  اداره تداركات و پشتيباني ـ  امور  امامزادهـ  ايستگاه راه آهنـ  اداره كل راه آهن ش
قراردادها

ـ     مهلت دريافت اسناد: لغايت 97/10/23  7

8 ـ     مهلت تحويل اسناد : لغايت 97/11/10

ــاي 32813286-056 يا  ــا تلفن ه ــد ب ــتر مي تواني ــات بيش ــب اطالع جهت كس
32812299-056 تماس حاصل نماييد.

هزينه دو نوبت نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
اداره كل راه آهن شرق
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گزارشي از

جشن تولد

صفحه6 سارا جلوداریاندکترضیا موحد

دوست
سروده ای از بازمانده حادثه

 اتوبوس دانشگاه آزاد

وادي ادبيات

صفحه2

صفحه2

استانداران 4 استان منصوب شدند

علیرضا رزم حسینی
خراسان رضوی

عنایت اه رحیمی
فارس

بهرام سرمست
قم

محمدعلی طالبی
یزد
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رئيس جمهوري:  تراز تجاري صادرات غيرنفتي کشور مثبت شد
 رئیس جمهوری فعالیت های اقتصادی کشور را با وجود 
فشارهای دشمنان، مثبت و امیدوارکننده دانست و تاکید کرد: در 
9 ماه  گذشته تراز تجاری ناشی از صادرات غیرنفتی با اختاف   
750 میلیون دار، دارای تراز مثبت بوده که این رقم نشاندهنده 
تاش های موفقیت آمیز فع���اان اقتصادی بخش خصوصی و 

دولتی است. 
 حجت ااسام و المسلمین دکتر حسن روحانی دیروز در 
جلسه هیات دولت، با بیان این که در جلسات این هفته هیات 
دولت، وزرا و مسئوان گزارش های خوبی از اقدامات خود ارائه 
کردند که ازم می دانم ملت عزیز ایران از آن باخبر باشند، گفت:   بر 
اساس گزارش وزیر نفت، فروش نفت به همان صورتی که مدنظر 
بود ادامه دارد و برخی مشکات جزئی که وجود دارد قابل حل 

است و به زودی برطرف خواهد شد.
 روحانی با اش���اره به گزارش ارائه شده در زمینه اشتغال 
تصریح کرد: این آمار در پاییز امس���ال نس���بت به مدت مشابه 
س���ال قبل 623 هزار نفر اشتغال خالص را نشان می دهد و این 
با توجه به شرایط کش���ورمان امیدوارکننده است و برای اولین 
بار آمار اش���تغال خالص تقریبا به مرز 24 میلیون نفر رس���یده 
و این درحالی اس���ت که در آغاز دولت، ش���مار شاغان 20 
 میلیون و 600 هزار نفر بود و در س���ال های گذشته در مجموع 
3 میلیون و 309 هزار نفر به میزان اش���تغال خالص افزوده شده 

است.
رئیس جمهوری تصریح کرد:  این آمار نش���ان می دهد   

می توانیم بیکاری را مهار کنیم. 
 روحانی با اشاره به آمار رئیس بانک مرکزی گفت: این آمار 
هم امیدوارکننده بود و نش���ان می دهد   التهاب قیمت ها درحال 
کنترل است. آمار بانک مرکزی همچنین به شاخص قیمت های 
تولیدی در سطح عمده فروشی مربوط می شود و بر این اساس در 
ماه آذر نسبت به ماه آبان 4.5 درصد کاهش داریم و این خبر بسیار 

خوشحال کننده ای است.
رئیس جمهوری افزود: آمار تورم در تولید، همیشه پیشخوان 
اعام اقتصاد ماه های آینده است و این نشان می دهد مسیری که 
دولت و ستاد اقتصادی دولت انتخاب کرده  ، مسیری درست و 

امیدوارکننده است و ان شاء اه این مسیر ادامه می یابد.
روحانی با اشاره به گزارش دستاوردهای وزارت دفاع در 
حوزه های دفاعی گفت: وزیر دفاع گزارش بسیار خوبی درباره  
پیشرفت ها در زمینه موشک های برد متوسط، برد بلند و همچنین 
موش���ک های هوا به هوا، زمین به دریا، دریا به دریا و همچنین 
پهپادها ارائه دادند و کار بسیار خوبی در این زمینه ها انجام گرفته 

است.
رئیس جمهوری با تاکید بر این ک���ه در زمینه تقویت و 
ارتقای قدرت دفاعی سرزمین  خود هیچ وقت تردید نمی کنیم، 
اظهارداشت: یکی از اهداف بلند دولت یازدهم و دوازدهم، تقویت 
بنیه دفاعی بوده و همه آمار و ارقام نشان می دهد که عملکرد این 
دولت نسبت به دولت های قبل در زمینه تقویت بنیه دفاعی پیشتاز 

بوده است.
روحانی گفت: این آمار نشان می دهد علیرغم این که بعضی ها 
ادعا می کنند دولت چشم به آسمان و زمین و غرب و شرق دوخته 
است ، چشم  ما ابتدا به رحمت خداوند بزرگ است که رزق و 
قدرت از اوس���ت و دوم به بازوان پرتوان ملت عزیز ایران و نه 

کسی دیگر است.
رئیس جمهوری بهره گیری از همه فرصت ها در مسیر آبادانی 
کشور را ضروری خواند و در عین حال تاکید کرد: این بهره گیری 
از فرصت ها البته بدان معنا نیست که امید ما به دیگران است. ما 
باید از همه فرصت ها استفاده کنیم و بحمداه پیشرفت های خوبی 
در این زمینه حاصل شده است و گزارش در این حوزه ، گزارش 

امیدوارکننده ای بود.
روحانی در ادامه خطاب به اعضای هیات دولت و مجلس   
گفت:امسال باوجودی که تاحدودی مشکات اقتصادی داشتیم، 
موفق شدیم ایحه بودجه را به موقع تقدیم مجلس  کنیم و این کار 

بسیار مهمی است.
رئیس جمهوری با قدردانی از تاش سازمان برنامه و بودجه  
و همه وزرا و معاونان در روند تدوین بودجه اظهارداش���ت: از 
نمایندگان مجلس  خواهش می کنم به دو اصل 52 و  126 قانون 
اساسی توجه کنند. اصل 52 اگر با اصل 126 دیده نشود، ممکن 
است مسیر غیردقیق انتخاب کنیم، طبق اصل 126 قانون اساسی، 

مسئولیت برنامه و بودجه کشور، مس���ائل اداری و استخدامی، 
مستقیماً در اختیار رئیس جمهوری و با مسئولیت رئیس جمهوری 
است و این نه صرفا برای دستگاه های اجرایی بلکه تمامی بودجه 

کشور برای همه بخش ها ست.
 روحان���ی با تاکی���د بر این ک���ه همه برنامه کش���ور ،
 مسائل اداری و اس���تخدامی، طبق قانون اساسی صرفاً به عهده 
شخص رئیس جمهوری است، گفت:  رئیس جمهوری در این 
حوزه ها یا شخصاً تصمیم می گیرد یا نماینده ای را انتخاب می کند 
و ما باید توجه کنیم قدرت ها و حدودی که در قانون اساسی تبیین 

شده، مخلوط نشود.
رئیس جمهوری افزود: البته بودجه س���اانه هم طبق اصل 
52 به مجلس ارس���ال می ش���ود و نمایندگان ایحه بودجه را 
مورد رسیدگی و بررسی قرار داده و تصویب می کنند، اما اصل 
برنامه ریزی و بودجه ریزی کار دولت و کار دستگاه اجرایی است، 
همانطور که پیوسته با مجلس همکاری و هماهنگی کردیم امسال 
هم با همکاری و هماهنگی، این بودجه تصویب می شود و در 

اختیار ما قرار می گیرد.
روحانی در ادامه به تشریح و تبیین مسائل منطقه ای پرداخت 
و گفت:اخیرا شاهد حادثه مهمی در منطقه بودیم. آمریکایی ها از 
س���ال 2003 میادی مدعی هستند  عراق و افغانستان را نجات 
داده اند، اما اگر این ادعا درست است چرا شما سفر رسمی علنی 
ب���ه عراق  انجام نمی دهید تا در خیابان های بغداد و بصره ببینید 
عراقی ها چگونه از شما استقبال می کنند؟   اینکه مخفیانه و در 
ش���ب تاریک وارد یک پایگاه کوچک نظامی می شوید و با چند 
نظامی عکس می گیرید و صحبت کوتاهی کرده و یکی دو ساعت 
بعد هم از عراق خارج می شوید، این به معنای شکست شما ست.

  رئیس جمهوری خطاب به سردمداران کاخ سفید افزود: این 
حرکت همچنین بدان معناست که شما موفق نبوده اید و می دانید 
مردم عراق از ش���ما ناراضی هستند و جرأت آن را ندارید که در 
میان آنان ظاهر شوید، حاا سوریه ، لبنان و یمن را که اصاً جرأت 
رفتن ندارید . پس کدام کشور منطقه و در میان کدام ملت منطقه 
شما محبوب هستید؟امیدوارم این درس ها ، در سال 2019 برای 
کاخ سفید آموزنده باشد و از مداخله در زندگی ملت ها به ویژه 
ملت فلسطین و  موضوع قدس شریف که مربوط به جهان اسام 
و همه مسلمان هاست، دست بردارد و با درس گرفتن از گذشته، در 
چارچوب قانون و مقررات عمل کنید.روحانی با بیان این که دست 
برداشتن آمریکا از مداخله در امور منطقه به معنای ایجاد منطقه امن 
و باثبات خواهد بود، اظهارداشت: هدف ما در این منطقه امنیت 
و ثبات کامل است و می خواهیم مردم در یک مردمسااری که به 

دست خودشان حکومتشان برقرار می شود، بتوانند زندگی کنند.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید 
بر لزوم توجه به همبستگی ملت ایران، گفت: همواره همه اقوام، 
مذاهب و همه استان ها در سراسر کشور در کنار هم بودیم و وقتی 
در کنار هم هستیم به معنای آن است که کارمان پیش می رود و 
دشمن از ما هراس دارد و البته تقویت همبستگی به اقدامات و  
عامت هایی نیاز دارد که اقدام اخیر وزارت خارجه در این که یک 
خانم بلوچ و از اهل تسنن را به عنوان سفیر انتخاب کرده ، یک 

عامت بسیار خوبی برای همبستگی ملی است. 
وی افزود: شاید برای اولین بار در تاریخ ایران است که یک 
خانمی از اهل سنت مسئولیت سفارت یک کشورمان را به عهده 
می گیرد و این بدان معناست که در کشور ما کرد، بلوچ، ترکمن، 

عرب و آذری ها ، همه در کنار هم هستیم.
دکتر روحانی تصریح کرد: زبان، لهجه ، مذهب و سلیقه های 
مختلف، مانعی برای این که همه ما یکپارچه در کنار اهداف بلندمان 

باشیم، نخواهد بود و با هم این راه را طی خواهیم کرد.
رئیس جمهوری در ادامه به انتخاب اس���تانداران خراسان 
رضوی ، قم ، شیراز و یزد اشاره کرد و گفت: امروز با رأی قاطع 
هیأت وزیران ، استانداران چهار استان بسیار مهم انتخاب شدند که 
سه استان  آن مقصد زیارتی همه مردم ایران است و شمار زیادی 
زائر در طول سال به زیارت این بقای متبرکه می روند و این سه 
استان از دیدگاه معنوی بسیار ارزشمند هستند، به همین دلیل هم 
در این سه نقطه سه حوزه علمیه بسیار بزرگ وجود دارد.روحانی 
اضافه کرد: از برکت حضرت فاطمه معصومه)س( بزرگترین حوزه 
علمیه تشیع و شاید یکی از بزرگترین حوزه های علمیه جهان اسام 
در قم قرار دارد و چشم همه مردم جهان در فقه، اصول، تاریخ، 
فلسفه، کام، تفسیر و حدیث حداقل در بعد تشیع به حوزه علمیه 

قم است و در آنجا مراجع، علما و محققان بزرگی حضور دارند 
که مورد احترام مسلمانان هستند، در مشهد و سایر شهرها هم 

حوزه های علمیه عظیمی وجود دارد.
رئیس جمهوری این چهار اس���تان را از  مراکز گردشگری 
دانس���ت و بر لزوم توجه به این ظرفیت تاکید کرد و گفت: این 
استان ها  از سابقه تاریخی علمی و فرهنگی بزرگی برخوردارند که 
می توان در مسیر معرفی و آبادانی از این ظرفیت ها استفاده کرد. 

رئیس جمهوری یکی از مسائل مشترک این چهار استان را 
موضوع آب برش���مرد و اظهارداشت:  زندگی  و بخش صنعت 
وکشاورزی این اس���تان ها  باید با آب بیشتر و بهتراحیاء شودو 
بایدبرای رفع مشکل آب فکر جدی کنیم، و باید وزارت نیرو در 

این زمینه برنامه ریزی کند.
روحانی همچنین با تاکید بر ضرورت توجه به مس���ائل 
زیست محیطی گفت: همه این استان ها تقریباً در حاشیه کویر 
قرار گرفته اند و این کوی���ر ضمن این که یک نعمت بزرگ و 
 جای بزرگ گردشگری است و منابع و معادن بسیار غنی دارد ،
 مهار گرد و غبار و شن های روان ، موضوع بسیار مهمی است و در 

این زمینه وزارت کشاورزی و محیط زیست باید تاش کنند .
رئیس جمهوری با بیان این که در غرب کشور شاهد قدم های 
بسیار خوبی در زمینه تحول در کش���اورزی و آب کشاورزی 
خواهیم بود، خاطرنشان کرد:  برای فات مرکزی ایران هم باید در 
زمینه صرفه جویی و هم آبی که باید وارد شود، برنامه ریزی شود.

روحانی اضافه کرد: اگر کل کشاورزی مدرنیزه و سامانه های 
نوین آبیاری حاکم شود، تحول زیادی ایجاد می کند لذا گام اول 
برای سرمایه گذاری در کشاورزی، سرمایه گذاری در آب است. باید 
کشت گلخانه ای و سامانه های نوین آبیاری راتقویت کردودر کنار 

آن اگر آب دیگری هم نیازباشد بایدبه این استان ها انتقال یابد.
 روحان���ی ب���ا تاکید بر این ک���ه  باید حت���ی لحظه ای
 در برنامه ریزی و تاش کوتاهی نکنیم، اظهارداشت: صندلی های 
دولت برای خدمت اس���ت و باید بنشینیم و برنامه ریزی و فکر 
کنیم. دیگران برای مواجهه با مشکات چه کار کردند؟ کشورهای 
جنوب خلیج فارس، آب را از کجا آوردند؟ غیر از این اس���ت 
که همین آب دریا را شیرین کرده و در اختیار مردم گذاشتند. ما 
هم باید این کارها را بکنیم. البته ممکن است راه های دیگری هم 
باشد، که نباید نفی کرد و استفاده از آنها هم اشکال و مانعی ندارد. 
امروز خراسان رضوی، یزد و فارس و کرمان و سمنان و سیستان 
و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر ، مشکل آب دارند و اساسا در 
سراسر کشور نیاز به آب داریم که باید طراحی کنیم و کشور را 

نجات بدهیم.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان 
کرد: اش���کال ندارد که یکی چپ، یکی راس���ت و یکی وسط 
باشد؛ولی باید میمنه،میسره ومیانه میدان جنگ باشد،درمیدان جنگ 
وقتی بادشمن می جنگیم، جناح راست،چپ ووسط داریم ولی 
هر سه باهم علیه دشمن می جنگندنه این که میمنه بامیسره بجنگد. 
چنین چیزی در تاریخ وجود ندارد. در میدان جنگ، لشکرها از 
سمت و سوی مختلف به هم کمک می کنند و در یک نقطه به هم 
می رسند، نه این که این لشکر با آن لشکر بجنگد. جناح راست، 
میمنه نظام و لشکر اسام است، جناح چپ، میسره و جناح وسط، 
جناح میانه و قلب لشکر است.همه باید با هم جلو برویم و دشمن 
را زمین بزنیم. با چشم غره رفتن به یکدیگر به جایی نمی رسیم 
باید به دشمن چشم غره بیاییم. همه جزو یک ملت هستیم، همه 

مسلمان و انقابی هستیم.
وی خدم���ت به مردم و تاش برای آبادانی کش���ور را از 
معیارهای اصلی انقابی بودن برش���مرد و تصریح کرد: معلوم 
نیست برخی ها دماسنج های انقاب و تقوا را از کجا پیدا کرده اند؟ 
همین طوری نگاه می کنند، می گویند دماسنج ما نشان می دهد این 

انقابی نیست یا میزان انقابی بودنش کم یا بااتر است.
 جشن 40 سالگی انقاب  

وی افزود : در مطالب دروغ و تهمت آلودی که می نویسند 
و پخش می کنند، نویسنده مرتکب گناه بزرگ می شود، تهمت 
می زنند، خواننده مرتکب گناه بزرگ می ش���ود، آنها را بیخودی 
می خواند. سومی مرتکب گناه می ش���ود آن را پخش می کند، 
چهارمی ف���وروارد می کند و همه گناه می کنند. برای یک نفر که 
می خواهد مسئول شود، چقدر گناه می شود؟ و چقدر فرمان خدا 
زیر پا گذاشته می شود برای این که این آقا مسئول بشود یا آن آقا 
بشود؟ چه فرقی می کند. مگر همه برای کشور و انقاب نیستیم؟

رئیس جمهوری با تاکید بر این که  در آستانه بهمن  همه  باید 
 خودمان را برای یک جشن بزرگ 40 سالگی انقاب آماده کنیم ،

گفت: مظهر آن جشن راستگویی است، آن نیست که چراغانی 
کنیم و پرچم نشان دهیم، مظهر آن جشن، کمک به همدیگر است، 
 مظهر آن جشن وفای به عهد، ایستادگی، وحدت و اتحاد است.
40 سالگی را باید اینگونه جشن بگیریم، متحد شویم و در کنار هم 

قرار بگیریم و ان شاء اه دشمن را مأیوس کنیم. 
انتصاب استانداران 4 استان 

 این گزارش حاکی اس���ت: هیات وزیران در ادامه جلسه 
دیروزخود   به ریاست دکتر روحانی و    علیرضا رزم حسینی، 
بهرام سرمست، محمدعلی طالبی و عنایت اه رحیمی را به ترتیب 
به عنوان اس���تانداران خراسان رضوی، قم، یزد و فارس انتخاب 

کرد.
 علیرضا رزم حسینی، اس���تاندار منتخب خراسان رضوی، 
کارشناس اقتصاد، از س���ال 1392 تا 1397 استاندار کرمان بوده 

است. 
همچنین، بهرام سرمست، دانش آموخته دکترای علوم سیاسی 
است و س���مت های سرپرست معاونت سیاسی وزارت کشور، 
مدیرکل سیاسی وزارت کشور و مدیرکل سیاسی،  انتخابات و 

تقسیمات سیاسی استانداری تهران را در کارنامه خود دارد.
محمدعلی طالبی، استاندار منتخب یزد، دانش آموخته دکترای 
علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است و پیش از این معاون 

سیاسی،  امنیتی و اجتماعی استاندار یزد بوده است.
عنایت اه رحیمی، اس���تاندار جدید فارس دانش آموخته 
مقاطع دکترای شهرسازی است و پیش از انتصاب به عنوان استاندار 
فارس، سمت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس را 

برعهده داشته است. 
در این جلس���ه  همچنین برای حمایت از ناوگان ملی و 
توسعه صادرات، میزان سهمیه دولتی نفت گاز برای ناوگان ایرانی 
و همچنین نرخ فروش آن به ناوگان ایرانی و خارجی خروجی از 

کشور تعیین شد. 
به موجب این تصمیم، سهمیه دولتی نفت گاز برای ناوگان 
ایرانی خروجی )گازوییل سوز( به مقصد کشورهای ارمنستان، 
نخجوان، ترکمنستان، عراق، آذربایجان و افغانستان 200 لیتر، اقلیم 
عراق و ترکیه 300 لیتر و به مقصد کشورهای ثالث 500 لیتر تعیین 
شد.دولت همچنین نرخ فروش نفت گاز را در صورت تقاضای 
راننده، به میزان 90 درصد قیمت رسمی طرف مقابل تعیین کرد. 

هیات وزیران در ادامه، با صدور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت 
برای اجرای پروژه آزادراه سیرجان- شهر بابک موافقت کرد.

هیات دولت همچنین با هدف حمایت از تسهیات گیرندگان 
حساب ذخیره ارزی که طرح تولیدی خود را اجرا کرده اما به دلیل 
شرایط حاکم بر اقتصاد و به صورت غیرارادی نسبت به بازپرداخت 
بدهی اقدام نکرده اند، در زمینه نحوه بازپرداخت تسهیات اعطایی 

مذکور و چگونگی تمدید دوره های آن تصمیم گیری کرد.
 21 درصد رشد بودجه دفاعی  

 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم درحاشیه جلسه 
دولت  از تدوین بودجه دفاعی کش����ور در دو سطح خبرداد و 
گفت: اگر منابع بودجه در دو سطح تامین شود از رشد خوبی 
برخوردار می شود و حدود 21 درصد نسبت به سال 97 رشد 

می یابد. 
امیر سرتیپ امیر حاتمی  در پاسخ به سئوالی در زمینه کاهش بودجه 
 دفاعی کشور اظهار داشت:  بودجه دفاعی برای سال آینده در دوسطح 
پیش بینی شده است؛ یک سطح آن در سقف 407 هزار میلیارد 
تومان در بودجه عمومی کشور است و سطح دیگر آن در صورتی 

تامین می شود که بخش بیشتری از منابع دولت تامین شود.
وی افزود: اگر هر دو بودجه تامین شود، بودجه دفاعی از 
رشد خوبی برخوردار است و حدود 21 درصد نسبت به سال 
97 رشد برخوردار می شود.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
ابراز امی����داواری کرد  با توجه به عزم جدی در اعضای هیات 
دولت برای تامین بودجه عمومی، این موضوع به صورت کامل 
انجام شود و بخش دفاعی هم بتواند از این رشد بودجه برخوردار 
شود.امیر حاتمی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه برای این شکل 
از بودجه ترتیبی اتخاذ کرده که اگر به همان ترتیب که پیش بینی 
شده است منابع دوگانه در نظر بگیرد و محقق شود، این اقدام 
می تواند برای بودجه دفاعی فرصتی باشد و البته اگر محقق نشود، 

می تواند مشکل ایجاد کند. 

وزیر دفاع با یادآوری این که مجموعه این اقدامات برای 
برنامه ارائه شده این وزارتخانه به مجلس شورای اسامی است، 
تاکید کرد: توانایی هایی که موجب حفظ بازدارنده های دفاعی 
اس����ت، پیش بینی شده و همه پیش بینی های ما برای امسال به 
نتیجه رسیده است به ویژه در حوزه دقت و قدرت اثر موشک ها 

اتفاقات بسیار خوبی افتاده است.
امیر حاتمی در پاسخ به سئوالی درباره اظهارات اخیر برخی 
سیاسیون درباره عملیات کربای چهار گفت: به اندازه کافی در 
این زمینه صحبت ش����ده است. ان شاءاه که روح همه شهدای 

عزیز ما و شهدای عملیات کربای 4 شاد باشد.
 مخالفت روحانی با استعفای هاشمی

 رئیس دفتر رئیس جمهوری هم به خبرنگاران گفت: رئیس 
جمهوری تا این لحظه در برابر پذیرفتن استعفای وزیر بهداشت 

مقاومت کرده است.
محمود واعظی اظهار داشت: وزیر بهداشت یکی از وزرای 
بسیار موفق در دولت یازدهم و دوازدهم است که فعالیت های 
بسیار خوبی داشته  و از همه مهمتر این که طرح تحول سامت را 

به خوبی پیش برده است. 
وی ادامه  داد: وزارت بهداش����ت یک وزارتخانه حساس 
و مهم اس����ت و اداره آن نیاز به مدیریت ب����اا و بودجه دارد. 
آقای هاشمی اختاف نظری درباره بودجه وزارت بهداشت دارد 
و به همین دلیل استعفای خود را تقدیم رئیس جمهوری کرده 
است، اما رئیس جمهوری وی را وزیر بسیار ایق و با عملکرد 
خوب می داند و به همین خاطر تا کنون مقاومت کرده است تا 
استعفای وی را نپذیرد؛ تاش می شود با صحبت این مشکل 

حل شود.
وی ادامه داد:  همواره قدر زحمات وزیر بهداشت را می دانیم 
و امیدواریم وی همراه دولت باشد ولی اگر به هر دلیلی وزیر 
بهداشت از دولت جدا شد، وی را از سرمایه های دولت دانسته 
و تاش می کنیم از نظراتش استفاده کنیم. به هر حال نظر رئیس 

جمهوری این است که وزیر بهداشت در دولت باقی بماند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری همچنین درباره تاخیر اروپا در 
ایجاد کانال مالی با ایران بیان کرد: دولت به جد پیگیر این موضوع 
است. همانطور که موگرینی هم اعام کرده است آنها هم به جد 
دنبال هستند، ولی فشار آمریکا بر اروپا بسیار زیاد است. البته 
روابط ما با اروپا ابعاد مختلفی دارد که به کانال مالی ختم نمی شود. 
در این شرایط که   درگیری جدی با آمریکا داریم، به پشتیبانی  
سیاسی اروپا نیاز مند یم. آنها ایجاد کانال مالی را قول داده اند و 
باید آن را عملی کنند.واعظی ادامه داد: البته آنچه  با سایر کشورها 
داریم عما شبیه کانال مالی است. امیدواریم همانطور که روابط 
ما با کشورهایی مثل هند، چین، ترکیه و روسیه گسترش یافته 
است، این مسائل ما هم با اروپا حل شود. البته   موضع قاطعی 
درباره کانال مالی اتخاذ کرده ایم. از سویی  معتقدیم باید پخته و 

حساب شده در این زمینه گام برداریم.
وی درباره موضع دولت در قبال رد ش����دن CFTتوسط 
شورای نگهبان بیان کرد: بحث لوایح چهارگانه برای کشور بسیار 
کم است و در واقع استاندارد همکاری ما با بانک های دنیاست. 
حتما مجلس دنبال این است که این ایحه مسیر دیگری طی کند 

تا تصویب شود.
وی درباره مذاک����ره دولت ایران با طالبان گفت: هدف ما 
برقراری صلح و امنیت است و ما هم یگانه کشوری نیستیم که با 

طالبان مذاکره کردیم. آمریکا هم با آنها مذاکره دارد.
  استرداد ایحه تفکیک وزارت تعاون و کار   

معاون پارلمانی رئیس جمهوری هم در پایان جلسه هیات 
دولت در پاس����خ به سئوالی در زمینه سرنوشت ایحه تفکیک 
وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در دولت 
مقرر شد ایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در 
کمیسیون اجتماعی مجلس هم تصویب شده است، مسترد شود.

   حس����ینعلی امیری افزود: این ایحه پیش از این توسط 
دولت جهت اصاح ساختار به مجلس شورای اسامی تقدیم 
ش����ده بود اما با توجه به این که محمد شریعتمداری اخیرا از 
مجلس رای اعتماد گرفته و همچنین با توجه به این که باید کار 
با قوت بیشتری در این وزارتخانه دنبال شود، امروز در دولت 
مقرر شد ایحه تفکیک وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی که 
در کمیسیون اجتماعی مجلس هم مصوب شده است از مجلس 

مسترد شود.

مکتوب هفته

نصيحتي بر راهبران ديني در خطبه خواني

جمعه ها روز خوبي ست؛ اگر با برنامه همراه  باشد. اگر تهي از 
برنامه و  پیش بیني  باشد، مي ش��ود بدترین روز. چرا اسم عصرهاي 
جمعه بد دررفته و تداعي خس��تگي مي کن��د؟ زیرا بي برنامگي و 
مال صبح جمعه، سایه س��نگینش را بر عصر مي افکند و روزي که 
باید انرژي بخش باش��د، خود  مي شود مالت زا. روزهاي تعطیل در 
میان مردمان کش��ورهاي پیشرفته پربرنامه ترین روزهاست؛ لیک در 
برنامه ه��اي تفریحي و جمعي و خوش��ي و خّرمي. گاه گاه در میان 
مردمان ما نیز برنامه هاي خوب جمعگي برپا مي ش��ود؛ از پیاده روي 
خانوادگي و  جمعي و شهروندي، تا تفّرج و تفریحات طبیعت گردي 

و گردهم آیي هاي فرهنگي و هنري. 
ساعاتي از جمعه ها براي مؤمنان و متدینان در نماز هاي جمعه 
مي گذرد؛ که دوس��تداران این صف ه��ا و جماعت ها نیز کمتر از 
دیگربهره وران جمعه، شاد نیستند و چه بسا گاه راضي ترند؛ چرا که 
احساسي معنوي ناشي از یک عبادت جمعي، بر دیگر خوشي هاي 
جمعه شان افزوده  مي شود. اما انصاف دهیم که این احساس، امروز 

شده است بشرطها و شروطها! خواهم گفت!
صاحب این قلم در زمره اولین کساني بود که چندین ماه پیش، 
در پي انتصاب مدیري جدید و نسبتا جوان براي ستاد نمازجمعه، آن 
را به فال نیک گرفت و در همان هفته، مکتوبش را بدین موضوع روانه  
کرد. نیز بر این استقبال نشست، که تغییري محسوس در ظاهر و  نیز 
محتواي این جماعت بي نظیر هفتگي ببیند و اقبالي دیگر را بدین نهاد 
بالقوه معنوي شاهد باشد. این که آن آرزو محقق شد یا نشد، اینک 
محل کام نیست؛ کامم اکنون، همچنان به فال نیک گرفتن نصب آن 

مدیر بر منصب خطابه است؛ باشد که آرزویي نیم خفته بیدار شود. 
نیرویي هفتگي در شانه به ش��انه نشس��تن مردماني »یک آیین« 
ولو »چندس��لیقه« را باید غنیمت ش��مرد و این دریاي موج در موج 
را به مانداب هاي تنگ و راکد نکش��ید. ش��اید باید ازم مي آمد، 
که آن منصوِب مدیریتي و اجرایي، خ��ود در منصب خطبه خواني 
نهاده شود، تا تغییري که در این چندین ماه محسوس نیفتاد، صورت 
گیرد، باشد، که هم محتوا و هم ادبیات خطبه خواني جمعه، رنگ و بو 
و طراوتي دیگر یابد، تا مشامِ گریختگان از مصا ها را دوباره بنوازد 

و به سمت نمازجمعه شان بکشاند. 
آیا اجازه دارم به یاد جسارِت جوانِي برباد رفته چند جمله دیگر 

بگویم؟ ممنونم!:
� این جماعت پرتعداد جمعه خوان، لیاقت بیش��تري دارند در 
شنیدن س��خناني از پیش مطالعه شده و سنجیده و پرمحتوا در حوزه 

اعتقادات درست دیني و ضروریات زندگي اخاقي. 
 � این جماعت حتمًا خوشحال تر خواهند شد، اگر نرم نیوشند و 

کمتر فریاد بشنوند و بیشتر دل به آرامش ناشي از خطبه ها بسپارند. 
 � قاعدتًا مخاطبان مؤمن از ش��نیدن طعن و تعریض و کنایه به 
افراد غایب در نماز و  آگندن خصومت بیشتر در دل، با تهییجات و 

هیجان هاي کاذب، رضایت قلبي نخواهند داشت. 
 � علي ااص��ول انتظ��ار نمازگزاران از امامان جمعه، بیش��تر 
ارشادات مهربانانه و دلسوزانه بر ملت و دولت خواهد بود، تا تعیین 
خط مشي هاي اقتصادي و سیاس��ي و دیپلماتیک؛ که این امور نیز 

صاحب منصبان خودش را دارد. )یعني باید داشته باشد!(
نمي دانم آیا خطیب جدید، همین جمعه خطبه خواهد خواند یا 
نه؛ اما از هر جمعه اي که بیاغازد، مي تواند امید جدیدي را بر تغییر و 

بهبود وضعیت جاري نمازهاي جمعه آغازگر باشد. 
این، همه کامي بود که به مصداق »النصیحة أئمة المسلمین« 

مي توانستم گفتن! 

دكتر محمدعلي فياض بخش

بقیه از صفحه اول
را مکلف کردند در ایجاد و اس���تقرار س���امانه، نسبت 
به صیانت و حفاظت از اطاعات اش���خاص و رعایت 

مقررات امنیت فضای تبادل اطاعات اقدام کند.
نمایندگان در تبصره 2 این ماده هم تصویب کردند: 
متخلفین از مفاد این ماده ضمن جبران خس���ارت وارده 
مش���مول مجازات موضوع ماده 279 قانون مالیات های 

مستقیم می شوند.
همچنین نمایندگان ماده 18 این ایحه را تصویب 
کردند که بر این اساس، جوایز موضوع تا میزان معافیت 
مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیات های 
مستقیم برای هر شخص در سال از شمول مالیات و تسلیم 

اظهارنامه مالیاتی مربوط به این جایزه، معاف است.
نمایندگان ماده 26 این ایحه را هم تصویب کردند 
که بر این اساس، سازمان امور مالیاتی می تواند به منظور 
حصول از عملکرد صحیح مودی���ان در زمینه صدور 
صورت حساب الکترونیکی و ثبت دقیق مودیان، ارائه 
آموزش و مش���اوره های فنی و غیر مالیاتی به مودیان، 
پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان 
و دریافت استعماات مورد نیاز، از جمله گزارش های 
الکترونیکی پرداخت از خدماتی شرکت های معتمد ارائه 
کننده خدمات مالیاتی استفاده کند، شرایط، نحوه انتخاب، 
چگونگی ارتباط با سازمان و مودیان، تعیین تعرفه و سایر 
مقررات مربوط به شرکت های معتمد اراده کننده خدمات 
مالیاتی به موجب آیین نامه ای است که در مدت شش 
ماه از تاریخ ازم ااجرا شدن این قانون توسط کارگروه 
راهبری سامانه مودیان تهیه می شود و به تصویب وزیر 

امور اقتصادی و دارایی می رسد.
مخالفت با فوریت طرح انتقال وزارتخانه ها

نمایندگان مجلس با دو فوریت و یک فوریت طرح 
انتقال وزارتخانه ها از تهران به استان های مستعد و دارای 
شرایط در یک دوره پنجساله مخالفت کردند . بنا شد طرح 

به صورت عادی بررسی شود.
در م���اده واح���ده این طرح آمده اس���ت: انتقال 
وزارتخانه های دولت از تهران به اس���تان های مستعد و 
دارای ظرفیت و ش���رایط در یک دوره پنجساله انجام 

می شود.
در تبصره 1 ماده واحده هم قید ش���ده است: باید 
حداقل ساانه سه وزارتخانه به استان های مستعد و دارای 

شرایط منتقل شوند.
بر اس���اس تبصره 2 ، این قانون باید از سال اول 

اجرایی شود.
در تبصره 3 این ماده هم آمده اس���ت: به جز تهران 
هیچ استانی نباید بیش از یک وزارتخانه را در خود جای 
دهد و فقط تهران می تواند حداکثر چهار وزارتخانه داشته 

باشد.
نمایندگان  ، وزارت امور اقتص���ادی و دارایی را 
موظف کردند آیین نامه »تشویق به مشارکت« با رویکرد 
تجمیع توان فنی، مالی، تسهیاتی و اعتباری شرکت هایی 

که با یکدیگر همکاری می کنند را تهیه کند.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی دیروز، مواد 15 و 
16 طرح اصاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی 
و خدماتی در تامین نیازهای کش���ور و تقویت آنها در 
امر صادرات را تصویب کردند.نمایندگان مقرر کردند: 
افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجزیه ارزیابی 
دارایی های آنها، از تاریخ ازم ااجرا ش���دن این قانون به 
مدت 5 سال از شمول مالیات معاف است، مشروط بر 
آن که متعاقب آن به نسبت استهاک دارایی مربوطه یا در 
زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصاح شود و بنگاه 

یاد شده در پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.
بر اساس این ماده، آیین نامه اجرایی این ماده توسط 
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و 
دارایی با همکاری وزارت صنعت، تهیه می شود و حداکثر 
در مدت 3 ماه پس از تاریخ ازم ااجرا شدن این قانون به 

تصویب هیات وزیران برسد.
نمایندگان مجلس همچنین ماده 16 این طرح را با 

146 رای موافق تصویب کردند.

نمایندگان در این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی 
را موظف کردند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور 
و بانک مرکزی ایران و وزارتخانه های ذی ربط در مسیر 
حمایت از تجمیع توانمندی شرکت ها و تقویت آنها، با 
رعایت مواد )2( و )3( قانون بهبود مستمر محیط کسب 
و کار در مدت 6  ماه پس از ازم ااجراءشدن این قانون، 
آیین نامه »تشویق به مشارکت« با رویکرد تجمیع توان فنی، 
مالی، تسهیاتی و اعتباری و ثبت شرکت برای آن دسته از 
شرکت هایی که به شکل ادغام یا گروه اقتصادی با منافع 
مشترک )کنسرسیوم( با یکدیگر مشارکت می کنند را تهیه 

کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
خبر دیگر آن که نماین���دگان مجلس با تقاضای 
برگزاری جلسه غیرعلنی با موضوع ایحه بودجه سال 
1398 کل کش���ور مخالفت کردند.در این رای گیری 
ازمجموع 209 نماینده حاضر در جلسه فقط 76 نماینده 
رای موافق دادند و 104 نماینده مخالف و چهار نماینده 

ممتنع بودند.
امیدواری براي اصاح بودجه دفاعی 98

معاون پارلمانی وزیر دفاع هم در حاشیه جلسه علني 
دیروز مجلس در جمع خبرنگاران ، از دغدغه فرماندهان 
و مسئوان نیروهای مسلح برای تقویت بنیه دفاعی کشور 
خب���ر داد و ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی دولت و 
مجلس این دغدغه در ایحه بودجه سال آینده برطرف 

شود.
به گزارش ایسنا، رضا طایی نیک اظهار داشت: با 
رایزنی های صورت گرفته، خوشبختانه نمایندگان اراده و 
اهتمام جدی برای رفع اشکال و ابهام بودجه دفاعی در 
جریان رسیدگی به ایحه بودجه سال 98 دارند. در این 
ایحه 23 هزار میلیارد تومان از اعتبارات دفاعی به درآمد 
مازاد مربوط شده که این نسبت از اعتبارات دفاعی برای 
تامین از درآمد مازاد بودجه 98 دغدغه های جدی ایجاد 

کرده است.
وی افزود: به نظر می رسد باید اختصاص بخشی 
از منابع بودجه حوزه های دفاعی و غیر دفاعی به نسبت 
منطقی به منابع مازاد بودجه سال آینده وابسته شود، نه 
اینکه بخش قابل توجهی از اعتبارات دفاعی به بودجه 

مازاد وابسته شود.
طایی نیک خاطرنش���ان کرد: با زمینه هایی که در 
مجلس وجود دارد نمایندگان عضو کمیس���یون تلفیق 
ظرفیت و اراده جدی ب���رای رفع دغدغه فرماندهان و 
مسئوان نیروهای مسلح در مسیر شفاف سازی و رفع 
اشکال ایحه بودجه در ارتباط با پایدار کردن اعتبارات 
اصل���ی و تقویت بنیه دفاعی را دارن���د. اگر ایحه در 
مجلس با ایجاد اطمینان در ارتباط با تامین از درآمد مازاد 
کشور به ردیف های اصلی اصاح شود افزایش مناسبی 
متناس���ب با نیاز بنیه دفاعی کشور در بودجه سال آینده 
خواهیم داشت. این زمینه در مجلس هست و امیدواریم با 
هماهنگی دولت، مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح این 
اشکال جدی در ایحه بودجه برای بنیه دفاعی با اولویت 

برطرف شود.
معاون پارلمانی وزیر دف���اع در بخش دیگری از 
اظهاراتش یادآور شد: نمایندگان درباره ایحه ساماندهی 
حقوق وظیفه جانبازان پیگیری هایی داشتند و پیشنهادهاي 
جدیدی درباره این پیش نویس ایحه که در دولت مطرح 
است اعام ش���ده بود. بر همین اساس برای بازنگری 
در پیش نویس ایحه و بررس���ی پیشنهادهاي جدید با 
نیروهای مسلح هماهنگی هایی به عمل آمد و وزارت دفاع 
تقاضای استرداد پیش نویس ایحه را به دولت و ستاد کل 
اعام کرد.وی افزود: این استرداد با هماهنگی ستاد کل 
و نیروهای مسلح انجام شد تا با بررسی دقیق تر در مسیر 
حمایت از حقوق متعلقه به ایثارگران گرامی و رفع برخی 
اقدامات انجام ش���ود. به گونه ای که در این ایحه هیچ 
گونه قطع حقوق و کاهش حقوق وظیفه جانبازان مطرح 
نیست، بلکه تعیین تکلیف دستگاه های اجرایی ذیربط 
برای ارائه خدمات و پرداخت حقوق وظیفه مطرح بود که 
برای تامین نظر ایثارگران و نمایندگان این ایحه از دولت 

مسترد و منتفی شد.

سفر 1879 گردشگر آمريکايي به ايران 
در 9 ماه گذشته

 س���خنگوی وزارت امور خارجه ادعای سفر س���اانه 400 هزار گردشگر 
آمریکایی به ایران را نادرست دانست و گفت: در 9 ماهه امسال  1879 گردشگر 

آمریکایی به ایران سفر کرده اند.
  بهرام قاس���می در گفتگو ب���ا ایرنا، افزود: در 9 ماهه امس���ال در مجموع 
یک هزار و 879 گردش���گر آمریکایی به ایران سفر کرده اند که شامل گردشگر 
فرهنگی، تاریخی، طبیعی، زیارتی و همچنین حضور در همایش ها و نشست های 

علمی بوده است.
به گفته سخنگوی دستگاه دیپلماس���ی، از این تعداد 536 نفر شامل انواع 
گردش���گر  و 511 تن برای زیارت، و بقیه هم ب���رای حضور در همایش ها و 

نشست های علمی به ایران سفر کرده اند.
قاسمی خاطرنشان کرد: سال 96 هم در مجموع دوهزار و 325 آمریکایی به 
ایران سفر کردند که این آمارها با آمار ارائه شده از سوی یکی از مسئوان سازمان 

میراث فرهنگی فاصله زیادی دارد.
س���خنگوی وزارت امور خارجه افزود: آمار گردشگران آمریکایی در سال 

1395 هم 6 هزار و 372 نفر بوده است.
  »ولی تیموری« معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صبح دیروز در 
یک گفتگوی تلویزیونی درباره آمار منتشر شده درباره افزایش گردشگران خارجی 
در ایران گفته بود : ساانه باای 400هزار نفر گردشگر آمریکایی به ایران می آیند.

يادداشت

سامت و درمان حق است نه کاا

تغییرات بزرگ درحّد جابجایي وزرا، براي دولتي که حدود سه چهارم از 
فرصت و زمان کاري را طي کرده است نشانه خوبي نیست. درحقیقت با توجه 
به حساس بودن و پیچیدگي شرایط کنوني مملکت، چنین تغییري به زیان همه 

تمام خواهد شد. هم مردم و هم دولت.  
اما موضوع وقتي پیچیده تر مي شود که خبرهاي رسمي حکایت از استعفاي 
دکتر سیدحسن قاضي زاده هاشمي وزیر بهداشت  دارد. البته تا این لحظه هنوز 
این امید برجاست که رئیس جمهوري این استعفا را نپذیرد و کار بزرگ و مهمي 

که در عرصه بهداشت و درمان توسط وزیر آغاز شده است، به پایان برسد.  
سیدحسن قاضي زاده هاشمي معمار و طراح اصلي ایده هایي بود که بار 
بزرگي از دوش بیماران برداش��ت و بیمارستانها و مراکز درماني و بیمه ها و 
بس��یاري از کادرهاي درمانگر را ملزم به ارائه خدمات بر اساس اولویت ها به 
مردم و مراجعان به وی��ژه در اورژانس و حتي خدمات در بخش بیماري هاي 

خاص مي کرد. 
در اینجا نمي خواهم به نقد و ارزیابي کارنامه وزیر بهداشت بپردازم، اما 
تجارب وي در لحظات حس��اس کنوني براي تداوم و تأمین نیازهاي درماني 
در سراسر کشور اهمیت فوق العاده اي دارد. به خاطر داریم که در رقابت هاي 
انتخابات ریاست جمهوري در دوره اخیر، یکي از امتیازات و برگ هاي برنده، 
تکیه حسن روحاني بر تحوات وزارت بهداشت و خدمات ممتاز در عرصه 
درماني به همه طبقات مردم بود. به ویژه در بیمارس��تانها و مراکز اورژانس که 
گاهي سوزن سرنگ را هم از بیمار و همراهان طلب مي کردند تا تزریقي انجام 
شود و این با توجه به س��قف تعهدات بیمه ها و درآمد پزشکان و بسیاري از 
نهادهاي درماني منصفانه نبود، اما فراتر از انصاف و عدالت، وهن مردم بود و 
بي احترامي ب��ه دردمنداني که درمان مطمئن و حتي رایگان از طریق جواز و 

دفترچه هاي بیمه از حقوق ابتدایي و مسّلم ایشان محسوب مي شود. 
وزیر بهداش��ت، از همان ابتدا با موج وس��یعي از حمات و شایعات و 
خبرسازي روبه رو بود و کمتر کسي باور داشت او کار خود را پیش ببرد. البته 
مي دانیم که در کش��ور ما سقفي از اعوجاج و سوءاستفاده هم در هر پروژه و 
برنامه اي آشکار مي شود. خاصه جایي که رقم هاي بزرگي قرار است جابجا شود 
و این گایه و ِشکوِه از بخش طب نیز نباید اهانتي به اطبا و پرستاران و کارکنان 
شریف در بخش هاي خصوصي و دولتي انگاشته شود، بلکه در بقیه مراکز هم نقد 
و ایرادهاي مشابهي دیده مي شود، اما در بخش درمان با حیات و ممات انسانها 

سروکار داریم و این به حساسیت هاي بیشتر دامن زده است.  
شاید اگر زمان دیگري بود، به نقد و تحلیل طرح سامت و کارنامه وزیر 
بهداشت مي پرداختم، اما اکنون باید اذعان کرد که دکتر قاضي زاده هاشمي به 
رغم معضات داخلي و فشارهاي خارج از حیطه بهداشت و درمان به برنامه 
خدمات رساني ویژه و بنیادین و کاهش سهم بیمار در این زمینه باور داشت و 
آن را تا زمس��تان امسال همچنان به پیش برده است. این یکي از نقاط قوت و 
مزیت دولت دوازدهم است و به گمان من حیف است چنین مزیتي در این زمان 
از دولت سلب شود. این یک موضوع، اما موضوع مهمتري هم هست که نباید 

از یاد برود. 
تجارب وزیر بهداش��ت در سال هاي اخیر و طرحي که شخصا مطرح و 
مدیریت کرده، باتوجه به وسعت زیرساخت ها و نهادها و پروژه هاي بهداشتي و 
مراکز درماني در کشورمان، مجال تکانه و تغییرات بزرگ را نمي دهد. قطعاً در 
این لحظات حساس این تغییر مدیریت و تالي هاي زیانبارش در کنار تحوات 
تابع آن که از تصور ما بسیار وسیع تر و فراتر خواهد بود، هزینه هاي بزرگي بر 
دوش دولت و بودجه خواهد نهاد و این امر فقر را به خزانه و نهایتاً جیب ملت 

تحمیل مي کند.  
این گونه تغییر و تحوات که منشاء آن فشارهاي مشخص از جمله تحریم ها 
و گرفتاري هاي بزرگ و حتي بین المللي است، در تمام مراکز و وزارتخانه ها و 
بخش هاي مملکت وجود دارد. انکار هم بي فایده است. باید فکر اساسي به داد 
کشور برسد. در زمینه وزارت بهداشت بنابر شنیده ها و قرائن، رئیس جمهوري 
نیز با استعفاي دکتر هاشمي موافق نیست و به طور جدي مخالفت کرده است 
و همین نشان مي دهد که اهمیت موضوع و ارزش وزیري چون هاشمي را به 
خوبي درک مي کند؛ اما فشارها هم اندک نیست و گویا برخي مدیران و صاحبان 
نفوذ، یا رقباي بي  انصاف از این رقابت و تغییرات بیهوده منافعي دنبال مي کنند. 
 تنها منافع مشروع، منافع ملي است و باید همه به این استفهام پاسخ دهند که این 
تغییرات بزرگ و حتي کوچک مدیریتي، در یک دوره کوتاه باقي مانده باتوجه به 

انتخابات سال بعد و دوسال دیگر، چه سودي براي ملت و دولت دارد؟
حجم اخبار علیه وزیر بهداش��ت، از همان ابتدا نشان مي داد که کار او 
دشوارتر از دیگر وزارتخانه هاست، اما خوشبختانه دو چیز درمورد وي خدشه دار 
نشد؛ یکي سامت مالي و کار ش��بانه روزي وزیر و دیگر اعتقادش به طرح 
سامت و اعاده حقوق مردم و بیماران و الزام دولت و نهادهاي درماني و بیمه ها 
به تأمین نیازهاي درماني و بنیان هاي ض��روري در اورژانس ها، آمبوانس ها، 

بیمارستان ها و حتي مراکز خصوصي.  
بي تردید، باید برنامه آغازشده از سوي وزیر بهداشت و همکاران را با دقت 
و آسیب شناسي به عنوان یک طرح ملي مورد بحث قرار داد و حتي نقد کرد و 
نهایتاً تجارب آن جمع بندي شود، اما من و شما و دیگر شهروندان و ساکنان وطن 
مي دانیم که رجوع بیمار در شرایط اضطراري و بودن یا نبودن خدمات اولیه و 

اعتنا یا بي توجهي به بیمار چه فاجعه اي است و یعني چه؟
بنابر این امیدواریم وزیر بماند و خدمات طرح سامت، همراه با بهکرد و 
تجمیع تجارب و افزایش امکانات، شامل تمام مردم شود. مگر مردم ایران چه 
چیزي از کش��ورهاي دیگر کم دارند که نباید از حق درمان رایگان و ارزان و 

سهل الوصول بهره برند؟
دکتر قاضي زاده هاش��مي از آن نظر شایسته احترام است که حق درمان 
رایگان، یا حداقل کم هزینه یا قابل تحمل را از حقوق اساسي مردم قلمداد کرده 
و اساس طرح او بر این حق انساني استوار شده است. حقي مثل کار، آموزش، 
آزادي، امنیت، مسکن، سامت و...، این پرونده براي ارجگذاري به وزیر کافي 

بوده و هست. 

 سيد مسعود رضوي

رئیس مجلس گفت: در صحنه 
منطقه ای، تحوات در مسیر پیروزی 
محور مقاومت حرکت می کند و این 
مساله دشمنان را مصمم تر به مقابله و 

محدودسازی مردم فلسطین می کند.
به گزارش خان���ه ملت، دکتر 
علی اریجانی رئیس مجلس دیروز 
با زیاد النخاله، دبیرکل جنبش جهاد 
اسامی فلسطین و هیأت همراه دیدار 

و گفتگو کرد.
رئیس مجلس در این دیدار با 
بیان اینکه حمای���ت از مردم مظلوم 
فلسطین وظیفه اسامی ایران است، 
اظهار داشت: حمایت از فلسطین بر 
افزایش امنیت منطقه تأثیر می گذارد 
و جمهوری اسامی همواره از مردم 
فلسطین و آرمان مقاومت حمایت 

می کند.
وی با اشاره به تحوات اخیر 
فلس���طین و برگزاری راهپیمایی 
بازگشت توس���ط مردم این کشور، 
گفت: در ش���رایط کنونی استراتژی 

آمریکا و رژیم صهیونیستی مقابله و 
محدود کردن محور مقاومت است، 
اما اقدامات و ابتکارات مردم فلسطین 
مانند راهپیمایی بازگشت این رفتارها 

را خنثی می کند.
دکتر اریجانی ادامه داد: تردیدی 
نیس���ت که در صحن���ه منطقه ای، 
تحوات در راستای پیروزی محور 
مقاومت حرکت می کند و این مسئله 
دش���منان را مصمم تر به مقابله و 

محدودسازی مردم فلسطین می کند.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: 
تردیدی نیست که یگانه راه غلبه بر 
دش���من حمایت از آرمان مقاومت 
است، اما برای تحقق این مساله باید 
ابتکاراتی مانند راهپیمایی بازگشت 

صورت گیرد.
وی ادامه داد: در چند ماه اخیر 
صحنه منطقه ای ش���فاف تر شده 
اس���ت، به طوری که در این مدت 
برخی از کشورهای عربی به صورت 
رسمی با صهیونیست ها ارتباط ایجاد 

کرده و برخی از این کش���ورها هم 
س���کوت می کنند که این رویکردها 
به تاش های مردم مظلوم فلسطین 

صدمه می زند.
 محور مقاومت پیروز مي شود

زیاد النخاله دبیرکل جنبش جهاد 
اسامی فلس���طین هم در ابتدای این 
دیدار با تقدیر از حمایت های جمهوری 
اسامی از مردم مظلوم فلسطین و آرمان 
مقاومت، گفت: ایران در شرایطی از 
فلسطین حمایت می کند که بسیاری 
از کش���ورهای عربی در حال عادی 
سازی روابط با صهیونیست ها هستند.
 وی ادامه داد: امس���ال ایام ویژه ای

 برای مردم فلسطین به ویژه نوار غزه 
بود و به رغ���م محاصره نواز غزه و 
شرایط دشوار، اهالی این منطقه، ابتکار 
راهپیمایی بازگشت را اجرایی کردند 
که این اقدام تأثی���ر زیادی بر افکار 
عمومی داخلی، منطقه ای و بین المللی 

داشت.
زیاد النخاله گفت: در ماه های 
گذش���ته نوار غزه ش���اهد دو نبرد 
مهم و س���نگین بود که در هر دو 
این رویارویی ها محور مقاومت بر 
نیروهای صهیونیستی پیروز شدند. 
امروز مقاومت فلس���طین ابزارها و 
ظرفیت های ارزشمندی برای مقابله با 

تجاوزات صهیونیست ها دارد.
دبی���رکل جنب���ش جه���اد 
اسامی فلسطین گفت: به طور حتم 
محور مقاومت در منطقه پیروز خواهد 
شد و این محور با انسجام در برابر هر 

گونه تجاوزگری خواهد ایستاد.

 با موافقت مقام معظم رهب���ری و حکم رئیس 
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، حجت ااسام 
و المسلمین نوری  زاده به ریاست مرکز رسیدگی به امور 

مساجد استان تهران منصوب شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز رسیدگی به امور 
مساجد، با حکم حجت ااسام والمسلمین محمدجواد 
حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
کشور، حجت  ااسام والمسلمین سید ناصرالدین نوری 
زاده به ریاست مرکز رسیدگی به امور مساجد منصوب 

شد.
در این حکم  آمده  است: 

نظام مقدس جمهوری اسامی که به عنوان مولود 
مسجد، چهار دهه رشد و بالندگی را با عزت و اقتدار 
پشت سر گذاشته اس���ت، در ادامه ی مسیر نورانی و 
تمدن س���ازی که تا س���پردن امانت به دست مبارک 
صاحب اامر)عجل اه تعالی فرج الش���ریف( در پیش 
دارد، با عمران و آبادانی معنوی و مادی خانه های خدا، 
تا دستیابی به آرمان مسجد طراز اسامی، می تواند ادای 

دِین نماید.
 مرکز رس���یدگی به امور مساجد استان تهران  که 
با حکم وایی و همت حضرات آیات مهدوی کنی و 
انواری)رضوان  اه  تعالی علیهما( تأسیس شد، اکنون با 
کوله  باری ارزش���مند از سوابق و تجربیات و مجهز به 
دانش مدیریت مسجد، آماده و مهیا شده است تا ضمن 
حفظ هویت مردمی خانه ه���ای خدا، در جهت تحقق 

مأموریت های تخصصی، گامهای تکمیلی بردارد.
  ل���ذا با موافق���ت و عنای���ت رهب���ر فرزانه 

انقاب )مد ظله  العالی( و نظر به تدبیر عالیه   معظم له 
در خصوص هدایت و حمایت مس���اجد با محوریت 
نمایندگان معزز ولی  فقیه در مراکز استانها و اشراف ائمه 
محترم جمعه در سراسر کشور، با اعتماد به فضل الهی، 
جنابعالی را که از روحیه  جهادی و انقابی برخوردارید 
و تجربه س���الها مدیریت موفق در عرصه  فرهنگی و 
شناخت عمیق از اقتضائات استان تهران را در کارنامه  
خود دارید، به مدت پنج س���ال، به عنوان: "رئیس مرکز 
رسیدگی به امور مساجد استان تهران" منصوب می کنم.

 مقتضی اس���ت ضمن بهره من���دی از برکات 
خرد جمعی در قالب " ش���ورای راهبردی"، متشکل 
از پیشکس���وتان، کارشناسان و ائمه جمعه و جماعات 
منتخب، عاوه بر پیگیری موارد مندرج در پیوس���ت 

حکم، محورهای زیر را در کانون اهتمام قرار دهید:
*استمرار اجرای برنامه پنجساله راهبردی سوم تا 

سال 1400
 *اتخاذ تدابی���ر مقتضی برای به���ره برداری از 
گنجینه ی اسناد پشتیبان و زیرساخت های برنامه ای و 
محتوایی تولید شده  همزمان با بهسازی و به روز رسانی 

در مبانی و ابتکار عمل در میدان
*  تقویت انس���جام و هم افزایی با سایر نهادها و 
دستگاههای مرتبط با مساجد، در قالب "ستاد ساماندهی 

مساجد استان" و مطابق با آیین نامه مصوب
*  بهره برداری حداکثری از ظرفیت و جایگاه ائمه 
محترم جمعه شهرستانهای استان در پشتیبانی از مساجد

*  به  اش���تراک  گذاری سرمایه  علمی و تجربی در 
اختیار، با مراکز رسیدگی به امور مساجد سایر استانها

 اریجاني:  حمایت از فلسطین 
بر افزایش امنیت منطقه تأثیر می گذارد

حجت ااسام نوری زاده رئيس مرکز رسيدگی به امور مساجد شد

اطاعات مالي ماليات پردازان افشا نمي شود

مراس���م بزرگداش���ت مرحوم آیت اه رفس���نجانی با سخنرانی 
رئیس جمهوری پنجشنبه 20دی در سالن اجاس سران برگزار می شود.

محسن هاشمی رئیس شورای ش���هر تهران از دیگر سخنرانان این 
مراسم خواهد بود.

مراسم بزرگداشت آيت اه هاشمی رفسنجانی  
هفته آينده برگزار می شود

ظريف: کم مانده ترامپ و رژيم اسرائيل 
از سياره زمين خارج شوند!

وزیر خارج���ه ایران به تصمیم 
رئیس جمه���وری آمری���کا و رژیم 
صهیونیستی برای خروج از »سازمان 
آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد« 

)یونسکو( واکنش نشان داد.
   »محمد جواد ظریف«با اشاره 
به توافقاتی که تا کنون دولت »دونالد 
ترام���پ«، رئیس جمهوری آمریکا از 
آنها خارج شده است  نوشت: »بعد 
از برج���ام، توافق نفتا، پیمان ترنس-
پس���یفیک )TPP(، معاهده جوی 

]پاریس[ و... رژیم ترامپ- همراه با 
رژیم اسرائیل- امروز رسماً از یونسکو 

خارج شدند. 
چیزی مانده که دولت ترامپ و 
رژیم دست نشانده اش از آنها خارج 

شوند؟ شاید کاً سیاره زمین !«
 ای���اات متحده آمریکا و رژیم 
صهیونیستی سه شنبه )1ژانویه 2019( 
با متهم کردن یونسکو به رویکردهای 
ضداسرائیلی رسماً از این نهاد بین المللی 

خارج شدند .

 حجت ااسام دکتر عاملی  
عضو  شورای عالی انقاب فرهنگی   شد

به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
دفتر مقام معظم رهبری، حضرت 
آی���ت اه خامن���ه ای در حکمی، 
حجت ااسام دکتر سیدسعیدرضا 
عاملی را به عنوان عضو  شورای 
عالی انق���اب فرهنگی منصوب 

کردند.
وي 11 دي و در جلسه شوراي 
عالي انقاب فرهنگي بارأي اعضا به 
عنوان دبیر این شورا انتخاب  شده 

بود.



نمایشگاه بهرام کلهرنیا در گالری آ

نمایشگاه »در پرانتز« در حالی در گالری »آ« به نمایش گذاشته 
می ش����ود که چند روز پیش ش����هرداری مانعی را برای فعالیت این 

گالری ایجاد کرد.
به گزارش ایس����نا، چند روز پیش آسیه مزینانی � مدیر گالری 
»آ« � خبر داد که شهرداری با قرار دادن بلوک های سیمانی جلوی 
درب این گالری، این مکان را پلمب کرده است و توضیح داد که 
ش����هرداری تاکید دارد گالری های هنری حق حضور در فضاهای 

مسکونی ندارند.
حاا مزینانی از پیگیری برای حل این مشکل خبر می دهد و در 
گفت وگو با ایسنا اظهار می کند: ما نمایشگاه خود را برگزار می کنیم. 
در حال حاضر رایزنی هایی انجام شده و بلوک های سیمانی برداشته 
شده اند. به گفته او این مشکل تنها گریبان گالری »آ« را نخواهد گرفت 
و آن ها در تاش هستند تا با نوشتن نامه ای خواستار اصاح قانون 
در این زمینه شوند . درباره جدیدترین نمایشگاه این گالری آورده 
شده است: » در پرانتز« عنوان تازه ترین نمایشگاه گروهی گالری آ 
است اگرچه تصمیمی برای تبعیت از قوانین رایج در نمایشگاه های 
گروهی ندارد و جمع و هم آیی »فردیت« است. فردیتی با گام هایی 

آهسته به سوی اجتماع.
این نمایش����گاه با تاکید بر س����ویه های اجتماعی موضوع آثار، 
در پی ایجاد ارتباطی نزدیکتر، دو سویه و متقابل، میان مخاطب و 
هنرمند است که هر دو در اجتماعی یکسان نفس می کشند با این 
تف����اوت ک����ه یکی از این دو، توان بازنمایی دیگرگونه ای از جهان 
خود را داراس����ت. آنچه در نهایت حاصل ش����ده،  بازتاب وضعیت 
امروز ماست از منظر هنرمندی که در تاش است تا معنای جهان 

خویش و دیگری را توامان دگرگون سازد. 
در پرانتز با نمایش آثار مرتضا آکوچکیان، فاطمه افشاری، فرید 
بیان، محبوبه پرنیان، مژده توحیدی، محمد حدادی، زهره رحمانی، 
هاجر رهگذر، پریسا زیار، علی شیری، آتنا فریدونی، حسام فطرتی، 
م����ارال قندیلی، مهرداد کریم����ی، دارام معروف، مونا نجفی زاده، 
سیامک نصر، شهرزاد ولی زاده و صادق همتی،  روز جمعه ۱۴ دی 
س����اعت چهار عصر افتتاح ش����ده و تا روز دوشنبه ۲۴ دی ماه ادامه 

خواهد داشت.
گالری آ در خیابان کریم خان زند- ابتدای خیابان شهید عضدی 

) آبان جنوبی(- کوچه ارشد- شماره ی هفت واقع است.

آخرین اثر مکتوب محمد علی اس���امی 
ندوش���ن با عنوان »نامه بفرزند« که به خط 
نستعلیق اساتید خوشنویسی کشور نگاشته شده 
است، چهارشنبه هفته آینده در جریان برگزاری 
ششمین شب  فرهنگی یزد رونمایی می شود.

محم���ود رهبران � یکی از این اس���اتید 
خوشنویسی � در گفت وگو با ایسنا در رابطه 
با آخرین اثر فاخر خوشنویس شده  دکتر اسامی 
ندوشن و انگیزه نگارش آن، می گوید: نوشتن 
نامه تا چند سال پیش جزو سنت هایی بود که 
افراد در هر نقطه شهر یا کشور با آن از حال 
و احوال یکدیگر مطلع می ش���دند؛ رسمی که 
طی س���ال ها انسان به آن عادت کرده بود اما 
با بروز و ظهور فناوری های نوین، در زندگی 
انس���ان تغییراتی حاصل شد که از آن جمله 

کمرنگ شدن نگارش نامه بود.
وی ادام���ه می دهد: اکنون با پیش���رفت 
تکنولوژی، فاصله ها بس���یار کم شده تا جایی 
که افراد هر زمان اراده کنند از یک سوی دنیا 
با دوس���تان و بستگان خود در سویی دیگر 

جهان، به راحتی ارتباط برقرار می کنند.
به گفته  این خوشنویس یزدی، در این میان 
نامه نگاری ها نیز محدود شده و ارتباطات بیشتر 
از طریق فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
میسر است ولی در عین حال، افراد در گذشته 
تا می خواستند، می نوشتند و محدودیتی برای 
صحبت با کسی در نامه نداشتند، ضمن این که 
این نامه کاغذی تا مدت ها به عنوان یادگاری 

نگهداری می شد.
رهبران اظهار می کند: یکی از مزایای نامه 
نوشتن، ماندگاری متنی بود که نوشته می شد؛ 
گاه محتوای این نامه ها عاشقانه و گاه پندآموز 
بود، گاه در این نامه های به مس���ایلی اشاره 
می شد که می توانست برای نسل آینده درس 
و آموزش به همراه داشته باشد و باعث کسب 

تجربه برای آنها شود.
وی از جمله ای���ن نامه های ماندگار به 
نامه امام حسین )ع( به مردم بصره، نامه »ملک 
الشعرای بهار« به همسرش و نامه دکتر »علی 
شریعتی« به پسرش اشاره و اضافه می کند: هر 
چه بود و هست نامه خواهد ماند زیرا انسان 

هیچ زمان از نوشتن آن دست برنمی دارد.
رهبران در مورد آخرین اثر مکتوب دکتر 
اسامی بیان می کند: به تازگی نامه ای از دکتر 
اسامی ندوشن به فرزندانش به دست آمد که 
البته خطاب به همه فرزندان ایران اس���ت؛ لذا 
به منظور رساندن آن به دست این نسل و کم 
شدن فاصله میان نسل ها، اقدام به خوشنویسی 
آن کردی���م تا این نامه که سراس���ر حکمت 

و آموزه ه���ای اخاقی، دغدغه های هویتی، 
عشق به وطن و انسان هاست، به دست نسل 
 حائل امروز برس���د و در تاریخ هم به یادگار 

بماند.
وی یادآور می ش���ود، در این کتاب چهار 
یادداشت از استادان بزرگ ادب و هنر  یعنی 
دکتر »اصغر دادبه«، دکتر »محمدجعفر یاحقی« 

و »میرجال الدین کزازی« و »فریدون مجلسی« 
به خط اس���تاد »امیرخانی« نیز افزوده شده و 
اشعاری از دکتر اسامی نیز با مضامین نزدیک 
به محتوای  نامه در قالب تابلوهای نفیس���ی از 
خوشنویس���ی و تذهیب زینت بخش آن شده 

است.
این خوش���نویس یزدی که خود نیز از 
نگارندگان این کتاب به خط خوش نستعلیق 
است، در پایان خاطرنشان می کند: این کتاب 
در ۱۹دی ماه در ش���ب فرهنگی یزد که به 
تجلیل دکتر اسامی اختصاص یافته، رونمایی 
می شود و اول بهمن نیز در تهران طی مراسمی 
با حضور بزرگان ادب و هنر رونمایی و معرفی 

خواهد شد.
محمدعلی اس���امی نُدوَش���ن )زاده 
۱۳۰۴ش/۱۹۲۵م، ندوشن، یزد( شاعر، منتقد، 

نویسنده، مترجم و پژوهشگر ایرانی است.
محمدعلی اس���امی ندوشن، برخی از 
آثار خود را با امضای مس���تعار »م. دیده ور« 
چاپ و منتش���ر ساخته است. کتاب »ابر زمانه 
و ابر زلف« وی در سال ۱۳۴۲به عنوان کتاب 
برگزیده س���ال از سوی انجمن کتاب انتخاب 
ش���د. اسامی ندوشن در مدت ۵۰ سال بیش 
از ۴۵کتاب و صدها مقاله در باب فرهنگ و 
تاریخ ایران و ادبیات فارس���ی به رشته تحریر 

درآورده است.
 تأسیس فرهنگ سرای فردوسی و انتشار 
فصل نامه  هستی از اقدامات او در زمینه اعتای 
فرهنگ و ادب فارسی می باشد. شیرین بیانی 
استاد تاریخ دانشگاه تهران و نویسنده چندین 

کتاب تاریخی، همسر اوست

رییس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس���تی و گردش���گری از 
فارغ التحصیان و دانشجویان رشته های 
مرتبط با این سازمان، دعوت کرد تا 
به س���وی کارآفرینی بروند و تاکید 
کرد که این س���ازمان فضای خوبی 
برای کارآفرینی در این شغل ها ایجاد 

کرده  است.
به گزارش ایسنا، هر چند در طول 
س���ال های گذشته، یکی از ایرادهای 
وارد شده به سازمان میراث فرهنگی 
و قوانین آن، مش���کات مطرح شده 
برای ورود دانشجویان و به خصوص 
فارغ التحصیان رشته های مرتبط با 
عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دس���تی و گردشگری به این سازمان 
و استفاده از تخصص آن ها در جای 
اصل���ی خود بود، اما نه تنها در طول 
این س���ال ها هیچ قدم و حتی حرفی 
که نشان از تمایل متولیان این سازمان 
برای برطرف کردن این مشکل باشد، 
ش���نیده نشده است، بلکه درست در 
زمانی که طرح بازنشستگی کارمندان 
واجد شرایط  در حال اجرائی شدن 
بود، و نور امید در دل فارغ التحصیان 
و دانش���جویان برای قرار گرفتن در 
جایگاه اصلی خود روش���ن می شد، 
انگار صحبت های رئیس س���ازمان 
میراث فرهنگی مبنی بر کوچک سازی 
دولت، آِب پاکی را روی دست آن ها 

ریخت !

علی اصغر مونسان با بیان این که 
موضوع کار و اشتغال، متولیاِن خود 
را دارد، ادام���ه می ده���د:  هر چند 
فارغ التحصیان باستان شناسی، مرمت 
آثار تاریخی یا رشته های مرتبط با این 
سازمان، به این حوزه مرتبط می شوند، 
اما یک نکته وجود دارد و آن پر شدن 

ظرفیت دولت از اشتغال است.
او ب���ا تاکید ب���ر این که نباید 
نگاه به این س���مت باشد که حتما 
فارغ التحصیان این رشته ها، جذب 
بدنه دولت ش���وند، می افزاید: دولت 
در حال کوچک کردن خود اس���ت، 
از یک س���و سازمان میراث فرهنگی 

اصا مجوز استخدام ندارد و از سوی 
دیگر دولت اجازه استخدام نمی دهد، 
براساس قانون دولت باید به سمت 
کوچک سازی برود، سیاستی که آن 

را قبول داریم.
مونس���ان با بیان این که سازمان 
میراث فرهنگ���ی موظف به ایجاد 

فضاهای اشتغال زاست، ادامه می دهد: 
خوش���حالم که بگویم در یک سال 
گذش���ته ما جزو دستگاه های پیشرو 
کش���ور در امر ایجاد اشتغال بوده ایم. 
در واقع ما فضای کسب و کار ایجاد 

می کنیم.
وی با این وجود با اشاره به این که 

نباید نگاه فارغ التحصیان این حوزه ها، 
استخدام در سازمان میراث فرهنگی 
باشد، اضافه می کند: این کار نشدنی 
است، چون سیاست دولت این نیست 
.  او به تعداد بسیار کم، افرادی که در 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری بازنشسته شده اند، اشاره 
می کند و می گوید: از سوی دیگر قرار 
نیست به جای کسانی که بازنشسته 
 ش���ده اند، بار دیگر ج���ذب انجام

 شود.
رئیس سازمان میراث فرهنگی 
از فارغ التحصیان رشته های مرمت و 
باستان شناسی و دیگر رشته های مرتبط 
به این س���ازمان دعوت می کند تا به 
سمت کارآفرینی بروند و می گوید: 
این سازمان فضای خوبی ایجاد کرده 
است، اکنون کارهای حمایتی و هدایتی 
انجام می دهیم، تسهیات ارزان قیمت 
در اختی���ار آن ها می گذاریم، در این 
زمینه می توان به اعداد خوبی اش���اره 
کرد، تس���هیاتی تا کنون داده ایم و 
باز هم پرداخت می ش���ود، همه به 
این دلیل اس���ت که سازمان میراث 
فرهنگی نیز بتواند برای اشتغال کمکی 

کرده باشد.
مونس���ان تاکی���د می کند: اما 
این که نگاه این باش���د که در سازمان 
میراث فرهنگی استخدام انجام شود، 
فعا میسر نیست و دولت آن را قبول 

نمی کند .

3 اخبار داخلي
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کوتاه آموزشيفارغ التحصیان صنایع دستی و گردشگری تسهیات کارآفرینی می گیرند 

ناشناخته بودن جایگاه موزه های دانشگاهی از چالش های تحقق نظام 

نوآوری است
رئیس مرکز تحقیقات سیاست  علمی کشور، رونق علم را در گرو 
اثرگذاری و نفوذ در ایه های مختلف جامعه دانست و گفت: از اقتضائات 
تحقق نظام نوآوری، موزه های دانشگاهی هستند که تاثیر باای اجتماعی 

و نیز ارتباط تنگاتنگ علم و عامه را محقق می کنند.
به گزارش ایسنا، دکتر وحید احمدی چهارشنبه در پنجمین نشست 
تخصصی موزه های دانشگاهی افزود: در تحقق این نظام که با نگرش 
جامع توسعه علمی شکل می گیرد، تلقی ما از دانشگاه نسل جدید آن به 

عنوان دانشگاه کارآفرین و نیز تاثیرگذاری باای اجتماعی است.
وی ازمه تاثیرگذاری باای اجتماعی دانشگاه را ارتباط و تعامل 
با فهم مردم از علم و توسعه دانست و تاکید کرد: رونق علم در گرو 

اثرگذاری و نفوذ در ایه های مختلف جامعه است.
احم���دی با بی���ان اینکه موزه علم از طریق زب���ان نرم افزاری و 
س���خت افزاری خود تا سال ها بر ذهن مردم تاثیر می گذارد، خاطرنشان 
کرد: امروز باید از مفاهیم یادگیری به فهم عمیق برسیم که در موزه های 

علم و موزه های دانشگاهی قابل تحقق است.
  نگرانی مراکز غیرانتفاعی از سیاست های مالی آموزش عالی

 در سال آینده
رئیس اتحادیه دانشگاه های غیردولتی و غیر انتفاعی کشور وضعیت 
مالی مراکز غیرانتفاعی را در سال آینده نگران کننده توصیف کرد و گفت: 
انتظار داریم دولت با توجه به تورم وسیاس���ت های پذیرش دانش���جو 
کمک هایی را در قالب فعالیت های فرهنگی به مراکز غیرانتفاعی ارائه 

دهد تا موجودیت این مراکز با مخاطره مواجه نشود.
علی آهون منش در گفت وگو با ایس���نا افزود: در حال حاضر 
مراکز غیرانتفاعی حتی یک ریال هم از دولت بودجه دریافت نمی کنند 
و فقط دانشگاه های غیرانتفاعی به دلیل فعالیت در حوزه اسامی ردیفی 
را از دولت دریافت می کنند اما سایر دانشگاه ها از این ردیف بی بهره 

هستند .
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به تصمیم دولت درخصوص 
پذیرش دانشجو و اینکه از سال آینده ۸۵ درصد از پذیرش دانشجویان 
براس���اس سوابق تحصیلی صورت می گیرد و تنها ۱۵ درصد با آزمون 
وارد دانش���گاه ها می شوند، وضعیت مراکز غیرانتفاعی با بحران مواجه 
خواهد ش���د، چرا که در این ش���رایط اغلب دانشجویان، دانشگاه های 
دولتی را به دانش���گاه های غیردولتی ترجیح خواهند داد و با توجه به 
اینکه مراکز غیرانتفاعی بودجه های خود را از طریق جذب دانش���جو 
تامین می کنند، افزایش صندلی خالی، دانشگاه های خصوصی را با بحران 

مالی مواجه می کند.
دانشگاه تهران ممنوعیت ورود استاد دکتر شفیعی کدکنی را 

تکذیب کرد
در پی درج اخباری در رس���انه ها و فضای مجازی مبنی بر ایجاد 
ممنوعیت و محدودیت برای ورود استاد دکتر شفیعی کدکنی به دانشگاه 

تهران، روابط عمومی دانشگاه این خبر را تکذیب کرد.
 دانش���گاه تهران اعام کرد اساس���اً از طرف نیروهای حراست و 
انتظامات دانشگاه تهران هیچ گونه ممانعتی برای ورود این استاد برجسته 
به دانش���گاه ایجاد نشده است. پرسنل انتظامات دانشگاه عموماً استاد 
را می شناس���ند و ش���أن و جایگاه ایشان را به خوبی می دانند و هرگز 
در خدمتگزاری به این استاد ممتاز و برجسته دانشگاه تهران که برای 
یکایک کارکنان دانشگاه به نیکی و بزرگی شناخته شده است، کوتاهی 

نکرده و نخواهند کرد.
در این اطاعیه آمده اس���ت؛ یادآور می ش���ود که در روز سه شنبه 
۱۱دی ماه در اطراف دانشگاه تجمعات و ناآرامی هایی وجود داشته که به 
تبع آن نیروهای انتظامات دانشگاه تهران موظف بوده اند ورود و خروج 
افراد را دقیق تر بررسی و کنترل نمایند. از این رو به دلیل ازدحامی که 
در ورودی های مختلف دانشگاه وجود داشته است، استاد شفیعی کدکنی 
احس���اس کرده اند که امکان ورود ایشان به دانشگاه فراهم نیست و از 
ورود به دانش���گاه صرف نظر کرده و به کتاب فروشی های رو به روی 

دانشگاه برای انجام امور شخصی مراجعه می نمایند.
 خطای انسانی، علت ۷۰ درصد حوادث مدارس

معاون تربیت بدنی و س���امت وزارت آموزش وپرورش، فرهنگ 
ایمنی، فقدان استاندارد، آموزش ناکافی و کمبود نظارت را از دایل بروز 

حوادث ناگوار دانست.
به گزارش ایس���نا، مهرزاد حمیدی در گردهمایی مشترک اعضای 
شورای معاونان و مدیران کل آموزش وپرورش استان های کشور گفت: 
براساس آمار حدود ۷۰ درصد حوادث براثر خطای انسانی ازجمله فقدان 

نظارت و نقص سیستم ایمنی و... اتفاق می افتد.
حمیدی اظهار کرد: در تحقیقاتی که درزمینه  آسیب های اجتماعی 
انجام دادیم، مشخص شده ۸۶نوع آسیبی که اتفاق افتاده، اغلب مربوط 
به زمین خوردگی و برخورد با اشیا است که خیلی جدی گرفته نشده 

است.
 بحران ارزی مدارس ایرانی خارج از کشور

رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور گفت: انعکاس 
تجربیات موفق آموزش  وپرورش در محیط بین الملل تصویر مثبت کشور 

را ارتقاء می دهد.
به گزارش ایسنا، غامرضا کریمی اظهار کرد: ضروری است آموزش  
وپرورش در سطح بین المللی حضور پررنگ  تری داشته باشد لذا با ارائه 
تجربیات و توانمندی های داخلی در عرصه جهانی می توانیم حضور خود 

را پررنگ و تصویر مثبت از ایران را ارتقاء دهیم.
وی افزود: استان ها تجارب موفق خود در سطح مدارس به  صورت 
گزارش مصور و رعایت ش���اخص ها را به مرکز امور بین الملل ارسال 
 تا به زبان های زنده دنیا ترجمه و برای اس���تفاده س���ایر کشورها ارائه 

شود.
کریم���ی از تحصیل بیش از ۱۳ه���زار دانش آموز در ۱۱۰واحد 
آموزشی و در ۵۶کشور جهان خبر داد و اذعان کرد: مدارس خارج از 
کش���ور با بحران ارزی مواجه شده اند به  طوری که با افزایش بهای ارز 
در س���ال جاری تنها امکان تأمین نیمی از هزینه های مدارس خارج از 

کشور وجود دارد.
وی اضافه کرد: با توجه به افزایش ۱۵درصدی بودجه مدارس خارج 
از کشور در بودجه سال ۹۸، مشکات تأمین ارز با بحران جدی تری 

مواجه خواهد بود.
وی اظهار کرد: از اعزام معلمان به مدارس خارج از کش���ور به  
صورت دریافت ریالی حقوق استقبال می کنیم تا بتوانیم بخشی از کسری 

بودجه مدارس خارج از کشور را جبران کنیم.
 دانشگاه شریف سال ۹۸ مجبور به کاهش بودجه پژوهشی است

رئیس دانش���گاه صنعتی شریف گفت: این دانشگاه در سال آینده 
 رش���د بودجه ای ۱۰.۴۵ درصدی داش���ته است که با این رقم باید از 

بودجه های پژوهشی دانشگاه بکاهیم.
محمود فتوحی در گفتگو با مهر گفت: در ایحه بودجه سال ۹۸ 
حدود ۱۰.۴۵ درصد بودجه این دانشگاه رشد داشته است که این رقم 

بسیار کم است.
وی افزود: با توجه به اینکه برای س���ال آینده ۲۰ درصد افزایش 
حقوق درنظر گرفته ش���ده است بنابراین افزایش بودجه دانشگاه حتی 

متناسب با افزایش حقوق ها نخواهد بود.
فتوحی اظهار داشت: با این میزان افزایش بودجه، دانشگاه صنعتی 
شریف سال آینده در زمینه دانشجویی مانند تغذیه و تعمیرات خوابگاهی 

نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
 اعام زمان مصاحبه برای دانشجویان علوم پزشکی متقاضی 

انتقال به داخل
مرکز خدمات آموزش���ی وزارت بهداش���ت زمان مصاحبه برای 
دانشجویان علوم پزشکی متقاضی انتقال از خارج برای ادامه تحصیل در 

داخل کشور را اعام کرد.
 به گزارش مهر، مرکز خدمات آموزش���ی وزارت بهداشت زمان 
جدی���د مصاحبه برای متقاضیان انتقال از خارج برای ادامه تحصیل در 

داخل کشور را برای دانشجویان علوم پزشکی اعام کرد.
متقاضیان انتقال جهت ادامه تحصیل در داخل کش���ور که پرونده 
آنها در سامانه انتقال تکمیل شده و واجد شرایط تعیین زمان مصاحبه 
شناخته شده اند، می توانند برای ماه های خرداد،  تیر و مرداد در سال 

۱۳۹۸ وقت مصاحبه بگیرند.
با توجه به اینکه انتخاب زمان مصاحبه توس���ط دانش���جو صرفا 
از طریق س���امانه میس���ر است، متقاضیان باید نسبت به تکمیل پرونده 
 و رف���ع نواقص احتمالی در س���امانه انتقال دانش���جویان به آدرس: 
  http://mohed.behdasht.gov.ir/EducationServicePortal 

اقدام کنند.
سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی  شد

اعضای ش���ورای عالی انقاب فرهنگی به دبیر شدن »سعیدرضا 
عاملی« برای شورای عالی انقاب فرهنگی رأی دادند.

به گزارش مهر ، درجلسه شورای عالی انقاب فرهنگی که با حضور 
رئیس جمهوری و اعضای شورا برگزار شد، سعید رضا عاملی به عنوان 

گزینه پیشنهادی اعضا برای دبیری این شورا انتخاب شد.
سعیدرضا عاملی، رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و 

استاد گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی است.
محمدرضا مخبر دزفولی از سال ۱۳۸۴ تا کنون دبیر شورای عالی 

انقاب فرهنگی بود.

هاشور

 چهار نشانۀ تعصب

درمان تعصب بسیار دشوار است، 
چ���ون هیچ کس خ���ود را متعصب 
نمی داند. تعصب چیزی است که ما آن 
را همیشه در دیگری می بینیم و دیگری 
در ما! از سوی دیگر، ویرانگری تعصب 
و توهم به قدری است که تا می توان 
باید در کاستن از دامنه های آن کوشید. 
انسان متعصب، مانع هر گونه رشد و 
پیشرفتی در پیرامون خود می شود و 
ملت متعصب، به دست خود کشورش 
را نابود می کند. بدین رو می سزد که در 

ماهیت تعصب بیشتر بیندیشیم و نشانه های آن را بشناسیم.
در چیستی تعصب، سخن های بسیاری گفته اند؛ اما آنچه همگان 

بر آن توافق دارند، چهار نشانۀ اهل تعصب است: 
یک. غلبه باورمندی بر آگاهی

باورهای انسان متعصب بیشتر از آگاهی های او است. او بیش از 
آنکه بداند و بشناسد و بخواند، باورمند است و آن اندازه که اقیانوِس 
باورهای او سرشار است، کاسۀ دانش او پر نیست. متعصب، بیش از 
دانش، گرایش دارد و بیش از آنکه عقیده ش���ناس باش���د، عقیده پرست 
اس���ت. حاضر اس���ت در راه عقیده اش جان بدهد، ولی حاضر نیست 
درباره عقیده اش مطالعه کند یا از دیگران بپرسد. او آنچه را که می داند، 
می خواهد در گوش دیگران فرو کند، اما نمی تواند همدانه در سخن 
دیگران بیندیش���د. باورها در غیبت دانش ها، از س���نگ و چوب، بت 

می سازند و از زمین و زمان، مقدسات. 
دو. ناآشنایی با ”دیگر“ها

متعصب معمواً ش���ناختی ژرف از دیگران و باورهای شان ندارد. 
بی خبری از اندیش���ه ها و باورهای دیگران او را به آنچه دارد دلبسته تر 
می کند. انسان ها هر چه با شهرها و کشورهای بیشتر و بزرگ تری آشنا 
باش���ند، دلبستگی کمتری به روس���تای خود دارند. یک راه مجرب و 
نتیجه بخش برای درمان تعصب، آشنایی نزدیک، دقیق و جزئی تر با دیگران 
است. آدمی تا خانه های دیگران را نبیند، گمان می کند که خانه اش کاخ 
است؛ اما وقتی خانه های بیشتری دید، چشمش به عیب های خانه اش 
باز می شود. راه دیگر، توانمندی در هم ذات پنداری است که آن نیز خود 
محصول چندین خصلت و مهارت است. برای تقویت هم ذات پنداری 
که از ضروری ترین فضیلت های انسانی در زیست جمعی است، راه های 
بسیاری پیشنهاد کرده اند؛ از جمله: مطالعۀ رمان و دیدن فیلم های تأثیرگذار 

و گفت وگوی طوانی و مهربانانه با صاحبان افکار مختلف.
سه. همسانی در روش ها و منش ها

متعصبان هر دین و آیینی داشته باشند، در روش و منش همسان اند؛ 
یعنی یهودی متعصب همان گونه درباره دیگران می اندیشد و عمل می کند 
که مسیحی متعصب و ائیک متعصب و کمونیست متعصب. آنان هیچ گاه 
نمی توانند در اندیشه و عمل دیگران همدانه بنگرند و نیز در نظر و 
عمل خویش خصمانه یا دست کم خنثی نظر کنند. روش های مقابله و 
دیگرستیزی آنان نیز بسیار شبیه یک دیگر است. اگر صهیونیسم یهودی 
و داعش���یان مسلمان و کمونیسم شوروی و خشونت گرایان بودایی در 
برمه و رهبران کلیس���ا در قرون وسطی و در جنگ های صلیبی، مشی 
و روشی یکسان دارند، از آن رو است که دین اصلی و مشترک آنان 
تعصب است، نه یهودیت یا اسام یا مسیحیت یا بودیزم یا کمونیسم. 
بنابراین، اگر کسی بخواهد بداند که آیا دچار بیماری تعصب شده است 
یا نه، باید در روش و منش متعصبان ادیان دیگر نظر کند و اگر شباهتی 

یافت، بپذیرد که او نیز به بیماری تعصب گرفتار است.
چهار. شجاعت در بیرون؛ زبونی در درون

متعصبان همان قدر که در مواجهه با دیگران و اوضاع بیرونی، شجاع 
و خطرپذیرند، از تغییر درونی و دگرگونی درون زا می هراسند. آنان مانند 
چوب خشک، نرمی و انعطاف ندارند و به همین دلیل از کوچک ترین 
تََرک و شکست هراسان می شوند و غیورانه جلو آن می ایستند. شجاعت 

و بی پروایی متعصب در تغییر دیگری است، نه در تغییر خود.

  رض�ا بابای�ی 

5/5 میلیون گردشگر امسال به ایران سفر کرده اند
معاون گردش���گری با اعام 
این که در هشت ماه نخست امسال 
ح���دود ۵ میلی���ون و ۵۲۰ هزار 
گردشگر به ایران سفر کرده اند که در 
مقایسه با سال گذشته ۵۷درصد رشد 
داشته است،  گفت: سفر گردشگران 
آمریکایی به ای���ران نیز در هفت 
ماه نخست امسال ۲۷درصد رشد 

داشته است .
ولی تیموری به ایس���نا خبر 
 داد: در هفت ماه نخس���ت امسال
 یک هزار و ۶۶۵گردشگر آمریکایی 
به ایران آمدند که این آمار در مقایسه 
با مدت زمان مشابه سال گذشته ۲۷ 
درصد رشد داشته است. تنها در ماه 
آبان ۲۱۴گردشگر آمریکایی به ایران 
س���فر کردند که در مجموع شمار 
گردشگران ایاات متحده آمریکا در 
ایران از ابتدای سال ۹۷تا پایان ماه 

آبان به ۱۸۷۹نفر رسیده است.
وی رشد سفر این گردشگران 
به ایران را با توجه به خروج آمریکا 
از برجام و تهدیدها و تحریم های 
اخیر قابل توجه دانست و بیان کرد: 
با وجود فشارهایی که در ماه های 
گذش���ته وارد شده اما کنجکاوی 
گردش���گران خارجی برای دیدن 

ایران و آش���نایی با مردم و جامعه 
بیشتر شده است.

معاون گردش���گری همچنین 
گفت: با رایزنی هایی صورت گرفته 
با مراج���ع ذی ربط، فرایند صدور 
ویزای اتباع آمریکایی نیز تس���هیل 
می ش���ود. به گفت���ه او، تعداد کل 
گردشگران ورودی به ایران در سال 
۹۶ حدود ۵ میلیون و ۱۱۳هزار نفر 
بود، درحالی که جمعیت گردشگران 
ورودی به ایران در هشت ماه نخست 
امسال متجاوز از آن عدد شده و با 
۵۷درصد رشد به ۵ میلیون و ۵۲۰ 

هزار نفر رسیده است.
معاون گردشگری سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
با بیان این که بیشترین گردشگران 
ورودی به ایران از کشورهای عراق، 
جمهوری آذربایجان و ترکیه بوده اند، 
افزود: در مجموع حدود ۲میلیون و 
۵۰۰هزار گردشگر از این سه کشور 
به ایران س���فر کرده اند که بیشتر با 
تلفیقی از انگیزه ی زیارت، تفریح و 
درمان به ایران آمده اند. ایران برای 
گردش���گران اروپایی و آمریکایی، 
مقصدی فرهنگی محسوب می شود 
و آمار گردشگران ورودی از آمریکا 

و اروپا نیز مشخص ااست.
وی ی���ادآور ش���د: در همه 
ج���ای دنیا و حت���ی در بهترین 

مقاصد گردشگری، بیشترین حجم 
گردشگران از کشورهای همسایه  
هستند، ما هم از این قاعده مستثنی 

نیستیم .
تیموری درباره تاثیر نرخ ارز در 
رشد گردشگر خارجی، اظهار کرد: 
هزینه ها و قیمت تمام شده بسته ی 
سفر یکی از عوامل رقابت پذیری 
مقاصد گردشگری است. افزایش 
ن���رخ ارز در ورود گردش���گران 
خارجی به کشورمان بی تاثیر نبوده 
است اما اقدامات و برنامه های خوبی 
نیز برای جذب گردشگران خارجی 
صورت گرفته است که تاثیر بسزایی 

در این روند داشته است.
گردش���گری،    مع���اون   
میهمان ن���وازی و تعامل ایرانی ها 
را از دای���ل و ابزارهای مؤثر در 
جذب گردشگر دانست و بیان کرد: 
گردشگری عامل بسیار مهمی در 
معرفی و ارائه تصویر واقعی از ایران 
به مردم جهان اس���ت، گردشگران 
بسیاری از کشورهای آمریکایی و 
اروپایی پس از س���فر به ایران و 
در بازگشت به کشور خودشان از 
واقعیت هایی که در ایران دیده اند در 

فضای مجازی سخن می گویند.

حداد عادل :سیاسی شدن، سم مهلک 
شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی است

رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی گفت: سیاسی شدن، سم 
مهلک فعالیت های شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی است و باید همه 

سعی کنیم این فعالیت ها به هیاهوهای سیاسی آلوده نشود.
به گزارش مهر، دکترحداد عادل درجلسه شورای تخصصی تحول و 
ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقاب فرهنگی ضمن تاکید برهماهنگی 
میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ش���ورای تحول و ارتقاء علوم 
انسانی گفت: انتخاب اعضای کارگروه های تخصصی باید چنان باشد که 

به روند برنامه  ریزی تحولی علوم انسانی لطمه ای وارد نکند.
عضو شورای عالی انقاب فرهنگی ادامه داد: شورای تحول در تمامی 
مراحل بر صحت و اتقان تأکید دارد تا مبادا کاری سس���ت و بی  پایه به 

نام اسام تمام شود.
رئیس ش���ورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انس���انی گفت: چه 
در مرحله تدوین س���رفصل های درس���ی و برنامه های آموزشی و چه در 
مرحله تألیف متون درس���ی و سایر مراحل، کار با جدیت و دقت علمی 

انجام می شود.
وی در ادامه با اشاره به سند تحول علوم انسانی افزود: تدوین اسناد 
راهبری جلوی آزمون خطا و اتاف منابع را می گیرد و باید این دو موضوع 

در سند تحول علوم انسانی نیز مشاهده شود.
حداد عادل  افزود: به جای عنوان سند تحول علوم انسانی نام این 

سند »بخش علوم انسانی نقشه جامع علمی کشور« خواهد بود.
وی افزود: حجت ااس���ام  پارس���انیا و حجت ااسام  آذربایجانی از 
حوزه علمیه و از دانشگاه دکتر سلیمی رئیس دانشگاه عامه طباطبایی و 
آهنچیان از وزارت علوم با تشکیل کارگروهی این نقشه راه را به صورت 
نهایی ویرایش کنند و دبیر این کارگروه هم حجت ااسام والمس���لمین 

کاظمینی خواهد بود.

آخرین اثر مکتوب محمدعلی اسامی ندوشن خوشنویسی شد

روایت شاهنامه در نمایش »راز پنهان«
کارگردان نمایش »راز پنهان« با اش���اره به اینکه این 
 نمایش اس���طوره س���یاوش را به شیوه ای مدرن روایت 
می کند، عنوان کرد در این اجرا از هیچ کلمه غیرفارسی 

استفاده نشده است.
داود اسدالهی کارگردان »راز پنهان« که اجرای عمومی 
خود را از ۲۸ آذر ماه در خانه نمایش اداره تئاتر آغاز کرده 
است در گفتگو با مهر گفت: خوشبختانه تا امروز شاهد 
استقبال خوب مخاطبان بوده ایم اما کمی هم از تماشاگران 
تئاتر دلخورم چون انتظار دارم بیش���تر از این از نمایش 
استقبال کنند چون »راز پنهان« یک اثر کاما ایرانی است که 
به جرات می توانم، بگویم حتی یک کلمه غیرفارسی در 

دیالوگ های نمایش به کار برده نمی شود.
 وی ادامه داد: در حال حاضر در ش���رایطی به س���ر 
می بریم که در هر دخمه ای سالن تئاتر زده اند و نمایش 
هایی سخیف که از هر ترفندی برای خنداندن تماشاگران 
استفاده می کنند روی صحنه می روند در حالی که »راز 
پنهان« یک اثر کاما ایرانی درباره شاه بیت شاهنامه یعنی 
اسطوره سیاوش است و من امیدوارم خانواده ها، فرزندانشان 
را هم به دیدن این نمایش بیاورند تا با زبان س���لیس و 

درست فارسی آشنا شوند.
به گفته وی، در این نمایش داستانی براساس یکی از 
اسطوره های شناخته شده ایرانی با نگاهی جدید روایت 

می شود.

این کارگردان تئاتر یادآور ش���د: نمایش بدون تغییر 
داستان اصلی که در شاهنامه آمده است با تلفیق شیوه اجرای 
سنتی و مدرن به صحنه می رود و از هنر پرده خوانی و نقالی 
و حرکات فرم در اجرا بهره گرفته شده است. در طراحی 

صحنه نمایش چهار تیرک صحنه تعبیه شده و چهار نفر از 
بازیگران فرم به عنوان نمادی از سیاوشان امروزی به این 
تیرک ها بسته شده اند. در عمق صحنه نیز یک پرده نقالی 
وجود دارد که بازیگران با نقِل نقال از دل پرده بیرون آیند 

و بعد از پایان بازی شان به درون پرده می روند.
اسدالهی در پایان با اشاره به اینکه این نمایش زمان و 
مکان مشخصی ندارد، عنوان کرد: در زمانه امروز ما شاهد 
حضور سیاوش هستیم؛ سیاوشی که از خون او سیاوشان 
 روییده اس���ت. من این سیاوش���ان را در جنگ تحمیلی 
دیده ام؛ جوانانی که با خون خودش���ان این مرز و بوم را 
آبی���اری کردند و برای دفاع از وجب به وجب این خاک 
جنگیدند و از وطنشان دفاع کردند. نمایش »راز پنهان« درباره 

سیاوشان امروزی است.
س���ودابه گودرزی، سحر حق شناس، فهیمه معین، 
زینب السادات میری، صدف کشوری، مریم اصان پرویز، 
نسا دلیر، مهشید خدابنده لو بازیگران این نمایش هستند 
که تا ۲۱ دی ماه س���اعت ۱۸ در خانه نمایش اداره تئاتر 

روی صحنه می رود.
عکس های نمایش از پرستو قلی نسب است.

 روئین تن سریال »شهین مهین« 
را می سازد 

 کارگردان فیلم سینمایی 
»دل شکس���ته« سریال »شهین 
مهین« را در ش���بکه نمایش 

خانگی می سازد.
 علی رویین تن کارگردان 
س���ینما که در حال نگارش 
فیلمنامه سریال »شهین مهین« 
برای ش���بکه نمایش خانگی 
اس���ت به مهر گفت: فیلمنامه 
س���ریالی را می نویس���م که 
درباره ۲ دخترخاله بزهکار با 
نام های شهین و مهین است 
ک���ه از زندان بیرون می آیند 
و اتفاقاتی کمدی برایشان رخ 

می دهد.
وی اضافه کرد: یک سال و نیم است که نگارش فیلمنامه را شروع 

کرده ام و تا اان ۱۰ قسمت نوشته ام بنابراین کار پرزحمتی است.
کارگردان فیلم سینمایی »دل شکسته« درباره جذابیت های قصه این 
 س���ریال عنوان کرد: من هر کاری که می نویس���م به عشق مردم شروع 
می کنم و هرچقدر که مثل »دل شکسته« مسئوان از آن بدشان می آید، 

مردم دوستش دارند.
وی اضافه کرد: شهین و مهین از جنس زنان سینمای ایران نیستند 

بلکه از جنس مردمی هستند که هر روز در جامعه می بینیم .
رویین تن با اشاره به فضای انتقادی سریال تصریح کرد: زن ها در 
آثار نمایشی چندان قوی نیستند و اگر بخواهند قوی باشند به سمت زن 
سااری کشیده می شوند درحالیکه فرهنگ ما لبریز از شیرزن هایی است 

که بدون اینکه گرایش فمنیستی داشته باشند از قدرت برخوردارند.
کارگردان فیلم »زمهریر« همچنین درباره سرمایه گذار و تهیه کننده 
این س���ریال با توجه به ش���بهه ها نسبت به پولشویی در شبکه نمایش 
خانگی عنوان کرد: »شهین مهین« طغیان علیه همان پولشویان است که 
س���رمایه فیلم و س���ریال ها را فراهم می کنند پس قطعا این طیف هیچ 
جایی در »شهین مهین« ندارد. بعد از اتفاقاتی که برای »زمهریر« رخ داد 
یکی دیگر از دایلی که من خانه نشین شدم همین بود که با هر پولی 

نخواستم کار بسازم و با هرکسی همکاری نمی کنم. 
رویین تن اظهار کرد: محال است که من وارد این جریانات شوم 
و اتفاقا »شهین مهین« علیه همین کسانی که یک شبه همه چیز را می 
خرند، طغیان می کند و من در ابتدای فیلمنامه جمله »پیشکش به همه 

کسانی که نه می خرند و نه می فروشند« را نوشته ام .
این کارگردان س���ینما درباره همکاری با تلویزیون نیز اظهار کرد: 

تلویزیون بیشتر دنبال سرمایه ای برای جایزه دادن است.
وی در پای���ان گفت: تلویزیون ایران نباید ضدفرهنگ عمل کند و 

فرهنگ جاری مردم کشور را مبتذل کند.
این در حالی است که فیلم زمهریر علی روئین تن که در جشنواره 
فجر با انتقاد روبرو ش���ده بود پس از حذف نماهای مورد ایراد وزارت 
ارشاد وقت هنوز فرصت اکران نگرفته است و با حضور این کارگردان 
در مقام کارگردانی این سریال در شبکه رسانه های تصویری این امیدواری 
وجود دارد که فیلم جنجالی زمهریر پس از س���ال ها بتواند با مخاطبان 

خود روبرو شود.

شب ابن بابویه در خانه اندیشمندان 
علوم انسانی

شب ابن بابویه، عصر روز شنبه پانزدهم دی ماه در تاار فردوسی خانه 
اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.

به گزارش ایلنا ابِن بابَُویْه نخستین گورستان شهرری و دومین گورستان 
تهران اس���ت که بسیاری از مش���اهیر ایران، در آن مدفون هستند. نام این 
گورستان برگرفته از نام محمد بن بابُویه معروف به شیخ صدوق یکی از فقها 

و دانشمندان جهان شیعه است که آرامگاه او در آن جا واقع شده  است.
در این شب؛ احمد محیط  طباطبایی بررسی تاریخی از ابن بابویه ارایه 
می دهد. ش���هرام میراب اقدم از چگونگی ساخت فیلم مستند خود درباره 
 ابن بابویه خواهد گفت و فیلم مس���تند » آرامس���تان« به نمایش درخواهد

 آمد.
ابن بابویه آرامگاه بسیاری از شخصیت های دویست سال اخیر، ازجمله: 
اش���رف الدین گیانی مدیر نسیم شمال، محمدعلی فروغی، عبدالحسین 
فرمانفرمائیان، علی اکبر دهخدا، سیدابوالقاسم انجوی شیرازی، جواد فاضل، 
حسین بهزاد، غامرضا تختی، میرزاده عشقی، حسین فاطمی، غامحسین 
صدیقی، حیدر رقابی، محمود محمود، سیدحس���ن سادات ناصری، عباس 
یمنی شریف و صدها شخصیت فرهنگی و سیاسی است، دیگر که در فیلم 

مستند شهرام میراب اقدم  معرفی شدند
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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

45/41 دار 

52/28 دار 

 53/92 دار    

1284/85 دار    

 3500000 تومان

3650000 تومان

1880000 تومان

1170000  تومان

650000 تومان

331200 تومان

4200 تومان 

10695/6 تومان

10450 تومان

4807/5 تومان

12598/5 تومان

12400  تومان

5348/4  تومان

13647/1 تومان

13600  تومان

1143/7  تومان

2939/3  تومان

3000  تومان

سكه طا طرح قديم )به وزن 8/13 گرم(

سكه طا طرح جديد )به وزن 8/13 گرم(

نيم سكه طا )به وزن 4/06گرم(

ربع سكه طا )به وزن 2/03 گرم(

سكه يك گرمي

هر گرم طاي 18 عيار )بدون مزد ساخت(

دار آمريكا)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

دار آمريكا)نرخ صرافی(

يورو)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

يورو)نرخ صرافی(

پوند انگلستان)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

پوند انگلستان)نرخ صرافی(

درهم امارات )نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

درهم امارات )نرخ صرافی(

ادامه رکود حاکم بر معامات مسکن، فرآیند ریزش 
قیمت را ابتدا از خانه های بزرگ آغاز می کند.

حس���ام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران اماک 
تهران دیروز به خبرگزاری صدا و سیما گفت: رکود تورمی 
عمیقی که در حوزه مسکن آغاز شده است، باعث خواهد 
شد برخی مالکان برای معامله، واحد های خود را با قیمت 

پایین عرضه کنند.
وی گفت: باوجود اینکه از س���ال ۹۲ تا ۹۶ رکود 
در این بازار ها حاکم بود و نوید خروج مسکن به گوش 
می رسید، اما در سال ۹۷ به یکباره این رکود عمیق تر شد، 
به طوری که حجم معامات در تیر ۹۷ نس���بت به مدت 
مشابه سال گذشته ۲۵ درصد، مرداد ۳۶ درصد، شهریور 
۴۵ درص���د، مهر ۵۴ درص���د، آبان ۵۸ درصد و آذر ۶۲ 

درصد کاهش داشت.
رئیس اتحادیه مش���اوران اماک تهران با اش���اره به 
اینکه عمق رکود معامات در سال ۹۷ عمیق تر ازسال ۹۶ 
ش���ده ولی هزینه های تولید افزایش یافته و شاهد رکود 
تورمی  در این حوزه هس���تیم، گفت: نبود توازن عرضه 
و تقاض���ا، کاهش ۵۰ درصدی تولید، عدم توجه وزارت 
راه و شهرسازی به برنامه مسکن اجتماعی، کاهش قدرت 
خرید و همس���ان نشدن تسهیات بانکی با رشد قیمت 
مسکن از عواملی است که باعث افزایش رکود مسکن در 

سال ۹۷ شده است.
وی با اظهار اینکه رش���د نامتعارف ارز هم یکی از 
اصلی تری���ن عوامل افزایش بیش از صد درصدی قیمت 
مسکن بود و مالکین هم قیمت ملک را با قیمت ارز مقایسه 
می کردند، افزود: تابستان ۹۷ بازار اجاره به سمتی رفت که 
مؤجران قیمت اجاره را با سکه و دار دریافت می کردند 

که این موضوع کنترل شد.
عقبایی گفت: بر اساس اعام بانک مرکزی متوسط 
قیمت رش���د مسکن ۹۲ درصد است این موضوع باعث 
شده خریداران واقعی از خرید مسکن جا بمانند و افرادی 
که منتظر دریافت تسهیات خرید بودند هم قدرت خرید 
یک واحد کوچک را نداش���ته باشند، زیرا در شهر تهران 
ملک���ی ک���ه ۵۰۰ میلیون تومان بود به یک باره به قیمت 
یک میلیارد و ۴۰۰ هزار تومان رسید که خریداران واقعی 

نمی توانند این افزایش قیمت را جبران کنند.
وی با تاکید بر اینکه با توجه به رکود عمیق مسکن 
تا پایان سال ۹۷ افزایش قیمتی نخواهیم داشت و این رکود 
تورم���ی هم ادامه دارد، بیان کرد: اگر قیمت دار افزایش 
نیابد نیمه دوم زمستان در واحد های بزرگ بیش از ۱۵۰ 
متری ۲۵ درصد حباب قیمت ها شکس���ته می شود، اما در 
واحد های پایین به دلیل متوازن نبودن قیمت عرضه و تقاضا 

قیمت مسکن با ثبات می ماند.
رئیس اتحادیه مشاوران اماک تهران گفت: در نیمه 
اول س���ال ۹۸ تا پایان شهریور بازار مسکن راکد و توأم 
با تورم نس���بی خواهد بود و احتمال افزایش قیمت در 
شش ماهه اول ۹۸ را نداریم، زیرا مسکن کشش افزایش 

قیمت را ندارد.
وی افزود: سوداگری در بازار مسکن همواره وجود 
دارد و این رشد نامتعارف نشأت گرفته از سوداگری است، 
زی���را خریداران واقعی ق���درت خرید ملک را ندارند و 
پول های سرگردانی که در بازار است، حجم آن ها در حد 
خرید ملک نیست زیرا با قیمت ۵۰ میلیون تنها می توان 
در بازار سکه و ارز سرمایه گذاری کرد و در بازار مسکن 

نمی توان ورود پیدا کرد.

مطالبات پاداش بازنشستگی دانشگاه های 
علوم پزشکی پرداخت می شود

 اعتبار ازم برای تسویه بدهی 
وزارت بهداش���ت به شرکت های 

دارویی تأمین شد.
به گزارش خبرنگارما، تعیین 
تکلیف نشدن تسویه این بدهی در 
روزهای اخیر باعث استعفای وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
شده است که با تدبیر سازمان برنامه 
و بودجه اعتبار ازم برای تسویه این 

بدهی تأمین شد.
دکتر محمدباقر نوبخت معاون 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه دیروز در حاش���یه 
جلسه هیأت وزیران به خبرنگاران 
گف���ت:۳ هزار میلی���ارد تومان از 
طرح های عمرانی علی الحس���اب 
کسر ش���ده و در اختیار وزارت 
بهداش���ت قرار دادیم تا برای حل 
مشکل به ش���رکت های دارویی 

پرداخت کند. 
وی درباره ایحه بودجه ۹۸ 
افزود: در جلسات مختلف مجلس 
برای دفاع از ایحه ۴۰۷ هزار میلیارد 
تومان���ی منابع عمومی بودجه، در 
مجلس حاضر و از آن دفاع می کنیم 
و امیدوارم مجلس با عنایت به اینکه 
فرصتی هم برای دولت تا پایان سال 
۹۷ برای تصویب آیین نامه اجرایی 
بگذارد تا اواخر بهمن و اوایل اسفند 

بودجه را به پایان برساند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه 
ادامه داد: آنچه که در س���ال های 
گذش���ته انجام ش���د، این بود که 
تعداد ردیف ها را اصاح یا حذف 
یا تجمیع کنیم . از س���ال گذشته 
تاکنون بی���ش از ۳۰۴ ردیف در 
فصول مختلف تقلیل یا اقدام شد 
تا بتوانیم مأموریت اصلی دولت در 
خصوص پشتیبانی از دستگاه هایی 
که یا مستقیماً یا به نیابت از دولت 
بخش���ی از وظایف دولت را انجام 

می دهند به انجام برسانیم.
وی ادام���ه داد: تاش ما این 
اس���ت که سال به سال نسبت به 
اصاح بودجه فعلی که در اختیار 
ما اس���ت، عمل کنیم و در سال 
آینده با تقلیل ۴۰ ردیف و شفاف 
کردن موضوعاتی را که برای آن ها 
هزینه های ج���اری یا دارایی های 
س���رمایه ای انجام می شود، تبیین 

کنیم.
نوبخت با اش���اره به موضوع 
پ���اداش بازنشس���تگان وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: آنچه که در رسانه ملی گفته 
شد، واقعیت بود، اما همه واقعیت 
نیس���ت؛ به طوری که در سال ۹۷ 
در جدول ۹ دو ردیف متفرقه داریم 
که یک ردیف مشخص می کند که 
می توان از هزینه های شرکت های 
دولتی کس���ر و به حساب خزانه 
مل���ی واریز کرد و از آنجا پاداش 
بازنشس���تگان کارکنان دولت را 

پرداخت کرد.
وی ادامه داد: ردیف دیگری 
هم وجود دارد که بر اساس تبصره 
۱۲ تصریح می کند که دس���تگاه ها 
پاداش بازنشستگی کارکنان خود 
را می توانن���د از فروش اموال مازاد 
خود پرداخت کنند تا از این طریق 
اعتبارات ازم را در اختیار داش���ته 

باشند.

معاون رئیس جمهوری گفت: 
در این بحث با دو مش���کل مواجه 
شدیم دستگاه ها نتوانستند به میزانی 
که باید پاداش دهند، اموال مازاد پیدا 
کنند وبخشی دیگر مربوط می شود 
به اینکه هزینه شرکت های دولتی 
تقلیل پیدا کند و خزانه آن را برای 
این کار اختصاص دهد، اما خزانه 
تا اآن موفق نش���ده که از بودجه 
شرکت ها پول برداشت و به بودجه 

عمومی واریز کند. 
وی ادامه داد: سازمان برنامه و 
بودجه برای دستگاه ها هماهنگ کرد 
که از سرجمع اعتبارات خودشان 
ای���ن کار را انجام دهند مانند آنچه 
که راجع به پاداش بازنشس���تگان 
فرهنگی���ان و وزارت علوم انجام 
دادیم یعنی از ردیف خودش���ان 
برداشته ش���د، زیرا قانونگذار دو 
ردیف را تعیین کرده بود که پولی 

ندارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه 
افزود: سازمان برنامه و بودجه ۱۰ 
درصد به صد درصد دس���تگاه ها 
می تواند اضاف���ه کند که وزارت 
آم���وزش و پرورش می تواند ۱۱۰ 
درصد از ما تخصیص گیرد. این امر 
برای دانشگاه علوم پزشکی قابل انجام 
نبود، چون این وزارتخانه بدهکار 
است و ما نمی توانیم از ردیفی که 
برای وزارت آموزش و پرورش و 
وزارت علوم برداشت کرده ایم به 

این وزارتخانه بپردازیم.
وی با اش���اره به اینکه اکنون 
اولویت وزارت بهداش���ت، درمان 
و آم���وزش پزش���کی پرداخت 
سایر بدهی هاس���ت، همواره به 
داروخانه ها و شرکت های دارویی 
بدهکار است، گفت: ۳ هزار میلیارد 
تومان از بند پ تبصره ۵ اس���ناد 
خزانه در اختیار وزارت بهداشت 
قرار داده شد تا بدهی های خود را 
بپردازد. این پول پرداخت شد، اما 
این وزارتخانه با این ردیف اعتبار 
آن قدر بدهکار اس���ت که مجبور 
شدیم از رهبری درخواست کنیم تا 
۵۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه 
ملی به این وزارتخانه پرداخت کنیم 
تا بدهی هایش بابت شرکت های 

دارویی پرداخت شود.
نوبخت با اظهار اینکه وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
مانن���د وزارت آموزش و پرورش 

نیس���ت که از اعتباراتش برداریم، 
گفت: وزارت بهداشت ۳ هزار میلیارد 
تومان برای پرداخت شرکت های 
دارویی از ما علی الحساب گرفت، 
زی���را هنوز مجوزی برای این کار 

نداشت.
وی گفت: طرح مهمی که در 
وزارت بهداشت مردم از آن راضی 
هستند طرح تحول سامت است 
برای اینکه برای وزیر استرسی ایجاد 
نشود، اقدام ویژه ای انجام می دهیم و 
در آغاز هر سال با وزیر می نشینیم 
و متعهد می شویم که تا پایان سال 

منابع را پرداخت کنیم.
معاون رئی���س جمهوری با 
بیان اینکه کش���ور با مشکل مالی 
روبروس���ت، اف���زود: افتتاح های 
بیمارس���تان ها و درمانگاه ها که در 
روز های پنجشنبه روبان آن ها پاره 
می ش���د، پول آن ها از کجا می آید، 
این نشان می دهد که ما در عرصه 
جاری به تعهدات خود عمل کردیم.  
می ش���ود با همین پول به گونه ای 
عم���ل کرد که بدهی باا نیاوریم؛ 
هزینه ها باید کاسته شود. اینجوری 
نیست که یک عده ای بگویند به ما 
بیشتر داده شود قطعاًً  ما نمی توانیم 
همه خواسته ها را به انجام برسانیم 
به طوری که بخشی از تخصیص ها 
روی میز خزانه اس���ت و خزانه 
نمی تواند تخصیص دهد، چطور 
است مشکات بازنشستگان سایر 
ارگان ها حل ش���ده، اما مش���کل 
بازنشستگان وزارت بهداشت حل 

نشده است.
وی درب���اره بودجه دفاعی 
گفت: امس���ال در تبصره ۴ قانون 
بودج���ه ۲/۵ میلیارد دار از طرف 
رهبری اجازه داده ش���د تا در امور 
دفاعی استفاده شود و تاکنون این 
می���زان را وارد بودجه نکرده ایم، 
البته بندی گذاشته شد مبنی بر اینکه 
۲۰ هزار میلیارد تومان اگر منابعی 
حاصل شود و هر زمان که رهبری 

اجازه دهند، اضافه کنیم.
نوبخ���ت ادامه داد: ما موظف 
بودیم تا ۵ درصد بودجه عمومی 
را در ردیفی برای نیرو های مسلح 
که امنیت ما به عهده آنان اس���ت، 
اختصاص دهیم. بعد از بودجه بر 
اس���اس ۴۳۳ هزار میلیارد تومان 
تعیین کردیم که به جای ش���رایط 
تحریمی ۲۰ درصد به صندوق باید 

واریز کنیم.
 فاصله حقوق و دس��تمزد با 

تورم نصف می شود
محمد ش���ریعتمداری وزیر 
تع���اون، کار و رفاه اجتماعی هم 
درب���اره واگذاری ش���رکت های 
شس���تا به خبرنگاران گفت: نظر 
رئیس جمهوری جدا شدن وزارت 

کار از امرِ تصدی گری است.
وی اف���زود: برای تحقق این 
ه���دف برنامه ای تهیه کردیم و به 
مجل���س هم ارائه دادیم تا با ادغام 
ش���رکت ها بتوانیم بازدهی را باا 
ببریم؛ از جمله ادغام چند شرکت 
پتروشیمی. واگذاری هایی هم طبق 
قواعد و مقررات انجام می شود. این 
کار، جراحی بزرگی است و نتیجه 
این اقدامات منافع بیمه شدگان را 

تامین خواهد کرد.
وزیر کار به تاش برای تعیین 
حداقل دستمزد اشاره کرد و گفت: 
مقرر است فاصله حقوق و دستمزد 
با تورم طی مدت پنج سال نصف 
ش���ود که امیدوارم با ادامه این کار 
بتوانیم در فاصله زمانی کمتری این 
مهم را محقق و این فاصله موجود 
در حقوق و دس���تمزد را کاهش 

دهیم.
 دخال��ت داان در عرضه 

کاا باید کم شود
رضا رحمانی وزیر صنعت، 
معدن و تجارت هم در حاش���یه 
جلسه  دولت به خبرنگاران گفت: 
برای تنظیم قیمت کاا ها با همکاری 
اصن���اف و بازاری���ان تمهیداتی 
اندیشیده شده که تعداد واسطه ها 

کمتر شود.
وی افزود: رصد قیمت ها نشان 
می دهد قیمت مواد غذایی برخی 
آهن آات، فواد و کاا های صنعتی 
و برخی لوازم خانگی افزایشی بوده 

است.
وزیر صنعت با اشاره به اینکه 
وزارت جهاد کشاورزی قول داده 
است که برخی قیمت ها را تنظیم 
کند، گفت: قیمت تمام شده با قیمت 
کف ب���ازار در برخی کاا ها غیر 
معقول است که پیگیر آن هستیم تا 

این فاصله قیمتی کاهش یابد.
وی افزود: سعی بر این است 
که واسطه ها و داان حذف شوند و 
با شهردار تهران هم جلسه داشتیم تا 
با عرضه مستقیم نمایشگاهی و بهاره 

و ابزار های مختلف تسهیاتی فراهم 
شود که قیمت ها کاهش یابد.

رحمانی درباره خودرو گفت: 
برنامه ما این است که قیمت خودرو 
در بازار کاهش یابد که خودروسازان 
قول داده اند ب���ا افزایش تولید و 
عرض���ه، قیمت ها در بازار کاهش 

یابد.
وی در پاسخ به سوالی درباره 
تاخیر خودروس���ازان در تحویل 
خودرو ها افزود: خودروس���ازان 
موظف هس���تند که بر اساس مفاد 
ق���راردادی که دارند عمل کنند و 
سازمان حمایت هم براین موضوع 

نظارت خواهد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفت: طرح رونق تولید هم جزو 
طرح های اقتصاد مقاومتی اس���ت 
 که تقویت ش���ده و اجرا خواهد

 شد.
فردای فیلترینگ اینستاگرام چه 

اتفاقی می افتد
 مهندس محمد جواد آذری 
جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات هم به خبرنگاران گفت: 
باید برای مردم توضیح داده شود که 
فردای فیلترینگ اینستاگرام در کشور 

چه اتفاقی رخ می دهد.
وزیر ارتباط���ات و فناوری 
اطاع���ات تصریح کرد: فرض بر 
این که حرف های معاون دادستان 
درست است و وی اختیار قانونی 
برای فیلترینگ اینستاگرام را دارد؛ 
این سؤال پیش می آید بعد از این 

قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
وزی���ر ارتباطات ادامه داد: به 
م���ردم بگویند از فردای فیلترینگ 
اینس���تاگرام در کشور، در زندگی 
مردم و حاکمیت کشور و در کاهش 
جرایم چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ در 
افزودن این ظرفیت به توانمندی های 
داخلی چ���ه رخ خواهد داد؛ باید 
صحبت کنند و در این زمینه جمع 

بندی عقایی شود.
وی درباره نظارت بر بسته های 
اینترنتی که اپراتورها ارائه می کنند، 
اظهار داشت: نظارت دقیق است و 
کم فروشی نداریم؛ امروز گزارشی 
از سازمان تنظیم و مقررات درباره 
بس���ته های اینترنتی و مکالمه ها به 
من رسیده است. طبق این گزارش 
در گذش���ته سهم مصرف فناوری 
اطاعات در زندگی مردم ۲/۱درصد 
سبد خانوار بوده است، اما با افزایش 
تعرفه ه���ا و تعرف���ه مکالمات و 
بسته های اینترنتی که در چارچوب 
مصوبات س���ازمان تنظیم مقررات 
بوده است، این رقم حدود ۳ درصد 
و درآمد اپراتورها هم هفت تا ۱۰ 

درصد افزایش داشته است.
آذری جهرمی با اشاره به این که 
۷۰ درصد هزینه ه���ای اپراتورها 
ارزی و ۱۰۰ درص���د درآمد آن ها 
ریالی است، گفت: نوسانات نرخ 
ارز، اپراتورها را دچار مشکل جدی 
کرده است؛ به ستاد اقتصاد مقاومتی 
پیش���نهاد کرده ایم که هزینه های 
توسعه اپراتورها را کاهش دهیم و 
باند ۷۰۰ و ۸۰۰ آزادس���ازی شود، 
زیرا اگر کاهش هزینه برای اپراتورها 
انجام نشود معنای آن افزایش هزینه  

بسته های اینترنتی است.

س���ازمان برنامه و بودجه در گزارش 
جدی���دي عملکرد بخش ه���اي مختلف 
اقتصادي در سال ۱۳۹۶ را از جمله در زمینه 
هاي نرخ اوراق بدهی، میزان صادرات نفت 
و گاز، تغییرات بازار ساخت و ساز مسکن، 
درآمدهاي مالیاتي دولت، میزان جذب سرمایه 
گذاري خارجي، نوسازي ناوگان حمل و نقل 
عموم���ي، تغییرات در بدهي خارجي دولت 

را منتشر کرد.
به گزارش فارس در این گزارش در باره 
بدهی دولت و ش���رکت های دولتی در پایان 
سال ۹۶ آمده که میزان آن به ۵۴۶ هزار و ۸۰۷ 
میلیارد تومان رسیده است. همچنین نسبت 
بدهی بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی 
از ۳۹ درصد در سال ۹۴ به ۴۴/۶ درصد در 
سال ۹۵ و به ۳۵/۷ درصد در سال ۹۶ رسیده 

است که نشان از کاهش بدهی ها دارد.
ضمن���ا نیاز تامین مالی ناخالص دولت 
که عمده آن از طریق انتشار اوراق پیش بینی 
ش���ده در س���ال ۹۴ معادل ۳۳ هزار و ۷۰۷ 
میلیارد تومان بوده، در س���ال هاي ۹۵ و ۹۶ 
افزای���ش یافته و به ۶۸ هزار و ۲۶۲ میلیارد 

تومان رسیده است.
سازمان برنامه و بودجه در ادامه گزارش 
خود تاکید کرده است: دو چالش عمده ای که 
پس از حضور گسترده دولت در بازار بدهی 
رخ داده را می ت���وان باا رفتن نرخ بازدهی 
مورد انتظار اوراق در بازار و پایین آمدن سهم 
اوراق بخ���ش خصوصی از کل اوراق تامین 

مالی دانست.
عرض���ه باای بخ���ش دولتی در بازار 
بدهی در س���ال ۹۴ موجب افزایش نرخ های 
بازده���ی بازار از زیر ۲۰ درصد به باای ۲۴ 
درصد ش���د. این اتفاق در حالی رخ داد که 
نرخ میانگین بازدهی اسناد خزانه دولتی به ۲۷ 

درصد هم رسید.
در ادامه با اتخاذ برنامه منسجم از سوی 
وزارت اقتصادی و دارایی و س���ازمان برنامه 
و بودجه و همراهی سازمان بورس و بانک 
مرکزی از طریق فعال شدن بازار بین بانکی 
و صندوق های سرمایه گذاری موجب کاهش 
نرخ های بازدهی در اواس���ط سال ۹۶ شد. با 
این حال ورود حجم باایی از اوراق اس���ناد 
خزانه به بازار بدهی، باا رفتن نرخ بازدهی 
سایر بازارهای رقیب و ناتوانی صندوق های 
سرمایه گذاری در افزایش حضور در بازار و 
باا رفتن نرخ  های بازار بدهی به بیش از ۳۰ 

درصد در تابستان سال ۹۷ انجامید.
ممانعت از انتشار پشت سر هم اوراق، 
آزاد شدن س���پرده ها در شهریور و کاهش 
ن���رخ بازدهی س���هام از عوامل کاهش نرخ 
بازده���ی اوراق بدهی دولت از نیمه مرداد 

امسال بوده اند.
از سوي دیگر براساس آمارهای منتشر 
شده توسط سازمان برنامه و بودجه در سال 
۹۵ روزانه ۲ میلیون و ۵۸۸ هزار بشکه نفت 
و میعانات گازی صادر شده است. براساس 
هدف کمی در نظر گرفته ش���ده برای سال 
۹۶ ق���رار بود می���زان صادرات نفت خام و 

میعان���ات گازی به روزانه ۲ میلیون و ۴۹۶ 
هزار بشکه برسد.

با توجه به اینکه هدف گذاری صادرات 
نفت در س���ال ۹۶کمتر از صادرات سال ۹۵ 
بوده اس���ت،در سال ۹۶ حدود ۱۰۲ درصد 
هدف کمی مدنظر ص���ادرات نفت خام و 
میعانات گازی محقق شد و میزان صادرات 
نفت خام و میعانات گازی به روزانه ۲ میلیون 
و ۵۴۷ هزار بش���که رسید. البته باید گفت 
میزان صادرات نفت و میعانات در س���ال ۹۶ 
نسبت به سال ۹۵ حدود ۴۱ هزار بشکه در 

روز کاهش یافته است.
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، 
بررسی شاخص های کلیدی بخش مسکن در 
دو بخش عرض���ه و تقاضا در ایران حاکی 
از آن اس���ت که رکود بخش مس���کن طی 
سال های گذش���ته باعث شده است تا این 
بخش چه به لحاظ تعداد معامات و چه به 
لحاظ قیمت معاماتی وضعی رو به کاهش 

را تجربه کند.
این گزارش می افزاید: در مجموع بررسی 
عملکرد شاخص های کلیدی بخش مسکن 
در برنامه شش���م توسعه نشان می دهد که 
براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ تعداد خانوارها 
در کشور حدود ۲۴ میلیون و تعداد واحدهای 
در حال اس���تفاده معادل ۲۲/۸ میلیون است، 
به عبارت دیگر، نیاز مس���کن ناشی از تراکم 
بیش از یک خانوار در واحد مسکونی حدود 
۱/۲ میلیون واحد است، از طرفی حدود ۲/۶ 
میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود 
دارد که به دلیل منطبق نبودن با تقاضای واقعی 

در بازار بااستفاده مانده است. 
با احتساب خانه های خالی از سکنه، کل 
واحدهای مس���کونی در کشور حدود ۲۵/۴ 
میلیون واحد است که با توجه به تعداد کل 
خانوارها حدود ۱/۴ میلیون واحد مسکونی در 

کشور اضافه بر نیاز مسکن وجود دارد. 
تعداد واحدهای مسکونی عرضه شده 
شهری در س���ال ۹۶ حدود ۳۳۴ هزار باب 
است که نسبت به هدف گذاری اولیه حدود ۵۰ 
درصد انحراف وجود دارد. تعداد واحدهای 
عرضه شده در سال ۹۶ نسبت به نیاز ساانه 
مسکن در کشور که ساانه حدود ۷۰۰ هزار 
واحد اس���ت، رقم بسیار پایینی است و یکی 
از دایل افزایش قیمت از نیمه سال ۹۶ همین 

کاهش عرضه بوده است.  
در گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده 
است: در س���ال ۱۳۹۶ عملکرد درآمدهای 
مالیاتی نس���بت به هدف برنامه ششم تحقق 
حدود ۱۰۲/۷ درصدي را نش���ان می دهد 
و بی���ش از ۳۶ درصد منابع بودجه عمومی 
کشور را تأمین کرده است؛ در حالی که سهم 
مصوب آن کمتر از ۳۳/۶ درصد بوده ضمن 
اینکه نسبت به هدف برنامه که ۳۵/۲ درصد 
است، بااتر است و مطلوب ارزیابی می شود. 
همچنین درآمدهای مالیاتی نسبت به سال ۹۵، 

حدود ۱۴/۲ درصد رشد داشته است.
در مورد شاخص نسبت مالیات به تولید 
ناخالص داخلی، هدف برنامه ۷/۴درصد است 

که عملکرد س���ال ۱۳۹۶ بیش از ۷/۸درصد 
است و مطلوب ارزیابی می شود.

درآمده���ای مالیاتی ش���امل درآمد 
مالیات های مستقیم و مالیات های غیرمستقیم 
است، سهم مالیات های مستقیم از درآمدهای 
مالیاتی پیش از ۴۵/۸ درصد بوده که نسبت به 
سال ۹۵ معادل ۲/۵ واحد درصد کمتر شده 
که از نظر عدالت مالیاتی، بااتر بودن س���هم 
مالیات های مستقیم مثبت ارزیابی می شود. البته 
رش���د این درآمدها نسبت به سال ۹۵ بیش 
از ۸ درصد بوده اس���ت ضمن اینکه رش���د 
درآمد مالیات های غیرمس���تقیم تقریبا ۱۹/۸ 

درصد بوده است.
همچنین درصد تحقق درآمد مالیات های 
مستقیم حدود ۴/۵ واحد درصد کمتر از سال 
۹۵ است و درصد تحقق درآمد مالیات های 
غیرمستقیم بالغ بر ۷/۷ واحد درصد نسبت به 

سال ۱۳۹۵ بااتر است.
درآمد مالیات های مس���تقیم از سه جزء 
درآمد مالیات اش���خاص حقوقی، مالیات بر 

درآمد و مالیات بر ثروت تشکیل می شود.
سهم این موارد از درآمدهای مالیات های 
مستقیم در سال ۱۳۹۶ به ترتیب حدود ۶۵/۹، 
۲۸/۷ و ۵/۴ درص���د بوده که این درآمدها 
نس���بت به سال ۹۵ به ترتیب ۱۰/۸، ۲/۷ و 

۷/۲ درصد رشد کرده است. 
ضمنا س���هم مالیات بر کاا و خدمات 
از درآمدهای مالیات های غیرمستقیم در سال 
۱۳۹۶ بیش از ۶۲۸ درصد بود که نسبت به 
سال ۹۵ حدود ۱/۲ واحد درصد کاهش یافته 
است. رشد درآمد مالیات بر کاا و خدمات 
نس���بت به سال ۱۳۹۵ حدود ۱۷/۶درصد و 
رشد درآمد حاصل از مالیات بر واردات تقریبا 

۲۴ درصد بوده است.
از س���وي دیگر براس���اس آمارهای 
 س���ازمان برنامه و بودجه در سال ۹۵ روزانه 
۱۶ میلیون متر مکعب گاز به ایران وارد شده 
اس���ت. براساس اهداف کمی مقرر شده بود 
در سال ۹۶ روزانه ۳۰ میلیون متر مکعب گاز 
به کشور وارد شود. اما میزان واردات گاز در 
سال ۹۶ فقط روزانه ۱۰/۶ میلیون متر مکعب 
بود یعنی فقط ۳۵/۳ درصد از این هدف کمی 

محقق شده است.
در این گزارش درباره بخش کشاورزي 
آمده است: بر اساس برنامه ششم توسعه،تعداد 
۱۰ پروژه  اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی 
تعریف شده و وزارت جهاد موظف به اجرای 
آنها ش���د که مهمترین آن ها شامل افزایش 
ضریب خوداتکای���ی محصوات راهبردی 
اساسی نظیر گندم، شلتوک، دانه های روغنی، 
سیب زمینی، حبوب، پنبه، شیر خام، گوشت 
قرمز، گوش���ت طیور، تخم مرغ، چغندر قند، 

جو و ذرت دانه ای است.
از دیگر پروژه ه���ای با محور اقتصاد 
مقاومتی که با موضوع خاص کش���اورزی 
تعریف ش���ده عبارتن���د از: احداث تکمیل 
ش���بکه های فرعی آبیاری و زهکشی، ایجاد 
و س���اماندهی ۱۸۰ تشکل بهره برداران آب و 
زمین، تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش 

کشاورزی، تأمین داخلی نهاده های موردنیاز 
بخش کشاورزی نظیر بذر گندم، بذر برنج، بذر 
چغندر قند، سیب زمینی بذری، بذر دانه های 
روغنی، بذر حبوبات، بذر پنبه، بذر ذرت و 

جو است.
همچنین م���واردی نظیر تأمین داخلی 
نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی، نهاده های 
اصاح ش���ده، تأمین داخلی نهاده های مورد 
نیاز بخش کش���اورزی نظیر آفت کش های 
غیرش���یمیایی، کود، توسعه تولید و اصاح 
بازسازی و نوس���ازی واحدهای گلخانه ای 

می باشد.
از دیگر محورهای پ���روژه اقتصادی 
اجرای عملیات آبخی���زداری و حفاظت از 
خاک در حوزه آبخیز س���دها و حوزه های 
س���ایر مناطق، اجرای طرح کنترل کانون های 
بحرانی، فرسایش بادی و مقابله با بیابان زایی 

و ریزگردها است.
 طب���ق این گزارش، طبق بند هاي یک 
و ۲۰ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه 
مبنی بر دستیابی به رشد اقتصادی شتابان و 
پایدار و اش���تغال زا و بسیج همه امکانات و 
ظرفیت های کشور برای تحقق متوسط رشد 
۸ درصدی در طول برنامه، اهدافی هم برای 
بازار کار معین شده که از مهمترین آنها می توان 
به رشد اشتغال به میزان متوسط ساانه ۳/۹ 
درصد و کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل 
س���اانه ۰/۸ درصد در طول سال های اجرای 

قانون برنامه اشاره کرد.
همچنین براساس گزارش سازمان برنامه 
و بودجه درباره عملکرد وضع س���رمایه های 
خارجی تاکید ش���ده است که در سال ۹۶ 
بالغ بر ۵ میلیارد دار جذب ش���ده اس���ت. 
 )FDI ( میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی
مصوب یا همان س���رمایه گذاری جلب شده 
)مصوب( در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰/۶ میلیارد 

دار بوده است.
در ادامه این گزارش س���ازمان برنامه و 
بودجه آمده اس���ت: در سال ۱۳۹۶ بر اساس 
اطاعات بان���ک مرکزی تجهیز منابع مالی 
خارجی با رشد چشمگیری از ۲/۳۴  میلیارد 
دار در س���ال ۱۳۹۵ به ۳۲/۶ میلیارد دار 
رسیده است که از این رقم حدود ۲۷ میلیارد 
دار در چارچ���وب خطوط اعتباری منعقد 
ش���ده فی مابین تسهیات دهندگان خارجی 
و بانک های عامل ایرانی و ۵/۶ میلیارد دار 
در قالب تس���هیات موردی از اگزیم بانک 
کشور چین بوده است. همچنین بالغ بر ۱/۶۵ 
میلیارد دار فاینانس در سال ۹۶ جذب شده 
که ۴۲۰ هزار دار بیش���تر از رقم مذکور در 

سال ۹۵ است. 
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه 
با تاش ه���ای صورت گرفته، رتبه اعتباری 
کشور از هفت در سال ۱۳۹۵ به رتبه شش 

در سال ۱۳۹۶ ارتقا یافته است.
همچنین در این گزارش درباره بخش 
تولید گاز آمده است: در سال ۹۵ روزانه ۷۷۹ 
میلیون متر مکعب گاز غنی و ۵۶۵ میلیون متر 
مکعب گاز شیرین در کشور تولید شده است.

این گزارش حاکی اس���ت: براساس اهداف 
کمی سال ۹۶ قرار بود تا تولید گاز غنی به 
۱۰۰۰ میلیون متر مکعب در روز و همچنین 
تولید گاز شیرین در پاایشگاه ها هم به میزان 
۷۴۶/۳ میلیون متر مکعب در روز برسد. اما 
این هدف کمی به صورت کامل محقق نشد 
و روزانه ۸۴۵/۸ میلیون متر مکعب گاز غنی 
شده و ۵۷۶ میلیون متر مکعب در روز گاز 
ش���یرین در سال ۹۶ تولید شد. در واقع در 
تولید گاز غنی ۸۴/۵ درصد برنامه و در تولید 
گاز ش���یرین هم ۷۷/۲ درصد از این برنامه 

محقق شده است.
در گزارش فوق درباره نوسازی ناوگان 
حمل و نقل عمومی در سال ۹۶ آمده است: 
برای تولید ۳ هزار دس���تگاه خودرو برقی و 
هیبریدی در س���ال ۹۶ برنامه ریزی شده بود 
ولی به دلیل نبود زیر س���اخت های مطلوب 
این موضوع اصا محقق نشد و درصد تحقق 

این هدف کمی صفر بوده است.
همچنین علیرغم اینکه برای تولید ۲۰ 
هزار دستگاه خودرو سبک دیزلی استاندارد 
هدف گذاری ش���ده بود ام���ا به علت نبود 
زیرس���اخت های مطلوب و عدم همکاری 
دس���تگاه های دیگر باز هم این موضوع اصا 
محقق نشد و درصد تحقق این هدف کمی 

صفر درصد گزارش شده است.
براساس گزارش مذکور، مقرر شده بود 
که ۱۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در سال 
۹۶ تولید ش���ود ولی ۲۰ هزار دستگاه تولید 
شده است که بر اساس این میزان تولید ۲۰ 
درصد از هدف گذاری تحقق یافته که در این 
بخش محقق شده که دلیل این امر عدم وجود 

زیر ساخت مطلوب گزارش شده است.
همچنین در س���ال ۹۵ در مجموع ۳۵ 
هزار دس���تگاه خودرو تجاری تولید شده و 
قرار بود در س���ال ۹۶ هم ۵۰ هزار دستگاه 
خودرو تجاری تولید ش���ود اما به علت نبود 
زیرساخت های مطلوب فقط تولید ۲۰ هزار 
و ۶۶۰ دس���تگاه محقق شده که براین اساس 
۴۱/۳۲ درص���د از هدف برنامه تحقق یافته 
است.در زمینه تولید خودرو سواری و وانت 
ه���م هدف برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰ 
هزار دس���تگاه در سال ۹۶ بوده است که از 
این تعداد یک میلیون و ۵۰۲ هزار دس���تگاه 
تولی���د و به عبارتی ۹۳/۸۸ درصد از هدف 
برنامه محقق ش���ده این در حالی است که 
در سال ۹۵ یک میلیون و ۳۳۱ هزار دستگاه 
خودرو س���واری و وانت در بخش صنعت 

کشور تولید شده است.
گزارش سازمان برنامه و بودجه می افزاید: 
در س���ال ۹۵ معادل ۴۶ هزار و ۶۷۳ دستگاه 
خودرو شامل اتوبوس، مینی بوس و سواری 
کرایه در جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل 
عمومی مسافری و جاده ای تعویض شد. البته 
مقرر ش���ده بود در این بخش در س���ال ۹۶ 
تعداد ۱۰ هزار دستگاه خودرو نوسازی شود 
و با تعویض ۱۴ هزار و ۶۰۷ هزار دس���تگاه 
خودرو فرس���وده در این سال، معادل ۱۴۶ 

درصد از هدف محقق شده است.

قیمت مرغ تا پایان دی کاهش می یابد 
 مشکلی در تولید گوشت مرغ وجود ندارد و به زودی با برنامه ریزی های 
صورت گرفته قیمت این محصول پروتئینی به ثبات رسیده و ارزان خواهد شد.

مرتضی رضایی معاون وزیر جهاد کش���اورزی در گفتگو با ایس���نا اظهار 
داشت: آمارها نشان می دهد جوجه ریزی که در سه ماهه پاییز داشته ایم، هیچ 
کاهشی نداشته و حتی جوجه ریزی در آذر بیشتر از ماه قبل از آن بوده است؛ 

بنابراین از نظر تولید هیچ مشکلی نداریم.
معاون وزیر جهاد کش���اورزی با اشاره به نوسانات گوشت مرغ در بازار 
افزود: به نظر می رسد یکی از دایل نوسانات قیمت گوشت مرغ، جایگزینی 
این محصول به جای گوش���ت قرمز در پی نوس���انات قیمتی آن بوده باشد و 
انتظارات تورمی موجود در بازار هم می تواند روی این مسئله اثرگذار باشد. اما 
مسلما در روزهای آینده قیمت این محصول به ثبات رسیده و تا پایان دی شاهد 
کاهش قیمت آن خواهیم بود.وی ادامه داد: گوشت مرغ در بازار با نوسانات 
قیمتی مواجه شده که البته بررسی های ما نشان می دهد یکی از دایل اصلی 
آن س���ودجویی هایی اس���ت که صورت می گیرد؛ چرا که به عنوان مثال قیمت 
این محصول در میدان بهمن ۱۱ هزار تومان بوده حال آنکه مشاهده می کنیم 
در بازار قیمت خرده فروشی گوشت مرغ فاصله زیادی با این نرخ دارد و نشان 

می دهد که دستگاه های نظارتی باید توجه بیشتری داشته باشند. 
رضایی اضافه کرد: برای اینکه مردم در تنگنا نباشند و بازار کنترل شود 
روزانه بیش از ۵۰۰ تن گوشت مرغ منجمد با کیفیت بسیار عالی توسط شرکت 
پشتیبانی امور دام به قیمت ۸۶۵۰ تومان عرضه می شود که در همه فروشگاه های 
زنجیره ای و میادین میوه و تره بار قابل تامین اس���ت و برای همه دس���تگاه های 

اجرایی و آموزش عالی آن را در نظر گرفته ایم.

 ترخیص ۱۳هزار خودرو دپو شده
 در گمرک از هفته آینده

 هفته آینده با پیگیری های انجام شده در گمرک و وزارت صنعت و تصویب 
پیشنهاد جامع ارائه شده به شورای عالی هماهنگی سه قوه، فرآیند ترخیص بیش 

از ۱۳هزار خودروی دپوشده در گمرکات آغاز خواهد شد.
به گزارش تسنیم، بعد از تغییر سیاست های ارزی از خرداد سال جاری 
بر اس���اس مصوبه دولت واردات بیش از ۱۳۳۰ قلم کاا از جمله خودرو به 
کشور ممنوع شد، این در حالی است که حدود ۱۲۰ میلیون دار ارز دولتی 
در س���ه ماهه نخس���ت سال برای واردات خودرو تخصیص داده شده اما بعد 
از ممنوعیت واردات، عمًا قسمت مهمی از خودروهای واردشده به گمرک 

امکان ترخیص پیدا نکرد.
همچنین در موضوع ثبت سفارش های فاقد اعتبار که در سازمان توسعه 
تجارت ایران انجام شده بود حدود ۶۵۰۰ خودرو با ثبت سفارش های جعلی 
وارد کشور شدند که از این تعداد حدود ۱۹۰۰ دستگاه ترخیص و نزدیک به 

۱۴۰۰ دستگاه هم در محوطه های گمرکی توقیف شد.
بر اساس آمارهای گمرک حدود ۱۳هزار دستگاه انواع خودرو در گمرکات 
کشور دپو شده و با توجه به تداوم ممنوعیت ثبت سفارش خودرو وضع بازار 

خودروهای خارجی هم با آشفتگی جدی روبه رو شده است.  
بر همین اساس دو هفته قبل مکاتبه ای از سوی رئیس کل گمرک با وزیر 

اقتصاد درباره تعیین تکلیف خودروهای درگمرک مانده انجام شده است.
گفتنی است: در حال حاضر امکان ترخیص خودروهای موجود در بنادر 
کشور و اماکن گمرکی )که عموماً مناطق آزاد ویژه اقتصادی هستند( به دلیل 
اجرای مقررات جدید و پایان یافتن مهلت های مصوب برای ترخیص خودرو 
وجود ندارد.به نظر می رس���د با صدور مجوز درخواست شده در شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی از هفته آینده فرایند ترخیص و رفع مشکل ۱۳ هزار خودرو 

دپوشده در گمرکات کشور آغاز شود.
گرانی خودرو در ماه های اخیر یکی از مشکات مهم بازار خودرو در 
کشور بوده که آزادسازی واردات ۱۳ هزار دستگاه خودرو دپوشده در گمرکات 
می تواند زمینه ساز کاهش قیمت و همچنین وصول درآمد حداقل ۱۵۰۰ میلیارد 

تومانی برای گمرک باشد.

افزایش 44درصدی منابع و مصارف هدفمندی 
یارانه ها در بودجه ۹۸  

مراکز اس���تان هایی که امروز 
بارش برف برای آنها پیش بینی شده 
اس���ت شامل اراک، اردبیل، ارومیه، 
بجنورد، بیرجن���د، تبریز، زنجان، 
س���نندج، شهرکرد، کرج،  همدان و 
یاسوج است و در تهران هم امروز 
بارش باران همراه با وزش باد شدید 

خواهیم داشت.
 به گزارش فارس، براس���اس 
تحلیل آخرین داده ها و نقش���ه های 
پیش یابی هواشناسی سامانه بارشی 
که از سمت جنوب غرب و غرب 
وارد کش���ور شده اس���ت، امروز 
به تدریج شمال غرب، نواحی مرکزی، 
دامنه های جنوبی البرز و شمال شرق 
کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 
این سامانه تا اواسط روز جمعه در 
شمال شرق کشور فعال است و به 
تدریج از بعدازظهر جمعه از مرزهای 
شرقی کشور خارج خواهد شد. 

امروز همچنین ش���اهد بارش 
باران در استان های مرکزی، فارس، 
بوشهر، قم، تهران، سمنان، خراسان 
رضوی، کردستان و کرمانشاه خواهیم 
بود و در مناطق سردسیر و ارتفاعات 
استان هایی که ذکر شد بارش ها به 
شکل برف خواهد بود که در برخی 
مناط���ق با مه آلودگی و کاهش دید 

همراه است. 

از سوی دیگر، امروز همچنین 
دریا در سواحل بوشهر و خوزستان 
مواج اس���ت و در برخی نقاط و 
نواحی مستعد یخ بندان و سردسیر، 
صبح جمعه این پدیده رخ خواهد 

داد. 
بعدازظهر ام���روز و فردا در 
دامنه های جنوبی رش���ته کوه البرز 
در اس���تان های تهران،  س���منان و 
ش���مال اصفهان وزش باد شدید 
دور از انتظار نیس���ت. با توجه به 
ب���ارش باران و آبگرفتگی معابر و 
با توجه به ب���ارش برف، اختال 
درتردد جاده ای در مناطق کوهستانی 
مناطق یاد شده پیش بینی می شود،از 
این رو  توصیه می شود برای کاهش 
پیامدهای احتمالی تمهیدات ازم به 
کار گرفته شود.آسمان تهران امروز 
ابری در برخی ساعات بارش باران 
و وزش ب���اد و اواخر وقت وزش 
باد شدید پیش بینی می شود و روز 
جمعه آسمان تهران صاف خواهد 
بود، بیش���ینه و کمینه دما امروز در 
ته���ران ۶ و صف���ر درجه خواهد 
بود.  همچنین بندرعباس با بیشینه 
دمای ۲۶ درجه باای صفر گرمترین 
 مرکز استان و همدان با کمینه دمای 
۶ درجه زیر صفر س���ردترین مرکز 

استان خواهد بود.

آخرين گزارش تحوات اقتصادي ايران در سال 96

بارش برف امروز در ۱۲ استان     

وزیرکار : فاصله دستمزد از نرخ تورم طي 5 سال نصف مي شود

ضرورت بازنگری در نحوه گزینش 
مدیران سازمان ها

حفظ و ارتقای نظام مدیریتی در تمامی سازمان ها مستلزم بازنگری در 
نحوه گزینش مدیران جدید است.

به گزارش خبرنگارما، این مطلب دیروز در دومین همایش ملی شناسایی 
و پرورش مدیران آینده که در محل کتابخانه ملی ایران برگزار شد، مورد تأکید 

مدیران ارشد دستگاه های دولتی و کارشناسان حوزه مدیریت قرار گرفت.
 مهندس سیدکاظم وزیری هامانه وزیر اسبق نفت در این همایش با اشاره 
به ضرورت شناسایی و پرورش مدیران آینده در دستگاه ها خواستار توجه به 
ارزیابی دانش مدیران، شناخت آنها از اهداف سازمان و توانایی آنها در برآورده 

کردن این اهداف شد.
 به گفته وی، گزینه های موفق برای کسب مدارج مدیریتی در هر دستگاه، 
فراتر از ش���اخص های علمی، معرفت���ی و توانمندی های فردی باید دارای 
ویژگی های شخصیتی منحصر به فردی باشند که آنها را برای قبول مسئولیت 

مدیریت آماده می کند.
وزیری هامانه تأکید کرد: بخشی از مشکات امروز اغلب بنگاه ها در ایران 
مرهون نادیده گرفتن اصول صحیح گزینش مدیران یا بی توجهی به موضوع 

استعدادیابی و پرورش مدیران آینده است.
مهندس محمدرضا نعمت زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت هم 
در این همایش با ذکر خاطرات متعددی از سمت های مدیریتی خود در طول 
۴۰ سال گذشته به امکانات ازم برای شناسایی و پرورش مدیران آینده اشاره 
کرد و گفت: عملکرد مدیریتی ما در اغلب بنگاه ها نشأت گرفته از فرهنگ 
خانوادگی و اجتماعی ماست. وی با اشاره به اینکه مهمترین نکته ای که در 
نحوه مدیریت بنگاه ها مغفول مانده، موضوع صداقت و امانتداری اس���ت که 
در فرهنگ ملی ما جایگاه ویژه ای دارد، ادامه داد: طی سال های گذشته در 
پرورش مدیران صادق و امانت دار ضعف داش���ته ایم که اصاح این فرآیند 

اگرچه دشوار است، ولی قابل اجراست.
وزیر اس���بق صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش زیادی از مش���کات 
امروز بنگاه ها ناشی از فرهنگ غلطی است که در سال های ابتدای پیروزی 

انقاب، مدیریت را مترادف طاغوت می دانست.
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت گفت: همانطور که اداره یک شرکت 
کوچک با چالش های مختلف اقتصادی و اجتماعی کار دشواری است، اداره 

کشور که مشکاتی بزرگتر و متنوع تر دارد، به مراتب سخت تر است. 
به گفته وی، برای گزینش مدیران آینده باید به موضوع توانایی کارجمعی 
در گزینه انتخابی بیشتر توجه کنیم. یکی از رفتارهای غلط که در سال های اخیر 
به فرهنگ مدیریتی در ایران تبدیل شده این است که مدیران جدید توانایی کار 
جمعی ندارند و به محض تصدی بر سازمان به بهانه آنکه کار مدیران قبلی بد 

بوده است، آنها را برکنار می کنند.
نعمت زاده با اشاره به برکناری برخی از مدیران توانمند اقتصادی در نظام 
گذشته به محض پیروزی انقاب اسامی گفت: در برخورد با این مدیران موفق 
بقدری تندروی شد که پس از پاکسازی حتی حقوق بازنشستگی آنها را قطع 
کردیم. یکی از این افراد دکتر نیازمند بنیانگذار سازمان انرژی اتمی بود که چندی 
قبل در سالهای آخر عمر به دلیل قطع حقوق بازنشستگی پس از پاکسازی توسط 

عوامل شورای انقاب با مشکات شدید مالی دست به گریبان بود.
وی ایج���اد انگی���زه ازم برای اداره خوب یک بنگاه در مدیران را هم از 
ضروریات نظام اداری ایران دانس���ت و تأکید کرد: انگیزه مناس���ب فقط مالی 
نیست. گاهی فقط گوش دادن به حرف یک مدیر و اهمیت دادن به تجارب 

او ایجاد انگیزه در اداره مناسب بنگاه ها می کند.
وزیر اس���بق صنعت گفت: فقدان دیدگاه ساختاری در سازمان ها باعث 
شده تا مشکل فرهنگی" تک َروی" در بنگاه ها رواج یابد و مدیران جدید دائما 
مدیران قبلی را تخریب کنند.ازاین رو نه تنها باید از تخریب مدیران گذشته 
اجتناب کرد، بلکه ازم است تجارب آنها را در بهبود عملکرد آینده بنگاه به 
کار گرفت.وی همچنین از نحوه گزینش مدیران مبتنی بر بررسی های سخت 
عقیدتی و مذهبی و مراجعه مأموران موتورسوار گزینش به محل سکونت افراد 
متقاضی اشکال گرفت و گفت: اینگونه رفتارهای غلط در گذشته باعث شد تا 

امروز در انتخاب فرد اصلح  ناتوان بمانیم.
نعمت زاده ادامه داد: متاسفانه در اغلب گزینش های مدیریتی بر خاف 
ادعای مقامات گزینشی، شایسته سااری نمی شود. گزارش خبرنگارما حاکی 
اس���ت: این همایش در ادامه به موضوعاتی نظیر آش���نایی با مفهوم و سطوح 
شایستگی مدیریتی، شیوه های مدرن ارزیابی مدیران شایسته در کشورهای دیگر 

و بررسی نمونه های ارزیابی مدیران در دستگاه های مختلف پرداخت.

بازار مسکن با رکود تورمی عمیقی روبه روست

سخنگوی ستاد بودجه با بیان اینکه تمام دریافتی های 
ناش���ی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب 
س���ازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور 
واریز می شود، گفت: منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها 
در ایحه بودجه ۹۸ حدود ۴۴درصد افزایش یافته است 
و از ۸۳۴/۹۸ میلیارد تومان در قانون بودجه س���ال ۱۳۹۷ 

به رقم ۱۴۲/۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
مژگان خانلو در گفتگو با تس���نیم با اشاره به اینکه 
افزایش دریافتی های حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه ها 
در ایحه بودجه س���ال ۱۳۹۸ نسبت به قانون سال ۱۳۹۷ 
حدود ۴۳۷۰۰ میلیارد تومان است، ادامه داد: فروش داخلی 
فرآورده های نفتی به دلیل افزایش میزان فروش آنها )با ثابت 
بودن قیمت فروش( حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته 
است. همچنین با توجه به افزایش نرخ فوب فرآورده های 
نفتی، نرخ تسعیر ارز فرآورده های نفتی و میزان تولید فرآورده 
پاایشگاه ها )در نتیجه تکمیل طرح پاایشگاه ستاره خلیج 
فارس و همچنین افزایش خوراک تحویلی به پاایشگاه ها( 
منابع ناشی از صادرات فرآورده های نفتی )حدود ۲۷۳۰۰ 

هزار میلیارد تومان( افزایش یافته است.
وی گفت: افزایش نرخ تسعیر ارز خوراک گاز طبیعی 
واحدهای پتروش���یمی  و فواد، پیش بینی افزایش مصرف 
گاز طبیعی و همچنین محاسبه عوارض گازرسانی موضوع 
ماده )۶۵( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت )۲( و عوارض و مالیات بر ارزش 
افزوده گاز طبیعی موجب افزایش ارزش فروش داخلی گاز 
طبیعی به میزان حدودی ۷ هزار میلیارد تومان شده است.

سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به اینکه عوارض و 
مالی���ات ب���ر ارزش افزوده برق و منابع حاصل از فروش 
آب در مجموع ۳۱۰۰ میلیارد تومان رش���د کرده اس���ت، 
گف���ت: مبلغ مندرج در ردیف پنجم جدول تبصره )۱۴( 
معادل نرخ سوخت نیروگاه ها برای حمایت از صنعت برق 
به منظور بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاه های 
سیکل ترکیبی در نظر گرفته شده حدود ۱۷۸۱ میلیارد تومان 
افزایش یافته است؛ این ردیف در سال ۱۳۹۷ در سرجمع 

دریافتی های گاز منظور شده است.
وی ب���ا بیان اینکه کل مصارف قانون هدفمند کردن 
یارانه برابر با ۱۴۲۶۰۰ میلیارد تومان است، گفت: عوارض 
و مالیات بر ارزش افزوده پرداختی به شهرداری ها )۹۶۰۰ 
میلیارد تومان( با منظور کردن افزایش دریافتی به دلیل افزایش 

میزان فروش داخلی افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: از دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز 
طبیعی با احتساب عوارض گازرسانی و مالیات بر ارزش 
افزوده )ردیف ۳ منابع جدول تبصره ۱۴( برای پرداخت 
به س���ازما ن های قانونی مربوط و اهدافی نظیر طرح های 
بهینه سازی مصرف انرژی، گازرسانی، جمع آوری گازهای 
همراه و مشعل، کارمزد جایگاه ها و اجرای ایمن سازی و 
هوشمندسازی جایگاه های سی ان جی، هزینه های تولید و 
انتقال و فروش گاز طبیعی و کمک به هزینه گاز مصرفی 
مدارس حدود ۱۷۹۰۰ میلیارد تومان در ستون های مرتبط 

در پرداختی ها آمده است.
به گفته س���خنگوی ستاد بودجه، هزینه حمل ونقل و 
فروش )از جمله کارمزد جایگاه  ها( فرآورده های نفتی معادل 
۱۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته ش���ده اس���ت. سهم 
شرکت ملی نفت ایران از محل فروش فرآورده های نفتی 
معادل ۱۰۹۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و دریافتی 
حاصل از فروش برق به مش���ترکین با احتساب عوارض 
و مالی���ات بر ارزش افزوده برابر با ۲۳۸۰۰ میلیارد تومان 
می ش���ود )ردیف ۴ منابع جدول تبصره ۱۴( که عیناً در 
ردیف های )۱۱(، )۱۲(، )۱۳( و )۱۶( جدول برای حمایت 
از صنعت برق و اجرای تکالیف قانونی شرکت های ذی ربط 
نظیر خرید تضمینی برق از بخش خصوصی و کمک به 

هزینه برق مدارس مصرف می شود.
به گفت���ه وی، معادل بهای دریافتی بابت س���وخت 
نیروگاه ها )ردی���ف ۵ منابع جدول تبصره ۱۴( به منظور 
بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاه های سیکل 
ترکیبی و مالیات و عوارض قانونی، )رقمی معادل ۱۷۸۱ 
میلیارد تومان( در ردیف های )۱۴( و )۱۵( در نظر گرفته 
ش���ده است.وی با بیان اینکه سهم یارانه نقدی کل افراد 
مشمول )۴۲۵۰۰ میلیارد تومان( به طور کامل منظور شده 
است، گفت: بابت کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف از 
طری���ق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمدی کمتر 
از خط حمایتی کمیته امداد و س���ازمان بهزیس���تی دارند 
و همچنین بیمه زنان بی سرپرست خانوار و بدسرپرست 

به میزان ۷۰۰۰ میلیارد تومان لحاظ شده است.
س���خنگوی س���تاد بودجه گفت: به منظور کاهش 
هزینه های مستقیم سامت مردم، ایجاد دسترسی عادانه 
م���ردم به خدمات بهداش���تی درمانی و کمک به تأمین 
هزینه ه���ای تحمل ناپذیر درمان و پوش���ش دارو، درمان 
بیماری ه���ای خاص و صعب العاج اعتبار ۴۹۰۰ میلیارد 

تومان منظور شده است.

مطالب���ات پاداش پایان خدمت 
بازنشستگان دانش���گاه های علوم 
پزشکی با دستور رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کشور ضمن افزایش اعتبار، 
طی دو ماه آینده پرداخت می شود.

ب���ه گزارش رواب���ط عمومي 
س���ازمان برنامه و بودجه کش���ور، 
در نامه محم���د باقر نوبخت آمده 
اس���ت: افزایش اعتبار و تخصیص 
۱۰۰ درص���دی پرداخت مطالبات 
پاداش پایان خدمت بازنشس���تگان 
دانش���گاه های علوم پزشکی که بر 
اس���اس زمان بندی وصول تدریجی 
درآمدها تنظیم ش���ده، آغاز شد تا به 
ترتیب زمان بازنشستگی و طی دو ماه 
 آینده به طور کامل مطالبات این افراد 

پرداخت شود.

در ادامه نامه آمده اس���ت : در 
اجرای قانون بودجه س���ال ۱۳۹۷ و 
با اس���تناد به جزء)۲( بند )ط( قانون 
الحاق برخ���ی مواد به قانون تنظیم 
بخش���ی از مقررات مالی دولت)۲(، 
اعتبارات هزینه ای آن دستگاه بابت 
تسویه مطالبات پاداش پایان خدمت 
بازنشس���تگان تا پایان سال ۱۳۹۶ 
افزایش می یابد تا با رعایت قوانین 

و مقررات اقدام شود.
دس���تگاه اجرایی موظف است 
مطالب���ات پاداش پای���ان خدمت 
بازنشس���تگان را ب���ه ترتیب زمان 
بازنشس���تگی پرداخت کند. ضمنًا 
تخصیص اعتبار موضوع افزایش این 
اباغی���ه لغایت بهمن به میزان ۱۰۰ 

درصد تعیین می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: درصددیم با ادغام شرکت های شستا بازدهی آنها را افزایش دهیم



رقم مفاسد اقتصادي كه در چندين سال 
گذشته دركشور رخ داده است را اگر جمع آوري 
كرده و فقط نيمي از آن را براي رفع مشكالت 
اقتصادي، عمراني، آموزشي و فرهنگي كشور 
صرف ميكرديم شايد االن كمترين معضل را 
در بخشهاي آسيبهاي اجتماعي ، بيكاري 
و فقر داشتيم. زياني كه مفاسدان اقتصادي به 
كشور زدهاند،چنان باالست كه حتي با گذشت 
سالها نيز جبران آن سخت به نظر ميرسد. از 
بين رفتن اعتمادمردم به دولت و ركودشديد 
اقتصادي، افزايش رانتخواري و پارتي بازي 
و تجملگرايي و اشرافيگري، از دست رفتن 
سرمايههاي ملي و مالي كشور، شكاف طبقاتي 
و تبعيض اجتماعي از مواردي است كه مفسدان 
اقتصادي در چندين ســـال گذشته در جامعه 

مسبب آن شدهاند. 
بزرگترين فسادهاي مالي از 71 تا 96

اختالس بانكي با رقم 123ميليارد تومان 
كه در سال 1371 رخ داد، شايدنخستين فساد 
مالي بودكه مرتضي رفيقدوســـت به همراه 
فاضل خداداد، متهمان اصلـــي اين پرونده 
بودند. پرونده از سال 1371 مفتوح و تا سال 
74 كه فاضل خداداد اعدام شد، ادامه يافت. 

يكي از پروندههاي جنجالي فســـاد 
مالي در تاريخ جمهوري اســـالمي ايران، 
موضوع شـــهرام جزايري بوده است كه در 
سال 1381داشت شـــد. رفتوآمِد آسان او 
به مجلس، ارتباطش با برخي نمايندگان و 
ارسال چك چند ده ميليوني به دفتر رهبري، 
از جمله بحثبرانگيزترين تحركات او بود 
كه به زعم برخي،مورد آخر سبب بازداشت 
او شد. جزايري در اوايل اسفند 1385جريان 

انتقال از زندان براي معرفي برخي اموالش، 
فرار كرد و سه روز پيش از آغاز سال 86ر 
عمان مجدداً دستگير شـــد. همين اقدامِ او 
حكم زندانش را دو ســـال افزايش داد. در 
نهايت، شـــهرام جزايري كه توانسته بود از 
اتهام اخالل در نظام اقتصادي كشور تبرئه 
شـــود، بعد از 13ســـال از زندان آزاد شد. 
تحصيل مال از طريق نامشـــروع، پرداخت 
رشوه به دفعات و به افراد مختلف، معافيت 
از سربازي به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ 
برخالف حق و مقـــررات قانوني، تصرف 
غيرمجاز در اموال و وجوه توقيف شـــده، 
فرار از زندان و خروج غيرمجاز از كشور، 

مهمترين اتهامات او بودند.
مهآفريد اميرخسروي در سال 1390 به 
فسادي متهم شـــد كه تاكنون از آن با عنوان 
يكي از بزرگترين مفاســـد مالي تاريخ ايران 
ياد ميشـــود. يكي از نكات بـــارز در اين 
پرونده، به ميان آمـــدن نام چند مدير دولِت
وقت، چند نماينده مجلس و برخي نزديكان 
رئيسجمهوري سابق و يار نزديك او بود. به 
پرونده دو نام مهم در اين پرونده رسيدگي شد. 
مهآفريد اميرخسروي و محمودرضا خاوري. 
خاوري مديرعامل وقت بانك ملي بود؛ يعني 

يكي از بانكهاي درگير در اين فساد اقتصادي. 
در همان ابتداي رسانهاِي شدن اين پرونده، او 
به كانادا گريخته است. مهآفريد در سال 1393
اعدام شد و خاوري نيزبه صورت غيابي به 

حبس محكوم شده است. 
پرونده فســـاد مالي، رشـــوه، تباني، 
سوءاستفاده از موقعيت شـــغلي متعلق به 
سعيد مرتضوي درزمان تصدي سازمان تامين 
اجتماعي با رقم بيش از 30هزار و 250ميليارد 
تومان درســـال 1391 است كه همچنان در 

جريان است. 
سال 92وقتي محمدرضا رحيمي معاون 
اول رئيسجمهوري ســـابق كه از دســـت 
رئيسجمهـــورِي وقت، نشـــان درجه يك 
خدمت دريافت كرده بود،به اتهام اختالس، 
فساد مالي، رشوه و سوءاستفاده از موقعيت 
شغلي، پايش به دادگاه باز شد، همه تعجب 
كردند. اتهامهاي رحيمي اورا به 5ســـال و 

91روز حبس كشاند.
پرونده فساد بزرگ نفتي، جعل، رشوه به 
نام بابك زنجاني با رقم بيش از 18هزار ميليارد 
تومان يكي از بزرگترين فســـادهاي مالي در 
تاريخ جهان به حساب ميآيد. بدهي بابك 
زنجاني، تنها به وزارت نفت، دراين پرونده 
بيش از 2ميليارد دالر بود. حكم اعدام اين متهم 
سه سال قبل صادر شد اما هنوزتالش براي 
بازگرداندن ثروت به تاراج رفته ملت، باقي 
است.  پرونده گم شـــدن دكل نفتي با رقم 
124ميليون دالر در سال 1394 فساد ديگري 
است كه رسيدگي آن ادامه دارد. دكلهايي كه 
قرارداد خريد آنها بسته شده اما تحويل گرفته 

نشده است. 

اختالس در صندوق ذخيره فرهنگيان 
و بانك سرمايه با رقم 8 هزار ميليارد تومان 
درسال 1395 نمونهاي از فساد اقتصادي اعالم 
شد كه در پشـــت پردة آن تخلفات و نقش 

برخي افراد و مسئوالن نهفته است.
پرونـــده حقوقهاي نجومـــي با رقم 
23ميليارد تومان سبب شدكه جلوي اجراي 
برخي مصوباِت پيشين كه دست مديران براي 
دريافت حقوقها و پاداشهاي نجومي را باز 
ميگذاشت گرفته شد و برخي از قوانين در 
اين رابطه نيز اصالح شـــد. در نهايت، عادل 
آذر، رئيس ديوان محاسبات اعالم كرد كه 397
نفر كه 23ميليارد و 300ميليون تومان حقوق 
غيرمتعارف دريافت كرده بودند، تمام اين مبالغ 

را به خزانه بازگرداندند.
در پرونده امالك نجومي وقتي سازمان 
بازرسي اصل موضوع را تأييد و اعالم كرد كه 
200 آپارتمان، خانه وياليي و زمين شهرداري 
تهران، در مجموع دو هزار و 200ميليارد تومان 
كمتر از قيمت اصلي فروخته شـــده است، 
مواضع سفت و سختتري عليه اين مسأله 
اتخاذ شد. سازمان بازرسي كل كشور، پرونده 
را به دادسرا ارجاع داد و مدتي بعد سخنگوي 
قوه قضائيه اعالم كرد كه در مجموع 45 نفر 

چنين امالكي دريافت كردهاند و قراردادهاي 
آنها بايد ابطال شود.

سال گذشته مشـــخص شده فردي كه 
30سال در وزارت نفت مشغول به كار بوده، 
حدود 100ميليـــارد تومان در اين وزارتخانه 
اختالس كرده و زماني كه فســـاد او كشف 
ميشود، ظرف سه ســـاعت از كشور خارج 

ميشود.
 پروندههاي سلطان سكه و سكه ثامن 
و تخلفات درخصوص واردات موبايل باارز 
دولتـــي و خودرو از پروندههـــاي چند ماه 
اخيراست كه با ســـرعت در دستگاه قضايي 
رسيدگي و حتي منجر به اجرا حكم نيز شده 
است و اين نشـــانگر اين است كه جامعه با 
گذشت سالها از شنيدن تشكيل پروندههاي 
مفاسد اقتصادي كالن خواستار برخورد قاطع 
براي كوتاه شدن دست مفاسدان از همه مراكز 

دولتي و غير دولتي است. 

مضاعف بودن خسارات مفاسد اقتصادي
معاون اول قوه قضاييـــه در رابطه با 
برآوردميزان خسارتهاي وارده به كشور كه از 
مفاسد اقتصادي ناشي ميشوند، به گزارشگر 
اطالعات ميگويد:دربـــاره پروندههايي كه 
مربوط به دادگاههاي ويژه مفاسد اقتصادي 
است، مسئوليت من اين است كه بر عملكرد 
آنها و اقداماتشان نظارت دارم تا كارهايشان 
بهتر پيش رود و دنبال ميكنم كه كارها زودتر 
انجام شود و يا كارهاي پشتيباني اين دادگاهها 
را پيگيري ميكنم. من برآوردي ندارم كه اين 
خسارتها چقدر است. برخي از خسارتها 
مستقيم و برخي غيرمستقيم است. مثال برخي 

ارز دولتي گرفتهاند و كاال وارد نكردهاند. اين 
كار دو نوع خسارت است. يكي بحِث خود 
ارز و كاالست و بحث ديگر ناراحتي و بدبيني 

و بي اعتمادي مردم است. 
حجت االسالم والمسلمين غالمحسين 
محســـني اژهاي اضافـــه ميكند:طبيعتا 
خسارتها سنگين است. مثال فرض كنيد 
كه يك داروي بسيار مهم را كسي احتكار 
ميكند و در بـــازار توزيع نميكند. در اين 
خصوص حتما خسارتهايش بسيار زياد 
است و نميتوان محاسبه كرد كه يك ميليارد 
خسارت زده است يا كمتر يا بيشتر؛ چون 
با اين اقدام فـــرد جان چندين نفر به خطر 
ميافتد و ممكن اســـت چندين بيمار جان 
خود را از دست بدهند و چه بسا مشكالت 
رواني زيادي به خانوادههاي بيماران تحميل 
شـــود. بنابراين من برآوردي از ميزان اين 

خسارتها ندارم.

بدون هيچ مالحظهاي افشا شود
محمدرضا ملكشاهيراد نماينده مردم 
خرم آباد در مجلس در نشست علني دوشنبه 
29 مرداد امسال مجلس شوراي اسالمي در 
نطق ميان دســـتور خود ميگويد: چند بار 
نمايندگان مجلس بايد فرياد بزنند كه ارتباط 
مخالن اقتصادي با بدنه مسئوالن بدون هيچ 

مالحظهاي افشا شود؟
عضو كميسيون عمران مجلس شوراي 
اسالمي، با اشاره به برخي تالطمهاي اخير در 
كشور به دليل وضع اقتصادي، اظهار ميدارد: 
با چنين وضع پيش آمدهاي در حوزه اقتصاد، 
باورم نيست كه عمدي در كار نباشد؛ محال 

است عدهاي در اين ميان خيانت نكرده باشند.
نميدانم طراحان اين مسئله چه كساني هستند 
ولي هر كه هست نقشه آنها در كنار منافقين 
و ترامپ يكي اســـت و حداقل پياده نظام و 
دشمن در جنگ اقتصادي با ملت بزرگ ايران 

هستند.
ملكشاهي راد با بيان اينكه امروز مردم 
شعور اقتصادي و سياســـي بسياري دارند، 
ميگويد: نظرات مردم امـــروز به مراتب از 
نظرات تيم اقتصادي دولت كارشناسانهتر و 
قويتر است؛ مردم ميپرسند چرا دالالن و 
مفسدان اقتصادي هميشه چند قدمتر جلوتر 
از دولت حركت ميكنند.پيشبيني اين فاسدان 
به چه واسطهاي انجام ميشود؛ مگر ميشود 
دولت در نوسانات بازار ارز اثر نداشته باشد؛ 
در اين صورت چگونه 5 يا 6 نفر با هويت 
معين ميتوانند بازار ســـكه و ارز را دچار 
اختالل كنند و اقتصاد يك كشور را زمينگير 

كنند، اما دولت با همه اين امكاناتش نتواند 
بازار را كنترل كند.

مشكل فساد فقط با قانونگذاري حل نميشود 
دكترمسعودپزشكيان نايب رئيس مجلس 
شوراي اسالمي،معتقداست:حل موضوع فساد، 
به يك نگاه ســـاختاري و سيستماتيك نياز 
دارد و تـــا زماني كه اين ســـاختار و روش 
استفاده نشـــود، با نوشتن قوانين مختلف به 

نتيجه نميرسيم.
نايب رئيس مجلس با اشاره به تاكيدات 
مقام معظم رهبري مبني بر مبارزه با فســـاد، 
اظهار ميدارد: حل موضوع فساد به يك نگاه 
ساختاري و سيستماتيك نياز دارد و تا زماني 

كه از اين ســـاختار و روش استفاده نشود، با 
نوشتن قوانين مختلف به نتيجه نميرسيم.

دكتر پزشكيان با تاكيد بر لزوم اجرايي 
شدن قوانيني كه در زمينه مبارزه با فساد تدوين 
شده، تاكيد ميكند: تصور من اين بود كه براي 
مبارزه با فساد قانون وجود ندارد؛ اما زماني كه 
پيگيري كردم براي تمام مسائلي كه به دنبال آن 
بودم، قانون تدوين شده است و مشكل اين 
بوده كه قوانين اجرايي نشده و نظارت الزم 
نيز صورت نگرفته است، بنابراين تا زماني كه 
اين قوانين اجرايي نشود، تدوين قانون جديد 

بي معناست.
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در 
مجلس با بيان اينكه بايد يك ساختار صحيح 
اطالعاتي و دادهاي در كشور ايجاد شود، ادامه 
ميدهد: مـــاده 169 مكرر قانون مالياتهاي 
مستقيم كه در مجلس مصوب شده، وزارت 
امور اقتصـــادي و دارايي را مكلف كرده كه 

اطالعات تمامي موديان را داشته باشد، بنابراين 
اين قانون بدين معناست كه اين وزارتخانه 
اطالعات افرادي را كـــه نميتوانند ماليات 

پرداخت كنند را در اختيار داشته باشد.
پزشكيان ميافزايد: وزارت امور اقتصادي 
و دارايي بايد اطالعات افراد را از سراســـر 
كشور جمع آوري كند تا مشخص شود كه 
اين افراد چه مقدار زمين، ملك و سرمايه دارند 
و آيا اين افراد شامل ماليات دهنده ميشوند يا 
خير. اين نماينده مجلس با اشاره به تصويب 
قانون كاداستر در مجلس اضافه ميكند: قانون 
كاداستر مشـــخص ميكند زمينهايي كه در 
كشور موجود بوده حد و حدود آن چيست و 

متعلق به چه كسي است و كدام قسمت منابع 
طبيعي و كدام بخش مزرعه است و متعلق به 
چه فردي بوده و چه مقدار است.اگر قانون 
كاداستر اجرا شود زمين خواري و سندخواري 
ديگر معنايي ندارد چرا كه براســـاس آن كد 
مشخص شده كه چه شـــخصي چه ميزان 
زمين دارد و هيچ شخصي جرات نميكند كه 
جنگل را خراب كرده و مسكن بسازد و به 
راحتي ميتوان با اين فرد برخورد كرد و كسي 
جرات نميكند در يك كوهي زمينها را قطعه 
قطعه كرده و بفروشـــد و اداره ثبتي براي آن 

سندسازي كند.
پزشكيان با بيان اينكه اگر شبكه وزارت 
اقتصاد به ثبت احوال، بانكها و كاداستر متصل 
شود ديگر قاچاق معنايي ندارد، اظهار ميدارد: 
فردي كه اظهار كـــرده كه ماهيانه 10ميليون 
تومان درآمد و تعداد مشخصي زمين و منزل 
مسكوني دارد ميتوان اطالعات آن را راستي 
آزمايي كرد بنابراين كسي نميتواند اطالعات 
غلط ارائه دهـــد و اگر اطالعات غلط عنوان 
كند زمان نقل و انتقال كذب اطالعات اعالمي 
مشخص ميشود، بنابراين رانت، رشوه، زمين 

خواري و قاچاق شكل نميگيرد.
 شبكه اطالعات 

نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينكه قدم نخست براي مبارزه با فسادي 
كه رهبري بر هماهنگـــي قوا در مبارزه با آن 
تاكيد ميكند، وجود يك سيستم داده و شبكه 
اطالعات است، ميگويد: اين سيستم بايد آنها 
را به يكديگر متصل كرده و زماني كه به هم 
وصل ميشوند اگر فردي بخواهد اختالسي 
انجام دهد نميتواند بنابراين ديگر نيازي نبود 
يك مديري را دار زده و يا اينكه يكديگر را 
محروم كنيم چرا كه همه چيز شفاف و روشن 

بوده و كسي نميتواند تخلف كند.

 پزشـــكيان ادامه ميدهد:اگر سيستم و 
ساختار صحيح نباشد مدير ممكن است تخلف 
يك كارمند را شناسايي كند اما اين سوال ايجاد 
ميشود كه قرار است چه كسي تخلف مدير را 
شناسايي كند، بنابراين اگر سيستم وجود داشته 
باشد هر كسي خواست يك سند جعلي ايجاد 
كند چون در كاداستر اسناد ثبت شده نميتواند 

اين اقدام را انجام دهد.
نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينكه يك كارمند، بانكدار و شخصي كه در 
گمرك فعاليت ميكند نميتواند رشوه دريافت 
كند، اظهار ميدارد: با اتصال سيســـتمهاي 
اطالعاتي به يكديگر ميتوان تمام مسائل را 
مديريت كرد و با وجود دادهها قوا ميتوانند 
روي سيستم داده متمركز شوند و با كساني كه 
تخلف كرده و انحراف داشتهاند برخورد كنند.

نابودي فرهنگ كار 
دكتراحمد توكلي عضو مجمع تشخيص 

مصلحت نظام معتقداست: فساد اقتصادي و
رشوه، هزينه توليد را افزايش و فرهنگ كار
را نابود ميكند، وقتي چنين تفكري درجامعه
شكل گيرد، برخي افراد به دنبال كار نميروند.
رئيس هيأت مديره ديده بان شـــفافيت
و عدالت ميافزايد: فســـاد با نابودي فضاي
سالم كســـب و كار، سبب ميشود انگيزهها
براي زندگي و دينداري كاهش يابد و سرمايه

اجتماعي كشور از بين رود.
توكلي با اشاره به برخورد دوگانه غرب
با موضوع فساد اقتصادي اضافه ميكند: غرب
در مبارزه با فســـاد دو رو اســـت، امروز در
كشوري مانند سوئيس بانكهايي هستند كه
به صندوق داران ثروت دزدان دنيا تبديل شده
اند.حتي برخي از مفسدان اقتصادي از ايران
به كشورهاي غربي همچون كانادا مهاجرت
كردند و در آنجا با وجود متهم بودن به جرم،
به راحتي زندگي ميكنند. رئيس هيأت مديره
ديده بان شفافيت و عدالت با بيان اين كه مبارزه
با فساد در سالهاي ابتدايي تشكيل نظام اسالمي
بسيار خوب بود، ادامه ميدهد: متاسفانه اين
روند در سالهاي بعد به خوبي دنبال نشد و با
رفاه طلبي برخي از مسئوالن و مديران كشور،
شرايط شكل گيري فساد تقويت شد. براي
برخورد صحيح با فساد الزم است تا فرهنگ
تذكر و امر به معـــروف و نهي از منكر ميان
مسئوالن كشـــور و مردم تقويت شود و آنان
يكديگر را به نظارت اجتماعي دعوت كنند.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
ميگويد: فاش كردن نام متخلفان اقتصادي
در نظام جمهوري اسالمي امري واجب است
كه از توسعه فساد جلوگيري ميكند و امروز
مقابله با فســـاد در نزد مردم به يك مطالبه

عمومي تبديل شده است.
توكلي اظهار ميدارد: رواج مفهوم شفافيت

در جامعه يكي از اقدامات مهم سازمان مردم
نهاد ديده بان شفافيت است كه بايد با استفاده از
ظرفيت رسانههاي كشور و فضاي مجازي انجام
شود.انجام فعاليتهاي پژوهشي و عملياتي
در زمينه مبارزه با فســـاد وهمكاري با ساير
دستگاههاي اجرايي كشـــور در اين موضوع،
از جمله عواملي اســـت كه به تحقق عدالت

اقتصادي در نظام اسالمي، كمك ميكند.
نظارت يكي از كليديترين راهكارهاي
پيشـــگيري و مبارزه با فساد است. وضعيت
سالمت، شفافيت و مفاسد رخ داده در كشور،
نشان ميدهد كه دستگاههاي نظارتي به تقويت
و حمايت نياز دارند. دراين ميان قوه قضائيه
داراي كاركردهاي نظارتي-قضايي است و نقش
بسيار اساسي و كليدي در پيشگيري از وقوع
جرائم، مبارزه قاطع با مفاسد، احياي حقوق عامه

و نظارت بر حسن اجراي قوانين دارد. 
فاطمه يارمحمدي
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* دكترپزشكيان نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي: وزارت امور اقتصادي 
و دارايي بايد اطالعات افراد را از سراسر كشور جمع آوري كند تا مشخص 
شود كه اين افراد چه مقدار زمين، ملك و سرمايه دارند و آيا اين افراد شامل 

مالياتدهنده ميشوند يا خير
دكتر احمد توكلي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام: فساد اقتصادي 
و رشوه، هزينه توليد را افزايش و فرهنگ كار را نابود ميكند، وقتي چنين 

تفكري درجامعه شكل گيرد، برخي افراد به دنبال كار نميروند

فساد اقتصادي، اعتماد را در جامعه نابود ميكند

*نظارت يكي از كليديترين راهكارهاي پيشگيري و مبارزه با فساد است. 
وضعيت سالمت، شفافيت و مفاسد رخ داده در كشور، نشان ميدهد كه 

دستگاههاي نظارتي به تقويت و حمايت نياز دارند. 
*حجتاالسالم والمسلمين محسني اژهاي معاون اول قوه قضائيه: مفاسد 

اقتصادي دو زيان مادي و معنوي دارند كه برآورد آن ممكن نيست.

نوبت دوم آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اى 
KV

KV

http moamelat tbtb ir

www tavanir org ir
http iets mporg ir

http moamelat tbtb ir

نوبت دوم آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى 

 –  –

http moamelat tbtb ir

 "

www tavanir org ir
http iets mporg ir

http moamelat tbtb ir
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عـمـودى:
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آگهى دعوت به مجمع عمومى عادي به طور فوق العاده
شركت تراكتورسازى ايران ( سهامى عام )

به شماره ثبت 540  و شناسه ملي 10200044047

 –

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 

صاحبان سهام شركت گلتاش
 (سهامي عام) به شماره ثبت 3601 و شناسه ملي 10260244573

WWW GOLTASH COM

آگهى تغييرات شركت سيمان مازندران سهامى عام
 به شماره ثبت 9 و شناسه ملى 10100665220

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نكا (325197)

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
 شركت قندهكمتان(سهامي عام) 

شناسه ملي 10861092061 شماره ثبت167825

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه (نوبت دوم) شركت سرمايهگذاري پرتو آينده 
با شماره ثبت126532 و شناسنامه ملي 1010169943
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خلوت انس

اشاره:
آنچه در پي مي آيد،متن كامل مقاله اي است 
كــه در تاريــخ 13 ديماه 1356 در همين روزنامة 
اطالعات(وبــا تيتر«نيما: اين زبان دل افســردگان 
اســت») چاپ شــده اســت و اينك، از پس عبور 
حدود 41 ســال از آن ايام؛ شــايد خواندن دوباره 
اين گفت وگوها و اطالع از آراء و انديشــه هاي 
تني چند از بزرگان شــعر و ادب معاصر كه بعضًا 
از ميان ما رفته اند، خالي از لطف و انديشه نباشد. 
اين مطلب، آن موقع، به مناسبت هجدهمين سالگرد 
در گذشــت نيما(13دي1338)تهيه و چاپ شــده 

است.
 ***

در اين ســـرماي استخوان ســـوز رسيدن 13 دي، 
باز خبر از غيبت بزرگترين شاعر معاصر ايران علي 
اسفندياري (نيما يوشيج) مي دهد. سخن گفتن از نيما 

هيچگاه بهانه خاصي نمي خواهد.
 هرگاه كه سخن از ادبيات معاصر، خاصه شعر 
برود، ناگزيز از نيما ياد خواهد شد. از پيشروي تكتاز 
و كم نظير كه تمام زندگي ادبي اش را صرف تجربه هاي 
درخشان شعري كرد و ارثيه بزرگ او هنوز هم ادب معاصر 
را غني  مي دارد. اين نوشته حقشناسي شناسندگان راه

 اوست.
از ســـال 1300 كه افسانه نيما براي نخستين بار 
چاپ شد، مدام بحث و جدل پيرامون آثار روستايي 
مرد آمده از يوش درگير بوده است و گروهي او را 
شايسته جاودانگي دانسته اند و گروهي او را درخور 

فراموشي.
نخســـتين گروه، نيما يوشـــيج را به عرش اعال 
رسانده اند و در كار زندگي او نشانه هايي از نبوغ و 
خالقيت را يافته اند و به عنوان مدافع بر هر كس كه 

نيما و كارش را نفي كرده، شوريده اند.
 اين دســـته به روستايي مرديوش به عنوان يك 
چهره دگرگون ســـاز در ادبيات ايران زمين مي نگرند و 
باور دارند كه تأثير او را نبايد تنها در شعر جستجو 
كرد، بلكه او در قالب يك شـــاعر پيشـــرو، بر تمامي 

جهات هنر ايران تأثير گذاشته است.
تمامي دســـت اندركاران هنر امروز و يا هنر نو 
(منظورم دست اندركاران هنر ايراني است)، در سالهايي 
از زندگي شـــان به شعر نيما شيفتگي نشان داده اند و 

همين شيفتگي در آنها مؤثر افتاده است.
اما دومين دســـته، در مقابل گروه نخست كه در 
ميان آنان طرفداران افراطي هم كم نيســـت، به كلي 
منكر تأثير مثبت كار نيما يوشيج شده اند و مي شوند 
و اعتقاد دارند كه نيما عالوه بر كم اطالعي در زمينه 
ادب كهن ايران (كه اين يك نظر كامًال نادرســـت 
است)، به صورت عاملي مخرب در ادب امروز جلوه 

نموده است.
اينان در تمامي بحث و جدل هايشـــان به عنوان 
مدرك به دنبال ضعيف ترين جلوه هاي شـــعر امروز 
مي گردنـــد و هـــر الطائلي را كه به چاپ رســـيده 
اســـت، شعر به حســـاب مي آورند و چماق سنگين 
پرخاش را بر ســـر راســـتين مردي كه قصدي جز 
افزايش كارآمدي و عرصه شـــعر ايران نداشت، فرود

 مي آورند.
با اين همه ـ يعني پس از بحث و جدلي پنجاه 
و چندســـاله ـ تمامي افراد آشـــنا و غير آشنا با شعر 
امروز، پيرامون شـــعر نو و نيما يوشيج حرف زده اند 
و نظر داده اند كه بيشـــترين اينها وابســـته به دو گروه 
افراطي هســـتند و تعداد افرادي كه نظراتشـــان را با 
ماليمـــت عنوان كرده انـــد و واقعيت تاريخي را كه 
ماندگاري شـــعر نيما و نام او بدان وابســـته است، از 

ياد نبرده اند، كم است.
قاعدتًا بايد بحث و جدلي پنجاه و چند ســـاله 
براي شـــكافتن شـــعر نيما و روشن كردن وضعيت 
آثار او كافي باشـــد، اما عمالً  اينطور نيســـت و با 
كمـــال تعجـــب مي بينيم كه ايـــن بحث و جدل ها 
تنهـــا اندكـــي از راه واقعي تحقيـــق در آثار نيما را 
هموار كرده اســـت و جز اين كاري صورت نگرفته 
كـــه بـــا اتكاء به آن بحـــث را خاتمه پذيرفته تلقي

 كرد.
بحث و جدل از اين رو بايد ادامه پيدا كند كه 
علي رغم تالش صادقانه سيروس طاهباز در تنظيم و 
تصحيح و چاپ اشعار نيما يوشيج، باز هم بسياري 
از آثار او چاپ نشـــده اســـت و بايد در آينده منتظر 

انتشار آنها باشيم.
از ده سال قبل به اين سو، هر ساله به مناسبت 
ســـالگرد مرگ نيما يوشيج ما صفحاتي در تجليل از 
او به چاپ سپرده ايم و با تمامي كساني كه به گمان 
ما صالحيت اظهارنظر (چه موافق و چه مخالف) را 
داشته اند، به صحبت نشسته ايم و حاال كه به هجدهمين 
سالمرگش مي رسيم در مي مانيم كه امسال براي تجليل 
از مردي كه حداقل شعر امروز ايران حركت و تجديد 

قوايش را به آن مديون است، چه بايد بكنيم؟

گفتيـــم، با آنـــان كه صاحب صالحيت بودند و 
حرف و نظرشان مي توانست گره گشايي در معضالت 
كار نيما باشد سخن گفته  ايم، اما متأسفانه تعداد افراد 
صاحب صالحيت در اين ايام آنچنان اندك است كه 

از برهوت ادب معاصر نشانه ها مي دهد.
 در گذشـــته ها با بســـياري سخن گفته بوديم، با 
اخوان حرف زديم، از شاملو نظر گرفتيم، با شاهرودي 
گپ زديم، نظر سپانلو را به چاپ سپرديم، نادرپور، 
م آزاد، سيروس طاهباز، ديگر و ديگران، ما رادر اين 
عرصه ياري دادند و اكنون مراجعه به بســـياري از 
اينان اگر مقدور باشد، چه حاصلي جز تكرار همان 

حرف و سخن ها دارد؟
نيما يوشـــيج درباره شـــعرش و قواعد و قوانين 

آن چنين مي گويد: 
«مـــن بـــراي بي نظمي هم به نظمي اعتقاد دارمـ  
كلمه من از روي قاعده دقيق به كلمه ديگر مي چسبد 
ـ و شـــعر آزاد ســـرودن براي من دشوارتر است از 
غيران. مايه اصلي اشعار من «رنج» است. به عقيده من، 
گوينده واقعي بايد براي كالمش مايه الزم را داشـــته 
باشـــد. من براي رنج خود و ديگران شـــعر مي گويم 
و كلمـــات و وزن و قافيـــه در همه وقت براي من 
ابزارهايي بودند كه مجبور به عوض كردن آنها بوده ام 

تا با رنج من و ديگران، بهتر سازگار باشد...»
«... وي در رشته هاي تاريخ و فلسفه اسالمي و 
لغت عرب مطالعات كافي دارد و در ادبيات بين المللي 
زياد كار كرده و تحقيقات وافر و عميقي در ادبيات 

فارسي و عربي و فرانسه كرده است.
اگرچه در شـــيوه شـــعر سرائي به طرز قديم به 

استادي شهرت دارد مع الوصف طرح نويني براي اشعار 
فارسي ريخته و از اين حيث انقالبي ايجاد كرده است 
كـــه روز به روز بر پيروانش افزايش مي يابد. نامبرده 
از شـــعرائي اســـت كه اشعار او بسيار زنده و گيرا و 
پر از مضمون هاي بديع و جالب است و خاصه در 

تاريخ مازندران اطالعات وسيعي دارد....»
نيما هر كه بود و هر چه بود، جلوه اي از صداقت 
كوهســـاران بود. بهمان شهامت و همان صراحت كه 
فقط در بلندپروازي عقابي مي توان آن را سراغ گرفت 
و يا كشـــيدگي اندام صخره اي بلند بر نوك قله اي 

دور از دسترس. 
اسماعيل شاهرودي (اينده) كه يكي از باوفاترين 
شاگردان و پيروان نيما است، يك بار به همين مناسبت 
گفته است: «... نيما شوخ طبع بود و در حرف هايش 

طنزي ظريف نهفته بود و در حركتش هم.
مي دانـــي آدم هائي كه به طنز روي مي آورند، از 

صراحت رنج ها مي گريزند.
نيما هيچگاه در حرف هاي روزمره از قصه هايش 
چيـــزي نمي گفـــت، مگر اينكه آنهـــا را در قالبي از 
شوخي هاي ظريف عرضه كند. طنز اعتراض هنرمند 
است كه به طور غييرمستقيم، عقايد و عادات جامعه 

را به باد انتقاد مي گيرد...»
ســـپانلو، آن روزها جوانتر بود و بيشـــتر به تأثير 
پذيرفتن از نيما مي انديشـــيد، راجع به نيما نوشـــت: 
(... در بيست ساله اخير تحوالت زيادي، چه از نظر 
شكل و چه از نظر معني، در شعر فارسي ايجاد شده 
اســـت. بســـياري از مردم با آن كه بارها اسم شعر نو 
را شنيده اند، درباره حدود و قوانين آن شناخت كاملي

 

ندارند. بعضي تصور مي كنند كه شعر نو چيزي است 
بـــدون وزن و قافيـــه و برخي رندانه اضافه مي كنند 
بدون معني! و اين طرز تلقي را نمونه هاي شعرگونه 
متحط و سستي كه گاهگاه اينجا و آنجا چاپ مي شود، 
تقويت مي كند.حال آنكه نظرات نيما يوشيج درباره شعر 
جديد متكي به داليل و ضرورت هايي است كه اگر 
به طور صحيح مورد بهره برداري قرار گيرد و خواننده 
شـــعر نو با آنها آشنا باشد، مي تواند مالك صحيحي 

در تشخيص خوب و بد به دست دهد.»
شـــش، هفت ســـال قبل محمد ابراهيميان براي 
ديـــدار از يـــوش و گفتگو با كســـاني كه نيما را به 
گونه اي ديگر مي شناخته اند، به زادگاه نيما رفت و با 

روستائيان به گفت و شنود پرداخت.
«بـــه خانه محمد بيور، دوســـت نيما كه رفتم، 
پيرمرد هشتاد ساله اي را ديدم سرزنده و خوش بنيه، 
خوش طبع و بذله گو. او از خاطرات خوشش با نيما 
گفت مرد زنده دلي بود،  با حافظه اي قوي، بســـياري 
از اشعار نيما را از بر بود و مي خواند. پرسيدم، نيما 
را مدتها مي شـــناختي؟ يا اينكه اين اواخر دوســـت 

شده بوديد؟
او گفت: «در مكتب با هم بوديم و بعد هم من 

تنها دوست او بودم.»
علي مي خواســـت مجاهد بشـــود و بيايد براي 
مشـــروطه بجنگد يك روز اهالي را جمع كرد توي 
تكيه ده و برايشـــان نطقي كرد، هشـــتاد نفر بوديم و 

هم پيمان نيما.
همين كه شروع به صحبت كرد گفت: كساني كه 
با من هم عقيده اند بلند شوند، فقط محمد بيور بود كه 
بلند شد بعد با لباس چوپاني با پانزده قران آمديم به 
طرف تهران. مي خواستيم به مشروطه خواهان بپيونديم. 
نزديك هاي پلور كه رسيديم، شخصي هفت قران گم 
كرده بود، به نيما روي آورد كه پول مرا تو برداشته اي! 
نيمـــا چـــون چنين ديد، به او يك تومان داد. بعد كه 

پولش را پيدا كرد، از نيما معذرت خواست. 
در تهران به سينما فاروس رفتيم براي ديدن يك 
فيلم. سالن سينما شلوغ بود و مردم سوت مي كشيدند. 
ما جلوي پرده نشسته بوديم. چون بليت ارزان خريده 
بوديـــم، كنـــار ما دامن زني را آتش زده بودند. فكر 
كردند نيما اين كار را كرده اســـت. داد و فرياد راه 

انداختند. 
چند نفر فرانسوي هم توي سينما نشسته بودند كه 
با زنان خودشان چيزهايي گفتند كه ديدم نيما رفت 
روي سن و به زبان فرانسه حرف زد. مردم مات شده
 بودنـــد. بعدهـــا نيما به من گفت كه آنها به ايراني ها 
بد مي گفتند و من رفتم باال و برايشان گفتم كه ايران 

و تمدن ايران چگونه است. 
نيما باالي ســـن بود و لباس چوپاني تنش بود. 
حرف هايش را كه شنيدند ما را بردند ته سالن؛ يعني 
لژ. احمد كسروي، نخعي و ميرزاده عشقي هم نشسته 

بودند. كنار آنها نشستيم....»
دوســـت پير نيما در مورد اينكه چرا او نام نيما 

يوشيج را انتخاب كرده گفت:
«چـــون همـــه علي خان صدايش مي كردند و او 
از ايـــن عنـــوان بدش مي آمد و به همين خاطر يك 
ورقه چاپ كرد و بين دوستان پخش كرد كه ديگر 
او را علـــي خـــان صدا نكننـــد و به او بگويند: نيما 

يوشيج ...»
آن روز كه در يوش بوديم، امين كدخداي يوش 
هم از نيما حرف زد و آنچنان از مرگش اندوهگين 
بود كه نگو و نپرس. ديگراني كه با آنها حرف زديم 
بسيار بودند، اما هيچكدام از او خاطره بدي نداشتند. 

همه از او به خوبي ياد كردند.
يداهللا رويائي

رؤيايي، شاعري كه او هم مدتي است سكوت را 
بر شـــعر چاپ كردن ترجيح داده است، در سالمرگ 
او نوشـــت:«... نيما خان، مدتي اســـت كه شـــعري 

نمي گوئيد؟
ـ براي اينكه زباني را كه مي خواســـتم استعمال 
كنم، كردم. لغات و فرهنگ شعري را كه داشتم، به 
كار بردم. خيالم را راحت كردم و اكنون از نساختن 

شعر، دغدغه اي ندارم...»
اين ســـؤالي بود كه دو ســـال و نيم پيش در 
كوهستان هاي يوش، هنگامي كه در جستجوي كبك 
راه مي رفتم، از نيما كردم و امروز در انديشه جواب 
او يك هدف كوچك دارم و آن دوستي با خواننده هاي 

شعر نيما است.مهدي اخوان ثالث، زير عنوان «پا به 
پاي چند شعر نيما» نوشت:

«گاهي از اينجا و آنجا شنيده مي شود كه شعر نيما 
پيچيده و بغرنج است. من به جاي خود نشان داده ام 
كه چنين نيســـت. الاقل تا اين حدي كه درباره اش 

داد و قال مي كنند. 
نيما شهري ساخته است كه مسافر غريب ممكن 
است در آن شهر، بنا به وسوسه هايي سرگردان بماند. 
اما همين كه هول ساختگي غربت تازه وارد ريخت 
و چشمش سايه ها و چراغها را شناخت و به قضاي 
شهر كمي عادت كرد، همه كوچه پس كوچه ها را آشنا 
خواهـــد يافـــت و هر خيابان و محله را نيز و حتي 

سرداب ها را با سايه هاي سير و غمگينشان.»

نيما و ماهيت شعر
نويسنده اي ديگر پيرامون «نيما و ماهيت شعر» او 
مي نويسد: «اگر نيما و شعرش نبود، شايد بحث پيرامون 

مسائل اساسي شعر، سالها به تاخير مي افتاد. 
شـــعر نيما اين قبيل مســـائل را نه فقط براي 
بحث درباره شـــعر خود نيما پيش مي كشـــد، بلكه 
به منتقد شـــعر كمك مي كند كه نگاهي به گذشـــته 
شعر فارسي نيز بيندازد و گذشته را با ديد انتقادي، 
اســـتداللي و تحليلي امروز ببيند و در واقع دســـتگاه 
و ديالكتيـــك انتقاد و تجزيـــه و تحليل را پيرامون 
شـــعر، از همه ســـو، به كار اندازد و به نتيجه اي 
كه برازنده شـــعر و شـــاعري متحول روزگار ماست

 برسد.
به نظرم ديگر آن دوران كه درباره شـــعر نيما 
مي شد احساسات به خرج داد، گذشت. ديگر آن دوران 
كه شـــعر را مي شـــد فقط گفت زيباست و به همين 
اكتفا كرد، گذشـــت. من در اين مبحث قصد ندارم 
كه بگويم شعر نيما خوب است يا بد و احساساتي 
بشـــوم؛ بلكه قصد دارم تا دستگاه ديالكتيك انتقاد را 
پيرامون شـــعر به كار اندازم و به اصطالح خودمان 

صغري كبراي علمي ذوقي بچينم.»
نويســـنده در ادامه مقاله اش مي نويسد: «در شعر 
نيما نمي شـــود مثل شـــعر موالنا يك بيت يا بند را 
بـــراي مثل خواند، بلكه بايد تمام يك قطعه خوانده 
شود. شكل بيتي يا مصراعي، تبديل به تشكل همگاني 
شعر مي شود و الگوي زبان طوري است كه صداها، 
تصويرها، ايهام ها و اشـــياء باهم حركت مي كنند و 

شعر را به وجود مي آورند...»
بـــه هر حال پيرامـــون نيما و زندگي و آثار او 
ناگفته هميشـــه وجود دارد و در اين مقال كه فقط 
قصد يادآوري ســـالمرگ او در ميان اســـت، هيچ 
ســـخني گوياتر از يكي از شـــعرهاي او نمي تواند

 باشد.
قبل از نقل شعري از نيما يوشيج، نقل اين نكته 
هم بي مورد نيســـت كه او در شرايط خاص تاريخي 
و اجتماعي خويش كه كوشـــش هايي براي تجدد در 
شـــعر فارسي شـــده بود و به نتيجه اي قاطع نرسيده 
بود، يكبار سدها را شكست و با نشر افسانه در سال 
1300 هجري شمسي، نوعي شعر غناييـ  با ديد و 
بيان تازه ايـ  به ادب فارســـي افزود و در ســـالهاي 
حدود 1318 با نشـــر اســـتعماري از قبيل ققنوس در 
عروض فارســـي نيز تجديد نظري كرد كه اســـاس 
بسياري از تحوالت در شعر گويندگان نسل پس از 

او قرار گرفت.

* شعري از نيما يوشيج:
هنگام كه گريه مي دهد ساز...
هنگام كه گريه مي دهد ساز

اين دود سرشت ابر بر پشت،
هنگام كه نيلچشم دريا

از خشم به روي مي زند مشت
*

زان دير سفر كه رفت از من
غمزه زن و عشوه ساز داده

دارم به بهانه هاي مأنوس
تصويري از او، به بر، گشاده

*
ليكن چه گريستن، چه طوفان!

تاريك شبي است
 هرچه تنهاست 

مردي در راه مي زند ني
و آوازش فسرده برمي آيد.
تنها دگر منم، كه از چشم
طوفان سرشك مي گشايد

*
 هنگام كه گريه مي دهد ساز
اين دود سرشت ابر بر پشت،

هنگام كه نيلچشم دريا
از خشم به روي مي زند 

مشت...

نيما از نگاه اخوان ثالث، اسماعيل شاهرودي، محمدعلي سپانلو و يداهللا رؤيايي

علي اكبر عبداللهي     

زبان نيما، زبان دل  افسردگان 

12 ديماه، هفتادوششـــمين ســـالروز تولد دكتر ضياء 
موحد، منطق دان، شاعر و منتقد ادبى است. به همين مناسبت 
جشن كوچك، صميمانه  و همدالنه اى در مركز فرهنگى شهر 

كتاب برگزار شد. 
در اين جشـــن، دكتر فتح اهللا مجتبايى درباره  ســـابقه  
آشنايى اش با دكتر موحد اظهار داشت: آشنايى من با ضياء 
موحد، ابتدا دورادور و از طريق گفته هاى دوســـت عزيزم 
مرحوم نجفى بود. نجفى مى گفـــت، موحد يكى از نوادر 
فرهنگ ايرانِى متولد و بزرگ شده  اصفهان است.پس از آن 
خودم با اشـــعار موحد آشنا شدم و هنوز هم او را با عنوان 

شاعر مى شناسم. 
در زمان آشنايى فكرى با آثار شعرى او و سپس مالقات 
حضورى در جلســـاتى كه در منزل نجفى برگزار مى شد، 
موحد را از معدود شـــخصيت هاى متين، استوار، روشن و 
روشنفكر و باسواد يافتم. بعد از آن در جلسات و جايزه ها 
او را مالقـــات كردم و از دامنه  فكر و تحقيقات و دقت نظر 

او لذت بردم.
 به نظـــرم، گرچه موحد در زمينه  فلســـفه كار كرده 
اســـت،اما در زمينه  ادبيات نيز به اندازه و به  مراتب بيش از 
متخصص امر اطالع دارد. چنان كه در تاريخ و فرهنگ ايران 
صاحب نظر است. آشـــنايى با او از افتخارات من است و 
اميدوارم هميشه موفق باشد و خدماتش به تاريخ و فرهنگ 

ايران باقى بماند و دوام يابد. 
   در ادامه، دكتر حسين معصومى همدانى تصريح كرد: 
سال 1361، پس از بازگشت دكتر موحد به ايران، با او آشنا 
شـــدم. در اين زمان او را جوانى خدنگ يافتم كه راه رفتن، 
نگاه كردن و پاسخ هاى يك كلمه اى اش خيلى ها را مى ترساند 
و نمى گذاشـــت به او نزديك شوند. اما من فهميدم كه اين 
نوعى اســـتراتژى حساب شـــده براى دور كردن مزاحمان 
اســـت. پس، موحد را رها نكـــردم و پيش او درس منطق 

خواندم.
 اين تجربه  بســـيار جالبى بود. چـــون در آن زمان 
دانشگاه ها تعطيل شده بود و عده اى از افراد مشتاق در مركز 
نشر جمع مى شدند تا از او منطق بياموزند. گمان مى كنم اين 
نخســـتين دوره  تدريس منطق موحد بود و پس از آن كتاب 
«درآمدى بر منطق» را هم از اين دوره استخراج كرد. بعد از 
آن در انجمن فلسفه نيز با او همكار بودم. البته من پيش از 
آشنايى مستقيم با موحد، آثار او را اعم از شعر، ترجمه، مقاله 

تا نقد مطالعه كرده بودم.
   او ادامه داد: موحد فردى بسيار پرتأثير بود. به نظرم، 

زمان ورود او به آموزش منطق در ايران، مناسب ترين زمان 
براى اين رويكرد به آمـــوزش منطق هم بود. در اين زمان، 
از ســـويى عده اى با همان سبك و سياق سنتى منطق قديم 
مى خواندند و از ســـوى ديگر عـــده اى منطق جديد را در 
دانشـــكده هاى رياضيات تدريس مى كردند كه بيشتر منطق 
رياضـــى بود و ربط آن با فلســـفه و زندگى و زبان چندان 
روشن نمى شد. شـــيوه   تدريس منطِق موحد،پيوندى ميان 
كسانى كه كار ادبى، فلسفى يا زبان شناسى مى كردند و منطق 
ايجاد كرد. پيوندى كه پيش از اين حتى با وجود كتاب دكتر 

مصاحب وجود نداشت.
وى افزود: من از ارادتمندان شعر موحد هستم. به نظرم 
او يكى از بهترين شاعران معاصر است. كتاب «سعدى» او 
يكى از مهم ترين كتاب ها درباره  ادبيات گذشته است. پشت 
اين كتاب، آدمى اســـت كه مى خواهد تكليف خودش را با 
شعر روشن كند، نه اينكه بخواهد يك مساله  مرده  تاريخى 

را بررسى كند. 
اينجا شاعرى به شـــاعر ديگر مى نگرد و مى خواهد از 
او بياموزد. شاعرى كه در پى تقليد نيست؛ بلكه مى خواهد 
دريابد چگونه مى توان آن كارها را با ابزارهاى كامًال متفاوت 
انجام داد. شـــعر ضياء موحد، به راستى گفت و گويى با شعر 
گذشته است. على رغم اينكه او نه در بند قافيه است و نه در 
خيلى جاها در بند وزن؛ درس هايى از شعر كالسيك گرفته 

است كه آنها را در مدرن ترين صورت بيان مى كند.
   سپس دكتر شاپور اعتماد اظهار داشت: بخش اعظم 
ارتباط من و موحد، دوســـتى بوده اســـت. امروز به آراى 
ارسطو درباره  دوستى بســـيار مراجعه مى شود، اما درباره  
دوستى صحبت كردن و عناصرش را برجسته كردن دشوار 
است. ما در محيطى با هم همكارى كرديم و همنشين بوديم 
كه محتاج قطب علمى بود و موحد نيز چنين حالت قطبيتى 

براى ما داشت. 
در مصاحبه اى به منظور بزرگداشتى كه دو سال پيش 

براى موحد برگزار كردند، گفتم كه درباره  موحد بايســـتى 
جغرافيايـــى صحبت كرد. به اين معنا كه وجود موحد براى 
جامعه  ما مانند دماوند بود. به اعتبار او پشـــتمان گرم بود و 

مى توانستيم دامنه  كار را وسيع تر ببينيم.
   او افزود: من موحـــد را زمانى كه در لندن بودم، از 
طريق مقاله  بلندبااليى شناختم كه با مضمون اعتصاب غذا 
در روزنامه چاپ شـــده بود. در آن زمان، نه موحد شاعر را 

مى شناختم و نه موحد منطق دان را، اما اين مقاله  منسجم و 
جاافتاده در آستانه  انقالب در يادم ماند.

موسى اسوار درباره  ســـابقه  آشنايى اش با دكتر موحد 
گفت:  من قبل از اين كه  آشنايى حضورى با دكتر موحد داشته 
باشـــم، براى اولين بار در اوايل دهه  پنجاه در كتاب محمد 
حقوقى با نام ضياء موحد به عنوان يكى از اســـتعدادهاى 
جوان درخشـــان در شعر امروز برخورد كردم. همين باعث 

شـــد كه آثار شعرى او را دنبال كنم. آن زمان اصال تصورى 
نداشتم كه اهل منطق  باشد، تا نيمه  دهه ى شصت كه با دكتر 
موحد مواجهه  حضورى داشـــتم و جنبه هاى نامكشوف او 

برايم آشكار شد.
 كارهايى كه موحد در حوزه  ادبيات كالســـيك كرده، 
ناشـــى از تعمق او در ادب كالسيك است. شعرهاى دكتر 
موحد، برخاســـته  از دو زمينه  ادب و منطق است كه وقتى 
برخى از آنها را ترجمه مى كـــردم، خيلى زود با  مضمون 

عميق شان مأنوس شدم و از آن لذت بردم.  
   در ادامه اين برنامه،مهســـتى بحرينى نيز بيان كرد كه 
جدا از اشعار موحد، بيشـــتر از كتاب «سعدى»، مقاالت و 
نقد هاى او استفاده كرده است. وى افزود كه موحد در نقد 

شعر بسيار مباحث دقيق و تازه اى مطرح كرده است.  
پـــس از آن،نگارنده نيز ايـــن مطالب را عرض كردم: 
نزديك به سه دهه اســـت كه با دكتر موحد و آثارش آشنا 
هستم و همكارى هاى مستمر در حوزه هاى مختلف داشته ايم 
و همواره از نكته ســـنجى ها، دقت ها و ايده هاى فكرى و 
فرهنگى ايشان در گسترش ادبيات، فلسفه و تفكر انتقادى 

بهره برده ام. 
دكتر  موحد حق بزرگى بر معرفى و تبيين منطق جديد، 
پيوند نگاه نو با ادبيات كالسيك فارسى، نقد ادبى و تحليل 
شـــعر معاصر داشته اســـت و بدون ترديد هر وقت ذكرى 
از سعدى و سعدى پژوهى در دانشـــگاه ها و اهل فرهنگ 
مى شود، كتاب تك نگارى سعدى به عنوان يك اثر شاخص 

معرفى مى شود.
دكتر موحد توانسته است ذهن منطقى، جديت فلسفى 
را با احساس شـــاعرانه و روحيه  لطيف ادبى پيوند بزند و 
همواره بر شناخت دقيق ســـنت فكرى و فرهنگى ايران با 
تحوالت ادبى و فكرى معاصر تاكيد كند. بدين جهت است 
كه هم در ميان ســـنت گرايان ادبى و هم نوجويان فرهنگى 

دوستدار و پيرو دارد. 
آثار منطقى و فلسفى او كه درباره ى فيلسوفان اسالمى 
نوشـــته و به انگليسى ترجمه شـــده، ماخذ خوبى براى 

پژوهشگران خارج از ايران است.  
   در پايان اين جشـــن تولد فرهنگي، پس از قدردانى 
دكتر ضياء موحد از حاضران، از مجموعه شعر دو زبانه  او 
با عنوان «بعد از سكوت» كه انتشارات هرمس آن را منتشر 
كرده و سعيد سعيد پور آن را به انگليسى برگردانده، رونمايى 
شد و دكتر موحد با خواندن شعرى كوتاه از اين مجموعه، 

اين جشن را به پايان برد.

گزارشي از جشن تولد «دكترضيا موحد» در مركز فرهنگى شهر كتاب

علي اصغر محمدخانى

 مردي برخاسته  از دو حوزة  ادب و منطق

جاده عشق

فرخنده ترين ره به خدا جاده عشق است
راهي كه بود پر ز نوا جاده عشق است

هرچند كه راهي بود از عقل به مشعوق
اما ره كوته به خدا جاده عشق است

با بال و پرعشق به جانان رسد انسان
راهي كه رساند به سرا جاده عشق است

خوبان جهان، غير ره عشق نپويند
زيرا كه طريق شهدا جاده عشق است

آن جاده كه عطار بپيمود و نشان يافت
در آن اثر ِعّز و بقا جادة عشق است

آن راه كه شمس الحق تبريز نشان داد
بر مولوي از راه وفا جاده عشق است

راهي كه در اوگام زده حافظ شيراز
مستانه به همراه صبا جاده عشق است

راهي كه در آن يابي اثر هر دم و هر آن
زآواي خوش مرغ هما جاده عشق است

هر جاده كه رفتم دلم از وسوسه لرزيد
تنها ره ايمن زخطا جاده عشق است

در جاده عشق از من و مايي خبري نيست
آن راه تهي از من و ما جاده عشق است

غير از ره عشق، اي دل شوريده مپيما 
هر چند ره پر ز بال جاده عشق است

«سامان» تو غير از به ره عشق نباشد
اي دل كه ره نور و نوا جاده عشق است

محتشم مؤمنيـ  اراك

دوست
سروده اى از بازمانده حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد

در جريان واژگون شدن اتوبوس واحد علوم و تحقيقات دانشگاه 
آزاد تهران و جان ســـپردن تنى چند از دانشجويان عزيز،يكى 
از آن دانشـــجويان خانم «سارا جلوداريان»شاعر خوش قريحه 
كشورمان بود كه خوشبختانه به سالمت از اتوبوس بيرون آمد. 
او كه شديداً ازمرگ مظلومانة دانشجويان متاثر شده، سروده اى 
را پرداخته  كـــه دكتر حبيب اهللا صناعتـــي از آمريكا براي ما

 فرستاده  اندو ذيًال تقديم مي شود:

 سارا جلوداريان

بهار مرده، صدا مرده، آسمان  مرده   
در ابتداى سفر، ماه داســـتان مرده

بهار مرده و باران شـــديد مى گريد: 
به آن عزيزترينى كه ناگهـــان مرده

بگو به خاك، به اين خاك شخم خورده خيس
اميدوار نشـــو، چونكه باغبان مرده

براى حافظ شيراز، تســـليت بفرست   
خبر بده به سمن ها كه ارغوان مرده

نشسته گرد يتيمى و غم  به چهره روز 
به اين دليل كه خورشيد مهربان مرده

چنان كه مرثيه خوانان به سينه مى كوبند 
غرور سبز ســـپيدار، بى گمان مرده

در اين مصاف، چه انگيزه اى؟ چه پاداشى؟ 
كنون كه بى كس و مظلوم، قهرمان مرده

نه طاقت گله مانده، نه استطاعت اشك 
به يك دقيقه، به يك آن، قرار جان مرده

بدا به حال دل خون مادران، پدران ... 
بدا به ما كه رفيق شفيقمان مرده ...

تو را  به حضرت معشوق مى سپارم، دوست 
   نگو كه عشق در اين دوره و زمان مرده

دانشي مرد
                                              

*توضيح:چند بيت زير را براي مترجم توانا استاد «رضا سيّدحسيني» سرودم و در 
يكي از جلسات ادبي خانه كتاب در تهران تقديم شان كردم:

رضا سيّد حســـيني، دانشـــي مرد
بزرگ انديـــش اديـــب بي همانند

يكي انســـان پاك و بي غل و غش
به پاكّي و به پاكان خـــورده پيوند

اديبـــي، ژرفـــكاوي، نكته ســـنجي
دقيق و پرتوان بي چـــون و بي چند

مترجـــم: در كمال صّحـــت راي
مؤلف: ســـختكوش و دانشـــومند

ادب از او منّظـــم در مكاتـــب1
ســـخن از او مرتب چون سجاوند

زبان پارســـي زو شـــاد و خّرم 
زبان خارجي خوشـــحال و خرسند

همه ابنـــاء ميهـــن شـــاكر از او
و مام ميهن از اين نخبـــه فرزند

تهرانـ  5 دي 1385

پي نويس:
1ـ مجموعه «مكتب هاي ادبي»،يكي از كتب مرجع بسيار ارزشمند و كامل و جامع 
است كه استاد در سال هاي جواني خود تأليف كرده و ما نسل جوان آن ايام را با 
مكتب هاي ادبي جهان آشنا كرد و مي بينيم كه هنوز اين اثر ارجمند به طور گسترده 

مورد مراجعه و استفاده دانشجويان و دانش پژوهان است.

   سيدمحمود سجادي 

قافيه ها...
                   

كسي انگار در گوشة چشمانت راه مي رود
كسي از ته قافيه ها به دنيا مي آيد

پيغام تان رسيد
خواب ها زير پوست تان چرك كرده اند

مثل هميشه، با ملكول هايي كه
 مبدأ عبورشان را آب بسته اند
(براي شبيه هيچ نبودنت هم)

دعا مي كنم
چقدر از گريه هايمان عقب مانديم

نه
من هم، قافيه شده ام...

    ترنم شهبا



77 اقتصادى

صنعت پوشاك كشور در حالى خود را براى 
بازار شـــب عيد آماده مى كند كه توليدكنندگان 
آن عالوه بر مشكل قاچاق، براى تامين بازار نياز 
بـــه يارى دولت در تامين مواد اوليه و نقدينگى 

واحدهاى توليدى دارند.
تير امسال دولت با هدف صرفه جويى ارزى، 
واردات 1339 رديف كااليى شـــامل 1400 قلم 
كاال و 6 گروه كااليى را ممنوع كردكه پوشاك هم 
جزو اقالم كاالهاى ممنوعه بود و بر اساس اعالم 
گمرك ايران، از آن تاريخ اجازه اظهار و واردات 

رسمى اين كاال به كشور داده نشده است.
بنابر آمارها، گردش مالى ساالنه بازار پوشاك 
ايران 12 تا 15 ميليارد دالر برآورد مى شود كه كمتر 
از نيمى از آن با توليد داخل تامين مى شود و تا 
پيش از ممنوعيت واردات، به شكل واردات رسمى 
يا قاچاق به بازار ايران راه مى يافت به شكلى كه 
95 درصد از پوشاك وارداتى به شكل قاچاق و 

يا تجارت چمدانى وارد كشور مى شد.
اين در حالى اســـت كه به گفته كارشناسان 
،متأسفانه عليرغم ممنوعيت واردات ، فروشگاه هاى 
عرضه كننده پوشاك برند قاچاق روزبه روز در حال 

افزايش است .
عبدالمجيد شـــيخى مى گويـــد: ورود اين 
كاالهـــاى لوكس در حالى به كشـــور صورت 
مى گيرد كه صادرات انواع پوشاك ايرانى در بازه 
زمانى 10ســـاله يعنى سال هاى 85تا 95با كاهش 
حدوداً سه برابرى مواجه شده و عامل اصلى اين 

مشكل، به قاچاق پوشاك بازمى گردد.
اين استاد دانشگاه تصريح مى كند: همانطور 
كه ورود كاالهاى پوشاك قاچاق به كشور ممنوع 
اســـت و جرم تلقى مى شود، عرضه آنها هم بايد 
جرم تلقى شـــود چراكه تعرفه واردات پوشاك 
55درصد اســـت و اگر اين ميزان تعرفه را براى 
قاچـــاق 2/6 ميليارد دالرى پوشـــاك ورودى به 
كشـــور در نظر بگيريم، دولت ساالنه يك ميليارد 
و 430ميليون دالر از درآمد خود را به اين طريق 

از دست مى دهد.
در همين زمينه دبير اتحاديه توليد و صادرات 
نســـاجى و پوشاك هم مى گويد: 6ماه است كه 
واردات پوشـــاك ممنوع شـــده اما در برخى از 
فروشـــگاه ها، طرح هاى جديد  پوشاك فصل به 

فروش مى رسد.
سعيد جاللى قديرى  حجم 2/7ميليارد دالرى 
قاچاق پوشـــاك در كشـــور را مورد اشاره قرار 
داده و بـــا بيان اينكه تنها 2تا 5درصد پوشـــاك 
وارداتى بصورت رســـمى وارد كشـــور شده 
اســـت، گفت: با ممنوعيت واردات پوشـــاك 
طى 6ماه گذشـــته، حجم قاچاق پوشاك تغييرى 
نكرده و باز بودن مرزها موجب تســـهيل قاچاق

 شده است.
وى افـــزود: تا كنون دو اقدام براى مقابله با 
قاچاق پوشاك در نظر گرفته شده كه يكى از بر 
اساس «دستورالعمل نحوه صدور گواهى فعاليت 
نمايندگان و شعب شركت هاى خارجى عرضه كننده 
پوشاك»، عرضه كنندگان اين نوع پوشاك مكلف 
شـــدند اقدام به دريافت نمايندگى كنند و پس 
از تاريخ مذكور، ديگر هيچ واردكننده پوشـــاكى 
نمى توانـــد اجناس خود را به صورت قانونى به 
كشـــور وارد كند؛ البته براى اجناسى كه تا پيش 
از اين بازه زمانى خريدارى شـــده بود، يكسال و 
نيم مهلت داده شـــد تا صاحبان اين برندها، آنها 

را بفروشند.
دبير اتحاديه توليد و صادرات نســـاجى و 
پوشاك با بيان اينكه يكى ديگر از اقدامات انجام 
شـــده به موضوع شناسه كاال بازمى گردد، گفت: 
براى آنكـــه كاالهاى قاچاق از كاالهاى وارداتى 
قابل تشخيص باشند، واردكنندگان ملزم به درج 

«كد شناســـه كاال» بر روى كاالى خود هستند و  
از اول مرداد مهلت عرضه پوشاك خارجى بدون 
شناسه كاال در سطح عرضه به پايان رسيده و بر 
اســـاس ماده13قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، 
اين كاالها قاچاق تلقى شده و بايد از سطح بازار 

جمع آورى شوند.
وى اضافه كرد: بنابر اعالم ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز، هر نوع پوشـــاكى كه دو مورد «ثبت 
نمايندگى» و «درج شناسه كاال» را نداشته باشند، 

قاچاق محرز پوشاك به حساب مى آيند.
 

البته ناگفته نمانـــد طرح برخورد با عرضه 
پوشاك قاچاق از ابتداى دى توسط ستاد مبارزه با 

قاچاق كاال و ارز به اجرا درآمده است.
بهـــرام شـــهريارى نايب رئيـــس انجمن 
توليدكنندگان و صادركنندگان پوشاك در نشست 
خبرى با اشـــاره بـــه تصميم جديد دولت براى 
انجام واردات بدون ثبت ســـفارش از مناطق آزاد 
اظهار داشت: متأسفانه اين موضوع مجدد منجر به 
رونق ورود قاچاق پوشاك به كشور خواهد شد 
كه بر اين اســـاس تقاضا شده تا بتوان ممنوعيت 
ورود پوشـــاك به مناطق آزاد را از سوى دولت 
ابالغ كرد. اين در شـــرايطى است كه از ابتداى 
دى طـــرح مقابله با فروش پوشـــاك قاچاق از 
ســـوى ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز عملياتى

 شده است.
وى تصريح كرد: در حالى كه بخش خصوصى 
به همراه وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز و سازمان حمايت به دنبال مبارزه با قاچاق 
پوشـــاك هستند؛ اما برخى مترصد فرصت هايى 
هستند تا با مذاكره با مقامات دولتى از جمله وزير 
كشـــور، زمينه ساز جلوگيرى از مبارزه با پوشاك 

قاچاق در سطح عرضه شوند. اين در حالى است 
كـــه مديران مجتمع هاى بزرگ تجارى به بهانه 
بســـته شدن فروشگاه هاى عرضه كاالى قاچاق 
تالش دارند تا از مبارزه با قاچاق در سطح عرضه 

جلوگيرى كنند.
نايب رئيس انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان 
پوشاك ادامه داد: بر اساس دستورالعمل ها، هر برند 
خارجى در زمينه پوشاك موظف است مجوزهاى 
الزم براى عرضه كاالهاى خود و معرفى نامه از 
كمپانـــى مادر را اخذ كرده و بعد اقدام به عرضه 
كاال كند؛ ضمن اينكه در كنار اين، شناســـه كاال 
و كـــد رهگيـــرى هم بايد بر روى كاالها نصب 
شـــود كه بر اين اســـاس از خرداد سال قبل از 
ســـوى وزير وقت صنعت تا مرداد به برندهاى 
خارجى اجازه داده شـــد كه شناسه كاال را تهيه 
كنند و هر كاال كه شناسه نداشته باشد بايد تعيين 

تكليف شود.
وى گفت: اگرچه اين كار به داليلى متوقف 
شد، اما بر اساس دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز از ابتداى دى كار برخورد با پوشـــاك 
قاچاق در سطح عرضه آغاز شده است. از سوى 
ديگـــر ما هم بعد از مذاكراتى كه با وزير جديد 
صنعت داشتيم، نامه اى هشت بندى را به منظور آگاه 
سازى از فرايندهاى قاچاق پوشاك و كمبودهاى 
مواد اوليه توليد تهيه كرده و به دفتر وى ارســـال 

كرده ايم و اميدواريم كه به نتيجه برسد.
از سوى ديگر، در شرايطى كه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت دورنماى بازار 25 ميليارد دالرى 
را براى صنعت پوشاك ايران در سال 2025 متصور 
اســـت، افزايش نرخ ارز موجب كاهش دسترسى 
توليدكننده ها به مـــواد اوليه و در نتيجه كاهش 

نقدينگى شده است.

در همين حال، با توجه به كاهش ارزش پول 
ملى به يك سوم، نقدينگى مورد نياز كارخانجات  
هم كاهش يافته و به عبارت ديگر ســـرمايه در 
گردش آن ها هم اكنون به يك سوم رسيده است و 
توليد كارخانجات با كاهش شديد مواجه شده به 
گونه اى كه كارخانه ها نمى توانند كاالى مورد نياز 
خود را تأمين كنند؛از اين رو انتظار توليدكنندگان، 
كمك دولت براى تامين مواد اوليه و نقدينگى مورد 
نياز واحدهاى توليدى اســـت تا نه تنها نياز بازار 
داخلى را به طور كامل پوشش دهند بلكه بازارهاى 

صادراتى خود را هم گسترش دهند.
در اين رابطه و با وجود اينكه صنعت پوشاك 
جزو اولويت هاى دولت است و در ماههاى گذشته 
كارگروهى براى تامين مواد اوليه تشـــكيل شده، 
توليدكنندگان همواره تامين مواد اوليه و نقدينگى 
را مهمترين مساله اين صنعت مى دانند و برخى 
از آنها معتقدند اگر اين رويه ادامه يابد بازار شب 

عيد با مشكل مواجه مى شود.
چنين مشـــكالتى در حالـــى پيش روى 
توليدكنندگان پوشـــاك قرار دارد كه اين صنعت 
در دنيا به عنـــوان يك صنعت راهبردى مطرح 
اســـت كه مى تواند بسيارى از مشكالت مانند 
بيكارى را برطرف كند و حتى عاملى براى جهش 
اقتصادى و رشـــد توليد و درآمد ناخالص ملى 
باشـــد مشروط بر اين كه سازوكارهاى آن فراهم 
شـــود و همگى آن را به  عنوان يك صنعت باور 

داشته باشند.
آمارها گوياى آن اســـت كه سرانه صادرات 
پوشـــاك در ايران 89 سنت و همين شاخص در 
چين 80 دالر و در تركيه 140 دالر است و از اين 
رو از اوايل امســـال طرح توسعه توليد پوشاك با 
هدف اشتغالزايى و جلوگيرى از واردات بى رويه، 

قاچاق و توســـعه صادرات آن در سازمان صنايع 
كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران كليد خورد تا 

اشتغال هاى خرد را در اين رشته توسعه دهد.
در اين زمينه  افسانه محرابى مديركل صنايع 
نســـاجى و پوشاك وزارت صنعت مى گويد: در 
هفت ماهه امســـال صادرات پوشـــاك و صنايع 
نساجى 40 درصد از نظر وزنى رشد داشته است 
كـــه از جمله مى توان به رشـــد 177 درصدى 
صادرات نخ و رشد 36درصدى صادرات پوشاك 

اشاره كرد.
وى مشكل توليدكنندگان صنعت پوشاك را 
سرمايه در گردش و منابع ارزى براى تامين مواد 
اوليه بيان كرد كه در صورت حل آن، اين صنعت 

وضعيت خوبى خواهد داشت.
حســـين منيعى توليدكننده پوشـــاك زنانه 
مى گويـــد: توليدات ما از نظر قيمت و كيفيت 
بـــا محصوالت خارجى برابرى مى كند اما براى 
شناساندن محصوالت خود نياز به تبليغات گسترده 

داريم.
وى افزود: اكنون فرصت خوبى براى تامين 
بازار داخل و صادرات براى توليدكنندگان فراهم 
شده است اما نيازمند مواد اوليه با كيفيت و ماشين 

آالت به روز هستيم.
اين فعال صنفى كه از ســـال 1372 فعاليت 
خود را در اين صنعت آغاز كرده است، با اشاره به 
اينكه نيازمند بستر فرهنگى مناسب هستيم تا كاالى 
خود را معرفى كنيم، ادامه مى دهد:در شـــرايطى 
كه به دليل افزايش نرخ ارز قاچاق پوشاك مقرون 
به صرفه نيست، بايد عالوه بر اشباع بازار داخل 
به كمك گردشگرانى كه به ايران سفر مى كنند، 

توليدات خود را به دنيا معرفى كنيم.
منيعى با تاكيد بر اينكه كشور پتانسيل خوبى 

براى توليد پوشاك دارد، تصريح مى كند: حقوق 
كارگـــر در تركيه ماهـــى 450 دالر اما در ايران 
روزانه يك دالر اســـت؛ اين مزيت رقابتى خوبى 
اســـت، در صورتى كه زيرساخت هاى الزم هم 

فراهم شود.
اين توليدكننده با اظهار اينكه توليد پوشاك 
ايرانى 50 درصد زير قيمت شـــركت هاى چينى 
و تركيه اى است، مى گويد: توليدكنندگان ما بايد 
از توليد مدارى به مشترى مدارى حركت كرده و 
متناسب با بازار توليد كنند و اين امر مستلزم توجه 
به سياست ها و عملكرد راهبران بازار ايران يعنى 

كشورهاى ايران و چين است.
وى درخصوص تامين پوشاك در شب عيد، 
مى گويد: به دليل نبود مواد اوليه، قطعا با مشكل 
مواجه خواهيم شـــد و اگر راهكارى براى اين 
منظور انديشـــيده نشود، سال آينده مشكالت ما 

بيشتر مى شود.
با اين حال افســـانه محرابى مديركل صنايع 
نساجى و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ضمن رد شايعات وجود بحران در تامين مواد اوليه 
مورد نياز اين صنايع، تاكيد مى كند كه هيچ مشكلى 

در تامين پوشاك شب عيد وجود ندارد.
اين توليدكننده، تشكيل كارگروه تامين مواد 
اوليه پوشاك را كاربردى ندانسته و اضافه مى كند: 
بازار پوشاك ايران مدرسه نيست كه پارچه يكسان 
در اختيار توليدكننده قرار گيرد و همه يكدســـت 
لباس بپوشـــند. توليدكننده بايد در انتخاب پارچه 
آزاد باشـــد و براساس مد و نياز بازار مواد اوليه 
خـــود را تامين كند و اين اقدام وزارت صنعت 

خوب نيست.
بايد خاطرنشـــان كرد: كارگروه تامين مواد 
اوليه پوشـــاك در تهران با همكارى اتاق اصناف، 
هيـــات امناى بازار، پنج اتحاديه مرتبط با صنعت 
پوشاك و وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر 
شـــهريور امسال به منظور حذف واسطه ها و با 
ارائه قيمت مناســـب (زير نرخ بازار) تشكيل شد 
و مرحله نخســـت توزيع حواله پارچه مورد نياز 
توليدكنندگان 24 آبان در اختيار توليدكنندگان قرار 
گرفت و مرحله دوم هم در مرحله آماده ســـازى 

براى عرضه است.
ناصر افتخارى كه ســـابقه 20 سال فعاليت 
در صنعت پوشـــاك دارد،مى گويد: تامين مواد 
اوليه، تخصيص ارز، قاچاق، طوالنى بودن پروسه 
ترخيص كاال از گمرك و برندهاى تقلبى و متخلف 

مشكل اصلى صنعت پوشاك كشور است.
وى مى افزايد: با توجه به اينكه پارچه هاى 
مورد نياز پوشـــاك، متناسب با فصل ها متفاوت 
اســـت، بنابراين گمرك بايد با فوريت مواد اوليه 

مورد نياز اين صنعت را ترخيص كند.
اين توليدكننده اظهارمى دارد: بايد پارچه از 
گروه سه كااليى خارج شود و برنامه ريزى دولت 

در زمينه پوشاك بايد تغيير كند.
گروه سه كااليى شامل آن دسته از كاالهايى 
است كه ارز دولتى به آنها تعلق نمى گيرد و بايد 
ارز مورد نياز خود را از ســـامانه نيما و نرخ آزاد 

تامين كنند.
وى درباره قاچاق پوشـــاك مى گويد: اينكه 
مى گويند با گران شدن دالر قاچاق كم شده را 
قبول ندارم بلكه معتقدم اكنون شـــكل آن تغيير 
كرده و اگر در گذشته قاچاق درجه يك و 2 را 
شاهد بوديم حاال به سمت پوشاك درجه 2 و 3 
حركت كرده و ســـود بيشترى نصيب قاچاقچيان

 مى شود.
افتخارى درخصوص تامين پوشـــاك شب 
عيـــد مى گويد: در اين ســـال ها درصد اندكى 
از توليـــد داخل وارد بازار مى شـــود، بنابراين 
بـــه هيچ عنوان مشـــكلى در بـــازار نخواهيم

 داشت.
اين فعال اقتصـــادى اضافه مى كند: برخى
با شـــايعه پراكنى درخصوص وجود مشكل در
تامين پوشـــاك نمى خواهند توليدكننده داخلى
فعاليـــت كند در حالى كه قيمت محصوالت ما
30 درصد پايين تر از برندهاى خارجى و بسيار

 باكيفيت است.
افتخـــارى با بيان اينكه برخى توليدكنندگان
مقصر اصلى مشكالت بازار پوشاك هستند، تصريح
مى كند: با توجه به اســـتقبال مصرف كننده از
پوشاك خارجى متاسفانه برخى توليدات خود را
با 2 نشـــان، يكى داخلى و ديگرى خارجى وارد
بـــازار مى كنند كه اين كار لطمه بزرگى به توليد
داخل مى زند و بايد وزارت صنعت به صورت

جدى با اين مساله برخورد كند.
رحيـــم چگينى يكى ديگر از توليدكنندگان
باسابقه در زمينه كت و شلوار مردانه اظهار مى دارد:
مردم بايد باور كنند كه پوشاك داخلى از كيفيت
خوبى برخوردار است و مديران هم تالش مضاعفى

داشته باشند؛ زيرا رقباى قدرتمندى داريم.
وى با بيان اينكه اين شركت در حال مذاكره
با روسيه و عراق براى صادرات است، مى افزايد:
حضور در اين بازارها دور از دسترس نيست زيرا
از نظر تكنولوژى مشـــكلى نداريم و سعى داريم

برند خود را به آنها معرفى كنيم.
اين توليدكننده كه به گفته خود 40 سال است
در بازار پوشـــاك فعاليت مى كند و 400 نيروى
مستقيم و يكصد فروشگاه در سراسر كشور دارد،
معتقد است: پوشاك كشور با مشكل خاصى مواجه
نيست و مسائلى كه در اين حوزه وجود دارد بايد

با حمايت دولت و مردم برطرف شود.
چگينى تشكيل كارگروه تامين مواد اوليه را هم
اقدام مناسبى دانسته و ادامه مى دهد: اينكه دولت
پاى كار بيايد خوب اســـت و با اقدام هاى اين
چنينى مسائل مربوط به تامين مواد اوليه برطرف

مى شود و قيمت ها رقابتى مى شود.
وى همچنين درخصوص تامين بازار شـــب
عيدمى گويد: مشكلى براى توليد پوشاك شب عيد
نيست و اين فضاسازى ها هم توسط قاچاقچيان

است تا در بازار التهاب ايجاد كنند.
منصور الياسى مديرعامل شركت توليدكننده
پوشاك مردانه كمبود مواد اوليه، سرمايه در گردش
و نقدينگى را مشـــكل اصلى توليدكنندگان بيان
كرده و با اشاره به اينكه در سه ماه گذشته 220
تن از كاركنان بيكار و 120 فروشگاه تعطيل شده
است، اظهار مى دارد: پيش از اين مى توانستيم با
اعتبار خود و 20 ميليارد تومان نقدينگى در بازار
خريد كنيم، اما اكنون بايد 60 تا 70 ميليارد تومان
نقدينگى داشته باشيم تا بتوانيم به فعاليت خود در

بازار ادامه دهيم.
وى تاكيد مى كند: االن توليدكنندگان ما  با 20
درصد ظرفيت فعاليت مى كنند و نياز به سرمايه

در گردش دارند.
الياسى تشـــكيل كارگروه تامين مواد اوليه
را هـــم خوب ارزيابى كـــرده و مى افزايد: اين
ايده خوبى بود اما بايد زمانى انجام مى شـــد كه
 كارخانه ها پيشـــرفت مـــى كردند. البته برخى
ناهماهنگى ها موجب كدورت شـــده و بايد قبل
از تشـــكيل اين كارگروه نظر همه فعاالن در اين

حوزه اخذ مى شد.
وى درباره تامين پوشاك شب عيد مى گويد:
تنها 20 درصد مواد اوليه مورد نياز ما توليد داخل
است و چنانچه برنامه اى براى تامين مواد اوليه
مورد نياز نداشته باشيم، دچار مشكل مى شويم.

 اين مطلب با استفاده از گزارش هاى
خبرگزارى ايرناو مهر تهيه شده است

دغدغه هاى صنعت پوشاك دغدغه هاى صنعت پوشاك 
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آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت كابل البرز (سهامي عام)

ثبت شده به شماره 47659 شناسه ملي 10100928603
بدينوسيله به اطالع ســـهامداران محترم شركت كابل البرز مي رســـاند مجمع عمومي عادي 
ساليانه شركت رأس ساعت 14 روز شنبه مورخ 1397/10/29 در محل شركت واقع در ميدان 
آرژانتين خيابان شهيد احمدقصير (بخارست سابق) خيابان شانزدهم پالك 3 برگزار مي گردد. 
از ســـهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنان دعوت مي شود با در دست داشتن آخرين برگ 

سهام در مجمع مذكور حضور يابند. 
دستور جلسه به شرح زير است:

1ـ اســـتماع گزارش هاي هيأت مديره و بازرس قانوني شـــركت در رابطه با عملكرد سال مالي 
منتهي به 1397/6/31

2ـ اتخاذ تصميم نسبت به تصويب صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 1397/6/31
3ـ انتخاب بازرس قانوني و حســـابرس و تعيين حق الزحمه آنان براي ســـال مالي منتهي به 

1398/6/31
4ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار به منظور درج آگهي هاي شركت. 

5ـ تعيين اعضاء هيئت مديره 
6ـ تعيين حق حضور اعضاي هيئت مديره 

7ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع باشد. 
هيئت مديره

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده (نوبت دوم) 
شركت تعاونى مسكن مهر 4 منطقه 13 (درحال تصفيه )
(شماره ثبت 327903)انتشار آگهى1397/10/13

به اطالع اعضاى محترم شركت تعاونى مى رساند باتوجه به حدنصاب نرسيدن مجمع عمومى عادى 
 به طور فوق العاده (نوبـــت اول)درتاريخ1397/10/11 ، مجمع عمومى  عـــادى به طورفوق العاده 
 (نوبت دوم)شركت تعاونى در ساعت 15 روزجمعه 1397/10/28  درمحل تهران خيابان امام خمينى - 
نرســـيده به ميدان حر، سمت چپ حســـينيه ميانه اى ها برگزار مى شـــود. از كليه اعضا دعوت 
مى شود شـــخصا يا وكالتاً در جهت اتخاذ تصميم نســـبت به موضوعات ذيل دراين جلسه حضور 
به هم رســـانند (ضمناً به اطالع مى رســـاند كه به موجب ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجمع 
عمومـــى تعداد آراى وكالتى هر عضو حداكثر ســـه راى و هر شـــخص غير عضـــو تنها يك راى 
خواهد بود و اعضاى متقاضـــى اعطاى نمايندگى مى بايســـت به همراه نماينـــده خود حداكثر 
تا تاريخ97/10/20 در محل دفتر شـــركت تعاونـــى حضور يابند،الزم به ذكر اســـت اين مجمع 
با هرتعداد از اعضاى شـــركت تعاونى رســـميت يافتـــه و تصميماتى كه در ايـــن مجمع اتخاذ 
 مى گردد براى كليـــه اعضا اعم از غايب و مخالف نافذ و معتبر خواهد بود) دســتور جلســه : 
(1) قرائت گزارش هيات تصفيه(2) طرح وتصويب ترازنامه و صورت هاى مالى منتهى به سال 1396 
(3)طرح و تصويب بودجه پيشـــنهادى هيات تصفيه (4) طرح و تصويب تمديد فعاليت و ماموريت 
هيات تصفيه براى مدت يكســـال (5)تصميم گيرى درمورداخراج يـــا جايگزينى اعضايى كه ديون 
 خودرابااعالم شركت تعاونى برطبق ماده هاى 15 و 17 اساسنامه پرداخت نمى كنند (6)تصميم گيرى 
در مورد بركنارى يا اقاله قرارداد بـــا پيمانكار(7)طرح و تصويب آناليز قيمت پروژه به انضمام بيمه و 

هيات تصفيه شركت تعاونىماليات قرارداد مكمل و هزينه وكيل   

به اســــتحضار سهامداران محترم مي رســــاند جلسه مجمع عمومي 
عادي ساليانه مورخ 1397/10/12 به علت عدم حصول نصاب قانوني 
رسميت نيافت. لذا جلســــه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم 
رأس ســــاعت 15 روز چهارشنبه 1397/10/26 در محل زير تشكيل 
مي گردد. از سهامداران محترم دعوت مي شود كه اصالتاً و يا وكالتاً در 
مجمع مذكور حضور يافته و اعمال رأي نمايند. ضمناً برگ ورود به جلسه 
 از يك ســــاعت قبل از تشكيل جلسه در محل مجمع توزيع مي گردد.

نشاني محل جلسه: خيابان وليعصر، روبروي پارك ملت، خيابان شهيد 
سلطاني(سايه)، خيابان مهرشاد، پالك5، طبقه سوم، واحد يك.

دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني
2ـ بررسي و تصويب صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1397/6/31 
3ـ انتخاب بازرسان اصلي و  علي البدل و تعيين حق الزحمه ايشان.

4ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار.
5ـ ساير موارد 

هيأت مديره 

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه
شركت سرمايه گذارى مهندسان ايران «سما»

م)( سهامى خاص ) شماره ثبت 118320
دو

ت 
وب

(ن

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 مجمع 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 استماع گزارش هيئت مديره و مديرعامل و حسابرس مستقل و بازرس قانوني در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد سال مالي منتهي به 96/12/29
2ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره

3ـ انتخاب حسابرس 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

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه ( نوبت دوم) انجمن صنفى توليدكنندگان 
لوله و اتصاالت پلى اتيلن به شماره ثبت 44861 و شناسه ملى 14007641130

 بـــا توجـــه بـــه عـــدم حـــد نصـــاب رســـيدن مجمـــع مـــورخ 1397/10/09 بدينوســـيله از 
كليـــه اعضـــاى  محترم مجدداً درخواســـت مى شـــود تـــا در مجمـــع عمومى عـــادى ســـاليانه نوبت 
 دوم انجمـــن كـــه رأس ســـاعت 10 صبـــح الـــى 12 ظهـــر روز شـــنبه تاريــــخ 1397/11/13 در 
 محـــل خانـــه تشـــكل هاى اتـــاق بازرگانـــى تهـــران بـــه آدرس خيابـــان قائـــم مقـــام، خيابـــان 
ميرزاحسنى، پالك 18، ساختمان 3، سالن همايش امين الضرب حضور به هم رسانند.دستورجلسه: 1- گزارش 
 عملكرد هيأت مديره    2- بررســـى و تصويـــب صورت مالى انجمن منتهى بـــه 1397/6/31  3-تعيين روزنامه 

 هيأت مديرهكثير االنتشار انجمن    4-انتخاب بازرس اصلى و على البدل  5-بحث آزاد 

آگهي دعوت مجمع عمومي موسس
انجمن صنفي كارفرمايي كارخانجات تيوب و پولك آلومينيوم

اولين مجمع عمومي انجمن صنفي مذكور، روز سه شـــنبه مورخ 97/11/02 ساعت10 در محل 
دفتر انجمن به آدرس: تهرانـ  ابتداي سهروردي شمالي، كوچه شهيد سلطاني، شماره 81، واحد 

2 برگزار مي گردد.
از كليه كارفرمايان عضو شاغل در صنف مربوطه دعوت مي شود در جلسه مذكور شركت نمايند.

دستور جلســه:1ـ تصويب اساســـنامه 2ـ انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره و 
بازرسان 3ـ ساير مواردي كه برعهده مجمع عمومي قرار مي گيرد.

غالمعلي آچنكان- دبير هيئت موسس

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده(نوبت اول) 
شركت تعاوني مسكن كاركنان سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

تاريخ انتشار: 97/10/13 اعضاء محترم ذينفع در پروژه شهرك چشمه

با سالم
خواهشـــمند است در جلســـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده كه در ســـاعت10 صبح روز جمعه مورخ 

97/10/28 با دستور جلسه به شرح زير در محل پروژه برگزار مي گردد، حضور به هم رسانند.
ضمناً هر عضو مي تواند وكالت 3 عضو ديگر را به عهده بگيرد.

دستور جلســـه: 1ـ گزارش پيگيري امور اجرائي پروژه 2ـĤخرين وضعيت بدهي اعضاء 3ـ چگونگي تحويل موقت 
واحدها مطابق قرارداد 4ـ اخذ جريمه اقســـاط تأخيري در سال 97 5ـ تصميم گيري در خصوص موارد باقيمانده 

هيئت مديرهساخت و ساز و تأمين اعتبار آن 

آگهى تغييرات شركت آذين 
ستاره راه استوار شركت با 

مسئوليت محدود
 به شماره ثبت 11780 و شناسه 

ملى 14004451382 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى 
فوق العـــاده مـــورخ 1397/08/09 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: تعداد اعضاى 
هيئت مديره از 3نفر بـــه 4نفر افزايش 
يافته كه در مجمـــع عمومى عادى يا 
عادى بطور فوق العاده از بين شـــركا يا 
ازخارج انتخاب شوند اداره خواهند شد 
مديران بوسيله مجمع عمومى قابل عزل 
و تجديد انتخاب مى شوند و ماده مربوطه 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اردبيل
 اداره ثبت شـركت ها و موسسات 
غيرتجارى اردبيل (324816)

*******

آگهى المثنى شركت 
مهندسى صنايع روشنايى 

بشل سوادكوه سهامى 
خاص به شماره ثبت 
6445 و شناسه ملى 
 10760339969

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره 
مـــورخ 1397/07/23 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد :در خصوص آگهى صادره 
بـــه شـــماره 11806/92/01 مورخ 
1392/05/21 با توجه عدم ارســـال 
آگهى تغييرات به روزنامه رســـمى در 
موعد مقررمتـــن كامل آگهى تغييرات 
جهت درج در روزنامه مجددا ارســـال 
مى گـــردد. متن آگهـــى تغييرات به 
قرار ذيل مى باشـــد: آگهـــى تغييرات 
شـــركت مهندســـى صنايع بشـــل 
ســـوادكوه (ســـهامى خـــاص) ثبت 
شده به شـــماره 6445 ســـارى به 
شناســـه ى ملى 10760339969 و 
كدپســـتى 4814913549 به استناد 
صورتجلســـه مجمـــع عمومى فوق 
العاده و هيئت مديـــره مورخ 92/4/9 
و صورتجلســـه مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده مـــورخ 92/4/9 و 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 92/4/9 
شـــركت مذكور تصميمات بشرح ذيل 
اتخاذ گرديد: الف) آقاى نعمت سليمى 
اميرى به كـــد ملى 2181405883 و 
كدپســـتى 4814913549 بعنـــوان 
رئيـــس هيئت مديـــره و مديرعامل و 
آقاى محسن ســـليمى اميرى به كد 
ملـــى 4411198274 و كدپســـتى 
4814913549 بعنـــوان نائب رئيس 
هيئت مديـــره و خانم مريم ســـليمى 
اميرى به كدملـــى 4411046997 و 
كدپستى 4814913549 بعنوان عضو 
هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب 
گرديدند. ب) كليه اسناد بانكى(چك ها) 
و كليه اوراق و اسناد بهادار با امضا منفرد 
رئيس هيئت مديره و مديرعامل با مهر 
شـــركت معتبر خواهد بود و نامه هاى 
عادى و ادارى با امضا منفرد هريك از 
اعضا هيئت مديره با مهر شركت معتبر 
مى باشـــد. ج) آقاى رامين سليمانى 
وركـــى به كد ملـــى 2091427454 
و   4813718993 كدپســـتى  و 
آقاى حســـينعلى باقرنيـــا جلودار به 
كدملى 2063776301 و كدپســـتى 
4749115689 بترتيـــب بعنـــوان 
بازرســـان اصلى و على البـــدل براى 
مدت يكســـال انتخاب گرديدند. د) 
روزنامه كثيراالنتشـــار اطالعات جهت 
درج آگهى هاى داخلى شركت تعيين 
 گرديد. و) تعداد اعضاى هيئت مديره از
4 نفر به 3 نفر تغيير يافت و ماده مذكور 

در اساسنامه اصالح ميگردد.
 اداره كل ثبـت اسـناد و امـالك 
استان مازندران
 اداره ثبت شـركت ها و موسسات 
غيرتجارى سارى (325198)

آگهي برگزاري 
شانزدهمين مجمع عمومي

با توجه به مفاد ماده 14 آئين نامه تشكيالت حرفه اي كاردان هاي فني، شانزدهمين 
مجمع عمومي عادي ســـاليانه نوبت اول سازمان از ســـاعت 14 الي 17 روز شنبه 
97/10/29 در محل سالن آموزش ســـازمان نظام كارداني ساختمان واقع در ضلع 
شمال غربي پل سيدخندانـ  نبش خيابان شـــقاقيـ  ساختمان1000ـ  بلوك2ـ  
واحد 16 تشكيل مي گردد. بدينوســـيله از كليه كاردانهاي فني عضو سازمان دعوت 

به عمل مي آيد تا در جلسه مذكور حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ ارائه گزارش عملكرد يكساله هيئت مديره سازمان.
2ـ ارائه گزارش مالي توســـط بازرس ســـازمان و تصويب ترازنامه و بودجه سالهاي 

94 ،95 ،96 ،97
3ـ بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي مربوط به سال 98.

4ـ اتخاذ تصميم در مورد مبلغ وروديه و مبلغ حق عضويت ساليانه اعضاء.
5ـ اتخاذ تصميم در خصوص حق الزحمه پيشنهادي براي اعضاء هيئت مديره، هيئت رئيسه و بازرسان 

6ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار.
هيئت مديره سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران

آگهـى مزايــده
اداره كل راه و شهرسـازى اسـتان مازنـدران در نظـــر دارد 

واحدهـــاى تجارى و پاركينگ و اراضى بـــا كاربرى تجارى متعلق 
به ســـازمان ملى زمين و مسكن در شـــهرهاى نكا – بهشهر- بابل  
به شـــرح مشـــخصات جدول ذيل را از طريق مزايده و شرايط ذيل 
به فروش برساند. لذا متقاضيان شركت در مزايده مى توانند تا تاريخ 
1397/10/24 در ســـاعات ادارى ضمن بازديد از محل وقوع ملك 
(با هماهنگى ادارات شهرســـتانى تابعه براى پروژه هاى شهرستانها 
و اداره امالك و بانك زمين اين اداره كل براى پروژه ســـارى) براى 
دريافت برگه شـــرايط مزايده به اداره حقوقى اين اداره كل مراجعه 
و پيشـــنهاد خود را در دو پاكت در بسته يا الك و مهر شده جداگانه 

شامل:

الف) : پاكت شماره يك حاوى چك بانكى تضمين شده يا ضمانتنامه بانكى 
به مبلغ 5 درصد قيمت پايه مزايده 

ب): پاكت شماره دو حاوى برگه شرايط مزايده امضاء شده و پيشنهاد 
خريد امضاء شده 

به دبيرخانه حراست اين اداره كل به آدرس : سارى، ميدان امام، بلوار 
جام جم، خيابان طالقانى، ساختمان اداره كل راه و شهرسازى استان 
مازندران، طبقه دوم تحويل و براى كسب اطالعات بيشتر با شماره 

تلفن 7-33362055-011 داخلى 322 تماس حاصل نمايند.
شرايط مزايده :

- فـــروش اراضى و واحدهاى مورد مزايـــده تماماً به صورت نقدى 
مى باشد.

- انتقال سند مالكيت پس از تسويه حساب كامل مالى صورت خواهد 
گرفت و كليه هزينه هاى انتقال به عهده برنده مزايده خواهد بود. 
-  به پيشنهادهاى مخدوش يا ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- محدوديتى براى شركت در مزايده بيش از يك مورد مزايده براى 
متقاضيان وجود ندارد.

-  زمان بازگشـــايى پاكت هاى پيشنهادى ســـاعت 10 صبح روز 
چهارشنبه مورخ 97/10/26 خواهد بود.

- اين اداره كل در رد يا قبول يك يا همه پيشنهادها به داليل قانونى 
مختار است.

- استرداد ســـپرده شـــركت كنندگانى كه برنده نشوند حداكثر 
يك هفته پس از تاريخ بازگشايى پاكت ها صورت خواهد گرفت. 

شهر نكا

ف
دي

شماره ر
قطعه

مساحت 
(مترمربع)

توضيحاتآدرسقيمت پايه(ريال) طبقهنوع ملككاربرى

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه880,000,000همكفواحد تجارىتجارى1148,71

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه590,000,000همكفواحد تجارىتجارى2230

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه950,000,000همكفواحد تجارىتجارى3438

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه440,000,000همكفواحد تجارىتجارى4623,1

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه280,000,000همكفواحد تجارىتجارى5811

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه635,000,000همكفواحد تجارىتجارى6921,84

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه800,000,000همكفواحد تجارىتجارى71041,37

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه384,000,000همكفواحد تجارىتجارى81217,85

سايت مسكن مهر نكا - جامخانه2,000,000,000همكفواحد تجارىتجارى91395,12
براى استفاده نانوايى با فضاى پخت 73 مترمربع و انبارى  22/12 مترمربع احداث شده با مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى 

امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شد

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه496,000,000همكفواحد تجارىتجارى101427,35

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه232,000,000اولواحد تجارىتجارى111620,84

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه240,000,000اولواحد تجارىتجارى121822,99

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه424,000,000اولواحد تجارىتجارى131936,96

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه304,000,000اولواحد تجارىتجارى142122,08

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه304,000,000اولواحد تجارىتجارى152222,12

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه292,000,000اولواحد تجارىتجارى162320,84

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه400,000,000اولواحد تجارىتجارى172427,03

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه304,000,000اولواحد تجارىتجارى182521,16

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه304,000,000اولواحد تجارىتجارى192622,02

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه304,000,000اولواحد تجارىتجارى202722,72

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه496,000,000اولواحد تجارىتجارى212836,1

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه384,000,000اولواحد تجارىتجارى222937,02

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه224,000,000اولواحد تجارىتجارى233023,41

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه240,000,000اولواحد تجارىتجارى243122,78

شهر بهشهر

ف
دي

شماره ر
قطعه

مساحت 
(مترمربع)

توضيحاتآدرسقيمت پايه(ريال) طبقهنوع ملككاربرى

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدشهرك امام خمينى ( پيلم كتى)302,000,000همكفواحد تجارىتجارى1525

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدشهرك امام خمينى ( پيلم كتى)411,000,000همكفواحد تجارىتجارى2634

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدشهرك امام خمينى ( پيلم كتى)290,000,000همكفواحد تجارىتجارى3824

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدشهرك امام خمينى ( پيلم كتى)315,000,000همكفواحد تجارىتجارى4926

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدشهرك امام خمينى ( پيلم كتى)407,000,000همكفواحد تجارىتجارى51037

شهر بابل

ف
دي

شماره ر
قطعه

مساحت 
(مترمربع)

توضيحاتآدرسقيمت پايه(ريال) طبقهنوع ملككاربرى

880,000,000زمينتجارى1348126,49
سايت مسكن مهر بابل 
( سلطان محمد طاهر)

ششدانگ يك قطعه زمين تفكيكى داراى سند مالكيت تك برگ

870,000,000زمينتجارى2349124,24
سايت مسكن مهر بابل 
( سلطان محمد طاهر)

ششدانگ يك قطعه زمين تفكيكى داراى سند مالكيت تك برگ

930,000,000زمينتجارى3350117,13
سايت مسكن مهر بابل 
( سلطان محمد طاهر)

ششدانگ يك قطعه زمين تفكيكى داراى سند مالكيت تك برگ

1,050,000,000زمينتجارى4353131,77
سايت مسكن مهر بابل 
( سلطان محمد طاهر)

ششدانگ يك قطعه زمين تفكيكى داراى سند مالكيت تك برگ

1,050,000,000زمينتجارى5354132,16
سايت مسكن مهر بابل

 ( سلطان محمد طاهر)
ششدانگ يك قطعه زمين تفكيكى داراى سند مالكيت تك برگ

اداره كل راه و شهرسازى استان مازندران 



8 اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

گروه دارويي بركت
سپنتا

قندلرستان
گروه مپنا(سهامي عام)

كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
سبحان دارو

شركت ارتباطات سيارايران
كاشيالوند

خوراكدامپارس
بيسكويتگرجي

شكرشاهرود
فوالدخراسان

دشتمرغاب
صنايع پتروشيمي كرمانشاه

سرمايهگذاريآتيهدماوند
توسعهمعادنوفلزات
داروسازيروزدارو

صنايع سيمان دشتستان
سيمانغرب

سيمانخاش
شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

همكاران سيستم
لنتترمزايران

فوالداميركبيركاشان
خدماتانفورماتيك

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
پتروشيمي مبين

فرآوردههايتزريقيايران
كارخانجاتداروپخش
كاشيوسراميكحافظ

معدني وصنعتي گل گهر
پتروشيمي فجر

سرمايه گذاري اعتبارايران
ليزينگايران

سرمايه گذاري پرديس
مخابرات ايران

گروهصنايعبهشهرايران
نيروترانس

داروسازيسينا
سيمانفارس
سيمانبهبهان

ايرانمرينوس
بانككارآفرين

توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

رادياتورايران
سرمايهگذاريمليايران

البرزدارو
معادنمنگنزايران

حملونقلتوكا
داروييرازك

الميران
پرداخت الكترونيك سامان كيش

سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)
باما

ايراندارو
تكنوتار

كالسيمين
داروسازيجابرابنحيان

گروه دارويي سبحان
گروه دارويي سبحان

داروسازياسوه
گسترش نفت وگازپارسيان

سيمانفارسوخوزستان
الكتريكخودروشرق

سيمان فارس نو
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

سيمانكرمان
سيمانآرتااردبيل

سيمانهرمزگان
لولهوماشينسازيايران

توليدمواداوليهداروپخش
فوالدآلياژيايران

آسان پرداخت پرشين
پتروشيمي جم

دادهپردازيايران
پارسسويچ

صنايع پتروشيمي خليج فارس
توليديمهرام

شيشهوگاز
بيمه ملت

داروسازياكسير
سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)

صنعتيبهشهر
بينالملليتوسعهساختمان

تراكتورسازيايران
گلوكوزان

توسعهمعادنرويايران
قندنيشابور

داروسازيفارابي
سرمايهگذاريبوعلي

واسپاري ملت
بانك تجارت

سرمايه گذاري خوارزمي
تجارت الكترونيك پارسيان

سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
نوردآلومينيوم

صنايعكاغذسازيكاوه
گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

سرماآفرين
شهد

تايدواترخاورميانه
فوالدخوزستان

كمباينسازيايران
معدنيامالحايران

گروه پتروشيمي س.ايرانيان

داروييلقمان
داروسازي زاگرس فارمد پارس

كارتنايران
داروسازيامين
نساجيبروجرد
بانك پاسارگاد

افست
بانك صادرات ايران

شيرپاستوريزهپگاهخراسان
بانك سينا

دودهصنعتيپارس
سالمين

بهنوشايران
كشاورزيودامپرويمگسال

داروسازيزهراوي
صنايعالستيكيسهند

داروپخش(هلدينگ)
بيمه البرز

فرآوردههايتزريقيايران
فنرسازيزر

توسعهشهريتوسگستر
سيمانقائن

ايرانخودرو
كويرتاير

توريستي و رفاهي آبادگران ايران
بيمه پارسيان

داروسازيكوثر
صنايعريختهگريايران

صنايعجوشكابيزد
سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)

كاشيسعدي
فرآوردههاينسوزپارس

داروسازيابوريحان
پرداخت الكترونيك سامان كيش

بيمه آسيا
قندمرودشت

س.صنايعشيمياييايران
سيمانبجنورد

درخشانتهران
توليدمحورخودرو

كربنايران
كاشيپارس

فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر
ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس

نيرومحركه
آبسال

سرمايهگذاري صنعتنفت  
المپپارسشهاب

مهركامپارس
سبحان دارو

كشتوصنعتپياذر
سايپا

پالسكوكار
حمل ونقل بين المللي خليج فارس

فروسيليسايران
قطعاتاتومبيلايران

بيمه دانا
كارخانجات توليدي شهيدقندي

ليزينگخودروغدير
زامياد

ليزينگصنعتومعدن
ليزينگ رايانسايپا

محورسازانايرانخودرو
پاكسان

لعابيران
كمكفنرايندامين

پارسخودرو
بانكپارسيان

سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)
حمل ونقل پتروشيمي (سهامي عام)

رينگسازيمشهد
سرمايهگذاريشاهد

مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
سرمايه گذاري پارستوشه

تامين سرمايه اميد
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

پتروشيميآبادان
چرخشگر

گروهبهمن
سرمايه گذاري شفادارو

سرمايهگذاريسايپا
ريختهگريتراكتورسازيايران

بانكاقتصادنوين
كارخانجاتتوليديشيشهرازي

پارسالكتريك
مليسربورويايران

معدنيوصنعتيچادرملو
پتروشيمي فناوران

ايركاپارت صنعت
پارسدارو

عمرانوتوسعهفارس
بيمه ما

فراوردههاينسوزايران
پشمشيشهايران

آلومراد
توليدي چدن سازان

سرمايه گذاري دارويي تامين
گروه صنعتي پاكشو

داروسازيابوريحان
ليزينگ ايرانيان
بانك خاورميانه

سرمايهگذاريبهمن
سرمايهگذاريتوسعهملي

به پرداخت ملت
سايپاآذين
نفتبهران

قنداصفهان
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

ايرانتاير
كيميدارو

ايرانارقام
لبنياتپاك

پتروشيمي پارس
پارسمينو

فوالدمباركه اصفهان
ماشينسازينيرومحركه
صنايعخاكچينيايران

بانك ملت
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

معدنيدماوند
نفت سپاهان

گروه س توسعه صنعتي ايران
سختآژند

آهنگريتراكتورسازيايران
سيماناروميه

سرمايهگذارينيرو
پتروشيمي پرديس

توسعه معدني وصنعتي صبانور
بينالملليمحصوالتپارس

پگاهآذربايجانغربي
تامينماسهريختهگري

سرمايهگذاريصنعتومعدن
گروهصنعتيملي(هلدينگ)

گروهصنعتيبارز
كارت اعتباري ايران كيش

پست بانك ايران
پتروشيمي جم

شيشههمدان
س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

پتروشيمي شازند
توليديكاشيتكسرام

فنرسازيخاور
سرمايهگذاريمسكن

گلتاش
مليصنايعمسايران  

ماشينسازياراك
صنعتيآما

حفاري شمال
فرآوردههاينسوزآذر

گروهصنعتيسپاهان
پتروشيميخارك

نيروكلر
لبنياتكالبر

سراميكهايصنعتياردكان
سيمانايالم

فوالدخوزستان
سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي

شيميداروئيداروپخش
كارخانجاتقندقزوين

سيمانسپاهان
صنايعكاشيوسراميكسينا

داده گسترعصرنوين-هاي وب
پااليش نفت بندرعباس

آلومينيومايران
سيمانسفيدنيريز
پااليش نفت تهران
پااليش نفت تبريز

فرآوريموادمعدنيايران
سرمايهگذاريسپه

صنايعآذرآب
ايرانياساتايرورابر

مسشهيدباهنر
گروهصنعتيبوتان

پااليش نفت اصفهان
ايرانترانسفو

نوسازيوساختمانتهران
سيمان كردستان
پمپسازيايران

فوالدمباركه اصفهان
سيمانشاهرود
سيماناصفهان

مهندسينصيرماشين
كابلالبرز

مهندسينصيرماشين
سرمايه گذاري ساختمان ايران

موتورسازانتراكتورسازيايران
سايپاشيشه

سيمان خوزستان
مارگارين

سيمانشرق
سيمانتهران

سيمانمازندران
سيماندورود

كنترلخوردگيتكينكو
صنايعشيمياييسينا

سيمانخزر
سيمانهگمتان

فوالدكاوه جنوب كيش
سيمانداراب

صنايعشيمياييفارس
قندهكمتان

پتروشيميشيراز
سيمانصوفيان

پارسخزر
ذغالسنگنگينطبس

سيمانشمال
كشتوصنعتچينچين

جامدارو
مليصنايعمسايران  

سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)

12903
1306

3713
3650
3200
1580

32100
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1465

15850
2550
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20000
26000
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2324
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3069
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12251
4511

3222
2180

4230
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14524
3421
2922
1770

10300
3201
2040

4706
1829

3848
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9650
2788
1155

2475
2646
2089

4472
34248
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1790
2800
3610
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1809

3824
6900
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3647
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2944

13800
4720

13490
25800

2070
2398
2677
7299
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6699
2525

1010
2545
4650
1456
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3249
2237

1800
2880
3469
2509

3838
3169

915
1558
1598
1127

10949
14499

2890
2470

3374
1647
3066
9914

5488
2290

15624
5290
1280

10744
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2717

12
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-68
-38
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-27

-158
-34

-122
-8
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-22

-304
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-13
-95
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-20
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-34
-29

-313
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-26
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-184
-106
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-106
-39

129
-23

-118
-72
-37
-121
-76
-37
-114

-1146
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-29
-90

13
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-32
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-240

-25
-130
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-321
-111
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-125
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-79
-61
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-90
-38
-110
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-125
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-94
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2042
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16094
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3732
1394
5472
1320

4713
1086
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7147
4918
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3312
11000
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1339
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2775
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1355
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1670
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5699
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1774
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4782
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11000
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1798
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1540
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1374
1378
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2448
1390

949
1145
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1158
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1604
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1665
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3720
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2700
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4307
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44000
1645
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1772
1895

10950
4751
4320
4480
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21940
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1154
2597

1161
1831

13201
3541

14081

139
468
766
148
177

66
260

51
224

50
327
340
234
212
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157

56
51

565
63
48

502
132
251
72
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83
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101
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541
52
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-41
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26
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13
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4
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5
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6
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1
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0

175
20
3
0
0

20
-40
-35

21

1410
37810

6670
5730
4130
3570
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17989
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1699
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2444
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2440
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8609
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2
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-33
6
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0
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-28
-1

621
0

-24
0

26
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70
-584

-5
243
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23
115
68

-293
-47

33
-139

-9
-23

-5
-5
32

-62
-232
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-47
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-4
-8

-25
19

-61
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-200
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7
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-24
61

-14
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0
-3

-10
-73
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-22

-106
-20
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-99
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-31
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0
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-10
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آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

با حكم مديرعامل 
شـــركت بورس اوراق 
بهادار تهران، سيد مهدى 
پارچينـــى به ســـمت 
سرپرست معاونت بازار 
اين شركت منصوب شد.

به گـــزارش روابط 
عمومى بـــورس تهران، 
سيد مهدى پارچينى قبال 
در سمت مدير عمليات 

شركت بورس تهران فعاليت داشت.
پارچينـــى از ســـال 1377 الـــى 1386 در مجموعه وزارت امور 
اقتصادى و دارايى مشـــغول به كار بوده و از ســـال 1386  با بورس 
تهران با ســـمت كارشـــناس نظارت بر بازار شـــروع به همكارى

كرده است.
وى در ســـال 1392 به عنوان كارشـــناس مسئول نظارت بر بازار 
بورس اوراق بهادار تهران داراى مسئوليت بوده و از سال 1394 به عنوان 

مدير عمليات بازار فعاليت داشته است.

شـــركت بورس تهران دراطالعيه اي چگونگي تكميل و تحويل
 فرم ها و مستندات اوراق اختيار فروش تبعى را اعالم كرد.

به گزارش روابط عمومي بورس تهران در اين اطالعيه آمده است: 
مطابق ماده 14 دســـتورالعمل «معامالت اوراق اختيار فروش تبعى در 
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مصوب 14 شهريور 1397
هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار»، سرمايه گذاران موظف هستند 
پيش از آغاز فعاليت در بازار اوراق تبعى در بورس تهران، مستندات فرم 
بيانيه ريسك و قرارداد فى مابين مشترى و كارگزار را تكميل و امضا 

كرده و تحويل كارگزار دهند.

سرپرست جديد معاونت بازار 
شركت بورس

اطالعيه تكميل فرم اوراق اختيار 
فروش تبعى

بورس هاى كاال از نقاط قوت 
اقتصاد كشورهاى توسعه يافته و در 
حال توسعه هستند به طوريكه اين 
بورس ها از آزادترين و واقعى ترين 
بازارها در دنيا به شمار مى روند؛ امروز 
مشاهده مى كنيم كه برخى كشورها 
به واسطه بورس هاى كااليى قدرتمند 
و توسعه ابزارهاى مالى، نبض قيمت 
بســـيارى از كاالهاى مهم در سراسر 

جهان را در اختيار گرفته اند.
بـــه گزارش پايگاه خبرى بازار 
سرمايه (سنا)، مديرعامل كارگزارى 
بانك دى گفـــت: مهمترين هدف 
بورس هاى كااليى در همه دنيا مهيا 
كردن بسترى شفاف و منصفانه براى 
كشف قيمت و معامالت عادالنه است. 
فرديـــن آقابزرگى با تاكيد بر اينكه 
بورس كاال در هر بازار سرمايه جزيى 
جدايـــى ناپذير براى تكميل زنجيره 
بازارها است، افزود: در بازار سرمايه 
ايران هم بورس كاال نقش مهمى را 
ايفا مى كند و مى تواند به تحليلگران 
تحليل درستى از روند قيمت سهام 

شركت هاى توليدى بدهد.
وى كشـــف قيمت عادالنه و 
همچنين تامين مالى ســـريع و ارزان 
صنايع را دو ويژگى مهم بورس كاال 
دانســـت و ادامه داد: بورس كاال با 
توســـعه ابزارهاى مالى و تنوع دهى 
بـــه ســـاز و كار تامين مالى صنايع 
مى تواند جايگاه محكم تر و پررنگ 
ترى را در اقتصاد پيدا كند و بسترى 

براى افزايش شـــفافيت اقتصادى و 
مبارزه با فساد باشد.

كارگزار بازار سرمايه با اشاره به 
اينكه در سال هاى آينده نقش بورس 
كاال در توســـعه اقتصادى، اثرگذارتر 
خواهد شـــد، افزود: بورس كاال تا 
امروز و با وجود اينكه به نسبت ساير 
بورس هاى كااليى دنيا عمر كمى در 
اقتصاد ايران دارد، اما اثرات ارزشمندى 
در اقتصاد ايران داشـــته است كه از 
مهـــم ترين آنها مـــى توان به پايان 
قيمت گذارى كاالها و رشـــد انگيزه 
توليد، ايجاد شفافيت در دادوستدها 
و ايجاد يك منبع اطالعاتى، كشف 
عادالنه قيمت ها براساس نظام بازار 
و كاهش فســـاد و زمينه هاى سوء 
اســـتفاده از جمله اثرات راه اندازى 
بورس كاال در اقتصاد بوده است. وى 
بورس هاى كاال را در همه بازارهاى 
سرمايه دنيا يكى از نقاط قوت اقتصاد 
دانست و افزود: بورس هاى كااليى 
عمدتا آزادترين و واقعى ترين بازارها 

در همه دنيا هستند كه نماد يك اقتصاد 
آزاد براى كشور هاى توسعه يافته و در 

حال توسعه به شمار مى روند.
آقابزرگى در ادامه اجراى طرح 
قيمت تضمينى محصوالت كشاورزى 
از مســـير بورس كاال را آغاز تحولى 
بزرگى در بخش كشـــاورزى و در 
جهت منافع كشـــاورزان دانست و 
تصريح كرد: اين طرح عالوه بر اينكه 
اتفاق خوبى براى كشاورزان بود، بار 
مالى زيـــادى را هم از دوش دولت 

برداشت.
در هميـــن رابطه عرضه جو و 
ذرت در بورس كاال هم باعث شـــد 
كشـــاورزان در حداقل زمان ممكن ، 
حـــق الزحمه خود را از فروش اين 

محصوالت دريافت كنند.
وى به بازار آتى زعفران اشاره 
كرد و افزود: بورس كاال با تمركز بر 
مزيت برخى محصوالت كشاورزى 
ايران كه در صـــادرات غيرنفتى و 
تجارت جهانى كشـــور مورد توجه 
است، معامالت نقدى، گواهى سپرده 
زعفـــران و بازار آتـــى زعفران را 

راه اندازى كرد.
محصـــول زعفـــران در ايران 
راهبردى هستند و اشتغال زيادى در 
خراســـان رضوى و خراسان جنوبى 
ايجاد مى كند، با تقويت برندسازى و 
ايجاد بازار مطمئن، شفاف و نقدشونده، 
بورس كاالى مى تواند به مرجع قيمت 

گذارى جهانى زعفران تبديل شود.

اگـــر روند قيمتى نرخ ارز را با 
روند شـــاخص بورس تهران در نظر 
بگيريم، مشاهده مى شود كه همواره 
افزايش نرخ ارز با تأخير زمانى در بازار 

اثر گذاشته است.
به گـــزارش پايگاه خبرى بازار 
سرمايه(سنا)، حبيب رضا حدادى مدير 
عامل و عضو هيأت مديره شـــركت 
تأمين ســـرمايه اميد، با اشاره به روند 
بازار و جذابيت آن نسبت به بازارهاى 
موازى اظهار داشت: اگر روند قيمتى 
نرخ ارز را با روند شـــاخص بورس 
تهران در نظر بگيريم مشاهده مى شود 
كـــه همواره افزايش نرخ ارز با تأخير 

زمانى در بازار اثر گذاشته است.
علـــت اين امر آن اســـت كه 
بخش عمده سهام شاخص ساز بازار 
ســـرمايه صادرات محور هستند كه 
قيمت تسعير ارز به طور مستقيم بر 
مبلـــغ فروش آن ها تاثير مىگذارد يا 
شـــركت هايى غيرصادرات محور 
هستند كه مبناى محاسبات بهاى تمام 
شده يا فروش آنها بر مبناى نرخ ارز 

صورت مىگيرد.
وى بيان داشت: بنابراين قيمت 
ارز به طور مستقيم و غيرمستقيم بر 
سودآورى تمامى شركتها و در نتيجه 
پيشبينى سود آنها تاثيرگذار است 
زمانى كه قيمت ارز با نوســـان همراه 
مىشود، تحليلگران و سرمايهگذاران به 

اثرات آن بر وضع مالى شـــركتهاى 
پذيرفتهشده در بورس در ميانمدت و 
بلندمدت توجه مى كنند و در نهايت 
تصميم به معامله مىگيرند عالوه بر 
اين، شاخص كل بازار سرمايه با نرخ 
تورم شاخص مصرفكننده كه خود 
اين موضوع هم از نوسان قيمت ارز 

متاثر مى شود، در ارتباط است.
حدادى ادامه داد: پس از تصميم 
دولت آمريكا بر خروج يك طرفه از 
برجام و تهديد شركتها و دولتها 
به تحريم اقتصادى و همچنين تالش 
براى كاهش فروش نفت ايران، برخى 
از متغيرهاى اقتصادى مانند نرخ ارز و 
شاخص تورم از اواخر سال 1396 با 
افزايش همراه شد كه با تاخير زمانى 
تاثيرات خود را بر شاخص بازار سرمايه 

گذاشت.
 به طورى كه شـــاخص كل از 
حدود 96 هزار واحد در ابتداى سال 
1397 به باالترين عدد تاريخى خود 
يعنى بيش از 195 هزار واحد رشـــد 
كرد پس از تالش تيم اقتصادى دولت 
و تصميمات صحيح، نوسانات بازار 

ارز محدود شد.
مدير عامل تأمين ســـرمايه اميد 
گفت: در حـــال حاضر با توجه به 
شـــرايط بازار ارز و روند تورم، كه از 
ثبات خوبى برخوردار شـــدند انتظار 
مىرود شاخص كل از كف حمايتى 

خود پايين تر نيايد.
از طرف ديگر، با توجه به تجربه 
نوســـانات در بازارهاى موازى بازار 
سرمايه در ماههاى اخير كه فعاالن آن 
بازارها را با ريسك بااليى مواجه كرد، 
فعاليت در بازار سرمايه با ابزارهاى مالى 
متنوع و كارآمد براى سرمايهگذارى 

معقولتر به نظر مىرسد.
وى در باره گزارش هاى دوازده 
ماهه و تأثيرات آن بر بازار خاطرنشان 
ساخت: با توجه به اينكه در آخرين 
گزارش هاى منتشره از سوى ناشران، 
نوسانات دالر و تورم لحاظ شده است 
و شفافيت باالترى نسبت به محيط 
كسب و كار در اختيار سرمايه گذاران 
مى گذارد و آنها را نســـبت به ارزنده 
بودن برخى از سهم ها مطمئن كرده 
است، مى توان نتيجه گرفت گزارشها 
در زمان صعود شاخص، تأثير مثبت 

داشتهاند.

نقش اثرگذار بورس كاال در توسعه اقتصادى

حضور در بازار سرمايه با ابزارهاى مالى متنوع

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (چهارشنبه 97/10/12)

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  4/302

ميليون ريال 9/406/829

215/892 معامله 

ميليارد ريال   6/112/133

بازار در يك نگاه
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آگهى تغييرات شركت توليد نيروى برق سهند شركت سهامى عام 
به شماره ثبت 46231 و شناسه ملى 10861351572

آگهى تغييرات 
شركت اروم تجهيز فناوران سهامى خاص

 به شماره ثبت 8781 و شناسه ملى 10220136518

تاسيس شركت با مسئوليت محدود آرمان بهساز نو آور نقش

آگهى تغييرات
 شركت سپهر مهديس غرب سهامى خاص

 به شماره ثبت 4367 و شناسه ملى 10862019943

آگهى تغييرات
 شركت سپيدار وثوق آرام پاشا شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 42150 و شناسه ملى 14005716233

آگهى تغييرات
 شركت سپيدار وثوق آرام پاشا شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 42150 و شناسه ملى 14005716233

آگهى تغييرات 
شركت مجتمع كشت و صنعت و دامپرورى و مرغدارى دشت خرمدره 
شركت سهامى عام به شماره ثبت 32 و شناسه ملى 10460003837

آگهى تغييرات
 شركت جى تى آى پارسيان شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 10957 و شناسه ملى 10102989182

آگهى تغييرات شركت فاتح صنعت كيميا شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 10220 و شناسه ملى 10530227257

آگهى تغييرات شركت سهامى خاص اكسير پويان
 به شماره ثبت 5720 و شناسه ملى 10780091584

آگهى تغييرات
 شركت جى تى آى پارسيان شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 10957 و شناسه ملى 10102989182

آگهى تغييرات شركت زرين بال لوشان شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 17352 و شناسه ملى 10720293566

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى رشت (323315)

آگهى تغييرات شركت كشت و صنعت گرگان سهامى خاص
 به شماره ثبت 5388 و شناسه ملى 10700140954

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گلستان
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى گرگان (323296)

آگهى تغييرات
 شركت زرين بال لوشان شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 17352 و شناسه ملى 10720293566

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى رشت (323306)

آگهى تغييرات
 شركت زرين بال لوشان شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 17352 و شناسه ملى 10720293566

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى رشت (323314)

آگهى تغييرات 
شركت دژ آب گستر شمال سهامى خاص

 به شماره ثبت 9927 و شناسه ملى 10760373938

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سارى (323835)

آگهى تغييرات شركت آذين ستاره راه استوار شركت با مسئوليت محدود
 به شماره ثبت 11780 و شناسه ملى 14004451382

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اردبيل 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اردبيل (324815)

آگهى تغييرات شركت پياب عمران وارنا شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 18818 و شناسه ملى 14004210171

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى رشت (323864)

آگهى تغييرات
 شركت آذين ستاره راه استوار شركت با مسئوليت محدود

 به شماره ثبت 11780 و شناسه ملى 14004451382

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اردبيل
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اردبيل (324817)

آگهى تغييرات
 شركت دژ آب گستر شمال سهامى خاص

 به شماره ثبت 9927 و شناسه ملى 10760373938

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سارى (323836)
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تصويب كليات سند راهبردي آمايش 
آذربايجان   شرقي

تبريزـ  خبرنگاراطالعات: رئيس ســـازمان مديريت و برنامه ريزي 
آذربايجان شرقي گفت: سند كليات راهبردي آمايش آذربايجان شرقي در 

جلسه شوراي برنامه ريزي استان به تصويب رسيد.
داوود بهبودي با اشاره به مراحل تدوين سند يادشده گفت: با گذشت 
بيش از 70 ســـال از شكل گيري نظام برنامه ريزي توسعه در ايران و قريب 
به 50 سال از انجام مطالعات آمايش سرزمين، ايران هنوز با عدم تعادل ها و 
تعارضات سرزميني بسياري مواجه است كه اين روند طي اين سال ها نه فقط 
كاهش نيافته، بلكه افزايش نيز داشته است.وي افزود: عالوه بر سطح ملي، 
به در پهنه هاي درون استاني نيز وجوه بارزي از عدم تعادل ها و تعارضات 
فضايي به چشـــم مي خورد كه اين اختالل بيـــش از هر چيز نتيجه  نبود 
برنامه ريزي هاي يكپارچه و هماهنگ با هدف توسعه پايدار سرزمين و عدم 
تعادل در بهره برداري 3جزء كليدي آن يعني انسان، فضا و فعاليت ها است.

بهبودي  اظهارداشت: مطالعات آمايش با استفاده از برخي فنون علمي، 
تنظيم  روابط انسان، فضا و فعاليت ها را بر عهده دارد و مي كوشد سرزمين 
را براي دستيابي به توسعه پايدار ساماندهي كند.به گفته وي، سند آمايش 
آذربايجان شرقي به عنوان باالترين سند توسعه اي اين استان در افق 20 ساله 
است كه بر اساس سناريوهاي برنامه ريزي و سياست هاي منطقه اي و ملي 
و با در نظر گرفتن اهداف بنيادين و استراتژي هاي مناسب، براي اين دوره 

راهبردهاي عملياتي را ارائه كرده است.

92درصد روستاها و صددرصد شهرهاي 
چهارمحال و بختياري از نعمت برق برخوردارند 

شـــهركرد- خبرنگار اطالعات: مديرعامل شركت توزيع نيروي برق 
چهارمحال و بختياري گفت: درحالي كه قبل از انقالب فقط 10 روستاي 
اين استان از نعمت روشنايي برق برخوردار بودند، پس ازگذشت 40 سال 
از پيروزي انقالب اســـالمي تمامي جمعيت 40 شهر و نيز 719 روستاي 

چهارمحال و بختياري از اين نعمت بهره مندند.
مجيد فرهزاد گفت: اكنون 361 هزار و 727 مشـــترك در قالب بيش 
از 310 هزار خانوار از جمعيت اســـتان از برق خانگي استفاده مي كنند و  
جمعيت روستايي برخوردار از نعمت برق در استان نيز امسال به 99/2درصد 

و جمعيت شهري به 100 درصد رسيده است.
فرهزاد، اجراي يكهزار و 705 كيلومتر مدار شبكه برق در سطح استان 
طي چهار دهه از انقالب اســـالمي را يادآور شد و گفت: 9 هزار و 238 
مشترك صنعتي و كشاورزي در قالب 265 شهرك و نواحي صنعتي اين 

استان اينك از انرژِي برق برخوردارند. 

موسسه هاي فرهنگي وهنري متخلف تحت 
تعقيب قرار مي گيرند

زاهـــدانـ  خبرنگار اطالعات: معاون فرهنگي مطبوعاتي اداره كل 
فرهنگ وارشاد اسالمي سيستان وبلوچستان گفت: با موسسه هاي فرهنگي 

وهنري متخلف برخورد خواهد شد. 
سلطاني نژاد  افزود:توسعه وحمايت ازمراكز فرهنگي وهنري دراستان 
يكي از مهم ترين اولويت هاي اين اداره كل  اســـت كه تاكنون براي 
62موسسه فرهنگي وهنري  مجوز اخذ صادر شده است. وي افزود:پس 
از صدور هرگونه مجوز فعاليت هاي فرهنگي وهنري توسط اين اداره 
كل،عالوه برهدايت،حمايت ونظارت برفعاليت هاي موسسات هم به عهده 

اداره كل فرهنگ وارشاد اسالمي وادارات شهرستان ها است.  

شناسايي 7 خانه تاريخي در همدان
همدانـ  خبرنگار اطالعات: رئيس ســـازمان ســـرمايه گذاري و 
مشاركت هاي مردمي شهرداري همدان از شناسايي7 خانه تاريخي در اين 
شهر خبر داد و گفت: در حوزه بوم گردي، ساختمان هاي داراي ارزش تاريخي 

شناسايي شده اند و به هتل بوم گردي تبديل مي شوند.
مهران حاجيان با دعوت از ســـرمايه گذاران ،درباره واگذاري شهربازي 
رنگين كمان به شهرداري همدان، گفت: اين شهربازي پروژه اي مشاركتي با 
شهرداري همدان بود و در حال حاضر به دليل مشكالتي، سرمايه گذار توان 
ادامه كار در آن را ندارد و از اينرو به شهرداري پيشنهاد شده است كه اين 
شهربازي را مديريت كند و به همين دليل در حال مذاكره با بخش خصوصي 
هستيم.حاجيان افزود: به زودي 52 غرفه در پياده راه اكباتان نصب خواهد شد 
تا رونق به اين پياده راه بازگردد و عالوه برآن، ساماندهي دستفروشان نيز در 
دست اقدام است. ضمن اينكه 5 خودروي جديد و يك قطار دو واگنه در 

پياده راه هاي بوعلي و اكباتان فعاليت هاي خود را آغاز خواهند كرد. 

  دستيابي متخصصان ايراني

 به تكنولوژي تعمير فيبر نوري  
يزدـ  خبرنگار اطالعات: براي نخستين بار در كشور متخصصان ايراني 

به تكنولوژي تعمير فيبر نوري دست يافتند.
مديرعامل و رئيس هيات مديره شركت پيشگامان كوير آسيا از دستيابي 

متخصصان ايراني به تكنولوژي تعمير فيبرنوري در ايران خبر داد. 
علي يوسفي سهزابي با بيان اينكه پيشگامان كوير آسيا تنها مالك ايراني 
فيبر نوري بين الملل در آب هاي آزاد دنياســـت افزود: تعمير و نگهداري 
اين فيبر كه تامين كننده پهناي باند بين الملل اســـت تا پيش از اين توسط 

كارشناسان خارجي انجام مي شد. 
وي ادامه داد: در شـــرايط كنوني و بـــا توجه به تحريم هاي موجود 
متخصصان خارجي درخواست 1/5ميليون دالر جهت تعمير اين خط فيبر 
نوري داشتند ولي كارشناسان ايراني شركت پيشگامان كوير آسيا توانستند 
بار ديگر با تكيه بر تجربه و دانش و تخصص بومي براي نخســـتين بار به 
تكنولوژي تعمير اين خط مهم فيبر دســـت يابند و ضمن صرفه جويي و 
جلوگيري از خروج ارز از كشـــور دانش فني اين مهم را به نام خود ثبت 

كنند. 
يوســـفي ابراز اميدواري كرد با حمايت مديران ارتباطات و فناوري 
اطالعات كشورمان از تخصص دانشمندان ايراني و اعتماد به نيروهاي جوان 

در اين زمينه به نحو احسن استفاده شود. 

محصول توليدي شركت پتروشيمي 

شازند؛  در فهرست منابع شركت ملي گاز 
اراكـ  خبرنگار اطالعات: رئيـــس روابط عمومي و امور بين الملل 
شركت پتروشيمي شازند گفت: بر اساس معيارهاي شركت ملي گاز ايران 
در رابطـــه با توليدكنندگان مواد اوليه گرانول هاي مصرفي براي توليد لوله و 
  CRP100B  اتصاالت پلي اتيلن گاز و به دنبال اعالم فهرست منابع، محصول

شركت پتروشيمي شازند در فهرست منابع اين شركت قرار گرفت. 
  CRP100N  حسن رجبي افزود: پس از توليد موفقيت آميز محصول
در شركت پتروشيمي شازند و ارسال نمونه هايي از اين محصول به تعدادي 
از شركت هاي لوله ســـازي گاز براي انجام تست هاي مرتبط و در ادامه با 
توليد محصول  CRP100B  در دي ماه ســـال گذشته و ارسال مجدد اين 
دو محصول، تســـت هاي الزم روي آنها انجام شد و محصول مورد تاييد 
شركت هاي لوله سازي گاز قرار گرفت. وي اظهارداشت: در ادامه براي كسب 
تاييديه ها و مجوزهاي الزم از شركت ملي گاز ايران و وزارتخانه هاي نيرو و 
جهاد كشاورزي جلسات متعددي با كارشناسان كارگروه پلي اتيلن شركت 
ملي گاز و انجمن توليدكنندگان لوله و شركت هاي بازرسي طرف قرارداد 
وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي برگزارشد و در باره روند توليد اين 
محصول و كسب استانداردهاي الزم مذاكرات مختلفي انجام شد و جمعي از 
مسئولين و كارشناسان اين وزارتخانه ها از مجتمع ديدن كردند و از نزديك با 
  CRP100B  روند توليدي اين محصول آشنا شدند كه خوشبختانه محصول
توليدي مجتمع پتروشيمي شازند به تاييد كيفي شركت ملي گاز رسيد و در 

فهرست منابع اين شركت قرار گرفت. 
رجبي با بيان اينكه اين محصول گواهي پروانه ساخت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي براي ساخت لوله هاي انتقال آّب آشاميدني را هم 
كسب كرد گفت: محصول  CRP100B  شركت پتروشيمي شازند در ناحيه 
2 بهره برداري اين مجتمع توليد مي شود و براي ساخت لوله هاي پلي اتيلن 
براي گاز رســـاني كاربرد دارد كه مراحل كنترل كيفي آن به تاييد بازرسان 
شركت ملي گاز ايران رسيد و در نسخه جديد فهرست منابع توليد كنندگان 

مواد اوليه پلي اتيلن شركت ملي گاز ايران قرار گرفت. 

  كشف اقالم دارويي قاچاق ازيك كلينيك دندانپزشكي
* معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان مركزي گفت: در عمليات 
مأموران پليس امنيت عمومي فرماندهي انتظامي استان، 175 هزار عدد اقالم 
دارويي قاچاق، غيرمجاز و تاريخ مصرف گذشته به ارزش تقريبي10 ميليارد 

ريال از يك كلينيك دندانپزشكي كشف شد. 
 ســـرهنگ محمود خلجي افزود: در پي اعالم گزارش هاي مردمي 
به پليس، مأموران پليس امنيت عمومي فرماندهي انتظامي استان مركزي 
از نگهداري و اســـتفاده اقالم دارويي غيرمجـــاز در يكي از كلينيك هاي 
دندانپزشكي در شهر اراك مطلع شدند و با هماهنگي مرجع قضايي بررسي 

موضوع در دستور كار اين پليس قرار گرفت. 
وي افزود: در بازرســـي كه با حضور نماينده دادستان، اداره تعزيرات 
حكومتي و دانشگاه علوم پزشكي از اين كلينيك دندانپزشكي انجام شد، 175 
هزار عدد انواع داروهاي قاچاق، غيرمجاز و تاريخ مصرف گذشته مربوط به 

دندانپزشكي به ارزش10 ميليارد ريال كشف شد. 

مشكل كم آبي اصفهان با اجراي طرح بهشت آباد رفع خواهد شد
اصفهانـ  خبرنگار اطالعات: مشكل كم آبي اصفهان 
با اجراي طرح انتقال آب از بهشت آباد حل خواهد شد و 
اجراي اين طرح آبرساني براي تامين آب استان اصفهان و 

استان هاي همجوار بسيار حائز است. 
اســـتاندار اصفهان در همايش شوراهاي اسالمي 
بخش مركزي اصفهـــان با بيان ايـــن مطلب، حجم 
آب بهشـــت آباد را 4 ميليون متـــر مكعب اعالم كرد 
و گفت: اگـــر 500 هزار متر مكعـــب آن به اصفهان 
منتقل شـــود، همه مســـائل اصفهان حـــل خواهد 

شد. 
 دكتر عباس رضايي با تاكيد بـــر اينكه در اجراي 
طرح انتقال آب بهشـــت آباد بايد با ديگر اســـتان ها 
شريك شـــويم افزود: بايد در اجراي اين طرح با ديگر 
استان ها به تفاهم برســـيم زيرا در اين طرح، استان هاي 
يـــزد و چهارمحال و بختياري نيز بهـــره مند خواهند

 شد. 
او گفت: با همدلي، همراهي و هماهنگي، كارها را 
به پيش خواهيم برد زيرا دعوا بر ســـر آب مشكالت را 

حل نمي كند.  
اســـتاندار اصفهان افزود:  به رغم اينكه در مراسم 

معارفه ام اعالم شد 450 ميليارد تومان اعتبار براي عمليات 
اجرايي طرح هاي آبرساني به استان وجود دارد اما اكنون 

مي بينيم آب منطقه 8/5 ميليارد تومان هم به پيمانكار اين 
طرح ها بدهكار است. 

 رضايي در ادامه با اعالم اينكه مهمترين مســـاله 
اصفهان، مساله كم آبي است و همه مسائل استان بدون 
استثنا به اين مساله گره خورده است گفت: متاسفانه آذر از 
لحاظ ميزان بارندگي ماه خوبي براي استان اصفهان نبود 
و پيش بيني مي شود دي نيز از لحاظ ميزان بارندگي ماه 

خوبي نباشد.
 به گفتـــه وي، حجم ورودي و خروجي ســـد 
زاينده رود برابر شـــده اســـت ولي به رحمت الهي

 اميدواريم.
 رضايي با بيـــان اينكه هم و غم ما مســـاله آب 
است و در حال پيگيري اين مســـاله هستيم و از همه 
امكانـــات و ظرفيت هاي موجود بايـــد براي حل اين 
مساله اســـتفاده كنيم گفت: كشـــاورزان بايد به حقابه 
خود برســـند و حتي پيگيري هاي مدنـــي هم انجام 
دهند ولي بايد مراقب بـــود كه مبادا عناصر نفوذي بين

 ما رخنه كند. 
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قم ـ خبرنگار اطالعات:مديرعامل 
شركت آب و فاضالب استان قم گفت: 
طول شبكه آب شهري قم پس از تأسيس 
شركت هاي آب و فاضالب حدود 600 

درصد رشد داشته است. 
دكتر علي جان صادق پور در نشست 
خبري با قدرداني از رسانه هاي استان قم 
در پي همكاري با اين شـــركت در امر 
اطالع رساني خدمات حوزه آب و فاضالب 
اظهار كرد: بـــه دليل همكاري ارگان هاي 
مختلف شـــيب افزايش مصرف آب در 
استان شكسته شده و به نظر مي رسد جزو 
معدود استان هايي هستيم كه مصرف سرانه 
هر فرد نسبت به سال گذشته كمتر شده 

است. 
وي با تاكيد بر اين كه در بسياري از 
شاخص هاي انرژي، مصرف بااليي داريم، 
اين امر را برخالف منافع ملي دانســـت 
و گفت: خوشـــبختانه در سال جاري با 
كاهش رشد مصرف مواجه بوديم كه بسيار 
مطلوب بوده و اميدواريم همينطور روند 

كاهش مصرف ادامه يابد. 
  او با بيان اين كه سرانه مصرف آب 
شـــهر قم با كاهش دو ليتري به 154 ليتر 
رسيده است، اضافه كرد: استان قم در زمينه 
مصرف آب شرايط خوبي نداشته است اما 
در حال حاضر شرايط بهبود يافته اما بايد 
كاري كنيم تا سرانه مصرف هر فرد به زير 

80 ليتر برسد. 
  او با تاكيد بر اين كه كل تأسيسات 
آب و فاضالب اســـتان قـــم به صورت 
لحظه اي كنترل مي شود اذعان كرد: تمام 
تأسيسات ما زير پوشش سيستم جي آي اس 
است و شيوه هاي ارائه قبض، كنتور و غيره 
خصوصاً در حوزه ارتباط با مردم و توسعه 
خدمات فني در ســـطح كشور مكانيزه و 

كيفي شده است. 
وي با بيان اينكـــه امكان اتصال 50 
درصد از جمعيت شـــهري ما به شبكه 
فاضالب وجـــود دارد، افزود: حدود 33 
درصد به شبكه متصل هستند و اميدواريم 
باقي مردم نيز پيگيري الزم را انجام داده و 

به شبكه فاضالب متصل شوند. 
او با اشـــاره به مقايسه اي بين وضع 
آب و فاضالب قم و شهرهاي ديگر اضافه 
كرد: طول شـــبكه ما در ابتداي تأسيس 
شركت در استان حدود 370 كيلومتر بوده 
كه به 2200 كيلومتر رسيده است كه اين 
امر رشـــد حدود 600 درصدي را نشان 
مي دهد؛ كل مشتركين در ابتداي تأسيس 
شـــركت حدود 52 هزار نفر بودند كه به 

بيش از 300 هزار مشترك رسيده است. 
صـــادق پور با بيان ايـــن كه چهار 
تصفيه خانه آب در استان قم داريم اضافه 
كرد: 1005كيلومتر شـــبكه جمع آوري 
و خطوط فاضالب داريـــم كه پيش از 
انقالب نداشـــتيم و مشتركين فاضالب 
نيز به بيش از 95 هزار نفر رســـيده است 
و همچنين ســـه تصفيه خانه فاضالب

 در استان داريم. 
وي با اشاره به تحوالت بسيار زيادي 
كه در ارائه خدمـــات كيفي و كمي در 
كشور رخ داده است تصريح كرد: تجهيز 
سه آزمايشگاه پيشرفته سنجش و پايش 
شـــاخص هاي متعدد فيزيكي، شيميايي، 
ميكروبـــي و بيولوژيكـــي آب از ديگر 
اقدامات شركت آب و فاضالب استان قم 
بوده به طوري كه در اين مركز ساالنه 100 
هزار آزمايش روي آب انجام مي شود و 
مشخصات آب مورد بررسي قرار مي گيرد. 

مديرعامل شـــركت آب و فاضالب 
استان قم ادامه داد: در مجموعه تأسيسات 
شركت، سامانه تله متري بسيار پيشرفته اي 
داريم كه ساالنه 40 ميليارد سنجه انجام 
داده و 36 ميليون اطالعات ذخيره مي شود 
و به صورت آنالين مشخصات آب مورد 

بررسي قرار مي گيرد. 

 * ساخت نيروگاه خورشيدي 
مديرعامل شـــركت آب و فاضالب 
اســـتان قم با بيان اينكه نيـــروگاه 100 
كيلوواتي خورشيدي شـــركت در دهه 
فجر افتتاح مي شـــود افزود: در مجموع 
172 ميليارد تومان از منابع ملي، استاني و 

داخلي شركت براي اجراي اين پروژه ها 
هزينه شده است. 

وي با بيان اينكه به مناســـبت دهه 
فجر 12 پـــروژه بـــزرگ در زمينه هاي 
مختلف افتتاح خواهد شـــد افزود: اعتبار 
اين پروژه ها 140 ميليارد تومان است كه 
از آن جمله مي توان به افتتاح ســـاختمان 
كلرزني خط انتقـــال، راه اندازي نيروگاه 
100 كيلوواتي خورشيدي، تكميل رينگ 
غربي آبرساني شهر قم، اجراي شبكه فرعي 
فاضالب به طول 200 كيلومتر، فاضالب 
پرديسان، اجراي شبكه شهري به طول 35 
كيلومتر، بازسازي خطوط و منابع چاه هاي 
علي آباد، تكميل خط انتقال آبرساني كهك 

اشاره كرد. 
مديرعامل شـــركت آب و فاضالب 
اســـتان قم اذعان كرد: در سال هاي اخير 
شركت آب و فاضالب به عنوان شركت 
پيشرو در سطح كشور افتخارات زيادي 
كسب كرده كه اخذ گواهينامه ايزو 17025 
براي آزمايشگاه مركزي به عنوان معتمد 
محيط زيست، كسب رتبه برتر در زمينه 
گزارش تحليلي كيفيت آب، اختراع ماده 
شيميايي پلي آلومينيوم كلرايد، كسب رتبه 
در ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي 
استان در شش سال پياپي، كسب رتبه برتر 
در زمينه رشد پژوهش و فناوري، كسب 
رتبه برتر در زمينه اقامه نماز، انتخاب دو 
نفر از پژوهشگران شركت آب و فاضالب 
در استان، كسب رتبه برتر روابط عمومي 
شركت در سطح كشور، كسب رتبه برتر در 
بخش صيانت از حقوق شهروندان بخشي 

از آن ها است. 
وي اذعان كرد: در ســـال هاي اخير 
حتي يك ساعت هم به دليل كمبود منابع 
آب و مشكالت برنامه ريزي نشده قطعي 
آب نداشـــتيم و اگر قطعي هم بوده براي 
بهسازي، نوســـازي و توسعه شبكه آب 

بوده است. 
صادق پور افزود: سياست هاي شركت 
آب و فاضالب در راستاي سياست هاي 
كالن نظام و دولـــت مبني بر حمايت از 

توليد داخلي و پدافند غيرعامل بوده است و 
تا جايي كه امكان داشته از خدمات داخلي 
با رويكـــرد حمايت از بخش خصوصي 

استفاده كرده ايم. 
وي گفت: در حوزه پدافند غيرعامل 
هم افزايش ظرفيت مخازن را داشتيم و در 
زمينه حفاظت فيزيكي نيز اقداماتي ويژه 
انجام شده است؛ تمام تأسيسات شركت 
به دو منبع تأمين انرژي متصل هستند تا در 

ارائه خدمات به مردم مشكلي رخ ندهد. 
مديرعامل شـــركت آب و فاضالب 
استان قم با بيان اينكه تمام كاركنان شركت 
آموزش  ديده هستند تا در روند خدمت به 
مردم مشكل خاصي رخ ندهد، با تاكيد بر 
اينكه اي سي آب و شاخص كيفيت در قم 
متفاوت اســـت اظهار كرد: 3 هزار ليتر بر 
ثانيه آب در شهر قم مصرف مي شود كه 
در تابستان به بيش از 4 هزار و 500 ليتر در 
ثانيه مي رسد و بخشي از آب از سرشاخه ها 
و بخشـــي از چاه ها تأمين مي شود و در 
بدترين شرايط اي سي بيش از هزار در شهر 
قم نداشته ايم؛ در حال حاضر اي سي آب 

قم در حدود 700 است. 
وي با اشـــاره به طرح جايگزيني 
نمك زني به جاي كلرزني به آب تصريح 
كرد: اين كار در حجم وسيع هنوز نمي تواند 
پاسخگوي نياز باشد؛ مذاكراتي انجام گرفته 
و قرار است بخش خصوصي مطالعات 
انجام داده و زمينه سازي براي تحقق اين امر 

صورت گيرد. 

 * كلرزني به صورت گازي 
صادق پور با تاكيد بر اينكه كلرزني 
در حال حاضر به صورت گازي صورت 
مي گيرد افزود: اين نوع كلرزني مانا است 
و اگر كلرزني با نمك صورت گيرد مشكل 

ماندگاري خواهيم داشت. 
او با بيان اينكه بخش كشـــاورزي 
بدون مجوز در حال اســـتفاده از پساب 
است، يادآور شد: طبق قانون 40 درصد از 
آن بايد در صنعت استفاده شده و بقيه براي 

تعادل بخشي استفاده شود. 

وي افزود: پيشنهاد ما اين است كه 40 
درصد اين پســـاب به صنعت اختصاص 
يابد و در اين راستا 4/5 ميليون مترمكعب 
در اختيار شهرداري قرار گرفته و بخشي نيز 

در اختيار منابع طبيعي است. 
مديرعامل شـــركت آب و فاضالب 
اســـتان قم ادامه داد: پيگير هستيم كه 10 
ميليون مترمكعب از اين پســـاب هم در 
اختيار بخش صنعت قـــرار گيرد و در 

شهرك محمودآباد استفاده شود. 
صادق پور خاطرنشان كرد: مسئوليت 
روان آب هاي سطح شهر به عهده شهرداري 
است و بايد تدبيري شـــود تا اين روان 
آب ها جمع آوري شود و مراكز خصوصي 
نيز خودشان موظف هستند كه نسبت به 

جمع آوري فاضالب خود اقدام كنند. 
او با تاكيد بر اينكـــه به ميزاني كه 
افزايش مصرف آب انجـــام گيرد توليد 
فاضالب نيز افزايش مي يابد خاطرنشان 
كرد: كاهش مصرف آب از نظر اقتصادي 
نيز صرفه بااليي براي مردم دارد و در آينده 

نيز مشكالت كمتري به وجود مي آورد. 
وي بيان كرد: در شهر قم انشعابات 
غيرمجاز بسيار پايين است و اقداماتي براي 
برخورد و جمع آوري اين انشـــعابات در 

حال انجام است. 
مديرعامل شـــركت آب و فاضالب 
اســـتان قم اذعان كرد: برنامه داريم هفت 
تصفيه خانه كوچك به صورت نمونه در 
مناطق مختلف شهر اجرا كرده و تحويل 
شهرداري دهيم تا مناطقي كه مشكل دارند 
به آن متصل شـــده و فاضالب در آنجا 
جمع آوري شده و تصفيه شود و پساب 

براي فضاي سبز استفاده شود. 
وي با اشـــاره به اينكـــه آب هاي 
خاكستري نيازمند تصفيه محدود هستند كه 
مي توانند در زمينه فضاي سبز استفاده شوند 
گفت: طرحي در حال تهيه است تا بسته 
در ساختمان ها اجرا شده و آب خاكستري 
در آن ها جمع آوري و تصفيه شده و مجدد 
استفاده شود و برنامه داريم در اين طرح 

حمايت هاي ويژه از مالكين انجام گيرد.

استان قم در زمينه مصرف آب، شرايط خوبي دارد

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

نيازمنديها  تلفني آگهي مي پذيرد

021-22225333 
نن

 ادامه در صفحه 10

رش آگهي روزنامه اطالعات در  تهران و ساير مراكز استانها دفاتر رسمي پذ
(با يك تماس تلفني به گسترده ترين شبكه توزيع مطبوعات كشور بپيونديد)

آذربايجان شرقي
35552590-041تبريز

آذربايجان غربي
32224743-044اروميه

اردبيــــل
33243346-045اردبيل

اصفهــــان
3-32224001-031اصفهان

البـــــرز
2222500-0263كرج

ايـــــالم
3332442-0841ايالم

بـــوشهــر
33536630-077بوشهر

چهار محال و بختياري
32222727-038شهركرد

خراسان جنوبي
32222700-056بيرجند

خراسان رضوي
38419595-051مشهد

خراسان شمالي
32226006-058بجنورد

خوزستــان
33386152-33388047-061اهواز

زنجــــان
33365045-024زنجان

سمنــــان
33332440-023سمنان

سيستان و بلوچستان
33220243-054زاهدان

فـــــارس
32334494-071شيراز

قــــزوين
33222974-028قزوين

قــــــم
37703534-025قم

كردستـــان
33236487-087سنندج

كرمــــان
32223936-034كرمان

كرمانشــاه
38359172-083كرمانشاه

كهگيلويه و بويراحمد
33223939-074ياسوج

گلستــــان
32222123-017گرگان

گيـــــالن
33324511-013رشت

لرستــــان
33302200-066خرم آباد

مازنـــدران
33322206-011ساري

مركــــزي
32226966-086اراك

هــرمـزگان
32227800-076بندرعباس

همـــدان
5-38271814-081همدان

يـــــزد
37256027-035يزد

پذيرش آگهي براي روزنامه اطالعات و مجله اطالعات هفتگي

ايميل پذيرش آگهي ها:
agahi.ettelaat@yahoo.com

sazeman@ostan.org

ا تان اكزا اي ا ت هاطالعاتد زنا اشآگ پذ

اعتماد مردم،

 پشتوانه92 سال انتشار بي وقفه روزنامه اطالعات

تهــــران

دفتر مركزي

 (ميرداماد)

  22258014-17
        22223694
       29994509

29994249

3311241109124370268الله زار65150071مارليك

6646728509191576254ابوريحان6670761009121886934ولي عصر

509123198085-77136720نارمك
آزادي

66935043

88720001091231909306693998609192098997يوسف آباد6650270709123970324شهر آرا

3374206409127707311بهشت زهرا2260589109122567663قلهك5590219909123830830شهر ري

76504088رودهن2286669109385164151سيدخندان2271218909121787843شميران

آگهي فقدان مدرك تحصيلي (نوبت سوم)

مدرك فارغ التحصيلـــي اينجانب احمد ولي پور فرزند ابراهيم به شـــماره 

شناســـنامه 852 صادره از تنكابن در مقطع كارشناسي ارشد رشته: مديريت 

آموزشي صادره از واحد دانشگاهي تنكابن با شماره 482ـ1788159 مفقود 

گرديده اســـت و فاقد اعتبار مي باشد از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به 

نشاني تنكابنـ  ولي آباد صندوق پستي 4684161167 دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد تنكابن ارسال نمايد.

(آگهي شماره ســـوم فقدان مدرك تحصيلي) مدرك فارغ التحصيلي اينجانب محيا 

يارندپور فرزند حميد به شماره شناسنامه 32949 صادره از تهران در مقطع كارداني رشته 

برق قدرت صادره از واحد دانشـــگاهي صدرالمتألهين (صدرا) به شماره دانشجويي 

84103361 مفقود گرديده اســـت و فاقد اعتبار مي باشـــد. از يابنده تقاضا دارد اصل 

مدرك را به دانشـــگاه صدرالمتألهين به نشاني بزرگراه شـــهيد خرازي، بلوار كاشان 

جنوب، ميدان موج، بلوار عالمه قزويني، نبش ميالد يكم با كدپستي 1493845161 

و صندوق پستي 314ـ14875 ارسال نموده و با شماره همراه 09121164640 تماس 

حاصل فرمايند. 

آگهي فقدان مدرك تحصيلي (نوبت سوم)
مـــدرك فارغ التحصيلي اينجانب احمد ولي پـــور فرزند ابراهيم به 

شماره شناســـنامه 852 صادره از قائم شـــهر در مقطع كارشناسي 

رشته حقوق صادره از واحد دانشـــگاهي قائم شهر با شماره 75ـ20 

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

اصل مدرك را به نشـــاني قائم شـــهر جاده نظامي صندوق پستي 

61964ـ47651 دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائم شهر ارسال نمايد.

برگ كمپاني و برگ سبز خودرو سواري سمند ال ايكس مدل 1394 
 124K0707112 شماره شهرباني 464ن89ايران27 به شماره موتور
به شماره شاسي NAAC91CE6FF037360 به نام عبدالكريم حمه 

ويسي مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. (بوكان)

كليه مداركـ  برگ سبز و سند قطعي 
خودرو كاميون مدل 1354 به پالك 

977ع48ايران45 موتور 004381 شاسي 
7551106 مفقود شده و اعتبار ندارد.

كليه مداركـ  برگ سبز و سند قطعي 
خودرو كاميون مدل 1968 به پالك 

245ع34ايران47 شاسي 072896 موتور 
082427 مفقود شده و اعتبار ندارد.

برگ سبز موتورسيكلت آشيل 94 آبي 
به ش پالك 72961ايران322 به ش 
موتور 4901 به نام سعيد عبدالپاشا 

مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت هوشمند به شماره 2403560 
كاميون باري چوبي بنز تيپ ال پي 36/813 

به رنگ آبي مدل 1976 مفقود از درجه 
اعتبار ساقط است.(سميرم)

شناسنامه مالكيت يك دستگاه خودروي سواري 
پژو 405 مدل 85 به رنگ نقره اي پالك 192ب15 

ايران95 موتور 12485000334 شاسي 
14290064 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

كليه اسناد (سند كمپانيـ  برگ سبزـ  كارت شناسايي) 
سواري پيكان مدل 83 پالك ايران11ـ798ج82 شاسي 
83434766 شماره موتور 11283039937 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.«قائم شهر»

آقاي حسين (بهزاد) خزايي فرزند 
صفر داراي شماره شناسنامه 672 
و كدملي 3256916724 صادره 

از كرمانشاه متولد سال 1363 
اظهار مي دارد كه: ارزشنامه دائم 
ايشان به شماره 12382 مورخ 
22 تير 1387 مفقود گرديده 
و به موجب اين آگهي ارزشنامه 
مذكور باطل اعالم مي گردد. از 
يابنده خواهشمند است مدرك 

ياد شده را به اداره كل امور 
دانش آموختگان سازمان امور 

دانشجويان تسليم نمايد. 

سند و برگ سبز خودرو 
ايسوزو باري چوبي مدل 
1389 به شماره انتظامي 

423ع41ايران83 به شماره 
موتور 777152 به شماره شاسي 
NAGNKR55E08812324 به 
نام ابراهيم مهرابي مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط است. داراب 

سند كمپاني و برگ سبز 
كاميونت ون نيسان2400 
مدل1380 به شماره پالك 

ايران23ـ483د65 به شماره 
موتور00169563 به شماره 
شاسي00C68846 به نام 

جالل قيام مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

اصفهان

برگ سبز وانت دوكابين كاپرا 
سفيد روغني مدل 89 شماره 
پالك 59ـ492ج92 شماره 

موتور SHS0815 شماره شاسي 
 NAGDPV2PF23W02714

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط است. گرگان 

برگ سبز سواري سايپا 
132 مدل 1390 رنگ 
سفيد شماره شاسي 

 S1422290248651
شماره موتور 4002858 

شماره پالك 978/14ط51 
به مالكيت جعفر مشكوك 

مفقود و از درجه اعتبار
 ساقط مي گردد. اميديه 

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و كارت 
خودرو سواري پرايد132 مدل 1389 
به شماره 174د19ايران83 و شماره 

موتور 3374861 و شماره شاسي 
S1422289149887 به نام حجت 
علي پور نسب مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است.
زابلـ  حجت  علي پور نسب

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) 
خودرو سواري پرايد 132 مدل 

1388 به شماره 689ج74ايران85 
و شماره موتور 3172818 و شماره 

 S1422288118829 شاسي
به نام محمدحسين عسكري مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط است.
زابل مالكـ  محمدرضا محمد دادي

برگ سبز خودرو سواري هاچ بك 
سايپا تيپ 111SE رنگ سفيد 
مدل 1397 به شماره انتظامي 

736و73ايران10 شماره موتور 
M13/6014715 شماره شناسايي 

NAS431100J1011554 به 
مالكيت شيما اميري فرزند مهدي 

مفقود و از درجه اعتبار
ساقط مي باشد.

اصل سند كمپاني وانت آريسان 
مدل 1395 دوگانه سوز رنگ 
سفيد روغني بشماره انتظامي 
267ن27ايران99 و شماره 

 118J0022077 موتور
و شماره شاسي 

 NAAB66PE2GV658856
به نام فرجاد سعيدي مفقود از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

اصل سند مالكيت وسيله نقليه 
يا (برگ سبز) خودرو سواري 

پژو GLXi 405 به رنگ مشكي 
متاليك مدل 1383 به شماره 

پالك 483ل18ايران91 موتور 
12482038741 شاسي 

82056528 به نام ناصر همتي 
مفقود از درجه اعتبار ساقط است.

صحت

برگ سبز وانت سيستم پيكان 
تيپ 1600OHV مدل 1393 به 
شماره پالك 995ص72ايران49 
 118P0126066 شماره موتور

شماره شاسي 
 NAAA36AA8EG712565

به نام بهرام خيرمند مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار است.

بهبهان

كارت هوشمند كمپرسي 
بنز به شماره 2384276 

و شماره انتظامي 
478ع21ايران71 

مفقود گرديده 
اعتبار ندارد.
(شهركرد)

برگ سبز (سند مالكيت) وانت 
نيسان پيكاپ دوكابين مدل 
1382 رنگ سفيدـ  معمولي 

به شماره پالك 29ـ949ج33 
 KA24889571X شماره موتور

و شماره شاسي 
PCBGLUD22105840 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
بانه

برگ سبز پرايد سواري 
111مدل 91 به شماره 

شهرباني 913 ط36 
ايران45 به شماره شاسي 
 S5430091713329

شماره موتور 4659852 به 
نام مهدي حاج محمدحسيني 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

پروانه تردد موقت متعلق به 
خودرو سواري هيونداي اكسنت 
مدل 2014 رنگ قهوه اي شماره 

پالك 17667ـ  اروند شماره موتور 
G4FADU441592 شماره شاسي 
KMHCT41C4EU541987 به 
نام فالح البوغبيش مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است. 

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و فاكتور 
فروش كارخانه (سند كمپاني) خودرو 

سواري پژو 405 مدل 1387 به شماره 
141ل25ايران95 و شماره موتور 
12487062101 و شماره شاسي 

365087 به نام محمودرضا راهداري 
مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط 

است.زابلـ  محمودرضا راهداري

كليه اسناد: اصل سند، شناسنامه 
مالكيت (برگ سبز) و فاكتور فروش 

كارخانه (سند كمپاني) خودرو 
سواري پژو 405 مدل 1390 به 

شماره 586ج91ايران59 و شماره 
موتور 12490137818 و شماره 
شاسي 899830 بنام مريم گرانلي 
كرپي مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است.زابلـ  مريم گرانلي كرپي

كارت هوشمند به شماره 2403560 
كاميون باري بنز تيپ ال پي36/813 

به رنگ آبي مدل1976 مفقود از درجه 
اعتبار ساقط است. (سميرم)

شناسنامه وكارت سواري سمند 
به رنگ سفيد روغني مدل1392 
به شماره پالك73ـ821س45 و 
 124k0219440شماره موتور

و شماره شاسي 
IRFC921V1TT635373 به 
نام مريم بريمي مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كازرون

آگهي مفقودي
پروانه بهره بـــرداري از يـــك حلقه چاه به شـــماره 
1645/1301/441 مورخ 1370/10/4 مفقود گرديده 
اســـت، از يابنده تقاضا مي شـــود آن را به اداره منابع آب 

شهرستان ساوه تحويل دهد.
شركت عاليفرد (سهامي خاص)

اصل كارت هوشمند كاميون كشنده 
هوو مدل2007 به شماره انتظامي 

688ع32ـايران17 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. اردبيل

برگ سبز خودرو وانت پيكان بار به شماره 
پالك 665ص92ايران73 شماره شاسي 

NAAA46AA7BG142602 شماره موتور 
11489050413 مفقود و اعتبار ندارد.

كارت بازرگاني به شماره 0534601952 
به تاريخ انقضاء 97/6/23 به نام شخص 
علي عشقي نژاد فرد مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. (اراك)

گواهي مي شود فاكتور 86115553 مربوط به اتاق 
كامل پيكان وانت به شماره شاسي 31604645 
مفقود گرديده و هرگونه مسئوليت در خصوص 
مفقودي فاكتور قبلي به عهده اينجانب مي باشد. 

مفقودي سند كمپاني و برگ سبز خودرو پژو 405 
مدل 1383 به شماره شاسي 83031626 و 

شماره پالك 978ل12ايران73 به نام جهانشاه 
شريفي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

مفقودي برگ سبز خودرو پژو 405 مدل 
1376 به شماره شاسي 0076300780 
و شماره پالك 746ل42 ايران73 به نام 
محمد زارع مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

مفقودي برگ سبز خودرو پژو 206 مدل 
1381 به شماره شاسي 81609110 و 
شماره پالك 586ل33ايران73 به نام 

زهرا حسيني مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

مفقودي برگ سبز خودرو وانت نيسان 
مدل1372 به شماره شاسي089367 و شماره 

پالك668ل53ـ  ايران73 به نام علي رحم 
رمضاني  باصري مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت دانشجويي سارسيا اهللا ويسي 
به شماره 9228803213 دانشگاه 
كردستان ارشد شهرسازي مفقود و 

از اعتبار ساقط است. سنندج 

كارت دانشجويي احسان عبدالملكي به شماره 
9215062128 دانشگاه كردستان رشته 

مهندسي مكانيك بيوسيستم مفقود و از اعتبار 
ساقط است. سنندج

كارت دانشجويي محمدرضا حبيبي بشماره 
9615012203 دانشگاه كردستان رشته 
مهندسي توليد و ژنتيك گياهي مفقود و از 

اعتبار ساقط است.سنندج

آگهي اعالم مفقودي
شركت سپهر نورآرمانـ  

سهامي خاص
كارت بازرگاني به شماره 

14006632238 به نام 
شركت سپهر نورآرمان 
با مديريت عاملي سركار 
خانم معصومه ملكي با كد 
ملي 0083036105 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

معصومه ملكي

فقدان اسناد 
اينجانب كيميا شيفته مالك خودرو 
پژو پارس به شماره شاسي (بدنه) 

NAAN01CE5CH874626 و به 
شماره موتور 124K0868869 و شماره 
پالك 93ـ437ج34 به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد 

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

مدت ده روز به دفتر منطقه اي شركت 
ايران خودرو واقع در خيابان ارتش كوچه 

آرش مراجعه نمايد. بديهي است پس 
از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.«يزد»

پروانه اشتغال به كار 
مهندسي تأسيسات 

الكتريكي ساختمان پايه 
يك به شماره پروانه 
00009ـ510ـ18 و 
ش ش 3962 و ش م 

0055243126 به نام 
كوروش رخشاني مهر 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

كرمان

آگهي مفقودي
سند، برگ سبز و كارت خودرو 

سواري پژو 405 مدل 1377 به 
رنگ نقره اي و به شماره انتظامي 
54ـ957ط99 و به شماره موتور 
22527708275 و به شماره 
شاسي 77309980 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.«يزد»

 RD برگ سبز سواري پژو
مدل 1381 به شماره پالك 

45ـ995ل49 با شماره 
موتور 22328105639 و 
شماره شاسي 81705331 

به نام پيمان محبي منش 
مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كرمان 

سرقت يك دستگاه خودرو وانت نيسان 
زامياد به شماره 243ب17 ايران95 
و شماره موتور 4767183Z و شماره 

شاسي NAZPL140Bj0501651 به 
نام براتعلي گلي فرزند غالم به سرقت 
رفته از يابنده تقاضا مي شود با شماره 

تلفن 09151963126 تماس گرفته و 
مژدگاني بگيرد. 

زابلـ  براتعلي گلي 

سند كمپاني و برگ سبز كاميون 
مسقف و مشبك فلزي كاويان 

مدل 1389 به شماره هاي 
پالك 62ـ354ع37 موتور 

 EQ4BTAA3987086151
شاسي 

 NA5K1063CAS570328
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 

آگهي مفقودي
برگ سبز خودرو سواري سمند 

تيپ ايكس7 مدل 1383 به رنگ 
يشميـ  متاليك و به شماره انتظامي 
64ـ239س49 و به شماره موتور 

12483101667 و به شماره 
شاسي 83232620 متعلق به بهروز 

شباني مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.«يزد»

آگهي مفقودي
سند و برگ سبز خودرو سواري پژو تيپ 

GLXI405 به رنگ نقره ايـ  متاليك 
مدل 1390 دوگانه سوز به شماره 
انتظامي 54ـ257ط54 و به شماره 

موتور 12490210114 و به شماره 
 NAAM11CA9CE285036 شاسي

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.«يزد»

سند كمپاني (مادر) و شناسنامه 
مالكيت (برگ سبز) سواري سايپا 

131SX مدل 1391 نقره اي متاليك 
شماره پالك 59ـ429ب61 شماره 
موتور 4712402 شماره شاسي 
S3412291463012 به نام 

خانعلي علي آبادي فرزند عباس ش 
ملي 2120843279 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است. گرگان 

سند و برگ سبز خودرو سواري 
سيستم پژو تيپ 405 جي ال ايكس 
آي 8/1 مدل 1388 به شماره پالك 
631ق93ايران63 شماره موتور 
12487269778 شماره شاسي 

NAAM01CA39R287840 به 
نام رضا صيدي دميه مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار است. بهبهان 

سند كمپاني و برگ سبز 
ماشين وانت سيستم 
نيسان مدل 1366 
به شماره انتظامي 

373ع48ايران79 به 
شماره موتور 180774 
شماره شاسي 048271 
مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط است.ابهر

برگ سبز سواري 
دووسي يلو مدل 1380 به 
شماره پالك 45ـ884ج38 
با شماره موتور 832962 

و شماره شاسي 
 IR80165025351
به نام هادي زنگي آبادي 
مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.كرمان

اصل سند مالكيت خودرو برگ سبز 
سند تنظيمي به شماره 172268 

مورخه 92/3/22 مربوط به كاميون 
باري چوبي بنز ال پي مدل 82 به شماره 

پالك 678ع19ـ   ايران91 موتور 
33491010159500 شاسي 

37405616428321 بنام پرويز 
دهقاني كرگان مفقود از درجه اعتبار 

ساقط است.اردبيل

آگهي مفقودي
سند، برگ سبز و كارت خودرو سواري 
سيستم پرايد تيپ صبا GTXI مدل 
1384 به رنگ اطلسيـ  متاليك به 
شماره انتظامي 54ـ142ب72 و به 

شماره موتور 01322699 و به شماره 
شاسي S1412284671495 متعلق 
به اكبر شيشه بري مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.«يزد»

دفترچه مالياتي وكيل 
و مشاور حقوقي «حوزه 

وكالت شيراز» به 
نام فاطمه محمودي 

فرزند علي نقي كد ملي 
 24329585586

مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط است.

(مرودشت)

آگهي مفقودي
برگ سبز خودروي سواري 

mvm315H مدل 1392 رنگ 
سفيد روغني به شماره موتور 
 MVM477FJAA010317

و شماره شاسي 
NATFBAMD5C1009192 به 

نام عباس زينال زاده مفقود شده و از 
درجه اعتبار ساقط است.هادي شهر

برگ سبز خودرو سمند 
مدل 91 به شماره انتظامي 

326 ب88ايران93 به شماره 
 124K0037723 موتور

به شماره شاسي 
 NAACN1CM7CF212246
به نام آرمان اسفندياري مفقود 

گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است. داراب 

اصل سند مالكيت وسيله نقليه يا 
برگ سبز و اصل سند و فاكتور فروش 

خودرو (برگ كمپاني) سواري پرايد 
مدل 1394 به رنگ سفيد روغني به 
شماره انتظامي 911ل33ايران91 

موتور 5400811 شاسي 
NAS41200F1140756 به نام 

محمد پرورش مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط است. صحت 

سند و برگ سبز موتورسيكلت 
پرند مدل 90 به شماره انتظامي 
28859 ايران691 به شماره 

 156FMI*92002780* موتور
به شماره تنه 

NB3***125A9047773 به 
نام ايمان اژدري مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط است. داراب 

دانشنامه مهندسي مكانيك و 
كشتي سازي دانشگاه اميركبير 

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

اصل شناسنامه خودرو بنز تيپ200 
c مدل 2006 به شماره موتور 

27194030733174 و شماره 
 wDb2030421f794425 شاسي
و شماره پالك 54ـ  218 د35 همراه 
با بيمه ماشين و كارت ماشين و كليه 
اسناد مالكيت به نام محمد دبيري 

بشر آبادي مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز و سند كمپاني پژو 405 شهرباني 
722ي94ايران68 

موتور 2517201152شاسى72302173 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
محمدرضا راستي فرزند حسين 

به شماره شناسنامه 2470 صادره 
از تهران در مقطع كارشناسي 
رشته حسابداري صادره از 

واحد دانشگاهي مرند با شماره 
24/717 مفقود گرديده است 
و فاقد اعتبار مي باشد از يابنده 
تقاضا مي شود اصل مدرك را به 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرند 

به نشاني: آذربايجان شرقيـ  مرند 
ـ ميدان دانشگاهـ  دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد مرند ارسال نمايند.

برگ سبز و سند كمپاني پژو 405 مدل 89 رنگ نقره اي 
پالك ايران14ـ581و47 موتور 12489182165 

شاسي NAAM11CA6BE338810 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط است.

كارت كيشوند اينجانب 
مهيار عسگري به شماره 

132376/08 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني و برگ سبز خودرو 206 مدل 96 
پالك 44ـ 268ل53 ش شاسي 134438 و ش 

موتور 172BOO23995 به نام مريم عباس زاده 
حسن كياده مفقود و فاقد اعتبار است.

برگ سبز خودرو پرايد تيپ 
صبا به مالكيت مجيد شيرازي 

فرزند محمد رنگ نقره اي 
مدل 1386 به شماره موتور 
2040045 به شماره شاسي 

 S1412286148596
به شماره پالك 827ب48 
ايران68 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. 



يزدـ  خبرنگار اطالعات: همزمان با امضاي تفاهمنامه 
بين شركت بازرگام و اتحاديه صنف فروشندگان ميوه 
و سبزي و شهرداري منطقه 2 تهران از «بازرگام» اولين 
سامانه آنالين توزيع ميوه و تربار، محصول گروه تعاوني 

پيشگامان رونمايي شد. 
با حضـــور دكتر قادري فر رئيس مركز توســـعه 
فناوري هاي راهبري معاونت علمي و فناوري رياست 
جمهوري،كشت پور شهردار منطقه 2 تهران، كارگر رئيس 
اتحاديه صنف فروشندگان ميوه و سبزي تهران و مديران 
كل وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي تفاهمنامه همكاري 
در خصوص «بازرگام» اولين سامانه آنالين توزيع ميوه و 
تربار بين شركت بازرگام و اتحاديه صنف فروشندگان 
ميوه و ســـبزي و شـــهرداري منطقه 2 تهران در سالن 
اجتماعات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 

امضا و از اين سامانه رونمايي شد. 
اسماعيل قادري فر رئيس مركز توسعه فناوري هاي 
راهبري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در 
اين مراســـم با بيان اين كه بايد با استفاده از راهكارهاي 
قانوني ارزش آفريني اقتصـــادي ايجاد كرد از حمايت 
نهادهاي حاكميتي از پيشـــرفت فضاهاي كسب و كار 
نوآورانه خبر داد و افزود: در حوزه زيست بوم فناوري 
رويـــداد چالش نوآوري با حضور بيش از 35 فعال اين 
حوزه برگزار شد و گروه تعاوني پيشگامان كه در حوزه 

آي تي در كشـــور پيشرو و پيشگام است در اين حوزه 
هم موفق شد حركتي ارزشمند انجام دهد. وي همچنين 
براي رفـــع چالش هاي احتمالي در اين حوزه نيز اعالم 

آمادگي كرد. 
مدير ســـامانه بازرگام نيز ضمن ارائه گزارشي از 
چگونگي شـــكل گيري ايده بازرگام و مراحل اجراي 
آن هدف اين ســـامانه را كم كـــردن فاصله مزرعه تا 
ســـفره دانســـت و افزود: با توجه به وجود شرايط و 
زيرساخت هاي الزم در گروه تعاوني پيشگامان از جمله 
ســـردخانه هاي چندهزارتني دومداره وهمچنين مجوز 
اپراتوري پست پيشگامان بادپا افزود: شهروندان با استفاده 
از سامانه بازرگام مي توانند ميوه و تربار مورد نياز خود 
را با بهترين كيفيت و صرفه جويي در وقت و همچنين 
صرفه جويي در هزينه تا 30 درصد قيمت محصول به 

صورت بسته بندي در محل تحويل بگيرند.
 امير حسين رضايي نژاد پاكت هايي كه ميوه درون 
آن بســـته بندي و ارسال مي شود را از نوع كاغذ سنگي 
دانســـت و گفت: اســـتفاده از اين نوع بسته بندي كه 
محصول پيشگامان است و در توليد آن از آب و چوب 
درختان استفاده نمي شود، كمك بزرگي به حفظ محيط 
زيست است. مدير سامانه بازرگام همچنين اعالم آمادگي 
كرد تا ميوه شب عيد شهروندان نيز از طريق اين سامانه 

تامين شود.

رونمايي از «بازرگام» اولين سامانه آنالين توزيع ميوه و تربار
اروميهـ  خبرنگار اطالعات: ســـطح تراز آب درياچه 
اروميه نسبت به سال قبل در همين موقع 26 سانتيمتر افزايش 

يافت. 
مديركل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي اين 
خبر را اعالم كرد و افزود: وسعت عرصه آبي درياچه در حال 
حاضر دو هزار و70 كيلومتر مربع برآورد شده است. پرويز 
آراسته همچنين گفت: حجم آب درياچه اروميه يك ميليارد 
و600 ميليون مترمكعب است. او افزايش بارش بارندگي ها 
و اقدامات مناســـب ستاد احياي درياچه اروميه را از عوامل 

افزايش سطح تراز درياچه اروميه اعالم كرد. 
مديركل حفاظت محيط زيســـت آذربايجان غربي در 
ادامه با اشـــاره به آخرين بررسي هاي علمي دانشگاه علوم 
پزشكي تبريز براي جلوگيري از روند خشك شدن درياچه 
اروميه از اجراي چند گذرگاه در مســـير پل ميان گذر براي 
جريان سازي آب بين شمال و جنوب توسط وزارت راه و 

شهرسازي خبر داد.
مديركل محيط زيست آذربايجان غربي در خصوص 
كنترل كانون هاي ريزگرد درياچه اروميه گفت: كاشت درختچه 
گز و قره داغ در اين منطقه آغاز شده و برنامه پيش بيني شده 
براي كنترل كانون هاي ريزگرد كاشت درختچه گز و قره داغ 

در سطح 15 هزار هكتار از حاشيه درياچه اروميه است. 
  ذخاير سدهاي مخزني آذربايجان غربي به 994 ميليون 

متر مكعب رسيد
ذخاير 13 سد مخزني استان آذربايجان غربي با افزايش 
288 ميليون متر مكعبي طي سال آبي جاري، در مجموع به 

994 ميليون متر مكعب رسيد. 
مديرعامل شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي با بيان 
اينكه ميزان بارش ها در اين استان 116/3 درصد نسبت به سال 
گذشته رشد داشـــته است، افزود: از ابتداي سال آبي جاري 
تاكنون به ميزان 166 ميليمتر باران در آذربايجان غربي باريده 
است كه سال گذشـــته اين رقم 76/8 ميليمتر گزارش شده 
بود. كيومرث دانشجو با بيان اينكه ميزان بارندگي در استان 
در دراز مدت 102/6 ميليمتر بوده اســـت، اضافه كرد: ميزان 
بارندگي هاي سال آبي جاري 61/9 درصد رشد را نسبت به 
مدت مشابه درازمدت نشان مي دهد. وى اضافه كرد: ميزان 

بارندگي در حوضه آبريز درياچه اروميه در سال آبي جاري 
167 ميليمتر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 
قابل توجه 133/3درصدي را نشـــان مي دهد و تراز درياچه 
اروميه نيز در حال حاضر با افزايش 26 سانتيمتري نسبت به 
روزهاي مشابه سال گذشته و افزايش 27 سانتيمتري نسبت 

به اول مهرماه امسال به ميزان 1270/54 متر رسيده است. 
دانشجو وســـعت كنوني درياچه اروميه را به صورت 
تقريبي دو هزار و 47 كيلومترمربع اعالم و اضافه كرد: حجم 
آب موجود در درياچه در حال حاضر 1/54 ميليارد مترمكعب 
است كه نسبت به روزهاي مشابه در سال گذشته470 ميليون 
مترمكعب و نسبت به اول مهرماه امسال490 ميليون مترمكعب 

افزايش داشته است. 
وي همچنين افزايش 41 درصدي ذخاير ســـدهاي 
آذربايجان غربـــي را از ديگر نتايج مثبت بارندگي هاي اخير 
در اســـتان ذكر كرد و افزود: ذخاير 13 سد مخزني استان در 
ســـال آبي جاري، در مجموع 994 ميليون متر مكعب بوده 
كه بيشترين ذخيره سازي در سدهاي بوكان با 334 ميليون 
مترمكعب، شـــهرچاي با110 ميليون متركعب و آغ چاي با 
195 ميليون مترمكعب اتفاق افتاده است. مديرعامل شركت 
آب منطقه اي آذربايجان غربي همچنين از آغاز مرحله نخست 
رهاسازي آب از سد مخزني بوكان به سمت درياچه اروميه 

در سال آبي 98ـ1397 خبر داد. 
دانشجو گفت: در راستاي اجراي مصوبات ستاد احياي 
درياچه اروميه و پيرو ابالغيه اخير شركت مديريت منابع آب 
ايران، مرحله نخست عمليات رهاسازي آب از سد بوكان با 
دبي70 مترمكعب در ثانيه از اول دي ماه ســـال جاري آغاز 
شد. وي گفت: براساس ابالغيه اخير شركت مديريت منابع 
آب ايران رهاسازي آب از سد بوكان تاسقف 64 ميليون متر 

مكعب بدون توقف ادامه خواهد يافت. 
دانشـــجو همچنين يادآور شد: با رهاسازي اين ميزان 
آب، مناطق پايين دست ســـد و رودخانه هاي زرينه رود و 
سيمينه رود تحت تاثير قرار خواهند گرفت و از عموم مردم 
و ساكنان محلي خواست ضمن رعايت دقيق نكات ايمني در 
زمان رهاسازي و پس از آن از نزديك شدن به حريم و بستر 

رودخانه ها خودداري كنند.

  سطح آب درياچه اروميه 26 سانتيمتر افزايش يافت
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كرمان - خبرنگار اطالعات: انديشـــكده انرژي در 
مراسمي با حضور استاندار كرمان، و جمعي از مسئوالن 

افتتاح شد. 
 اســـتاندار كرمان در اين مراسم در سخناني افتتاح 
انديشـــكده انرژي اين اســـتان را موجب تقويت بنيه 
كارشناســـي و تهيه طرح هاي موثر و مفيد در اين حوزه 
اعالم كرد و افزود: اقتصاد انرژي بحث بســـيار مفصلي 
است و سابقه طوالني دارد كه از محورهاي اصلي در تراز 

انرژي به شمار مي رود.  
فدايي عرضه انرژي، كارايي انرژي، تقاضاي انرژي، 
شدت انرژي و بازارهاي انرژي را از مولفه هاي مهم در 
حوزه انرژي برشمرد و افزود: براي توليد ناخالص داخلي 
در كشور، مصرف انرژي بااليي داريم كه چالش مصرف 

باالي انرژي بايد حل شود. 
وي تاكيد كرد: آلودگي هاي انرژي هاي فســـيلي 
بيانگرآن است كه بايد از انرژي هاي پاك استفاده كنيم اما 
به دليل نياز باالي آن به سرمايه گذاري، روند استفاده از 

آن كم است. 
  اســـتاندار كرمان ضعف كارشناســـي را يكي از 
مشكالت در مسير توسعه يافتگي دانست و گفت: تاخير 
در تصميم گيري در مباحث مختلف كشور يكي از داليل 

عدم توسعه كشور است. 
فدايي به يكي از مثال هاي تاخير در تصميم گيري 
اشاره كرد و گفت: استان كرمان استاني خشك است و با 
برداشت هاي بي رويه از منابع زير زميني روبرو هستيم و 

براي آنكه اين مسائل را مديريت كنيم در سال 62 طبق 
قانون توزيع عادالنه آب تصويب شد تا كنتور حجمي 
براي چاه ها نصب شـــود اما تاكنون از مجموع 34 هزار 
چاه، 4 هزار به كنتور حجمي مجهز شده اند كه اين تعداد 

هم در دولت تدبير و اميد مجهز شده اند. 
وي بسياري از مشكالت در حوزه اقتصاد انرژي، 
صرفه جويي، مصرف بهينه و توسعه رابه تصميم گيري و 
مسائل كارشناسي متصل دانست كه بخشي هم به تامين 

منابع مالي بستگي دارد. 
فدايي گفت: رشـــد اقتصادي موجب گران شدن 

حامل هاي انرژي مي شود و گران شدن حامل هاي انرژي 
هم موجب كند شدن رشد اقتصادي مي شود، در اين زمينه 
يك رابطه دو سويه وجود دارد كه بايد به آن توجه شود. 

وي با بيان اين كه معموال نقشه توسعه يافتگي منطبق 
بر نقشه منابع نيست و لزوما هر كشوري كه منابع بيشتري 
دارد، توسعه يافته نيست، افزود: وقتي منابع انرژي كشوري 
زياد است منابع به جاي متكي شدن به ماليات هاي مردمي 

بر منابع موجود انرژي متكي مي شود. 
فدايي با تاكيد بر اينكه انرژي جزو گلوگاه هاي توسعه 
ما نيست، اظهار داشت: اگر مشكالت اساسي را حل كنيم 

در حوزه انرژي هم به موفقيت هايي خواهيم رسيد. 
اســـتاندار كرمان گفت: در استان كرمان بر اساس 
آخرين آمار موجود، 14 درصد مصرف برق اســـتان در 
صنعت و اين در حالي است كه متوسط كشور 33 درصد 
است و نشـــان مي دهد كه به لحاظ صنعتي در رتبه هاي 

پائين قرار داريم. 
وي افزود: مصرف برق در حوزه كشاورزي استان 
43 درصد و در كشـــور 17درصد است كه با توجه به 
منابع آبي استفاده از سيستم هاي نوين بسيار حائز اهميت 
اســـت و 60درصد از برق اســـتان كرمان در صنعت و 
كشاورزي صرف مي كنيم و اين ميزان در كشور 50درصد 
است و در مجموع در اين حوزه از متوسط كشور بيشتر

 هستيم. 
در ادامه اين جلسه مدير كل حفاظت محيط زيست 
اســـتان كرمان، با تاكيد بر بي توجهي به مسائل زيست 
محيطي در كشور گفت: متاسفانه كشور ما در چند حوزه 
فرسايش خاك، فرســـايش آب و غيره در جهان رتبه 
نخست را دارد و متاسفانه در امر توسعه به مسائل زيست 
محيطي توجه كمي شده است، اي كاش در كنار پيشرفت 
كشور در حوزه امنيتي و نظامي به امنيت زيست محيطي 

هم توجه مي كرديم. 
رضا جزيني زاده راه اندازي انديشـــكده انرژي در 
استان كرمان را اقدامي مثبت در اين حوزه دانست افزود: 
اميدواريم شاهد تحوالت بزرگي در اين زمينه در استان 

و كشور باشيم. 

بنياد بركت 23 هزار طرح اقتصادي و آموزشي انديشكده انرژي در كرمان آغاز به كار كرد  
در دست اجرا دارد 

ســـرويس شهرســـتانها: «بنياد بركت براي افزايش اشـــتغال و 
محروميت زدايي در كشور 23 هزار طرح اقتصادي و آموزشي در دست 

اجرا دارد  .  » 
به گزارش ايرنا، سعيد جعفري مديرعامل بنياد بركت با بيان مطلب 
باال در آيين افتتاح يك واحد توليدي در شهرك صنعتي مهديشهر استان 
سمنان، افزود: ريشه كني فقر در مناطق محروم كشور يكي از اولويت هاي 

كاري بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان امام(ره) است  .
وي تاكيد كرد: بنياد بركت در 11سال گذشته 91 هزار ميليارد ريال 
اعتبار در بخش هاي مختلف اقتصادي، آموزشي و اجتماعي كشور هزينه كرده 
است . مديرعامل بنياد بركت با بيان اين كه بنياد بركت در 11 سال گذشته 
14 هزار و 500 طرح اقتصادي، آموزشي و اجتماعي در كشور افتتاح كرده 
است،افزود: ساخت مسكن براي محرومان، بيمارستان سازي و اجراي طرح 
سالمت الكترونيك، از ديگر اقدام هاي بنياد بركت براي افزايش رفاه اجتماعي 
در كشور است. وي گفت: بنياد در 10 سال گذشته 37 طرح به ارزش 800 
ميليارد ريال در سمنان اجرا كرده و در اين استان با اجراي هفت طرح در 

بخش صنعت و توليد براي 2600 نفر شغل ايجاد شده است . 
  اين واحد توليدي ســـاالنه ســـه ميليون عدد انواع دستكش صنعتي 
توليد مي كند و اين طرح به عنوان طرح مشاركت بنگاه محور با همكاري 
بنياد بركت وابســـته به ستاد اجرايي فرمان امام(ره) به بهره برداري رسيد 
كه براي اجراي اين طرح بيش از 150 ميليارد ريال هزينه و براي 47 نفر 

اشتغالزايي شده است  .

كشف 50 ميليارد ريال اموال مسروقه در البرز 

سرويس شهرســـتانها: فرمانده انتظامى البرز از كشف 50 ميليارد 
ريال اموال مســـروقه در اجراى طرح ارتقـــاى امنيت اجتماعى در اين 

استان خبر داد.
سردار عباســـعلى محمديان در جمع خبرنگاران با بيان اين كه اين 
طرح در شهرســـتان استان البرز و چهار شهرستان خارج از استان به طور 
همزمان اجرا شد، افزود: با توجه به كار اطالعاتى پليس هاى تخصصى 
و شناسايى سارقان و قاچاقچيان ، 64 سارق حرفه اى در قالب 15 شبكه 

سرقت دستگير شدند.
به گفته وى، ســـرقت منزل، زورگيرى ، سرقت خودرو و وسايل 
داخل آن و همچنين كيـــف قاپى از جمله اتهامـــات اعضاى اين 15
 شبكه است.فرمانده انتظامى البرز افزود: در بازرسى از محل زندگى اين 
سارقان 30 دستگاه خودرو مسروقه، مقادير زيادى وسايل منزل، گوشى 

تلفن همراه و لوازم داخل خودرو هم كشف شده است.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود از كشف 500 كيلوگرم انواع 
مواد مخدر طى چند روز اخير شـــامل ترياك، مرفين و حشيش خبرداد 
و گفت: در اين بـــاره پنج قاچاقچى دســـتگير و خودروهاى آنها هم 

توقيف شد.
رئيس پليس اســـتان البرز افزود: يكـــى از برنامه هاى مهم پليس 
اســـتان، پاكسازى نقاط آلوده است كه در دو بخش انجام شده ،كه بخش 
نخســـت آن در حوزه برخورد با توزيع كنندگان مواد مخدر و معتادان 
متجاهر اســـت كه به علت نبود اردوگاه ماده 16 با مشكل مواجه هستيم 
اما پليس به ماموريـــت خود براى جمع آورى آن هـــا به طور روزانه 
عمل مى كند.وى اظهار داشـــت: بخش دوم طرح پاكسازى مربوط به 
شرارت و اوباش است كه جمع آورى آنها هفتگى انجام مى شود و به طور 
متوسط در اجراى اين طرح بيش از 150 نفر دستگير شده اند كه بازداشت 

آنها، آرامش روانى در جامعه را به همراه خواهد داشت.
ســـردارمحمديان گفت: با اجراى اين طرح ها، نزاع دسته جمعى و 
چاقو كشـــى در استان البرز به شكل قابل توجهى كاهش يافته است، لذا 
برهم زنندگان نظم عمومى بدانند پليس بدون اغماض با آن ها برخورد 

خواهد كرد.

قائم مقام جديد توليت آستان قدس رضوى 

منصوب شد
مشـــهد – خبرنگار اطالعات: 
"سيدرضا فاطمى امين" با حكم توليت 
آستان قدس رضوى به عنوان قائم مقام 

اين آستان نورانى منصوب شد.
در بخشـــى از حكم انتصاب 
فاطمى امين از سوى حجت االسالم 
سيد ابراهيم رئيسى آمده است: ضمن 
تشكر از مجاهدت هاى برادر گرامى 
جناب آقاى بختيارى، جنابعالى را كه 
بحمداهللا داراى سوابق موفق در حوزه هاى اجرايى هستيد، به موجب اين 
حكم به ســـمت قائم مقام توليت آستان قدس رضوى منصوب مى  كنم. 
اقتضا دارد ايجـــاد هماهنگى بين معاونان و بخش هاى مختلف و تحقق 
كامل سياســـت هاى آستان قدس رضوى كه منبعث از منشور هفت گانه 
رهبر معظم انقالب (مدظّله العالى) است، مهم ترين اولويت هاى جنابعالى 
قرار گيرد.بنا به اين گزارش ســـيدرضا فاطمى امين فارغ التحصيل رشته 
مهندسى سيستم هاى اقتصادى اجتماعى از دانشگاه علم و صنعت است كه 
سوابقى همچون مجرى طرح نوسازى خودروهاى فرسوده كشور، مشاور 
وزير صنايع و معادن در طرح تحول اقتصادى، سخنگوى وزارت صنايع و 
معادن، معاون برنامه ريزى وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضويت در 

شوراى عالى آموزش  و پرورش را در كارنامه خود دارد.
گفتنى است؛ ســـيد مرتضى بختيارى كه پيش از اين عهده دار اين 
مسئوليت بود، از سوى حجت االسالم رئيسى به عنوان مشاور و دستيار ويژه 

توليت آستان قدس رضوى منصوب شد.

آمادگي استان گلستان

 براي حضورسرمايه گذاران چيني   
گرگان ـ خبرنگار اطالعات: سيد مناف هاشمي استاندار گلستان در 
ديدار با سركنســـول كشورمان در شهر «گوانگ جو» چين گفت: در استان 
گلستان 23 شهرك و ناحيه صنعتي وجود دارد و در يك سال گذشته 40 
واحد توليدي و صنعتي استان احيا شده است و ما براي حضور توليدكنندگان 

چيني در گلستان و سرمايه گذاري آنان آمادگي داريم. 
هاشمي با بيان اين كه، تالش داريم همايش سرمايه گذاري را در استان 
گلستان برگزار كنيم، گفت: دولت جمهوري اسالمي آمادگي خود را براي 
حضور 15 درصدي در خط آهن گرگان به مشهد كه از طريق فاينانس با طرف 
چيني انجام مي شود، اعالم كرده است و اميدواريم فاينانسور پروژه اجراي 
كار را با قدرت آغاز كند. وي افزود: ما آمادگي استفاده از ظرفيت هاي بخش 
خصوصي در پروژه گردشگري آشوراده را داريم، اما بايد زيرساخت هاي 
الزم را بر اساس گردشگري سبز در آشوراده فراهم آوريم.  استاندار گلستان 
ابـــراز اميـــدواري كرد كه عالوه بر تفاهم نامه هاي گرگان و گوانگجو براي 
خواهر خواندگي، تفاهم نامه  2 اســـتان نيز به امضا برسد. دراين ديدار دكتر 
شيرغالمي سركنسول جمهوري اسالمي ايران در شهر گوانگجو چين هم 
گفت: سرمايه، فناوري و بازار نياز امروز ماست كه مي توانيم از طريق كشور 
چين آن را تامين كنيم. با توجه به حمايت هاي صورت گرفته، استان گلستان 
مي تواند پايلوت همكاري هاي ايران و چين باشد و پيمان دوستي اين دو 
استان ظرف مدت يكي دو سال آينده به خواهر خواندگي بدل شود.   وي 
افزود: گوانگجو در حال حاضر با فوكوكا ژاپن، ليون فرانســـه، لينشوپينگ 
ســـوئد، آوكلند نيوزيلند، لس آنجلس آمريكا، ونكور كانادا خواهر خوانده 
است و اگر آنها فضاي امن استان گلستان را درك كنند و احساس اعتماد 
در آنها ايجاد شود براي انتقال تكنولوژي توليد به ميدان خواهند آمد. در اين 
جلسه پيمان دوستي شهرهاي گرگان و گوانگجو رد و بدل شد و هديه اي 
فرهنگي از سوي دكترهاشمي استاندار گلستان به دكتر شيرغالمي سركنسول 

جمهوري اسالمي ايران در شهر گوانگجو چين تقديم شد. 

خودروهاي فوريتي منطقه 

20 به ردياب ماهواره اي مجهز شد
شهرريـ  خبرنگار اطالعات: رئيس بازرسي شهرداري منطقه 20 از 
تجهيز خودروهاي جديد سامانه 137 به ردياب ماهواره اي با هدف بررسي 
لحظه اي اين خودروهاي خدمت رسان به شهروندان خبر داد.جعفر ايماني 
بخشايش بررسي وضع خودروها به صورت لحظه اي را از مهمترين اهداف 
اين اقدام برشـــمرد و افزود: اين سيستم با نصب و راه اندازي اپليكيشن 
 protrack، روي خودروهاي فوريتي نواحي 137 راه اندازي شده است و 

در تسريع خدمت رساني بهينه به شهروندان تاثير مستقيم خواهد داشت.

رفع تصرف 12هكتار از اراضي ملي در جاسك
  بندرعباس - خبرنگار اطالعات:رئيس اداره منابع 
طبيعي و آبخيزداري شهرستان جاسك از رفع تصرف 
12 هكتار از اراضي ملي منطقه پنهان اين شهرســـتان 

خبر داد.
جمشيد ســـاالري گفت: به منظور حفاظت و 
صيانت از اراضي ملي به عنوان مهم ترين هدف سازماني 
و كوتاه كردن دست متجاوزان، 12هكتار از اراضي ملي 
منطقه پنهان اين شهرستان كه در سال هاي قبل توسط 
افراد سودجو تصرف شده بود، با دستور مرجع قضايي 

و با حضور نيروهاي يگان حفاظت اداره منابع طبيعي 
و آبخيزداري شهرستان جاسك و پاسگاه مرزي دريايي 

يكدار رفع تصرف  شدو به انفال بازگردانده شد.
ســـاالري افزود: ارزش ريالي ايـــن اراضي رفع 
تصرف شـــده معادل سه  ميليارد و 729 ميليون و 240 

هزار ريال برآورد شده است.
وي گفت: ايـــن اداره آمادگي كامل براي دريافت 
هرگونه گزارش هاي مردمي در مورد تخريب و تصرف 

اراضي ملي از طريق سامانه تلفني 1504 را دارد

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت كابل البرز (سهامي عام)

ثبت شده به شماره 47659 شناسه ملي 10100928603
بدينوسيله به اطالع ســـهامداران محترم شركت كابل البرز مي رســـاند مجمع عمومي عادي 
ساليانه شركت رأس ساعت 14 روز شنبه مورخ 1397/10/29 در محل شركت واقع در ميدان 
آرژانتين خيابان شهيد احمدقصير (بخارست سابق) خيابان شانزدهم پالك 3 برگزار مي گردد. 
از ســـهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنان دعوت مي شود با در دست داشتن آخرين برگ 

سهام در مجمع مذكور حضور يابند. 
دستور جلسه به شرح زير است:

1ـ اســـتماع گزارش هاي هيأت مديره و بازرس قانوني شـــركت در رابطه با عملكرد سال مالي 
منتهي به 1397/6/31

2ـ اتخاذ تصميم نسبت به تصويب صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 1397/6/31
3ـ انتخاب بازرس قانوني و حســـابرس و تعيين حق الزحمه آنان براي ســـال مالي منتهي به 

1398/6/31
4ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار به منظور درج آگهي هاي شركت. 

5ـ تعيين اعضاء هيئت مديره 
6ـ تعيين حق حضور اعضاي هيئت مديره 

7ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع باشد. 
هيئت مديره

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده (نوبت دوم) 
شركت تعاونى مسكن مهر 4 منطقه 13 (درحال تصفيه )
(شماره ثبت 327903)انتشار آگهى1397/10/13

به اطالع اعضاى محترم شركت تعاونى مى رساند باتوجه به حدنصاب نرسيدن مجمع عمومى عادى 
 به طور فوق العاده (نوبـــت اول)درتاريخ1397/10/11 ، مجمع عمومى  عـــادى به طورفوق العاده 
 (نوبت دوم)شركت تعاونى در ساعت 15 روزجمعه 1397/10/28  درمحل تهران خيابان امام خمينى - 
نرســـيده به ميدان حر، سمت چپ حســـينيه ميانه اى ها برگزار مى شـــود. از كليه اعضا دعوت 
مى شود شـــخصا يا وكالتاً در جهت اتخاذ تصميم نســـبت به موضوعات ذيل دراين جلسه حضور 
به هم رســـانند (ضمناً به اطالع مى رســـاند كه به موجب ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجمع 
عمومـــى تعداد آراى وكالتى هر عضو حداكثر ســـه راى و هر شـــخص غير عضـــو تنها يك راى 
خواهد بود و اعضاى متقاضـــى اعطاى نمايندگى مى بايســـت به همراه نماينـــده خود حداكثر 
تا تاريخ97/10/20 در محل دفتر شـــركت تعاونـــى حضور يابند،الزم به ذكر اســـت اين مجمع 
با هرتعداد از اعضاى شـــركت تعاونى رســـميت يافتـــه و تصميماتى كه در ايـــن مجمع اتخاذ 
 مى گردد براى كليـــه اعضا اعم از غايب و مخالف نافذ و معتبر خواهد بود) دســتور جلســه : 
(1) قرائت گزارش هيات تصفيه(2) طرح وتصويب ترازنامه و صورت هاى مالى منتهى به سال 1396 
(3)طرح و تصويب بودجه پيشـــنهادى هيات تصفيه (4) طرح و تصويب تمديد فعاليت و ماموريت 
هيات تصفيه براى مدت يكســـال (5)تصميم گيرى درمورداخراج يـــا جايگزينى اعضايى كه ديون 
 خودرابااعالم شركت تعاونى برطبق ماده هاى 15 و 17 اساسنامه پرداخت نمى كنند (6)تصميم گيرى 
در مورد بركنارى يا اقاله قرارداد بـــا پيمانكار(7)طرح و تصويب آناليز قيمت پروژه به انضمام بيمه و 

هيات تصفيه شركت تعاونىماليات قرارداد مكمل و هزينه وكيل   

به اســــتحضار سهامداران محترم مي رســــاند جلسه مجمع عمومي 
عادي ساليانه مورخ 1397/10/12 به علت عدم حصول نصاب قانوني 
رسميت نيافت. لذا جلســــه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم 
رأس ســــاعت 15 روز چهارشنبه 1397/10/26 در محل زير تشكيل 
مي گردد. از سهامداران محترم دعوت مي شود كه اصالتاً و يا وكالتاً در 
مجمع مذكور حضور يافته و اعمال رأي نمايند. ضمناً برگ ورود به جلسه 
 از يك ســــاعت قبل از تشكيل جلسه در محل مجمع توزيع مي گردد.

نشاني محل جلسه: خيابان وليعصر، روبروي پارك ملت، خيابان شهيد 
سلطاني(سايه)، خيابان مهرشاد، پالك5، طبقه سوم، واحد يك.

دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني
2ـ بررسي و تصويب صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1397/6/31 
3ـ انتخاب بازرسان اصلي و  علي البدل و تعيين حق الزحمه ايشان.

4ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار.
5ـ ساير موارد 

هيأت مديره 

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه
شركت سرمايه گذارى مهندسان ايران «سما»

م)( سهامى خاص ) شماره ثبت 118320
دو

ت 
وب

(ن

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 مجمع 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 استماع گزارش هيئت مديره و مديرعامل و حسابرس مستقل و بازرس قانوني در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد سال مالي منتهي به 96/12/29
2ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره

3ـ انتخاب حسابرس 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

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه ( نوبت دوم) انجمن صنفى توليدكنندگان 
لوله و اتصاالت پلى اتيلن به شماره ثبت 44861 و شناسه ملى 14007641130

 بـــا توجـــه بـــه عـــدم حـــد نصـــاب رســـيدن مجمـــع مـــورخ 1397/10/09 بدينوســـيله از 
كليـــه اعضـــاى  محترم مجدداً درخواســـت مى شـــود تـــا در مجمـــع عمومى عـــادى ســـاليانه نوبت 
 دوم انجمـــن كـــه رأس ســـاعت 10 صبـــح الـــى 12 ظهـــر روز شـــنبه تاريــــخ 1397/11/13 در 
 محـــل خانـــه تشـــكل هاى اتـــاق بازرگانـــى تهـــران بـــه آدرس خيابـــان قائـــم مقـــام، خيابـــان 
ميرزاحسنى، پالك 18، ساختمان 3، سالن همايش امين الضرب حضور به هم رسانند.دستورجلسه: 1- گزارش 
 عملكرد هيأت مديره    2- بررســـى و تصويـــب صورت مالى انجمن منتهى بـــه 1397/6/31  3-تعيين روزنامه 

 هيأت مديرهكثير االنتشار انجمن    4-انتخاب بازرس اصلى و على البدل  5-بحث آزاد 

آگهي دعوت مجمع عمومي موسس
انجمن صنفي كارفرمايي كارخانجات تيوب و پولك آلومينيوم

اولين مجمع عمومي انجمن صنفي مذكور، روز سه شـــنبه مورخ 97/11/02 ساعت10 در محل 
دفتر انجمن به آدرس: تهرانـ  ابتداي سهروردي شمالي، كوچه شهيد سلطاني، شماره 81، واحد 

2 برگزار مي گردد.
از كليه كارفرمايان عضو شاغل در صنف مربوطه دعوت مي شود در جلسه مذكور شركت نمايند.

دستور جلســه:1ـ تصويب اساســـنامه 2ـ انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره و 
بازرسان 3ـ ساير مواردي كه برعهده مجمع عمومي قرار مي گيرد.

غالمعلي آچنكان- دبير هيئت موسس

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده(نوبت اول) 
شركت تعاوني مسكن كاركنان سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

تاريخ انتشار: 97/10/13 اعضاء محترم ذينفع در پروژه شهرك چشمه

با سالم
خواهشـــمند است در جلســـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده كه در ســـاعت10 صبح روز جمعه مورخ 

97/10/28 با دستور جلسه به شرح زير در محل پروژه برگزار مي گردد، حضور به هم رسانند.
ضمناً هر عضو مي تواند وكالت 3 عضو ديگر را به عهده بگيرد.

دستور جلســـه: 1ـ گزارش پيگيري امور اجرائي پروژه 2ـĤخرين وضعيت بدهي اعضاء 3ـ چگونگي تحويل موقت 
واحدها مطابق قرارداد 4ـ اخذ جريمه اقســـاط تأخيري در سال 97 5ـ تصميم گيري در خصوص موارد باقيمانده 

هيئت مديرهساخت و ساز و تأمين اعتبار آن 

آگهى تغييرات شركت آذين 
ستاره راه استوار شركت با 

مسئوليت محدود
 به شماره ثبت 11780 و شناسه 

ملى 14004451382 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى 
فوق العـــاده مـــورخ 1397/08/09 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: تعداد اعضاى 
هيئت مديره از 3نفر بـــه 4نفر افزايش 
يافته كه در مجمـــع عمومى عادى يا 
عادى بطور فوق العاده از بين شـــركا يا 
ازخارج انتخاب شوند اداره خواهند شد 
مديران بوسيله مجمع عمومى قابل عزل 
و تجديد انتخاب مى شوند و ماده مربوطه 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اردبيل
 اداره ثبت شـركت ها و موسسات 
غيرتجارى اردبيل (324816)

*******

آگهى المثنى شركت 
مهندسى صنايع روشنايى 

بشل سوادكوه سهامى 
خاص به شماره ثبت 
6445 و شناسه ملى 
 10760339969

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره 
مـــورخ 1397/07/23 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد :در خصوص آگهى صادره 
بـــه شـــماره 11806/92/01 مورخ 
1392/05/21 با توجه عدم ارســـال 
آگهى تغييرات به روزنامه رســـمى در 
موعد مقررمتـــن كامل آگهى تغييرات 
جهت درج در روزنامه مجددا ارســـال 
مى گـــردد. متن آگهـــى تغييرات به 
قرار ذيل مى باشـــد: آگهـــى تغييرات 
شـــركت مهندســـى صنايع بشـــل 
ســـوادكوه (ســـهامى خـــاص) ثبت 
شده به شـــماره 6445 ســـارى به 
شناســـه ى ملى 10760339969 و 
كدپســـتى 4814913549 به استناد 
صورتجلســـه مجمـــع عمومى فوق 
العاده و هيئت مديـــره مورخ 92/4/9 
و صورتجلســـه مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده مـــورخ 92/4/9 و 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 92/4/9 
شـــركت مذكور تصميمات بشرح ذيل 
اتخاذ گرديد: الف) آقاى نعمت سليمى 
اميرى به كـــد ملى 2181405883 و 
كدپســـتى 4814913549 بعنـــوان 
رئيـــس هيئت مديـــره و مديرعامل و 
آقاى محسن ســـليمى اميرى به كد 
ملـــى 4411198274 و كدپســـتى 
4814913549 بعنـــوان نائب رئيس 
هيئت مديـــره و خانم مريم ســـليمى 
اميرى به كدملـــى 4411046997 و 
كدپستى 4814913549 بعنوان عضو 
هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب 
گرديدند. ب) كليه اسناد بانكى(چك ها) 
و كليه اوراق و اسناد بهادار با امضا منفرد 
رئيس هيئت مديره و مديرعامل با مهر 
شـــركت معتبر خواهد بود و نامه هاى 
عادى و ادارى با امضا منفرد هريك از 
اعضا هيئت مديره با مهر شركت معتبر 
مى باشـــد. ج) آقاى رامين سليمانى 
وركـــى به كد ملـــى 2091427454 
و   4813718993 كدپســـتى  و 
آقاى حســـينعلى باقرنيـــا جلودار به 
كدملى 2063776301 و كدپســـتى 
4749115689 بترتيـــب بعنـــوان 
بازرســـان اصلى و على البـــدل براى 
مدت يكســـال انتخاب گرديدند. د) 
روزنامه كثيراالنتشـــار اطالعات جهت 
درج آگهى هاى داخلى شركت تعيين 
 گرديد. و) تعداد اعضاى هيئت مديره از
4 نفر به 3 نفر تغيير يافت و ماده مذكور 

در اساسنامه اصالح ميگردد.
 اداره كل ثبـت اسـناد و امـالك 
استان مازندران
 اداره ثبت شـركت ها و موسسات 
غيرتجارى سارى (325198)

آگهي برگزاري 
شانزدهمين مجمع عمومي

با توجه به مفاد ماده 14 آئين نامه تشكيالت حرفه اي كاردان هاي فني، شانزدهمين 
مجمع عمومي عادي ســـاليانه نوبت اول سازمان از ســـاعت 14 الي 17 روز شنبه 
97/10/29 در محل سالن آموزش ســـازمان نظام كارداني ساختمان واقع در ضلع 
شمال غربي پل سيدخندانـ  نبش خيابان شـــقاقيـ  ساختمان1000ـ  بلوك2ـ  
واحد 16 تشكيل مي گردد. بدينوســـيله از كليه كاردانهاي فني عضو سازمان دعوت 

به عمل مي آيد تا در جلسه مذكور حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ ارائه گزارش عملكرد يكساله هيئت مديره سازمان.
2ـ ارائه گزارش مالي توســـط بازرس ســـازمان و تصويب ترازنامه و بودجه سالهاي 

94 ،95 ،96 ،97
3ـ بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي مربوط به سال 98.

4ـ اتخاذ تصميم در مورد مبلغ وروديه و مبلغ حق عضويت ساليانه اعضاء.
5ـ اتخاذ تصميم در خصوص حق الزحمه پيشنهادي براي اعضاء هيئت مديره، هيئت رئيسه و بازرسان 

6ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار.
هيئت مديره سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران

آگهـى مزايــده
اداره كل راه و شهرسـازى اسـتان مازنـدران در نظـــر دارد 
واحدهـــاى تجارى و پاركينگ و اراضى بـــا كاربرى تجارى متعلق 
به ســـازمان ملى زمين و مسكن در شـــهرهاى نكا – بهشهر- بابل  
به شـــرح مشـــخصات جدول ذيل را از طريق مزايده و شرايط ذيل 
به فروش برساند. لذا متقاضيان شركت در مزايده مى توانند تا تاريخ 
1397/10/24 در ســـاعات ادارى ضمن بازديد از محل وقوع ملك 
(با هماهنگى ادارات شهرســـتانى تابعه براى پروژه هاى شهرستانها 
و اداره امالك و بانك زمين اين اداره كل براى پروژه ســـارى) براى 
دريافت برگه شـــرايط مزايده به اداره حقوقى اين اداره كل مراجعه 
و پيشـــنهاد خود را در دو پاكت در بسته يا الك و مهر شده جداگانه 

شامل:

الف) : پاكت شماره يك حاوى چك بانكى تضمين شده يا ضمانتنامه بانكى 
به مبلغ 5 درصد قيمت پايه مزايده 

ب): پاكت شماره دو حاوى برگه شرايط مزايده امضاء شده و پيشنهاد 
خريد امضاء شده 

به دبيرخانه حراست اين اداره كل به آدرس : سارى، ميدان امام، بلوار 
جام جم، خيابان طالقانى، ساختمان اداره كل راه و شهرسازى استان 
مازندران، طبقه دوم تحويل و براى كسب اطالعات بيشتر با شماره 

تلفن 7-33362055-011 داخلى 322 تماس حاصل نمايند.
شرايط مزايده :

- فـــروش اراضى و واحدهاى مورد مزايـــده تماماً به صورت نقدى 
مى باشد.

- انتقال سند مالكيت پس از تسويه حساب كامل مالى صورت خواهد 
گرفت و كليه هزينه هاى انتقال به عهده برنده مزايده خواهد بود. 
-  به پيشنهادهاى مخدوش يا ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- محدوديتى براى شركت در مزايده بيش از يك مورد مزايده براى 
متقاضيان وجود ندارد.

-  زمان بازگشـــايى پاكت هاى پيشنهادى ســـاعت 10 صبح روز 
چهارشنبه مورخ 97/10/26 خواهد بود.

- اين اداره كل در رد يا قبول يك يا همه پيشنهادها به داليل قانونى 
مختار است.

- استرداد ســـپرده شـــركت كنندگانى كه برنده نشوند حداكثر 
يك هفته پس از تاريخ بازگشايى پاكت ها صورت خواهد گرفت. 

شهر نكا

ف
دي

شماره ر
قطعه

مساحت 
(مترمربع)

توضيحاتآدرسقيمت پايه(ريال) طبقهنوع ملككاربرى

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه880,000,000همكفواحد تجارىتجارى1148,71

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه590,000,000همكفواحد تجارىتجارى2230

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه950,000,000همكفواحد تجارىتجارى3438

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه440,000,000همكفواحد تجارىتجارى4623,1

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه280,000,000همكفواحد تجارىتجارى5811

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه635,000,000همكفواحد تجارىتجارى6921,84

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه800,000,000همكفواحد تجارىتجارى71041,37

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه384,000,000همكفواحد تجارىتجارى81217,85

سايت مسكن مهر نكا - جامخانه2,000,000,000همكفواحد تجارىتجارى91395,12
براى استفاده نانوايى با فضاى پخت 73 مترمربع و انبارى  22/12 مترمربع احداث شده با مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى 

امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شد

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه496,000,000همكفواحد تجارىتجارى101427,35

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه232,000,000اولواحد تجارىتجارى111620,84

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه240,000,000اولواحد تجارىتجارى121822,99

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه424,000,000اولواحد تجارىتجارى131936,96

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه304,000,000اولواحد تجارىتجارى142122,08

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه304,000,000اولواحد تجارىتجارى152222,12

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه292,000,000اولواحد تجارىتجارى162320,84

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه400,000,000اولواحد تجارىتجارى172427,03

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه304,000,000اولواحد تجارىتجارى182521,16

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه304,000,000اولواحد تجارىتجارى192622,02

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه304,000,000اولواحد تجارىتجارى202722,72

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه496,000,000اولواحد تجارىتجارى212836,1

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه384,000,000اولواحد تجارىتجارى222937,02

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه224,000,000اولواحد تجارىتجارى233023,41

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدسايت مسكن مهر نكا - جامخانه240,000,000اولواحد تجارىتجارى243122,78

شهر بهشهر

ف
دي

شماره ر
قطعه

مساحت 
(مترمربع)

توضيحاتآدرسقيمت پايه(ريال) طبقهنوع ملككاربرى

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدشهرك امام خمينى ( پيلم كتى)302,000,000همكفواحد تجارىتجارى1525

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدشهرك امام خمينى ( پيلم كتى)411,000,000همكفواحد تجارىتجارى2634

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدشهرك امام خمينى ( پيلم كتى)290,000,000همكفواحد تجارىتجارى3824

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدشهرك امام خمينى ( پيلم كتى)315,000,000همكفواحد تجارىتجارى4926

مالكيت ششدانگ طبق وضع موجود و داراى امتياز انشعابات آب و برق و گاز كه پس از اخذ سند مالكيت تك برگ به نام برنده مزايده منتقل خواهد شدشهرك امام خمينى ( پيلم كتى)407,000,000همكفواحد تجارىتجارى51037

شهر بابل

ف
دي

شماره ر
قطعه

مساحت 
(مترمربع)

توضيحاتآدرسقيمت پايه(ريال) طبقهنوع ملككاربرى

880,000,000زمينتجارى1348126,49
سايت مسكن مهر بابل 
( سلطان محمد طاهر)

ششدانگ يك قطعه زمين تفكيكى داراى سند مالكيت تك برگ

870,000,000زمينتجارى2349124,24
سايت مسكن مهر بابل 
( سلطان محمد طاهر)

ششدانگ يك قطعه زمين تفكيكى داراى سند مالكيت تك برگ

930,000,000زمينتجارى3350117,13
سايت مسكن مهر بابل 
( سلطان محمد طاهر)

ششدانگ يك قطعه زمين تفكيكى داراى سند مالكيت تك برگ

1,050,000,000زمينتجارى4353131,77
سايت مسكن مهر بابل 
( سلطان محمد طاهر)

ششدانگ يك قطعه زمين تفكيكى داراى سند مالكيت تك برگ

1,050,000,000زمينتجارى5354132,16
سايت مسكن مهر بابل

 ( سلطان محمد طاهر)
ششدانگ يك قطعه زمين تفكيكى داراى سند مالكيت تك برگ

اداره كل راه و شهرسازى استان مازندران 



11 اخبار شهرستانها

مشكل انتقال گاز به مجتمع گلخانهاي حصارگلي 

ورامين برطرف شد 
وراميـــن - خبرنگار اطالعات:فرماندار ورامين پس از پايان جلســـه 
مشترك با هيأت مديره مجتمع گلخانهاي حصار گلي گفت:يكي از مشكالت 
ايـــن مجموعه بزرگ توليدي مربوط به انتقال گاز مجتمع گلخانهاي بود كه با 
رايزنيهاي انجام شده با مسئوالن استاني شركت گاز، اين مشكل برطرف شده 

است و بزودي عمليات انتقال گاز به آن آغاز ميشود.
حسين كاغذلو افزد:مطالعه ايجاد مجتمع گلخانهاي در روستاي حصارگلي 
از توابع بخش جوادآباد ورامين، در زميني به مساحت يك هزار و 370 هكتار، 

از سال 1381 آغاز و امور زيربنايي آن از سال 1384 شروع شد. 
 وي گفت: اين مجتمع با هدف ايجاد اشتغال براي فارغ التحصيالن بخش 
كشاورزي، افزايش توليد محصوالت گلخانهاي، افزايش راندمان آب آبياري 
و مصرف بهينه آب به دليل اســـتقرار گلخانههاي مدرن و نيز توليد ماهي در 
استخرهاي دو منظوره ساخته شده است.   او اضافه كرد: نزديكي اين مجتمع به 
محور قم - گرمسار، فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) و راه آهن سراسري 
تهران - مشـــهد ظرفيتهاي ويژهاي به آن بخشيده است. وي گفت: در فاز 
نخســـت اين طرح، تا كنون زير ساختهايي نظير خط انتقال آب به طول 6
كيلومتر، حفر دو حلقه چاه عميق آب با دبي 53 ليتر در ثانيه، جدولگذاري جاده 
دسترسي داخلي به طول 6 كيلومتر، احداث دو استخر بتني روباز به ظرفيت 13
هزار متر مكعب، يك دستگاه منبع هوايي فلزي با حجم 150 متر مكعب و 74

انشـــعاب برق 3 فاز 100 آمپر براي هر واحد گلخانه ايجاد شده است.كاغذلو 
تاكيد كرد: فاز نخست اين طرح در زميني به مساحت 190 هكتار، شامل 74

واحد گلخانه 14 هزار متر مربعي است.
فرماندار ورامين گفت: واگذاري 54 واحد داراي پروانه تأسيس گلخانه 
سبزي،صيفي و گلهاي شاخه بريده، معرفي 15 نفر به بانك عامل به منظور 
دريافت تسهيالت از محل اعتبارات بنياد علوي، عقد قرار داد با 6 متقاضي به 
ارزش 120 ميليارد ريال، معرفي 30 نفر به بانك كشاورزي به منظور دريافت 
تسهيالت از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي و اشتغال روستايي و شروع 
عمليات اجرايي 44 واحد شامل سازه گلخانه، استخر، خانه كارگري با پيشرفت 
فيزيكي 10 درصد بخشـــي از اقدامات انجام گرفته در اين مجتمع گلخانهاي 
است.كاغذلو بيان كرد: با راه اندازي مجتمع گلخانهاي حصار گلي، يك هزار 
و 500 فرصت شغلي مستقيم و 4 هزار و 500 فرصت شغلي غير مستقيم در 

ورامين ايجاد ميشود.

ضرورت رفع مشكل پرداخت حقوق كارگران 

كارخانهها در ماههاي پاياني سال
بهارســـتان - خبرنگار اطالعات: معاون سياسي و انتظامي فرمانداري 
بهارستان در دهمين جلســـه كميسيون كارگري سال جاري اين شهرستان 
گفت:ضرورت داردكه مشكل پرداخت حقوق كارگران كارخانهها در ماههاي 

پاياني سال حل شود. 
سيد حبيب موسوي افزود:با توجه به نزديك شدن به ايام پاياني سال، 
اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي بهارســـتان با مديران هريك از شركتها و 
كارگاههايي فعال در ســـطح شهرستان كه سابقه مشكل در پرداخت حق و 
حقوق كارگران در ماههاي پاياني ســـال را دارند به طور جداگانه جلسهاي 
برگزار كند و اقدامات الزم براي پيشگيري از بروز مشكل احتمالي را انجام 
دهد و نتايج حاصله را به دبير خانه كميسيون كارگري شهرستان ارسال كند. 
 موســـوي در اين جلسه با اشـــاره به اهميت رصد و پيگيري مسائل 
كارگري از تمام اعضاي كميسيون خواست با اهتمام ويژه از مجاري قانوني 

مشكالت و مطالبات كارگران شهرستان را تا حصول نتيجه پيگيري كنند.
وي افزود: همه ما در برابر صيانت از جامعه كارگري مسئوليم از اين رو 
همكاري و هماهنگي دستگاههاي مرتبط ميتواند مسير را براي حل و فصل 

مشكالت جامعه كارگري هموار سازد.

تكميل پروژه اتصال صالحيه به واوان

 به سال آينده موكول شد
* رئيس شوراي اسالمي صالحيه از موكول شدن تكميل پروژه اتصال 

صالحيه به واوان به سال آينده خبر داد.
محمدرضا دهقان نيري گفت: به خاطر افزايش نرخ مصالح تكميل پروژه 

اتصال صالحيه به واوان به سال آينده موكول شد.
 وي بـــا بيان اين كه اين پروژه به عنوان پيشـــاني طرحهاي عمراني 
شهرداري و شوراي صالحيه تا كنون بيش از 85 درصد پيشرفت به خود ديده 
است ياد آورشد:شهرداري و شوراي صالحيه قصد داشت چهلمين سالگرد 
پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي را با گشايش اين پروژه جشن بگيرد اما به 
خاطر افزايش نا متعارف قيمت مصالح و خالي بودن خزانه شهرداري تكميل 

اين طرح را به سال آينده موكول كرديم.

افتتاح بزرگترين انبار دارويي جنوبشرق 

كشور در كرمان
شـــرق  كرمان - خبرنگار اطالعات: بزرگترين انبار دارويي جنوب
كشور در مراسمي با حضور رئيس فراكسيون غذا و داروي مجلس شوراي 

اسالمي، در كرمان افتتاح شد.
اميرشـــريفي مدير فروش انبار داروي جنوب شرق كشور در اين 
مراســـم گفت: اين انبار با صرف 10ميليارد تومان اعتبار بزرگترين انبار 
دارويي جنوب شرق كشور اســـت كه داروهاي خاص مورد نياز 800

داروخانه را در استانهاي كرمان و هرمزگان تامين ميكند.
به گفته وي اين انبار چهل و يكمين مركزي است كه به منظور تامين 

داروهاي خاص، توسط بخش خصوصي در كشور ساخته شده است.
عليرضا ســـليماني معـــاون بازرگاني اين شـــركت هم گفت: با 
راه اندازي اين انبار ميزان تهيه مستقيم داروهاي مورد نياز استانهاي كرمان 
و هرمزگان از 20درصد به 50درصد افزايش يافته و براي 30نفر به طور 

مستقيم شغل ايجاد شده است.
همايونهاشمي، رئيس فراكســـيون غذا و داروي مجلس شوراي 
اسالمي هم گفت: يكي از موارد مهمي كه در بودجه سال 98 ديده شده، 
اختصاص نزديك به 10 درصد بودجه به بخش سالمت است كه بهطور 
100درصدي تامين خواهد شد. اكنون در كل كشور در 15 قلم دارو كمبود 

وجود دارد كه اين موضوع هم بزودي رفع خواهد شد.

صنعت فرش كرمان احيا ميشود
* «براي احياي صنعت فرش كرمان بايد روي مواد اوليه و طراحيهاي 

اصيل تمركز كرد.»
اســـتاندار كرمان با بيان اين مطلب در آيين شـــب فرش و تجليل از 
پيشكســـوتان صنعت فرش كرمان، افزود: صنعت فرش يك هنر ارز آور، 
اشتغالزا، مولد و قابل استفاده است كه براي احياي آن بايد يك هدف يك يا 

دو ساله مشخص كرد.
محمدجواد فدايي ارائه برنامه زماني و عملياتي از سوي دست اندركاران 
فرش دستباف براي ارتقاي وضع فرش كرمان به جايگاه اصلي اش را ضروري 
دانست و تاكيد كرد: با توجه به حجم عظيم صادرات فرش كشور در دهه 70

انتظار ميرود سهم فرش كرمان در حوزه صادرات افزايش يابد.
وي با تاكيد بر اينكه فرش كرمان نيازمند متولي است، افزود: در شرايطي 
كه بخش خصوصي مايل به ورود به اين حوزه نباشد به ناچار دولت به حوزه 

فرش كرمان ورود ميكند.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشـــاورزي استان كرمان هم در 
اين آيين از تدوين كتاب فـــرش كرمان و راور خبر داد و گفت: ابتكارات و 
طراحيهاي جديد در برون رفت از شـــرايط فعلي فرش را در كرمان دنبال 
ميكنيم.سيدمهدي طبيبزاده احيا سرمايههاي اجتماعي از بين رفته در صنعت 
فرش را ضروري دانســـت و گفت: اوج شـــهرت صنعت فرش كرمان در 

دهههاي 60 و 70 بوده است.
به گفته وي دهههاي 80 و 90 زنجيره فرش در استان كرمان كامل نبود و 
با تشكيل خوشه فرش با كمك شركت شهركهاي صنعتي، از مرحله طراحي 
تا تجارت فرش كرمان ساماندهي شد. فرش كرمان محصول شناخته شدهاي 

است و كسي در شهرت و سابقه اين صنعت دچار ترديد نيست.
مديركل صنعت، معدن و تجارت استان كرمان هم ارزش صادرات فرش 
كرمان را در 9 ماهه گذشـــته 279ميليون دالر اعالم كرد و گفت: قالي كرمان 
شـــهرت جهاني دارد و براي ارتقاي اين صنعت و دستيابي به بازار جهاني 
تالش ميكنيم .مهدي حسينينژاد پيشنهاد كرد با كمك انجمن فرش كرمان 
برنامه ريزي جدي در دو بعد هنر و درآمد فرش به منظور شناســـايي بازار 
هدف اين صنعت انجام شود.به گفته وي ايجاد كنسرسيوم صادراتي فرش در 
دستور كار استان كرمان است و اين مهم به عنوان برنامه و استراتژي ويژه براي 

برونرفت از وضع كنوني صنعت فرش دنبال ميشود.

500 اصله نهال حرا در جزيره هرمز كاشته شد
بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات:رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري 
شهرستان قشم از عمليات كاشـــت 500 نهال حرا در سواحل مستعد و 

رويشگاههاي گونه حرا در جزيره هرمز  خبر داد.
اكبر محمودي زاده گفت: عمليات كاشت 500 اصله نهال حرا در سواحل 
مستعد و رويشگاههاي گونه حرا به صورت دست كاشت توسط جوامع محلي 

با همكاري اداره منابع طبيعي قشم در سطح 5 هكتار اجرايي شد.
او گفت: در جزيره هرمز حدود 20هكتار جنگل حرا وجود دارد كه 
توسعه اين جنگلها نقش مهمي در حفظ سواحل، تكثير پرندگان، آبزيان و 
جذب بيشتر گردشگران اين جزيره دارد.وي افزود: احيا، توسعه و حفاظت 

فيزيكي جنگل حرا از اهداف اصلي اجراي اين طرح است.

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: مديركل 
آموزش و پرورش هرمـــزگان اعالم كرد: 
آموزش وپرورش هرمزگان مسايل مالي افراد 
بازمانده از تحصيل را جبران ميكند و نبايد 
هيچ دانش آموزي در اين استان به بهانه نياز 

مالي و اقتصادي از تحصيل محروم بماند.
 موسي داديزاده سرخايي در نشست 
خبري افزود: در اين ارتباط نشســـتهاي 
متعددي با وزارت رفاه، انجمنها و نهادهاي 
خيريه و همچنين با وزارت آموزش و پرورش 
انجام گرفته اســـت و به روساي ادارات نيز 
اعالم شـــده دانش آموزي به خاطر نداشتن 

تامين مالي از مدرسه جا نماند.
وي با اعالم اين كـــه خانوادههايي كه 
تاكنون فرزندانشان را به خاطر مسايل مالي 
به مدرسه نفرستادهاند، از هم اكنون اقدام به 

ثبت نام كنند.
مديركل آموزش و پرورش هرمزگان 
اظهارداشت: هزينه مالي براي بازماندگان از 
تحصيل در سه مرحله شامل بعد از ثبت نام در 
مدرسه، بعد از امتحانات نوبت اول و بعد از 
امتحانات نوبت دوم به طور مستقيم به حساب 

مدير مدرسه پرداخت ميشود.
او گفت: اگر دانـــش آموزي به خاطر 
مسايل فرهنگي نيز از مدرسه جا مانده است، 
بدنبال اين هســـتيم كه اين مشكل را نيز در 
برنامهاي ميان مـــدت و دراز مدت برطرف 

كنيم.
 وي اضافه كرد: ايـــن اقدام در ارتباط 
بسط و توســـعه عدالت آموزشي اداره كل 
آموزش و پرورش انجام گرفته است كه تمامي 
دانش آموزاني كه در سن مدرسه قرار دارند، 

بتوانند جذب شوند. 

او در ادامه با اشـــاره به اين كه مدرسه 
كانون اصلي تعليم و تربيت رسمي در جامعه و 
كانون يادگيري محلي است تاكيد كرد: تمامي 
سياستگذاريها و برنامه ريزيهاي اهداف 
آموزشي و تربيتي در اين كانون اصلي آموزش 

بايد تحقق پيدا كند.
دادي زاده سرخايي افزود: در اين ارتباط 
بايد جايگاه مديريت مدرسه در سيستم تعليم 
و تربيت ارتقا پيدا كند و بدنبال اين هستيم 
افرادي را به عنوان مدير مدرسه انتخاب كنيم 
كه توانايي و شايستگيهاي علمي و حرفهاي 

الزم را براي انجام كار داشته باشند.
وي ادامه داد: همسوسازي و هماهنگي 
بين سطحهاي مختلف مديريتي آموزش و 
پرورش (از مدرســـه تا اداره كل) يكي ديگر 
از برنامههاي آموزش و پرورش اســـت كه 
بدنبال اين نيز هستيم با اجراي آن از تضاد و 
دوگانگي در ارائه و اجراي برنامهها در اين نهاد 

جلوگيري شود.
او ارتقاي كيفيت و جايگاه مدارس را 
از ديگر برنامههاي در دستور كار آموزش و 

پرورش دانست.

داديزاده سرخايي ادامه داد: در مرحله 
نخست دانش آموزان و در مرحله بعدي اوليا، 
معلمان، مديران و عوامل اجرايي و همچنين 
مردمي كه در آن محل وجامعه زندگي ميكنند، 

از مزاياي كانون بهرهمند ميشوند. 
وي ادامه داد: مدرسه بايد تاثيرات مثبتي 
براي آن محلهاي كه در درونش قرار گرفته 
است، داشته باشـــد و در ارتباط با ارتقاي 
كيفيت آموزشي و ارتقاي كانون محلي تعامل 
گستردهاي بين اهالي محله و اهالي مدرسه 

ايجاد شود.

وي قانونگرايي و پرهيز از قانون گريزي 
و شفافيت در انجام امور از ديگر برنامههاي 
مهم و اساسي آموزش و پرورش هرمزگان 

اعالم كرد وافزود:
 آموزش وپرورش به عنوان مهمترين 
دستگاه تعليم و تربيت رسمي كشور است كه 
بر مبناي نظام ارزشي جامعه شكل گرفته و 
وظيفه آن تامين و تربيت نيروي انساني مورد 
نياز جامعه و تحول در عرصههاي مختلف 
نظام اجتماعي، سياســـي و فرهنگي كشور 

است.
مديركل آموزش و پرورش هرمزگان در 
ادامه سخنان خود گفت: تمركز بر سند تحول 
بنيادين نظام آموزشي به عنوان محور و مبناي 
جهت گيريهاي نظام تعليم و تربيت از ديگر 

رويكردهاي اين نهاد است.
دادي زاده سرخايي افزود: سند تحول 
بنيادين نظام آموزش و پرورش براي ايجاد 
تحول در نظام آموزشـــي و تربيت فرزندان 
جامعه تنظيم و به تصويب شـــوراي عالي 
آموزش وپرورش، شـــوراي عالي انقالب 
فرهنگي و مراجع ذي صالح رسيده است كه 

موظف به اجراي آن هستيم.
وي با بيان اين كه برنامه درسي ملي از 
ديگر اسناد باالدستي و مهم آموزش و پرورش 
است كه در ارتباط با تحقق راهكارهاي سند 
تحول بنيادين تنظيم شده است و بايد در اين 
راستا گام برداريم افزود: آموزش و پرورش 

نبايد تك بعدي و تك ساحتي اداره شود.
او گفت: عالوه بر مســـايل آموزشي 
دانش آموزان بايد به مسايل پرورشي، زيستي، 
سالمت و بهداشت، مسايل اجتماعي و سياسي 

نيز توجه شود.

تامين نياز مالي دانش آموزان هرمزگاني بازمانده از تحصيل 
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بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: دومين 
نمايشگاه ملي گردشگري، هتلداري و صنايع 
دستي قشم با حضور مقامات عاليرتبه دولتي 
و اســـتاني با هدف معرفـــي ظرفيتهاي 
گردشـــگري مناطق مختلف كشـــور و 
گردهمايي فعاالن صنعت هتلداري، در محل 
سالن دائمي نمايشگاههاي بين المللي قشم 

افتتاح شد.
اين نمايشگاه گردشگري، كه با حضور 
علي اصغر مونسان، معاون رئيسجمهوري و 
رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري كشـــور افتتاح شد، ويتريني 
براي ارائه داشتههاي گردشگري كشور با 
محوريت معرفي اقليم منحصربفرد جزيره 

قشم و صنايع دستي متنوع آن است.
 رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري كشور در آيين افتتاح 
دومين نمايشگاه ملي گردشگري، هتلداري 
و صنايع دستي قشـــم گفت:جزيره قشم 
از ظرفيت بااليي در حوزه گردشـــگري 

برخوردار است.
مونســـان افزود:صنعت گردشگري، 
ســـومين اقتصاد جهان است كه در عصر 

حاضر از رشد فزايندهاي برخوردار است.
وي با بيان اين كه ايران به لحاظ داشتن 
مواهب طبيعي، آثـــار تاريخي و آيينهاي 
متنوع اقوامش، يكي از 10 كشور برتر جهان 

در حوزه گردشگري است ادامه داد:در شرايط 
فعلي كشور، شكل گيري يك اقتصاد جديد 
و درونـــزا كه به دور از تالطمات جهاني و 
اثر تحريمها باشد، تحولي در اقتصاد كشور 

ايجاد خواهد كرد.
 او اظهار كرد: صنعت گردشگري به 
واسطه پتانسيل باالي كشور و نياز به سرمايه 
اندك، همچنين به عنوان يك صنعت تحريم 

ناپذير، بهترين گزينه پيش روست.
با اعالم اين كه توسعه زيرساختهاي 
گردشـــگري در دولت تدبيـــر و اميد، 
سرمايه گذاري 120 هزار ميليارد توماني در 
حوزه گردشگري كشور، اجراي پروژههاي 
كوچك و بزرگ و اقداماتي همچون ارائه 
ويزاي الكترونيك، برداشتن ويزاي كشورهاي 
هـــدف و... منجر به رشـــد 58 درصدي 
گردشگري در 8 ماهه امسال نسبت به سال 

گذشته شده است افزود:
مناطق جنوبي كشور با برخورداري از 
ســـواحل بكر و زيبا فرصتي بي نظير براي 

جذب گردشگر است.
* جذابيتهاي جزاير خليج فارس

مونسان اضافه كرد:جزاير خليج فارس 
با جذابيتهاي طبيعي، تاريخي و آداب و 
رسوم اقوام خود، به تنهايي ميتوانند در حد 

يك كشور ارزآوري كنند.
وي با اعالم اين كه جزيره قشـــم و 

جزاير اطراف آن در حوزه گردشـــگري از 
روند رو به رشدي برخوردارند و به لحاظ 
ظرفيتهاي گردشگري منحصربفردند ادامه 
داد:توجه مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
به حوزه گردشـــگري اين جزيره با مدد از 
سرمايه گذاران جوامع محلي و با كمترين 
امكانات و بيشترين آمار اشتغالزايي، قابل 

تقدير است.
وي گفت:صنعـــت گردشـــگري با 
سرمايه گذاري اندك، سرعت باالي برگشت 
سرمايه و اشتغالزايي باال، صنعتي قابل توجه 
است كه ميتواند 50 درصد مشكل اشتغال 

را در جهان حل كند.
او با بيان اين كه قشـــم با روند رو به 
رشـــد در حوزه گردشگري توانايي تبديل 
شدن به پايلوت گردشگري كشور را دارد 
اظهار كرد:با توجه به توسعه زيرساختهاي 
گردشگري در جزيره قشم، تدوين تقويمي 
براي رويدادها در كنار توسعه بخش تبليغات، 
منجر به تحولي بزرگ در اين صنعت نوپا در 

قشم خواهد شد.
 وي گفـــت: براي تامين منابع مالي از 
محل صندوق توسعه ملي كشور، آمادگي 
كامل براي همكاري با پروژههاي در حال 
اجراي گردشگري و هتلداري قشم وجود 

دارد.
معاون رئيسجمهوري و رئيس سازمان 

ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
كشـــور اعالم كرد:همچنين براي گسترش 
صنايع دستي و اقامتگاههاي بومگردي جزيره، 

منابع مناسب و ارزان در دسترس است.
* قشم پايلوت گردشگري

وي گفـــت: اميد اســـت در دوره 
تصدي گـــري حميدرضا مومني به عنوان 
مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، شاهد 
شكوفايي بيشتر صنعت گردشگري در اين 
جزيره باشيم و قشم را با عنوان يك جزيره 
بدون نيروي بيكار و پايلوتي براي گردشگري 

معرفي كنيم
 در اين نمايشـــگاه 13 استان كشور 
شامل استانهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان 
غربي، گيالن، خراســـان رضوي، فارس، 
اصفهان، زنجان، كرمان، خوزستان، گلستان، 
كرمانشـــاه، چهارمحال بختياري و مركزي 
در سالن دائمي نمايشگاههاي بين المللي 
قشم به مساحت يك هزار و 500 مترمربع، 
با عرضه محصـــوالت هنري خود به ارائه 
دستاوردها و موفقيتهاي صنعت هتلداري 

و بومگردي خود ميپردازند.
93 غرفه اين نمايشگاه در حوزههاي 
ارائه خدمات و محصوالت ازجمله صنايع 
دستي، گردشگري سالمت و فرصتهاي 
ســـرمايه گذاري در حوزه گردشـــگري، 
هتلها، آژانسهاي مسافرتي، رستورانها، 

اقامتگاههاي بومگردي و اســـتارت آپها، 
فعال هستند.

اجراي موسيقي اقوام توسط پنج گروه 
استاني، همايش ملي گردشگري، مسابقه ايران 
شناسي و برگزاري چهار كارگاه تخصصي 
شامل كارگاه آموزشي ميناكاري، كارآفريني 
در حوزه گردشگري، كارآفريني در حوزه 
صنايع دستي و كارگاه راهكارهاي توسعه 
ورزش در مناطق آزاد از فعاليتهاي جانبي 
دومين نمايشگاه ملي گردشگري، هتلداري و 

صنايع دستي قشم است.
پنج غرفه اين نمايشگاه نيز، براي معرفي 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
جزيره قشم، فعاليتهاي جامعه هتلداران، 
آژانس مســـافرتي نادري، هتـــل ايرمان و 
اقامتگاه بومگردي بادگير روســـتاي دفاري 

قشم اختصاص يافته است. 
 در مراسم افتتاح اين نمايشگاه، علي 
اصغر مونســـان، معاون رئيسجمهوري 
و رئيس ســـازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشـــگري كشور، رئيس هيات 
مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
امام جمعه و تني چنـــد از مقامات دولتي 

كشوري و استاني حضور داشتند.
 اين نمايشگاه تا جمعه 14 دي ماه همه 
روزه از ســـاعت 16 تا 23 در سالن دائمي 

نمايشگاههاي بين المللي قشم برپاست.

دومين نمايشگاه ملي گردشگري، هتلداري و صنايع دستي قشم افتتاح شد
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پزشك
در رداى

 نخست وزير

569

يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

چند اتومبيل ديگر هم هست كه در جريان حضورم در دولت، به 
در  در "لنكاوى"  من پيشكش شده بود كه اكنون در نمايشگاه "بيردانا" 
معرض ديد عموم قرار داده شدهاند و من هرگز آنها را به مالكيت خود 
در نياوردم و همان زمان كه نخست وزير بودم و دريافتشان كردم نيز 
آنها را اموال دولتى تلقى مىكردم.اندكى پيش از پايان نخست وزيرىام 
از "تون عبداهللا" خواستم مرا به عنوان مشاور "پتروناس" و "پروتون" و 
"خطوط هوايى مالزى" و "هيات عمران لنكاوى" (الدا) و "هيات عمران 
تيومان" البته بدون دريافت چيزى، منصوب كند. من معتقدم كه با توجه 
به حضور و مشاركت شخصىام در همه اين هياتها، درخواستم منطقى 
است. يادآور مىشوم كه من هم وقتى نخست وزير بودم، "تون حسين 
و  را به عنوان رئيس "انستيتو مطالعات استراتژيك و بينالمللى"  عون" 

مشاور "پتروناس" منصوب كرده بودم.
در آوريل 2004م. به عنوان مشاور شركت "پروتون" منصوب شدم. 
ـ كه دومين وزير  هنگامى كه نامه را از "تان سرى نورمحمد يعقوب" 
ماليه شدـ  دريافت كردم، بسيار خوشحال شدم. اندك مدتى بعد به دفتر 
رئيس شركت "پروتون" رفتم تا درباره اوضاع اين شركت آگاهى بيشترى 
بيابم. در آن جلسه نمونههاى متنوعى [از خودروها] را ديدم كه قرار بود 
به زودى در خط توليد قرار گيرند. روحيه كارمندان بسيار باال بود و به 
نظر مىرسيد براى رويارويى با چالشها، آمادگى كامل دارند. در جاى 
ديگرى گفته بودم اندكى پيش از اين، به اطالعم رســـاندند كه وزارت 
تجارت بينالملل و صنعت دهها هزار مجوز ترخيص براى شمار اندكى از 
مردم صادر مى كرد. اين افراد مجوزها را مىفروختند و از آنچه به رايگان 
از دولت به دست آورده بودند، ميليون ها رينگت به دست مىآوردند. 
"تونكو تان سرى مهاليل تونكوعارف" باالترين مسئول اجرايى "پروتون" 
به من گفته بود كه اگر دولت، صدور اين مجوزهاى رايگان را متوقف نكند 
و عـــدم كاهش قيمت خودروهاى وارداتى به منظور پرداخت عوارض 
تحت تأثير قرار  و مالياتهاى كمتر را تضمين نكند، فروش "پروتون" 
خواهد گرفت [و كمتر خواهد شد]. اين خبر مرا نگران كرد لذا نامهاى 
به "تان سرى رفيده عزيز" وزير تجارت بين الملل و صنعت نوشتم و در 
آن به اين اقدام هاى نادرست اشاره كردم ولى هيچ اطمينانى نسبت به 
ارائه راه حل براى اين مشكالت پيدا نكردم. سپس براى پيگيرى موضوع 
و نيز پرداختن به مشـــكالت ديگرى كه صنعت خودروسازى را تحت 
تأثير [منفى] قرار داده بود، به مطبوعات متوسل شدم. مطبوعات در ابتدا 
اشتياق فراوانى براى نشر ديدگاههايم نشان دادند ولى اندك زمانى بعد، 

ديدگاهها و اظهارنظرهايم با سكوت و بايكوت آنها روبرو شد.
من به عنوان مشاور "پروتون" انتظار داشتم نقشى فعال داشته باشم 
و مىخواستم كمك كنم شركت تبديل به برند معتبرى براى كشورمان 
دوره مهندسى اتومبيل نديده بود ولى اصول اين  شود. "تونكو مهاليل" 
صنعت را خوب مى دانست و "پروتون" در زمان او شركت سودآورى 
شده بود و احساس مىكردم مىتوانم با او همكارى تنگاتنگى داشته 
اصرار كردم  باشم. هنگامى كه نخست وزير بودم به شركت "پروتون" 
كه با "فرايزر ناش" ـ شركت پژوهشى بريتانيايى متعلق به يك بريتانيايى 
براى اينكه قادر به ادامه حضور  هندى تبارـ  همكارى كند. "پروتون" 
در بازار رقابت باشد نياز داشت براى بهرهگيرى از درآميختن سيستم 
عالئم با هدف رهايى از مجموعه ســـيمهاى كلفت، ابتكار تازهاى به 
خرج دهد. "فرايزر ناش" مىتوانســـت در اين مورد و نيز در توســـعه 
اتومبيل دوگانه سوز با استفاده از فناورىهاى جديد، به ما كمك كند. 
اتومبيل هاى دوگانه ســـوز راه حل مناسبى براى مقابله با قيمتهاى 
بنا به درخواست خودم، در اين مورد  باالى نفت است. "فرايزر ناش" 
كارهايى انجام داده و به مرحلهاى رسيده بود كه در آن اتومبيل 160
كيلومتر را با يك باك پيموده بود. عالوه بر اين، از خروجىهاى آالينده 

نيز به طور كامل اطمينان حاصل شده بود.
ادامه دارد

حفاظـــت از توانمندى جمهورى 
اســـالمى ايران براى مقابله با تهديدات 
جهانى با خاســـتگاه خاورميانه و آسياى 
مركزى به مسئوليت پذيرى ديگر طرفهاى 
برجام به خصوص سه دولت اروپايى گره 
خورده اســـت؛ توافقى كه استوانه امنيت 
و ثبـــات نه تنها در منطقه بلكه اروپا و 

جهان است.
به گزارش گروه تحليل، تفســـير 
و پژوهشهاى خبرى، ســـخنان «حسن 
روحانـــى» رئيس جمهورى در اجالس 
روساى مجالس 6 كشور آسيايى در تهران 
در خصـــوص تبعات تحريم ايران براى 
ثبات و امنيت جهانى، نه يك تهديد بلكه 
هشـــدارى قطعى ناشى از آينده نگرى و 
تبيينى واقع بينانه از شـــرايط منطقه بود. 
رئيـــس جمهورى در اين اجالس كه با 
حضور روساى مجالس ايران، افغانستان، 
پاكســـتان، تركيه، روسيه و چين برگزار 
شـــد، واشنگتن را به موجب تحريمهاى 
ظالمانه به اعمال «تروريسم اقتصادى» عليه 
ايران متهم كرد و نســـبت به تبعات اين 
تحريمها هشدار داد. رئيس جمهورى در 
اين نشســـت گفت: ما از غربىها انتظار 
نداريم كه سهمشان را در ازاى امنيت و 
ثباتى كه براى آنها تامين كردهايم، بپردازند 
امـــا بدانند كه با تحريم ايران، به توانايى 
ما براى مبارزه با مواد مخدر و تروريسم 
آســـيب مىزنند. روحانى با كالمى متقن 
افزود: به تحريمكنندگان هشدار مىدهم 
اگر توانايىهاى ما در مبارزه با مواد مخدر 
و تروريسم در خاستگاه آنها ضربهاى ببيند، 
شـــما نخواهيد توانست از زير آوار مواد 
مخدر، پناهجويان و بمبها و ترورها به 
سالمت خارج شويد. رئيس جمهورى در 
شـــرايطى اين سخنان را بيان داشت كه 
بيش از يك ماه از تعهد اروپايىها براى 
ايجاد ســـازوكار مالى به منظور تضمين 

تداوم اجراى برجام مى گذرد. 
نوبت اروپا در تضمين برجام

دولتهاى اروپايى پيش از اجراى 
مرحله دوم تحريمهاى آمريكا عليه ايران 
كه از سيزدهم آبان ماه كليد خورد، متعهد 
شـــدند براى كمك به كشورمان جهت 
كاهش فشـــار تحريمهاى آمريكا، فراهم 
كردن امكان مبـــادالت تجارى و مالى 
بنگاههاى اقتصادى اروپا و جهان با ايران، 
تداوم جريان صادرات نفت و گاز و ... ساز 
و كار مالى مستقلى تعبيه كنند تا مجارى 
منتهى به كشورمان را به دور از آسيب و 
دست اندازى آمريكايىها تامين سازد. 

اكنون و پس از گذشـــت قريب به 
دو ماه از بـــه اجرا درآمدن مرحله دوم 
تحريمهـــاى آمريكايى كه به طور ويژه 
بخش انرژى ايـــران را هدف قرار داده 
اســـت، اروپايىها هنوز بر سر چند و 
چون اجراى ســـاز و كار مالى و محل 
استقرار تشكيالت مرتبط با آن به توافق 
نرســـيدهاند. اين در حالى است كه ايران 
تاكنون به تمام تعهدات برجامى خود پايبند 
بوده و مذاكرات چندوجهى و گستردهاى 
ميان دستگاه ديپلماسى كشورمان با طرف 
اروپايى در اين خصوص برگزار شـــده 
اســـت. پس از اين تالشهاى گسترده، 
صبر و انتظـــار طوالنى و البته عمل به 
تعهدات برجامى، اكنون نوبت اروپا است 
تا بـــا واقع بينى و ارزيابى دقيق تبعات 

جبران ناپذير شكست برجام، مسئوليت 
حفاظت از توافق هســـتهاى را برعهده 
گيرد و به تعهـــدات خود در حفاظت 
از اين دســـتاورد ديپلماسى جمعى عمل 
كند. مواضع مســـئوالن كشورمان نشان 
مىدهد اروپا براى تصميم گيرى در اين 
خصوص از فرصت و زمان نامحدودى 

برخوردار نيست. 
چنـــدى پيش وزير امور خارجه در 
گفت و گو با روزنامه انگليسى «گاردين» 
از ُكندى اروپايىها براى عمل به تعهدات 
برجامى گاليه كرد. «سيد عباس عراقچى» 

معـــاون وزير امور خارجه نيز اواخر آبان 
ماه و همزمان با حضور وزير امور خارجه 
انگليـــس در تهران در همايش تحوالت 
منطقه و نظام بينالملل با انتقاد از ناتوانى 
اروپايىها براى راه اندازى سازوكار مالى 
هشـــدار داد كه اوضاع به همين شكل 
ادامه نخواهد يافت. به گفته وى اروپا در 
حال حاضر با مجموعه اى از دردسرهاى 
ريشه گرفته از خاورميانه مواجه است و 
اكنون بايد ديد مى تواند موج تازهاى از 
تروريسم، مهاجرت و بحران هستهاى را 
متحمل شـــود. اگر اروپا تصور مى كند 
غرب آســـيا بدون برجام مى تواند امن 

بماند مى تواند آن را بيازمايد. 
همچنين «على اكبر صالحى» رئيس 
سازمان انرژى اتمى ايران درسومين سمينار 
همكارىهاى هســـتهاى ايران و اروپا در 
بروكســـل در اواخر آبان از چشم انداز 
«غيرقابـــل پيش بينى» آينده در صورت 
عملياتى نشدن اظهارات سياسى مقامهاى 
اروپـــا، چين و روســـيه خبر داد. اكنون 
نوبت اروپا اســـت كه براى حفاظت از 
برجام تدبيرى بيانديشد. انتشار خبرهايى 
غيررسمى درباره توافق مقامهاى آلمانى 
و فرانسوى در خصوص ايجاد سازوكار 
مالى، خوش بينىهايى براى اقدام عملى 
و موثر اروپا در اين خصوص به وجود 
آورده است؛ سازو كارى كه برخى منابع 
مىگويند قرار اســـت تشكيالت آن در 
فرانســـه استقرار يابد و رياستش را يك 
آلمانى بر عهده بگيرد. براساس گزارشى 
كه به تازگى در روزنامهاى آلمانى انتشار 
يافته، 9 كشـــور اروپايى از جمله ايتاليا، 
اسپانيا، اتريش و اتحاد سياسى-اقتصادى 
بنلوكس شـــامل بلژيك، لوكزامبورگ و 
هلند براى پيوستن به اين نهاد ابراز تمايل 

كرده اند. 
برجام؛ توافقى با كاركرد ايجاد ثبات 

و امنيت جهانى
توافق هسته اى ايران با كشورهاى 
1+5 كه بعدها آمريكا از آن خارج شـــد، 
از همان ابتدا به عنوان توافقى با كاركردى 
امنيت آفرين و ثبات ســـاز در خاورميانه 
شـــناخته شـــد. مقامهاى اروپايى خود 
نيز بارها در اظهارنظرهايشـــان به تاثير 
امنيت ساز برجام اذعان كردهاند. «فدريكا 
موگرينى» مسئول سياست خارجى اتحاديه 
اروپا چندى پيش در نشست وزراى امور 
خارجه كشـــورهاى عضو اتحاديه اروپا 

تاكيـــد كرد كه بـــراى اتحاديه اروپا آن 
چه كه در توافق هســـتهاى اهميت دارد، 
برخالف گفتهها، منافع اقتصادى نيست. 
مهمترين اولويت اروپا براى حفظ برجام 
حفظ امنيت در منطقه خاورميانه و به تبع 
آن در اروپا است. امنيت اروپا با شكستن 
برجام به خطر مىافتد. بعد از آغار دور 
دوم تحريمهـــاى آمريكا عليه ايران هم 
اتحاديـــه اروپـــا در بيانيه اى اين توافق 
را براى امنيت اروپا، منطقه و سراســـر 
جهان داراى اهميت اساسى دانست. ديگر 
مقامهاى كشورهاى اروپايى هم بر نقش 

برجام در ايجاد امنيت در منطقه، اروپا و 
نظام بين المللى تاكيد كردهاند. واقعيت 
اين اســـت كه ايران با ثبات و توانمندى 
مثـــال زدنى خود در حوزههاى امنيتى و 
اطالعاتى، همواره چون سدى برابر جريان 
انتقال مواد مخدر و تروريسم از مرزهاى 
شـــرقى به سمت اروپا عمل كرده است. 
گروههاى تروريســـتى ساخته و پرداخته 
برخى كشورهاى منطقه و تحت حمايت 
آمريكا، با پس زمينه تفكرات افراطى هرگز 
دامنه فعاليت خود را به خاورميانه محدود 
نخواهند كرد. مبارزه ايران با اين گروهها 
در نطفه و خاستگاهشان، گستره فعاليت 
آنها را محدود كرده اســـت. اروپايىها به 
اين واقعيت اذعـــان دارند كه مبارزه با 
تروريسم در افغانستان، عراق و سوريه در 
سالهاى اخير بدون مشاركت فعال ايران 
هرگز امكان پذير نبوده است. از اين رو 
تضعيف ايران با ابزار تحريمها معنايى جز 
ضربه زدن به توانمندى تهران در مقابله 
با تروريســـم، جريان مواد مخدر و موج 
پناه جويان گريزان از دست تروريستها 

به كشورهاى اروپايى نخواهد داشت. بر 
اين مبنا، ســـخنان اخير رئيس جمهورى 
خطـــاب به تحريم كنندگان نه تهديد يا 
هشدارى صرف، بلكه پيش بينى دقيقى 
منطبق بر واقعيتهاى منطقه اى است كه 
در صورت بى توجهى اروپايىها به حتم 

به وقوع خواهد پيوست.
در اين حال، رسانهها و انديشكدههاى 
عربى با تمركز بر خروج آمريكا از برجام 
و تحريمهاى ضد ايرانى اين كشـــور، 
بـــه واكاوى گزينههاى ايران براى مقابله 
بـــا آمريكا پرداختنـــد. «دونالد ترامپ» 

رئيسجمهورى آمريـــكا از همان آغاز 
ورود به كاخ ســـفيد بناى كارش را براى 
افزايش فشار و تحريم عليه ايران گذاشت 
و از جمله رفتارهاى تهديدزايش خروج 
يكجانبه وى از توافق چند جانبه هستهاى 
در هجدهم ارديبهشـــت ماه بود. دولت 
آمريكا پس از خروج از توافق هســـتهاى 
تالش گستردهاى را براى فشار حداكثرى 
و تحريـــم ايران به كار گرفت و در اين 
راستا 5 نوامبر تحريمهاى جديدى را عليه 
صادرات نفتى ايران اعمال كرده است، اما 
شواهد نشان مى دهد كه روند تحوالت، 
طبق پيش بينى و برنامهريزى آمريكا پيش 
نمى رود و ايران گزينههاى بسيارى براى 
مقابله با آمريكا و همپيمانان آن در اختيار 
دارد كه به مقتضاى شـــرايط مى تواند از 

آنها استفاده كند.
اقدامات و تدابير ايران براى رويارويى 

با تحريمها
تارنماى مركز پژوهشهاى «الجزيره» 
قطر نوشت: تحريمهاى يكجانبه آمريكا 
ســـبب پايين آمدن سطح معيشت مردم 

در ايران شـــده است، اما اين تحريمها 
نتوانســـته جلوى نفوذ منطقه اى ايران 
را بگيرند. انتظـــار نمى رود كه رئيس 
جمهـــورى آمريكا بتواند به اهداف خود 
در اين زمينه دست يابد. بلكه فشار روز 
افزون بر ايران ســـبب مى شود كه تهران 
براى تقويت حضور خود در منطقه تالش 
كند. ايـــران به تقويت حضور خود در 
منطقه به عنوان ضمانتى براى امنيت ملى 
خود نگاه مىكند. به نوشته تارنماى مركز 
پژوهشهاى الجزيره، كارشناشان معتقدند 
اين تحريمها در مقايســـه با تحريمهاى 

گذشته تاثير كمترى دارد. اين كارشناسان 
بر روى قدرت تعامل ايران با اين تحريمها 
و ادامه صادرات نفت و قدرت سازگارى 
ايران با چالشهاى اين مرحله تاكيد دارند. 
آنـــان معتقدند كه ايران با توجه به اينكه 
گرفتار وام خارجى نيست و داراى جبهه 
داخلى منسجم و پايدارى است مىتواند 

اين تحريمها را تحمل كند. 
به نوشته تارنماى «نون پست» لبنان، 
تحليلگـــران معتقدند كه تحريمها ابزار 
ناكارامدى در سياست خارجى به شمار 
مى رود و در بسيارى از موارد نتيجهاى 
به دنبال نخواهند داشت. اين تحريمها در 
بســـيارى از موارد سبب همگرايى مردم 
و نظامى سياســـى حاكم مى شود. اين 
كارشناسان معقتدند كه تحريمهاى فراگير 
عليه ايران نتيجهاى به دنبال نخواهند داشت 
و شايد اين تحريم آثار مثبتى در اقتصاد 
اين كشور به دنبال داشته باشند. شايد اين 
موضوع سبب تغيير برنامههاى اقتصادى 
دولت در مســـير مطلوبتر شوند. در اين 
زمينه «كريستوف دازه» كارشناس مسائل 

سياسى در دانشگاه «فرانكفورت» معتقد 
است كه هيچ كشورى نيست كه بگويد 
به دليل تحريمها رفتار خود را تغيير داده 
اســـت و خيلى سخت است كه دولتى 
بـــه دليل آثار تحريمها تغيير رفتار دهد. 
اين بار ايران در شرايطى تحريم مىشود 
كه بسيارى از همپيمانان واشنگتن ديگر 
با آن همراه نيســـتند. اروپايىها مخالف 
تحريمهاى يكجانبه ترامپ هستند و بارها 
پافشارى خود را در حمايت از شركتهاى 
خود در ايران اعالم كرده اند. تارنماى نون 
پست افزود: بسيارى از كارشناسان معتقدند 

«پايدارى» گزينهاى اســـت كه ايران آن را 
سرمايه خود به شمار مى آورد. اين كشور 
از زمان انقالب تاكنون همواره در تحريم 
به سر مى برد بدون اينكه از هم فروپاشد. 
يك واقعيت اساســـى در اين چالش 40

ســـاله وجود دارد و آن اين است آمريكا 
بازنده و ايران برنده تحريمها بوده است. 
تحريمها نمى توانند سياست خارجى ايران 
را در منطقه تغيير دهند. امنيت ملى ايران 
از خارج از مرزهاى آن آغاز مى شود و 
ايران در آينده رفتار خود را ادامه خواهد 
داد و ايـــن رفتار را ضمانتى براى امنيت 
خود مى داند و بودجههايى هم كه براى 
اين موضوع در نظر گرفته شده است از 
تحريمهاى اقتصادى و چالشهاى ناشى 

از آن تاثير نخواهد پذيرفت. 
روزنامه «القدس العربى» چاپ لندن 
در گزارشى به قلم «شفيق ناظم» با عنوان 
«اعتياد ترامپ به تحريمها بيانگر ناتوانى 
اوست» نوشت: تحريمهاى آمريكا عليه 
كوبا كه در مجاورت ايالت فلوريدا قرار 
دارد، نتايجى به دنبال نداشت. اين نشان 
مى دهد كه تحريمهاى واشنگتن عليه ايران 
و ديگر كشـــورها هيچ نتايجى به دنبال 
نخواهد داشـــت. اگر هدف از تحريمها 
آن است كه ايران از منطقه عقب نشينى 
كند آشكار است كه اين تحريمها باعث 
خواهد شـــد ايران بيشتر در منطقه نفوذ 
يابد. ايران با  گســـترش نفوذ در منطقه 
ضمانتى را به دست خواهد آورد كه در 
نتيجه آن آمريكا نخواهد توانست با اين 
كشـــور مانند عراق عمل كند. اگر هدف 
ترامپ از تحريمها عليه ايران تالش براى 
بازگرداندن ايران به ميز مذاكره باشد آشكار 
است كه تهران منتظر خواهد ماند تا ترامپ 
از صحنه سياســـى كنار رود. از اين رو، 
پيش بينى مى شود ايران و ديگر كشورها 
تا ســـال 2020 و شـــايد تا سال 2024

منتظر باشند. به نوشته تارنماى انديشكده 
«خاورميانهاى واشنگتن» در نتيجه شدت 
فشارها و رفتارها آمريكا عليه ايران پس از 
عقبنشينى از توافق هستهاى عكسالعمل 
ايران مشـــخص خواهد شد. اگر ايران 
بتوانـــد امور خود را در نتيجه تحريمها 
پيش ببرد اين كشـــور به برجام پايبند 
خواهد بود و مـــرزى بين فعاليتهاى 
هستهاى خود و ديگر فعاليتهاى خود 
در منطقه در نظر خواهد گرفت. اگر آثار 
تحريمهاى آمريكا زياد باشد شايد ايران 

براى جلوگيرى از تحريمهاى بين المللى
عليه خود از برجام خارج نشود اما همزمان
با اين موضوع در عرصههاى ديگر عمل
خواهد كرد و در بدترين شـــرايط ايران
به طـــور همزمان در همه جبههها وارد
عمل خواهد شد. در برابر ايران مجموعه
گســـترده اى از گزينهها وجود دارد كه
مى تواند طبق شـــرايط آن را تغيير دهد.
ايران به سياســـت «لبه پرتگاه هسته اى»
اشـــاره كرده است. در اين سياست ايران
بر شمار سانتريفيوژهايش خواهد افزود
و توليد اورانيوم براى غنىســـازى را از
ســـر خواهد گرفت. ايران مىتواند روند
آزمايش موشكهاى بالستيك را شتاب
بخشد و برد اين موشكها را به بيشتر از
2 هزار كيلومتر هم افزايش دهد. با اجرايى
شدن تحريمهاى ثانويه به شكل سخت
كه هزينههايى را به دنبال خواهد داشت
ايران در نهايت شكلهاى خطرناكترى از
سياست لبه پرتگاه هستهاى را دنبال خواهد
كرد. اگر فشـــارهاى آمريكا سبب به هم
خوردن ثبات در جمهورى اسالمى ايران
شود تهران منافع آمريكا در سوريه، عراق
و افغانســـتان را هدف قرار خواهد داد و
براى رسيدن به اين هدف ايران به نيروهاى
وابسته به خود دستور مىدهد تا عناصر
آمريكا را در اين كشورها هدف قرار دهند
و رونـــد تنش را افزايش دهند. همچنين
ايران مى تواند با افزايش فعاليتهاى خود
عليه اسرائيل و عربستان به طور مستقيم يا
از طريق وكالى خود آمريكا و همپيمانانش

را مجازات كند. 
تارنماى مركز پژوهشهاى «االهرام»
مصر در گزارشى درباره جنجال آفرينىهاى
آمريكا درباره برنامه موشكى ايران نوشت:
تمايل واشـــنگتن براى اولويت دادن به
فعاليت موشكى ايران در شرايط كنونى
و اهميت دادن به آزمايشهاى موشكى
و برنامه هستهاى و نقش منطقهاى ايران
نشان مى دهد كه راهبرد واشنگتن درباره
به صفر رساندن صادرات نفت ايران پس
از مهلت6 ماههاى كه به 8 كشـــور وارد
كننده نفت از ايران داده اســـت نتيجهاى
نخواهـــد داد. آمريكا به اين موضوع پى
برده است كه تحريمها به تنهايى نمى تواند
سبب تغيير سياست ايران و روى آوردن
اين كشور به مذاكره جديد شود. ايران با
استفاده از ابزارهايى مثل تاسيس شركتها،
گسترش نقش بخش ويژه در فروش نفت
و ... مهارت ويژه اى در دور زدن تحريمها
دارد. از اين رو، آمريكا در شرايط كنونى
موضوع برنامه موشـــكى ايران را مطرح
كرده است. هدف واشنگتن از طرح اين
موضوع كاهش گزينههاى فراروى ايران
در تعامل با فشارها است. اين در حالى
اســـت كه ايران بـــا افزايش نفوذ خود
در بحرانهاى منطقه و ادامه فعاليتهاى
موشـــكى و تهديد به اينكه پايگاههاى
آمريكا در تيرس موشكهاى اين كشور
هستند عكس العمل خود را نشان خواهد
داد. مسائل و پروندههاى در هم پيچيده
همگى نشـــان مى دهنـــد كه در منطقه
خاورميانه در نتيجه سياستهاى ترامپ
تنشى ميان واشنگتن و تهران رخ خواهد
داد كه به طور مســـتقيم بر موازنههاى
راهبردى و كنش بين قدرتهاى اصلى

تاثيرگذار خواهد بود. 

تحريم ايران و چشم انداز تهديدات جهانى

آگهى تغييرات شركت توسعه پتروشيمى كنگان شركت سهامى خاص به شماره ثبت 2340 و شناسه ملى 14006657417

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كنگان (324264)

آگهى تغييرات شركت توليد نيروى برق سبز منجيل شركت سهامى عام به شماره ثبت 1178 و شناسه ملى 10840116790

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى رودبار (325025)

آگهى تغييرات شركت گرجى صنعت تبرستان سهامى خاص

 به شماره ثبت 2468 و شناسه ملى 14000038889

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بهشهر (325216)

آگهى تغييرات شركت علوم و فناورى هاى نوين رهيافت سهامى خاص 
به شماره ثبت 479282 و شناسه ملى 14005236532

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307636)

آگهى تغييرات شركت تامين سرمايه بانك ملت سهامى خاص 
به شماره ثبت 395071 و شناسه ملى 10320453421

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(307642)

آگهى تغييرات شركت كارخانجات كابلسازى تك سهامى عام
 به شماره ثبت 11239 و شناسه ملى 10100445986

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307641)

آگهى تغييرات شركت بازرگانى ميالد شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 89944 و شناسه ملى 10101343185

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307640)

آگهى تغييرات 
شركت كشتيرانى آريا سهامى عام 

به شماره ثبت 225888 و شناسه ملى 10102670668

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307638)

آگهى تغييرات شركت طراحى مهندسى توربو كمپرسور نفتآسيا 
سهامى خاص به شماره ثبت 191563 و شناسه ملى 10102335285

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307639)

آگهى تغييرات شركت دارو گستر نخبگان سهامى خاص 
به شماره ثبت 276099 و شناسه ملى 10103044631

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307637)

آگهى تغييرات 
شركت مديريت طراحى و احداث صنايع تكاپو شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 237508 و شناسه ملى 10102783944

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307635)

آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى كار آفرينان روستا سهامى خاص
به شماره ثبت 296793 و شناسه ملى 10103350739

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(307634)

آگهى تغييرات شركت گسترش انفورماتيك ايران شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 81984 و شناسه ملى 10101266309

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307633)
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ایمیل  خط ارتباطي :

چند نکته درخور توجه خوانندگان گرامی
 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پيام های تلفنی به نكات زير جلب می    كنيم:

*  موضوع پيام ها جنبه های خصوصی، حقوقی و يا قضايی نداشته باشد.
*  پيام ها مختصر و دقيق باشد و از تكرار آن ها خودداری شود.

*  خوانندگان محترم شهرستانی در پيام هايشان، نام شهرستان مربوطه را بيان فرمايند .
با تشكرـ سرويس ارتباطات مردمی* چاپ پيام ها بر اساس نوبت  است.

 دامنه گراني ها به مواد مخدر رسيد!  
سرويس خبر: دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تهران 

از افزايش قيمت انواع مواد مخدر تا 129 درصد خبر داد.
محمد علي اسدي در نشست ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران 
با بيان اين كه ترياک 55 درصد، هروئين 52، مورفين 87، حشيش 30 و 
شيشه 129 درصد افزايش يافته است، افزود: اين افزايش قيمت مربوط به 

9 ماه گذشته از سال جاري درمقايسه با مدت مشابه پارسال است .
 وي همچنين با بيان اينكه 6 درصد از كل كشفيات مواد مخدر كشور 
سهم استان تهران است، افزود: در بخش دستگيري در اين زمينه هم 24 
درصد و ابراتوارهاي كش���ف ش���ده 59 درصد از آمار كشور مربوط به 
عملكرد اين استان است. همچنين در 9 ماه گذشته كشفيات مواد مخدر 
در اس���تان تهران در مقايس���ه با مدت مشابه سال قبل از 30 تن به 35 تن 
رسيده است . دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران گفت: دستگيري 
افراد فروشنده و توزيع كننده هم از 68 هزار نفر در سال 96 به 77 هزار 
نفر در سال جاري رسيده است . وي با تاكيد بر اين كه افزايش 24 درصدي 
ابراتوارهاي توليد شيشه و هروئين در اين استان جاي نگراني دارد، افزود: 
ب���ه علت نبود ظرفي���ت كافي براي نگهداري معتادان، جمع آوري معتادان 
متجاهر به دست پليس 13 درصد و پذيرش آنها در مراكز اقامتي به دليل 

نبود مراكز غربالگري 38 درصد كاهش يافته است .
 دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران با تأكيد بر اينكه در اين 
زمينه در بخش عمليات 18 درصد افزايش داريم، اظهار داشت: جمع آوري و 
توقيف خودروهاي حامل مواد مخدر 24 درصد و همچنين موتورسيكلت ها 

22 درصد كاهش داشته كه نشانه تغيير شگردهاي قاچاقچيان است .
 همچنين انوش���يروان محسني بندپي استاندار تهران در اين نشست با 
تاكيد بر اين كه اعتياد با ديگر آسيب هاي اجتماعي هم افزايي دارد، تاكيد 
كرد: اعتياد براي افراد، بحران هويت ايجاد مي كند و متاسفانه هدفگذاري هم 
روي نسل جوان جامعه است     . وي با بيان اين كه قرار است براي 15 هزار 
معتاد، يک كمپ ترک اعتياد ايجاد شود، شهرداري را موظف به راه اندازي 

ظرفيت 2000 نفري كمپ اعتياد اعام كرد  .

دادستان تهران: خودرو رانندگان مست 
بايد توقيف شود

س���رويس خبر: دادس���تان تهران بر برخورد با رانندگاني كه در حال 
مستي پشت خودرو مي نشينند تاكيد كرد .

 عباس جعفري دولت آبادي با اشاره به گزارش هاي دريافتي از پليس 
درباره رانندگي هنگام مستي، اظهار داشت: رانندگي هنگام مستي در همه 
دنيا جرم است و در كشور اسامي مثل ايران هم كه بر مبناي دين اداره 
مي شود، اگر كسي به خود اجازه دهد عاوه بر اين كه مست است پشت 
فرمان خودرو بنشيند و براي ديگران خطر ايجاد كند، هم جرم است   . وي 
افزود: چندي پيش اتفاق تلخي كه افتاد و عده اي مشروب تقلبي خوردند 

و شمار زيادي فوت كردند و برخي هم براي آنها دلسوزي كردند  .
 دادستان تهران با بيان اين كه اكنون خطرات را در كشور مي بينيم، افزود: 
عده اي تجارت مشروب تقلبي مي كنند و جان عده اي را مي گيرند. عده اي 
مشروب مي خورند و در خيابان و بزرگراه پشت فرمان ماشين مي نشينند 
و توقع دارند با آنها برخورد نشود  . وي تاكيد كرد: من اعام مي كنم كه 
پلي���س در توقي���ف اين خودروها ترديد نكند و تا انقضاي زمان هم رفع 
توقيف  نشود لغو دستور توقيف با دادستان يا معاون او يا دادگاه است و 

تا انقضاي زمان يا لغو دستور، پليس نبايد اين كار را انجام دهد . 

 دادستان اهواز: مدير عامل شرکت 
هفت تپه فراري نيست

سرويس شهرستانها: دادستان اهواز با تاكيد بر اين كه مدير عامل 
شركت هفت تپه فراري نيست، افزود: وي در جلسات كار گروه زير 
مجموعه شوراي تامين كه به منظور بررسي و مشكات هفت تپه تشكيل 

مي شود؛ در دادستاني مركز استان خوزستان حضور مستمر دارد  .
 حسيني پويا گفت: مديرعامل شركت هفت تپه درباره حل مشكات 
كارگران و پرداخت حقوق معوقه آن ها و همچنين تامين منابع مالي براي 
تعمير و تجهيز كارخانه تعامل خوبي دارد و قول مساعد داده است در 
چند روز آينده يک ماه حقوق معوقه ديگر كارگران را پرداخت كند تا 
كارگران با دلگرمي و روحيه مضاعف فصل برداشت نيشكر را از مزارع 
آغاز كنند  . او اضافه كرد: همچنين جلس���اتي به منظور حل مشكات 
شماري از بازنشستگان تشكيل شده است كه نتيجه آن متعاقبا به اطاع 

كارگران بازنشسته خواهد رسيد .
 وي با تاكيد بر اين كه آرامش در شركت هفت تپه حكمفرماست 
و كارگران با همدلي مشغول به كار هستند، افزود: در صورت مساعد 

بودن هوا برداشت نيشكر از مزارع از هفته آينده آغاز مي شود  .

استاد 74 ساله دانشگاه، 2 سال به خاطر 
مهريه در زندان بود!

س���رويس خبر: مردي كه در دوران س���المندي به دليل شكايت 
همسرش مبني بر پرداخت مهريه در زندان به سر مي بُرد، بعد از دو 

سال با كمک نمايندگي ستاد ديه استان تهران آزاد شد  .
 منوچهر رحماني مدير نمايندگي س���تاد ديه استان تهران در اين 
باره گفت: اين مرد كه اكبر نام دارد، بهمن سال 95 به دليل شكايت 

همسرش مبني بر طلب مهريه در سن كهولت زنداني شد.
مدير نمايندگي ستاد ديه استان تهران افزود: همسر اين مرد 74 ساله 
كه فردي تحصيلكرده و استاد دانشگاه بود، سال 94 به دليل اختاف 
طاق گرفت و  مهريه 100س���كه اي خود و اجرت المثل س���ال هاي 

زندگيش را درخواست كرد .
 وي تاكيد كرد: اكبر به خاطر اين شكايت از سال 95 زنداني بود 
كه سرانجام مذاكرات براي حل اين مشكل از سوي كارشناسان ستاد ديه 

استان موجب شد شاكي به دريافت 15ميليون تومان رضايت دهد .
 رحماني همچنين گفت: پرونده اين شكايت با پرداخت 15ميليون 
تومان توسط استاد دانشگاه به همسر سابقش بسته شد ولي اين موضوع 
حاكي از آن اس���ت كه به رغم تدابير مناس���ب قوه قضائيه و كاهش 
تدريجي شمار زندانيان محكوم به پرداخت مهريه در ماه هاي اخير كه 
قيمت سكه روند صعودي داشت، شكايت ها منحصر به زوج هاي جوان 

نيست و گاه بين سالمندان هم اتفاق مي افتد  . 

حادثه ريلي در دانمارک 6 قرباني گرفت 
دانمارک: برخورد دو قطار باري و مسافري در دانمارک به مرگ 

شش نفر منجر شد .
 ب���ه گزارش خبرگزاري رويترز، حادثه روي پلي ميان دو جزيره 

دانماركي زيلند و فين رخ داد و در پي آن پل بسته شد. 
خبرنگار روزنامه آلماني بيلد در توييتي خبر داد كه وزش باد شديد 

تا حدي در وقوع اين حادثه نقش داشته است . 

تهران حداقل به 1000 تخت مراقبت هاي ويژه نياز دارد
با تسليت واقعه اسفناک جان باختن و مجروح شدن شماري از عزيزان 
دانشجو، از وزير پرتاش بهداشت و درمان انتظار مي رود براي فراهم 
آوردن امكانات مورد نياز براي مداواي مجروحان و مصدومان حوادث 
احتمالي بزرگ و طبيعي هم چاره اي بينديشند. وقتي شنيده مي شود كه 
براي بستري كردن تمامي دانشجويان مجروح در يک بيمارستان به تعداد 
كافي تخت مراقبت هاي ويژه وجود نداشته است و به همين دليل اين 
عزيزان در چند بيمارس���تان در تهران تقسيم شده اند، اگر خداي ناكرده 
حوادثي مانند زلزله و جاري شدن سيل در شهرهايي مانند تهران روي 
دهد، با امكانات موجود چگونه مي توان پاس���خگوي مداواي سريع و 
ضروري حادثه ديدگان بود؟ به نظر من بيمارستان هاي تهران ااقل بايد 
1000 تخت مراقبت هاي ويژه قلبي و مغزي داشته باشند تا براي برخورد 

با حوادث بزرگ، آمادگي هاي ازم وجود داشته باشد. 
شهروندي از تهران 

سالروز 19 دي ماه هم باشكوه برگزار شود
ملت ايران 9 دي امسال هم با حضور در تظاهرات ميليوني، روز 
بصيرت و ميثاق امت با وايت را گرامي داش���ت و مي طلبد كه نظير 
چنين اجتماعات باشكوهي به مناسبت 19 دي ماه، سالروز قيام خونين 
مردم قم در سال 1356 نيز كه افشاي بيشتر جنايات رژيم شاه را به 
همراه آورد، برگزار ش���ود. از كساني هم كه ميكروفن به دست دارند 
انتظار مي رود درباره آثار اين قيام در پيروزي انقاب اسامي با مردم 

سخن بگويند.
خواننده روزنامه اطاعات از قم 

سؤال درباره همسان سازي حقوق بازنشستگان
سازمان هاي برنامه و بودجه و بازنشستگي كشوري لطفاً پاسخ دهند 
با توجه به اين كه در ايحه بودجه سال آينده كشور اولويت همسان سازي 
حقوق ها براي بازنشس���تگاني است كه كمتر از 2 ميليون تومان در ماه 
مستمري مي گيرند، آيا بازنشستگاني هم كه مستمري بيشتري دريافت 

مي كنند، مشمول همسان سازي مي شوند يا نه؟
بازنشسته كشوري از تبريز 

دزدي از منازل اين محله زياد شده است
مدتي اس���ت كه در محدوده خيابان دماوند، خيابان مسعود سعد، 
كوچه حسيني دزدي از منازل و خودروهاي پارک شده در كوچه زياد 
شده است و با اين كه ساكنان محل چند بار به كانتري منطقه مراجعه و 
مشكل خود را مطرح كرده اند، باز هم شاهد ناامنيتي در آن محل هستيم، 
به نظر مي رسد دزداني كه آشنا به محل هستند، اين كار را انجام مي دهند. 
از كانتري منطقه تقاضا داريم، براي حفظ آرامش و برقراري امنيت در 

محل، اقدامات ازم را انجام دهند.
از ساكنان كوچه حسيني

اعام زمان پخش برنامه مسابقه جدول تلفني
يكي از برنامه هاي آموزنده و س���رگرم كننده شبكه 3 سيما، مسابقه 
جدول تلفني است كه طبق اعام قبلي قرار بر پخش مسابقه در روزهاي 
ش���نبه، دوش���نبه و چهارشنبه بوده است، ولي گويا بعضي از روزها در 
غيرزمان مقرر نسبت به پخش اين برنامه اقدام مي شود. به دليل عاقه اي 
كه به برنامه مسابقه جدول تلفني دارم از مسئوان شبكه 3 سيما و مدير 
برنامه ياد شده مي خواهم كه زمان و جدول پخش مسابقه در طول يک 

هفته را اعام كنند. 
علي آقاجانيـ  لنگرود 

جبران کمبود بودجه با کاهش سود سپرده گذاري ها
در حالي كه به تازگي ايحه بودجه سال 98 به مجلس شوراي اسامي 
ارائه شده است؛ بانک مركزي براي جبران كسري بودجه در سال بعد 
به كاهش سود سپرده گذاري هاي بلندمدت مردم در بانک ها متوسل شده 
است. آيا صاح است با وجود مشكات اقتصادي و بازار كسب و كار 
سود سرمايه گذاري هاي اندک مردم را كاهش دهند؟ در ضمن چرا براي 
جلوگيري از سودهاي كاني كه نصيب سپرده گذاران ميلياردي بانک ها 

مي شود، بايد ضرر و زيان آن را تمامي افراد جامعه بپردازند؟
سپرده گذار ُخرد بانكي

لزوم برخورد پليس راهنمايي و رانندگي با متخلفان
در خيابان آفريقا بااتر از ميدان آرژانتين برخي از رانندگان متخلف 
و نيز كاركنان وزارتخانه و شركت هاي واقع در محدوده خيابان بعد از 
خروج از خيابان هاي بنياد مستضعفان و وزارت راه و شهرسازي برخاف  
جهت خيابان به صورت دنده عقب حركت مي كنند تا به اولين بريدگي 
براي دور  زدن برس���ند كه اين حركت خاف باعث اختال و نيز در 
مواقعي برخورد خودروهايي اس���ت كه به سمت شمال خيابان حركت 
مي كنند. از پليس راهنمايي و رانندگي منطقه خواهان برخورد قانوني با 

رانندگان متخلف هستيم. 
تلفن به خط ارتباطي 

ضرورت مبارزه با قاچاقچيان طا و جواهر
در چند ماه گذشته به دليل نوسانات زياد قيمت سكه و طا، متأسفانه 
مافياي قاچاق طا و جواهر در كش���ور به ش���دت فعال شده است و 
قاچاقچيان به راحتي جواهرات آماده را از تايلند به ايران وارد مي كنند و 
به نرخ دار معامات خود را انجام مي دهند. براي مبارزه با افراد سودجو 
و برگشت رونق به بازار »طا و جواهر«از اتحاديه صنف فروشندگان و 

سازندگان آن ها انتظار مي رود كه اقدامات ازم را انجام دهند.
از اعضاي صنف طا و جواهرساز 

تاش جهادگرايانه براي حل معضات دروازه غار
يكي از برنامه هاي »ثريا« شبكه اول سيما با عنوان »دروازه غار، دروازه 
جهاد« به بررس���ي مش���كات اهالي اين محله محروم با حضور سردار 
حاج حسين يكتا و جمعي از ديگر فعاان جهادي پرداخت و برنقش 
گروه هاي جهادي در مبارزه با آسيب هاي اجتماعي تأكيد شد كه با نمايش 
واقعيت هاي تلخ محله دروازه غار )هرندي(، تمامي مسئوان براي حل 
مشكات هرندي نشينان به صورت جهادي عمل كنند كه جا دارد پايگاه 
بسيج مسجد اميرالمؤمنين)ع( نيز با همكاري قوه قضائيه و نيروي انتظامي 
براي رفع معضات منطقه و به ويژه جمع آوري و ساماندهي معتادان، 

اقدام هاي ازم را انجام دهند. 
علي، ف از تهران 

براي اين بازنشستگان تدابير ويژه اي بينديشند
كارمند اداري بازنشسته آموزش و پرورش با يک ميليون و 387 هزار 
تومان مستمري هستم كه حتي اگر 30 درصد به حقوقم اضافه كنند، با 
70 سال سن و هزينه هاي معيشت و دارو و درمان، مشكل چنداني از 
من حل نخواهد كرد. پيشنهاد مي كنم دولت محترم براي بازنشستگاني 
كه كمتر از يک ميليون و 500 هزار تومان در ماه حقوق مي گيرند تدابير 

ويژه اي بينديشد تا اوضاع مالي آنان اندكي بهبود يابد. 
كارمند خانم بازنشسته آموزش و پرورش 

طرح انتقال آب درياي خزر سؤال برانگيز است
عليرغم مخالفت هاي بسياري از كارشناسان با انتقال آب درياي خزر 
به استان سمنان، گويا وزارت نيرو همچنان بر اجراي اين طرح اصرار 
دارد. آيا انتقال آب درياي خزر به محيط زيست دريايي و زميني آسيب 
نمي رس���اند و آيا اجراي اين طرح با مخالفت كشورهاي حوزه درياي 

خزر و دشمني آن ها با ايران منجر نمي شود؟
تلفن به خط ارتباطي 

تقاضا از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
از س���ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مي خواهيم كانال 
ارسال پيامک هاي انبوه تبليغاتي به سيم كارت هاي شخصي دارندگان تلفن 

همراه را طبق قانون مسدود كنند. 
مينايي 

آتيه سازان حافظ به تعهداتش عمل نمي کند
عليرغم كسر ماهانه مبلغي از مستمري بازنشستگان تأمين اجتماعي 
براي بيمه تكميلي آنان بيمه آتيه سازان حافظ به تعهداتش عمل نمي كند 
و هزينه هاي پزشكي را نمي پردازد. با اين حال معلوم نيست چرا كانون 
عالي بازنشستگان تأمين اجتماعي بر ادامه قرارداد بيمه تكميل درمان با 

آتيه سازان حافظ اصرار دارد؟
بازنشسته تأمين اجتماعي 

دايل مخالفت با نصب تله کابين را بگويند
به عنوان يک هموطن 80 ساله از شنيدن خبر جان باختن شماري از 
دانشجويان دانشگاه آزاد در واقعه واژگون شدن اتوبوس آنان به شدت ناراحت 
و غمگين شدم. سؤال اينجا است كه چرا مسئوان واحد علوم و تحقيقات 
با استفاده از تله كابين براي جابه جايي دانشجويان در محوطه اين دانشگاه 

مخالفت كرده اند و آيا موقع آن نشده است كه دايل آن را اعام كنند؟
شهروندي از تهران 

معرفي عوامل حادثه دانشگاه علوم تحقيقات، به آينده موکول شد

گواهي حصر وراثت
خانم ش�وكت محم�د� به شناسنامه شما�� 85 به �ستنا� شها�تنامه � گو�هي فو� � 
��نوشت شناس���نامه ��ثه� ��خو�ستي به شما�� 970956 تقديم �ين شو�� نمو�� چنين 
�شعا� ��شته �ست كه ش�ا����� محمو� محم�د� به شناسنامه شما�� 297 �� تا�يخ 

��شنبه 1 مر��� 1397 ��گذشته � ��ثه �� �� هنگا� ��گذشت عبا�تند ��:
1� سكينه ���گر فر�ند علي �كبر شما�� شناسنامه: 358 نسبت با متوفي ��جه
2� شوكت محمد� فر�ند محمو� شما�� شناسنامه: 85 نسبت با متوفي: فر�ند
3� حسين محمد� فر�ند محمو� شما�� شناسنامه: 100 نسبت با متوفي: فر�ند
4� محمد محمد� فر�ند محمو� شما�� شناسنامه: 105 نسبت با متوفي: فر�ند

5� �ضا محمد� فر�ند محمو� شما�� شناسنامه: 1 نسبت با متوفي: فر�ند
6� عبا� محمد� فر�ند محمو� شما�� شناسنامه: 113 نسبت با متوفي: فر�ند
7� حسن محمد� فر�ند محمو� شما�� شناسنامه: 8 نسبت با متوفي: فر�ند

8� �ميد محمد� فر�ند محمو� شما�� شناسنامه: 29017 نسبت با متوفي: فر�ند
9� قاسم محمد� فر�ند محمو� شما�� شناسنامه: 3016 نسبت با متوفي: فر�ند

�ينك با �نجا� تش���ريفا� مقدماتي ��خو�س���ت مزبو� �� �� يك نوبت �گهي مي نمايد تا 
هركس �عتر�ضي ���� � يا �صيت نامه �� �� متوفي نز� �� مي باش���د �� تا�يخ �نتشا� �گهي 

ظر� مد� يك ما� به �ين شو�� مر�جعه � تقديم نمايد ��ال گو�هي صا�� خو�هد شد.
قاضي شو��� حل �ختال� شعبه حكمي چمستا�:  سيد �حمد �صغر�

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت تعاوني توسعه و عمران شهرستان آشتيان (نوبت اول)

مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� شركت تعا�ني توسعه � عمر�� شهرستا� �شتيا� 
�� س���اعت 15 مو�� 1397/11/12 �� محل س���الن �جتماعا� هال� �حمر �شتيا� 
برگز�� مي ش���و�. �� كليه �عضا �عو� مي شو� با �� �ست ��ش���تن برگه ���� يا برگه 
سها� يا �كالت به جلس���ه جهت �تخا� تصميم نسبت به موضوعا� �يل �� �ين مجمع 
حضو�به هم �س���انند. ضمنا� ���طلبا� عضويت �� هيأ� مدير� يا با��س���ي به موجب 
ما�� 2 �س���تو��لعمل نظا�� بر �نتخابا� تعا�ني ها موظفند حد�كثر ظر� يك هفته �� 
�نتش���ا� �گهي �عو� فر� ���طلبي �� تكميل � تحويل �فتر تعا�ني نمايند. طبق ما�� 3 
�ستو��لعمل نحو� تشكيل مجامع عمومي موضو� ما�� 16 �ساسنامه شركت ها� تعا�ني 
توس���عه � عمر�� هر يك �� �عضا يا سهامد���� غيرعضو مي تو�نند �ستفا�� �� حق خو� �� 
جهت حضو� � �عما� ��� �� مجمع عمومي �� به يك عضو يا سهامد�� غيرعضو يا شخص 

ثالث با �كالت ��گذ�� نمايند.
�س�تو� جلس�ه: 1� گ���ز��� هيأ� مدير� � با��س���ا�. 2�  ط���ر� � تصويب صو�� 
�ضعيت مال���ي منتهي به 96/12/29. 3� �نتخا� �عضا� �صلي � علي �لبد� هيأ� مدير� 
به علت �تما� مأمو�يت. 4� �نتخا� با��� يا با��س���ا� �صلي � علي �لبد� هيأ� مدير� 

به علت �تما� مأمو�يت. 5� تعيين خط � مشي �يند� شركت. 
هيأ� مدير� شركت تعا�ني توسعه � عمر�� شهرستا� �شتيا� 

رونوشت حصر وراثت
�قا� صفر عال به شناس���نامه شما�� 727 به �ستنا� ش���ها�تنامه � گو�هي فو� � ��نوشت شناسنامه 
��ثه� ��خو�س���تي به شما�� 970986 تقديم �ين شو�� نمو�� چنين �شعا� ��شته �ست كه شا����� 
خير�لنس�ا� يوس�في به شناسنامه ش���ما�� 75 �� تا�يخ پنجشنبه 10 ش���هريو� 1390 ��گذشته 
� ��ثه �� �� هنگا� ��گذش���ت عبا�� �س���ت ��: 1�  صفر عال فر�ند �لي ش���ما�� شناسنامه 727 
نسبت بامتوفي:فر�ند. �ينك شو�� پس �� �نجا� تشريفا� مقدماتي ��خو�ست مزبو� �� يك نوبت �گهي 
مي نمايد تا هركس �عتر�ضي ���� � يا �صيت نامه �� �� متوفي نز� �� مي باشد �� تا�يخ �نتشا� �گهي ظر� 

مد� يك ما� به �ين شو�� مر�جعه � تقديم نمايد ��ال گو�هي صا�� خو�هد شد.
قاضي شو��� حل �ختال� شعبه حكمي چمستا� - سيد �حمد �صغر�

تا�يخ �نتشا�: 97/10/13
آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده

شركت تعاوني مصرف كاركنان سازمان تبليغات اسالمي
به شماره ثبت 48339

�� �عضا� محتر� �ين ش���ركت �عو� مي ش���و� �� جلس���ه مجمع عمومي فو� �لعا�� 
نوبت ��� كه �� س���اعت 8 صبح ��� سه ش���نبه م���و�� 97/10/25 �� محل تعا�ني به 
����: ميد�� فلس���طين� ضلع ش���ما� شرقي جنب كتابفر�ش���ي بين �لملل� پال� 5 

�فترسا�ما� تبليغا� �سالمي تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
1� طر� � تصويب �ساسنامه جديد تعا�ني منطبق با قانو� بخش تعا�� 

2� �لحا� كدپستي (�صال� ما�� 6 �ساسنامه)
توج�ه: حد�كثر ���� �كالتي هر عضو س���ه ��� � هر ش���خص غيرعضو تنها يك ��� 

خو�هدبو�. 
بدين منظو� عضو متقاضي �عطا� نمايندگي بايد حد�كثر تا تا�يخ 97/10/24 ��� �� �نتشا� 
�ين �گهي به همر�� نمايند� تا� �الختيا� خو� با �� �س���ت ��شتن مد�� مؤيد عضويت 
تعا�ني � كا�� شناس���ايي معتبر �� محل �فتر شركت مر�جعه نمايد �� غير �ين صو�� 

تأييد نمايندگي تا� �الختيا� با هيئت مدير� تعا�ني خو�هد بو�.
هيئت مدير� 
شركت تعا�ني مصر� كا�كنا� سا�ما� تبليغا� �سالمي 

بسمه تعالي تا�يخ �نتشا�: 97/10/13
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول 

شركت تعاوني اعتبار كاركنان دفتر مركزي سازمان تبليغات اسالمي 
به شماره ثبت 122884

جلس���ه مجمع عمومي عا�� نوبت ��� ش���ركت تعا�ني �عتبا� كا�كنا� �فتر مركز� س���ا�ما� 
تبليغا� �سالمي ��� ساعت 14 ��� ش���نبه مو�� 97/11/6 �� خيابا� طالقاني� ميد�� فلسطين� 

ساختما�506 سالن �جتماعا� �فتر مركز� سا�ما� تبليغا� �سالمي برگز�� مي شو�.
لذ� �� كليه �عضا �عو� مي ش���و� با �� �ست ��شتن كا�� � يا �فترچه عضويت ��� ساعت مقر� �� 

محل مذكو� حضو� به هم �سانيد � يا �كيل/ نمايند� خو� �� كتبا� معرفي نماييد. 
* ضمنا� به �طال� مي �س���اند كه به موجب ما�� 19 �ئين نامه نحو� تشكيل مجامع عمومي� تعد�� ���� 
�كالتي هر عضو حد�كثر 3 ��� � هر ش���خص غيرعضو تنها ي���ك ��� خو�هدبو� � �عضا� متقاضي 
�عطا� نمايندگي� مي بايست به همر�� نمايند� خو� حد�كثر تا تا�يخ 97/11/3 �� محل تعا�ني حاضر 

تا پس �� �حر�� هويت � تأييد �كالت� برگه ���� به مجمع �� ��يافت ���ند. 
* ���طلبا� تصد� س���مت ها� هيئت مدير� � با��س���ي به موجب ما�� (2) �ستو��لعمل موظفند 
حد�كثر ظر� يك هفته �� �نتشا� �گهي �عو� فر� ���طلبي �� تكميل � تحويل �فتر تعا�ني نمايند. 
�س�تو� جلس�ه: 1� �س���تما� گز��� هيئت مدير� � با���. 2� تصويب تر��نامه � صو�� ها� مالي 
سا� ها� منتهي به 96/12/29. 3� تصويب �فز�يش سرمايه. 4� �تخا� تصميم �� خصو� سو� � �يا� 
شركت. 5� كاهش �عضا�. 6� تعيين حقو� � پا��� � مز�يا� هيئت مدير� � با���. 7� �نتخا� �عضا 

�صلي � علي �لبد� هيئت مدير� � با��سا�. 8� تعيين خط مشي �يند� شركت تعا�ني. 
هيئت مدير� شركت تعا�ني �عتبا� كا�كنا� �فتر مركز� سا�ما� تبليغا� �سالمي 

تا�يخ �نتشا�: 97/10/13
آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده

شركت تعاوني اعتبار كاركنان دفتر مركزي سازمان تبليغات اسالمي
به شماره ثبت 122884

�� �عضا� محتر� �ين ش���ركت �عو� مي ش���و� �� جلس���ه مجمع عمومي فو� �لعا�� 
نوبت ��� كه �� س���اعت 12 ��� سه ش���نبه م���و�� 97/10/25 �� مح���ل تعا�ني به 
����: ميد�� فلس���طين� ضلع ش���ما� شرقي جنب كتابفر�ش���ي بين �لملل� پال� 5 

�فترسا�ما� تبليغا� �سالمي تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
1� طر� � تصويب �ساسنامه جديد تعا�ني منطبق با قانو� بخش تعا�� 

2� �لحا� كدپستي (�صال� ما�� 6 �ساسنامه)
توج�ه: حد�كث���ر ���� �كالتي هر عضو س���ه ��� � هر ش���خص غيرعضو تنها يك ��� 

خو�هدبو�. 
بدين منظو� عضو متقاضي �عطا� نمايندگي بايد حد�كثر تا تا�يخ 97/10/24 ��� �� �نتشا� 
�ين �گهي به همر�� نمايند� تا� �الختيا� خو� با �� �س���ت ��شتن مد�� مؤيد عضويت 
تعا�ني � كا�� شناس���ايي معتبر �� محل �فتر شركت مر�جعه نمايد �� غير �ين صو�� 

تأييد نمايندگي تا� �الختيا� با هيئت مدير� تعا�ني خو�هد بو�.
هيئت مدير� 
شركت تعا�ني �عتبا� كا�كنا� �فتر مركز� سا�ما� تبليغا� �سالمي

بسمه تعالي تا�يخ �نتشا�: 97/10/13
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول 

شركت تعاوني مصرف كاركنان سازمان تبليغات اسالمي 
به شماره ثبت 48339 

جلس���ه مجمع عمومي عا�� نوبت ��� ش���ركت تعا�ني مصر� كا�كنا� سا�ما� تبليغا� �سالمي 
��� ساعت 10 ��� شنبه مو�� 97/11/6 ������: خيابا� طالقاني� ميد�� فلسطين� ساختما� 506 

سالن �جتماعا� �فتر مركز� سا�ما� تبليغا� �سالمي برگز�� مي شو�.
لذ� �� كليه �عضا �عو� مي ش���و� با �� �ست ��شتن كا�� � يا �فترچه عضويت ��� ساعت مقر� �� 

محل مذكو� حضو� به هم �سانيد � يا �كيل/ نمايند� خو� �� كتبا� معرفي نماييد. 
* ضمنا� به �طال� مي �ساند كه به موجب ما�� 19 �ئين نامه نحو� تشكيل مجامع عمومي� تعد�� ���� 
�كالتي هر عضو حد�كثر 3 ��� � هر ش���خص غيرعضو تنها ي���ك ��� خو�هدبو� � �عضا� متقاضي 
�عطا� نمايندگي� مي بايست به همر�� نمايند� خو� حد�كثر تا تا�يخ 97/11/3 �� محل تعا�ني حاضر 

تا پس �� �حر�� هويت � تأييد �كالت� برگه ���� به مجمع �� ��يافت ���ند. 
* ���طلبا� تصد� س���مت ها� هيئت مدير� � با��س���ي به موجب ما�� (2) �ستو��لعمل موظفند 
حد�كثر ظر� يك هفته �� �نتشا� �گهي �عو� فر� ���طلبي �� تكميل � تحويل �فتر تعا�ني نمايند. 
�س�تو� جلس�ه: 1� �س���تما� گز��� هيئت مدير� � با���. 2� تصويب تر��نامه � صو�� ها� مالي 
س���ا� ها� منتهي به 96/12/29. 3� �تخا� تصميم �� خصو� سو� � �يا� شركت. 4� كاهش �عضا. 
5� تعيي���ن حقو� � پا��� � مز�ي���ا� هيئت مدير� � با���. 6� �نتخ���ا� �عضا �صلي � علي �لبد� 

هيئت مدير� � با��سا�. 7� تعيين خط مشي �يند� شركت تعا�ني. 
هيئت مدير� شركت تعا�ني مصر� كا�كنا� سا�ما� تبليغا� �سالمي 

آگهي مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
 نوبت اول 

شركت تعاوني مسكن كاركنان سازمان هواپيمايي كشوري
بدينوس���يله �� كليه �عضا� محتر� ش���ركت تعا�ني مس���كن مرقو� 
�عو� به عمل مي ���� تا با �� �س���ت ��شتن كا�� عضويت �� جلسه 
مجمع عمومي كه ��� ساعت 9 صبح مو�� 97/10/25 ��� سه شنبه 
�� محل سالن �جتماعا� بسيج ��قع �� فر��گا� مهر�با� � خيابا� پر��� 
�بتد�� خيابا� بسيج طبقه ��� س���اختما� بسيج تشكيل مي گر��� 
حضو� به هم �س���انند. جلس���ه با حضو� �كثريت �عضا� يا نمايندگا� 
تا� �الختيا� �نا� �س���ميت مي ياب���د. �� صو�تيكه حضو� عضو� �� 
مجمع عمومي ميس���ر نباشد مي تو�ند حق حضو� � �عما� ��� خو� �� 
به نمايند� تا� �الختيا� خو� ��گ���ذ�� نمايد(�كالتنامه معرفي نمايند� 
مي بايستي 2 ��� قبل �� مجمع به �فتر تعا�ني تسليم � ثبت گر��) �� 
�ين صو�� هيچكس نمي تو�ند نمايندگي بيش �� سه عضو �� بپذير�.

�ستو� كا� جلسه:
1� �ستما� گز��� با��سين قانوني

2� �تخا� تصميم ��خصو� تصويب صو�� ها� مالي سا� 96
3� �تخا� تصميم �� ��بطه با متقاضيا� �بقا� �عضا� سلب عضويت شد� 

�� پر��� چيتگر حسب ��خو�ست مكتو� �نا� �� �فتر تعا�ني
4� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�

هيا� مدير�

رونوشت آگهي حصر وراثت
�قا� �ضا صاحبي ����� شناس���نامه ش���ما�� 2754967281 به ش���ر� ���خو�ست به كالسه 
700757/96/�67 �� �ين ش���و�� ��خو�س���ت گو�هي حصر ���ثت نمو�� � چنين توضيح ���� كه 
ش�ا����� فر�نگيز توكلي بو��چالو به شناس���نامه 230 �� تا�ي���خ 95/11/30 �قامتگا� ��ئمي 
 خو� بد��� �ندگي گفته � ��ثه   �� مرحومه منحصر �س���ت به چها� �ختر � �� پس���ر به نا� ها� �يل:

 1� كبر� 2� لي���ال� 3� �ليخا 4� حبيبه 5� �ض���ا 6� �يو�(صاحبي بو��چال���و� فر�ند�� متوفيه). 
�ينك با �نجا� تشريفا� مقدماتي ��خو�ست مزبو� �� به �ستنا� ما�� 362 قانو� �مو� حسبي �� �� يك نوبت 
�گهي مي نمايد تا هركسي �عتر�ضي ���� � يا �صيتنامه �� متوفي نز� �� باشد �� تا�يخ نشر �گهي ظر� يك ما� 

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

اصالحيه
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 

صاحبان سهام شركت كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت(سهامي عام) 
به شماره ثبت 30515 و شناسه ملي 10260036466

پير� �گهي منتش����ر شد� �� مو�� 1397/10/12 به ش����ما�� 27187 ���نامه �طالعا�� 
���� محل برگز��� مجمع به شر� �ستا� �صفها�� شهرستا� �صفها�� خيابا� عبا � �با�� 

پال�238� موسسه خيريه علي � حسين همد�نيا� �صال� مي گر��.
هيا� مدير� شركت

برادر گرامي جناب آقاي عزت اله كمري فرزند بوچان
�حتر�ما� به �طال� مي �س���اند ب���ه �س���تنا� ���نامه  ب���ه ش���ما�� 9709972551500100 صا��� �� 
 ش���عبه پنجم ���گا� عمومي (حقوقي) س���ا�� �� مو�خه 97/9/27 صيغه طال� �جعي في ما بين ش���ما 
� خانم مليحه ��ستي �� �فتر طال� شما�� يك سا�� جا�� � مر�تب صو�تجلسه گر�يد� �ست ال�� به �كر 
�س���ت باتوجه به �ينكه نو� طال� �جعي مي باشد تا مد� سه طهر (حد�كثر 3 ما� قمر�) حق �جو� به ��بطه 
��جيت خو�هيد ��ش���ت همچنين �� صو�� �جو� به ��بطه ��جيت مي بايست مر�تب �� قبل �� �تما� مد� 
عد� ��جه يعني قبل �� �تما� مد� س���ه طهر به �فتر طال� يك سا�� ��قع �� خيابا� �ستقال� بين �ستقال� 
8 � 10 به صو�� حضو�� � كتبي �طال� �هيد � عد� مر�جعه �� مهلت مقر� به منزله عد� �جو� به ��جيت 

سر�فتر طال� شما�� يك سا�� - سيدنصير پرپنچيبو�� � ��قعه طال� ثبت خو�هد گر�يد.

N10 �گهي حر�� حضو�� �لو�
1�7�909�021

97/038
ش�ركت كش�ت � صنع�ت كا��� �� نظر ���� تعد�� 6 �س����تگا� �ل����و� N10 �� �� طريق 
حر�� حضو�� � بر�سا� شر�يط مند�� �� تعهدنامه مربوطه به خريد���� ��جد شر�يط به فر�� 
�ساند. متقاضيا� شركت �� حر�� مي تو�نند همه ���� �� تا�يخ ��� �گهي لغايت 97/10/26 �� 
س����اعا� ����� جهت با��يد �� موضو� حر�� به ���� �ير مر�جعه نمايند. جلسه با�گشايي �� 

ساعت 14:30 ��� مذكو� با حضو� �عضا� كميسيو� معامال� برگز�� خو�هد شد:
قيمت پايه (�يا�)�ضعيتشما�� �مو��شر�

N10 �000�000�600مستعمل524�82�لو
N10 �000�000�500مستعمل525�82�لو
N10 �000�000�200فرسو�� (����قي)526�82�لو
N10 �000�000�600مستعمل541�82�لو
N10 �000�000�550مستعمل543�82�لو
N10 �000�000�600مستعمل545�82�لو

* ش����ركت كش����ت � صنعت كا��� �� �� يا قبو� هر يك �� پيش����نها�ها� ���ئه شد� � يا تما� 
پيشنها�ها مختا� �ست.

* ���ئه يك فقر� چك تضميني يا ضمانت نامه بانكي معا�� 000�000�160 �يا� به عنو�� سپر�� 
شركت �� حر�� �لز�مي �ست.

* شركت كش����ت � صنعت كا��� مجا� �ست تعد�� ماشينها� موضو� حر�� �� 25% كاهش � يا 
�فز�يش �هد.

* هزينه چا� �گهي �� ���نامه به عهد� خريد���� خو�هد بو�.
����: شوش����تر � كيلومتر 17 جا�� �ختصاصي كش����ت � صنعت كا��� � ساختما� با��گاني � 

�تا� 10� ��ير� فر�� 
تلفن: 2�06136222071 ��خلي 2336

شركت كشت � صنعت كا���

آگهي مناقصه
ش�ركت پتر�ش�يمي ���مي�ه �� نظر ���� تعد�� 
هفتصد � پنجا� هز�� عد� كيسه 50 كيلويي �� اليه 

�� جن���س پر�پيلن � پلي �تيلن �� �� طريق مناقصه عمومي خريد��� نمايد 
بدينوس���يله �� توليدكنندگا� �يصال� ��خو�س���ت ب���ه عمل مي ���� 
��صو�� تمايل به ش���ركت �� مناقصه جهت ��يافت �س���نا� مناقصه 
��تا�يخ 97/10/15 لغايت 97/10/19 به ����: ���ميه� كيلومتر 30 جا�� 
���ميه � مهابا�� ��بر�� پليس ��� مجتمع پتر�شيمي ���ميه �مو� قر�����ها 
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سرويس خبر: دادستان كل كشور با تاكيد بر 
اين كه حقوق آسيب ديدگان حادثه واژگوني اتوبوس 
در دانشگاه علوم تحقيقات استيفا خواهد شد، اعام 
گزارش پليس درباره ميزان قصور دانشگاه و ديگر 
عوامل دخيل در وقوع اين حادثه را به زمان پايان 

رسيدگي به پرونده موكول كرد. 
 حجت ااس���ام والمسلمين محمدجعفر 
منتظري در نشست با رئيس و مسئوان دانشگاه آزاد 
كه درباره حادثه ياد شده برگزار شد، اظهار داشت: 
دشمن به دنبال اين است كه از اين حوادث عليه 
كشور بهره برداري  و از آن عليه نظام سوءاستفاده 
كند كه جريانات سياس���ي نبايد اجازه اين كار را 
بدهند  . دادستان كل كشور با اظهار تاسف از وقوع 
اين حادثه، اظهار داش���ت: تاش همه اين است 
كه اين حادثه از ابعاد مختلف بررسي و منتهي به 
تصميماتي شود كه ازم است با بررسي دقيق و در 
چارچوب مقررات، اگر كسي يا كساني در وقوع آن 
قصور داشتند،ميزان تقصيرشان بررسي و متناسب با 
آن ها برخورد شود. همچنين اين حادثه عبرتي باشد 

براي اين كه از تكرار آن جلوگيري شود  .
 وي افزود: از دست دادن انسان هايي كه ذخاير 
و منابع ارزش���مند كشورند مهم است البته همه 
انسان ها براي ما محترمند خصوصا جواناني كه در 
مراكز علمي تاش مي كنند و اميد آينده كشورند، 

لذا براي حفظ اين سرمايه ها بايد تاش كرد .
 دادس���تان كل كشور تاكيد كرد: اين موضوع 
بايد بررسي شود و مديران و مسئوان به گونه اي 
برنامه ريزي كنند اگر احيانا قصور يا تقصيرهايي در 
سال هاي گذشته انجام شده است و احيانا كارهايي 
كه بايد انجام مي ش���د كه تا به حال انجام نشده، 
فرصتي است كه بايد مسئوان آن را دنبال كنند .

 دادستان كل كشور گفت: عده اي كه در اين 
حادثه آس���يب ديدند قطعا حقوقي دارند كه بايد 
مورد توجه قرارگيرد و دستگاه قضايي اين آمادگي 
را دارد كه حقوق آسيب ديدگان هم جانباختگان و 

هم مصدومان  لحاظ و استيفا خواهد شد. اگر كسي 
قصوري داشته باشد با او برخورد مي شود  .

 وي افزود: در ديداري كه از محل حادثه داشتم، 
به نظرم رسيد كه برخي مطالبات دانشجويان حق 
است و حتما دستگاه قضايي ابعاد قضيه را بررسي 
مي كند و دانشگاه، نيروي انتظامي و قوه قضائيه اين 
موض���وع را پيگيري مي كنند. در بازديدم از محل 
حادثه نشانه هايي ديدم و به نظرم عده اي به دنبال اين 
هستند كه پلي براي خود درست كنند كه به اهداف 
خودشان برسند   . منتظري گفت: دشمن مي خواهد از 
كوچكترين حادثه اي كه در كشور رخ مي دهد، به 
نفع خود بهره برداري  و سريع موج سواري كند. 
سپس از تجمع چند نفري جعليات درست مي كنند 
و متوسل به فيلم هاي گذشته مي شوند كه جريانات 

سياسي نبايد اجازه اين كار را بدهند .
 وي افزود: جريانات سياس���ي و كساني كه 
نقد دارند در محيط سالم و در فضايي كه دشمن 
نتواند سواستفاده كند آن را بيان كنند. من آن روز 
مي ديدم و تعدادشان اندک بود اما از نحوه برخوردها 
و مطالب كه مطرح مي ش���د دنبال اين هستند كه 
بهانه اي را براي دش���من فراهم كنند  .  اودرباره اين 

كه آيا ميزان تقصير در  اين پرونده مشخص شده 
است؟ گفت: اين موضوع را اكنون نمي توان اعام 
كرد. پليس و پزشكي قانوني اعام نظر كرده اند و 
ممكن اس���ت در دادگاه به آن ايراد گرفته شود و 
مجددا برگردد و كارشناسي ها انجام شود   . دادستان 
كل كشور افزود: زماني كه دادگاه به نتيجه نهايي 
برسد، مي توان آن را اعام كرد كه چه دستگاهي و 
چه كسي چقدر مقصر بوده است. اكنون آنچه كه 
كارشناسان مي گويند و پليس به آن رسيده است، 
نظر نهايي نيست و من به دادستان تهران گفتم و 
سعي مي كنيم كه در نخستين فرصتي كه قانون اجازه 

دهد پرونده منتهي به نتيجه نهايي شود  . 
محمد مهدي طهرانچي رئيس دانشگاه آزاد 
هم در اين نشست گفت: همه تاش ما اين است 
كه دانشگاه آزاد موتور متحرک كشور شود و در 
جريان حادثه اخير هم فرصت سوء استفاده به ضد 
انقاب داده نش���د. وي  حضور مقتدر قوه قضائيه 
در همه حوادث را مشهود دانست و گفت: مردم 
اطمينان دارند كه حقوق آنها حفظ مي ش���ود و با 
حضور دادستان كل كشور دانشجويان فهميدند كه 

كل نظام پاي كار آنها است. 

سرويس خبر: سرپرست مركز تشخيص و 
پيش���گيري از جرائم سايبري پليس با اشاره به 
افزايش 80 درصدي جرائم س���ايبري در كشور، 
از شناس���ايي و برخورد با  1500 وب سايت، 
نش���انگاه، صفحه قماربازي و شرط بندي در 
فضاي مجازي كه امسال 71 ميليارد تومان درآمد 

نامشروع داشتند، خبر داد. 
سرهنگ حسين رمضاني با بيان اين كه  در 
اين باره 900 پرونده تشكيل و پس از تكميل به 
مقامات قضايي تحويل شده است، افزود: همچنين 
در اين مدت يک ش���بكه بزرگ قماربازي در 
فضاي مجازي در قالب سه وب سايت هم در 
يكي از استان هاي غرب كشور با 200 هزار كاربر 
شناس���ايي شد و با دست اندركاران آن برخورد 

قانوني انجام گرفت  .
 سرپرس���ت مركز تشخيص و پيشگيري از 
جرائم س���ايبري پليس فض���اي توليد و تبادل 
اطاعات نيروي انتظامي )فتا( در گفتگو با ايرنا، 
گف���ت: در حالي كه تا چند س���ال پيش آمار 
كاربران فضاي مجازي از 10 ميليون نفر تجاوز 
نمي ك���رد، امروزه اين رقم به حدود 60 ميليون 

نفر رسيده است . 
 وي تاكيد ك���رد: در اين باره قمارخانه يا 
كازينوهاي آناين، پيش بيني و ش���رط بندي 
مس���ابقات فوتبال را به عنوان پوشش انتخاب 
مي كنند كه متاسفانه موجب ايجاد خسارت هاي 

مالي بسيار زيادي به هموطنان مي شوند  .
پيگيري 2000 پرونده بين المللي قمار 

سرپرست مركز پيشگيري جرائم سايبري فتا 
با بيان اين كه بر اساس قانون مجازات اسامي، 
حضور در وب س���ايت هاي قمار و شرط بندي 
جرم محس���وب مي شود، افزود: با تاش شبانه 
روزي كناركنان مج���رب پليس 2000 پرونده 
بين الملل���ي را در اين ب���اره به طور آناين با 

كشورهاي مختلف به سرانجام رسانده ايم .
 رمضان���ي با بيان اينكه عمده جرايم فضاي 
س���ايبري در كشورمان مربوط به برداشت هاي 
غيرمجاز از حس���اب هاي بانكي است، تاكيد 
كرد: بي���ش از 80 درصد نيت مجرمان جرائم 
س���ايبري مربوط به جرائم مالي و كس���ب مال 

نامشروع است  . 
 سرپرست مركز تشخيص و پيشگيري جرائم 
س���ايبري پليس فتا با هشدار به كاربران اظهار 
داش���ت: بيش از 70 درصد درآمد نامشروع اين 
س���ايت ها به جيب دست اندركاران راه اندازي 
آنها واريز مي شود   . رمضاني اظهار داشت: پليس 
فتا با تامين امنيت فضاي سايبري و حفظ حريم 
خصوصي و رعايت حقوق شهروندي در كشور 
راه اندازي شده است تا مردم بتوانند در اين فضا 
با امنيت كامل در حوزه هاي مختلف سياس���ي، 
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و غيره در آرامش 

كامل فعاليت كنند . 
اهميت امنيت شهروندان 

وي تاكيد كرد: امنيت همه شهروندان جهان 
براي پليس فتا از اهميت خاصي برخوردار است 
و ما با همكاري همه سازمان هاي بين المللي و 
پليس هاي سايبري در مقابل مجرمان سايبري در 

ايران و هر گوشه جهان مي ايستيم .
 او گف���ت: ب���ه دليل رش���د بيش از حد 
شبكه هاي اجتماعي و نبود نظام احراز هويت در 
فضاي سايبري براي كاربران كشور و همچنين 
هويت هاي پنهان در اين فضا، ش���اهد افزايش 
تخلفاني از قبيل نش���ر اكاذيب، هتک حيثيت و 

ديگر تخلفات هستيم .
 رمضاني اظهار داش���ت: برخي شبكه هاي 
خارجي فعال در كش���ور ك���ه از طريق انواع 
فيلترشكن ها  )VPN(  به فضاي مجازي كشور 
متصل مي شوند، هيچگونه حمايت قانوني از آنان 

انج���ام نمي گيرد .    به مردم توصيه مي كنيم براي 
رفع نيازهاي داخلي خود از بس���ترهاي مجاز و 
قانوني كشور استفاده كنند تا گرفتار ترفندهاي 

افراد سودجو و كاهبردار قرار نگيرند .
 وي در ادام���ه  افزود: همچنين افرادي كه 
حساب هاي بانكي يا كارت هاي عابربانک خود 
را براي انجام قمار يا ديگر مس���ايل در اختيار 
ديگران قرار مي دهند، به عنوان معاونت در جرم 

با آنان برخورد مي شود  .
 به گفته س���رهنگ رمضاني، اس���تفاده از 
درگاه هاي بانكي افراد مجوزدار به طور اجاره اي 
هم از ديگر اقدامات غيرقانوني اس���ت كه در 
صورت مش���اهده به عنوان معاونت در جرم با 
متخلفان برخورد مي ش���ود كه در اين باره افراد 
سودجو، قمارباز و كاهبردار براي دورزدن قانون 

از اين روش استفاده مي كنند  .
 وي تاكيد كرد: از چند س���ال پيش تاكنون 
پهناي باند اينترنت و توس���عه زيرساخت هاي 
س���ايبري كشور نشان دهنده اين است كه اين 
فضا به شكل قابل توجهي در كشور رشد و به 
همين ميزان هم اين جرائم توسعه پيدا كرده است.  
 رمضاني اظهار داشت: به دنبال اين مهم هستيم تا 
بتوانيم با بهره مندي از هوش مصنوعي و ايجاد 
س���امانه اي با حضور همه سازمان ها و نهادهاي 
دست اندركار، فضايي امن تر و با آرامش بيشتر با 
هدف كاهش جرائم سايبري عمومي در درگاه هاي 

ورودي و خروجي ايجاد كنيم .
 او گفت: اميدواريم براي جلوگيري از رشد 
جرائم سايبري بتوانيم با همكاري وزارت آموزش 
و پرورش، وزارت فرهنگ و ارش���اد اسامي، 
وزارت ارتباط���ات و فناوري اطاعات، بانک 
مركزي و حتي قوه قضائيه سياس���ت هاي كان 
پيشگيري از جرائم سايبري را اجرا كنيم تا مانع 

رشد اين جرائم در آينده شويم . 

جرائم سايبري در کشور، 80 درصد افزايش يافته است

س���رويس خبر: سخنگوي 
س���ازمان تعزي���رات حكومتي با 
بيان اين ك���ه فروش مرغ گرانتر 
از كيلوي���ي10 هزار تومان تخلف 
است،تاكيد كرد: فروش هر كاايي 
گرانتر از مصوبه ستاد تنظيم بازار 

تخلف محسوب مي شود. 
سيد ياسر رايگاني نسبت به 
همراه نبودن بخش خصوصي در 
اعمال سياست هاي دولت انتقاد كرد 
و گفت: تعزيرات مكلف اس���ت 
مادامي كه مصوبه جديدي از ستاد 
تنظيم بازار اعام نش���ده است، 
هرگونه افزايش قيمت را مصداق 
گرانفروش���ي و تخلف بداند و با 

متخلفان برخورد كند. 
وي افزود: تصميم هاي حاكميتي 
ستاد تنظيم بازار بايد اجرايي شود؛ 
اين حق مردم اس���ت و اقام مورد 
نياز بايد بر اساس نرخ مصوب اعام 
ش���ده از سوي اين ستاد در اختيار 

مصرف كنندگان قرار گيرد. 
وي اظهار داشت: طبق قانون 
نظام صنفي، ابزار برخورد با متخلفان 
جريمه است اما در صورت تكرار 

تخل���ف، پلمب واح���د صنفي، 
مسدودس���ازي حساب هاي مالي، 
ممنوع المعامله و ممنوع الخروج 
ك���ردن متخلف���ان و در نهايت 
جلوگي���ري از فعاليت و تعطيلي 
واح���د متخلف در مراحل بعدي 
برخ���ورد قرار دارد و در صورت 

نياز اعمال مي شود. 
س���خنگوي تعزيرات تاكيد 
ك���رد: نگاه تعزيرات اين اس���ت 
كه توليد كش���ور آسيب نبيند و از 
توليدكنندگان داخلي حمايت شود 
زيرا نمي خواهيم واحدهاي توليدي 
كه كارگراني در آن مشغول فعاليت 
هس���تند، تعطيل شوند اما از سوي 
ديگر هم حقوق مصرف كنندگان 

نبايد پايمال شود. 
رايگاني گفت: اكنون درباره 
قيمت ش���يرخام و لبنيات در ستاد 
تنظيم بازار تصميم گيري شده است.

همچنين در مورد قيمت گوشت و 
مرغ هم سازمان پشتيباني امور دام 
زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي 
متولي مستقيم عرضه گوشت و مرغ 
است و بارها وزير جهاد كشاورزي 

اعام كرده است كه قيمت نهايي هر 
كيلوگرم مرغ10 هزار تومان است 
اما در بازار 14 هزار تومان و برخي 

مناطق بااتر عرضه مي شود. 
وي افزود: سازمان پشتيباني 
ام���ور دام طبق نظر كارشناس���ي 
قيمت را اعام مي كند و در فرآيند 
قيمت گذاري، مرغداران، دامداران، 
توليدكنن���دگان و توزيع كنندگان 
حض���ور دارن���د و قاعدتا بخش 
خصوصي بايد همكاري بيشتري 

داشته باشد.   
 س���خنگوي تعزيرات درباره 
تخلفات شركت هاي لبنيات تاكيد 
كرد: بيشترين اولويت ما در برخورد 
با تخلفات شركت هاي لبني، تكرار 
تخلف در اين حوزه اس���ت. اخيراً 
يك���ي از خطوط توليدي در يک 
شركت لبنيات به دليل تكرار تخلف 
توقيف شد. ضمن اين كه كم فروشي 
در لبنيات مش���كل ديگري است 
كه وقتي وزن خالص را محاس���به 
مي كنيم، مقدار وزن درج ش���ده 
 روي بسته بندي كاا از وزن واقعي 

كمتر است.  

سخنگوي تعزيرات: فروش مرغ گرانتر از 10 هزار تومان 
س���رويس حوادث: وقوع دو تخلف است

حادثه آتش سوزي ديگر در مدارس 
كشور، بارديگر نبود امنيت در مراكز 

آموزشي كشور را نمايان كرد.
دي���روز و به فاصله كمتر از20 
روز از مرگ چهار دانش آموز دختر 
در ميان شعله هاي آتش در مدرسه اي 
در زاه���دان، دو مدرس���ه ديگر در 
اس���تان هاي سيستان و بلوچستان و 
لرس���تان، به دليل استفاده از وسايل 
گرمازاي ناايمن نفتي طعمه حريق 
ش���دند تا همچنان مردم كشورمان 
نظاره گر بي توجهي مسئوان نسبت 
به تامين امنيت دانش آموزان باشند.

در نخس���تين حادثه، مدرسه 
»حجت« روستاي پلگي سيد از توابع 
شهرس���تان زهک استان سيستان و 

بلوچستان دچار حريق شد.
رئيس اطاع رس���اني و روابط 
عمومي اداره كل آموزش و پرورش 
سيستان و بلوچستان درباره اين حادثه 
گفت: يك���ي از دانش آموزان اين 
مدرس���ه هنگام ريختن نفت داخل 
مخزن بخاري نفتي از ناحيه پا دچار 

سوختگي شد. 
علي مرادي بدون اشاره به دليل 
عدم نظارت بر مدارس اظهار داشت: 

با وجود هش���دارهاي داده شده به 
مديران مدارس سيستان و بلوچستان 
بعد از حادثه مدرسه »اسوه حسنه« 
زاهدان و آموزش هاي ازم، مدير اين 
مدرسه با بي تدبيري اين تخلف را 

انجام داده است. 
ب���ه گزارش خبرن���گار ما در 
زاه���دان، وي افزود: چراغ نفتي كه 
دانش آم���وز در پركردن مخزن آن 
بود، متاس���فانه ناگهان آتش گرفت 
و سبب س���وختگي دانش آموز از 

ناحيه پا شد. 
وي با بيان اين كه مدير متخلف 
اين مدرس���ه ضمن لغو حكم اباغ 
ب���ه تخلفات اداري معرفي ش���ده 
است،تاكيد كرد: والدين اين دانش 
آموز هم مي توانند از مدير مدرس���ه 
شكايت كنند. همچنين عليرضا نخعي 
مدير كل آموزش و پرورش اس���تان 
سيس���تان و بلوچستان در اين باره 
اظهار داشت: موضوع سوختگي اين 
دانش آموز خوشبختانه سطحي بوده 
و با اقدام پزشكي به موقع و مناسب 

موضوع رفع شده است. 
  نخعي بدون اش���اره به دليل 
وقوع دومين آتش سوزي در مدارس 
طي20 روز در استان، به حساسيت 

دس���تگاه تعليم و تربيت به موضوع 
سامت و ايمني دانش آموزان اشاره 
كرد و افزود: در پي اين حادثه اباغ 
مدير آموزش���گاه به دليل قصور و 
سهل انگاري لغو و به مدير آموزش 
و پرورش شهرستان هم تذكر كتبي 
داده شد.   وي گفت: در صورتي كه 
بررسي ها نشان دهد اقدامات نظارتي 
آموزش و پرورش شهرستان كافي و 
مطاب���ق تاكيدات اين اداره كل نبوده 
است، برخورد ازم صورت خواهد 

گرفت. 
حادثه دوم

همچنين يک مدرسه ديروز در 
بروجرد دچار آتش سوزي شد.

به گزارش ايسنا نادر موسيوند 
معاون عمليات سازمان آتش    نشاني 
بروج���رد در اين باره گفت: حادثه 
در پي ش���عله ور شدن مخزن نفت 
بخاري يک مدرسه پسرانه ابتدايي 
در روس���تاي تپه موا اتفاق افتاد كه 
پس از اطاع از اين حادثه، نيروهاي 
امدادي به روس���تا اعزام شدند كه 
خوشبختانه آتش مهار شد .  به گفته 
وي اي���ن حادثه تلفات جاني در پي 
نداشت و علت وقوع آتش  سوزي 

در دست بررسي است  . 

دانش آموزان همچنان  در تهديد بخاري هاي نفتي  !
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اخبار کوتاهواگذاري سرخابي  ها، پدیده ای پيچيده و پر ابهام

رکوردهای مستعد شکسته شدن در جام ملت های آسیا
شبکه فاکس اسپورتس آسیا 
در گزارش���ی به پنج مورد از مهم 
ترین رکوردهای متزلزلی پرداخت 
که در هفدهمین دوره رقابت های 
جام ملت های آسیا مستعد شکسته 
شدن هستند.به گزارش ایرنا، فاکس 
اسپورتس آسیابه این موارد به شرح 
زیر اش���اره کرده است:1- در میان 

تیم های حاضر در جام ملت های 2019 آس���یا، ایران و کره جنوبی با 15 
دوره حضور، از این حیث رکورد دار محسوب می شوند. 2- بیشترین تعداد 
قهرمانی که در حال حاضر تیم ملی ژاپن با چهار عنوان قهرمانی رکورددار 
آس���یا است.3- عربستان س���عودی و کره جنوبی از حیث بیشترین نایب 
قهرمانی، رکورد دار فهرست مذکور به شمار می آیند؛ رکوردهایی مستعد 
برای شکسته شدن..4- علی دایی از ایران با به ثمر رساندن هشت گل در 
جریان رقابت های سال 1996، عنوان برترین گلزن تاریخ این تورنمنت را 
در اختیار دارد.5- همزمان با متزلزل بودن رکورد بیشترین گل زده در تاریخ 
ج���ام مل���ت ها، 16 بازیکن نیز وجود دارند که در جریان یک دوره موفق 

شده اند سه گل به ثمر برسانند.
قدوس، نماینده ایران در تیم منتخب لژیونرهای جام ملت ها

سایت بین المللی گل، تیم منتخب 
لژیونرهای جام ملت های آسیا را معرفی 
کرد که نام هافبک ایرانی نیز در آن به 
چشم می خورد.به گزارش ایسنا و به 
نقل از سایت گل، قدوس در تیم آمیان 
فرانسه در اشامپیونه عملکرد خیلی 
خوبی داش���ته و با وجود این که به 
تازگی به این تیم پیوسته است، توانسته 
درخشش خوبی داشته باشد.تیم منتخب لژیونرهای جام ملت های آسیا به این 
شرح  است:دروازه بان: متئو رایان )استرالیا - برایتون(مدافعان: علی عدنان )عراق 
- آتاانتا(، ترنت ساینسبوری )استرالیا- آیندهوون(، مایو یوشیدا )ساوتهمپتون(، 
هیروکی س���اکای )ژاپن - مارسی(هافبک ها: سامان قدوس )ایران - آمیان(، 
کی س���ئونگ )کره جنوبی - نیوکاسل(، ریتسو دوان )ژاپن - خرونینخن(، 
کو جا چئول )کره جنوبی - آگسبورگ(مهاجم ها: سون هیونگ مین )کره 

جنوبی - تاتنهام( و متئو لکی )استرالیا - هرتابرلین(
پولیشیچ به چلسی پیوست

ستاره امریکایي تیم فوتبال بورسیادورتموند 
به چلسي پیوست.

به گزارش خبرگزاری فارس، باش���گاه 
دورتموند  اعام کرد کریستیان پولیشیچ برای 
انتقال به تیم انگلیسی به توافق رسید.به همین 
خاطر با چلس���ی قراردادی امضا  می کند که 
ارزش آن بال���غ ب���ر 64 میلیون یورو خواهد 
بود.طبق همین اعام بازیکن 20 ساله تا پایان 

فصل جاری به عنوان یار قرضی آبی پوش���ان استمفوردبریجی باقی خواهد 
ماندوسپس در تابستان به تیم انگلیسی وارد خواهد شد.به این ترتیب بعد 
از هفته ها انتش���ار شایعات مختلف، کار انتقال این بازیکن 20 ساله به تیم 
 لیگ برتری درس���ت ش���د تا جانشین احتمالی ادن ازارد در تیم آبی پوش 

شود.
دلیل افت کاوه رضایی در گلزنی از دید سایت بلژیکی

س���ایت بلژیکی ضمن بی���ان دلیل افت 
کاوه رضایی، ابراز امیدواری کرده اس���ت این 
بازیکن در بازی برابر تیم سابق خود گلزنی را 
شروع کند.به گزارش ایسنا و به نقل از سایت 
voetbalnieuws، بروخه در تابستان بااترین 
رقم برای نقل و انتقاات را به باش���گاه شارلوا 
پرداخت و کاوه رضایی را از این تیم به خدمت 
گرفت ولی این بازیکن در بروخه تنها یک گل 
به ثمر رسانده و  موفق نبوده است. با این حال او در هفته های اخیر حضور 
فعالی در تمرینات تیم بروخه داشته است و به خوبی توانسته تمرین کند. 
مهمترین دلیل این بوده اس���ت که کاوه رضایی با مصدومیت روبرو بود و 
به همین دلیل نتوانسته در این فصل در تیم بروخه گلزنی کند چرا که با 

درد بازی می کرد.

بحث واگذاري باش���گاه هاي پرطرفدار پرسپولیس و 
اس���تقال بحث پیچیده اي است و در آن دسته از مباحثي 
قرار مي گیرد که محقق ش���دني نیس���ت، مگر خاف آن 

ثابت شود.
موضوع واگذاري س���رخابي ها به بخش خصوصي، 
پیش از این هم مطرح شده البته با همان قاطعیتي که امروز 
از س���وي متولیان ورزش، مطرح مي شود اما به سرانجام 
نرس���ید تا خوشبیني ها پس از طرح دوباره این ماجرا، به 

حداقل برسد.
ماجرایي که برخي از کارشناسان استخوان خرد کرده 
در ورزش که به مراتب از بسیاري از مدیران امروز ورزش، 
باتجربه تر و آگاه تر هستند، با اطمینان کامل اعام کرده اند 
بحث واگذاري منتفي اس���ت. بااخره محمد دادکان با آن 
س���ابقه عریض و طویل در ورزش، کسي نیست که روي 
ه���وا اظهارنظر کند و قطعاً ب���راي ادعاهاي خود، دایلي 

قانع کننده دارد.
با این احوال اگرچه این بحث این روزها دوباره داغ 
شده و هر از گاهي کدي از سوي وزارت ورزش مي رسد 
که مقدمات کار فراهم شده و قرار است تا پایان سال این 
اتفاق بیفتد اما ظاهراً هنوز ساز و کارهاي ازم آماده نشده 
تا شاهد اتفاقاتي عملي براي واگذاري این دو باشگاه باشیم 
و فعاً در حالیکه به نیمه هاي دي ماه نزدیک مي شویم، این 
واگذاري از حد خبرهاي منتشر شده  گاه و بیگاه، جلوتر 
نرفته است. خبرها و اظهارنظرهایي که بعضاً در رد یا تأیید 
این اتفاق منتش���ر مي ش���ود، مثل گذشته تردیدها را براي 
 واگذاري سرخابي ها نه تنها کمتر نمي کند بلکه افزایش هم 

مي دهد.
در هر حال از روزیکه ماجراي واگذاري سرخابي ها 
دوباره مطرح ش���د، پیشکسوتان پرسپولیس و استقال از 
اولین کس���اني بودند که خود را حائز ش���رایط کسب این 
امتیاز مي دانس���تند که البته با توجه به پاره اي ماحظات، 
آنها هم ش���انس چنداني براي داشتن سهم در این زمینه، 

نخواهند داشت.
اما جالب تر ماجرا آنجایي اس���ت که بعضاً از سوي 
متولیان گذشته این باشگاهها مواردي مطرح مي شود که حتي 
اگر واگذاري این دو باشگاه مقدور باشد، به آن صورتیکه 
اعام شده، امکان پذیر نخواهد بود و شکل و نحوه واگذاري 
باید در چارچوبي خاص انجام شود. موردي که محمدکاظم 

اولیایي مدیرعامل پیش���ین باشگاه استقال و عضو هیئت 
موسس اتحادیه مدیران فوتبال به آن اشاره دقیق داشته و با 
آوردن دایلي، عاوه بر آنکه سازمان تربیت بدني وقت و 
وزارت ورزش و جوانان را در رقم خوردن چنین شرایطي 
بخصوص براي اس���تقالي ها مقصر مي داند، مدعي است 
سازمان تربیت بدني سابق در ازاي تأمین کمک هزینه هاي 
ناچیز و بخور و نمیر، همه اموال استقال را غصب کرده و 

حاا هم مي خواهد خود باشگاه را بفروشد که این موضوع 
از ریشه دچار اشکال است.

اولیایي تأکید مي کند که سرخابي ها فروشي نیستند و 
همین که وزارت ورزش و جوانان این دو باش���گاه را به 

اهلش واگذار کند، سود کرده است.
حال اینکه در ادامه ماجرا، موارد دیگري مطرح شود 
که پیچیدگي هاي کاررا بیشتر و کاف را سردرگم تر کند، 
موضوعي اس���ت که زمان نشان خواهد داد اما هرچه که 
باشد با اطمینان مي توان گفت که واگذاري سرخابي ها، با 
شرایطي که این دو باشگاه دارند و با توجه به سوابق آنان، 

کار آساني، نخواهد بود.

س��ید کاظم اولیایی: استقال و پرسپولیس فروشی 
نیستند

مدیرعامل سابق استقال گفت: وزارت ورزش نمی تواند 
باشگاه های استقال و پرسپولیس را بفروشد چون این دو 

باشگاه اصا به آن وزارتخانه تعلق ندارد.
س���ید کاظم اولیایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار 
داشت: بحث فروش دو باشگاه استقال و پرسپولیس توسط 

وزارت ورزش از ریشه اشکال دارد و اصا وزارت ورزش 
نمی تواند و نباید بابت واگذاری این دو باش���گاه به بخش 
خصوصی یا به تعاونی ها پولی دریافت کند. چون این دو 

باشگاه اصا به وزارت ورزش تعلق ندارد.
وی در ادامه بیان داشت: من بیشتر در خصوص استقال 
صحبت می کنم چون اشرافم نسبت به این تیم بیشتر است. 
استقال در دهه های چهل و پنجاه ثروتمندترین باشگاه ایران 
و یکی از ثروتمند ترین باشگاه های جهان بود و هیچ نیازی 
به کمک های دولتی و غیر دولتی برای اداره خودش نداشت. 
اما متاس���فانه وقتی سازمان تربیت بدنی سابق که وزارت 
ورزش کنونی باشد متولی این باشگاه شد، به ازای کمک 

هزینه های ناچیزی که در حد بخور و نمیر بود، همه اموال 
این باشگاه را غصب کرد.

مدیرعامل پیشین باشگاه استقال افزود: بحث واگذاری 
اس���تقال به بخش خصوصی در قبال اخذ مبلغ، از ریشه 
دچار اش���کال است. وزارت ورزش این باشگاه را گرفت، 
اموالش را غصب کرد و حاا می خواهد خودش را بفروشد 

و پول بگیرد؟
اولیایی تصریح کرد:   منطقی 
ترین و اصولی ترین راه واگذاری 
استقال به بخش خصوصی، همان 
راهی هست که اتاق تعاون در پیش 
گرفته است. باید تعاونی متشکل 
از استقالی ها اعم از پیشکسوتان، 
هواداران و هر بخش خصوصی که 

خواهان مالکیت این باشگاه است شکل گرفته و در قالب 
یک تعاونی یا شرکت سهامی عام، مالکیت این باشگاه به 
اهلش واگذار شود. ضمن این که باید اموال این باشگاه را 
هم بازگردانند.همین اان باشگاه استقال اماکی در بهترین 
نقاط تهران دارد که با در اختیار داشتن آن می تواند از نظر 
مالی به خودکفایی برسد. اما این اماک در اختیار دیگران 
اس���ت. بعنوان مثال به ملک باشگاه استقال که در اختیار 
اداره کل تربیت بدنی تهران در میدان بهارستان است و به 
ورزشگاه تنیس استقال حوالی میدان ونک اشاره می کنم. 
یا دیگر اماکی که آنقدر با استفاده مانده که به مخروبه ای 
تبدیل شده است. نه از این اماک استفاده می شود و نه آن 

را به صاحبش باز می گردانند.
عضو هیات موسس اتحادیه مدیران فوتبال ایران در ادامه 
اظهار داشت: تشکیل کارگروه تخصصی واگذاری استقال 
با محوریت اتاق تعاون را باید به فال نیک گرفت و امیدوار 
بود که تنها راه باقی مانده برای نجات این باشگاه با موفقیت 
طی شود. خصوصی سازی استقال و پرسپولیس باید سرآغاز 
خصوصی سازی در فوتبال ایران باشد و سرخابی ها باید 

الگویی مناسب برای خصوصی سازی دیگر تیم ها باشند.
وی در پایان گفت: مجددا تاکید می کنم اس���تقال و 
پرسپولیس فروشی نیستند. همین که وزارت ورزش این دو 
باشگاه را به اهلش واگذار کند و خودش ناچار نباشد ساانه 
مبلغ کانی صرف هزینه های اداره این دو باشگاه کند، مثل 

این است که سود کرده است.

ایران، کره جنوبی و ژاپن؛ مدعیان اصلی 
جام ملت های آسیا

سایت استرالیایی از تیم های ایران، کره جنوبی و ژاپن به عنوان مدعیان 
اصلی قهرمانی در جام ملت های آسیا یاد کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از نیوز استار استرالیا، جام ملت های آسیا 
ش���نبه با دیدار بحرین و امارات در کش���ور امارات آغاز می شود و 24 تیم 

آسیایی برای حضور در این رقابت ها به مصاف هم خواهند رفت.
در این بین، س���ه تیم مدعی حضور دارند که به نظر ش���رایط بهتری 
نس���بت به تیم های دیگر آسیایی دارند. تیم های ایران، کره جنوبی و ژاپن 
تیم هایی هستند که با دیگر تیم ها فاصله انداخته اند. در ترکیب این تیم ها 
بازیکنانی وجود دارند که به راحتی می توانند تفاوت ایجاد کنند. برای مثال 
سردار آزمون از ایران، یوشیدا از ژاپن و سون هیونگ مین کره ای ستاره هایی 
هستند که در سطح جهانی اند و می توانند با نمایش خوب خودشان در این 

جام، چشم ها را به خود خیره کنند.
در این بین استرالیا باید خیلی مراقب ایران باشد. ایران در دوره قبل 
در ضربات پنالتی حذف شد و مدت هاست که با کارلوس کی روش کار 
کرده و از هماهنگی باایی برخوردار است. آخرین دیدار استرالیا و ایران، 
همان دیدار معروف 199۷ اس���ت که با تس���اوی 2 بر 2 به پایان رسید. از 
زمانی که استرالیا به عضویت کنفدراسیون فوتبال آسیا درآمد با ایران بازی 

نداشته و ممکن است این روند در جام ملت ها تغییر کند.
ام���ا، تیم ه���ای کره و ژاپن را که در جام جهانی روس���یه عملکرد 
 خوب���ی داش���تند  بای���د از دیگر مدعی���ان قهرمانی در ج���ام ملت ها 

برشمرد.

هشت نفر از مدیران ورزش از 
چهار دستگاه در راستای رایزنی های 
ازم برای تقویت بودجه ورزش در 
سال 9۸، نشستی مشترک با مسئوان 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 

اسامی برگزار کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه 
در ایحه بودجه پیش���نهادی رئیس 
جمهور برای س���ال 139۸، سه نهاد 
اصلی ورزش یعنی وزارت ورزش، 
کمیته ملی المپی���ک و کمیته ملی 
پارالمپیک افزایش بودجه داشته اند اما 
با توجه به حساسیت سال آینده برای 
ورزش و اینک���ه عاوه بر بازی های 
ساحلی جهان بس���یاری از میادین 
انتخابی و توزیع س���همیه ها برای دو 
روی���داد بزرگ المپیک و پارالمپیک 
2020 توکیو هم در این سال برگزار 
می شود، مدیران مربوطه در این نهادها 
پیگیری برای تقویت بودجه مصوب را 
در دستور کار قرار داده اند. در همین 
راستا نمایندگان وزارت ورزش، کمیته 
ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک و 

شرکت توس���عه و نگهداری اماکن 
ورزشی نشستی مشترک با کمیسیون 
فرهنگی مجلس ش���ورای اسامی 
برگزار کردند تا درخواس���ت خود 
ب���رای افزایش حداکثری بودجه 9۸ 
ورزش را به صورت رسمی مطرح و 

پیگیری کنند.
البته هماهنگی برای برگزاری 
این نشست از طرف مسئوان وزارت 
ورزش ک���ه اتفاقا نس���بت به دیگر 
نهادهای ورزشی بیشترین سهم را از 
افزایش بودجه سال 9۸ ورزش داشته، 
انجام ش���د با این حال از نمایندگان 
دیگر نهادهای مرتبط نیز دعوت شده 
بود تا در جلس���ه موردنظر شرکت 

داشته باشند.
ژال���ه فرامرزی���ان و امیررضا 
خادم معاون���ان وزارت ورزش در 
ام���ور مالی و مجلس همراه عزیزی 
مدیرکل امور مجلس این وزارتخانه، 
کیکاووس سعیدی خزانه دار  و ذی 
حس���اب و احمد بابایی مدیر مالی 
کمیته ملی المپیک، مسعود اشرفی و 

شهرام منکرسی سرپرست دبیرکلی و 
خزانه دار کمیته ملی پارالمپیک همراه 
با حسن کریمی مدیرعامل شرکت 
توس���عه و نگهداری اماکن ورزشی 
نمایندگان چهار نهاد ورزشی بودند 
که در نشست با کمیسیون فرهنگی 

مجلس شرکت داشتند.
این نشس���ت در محل مجلس 
شورای اسامی برگزار شد و طی آن 
مدیران ورزشی حاضر در نشست با 
تاکید بر اهمیت سال 9۸ برای ورزش، 
خواستار توجه بیشتر به بودجه ورزش 
و تقویت حداکثری آن شدند. در پایان 
این نشست مقرر شد موضوع افزایش 
بودجه ورزش در کمیس���یون تلفیق 

مطرح و بررسی شود.
ایحه بودجه سال آینده، 4 دی ماه 
در اختیار مجلس گذاشته شد. بر اساس 
ایحه تقدیمی رئیس جمهور، بودجه 
ج���اری و عمرانی وزارت ورزش که 
در سال 9۷ رقمی معادل 1123 میلیارد 
و ۷45 میلیون و 300 هزار تومان بود 
ب���ه رقم 1166 میلیارد و 565 میلیون 

و ۸00 هزار تومان افزایش یافته است. 
رقم افزایش بودجه ورزش در س���ال 
جدی���د 42 میلیارد و ۸20 میلیون  و 

500 هزار تومان بوده است.
همچنین بودجه جاری و عمرانی 
کمیت���ه ملی المپیک از 6۸ میلیارد و 
691 میلی���ون و 600 هزار تومان در 
س���ال 9۷ به رقم ۷4 میلیارد و 500 
میلیون تومان افزایش داش���ته است. 
بودجه کمیته ملی المپیک 5 میلیارد 
و ۸0۸ میلی���ون  و 400 هزار تومان 

افزایش داشته است.
کمیته ملی پارالمپیک نیز که در 
سال 9۷ بودجه ای معادل 2۸ میلیارد و 
6۷0 میلیون تومان داشت، با 2 میلیارد 
و 930 میلیون  تومان افزایش در سال 
9۸ به رقم 31 میلیارد و 600 میلیون 

تومان رسیده است.
در این ایحه بودجه، برای شرکت 
توسعه و نگهداری اماکن ورزشی که 
شرکت زیر مجموع وزارت ورزش 
به حساب می آید افزایش بودجه قابل 

توجهی لحاظ نشده است.

اقامه نماز جمعه این هفته تهران  به امامت 
حجت ااسام حاج علی اکبری

نماز عبادی � سیاس���ی جمعه این هفته تهران به امامت حجت ااس���ام 
حاج علی اکبری در مصای امام خمینی تهران اقامه خواهد شد.

بنابر گزارش رسیده  پیش از خطبه های نماز جمعه ،حسن بنیانیان رئیس 
کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقاب فرهنگی با موضوع سیاست فرهنگی و 

فرهنگ سیاست زده، سخنرانی می کند.
در های مصاا از ساعت 10 باز خواهد شد و مراسم نماز جمعه تهران از 

ساعت 10و 40 دقیقه آغاز می شود.
معاون درمان وزارت بهداشت، 
جایگزینی تجهیزات یکبار مصرف 
با وس���ایل چندبار مصرف و یا قابل 
اس���تفاده مجدد با استفاده از روش 
اس���تریل مناسب را اقدامی در جهت 
صرفه جویی درهزینه های مراکز درمانی 

دانست.
به گزارش مهر، قاسم جان بابایی، 
با توجه به محدودیت منابع، مدیریت 
منابع و مصارف را یکی از اولویت های 
وزارت بهداشت دانست و گفت: در 
این زمینه با اقداماتی که انجام ش���ده 
است عاوه بر ایجاد فرهنگ حمایت 
از محصوات با کیفیت تولید داخل 
در بیمارس���تان ها و مراکز ارائه دهنده 
خدمت، به استانداردسازی خدمات 
درمان���ی نیز پرداخته ایم و بس���تر 
برنامه های کان نظام سامت همچون 
نظام ارجاع، استقرار راهنماهای بالینی و 

سند درمان را فراهم کرده ایم.
وی در خصوص اقدامات کمیته 
مدیریت مناب���ع و مصارف وزارت 
بهداش���ت با بیان اینکه با توجه به 
محدودی���ت مناب���ع، مدیریت ارائه 
خدمات س���امت یک نیاز اساسی 
اس���ت، تاکید کرد: مدیریت منابع به 

معنی کاهش مصارف نیس���ت، بلکه 
باید بتوانیم دسترسی عادانه به خدمات 
ایمن و با کیفیت را برای مردم فراهم 

کنیم.
جان بابایی با بیان اینکه مدیریت 
منابع و مصارف یکی از اولویت های 
وزارت بهداشت است، درخصوص 
اقدام���ات کمیت���ه مدیریت منابع و 
مصارف وزارت بهداشت، افزود: در 
این راس���تا وزارت بهداشت، بیماران 
دارای بیمه تکمیلی را از طریق استقرار 
نظام استحقاق  سنجی شناسایی کرده و 
به منظور دقت در شناسایی بیماران با 
بیمه تکمیلی، برای متصدیان پذیرش، 
طرح های تش���ویقی در نظر گرفته 

شده است.
رئی���س کمیته مدیریت منابع و 
مصارف دبیرخانه ستاد کشوری تحول 
سامت، ادامه داد: همچنین در راستای 
اجرای سیاست های کمیته مدیریت 
منابع و مصارف، در مراکز درمانی نیز 
اقدامات���ی همچون بازبینی و اصاح 
فرمواری دارو و ملزومات پزشکی 
بیمارس���تان ها، حذف و جایگزینی 
داروهای برند خارجی با انواع مشابه 
تولید داخل، اس���تفاده از دارو و لوازم 

مصرفی پزش���کی با سطح پوشش 
بیمه ای کامل  ت���ر، کنترل و منطقی 
ک���ردن مصرف دارو از طریق تنظیم 
پروتکل های درمانی، اولویت بررسی 
اقام پرهزینه از لحاظ سهم بااتر یارانه 
و ممنوع کردن تجویزهای خارج از 
فرمواری مصوب هر بیمارستان نیز در 

دستور کار قرار گرفته است.
وی، جایگزین کردن تجهیزات 
یکب���ار مصرف با تجهیزات چند بار 
مصرف و یا قابل اس���تفاده مجدد با 
اس���تفاده از روش استریل مناسب را 
اقدام���ی در جهت صرفه جویی در 
هزینه های مراکز درمانی برشمرد و 
گفت: همچنین در این راستا، 50 قلم 
دارو و ل���وازم پرهزینه در تمام مراکز 
شناس���ایی شده و نسبت به حذف و 
جایگزینی اق���ام مذکور با موارد با 
کیفی���ت و قیمت پایین تر و یا اقام 
مشابه تولید داخلی، اقدام شده است.

جان بابایی افزود: همچنین جهت 
حمایت از پزشکانی که از »پروتزها 
و ل���وازم مصرفی با کیفیت ایرانی و 
قیمت پایین  تر« یا »داروهای ژنریک« 
استفاده می  کنند، از ابزارهای تشویقی 

استفاده می شود.

 معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه 
استفاده از توانایی و ظرفیت کاردرمانان در اولویت برنامه های 
بهزیس���تی قرار دارد، گفت: اکنون این افراد با 2000 مرکز 

غیردولتی همکاری دارند.
به گزارش مهر، حسین نحوی نژاد در بیست و سومین 
همایش توانبخش���ی کاردرمانی ایران افزود: توانمندسازی 
گروه های مختلف دارای معلولیت و ایجاد امید و نش���اط 
در میان آنها یکی از اولویت های امور توانبخشی بهزیستی 
است که در این زمینه سعی می کنیم خدمات تخصصی 
هم به آنها ارائه دهیم. وی با اشاره به این که از فعاان امور 
معلوان و اندیشه و تجربیات آنها برای بهبود خدمات کلینیکی 
استفاده می کنیم، گفت: همواره سعی کرده ایم   فضای هم 
اندیشی را در میان معلوان ایجاد کنیم و از این به بعد هم 

این گونه خواهیم بود.
معاون توانبخش���ی سازمان بهزیستی با تأکید بر این 
که اکنون 13 مرکز دانشگاهی در کشور به تربیت نیروهای 
متخصص در حوزه کاردرمانی می پردازند، گفت: حاصل 
ت���اش های این مراک���ز، تربیت و فعالیت 4200 نیروی 
کاردرمانی در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد 

و دکتر  است.
وی اظهار داشت: سازمان بهزیستی تمامی تاش خود 
را در   استفاده از این نیروها به کار می گیرد به طوری که 
اکنون 130 نفر از نیروهای متخصص در زمینه کاردرمانی 
در مراکز توانبخشی و کلینیک های تخصصی مشغول به 
کار هستند. وی با اشاره به این که 2000 مرکز غیردولتی هم 
در ارائه خدمات به معلوان از نیروهای متخصص کاردرمان 
استفاده می کنند، گفت: تقویت هویت حرفه ای و جایگاه 
کاردرمان���ی ایران در عرصه جهانی مدنظر ما قرار دارد، به 
طوری که تمامی دستگاه ها از ظرفیت های این افراد در 
ارائه خدمات تخصصی بهره می گیرند و باید در تقویت 

جایگاه آنها اقدام شود.
نحوی نژاد گفت: در سال آینده سعی می کنیم درباره 
ارائه خدمات مناس���ب به معلوان در حوزه های مختلف 
اقدامات موثری انجام دهیم که افزایش بودجه مناسبی را در 

نظر گرفته ایم و امیدواریم به تصویب برسد.
وی تأکید کرد: در سال های اخیر مستمری معلوان از 
رشد مناسبی برخوردار بوده که امیدواریم بتوانیم با توجه به 

شرایط فعلی جامعه این روند را حفظ کنیم.

بیمه محیط بانان و خرید خودروهای 
عملیاتی در دستور کار  محیط زیست

 فرمانده یگان سازمان حفاظت محیط زیست با رئیس پلیس پیشگیری 
ناجا در زمینه پیگیری بیمه محیط بانان وخرید خودروهای عملیاتی مناسب 

برای استفاده در پاسگاه های محیط بانی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش مهر، جلسه مشترک یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط 
زیست و پلیس پیشگیری ناجا با حضور سردار محمد شرفی رئیس پلیس 
پیشگیری ناجا، سرهنگ جمشید محبت خانی فرمانده یگان حفاظت محیط 
زیست، ماکان موسوی، مدیرکل پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست با 
موضوع پیگیری بیمه محیط بانان وخرید خودروهای عملیاتی مناسب برای 
استفاده در پاسگاه های محیط بانی برگزار شد. در این نشست بر ایجاد کانالی 
مستقل به منظور ارتباط شبکه بیسیم بین ناجا و یگان حفاظت سازمان حفاظت 
محیط زیست تاکید شد و هماهنگی های ازم برای خرید خودرو های عملیاتی 
خارجی برای مناطق چهارگانه و پاسگاه های محیط بانی سازمان حفاظت 
محیط زیست از طریق ناجا انجام شود. همچنین مقرر شد، بیمه تکمیلی تمامی 
محیط بانان از طریق سازمان حفاظت محیط زیست به صورت یکپارچه باعقد 

قرارداد با بیمه امید ناجا انجام شود.
در این نشست بر استفاده از ظرفیت های  ناجا در زمینه آموزش های 
تخصصی و س���الن های تیراندازی برای اس���تفاده یگان سازمان حفاظت 
محیط زیس���ت تاکید و مقرر ش���د هماهنگی های ازم در این خصوص 

صورت پذیرد.

معرفی کتاب

صد سال وزنه برداري
»صد سال وزنه برداري« به قلم رضا 
پورعالي مروري است بر یک سده فعالیت 
رشته پرافتخار وزنه برداري در ایران، از 
نخستین روزهایي که تمرین رشته هالتر 
در باشگاه هاي ورزشي کشورمان پا گرفت 
ت���ا به امروز که پوادمردان وزنه برداري 
ایران، در همه این سال ها با قهرماني هاي 
پرشمار خود در رقابت هاي بین المللي، 
همواره تجلي غرور و اراده ملي در عرصه 

ورزش بوده اند.
این کتاب ش���ما را به دنیاي آمار، 
ارقام، کیلوها و رکوردها مي برد تا بیشتر 
از همیشه با بهترین ها و اولین هاي تاریخ 
وزنه برداري ایران آشنا شوید.  جمع آوري همه رکوردهایي که براي وزنه برداري 
ایران در این سال ها منجر به کسب مدال و افتخار شدند، تاش دشوار و 
البته شیریني بود. در این کتاب که گردآوري آن چیزي نزدیک به هفت سال 
زمان برد، با اشاره به تاریخچه حضور وزنه برداري ایران در آوردگاه المپیک، 
رقابت هاي جهاني، بازي هاي آس���یایي و رقابت هاي قهرماني آسیا، نام همه 
مدال آوران و رکوردداران تاریخ وزنه برداري ایران بین سال هاي 194۸ تا 201۸ 
آمده است؛ ۷0 سال کسب مدال و افتخار توسط وزنه برداران ایران زمین در 

کتابي با عنوان »صد سال وزنه برداري«. 
شایان ذکر است که »صد سال وزنه برداري« تنها کتاب موجود در این 
ورزش است که مشابهي ندارد و مي تواند مرجعي قابل اعتماد براي عاقه مندان 

به وزنه برداري باشد.

وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک در اردوی کشتی گیران
وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک با حضور در خانه 
کش���تی تهران، نظار گر تمرین اردوی تیم ملی کشتی آزاد بودند.به گزارش 
خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر و سید رضا صالحی امیری عصر دیروز از 
تمرین کشتي گیران دیدن کردند. در بدو ورود وزیر ورزش و جوانان و رئیس 
کمیته ملی المپیک، مسئوان فدراسیون کشتی و همچنین غامرضا محمدی و 
محمد بنا به عنوان سرمربیان تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی، به استقبال آنها 
رفتند و برای دقایقی، به گفت وگو با وزیر و دیگر میهمانان پرداختند.بازدید 
وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک از اردوی تیم ملی کشتی 
آزاد در حالی انجام شد که فدراسیون کشتی همچنان توسط سرپرست اداره 
می شود و اهالی کشتی در انتظار این هستند که تاریخ برگزاری مجمع عمومی 

برای انتخاب رئیس جدید از سوی وزارت ورزش اعام شود.
رویارویي جنوبي هاي مدعي در هفته هشتم لیگ برتر بسکتبال

هفته هشتم لیگ برتر بسکتبال با رویا رویي دو تیم مدعي جنوبي برگزار 
خواهد شد.پتروش���یمي ماهشهر صدرنشین جدول مقابل نفت آبادان قرار 
خواهد گرفت.تیمي که در رده سوم جدول قرار دارد وهفته قبل به شیمیدر 
باخت اما سرمربي نفت  داوران را در این شکست مقصر معرفي کرد.نفتي ها 
 فرصت دارند تا با برد مقابل پتروش���یمي قابلیت هاي خود را ثابت کنند 
هر چند که کفه ترازو به نفع ماهشهري ها سنگیني مي کند.در سایر دیدارها 
ذوب آهن اصفهان میزبان شهرداري گرگان است ،آویژه صنعت مشهد مهمان 
رعد پدافند خوزستان خواهد بود وپگاه ونیروي زمیني برگزار کننده دربي 

تهراني ها هستند.این مسابقات امروز برگزار مي شود.
خبر خوب در مورد  علیرضا جهانبخش

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد که علیرضا جهانبخش حتی اگر به 
بازی اول با یمن نرسد، به سایر دیدارهای جام ملت های آسیا می رسد.به گزارش 
خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که در جام ملت های آسیا با تیم های عراق، 
یمن و ویتنام همگروه است، روز 1۷ دی ماه در اولین بازی خود به مصاف یمن 
خواهد رفت.کی روش در خصوص  مصدومیت علیرضا جهانبخش گفت: از نگاه 
فنی و پزشکی کاما معتقدیم که جهانبخش می تواند خودش را به این مسابقات 
برساند حتی اگر او به بازی اول ما مقابل یمن نرسد.کی روش در ادامه افزود: به 
خاطر نمایش و عملکردی که تیم ملی ایران در جام جهانی داشت و این تصور 
که بازیکنان ما به تیم های خوب اروپایی خواهند رفت، لحظات خوبی داشتیم اما 

متاسفانه از ماه سپتامبر به اینطرف با موجی از مصدومیت ها مواجه شدیم.

اخبار کوتاه داخلی

نشست مسئوان ورزش با مجلسی ها برای افزایش بودجه سال ۹۸

 استفاده از  ظرفیت کاردرمانان در اولویت 
برنامه های بهزیستی است

رییس س���ازمان غ���ذا و دارو 
گفت: امروز تدبیر اداره امور کش���ور 
در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، 
نیازمند هماهنگی و همدلی افزون تر 
مدیران، خصوصا مدیران ارشد، تسهیل 
فرایندهای تصمیم سازی و تسریع در 

تصمیم گیری و اجرا است.
به گزارش ایس���نا و بنابر اعام 
پایگاه خبری س���ازمان غذا و دارو، 
دکتر غامرضا اصغری در واکنش به 
حواشی این روزهای حوزه سامت 
در یادداش���تی آورده است: پرواضح 
اس���ت که برای مقابله با تحریم و 
تهدید دش���من، قبل از هرچیز، نیاز 
مبرم به آرایش جنگی ارکان دولت و 
عملکرد قرارگاهی متناسب با شرایط 
جدید اقتصادی خودنمایی می کند. البته 
ابایی نیست که گفته شود روند جاری 
مدیریت کشور در برخی نواحی از 
آشفتگی رنج می برد و بر این وزن و 
م���دار نمی چرخد. به عنوان نمونه، از 
زمان تصمیم برداش���ت 500 میلیون 
یورو از صندوق توس���عه ملی برای 

کمک ب���ه وضعیت بحرانی زنجیره 
تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، بیش 
از دو ماه گذش���ته است، تصمیمی 
که نه لزوما توس���ط دولت، بلکه با 
جلسات و پیگیری های فراوان فعاان 
این حوزه و درخواس���ت سران قوا 
منجر به موافقت مقام معظم رهبری و 
اباغ آن به دولت شده، اما تعلل بسیار 
و سازوکار نامناسب پرداخت ریالی 
این مبلغ، هنوز آن را عملیاتی ننموده 
و پیش بینی می شود تا یک ماه آینده 
نیز دردی از مطالبات انباشته زنجیره 
تأمین دارو و تجهیزات پزش���کی را 

التیام نبخشد.
در بخشی دیگر از این یادداشت 
آمده اس���ت: زمانی ک���ه با دارو و 
تجهیزات ضروری پزشکی که نه فقط 
یک کاای اساسی، بلکه حیاتی است، 
این گونه معامله ش���ود، با سایر امور 
کش���ور، ناباورانه باید گفت برخورد 
بهتری نخواهد ش���د. در این شرایط 
امیدواریم که تصمیم درست و موضع 
به هنگام وزیر محترم بهداشت، ااقل 

هشداری جدی باشد که این روش 
و منش اداره امور در ش���رایط دشوار 
تهدید و تحدید نیست و البته تلنگری 
هم باشد بر برخی مخالفان دولت - که 
متأسفانه بخشی از این تأخیر را دامن 
زده اند - که هرگونه تضعیف دولت در 
اداره امورکشور، صرفاً بازی بد فرجامی 
در زمین دشمن و سوراخ کردن کشتی 
نظام مقدس جمهوری اسامی است 
ک���ه موافق و مخالف را در برگرفته 

است، العاقل یکفیه بااشاره.
و اما روی دیگر سخن به وزیر 
محترم بهداشت؛ به عنوان یک شاهد 
و ناظر همه چهار دهه گذش���ته نظام 
سامت عرض می کنم: طرح تحول 
نظام س���امت، بهبود شاخص های 
عدالت در سامت و توسعه و بهبود 
خدمات س���امت به محروم  ترین 
فرزندان ای���ن ملت در اقصی نقاط 
این سرزمین، اینک فرزند شماست و 
برای همیشه تاریخ، مادران و پدران را، 
تحمل هر گزند و دونیم شدن فرزند، 

نشاید و نباید.

یادداشت رئیس سازمان غذا و دارو درباره حواشی اخیر 
حوزه »سامت«

قبول یا رد استعفای وزیر بهداشت را 
دولت باید اعام کند

س���خنگوی وزارت بهداشت گفت: قبول یا رد استعفای وزیر بهداشت را 
دولت باید اعام کند.

به گزارش مهر، ایرج حریرچی، در برنامه حاا خورشید، با عنوان این مطلب 
که مجلس سال گذشته سه عنوان بیماری خاص را هفت عنوان کرد، افزود: بیش 

از دو برابر تعداد بیماران رفت باا اما ریالی به بودجه ما اضافه نشد.
وی ادامه داد: ردیف 129454ذیل دس���تگاه وزارت بهداشت تحت عنوان 
درمان بیماران خاص و صعب العاج که در قانون بودجه س���ال 9۷ مبلغ 216 
میلیارد تومان در آن لحاظ شده بود در ایحه بودجه سال 9۸ به مبلغ 150 میلیارد 
تومان کاهش یافته است. بنابراین هیچ منبع جدیدی برای حمایت از این بیماران 

به بودجه جاری وزارت بهداشت افزوده نشده است.
حریرچی در ارتباط با موضوع استعفای وزیر بهداشت، گفت: دکتر هاشمی 
چهارشنبه گذشته استعفای خودشان را تقدیم دولت کردند. اطاع رسانی از بررسی، 

قبول یا رد استعفا را باید ستاد اطاع رسانی دولت اعام کند.

حذف و جایگزینی داروهای برند خارجی در بیمارستان ها

ایجاد محدودیت در باک چین امکان پذیر نیست

پیش بینی تولید ۱۸۰ هزار تن پسته در امسال

رئیس س���ازمان ش���یات ایران از رشد 25 درصدی 
صادرات آبزیان و محصوات شیاتی در سال 96 خبر داد 
و گفت: 13۷ هزار تن محصوات شیاتی به ارزش 510 

میلیون دار پارسال از کشور صادر شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شیات ایران،  حسن 
صالحی با اشاره به اینکه سال 96 یکی از سال های خوب 
در امر صادرات و آبزی پروری بوده، اظهار داشت: علیرغم 
خشکسالی و کم آبی پارسال تولیدات شیات یک میلیون و 
200 هزار تن بود که از این میزان سهم صید ۷24 هزارتن 
و آبزی پروری 4۸0 هزار تن بوده است که می توان گفت 
پرورش ماهیان گرمابی – سردآبی، میگو و پرورش ماهی در 
دریا در زنجیره این فعالیت سهم بسزایی در این میزان تولید 
داش���ته است.  وی با تاکید بر رشد 25 درصدی صادرات 
آبزیان و محصوات ش���یاتی در سال 96 افزود: پارسال 
بیش از 26 هزار تن میگو به کشور های هدف صادر شد 
و ارزش صادرات محصوات شیاتی بیش از 510 میلیون 

دار به میزان 13۷ هزار تن بوده است.
صالحی ادامه داد: بخش شیات و آبزیان از بخش هایی 

است که تراز تجاری آن مثبت است و در سال کمتر از ۸0 
میلیون دار واردات در این بخش صورت می گیرد در حالی 

که ارزش صادرات آن چندین برابر واردات است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: در حوزه صید و 
صیادی فعالیت های جدیدی از جمله صید با قاب به ویژه 
صید تون ماهیان سال ها در دستور کار شیات قرار داشت 
که به همت همکاران پرتاش در سیستان و بلوچستان هم 
اکنون به طور گسترده در حال انجام است. وی با اشاره به 
تولید میگو تاکید کرد: میزان برداشت میگو به 3۸ هزار تن 
رس���یده  و برآورد ما این است که در 40 سالگی انقاب 

اسامی 40 هزار تن میگو برداشت داشته باشیم.
صالحی ضمن اشاره به ضرورت تولید خوراک غذای 
اروی در داخل کشور تصریح کرد: ازم است برای تولید 
میگو و تولید غذای اروی آن کارخانه هایی در داخل کشور 
راه اندازی ش���ود و از ماشین آات داخلی استفاده شود و 
اگر فرایند تولید غذای اروی در داخل واقعاً دارای مشکل 
بوده و ممکن است زمان بر باشد ازم است برای واردات 

آن با دستورالعمل خاص اقدام شود.

رشد ۲۵ درصدی صادرات آبزیان در سال گذشته

حجم تولید امس���ال 1۸0 هزار تن پسته 
در کش���ور بالغ بر 1۸0 هزار تن پیش بینی 

می شود.
مدیرکل دفتر میوه های سردس���یری و 
خش���ک معاونت امور باغبانی وزارت جهاد 
کش���اورزی ضمن اعام این مطلب ،سطح 
کشت باغات پس���ته در سال جاری را 424 
هزار هکتار بیان کرد و گفت: س���ال 96 از 
سطح زیر کشت 4۷0 هزار هکتار 2۸۷ هزار 
تن پسته تولید و 13۸ هزار تن صادر شد و 
در هفت ماهه امسال هم بیش از 29 هزار تن 
پسته صادر شده که رشد چشمگیری نسبت به 

مدت مشابه پارسال نشان می دهد.
شکراله حاجی وند با بیان این که کرمان 
همچنان بیش���ترین سطح زیر کشت و تولید 
پس���ته را در کشور دارد، اظهار داشت: پیش 
بینی می ش���ود امسال به علت عدم تلقیح و 
گرمازدگی در استان کرمان میزان تولید پسته 
کاهش داش���ته باشد، به طوری که تولید این 

محصول در این استان بین 30 تا 50 هزار تن 
برآورد می شود.

وی تغییرات اقلیمی و مبارزه با آفات پسته 
را از مهمترین مشکات در حوزه تولید این 

محصول دانست و گفت: سال 96 دستورالعمل 
مقابله با "پسیل" پسته توسط محققان تدوین و به 
سازمان حفظ نباتات کشور ارایه شد که پس از 
اصاح آن توسط این سازمان، دستوالعمل نهایی 
به استان ها اباغ شد. همچنین سموم مورد نیاز 
برای مبارزه با این آفت توسط سازمان حفظ 
نباتات کشور در حال تعیین و تامین است و 

دراختیار باغداران قرار خواهد گرفت.
مدیرکل دفتر میوه های سردس���یری و 
خش���ک معاونت امور باغبانی وزارت جهاد 
کشاورزی با اشاره به اینکه ایجاد باغات مادری 
پسته در چند نقطه کشور در دستور کار قرار 
گرفته اس���ت و در استان هایی مانند خراسان 
رضوی، فارس و اصفهان در حال انجام است، 
درباره اصاح و نوسازی باغات پسته گفت: 
برنامه اصاح، نوسازی، جایگزینی و توسعه 
باغات کش���ور را در سطح 160 هزار هکتار 
داریم که برای این کار به 56 میلیون اصله انواع 

نهال نیاز است.

فرونشست زمین تأسیسات زیربنایی کشور 
را تهدید می کند 

 فرونشست زمین، راه ها، پل ها، خطوط آهن، فرودگاه ها و خطوط 
انتقال آب، برق و گاز را تهدید می کند. 

محمد شکرچی زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
دیروز با هشدار نسبت به تشدید فرونشست دشت ها و بستر سازه های 
مهم گفت: دلیل اصلی فرونشست ها، برداشت بی رویه آب های سطحی و 

زیرزمینی است که منجر به تغییر فشار در ایه های زمین می شود.
وی افزود: فرونشس���ت اگر در همه دشت ها یکسان باشد، آثار سوء 
به همراه ندارد، اما در عمل چون ضخامت سنگ بستر و عمق آن تغییر 
می کند، دچار شکاف می شویم. به همین خاطر ترک خوردگی در دشت ها 
به وجود می آید و متاس���فانه بیش از یک س���وم دشت های کشور دچار 

موضوع فرونشست هستند.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مس���کن و شهرسازی گفت: اکنون مساله 
فرونشس���ت زمین در اطراف تاسیسات زیربنایی مثل راه ها، فرودگاه ها و 
راه آهن برای وزارت راه و شهرسازی به یک چالش جدی تبدیل شده و 

تشدید آن آثار زیان باری به همراه خواهد داشت.

معاون استاندار تهران: بوی نامطبوع 
پایتخت  خطرناک نیست

معاون سیاس���ی و اجتماعی اس���تاندار تهران اعام کرد: بر اساس اعام 
هواشناسی و دیگر نهادهای متولی، منشا بوی نامطبوع که از عصر دیروز  در 
پایتخت متصاعد شده ناشی از مشکل آلودگی هوایی نیست بلکه منشا زمینی 

دارد و خطرناک   نیست.
شکراه حسن بیگی اظهارداشت: بررسی ها برای یافتن علت دقیق منشا این 
بو در حال انجام است. وی افزود: محیط زیست و سایر متولیان در حال بررسی 
برای یافتن علت و منشا بو هستند و جلسه فوق العاده در سطح استان با حضور 
همه دستگاه های متولی برای  بررسی بیشتر تشکیل شد. حسن بیگی ترکیدگی 
لوله فاضاب را به عنوان عامل این بو رد کرد و گفت که شهروندان خبرها را 

از منابع رسمی در این مواقع پیگیری کنند. 
به گزارش ایرنا سخنگوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران  
هم براساس گزارش آبفا، شرکت گاز و  پاایشگاه تهران اعام کرد که هیچ حادثه 
ای در تاسیس���ات این مجموعه ها رخ نداده اس���ت. صمیم روزبهانی  گفت که 
نخستین بار محل انتشار این بو از حوالی منطقه حسن آباد در مرکز شهر تهران 

گزارش شده است. 
از س���ویی، س���خنگوی اورژانس تهران  اعام کرد ک���ه هیچ موردی از 
آس���یب دیدگی و   مراجعه در نتیجه بوی نامطبوع در ش���هر تهران به سامانه 115 

گزارش نشده است.
در این حال،معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیس���ت اس���تان تهران   
اعام کرد که تیمی ارزیاب و کارشناسی از این نهاد با همکاری سایر متولیان 

تشکیل شده و درحال بررسی علت و منشا بوی نامطبوع است .
یک نماینده مردم تهران هم از گفتگوی تلفنی با فرماندار تهران و تشریح 
دایل و منبع بوی نامطبوع  دیروز تهران خبر داد.  سیده فاطمه ذوالقدر  به ایسنا 
گفت: فرماندار تهران در گزارش���ی اعام کرد منش���اء این بو ایستگاه مترو  ملت 
اس���ت و  کمیته های ویژه ای از ش���رکت آب و فاضاب تهران، شرکت گاز و 
سازمان آتش نشانی برای بررسی علت پخش این بوی نامطبوع  در این ایستگاه 

حضور یافتند. 
در چنین ش���رایطی کارگروهی ویژه برای بررسی منشاء بوی نامطبوع در 
تهران تشکیل شد. کیومرث کانتری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان   در 
این باره  گفت:  از س���اعت 16- دیروز- گزارش های مردمی مبنی بر انتشار بوی 
مشمئز کننده در مناطق مختلف تهران از جمله  2، 6، ۷، 11، 12، 19و ۷ به دست 
ما رسید که به دنبال آن کارگروه ویژه ای در محیط زیست شهر تهران با حضور 
شهرداری، آتش نشانی و مدیریت بحران تشکیل شد تا منشاء آن را پیدا کنیم. 
وی ادامه داد: اطاعات غیر مستندی در رابطه با این بو به دست ما رسیده    که 
هیچکدام  هنوز تائید نشده است. شرکت آب و فاضاب  هم شکستگی شبکه 

فاضاب را رد کرده است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران  به شبکه خبر  گفت : بررسی های 
ما تا این لحظه به نتیجه مستندی نرسیده  ولی این بو تقریبا شبیه  یک ماده شیمیایی 
به نام "مرکاپتان" اس���ت که معموا به لوله های گاز تزریق می ش���ود؛ ولی هنوز 

مدیرعامل شرکت گاز تهران  این موضوع را تائید نکرده است.
به گفته کانتری، ایستگاه های سنجش آلودگی هوا بعد از استشمام بوی 

نامطبوع  افزایش آایندگی را نشان دادند.

 با توجه به این که باک چین یک فناوری اس���ت، 
هیچ کشوری نمی تواند مانع ورود و فعالیت دیگر کشور ها 

در این حوزه شود.
به گزارش س���تاد خبری هشتمین همایش بانکداری 
الکترونی���ک و نظام های پرداخت، س���ید ابوطالب نجفی 
مدیرعامل ش���رکت خدمات انفورماتیک در پاسخ به این 
پرسش که گفته می شود امکان ایجاد محدودیت در بستر 
باک چین در سطح بین الملل وجود دارد، افزود: با توجه به 
اینکه باک چین یک فناوری بوده و محدودیت پذیر نیست 
بنابر این بسیاری از شرکت ها هم اکنون در ایران در حال 
استفاده از آن هستند. وی تأکید کرد: هیچ کشوری نمی تواند 
مانع بهره گیری از این فناوری در سایر کشور ها شود، اما در 
صورت توافق برای پرداخت های منطقه ای از بس���تر باک 
چین می توان بانک عاملی را که پشتوانه ارز رمز مورد تبادل 
در توافق های منطقه ای به منظور تسویه مبادات در آن ذخیره 

می شود را تحریم کند.

مدیرعامل ش���رکت خدم���ات انفورماتیک در باره 
روش های نوین تسویه و پرداخت های تجاری در تبادات 
مالی بین الملل گفت: بسیاری از کارشناسان اظهار می کنند 
با ارز رمز ها می شود تحریم ها را دور زد درحالی که مبنای 
ارز رمز ها استفاده از فناوری باک چین است و این بستر در 
مدیریت تحریم برای انجام مبادات منطقه ای و بین المللی 

نمی تواند به عنوان ابزار مورداستفاده قرار گیرد.
 نجفی با بیان اینکه دارایی که مورد توافق تمام کشور ها 
است باید به عنوان پشتوانه ارز رمز ها در تبادات منطقه ای 
در نظر گرفته ش���ود که می تواند طا، دار و یورو باشد، 
افزود: در صورت شکل گیری چنین توافق هایی در مراحل 
بعد ذخیره سازی پشتوانه در بانک عامل به عنوان نهادی برای 
تسویه باید انجام شود. وی یادآور شد: موارد فوق چالش های 
اصلی در انجام تبادات مالی با ارز رمز ها هستند و تا زمانی 
که این موانع حل نشود، نمی توان از این ابزار مالی نوین در 

منطقه به منظور تبادات تجاری استفاده کرد. 
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بقاء مختص ذات يگانه اوست
پانزدهم دي ماه 1397 برابر اس��ت با  نخستين سالروز 
درگذش��ت پدري فداكار و خّير مرحوم اصغر روشن منش 
كه سراسر عمرش در راه رضايت حق تعالي و خدمت به 
جامعه قدم برداش��ت. ما بازماندگان آن مرحوم مخارج 
اولي��ن س��الگرد در گذش��ت وي را صرف ام��ور خيريه 
مي كنيم تا همانند آن مرحوم قدم كوچكي در راه خير 

برداشته باشيم. روحش شاد و يادش گرامي باد.
يگانه فرزندش رضا و همسر آن مرحوم زهره علوي

همكار گرامي سركار خانم افسانه مرتضائي 
ب��ا اندوه ف��راوان مصيب��ت وارده را به ش��ما و خانواده 
محترمت��ان تس��ليت عرض نم��وده و از درگاه خداوند 
متعال براي آن مرحومه آمرزش الهي و براي ش��ما صبر 

و سامتي آرزومنديم. 
مديريت كاركنان شركت مارستان 

همكار گرامي جناب آقاي مجيد فاح شجاعي 
سركار خانم خيرخواه ثابت  قدم 

ب��ا ان��دوه فراوان مصيب��ت وارده را صميمانه تس��ليت 
عرض نموده و از پيش��گاه خداوند سبحان براي آن تازه 
درگذش��ته رحمت و مغفرت و براي بازماندگان صبر و 

شكيبايي از درگاه خداوند منان آرزومنديم. 
امـور توزيع و فروشـ  سـازمان شهرسـتانهاـ  
تهـران و حومـهـ  امـور مشـتركينـ  آبونمانـ  
شـبكه اطاعات رسـانيـ  امـور توزيع و فروش 
كتابـ  انبار كتابـ  مراكز فروش كتابـ  ساعت 
كنترلـ  حمل و نقلـ  تعميرگاهـ  سازمان پخش 

ـ انبار برگشتيـ  تكفروشيـ  توزيع داخلي 

جناب آقاي حسين احمدي 
با نهايت تأثر و تأسف درگذشت پدر ارجمندتان را خدمت 
شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده و از درگاه 
خداون��د منان ب��راي آن مرحوم آم��رزش الهي و براي 

جنابعالي و بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم. 
»سيامك بلور و خانواده« 

همكاران محترم
جناب آقاي دكتر محمود فرزان

جناب آقاي دكتر عبدالرضا فرزان
جناب آقاي دكتر عبدالناصر فرزان

مصيبت وارده را صميمانه تس��ليت عرض نموده و خود 
را در غم شما شريك مي دانم.

دكتر غامعلي عكاشه

جناب آقاي دكتر مرتضي رجايي
مصيبت وارده را صميمانه تس��ليت عرض نموده و خود 

را در غم شما شريك مي دانم.
دكتر غامعلي عكاشه

جناب آقاي دكتر مهرداد محمودي 
مصيبت وارده را خدمت جنابعالي و خانواده محترمتان، 
تس��ليت ع��رض نم��وده و از درگاه ايزد من��ان براي آن 
مرحوم غفران واس��عه الهي و ب��راي بازماندگان گرامي 

صبر و بردباري مسألت مي نمايم. 
اصغر بارزي

جناب آقاي پروفسور مازيار و كارن بهروز
درگذشت مادر گراميتان بانو خسروي آذربايجاني 

را تسليت عرض مي كنم.
حميد رهبري 

محضر قرين الشرف شيخ الفقها و المجتهدين؛  
حجت ااسام والمسلمين 

حضرت آيت اه جناب آقاي نيري دامه̈    افاضاته 
رياست معظم دادگاه عالي انتظامي قضات 

تش��ريف فرمايي و حضور حضرتعالي در مجلس ترحيم 
مرحوم پدرم آقاي حاج سـيد محمـود ضيا الدين 
ابوالمعالـي؛ موجب آمرزش ايش��ان و تس��لي خاطر 
بازماندگان گرديد. مراتب تش��كر و قدرداني همه اعضا 

خانواده و اَعام ايشان تقديم خاطر عاطر مي گردد. 
خداوند وجود جنابعالي كه ذخيره اي ارزنده در ساختار قضايي 
كش��ور هس��تيد را براي همه آقايان قضات حفظ نمايد. دوام 

توفيقات جنابعالي را از خداوند بزرگ استدعا مي كنيم. 
از طرف خانواده : سيد محمد صفا الدين ابوالمعالي 

از اين ديار گذشتي و سالها بگذشت
هنوز بوي تو مي آيد از كرانه ما 

14 دي ماه 1397 مصادف اس��ت با سي وپنجمين سال 
درگذش��ت مرجع و زعيم مجاه��د، يار دير پاي نهضت 
مل��ي ايران و ياور رهبر فقي��د آن دكتر محمد مصدق، 
بنيانگ��ذار و رهب��ر نهضت مقاومت ملي پس از كودتاي 
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 تأسف بيشتر ما اكنون اينست كه امسال دومين سالي 
است كه سالگرد درگذشت آن بزرگمرد، بدون مشورت 
و راهنمايي يار صديق و همراه هميش��گي او، روانش��اد 
حسـين شاه حسيني يادآوري مي شود، افسوس كه 

در اين سالها گرفتار برگريزان غم انگيزي هستيم.
ياد همه ره پويان فقيد نهضت ملي ايران جاودانه باد.

جمعي از دوستان، ياران و مقلدين مرحوم 
آن شمس كه روشنگر عقل و بصرم بود.

آري! پدرم بود! 
پنجاهمي��ن  دي،   14
سالگش��ت ف��راق اس��تاد 
اخاق و هّم��ت حياتمان: 
زنده ي��اد پرويز ياورزاده 
پدر هميش��ه قرين چشم 
و دل عب��رت بينم��ان را با 
ياد همواره در باور نشس��ته 
م��ادر جن��ت مقدمم��ان 
پرويـن مطلـق كبير، و 
يادمانهاي جاودانه خواهر 

پاك نهادمان فاطمه ياورزاده، به سوگ مي نشينيم و 
بر تربت پاكشان سجده تعظيم مي گذاريم.

دكتر پروانهـ  فرزانهـ  دكتر محبوبه و نعمت ياورزاده 

با نهايت تأس��ف درگذشت 
سـينا  حسـين   حـاج 
)طاب ثراه( از تجار باس��ابقه 
آذربايجان��ي در ب��ازار تهران و 
خّيري��ن مدرسه س��از و داماد 
حضرت آيت اه حاج سيدعلي 
اصغ��ر خوي��ي را ب��ه اط��اع 
مي رس��اند. مراس��م ختم آن 
مرحوم روز جمعه 97/10/14 
از س��اعت 11 ت��ا 12/30 در 

مسجد امير واقع در كارگر شمالي برگزار است.
فرزنـدان: مهنـدس ابراهيم و مهنـدس عزيز و 

مهندس نادر سينا 
برادران: حاج علي و دكتر محمد سينا 

ااحقر دكتر سيد طه مرقاتي خويي 
خانواده هـاي: سـيناـ  صادقيـ  مرقاتي خوئيـ  
مواناـ  شيخ رضائيـ  ناصحي تبريزيـ  فيروزي 

ـ كبريتچيـ  تاج الديني  ـ مويد ماكوئي 
ب��ا ان��دوه ف��راوان و قلبي 
شكسته ش��اهد درگذشت 
همس��ر، پدر، ب��رادر عزيز 
ش��ادروان  گراميم��ان  و 
فرشـيد گلريـز عض��و 
خوش نويس��ان  انجم��ن 
ايران هستيم كه در سردي 
سرماي زمانه بار سفر ابدي 
را بر دوش كش��يد و از ميان 
م��ا پر زد و به ديدار حضرت 

دوست شتافت.
ب��ه همين مناس��بت مجلس ختم آن مرح��وم در روز 
پنج شنبه مورخ 1397/10/13 از ساعت 16 الي 18 در 

سالن همايش مجتمع نيكوكاري رعد واقع در:
ش��هرك غرب، فاز2 خيابان هرم��زان، خيابان پيروزان 

جنوبي شماره 74 منعقد مي گردد. 
حضور ش��ما عزيزان موجب ش��ادي روح آن مرحوم و 

تسلي دل بازماندگان خواهد بود.
همسر: مهري خيرخواه

فرزندان: غزال، مارال
داماد: اميرحسين حسن زاده

خواهـران: عصمـت الملـوك، رفعت الملـوك، 
حشمت الملوك

برادران: فرج اه، لطف اه
ناصـري،  خيرخـواه،  گلريـز،  خانواده هـاي: 
حسـن زاده، توحيـدي، بني كمالـي، زائريـن، 
نوبرزاد، طلوعي تويسركاني، خرازيان، جوادي، 

حسيني، دواچي، زالبيك و ساير بستگان. 

هوالباقي
سعديا مرد نكونام نميرد هرگز

مرده آنست كه نامش به نكويي نبرند
حاج منصور ضرابي آسماني شد 
)برادر كاپيتان محمود ضرابي(

معلمي فداكار و دلس��وز از 
خطه كريمان در س��الگرد 
زلزل��ه بم كه دخت��ر و 12 
نف��ر از اقوامش را از دس��ت 
داده بود، به خيل عزيزانش 

پيوست.
مراس��م يادبود جمعه 14 
دي 1397 مس��جد جامع 
ش��هرك غرب س��اعت 12 
الي 13:30 برگزار مي گردد. 

حضور گرمتان را گرامي مي داريم.
ضرابيـ  برزگرـ  مرتضايي فر 
N.G.O كانون خلبانان

خوشا آنان كه با ايمان و اخاص 
حريم دوست را بوسيدند و رفتند

خوشا آنان كه پا در وادي حق
 نهادند و نلغزيدند و رفتند 
ب��ه مناس��بت نخس��تين 
س��الگرد ع��روج عزيزمان 
»سـياوش«  عليرضـا 
تلياني مجل��س يادبودي 
در قطعة نام آوران »255« 
از  زه��را)س(  بهش��ت 
ساعت 10 تا 11/30 صبح 
جمعه چهارده��م دي ماه 
1397 برگ��زار مي ش��ود. 
س��روران  ش��ما  حض��ور 
 گرام��ي در اين مجلس ماية تس��لي خاطر بازماندگان 

خواهد بود. 
از طرف خانواده هاي: تليانيـ  تقويـ  وادي پور ـ  

خبرگزاري ايسنا و ساير دوستان و بستگان.

آگهی تغییرات شرکت زیتون نگار تهران )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 829 و شناسه ملی 10102016288 
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1395/11/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : خانم لیا بختیاری به شماره ملی 0042660971 به سمت 
مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره و خانم فاطمه س���ادات صفی زاده به 
شماره ملی 0073296031 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اس���ناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی و اوراق عادی و اداری با امضای 

مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
 شهرس�تانهای اس�تان تهران سازمان ثبت اس�ناد و اماک 
کشور اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران مرجع
 ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس )307631(

آگهی تغییرات 
شرکت ساخت تجهیزات فراب سهامی خاص

به شماره ثبت 161827 و شناسه ملی 10102044577 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب س���ود و زیان سال مالی منتهی به 1396/12/29 
مورد تصویب قرار گرفت. مؤسس���ه حسابرس���ی بصیر محاس���ب توس به شناسه 
ملی14005277508به عنوان بازرس اصلی و موسس���ه حسابرسی مهرگان تراز و 
همکاران به شناس���ه ملی 10380533929 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یکس���ال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین ش���د. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو س���ال به قرار ذیل تعیین 
گردیدند: شرکت فراب به شناس���ه ملی 10861653535 به نمایندگی محمد علی 
خدادادی به کد ملی 1370625405 ش���رکت ناردیس طرح های انرژی به شناسه 
ملی10103254020به نمایندگی مصطفی بختی���اری به کدملی5579703996 
شرکت س���اختمان و نصب فراب به شناسه ملی 10103672494 به نمایندگی علی 

رشیدی علویجه به کدملی 0491098596 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)307627(

آگهی تغییرات 
شرکت خدمات پشتیبانی رفاه مهر هفتاد و هشت شهریار سهامی خاص 

به شماره ثبت 445172 و شناسه ملی 14003720500 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : مفاد زیر عینا جایگزین بند الف ماده 
18 اساسنامه گردید: “سال مالی ش���رکت برابر یکسال شمسی و 
از ابتدای روز یکم دی ماه هر س���ال آغاز و در سی ام آذرماه سال 
بعد پایان می یابد.” 2-مفاد زیر عیناً جایگزین مفاد بند 1 ماده 13 
اساسنامه گردید: “مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از 
یک رئیس، دو ناظر و یک منش���ی اداره می شوند. رئیس و ناظرین 
 از سهامداران حاضر و با اکثریت نسبی ولکن منشی به نحو فوق اما 

می تواند از خارج از سهامداران انتخاب گردد. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307626(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی وساختمانی جهانپارس شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 65993 و شناسه ملی 10101109629 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شعبه 
شرکت در استان خوزستان به نشانی اس���تان خوزستان نرسیده به کمربندی آبادان – انتهای خیابان 
امیری – انتهای خیابان فرهنگ- نبش خیابان فرهنگ – نبش خیابان نادری – پاک 1 طبقه س���وم 
واحد 5 کد پس���تی 6316896113 تأسیس گردد و آقای رضا نصرتیان به کد ملی 4269763469 به 
عنوان مدیر شعبه برای مدت 2 سال تعیین شدند و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307622(

آگهی تغییرات شرکت ایزوفام سهامی خاص 
به شماره ثبت 49009 و شناسه ملی 10100941887 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396 به تصویب 
رس���ید . موسسه حسابرس���ی ترازنما همکاران به ش.م 10100522558 به سمت 
بازرس اصلی و آقای علی اکبر الیاس���ی راد ک.م 2091959537 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیراانتشار اطاعات 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین ش���د . اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال 
به قرار ذیل تعیین گردیدند : آق���ای علیرضا حاجی فتاحی ک.م 0041060326 به 
سمت رئیس هیات مدیره و آقای عبداله صالح نیا ک.م 2229369342 به سمت عضو 
هیات مدیره و مدیر عامل و آقای رضا مولوی واسعی ک.م 0451097793 به سمت 
نائب رئیس هیات مدیره و خانم سوسن معقولی ک.م 3256989861 به سمت عضو 
هیات مدیره . کلیه اوراق و اس���ناد بهادار و تعهد آور و عادی و اداری با امضاء منفرد 
رئیس هیات مدیره همراه با مهر ش���رکت و یا با امضای متفق آقای عبداله صالح نیا 
بعنوان امضاء ثابت به همراه امضاء یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر ش���رکت 

معتبر می باشد . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307624(

آگهی تغییرات شرکت ابتکار توسعه درمان سهامی خاص
به شماره ثبت 486270 و شناسه ملی 14005572137 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حامد 
 مخلوقی نیار با شماره ملی 1379322448 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
مرتضی ابراهیمی با شماره ملی 2753747008 به سمت رئیس هیئت مدیره کامران 
صانعی با شماره ملی 0452677858 به س���مت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت 
مدیریت تجهیزات پزش���کی ایران به شناس���ه ملی 10101415137 به نمایندگی 
ابوالفتح صانعی به کدملی 1229604499 به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ارسان 
درمان اندیش به شناسه ملی 10320499843 به نمایندگی سمیرا درمنی عراقی با 
کد ملی 0532493931 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای 
آقایان حامد مخلوقی نیار یا مرتضی ابراهیمی و کامران صانعی یا ش���رکت مدیریت 
تجهیزات پزشکی ایران سهامی خاص به شناسه ملی 10101415137 به نمایندگی 
ابوالفتح صانعی متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)307621(

آگهی تغییرات شرکت تامین دکل صبا سهامی خاص

به شماره ثبت 431085 و شناسه ملی 10320829735
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/09 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : - ش���رکت مهندسی 
وساختمان صنایع نفت به شناسه ملی 10101097919 و شرکت 
خدمات مهندس���ی نفت کیش به شناسه ملی 10861523860 و 
شرکت حفاری نفت وگاز پرش���یا قشم ) درحال تصفیه ( به شناسه 
ملی 10861504273 و ش���رکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی 
به شناسه ملی 10101837663 و ش���رکت توسعه صنایع نفت و 
انرژی قشم به شناسه ملی 10861499346 بعنوان اعضای هیأت 

مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
)307620( 

آگهی تغییرات شرکت سیمان ایام شرکت سهامی عام
به شماره ثبت 72024 و شناسه ملی 10101169402 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : آقای داود زارعین به ش���ماره ملی 0056211678 بعنوان 
رئیس هیئ���ت مدیره به نمایندگی ش���رکت پریفاب به شناس���نامه ملی 
10100492101 آق���ای عبداله پرندوار به ش���ماره ملی 4250508013 
بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی ش���رکت س���رمایه گذاری 
توس���عه گوهران امید )سهامی عام ( به شناس���ه ملی 10102823179 
آقای حسین اکبری به ش���ماره ملی 3874812022 بعنوان مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت س���یمان تهران )سهامی عام ( به 
شناسه ملی 10861081241 آقای س���جاد عطایی رویانی به شماره ملی 
0639434975 بعن���وان عضو هیئت مدیره به نمایندگی ش���رکت گروه 
مدیریت سرمایه گذاری امید )سهامی عام( به شناسه ملی 10102258090 
آقای شمس اله محمدی به شماره ملی 4897585198 بعنوان عضو هیئت 
مدیره به نمایندگی ش���رکت سیمان هگمتان )س���هامی عام( به شناسه 
ملی 10820049324 تعیین ش���دند امضا کلیه چک ها , اوراق بهادار و 
قراردادها و کلیه اسناد تعهداور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت 
مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات با امضای 

مدیرعامل و مهر شرکت صورت پذیرد.

 سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307623(

آگهی تغییرات شرکت کشپار تجارت پویا سهامی خاص
 به شماره ثبت 269742 و شناسه ملی 10103056507 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/21 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : -سرمایه ش���رکت از مبلغ 10000000000ریال به مبلغ50000000000 ریال منقسم 
به5000000 سهم 10000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح فوق اصاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل 

امضاء گردیده است . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307617(

آگهی تغییرات 
شرکت طراحی مهندسی توربو کمپرسور نفت آسیا سهامی خاص  

به شماره ثبت 191563 و شناسه ملی 10102335285
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بط���ور فوق العاده 
 م���ورخ 1397/06/06 تصمیم���ات ذی���ل اتخاذ ش���د : اعضای 
هی���ات مدیره برای دو س���ال بش���رح ذیل انتخ���اب گردیدند . 
ش���رکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه به شناس���ه ملی 
10103453460 و ش���رکت توربوکمپرس���ورنفت به شناسه ملی 
10102123404 و شرکت خدمات بازرگانی و کاای گاز پارس به 
شناسه ملی 10102702417 و شرکت دوار محرک به شناسه ملی 
10101960308 و شرکت ساختمانی و نصب توربوکمپرسورنفت 

به شناسه ملی 10102989942 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307619(

آگهی تغییرات 
شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 378701 و شناسه ملی 10320281775 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 
1397/02/30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : تراز نامه و صورتهای 
مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1396/10/30 مورد تصویب 
قرار گرفت. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی 
10100556857 به عنوان بازرس اصلی و موسس���ه حسابرسی و 
خدمات مدیریت آرمان نوین به شناس���ه ملی10103013428 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 1397/10/30 
 انتخ���اب گردیدند روزنامه کثیراانتش���ار اطاعات جهت نش���ر

آگهی های شرکت انتخاب شد. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307616(

آگهی تغییرات 
شرکت ابتکار توسعه درمان سهامی خاص 

به شماره ثبت 486270 و شناسه ملی 14005572137 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب 
شدند: حامد مخلوقی نیار با شماره ملی 1379322448 مرتضی ابراهیمی با شماره 
ملی 2753747008 کامران صانعی با شماره ملی 0452677858 شرکت مدیریت 
تجهیزات پزشکی ایران سهامی خاص به شناسه ملی 10101415137 به نمایندگی 
ابوالفتح صانعی به کدملی 1229604499 به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ارسان 
درمان اندیش سهامی خاص به شناس���ه ملی 10320499843 به نمایندگی سمیرا 
درمنی عراقی با کد ملی 0532493931 به س���مت عضو هیئت مدیره افراد ذیل به 
سمت بازرسین برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند: موسسه حسابرسی و خدمات 
مالی آداک آئین با شناس���ه ملی 14005488958 به س���مت بازرس اصلی علی 
حیدری به شماره ملی 0620430702 به سمت بازرس علی البدل ترازنامه و حساب 

سود و زیان منتهی به سال 96/12/29 به تصویب رسید . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)307618(

آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس سهامی عام
به شماره ثبت 11035 و شناسه ملی 10100440067 

 به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/04/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
خان���م ادن رحیمیان اصفهانی ک.م 0052393585 به نمایندگی از بیمارس���تان 
خیریه رحیمیان به شناسه ملی 10100416998 به عنوان نایب رئیس هیات مدیره 
و آقای مجتبی شیرالی ک.م 0043982700 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری 
ملی ایران به شناسه ملی 10100686779 به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد 
علی اکباتانی نژاد ک.م 0081423373 به نمایندگی از ش���رکت س���رمایه گذاری 
کشاورزی کوثر به شناس���ه ملی 10100931903 به عنوان مدیرعامل و عضوهیات 
مدیره و آق���ای ایوب لکی ک.م 3780426676 به نمایندگی از س���ازمان اقتصادی 
کوثر به شناس���ه ملی 14006852814 به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای مهرزاد 
ش���یرازی ک.م 1200078047 به نمایندگی از مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان به 
شماره شناس���ه ملی 10630119282 به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت 
تصدی انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله قرارداد، سفته، برات، 
چک و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر ش���رکت و کلیه 

مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307614(

آگهی تغییرات شرکت اس دی ام سهامی خاص
به شماره ثبت 33850 و شناسه ملی 10100792776 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/07/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان س���ال مالی 1395 مورد تصویب قرار گرفت . موسسه 
حسابرسی اطهر ) حسابداران رسمی ( بس���مت بازرس اصلی به شناسه ملی 10100177661 و 
سینا خلیلی به کد ملی 3250389269 به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب 

شدند . روزنامه اطاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307615(

آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه انرژی شایا مهر سهامی خاص
به شماره ثبت 438635 و شناسه ملی 10320868333 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش 
مرکزی ، شهر تهران، قلهک ، خیابان یخچال ، بن بست سیما ، پاک 1 ، طبقه دوم ، 

واحد 7 کد پستی 1949714158 تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307612(

آگهی تغییرات شرکت فواد صنعت قائنات سهامی خاص
به شماره ثبت 469656 و شناسه ملی 14004795024 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
هیات مدیره اختیارات خود را در بند 13ماده 40 اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل 
تفویض نمود: اقام���ه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تس���لیم به دعوی یا 
انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری یا داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی 
از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف 
و استرداد سند تعیین داور یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق 
و اجرای کلیه تکالیف ناش���ی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا 
بدون حق و توکیل در وکیل و لو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت 
دعوی و خواه به امری که کاما قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب 
شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تامین مدعی 
به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات 
شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم به در دادگاه و 

چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)307613(

آگهی تغییرات شرکت بستنی و لبنیات بهاران گل سهامی خاص
 به شماره ثبت 95202 و شناسه ملی 10101392679 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/04/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: غامعلی س���لیمانی به کدملی 2141786657 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و رمضان س���لیمانی به کدملی 2141803454 به س���مت 
عضو هیئت مدیره و بهمن س���لیمانی به کدملی 2141832446 به سمت 
عضوهیئت مدیره و امیر حسین س���لیمانی به کدملی 0078284181 به 
سمت عضو هیئت مدیره و علی کرمی به کدملی 3257598807 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و طاهره س���خت باز به کدملی 0055394086 
به س���مت مدیر عامل)خارج از اعضاء( انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار از جمله چک - سفته - برات و سایر قراردادها و عقود اسامی با امضاء 
متفق دو نفر از ش���ش نفر ) پنج نفر اعضاء هیئت مدیره و یک نفر شخص 
مدیر عامل( معتبر بوده وکلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء منفرد 

هریک از نامبردگان فوق اعتبار خواهد داشت. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307609(

آگهی تغییرات شرکت مرکزآموزش وتحقیقات صنعتی ایران 
سهامی خاص به شماره ثبت 103800 و شناسه ملی 10101477102 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه 
در اساس���نامه اصاح گردید: طراحی و برگ���زاری دوره های آموزش ویژه 
 کارکنان دولت با اخذ مجوز مربوطه براس���اس دستورالعمل ها و روش های

اجرائی ذیرب���ط - تولید محتوی آموزش الکترونیک���ی و اجرای دوره های 
آموزش مج���ازی - طراحی و برگ���زاری دوره های آموزش���ی مهارتی و 
شغل محور ویژه دانش���جویان و فارغ التحصیان متناسب با نیازهای بازار 
کار - ارزیابی و تعیین صاحیت حرفه ای مش���اغل براس���اس ضوابط و 
 مقررات موضوعه با اخذ مجوز از دس���تگاه اجرائی ذیربط از طریق تدوین 
شایستگی های شغلی و برگزاری آزمون های صاحیت سنجی. در صورت 

لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)307610(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پزشکی پرتو آشکار سهامی خاص 

به شماره ثبت 129895 و شناسه ملی 10101732210 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : آقای دکتر عبدالحس���ین پاک دارنده کد ملی 
0039730891 به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، آقای منصور 
 عامری دارنده کد مل���ی0040379477 بعنوان رئیس هیات مدیره
و آقای سیاوش پاک دارنده کد ملی0064596656 به عنوان نایب 
رئیس هیات مدیره تعیین گردیدند . حق امضاء کلیه اوراق و اسناد 
مالی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و هریک از اعضای هیات مدیره 
با مهر ش���رکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای هر یک از 

اعضای هیات مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
)307607( 

آگهی تغییرات شرکت فناوران ایده پرداز صبا سهامی خاص 
به شماره ثبت 439115 و شناسه ملی 10320871726 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396 به تصویب رسید . موسسه حسابرسی 
آریا نیک روش با شناس���ه ملی 10104097062 بعنوان بازرس اصلی و خانم سیده بهاره نبوی 
با کد ملی 2248869673 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکس���ال مالی انتخاب گردیدند . 

روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307611(

آگهی تغییرات شرکت تدبیرسازه سهامی خاص
به شماره ثبت 61195 و شناسه ملی 10101062340 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پرویز سمواتی به شماره ملی 1818762404و آقای فراز 
س���مواتی به ش���ماره ملی 0068254075 و خانم ویدا باقری خامنه به شماره ملی 
0049391429 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307608(

آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی سازه های سنگین تهران شرکت )در حال تصفیه ( سهامی خاص 
به شماره ثبت 127268 و شناسه ملی 10101706610 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - روزنامه کثیراانتش���ار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. محمد 
میرز احس���ینی هرندی به ش���ماره ملی0066662443به س���مت مدیر تصفیه شرکت و محل 
تصفیه آدرس تهران - محله 17 ش���هریور – خیابان پرچین – پاک طبقه همکف کد پس���تی : 

1378789596 تعیین گردید.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307606(

آگهی تغییرات شرکت مطالعات مواد معدنی زرآزما سهامی خاص 
به شماره ثبت 254868 و شناسه ملی 10102951918 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای مرتضی مومن زاده به شماره ملی 0602167388 به سمت 
رئیس هیئت مدیره � آقای بهرام اجاقی به شماره ملی 2949812570 به 
س���مت نائب رئیس هیات مدیره � آقای مهدی ش���کوریان به شماره ملی 
3930796309 به س���مت عضو اصلی هیئت مدیره - آقای صالح صبحدل 
به ش���ماره ملی 0064645010 به سمت مدیرعامل )خارج از اعضاء اصلی 
 هئیت مدیره( - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، 
س���فته ، بروات ، قراردادها و عقوداس���امی و اوراق عادی و اداری با امضاء 
مش���ترک صالح صبحدل )مدیرعامل( و یکی از اعضاء هیات مدیره به شرح 
زیر : 1 - آق���ای بهرام اجاقی نایب رئیس هیئ���ت مدیره 2 - آقای مهدی 

شکوریان عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)307605(
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26 ربیع الثانی 1440 

3  ژانویه  2019 

ظهر شرعي

غروب آفتاب

اذان مغرب

نیمه شب شرعي )پایان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(

طلوع آفتاب )فردا(

12 و 09 دقیقه 

17 و 03 دقیقه

17 و 23 دقیقه 

23 و 24 دقیقه

5 و 45 دقیقه

7 و15 دقیقه

جمعه14   دی  1397

27 ربیع الثانی 1440 

4  ژانویه  2019 

ظهر شرعي

غروب آفتاب

اذان مغرب

نیمه شب شرعي )پایان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح ) شنبه(

طلوع آفتاب )    شنبه(

12 و 09 دقیقه 

17 و 04 دقیقه

 17 و24 دقیقه

23 و 24 دقیقه 

5  و45 دقیقه 

7 و 15 دقیقه

چین، تايوان را تهديد به حمله نظامی کرد
تس���نیم: رئیس جمهوری چین، تایوان را به 
اس���تفاده از گزینه نظامی درصورت تاش برای 
استقال، تهدید کرد.شی جین پینگ گفت که چین 
حق استفاده از قدرت نظامی برای تحت کنترل 
درآوردن تای���وان را برای خود محفوظ می داند 
اما به دنبال دستیابی به اتحاد دوباره و صلح آمیز 
با این جزیره است. رئیس جمهوری چین گفت 
"اتحاد دوباره" باید بر مبنای چین واحد ش���کل 
گیرد که بر اس���اس آن تایوان بخش���ی از چین به شمار می رود. در چنین 

شرایطی ترامپ ایحه  فروش ساح به تایوان را امضا کرد.
حمله مسلحانه به مسجدی در سوئد 

ابنا: یک مس���جد در س���وئد در نخستین روز سال 2019 مورد حمله 
قرار گرفت. یک فرد با ساح ساچمه ای به مسجد "محمود" در شهر مالمو 
حمله کرد که در این حمله شیش���ه های مس���جد شکسته شد، اما به کسی 
آسیبی نرسید. پلیس اعام کرد که تحقیقات درمورد حمله به مسجد محمود 

در حال انجام است.
»کاسترو« سیاست های آمريکا در قبال کوبا را محکوم کرد

تس���نیم: رهبر حزب کمونیست کوبا در 
ش���صتمین سالگرد انقاب این کشور بار دیگر 
سیاست های دولت آمریکا را محکوم کرد.رائول 
کاس���ترو، از دولت ترامپ به خاطر بازگشت به 
مسیر منسوخ تقابل و رویارویی با کوبا و دخالت 
در امور داخلی این کشور به شدت انتقاد کرد. 
رائول و برادرش فیدل کاس���ترو رهبری انقاب 
کوبا در سال 1959 میادی را بر عهده داشتند و 

به حکومت دیکتاتوری تحت حمایت آمریکا پایان دادند.
رژيم صهیونیستی از بیم حزب اه، گردان جديد در ارتش تشکیل داد

فارس: ارتش رژیم صهیونیستی از بیم آنچه طرح حزب اه برای تصرف 
»الجلیل« در شمال فلسطین اشغالی خواند، گردان ذخیره جدید تشکیل داد. 
ارتش رژیم صهیونیستی اعام کرد گردان ذخیره جدیدی ایجاد کرده که 
ب���ه عنوان خط مقدم مقابله با طرح ادعایی حزب اه برای تصرف مناطق 
 ش���مالی فلسطین اشغالی عمل خواهد کرد.این گردان، »دروازه های آتش« 

نام دارد.
آخرين سخنرانی امپراتور ژاپن قبل از کناره گیری از قدرت

تسنیم: آکیهیتو، امپراتور ژاپن دیروز آخرین 
سخنرانی خود را پیش از کناره گیری از قدرت 
به مناس���بت سال جدید برگزار کرد. وی در این 
س���خنرانی خطاب به ده ها هزار نفر از حاضران، 
دستیابی به صلح آرزو کرد. کاخ امپراتوری ژاپن 
اع���ام کرد که بیش از 114 هزار نفر به اقامتگاه 
س���لطنتی هجوم آوردند تا فرصت حضور در 
سخنرانی امپراتور 85 ساله کشور خود را داشته 
باش���ند. آکیهیتو اولین امپراتور ژاپن در دو قرن اخیر اس���ت که از قدرت 
کناره گیری می کند و به س���لطنت 30 س���اله خود پایان می دهد. قرار است 

ناروهیتو، بزرگترین پسر وی جانشین پدر و امپراتور جدید  شود.
آمريکا و اروپا بنگادش را به خشونت انتخاباتی متهم کردند

ایرنا: کشورهای غربی از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا، بنگادش را 
به استفاده از اقدامات غیر قانونی و خشونت در روز انتخابات این کشور 
متهم کردند.حزب حاکم بنگادش به رهبری »شیخ حسینه« در انتخابات 
پرحاشیه ای که یکشنبه این هفته برگزار شد، قاطعانه پیروز شد. به گزارش 
پلیس بنگادش، در روز انتخابات در درگیری های ایجاد شده میان طرفداران 

احزاب مخالف و حزب حاکم 17 نفر  کشته شدند.
فرشته منچستر؛ بانوی محجبه ای که به ياری قربانیان چاقوکشی شتافت

فارس: کمک رسانی بانوی محجبه ساکن منچستر به مجروحان حادثه 
چاقوکشی ایستگاه قطار، با واکنش های مثبت و ستایش از وی به عنوان 
نمادی از جامعه مسلمانان مواجه شد. رسانه های انگلیسی روز سه شنبه از 
حمله یک نفر با چاقو به گروهی از مردم در ایستگاه متروی شهر منچستر 
خبر دادند که سه زخمی برجا گذاشت. اینک مشخص شده که یک بانوی 
محجبه جزو اش���خاصی بود که در این حادثه به کمک مجروحان این 
حادثه ش���تافت. این بانوی محجبه ساکن شهر منچستر به خاطر فداکاری 
 و امداد رس���انی به مجروحان این حادثه، در فضای مجازی مورد ستایش 

قرار گرفت.
حمله تروريست های تکفیری در مالی با 37 کشته

مهر: منابع رس���انه ای از کش���ته ش���دن 37 غیرنظامی در حمله 
تروریست های تکفیری به منطقه ای در مرکز مالی خبر دادند. تروریست های 
تکفیری به منطقه »موبتی« در مرکز کش���ور مالی حمله کردند و در این 
 حمل���ه غیر نظامیان را هدف ق���رار دادند. در این جنایت 37 غیر نظامی 

کشته شدند.
ترامپ، فرمانده سابق عملیات آمريکا در افغانستان را »سگ« خواند

ایس���نا: دونالد ترام���پ رئیس جمهوری 
آمریکا به ژنرال اس���تنلی مک کریستال، فرمانده 
سابق عملیات آمریکا در افغانستان که ترامپ را 
بی اخاق و فریبکار خوانده بود، تاخت. ترامپ 
گفت: باراک اوباما، ژنرال مک کریستال را مثل یک 
سگ اخراج کرد. ترامپ در توییتر خود نوشت: 
ژنرال مک کریستال از سوی اوباما مثل یک سگ 
اخراج شد و او به احمق دهن گشاد معروف است 

و عاشق هیاری کلینتون است!
چین سامانه اس 400 روسی را آزمايش کرد

ایرنا: چین برای نخستین بار از سامانه موشکی پیشرفته اس 400 که از 
روسیه خریداری کرده برای هدف قرار دادن و نابود کردن برخی اهداف به 
صورت آزمایشی بهره برداری کرد. در جریان این آزمایش، واحد موشکی 
ارتش آزادیبخش خلق چین یک هدف بالس���تیک شبیه سازی شده را در 
فاصله 250 کیلومتری ردیابی و با پرتاب موشک با سرعت 3 کیلومتر در 
ثانیه آن را منهدم کرد. این تازه ترین اقدام ارتش چین در راستای خرید این 
سامانه دفاعی موشکی پیشرفته و در جهت تقویت روابط و همکاری های 

نظامی با روسیه است.
پاپ: سیاست فقط برای حاکمان نیست 

ایس���نا: رهبر کاتولیک های جهان گفت که 
سیاست فقط برای آنهایی که حکمرانی می کنند، 
نیست بلکه باید همه در آن دخیل باشند. پاپ 
فرانسیس افزود:  فکر نمی کنیم که سیاست تنها 
برای حاکمان باشد و ما همگی مسئول زندگی 
جایی که در آن زندگی می کنیم، هستیم؛ این وجه 
مشترک است، سیاست هم باید برای همه باشد 

و هرکسی باید نقش خود را ایفا کند.
ترامپ: مشتاق ديدار با »اون« هستم

ایرنا: رئیس جمهوری آمریکا  در واکنش به اعام آمادگی  رهبر 
کره ش���مالی برای گفتگو با وی ، از اش���تیاق خود برای دیدار با »کیم 
جونگ اون« سخن گفت.ترامپ در توئیتی نوشت: کیم جونگ اون می 
گوید کره شمالی دیگر ساح هسته ای نمی سازد و آزمایش نمی کند 
یا آن را در اختیار دیگران قرار نمی دهد و او آماده است در هر زمانی 
با  من ماقات کند.رئیس جمهوری آمریکا افزود: من هم منتظر دیدار 
با کیم جونگ اون هس���تم زیرا  او به خوبی می داند که کره ش���مالی 

پتانسیل اقتصادی باایی دارد.
»ترامپ برزيل« سوگند ياد کرد

فارس: رئی���س جمهوری جدید برزیل 
سوگند ریاست جمهوری  خود را یاد و اعام 
کرد که همراستا با آمریکا عمل خواهد کرد. 
»ژایر بولس���ونارو« اعام کرد که قصد دارد 
اصاحات و تغییرات مهمی در کشور ایجاد 
کند و سیاست های اقتصادی را در پیش بگیرد 
که در راس���تای منافع تجارت باشد.  رئیس 
جمه���وری جدید برزیل همچنین قول داد با 

فساد و مافیای مواد مخدر مبارزه کند. بولسونارو که خود زمانی نظامی 
بوده، راس���تگرای افراطی اس���ت و با شعار مبارزه قاطع با فساد مالی 
 وارد کارزار انتخاباتی شد. او را به دلیل مواضع نامتعارفش به »ترامپ« 

تشبیه کرده اند.
حمله خمپاره ای تکفیری ها به دفتر سازمان ملل در سومالی

مهر: منابع رسانه ای از حمله خمپاره ای گروه تروریستی »الشباب« 
به دفتر سازمان ملل متحد در کشور سومالی خبر دادند. دفتر سازمان ملل 
متحد در شهر »موگادیشو« پایتخت سومالی هدف حمله خمپاره ای قرار 
گرفت.  سازمان ملل متحد اعام کرد که هفت خمپاره به دفتر این سازمان 

در سومالی اصابت کرد و در این حمله سه نفر زخمی شدند.

كوتاه از سراسر جهان

س���رویس خارجی: مردم یمن 
با برگزاری تظاهرات گس���ترده ضد 
سعودی در شهر بندری »الحدیده«، 
تداوم حمات ائتاف عربس���تان را 
محکوم کردند و خواس���تار اجرای 
بندهای توافق صلح »اس���تکلهم« و 
بازگش���ایی گذرگاه های مرزی این 

کشور شدند.
به گ���زارش ش���بکه خبری 
»المسیره«، هزاران یمنی معترض با در 
دس���ت داشتن پارچه نوشته هایی از 
مسئوان سازمان ملل خواستند تا ضمن 
محکوم کردن حمات عربستان، توافق 
صلح سوئد در مورد بندر »الحدیده« 
را اج���را و نظامیان متجاوزگر را از 
این استان بیرون کنند.تظاهر کنندگان 
یمنی همچنین خواستار لغو محاصره 
کشورشان، باز کردن گذرگاه ها برای 
ورود کمک های انسانی و از سرگیری 
فعالیت در بندر الحدیده شدند.در این 
تظاهرات، بزرگان و مشایخ این منطقه، 
از همه مردم خواستند که برای اعزام به 
جبهه آماده باشند و نیروهای یمنی را 

با پول و ساح تقویت کنند.
معترضان یمنی همچنین با تاکید 
بر پایداری شان در قبال دشمن، اعام 
کردند که در برابر دش���من سعودی 
تسلیم نمی شوند و به زانو در نمی آیند 
و همچن���ان با م���ال و جان خود تا 
پیروزی نهایی جبهه های نبرد با دشمن 
را تقویت می کنند.ش���ورای محلی 
الحدیده نیز درباره فروپاشی توافق به 

دست آمده در سوئد میان گروه های 
یمنی هش���دار داد و به عمل نکردن 
ائتاف متجاوز به این توافق اشاره کرد.

این شورا  اعام کرد: از عدم پایبندی 

سازمان ملل به سازوکار اجرایی توافق 
سوئد متاسفیم ، ائتاف سعودی هیچ 
عقب نشینی طبق سازوکار مربوط به 

بنادر و شهر الحدیده نداشته است.

این شورا افزود: از مهلت توافق 
هفت روز بیش���تر نمانده است و ما 
س���ازمان ملل را مسئول عدم اجرای 
توافق می دانیم و از دبیر کل سازمان 

ملل و نماینده ویژه آن در امور یمن 
می خواهیم که دخالت فوری با توجه 

به زمان باقیمانده انجام دهند.
در چنین شرایطی و همزمان با 

این اعتراضات، ارتش و کمیته های 
مردمی یمن عملیات جدیدی را علیه 
مزدوران عربستان در استان »حجه« 
انجام دادند.به گفته منابع خبری، در 

این عملیات  شمار زیادی از مزدوران 
عربستان کشته و زخمی شدند.یگان 
پدافندی ارتش یمن و انصاراه نیز یک 
فروند پهپاد جاسوسی ائتاف سعودی 

را در جنوب عربستان سرنگون کرد.
در همین حال، »یحیی سریع« 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در یک 
نشست خبری بار دیگر دست ائتاف 

سعودی در عدم پایبندی به توافقات 
سوئد را رو کرد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
اعام کرد:ائتاف سعودی ظرف 48 

ساعت گذشته 191 بار آتش بس در 
الحدیده را نقض کرده است. یحیی 
سریع تاکید کرد : ائتاف متجاوز در 
دو روز گذش���ته، بیش از 105گلوله 
خمپاره به سمت مناطق مختلف در 
اس���تان الحدیده شلیک کرده است. 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود: 
جنگنده های ائتاف سعودی نیز در این 
مدت دو بار نیز به دو منطقه »السویق« 
و »المغرس« در شهر »التحتیا« در استان 

الحدیده حمله کردند.
 در خب���ر دیگ���ری، روزنامه 
» واشنگتن پست « در گزارشی به قلم 
سفیر یمن در آمریکا و نماینده دائم 
یمن در س���ازمان ملل متحد نوشت: 
تاریخ کهن و ارزشمند یمن در حال 
محو شدن است و آثار باستانی غارت 
شده یمن از بازارهای آمریکا سر بر 

می آورند.
»احمد عواد بن مبارک« نوشت : 
چهار س���ال است که کشور کوچک 
و فقیر یمن گرفتار انواع و اقس���ام 
تراژدی هاست ، هزاران انسان بی گناه 
کشته شده اند ، فقر بیداد می کند و 
یمن را تا آستانه یک بای قحطی فرو 
کشانده است و اقتصاد ناتوان کشور 
در حال فروریختن کامل است و این 
در حالی اس���ت که مجرمان سازمان 
یافته و گروه های وحشی شورشی 
هری���ک به نوبه خود به جان خزائن 
غنی و سرشار یمن افتاده اند و آن را 

به تاراج می برند.

تظاهرات گسترده یمنی ها در »الحدیده« علیه تداوم حمات ائتاف سعودی

* تحوات این هفته عراق تحت الشعاع 3رویداد مهم قرار داشت. نخست 
آنکه مقامات بغداد از ورود نیروهاي نظامي خارج شده آمریکایي از سوریه به 
عراق خبر دادند و این اقدام را ادامه اشغالگري این کشور قلمداد کردند. به گفته 
این مقامات، نظامیان آمریکایي پس از ورود به این کشور در منطقه اقلیم کردستان 
و استان »اانبار« مستقر شدند. در دومین تحول، ترامپ در آستانه سال نو میادي 
و آغاز مراسم »کریسمس« دزدانه و بدون هماهنگي با دولت مرکزي به پایگاه 
نظامیان آمریکایي در استان »اانبار« عراق رفت و با آنان دیدار کرد که موجي از 
واکنش ها و محکومیت رهبران این کشور را در پي  آورد و آنها این اقدام رئیس 

جمهوري آمریکا را نقض فاحش حاکمیت ملي بغداد خواندند
. * همزمان با انتشار اخباري مبني بر ابراز تمایل کشورهاي عربي مخالف 
بشار اسد براي عادي سازي روابط با سوریه، این هفته منابع آگاه از چراغ سبز 
عربستان براي بازگشت سوریه به اتحادیه عرب خبر دادند. مقامات عربستان در 
نشست هاي غیررسمي اعام کرده اند که از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب 

استقبال مي کنند. 
* دبیر کل جنبش جهاد اس���امي فلس���طین که این هفته در رأس هیاتي 
به ایران سفر و با مقامات کشورمان از جمله رهبر معظم انقاب دیدار کرد، 
هدف از این سفر را تاکید برهم پیماني مقامات فلسطین با ایران اعام کرد. 
زیاد »النخاله« گفت که ایران برخاف کشورهاي عرب منطقه، همواره حامي 

واقعي فلسطینیان بوده است.
* شهرهاي بزرگ فرانسه این هفت و در نخستین روز سال نو میادي، از 
بیم اعتراضات جدید جلیقه زردها شبیه پادگان نظامي شدند. صدها نیروي امنیتي 

در خیابان ها و اماکن حساس شهرهاي بزرگ مستقر شده بودند. 
* حمات پراکنده  هوایي و زمیني ائتاف سعودي به »الحدیده« یمن و 
نقض آتش بس توافق شده میان طرف هاي یمني درگیر، این هفته نیز همچنان 
ادامه داشت. نیروهاي یمني نیز در واکنش به گستاخي هاي عربستان با چندین 
موشک بالستیک، جنوب این کشور را هدف حمات خود قرار دادند که به 

هاکت چندین نظامي و مزدور ائتاف سعودي انجامید. 
* تظاهرات ضددولتي س���وداني ها در اعتراض به اوضاع بد اقتصادي و 
معیشتي، این هفته نیز همچنان ادامه داشت و معترضان دامنه ناآرامي ها را به مقابل 
کاخ ریاست جمهوري این کشور در »خارطوم« کشاندند و خواستار برکناري 
»عمرالبش���یر« از قدرت شدند. دولت سودان و نیروهاي امنیتي این کشور نیز 
این هفته به سرکوب تظاهرات ضددولتي مردم ادامه دادند و با شلیک گلوله و 

گازهاي اشک آور تجمع هاي مردم را سرکوب کردند. 
* رژیم سعودي این هفته تغییرات گسترده اي را در کابینه دولت عربستان 
صورت داد و شماري از وزراي این کشور از جمله »عادل الجبیر« وزیرخارجه 
را برکنار کرد و عناصري جدید روي کار آورد که به باور آگاهان سیاسي این 
اقدام با تحوات منطقه در آینده در ارتباط است. با برکناري »عادل الجبیر« از 
وزارت خارجه عربستان، »ابراهیم العساف« که پیشتر وزیر دارایي و عضو هیأت 

مدیره شرکت نفتي بزرگ »آرامکو« عربستان بود، جانشین وي شد .
* مرکز تحقیقات کنگره آمریکا در حالي که تنش هاي میان واشنگتن و 
مسکو بر سر پیمان موشکي هسته اي همچنان ادامه دارد این هفته با اشاره به 
نقض این پیمان توسط روسیه، پیشنهاد اقدام نظامي واشنگتن علیه این کشور 
را مطرح کرد. نشریه اکونومیست نیز با توجه به تنش هاي مختلف در روابط 
واش���نگتن و مسکو در عرصه بین المللي در گزارشي با اشاره به عقب نشیني 
آمریکا از کشورهاي سوریه و افغانستان اعام کرد که هژموني ایاات متحده 
روبه پایان است و عقب نشیني آمریکا از سوریه فرصت هایي را براي روسیه و 

دیگر طرف ها در خاورمیانه مهیا مي کند. 
* ناآرامي هاي مصر این هفته نیز با حمات متقابل ارتش و تروریست ها 
در این کشور همچنان ادامه داشت. تروریست ها و افراد مسلح این هفته با حمله 
به اتوبوس حامل گردشگران خارجي در نزدیک منطقه باستاني اهرام ثاثه در 

استان »جیزه«، 3 تن را کشتند و 12 نفر دیگر را نیز زخمي کردند.
* ش���وراي امنیت ملي آمریکا در پي افزایش انتقادات از طرح خروج 
نیروهاي آمریکایي از افغانستان، این هفته اعام کرد که ترامپ هیچ دستوري 
براي خروج نظامیان کشورش از افغانستان صادر نکرده است. ژنرال »اسکات 
میلر« فرمانده نیروي آمریکایي در افغانستان نیز گفت: جنگ در این کشور تا 
زمان حصول یک توافق سیاسي ادامه خواهد داشت و مطمئنًا  واشنگتن پیروز 

این نبرد نیست. 
* رهبر کره شمالي درحالي که گفتگوهاي اتمي میان پیونگ یانگ و واشنگتن 
به بن بست رسیده است این هفته در پیامي به مناسبت سال نو میادي خطاب 
به آمریکا گفت: اگر از صبر پیونگ یانگ در راستاي منافع خود سوء استفاده کنید 

راه دیگري را در پیش خواهیم گرفت. 
* خشونت هاي انتخاباتي این هفته در بنگادش 17 کشته برجا گذاشت. 
مخالفان نخست وزیر کنوني، حزب حاکم را به تقلب در انتخابات متهم مي کنند 

و هوادارانشان را به ایجاد آشوب و ناآرامي تشویق کرده اند.
* »ژنرال قمر جاوید باجواه« فرمانده ارتش پاکستان این هفته حکم اعدام 
22 نفر از عامان حمات تروریستي به منطقه شیعه نشین در »عباس تاون« در 
شهر کراچي را که در سال 2013 رخ داده بود، صادر کرد. باجواه همچنین این 

هفته از بهبود اوضاع امنیتي منطقه به دلیل همکاري با ایران خبر داد.
* وزیر خارجه ترکیه این هفته درباره عدم دسترس���ي ایاات متحده به 
سامانه »اس �400« روسي به مسکو اطمینان داد. مولود چاووش اوغلو گفت:  
ترکیه هرگز فرصتي را فراهم نخواهد کرد تا آمریکا بتواند سامانه پدافند موشکي 

اس  �400 روسي را بازرسي کند.
* سرویس خارجی

نگاه هفته

س���رویس خارجی: معاون ریاس���ت اجرایی دولت 
افغانستان از تاش  ایران برای  ایجاد صلح  میان دولت 

کابل و طالبان خبر داد.
»فریدون خوزون« اعام کرد: جمهوری اسامی ایران 
تاش های خود را در روند صلح افغانس���تان افزایش داده  
است و کابل از این موضوع استقبال می کند. وی با بیان این 
که اجماع منطقه ای درباره لزوم برقراری صلح در افغانستان 
در حال گسترش است، گفت:دولت کابل از تاش هایی که 
منجر به برقراری صلح در این کشور شود استقبال می کند. 
خوزون  با  اشاره به این که ایران تاش می کند تا زمینه 
گفتگوهای صلح به مالکیت افغان ها با گروه طالبان را فراهم 
کند ،تصریح کرد:ایران درباره تاش های خود در روند صلح 
به دولت افغانستان جزئیات ارائه داده است.در این حال،پایگاه 
خبری »العربی الجدید«اعام کرد: امارات سه میلیارد دار در 
بانک مرکزی پاکستان سپرده گذاری کرده است تا مقامات  

اسام آباد فشارهای خود را بر طالبان برای گفتگو با دولت 
افغانستان در ابوظبی سرعت بخشند. از سویی،ژنرال »اسکات 
میلر« فرمانده ارشد نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان با 
اشاره به مذاکرات صلح میان واشنگتن و طالبان اظهار داشت: 
نیروهای نظامی ناتو باید برای هرگونه نتیجه مثبت یا منفی 

این مذاکرات آمادگی داشته باشند.
در خبر دیگری، منابع امنیتی  افغان از کشته شدن پنج 
نظامی این کشور و زخمی شدن شش تن در حمله طالبان 
به شهرستان »میوند« وایت »قندهار«خبر دادند.فرمانده پلیس 
وای���ت بلخ نیز اعام کرد: بر اثر  درگیری میان نیروهای 
امنیتی و عناصر گروه طالبان در شهرستان چمتال این وایت، 
دو نظامی کشته و چهارتن دیگر زخمی شدند.همچنین،دو 
سرباز  افغان با ساح ضد تانک به سمت خودرو زرهی 
نظامیان خارجی ناتو در شهرستان »شیندند« وایت  هرات 

آتش گشودند که آسیبی به نیروهای ناتو نرسید.

سرویس خارجی:»نارندرا مودی« 
نخس���ت وزیر هن���د در حالی که 
تنش ها میان دهلی نو و اس���ام آباد 
همچنان ادامه دارد خواستار مذاکره با 
پاکستان برای حل اختافات دو جانبه 
شد.نخست وزیر هند  اعام کرد: گرچه 
هند مایل به گفتگو و داشتن روابطی 
بسیار دوس���تانه با پاکستان بوده اما 
حقیقت این است که اسام آباد  قصد 
ندارد در آینده نزدیک روش هایش را 
در زمینه "ارتقای تروریسم بین مرزی" 

تغییر دهد.
وی تاکید کرد:دهلی نو هرگونه 
تاشی برای حفظ فشاربر روی پاکستان 

انجام می دهد اما اشتباه بزرگی است که 
باور کنید این کشور در آینده نزدیک 
رویکردهایش را اصاح خواهد کرد. 
نارندرام���ودی، گفت: دولت  دهلی نو 
روی استراتژی های بسیار زیادی کار 
می کند تا به پاکستان برای محدود کردن 
تروریسم فشار وارد کند.به گفته مودی، 
هند شرایطی را ایجاد کرده است که 
پاکستان در جهان منزوی شود.این در 
حالی است که ژنرال »آصف غفور« 
سخنگوی ارتش پاکستان  از سرنگونی 
یک فروند پهپاد جاسوسی هند به دلیل 
نقض حریم پاکستان در منطقه »بغ« 
واق���ع در خطوط کنترل مرزی  خبر 

داد.در چنین شرایطی،دولت پاکستان در 
حالی که چندی قبل با رسمی شدن 
ایالت گلگیت بلتستان موافقت کرده 
بود  از تصمیم خود مبنی بر رسمی 
ش���دن  این ایالت صرف نظر کرد.در 
خب���ر دیگری،حمله انتحاری  گروه 
تحریک طالبان به پایگاه آموزش���ی 
نیروهای مرزی ارتش  پاکس���تان در 
ایالت بلوچستان  منجر به کشته شدن 
چهار نظامی این کشور شد.همچنین در 
این عملیات انتحاری  مهاجمان مسلح 
طالبان  که جلیقه انتحاری به تن داشتند 
بر اثر درگیری با نیروهای ارتش دراین 

پایگاه آموزشی کشته شدند.

س���رویس خارجی: معاون آکادمی علوم نظامی 
ارت���ش چین با اش���اره  با این ک���ه پکن با توجه به 
قابلیت ها ی موش���کی خود می تواند ناوهای هواپیمابر 
آمریکا را غرق کند اعام کرد: شاید غرق کردن  این 
ناوها  در دریای چین جنوبی تنها راه پایان یافتن تنش 

با واشنگتن باشد.
دریاساار »لو یووان«  با تاکید بر افزایش تنش پکن 
با واشنگتن بابت حضور ناوگان دریایی آمریکا در»دریای 
چی���ن جنوبی«  گفت: با غرق کردن دو ناو هواپیمابر 

آمریکا، تنش بر سر این منطقه پایان می پذیرد.
 یووان با اش���اره به یکی از پنج ضعف اساس���ی 
آمری���کا از جمله ت���رس از تلفات ،افزود: نابود کردن 
یک ناو هواپیمابر جان 5000 نفر پرس���نل را با خطر 
مواجه می کند و با غرق شدن دو ناو، میزان این تلفات 
 دو برابر می ش���ود که آنگاه وحش���ت آمریکا را شاهد 

خواهیم بود.
وی گف���ت: چین در برخ���ورد با آمریکا باید از 
قدرت تهاجم���ی خود در حمله به نقطه ضعف های 
دشمن استفاده کند.  در تحولی دیگر،»مایک پمپئو« وزیر 
خارجه آمریکا از روسیه خواست ضمن آزادی فوری  
»پاول وان« شهروند آمریکایی دستگیر شده در مسکو 

، دلیل بازداشت وی را توضیح دهد.
 از س���ویی،ترامپ در حال���ی که دولت آمریکا 
همچنان به دلیل اختاف بر سر بودجه احداث دیوار 
مرزی تعطیل است، رهبران دموکرات و جمهوریخواه 
 کنگ���ره  را ب���رای گفتگو درب���اره امنیت مرزی  به 

کاخ سفید دعوت کرد.  
در این حال،»س���ارا سندرز«سخنگوی کاخ سفید 
گفت: طرح  ارائه شده دموکرات ها  برای بازگشایی دولت 
آمریکا موجب پایان یافتن تعطیلی  دولت نخواهد شدچرا 
که این طرح قادر به تضمین امنیت مرزها نیس���ت.این 
در حالی است که،»پاتریک شاناهان« سرپرست وزارت 
دفاع آمریکا در اولین بیانیه خود در نخستین روز آغاز 
به کارش اعام کرد: تحت اوامر ترامپ بر صیانت از 

ایاات متحده متمرکز خواهیم ماند.
از طرفی،»میت رامنی« سناتور جمهوریخواه  آمریکا 
گفت: اظهارات و اقدامات »دونالد ترامپ« عامل وحشت 
و هراس در جهان شده و وی فاقد شخصیت ازم برای 

ریاست جمهوری ایاات متحده است.
 نش���ریه لوباگ نیز  در گزارشی با اشاره به این 
که حمایت جمهوریخواهان تاکنون سبب شده ترامپ 
قدرت زیادی به دست آورد، نوشت: دو سال گذشته 
به مثابه ماه عسلی برای رئیس جمهوری بود و او پس 
از این دیگر به اندازه دو س���ال گذشته قدرت و اهرم  

فشار ازم را نخواهد داشت.
 پایگاه خبری هیل وابسته به کنگره آمریکا  هم در 
گزارشی با اشاره به مواردی همچون رفتار خشمگینانه 
و بی ثبات ترامپ، انزوا گرایی وی ،ناتوانی و مخالفت با 
گوش کردن به  اظهارات مشاوران باهوشی که به خدمت 
گرفته  است  و همچنین سیاست های  وی در عرصه 
بین المللی ،پیش بینی کرد که دونالد ترامپ در س���ال 

2019 از ریاست جمهوری کنار گذاشته می شود.

سرویس خارجی: تلویزیون رژیم صهیونیستی 
ضمن اش���اره به تغییر رویکرد کشورهای عربی در 
قبال دمشق، اعام کرد که تل آویو تنها بازنده بازگشت 
رئیس جمهوری س���وریه به آغوش کشورهای عربی 

است.
تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اعام کرد 
علیرغم گذشت هشت سال از جنگ سوریه، کشته 
شدن صدها هزار نفر و آوارگی میلیون ها سوری ، بشار 
اسد رئیس جمهوری سوریه موفق شد بار دیگر به جهان 
عرب بازگردد. در ادامه این گزارش آمده است: اسد با 
کمک ایران و روسیه بار دیگر به آغوش جهان عرب 
بازگشت خصوصا پس از آنکه موفق شد در مقابل 
شورشی ها و داعش بایستد و نیروهایش را در مکان های 
بسیاری که پیش تر توسط داعش و ُکردها اشغال شده 
بود، مستقر کند. تلویزیون رژیم صهیونیستی ادامه داد: 
رهبران و س���ران کشورهای عربی شروع به نزدیک 
شدن به بشار اسد کرده اند، موضوعی که »عبدالفتاح 
السیسی« رئیس جمهور مصر آن را آغاز کرد و پس 
از آن کشورهای حاشیه خلیج فارس بویژه امارات و 

پس از آن عراق، این مسیر را ادامه دادند.
در ادامه این گزارش آمده است که تحریم سوریه 
توسط کشورهای عربی تمام شد، آنها دیگر تمایلی 
به مخالفت با س���وریه ندارند، اسرائیل فرصت ترور 
بش���ار اسد را از دست داد و به همین دلیل تل آویو 

تنها بازنده بازگشت اسد به آغوش کشورهای عربی 
است. تلویزیون رژیم صهیونیستی سپس افزود: اگر 
از فرصت استفاده می کردیم اخراج نیروهای ایرانی از 

سوریه آسان بود.
در این حال نخس���ت وزیر رژیم صهیونیستی 
خواستار گسترش همکاری های اطاعاتی با آمریکا 
در سوریه شد. بنیامین نتانیاهو بعد از دیدار با مایک 
پمپئو وزیر خارجه آمریکا گفت: ما تقویت همکاری 
درباره عملیات ها در سوریه و مناطق دیگر برای مقابله 
با ایران را بررس���ی خواهیم کرد. در چنین شرایطی 
یک سایت صهیونیستی مدعی شد که دولت سوریه 
حضور نیروهای نظامی مصر و امارات بعد از خروج 
آمریکایی ها از شهر منبج سوریه را پذیرفته است. سایت 
صهیونیستی دبکا اعام کرد که مصر و امارات متحده 
عربی خود را برای استقرار نیروهای نظامی خود در 
شهر منبج سوریه بعد از عقب نشینی نیروهای آمریکایی 
از این کشور آماده می کنند. این سایت صهیونیستی 
مدعی شد که دولت سوریه نیز این موضوع را پذیرفته و 
آن را بخشی از تاش ها برای مقابله با مداخله احتمالی 

ترکیه در این شهر قلمداد کرده است. 
خب���ر دیگر اینکه یک منبع آگاه در ریاس���ت 
جمهوری تونس گفت که »الباجی قائد السبس���ی« 
رئیس جمهوری این کشور از طریق فرستادگان خود 
با رهبران کشورهای عربی تماس برقرار کرد و به این 

نتیجه رسید که آنها اصوا موافق بازگشت سوریه به 
اتحادیه عرب هستند. اکنون اختاف نظر میان رهبران 
عرب در خصوص چگونگی بازگش���ت سوریه به 
اتحادیه عرب است و هنوز به این توافق نرسیده اند 
که نماینده سوریه در نشست سران عرب در تونس 
شرکت کند یا خود بشار اسد رئیس جمهوری این 

کشور در آن حضور یابد. 
در خبری دیگر، زن عموی بش���ار اسد پس از 
تعهد به هزینه کرد مبلغی هنگفت در انگلیس، به طور 
محرمانه مجوز زندگی در این کشور را دریافت کرد. 
روزنامه دیلی تلگراف با بیان این مطلب نوشت: همسر 
ثروتمند عموی بشار اسد، رییس جمهور سوریه و دو 
پسر او به طور محرمانه مجوز زندگی در انگلیس را 
دریافت کرده اند. این زن ۶3ساله و دو پسرش همسر 
چهارم و فرزندان رفعت اسد، عموی بشار اسد هستند. 
اما در رویدادهای میدانی،گروه های تروریستی در استان 
حلب سوریه به جان هم افتادند و 20 تن از عناصر 
وابسته به آنها کشته و 35 تن نیز زخمی شدند. درگیری 
های شدیدی میان شماری از گروه های تروریستی 
و هیات تحریر الشام )جبهه النصره سابق( در غرب 

استان حلب واقع در شمال سوریه رخ داد.
 از طرفی ارتش لبنان نیز یک هسته تروریستی 
وابس���ته به داعش را در مرکز و ش���مال این کشور 

شناسایی و منهدم کرد.

سرویس خارجی: مسئوان رژیم 
صهیونیستی از افتتاح دومین فرودگاه 
بین المللی در اراضی اشغالی و نزدیک 
خاک عربستان طی ماه جاری میادی 

خبر دادند.
مس���ئوان فرودگاه های رژیم 
صهیونیستی اعام کردند که قرار است 
دومین فرودگاه بین المللی در اراضی 
اشغالی در نزدیکی تفریحگاه »ایات« 
و خاک عربستان، 22ژانویه )2بهمن( 
افتتاح ش���ود.این مسئوان همچنین 
اع���ام کردند که این فرودگاه به نام 
»رامون« با هزینه ای بالغ بر 500میلیون 
دار در صحرای نقب ساخته شده و 
ب���ه صورت تدریجی به بهره برداری 
خواهد رس���ید. پروازهای خارجی 
در ای���ن فرودگاه از مارس 2019آغاز 
می ش���ود. فرودگاه مذکور گنجایش 
۶0هواپیما را دارد.رژیم صهیونیستی 
تنها یک ف���رودگاه بین المللی )بن 
گوریون در تل آویو( دارد که توسط 
نیروهای مقاومت فلسطین در جنگ 
س���ال 2014غزه م���ورد حمله قرار 
گرفت.خبر دیگر اینکه تلویزیون رژیم 
صهیونیستی در گزارشی اعام کرد که 
ارتش این رژیم ساخت دیوار حائل 
دریایی در مرزهای شمالی غزه را به 
پایان رساند. ساخت دیوار حائل دریایی 
در شمال نوار غزه از هفت ماه پیش 
آغاز شده بود. این دیوار دارای سامانه 
های هشدار دهنده پیشرفته است که 
ب���رای جلوگیری از نفوذ از مرزهای 

دریایی نوار غزه با سرزمینهای اشغالی 
طراحی شده است.

در خبری دیگرکشور هندوراس 

در نظر دارد سفارت خود را از تل آویو 
به شهر اش���غالی قدس منتقل کند. 
»مای���ک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا، 
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم 

صهیونیستی و »خوان اوراندو هرناندز« 
رئیس جمهور هندوراس روز گذشته 
در حاشیه مراسم تحلیف رئیس جمهور 

جدید برزیل با هم دیدار کردند. این 
س���ه نفر در بیانیه ای مشترک اعام 
کردن���د که توافق کرده اند دیدارهایی 
در پایتخت های سه طرف به منظور 

پیشبرد تصمیم گیری پیرامون افتتاح دو 
سفارتخانه در تگوسیگالپا )پایتخت 
هندوراس( و قدس اش���غالی انجام 

گیرد. در چنین شرایطی شهرداری »سن 
بورخا« در کشور پرو یکی از میادین 
این ش���هر را به نام »میدان فلسطین« 
نام گذاری کرد که این اقدام خش���م 

گسترده مقامات رژیم صهیونیستی را در 
پی داشت. خبر دیگر اینکه یک روزنامه 
عربی گ���زارش داد که وزیر جنگ 
س���ابق رژیم صهیونیستی در دوران 
حضورش در این سمت جزئیات طرح 
موسوم به »معامله قرن« را به مقام های 
تشکیات خودگردان فلسطینی ارائه 
کرده اس���ت.الحیات گزارش داد که 
»آویگدور لیبرمن« در دوران حضور در 
سمت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، 
جزئیات طرح آمریکا برای س���ازش 
میان فلسطینی ها و اسرائیل، معروف 
به »معامله قرن« را به مقام های دولت 
»محمود عباس«، رئیس تش���کیات 
خودگردان فلسطینی گفته است. طبق 
گزارش روزنامه الحیات، لیبرمن گفته 
که این طرح، تشکیل دولت فلسطینی 
در غزه، منطقه »الف« و بخش هایی از 
منطقه »ب« و »ج« در کرانه باختری را 
شامل می شود.در رویدادی دیگر »آوی 
گابای« رهبر حزب کار اسرائیل و رهبر 
ائتاف صهیونیستی که مجموعه ای 
از احزاب چپ را در بر دارد از پایان 
ائتافش با زیپی لیونی، رهبر حزب 
کادیم���ا خبر داد. پس از آنکه گابای 
از پایان ائت���اف با لیونی خبر داد، 
رسانه های رژیم صهیونیستی این اقدام 
را یک بمب در حال انفجار نامیدند. 
رسانه های رژیم صهیونیستی معتقدند 
این اقدام موجب تأثیر منفی بر جناح 
چپ و میانه رو در انتخابات پیِش رو 

خواهد شد.

سرویس خارجی: مزدوران 
رژی����م آل خلیف����ه ، تظاهرات 
مس����المت آمیز ضد دولتی مردم 
بحرین را در اولین روز سال نوی 
میادی به شدت سرکوب کردند.

به گ����زارش منابع خبری، 
ش����هروندان بحرینی با در دست 
داشتن تصاویر آیت اه »نمر باقر 
النمر«، روحانی ش����یعه که توسط 
عربس����تان س����عودی اعدام شد 
و نیز تصاویر ش����هدای انقاب 
بحری����ن، تظاهرات ضد دولتی را 
در اولین روز س����ال نوی میادی 
 برگ����زار و  بر ادامه انقاب خود 

تاکید کردند.

به گزارش پای����گاه خبری 
»المنار«، شهروندان بحرینی در این 
تظاهرات بر خواسته خود مبنی بر 
نابودی حکومت استبدادی بحرین 
و تاسیس یک حکومت دموکراتیک 

تاکید کردند .
طب����ق این گزارش، درگیری 
تظاهرکنندگان با نیروهای امنیتی 
در جزیره »س����تره«، واقع در شرق 
این کشور بیش از دیگر مناطق بود 
و مزدوران رژیم آل خلیفه ضمن 
ش����لیک  گلوله و گاز اشک آور به 
س����مت معترضان، به تعقیب آنها 
در کوچه ه����ای فرعی این منطقه 

پرداختند .

* قطر

»انور قرقاش«، وزیر مشاور 
در ام����ور خارجی ام����ارات با 
انتق����اد از مواض����ع قطر و اذعان 
به ایس����تادگی »دوحه« در برابر 
سیاست ها و خواسته های عربستان 
و س����ه کش����ور دیگر پیش بینی 
کرد که بحران ش����ورای همکاری 
 خلیج فارس در س����ال 2019 نیز 

ادامه یابد.
 وی در حساب توئیتر خود 
نوشت: تا زمانی که قطر از اقدامات 
و سیاست های مخرب خود دست 
نکشد، محاصره این کشور ادامه 

خواهد داشت.

حزب »ااصاح« سودان ضمن خروج از دولت، 
ارتش را به همراهی با معترضان فراخواند

سرویس خارجی: تداوم و تشدید اقدامات سرکوبگرانه دولت »عمرالبشیر« 
علیه تظاهرکنندگان س���ودانی و عدم پاسخ »خارطوم« به مطالبات مردم، حزب 
بزرگ »ااصاح « س���ودان را وادار کرد تا در بیانیه ای، ضمن اعام خروج از 
دولت و مجلس این کشور، نیروهای مسلح را نیز به همراهی با معترضان ضد 

دولتی فرا خوانَد.
حزب بزرگ »ااصاح« سودان در واکنش به ناآرامی ها و اقدامات سرکوبگرانه 
دولت »عمرالبشیر« علیه تظاهرکنندگان، در بیانیه ای همه نمایندگان خود را برای 
اعام همبستگی با مردم و معترضان از نهادهای این کشور خارج کرد و همزمان 
ارتش و نیروهای امنیتی سودان را نیز به همراهی با مرد م و معترضان فرا خواند. 
همزمان، ائتاف اپوزیس���یون »نداء السودان«، بزرگترین ائتاف اپوزیسیون این 
کشور نیز برای افزایش فشارها علیه »عمر البشیر«، در بیانیه ای خواستار استعفای 
رئیس جمهوری و آغاز روند  گذار به دموکراسی شد. این ائتاف شامل حزب»اامه« 
متعلق به »صادق المهدی«، نخست وزیر سابق سودان و گروه های معارض در مناطق 

»کردفان«، »دارفور« و منطقه »نیل آبی« در جنوب خارطوم است.
در همین حال و همزمان با فشار احزاب اپوزیسیون، معترضان سودانی نیز 
بار دیگر به خیابان های ش���هر »خارطوم « ، پایتخت ریختند و در اعتراض به 
سیاست های اقتصادی و اوضاع نابسامان معیشتی ، علیه دولت شعار دادند و خواستار 

برکناری »عمرالبشیر«، رئیس جمهوری این کشور از قدرت شدند.
 به گفته منابع خبری، تظاهرکنندگان سودانی به طرف کاخ ریاست جمهوری 
سودان در »خارطوم« در حال حرکت بودند که با گلوله های جنگی و گازهای 
اش���ک آور پلیس مواجه شدند. نیروهای امنیتی همچنین برای مقابله با یورش 

احتمالی تظاهرکنندگان، در اطراف ادارات دولتی مستقر شدند.

 بغداد در پیمان استراتژيك میان 
عراق و آمريکا بازنگري مي کند

سرویس خارجی: برخی نمایندگان پارلمان عراق از تصمیم مجلس این 
کشور برای بازنگری در توافق استراتژیک میان بغداد و واشنگتن خبر دادند.»ولید 
السهانی« نماینده ائتاف »الفتح« عراق در سخنانی تاکید کرد : نمایندگان پارلمان 
این کشور در پی سفر بدون هماهنگی ترامپ به استان »اانبار« عراق که نقض 
آشکار حاکمیت دولت مرکزی به شمارآمد ، در صدد بازنگری در بندهایی 
از توافق استراتژیک امضا شده میان عراق با آمریکا، به ویژه پس از پیروزی بر 
تروریسم هستند.وی تصریح کرد که پارلمان عراق قصد دارد سال 2019 را سال 
حاکمیت عراق بداند و   تصمیماتی درباره مسئله حضور آمریکا در این کشور 
اتخاذ کند. این در حالی است که سفر سرزده اخیر ترامپ به عراق با واکنش 
مسئوان این کشور مواجه شد و گروه های مختلف عراقی از جمله جنبش النجبا 
و ائتاف سائرون خواستار خروج نظامیان این کشور شدند.از طرفی، همزمان با 
این تصمیم پارلمان عراق، »جعفر الحسینی«، سخنگوی گردان های حزب اه این 
کشور نیز نیروهای آمریکایی را نسبت به حضور در این کشور برحذر داشت 
و تأکید کرد : به زودی گروه های مقاومت عراقی ، نظامیان آمریکایی را اخراج 
خواهند کرد. از سویی، »صفاء التمیمی«، سخنگوی گردان های »سرایا السام«، 
وابسته به »مقتدا صدر« نیز بر مقاومت در برابر اشغالگران آمریکایی تأکید کرد و 
گفت: داعش چهره دیگری از چهره های اشغالگران آمریکایی است. سخنگوی 
گردان های »سرایا السام« تصریح کرد: آمریکا به خوبی می داند نبرد آتی در 
خاک عراق نخواهد بود زیرا آنها ضربه هایی را که از مقاومت متحمل شده 
اند هیچگاه فراموش نمی کنند. در خبر دیگری، یورش نیروهای گارد محافظتی 
»عادل عبدالمهدی«، نخست وزیر عراق به منزل مسکونی »حیدرالعبادی«، نخست 
وزیر پیشین این کشور در منطقه سبز بغداد با هدف تخلیه و تحویل آن به 

دولت جدید ، با واکنش تند العبادی رو به رو شد.
در تحوات امنیتی نیز، جنگنده های عراقی با حمله به مواضع داعش در 

منطقه »سوسه« سوریه هفت سرکرده داعش را به هاکت رساند.
از طرفی نیروهای عراقی عملیات گس���ترده ای را برای تعقیب عناصر 
باقی مانده »داعش« در شمال شرق »دیاله« ، واقع در شرق بغداد آغاز کردند.
نیروهای عراقی همچنین عملیات ضد تروریستی دیگری را در شهر »سامرا« 

انجام دادند.

رژيم صهیونیستی فرودگاه بین المللی در نزديکی خاک عربستان احداث کرد

گرامیداشت سالروز تأسیس جنبش فتح در غزه
هزاران نفر از مردم فلس���طین در ش���هر غزه با 
برپایی راهپیمایی پنجاه و چهارمین سالروز تاسیس 
جنبش فتح را گرامی داشتند. َفتْح با نام کامل »جنبش 
آزادی بخش میهنی فلسطین« مهمترین سازمان سیاسی 

و نظامی فلس���طینی است که در سال 1959توسط 
یاسر عرفات و خلیل الوزیر )ابوجهاد( با هدف آزادی 
فلسطین از سیطره اسرائیل از طریق مبارزات چریکی 

بنیان گذاری شد.

سرکوب تظاهرات مردمی بحرين علیه اقدامات رژيم آل خلیفه

تلويزيون رژيم صهیونیستی: اسرائیل بزرگترين بازنده در موضوع سوريه است

مقام نظامی چین: شايد غرق کردن ناوهای آمريکا تنها راه 
پايان تنش با واشنگتن باشد

کابل: ايران برای صلح در افغانستان تاش می کند

نخست وزير هند خواستار گفتگو با پاکستان شد
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قصههاى ايران
كودكانه ها

قاصدك كاغذى
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يك ابر مثل مادر بوى خوش تو  دارد

وقتــى كــه مــادر مــن
كنــارم در  اينجاســت 
خوشــحال و شــادمانم
نــدارم غمــى  اصــال 

او مثل يك درخت است
از شــاخ و برگ،لبريــز
از سيب سرخ، سرشار
بســيار شــادى انگيــز

مهــرش درسايهســار 
گنجشــك كوچكــم من
آرامش من از اوســت
درچشــم او، تََكــم من

قشــنگم! مــادر  اى 
مــن با تو زنده هســتم
بــوى خــوش تــو دارد
همواره اين دو دســتم

غنچــه بــود  خوابيــده 
بــا گونــه هــاى تبــدار
گلـــــدان شـــــمعـدانى
تــب كــرده بــود انــگار

كوچــك آبپــاش  بــا 
را او  كــرد  پاشــويه 
بودنــد تشــنه  بدجــور 
زيبــا ســرخ  گلهــاى 

گلــدان دور  چرخيــد 
مــادر مثــل  ابــر  آن   
مى شســت صورتش را
تــر حولــه   چنــد  بــا 

 آرام شــد تبــش قطــع
شمعدانى خنـــــــــديد 
شـــد غنچه تــوى گلدان
ســـــرگرم خــوش زبانى
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امروز در تاريخ
قاب امروز

 سرايه

نمايشگاه فرش دستباف استان قزوين/ عكس از :عليرضا نصرى 

ابراز تأسف حضرت آيتاهللا العظمي خميني از 
فاجعه مشهد

مشهدـ  خبرنگار اطالعات: به دنبال حوادث اخير 
شهر مشهد و حمله مأموران به منزل حضرت آيتاهللا 
العظمي شيرازي، تلگرامهاي فراواني از داخل و خارج 

كشور به ايشان مخابره گرديد. 
روحانيون و طبقات مردم در اين تلگرامها مراتب 
انزجـــار و تنفر خود را از اين حمله و عاملين آن اعالم 

نمودند.
همچنين در شب چهارشنبه 13 ديماه تلگرامي 
از طرف حضرت آيتاهللا العظمي خميني به حضرت 
آيتاهللا العظمي شيرازي مخابره گرديد و ايشان ضمن 
ابراز انزجار و تنفر از عاملين حوادث اخير مشهد آمادگي 
خود را براي هر نوع كمك و ياري اعالم نمودند. پريروز 
جمعه قرار بود حضرت آيتاهللا العظمي شيرازي براي 
مردم مشهد ســـخنراني نمايند، اما به علت كسالت و 
مساعد نبودن وضع مزاجي ايشان و بنا به پيشنهاد اطباء و 

روحانيون، ايشان از سخنراني خودداري كردند. 
همچنين گروه 3 نفري نمايندگان مجلسين كه قرار 
بود از تهران به مشهد بروند، تلفني از تهران با حضرت 
آيتاهللا العظمي شيرازي و حضرت آيتاهللا العظمي 
طباطبايي قمي تماس گرفتند و خواستار بررسي وقايع 
شهر مشهد شدند اما حضرات آيات عظام از پذيرفتن 

آنها خودداري فرمودند. 
اصفهان (10/13)

بازار و مغازههاي شـــهر اصفهان روز چهارشنبه 
سيزدهم ديماه همچنان بسته بود. 

كاركنـــان و كارمنـــدان ادارهكل اطالعات و 
جهانگردي و ســـازمان خبرگزاري پارس اســـتان 
اصفهان در اطالعيهاي همبستگي خود را بار ديگر با 
خواستهاي علماي اعالم و آيات عظام و كليه طبقات 
مردم اعالم كردنـــد مردم اصفهان امروز نيز مانند روز 
گذشته در مسجد كليم واقع در خيابان عبدالرزاق اجتماع 

كردند.
اراك (چهارشنبه 13 ديماه)

امروز كليه فرهنگيان اراك جلسه هفتگي خود را 
در اداره آموزش و پرورش اســـتان مركز تربيت دادند. 
عالوه بر فرهنگيان، عده كثيري از طبقات مختلف مردم 
نيز در اين جلسه شـــركت داشتند و حجتاالسالم 
«آل اســـحق» روحاني اعزامي از قم نيز سخنراني كرد. 
پس از پايان اين جلسه 3 ســـاعته شركت كنندگان 
به آرامي محل جلســـه را ترك كردند ولي در خيابان 
ملك اين شهر تظاهراتي صورت گرفت كه مأمورين 
با پرتاب گاز اشـــكآور و تيراندازي مردم را متفرق

 كردند.
* تعطيلي مغازهها:

بازار و مغازههاي اراك از يك هفته پيش به عنوان 
اعتراض به كشتارهاي بيرحمانه اخير مشهد و اصفهان 

تعطيل است.
* اعتصاب در ماشينسازي:

اعتصـــاب چهارماهه كارگـــران و كارمندان 
ماشينسازي اراك همچنان ادامه دارد. حقوق اعتصابيون 

در طي اين مدت پرداخت شده است. 
* حمله چماق بدستها:

به دنبال حمله چماق بدستها در 11 محرم به قريه 
«ســـنجان» كه در چهار كيلومتري جنوب اراك واقع 
است 250 نفر از اهالي اين قريه مسئولت حفاظت از 

روستا را به عهده گرفتند. 
چماق بدســـتها، ضمن به آتش كشيدن چندين 
خانه، اتومبيـــل و اموال مردم را نيز به غارت بردند. در 
اين يورش يك روســـتايي به نام «محمدنبي» 23 ساله 
كه كارمند كارخانه «هيكو» بود كشـــته و 15 نفر ديگر 

مجروح شدند.
گفته ميشود اهالي سنجان حدود 5 نفر از چماق 
به دســـتها را به قتل رسانده و گوش عدهاي از آنها 
را بريدهاند روز گذشته (سهشنبه 10/12) روستائيان به 
عنوان اعتراض و اعالم انزجار به حمله چماق بدستها 
راهپيمايي عظيمي در روستاي ابراهيمآباد در شمال اراك 

برگزار كردند. 

اخراج هنديان از قندهار در زمان شاه عباس دوم
شاه عباس دوم سوم ژانويه سال 1649 هنديان را از قندهار 
بيرون راند. اين نخستين اخراج نظاميان هندي از قندهار در دوران 
شـــاه عباس دوم بود كه شخصا اقدام كرد. دومين اخراج هنديان 
از قندهار در دسامبر 1650 صورت گرفت. در سال هاي 1652

و 1653 نيز ارتش ايران دو بار ديگر به تجاوز هنديان به آن شهر 
پايان داد. در بيرون راندن دوم، ســـوم و چهارم هنديان از شهر 
قندهار تنها از واحدهاي نظامي مستقر در پادگان هاي هرات و 
كرمان و نيروهاي ضربتي مستقر در ارگ بم استفاده شده بود، زيرا 
هنديان آن چنان توانمند نبودند كه الزم باشد سپاه مركزي مستقر 

در اصفهان فرستاده شود.  
نخستين تجديد سازمان ارتش ايران در قرن 20

ژنرال رضاخان پهلوي سردار سپه 13 دي ماه سال 1300
خورشيدي سازمان ارتش ايران را كه خود تنظيم كرده بود به اين 
شـــرح اعالم داشت و تاكيد كرد كه از روز بعد به اجرا درخواهد 

آمد:
لشكر مركز (تهران)، لشكر اذربايجان (تبريز)، لشكر غرب 
(همدان)، لشكر جنوب ( شيراز ) و لشكر شرق (مشهد). ضمنا 
قرار شده بود كه براي آموزش افسر براي اين لشكرها يك مدرسه 
عالي نظام (دانشكده افسري) در تهران تاسيس شود و عالوه بر 
ايجاد چند دبيرستان نظام كه براى دانشكده افسرى دانشجو آماده 
كند، بر برنامه هفتگى دبيرستان هاى پسران درس آموزش نظامى 

اضافه شود.
 اين نخستين سازماندهي ارتش ايران پس از لغو مناطق نفوذ 

انگلستان و روسيه و خروج نيروهاي خارجي از كشور بود.
سوء استفاده از دمكراسي

موسوليني رهبر وقت ايتاليا سوم ژانويه سال 1925 پارلمان 
اين كشـــور را منحل كرد و آن را به آن صورت كه بود، مجمع 
صاحبان منافع ؛ پايگاه تشنگان قدرت و شهرت؛ بازيگران تئاتر زد 
و بند و نيز جايي خواند كه به اتالف وقت ملت و عقب انداختن 
پيشرفت هاي ميهن تبديل شده است. وي گفت كه امروز و فردا 
كردن و بازي با كلمات و عبارات، دمكراسي نيست اتالف عمر 

يك ملت و بزرگترين خيانت است. و...
ديگر رويدادهاي 3 ژانويه

106: سيســـرو فيلسوف، خطيب، نويسنده و سياستمدار 
روم باستان سوم ژانويه سال 106 پيش از ميالد به دنيا آمد .

303: حكمران رومي انگلستان به مردم يك شهر اين كشور 
كه امروز ليچفيلد خوانده مي شـــود اخطار كرد كه انجيل ها را 
تحويل دهند يا تخريب كنند و چون به اين اخطار توجه نشد، همه 

مردم از كوچك و بزرگ را َسربريد.

امـــروز چو هـــر روز خرابيم خراب

مگشـــا در انديشـــه و برگيـــر ربـــاب

صدگونه نماز است و ركوعست و سجود

آن را كـــه جمال دوســـت باشـــد محراب

مولوى

*نيك بختترين مردم كسي است كه كردار 
را به سخاوت و گفتار را به راستي بيارايد.

ابوعلي سينا

*آن كه نفس خود را باالتر از آنچه كه هست 
داند، هرگز به كمال نرسد.

ابونصر فارابي

خ

پ

ا

پند بزرگان

مطالب  مربــوط به وقايع انقالب از روزنامه اطالعات 
روزهاي 16 و 17 ديماه 1357 نقل شده است.

چهل سال

از 15 آبان تا 16 دى1357 به دليل اعتصاب روزنامه نگاران 
در همراهى با انقالب ،روزنامه اطالعات منتشر نشد.


