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 * آيلت اه العظملي جلوادي آمللي: اگر اختلاس و بي نظمي مالي 
نباشد تحريم ها اثري نخواهند داشت

* بايد مراقب ذخاير و داشلته هاي کشلور  باشليم که در معرض 
خطرهايي  چون غارت غارتگران نباشند

* قلرآن تأکيلد دارد کله ملال و ثلروت جامعله نبايلد منحصلراً 
در دست دولت باشد

* تا مردم پاک و طاهر نباشند و در صحنه حضور نداشته باشند 
رهبر ولو علي بن ابيطالب)ع( باشد، شکستش قطعي است

 *آيت اه العظمی صافی گلپايگانی: افراد دلسوز به معيشت مردم 
رسيدگی کنند

* آيت اه العظمي سبحاني: چرا بانک ها فعاليت ها و سياست هاي 
خود را همسو با دين و موازين شرعي تطبيق نمي دهند

* بخش قابل توجهي از مشکات کشور از بانک هاست
* اخاق جامعه کمي تنزل يافته و آمار طاق و درخواست مهريه 
 بانوان بيشلتر شلده اسلت واين باها آسليب هايي براي کشور 

به دنبال دارد که ريشه هاي آن به اقتصاد برمي گردد
   *  آيت اه العظمي مکارم شيرازي: چگونه مي شود فردي      30 هزار 
ميليارد تومان اختاس کند؟ قطعا اين کار يک فرد تنها نيست و يک 

گروه پشت اين فرد هستند
* شرايط امروز کشور به گونه اي است که اگر دست به دست هم 

ندهيم مشکات بيشتر مي شود
* قاچاق که به يک معما در کشور تبديل شده با اذن چه کسي  است 

و چرا جلوگيري نمي شود؟
* بايد مخارج دولت هزينه راه اندازي اقتصاد و توسعه شود

سرويس شهرستانها: رئيس دفتر مقام معظم رهبري با 
اش����اره به اين که »بنده از خود ايشان شنيدم که اگر مسائل 
حفاظتي نبود، با پيکان به اين طرف و آن طرف مي رفتم«، 
گفت: در دفتر ايشان ماشين هايي از سوي حفاظت وجود 
داش����ته و از آن استفاده مي ش����ود؛ اما معظم له هر شش 
ماه يکبار پول بنزين و هزينه اس����تهاک ماش����ين هايي را 

که از آن اس����تفاده کرده اند، به حفاظ����ت بر مي گردانند. 
به گزارش »انتخاب«، حجت ااسام والمسلمين محمدي 
گلپايگاني در مجمع عمومي نمايندگان طاب و فضا که 
در سالن جلسات جامعه مدرسين حوزه علميه قم برگزار 
ش����د، ضمن اباغ سام مقام معظم رهبري، اظهار داشت: 
بقيه در صفحه 9
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 مقاومت بخش خصوصي در برابر بازگشت 

ارز حاصل از صادرات

دبیركل »نجبا« خطاب به ترامپ: وقتي همه ما را تنها 

گذاشتند، سردار سلیماني به كمك عراق آمد

  * مديلر اداره صلادرات بانلک مرکلزي: متاسلفانه فقط 25/2 درصلد از ارز حاصل از صلادرات غيرنفتي 
به چرخه تجاري بازگشته است 

* وزير اقتصاد: بخش خصوصي بايد مشخص کند چه عواملي موجب مي شود تا ارز صادرات برنگردد

* الکعبي: درخواست دريافت غرامت از عراق توسط ترامپ، گستاخي بزرگ دولت آمريکاست
* در صورت عدم خروج آمريکا از عراق، درس هاي جديدي از مقاومت را به آنها مي آموزيم

* وزير خارجه عراق: هرگز از تحريم هاي ضد ايراني و يکجانبه آمريکا تبعيت نمي کنيم

 سامت، نظم اقتصادي و مقابله با فساد 
تحریم ها را بي اثر مي كند

رئيس دفتر رهبر معظم انقاب:

   * مللک عبلداه هديله بسليار گرانقيمتلي بلراي 
حضرت آقا آورد؛ اما ايشان تمام هدايا را فروخته و 

با پول آن منازلي را ساخته و به فقرا دادند  
 *  بنده از خود ايشان شنيدم که اگر مسائل حفاظتي 

نبود، با پيکان به اين طرف و آن طرف مي رفتم 
 * معظم له هر شلش ماه يکبلار پول بنزين و هزينه 
اسلتهاک ماشلين هايي را که از آن استفاده کرده اند 

به حفاظت بر مي گردانند
 * آقازاده هاي ايشان اجاره نشين هستند

 فرزندان رهبر انقاب حتي پول 
يك برگ فتوكپي را به بيت المال مي پردازند
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   * اين آمريکاست که قطعنامه را نقض کرده 
و در موقعيتي نيست که در اين زمينه براي 

کسي داد سخن سر دهد
* تهديد، تهديد به بار مي آورد، همانطور که 

احترام، احترام مي آورد
* مديرکل شوراي راهبردي روابط خارجي: 
اگلر بتوانيلم  FATFرا در داخل کشلور به 
نتيجه برسلانيم امکان فشار وارد کردن به 

اروپا وجود دارد

 * بلر اسلاس مصوبله جديلد شلوراي 
سلنجش و آملوزش بلراي 85 درصلد 
صرفلاً  دانشلجو  دانشلگاه ها،  ظرفيلت 
بر اساس معدل دبيرستان جذب مي شود 

* بطحايلي: ورود بله 85 درصلد ظرفيت 
دانشلگاه ها نيلازي بله کنکلور و تحملل 

اضطراب طاقت فرسا ندارد

ظریف: پرتاب ماهواره بر 
یا آزمایش موشکي ناقض 

قطعنامه 2231  نیست

85 درصد ظرفيت 
دانشگاه ها بدون 
كنكور مي شود

معارف

صفحه 6
دلنوشته اي از هادي سروش

 استادي كه 

»جهاني از تواضع بود«

مراجع عظام در دیدار وزیر امور اقتصادي و دارایي:

یادداشت سردبیر

نظام آموزشي اسیر قدرت رقیب
عليرضا خاني
هفته گذش��ته در باره كاايي ش��دن آموزش نوش��تيم. يكي از 
مصاديق كاايي ش��دن آموزش، چيزي است كه سالهاست در نظام 
 آموزش به عنوان»مافياي كنكور و كتاب هاي كمك درسي« شناخته 

شده است.
كتاب هاي كمك درسي، بخش بزرگي از نظام آموزش و پرورش 
ما را از دس��ت وزارت آموزش و پرورش در آورده و به اختيار و 
مالكيت خود گرفته است. موضوع به حدي جدي و پيچيده شد كه 
وزير آموزش و پرورش هفته قبل اعام كرد در نامه اي به مقام رهبري 
از ايشان كمك خواسته ام و عجالتاً با دستور ايشان 50 درصد تبليغات 
مؤسس��ات آموزش��ي و كتب كمك درسي از تلويزيون كم شد. اين 
اتفاق به دنبال آن افتاد كه مدتهاست بخش بزرگي از كتاب هايي كه 
در كشور منتشر مي شود و آمار كتب منتشره را باا مي برد، كتاب هاي 
كمك درسي است و عضو كميسيون فرهنگي مجلس در ميزگردي 
گفته بود كه فقط يك مؤسسه آموزشي در طول دوره برگزاري جام 
جهاني 32 ميليارد تومان به صداوسيما بابت تبليغ كتب كمك درسي 

پرداخته بود.
آمارهاي انتش��ار كتب كمك درس��ي و درآمد مؤسسات كنكور 
متفاوت، اما طبق يكي از اين آمارها ساانه تا50 ميليون جلد كتب 
كمك آموزشي در كشور منتشر مي شود كه گردش مالي تا20 هزار 
 ميليارد تومان را به همراه دارد. برخي مؤسس��ات كمك آموزش��ي 
5 دي وي دي درس��ي را با قيمت300 هزار تومان عرضه مي كنند و 
پشت آن مي نويسند كپي دي وي دي شرعًا  حرام است و اگر كار حرام 

انجام دهي قبول نمي شوي.
وارد كردن ش��رع به كس��ب وكار كتب كمك درسي به اينجا ختم 
نمي شود. اخيراً با اعام حذف مشق شب توسط وزارت آموزش و 
پرورش، ناگهان خبري منتشر شد كه برخي مراجع تقليد از اين كار 
انتقاد كرده اند. متعاقب آن روزنامه جوان گزارش مفصلي منتشر كرد و 
در آن نوشت كه مديران مؤسسات كنكوري و كمك آموزشي ديدار 
با علما و مراجع تقليد را به عنوان يكي از ابزارهاي مبارزاتي خود با 
آموزش و پرورش انتخاب كرده اند. اما سوء تعبيرهاي صورت گرفته  
از ديدار كنكورچي ها با مراجع، به اقدامات مخرب مافيا مشروعيت 
نمي بخش��د. قطعاً مراجع عظام با ايجاد يك نظام آموزش موازي از 
جانب مؤسسات كنكوري مخالفند و امر تعليم و تربيت را موضوعي 
حاكميتي مي دانند. اين شيطنت رسانه اي اصحاب مافياي كنكور بوده 

كه از ديدار با مراجع به سود خودشان تيتر وخبر مخابره كردند.
اين مافيا گزارش و عناويني از ديدار با مراجع منتشر كردند كه در 
راستاي مشروعيت بخشي به كتاب هاي كمك آموزشي خودشان است. 
كتاب هايي كه با حذف مشق شب، بسياري از آنها بي فايده مي شود و 

درآمد ميلياردي آنها را از بين مي برد.
به نوشته جوان، تحقيقات دانشگاه استنفورد نشان مي دهد كه مشق 
ش��ب مانعي جدي بر س��ر راه يادگيري و تعامل كامل دانش آموزان 
است به طوري كه 56 درصد آزمون شوندگان گفته اند كه مشق شب 
براي آنها فقط منبع استرس است و 33 درصد گفته اند كه آن را فقط 
براي نمره انجام مي دهند نه يادگيري و فقط يك درصد گفته اند كه 

مشق شب مفيد است!
كارشناسان آموزشي، دايل رونق كتاب هاي كمك درسي را كه به 
عنوان يك شبكه وسيع موازي با آموزش و پرورش اسمي عمل مي كند 

عمدتاً در موارد ذيل مي دانند:
1� ضعف نگارش كتاب هاي درسي

2� تأليف كتاب هاي درسي بر اساس متوسط هوش دانش آموزان 
3� تغييرات گسترده كتاب هاي درسي در كوتاه مدت

4� تفوق كنكور بر تمام شئون آموزشي
5� نگراني والدين و كنكورزدگي والدين
6� وجود بازار پرسود و مشتريان پرشمار

7� تبليغات گسترده و اغواگرانه در رسانه ها بويژه رسانه ملي
اما آثار و عوارض كتاب هاي كمك آموزش��ي بر دانش آموزان و 

خانواده ها به ترتيب ذيل است:
1� به دانش آموزان مفاهيم اضافي تحميل مي كند.

2� مانع از رشد خاقيت فردي مي شود و مفاهيم بسته بندي شده را 
به دانش آموزان مي دهد.

3� كنكورمحوري را هدف گرفته است و هدف آموزش را از يادگيري 
به تست زني تقليل مي دهد.

4� دانش آموزان را صرفاً به محفوظات متكي مي كند.
5� منجر به تنبلي ذهني مي شود.

6 � هزينه سنگيني به خانواده ها تحميل مي كند.
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 قهقر اي بازگشت 

به گذشته

صفحه 2
فتح اه آملي

يادداشت

آگهى تمديد فراخوان جذب سرمايه گذار
اجراى فاز اول شهرك پردازش و پشتيباني منطقه ويژه اقتصادي صنايع

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��تش جمهو�� �سالمي �ير��
نير�� �ميني

 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

وم
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پيش درآمدي بر حقوق سازمان هاي بين المللي
نوشته يان كالبرز                         ترجمه فيروز ساالريان

قطع وزيري، 528 صفحه ، چاپ اول 
حقوقدانان بين المللي در نيمه دوم قرن بيستم سازمان هاي بين المللي 
را در جرگه سازمان هاي حقوق بين الملل قرار دادند و بعد از دولت ها 
به اهميت رشد كمي و كيفي اين سازمان ها در زمينه هاي مختلف در 
چارچوب همكاري هاي چندجانبه بين دولت ها توجه كردند. اين امر 
ــازمان ها و همچنين  لزوم تدوين مقررات ناظر بر روابط ميان خود س
ــد تا حقوق،  ــاخته و در عين حال موجب ش ــا را مطرح س ــا دولت ه ب

مسئوليت و تكاليف متناسب با فعاليت هايشان تدوين گردد.
نويسنده در اين كتاب كوشيده است به طور جامع حقوق سازمان هاي 
ــازمان هاي  ــاختار س بين المللي را معرفي كند و به جاي توجه به س
ــكالت حقوقي مربوط به ايجاد، كاركرد و  ــتر به مش بين المللي، بيش

حيات اين سازمان ها بپردازد. 
ــت. مؤلف در هر فصل به تفصيل بحث نموده و با ذكر مثال هايي  ــده اس ــانزده فصل تنظيم ش اين كتاب در ش
ــود را با عنوان  ــل نتيجه گيري خ ــان هر فص ــد. در ضمن در پاي ــث عينيت مي بخش ــورد بح ــوع م ــه موض  ب

« نكات پاياني» بيان مي كند كه خواننده را در درك و استنتاج هر چه بيشتر مطلب ياري مي دهد.

معرفي كتاب هاي انتشارات اطالعات

 * فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني، روبروي ايستگاه مترو، ساختمان روزنامه اطالعات، تلفن: 29993686 
* فروشگاه شمارة (1): تهران خيابان انقالب اسالمي، روبروي دانشگاه تهران،  تلفن : 66460734 

* نمايندگي هاي روزنامه اطالعات در سراسر كشور، تلفن توزيع و فروش:  29993242، 29993306
* براي خريد پستي در سراسر كشور با تلفن 29993306 تماس حاصل فرماييد.

www.ketabettelaat.com : آدرس سايت فروشگاه اينترنتي *

مناقصه عمومي دو مرحله اي
دانشگاه فني و حرفه اي درنظر دارد خريد تجهيزات آشپزخانه 
صنعتي شـامل( ديگ چلوپز و ديگ خورشـت پز 250 ليتري) را به 

توليدكنندگان واجد شرايط واگذار نمايد. 
 لـذا واجديـن شـرايط مي تواننـد پـس از واريـز مبلـغ 500/000

(پانصد هزار) ريال به شـماره شـبا IR 220100004001020103006713 با شناسـه پرداخت 
358100082127760000000000035015  بـه نام رابط درآمدهاي اختصاصي دانشـگاه فني 
و حرفه  اي، همه روزه از سـاعت 8 صبح الي 16 به جزء روزهاي پنجشـنبه و ايام تعطيل با در 
دست داشتن معرفي نامه كتبي به نشاني: تهرانـ  ميدان ونك خيابان برزيل شرقي پالك 4 

اداره كل پشتيباني مراجعه نمايند.
1ـ آخرين مهلت فروش اسناد مناقصه  از تاريخ 1397/10/16 لغايت 1397/10/22 مي باشد.

2ـ آخرين مهلت دريافت پاكت هاي پيشنهاد دهندگان از تاريخ 1397/10/23 لغايت 1397/10/30 مي باشد.
3ـ مبلغ تضمين شركت در مناقصه 1/500/000/000 ريال مي باشد.

4ـ هزينه ي درج اين آگهي برعهده ي برنده ي مناقصه مي باشد.
5ـ دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادها در هر مرحله اختيار تام دارد.
6ـ هيچگونه مبلغي به عنوان پيش پرداخت، پرداخت نخواهد شد.

7ـ در صورت برابر بودن شرايط دو شركت اولويت با شركتي مي باشد كه بومي شهر تهران مي باشد.
براي اطالعات بيشتر با شماره ي  تلفن 42350230 تماس حاصل فرمائيد.

مناقصه عمومي دو مرحله اي
دانشـگاه فني و حرفه اي درنظر دارد خريد تجهيزات آشپزخانه 
صنعتي شامل( ديگ چلوپز و ديگ خورشت پز 380 ليتري و فردمكن) 

را به توليدكنندگان واجد شرايط واگذار نمايد. 
 لـذا واجديـن شـرايط مي تواننـد پـس از واريـز مبلـغ 500/000

(پانصـد هزار) ريال به شـماره شـبا IR 220100004001020103006713 با شناسـه پرداخت 
358100082127760000000000035015  به نام رابط درآمدهاي اختصاصي دانشـگاه فني و 
حرفه اي، همه روزه از ساعت 8 صبح الي 16 به جزء روزهاي پنجشنبه و ايام تعطيل با در دست 
داشـتن معرفي نامه كتبي به نشـاني: تهرانـ  ميدان ونك خيابان برزيل شرقي پالك 4 اداره 

كل پشتيباني مراجعه نمايند.
1ـ آخرين مهلت فروش اسناد مناقصه  از تاريخ 1397/10/16 لغايت 1397/10/22 مي باشد.

2ـ آخرين مهلت دريافت پاكت هاي پيشنهاد دهندگان از تاريخ 1397/10/23 لغايت 1397/10/30 مي باشد.
3ـ مبلغ تضمين شركت در مناقصه 1/000/000/000 ريال مي باشد.

4ـ هزينه ي درج اين آگهي برعهده ي برنده ي مناقصه مي باشد.
5ـ دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادها در هر مرحله اختيار تام دارد.
6ـ هيچگونه مبلغي به عنوان پيش پرداخت، پرداخت نخواهد شد.

7ـ در صورت برابر بودن شرايط دو شركت اولويت با شركتي مي باشد كه بومي شهر تهران مي باشد.
براي اطالعات بيشتر با شماره ي  تلفن 42350230 تماس حاصل فرمائيد.

صفحه3 فيلم هاي سي  و هفتمين جشنواره فجر معرفي شدند
صفحه2
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سامت، نظم اقتصادي   و مقابله با فساد
 تحريم ها را  بي اثر مي كند

خطیب جمعه تهران: خاورمیانه با مقاومت ایران به گورستان آرزوهای آمریکا تبدیل شد

محمد جواد ظریف وزی���ر امور خارجه   
خطاب به مقامات کاخ سفید در صفحه توییتر 
خود نوش���ت:" پرتاب ماه���واره بر فضایی  یا 
آزمایش موشکی توسط ایران قطعنامه ۲۲۳۱را 
نقض نمی کند. این آمریکاست که این قطعنامه را 
نقض کرده و در موقعیتی نیست که در این زمینه 

برای کسی داد سخن سر دهد.
یادآوری به ایاات متحده:

۱. قطعنامه ۱۹۲۹ مرده است؛
 ۲. تهدید، تهدید به بار می آورد، همانطور 

که احترام، احترام می آورد. " 
 بهانه از اروپایی ها گرفته شود

دراین حال مدیرکل شورای راهبردی روابط 
خارجی با تاکید بر این که »تصور نمی کنم اروپا 
به ایران اعام کند که س���از و کار مالی را اجرا  
   FATF نمی کند«،  گفت: بهتر است هر چه زودتر
و CFTبه نتیجه برسد تا این بهانه از اروپایی ها 
گرفته ش���ود و بتوانیم اجرای    ساز و کار را از 

اروپایی ها بخواهیم. عبدالرضا فرجی راد در گفتگو 
با ایسنا در ارزیابی خود از تاخیر اروپا برای ارائه 
ساز و کار مالی )SPV( اظهار داشت: اروپایی ها 
اعام کردند که در حال انجام س���از و کار مالی  
هستند تا به سرانجام برسد. البته یک بار هم اعام 
کردند محرمانه است و نمی خواهند آشکار شود، 
اگر آشکار شود فشارهای بیشتری را باید تحمل 

کنند.  
وی اف���زود: از طرف دیگ���ر ایران هنوز 
مس���اله FATFوCFTرا حل نکرد ه است و 
این مساله بستگی دارد به این که این موضوع که 
بین مجلس شورای اسامی،  مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و شورای نگهبان در جریان است 
آیا به س���رانجام می رسد؟ شاید بتوان گفت این 
موضوع تا حدی بهانه ای ش���ده برای اروپایی ها 
که س���از و کار مالی را به تاخیر بیندازندو اگر 
قرار اس���ت اصاحاتی روی این انجام شود ،به 
آنها اعام کنیم بهتر اس���ت هر چه زودتر این 

کار انجام شود تا این بهانه از آنها گرفته شود و 
 بتوانیم فشار بیشتری را برای اجرای ساز و کار 

بیاوریم. 
مدیر کل شورای راهبردی روابط خارجی 
با تاکید بر این که اروپایی ها به دنبال این مساله و 
اجرایی شدن ساز و کار هستند،  گفت: این بحث 
مطرح است که ایران مجوزی را به دست آورده 
که تا 6 ماه بتواند بخشی از نفت خود  را به فروش 
برساند  یا با برخی از کشورها از طریق پول ملی 
آنها معامله کند، بنابراین اروپایی ها منتظر ند ببینند 
آیا این امکان وجود دارد که اطاعات دقیقی را به 

دست آورند؟
فرجی راد همچنین بیان کرد: با توجه به این 
که س���از و کار مالی برای اروپایی ها هم سخت 
است و هم نمی خواهند عصبانیت و فشار آمریکا 
را را تحمل کنند، به دنبال این هستند که اطاعات 
دقیقتری را به دست آورند که فروش نفت ایران در 
این بازه زمانی تعیین شده تمدید می شود یا خیر؟

وی خاطرنشان کرد:  البته تصور نمی کنم اروپا 
به ایران اعام کند که  س���از و کار مالی  را اجرا 
نمی کند یا به دنبال آن نیست. با توجه به این که  
بخش سیاس���ی اروپا محکم ایستاده و از برجام 
دفاع می کند، به معنی  دف���اع از برجام بوده که 
بندهای برجام اجرایی و عملی شود، بنابراین اروپا 
به خوبی در حال دفاع از برجام است اما بخش 
اجرایی آن مهم اس���ت و براساس گزارش های 
رسیده برخی از شرکت های اروپایی آمادگی خود 
را برای همکاری با ایران اعام کرده اندو طبیعتا 
اگر کشورهای اروپایی بخواهند کارشان را شروع 
کنند، نیاز به س���از و کار مالی است که تاکنون 

عملیاتی نشده است. 
مدیر کل شورای راهبردی روابط خارجی 
افزود: اگر بتوانیم FATFرا در داخل کشور به 
نتیجه برسانیم شاید امکان فشار وارد کردن به اروپا 
وجود داش���ته باشد برای این که  ساز و کاری را 

تحویل ما دهند.

شهردار تهران در نشس����تی با حضور رهبران دینی، 
چهره های برجسته و شهروندان مسیحی، گفت: چه پیش و 
چه پس از اسام، همنشینی ادیان و فرهنگ های مختلف در 

ایران به خوبی درک می شود.
به گزارش مهر ، پیروز حناچی، به مناسبت فرا رسیدن 
س����ال نوی میادی در نشستی که با حضور رهبران دینی، 
چهره های برجسته و شهروندان مسیحی )آشوری و ارمنی( 
در باغ کتاب برگزار شد، میاد باسعادت حضرت مسیح )ع( 
و آغاز سال جدید میادی را به هموطنان مسیحی و تمام 
مسیحیان جهان و روحانیانی که از ارامنه و آشوریان ایرانی 
در جمع حضور داشتند و به خانواده های شهدای هموطِن 
مسیحی و نمایندگان مجلس شورای اسامی تبریک گفت.

شهردار تهران در این مراسم گفت: کشور پهناور ایران 
در طی تاریخ فراز و نشیب های فراوانی را تجربه کرده است 
و  به همین دلیل راه چاره بسیاری از مشکات ما که بارها 
و بارها اتفاق افتاده، در فرهنگ، ادبیات و هنر این سرزمین 

نهفته است.
وی با اشاره به نثری از شیخ ابوالحسن خرقانی، بیان 
کرد: »هر که به درگاه ابوالحسن آمد نانش دهید و از ایمانش 
مپرسید، چرا که آن کس که در درگاه خدا به جان ارزد، در 

درگاه ابوالحسن به نان ارزد.«
با این نگاه، می توان گفت که به جان ارزندگان، شامل 
تمامی مخلوقات خداوند هس����تند و حتی بوی احترام به 

طبیعت را هم از این جمات می شود احساس کرد.
حناچی افزود: اگر همه پیامبران الهی به طور همزمان 
مبعوث می شدند، قطعا فرقی میان پیام آنها برای بشر نبود و 
همه فقط یک پیام را به مخلوقات خداوند منتقل می کردند.

شهردار تهران، حقیقت کشور ما را ترکیبی از فرهنگ ها 
و ادیان مختلف خواند و تصریح کرد: همنشینی این ادیان 
در ایران را، چه پیش و چه پس از اس����ام، به خوبی درک 
می کنیم. کمااین که اگر به نقوش تخت جمش����ید   با دقت 
بنگرید، آرامش و تحمل و کنار هم  قرارگیری را به وضوح   
می یابید. در این نق����وش ده ها قوم را می بینیم که کنار هم 

زندگی می کردند.
وی با بی نظیر دانستن ترکیب فرهنگ ها و رنگ و بوی 

محلی در ایران، بیان کرد: در یکی از کنفرانس های معماری 
بین المللی بودم که بحث جهانی ش����دن مطرح بود. یک 
سخنران لبنانی گفت:" ما از کشورهایی آمده ایم که یک نوع 
بیان و معماری داریم اما همکاران ایرانیمان از جایی آمده اند 
که حتی در یک استان آن می توان تنوع نژادی فوق العاده ای 

یافت."
حناچی گفت: مصداق بارز این مدعا را در کلیساهای 
ایران می توان دید. کلیسایی در شمال غرب ایران داریم که 
به ثبت جهانی رسیده و متاثر از فرهنگ همان منطقه است. 
کلیس����ایی داریم در دل محله جلفای اصفهان که با وجود 
کلیسا بودن یک بنای کاما اصفهانی با ترکیبات بومی منطقه 
خودش به حساب می آید و کلیسایی هم در دل کویر کرمان 

داریم که کاما بومی است.
وی با تاکید بر این که قدمت این سرزمین گویای پیام 
مهم تنوع و زندگی در کنار هم برای ماست، تصریح کرد:   
در روزگار صلح فراموش نمی کنیم که هموطنان مسیحی، 
در روزگار س����ختی و جنگ کنارمان حضور داشتند و در 

جبهه های نبرد تنهایمان نگذاشتند.
شهردار تهران در پایان خاطرنشان کرد: همواره در کنار 

هم خواهیم بود و ایرانی آباد بنا خواهیم کرد.
در ادامه این مراسم یوناتن بت کلیا نماینده آشوریان در 
مجلس به قرائت عهدنامه ای از امام علی )ع( که با آشوریان 
امضا کرده بود پرداخت که حاوی به رس����میت شناختن 
حقوق بشردوستانه و مذهبی مسیحیان از سوی حضرت 

علی )ع( بود.
پس از بت کلیا، اس����قف اعظم ارامنه سرکیسیان با 
قدردانی از شهردار تهران و مدیران شهری برای برگزاری 
این جلسه گفت: در برخی نقاط جهان بعضی که خود را 
مسلمان می دانند می گویند که نباید عید مسیحیان را تبریک 
گفت و این کار گناه است، اما در کشورمان شاهدیم که این 
عید را تبریک می گویند و ارزش  برای مسیحیان قائلند و این 

فرهنگ گنج بزرگی است که باید ارزش آن را بدانید.
وی تصریح ک����رد: این برنامه حاکی از درک صحیح 

مدیران این مملکت از ارزش گذاری به ادیان الهی است.

وی در ادام����ه آیاتی از قرآن کریم و همچنین انجیل 
مقدس را خواند که حاکی از محبت مومنان به همدیگر و 
رواداری مذهبی بود و گفت: همه ما وقتی محترم شمرده 
شویم شادمان می شویم. ما فراخوانده شده ایم که در اعیاد 

همدیگر را دوست بداریم.
سرکیسیان گفت: خیلی خوشحالم که در سرزمینی 
زندگی می کنم که محبت می بینم و لذت می برم و امیدوارم 
مردم ایران در آرامش و خوشبختی باشند. ما می توانیم با 

وحدت و همدلی بر مشکات غلبه کنیم.
دانشگاه علوم و تحقیقات طرح جامع مصوب ندارد   
 شهردار تهران همچنین درباره ساخت و سازهای واحد 
علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد و نظارت های شورای عالی 
شهرسازی بر این ساخت وسازها، با بیان اینکه  دانشگاه علوم 
و تحقیقات طرح جامع مصوب ندارد، تاکید کرد: مکاتبات 
بسیاری انجام دادیم تا طرح جامع این دانشگاه به شورای عالی 
شهرسازی برسد و تصویب شود؛ حتی خاطرم هست که 
از سال 8۲ این مکاتبات آغاز شد و سال ۹۳ هم این کار را 

انجام دادیم.
دبیر پیشین شورای عالی شهرسازی تصریح کرد: طرح 
واحد علوم و تحقیقات حتی اگر در محدوده خارج از تهران 

است، باید به تصویب شورای عالی شهرسازی برسد.
حناچی همچنین درباره زم����ان ارائه ایحه بودجه 
شهرداری تهران به شورای شهر تهران اظهار داشت: بخشنامه 
بودجه در ش����هرداری اباغ و هفته گذشته جلسه ای در 
این باره تشکیل شده است و امیدواریم به زودی پیش نویس 

بودجه سال ۹8 را به شورای شهر ارائه دهیم.
وی خاطرنش����ان کرد: تاش ما این است که ایحه 
بودجه، بعد از تصویب برنامه سوم شهرداری به شورای شهر 

ارائه شود تا ارتباط معنا داری با این برنامه پیدا کند.
شهردار تهران با اشاره به وجود ردیف هایی در بودجه 
ساانه کشور در زمینه کانشهرها گفت: در ایحه بودجه 
سال ۹8 برای موضوعاتی چون آلودگی هوا، ترافیک، افزایش 
طرح کاهش )LEZ( و همچنین فاینانس برای توسعه قطار 
شهری ردیف های جداگانه ای برای کانشهرها پیش بینی 

شده است.

استاندار تهران خواستار تکمیل طرح مطالعاتی حمل و نقل ریلی غرب استان 
تهران تا ۲۵ اسفند شد.

  به گزارش پایگاه اطاع رسانی استانداری تهران، انوشیروان محسنی بندپی  
در جلسه شورای ترافیک و حمل و نقل استان تهران با اشاره به ضرورت تسریع 
در حمل و نقل ریلی استان تهران اظهار داشت: توقع این بود که مطالعات تکمیلی 
حمل و نقل ریلی غرب استان به سرعت انجام شود.  وی بیان کرد: پیش بینی ۲میلیون 
افزایش جمعیت در پنج سال اجتناب ناپذیر است و با توجه به آلودگی هوا، آلودگی 
صوتی و غیره شرایطی فراهم شده تا حمل و نقل ریلی به اولویت ویژه برای مردم 

شهرستان های تهران تبدیل شود.
استاندار تهران افزود: شرایط غرب استان تهران نگاه کان و درازمدتی برای 
آسایش مردم و کاهش مشکات حمل و نقلی می طلبد که مطالعات تکمیلی باید در 
آستانه سال جدید و تا ۲۵اسفند تکمیل شود. محسنی بندپی بیان کرد: قسمت هایی که 
مربوط به شهرهای جدید است نیاز به ماده ۲۳ندارد و می توان فاز اجرایی را آغاز کرد 

و همزمان برای سایر قسمت ها اقدامات ازم را به طور همزمان پیش برود.
وی با اشاره به زمان بر بودن برخی پروژه ها گفت: یکی از مشکات این است 
که تاریخ و اجرای برنامه ها اعام می ش���ود ولی به دلیل فاصله تا عملیات اجرایی 
شکافی بین مردم و مسئوان ایجاد می شود که باید همه به اجرای این پروژه کمک 

کنند.
استاندار تهران در پایان خاطرنش���ان کرد: از سوی شهرداران، فرمانداران و 
استانداری این آمادگی وجود دارد که با استفاده از تمامی اختیارات قانونی و فراقانونی 
مشکات مردم منطقه را برطرف کنند چرا که با توجه به مهاجرپذیر بودن ممکن 

است جمعیت بیشتری در این مناطق سکونت داشته باشند.

سخنگوی وزارت خارجه با بیان 
اینکه ظریف به هند و سپس به عراق 
سفر می کند، گفت: وزیر خارجه در 
آینده نه چندان دور سفرهای دیگری را 

به کشورهای منطقه خواهد داشت.
به گ���زارش خبرگزاری صدا و 
سیما، بهرام قاسمی گفت: رایزنی هایی 
برای انجام مقدمات آمد و شدهایی 
با برخی همس���ایگان وجود دارد و 
همانگونه که وزیر خارجه اعام کرده 
اند، مقصد بعدی وی بعد از هند، کشور 

عراق خواهد بود.
 قاسمی افزود: وزیر خارجه در 
آینده ای نه چندان دور سفرهایی را به 
کشور های همسایه در ادامه سیاست 
دائمی و تغییرناپذیر ایران نسبت به 
همسایگان و برای گسترش همکاری 
های همه جانبه، تعمیق روابط اقتصادی 
- بازرگانی و رایزنی های سیاس���ی 

خواهد داشت.
وی گفت: نگاه ایران به همسایگان 

و کش���ورهای منطقه همواره نگاهی 
مثبت و همزیستی مسالمت آمیز، روابط 
بهتر و همچنین تاش جمعی برای 
صلح و ثبات و امنیت پایدار در منطقه و 
گسترش بیشتر همکاری های اقتصادی 

است.
 قاسمی گفت: ارتباط با کشورهای 
همسایه به طور مستمر در سالیان اخیر 
دنبال شده و ارتباط مستمر و تنگاتنگ 
با همسایگان سیاست کان، دائمی و 
روشن جمهوری اسامی ایران است. 
عاقمند هستیم عاوه بر همسایگان 
و کشورهای پیرامونی بتوانیم با همه 
کشورهای منطقه با هدف همگرایی 
و همزیستی مسالمت آمیز و کاهش 
برخی اختاف���ات در بین برخی از 

کشورهای منطقه تاش کنیم.
 سخنگوی وزارت خارجه با بیان 
اینکه راهی به جز این برای ادامه حیات 
و ایجاد منطقه ای قدرتمند و توسعه 
یافته وجود ندارد، اظهار داشت: این 

رویکرد، مسیری مشخص و مستمر 
است و ما در دوران اخیر روابط خود 
را با همسایگان تا حد ممکن افزایش 
داده ایم و با جدیت جلو خواهیم رفت. 

قاس���می افزود: وزیر خارجه 
ایران در آینده نه چندان دور سفرهای 
دیگری را به صورت دوجانبه و برای 
تعمیق حوزه همکاری ها و مسائل 
اقتصادی - بازرگانی و رایزنی های 
سیاسی به کشورهای منطقه خواهد 
داشت و امیدواریم با این حسن نیت و 
نگاهی که در جمهوری اسامی ایران 
وجود دارد، برخی از کشورهای منطقه 
که در گذش���ته با توهمات موهومی 
نسبت به جمهوری اسامی ایران رفتار 
می کردند، این واقعیت را درک کنند 
و از نگاه ایران به برخی از مس���ائل و 
مشکات منطقه درس عبرت بگیرند 
که ایران چگونه در جهت صلح و ثبات 
دیگر کشورهای منطقه تاکنون تاش 

کرده است.

رئیس کمیته ویژه بررسی افزایش قیمت کااهای اساسی 
مجلس برای ارزیابی علل عدم کنترل بازار و افزایش قیمت 
کااها نتیجه بررسی این موضوع در این کمیته را تشریح کرد.

حسن حسینی شاهرودی در گفتگو با مهر اظهار داشت: 
چالش های ب���ازار ارز، قیمت گذاری کااها، نظارت بر بازار، 
تامین کااهای اساسی، چگونگی توزیع کااها، زنجیره توزیع از 
ثبت سفارش، تامین ارز، خرید از خارج، انتقال به خارج، ورود 
و ترخیص کاا تا توزیع  رصد شد و آسیب های این حوزه مورد 
بررسی قرار گرفت . وی گفت: حلقه های مفقوده در این زنجیره 
بسیار زیاد است و این حلقه ها منفصل از هم هستند. هر کس  
در حوزه خود فعالیت می کند  و از فعالیتش خشنود است اما این 
حلقه ها به یکدیگر متصل نیست. حلقه مفقوده در نظام توزیع 
این است که ارتباط معقولی بین حلقه های مختلف برای تأمین 

کااهای اساسی وجود ندارد.
نماینده مردم شاهرود در مجلس ادامه داد: زمانی که ثبت 
سفارش در وزارتخانه صمت انجام می شود، باید به صورت 
آناین این ثبت سفارش خود را در بانک مرکزی نشان دهد و 
بعد از آن تخصیص ارز عینا در سازمان صمت و بانک عامل 
نشان داده شود. این سامانه باید به گمرک هم متصل باشد تا 
کاایی که ثبت سفارش شده و ارز آن تخصیص داده شده   و به 

گمرک انتقال یافته است و منشا ارز آن مشخص باشد .

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی گفت: باید انباری 
که این کااها دپو شده  کاما مشخص باشد تا سازمان صمت 
دقیقا بداند این کااها در کجا وجود دارد. باید این سامانه به 
شبکه توزیع کاا و بازار متصل باشد و همه باید به این سامانه 
دسترسی داشته باشند. حس���ینی این امر را موجب شفافیت 
اقتصادی خواند و گفت: در کشور ما هنوز این زنجیره ها به 
یکدیگر متصل نشده اند. اتصال دادن این سامانه ها به یکدیگر 
کار سختی نیست، زیرا در هر حوزه سامانه ای وجود دارد و 
فقط باید نخ تسبیحی این دانه ها را به یکدیگر متصل کند. وی 
دولت را مسئول پیوند دادن این زنجیره ها به یکدیگر خواند 
و گفت: دولت باید جایگاهی را به این منظور تعیین کند. به 
نظر می رس���د دستگاه ها به حال خود رها شده اند و همین 
عدم نظارت موجب سوءاستفاده ها، اختاس ها و فساد شده 
است. حسینی تصریح کرد: اگر این سامانه به روز باشد هر زمان 
که عدد و رقم   یا اس���م کاا عوض شد، سریعا دستگاه های 
مربوطه متوجه خواهند شد . اگر به عنوان مثال به جای کاای 
اساسی ماشین های لوکس وارد شده همه دستگاه ها به صورت 
آناین اطاع پیدا خواهند کرد. عضو هیات رئیسه کمیسیون 
اقتصادی تأکید کرد: درچارچوب حل این مشکل پیشنهادهایی 
مطرح شده   که قرار است با وزیر صنعت، رئیس کل بانک 

مرکزی و رئیس گمرک مورد بررسی قرار گیرد.

  رئیس جمهوری اس���امی 
ایران، دکتر »سعید نمکی« را به عنوان 
سرپرست وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی منصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
ریاست جمهوری، »حسن روحانی« با 
قدردانی از خدمات خالصانه و تاش 
های صادقانه دکتر سید حسن قاضی 
زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در دولت های یازدهم 
و دوازدهم، به ویژه در اجرا و پیشبرد 
طرح تحول سامت، استعفای وی را 
پذیرفت و سرپرست جدیدی را برای 
این وزارتخانه منصوب کرد. دکتر سید 
حسن هاشمی وزیر سابق بهداشت با 
ارسال پیامی، انتصاب دکتر سعید نمکی 
را به عنوان سرپرست وزارت بهداشت 

تبریک گفت.
به گزارش ایسنا، در این پیام آمده 
است:ضمن س���پاس از تمام خادمان 
عرصه سامت که طی پنج سال گذشته 
بر من منّت نهاده و با عشق و ایثار در 
خدمت ارتقاء سامت هموطنان تاش 
کرده اند، بدینوسیله انتصاب جنابعالی را 
به عنوان سرپرست وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش���کی تبریک 
عرض می نمای���م .امید که این تغییر 
سبب گشایش بیشتر امور و تسهیل در 
انجام ماموریت های این وزار تخانه به 

ویژه طرح تحول سامت شود. 
بنا به این گزارش دراستعفانامه 
وزیر س���ابق بهداش���ت که توسط 
حسن روحانی پذیرفته شده هم  آمده 
است:»حجت ااسام والمسلمین جناب 
آقای دکتر حس���ن روحانی، رییس 
محترم جمهوری اسامی ایران،پس از 
خداوند دانا و توانا جناب عالی مطلع و 
شاهد هستید که اینجانب صرفا با انگیزه 
خدمت به مردم و تحقق آرمان های 
امام و انقاب و رهبری و نیز شهدا و 
جانبازان و ایثارگران عزیز، وارد دولت 

یازدهم و دوازدهم شدم.
 هاشمی در بخش دیگری از این 
نامه  علت استعفایش را » ناهماهنگی ها 
و خلف وع���ده«  های صورت گرفته 
در تخصیص بودجه از سوی سازمان  
مدیریت و برنامه ریزی خوانده و آورده 
است که بارها تاش کرده تا به » این 
مرحله نرسیم«  اما آنچه تداوم رویه 
گذشته علی رغم » دستورات مکرر « 
رییس جمهوری خوانده  موجب شده 

نهایتا استعفا دهد. 
هاش���می در ادامه گفته اسناد 
مدعایی خود را نیز ضمیمه  نامه استعفا 
کرده و با اظهار نگرانی نسبت به بروز 
چالش های فراوان در حوزه سامت 
مردم اعام کرده به ناچ���ار از ادامه 

مسئولیت کناره گیری می کند.

فرهاد دژ پسند وزیر اقتصاد و دارایی که   به شهر مقدس 
قم سفرکرده است دیروز با حضور در بیت آیت اه العظمی 

وحید خراسانی با این مرجع تقلید دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، وزیر اقتصاد به ارائه گزارشی در ارتباط با 

وضع اقتصادی کشور پرداخت.
آیت اه العظمی  جوادی آملی هم در دیدار دکتر فرهاد 
دژپسند خاطرنش���ان کردند: باید مراقب ذخایر و داشته های 
کشور   باشیم که در معرض خطرهایی  چون غارت غارتگران 
نباشند وگرنه  در این مملکت به لطف الهی همه چیز داریم 
و از همه امکانات و نعمات برخورداریم واگر اختاس و بی 
نظمی مالی در کشور نباشد قطعا تحریم ها هیچ اثری نخواهند 

داشت.
به گزارش جماران؛ ایشان  ، به تبیین چیستی و جایگاه 
»مال و ثروت« از منظر قرآن کریم پرداختند و بیان داش���تند: 
خداوند در سوره مبارکه نساء فرمود مال، ستون فقرات یک 
ملت اس���ت. اگر ملتی بخواهد قیام کند و بایستد باید ستون 
فقرات سالم داشته باش���د و چون مال، ستون فقرات جامعه 
اس���ت و ایستادگی و قیام ملت به آن وابستگی دارد لذا نباید 
مدیریت آن در دست افراد ناایق و سفیه باشد؛ فرمود کسی 
که عرضه ندارد ثروت مملکت را به دست او ندهید.از سوی 
دیگر باید این نکته را در نظر داشت که اگر مال که ستون فقرات 
جامعه است آسیب دید، درمان آن کار هر کسی نیست و یک 

متخصص نیاز دارد که آن را ترمیم کند.
  آیت اه العظمی جوادی آملی  خاطرنشان کردند: اصل 
دومی که قرآن کریم بر آن تاکید دارد این است که مال و ثروت 
جامعه نباید منحصراً در دست دولت باشد ؛مانند آنچه در نظام 
سوسیال شرق شاهدیم و نباید در دست یک عده خاص باشد 
مانند آنچه در نظام کاپیتال غرب می بینیم، بلکه مال و ثروت 
مانند خون است که باید در تمام اعضا و بدنه جامعه در گردش 
باشد و هر عضو با توجه به ظرفیت و شایستگی خود در آن 
سهیم شود؛ اگر کسی عرضه تولید داشت نباید به او سخت 
گرفت و او را از ثروت محروم کرد و کسی که عرضه ندارد 
نباید بتواند به واسطه رشوه و زد و بند، بیش از لیاقت خود از 
ثروت جامعه بهره مند شود. ایشان در بخش دیگری از سخنان 
خود ابراز داشتند: طبق بیان مولوی، کشاورزی که سالها گندم 
ذخی���ره می کرد وقتی به انبار خود مراجعه  کرد، دید اثری از 
گندم ها نیست، چراکه چند موش در زیر انبار او انه کرده بودند 
و هرچه را کشاورز در طی سالها ذخیره کرده بود به یغما برده 
بودند! ما نیز باید مراقب موش هایی که ممکن است به ذخایر 

ثروت این مملکت نفوذ کنند و به آن آسیب برسانند، باشیم.
بعضی از آلودگی ها را آب، باران یا خاک پاک می کند، 
اما استعمار، استکبار و استثمار، نجاست ها و آلودگی هایی 
است که فقط با خون شهید از جامعه پاک می شود و ما این 
کار را کرده ایم. ش���هدا این کشور را طیب و طاهر کردند، در 
زیارت وارث م���ی خوانیم »طبتم و طابت اأرض الّذی فیها 
دفنتم«، باید از این ظرفیت ها استفاده کنیم تا شاهد نابسامانی در 
کشور نباشیم. ایشان ادامه دادند: تا مردم پاک و طاهر نباشند و در 
صحنه حضور نداشته باشند رهبر ولو علی بن ابیطالب)ع( باشد، 
شکست قطعی است.مادامی که اختاسگران را از انبار ثروت و 
دارایی های کشور دور نکنیم و نظام بانکی خود را اصاح نکنیم 

شکست قطعی خواهد بود.
اظهارات آیت اه العظمی صافی گلپایگانی

  آی���ت اه العظمی صافی گلپایگانی در   دیدار،   دکتر 
دژپس���ند تصریح کردند: همه باید با حّل سریع مشکات 
اقتصادی قدردان آنها باشیم. باید افرادی دلسوز، بدوِن وقفه، 
به معیشت مردم رسیدگی کنند و آنها را از فشارهای اقتصادی 

موجود، نجات دهند.
این مرجع تقلید شیعیان ، تقدیر معیشت و دقّت و تدبیر 
در مسائل اقتصادی را از مطالب مهّم اسامی دانستند وگفتند: 
با وجود مشکات زیاد اقتصاد کشور، امید داریم با عقانیت، 
دلسوزی و تاِش بی وقفه، حّل شوند و ان شاء اه همان طور 
که تا به حال کشور ما تحت عنایات حضرت ولی عصر عّجل 
اه تعالی فرجه الشریف محفوظ بوده است، از این به بعد هم 
همین طور خواهد بود ان ش���اء اه. ایشان  در قسمت دیگری 
ازسخنان خود، با اش���اره به نجابت و صبوری مردم ایران، 
افزودند: مردم عزیز ما، نجیب و شریف و وفادار هستند و به 
خاطر اسام و ایمانی که دارند صبر کرده اند و می کنند. همه باید 
با حّل سریع مشکات اقتصادی قدردان آنها باشیم. باید افرادی 
دلسوز، بدوِن وقفه، به معیشت مردم رسیدگی کنند و آنها را از 
فشارهای اقتصادی موجود، نجات دهند. این مرجع تقلید شیعیان 
در بخش دیگری از توصیه های خود، با اش���اره به گله مندی 
شدید مردم از بانک ها بیان داشتند: یکی از مشکات مهّم کشور، 
مسأله بانک ها است که مردم خیلی شکایت دارند. آن طور که 
می خواستیم بانک ها اسامی باشد نشد. آن زمان که در شورای 

نگهبان، قانون بانکداری اسامی اصاح و تأیید شد، تمام اهتمام 
ما این بود که احکام شرع، دقیق اجرا شود و در عین حال، مردم 
در رفاه و آسایش باشند، اما آن قانون اجرا نشد و در مقام عمل، 
مشکل پیدا شد. باید هر چه سریع تر و با تدبیر و دقّت، در این 

مسأله، قوانین اسام پیاده شود.
اظهارات آیت اه العظمی  سبحانی

آیت اه العظمی   سبحانی  هم در دیدار وزیر اقتصاد  با بیان 
این که چرا بانک ها فعالیت ها وسیاست های خود را همسو 
با دین و موازین شرعی تطبیق نمی دهند تصریح کردند: بخش 
قابل توجهی از مش���کات کشور از بانک هاست چراکه این 
مجموعه ها وام هایی را به افرادی می دهند که قدرت بازگرداندن 
آن را ندارند و شرایط کشور   اجازه نمی دهد این افراد بتوانند 

با این وام ها کار کنند.
ایش���ان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه 
وضع اخاق و فرهنگ دینی در کشور بسیار تأسف آور است، 
اظهارداشتند:جمهوری ما اسامی است اما تقوا و حجاب زنان 
روزبه روز ضعیف تر می ش���ود و با بی حجابی فساد افزایش 

می یابد و با فساد جامعه با مشکات جدی روبرو می شویم.
ایشان با تاکید بر این که   دولت باید به موضوع حجاب 
نگاهی ویژه داشته باشد، بیان کردند: اگر چیزی بر خاف نظام 
اسامی است افراد در مورد آن اختیاری ندارند چراکه قانون 
اساسی و آموزه های اسامی در جمهوری اسامی باید مورد 
توجه قرار گیرد.اخاق جامعه کمی تنزل یافته و آمار طاق و 
درخواست مهریه بانوان بیشتر شده است. این باها آسیب هایی 
برای کشور به دنبال دارد که ریشه های آن به اقتصاد برمی گردد.

دشمن گاهی برای نظام اسامی خیر و نیکی به دنبال دارد چراکه 
اگر دشمن نبود در حوزه نظامی نمی توانستیم به این پیشرفت ها 
برسیم. اکنون در حوزه اقتصادی هم باید دستاوردهای مورد 
نظر رقم بخورد چراکه جامعه در شرایط سختی قرار گرفته 
است. آیت اه العظمی  سبحانی تاکید کردند: اقتصاد یک موضوع 
زیربنایی نیست چراکه اقتصاد اصلی در اسام نهادینه شده است 
و ما باید میان اصل و زیربنا تفاوت قائل ش���ویم و در ابواب 
فقهی شاهد بحث های مختلف اقتصادی هستیم. ایشان با تاکید 
بر لزوم افزایش آمار تولید در کشوراظهارداشتند: تولید بخش 
قابل توجهی از مشکات کشور را رفع خواهد کرد ،اما ما باید 

به ظرفیت این بخش توجه داشته باشیم.
اظهارات آیت اه العظمی مکارم شیرازی

  آیت اه العظمی مکارم ش���یرازی هم  در دیدار وزیر 
اقتصاد با بیان این که چگونه می شود فردی ۳۰هزار میلیارد 
تومان اختاس کند، تصریح کردند: اختاس ها فردی انجام 
نمی شود. باید دقیق بر روی فعالیت بانک ها نظارت کرد و 
ساده از کنار این مسائل نگذشت.متاسفانه برخی مواقع مطلع 
می ش���ویم   فان فرد ۳۰ هزار میلیارد تومان اختاس کرده، 
چطور می شود؟ قطعا این کار یک فرد تنها نیست و یک گروه 
پشت این فرد هستند.باید شجاعت داشته باشیم و عیب ها را 
به مردم بگوییم و به دنبال اصاح آنها باشیم؛ ترسوها عیب ها 

را توجیه می کنند.
آیت اه العظمی  مکارم شیرازی بیان کردند: شرایط امروز 
کشور به گونه ای اس���ت که اگر دست به دست هم ندهیم 
مشکات بیشتر می ش���ود و تردیدی نیست در این اوضاع  

شرایط خطوط سیاسی در تصمیم گیری ها  دخیل شود.
این مرجع تقلید با اشاره به مشکات اقتصادی کشور، 
بخشی از  آن را به دلیل سوء استفاده برخی از شرایط دانستند 
و گفتند: در برخی آمارها اعام ش���ده که ارزهایی به برخی 
داده ش���ده اس���ت تا کاا وارد کنند ،اما فقط ۲۵ درصد آنها 
وارد کشور ش���ده است. واردات با ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومانی 
 انجام ش���ده اما قیمت نهایی مطاب���ق ارز ۱۲ هزار تومانی 
اس���ت. آیت اه العظمی  مکارم شیرازی با بیان این  که  قاچاق 
که به یک معما در کشور تبدیل شده با اذن چه کسی  است و 
چرا جلوگیری نمی شود خاطرنشان کردند: در این ایام شاهد 
بودیم که برخی کسبه با سوءاس���تفاده از شرایط با افزایش 
قیمت دار قیمت ها را باا بردند اما با کاهش آن قیمتی کاهش 
پیدا نکرد. ایشان با تاکید بر این که باید مخارج دولت هزینه 
راه اندازی اقتصاد و توسعه شود اظهارداشتند: شاید یارانه 4۵ 
هزار تومانی عددی نباشد اما در تعداد باای دریافت کنندگان که 
ضرب شود عدد بسیار بزرگی است که حجم باایی از منابع 
را صرف می کند. این مرجع تقلید با اشاره به مشکل بانک ها 
در کش���ور و با انتقاد از عدم کنترل و نظارت بر آنها تصریح 
کردند: بانک ها مردم را جریمه می کنند و بر جریمه آنها   سود 
می گیرند؛ یکی از مشکات بانک ها تولید و خلق پول است. 
به عنوان مثال یک بانک ۱۰۰ میلیارد سرمایه دارد اما به اندازه 
۲۰۰ میلیارد کار می کند و در نهایت ورشکسته می شود.نظارت 
بر بانک ها باید افزایش یابد و برای خلق پول و افزایش نقدینگی 

در کشور فکری شود.

يادداشت

قهقر اي بازگشت به گذشته

وقتي رهبر انقاب، با انجام تغییراتي در اصل 44 قانون اساس��ي بر 
اساس اختیاراتي كه داشتند موافقت كردند، همه آنها كه دستي در اقتصاد 
و صنعت و آمد و رفتي در فضاي كس��ب و كار كشور داشتند خوشحال 
ش��دند كه یکي از موانع اصلي تنّفس و نقش آفریني بخش خصوصي در 
كشور برطرف شده است. دولت این امکان را پیدا كرد تا بسیاري از شركتها 
و كارخانجاتي را كه به دلیل مصادره هاي ابتداي انقاب و یا مالکیّت هاي 
دولتي در اختیار داشت به بخش خصوصي و به ظرفیّت نخبگاني و مدیریّتي 
مردم واگذارد و دست از تصّدي گري بردارد. اّما در عمل چنین اتفاقي نیفتاد 
و این امکان كه  مي  توانست مقدّمات احیاي بخش خصوصي را فراهم بیاورد 
به بیراهه رفت. چراكه اكثر این شركتها به جاي اینکه به بخش خصوصي 
واقعي واگذار شود به شركتها و مجموعه هایي واگذار شد كه در صورت 
ظاهر دولتي نبودند اّما به نوعي وابسته به دولت و یا بنیادها و نهادهایي بودند 

كه زیر چتر حاكمیّت فعالیّت مي كردند.
تعدادي از این واگذاریها هم در واقع تس��ویه بدهي، رد دیون و یا 
تهاتري بودند و عمًا این روند به خل��ق واژه اي جدید در فرهنگ لغت 

اقتصادي انجامید كه به آن خصولتي مي گویند.
همواره این نوع واگذاري مّحل نقد و گایه بود كه درس��ت هم بود 
اّما قاعدتاً دردسر كمتري براي هیئت واگذاري ایجاد مي كرد چراكه اگر در 
روند واگذاري تخفیفي اعمال مي  شد و یا بحثي پیش مي آمد كه چرا این همه 
سرمایه دولت و بیت المال را به این رقم واگذار كردید و این ارزان فروشي 
حیف و میل بیت المال اس��ت غلط یا درست گفته مي شد كه راه دوري 
نرفته است، سهامداران این شركت خودي هستند، بازنشستگان كشوري 
و لشکري هستند، این یکي مال بهزیستي است، فان شركت زیرمجموعه 
تأمین اجتماعي است، دیگري مربوط به فرضاً ارتش یا مثاً سپاه است، این 
مال فرهنگیان بازنشسته است و ... به این ترتیب و با این توجیه كه منافع آن 
به این گروه هاي موجه مي رسد لذا اگر اشکالي هم در واگذاري پیش بیاید 
از این جیب به آن جیب است، با این توجیه البته رفع تکلیف و رفع خطر 
مي شد و دردسر كمتري هم داشت اما استمرار در این روند موجب دور زدن 
قانون، بي اثر كردن آن و از چاله به چاه افتادن بوده و هست چرا كه حتي 
نظارت دولت را نیز از میان برمي داشت كه برداشت و سوء مدیریت را ادامه 
مي داد كه داد و بهره  وري را كم مي كرد كه كرد و حتي جلوي رانت را هم 

نگرفت و چیز دندان گیري هم نصیب بخش خصوصي نشد.
به دنبال انتقادهاي فراوان دیگ��ري كه بحق هم بود دولت روحاني 
قول داد كه در واگذاري هاي جدید هیچ مجموعه دولتي و شبه دولتي را 
وارد بازي نخواهد كرد و به گفته مدیرعامل خصوصي سازي به این وعده 
هم عمل كرد. اما از قبل هم معلوم بود كه روند جدید چندان هم بي خطر 
نخواهد بود. اینکه در هر واگذاري ممکن است انتقاداتي درباره حیف و میل 
بیت المال، ایجاد رانت و یا نادیده گرفتن حقوق كارگران و مسایلي از این 
قبیل رخ دهد چنانچه رخ داد و حتي كار را به تجمعاتي كشاند كه هفته هاي 
قبل در خوزستان شاهد آن بوده ایم و كار دولت و نظام را سخت كرد و این 
نوع از واگذاریها هم همانطور كه پیش بیني مي شد تبعات سنگین تري را به 
دنبال آورد. تا آنجا كه دولت مجبور شد به جاي مالکان بخش خصوصي 
نیشکر هفت تپه و فواد ملي نسبت به پرداخت حقوق كارگران اقدام كند 
و پس از آن هم نوك تیز حمات به س��مت سازمان خصوصي سازي و 
رئیس آن نشانه رفت تا اینکه س��رانجام روز گذشته گروهي پاكارد در 
دست و فریاد كنان و شعار گویان به همت جنبش عدالتخواه دانشجویي 
و با عنوان»خصوصي سازي افسار گسیخته را متوقف كنید« در همبستگي 
با كارگران هفت تپه، فواد ملي، هپکو، آذراب، كش��ت و صنعت مغان 
و ماشین سازي مقابل س��ازمان خصوصي سازي تجمع كرده و خواستار 
بركناري مدیرعامل خصوصي سازي شدند و حتي خواستند كه قوه قضائیه 

به این مسأله ورود كند. 
بي آنکه نیت خواني كنیم و ی��ا روي به داوري و قضاوت آوریم كه 
چنین حركت هایي تا چه حد به نفع كشور و حتي جنبش عدالت خواهي 
هست و چه كمکي به این مطالبه به حق یعني حفاظت از بیت المال مي كند، 
نکته بس��یار مهمي كه باید مورد توجه قرار گیرد خطري است كه ممکن 
است حركات شتاب آلود و مبتني بر احساسات متعالي عدالت طلبانه حتي 
با نیات پاك و مقدس، براي استمرار این روند و بازگشت به تجربه شکست 
خورده قبلي در خصوصي سازي و توقف این تغییر مسیر ایجاد كند. اینکه 
باید سازمان خصوصي سازي شفاف س��ازي كند، این كه در واگذاري ها 
هرگونه رانت و یا تضییع حقوق عامه قطعاً ناروا و خیانت است حرف هاي 
كاما درستي هستند. اینکه در واگذاري باید دقت شود كه مالك جدید در 
كارخانه یا شركت رونق ایجاد كند، بهره وري را باا ببرد و نه تنها شغل هاي 
موجود را حفظ بلکه اشتغال جدید نیز ایجاد كند هم كاماً درست است. 

اینکه اگر در واگذاري ها خ��اف صورت گرفته و یا قوانین نیاز به 
اصاح دارند و یا نظارت نیازمند تقویت اس��ت و همه اینها واقعاً نیازمند 
توجه و بررسي و رسیدگي هستند نیز كاماً خواسته بحقي است اما باید به 
شدت مراقب بود و اجازه نداد تا مجدداً روند گذشته تجدید حیات كند و 
مجدداً واگذاري ها به مسیر تقویت خصولتي ها بیفتد و سرمایه گذار از ترس 
قالب  تهي  كند و جرأت سرمایه گذاري در بخش تولید و نجات شركت هاي 
دولت��ي از وضعیت فعلي و ایجاد رونق در اقتصاد را پیدا نکند و به همان 
مسیر بي دردسر سرمایه گذاري هاي پرفایده در بخش هاي دّالي و غیرمولد 
اقتصادي میل كند. این نکته مهم را از یاد نبریم. بازگشت به مسیر گذشته، 

قهقراست.

فتح اه آملی

 خطیب  جمعه تهران با اشاره به 
خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، 
گفت: منطقه غرب آس����یا به دلیل 
مقاومت ملت ایران به گورس����تان 

آرزوهای این کشور تبدیل شد .
 به گزارش   ایرنا، حجت ااسام 
و المسلمین محمد جواد حاج علی 
اکبری  در جمع نمازگزاران مصای 
ته����ران، خروج ذلیان����ه نیروهای 
آمریکایی از منطقه را مسئله پر اهمیتی 
دانست و افزود: البته ما مراقب سایر 
توطئه های آنها هستیم. وی با اشاره به 
سفر شبانه و پنهانی رئیس جمهوری 
آمریکا به عراق یادآور ش����د: ملت 
و دولت عراق ای����ن افراد را تحویل 
نگرفت و باعث شد با خفت و خواری 

این کشور را ترک کند.
خطیب   جمع����ه تهران تاکید 
کرد: نیروهای آمریکایی جز نکبت و 
بدبختی چیزی با خود ندارند؛ در هر 
مکانی که حضور پیدا کردند با خود 
برای مردم آن س����رزمین بیچارگی و 

بدبختی بردند.
حاج علی اکبری  همچنین  با 
تقدیر از اعتماد رهبر معظم انقاب 
اسامی برای انتصاب وی به سمت 
امامت جمعه تهران، گفت: به عنوان 
یک وظیفه اله����ی، قرآنی، ایمانی و 
انقابی در چهلمین س����ال پیروزی 
انقاب اسامی موظفیم از نماز جمعه 
به عنوان دستاورد عظیم نهضت الهی 
مانند جانمان مراقبت کنیم. وی با بیان 
این که نیاز ما ب����ه یک نماز جمعه 
باشکوه، با صابت، صمیمی، شیرین 
و رحمانی بیشتر از همیشه است، به 
حذف میله ها میان مردم و مسئوان در 
مصای تهران اشاره و یادآور شد: به 
نظر می رسید برخی از وجود میله های 
زیاد در محوطه نماز جمعه خشنود 
نیستند، از ستاد برگزاری نماز جمعه 
خواهش کردم و دوستان حفاظت هم 
محبت کردن����د دو ردیف این موانع 
برداشته شد، بخشی باقیمانده که آن هم 
اصاح دقیق تری خواهد شد.  خطیب   
جمعه تهران ادامه داد: در نماز جمعه 
مردم عاقه مندند محیط دوس����تانه 
باشد و مسئولین هم همین احساس 
را دارند؛ هر چه ک����ه این ارتباط ها 
مخصوصا در محیط نماز -که فضای 
معنوی خاص خود را دارد – صمیمی 
و نزدیکتر باشد دلنشین تر و برای همه 
ما بهتر است. حاج علی اکبری تاکید 
کرد: امیدوارم هم فاصله های ظاهری 
و هم فاصله های واقعی بین جامعه 

مومنین، مردم و مسئوان برداشته شود 
و یکپارچه شیرین و صمیمی در کنار 
هم باشیم و راه نهضت الهی و اسامی 
خود را پرشورتر از همیشه و با قوت 
و نشاط بیشتر ادامه دهیم. وی با اشاره 
به نزدیکی ایام سالگرد انقاب در ماه 
بهمن خطاب به اصحاب فرهنگ و 
قلم و مسئوان فرهنگی خاطرنشان 
کرد: امسال با توجه به چهلمین سالگرد 
پیروزی انقاب اسامی باید بهمن 

متفاوتی داشته باشیم.
وی تاکید کرد: در تاریخ ملت 
ایران هیچ ماهی مانند ماه بهمن و هیچ 
روزی مانند ۲۲بهمن و هیچ دهه ای 
مانند دهه مبارک فجر نیست؛ طی این 
4۰ سال ملت ایران با حضور حماسی 
و پرشور و با شکوه خود مخصوصًا 
در ۲۲بهمن و در ایام دهه مبارک فجر 
باطل السحر فتنه و از بین برنده توطئه 

ها را همراه خود داشتند.
خطیب   جمعه تهران یادآور شد: 
دشمنان ما همیشه از حضور ملت ایران 
به خشم آمدند و برای آنها دیدن وفا، 
صفا، مقاومت و حضور یک ملت قابل 
تصور نبوده و سخت و دشوار است.

وی با بی����ان این که آنچه  ملت 
ایران به دست آورد، حاصل کیمیای 
مقاومت اس����ت، اظهار داشت: مردم 
ایران روزهای تلخ، س����یاه، تسلیم 
و سازش با مس����تکبرین را در دوره 
طاغوت هیچ وقت از یاد نخواهد برد. 
خطیب جمعه تهران ۲۲ بهمن را تولد 
دوباره ملت ایران دانست و تصریح 
کرد: این اتفاق، اتفاق عظیم و بزرگی 
بود که یک انسان الهی، آزاده، عارف 
و عبد صالح پروردگار متعال در اختیار 
این ملت گذاشت که میوه های شجره 

آن در حال چشیده شدن است.
حاج علی اکبری به ایستادگی و 
مقاومت مردم ایران اشاره کرد و گفت: 
بسیاری از آرزوهای این ملت در پرتو 
مقاومت مومنانه و همبستگی ایمانی 
محقق شده است و در حال دریافت 

آن در عرصه های علمی، فرهنگی و 
اجتماعی است.

وی با بیان این که ملت های جهان 
در حال مشاهده یک تمدن جدید از 
شرق با پیام های تازه هستند، تاکید 
کرد: امروز می توانید وضع  دشمنان 
ملت ایران مشاهده کنید. اگر از این سو 
تمدنی در حال طلوع است از سوی 
دیگر تمدن غربی آمریکایی در حال 

افول است. 
حاج علی اکب����ری در ادامه به 
حزب اه لبنان، حشدالشعبی عراق، 
قوات وطنی سوریه، انصاراه یمن، 
مقاومت مردمی در نیجریه، بحرین و 
یمن اشاره کرد و گفت: وضع امروز 
منطقه حاصل مقاومت است، ملت ما 
شهد شیرین مقاومت را چشید و هم 
الهام بخش منطقه در مقاومت شد. وی 
به نابودی داعش در منطقه اشاره کرد 
و افزود: کسانی که سودای سیادت 
در منطقه را داشتند و آن ائتاف بی 
ارزش را در منطقه درست کرده بودند، 
امروز خود گرفتار بحران موجودیت 

شده اند.
حاج علی اکبری در ادامه تاکید 
کرد: مسئولین کش����ور با اعتماد به 
جوانان مومن انقابی، نسخه مقاومت 
را تکمیل و میدان را برای جوانان نخبه، 
فرهیخته، تربیت شده و مهیای خدمت 

آماده کنند.
وی  همچنین شرکت در نماز 
جمعه را سبب »غفلت زدایی از جامعه 
و قلب و دل مومنان« دانست و افزود: 
هر قدم حرکت مومنان به س����مت 
مصاهای نمازجمعه ثوابی برای آنان 

به همراه دارد.
خطیب  جمعه تهران گفت: هر 
قدم به سمت نماز جمعه گناهان را 
می بخشد و حسنه و پاداش منظور 

می شود.
سخنران پیش ازخطبه ها

رئیس کمیس����یون فرهنگی 
شورای عالی انقاب فرهنگی هم با 

بیان این که ۵۰درصد مشکل بدحجابی 
در ایران متوجه مردان اس����ت گفت: 
اصل درمان مساله بی حجابی باید در 
خانواده ها انجام شود نه با اجبار صرف 

در جامعه.
  حس����ن بنیانیان     به عنوان 
سخنران پیش از خطبه های نمازجمعه 
تهران   با اش����اره به این که مجموعه 
تحوات عرصه فرهنگ برآیند کار 
همه سازمان ها و نهادهای حکومتی و 
فردی است، بیان داشت: سیاستگذاری 
وظیفه حکومت و دولت و دستگاه های 
اجرایی و نظارتی است. مقام معظم 
رهبری نیز در سخنان خود همواره این 
مساله را مطرح کرده اند که دستگاه های 
مختلف باید طوری فعالیت خود را 
اجرایی کنند که مقاوم و سازنده جریان 
فرهنگی انقاب اسامی در کشور 

باشد.
وی با طرح این س����ئوال که آیا 
دولت نقش����ی در ساخت فرهنگی 
جامعه دارد یا خی����ر، بیان کرد: اگر 
بپذیریم که دولت این نقش را داراست 
این سئوال مطرح می شود که عوامل 
شکل دهنده به این ساخت فرهنگی 
کدام است؟ بعد از شناخت عوامل 
باید به دنبال راه حلی برای ایجاد جریان 
فرهنگی بود و پ����س از آن به دنبال 
گزینش یک راه حل. س����پس نوبت 
به برنامه ریزی برای عملیات و اجرا 
می رسد و تخصیص منابع. بعد از اجرا 
نیز مس����اله نظارت مطرح می شود و 
توجه به این که چقدر مساله به اجرا 
درآمده  توانسته کارآمد باشد. با این 
همه این مساله مطرح است که برای 
فرهنگی  اجرای سیاستگذاری های 
در این مس����یر آیا به بستر اجرا هم 
توجه می شود؟ اگر کارکنان یک نهاد 
دولتی به این نتیجه برسند که نباید در 
سیاست گذاری فرهنگی دخالت کنند 
و کارشان را انجام ندهند، تصویب 
قانون و سیاست کان فرهنگی چه 
فایده ای خواهد داشت؟ اگر کارگری 
اعتقادی به خودرویی که در کارخانه 
تولید می کند نداشته باشد در نهایت 
می شود او را به انجام صحیح کارش 
مجبور کرد اما اگر نیروهای بدنه کشور 
به سیاستگذاری های فرهنگی اعتقادی 
نداشته باشند، آن سیاستگذاری به جای 

سازنده بودن مخرب می شود.
بنیانیان در ادامه به منشا درونی 
و بیرونی تغییر رفتارهای جامعه اشاره 
کرد  و افزود: برای اصاح فرهنگی 
جامعه باید ب����ه تغییر رفتار درونی و 

بیرونی به طور همزمان توجه نشان 
داد. من در این زمینه به بحث حجاب 
اشاره می کنم. اگر فلسفه حجاب در 
جامعه تبیین شود و افراد را از درون به 
حجاب تشویق کنیم، اما همان افراد در 
جامعه شاهد باشند که فرد بی حجاب 
مورد توجه و حمایت بیشتری قرار 
می گیرد، تشویق می شود، در استخدام 
اولویت دارد و...اینها یعنی این که کار 

تغییر رفتاری ما نتیجه نداده است.
رئیس کمیس����یون فرهنگی 
ش����ورای عالی انقاب فرهنگی در 
همین زمینه افزود: ۵۰درصد موضوع 
بی حجابی در جامعه ما متوجه مردان 
است ،در حالی که همه خطاب هایمان 
به بانوانمان است. وقتی ما به زنانمان از 
فلسفه حجاب می گوییم اما در جامعه 
ما به ویژه از س����وی مردان، زنان کم 
حجاب و بی حجاب  مورد توجه و 
حمایت قرار می گیرند یعنی این که در 

بخشی از راه ما اشتباه عمل کرده ایم.
وی همچنین در بخشی دیگر 
از س����خنان خود به موضوع فرهنگ 
سیاست زده اشاره کرد و گفت: فرهنگ 
سیاست زده یعنی اینکه مدیری برای 
آنکه ترفیع بگیرد ب����دون اینکه به 
باورهای دانش آموزانش دقت کند همه 
را به اجب����ار به نمازخانه بیاورد برای 
نماز و از آن عکس بگیرد و بفرستد 
به اداره آموزش و پرورش. رسالت او 
اما نه اجبار در اقامه نماز که استفاده 
از امکانات ب����رای  حرکت آرام آرام 
نوجوان به سمت تقویت گرایش های 

دینی خودش است.
رئیس سابق حوزه هنری تاکید 
کرد: برخورد قانونی با موضوعاتی مانند 
حجاب مانند مسکنی است که پزشک 
به بیمارش می دهد تا مرهم دردش 
شود اما درمان نیست. اصل درمان در 
درون خانواده باید انجام شود. خانواده 
باید حجاب را به شکلی در درون خود 
تبیین کند که فرزند دخترش از پنج 
س����الگی با آن خو بگیرد و در دوران 
مدرسه آرام آرام به آن بیشتر عاقه مند 
شود و در دوران بلوغ و بزرگسالی با 
تکیه بر آن با نفس خودش که خواستار 

خودنمایی اوست مقابله کند.
بنیانیان همچنین خواس����تار 
توجه بیشتر حوزه علمیه به موضوع 
سیاستگذاری فرهنگی شد و گفت: 
طاب ما باید درباره این مساله شناخت 
عمیق تری به دست بیاورند و دروس 
مرتبط با این موضوع نیز در حوزه ها 

فراگیر شود.

ظریف: پرتاب ماهواره بر  یا آزمایش موشکي ناقض قطعنامه 2231  نیست

شهردار تهران: حقیقت ایران ترکیبی از فرهنگ ها و ادیان مختلف است

کمیته ویژه مجلس، علل گرانی کااهای اساسی را  اعام کردافزایش تحرکات منطقه ای ایران با سفرهای دکترظریف  به کشورهای همسایه 

يادداشت سردبیر

نظام آموزشي اسیر قدرت رقیب
بقیه از صفحه اول

ب��ا هم��ه این احوال، ایجاد فضاي كنکور محوري در بین خانواده 
و آرزوي والدین براي دس��تیابي فرزندانش��ان به رش��ته هاي برتر و 
دانشگاه هاي سطح اول، تقریباً همه خانواده ها را به این سمت كشانده 

است.
وجود چنین تقاضاي بزرگي در همه سطوح ابتدایي تا دبیرستان در 
جامعه اي كه حدود 12 میلیون دانش آموز دارد، مؤسس��ات آموزشي 
را به این سمت و سو سوق داده است كه درست انگشت تبلیغات 
را روي خواست ها و رویاهاي والدین بگذارند و براي تبلیغ خود از 
همه ابزارهاي ازم بهره  ببرند تا جایي كه برخي دانشگاه هاي معتبر 
مجبورند گاه و بیگاه اطاعیه بدهند كه فان مؤسسه وابسته به ما نیست 
و اس��تفاده از نام دانش��گاه یا اعام حضور اساتید ما در آن مؤسسه، 

صرفاً یك ترفند است. 
وقتي به آمار و ارقام سود، فروش و گردش مالي مؤسسات آموزشي 

نگاهي داشته باشیم، آنگاه همه تبلیغات و ترفندها معنا مي یابد. 
بر خاف تصور عامه، اتفاقاً مش��تریان مؤسسات آموزشي طبقات 
ضعیف جامعه هستند چرا كه آنها به شدت عاقه و آرزو دارند آینده 
فرزندانش��ان تضمین ش��ود و آنها بتوانند به طبقه بااتري در جامعه 
 ارتق��اء یابن��د بنابراین برخي خانواده ها حتي با فروش اثاثیه خانه تا
10 میلیون تومان بابت خرید یك پکیچ كامل آموزشي پول مي پردازند 
و به گفته یك كارشناس آموزشي، برخي از این موسسات از طریق 
فروش دي وي دي ماهانه تا600 میلیارد تومان درآمد كسب مي كنند. 
در آن س��و، صدا و س��یما نیز براي برنامه هاي40 دقیقه اي آموزش 
 درسي كه توسط همین موسسات ارائه مي شود، در یك دوره 9 ماهه 

350 میلیارد تومان دریافت مي كند. 
پرسش این است كه اگر محتواي كتاب هاي كمك آموزشي تا این 
حد مفید است كه ساانه در حدود20 هزار میلیارد تومان گردش مالي 
ایجاد مي كند و چنین تقاضاي عظیمي براي آن اس��ت، چرا آموزش 
و پرورش همان محتوا را وارد كتب درسي نمي كند تا به یکباره بر 
كار مافیاي كمك درسي نقطه پایان گذارد؟ و اگر مفید نیست و به 
كار نمي آید چرا دولت و نظام با این همه نهادهاي نظارتي قدرتمند 

جلوي انتشار آن را نمي گیرد؟
شوراي سنجش و پذیرش دانشجو چهارشنبه گذشته تصویب كرد 
كه از س��ال آینده براي 85 درصد ظرفیت  دانش��گاه ها بدون كنکور 
 و با اس��تفاده از معدل دوران دبیرس��تان دانشجو جذب شود و براي 
15 درصد رشته هاي برتر، كنکور برگزار شود. این مصوبه به این خاطر 
وضع شد كه در سال 86 مجلس شوراي اسامي قانوني را تصویب 
 كرد كه بر اس��اس آن وزارت علوم و بهداش��ت موظف شدند كه تا 
سال 90 كنکور را حذف كنند و با شیوه هاي جایگزین دانشجو جذب 
كنند اما وقتي این كار میسر نشد، مجلس در سال 92 با اصاح قانون 
قبلي، قانون جدیدي تصویب كرد كه ظرف 5 سال براي 85 درصد 
ظرفیت دانش��گاه ها بدون كنکور دانش��جو جذب شود و 15 درصد 
مابقي رشته ها منوط به ابزار كنکور شود. این كار براي اجراي مصوبه 
سال 92 مجلس انجام مي شود و هدف آن در وهله نخست كاستن از 
رنج و اضطراب كنکور و در مرحله دوم، حذف مافیاي كنکور است 
اما چه طور مي توان این نکته روشن را نادیده گرفت كه اساساً همه 
كساني كه در كنکور شركت مي كنند هدفشان پذیرفته شدن در همان 
15 درصد رشته هاست وگرنه دانشگاه ها و رشته هاي درجه چندم كه 
مدتهاست بدون آزمون دانشجو جذب مي كنند. بنابراین قصه كنکور 
و مافیا سرجایش خواهد ماند و چنانچه نظام آموزشي بخواهد با آن 

مقابله كند، باید راه دیگري برگزیند.

طرح مطالعاتی حمل و نقل ریلی غرب استان 
تهران  تکمیل می شود

با حکم رئیس جمهوری  دکتر »سعید نمکی« 
سرپرست وزارت بهداشت شد



س���رویس فرهنگی: نشست 
خبری معرفی فیلم های س���ی و 
هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر 
ب���ا حضور ابراهیم داروغه زاده و 
اعضای هیات انتخاب جشنواره 
برگزار و همه فیلم های این دوره 

معرفی شدند.
جمشید مشایخی پیشکسوت 
سینما نیز مهمان ویژه این نشست 
است. در ابتدای این نشست پوستر 
سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم 
فجر توس���ط جمشید مشایخی 
بازیگر پیشکسوت رونمایی شد. 
مشایخی گفت: تشکر می کنم که 
به عنوان کوچکترین عضو خانواده 
بازیگری اجازه دادند در این مراسم 

حضور داشته باشم.
وی افزود: سال ۴۳ به اتفاق 
کش���اورز و ... در فیلم »خشت و 
آینه« س���ی جلسه تمرین کردیم 
در آن زم���ان فروغ فرخزاد هم با 
گلستان کارگردان این اثر همکاری 

داشت.
 در این سی جلسه شاگردی 
کردیم و یاد گرفتیم بازی جلوی 
دوربین با صحنه تئاتر بسیار تفاوت 

دارد. 
در آن زمان بس���یاری از بچه 
های تئاتر این را نمی دانس���تند 
و موفق نش���دند اما گلستان این 
 را به ما آموخت و او اس���تاد من 

است.
این بازیگر پیشکسوت تاکید 
کرد: امیدوارم سینمای ایران برای 

تمام دنیا الگو باشد.
در ادامه اسامی فیلم ها اعام 
شد که داروغه زاده در این بخش 
با خواندن متنی اس���امی را اعام 

کرد:
انیمیشن ها بر اساس حروف 
الفبا بدین ش���رح است: »آخرین 
داستان« اشکان رهگذر؛ »بنیامین« 
محسن عنایتی؛ »شب آفتابی« علی 

مدنی.
 )s(»فیلم ه���ای کوتاه: »اس
حامد اصانی؛ »بچه خور« محمد 
کارت؛ »تشریح« سیاوش شهابی؛ 
»ت���و هنوز اینجایی« کتایون پرمر 
و محمد روحبخ���ش؛ »دریای 
تل���خ« فاطمه احمدی؛ »رورانس« 
س���وگل رضوانی؛ »گسل« سهیل 

امیرشریفی.
فیلم های بخ���ش نگاه نو: 
پالتو ش���تری/ کارگردان: مهدی 
علی میرزای���ی/  تهیه کننده: مجید 
شیخ  انصاری؛ جان دار/ کارگردان: 
حس���ین امیری دوماری  و پدرام 
کامران  تهیه کنن���ده:  پورامیری/ 
مجی���دی؛ حمال طا/ کارگردان: 

تورج اصانی/ تهیه کننده: منصور 
سهراب پور؛ دیدن این فیلم جرم 
است!/ کارگردان: رضا زهتابچیان/ 
حمزه زاده؛  محم���د  تهیه کننده: 
روزه���ای نارنج���ی/ کارگردان: 
آرش اهوتی/ تهیه کننده: علیرضا 
قاس���مخان؛ زهر مار/ کارگردان: 
سیدجواد رضویان/ تهیه کننده: جواد 
نوروزبیگی؛ سونامی/ کارگردان: 
میاد صدرعاملی/ تهیه کننده: علی 
س���رتیپی؛ مسخره باز/ کارگردان: 
همایون غنی زاده/ تهیه کننده: علی 
مصفا؛ معکوس/ کارگردان: پواد 

کیمیایی.
 فیلم های مستند: بهارستان خانه 
ملت به تهیه کنندگی و کارگردانی 
بابک به���داد؛ تمام چیزهایی که 
جایش���ان خالی اس���ت به تهیه 
 کنندگی و کارگردانی زینب تبریزی؛ 
خانه ای برای تو به تهیه کنندگی 
مهدی ش���امحمدی و کارگردانی 
مهدی بخشی مقدم؛ دلبند به تهیه 
کنندگی الهه نوبخت و کارگردانی 
یاس���ر طالبی؛ نت های مسی یک 
رویا به تهیه کنندگی مرتضی شعبانی 

و کارگردانی رضا فرهمند.
 فیلم های مس���ابقه سینمای

 ایران: آشفتگی فریدون جیرانی؛ 
ایده اصلی آزیتا موگویی؛ بنفشه 
آفریقایی مونا زندی؛ بیست و سه 

نفر مهدی جعفری؛ پالتو ش���تری 
مه���دی علی میرزایی؛ تیغ و ترمه 
کیومرث پوراحمد؛ جمشیدیه یلدا 
جبلی؛ خ���ون خدا مرتضی علی 
عباس میرزایی؛ درخونگاه سیاوش 
اس���عدی؛ سال دوم دانشکده من 
رسول صدرعاملی؛ سرخپوست نیما 
جاویدی؛ سمفونی نهم محمدرضا 
هنرمند؛ ش���بی که ماه کامل شد 
نرگس آبیار؛ طا پرویز شهبازی؛ 
غامرضا تختی بهرام توکلی؛ قسم 
محسن طنابنده؛ قصر شیرین رضا 
میرکریمی؛ ماج���رای نیمروز ۲: 
رد خون محمدحسین مهدویان؛ 
متری شش و نیم سعید روستایی؛ 
 مردی بدون سایه علیرضا رییسیان؛ 
مس���خره باز همایون غنی زاده؛ 

ناگهان درخت صفی یزدانیان.
سه فیلم ذخیره: آنجا همان 
ساعت سیروس الوند؛ بی حسی 
موضعی حسین مهکام؛ مدیترانه 

هادی حاجتمند.
این آث���ار در صورت آماده 
نش���دن آثار اصلی بخش سودای 
س���یمرغ به این مرحله راه پیدا 

می کنند.
ابراهیم داروغه زاده در نشست 
خبری س���ی و هفتمین جشنواره 
فیلم فجر در موسسه رسانه های 
تصویری، درباره به نمایش درنیامدن 

فیلم »آشغال های دوست داشتنی« 
برای هیات انتخاب جش���نواره، 
اظهار داشت: پاسخ این سوال را 
 مدیر دبیرخانه از نظر قانونی اعام 

کرد. 
فیلم هایی که قبل از سال نود 
و شش تولید شده اند نمی توانند 
در این جشنواره حضور پیدا کنند، 
اما این فیلم سال نود و یک تولید 
ش���د و تا سال نود و شش پروانه 
نمایش نداشت، اما در مدیریت ما 

پروانه گرفت.
وی با اشاره به اینکه به نظر 
بنده »آشغال های دوست داشتنی« 
فیلم خوبی است، گفت: این فیلم 
درباره گفتگو اس���ت و توصیه به 
وحدت ملی دارد، بنابراین امیدوارم 
اختاف نظرها درباره آن برطرف 
ش���ود و مثل همه فیلم هایی که 
مشکل داشتند و سوء تفاهم های 

آنها برطرف شد اکران شود.
دبیر سی وهفتمین جشنواره 
فیلم فجر با تاکید بر اینکه نمایش 
فیلم هیچ گاه مشکلی برای کشور 
ایجاد نکرده است، افزود: معتقدم 
در مواجه���ه با فرهنگ و هنر که 
حوزه ای نرم است، باید انعطاف  

بیشتری داشت.
در ادامه محسن امیریوسفی 
کارگردان فیلم »آشغال های دوست 

داش���تنی« که در نشست حضور 
داشت خطاب به دبیر جشنواره، 
گفت: از دبیر جشنواره می خواهم 
واقعیت ها درباره »آش���غال های 

دوست داشتنی« را مطرح کند.
این کارگردان س���ینما با بیان 
اینکه برای ششمین سال پیاپی فیلم 
خود را به این جش���نواره ارسال 
کرده ام، افزود: سوال من از هیات 
انتخاب این است که چرا استثنایی 
به نام »آشغال های دوست داشتنی« 

ایجاد کردند.
امیر یوسفی در ادامه خطاب 
ب���ه دبیر جش���نواره فجر، اظهار 
داشت: ش���ما اینجا نشسته اید و 
چنان می گویید که کرس���ی های 
آزاداندیش���ی رواج پیدا کند، اما 
این کرسی ها در سر من و عوامل 

فیلمم شکسته شده است.
این کارگردان با تاکید بر اینکه 
شش سال است که به دنبال اکران 
فیلمم هستم، افزود: آیا نمی توانستم 
فیلمم را به جشنواره های خارجی 

بدهم؟
 در ادام���ه نشس���ت، دبیر 
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 
در پاسخ به این سوال که آیا این 
رویه که هیات انتخاب تنها بخشی 
 از فیلم ه���ا را دیده اند، گفت: ما 
 می خواس���تیم این فرصت را از

 فیلم ها نگیریم، بنابراین فیلمسازی 
که فیلمش کامل نشده این فرصت 
را دارد که اثرش را برای حضور 
در جشنواره کامل کند ضمن این 
که اکثریت فیلم ها نسخه کامل یا 

نسخه قابل قضاوت داشته اند.
داروغه زاده درب���اره نحوه 
داوری فیلم های بخش انیمیشن، 
نیز توضیح داد سه فیلم انیمیشن 
داش���تیم که امکان رقابت با فیلم 
های بخش سودای سیمرغ نداشتند. 
داوری و نمای���ش دارند و جایزه 
ویژه هیات داوران به یکی از فیلم 
ها تعلق می گیرد. دبیر س���ی و 
هفتمین جشنواره فیلم فجر درباره 
ارسال یا عدم ارسال فیلم »مصائب 
شیرین۲« ساخته علیرضا داودنژاد 
به جشنواره نیز توضیح داد: نسخه 
مصائب شیرین تحویل دبیرخانه 

نشده است.
وی درباره حضور فیلم »بنفشه 
آفریقایی« در جشنواره جهانی فیلم 
فجر و مشکل قانونی برای حضور 
در جش���نواره ملی، نیز گفت: با 
توجه به این که چند س���ال است 
بخش بین المللی جشنواره از بخش 
 ملی جدا شده است در آیین نامه 
قاعده ای مبنی بر منع حضور یک 
فیلم در جشنواره های بین المللی 
و حضور دوباره در جش���نواره ای 

داخلی ایجاد نمی کند.
داروغ���ه زاده درباره حضور 
فیلم »درخونگاه« که سال گذشته 
نیز فرم جش���نواره را پُرکرده بود، 
توضی���ح داد: با توجه به این که 
نسخه تحویلی این فیلم در سال 
گذشته ناقص بوده هیات انتخاب 
 نتوانس���تند درب���اره  اش تصمیم

 بگیرند. 
مث���ل اتفاقی که س���ال قبل 
ب���رای فیلم »ش���عله ور« افتاد. 
بنابراین اجازه داده ش���د این فیلم 
 امسال توسط هیات انتخاب دیده 

شود.
دبیر سی و هفتمین جشنواره 
فیلم فجر همچنین در پاس���خ به 
ای���ن که فیلم »یلدا« که در بخش 
مسابقه حضور دارد آیا فیلم اول 
کارگردان محسوب می شود یا نه، 
خاطرنش���ان کرد: تمایز بین فیلم 
اول و دوم در جشنواره فجر جدا 
از ای���ن که نیاز به بازنگری دارد، 
اما ماک آن بر پروانه س���اخت 
سینمایی است که از این نظر فیلم 

اول محسوب می شود.
سی و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر از 10 تا ۲۲ بهمن ماه همزمان 
با گرامیداشت چهلمین سال انقاب 

اسامی برگزار خواهد شد.

 جش���ن زادروز هشتادمین 
تولد بهرام بیضایی به همت گروه 
هنروتجربه درخانه هنرمندان برگزار 
ش���د. در این مراسم که با استقبال 
کم نظیر مخاطبان و اهالی س���ینما 
همراه بود، حمید امجد و جهانبخش 
نورایی درباره بهرام بیضایی سخنرانی 
کردند و افشین هاشمی بخشی از 
متن »ارداویراف نامه« بهرام بیضایی 
را قرائت و اجرا کرد. سحرعصرآزاد 
منتقد س���ینما نیز اجرای مراسم را 

برعهده داشت.
در ابت���دای این مراس���م 
سحرعصرآزاد ضمن خوشامدگویی 
به حاضران عنوان کرد: »حضور در 
مراسم هشتادمین سالگرد زادروز 
بهرام بیضایی نعمت بزرگی برای 
من اس���ت. مردم ما به جایگاه و 
نام بزرگ بیضایی در فرهنگ این 
س���رزمین پی برده اند و امیدوارم 
روزی از نعمت حضور ایشان در 
کنارمان بهره ببریم تا به داشته های 

این سرزمین بیافزاییم.«
او ادامه داد: »چند هفته پیش در 
مراسمی در خانه هنرمندان درباره 
 »رگب���ار« صحبت کردم. این فیلم
 ای���ه  های مختلف سیاس���ی، 
اجتماعی، عاش���قانه و… دارد اما 
آنچه دربین همه نگاه ها مش���ترک 
اس���ت، خط قصه فیلم است که 
در آن غریب���ه ای با افراد مختلف 
مواجه می شود و می تواند در آنجا 
تاثیر بگذارد. یعنی مواجهه اقلیت 
با اکثریت در فیلم نشان داده شده 
است. تصویر یک آدم غریبه که با 

افرادی روبه رو شده و اثر می گذارد 
برای ما آش���نا است و با زندگی 

هنرمند همخوانی دارد.«
جهانبخ���ش نورایی در این 
نشست درباره بهرام بیضایی بیان 
کرد: »خوشحالم که درجمع کسانی 
حض���ور دارم که آمدند با بیضایی 
تجدی���د عهد کنند. از هنروتجربه 
برای فرصتی که در اختیار من قرار 
داد تشکر می کنم. درباره هنربیضایی 
فراوان گفته اند و من اگر آن را تکرار 
کنم مال آور می شود. دوست دارم 
درباره بهرام بیضایی بودن صحبت 
کنم. نه فقط درباره بیضایی خالق 
بلکه درباره کس���ی که در جامعه 
هویت گریز ما چگونه زیستن را 
زندگی کرد و بیضایی ش���د.« او 
ادامه داد: »بیضایی مردی اس���ت 
بی نقاب. در جوانی وقتی از ابتذال 
در فیلمفارس���ی و سینما صحبت 
می کرد آن را به همه جامعه تسری 
داد  و از ابتذال جامعه گفت. بیضایی 

از بندگی چپ و راست فرار کرد 
و در اندیشه و کارش مستقل بود. 
در این سال ها درباره درک ناپذیری 
کارهای او گفته اند اما امروز فهمیدم 
که او شکلی از هنرمتعالی را دنبال 
کرد که در پیکار دائم با ابتذال قرار 
داشت. جست وجوی او می خواهد 
از دروغ و سطحی نگری پرهیز کرده 

و به اصالت برسد.«
نورایی در پایان ضمن قرائت 
مقاله ای که درمجله فیلم با عنوان 
»خطابه پرداز پرسشگر« نوشته بود 
عنوان کرد: »او با جامعه، ارشاد و 
در مقطعی با تهیه کننده ها گرفتاری 
داشت. نادری، شهیدثالث، دوایی 
و… دیگران هم از ایران رفتند. یاد 
فیلمی افتادم که در نوجوانی دیدم 
باعنوان »آوازه خوان نه آواز« که در 
آن اشاره می شد گاهی شخصیت 
فرد آن قدر جذاب اس���ت که از 
خودش فراتر می رود. بزرگ ترین 
اثر هنری بیضایی خودش اس���ت. 

اگر جوانان از بیضایی سرمش���ق 
بگیرند همه چیز به سمت روشنایی 

می رود.«
در ادامه این مراس���م نوبت 
به حمید امجد رس���ید. او درباره 
آثاری که اخیرا درباره بیضایی منتشر 
 شده اشاره داشت: »دو کتاب برای 
دی م���اه و زادروز بیضایی تدارک 
دیده ش���ده است که من هم در 
آن ها مقاات���ی راجع به بیضایی 
نوشتم. یکی از آن ها دفتر پانزدهم 
»دفترهای تئاتر« اس���ت و دیگری 
»بهرام بیضایی و وقتی همه خواب 
بودی���م« که در این اثر پس از 10 
س���ال به  آخرین فیلم بیضایی و 
آنچه که بر سینمای ایران رفته اشاره 

شده است.«
او ادامه داد: »باوجود آن که بارها 
به او پرداخته ام اما هنوز حرف های 
ناگفته زیادی راجع به بیضایی دارم. 
زمانی که قرار بود مقاله ای برای این 
کتاب بنویسم به ارتباط بینامتنی آثار 
او با آثار هنری مورد عاقه اش که 
خواس���ته و ناخواسته روی کارش 
تاثیر داشته فکر کردم.  اما فهمیدم 
ای���ن موضوع عام اس���ت و نهایتا 
آن را ب���ه »مرگ یزدگرد« محدود 
کردم. سرفصل هایی مانند بیضایی و 
پیراندلو، بیضایی و شکسپیر، بیضایی 
و کوروساوا، بیضایی ژان ژنه و… را 
برای خودم یادداشت کردم اما وقتی 
با نسبت بیضایی و پیراندلو شروع 
کردم و تعداد کلمات به پانزده هزار 
رس���ید موضوع را جمع کردم و به 

همان اکتفا کردم.«

 مدیر کارگ���روه ملی زلزله و 
مخاطرات با بی���ان اینکه ۶8درصد 
مساحت ایران در زون با خطر باا و 
۹درصد در زون مس���احت کشور در 
زون با خطر بسیار باای زلزله قرار دارد، 
گفت: در تهران نیز مس���احت زیادی 
از محله های گابدره، قیطریه، دربند، 
حص���ارک، دارآباد و فرحزاد که جزو 
بافت فرسوده هستند، در حریم گسل ها 
قرار دارند و در پهنه های گسلی انرژی 

زلزله در بااترین حد خود است.
دکتر علی بیت اللهی در گفت وگو 
با ایس���نا، افزود: بر اساس آمار سال 
1۳۹۵جمعیت ای���ران ۷۹میلیون و 
۹۲۶ه���زار و ۲۷0 )حدود 80میلیون( 
نفر اس���ت که از این تعداد ۵۹میلیون 
و 1۴۶ه���زار و 8۴۷نف���ر در مناطق 
ش���هری و ۲0میلیون و ۷۳0هزار و 
 ۶۲۵نفر در مناطق روستایی در مساحت 
یک میلیون و ۶۴8هزار کیلومتر مربعی 

زندگی می کنند .
وی ادامه داد: جمعیت 80میلیونی 
ایران بر اساس آمار رسمی مرکز آمار 
ای���ران در ۲۲میلی���ون و ۶۵۴هزار و 
۵۹1واحد مسکونی سکونت دارند که 
از این تعداد 1۲میلیون و ۹81هزار و 
۹1۹واحد از تیپ ساختمانی اسکلت دار 
 و مابق���ی در حدود ۹میلیون و ۶18

هزار و ۶11واحد مسکونی از نوع فاقد 
اسکلت و بطور کلی فاقد استحکام ازم 

در برابر زلزله است .
بیت الله���ی ، ادامه داد: از این رو 
می توان گفت حداقل جمعیت ساکن 
در واحدهای فاقد اسکلت در کشور، 
حدود ۳۴میلیون نفر است. این اعداد 
به خودی خود گویای ریسک باای 
زلزله در ایران است و ضرورت اقدامات 
به سازی را آشکار می کند. شاید بتوان 
گفت که اگر طرح های عمران روستایی 
و طرح بازآفرینی شهری در کشور به 
یک امر مستمر مبدل شود، امکان تحول 
جدی در کاهش میزان ریسک لرزه ای 

کشور فراهم آید .
وی با تاکید بر اینکه ۲00شهر از 
شهرهای ایران در زون با خطر بسیار 
باای زلزله واقع ش���ده اند که کان 
ش���هرهایی مانند تهران، تبریز و کرج 
از جمله آنها است، خاطر نشان کرد: 
همچنین 80۳شهر نیز در پهنه با خطر 
باای زلزله واقع هستند که معرف در 
معرض قرارگیری باای جمعیتی ایران 
در برابر زلزله است و تنها 11شهر در 
زون با خطر زلزله کم قرار گرفته اند.

مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات 
مسکن یادآور شد: از میان ۵۳0۲۴آبادی 
تنها ۴۲۵آبادی در محدوده خطر کم 

واقع هس���تند، ۵۹۳1آبادی در زون با 
خطر بس���یار باا و ۳۹۶۲۴آبادی نیز 
در پهن���ه با خطر باای زلزله پخش 

شده اند.
وی یادآور شد: نکته شایان توجه 
در پراکنش جمعیتی بر روی پهنه های 
خطر زلزله ایران، این است که هر چند 
زون با خطر بسیار باای زلزله مساحتی 
نزدیک به ۹درصد مساحت سرزمینی 
ایران را دارد، اما درصد جمعیت واقع 
در ای���ن زون ۲۷درصد جمعیت کل 

کشور است. 
مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی اضافه کرد: 
حدود ۴میلی���ون و 8۳0هزار واحد 
مس���کونی فاقد اسکلت شهری در 
زون های با خطر بس���یار باا و باا 
واقع ش���ده است. در مناطق روستایی 
این عدد، بالغ بر ۳میلیون و 100هزار 
واحد است. به عبارتی دیگر نزدیک 
به 8میلیون واحد مسکونی فاقد اسکلت 
در پهنه خطر بس���یار باا و باا قرار 
دارند که پتانسیل آسیب پذیری به مراتب 

بااتری را دارند.
ب���ه گفته وی، این امر بویژه در 
مناطق شهری و در کانشهرها نمود 
بسیار با اهمیتی را به خود می گیرد؛ از 
این جهت که در بیشتر کان شهرها، 

واحدهای مسکونی فاقد اسکلت در 
بافت های ناکارآمد و فرس���وده قرار 
می گیرن���د، در این مناطق عاوه بر 
فاکتور عدم استحکام بنا، نفوذناپذیری 
محدوده ها نیز امر امداد و نجات را در 
هنگام رخداد زلزله با مشکات عدیده 
همراه خواهد کرد که شایسته توجه 

ویژه است.
به گفته این محقق حوزه زلزله، 
تع���داد 101پرونده برج های تهران بر 
اس���اس آمار موجود بر روی حریم 
گس���ل های اصلی، تعداد ۵۵پرونده 
ساختمان بلند مرتبه در حریم گسل های 
متوسط و 1۶پرونده در حریم گسل های 

فرعی تشکیل شده است. 
بیت اللهی ادامه داد: عاوه بر آن 
۳برج در معابر ۶متری، ۲۴برج در معابر 
۶تا 10متری و ۲۵1پرونده در معابر به 

پهنای 10تا 1۲متری واقع شده اند.
وی ب���ا تاکید بر نقش معابر در 
امدادرسانی و تخلیه اضطراری، یادآور 
شد: ارقام اعام شده به خودی خود، 
وضعیت نابهنجار ریس���ک زلزله را 
در کش���ور نمایان می کند. تنها تجربه 
زلزله کرمانش���اه کافی است تا بدانیم، 
عدم توجه ج���دی به مبانی کاهش 
خطرپذیری لرزه ای تا چه حد می تواند 

به ارکان اقتصاد کشور ضربه بزند.
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فيلم هاي سي  و هفتمين جشنواره فجر معرفي شدند 

نشست خبری معرفی فیلم های سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر

كوتاه آموزشي

جلسه دانشگاه های برتر درباره بودجه با معاون اول رئیس جمهوری
رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: دانشگاه های برتر کشور درخصوص 
وضعیت بودجه س���ال آینده این مراکز با معاون اول رئیس جمهور جلسه 

داشتند.
محمود فتوحی در گفتگو با مهر اظهار داشت: طبق جلسه ای که روسای 
دانشگاه های برتر کشور با معاون اول رئیس جمهوری داشتند درخصوص 

مشکات بودجه ای سال آینده دانشگاه ها بررسی هایی صورت گرفت.
وی افزود: امیدواریم در کمیسیون تلفیق تغییرات محسوسی درخصوص 
وضعیت بودجه دانش���گاه ها به خصوص دانشگاه های برتر کشور ایجاد 
 شود. رئیس دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: در صورتی که بودجه 
دانشگاه های کشور به خصوص دانشگاه های برتر در سال آینده تغییرات 
چشمگیری نداشته باشد این مراکز برای انجام فعالیت های خود به خصوص 

فعالیت هایی پژوهشی با مشکل مواجه خواهند شد.
مشکل معوقات معلمان طرح خرید خدمات تا خرداد حل می شود

معاون توس���عه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: 
مشکل معوقات معلمان طرح خرید خدمات تا خرداد حل می شود، بودجه 
تسویه حساب در نوبت خزانه است و اولویت پرداخت هم با معلمان خرید 

خدمات است.
به گزارش مهر، علی الهیار ترکمن گفت: در ایحه بودجه و در دستور 
کار آموزش و پرورش چیزی به نام خصوصی سازی مطرح نیست و بحث 
خرید خدمات آموزش���ی هم هیچ ارتباطی با خصوصی سازی ندارد چیزی 
که دقیقا منطبق با برنامه ششم توسعه است. وی افزود: چند سالی است که 
موضوع خدمات آموزشی در آموزش و پرورش شروع شده است و در حال 
حاضر ۳۳0 هزار دانش آموز از طریق این طرح در حال آموزش هستند و 
تعلیم می بینند. الهیار ترکمن بیان کرد: ما از موسسان مدارس غیردولتی خرید 
خدمات می کنیم. موسس شخصی است که از آموزش و پرورش مجوز دارد 
و وارد مدرسه می شود و تامین نیروی انسانی می کند و دانش آموزان را تحت 
پوشش قرار می دهد اما مالکیت مدرسه برای دولت است. از طریق همین 
طرح و اثرات آن در سال گذشته 1.۵ نمره، معدل دانش آموزان در جنوب 
زاهدان باا رفت و از حدود نمره 1۴ و نیم به 1۶ رس���ید که این بر اثر 
خدمات آموزشی اتفاق افتاد. وی بر تفاوت خصوصی سازی با خرید خدمات 
تاکید کرد و گفت: اصا نباید اینها را با هم قاطی کرد. در دهه ۶0 و ۷0 
نیروهای زیادی را اس���تخدام کردیم و عامل آن هم همان نگاه اشتغال زایی 
به آموزش و پرورش بود، به طوری که طبق آمارها، ۶0 درصد استخدام ها 
نباید اتفاق می افتاد و اکنون یک توسعه نامتوازن را شاهد هستیم که مثا در 
استانی نسبت معلم به دانش آموزان یک به ۵ و در استانی یک به ۴۷ و در 

جای دیگری یک به 1۹ است. 
 آموزش نباید نسبت به مشکات سامت جامعه بی تفاوت باشد

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه حوزه آموزش نباید 
نسبت به مشکات سامت جامعه بی تفاوت باشد و تمامی تاش ها باید در 
راستای رفع این نیازها باشد اظهار داشت: مسائلی مثل بیماری های غیرواگیر، 
پرفشاری خون و دیابت و چربی خون باا از جمله چالش های اصلی سامت 
جامعه هستند و ما در دانشگاه های علوم پزشکی باید حرکت جدی برای 
تامین نیازهای سامت کشور داشته باشیم و سرفصل های آموزشی را متناسب 

با این نیازها طراحی کنیم .
به گزارش ایسنا، دکتر باقر اریجانی در نشست مسئولین دانشگاههای 
منطقه آمایشی 10،با اشاره به اینکه منطقه آمایشی 10بیش از ۳0درصد بار 
آموزش علوم پزش���کی کش���ور را بر عهده دارد، گفت: این منطقه باید در 
آموزش علوم پزشکی سرآمد باشد. مناطق آمایشی دیگر کشور هم افق روشنی 
 برای آینده دارند و حرکت های خوبی در این مس���یر داش���ته اند. انتظار از 
دانش���گاه های بزرگ کشور این است که تاش بیشتری در حوزه آموزش 
 داش���ته باش���ند. وی افزود: اختیار تغییر ۲0درصد سرفصل های آموزشی 
رشته ها متناسب با نیازهای منطقه به مناطق آمایشی داده شده و جا دارد 

دانشگاه های مستقر در مناطق از این فرصت استفاده کنند.
 اریجان���ی گف���ت: در ای���ن بره���ه زمانی انتظار این اس���ت که 
 خروجی های عملیاتی اجرای بسته های تحول در دانشگاه ها ملموس باشد و در 
گزارش هایی که ارائه می شود نیز این نکته ذکر شود و همچنین مدل های 

استقرار برنامه ها نیز به سایر دانشگاه ها آموزش داده شود.
وی تاکید کرد: رمز پایداری این برنامه ها در مشارکت اعضای هیات 
علمی است. برخی دانشگاه ها در این حوزه خوب عمل کرده اند و ازم 
است این مشارکت را گسترش دهیم. چرا که تغییر باید ابتدا در نگاه اعضای 

هیات علمی ایجاد شود تا بتواند در دانشگاه ها تغییر ایجاد کند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت در پایان با تاکید بر اینکه ازم است 
دانشگاه ها از ظرفیت های مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی و 
گرنت های این مرکز برای پیشبرد پروژه های آموزش استفاده کنند، خاطرنشان 
کرد: ارزیابی های کیفی دانشگاه ها در قالب برنامه های مختلف از جمله 
اعتباربخشی در حال انجام است و هدف این برنامه ها ارتقای سطح آموزش 

در دانشگاه ها مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی است .
 آخرین مهلت ثبت نام وام شهریه دانشجویی

مش���اور وزیر و رئیس صندوق رفاه دانش���جویان وزارت علوم اعام 
کرد: مهلت ثبت نام برای پرداخت وام قرض الحس���نه شهریه به دانشجویان 
دانشگاه های آزاد، غیرانتفاعی و علمی-کاربردی که تا 1۵ دی ماه تمدید شده 

بود، امروز پایان می یابد.
به گزارش ایسنا، ذوالفقار یزدان مهر ضمن اعام این خبر گفت: مهلت 
ثبت نام وام قرض الحسنه شهریه به دانشجویان دانشگاه های آزاد، غیرانتفاعی و 

علمی-کاربردی امروزشنبه 1۵ دی ماه پایان می یابد.
وی افزود: در سال جاری مبلغ 800میلیارد ریال اعتبار بابت وام شهریه 
دانشجویان دانشگاه های آزاد اسامی، غیرانتفاعی و علمی-کاربردی در نظر 
گرفته  شده است که این وام براساس تفاهم نامه ای که با بانک قرض الحسنه 

مهر ایران منعقد شده از طریق این بانک پرداخت می شود .

 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها بدون 
كنکور مي شود 

وزیر آموزش و پرورش بعد از برگزاری جلسه تعیین تکلیف نهایی 
درباره کنکور س���ال 1۳۹8، از خداحافظی با برگزاری آزمون سراسری 
ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی یا همان "کنکور سراسری" 

خبر داده است.
به گزارش ایسنا، سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش در 

صفحه توئیتر خود در فضای مجازی نوشته است:
»امروز چهارش���نبه، ساعت ۶:۳0 صبح جلسه تعیین تکلیف نهایی 
کنکور س���ال آینده برگزار شد. ورود به 8۵ درصد ظرفیت دانشگاه ها 
نیازی به شرکت در کنکور و تحمل اضطراب های طاقت فرسا ندارد و 
صرفا سوابق تحصیلی ماک عمل است. از همراهی وزارت علوم برای 

این موفقیت متشکرم. خداحافظ کنکور!«
جزئیات ورود بدون كنکور 85درصد ظرفیت دانشگاه ها اعام شد

رئیس مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش درباره مصوبه 
شورای سنجش مبنی بر ورود بدون کنکور به 8۵درصد ظرفیت دانشگاه ها 

توضیحاتی ارائه کرد.
عبدالرسول عمادی در گفت وگو با ایسنا، درباره توییت دو شب گذشته 
وزیر آموزش و پرورش مبنی بر »خداحافظی با کنکور« و مصوبه شورای 
سنجش و پذیرش دانشجو مبنی بر »ورود بدون کنکور به 8۵درصد ظرفیت 
دانشگاه ها« اظهار کرد: پنج سال از اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو 
می گذرد و در این قانون تاکید شده بود که از سال ۹۷باید 8۵درصد ظرفیت 

دانشگاه ها بدون کنکور پر شود.
وی افزود: امسال اولین سالی است که قبل از ثبت نام کنکور ، ظرفیت 
این 8۵درصد رشته های آزاد از کنکور اطاع رسانی می شود و بدون آن که 
داوطلبان نیاز به شرکت در کنکور داشته باشند مسقیم به دانشگاه های محل 
اجرای رشته های مورد نظر مراجعه می کنند و در وب سایت دانشگاه ثبت 

نام اولیه خود را انجام می دهند.
وی ادامه داد: سازمان سنجش فرایند کار را به زودی اعام خواهد کرد 
و همه دانشگاه هایی که ظرفیت آزاد از کنکور دارند اعم از دولتی، آزاد، پیام 

نور و غیرانتفاعی مشمول این مصوبه خواهند بود.
رئیس مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
سوابق تحصیلی دانش آموزان ماک عمل است ، گفت: داوطلبان مدارک 
خود را پس از ثبت نام به دانشگاه ارائه می کنند و در نهایت دانشگاه پس از 

بررسی مدارک اعام پذیرش خواهد کرد.
وی در پاسخ به اینکه آیا این قانون تنها برای داوطلبان نظام جدید اجرا 
می شود؟ گفت: پذیرش بدون کنکور در دانشگاه ها ربطی به نظام قدیم یا 
جدید ندارد. وی درباره زمان اعام شرایط دانشگاهای آزاد از کنکور اظهار 
کرد: شیوه نامه مربوط به تصویب رسیده و باید از سوی دبیرخانه شورای 

سنجش و پذیرش یعنی سازمان سنجش اعام شود.

دومین دوره جایزه احمد محمود 
برگزیدگانش را شناخت

برگزیدگان دومین دوره جایزه احمد محمود در خانه هنرمندان ایران 
اعام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر مراسم پایانی دومین دوره جایزه ادبی احمد 
محمود با حضور خانواده این نویسنده در تاار شهناز خانه هنرمندان ایران 
برگزار شد. محمد حسینی به نمایندگی از هیئت داوران متن بیانیه را خواند. 
در این بیانیه آمده است: »با گرامیداشت یاد احمد محمود، نویسنده برجسته 
معاصر که ش����رافت و پای بندی به پاکی در نوشتن و زندگی از بارزترین 
ویژگی های شخصیت و آثار درخشان اوست؛ هیئت داوران دوره دوم جایزه 
ادبی احمد محمود با مطالعه ده اثر گذر کرده از مرحله نظرسنجی پنج رمان 
را به عنوان نامزد نهایی این بخش معرفی کرد و پس از بحث و بررسی از 
میان این پنج اثر به دلیل بازآفرینی داستانی پرتوفیق از تاطم های منطقه ای 
همراه با شخصیت پردازی تاثیرگذار رمان برگزیده خود را معرفی می نماید.

هیئت داوران با توجه به زبان پاکیزه فضاسازی در خورتحسین، روایت 
مردمان کنارنهاده شده و خلق اثری خوش خوان و گیرا، روایتی هزارویکشب وار 
در عین مدرن بودن و توجه به سنت قصه گویی که توصیه و ویژگی بارز 

احمد محمود است، رمان  برگزیده خود را خود معرفی می نماید.«
در این مراسم هیات داوران بخش رمان عنوان برگزیده را به رمان »بند 
محکومین« اثر کیهان خانجانی اعطا کردندو همچنین رمان »آلوت« اثر امیر 
خداوردی نیز به عنوان شایسته تقدیر دست پیدا کرد. در بخش مجموعه 
داستان نیز بر اساس آرای هیات داوران مجموعه داستان »زخم شیر« نوشته 
صمد طاهری به عنوان برگزیده معرفی شد. همچنین مدال احمد محمود نیز 
به لیلی گلستان به خاطر یک عمر فعالیت هنری و نگارش کتاب حکایت 
حال اعطا شد.در این مراسم صالح رامسری مدیر نشر معین و ناشر آثار 
محمود نیز گزارشی درباره انتشار آثار وی داد و محمود دولت آبادی نیز 

اهدای جایزه به لیلی گلستان را عهده دار شد.
مهدی یزدانی خرم دبیری این دوره از جایزه را بر عهده داشت.

 ۱۶ قطعه خوشنویسی در فهرست
 آثار ملی منقول به ثبت رسیدند

1۶ قطعه خوشنویس���ی از قرن ۹ تا 1۳ قمری متعلق به تاریخ هنر 
خوشنویسی ایران که در موزه خط و کتابت میرعماد نگهداری و نمایش 

داده می شود، در فهرست آثار ملی منقول به ثبت رسیدند.
به گزارش ایس���نا، این آثار که در موزه میرعماد در مجموعه سعدآباد 
قرار دارند در جلس���ه داوری اداره کل ثبت آثار س���ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری تایید و در فهرست آثار منقول، ثبت شدند که از 
جمله ی آن ها می توان به قطعات خط نستعلیق دورو با امضای خوشنویسان 
مشهور مکتب تیموری و صفوی که نوع تزئینات آنها در مکتب هند و ایرانی 
رواج یافته مانند خطوط »میرعلی هروی«، »محمود بن اس���حاق شهابی« و 

»عبدالرحیم هروی« اشاره کرد.
آثارِ کاتبان عصر صفوی که از ش���اگردان و پیروان میرعماد محسوب 
می شوند، مانند »محمد صالح«، »سید علی« و آثارخوشنویسان مشهور قاجاری 
»فتحعلی حجاب شیرازی« که حلقه اتصال  مکتب میرعماد از صفوی به 
دوره معاصر اس���ت و دو قطعه نفیس از ش���اهکارهای سیاه مشق نویسی 
قاجار با امضای میرزا غامرضا اصفهانی نیز در فهرست آثار منقول ایران، 

ثبت ملی شدند.

ژاله آموزگار: نگارش زبان اوستایی به خط فارسی كاری ارزشمند است
ژاله آموزگار گف���ت: گاهی، ترجمه های 
گات ها به دلیل ناهمگونی عبارات و نادر بودن 
واژه ها با یکدیگر متفاوت هس���تند. تازه ترین 
برگردان گات ها به کوش���ش موبد نیکنام همراه 
با نگارش زبان اوس���تایی به خط فارسی کاری 

ارزشمند است.
 به گزارش خبرگزاری ایبنا، ش���ب ۴۲0 از 
سلسله نشست های شب های بخارا به کوشش 
علی دهباشی مدیرمسئول و سردبیر فصل نامه ی 
بخارا و با همکاری هفته نامه  امرداد و انتشارات 
بهجت، به آیی���ن رونمایی از کتاب »گات ها، 
نغمه های ایران باس���تان« اختصاص داشت. این 
نشست در تاار فردوسی خانه اندیشمندان علوم 

انسانی رونمایی شد.
نخستین س���خنران ژاله آموزگار، دکترای 
زبان های ایرانی و ادبیات مزدیسنی، در بخشی 
از س���خنانش گفت: گاهی، ترجمه های گات ها 
ب���ه دلیل ناهمگونی عبارات و نادر بودن واژه ها 
با یکدیگر متفاوت هس���تند. تازه ترین برگردان 
گات ها به کوشش موبد نیکنام همراه با نگارش 
زبان اوس���تایی به خط فارسی کاری ارزشمند 

است.
محمد بهش���تی، رئیس س���ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، درباره  این 
نگارش گفت: نگرش تازه در برگردان به فارسی 
از گات ها و تلفیق آن با موس���یقی، در حالی 
که پیوند با ریشه ها را نیز حفظ می کند، باعث 

پایداری و جاودانگی آن می شود.
در بخشی از برنامه، شهرزاد مفرد، پیام دکتر 
کتایون مزداپور، زبان شناس و پژوهشگر زبان های 
باستانی  را خواند. وی تازه ترین برگردان آهنگین 
گات ها به کوشش موبد نیکنام را شیوه ی جدیدی 

هماهنگ با شرایط روز و ارزشمند بیان کرد.
داریوش فرهود، پژوهشگر در حوزه  ژنتیک، 

روانشناسی، انسان شناسی و اخاق، تصنیف این 
کت���اب همچنین نغمه و آهنگ را عاملی مهم 
در تلطیف و پذیرش دین از س���وی انسان ها 
برشمرد. در ادامه محمد میرشکرایی در سخنان 
کوتاهی، با ارج نهادن بر این اثر آن را شایسته  
ثبت جهانی شمرد و پیگیری رایزنی در این زمینه 

را بایسته دانست.
در ادام���ه  برنامه، محمدرضا درویش���ی، 
پژوهش���گر آوای نواحی ایران و کارشناس در 
بخش پژوهش آواشناس���ی سرود گات ها، از 
چگونگی انتخاب س���از تنبور در آفرینش این 
نس���خه  جدید از برگردان گات ها سخن گفت. 
وی کوشش مشترک دو آیین از دو مکان متفاوت 

را در آفرینش  این اثر ستود.
نیکنام نیز گفت: استاد محمدرضا درویشی، 
پژوهشگر پیشکس���وت در موسیقی  نواحی،  

نزدیک به ۳0 سال پیش به دنبال این که آوای 
گات هاخوانی و سرودهای کهن زرتشتیان ایران به 
کدام یک از سازها ی نواحی ایران نزدیک است، 
به یزد سفر کرده بود. وی صدای گات هاخوانی، 
اوستاخوانی موبدان و صدای زنگ آتشکده ها در 

روستاهای گوناگون یزد را ضبط کرد.
وی افزود: استاد محمدرضا درویشی در پی 
این پژوهش به نتیجه رسید که آوای گات هاخوانی 
زرتشتیان به موسیقی نواحی اورامان کردستان و با 
آوای ساز تنبور و دوتار که در آیین یارسان اهل 
حق می نوازند، هماهنگ است. استاد درویشی 
چند سال پیش، آرش شهریاری را برای ضبط 
موس���یقی و همراه���ی وی در نواختن تنبور، 
معرفی و درویش���ی نیز در تنظیم موس���یقی و 
به کارگیری آوای زنگ ها و ناقوس هنگام ضبط 

همکاری کرد.

فاز اول »باغ هنر بم« پس از ۱۴ سال افتتاح شد
آیین افتتاحیه باغ هنر بم، عصر روز پنجشنبه 
1۳دی با حضور جمع کثیری از هنرمندان حوزه های 
موس���یقی و تجسمی و ادبیات در شهر بم برگزار 

شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، س���یدعباس 
س���جادی که اجرای این مراسم را برعهده داشت، 
در ابتدا گفت: این پروژه توس���ط استاد محمدرضا 
شجریان آغاز شد و با همراهی مردم و خودروسازان 
کرمان رقم زده ش���د. وی به کتایون خوانساری و 
رایان شجریان )همسر و فرزند شجریان( خیر مقدم 
گفت و از ایرج بسطامی، داریوش رفیعی و دیگر 

هنرمندان شهیر این شهر به نیکی یاد کرد.
سجادی ادامه داد: این پروژه بعد از زلزله سال 
8۲ و پس از اجرای کنس���رت های همنوا با بم، در 
س���ال 8۳ کلنگ زنی شد و پس از وقفه ای طوانی 
و واگذاری آن به خودروسازان کرمان، امروز شاهد 

افتتاح فاز اول این پروژه هستیم.
در ادامه، ش���مس لنگرودی پش���ت تریبون 
قرار گرفت و قطعه ش���عری را قرائت کرد.سپس 
شهسوارپور، فرماندار بم در سخنانی گفت: باغشهر بم 
ثبت میراث جهانی است و تنها جایی که نیاز داشت 
باغ هنر بود که خوشبختانه امروز افتتاح می شود. از 
طرف مردم بم از آقای شجریان که خشت بنای این 
مجموعه را گذاردند، تش���کر می کنم و برای ایشان 

آرزوی سامتی دارم.
پس از آن، علی نعمتی، فرزند طراح و معمار 
این پروژه پش���ت تریبون رفت و گفت: پس از 
احداث اس���کلت پروژه، این مجموعه بیش از یک 
دهه متوقف شد اما پس از تحویل این پروژه، سعی 
کردیم با اندکی تغییر، بتوانیم کلیتی از معماری ایرانی 

را پیاده کنیم.
وی افزود: این پروژه 10 کاس برای هنرهای 
تجس���می، ۴ کاس برای آتلیه، یک آمفی تئاتر 
100 نفره، اتاق تمرین بزرگ، استودیو ضبط صدا، 
کتابخانه و آرشیو دارد. از همکارانم تشکر می کنم 
ک���ه حدود صد هفته متوالی را در این پروژه کار 
کردند. ایده اولیه اینجا برای استاد شجریان است و 
ما س���عی کردیم با همان تفکری که وجود داشت، 

کار را پیش ببریم.
شهبخش درباره اینکه چرا صنایع خودروسازی 
کرمان وارد این مقوله ش���ده اند، گفت: سال ۹۳ به 

دعوت استاد شجریان خدمت ایشان رسیدیم و با 
شنیدن تاریخچه باغ هنر بم، تصمیم گرفتیم وارد این 
پروژه شویم.سپس کلیپی از روند ساخت باغ هنر بم 
پخش شد، پس از آن نشان این مجموعه که توسط 
غامحسین امیرخانی استاد خوشنویسی ایران نوشته 
شده است، به نمایندگی از او توسط علی شیرازی 
و مهندس شهبخش مدیرعامل صنایع خودروسازی 
کرمان و قباد شیوا استاد گرافیک رونمایی شد. علی 
بوستان کار گرافیکی این نشان را انجام داده است.

وی افزود: فاز نخست ۴۲00 متر مربع است 
که کامل شده و دو فاز دیگر در آینده تکمیل خواهد 
ش���د. حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده شاخص 
کشورمان هم در این مراسم اظهار داشت: امروز روز 

هیجان انگیز و بزرگی برای من است.
وی س���پس خاطره ای از تور کنسرت های 1۵ 
سال قبل با محمدرضا شجریان و کیهان کلهر در 
کارولینای شمالی بیان کرد و گفت: شجریان کسالت 
پیدا کرد و ما می خواستیم اعام کنیم برنامه بدون 

شجریان برگزار می شود.
وی افزود: قرار بود همایون روی صحنه بخواند، 
اما اندکی قبل از کنسرت، شجریان سرم به دست و 
با لباس گرمکن در سالن حاضر نشد و نخواست 
در خانه بماند.  علیزاده افزود: عشق آدم را قادر به 

هر کاری می کند و وقتی از آمریکا برگشتیم و زلزله 
بم رخ داد، فکر کردیم باید در این موضوع سهیم 
باشیم و بافاصله کنسرت »همنوا با بم« طراحی شد 
که یک همدلی محض بود و انگیزه مان ایجاد چنین 

مکانی )باغ هنر بم( بود.
وی گفت: شجریان امروز اینجا نیست، اما دلش 
اینجاست. بخاطر دارم او می گفت این شهر باید پر از 

امید و نغمه شود تا مردم دلشان زنده شود.
علیزاده به س���اختمان »باغ هنر بم« اشاره کرد 
و گفت: این مکان امکان آن را دارد که به دانشگاه 
هنر تبدیل شود و کارش پرورش هنرمند باشد و 
هر کدام از فارغ التحصیان آن، تداوم عش���ق را در 

این شهر رقم بزنند.
اینجا از همه هنرمندان شایسته ایران، مردم بم و 
تمام مسئوانی که متوجه این مسأله هستند می خواهم 
این مکان حفظ شود و هنرمندان بسیاری تعهد داده اند 
که روحیه این شهر را حفظ کنند. بم می تواند با این 

مرکز در جهان جلوه کند.
این آهنگساز گفت: خودم هم تعهد می دهم که 
در بحث آموزش این مرکز مشارکت داشته باشم.

علیزاده گفت: برای حفظ اسم شجریان تعهد 
داده ایم و تعهد داریم. صدا و خاطرات او همیش���ه 

جاودانه خواهد بود.

جهانبخش نورایی:بزرگ ترین اثر هنری بیضایی خودش است

قرار گرفتن ۶8درصد مساحت ایران در ناحیه با خطر زلزله باا
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خطيب جمعه قم: ياوه گويان، آرزوي جدايي ملت از 
آرمان هاي انقاب را به گور خواهند برد

سرويس شهرستانها: خطيب 
جمعه قم، ترامپ را عهد ش���کن 
ب���زرگ قرن دانس���ت و گفت: 
رئيس جمهوري آمريکا و نوکران 
منطقه اي آن بدانند آرزوي فروکش 
کردن قدرت اي���ران در منطقه و 
جدايي ملت از آرمان هاي انقاب 

را به گور خواهند برد.
به گزارش ايرنا، آيت اه عليرضا 
اعرافي در خطبه هاي نماز جمعه قم 
در مصاي قدس اين شهر، با اشاره 
به ياوه گويي هاي اخير ترامپ افزود: 
وي در تازه ترين ياوه گويي هاي خود 
اعام کرده است »قدرت ايران در 
منطقه کاهش يافته است، انسجام 
ملت در داخل کاهش يافته و آمريکا 
مي خواهد با جمهوري اس���امي 
مذاکره کند ولي آنها آمادگي آن را 
ندارند« او بايد بداند آرزوي شکست 

ايران اسامي را به گور مي برد.
وي تاکيد کرد: با زبان رساي 
ملت به آنها مي گوييم که آرزو بر 
پيران کم خرد آمريکا و اس���رائيل 
غاصب و نوکران منطقه اي آنها عيب 
نيست ولي بدانند ملت بزرگ ايران 
با فرياد »مرگ بر آمريکا« در مقابل 

شما با قدرت خواهد ايستاد.  
 او  شعار »مرگ بر آمريکا« را 

شور و شعور ملي دانست و گفت: 
ملت ايران در مقابل مس���تکبران و 
ظالمان بين المللي از جمله آمريکا و 
اسرائيل غاصب هرگز عقب نشيني 

نخواهد کرد.
آيت اه اعرافي در ادامه با اشاره 
به انتصاب استاندار جديد قم گفت: 
اين اس���تان، پايگاه اسام و حوزه 
علميه اس���ت، به همين دليل بايد 
توجه به قم متناسب با ظرفيت هاي 

مهم آن باشد.
وي ب���ا تأکيد بر اين که نبايد 
به قم مانند ساير شهرها نگاه شود 
گفت: اين اس���تان در خدمت تمام 
اي���ران و جهان اس���ت و حضور 
هزاران زائر داخلي و خارجي، قم 
را شاخص کرده که دراين راستا بايد 
مسئوان توجه ويژه اي به آن داشته 
باشند.وي کشاورزي را رکن مهم 
توسعه، پيشرفت و خودکفايي کشور 
دانست و گفت: آبياري زمين هاي 
کشاورزي بايد علمي و فني باشد، 
چراکه امروز با اتاف زياد آب در 

اين بخش مواجه هستيم.
خطيب جمعه قم در ادامه با 
اش���اره به حادثه مسجد گوهرشاد 
مش���هد و به خاک و خون کشيدن 
مردم توسط رژيم پهلوي، گفت: قم 

پايگاه خاندان پيامبر)ص( است لذا 
مقوله عفاف و حجاب و حاکميت 
ارزش ه���اي متعالي در بين زنان، 
مردان و جوانان بايد تقويت شود.

آيت اه اعرافي ادامه داد: برخي 
مظاهر حجاب در اين شهر با فرهنگ 
اصيل انقاب و اسام سازگار نيست 
و بايد با برنامه ريزي صحيح به دنبال 
جلوگيري از گسترش بي حجابي در 

اين استان بود.
وي همچنين با گراميداشت ياد 
و خاطره مرحوم آيت اه  هاشمي 
ش���اهرودي رئي���س فقيد مجمع 
تش���خيص مصلحت نظام گفت: 
اين شخصيت بزرگ، چهره تابناک 
حوزه و روحانيت بود که عمر خود 
را در مس���ير اعتاي اسام صرف 
کرد و بيت اين خاندان بزرگ عاوه 
بر تقديم شهداي بزرگ به انقاب، 
در تمام صحنه هاي مورد نياز کشور 

حضور داشتند.
او در بخش ديگري از سخنان 
خود با اشاره به برگزاري اجاسيه 
جامعه مدرسين حوزه علميه، ابراز 
اميدواري کرد که نتايج اين اجاس 
و توصيه هاي مهم آن نس���بت به 
مسئوان و نهادهاي فرهنگي مورد 

توجه قرار گيرد.  

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 
مناقص��ه 200971235000049 را از طريق س��امانه تداركات الكترونيكي دولت 
برگزار نمايد. )كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد 
مناقصه گ��ران و بازگش��ايي پاكت ها از طريق درگاه س��امانه ت��داركات الكترونيكي 
دولت )س��تاد( به آدرس: wwww.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم است 
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. 

اطاعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيش��تر درخصوص 
اس��ناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف: كرمان � خيابان هزار و يكش��ب � نبش كوچه 

21 شركت آب و فاضاب روستايي  استان كرمان � اداره قراردادها.
تلفن: 6 � 32473983 

اطاعات تماس س��امانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس  
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 عاوه بر سامانه به صورت 

فيزيكي )الك و مهر شده( نيز بايد ارائه شود. 
شركت �� � فاضال� ��ستايي �ستا� كرما�

وزارت نيرو
شركت آب و فاضالب روستايي استان كرمان

(سهامى خاص)

فر�خو�� مناقصه عمومي 
�� مرحله �� (تجديد 2) 

(نوبت  ���)

�گهي مز�يد� 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 اطاعات بيشتر به امور حقوقي و قراردادها به آدرس: بوشهر � فلكه قدس � بلوار رئيسعلي دلواري � نرسيده به 
چهارراه كشتيراني �  بلوك  B � طبقه اول و جهت دريافت راهنمايي تخصصي به آدرس: بوشهر � فلكه قدس � بلوار رئيسعلي دلواري � نرسيده 

به چهارراه كشتيراني � بلوك A � طبقه 5 � واحد پژوهش مراجعه نمايند.
تلفن امور حقوقي و قراردادها: 07731664291-07733337603

���بط عمومي شركت گا� �ستا� بوشهرتلفن واحد پژوهش: 07731664270 - 07733337605

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

نوبت
��� 

مناقصه عمومى شما�� 97/64
موضو� : �جا�� ليفتر�� با ��نند�� 
مو�� نيا� شركت پتر�شيمى �با���

پتر�ش�يمى �با��� (سهامى عا�) ��نظر���� 
تامين ليفتر�� (همر�� با ��نند�) مو��نيا� خو� �� 
�� طريق مناقصه عمومى به پيمانكا� ��جدشر�يط 
��گذ��نماي���د. لذ� �� ش���ركت هايى كه ����� 
�مكانا�� تجربه � س���و�بق كا�� مرتبط هستند �عو� مى شو� حد�كثر ظر� 
مد� 7 ��� پس �� تا�يخ ��� �ين �گهى جهت ��يافت �سنا� مناقصه به نشانى 

�يل مر�جعه نمايند.
هزينه �گهى مناقصه به عهد� برند� مناقصه مى باشد.

شركت �� �� يا قبو� يك يا تمامى پيشنها�ها مختا� �ست.
نشانى : �با��� – كو� مطهر� – مجتمع پتر�شيمى �با���

تلفن 9-53260021-53260431-061 – �مو� قر�����ها 
���بط عمومى پتر�شيمى �با���

مناقصه عمومى شما�� 97/59
موضو� : عمليا� تميزكا�� �سند پالست � 

�نگ �ميز� ��حدها� مجتمع
پتر�ش�يمى �ب�ا��� (س�هامى ع�ا�) �� نظر ���� 
عمليا� تميز كا��� س���ند پالس���ت � �نگ �ميز� 
��حده���ا� مجتمع �� �� طري���ق مناقصه عمومى به 

شركت ها� ��جدشر�يط ��گذ�� نمايد.
 لذ�� �� شركت هايى كه ����� �مكانا�� تجربه � سو�بق كا�� 
مرتبط هستند �عو� مى شو� حد�كثر ظر� مد� 7��� 
 پس �� تا�يخ ��� �ين �گهى جهت ��يافت �سنا� مناقصه به نشانى �يل مر�جعه نمايند. 

هزينه �گهى مناقصه به عهد� برند� مناقصه مى باشد.
شركت �� �� يا قبو� يك يا تمامى پيشنها�ها مختا� �ست.

نشانى : تهر�� –خيابا� مير ��ما� –خيابا� محمد مصد� –شركت پتر�شيمى �با���  پال�6
تلفن 10-22253006-021 �مو� قر�����ها

نشانى : �با��� – كو� مطهر� – مجتمع پتر�شيمى �با���
تلفن 9-53260021-53260431-061 – �مو� قر�����ها 

���بط عمومى پتر�شيمى �با���

�گهي تغيير�� شركت پتر�شيمي كا���� شركت سهامي عا�
به شما�� ثبت 1237 � شناسه ملي 10860256731

به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1397/08/15 تصميما� �يل �تخا� شد:
� �عضا� هيئت مدير� به قر�� �يل تعيين گر�يدند:

�ق���ا� محمد محمدحس���يني به كدمل���ي0061531571 به موج���ب معرفي نامه 
ش���ما��3052/97 مو��1397/08/14 نمايند� شركت گر�� پتر�شيمي سرمايه گذ��� 
�ير�نيا� (سهامي عا�) به شناس���ه ملي 10320466112 به عنو�� عضو هيا� مدير� � 
�قا� مصطفي ��كر� به كدملي0079151132 به موجب معرفي نامه ش���ما�� 256/97 
مو��1397/08/15 نمايند� ش���ركت س���رمايه گذ��� مدبر�� �قتصا� (سهامي خا�) 
به شناس���ه ملي 10320354635 به عنو�� عضو هيا� مدي���ر� � جنا� �قا� حاجي 
�ضانيك �نديش به كدملي4072214388 به موجب معرفي نامه ش���ما�� 164/02/97� 
مو�� 1397/08/14 نمايند� ش���ركت مديريت توسعه سرمايه گر�� پتر�شيمي �ير�نيا� 
(س���هامي خا�) به شناس���ه ملي 10320198960 به عنو�� �ئي���س هيئت مدير� � 
�قا� �س���ماعيل محمو�� به كدملي2161930605 به موجب معرفي نامه ش���ما�� 
97�611/100 مو�� 1397/08/14 نمايند� ش���ركت توس���عه صنايع پائين �س���تي 
پتر��ير�نيا� (س���هامي خا�) به شناس���ه ملي 14004516104 به عنو�� نائب �ئيس 
هيئت مدير� � مديرعامل ب���ر�� مد� باقيماند� مأمو�يت (ت���ا تا�يخ 1398/07/18) 
�نتخا� شدند. � ���ندگا� حق �مضا: كليه ������ قر�����ها � �سنا� بها��� � تعهد��� شركت 
�� قبيل چك� س���فته� بر��� � غير� با �مضا� مديرعام���ل � يكي �� �عضا� هيا� مدير� 
متفقا� همر�� با مهر ش���ركت � �� غيا� مديرعامل با �مضا� �ئيس هيا� مدير� � يكي �� 
�عضا� هيا� مدير� متفقا� همر�� با مهر ش���ركت معتبر مي باشد. مكاتبا� ����� با �مضا� 
مديرعامل همر�� با مهر شركت � �� غيا� مديرعامل با �مضا� �ئيس هيا� مدير� همر�� 

با مهر شركت �عتبا� ����.
باثبت �ين مستند تصميما� تعيين  سمت مدير��� �نتخا� � تعيين سمت هيئت مدير� 
�نتخا� شد� توسط متقاضي �� س���و�بق �لكتر�نيك شخصيت حقوقي مرقو� ثبت � �� 

پايگا� �گهي ها� سا�ما� ثبت قابل �ستر� مي باشد.
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� فا��
مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� كا����

تا�يخ �نتشا�: 97/10/15
�گهي �عو� مجمع عمومي فو� �لعا�� نوبت ��� شركت تعا�ني مسكن شهر���� منطقه5

بدينوسيله �� كليه �عضا� تعا�ني �عو� به عمل مي �يد �� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا�� مذكو� ��� ساعت15/30 
��� پنج ش���نبه مو�� 97/10/27 با �س���تو� جلس���ه �يل �� محل ش���هر���� منطقه5 قم تش���كيل مي گر��� 
حضو�به هم �سانيد. ال�� به �كر �ست ���طلبين عضويت �� هيا� تصفيه � ناظر بر تصفيه تعا�ني مي بايستي حد�كثر 
ظر� مد�7 ��� �� تا�يخ �نتشا� �گهي مجمع نوبت ��� با �� �ست ��شتن مد��� ال�� به محل شهر���� منطقه5قم 
مر�جعه � نس���بت به تكميل � تحويل فر� كانديد�تو�� �قد�� نمايند. ضمنا� ه���ر يك �� �عضا� جهت معرفي نمايند� 
تا� �الختيا�/ �كيل خو� به منظو� حضو� �� جلسه فو� �لذكر � �عما� ��� مي بايستي به �تفا� يكديگر (عضو � نمايند�) 
حد�كثر تا تا�يخ 97/10/26 به محل ش���هر���� منطقه 5 مر�جعه  تا پس �� �حر�� هويت � تائيد �كالتنامه� ��قه ���� 
به جلسه جهت نمايند� عضو صا�� شو�. �س�تو� جلسه: 1� (�نتخا� �عضا� هيا� تصفيه � ناظر تصفيه). 2� بو�جه 

هيأ� مدير� شركتپيشنها�� سا�97. 3� پا��� �عضا� هيا� مدير� � مديرعامل � حق �لزحمه با���

�گهي �عو� سهامد���� 
شركت عمر�� � مسكن سا��� منطقه شمالغر� سهامي خا� 

ثبت شد� به شما�� 11930 � شناسه ملي 10200177546 
جهت تشكيل مجمع عمومي عا�� ساليانه (نوبت ���)

بدينوس���يله �� كليه سهامد���� ش���ركت �عو� مي شو� تا �� جلسه 
مجمع عمومي عا�� ساليانه كه �� ساعت 12 مو�� 1397/10/30 �� 
���� تبريز � خيابا� خاقاني � خيابا� ��شنايي � جنب مو�� عصر�هن � 
 مجتمع خدماتي كب���و� � ��حد يك � كدپس���تي 5136913414 

تلفن 35238801 تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� �نتخا� با��سين
2� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�

3� تصويب تر�� � حسا� سو� � �يا� ساالنه.
هيأ� مدير� شركت

�گهي �عو� سهامد���� 
شركت عمر�� � مسكن سا��� منطقه شمالغر� سهامي خا�
 ثبت شد� به شما�� 11930 � شناسه ملي 10200177546 

جهت تشكيل مجمع عمومي فو� �لعا�� (نوبت ���)
بدينوس���يله �� كليه سهامد���� ش���ركت �عو� مي شو� تا �� جلسه 
مجمع عمومي فو� �لعا�� كه �� س���اعت 13 مو�� 1397/10/30 �� 
���� تبريز � خيابا� خاقاني � خيابا� ��شنايي � جنب مو�� عصر �هن � 
 مجتمع خدماتي كب���و� � ��حد يك � كدپس���تي 5136913414 

تلفن 35238801 تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� �فز�يش سرمايه شركت
هيأ� مدير� شركت

«�گهي موضو� ما��3 قانو� � ما��13� �يين نامه قانو� تعيين تكليف �ضعيت ثبتي 
���ضي � ساختما� ها� فاقد سند �سمي»

بر�ب���ر ���� صا��� هي���ا�/ هيأ� ها� موضو� قان���و� تعيين تكليف �ضعي���ت ثبتي ���ضي � 
ساختما� ها� فاقد سند �سمي مستقر �� ��حد ثبتي ناحيه يك �هو�� تصرفا� مالكانه � بالمعا�� 
متقاضيا� �� قس���متي �� پال� 895/58 باقيماند� بخش 7 �هو�� خريد��� ش���د� طبق گز��� 
كا�شنا� �سمي � با عنايت به نامه شما�� 601/96/17784�96/7/4 ����� كل محتر� ثبت �سنا� 
� �مال� �ستا� خو�ستا� كه حكايت �� �حر�� مالكيت � تصرفا� متقاضي/ متقاضيا� نسبت به ملك 
مو�� تقاضا � �نتقا� ملك �� مالك �س���مي بنيا� مستضعفا� �نقال� �سالمي � ساير مالكين مشاعي 
(مالك �سمي) به متقاضي �قا� علو�� عنافچه  فر�ند يبا�� به شما�� شناسنامه 526 صا��� �� �هو�� 
به شما�� ملي 1752217853 �� ششد�نگ يك با� س���اختما� به مساحت 269/30 مترمربع 
�� قسمتي �� پال� 895/58 باقيماند� بخش7 �هو�� خريد��� شد� طبق شر� صد� �گهي� محر� 
گر�يد� �س���ت. لذ� به منظو� �طال� عمو� مر�تب �� �� نوبت به فاصله پانز�� ��� �گهي مي ش���و� 
��صو�تي كه �شخا� نس���بت به صد�� سند مالكيت متقاضي �عتر�ضي ��شته باشند مي تو�نند �� 
تا�يخ �نتش���ا� ��لين �گهي به مد� ��ما� �عتر�� خو� �� به �ين ����� تس���ليم � پس �� �خذ �سيد� 
 ظر� مد� يك ما� �� تا�يخ تس���ليم �عتر��� ���خو�س���ت خو� �� به مرجع قضائي تقديم نمايند. 
بديهي �ست �� صو�� �نقضا� مد� مذكو� � عد� �صو� �عتر�� طبق مقر��� سندمالكيت صا�� 

خو�هد شد. ضمنا� صد�� سند مالكيت مانع �� مر�جعه متضر� به ���گا� نخو�هد بو�.
تا�يخ �نتشا� نوبت ���: شنبه 97/10/15 تا�يخ �نتشا� نوبت ���: ��شنبه 97/11/1

5/2617/�/ �لف
�كبر �فشين - �ئيس ����� ثبت �سنا� � �مال� ناحيه يك �هو��

�گهي مز�يد�
به موجب پر�ند� �جر�ئي كالس���ه فو� شش���د�نگ يك با� خانه تحت پ���ال� 12 فرعي �� 
2 فرعي �� 1530� �صلي ثبت � س���ند مالكيت �� به نا� �قا� جال� خس���ر�� صا�� ش���د� 
�ست� طبق س���ند�هني ش���ما�� 29901�1396/09/20 �فترخانه � 76 بانه �� قبا� مبلغ 
6/900/000/000�يا� �� �هن بانك ملت شعبه � ش���هد� بانه قر�� گرفته � ششد�نگ پال� 
مرقو� طبق نظر كا�شنا� �سمي به مبلغ 11/870/665/000 �يا� ���يابي شد� � پال� فو� 
����� 206/68مترمربع �عياني مس���كوني � 84/67 متر �عياني پا�كينگ � تجا�� �� �� طبقه 
با قدمت حد���� 3سا� ����� �نش���عابا� �� � بر� � گا� كه بر�بر گز��� مأمو� �جر� �� تصر� 
�قا� جال� خسر�� مي باشد� پال� فو� �� ساعت 9 �لي 12 ��� چها�شنبه مو�� 1397/11/03 
�� ����� ثبت �س���نا� � �مال� بانه ��قع �� بلو�� سقز جنب ���گستر� �� طريق مز�يد� به فر�� 
مي �س���د. مز�يد� �� مبلغ 11/870/665/000 �يا� شر�� � به باالترين قيمت پيشنها�� نقد�� 
فر�خته مي شو�. ال�� به �كر �ست پر��خت بدهي ها� مربو� به ��� بر�� گا� �عم �� حق �نشعا� 
� يا حق �شتر�� � مصر� �� صو�تي كه مو�� مز�يد� ����� �نها باشد � نيز بدهي ها� مالياتي � 
عو��� ش���هر���� � غير� تا تا�يخ مز�يد� �عم �� �ينكه �قم قطعي �� معلو� شد� � يا نشد� باشد 
به عهد� برند� مز�يد� �س���ت � نيز �� صو�� �جو� ما���� �جو� پر��ختي بابت هزينه ها� فو� 
�� محل ما��� به برند� مز�يد� مس���تر� خو�هد شد � نيم عشر � حق مز�يد� نقد�� �صو� مي گر��� 
ضمنا� چنانچه ��� مز�يد� تعطيل �سمي گر��� مز�يد� ��� ����� بعد �� تعطيلي �� هما� ساعت � 
مكا� مقر� برگز�� خو�هد شد. مضافا� بدهي ها� مقر� به ������ خدمت �سا� � �يربط � همچنين 

تعريض �حتمالي �... متوجه برند� � مز�يد� مي باشد.
كامر�� تا� - �ئيس ثبت بانه

�گهي مناقصه جهت برگز��� ���يابي كيفي � 
مناقصه عمومي يك مرحله �� شما��: 97/28 

 نگا� نگر�� نسل ها� �يند� �� با مصر� بهينه ��
به ���مش تبديل كنيم

ش�ركت �� � فاضال� ��ستايي �ستا� سيستا� � بلوچستا� ��نظر ���� عمليا� 
�جر�يي فا� ��� مجتمع منز� �� ��قع �� شهرستا� ��هد�� �� �� طريق برگز��� 
مناقصه عمومي تامين نمايد. لذ� �� كليه پيمانكا��� ����� �تبه5 � باالتر� �� �ش���ته �� 
�عو� به عمل مي �يد تا بر �سا� �طالعا� �عال� شد� �يل �قد�� به خريد �سنا� نمايند.

1) محل �جر�� كا�: شهرستا� ��هد��
2) مبلغ بر���� ��ليه 32764 ميليو� �يا� (بر�سا� فهرست بها� سا�1397)

3) �ما� فر�� �سنا� مناقصه �� تا�يخ 97/10/15 لغايت 97/10/18
4) �خرين مهلت تحويل �سنا� مناقصه: پايا� �قت ����� مو�� 97/10/30 مي باشد.

5) تا�يخ � س���اعت با�گش���ايي پاكت ها� ���يابي كيفي: ساعت 10 مو�� 97/11/01 
مي باشد.

6) تا�يخ � ساعت با�گشايي پاكت ها� مناقصه: ساعت 10 مو�� 97/11/02 مي باشد.
خريد �سنا� �� طريق سامانه ستا� مقد�� مي باشد.

تذك�ر مه�م: به �ستنا� بند 2 بخشنامه 30593 مو�� 94/05/03 موضو� �ستو� �لعمل 
مبلغ ظرفيت مجا� پيمانكا��� بر�� ش���ركت �� مناقصه � ��جا� كا�� مبلغ ظرفيت ���� 
پيمانكا��� �� پايگا� �طال� �س���اني sajar �� س���و� كافرما كنتر� � مال� عمل قر�� 

خو�هد گرفت.
لذ� پيمانكا��� مي بايست با �طمينا� �� ظرفيت كا�� مجا� (مبلغ ظرفيت ����) برحسب 
تعد�� � مبلغ پيما� ها� �� �س���ت �جر�� خو� �قد�� به خريد �سنا� نمايند. �� غير �ين 
صو�� مطابق �ستو� �لعمل �سيدگي به تخلفا� ناشي �� عد� �عايت ضو�بط ��جا� كا� 

با �� شركت �فتا� خو�هد گر�يد.
7) محل ��يافت �سنا�:

www.setadiran.ir ���� سامانه تد��كا� �لكتر�نيك ��لت  (ستا�) به
8) محل تسليم �سنا� تكميل شد�: با�گذ��� كليه پاكت ها بر ��� سامانه ستا� � تحويل 
پاكت �س���نا� ���يابي كيفي � پاكت تضمين(�لف) به صو�� فيزيكي به �بيرخانه شركت 

�� � فاضال� ��ستايي �ستا� � � �.
تذكر: ضمنا� كليه شركت كنندگا� ملز� به با�گذ��� پاكت ها� مناقصه بر ��� سامانه 

ستا� مي باشند. �� غير �ين صو�� پاكت ها� �نها با�گشايي نمي گر��.
تلفن تما�: 33426312�054 ��خلي120

نمابر: 33445056�054
�مو� قر�����ها� 
شركت �� � فاضال� ��ستايي �ستا� سيستا� � بلوچستا�

�گهي مناقصه جهت برگز��� ���يابي كيفي � 
مناقصه عمومي يك مرحله �� شما��: 97/27 

 نگا� نگر�� نسل ها� �يند� �� با مصر� بهينه ��
به ���مش تبديل كنيم

ش�ركت �� � فاض�ال� ��س�تايي �س�تا� سيس�تا� � بلوچس�تا� ��نظر ���� 
عمليا� �جر�يي شبكه تو�يع تعد��� �� ��ستاها� مجتمع غر� � شر� بمپو� 
شهرستا� �ير�نشهر (9 ��ستايي) �� �� طريق برگز��� مناقصه عمومي تامين نمايد. 
لذ� �� كليه پيمانكا��� ����� �تبه5 � باالتر� �� �شته �� �عو� به عمل مي �يد. تابر�سا� 

�طالعا� �عال� شد� �يل �قد�� به خريد �سنا� نمايند.
1) محل �جر�� كا�: شهرستا� �ير�نشهر

2) مبلغ بر���� ��ليه 77140 ميليو� �يا� (بر�سا� فهرست بها� سا�1397)
3) �ما� فر�� �سنا� مناقصه �� تا�يخ 97/10/15 لغايت 97/10/20

4) �خرين مهلت تحويل �سنا� مناقصه: پايا� �قت ����� مو�� 97/11/02 مي باشد.
5) تا�يخ � س���اعت با�گش���ايي پاكت ها� ���يابي كيفي: ساعت 10 مو�� 97/11/03 

مي باشد.
6) تا�يخ � ساعت با�گشايي پاكت ها� مناقصه: ساعت 10 مو�� 97/11/07 مي باشد.

خريد �سنا� �� طريق سامانه ستا� مقد�� مي باشد.
تذك�ر مه�م: به �ستنا� بند 2 بخشنامه 30593 مو�� 94/05/03 موضو� �ستو� �لعمل 
مبلغ ظرفيت مجا� پيمانكا��� بر�� ش���ركت �� مناقصه � ��جا� كا�� مبلغ ظرفيت ���� 
پيمانكا��� �� پايگا� �طال� �س���اني sajar �� س���و� كافرما كنتر� � مال� عمل قر�� 

خو�هد گرفت.
لذ� پيمانكا��� مي بايست با �طمينا� �� ظرفيت كا�� مجا� (مبلغ ظرفيت ����) برحسب 
تعد�� � مبلغ پيما� ها� �� �س���ت �جر�� خو� �قد�� به خريد �سنا� نمايند. �� غير �ين 
صو�� مطابق �ستو� �لعمل �سيدگي به تخلفا� ناشي �� عد� �عايت ضو�بط ��جا� كا� 

با �� شركت �فتا� خو�هد گر�يد.
7) محل ��يافت �سنا�:

www.setadiran.ir ���� سامانه تد��كا� �لكتر�نيك ��لت  (ستا�) به
8) محل تسليم �سنا� تكميل شد�: با�گذ��� بر ��� سامانه ستا� � تحويل فيزيكي پاكت 

�لف � ���يابي كيفي به �بيرخانه شركت
تذكر: ضمنا� كليه شركت كنندگا� ملز� به با�گذ��� پاكت ها� مناقصه بر ��� سامانه 

ستا� مي باشند. 
تلفن تما�: 33426312�054 ��خلي120

نمابر: 33445056�054
�مو� قر�����ها� 
شركت �� � فاضال� ��ستايي �ستا� سيستا� � بلوچستا�

با توجه به شرايط اقليمی ايران بارورسازی ابرها به 
عنوان يک راه حل برای برطرف کردن کم آبی يا خشکسالی 

جواب نمی دهد.
اين مطلب را دکتر داود پرهيزکار معاون وزير راه و 
شهرسازی و رئيس سازمان هواشناسی کشور به ايرنا اعام 
کرد و افزود: وزارت نيرو از 20 سال پيش به موضوع بارور 
س���ازی ابرها ورود کرده است اما سازمان هواشناسی آنرا 
به عنوان يک راه حل برای برطرف کردن مشکل کم آبی 
قبول ندارد و در اين سال ها با بررسی های انجام شده، 

آن را تاييد نکرده ايم.
وی ادامه داد: وزارت نيرو سال های اول ادعا داشت 
با بارور سازی ابرها در گيان تا 200 درصد افزايش بارش 
رخ داد اما امروز پس از مخالفت های ما، آن عدد را تعديل 

کرده و به عددی که ما اعام کرديم، رسيده است.
معاون وزير راه و شهرسازی افزود: سازمان هواشناسی 
اعام کرد بارورس���ازی ابرها در بهترين حالت موجب 
افزايش بارش 10 تا 15 درصدی در همان منطقه ای می شود 
که عمليات در آن صورت گرفته است اما برخی مفهوم 
آن را درس���ت درک نکردند و گفتند سازمان هواشناسی 
اعام کرده بارورسازی موجب افزايش 10 تا 15 درصدی 
بارش ساانه می شود که غلط است. البته اکنون وزارت 

نيرو هم  نظر ما را تاييد می کند. 
وی اضافه کرد: گذشته از اين بارورسازی ابرها يک 
کار تخصصی اس���ت که بايد همه عوامل فراهم باش���د، 
در واقع برای هر ابری نمی ش���ود عمليات بارورسازی 
انجام داد؛ ابرهای ويژه که معموا ابرهای »جوشش���ی« و 
»کومولونيمبوس« است، برای بارورسازی استفاده می شود 
که چون ارتفاع آنها خيلی بااس���ت به دمای زير صفر 
می رسند و از آنها به عنوان ابرهای سرد ياد می کنند که در 
کشور ما اين ابرها کم است.به گفته پرهيزکار، بارورسازی 
به ش���رايطی خاص نياز دارد: اول بايد ابر از نظر فيزيک 
شناسايی شود و به اين نتيجه برسند که نياز دارد بذرافشانی 
صورت گيرد. اگر به اين مرحله رسيد بذر که همان »يديد 
نقره« يا »يخ خشک« است روی آنها پاشيده می شود؛ اين 

اقدام برای ابرهای س���رد است و برای ابرهای گرم حتی 
ذرات نمک کار يديد نقره را انجام می دهد.

وی افزود: اگر ابری به هسته های تراکم نياز داشته 
باشد بايد کار بذر افشانی صورت گيرد و اگر نداشته باشد 
نبايد انجام ش���ود؛ چه بسا اگر بذر افشانی صورت گيرد 
جواب معکوس می دهد؛ يعنی اگر بيش���تر از نياز ابر به 
آن هسته تراکم تزريق شود بارش طبيعی هم از بين برود؛ 

يعنی ابر عقيم شود.
رئيس سازمان هواشناسی تصريح کرد: به طور کلی 
آبی که از اين روش به دست می آيد آبی نيست که بشود 
روی آن سرمايه گذاری کرد اما عده ای جوسازی می کنند؛ 
مثا پارسال بسياری می گفتند وزارت نيرو اعام کرده است 
با بارورسازی ابرها خشکسالی را برطرف می کنيم که در 

همان زمان سازمان هواشناسی آن را تکذيب کرد.
وی ادامه داد: يکی از مشکات بارور سازی ابرها اين 
است که هيچ روش منطقی برای انجام آن وجود ندارد؛ 
تاکنون گروه های متعدد علمی نتوانس���ته اند يک روش 
دقيقی ارائه دهند که بتوان گفت مثا بر اساس آن تا اين 

ميزان افزايش بارش خواهيم داشت.
پرهيزکار يادآوری کرد: امس���ال بارش های کشور 
نسبت به پارسال سه برابر و نسبت به بلند مدت نزديک 
به 50 درصد افزايش يافت اما آيا مشکل کم آبی کشور 
حل ش���ده اس���ت؟ با اينکه امسال ترسالی بود اما هنوز 
مشکل برطرف نشده است، حتی مسئوان مربوطه اعام 
می کنند آب سدها زياد نيست يعنی بارش ها پشت سدها 
جمع نشده است.وی افزود: بارش های امسال کمبود 11 
س���ال کم بارشی مداوم در حد نرمال و زير نرمال را که 
2 س���ال آن خشک بود، جبران نکرده است و اين مساله 
باعث شد به سراغ آبهای ذخيره يعنی آبهای زيرسطحی 
برويم و سفره های زيرزمينی را خالی کنيم که برای تامين 
آن به زمان بيشتر نياز است.وی يادآوری کرد: ايران هنوز 
راداری که بتواند اطاعات خرد فيزيک ابر را به ما بدهد، 
ندارد، بنابراين بسيار جای تعجب است که اين نهادها با 

چه اطاعاتی بارورسازی ابر را انجام می دهند.

اعمال تحريم های جديد بين المللی و شرايط ويژه 
اقتصادی کشور که از آن به عنوان جنگ اقتصادی نام برده 
می ش���ود، باعث شده است تا راههای دسترسی کشور به 
ارز برای تأمين نيازهای وارداتی سخت تر شود و دولت به 
ناگزير قوانين سختی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات 

به سيستم بانکی وضع کند.
به گزارش خبرنگارما، صادرکنندگان همانند دوران دفاع 
مقدس که درآمدهای ارزی کشور کم بود، بايد تعهد دهند 
که ارز حاصل از صدور کاا و خدمات خود را به سيستم 
بانکی بازگردانند و با نرخی که از سوی دولت تعيين شده 
اس���ت، بفروشند؛ اما فعاان اقتصادی بخش خصوصی و 
صادرکنندگان معتقدند که قيمت تعيين شده از سوی دولت 
برای خريد ارز صادراتی منطقی نيست و کفاف هزينه ها 
و ريسک صادرات را نمی دهد. از طرف ديگر آنها حاضر 
نيستند ارزی را که خود به دست آورده اند به سيستم بانکی 
بازگردانند و برای دريافت هزينه های ارزی خود مدت ها در 
صف متقاضيان قرار گيرند.به همين دليل با مقاومت در برابر 
اجرای اين مقررات، حاضر به آوردن ارز کااهای صادراتی 

به داخل کشور نيستند.
 بررسی گزارش های رسمی بانک مرکزی نشان می دهد 
که اگرچه فعاان اقتصادی بخش خصوصی اين روزها از 
عدم حمايت دولت نسبت به صادرات کاا و خدمات گايه 
دارند، اما در واقع آنها هس���تند که با دولت همکاری نمی 
کنند و ارز حاصل از صادرات کاا و خدمات را به سيستم 

بانکی بازگشت نمی دهند.
بر اساس آمار گمرک ميزان صادرات 8 ماهه نخست 
امس���ال 31/5 ميليارد دار بوده است. مجموع فروش ارز 
صادرکنندگان غير نفتی در سامانه نيما حدود 8 ميليارد دار 
بوده است و صادرکنندگان که وارد کننده هم بوده اند حدود 
8/5 ميليارد دار تامين ارز بانکی داشته اند يعنی از منابع بانک 

مرکزی برای تامين مواد اوليه خود استفاده کرده اند.
 طب���ق آمار اعام ش���ده از س���وی بانک مرکزی 
صادرکنندگان حدود 3/2 ميليارد دار هم از سامانه نيمايی 
ارز خريده اند و کل فروش ارز صادراتی تا 12 دی امسال 
10/4 ميليارد دار بوده است. پتروشيمی ها هم تا 12 دی 5 
ميليارد يورو ارز وارد کرده اند و مجموع واردات ارز برای 

کل واردکنندگان نزديک 9 ميليارد دار بوده است.
صم���د کريمی مدير اداره صادرات بانک مرکزی در 
يک برنامه تلويزيونی در اين زمينه اعام کرد: متأسفانه فقط 
25/2 درصد از ارز حاصل از صادرات غير نفتی به چرخه 

تجاری بازگشته است.
از طرف ديگر دکترفرهاد دژپسند وزير امور اقتصادی 
و دارايی هفته گذشته در شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی گفت: اتاق بازرگانی به عنوان مسئول ساماندهی 
و سخنگوی اصلی بخش خصوصی بايد دايل بازنگشتن 

ارز صادراتی به سيستم بانکی را اعام کند.
وی گفت: بخش خصوصی بايد مش���خص کند چه 
عواملی موجب می شود تا ارز حاصل از صادرات به سيستم 
بانکی باز نگردد.دژپسندبا اشاره به اينکه هدف تحريم های 
بين المللی از پا درآوردن ايران اس���ت و بخش خصوصی 
بايد مانع تحقق اين هدف شود، اضافه کرد: اگرچه صادرات 
کار راحتی نيست اما صادرکنندگان هم بايد بدانند که اداره 

مملکت به ارز نياز دارد.
محمدرضا پور ابراهيمی رئيس کميس���يون اقتصادی 
مجلس ش���ورای اس���امی هم در اين نشست با دفاع از 
خواسته های دولت گفت: بخش خصوصی بايد ارز حاصل 
از صادرات را به سيستم بانکی برگشت دهد و حتی بهتر 
است که اتاق بازرگانی مسئوليت ورود ارز صادرکنندگان را 
به روش های قانونی و با اختيارات کامل يک جا تعهد کند. 
در واقع ما می خواهيم اتاق بازرگانی بازگشت ارز حاصل 

از صادرات را يکجا ضمانت کند.
محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت 
هم در يک گفتگوی تلويزيونی اعام کرد: اگر دولت اصرار 
دارد که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد برگردد، 
فقط به اين جهت است که توليد ملی و گردش چرخ اقتصاد 
کشور نيازمند تأمين ارز است.وی با اشاره به اينکه ميزان ارزی 
که تاکنون در سامانه نيما برای فروش اظهار شده، ممکن 
است بخشی از ارز صادراتی سايرمجاری از جمله تهاتر يا 
خريدهای برگشتی باشد، گفت: متأسفانه سهم بازگشت ارز 

بخش خصوصی در سامانه نيما بسيار پايين است.
حسين ساح ورزی نايب رئيس اتاق بازرگانی، صنايع، 
معادن و کشاورزی ايران هم اعام کرد: بانک مرکزی 5 روش 
برای بازگشت ارز به چرخه اقتصاد اعام کرده اما فقط ميزان 
بازگشت ارز را با استفاده از سامانه نيما محاسبه می کند. به 
گفته وی، براساس بخشنامه جديد، صادرکنندگان موظفند 
ظرف 3 ماه ارز حاصل از صادرات خود را به سيستم بانکی 
بازگشت دهند، ولی چنين مهلتی برای تجار مقدور نيست.
وی افزود: سامانه نيما تاکنون نتوانسته به عنوان بازارعمل 
کند و دخالت ها در نحوه قيمت گذاری ارز باعث شده تا 

صادرکنندگان تمايلی به عرضه ارز نداشته باشند.

توزيع گوش���ت گرم گوساله وارداتی با نرخ 
مصوب 49 هزار و 500 تومان و هر کيلو گوشت 
چرخ کرده منجمد با نرخ 30 هزار تومان از امروزدر 
فروش���گاه های زنجيره ای و ميادين ميوه و تره بار 
آغاز می ش���ود تا بخش از شتاب صعودی قيمت 

گوشت در بازار را کاهش دهد. 
رضا سالمی مديرکل پشتيبانی امور دام استان 
تهران به باش���گاه خبرنگاران جوان گفت: توزيع 
گوش���ت مرغ منجد به قيمت هر کيلو 8 هزار و 
900 تومان و گوشت گرم مرغ به قيمت هر کيلو 
9 ه���زارو 800 تومان ه���م از امروز در صنوف، 
فروش���گاه های زنجيره ای و ميادين ميوه و تره بار 

افزايش می يابد. 
ب���ه گفته وی، عرض���ه تخم مرغ با نرخ هر 
ش���انه 13 هزار و 800 تومان ه���م از امروز در 
فروش���گاه های زنجيره ای و ميادين ميوه و تره بار 

بيشتر خواهد شد. 
س���المی گفت: نخس���تين محموله دام زنده 
خارجی که حدود 20 هزار راس است، ظرف 10 
تا 15 روز آينده به کشور وارد می شود و بنا داريم 

تا پايان سال حدود ۶00 هزار راس دام زنده وارد 
کشور کنياين در حالی است که روند صعودی قيمت 
انواع گوش���ت و مواد پروتئينی که از ابتدای پاييز 
آغاز شده، با وجود تاش دولت برای تنظيم بازار 

و تعادل در قيمت ها همچنان ادامه دارد. 
 به گزارش خبرنگار ما، قيمت هرکيلو گوشت 
گوس���فند که اواخر تابستان حدود 55 هزار تومان 
بود، اينک به مرز 80 هزار تومان رس���يده و بهای 

گوشت مرغ هم تقريبا دو برابر شده است.
گوشت گوساله )ران و دست( هم اگرچه در 
برخی ميادين ميوه و تربار به صورت محدود کيلويی 
۶7 هزار تومان توزيع می ش���ود، ولی در س���طح 
ش���هر حدود 78 هزارتومان قيمت دارد. از طرف 
ديگرعرضه محدود مرغ منجمد با نرخ هرکيلو 8 
هزار و 900 تومان هم ظرف 10 روز اخير نتوانسته 
است از شتاب صعودی بهای گوشت مرغ در بازار 
جلوگيری کند و اينک قيمت هرکيلو مرغ در سطح 

شهر به 14 هزار و 300 تومان رسيده است. 
براس���اس اعام اتحاديه صنف فروشندگان 
پرنده و ماهی، قيمت هرکيلوگرم مرغ گرم در عمده 

فروشی درب کشتارگاه 13100  تومان، توزيع درب 
واحدهای صنفی  13300 تومان و خرده فروش���ی 

14300 تومان است.
در همين زمينه آمار بانک مرکزی هم نش���ان 
می دهد که متوسط بهای انواع گوشت در يک سال 
گذشته 5۶ درصد رشد کرده است. در همين راستا 
ستاد تنظيم بازار اخيراً قيمت عرضه گوشت مرغ 
را کيلويی 9800 تومان اعام کرده، اما توليدکنندگان 
با اين بهانه که نهاده ها گران تر شده، بهای محصول 
خود را افزايش داده اند و حاضر به کاهش قيمت 
نيستند.مهندس محمود حجتی وزير جهاد کشاورزی 
اواخر هفته گذش���ته  اعام کرد که قيمت منطقی 
گوشت مرغ کيلويی 10 هزار تومان است، اما در 
سطح بازار به دليل س���وء استفاده توليدکنندگان 

قيمت ها افزايش يافته است.
مسلم ناصری نايب رئيس انجمن فرآورده های 
خام دامی ديروز هم اعام کرد: 5 هزار تن گوشت 
وارداتی از برزيل 3 ماه است در بندرعباس متوقف 
مانده و روزانه هزينه س���نگينی بابت اين معطلی 

پرداخت می شود.

 دولت ب���ا پرداخت 1820 ميليارد تومان 
تس���هيات به 1300 بنگاه مشکل دار اقتصادی 
ظرف 9 ماهه اول امس���ال از ادامه اشتغال 303 

هزار نفر حمايت کرد.
کريم ياوری مديرکل حمايت از پايداری 
مشاغل وزارت کار با بيان اين مطلب به فارس 
گفت: شناسايی، رصد، بررسی و رفع مشکات 
بنگاه های اقتصادی مش���کل دار در ابتدا بر عهده 
سهامداران، مالکان، کارفرمايان و مديران بنگاه های 
اقتصادی است و چنانچه موفق به حل مشکل 
نش���وند، از طريق وزارتخانه صادرکننده مجوز 
تأس���يس و بهره برداری و پس از آن از طريق 
کارگروه های استانی و ملی تسهيل و رفع موانع 
توليد بايد موضوع مورد پيگيری واقع ش���ده و 

اقدام ازم صورت گيرد.
وی با اشاره به اينکه اين وزارتخانه پيگيری 
و حل و فصل مش���کات بنگاه های اقتصادی 
در جهت صيانت از نيروی کار، تثبيت اشتغال، 
پايداری توليد و حفظ حيات اقتصادی بنگاه ها 
را رصد و پيگيری کرده، تاکيد کرد: اين موضوع 
از اولويت های کارگروه های تسهيل و رفع موانع 
توليد استان های کشور و کارگروه ملی به شمار 

می رود.

 مديرکل حمايت از پايداری مشاغل وزارت 
کار با اشاره به اينکه در سال 9۶بنگاه های اقتصادی 
از محل رونق توليد، برای تثبيت اشتغال و بهينه 
کردن خط توليد و ادامه فعاليت بيش از 18هزار 
ميليارد تومان تسهيات دريافت کرده اند، گفت: 
هر گونه تغيير يا بازسازی خط توليد، جابجايی 
کارگاه و ماشين آات به منظور کاهش وابستگی 
و بهينه کردن توليد در راس���تای سياست های 
اقتصادی و اجتماعی دولت، با تأييد و تصويب 
طرح اصاح س���اختار توسط شورای عالی کار 

حمايت موثر به عمل خواهد آمد.
وی با تاکيد بر اينکه مس���ائل مربوط به 
1400بنگاه مشکل دار را با جديت رصد، پيگيری 
و دنبال می کنيم، از الزام بازديد هر روزه استانداران 
به عنوان رئيس کارگروه تس���هيل و رفع موانع 
توليد، به همراه تمام اعضای کارگروه از يک بنگاه 
مش���کل دار يا بحرانی خبر داد و گفت: مقامات 
مس���ئول بايد با حضور در محل بنگاه مربوطه 
با همفکری مديران، کارفرمايان و س���هامداران 

مشکات آنها را بررسی و حل و فصل کنند.
ي���اوری ادامه داد: کارفرمايان، کارآفرينان و 
سرمايه گذارانی که نسبت به تغيير، بازسازی خط 
توليد و جابجايی کارگاه و ماشين آات به منظور 

کاهش وابستگی و بهينه کردن توليد در راستای 
سياست های اقتصادی و اجتماعی دولت اقدام 
کنن���د، کارگران آنها در طول مدت زمان تغيير 
شرايط اقتصادی با مصوبه شورای عالی کار تحت 

پوشش بيمه بيکاری قرار می گيرند. 
وی در مورد مشکات بنگاه های اقتصادی 
گفت: مشکات بنگاه های اقتصادی مشکل دار 
فقط نقدينگی نيست؛ بخشی از اين مسائل مربوط 
به »مش���کات درون کارگاهی« مانند باابودن 
هزينه های توليد، انباشت محصوات توليدی، نياز 
به اصاح ساختار، اختاف بين سهامداران و بعضًا 
سوء مديريت است و بخش ديگر آن، مشکات 
برون کارگاهی است که رکود صنعت، تحريم ها، 
واردات بی رويه، قاچاق کاا و مطالبات از نهادها 

و سازمان های مختلف را شامل می شود.
مديرکل حمايت از پايداری مشاغل وزارت 
کار گفت: طی سال گذشته حدود 1۶ هزار نفر از 
مقرری بگيران بيمه بيکاری، بازگشت به اشتغال 
داشته اند. همچنين حدود 30 هزار مقرری بگير 
بيمه بيکاری به مراکز آموزش فنی و حرفه ای 
برای مهارت آموزی، بازآموزی و تجديد مهارت 
معرفی ش���دند و در 9 ماهه نخس���ت حدود 
22 ه���زار و 500 نفر به مراکز فنی و حرفه ای 

معرفی شدند. 
وی با اشاره به اينکه هم اکنون حدود 254 
نفر از مقرری بيمه بيکاری اس���تفاده می کنند، 
افزود: کارگران مجرد مشمول بيمه کاری حداقل 
۶ م���اه و حداکث���ر 3۶ ماه و کارگران متأهل و 
متکفل حداقل 12 ماه و حداکثر 50 ماه به نسبت 
س���ابقه کاری می توانند از مقرری بيمه بيکاری 

استفاده کنند.
 ياوری با يادآوری اينکه ايام مقرری بيمه 
بيکاری جزء س���ابقه بيم���ه ای قابل قبول برای 
بازنشستگی کارگران محاسبه می شود، گفت: برای 
تعادل بخش���ی به منابع و مصارف بيمه بيکاری 
و افزايش پوشش مقرری بگيران بيمه بيکاری، 
کارگاه های مش���ترک بين ادارات کل تعاون و 
کار و رفاه اجتماعی و تأمين اجتماعی و شرکای 
اجتماعی، شکل گرفته و به جديت اين موضوع 

را پيگيری می کنند.
وی ادام���ه داد: مقرری بيمه بيکاری برای 
کارگران مشمول از روز اول بيکاری قابل پرداخت 
اس���ت، کارگران مکلفند ظرف 30روز از تاريخ 
بيکاری با اعام مراتب بيکاری به واحدهای تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، آمادگی خود را برای اشتغال 

تخصصی و يا مشابه آن اعام کنند.

رئيس کل بانک  مرکزی اظهار 
داشت: طی چند ماه اخير، تمرکز 
بان���ک مرکزی بر بازار ارز وتاش 
برای ايجاد ثبات دراين بازار موجب 
اين تصور ش���ده که بانک مرکزی 
از موضوع مهم اصاح نظام بانکی 
غفل���ت کرده ي���ا آن را به تأخير 

انداخته است. 
به گزارش ايرنا، در يادداشت 
اينس���تاگرامی عبدالناصر همتی 
آمده اس���ت: به اطاع کارشناسان 
و صاحبنظ���ران ومردم عزيز می 
رسانم طی سه ماه گذشته براساس 
مصوبات شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی س���ران قوا و با تشکيل 
کميته نقدينگی و بازار پول متشکل 
از جمعی از صاحبنظران اقتصادی، 
پولی و بانکی ومس���ئوان بانک 
مرکزی و طی جلس���ات متعدد 
برنامه های ازم برای اين امر خطير 
طراحی ش���ده و به ياری خداوند 
متع���ال به تدريج و با تأييد مراجع 

ذيربط اجرايی خواهد شد.
وی اف���زود: معضات پيش 
انباشته در نظام بانکی و حساسيت 
اي���ن امر نيازمند دقت نظر و تدبير 
ازم در اصاح نظام بانکی اس���ت 
و پرهيز ازتعجيل، تداوم ثبات بازار 
پول وصيانت از سپرده های مردم، 
پيش شرط های هر اقدامی در اين 
زمينه اس���ت. مضافا که بانک های 
کشور بی وقفه در خدمت اقتصاد 

کشور و جامعه خواهند بود.

 گزارش های مرکز آمار ايرنا نشان می دهد پاييز امسال در مقايسه 
با مدت مش���ابه پارس���ال نرخ بيکاری در 1۶ استان کاهش يافت که در 
اين ميان کرمانشاه با نرخ بيکاری 18/2 درصد و سمنان با ۶/۶ درصد به 

ترتيب بيشترين و کمترين نرخ بيکاری را داشتند.
به گزارش ايرنا، بررس���ی جداول مرکز آمار ايران نش���ان می دهد 
ن���رخ بي���کاری در پاييز امس���ال 11/7درصد بود که نس���بت به مدت 
مش���ابه پارس���ال تغييری نکرد؛ در حالی که نرخ مش���ارکت اقتصادی 
در اين مدت 0/۶ درصد افزايش يافت.نرخ مش���ارکت اقتصادی )نرخ 
فعاليت( که به معنی نس���بت جمعيت فعال )شاغل و بيکار( به جمعيت 
 در س���ن کار اس���ت، پاييز پارس���ال 39/9 درصد بود که پاييز امسال به 

40/5 درصد رسيد.
بررسی آمار نيروی کار در پاييز 1397 نشان می دهد در اين فصل 
۶۶ ميليون و 972 هزار نفر در س���ن 10 س���ال به باا قرار داشتند که از 
اين ميزان 27 ميليون و 9۶ هزار نفر جمعيت فعال و در س���ن اش���تغال 
بودند. همچنين 39 ميليون نفر هم جمعيت غيرفعال بودند. يعنی جمعيت 

باای 10 سال را تشکيل می دادند.
نرخ اشتغال کشور در اين دوره 23 ميليون و 922 هزار نفر بود و 3 
ميليون و 174 هزار نفر هم بيکار بودند. خراسان رضوی با 4۶/9 درصد 
بيشترين نرخ مشارکت اقتصادی و استان مرکزی با 34/9 درصد کمترين 

نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص دادند.
براساس جداول آماری، در پاييز امسال بيشترين درصد افزايش نرخ 

بيکاری مربوط به استان البرز بود.

نرخ بيکاری اس���تان البرز در پاييز 139۶ معادل 10/3درصد بود که 
پاييز امس���ال با 5/5 درصد رش���د به 15/8 درصد رسيد. نرخ بيکاری در 
کرمانشاه هم با ۶/9درصد کاهش رتبه نخست بيشترين نرخ بيکاری بين 
اس���تان های کش���ور را در يک سال )پاييز 139۶ تا پاييز 1397( به خود 

اختصاص داد.
پاييز امسال همچنين نرخ بيکاری پايتخت در مقايسه با مدت مشابه 

پارسال 0/9 درصد افزايش يافت.
نرخ بيکاری تهران در پاييز امس���ال 12/4درصد برآورد ش���د که از 

ميانگين کشوری 0/7 درصد بيشتر بود.
آمارها نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی تهران در پاييز امسال 39 

درصد بود که 0/4درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش يافت.
از س���وی ديگر، بخش خدمات هم با 49/9 درصد بيش���ترين سهم 
اشتغال در بخش های عمده فعاليت اقتصادی را به خود اختصاص داد 
و در جايگاه های بعدی، بخش صنعت با 32/9 درصد و کش���اورزی با 

17/2درصد قرار گرفت.
س���هم شاغان بخش کش���اورزی در پاييز 1397 نسبت به فصل 
مش���ابه پارس���ال 0/1درصد افزايش يافت، سهم شاغان بخش صنعت 
هيچگونه تغييری نکرد و از سهم شاغان بخش خدمات هم 0/1درصد 
کاس���ته شد.براس���اس اين گزارش نرخ بيکاری جوانان 15 تا 29 ساله 
حاکی از آن اس���ت که 24/5 درصد از فعاان اين گروه س���نی در پاييز 
 1397 بيکار بودند. اين نرخ در مقايس���ه با پاييز پارس���ال 0/5 درصد

 کاهش يافت.

ضريب جينی در س���ال 9۶ به 
0/3981 رسيد که نسبت به سال 95 
حدود 2/5 درصد رشد دارد؛ اين در 
حالی است که مطابق با ماده 3 قانون 
برنامه ششم توسعه اين ضريب بايد 

کاهش يابد.
به گزارش فارس، طبق گزارش 
سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق 
با بند 14 سياس���ت های کلی نظام و 
تحقق کامل هدفمندسازی يارانه ها 
در جهت افزايش توليد، اش���تغال و 
بهره وری، کاهش ش���دت انرژی و 
ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی 
و تأکيد قانون برنامه ششم توسعه در 
مورد کاهش نابرابری و در راس���تای 
بهبود توزيع درآمد، سعی شده است 
تا کاهش نابرابری، بهبود رفاه اجتماعی 

و افزاي���ش درآمد از طريق اقدامات 
اساسی متناسب با آن بهبود و تداوم 
يابد.همچنين در ماده 2۶ قانون برنامه 
شش���م توسعه بر رقابت پذير کردن 
عدالت بين منطقه ای و س���رزمينی، 
تقويت خوداتکايی و افزايش انگيزه در 
استان ها، از طريق افزايش اختيارات 
استانی در خصوص طرح های قابل 
واگذاری تأکيد شده است. در همين 
ارتباط، مطاب���ق ماده 3 قانون برنامه 
شش���م توسعه در سال پايانی برنامه، 
ضريب جينی کل کشور می بايست 
به عدد 0/34 برس���د. برای دستيابی 
به اين هدف در پايان س���ال 1400 
می بايست ضريب جينی کل کشور 
به طور متوسط ساانه 0/038 واحد 
کاهش يابد، اين برآورد و محاسبه بر 

مبنای نتايج سال 139۶ است. چنانچه 
سال پايه را سال 1395 يعنی سال قبل 
از ش���روع برنامه قرار دهيم، ضريب 
جينی کل کشور به طور متوسط ساانه 
0/027  واحد می بايست کاهش يابد. 
بر اس���اس گزارش سازمان برنامه و 
بودجه، همچنين کسری بودجه کل 
کش���ور در سال گذشته به حدود 30 

هزار ميليارد تومان رسيد.
ب���ر طبق اين گ���زارش، تراز 
دارايی های مال���ی بالغ بر 30۶421 
ميليارد ريال مانده دارد که به تعبيری 
نشان دهنده ميزان کسری بودجه دولت 

در سال 139۶ است.
از سوی ديگر، ميزان واگذاری 
دارايی های مالی در س���ال قبل 112 
درصد تحقق يافت و در مورد فروش 

اوراق مالی و واگذاری ش���رکت های 
دولتی به ترتيب 81/۶ و 4۶/8- درصد 
رشد داشته اس���ت.دولت پارسال از 
محل عوايد نفتی و فروش شرکت ها 
و اوراق مالی، اعتبارات هزينه ای خود 
را جبران ک���رد به گونه ای که تراز 
دارايی های سرمايه ای دارای 495581 
ميليارد ريال مانده مثبت است يعنی 
منابع به دست آمده از محل فروش يا 
واگذاری دارايی های سرمايه ای صرف 

اعتبارات عمرانی نشده است. 
ام���ا کماکان چالش مهم بودجه 
س���ال 139۶ معطوف به بازار جهانی 
نفت و عوامل اثرگذار بر قيمت آن و 
وضع تحريم ها و همچنين به اوضاع 
بازارهای مالی، نرخ س���ود بانکی و 

سياست های پولی بود. 

همتی: اصاح نظام بانکی در پرداخت 1820 میلیارد تومان تسهیات برای حفظ 303 هزارفرصت شغلی
دستورکار است

مقاومت بخش خصوصي در برابر بازگشت ارز حاصل از صادرات 

افزايش 2/5 درصدی ضريب جينی در کشور 

توزيع گوشت، مرغ و تخم مرغ با قيمت مصوب از امروز

کاهش نرخ بيکاری 16 استان در پاييز 

بارورسازی ابرها راه مقابله با کم آبی نيست



5شنبه 15 دي  1397ـ    28 ربيع الثاني 1440ـ   5 ژانویه 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27189 گزارش
در هر حرفه اي که فعاليت کنيد، رعايت 
اخاق حرفه اي امري ضروري اس���ت. در 
حرفه پزشکي آيين نامه اي وجود دارد که به 
سوگندنامه بقراط معروف است؛ متني منسوب 
به بقراط، پزشک يوناني در قرن پنجم پيش 
از مياد که دانش آموختگان رش���ته پزشکي 
س���وگند مي خورند به آن وفادار باشند. اين 
سوگندنامه شامل مواردي است مانند اين که 
نهايت تاش و تخصص در جهت کمک به 
بيماران و جلوگيري از آسيب آنها به کار گرفته 
ش���ود، رازداري پزشکي حفظ گردد، با هيچ 
بيماري ناعادانه رفتار نشود و از هيچ بيماري 

سوءاستفاده صورت نگيرد. 
حوزه رسانه هم يکي از حوزه هايي است 
که اخاق مداري خاص خود را مي طلبد، چرا 
که رسانه ها منابع اصلي تغذيه فرهنگي و اخاقي 
يک جامعه اند و اگر آزاد و اخاق مدار نباشند، 
از اين اهداف دور خواهند ش���د و جامعه را 
نيز گمراه خواهند کرد. متأسفانه درحال حاضر 
بسياري از افراد بدون ديدن آموزش هاي ازم و 
بدون امضاکردن هيچ نوع آيين نامه اخاقي وارد 
اين حرفه مي شوند و نتيجه اش را هم در فضاي 

رسانه اي جامعه مي بينيم.  
کار از دوگانگي گذشته و به چندگانگي 
رسيده است. برخي رسانه ها به غيرحرفه اي ترين 
شکل ممکن کار مي کنند و به کسي پاسخگو 
نيستند اما برخي ديگر با کوچک ترين بهانه 
توقيف مي شوند. مردم اعتمادشان را به بسياري 
از رسانه ها از دست داده اند، زيرا مي بينند که در 
موارد متعدد، يک خبر پي درپي تأييد و تکذيب 
مي ش���ود و در نهايت حقيقت آن در هاله اي 
از ابهام باقي مي مان���د. آنچه مردم در کوچه 
و خيابان مي بينند با آنچه در برخي رسانه ها 
مي بينند و مي خوانند متفاوت اس���ت و البته 
مردم آنچه را که مي بينند مي پذيرند و احساس 

مي کنند به شعورشان توهين شده است. 
در اين حالت رسانه به جاي آن که ستون 
چهارم دموکراسي باشد، خواسته يا ناخواسته 
تبديل به ستون پنجم دشمنان ملت مي  شود 
و سرمايه هاي اجتماعي را نابود مي کند. اين 
موضوع بيش از پيش ضرورت تدوين آيين نامه 
اخاق حرفه اي در رسانه را آشکار مي سازد.  

ميثاق نامه اخاق حرفه اي رسانه ها

تدوين آيين نامه  اخاقي رس���انه کار 
آساني نيست و نياز به همفکري کارشناسان 
مختلف دارد تا بدين وسيله تعاملي تمام عيار 
ميان اصحاب رس���انه، سازمان هاي مرتبط با 
آنها و مردم حاصل شود.    به عنوان مثال اگر در 
آيين نامه اخاقي روزنامه لوموند ذکر شده که 
خبرنگار نبايد هداياي گران قيمِت سازمان ها و 
افراد را بپذيرد اما از طرف ديگر به او اين حق 
را مي دهد که اگر مطلبش تغييري پيدا کرد، 
اجازه داشته باشد که از چاپ آن جلوگيري 
کند.  آيين نامه هاي اخاقي و ميثاق نامه هايي که 
در سال هاي اخير در ايران مطرح شده عموما 
در جهت کنترل بيشتر رسانه ها و محدود کردن 
کار خبرنگاران بوده، از اين رو با اقبال اهالي 

رسانه مواجه نشده است. 

در سال گذشته ميثاق نامه اي براي رعايت 
اخاق حرفه اي رس���انه اي تدوين شد و در 
اختيار مديران مسئول رسانه هاي کشور قرار 
گرفت؛ ميثاق نامه اي که چهار فصل و 23 بند 
دارد و حاوي سرفصل هاي »اصول اجتماعي 
و ملي«، »محتواي رسانه«، »رفتار رسانه اي« و 

»رفتار سازماني« است . 
حمايت از ارزش ها و هنجارهاي ديني، 
انقابي و اخاق اسامي، پرهيز از تحريک 
قوميت ها و اقليت هاي ديني، راست گويي و 
نقل صحيح و دقيق اخبار، جدا کردن آگهي و 
رپرتاژ آگهي از مطالب و محتواي رسانه اي، 
درج منبع يا نام پديدآورنده، عدم اس���تفاده 
مخفيانه از دستگاه هاي ضبط صوت و تصوير، 
پرهيز از ايراد اتهام، احترام به حريم خصوصي 
افراد، حمايت از شأن و کرامت خبرنگاران، 
عدم دريافت هديه هاي غيرمتعارف از سازمان ها 
و عدم استفاده از سمت هاي غيرروزنامه نگارانه 
در ليست بيمه از جمله مواردي است که در 

اين ميثاق نامه به آنها اشاره شده است. 
بداخاقي هاي رسانه اي

منصور مظفري، مدير مسئول روزنامه 
»آفتاب ي���زد«- يک���ي از روزنامه هايي که 
ميثاق نامه اخاق حرفه اي رس���انه ها را امضا 
کرده- در گفتگو با ايس���نا گفت���ه بود: بنده 
جزو کارگروهي بودم ک���ه اين ميثاق نامه را 
تهيه  کرديم. جلسات متعددي در اين راستا 
برگزار و بحث هاي زيادي در مورد همه بندها 
مطرح شد ولي متاس���فانه برخي از رسانه ها 
تصور مي کنند که اين ميثاق نامه باعث ايجاد 
محدوديت هايي مي شود. اين افراد معتقدند 
که تخلف هاي رسانه اي در قانون مطبوعات، 
قانون اساسي )قانون مادر( و قانون مجازات 
اسامي رسيدگي مي شود و اين ميثاق نامه فقط 
باعث مي ش���ود که ما خودمان را محدودتر 

کنيم. اين در حالي است که ميثاق نامه اخاق 
حرفه اي رسانه ها ضمانت نامه اجرايي ندارد، به 
اين معني که اگر کسي بندهاي ميثاق نامه را 

رعايت نکرد مجازات نمي شود.  
متاسفانه فضاي جامعه ما بداخاق شده 
است و بعضي از رس���انه ها پا روي اخاق 
مي گذارند و در موضوعات مختلف سياسي، 
اجتماعي و حوادث جامعه را ملتهب مي کنند؛ 
به عنوان مثال يک رسانه  براي اين که جلب 
توجه کند تصوير خشني از فرد يا حادثه اي را 
منتشر مي کند يا تصوير کودک پنج ساله اي با 
آرايش غليظ را روي جلد نشريه خود به چاپ 
مي رساند. اين موارد بداخاقي در موضوعات 

اجتماعي و سياسي هم بسيار رخ مي دهد . 
با تدوين اين ميثاق نامه خواستيم بگوييم 
که ما فارغ از مس���ائل قانوني، خودمان بايد 
اصول اخاقي را رعايت کنيم و به آنها پايبند 
باشيم تا بتوانيم از اين فضاي بداخاق حاکم 

بر جامعه و رسانه ها فاصله بگيريم.  
پيوند دين، اخاق و رسانه

پژوهش���گاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
وزارت فرهنگ و ارش���اد اسامي، در آذرماه 
سال جاري نشس���تي باعنوان اخاق رسانه 

برگزار کرد و تعدادي از کارشناسان در اين 
نشست به ايراد سخنراني پرداختند. 

در اين نشست، دکتر محمدصادق باطني، 
استاد ارتباطات و مدير باشگاه سواد رسانه اي، 
با بيان اين که محوري ترين رويکرد در رسانه، 
رويکرد اخاق گراست، گفت: اخاق در غرب 
با دو واژه  Moral      به معناي اخاق فردي و 
 Ethics  به معناي اخاق جمعي تعريف مي شود. 
متأسفانه اخاق رسانه، درس آخر کتاب سواد 
رسانه است و اغلب دانشجويان روزنامه نگاري 
و ارتباطات آن قسمت را نمي آموزند. بسيار هم 

ابتدايي و کلي نوشته شده است. 
دکتر محمدصادق باطني افزود: براي تبيين 
اخاق حرفه اي در رسانه ابتدا ازم است نسبت 
ميان سه عنصر دين، اخاق و رسانه را بدانيم. 
درباره نس���بت اخاق با دين، افراد مختلف 

نظرات مختلف دارند. برخي آنها را متعارض 
مي دانند، يعني معتقدن���د باورهاي ديني مانع 
اخاق و سبب زوال و تحليل تدريجي آن است. 
برخي اخاق و دين را منطبق برهم مي دانند 
و اخاق را جزيي از دين مي شمارند. برخي 
اين دو را متباين مي دانند، به طوري که در دو 
دنياي مختلفند و مرز مشخصي دارند ولي لزوما 
متعارض نيستند. برخي نيز اخاق و دين را در 
تعامل با يکديگر مي دانند، يعني نه دين را جزيي 
از اخاق مي شمارند و نه اخاق را جزيي از 
دين، نه بر تباين و تعارضشان پاي مي فشارند و 
نه بر تطابقشان، بلکه به به گونه اي از پيوند دين و 

اخاق معتقدند و از آن سخن مي گويند. 
دکتر باطني با اشاره به اين که در پژوهش 
خود به گونه چهارم يعني بحث تعامل دين 
و اخاق پرداخته است، گفت: دوگانه بعدي 
دوگانه اخاق و رس���انه است. اخاق مداران 

دراين باره سه گانه اي مطرح کرده اند. برخي به 
تباين )طرد و نفي( اين دو معتقدند و مي گويند 
رسانه مفهومي مدرن است که اصوا با اخاق 
مغايرت دارد. برخي با اتخاذ موضع پذيرش 
کامل، بر تطابق اين دو مفهوم تأکيد مي کنند 
و رسانه را وسيله اي در خدمت اهداف انسان 
مي دانند که به خودي خود خنثي و فاقد بار 
معنايي است و اين انسان است که به آن مفهوم 
مي بخشد. نظريه ابزارانگاري فناوري به طور عام 

ميراث ارسطويي است. 
گروه س���وم به تعامل دوسويه اخاق و 
رسانه همراه با شناخت اقتضائات هردو معتقدند 
و از نگاه آنها رسانه مانند هر ساخته فناورانه 
ديگر، محدوديت ها و امکانات خاص خود 
را دارد ک���ه با مديريت مناس���ب مي توان از 

قابليت هاي آن استفاده کرد. 

دررابطه با نس���بت دين و رسانه نيز سه 
رويکرد مختلف درميان دين مداران مشاهده 
مي شود. ذات گرايان، ديدگاهي افراطي دارند و 
از نظر آنها ذات دين با رس���انه بيگانه است. 
ابزارگرايان کاما موافق و خوشبين هستند و 
ظرفيت گرايان معتقدند رسانه مي تواند ابزار تبليغ 

باشد، بشرطها و شروطها. 
حسن فعلي، حسن فاعلي

دکتر محمدصادق باطني با اش���اره به 
طبقه بندي هاي مختلف اخاقي گفت: علماي 
اخاق سه گانه ديگري براي اخاق نقل مي کنند. 
اولين رويکرد مربوط به اخاق توصيفي است 
که معموا در مطالعات جامعه شناس���ان و 
مردم شناسان ديده مي شود و در حد نام بردن 
از عناصر اخاقي است. رويکرد دوم، رويکرد 
هنجاري يا همان علم اخاق است که غير از 
توصيف، وارد ايه  بايدها و نبايدها هم مي شود. 

رويکرد سوم، رويکرد فرااخاق است که عموما 
در حوزه فلسفه اخاق موردبحث قرار مي گيرد 
و به دنبال چيستي و ريشه هاي مباحث اخاقي 
مي رود.  اين اس���تاد ارتباطات افزود: بحث ما 
در حوزه اخاق حرفه اي عما زيرمجموعه 
اخاق هنجاري است. قبل از اخاق حرفه اي 
بايد به اخاق کاربردي پرداخت؛ يعني ساحتي 
از مطالعات اخاقي که آن را عملي و کاربردي 
مي سازد، مانند اخاق نقد، اخاق زمامداري 
و اخاق گفتگو.  يک اي���ه ريزتر و دقيق تر 
که از اين بحث منش���عب مي شود، اخاق 
حرفه اي است که به شکل مستقيم به مشاغل 
مربوط مي شود. حوزه اخاق حرفه اي در دو 
دسته مطالعه مي شود، آنها که به حسن فاعلي 
مي پردازند و آنها که به حسن فعلي مي پردازند.  
گاهي شما اخاق حرفه اي را از لحاظ فعلي 

بررسي مي کنيد، يعني باتوجه به کنش رسانه اي 
تشخيص مي دهيد که مثا آيا فان فيلم داراي 
پيام اخاقي هست يا خير. گاهي اين کار را با 
توجه به فاعل کار انجام مي دهيد، يعني بررسي 
مي کنيد که آيا فرستنده پيام توانسته پيام خود را 
به خوبي انتقال دهد يا نه.  وي افزود: مطالعات 
من در حوزه فعل اخاقي بوده و باتوجه به آن 
بررسي کرده ا م که يک کنش رسانه اي چگونه 

مي تواند اخاق گرا باشد.  
هنجارهاي رسانه اي

دکتر ظهير احمدي، پژوهشگر ارتباطات، 
با اش���اره به اهميت رعايت اخاق حرفه اي 
در رسانه گفت: بسياري از مشاغل مهم مانند 
پزش���کي و وکالت مرام نامه اخاقي دارند، 
درحالي که رسانه گستردگي و نفوذ بيشتري دارد 
و بيشتر نيازمند داشتن مرام نامه است. با توجه به 
اين نکته ضرورت رسيدن به اين مرام نامه بيشتر 

آشکار مي شود.  براي تدوين مرام نامه بايد مباني 
مختلفي درنظر گرفته شود. در اين خصوص 
آثار توليدشده زيادي در دست نداريم، چراکه 
اين مبحث، مبحث نويني است. تنها منبع در 
دسترس، پيش نويس ميثاق اخاق حرفه اي استاد 
کاظم معتمدنژاد است؛ روزنامه نگار و حقوقداني 
که به پدر علم ارتباطات ايران معروف بود. البته 
آن پيش نويس هم به اجرا نرسيد. تنها روش 
اجرايي فعلي ميثاق اخاق حرفه اي است که 
در سال 1396 توسط وزارت فرهنگ  و ارشاد 
اسامي توليد شد و در اختيار اصحاب رسانه 
قرار گرفت. صداوسيما فعا مقيد به آن نيست 
و داستان جداگانه خود را دارد. روزنامه جام جم 
نيز برخي از موارد ميثاق نامه را حذف کرده و 

گفته آنها را قبول نداريم! 
دکتر احمدي در پاسخ به اين پرسش که 

يک نويسنده يا گزارشگر بايد چه قواعد اخاقي 
را رعايت کند گفت: ماهيت رسانه ها ايجاب 
مي کند که هر رسانه ضوابط اخاقي خودش 
را داشته باش���د. اين ضوابط براي رسانه هاي 
ديداري، شنيداري و نوشتاري متفاوت است. 
شايد يک رسانه ديداري نتواند تصويري از يک 
اتفاق را منتشرکند اما در راديو بتوان درباره آن 
صحبت کرد. مبناي ديگر براي توليد ضوابط 
اخاقي، ش���الوده اخاقي است. هنجارهاي 
رسانه مشابه هنجارهاي شش گانه اي است که 
در ادبيات مطرح شده اند. ما يک هنجار مقبول 
مشروع مطرح کرديم که از تلفيق آن با کرامت 
انساني و شالوده اخاقي مي توان ضوابطي را 

استخراج کرد.  
رويکردهاي متفاوت اخاقي

يک����ي از رويکرده����اي اخاق����ي، 
موقعيت گرايي)اباهه گري( است که مي گويد هيچ 

اصل اخاقي وجود ندارد و مهم تشخيص رسانه 
است. اين رويکرد به ماکياوليسم نزديک است 
و از نگاه آن هرکاري که خبر را جذاب تر کند، 
مجاز است. رويکرد دوم غايت گرايي است که 
مي گويد مهم، نتيجه است نه عمل و هدف وسيله 

را توجيه مي کند. 
رويکرد سوم تکليف وجداني منتسب به 
»امانوئل کانت« است که مي گويد هر انسان با 
وجدان و الهام دروني خود درک مي کند خوب 
و بد چيست و نسبت به تشخيص وجدانش 
تکليف دارد. اين رويکرد تاحدودي به شالوده 

اخاقي مدنظر ما نزديک مي شود. 
دکتر احمدي با بي����ان اين موضوع افزود: 
رويکرد عموميت گرا )اصالت منافع عمومي( 
مي گويد هرچه مصالح جامع����ه ايجاب کند، 
اخاقي است، ولو به ضرر برخي افراد باشد، مثل 
چاپ نام و تصوير متهمان، پيش ازآن که دادگاه 
حکم به محکوميت آنها بدهد؛ درحالي که ما بر 
مبناي کرامت انساني معتقديم متهم نيز کرامت 
دارد و چاپ نام و تصوير او براي خانواده اش 

مشکل ايجاد مي کند. 
در حوزه خبر و خبررس����اني، اخباري که 
يأس و نااميدي عمومي در جامعه به وجود بياورند 
نبايد به صورت عمومي منتشر شوند، زيرا هدف 

از توليد محتوا نبايد نااميد کردن مردم باشد. 
لزوم تشکيل مجامع صنفي رسانه اي

دکتر ظهير احمدي درب����اره لزوم وجود 
مرام نامه اخاقي رسانه اي گفت: از سردفتر در 
حضور چندنفر سوگند مي گيرند که مرام نامه و 
اصول اخاقي حرفه خود را رعايت کند. يکي 
از پيشنهادات ما اين است که در حوزه رسانه 
هم هرکس خواست فعاليت کند، مرام نامه در 
اختيارش قرار بگيرد تا امضا کند و متعهد شود که 
آن را رعايت کند. اگر سردفتر با اماک سروکار 

دارد و پزشک با جسم و جان افراد، رسانه هم 
با افکار و روح و روان افراد سروکار دارد که از 

اهميت خاصي برخوردار است. 
اين پژوهشگر ارتباطات افزود: يکي ديگر 
از شيوه هاي کاربست و رعايت اصول اخاق 
حرفه اي در رس����انه، ارائه درسي به نام اخاق 
حرفه اي رسانه ها و تشکيل مجامع صنفي رسانه اي 
است. چرا اتحاديه مرغ فروشان و انجمن حمايت 
از بيماران داريم اما در حوزه رسانه فعاليت صنفي 
وجود ندارد؟ شيوه ديگر، تدوين آيين نامه هايي 

است که در اختيار اصحاب رسانه قرار بگيرد. 
اهميت داوطلبانه بودن امر اخاقي

دکتر حسن خجسته، عضو هيأت علمي 
دانشگاه صداوسيما و رئيس پژوهشکده ارتباطات، 
با تأخير به جلسه رسيد و با خنده گفت: »من 
براي ناهار آمدم!« اما با ش����وخ طبعي و گرماي 

کامش، روح تازه اي به جلسه داد.  
او با بيان اين که در ايران رسانه ها اخاق 
را به ش����کل عرفي رعايت مي کنند اما در عمل 
تعارضات زيادي دارند، گفت: در صداوس����يما 
همزمان يک ش����بکه، اسم و عکس و جزئيات 
دادگاه بابک زنجان����ي را پخش مي کرد اما يک 
شبکه ديگر چهره او را شطرنجي و از حروف 

اختصاري براي معرفي اش استفاده مي کرد! 
اينها ممکن است نتيجه ناهماهنگي باشد 

اما از نظر اخاق رسانه اي، مبناي رويکرد اول 
منفعت عمومي است و مبناي رويکرد دومي، 
کرامت انساني. به هيچ کدام نمي توان ايراد گرفت. 
اخاق داوطلبانه است. در شبکه هاي اجتماعي 
هم برخي چيزها را اخاقي مي دانند که قاعده 

رفتار است. 
وي افزود: اگر دربان جلوي در رستوران بر 
اساس شرح وظايفش جلوي مشتريان خم شود، 
صرفا دارد کاري را که به او گفته اند انجام مي دهد 
تا اخراج نشود اما اگر داوطلبانه به مشتريان احترام 
بگذارد، احترام او واقعي است. پس در انجام يک 
امر اخاقي، داوطلبانه بودن مهم است.  به عنوان 
مثالي ديگر، اين که گوگل با مشتريانش خوب 
رفتار مي کند از روي اخاق نيست، بلکه قاعده 
بازار را رعايت مي کند تا مشتريانش را از دست 
ندهد. دشواري اخاق حرفه اي هم آنجاست که 
ما نمي دانيم يک رفتار اخاقي است يا صرفا از 

روي آيين نامه انجام مي شود. 
دوراهي هاي اخاق حرفه اي

اگر يک وزير تندخويي کرد، با توجه به 
کرامت انسان براي خبرنگار اين پرسش پيش 
مي آيد که آيا اين اتفاق را پوشش بدهد يا نه. در 
دنياي خبرنگاران مثلي وجود دارد که مي گويند 
»خبر خوب، خبر بد است!« يعني شايد هرچه در 
يک ماجرا خون و خونريزي و خشونت بيشتر 
باشد، خبر جذاب تر شود اما بايد ديد اخاق چه 

مي گويد. 
دکتر حسن خجسته با بيان اين موضوع 
گفت: در همين جاهاست که اختافات به وجود 
مي آيد و اخاق حرفه اي هم در همين دوراهي ها 
مشخص مي شود. مثل رانندگي که در شهر کار 
پيچيده اي نيست اما در جاده سربااي يخزده 
اس���ت که مهارت رانندگي افراد محک زده 

مي شود. 

وي افزود: مولفه هاي نظريه هنجار مقبول 
مشروع در رسانه هاي جمهوري اسامي ايران 
شش بخش است: جهان بيني که اسامي است، 
خاستگاه انديشه که اسامي-ايراني است، مبناي 
اخاقي که کرامت انساني است، مخاطب که 
به مثابه دوست تلقي مي شود، سياست محتوا که 
ميل، نياز و مصلحت است و بااخره کنترل و 
نظارت که قبل، حين و بعد از انتشار خبر وجود 

دارد. 
اين استاد دانشگاه تأکيد کرد: برخي مسايل 
مشروع است اما مقبول نيست، مثا ممکن است 
نتواني در رسانه به راحتي از صيغه ازدواج موقت 
يا سنگسار صحبت کني. برخي مسايل مقبول 
است ولي مشروع نيست، مثل برخي آموزش هاي 
جنسي. من در صداوسيما به گوينده مي گفتم فکر 
کن خانمت، برادرخانمت و دختر و پسرت پاي 

برنامه نشسته اند، حاا هرچه مي خواهي بگو! 
کار ما ساده نيست و به آموزش نياز دارد. 
مباني اخاق حرفه اي رسانه، بسته به اين که در 
کدام رسانه يا راجع به کدام هنجار مطرح مي شود 
متفاوت است، مثا هنجار بازار درنهايت به منافع  
عمومي توجه دارد نه منافع  شخصي. من همه جا 
توصيه مي کنم اهالي رسانه کتاب فلسفه اخاق 

شهيد مطهري را مطالعه کنند. 
ارمغان زمان فشمي

* دکتر ظهير احمدي - پژوهشگر ارتباطات: بسياري از مشاغل مهم مانند 
پزشکي و وکالت مرام نامه اخاقي دارند، درحالي که رسانه گستردگي و نفوذ 

بيشتري دارد و بيشتر نيازمند داشتن مرام نامه است

در جستجوي اخاق حرفه اي رسانه اي

* دکتر محمدصادق باطني - استاد ارتباطات و مدير باشگاه سواد رسانه اي: 
متأسفانه اخاق رسانه، درس آخر کتاب سواد رسانه است و اغلب دانشجويان 

روزنامه نگاري و ارتباطات آن قسمت را نمي آموزند
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افـقـى: 

  1 - مژ�گان��ى خ��و� خبر - �جه نقد� كه بيهو�� 
خر� شد� !

 2 - پايا� ها - گريبا� - نامى �ختر�نه      
3 - با�بر صبو� - كج ��ند� - �نتقامجو

 4 - گلو بريد� - جو�نمر� - نوعى بر��� - با� كر�گى
 5 - شهر گيال� - خو��نى متعجب - پنج ����
 6 - ضمير غايب - �� گا�ها� �لى - بخشند� 

7 - بر�ند��� حكومت با�س��تفا�� �� قو�� نظامى 
كشو� - �سر� - حر�

 8 - مختر� ماش��ين بخا� - نويسند� �� �نتظا� گو�� 
- محرمانه - ��� � طر� �فتا�

 9 - فرم��ا� خو��� – طمع - بيا� معنى � مفهو� يك 
نوشته � علت پيد�يش �� � �نگيز� گويند� �� ��

 10 - شا� �نگليسى - شهر� �� شر� �صفها� - �مر �فتن 
11 - نا� تركى - مسر�� - كاالها� بنجل � غيرقابل 

مصر� � ��� �يختنى
 12 - خويشا�ند� - مز� - صد�� گربه - ��خت كريسمس

 13 - مختر� موتو�ها� ���نس��و� - نيكوكا��� 
- �ينت �� 

14 - كاالها - مقيا� طو� - مكا� حيو�نا�
 15 - عملى �� ��� نا�گاهى - ��نه ���شى

عـمـودى:

 1 - منبع � سرچشمه - �نديشمند - بسيا� � خيلى �يا�
2 - نوعى �� - شيد� - سجد� كنند�
 3 - لنگه - �شك بر� � حسد - كو�

 4 - گوش��ت بد�� �ستخو�� - ما� فوتبالى - گند� 
كوبيد� - �سبا� منز�

  5 - گل ميخ��ك - موج��و�� ك��ه �� �� �ندگى
 مى كند - �ثر� ��« ��لتر �سكا�»

 6 - مسلما � قطعا - �يا� نيست - سخن منظو�
 7 - ���� �� �� عمر پس �� ميا� س��الى - تيم فوتبا� 

�نگليسى - من � تو
 8 - �حسا� ماندگا� - گل نوميد� - �نج - ����� بيهوشى

  9 - �ي��ر پا مان��د� - ماهر �� نگه��د��� � تعمير 
ماشين �ال� � �ستگا� ها - بركنا� � ���

 10 - حشر� چسبند� - ترمز چها� پا - �ما�� بهر� بر����
 11 - نا� مر��نه - �سيله پر��� �نفر��� - بى خبر �� پيا��
 12 - ���گا� � �مانه - پايتخت سوئيس - تفا�� - جايز

  13 - �� �ش��ته ه��ا� تخصص��ى پزش��كى -
 �ند�� شو� - مختر� تلفن

 14 - خط��ا� فرنگى - �نگى �� خانو��� س��بز - 
سخنا� يا��

 15 - ميد�نى �� شر� تهر�� - با هو� - مركب

آگهى مزايده فروش زمين(نوبت دوم)
ش�ركت سرمايه گذ��� س�يما� تأمين (سهامى عا�) �� نظر 
���� شش ��نگ تعد�� 10 قطعه �مين (با كا�بر�  كشا���� �يمى) 
جمعا� به مس���احت پانز�� هكتا� (150 هز�� متر مربع) ��قع �� 
 �ستا� ما�ند���-شهرستا� چالو�-بخش مر�� �با�-��� هللا جا�

 ��ستا� گوتير (با قيمت پايه 000�395�019�17 �يا�) �� بطو� 
يكجا � �� طريق مز�يد� عمومى به فر�� برساند: 

1-با��يد ملك � ��ي�ت مد��� با هماهنگى قبلى با ش�ما�� تلفن 
 88752264 � 09121711453

2-متقاضي�ا�� پيش�نها�ها� خ�و� �� �� پاك�ت �� بس�ته ب�ه 
����:تهر��-خيابا� ش�هيد بهش�تى-خيابا� پاكس�تا�-خيابا� 
چها��-پال�4 -طبقه سو�- �بيرخانه سيما� تأمين ��سا� ���ند.

3-�خرين مهل�ت تحويل پاكت ت�ا پايا� �ق�ت ����� 10 ��� بعد �� 
تا�يخ �گهى مز�يد� خو�هد بو�. 

شركت ملي مناطق نفتخيز جنو� ��نظر���� كاال� مو�� نيا� خو� �� مطابق جد�� 
�ير �� طريق برگز��� مناقصه  عمومي تأمين نمايد.

تعد�� 
جمع موضو� مناقصهقلم

 شما�� تقاضاعد��

20قلم

FISHER,MULTITROL PROPORTION-

AL PNEUMATIC 

-CONTROLLERS CO  

TROLLER TYPE-2500-

 ,LIMIT SWITCH,PRESSURE

 REGULATORS,TRANSMITTER,GAGE

 PRESSURE, VALVE

 POSITIONER,POSITIONER

COMPLET,COMPLETE UNIT

79001�31�60�9650006

لذ� كليه ش���ركتهايي كه فعاليت �نها مرتبط با ش���ر� كاال� مو�� ��خو�ست مي باشد 
مي بايس���ت ظر� مد� 14 ��� �� تا�يخ ��� �گهي فر�خو�� با مر�جعه به سايت �ينترنتي 
�يل �لذكر� نسبت به �ستخر�� � تكميل «فر� تعهدنامه ���ئه كاال مطابق با �ستاند���ها� 
ش���ركت ملي مناطق نفتخيز جنو�» � ��س���ا� �� به همر�� مد��� � مستند�� ال�� 
منطبق با مو��� مند�� �� جد�� ���يابي كيفي (بر�� معامال� كمتر �� بيست بر�بر نصا� 

معامال� متوسط) به ���� پستي مند�� �� فر�خو�� �قد�� نمايند.
WWW.NISOC.IR فر� پرسش نامه ���يابي مديريت تد��كا� � �مو�كاال مز�يد� � مناقصه 
كس���ب حد�قل نمر�60 �� ���يابي كيفي جهت تحويل �س���نا� مناقصه به فر�شندگا� /
سا�ندگا� �لز�مي �س���ت. ضمنا مبلغ تضمين شركت �� مناقصه 1/772/119/000 �يا� 
مي باشد. ���� پستي: �هو�� � كو� فد�ئيا� �سال�(نيوسايد) � خيابا� شهريو� � مجتمع 
تد��كا� � �مو� كاال � س���اختما� 102� ����� تد��كا� خريد كاال� ��خلي � ��حد بر� � 

�بز�� �قيق � �تا�14� كدپستي 54579�61138 تلفن24018�341�061

درگاه هاي اينترنتي مرتبط جهت رويت و مطالعه شرايط مناقصه و ساير 
مشخصات فني و مقادير كاال:

WWW.SHANA.IR                 WWW.NISOC.IR

WWW.IETS.MPORG.IR

���بط عمومي شركت ملي مناطق نفت خيز جنو�

شركت ملي نفت �ير��
شركت ملي مناطق نفتخيز جنو�(سهامي خا�)

شما�� مجو�5193 . 1397 
آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره 1326ـ3ـ97

نوبت ���

شركت �ير�� خو��� ( سهامي عا� )�� نظر ���� �قال� ضايعاتي �يل �� �� طريق مز�يد� به فر�� برساند.
�قال� ضايعا� ���� �� 97/49 :  

تس���مه فنر� �هني- �نو�� ��غن سوخته � ضايعاتي (بد�� بشكه)- نا� خشك- �نو�� بشكه 220 ليتر� پالستيكي  � فلز� 
��با� � ��بسته (��هم)- �نو�� چو�� تخته � پالتها� چوبي (��هم)-  �نو�� پالت� گالن� قطعا� � ظر�� پالستيكي مستعمل- 
�لوميني���و� نر�-كابلها� ضايعاتي برقي � مخابر�تي- ��قها� �مقيچ���ي باقيماند� �� پر�- �هن �ال� ضايعاتي (��هم)- 
�ستند ها� فلز� خو��� ��نگ فنگ-كا�تن ضايعاتي(پر� شد�)- بر��� �لومينيو�- سوفاله چد� ضايعاتي- ��قها� ���بغل 

لفا�- مشمع � نايلو� ضايعاتي (��هم)- �نو�� تينر ضايعاتي مخلو�- �نو�� �باله ها� خشك � تر
�ما� � محل برگز��� مز�يد� : كليه متقاضيا� مي تو�نند جهت با��يد � خريد �س���نا� مز�يد� � ���ئه پيش���نها� قيمت 
طي ���ها� ��ش���نبه مو�� 97/10/17 لغايت شنبه مو�� 97/10/22 (به غير �� �يا� تعطيل)  �� ساعت 8 صبح �لي 14:30 
به ���� : تهر�� – جا�� قديم كر� – كيلومتر 14 – ��� 14 �ير�� خو���  مر�جعه نمايند. جهت كس���ب �طالعا� بيشتر با 

شما�� تلفن ها� 48224717 � 48224714 تما� حاصل فرمائيد. 
 مبلغ � نحو� ���يز �جه تضمين ش�ركت �� مز�يد� : مبلغ تضمين شركت �� مز�يد� جهت �قال� ضايعاتي طبق مبالغ 

�عال� شد� �� فر� پيشنها� قيمت به صو�� فيش ���يز� �� محل برگز��� مز�يد� قابل ���يز مي باشد . 
 * مشر�� شر�يط �� �سنا� مز�يد� به طو� كامل ��� گر�يد� �ست� لذ� شركت �� مز�يد� � ���ئه پيشنها� به منزله قبو� شر�� 

� تكاليف مقر� �� �سنا� مز�يد� بو�� � مز�يد� گز�� �� �� يا قبو� پيشنها�ها مختا� مي باشد. 
* ش���ركت كنندگا� بايد مد��� �� پس �� �خذ به �قت مطالعه � با ���� �طالع���ا� صحيح � �مضا� نمو�� � �� پاكت ها� 

ال� � مهر شد� به متصد� مز�يد� � تحويل نمايند. 
- كلي�ه �ج�و� ��يافتي �� باب�ت فر�� �قال� موض�و� مز�يد� به صو�� نقد� مي باش�د � هرگون�ه ماليا� � 
ع�و��� � حقو� ��لتي طبق مقر��� � قو�نين � همچنين هزينه �گهي � كا�شناس�ي مز�يد� به عهد� برند� 

مز�يد� مي باشد.

آگهي مزايده شماره 97/49

ضايعا� ���� �� 
شناسايي متهم به قتل

عكس فو� متعلق به علي صالحي فر�ند قربانعلي 21 ساله 
به �تها� قتل عمد� متو��� � مجهو� �لمكا� مي باشد كساني 
ك���ه �طالعاتي �� خصو� محل تر�� يا مخفيگا� �� ���ند 
�� طريق ش���ما�� 02421833610� 02435270010� 

02421833658 � 110 �طال� �هند. �بهر

آگهى تغييرات شركت اك سيم شيمى آرا سهامى خاص به 
شماره ثبت 396786 و شناسه ملى 10320466400 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� س���اليانه مو�� 
1395/04/30 تصميم���ا� �يل �تخا� ش���د : �بر�هيم خو� نظر 
بشما�� ملى 4999955482 بعنو�� با��� �صلى � جعفر جعفر� 
بشما�� ملى 0320200388 بعنو�� با��� على �لبد� بر�� مد� 
يك سا� مالى �نتخا� گر�يدند . ���نامه كثير�النتشا� �طالعا� به 
منظو� ��� � نشر �گهى ها� ش���ركت تعيين گر�يد . �فر�� �يل 
بعنو�� �عضا� هيأ� مدير� بر�� مد� �� س���ا� �نتخا� گر�يدند: 
�ميرهوشنگ فضلى بشما�� ملى 0056938543 ����� فضلى بشما�� 

ملى 0069693137 پريسا نو��� بشما�� ملى 0069477280 
سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو� 
����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� 
(310646)

آگهى تغييرات شركت محب مهر سالمت پارس سهامى خاص 
به شماره ثبت 356999 و شناسه ملى 10104060856 

به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1397/09/03 تصميما� 
�يل �تخا� ش���د : بابك صلو�تى پو� به شما�� ملى 0064197034 
به جا� محس���ن ����بى به نمايندگى �� شركت محب گر�شگر� 
سالمت �ير�نيا� به شناس���ه ملى 10320884761 به سمت عضو 
هيئت مدير� بر�� بقيه م���د� تصد� هيئت مدير� �نتخا� گر�يد 
. كليه ����� بها��� � چك ها � س���فته ها � بر��� � قر�����ها � ساير 
�سنا� تعهد��� با �مضا� ثابت �ئيس هيئت مدير� � مديرعامل � �� 
غيا� مديرعامل به �تفا� يكى �� �عضا� هئيت مدير� معتبر خو�هد 
بو� � �لى مكاتبا� ����� با �مضا� �ئيس هيئت مدير� يا مديرعامل 

�نجا� خو�هد شد 
سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو� 
����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� (310645)

آگهى تغييرات شركت اك سيم شيمى آرا 
سهامى خاص به شماره ثبت 396786 

و شناسه ملى 10320466400 
به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1395/04/30 تصميما� 
�يل �تخا� شد : �ميرهوش���نگ فضلى به كد ملى 0056938543 
بسمت �ئيس هيا� مدير� پريسا نو��� به كد ملى0069477280 
 بس���مت نايب �ئيس هيا� مدير� � مديرعام���ل ����� فضلى به 
�نتخا� گر�يدند  كد ملى0069693137 بسمت عضو هيأ� مدير� 
� كليه ����� � �سنا� تعهد��� شركت �� جمله چك - سفته - بر��� 
– قر�����ها � عقو� �س���المى � ����� عا�� � مر�سال� ����� با �مضا� 
�ئيس هيأ� مدير� بتنهايى همر�� با مهر شركت معتبر مى باشد. 

سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� 
(310644)

آگهى تغييرات شركت عدالت انديشان وصول سهامى خاص
 به شماره ثبت 509560 و شناسه ملى 14006772266 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1397/08/14 
تصميما� �يل �تخا� شد : ما�� 51 �ساسنامه بشر� �يل مو�� �صال� قر�� 
گرفت : سا� مالى شركت �� ��� بهمن هر سا� شمسى �غا� � �� پايا� �� 

سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو�ما� سا� بعد خاتمه مى يابد 
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� (310643)

آگهى تغييرات شركت مهندسى پترو گاز جهان سهامى خاص
 به شماره ثبت 272740 و شناسه ملى 10103091228 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� ف���و� �لعا�� مو�� 
1396/12/23 تصميما� �يل �تخا� ش���د : - �قا� حسا� تقدير به شما�� 
ملى 2296603841 به س���مت عضو هيئت مدي���ر� � مدير عامل - �قا� 
على محمد نيكد� به ش���ما�� ملى 3932530993 به موجب معرفى نامه 
شما�� 2599-96 نمايند� شركت مهندس���ى � ساختمانى جهانپا�� به 
ش���ما�� ثبت 65993 � شناس���ه ملى 10101109629 به سمت �ييس 
هيئت مدير� ��قا� ��� �له عطائى به ش���ما�� مل���ى 4269763655 به 
سمت نايب �ييس هيئت مدير� بر�� مد� 2 سا� �نتخا� گر�يدند. -كليه 
�سنا� � ����� بها��� � تعهد ��� شركت �� قبيل چك سفته بر�� قر����� ها 
� عقو� �س���المى با �مضا مشتر� مدير عامل به همر�� �قا� ��� �له عطائى 
با مهر شركت معتبر � نافذ ميباش���د � كليه ����� عا�� � مكاتبا� ����� 
با �مضا مدير عامل يا ��� �له عطائى منفر��“ همر�� با مهر ش���ركت معتبر � 

سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو�نافذ ميباشد . 
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� (310641)

آگهى تغييرات شركت ندا پرداز انفورماتيك سهامى خاص
 به شماره ثبت 103737 و شناسه ملى 10101476475 

به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1397/08/21 
تصميما� �يل �تخا� شد : ���نامه كثير�النتشا� �طالعا� جهت ��� �گهى ها� 
شركت تعيين شد. تر��نامه � حسا� سو� � �يا� سا� مالى 96 به تصويب �سيد. 
�قا� محمد�ضا بقائى ����� به ش���ما�� ملى 2991363193 به سمت �ئيس 
هيئت مدير� � خانم مديا �بشا�� به شما�� ملى 0452436699 به سمت نايب 
�ئيس هيئت مدير� � خانم فرنگيس �نجبريا� به شما�� ملى 0056891806 
به سمت عضو هيئت مدير� بر�� مد� �� س���ا� �نتخا� شدند. كليه �سنا� � 
����� تعهد ��� � قر�����ها � عقو� �س���المى با �مضا� مدير عامل � يكى �� �عضا� 
هيئت مدير� متفقا� با مهر شركت معتبر مى باشد. موسسه حسابرسى � خدما� 
مديريت هشت حسابد���� �س���مى به شناسه ملى 10100196786 به سمت 
با��� �صلى � �قا� حس���ين مينايى به شما�� ملى 0050922211 به سمت 

با��� على �لبد� بر�� مد� يك سا� مالى �نتخا� شدند. 
سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو� 
����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� (310638)

آگهى تغييرات موسسه بنياد خيريه جاويدان مطهر
 به شماره ثبت 36431 و شناسه ملى 14005111435 

به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1395/03/24 
 � مجو� ����� كشو� بشما�� 84125 مو�� 95/7/4تصميما� �يل �تخا� شد : 
- تر��نامه � صو�� ها� مالى ���� مال���ى منتهى به 94/12/29 مو�� تصويب 
قر�� گرفت . - �قا� غالمحسين مطهر� به شما�� ملى 0032704771 - �قا� 
حميد مطهر� به شما�� ملى 0042731232 - خانم مرضيه مطهر� �صل به 
ش���ما�� ملى 0032943636 بعنو�� �عضا� �صلى هيئت مدير� � �قا� حسن 
مطهر� به ش���ما�� ملى 0038821966 عضو على �لبد� هيئت مدير� بر�� 
مد� ��س���ا� �نتخا� گر�يدند - �قا� يز��� �حمد� ��� بهانى به شما�� ملى 
00450044009 به عنو�� با��� �صلى - �قا� محمد حيد�� به شما�� ملى 
0558900577 به عنو�� با��� على �لبد� بر�� مد� يكسا� �نتخا� گر�يدند 
 - ���نامه كثير �النتش���ا� �طالعا� بر�� مد� يكس���ا� بر�� ��� �گهى ها� 

موسسه تعيين گر�يد 
سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� 
(310637)
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بحث درباره سوره «علق»  اشاره:
به اينجا رسيد كه عالم «قديم زمانى» 
اســـت و «حادث ذاتى» و مهمترين 
مربـــوب حقتعالى كه با كلمه رب 
آغاز ميشـــود، انسان است. استاد در 

ادامه ميگويند: 
فكر نكنيد انسان تنها در بدايت 
حال علق اســـت و بعد از علقيت 
درميآيـــد. موالنا در «مثنوي» به اين 
مســـئله اشاره كرده است. از نظر او، 
انسان مادامي كه در محدوديت امكاني 

به سر ميبرد، علق است. 
علقيت ُعلقه ماست.

ما االن كه مردي بزرگ در عالم 
هستيم، هنوز علق و بستهايم. اين پوستى كه روى بدن ماست، ما را 
بسته است. شما با هوا و موجودات ديگر، از طريق همين پوست فاصله 
مىگيريد. داخل پوست درونتان است و بيرون پوست، بيرون شماست. 
مرز بين شـــما و بيرون، پوست است كه غشايي نازكى است. شما با 

پوست بسته شدهايد. البته اگر پوست ما باز بود، زنده نمىمانديم. 
اگر يك جاى پوست باز شود و خونش بند نيايد، ما مىميريم.

اين نخستين جلوه علق بودن ما و علقيت ماست. پس ما نه تنها در 
شكم مادر علقه بودهايم، بلكه هنوز هم َعلقهايم و آن علق ادامه دارد. تا 
زندهايم، علق هستيم. تا اينجا به بدن و جسم ما مربوط ميشود؛ اما اگر 
از بدن بيرون بياييم، خواهيم ديد كه ما در اين هوا هم بستهايم. ما در 
مأل زندگي ميكنيم، نه در خأل. همين مأل ما را بسته است. چه علقي 
از اين باالتر كه اين بدن شما در علق است؟ در يك كالم، «علق» و 

«علقيت» ما را رها نميكند. 
اگر وارد نفسانيات هم شويم، باز همين حالت را مشاهده خواهيم كرد. 

جالب است كه كلمه «عالقه» با «علق» هم ريشه است.
ما محصور در عاليقيم و به وسيله تكتك عاليقمان در علقيم. كدام
يك از ما به خانوادهاش عالقهمند نيست؟ كدام انساني را ميشناسيد كه 
به شهرت عالقه نداشته باشد؟ من اصفهان را به عنوان «زادگاه» دوست 
دارم و همين علقهاي است كه ما را علق ميكند و علقه نگه ميدارد. 

به طور كلي، هر چيز را كه دوست داريد، در علقيد.
و مادامي كه دوست داريم، علق هستيم. علقها ما را مىبندد.

دقيقا. انسان به معشوق و محبوب خودش بسته ميشود. من سخن 
را از محبوبترين موضوع كه هستى باشد، شروع كردم. شما ميتوانيد 
به مراحل باالتر برويد. انسان به هر چيز كه دوست دارد، بسته و وابسته 
اســـت. اين مطلب مربوط به محبت و عواطف ميشود. چنين است 
انديشه. هر آنچه مىانديشيد، همان هستيد. اگر به گل بينديشيد، گلزاريد. 
اگر به خار بينديشيد، خارزاريد. و اين همان بستگي و علقگي است. 
اگر به محبت بينديشيد، آدم محبى هستيد و اگر به دشمنى بينديشيد، 

همينطور. به قول موالنا: 
مابقى، تو استخوان و ريشهاى اى بـرادر، تو همه انديشهاى
ور بود خارى، تو هيمه گلخنى گر بود انديشهات گل، گلشنى

بگوييد به چه مىانديشـــيد، تا بگويم كه هســـتيد. اگر به پول 
مىانديشيد، پول هستيد و اگر به خدا مىانديشيد، خدايى هستيد. علم 
غرق در معلوم است و اين به دليل عموميت و تداوم «علقيت» است، 
اما خداوند توانى داده است كه با آن ميتوان علق را شكست. اسم اين 
توان را ميشود گذاشت «قدرت علقشكني» كه تنها در انديشه ممكن 
است، نه در تن. ما اگر پوستمان بشكند، مىميريم. محبت را هم اگر 
بشكنيد، مبدل به دشمنى ميشود. اينها را نبايد بشكنيم. محبوبها را 

بايد دوست داشت. 
به عبارت ديگر: الزم نيست همه علقها را از بين ببريم و بشكنيم.

ما در همه جا علقهايم و ناگزيريم كه علقه بمانيم؛ اما در انديشه 
نبايد علقه ماند. وگرنه تا ابد نادان باقى مىمانيم. علقههاي انديشه را بايد 
بشكنيم، هرچند كه اگر آن را بشكنيم، يك علقه ديگر پيدا ميكنيم و باز 

هم از علق خارج نمىشويم. ما هرگز در يك علق باقى نمىمانيم.
علق اندر علق اســت، اما ممكن اســت برخى علقها بهتر و باالتر 

باشد.
بله علق اندر علق اســـت، اما دائم به علق باالتر ميرويم و بايد 
برويم. پس درست است كه علق يعنى خون بسته، ولى «علق» ذكرشده 
در آيه را به خون بســـتة جنين محدود نكنيم و فكر نكنيم كه علق 
مربوط به دوران جنيني است. علق هرگز ما را رها نميكند. پردهها و 
اليههاي علقگي ما فقط در مقام فناء فىاهللا كنار مىرود. وقتى از علق 

رها شويم، فانى فىالحق هستيم. 
پس از علقيت كه درمىآييم، گويا مىرسيم به اصل.

بله، آن وقت به اصل مىرسيم؛ يعني فناء فىاهللا. اگر خواستيد از 
علق دربياييد، به مقام فناء نايل ميشويد. بدون فنا، ما تا ابد علق هستيم. 
از اينجاســـت كه ارزش و جايگاه آزادي خودش را نشان ميدهد. در 
مورد آزادي چه بايد گفت؟ بايد بگوييم آزادى در چيزى اســـت يا 

آزادى از چيزى است؟
آزادى در چيزى، يعنى اسارت.

سطحيهاى امروز، آزادى در چيزى را مىخواهند؛ يعنى مىخواهند 
در فساد آزادى داشته باشند و آزاد باشند. اين آزادى نيست، بلكه بستگي 
و گرفتارى است. آزادى، آزادي از چيزى است؛ آزادى از هر چيزي.
در آزادى هم باز اسارت ممكن است و شايد كسي به دست آزادي اسير شود.

اين همان علق و علقيت است كه بحثش را كرديم. تفسير علق ما 
را به اينجا ميرساند كه در طلب آزادي از هر چيزي باشيم، نه اينكه 
از اين بند باز شـــويم و در بندي ديگر اســـير شويم. شرقى نخواهيم، 
برويم غربى شويم. غربي شدن يعني در اسارت غرب ساكن شدن. پس 

«آزادى از» صحيح است، نه «آزادى در».
آيه بعدي: «إقرا و ربُك االكرُم»(علق، 3). در اين آيه هم سخن از «اقرأ» 

است و تكرار خواندن و ادامه داستان رب.
سبحانالعظيم! در قرآن كريم تكرار نيست. نه فقط در قرآن، بلكه در 
هستى نيز تكرار نيست: «ُكل يوم هو فى شأن» (الرحمن، 29).تكرار وجود 
ندارد، نه در آفرينش و نه در هيچ چيز ديگر. شما نفس مىكشيد اما در 
نفس هم تكرار نيست. در صد سال عمر، تكرارى در نفس نيست؛ هر 
نفسى تازه است. لحظهها نيز مكرر نيست و هر لحظهاي غير از لحظه 
قبل است. هر روز غير از روز قبل است و اين مطلب مهمى است كه 

كمتر به آن دقت ميكنيم.
پس در اينجا «اقرأ» تكراري نيست؟

بله. اينجا ميفرمايد: «إقرا و ربُك االكرم» اين «اقرأ» تكرار آن «اقرأ» 
سابق نيست. آنجا فرمود: «إقرا باسم ربك الذى خلق» اينجا ميفرمايد: 
«إقرا و ربُك االكرم». اكرم صيغه تفضيل است؛ يعنى كريمترين. گويي 
خطاب به پيغمبر اكرم(ص) ميفرمايد: يا رسولاهللا، آنجا اسم را خواندى، 
ولى اينجا اسم اكرم رب را بخوان و برو باالتر. «االكرم» غير از «الكريم» 
اســـت. هرچند كه كريم هم اسم خداســـت، اما اينجا «اكرم» را ذكر 
كرده اســـت، چون بعد از «إقرا باسم ربك الذى خلق» مناسب همين 
بـــود كـــه بگويد: «و ربُك االكرم». من از همين آيه، ضرورت معراج را 
استنباط ميكنم كه كسى به آن اشاره نكرده است. اگر خبر معراج به 
ما نرسيده بود، از همين آيه ميتوانستيم آن را دريابيم و بفهميم. فرض 
كنيد كه خبر معراج نبود و در سوره «اسراء» آن را نخوانده بوديم. اگر 
كسى هشيار باشد، از همين آيه ميتواند بفهمد كه خداوند از پيامبرش 
ميخواهد باال و باالتر برود. نمىگويد باالى كوه برو، بلكه ميفرمايد: 
«إقرا و ربُك االكرم». يعني از كريم به اكرم برو و اين يعني باال رفتن تا 

معراج. عروج تا كجا ادامه پيدا ميكند؟
بىپايان. استنباط شما اين است كه يك معراج هم در اين آيه هست، 

هرچند كه پيامبر(ص) يك بار هم در «ليله االسرى» به معراج رفتند.
بله، در احاديث هم گويا آمده كه حضرت رسول(ص) تنها يك بار 
به معراج نرفته است. آن يك بار را ما شنيدهايم، او هميشه به معراج 
مىرفت. يك بارش از طريق نقل به ما رســـيده اســـت كه در سوره 
«اسراء» مورد تصريح قرار گرفته است: «ُسبحان الذى اسرى بعبده ليال من 

المسجدالحرام الى المسجداالقصي...» (اسراء، 1). 
 در اين آيه سخن از «مسجداالقصى» است؛ ولى در آيه مورد بحث 

االكرم» است. ما، سخن از «ربك
البته آن معراج حدى بوده اســـت؛ يعني رفتن از جايي به جايي، 
از اينجا به آنجا يعني مســـجداالقصي. شما كلمه «اقصى» را در اينجا 

«مسجداالقصي» معني ميكنيد؟ 
بله، «مسجداالقصى» تصريح آيه و روايات معراج است.

من منكر مسجداالقصى نيستم و اگر توفيق پيدا كنم كه به آنجا 
بـــروم، در آنجـــا نماز هم مىخوانم؛ اما كلمه «اقصى» منحصر به يك 
مســـجد خاص نميشود. لغت «اقصى» يعنى دورترين. نگوييد: خيلى 
دور. معنى آن خيلى دور نيست، بلكه دورترين است. دورترين جايي 
كه كسى نمىتواند آن را پيدا كند و به آن راه پيدا كند. دورترين جا، 
همان جايى است كه پيامبر(ص) رفت. چرا به آنجا مىگويند دورترين؟ 
چون بيشتر از آن نمىشود رفت. دورترين، جغرافيا نيست. دورترين، 
جايى بود كه بيش از آن نمىشد رفت.                                
   ادامه دارد

جامعه ديني جامعه اي است كه فرهنگ و روش رفتاري 
خود را براساس تعاليم وحياني بنا نهاده باشد و بر اين 
باور باشد كه اين دين است كه مي تواند سالمت و 
ســــعادت را تضمين كند. البته نبايد ناديده گرفت كه 
عقل (نظري و رفتاري) همواره در كنار شرع، و يكي 
از مباني اصيل شرع محسوب مي شود. و لذاست كه 
عقلگرايي از مؤلفه هاي شاخص جامعه ديني است. 
مؤلفــــه هاي ديگر آن: حق مداري، عدالت محوري، 
قانونمنــــدي و مهمتر از همه، لحاظ خدا محوري و 
انســــان محوري، هر دو توأماً در گذاري جامعه ديني 
لحاظ شــــده، بدين معنا كه –گرچه جامعه ديني يك 
جامعه خدا محوري محـض شـناخته شده و بـه نام 
جامعه توحـيدي ياد مي شود- ولي هدف اقصي در 
قانون گذاري، همان كمال انساني است، تا او را براي 
رسيدن به مقام خالفت اللهي و تجلي صفات جالل 
و جمال حق، در وجود اين انسان كامل آماده كند. در 
حديث قدسي آمده است: «يا ابن آدم، خلقت االشياء 
ال جلت و خلقتك الجلي»؛ همه چيز را در پرتو وجود 
تــــو آفريدم، ولي تو را براي خود آفريــدم. آري اين 
انــسان است كه مي تـــواند تجلي گاه مطلق صفت 
باري تعالي باشد. لذاست كه تمامي شرايع الهي مي
كوشــــند تا انسان را به مرتبه كمالي كه شايسته است 
صعود دهند، و از اين راه صفات كماليه در وجودش 
تجلي يابد. در حديث قدسي ديگر آمده: «كنت كنزاً
مخفياً فاجبت أن اعرف، فخلقت الخلق لكي اعرف»؛ 
گنجي نهان بودم، پس خلق را آفريدم تا آشكار شوم 
و اين گنج نهان تنها در وجود انســــان، به طور كامل 

آشكار مي گردد.
اين اســــت جامعه ديني كه هدف صعود انســــان به 
كماالت معنوي كه همان سعادت حيات است، و نيز 
اين انسان است كه آبادگر زمين و زمينه ساز براي آباد 
ساختن حيات جاويد است. لذا در جامعه ديني اصالت 
و محوريت اوالً در وجود انســــان است و در نهايت 
خدا محوري است. جمع ميان سعادت دنيا و آخرت 
«و ابتغ فيما آتاك اهللا الدار و اآلخره و ال تنس نصيبك

من الدنيا»(قصص، 77).
جامعه به گروهايي از انسانها مي گويند كه گرد هم 
آمده و به منظور تعاون مشترك، تحت لواي فرهنگ 
واحد و روش و شيوه واحدي كه مورد قبول همگان 

است زندگي سالم و سعادتمندي داشته باشند.
آنگاه كه اين فرهنگ و روش رفتاري واحد، از تعاليم 
ديني و وحياني برخاسته باشد، آن جامعه را جامعه ديني 
گويند و به عبارت ديگر، اين دين است كه سالمت 
و سعادت زندگي آنان را تضمين مي كند. البته نبايد 
ناديده گرفت كه عقل در كنار شرع، نقش اساسي ايفا 
مي كند، و اين عقل است كه دين را توجيه مي كند 
و آن را بارور مي سازد، و انسانها را به حقايق نهفته 
در دل تعاليم ديني آگاه مي سازد، و در لسان شريعت، 
عقل، رســــول دروني اســــت كه پيامبران به ياري آن 
شتافته اند. لذا عقل و شرع، در تعاليم ديني، هيچگاه از 
هم جدا نيستند، بلكه هر دو، در كنار هم، بشريت را 
سعادتمند مي كنند. از منظر قرآن، جامعه انساني، آنگاه 
مي تواند لذت بخش باشد كه افراد آن جامعه با جان 

و دل، به فرامين عقل و شرع تن در دهند.
آيه«يا ايها الذين آمنوا اســتجيبوا هللا و للّرســول إذا 
دعاكم لما يحييكم و اعلموا أّن اهللا يحول بين المرء 
و قلبه و أنه إليه تحشــرون»(انفال، 24) خطاب به 
و از روي  دينباوران اســــت، مي گويد: به درستي– 
آنچه را كه خدا و رسول رهنمود  صدق و اخالص– 
مي  دهند اجابت كنيد. زيرا در گردن نهادن به دستورات 
شرع ضمانت سعادت حيات نهفته است. سپس تهديد 
مي كند: چنانچه گردن ننهاديد و سرپيچي كرديد، پس 
بدانيد كه بين شما و خويشتن حائلي به وجود مي  آيد، 
كه انسان هستيد- فراموش مي  كنيد. زيرا  و خود را – 
خدا فراموشي، همواره با خود فراموشي توام است. يعني 
جامعه اي كه در آن خدا حضور نداشته باشد، انسانيت 
به دست فراموشي سپرده مي  شود، و هرگونه اخالق 

كريمه و عواطف خردگونه، ناديده گرفته مي شود.
آري، هرگونه كردار ناپسند كه ممكن است يك فرد 
انجام دهد، آنگاه است كه فراموش كرده باشد انسان 
اســــت، و انسانيت لوازمي دارد كه ناديده گرفته شده 
است؛ از جمله عزت نفس، بزرگ منشي، درست كاري، 
و درست رفتاري با ديگران، به دور از غل و غش و 
فريب و نيرنگ رفتار كردن....  در سخن صادق باشد، 

در عمل درست كار باشد، در داد و ستد متعادل باشد، 
و غيره ... كه در صورت تخلف از هر يك از بندهاي 
ياد شده و نظائر آن، احساس كند كه شرف انسانيت 
وي لكه دار شده، و عزت نفس وي خدشه دار شده، 

و كرامت انساني وي زير سؤال رفته.
انـسانهاي سر بـه راه تــمامي ايـن جوانب را رعايت 
مي كنند، لذا رفتار و گفتار و حتي پندارشــــان پاك 

خواهد بود، و از هرگونه آلودگي به دور.
ولي اگر انسان، بدون توجه به اين ويژگيهاي انسانيت، 
بي پروا، به هر كار دست يازد، هر آينه از معالي انسانيت 
خود را فرو هشته است و هرگاه بيشتر افراد جامعه، 
بــــا چنين روش ناهنجاري زندگي كنند، حيات آنان 
حياتوحش خواهد بود، نه جامعه فرهيخته انساني.

در پايان آيه هشدار مي دهد كه اي انسانهاي خودسر، 
بيهوده به خود مباليد، و گمان مبريد كه زندگي تنها 
همين چند روزه است، بلكه روزي در پي داريد كه 

كامًال نتايج خوب و بد اعمالتان را خواهيد ديد.
و در حديث وابصة بن معبد اسدي  از پيامبر اكرم(ص)

سؤال مي كند: «بم يعرف البر من االثم؟»(چگونه مي  توان 
كار نيك را از گناه تشخيص داد؟) حضرت در جواب 
فرمود: «اســــتفت نفسك»(از خويشتن بپرس!) وابصه 
گفت: «كيف؟»(چگونه؟) ... حضرت فرمود: هر آنچه 
مورد ترديد و شك قرار گرفت، آن را ابتدا بر نفس 
خويشتن عرضه كن، اگر آن را پسنديد، آنگاه آن را بر 
عقل خويش عرضه كن. اگر ترديدي داشت، بدان كه 

آن كار گناه است.(احمد بن حنبل، 1353، 228)
از اين روايت و روايات مشــــابه آن استفاده مي شود 
كه معيار ســــنجش خوب و بد در درون خود انسان 
است، و ساختار انساني به گونه اي است كه فطرتاً و 
با خردانديشي در فضاي آزاد، مي تواند خوبي را از 
بدي تشخيص دهد. منتهي انسان، به آساني نمي تواند 
خويش را در فضاي آزاد قرار دهد و همواره اسير و 
دربند خواسته هاي روز افزون شهواني و نفساني باشد، 
و فزوني اين خواســــته ها نمي گذارد كه آدمي، آزاد 
باشد و آزادانه بيانديشد.... لذا هميشه در چنگال عفريت 
نفس گرفتار اســــت، و همواره دست نياز را به سوي 

پروردگار خويش دراز كرده، ياري مي طلبد.
انبيا به همين منظور آمدند تا انسان را ياري دهند و 
تا حد امكان او را از اسارت نفس نجات داده، و به 
آزادي عقل رهنمون باشند، و كالم موال امير مؤمنان(ع)

به همين حقيقت آشكار اشارت دارد، آنجا كه فرمود: 
«فبعث فهم رسله، و واتر اليهم انبياءه، ليستادوهم ميثاق 
فطرته، و يذكر و هم ينسي نعمته، و يحتجوا عليهم 
بالتبليــــغ، و يثيروا لهم دفائن العقول....»(نهج البالغه، 

خ 1، ص 43)
خداوند پيامبران را پي در پي بر آنان فرستاد، تا عهد 
و پـيمان فــطرتـشان را بگذارند، و نعــمت فراموش 
شده شان را به ياد بياورند، و با تبليغ و حجت دليل، 
چراغ معرفتشان را بيفروزند، و آنچه در نهاد آنان سپرده 
شده، برانگيزند. شاهد در جمله اخير است: «يثيروا لهم 
دفائــــن العقول»؛ يعني آنچه را كه پيامبران مي گويند، 
همان ودائع الهي است كه در نهاد انسانها به وديعت 

نهاده شــــده، و غبار فراموشــــي روي آن را پوشانده، 
پيامبران آمدند تا اين غبار را بزدايند، و چراغ معرفت 
را در دل آنان از نو بيافروزند. لذا است كه خداوند مي
فرمايد: «و آتاكم من كل ما سالتموه»(ابراهيم، 34)؛ و 
هر آنچه خواسته بوديد، به شما ارزاني داشتيم. اشاره 
به همان درخواست كمك است كه بشريت، در نهاد 
خود، از پروردگار خويش درخواست كرده بود و لذا 
در تعقيب آيه آمده: «و إن تعّدوا نعمت اهللا ال تحصوها 
إن االنسان لظلوم كفار»(ابراهيم، 34)؛ نعمت  هاي الهي 
قابل شمارش نيست، آري اين انسان است كه به خود، 
ستم روا داشته، و نعمتهاي بيشمار پروردگار خويش 

را ناديده گرفته است.
آري، انســــان چون عقل دارد، مي انديشد و چــون 

مي انديشد دغدغه دارد. انسان، خود را در گردابي از 
حوادث پيش بيني نشده مي بيند، از آينده و سرنوشت 
خويش، هيچ گونه خبري ندارد، لذا همواره دلهره دارد، 
و نمــــي داند فرداي وي چگونه خواهد بود و همين 
دغدغه او را آزار مي دهد. اين دغدغه را، از همان روز 
نخست كه قدم بر پهناي زين نهاد، داشت. لذا خداوند، 
كه از دغدغه هاي آفريده خود آگاه است، به منظور 
آرامش بخشيدن به وي، تا او را آسوده خاطر كند، بي
درنگ و پس از دستور «هبوط»، به وي نويد داد: «قلنا 
اهبطوا منها جميعاً فإّما يأتينكم منّي هدًي فمن تبع 
هداي فال خوف عليهم و ال هم يحزنون»(بقره،38) 
كه خطاب دارد به آدم و حوا، و هر كس كه به دنبال 
كه جايگاه شما در زمين است، و براي  دارند- ذريه– 

آنجا آفريده شده ايد.
آنگاه با توجه به دغدغه هاي آدم، و وحشت از تنها 
رها شدن در اين درياي متالطم، خداوند او را نويد داد، 
تا آنگاه كه به دستورات و رهنمودهاي شريعت پاي بند 
باشند، هراسي نداشته باشند، و با آرامش خاطر زندگي 
خود را ادامه دهند. «اهللا ولي الذين آمنوا يخرجهم من 
الظلمات الي النور»(بقره، 257)؛ خداوند ولّي كساني 
است كه او را باور دارند و بر ميثاق خود استوارند، و 
همواره آنان را از تاريكي هاي زندگي، به راه راست 

و روشن هدايت مي كند.
و هيچ گاه انسان– در كفالت حق تعالي- در بن بستهاي 
زندگي گرفتار نمي شود. اين نويدي است كه خداوند 
بــــه بندگان صالح خود داده، و هيچ گاه خلف وعده 

نمي  كند: «إن اهللا ال يخلف الميعاد»(رعد، 31).
اكنون اين پرسش پيش مي آيد كه نياز عقل به شرع 
آنگاه بود كه عقل، اسير شهوات نفس بود، و پوششي 
از آلودگيها نور عقل را پوشــــانده بود، پس آنگاه كه 
توانســــت خود را از چنگال نفس برهاند، و به كمال 
عقالني خويش برســــد، ديگر نيازي به ياري شــــرع 
و رهنمودهاي آن ندارد. بايد گفت: چنين پرسشــــي 
بي مورد است، زيرا به گفته فالسفه علت محدثه– در 
اينجا- همچنان علت مبقيه است؛ يعني علت و سببي 
كه ايجاب مي  كرد بشريت دست نياز به درگاه احديت 
دراز كنــــد، همچنان ادامه دارد و همان عـلت كه از 
روز نخـســــت ايجاب مي كرد تا به ياري شرع نياز 
باشد، همچنان باقي است و نيازمندي تداوم دارد. زيرا 
آز و طمع و خودخواهي و خودپســــندي و رغبت 
بــــه فزون خواهي و تجاوز به حقوق ديگران و امثال 
آن، همچنان در نهاد بشريت رسوخ دارد، و همچون 
پرده هاي ضخيم، ديدگان عقل و فطرت را پوشانده، 
و هميــــن آز و طمع و تجاوزگري، كه ديروز مانع و 
حاجب عقل بود، امروز ضخيم تر و حجيم تر شده 
و گســــترش فراگيري يافته است. لذا به همان دليل 
امروز هم، بلكه با قوتي بيشــــتر، نيازمندي بشر را به 
كنترل شرع، و كمك رساني شرع به عقل را ايجاب 
مي كند! عقل اسير، عاجز از كنترل كردن است، و تا 
پشتوانه شرع و وعد و وعيد دين و آئين و ترس از 
آخرت و روز رستاخيز نباشد، انسان امروز عاجزتر از 
انسان ديروز است، به دليل فزوني عوامل انحراف در 

مسير انسان امروزي.

مؤلفه هاي جامعه ديني
از آنچه گذشت دريافتيم كه جامعه ديني، جامعه اي 
اســــت كه در پرتو عقل و شرع، توأماً مسير خود را 
مشخص كند، و از جاده حق و حقيقت، منحرف نگردد 
و ايــــن هدف، آنگاه امكان تحقق دارد كه مؤلفه  هاي 

زير رعايت گردد:
1) حق مداري، كه در سايه رهنمونهاي عقل و شرع 
امكان پذير اســــت. زيرا راه حق را خردانديشي آزاد 
تشخيص مي دهد، كه همين خرد آزادانديش رسول 
(كليني 1، 1348، 16) و  باطني و حجت الهي است.1
نيــــز پيامبران آمده اند كه راه حق را ارائه دهند:« لقد 
جاءت رسل ربنا بالحق»(اعراف، 43)، «هوالذي أرسل 

رسوله بالهدي و دين الحق»(توبه، 33).
«أفمن يهدي ألي الحق أحق أن يتبع أّمن ال يهّدي 
إّال أن يهدي فما لكم كيف تحكمون»(يونس، 35) در 
اين آيه، خرد انساني مورد خطاب قرار گرفته، و آن را 
حكم و داور دانسته، مي گويد: آيا كساني كه همواره به 
سوي حق رهنمودند، شايسته رهبري هستند، يا كساني 
كه راه به جايي نمي برند، مگر آنكه ديگران آنان را 
رهنمود باشند؟! آنگاه با شدت و حدّت مي   گويد: شما 
را چه مي شود، و چگونه قضاوت مي كنيد؟! مالحظه 
ميشود كه قرآن كريم، در تمامي تعاليم و رهنمودها، 
عقل و خرد انساني را مورد خطاب و عتاب قرار مي-
دهد. لذاست كه در حديث محمدبنمسلم از امامباقر(ع)

مي خوانيم: «لما خلق اهللا العقل اســــتنطقه، ثم قال له: 
اقبل فاقبل، ثم قال له: ادبر فادبر. ثم قالك و عزتي و 
جاللي، ما خلقت خلقاً هو احب اليمنك، و ال اكملتك 
اال في من احب، اما اني اياك آمر و اياك انهي.و اياك 

اعاقب، و اياك اثيب»(كليني 1، 1348، 10).
زماني كه خداوند عقل را آفريد، او را به سخن درآورد؛ 
يعني گويا و هشيار گرديد. سپس به او فرمان داد، به 
پيش بيايد، پيش آمد، به پس رود، پس رفت. آنگاه به 
وي گفت: به عزت و جالل خود، آفريده اي بهتر و 
محبوب تر از تو نيافريدم. و در كسي تو را به كمال 

نمي رسانم، مگر آنكه مورد عنايت و لطف من باشد. 
همانا، اين توهستي كه مورد امر و نهي و ثواب و عقاب 
قرار مي گيري. يعني سّر اينكه انسان خليفه اهللا شناخته 
شد، بدان جهت بود كه مستودع ودائع الهي قرار گرفت، 
و جايگاه رفيع و منيع عقل را به خود اختصاص داد 
و حجت الهي را در درون خود جاي داد.  لذا آنگاه 
كه اين عقل، اسير عفريت گردد، بر خداوند است كه 

بر دست انبياي عظام، او را نجات بخشد.
2) از اين جاست كه مؤلفه دوم (عقلگرايي)، موضع 

خود را مشخص ميكند.
3) و نيز مؤلفه سوم (عدالت محوري)، جاي خود را 

روشن مي سازد.
آيه«يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شـهداء 

اهللا و لو علي انفسكم او الوالدين و األقربين إن يكن 
غنيّــاًَ أو فقيــراً فاهللا أولي بهما فال تتبعوا الهوي أن 
تعدلوا» (نســــاء، 135) خطاب به جامعه ايماني است: 
همواره عدالت را به پا داريد و در مقام شهادت خدا 
را در نظر بگيريد. گرچه به زيان خود يا بســــتگانتان 
باشد.... و هرگز به دنبال هوي و هوس نباشيد. تا مبادا 

شما را از جاده عدل منحرف كند.
از امام سجاد (ع) درباره شرايع كامل دين سؤال شد، 
فرمود:«قــــول الحق، و الحكم بالعدل، و الوفاء بالعهد» 
(تفسير نورا لثقلين، ج 3، ص 79 و خصال صدوق، 
ج 1، ص 113، ابواب الثالثه: 90). حضرت سه چيز 
را– مجموعاً– موجب كمال ايمان مي داند: حق گويي، 
عدالت خواهي، و وفاي به عهد. وفاي به عهد، معناي 
گسترده اي دارد، تا آنـجا كه ميثاق فطرت را شــامل مي
شود، چنانچه در قرآن كريم مي خوانيم:«إن الذين قالوا 
ربنا هللا ثم استقاموا تتنّزل عليهم المالئكه أال تخافوا و 
ال تحزنوا و أبشروا بالجنّه التي كنتم توعدون»(فصلت، 
30)؛ كساني كه با خدا پيمان بستند، و بر سر پيمان 
خود ايستادگي ورزيدند، هر آينه فرشتههاي رحمت بر 
آنان نازل گشته، هرگونه هراس و وحشت را از آنان 
دور مي سازند. و آنان را به زندگي بهشت وار نويد 
مي دهند.  چنانچه در آيه ديگر به آن تصريح شده:«و 
أن لو استقاموا علي الطريقه ألسقيناهم ماء غدقاً»(جن، 
16)؛ چنانكه بر طريقه حق استقامت ورزند، هر آينه 
آنان را از آبي سرشار سيراب خواهيم ساخت. اين آب 
سرشار، همان بينش فروزان است كه با نام«حكمت» 
ً ياد مي شود:«و من يوت الحكمه فقد أوتي خيراً كثيرا
و ما يّذّكر إّال أولوا األلباب»(بقره، 269)(هر كه مورد 
عنايت سبحان قرار گرفت و شايسته ارزاني اين بينش 
سرشار گرديد، هر آينه داراي «خير كثير» گرديده، البته 
تنها صاحبان عقول كبيره، از اين موهبت كبري متنعم 

و متذكر مي گردند). 
عدالــــت محوري، هدف اقتصادي بعثت انبيا و آمدن 
شريعت است، تا عدالت، حضور همه جانبه داشته باشد 
و تنها در محدوده اقتصادي محصور نباشد – چنانچه 
امــــروز برخي جوامع، تنها به همين بعد اكتفا كرده و 
ديگر جوانب را رها كرده اند و به افراط و تفريط  هاي 
متضاد و متنـاقض دچار گرديده اند. در سوره حديد 
مي خوانيم:«لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم 
الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقســط»(حديد،25)؛ 
پيامبران را با شواهد و دالئل روشن فرستاديم و همراه 
آنان كتاب– به مبناي شــــريعت– و ميزان– كنايه از 
معيارهاي سنجش حق از باطل– نازل كرديم، باشد تا 

مردم به قسط و عدل رفتار كنند.
آري، بيشترين درگيري و مبارزه پيامبران، بر سر اجراي 
عدالت بوده است، و اصول شرايع آنان، از آن جهت 
دچار موانع مي گشــــته و با كارشـكني هاي فراواني 
روبه رو شده كه ماهيتي ظلم ستيز و دادگرايانه داشته 
اســــت، وگرنه صرف اعتقاد به اصل و مباني ديني، و 
انجام يك سري مراسم عبادي و نظاير آن، بي آنكه در 
حركت اجتماعي دخالت داشته باشد، و با بيداد و ستم 
درگير شود، و برنامه هاي اقتصادي و مالي را كنترل 
نكند، و سودجويان را وادار نكند تا از برخي منافع و 
فزون خواهي ها دست بردارند، درگيري و ستيزي را 

در پي نخواهد داشت!
سيد قطب در اين زمينه مي گويد: بيش از هر چيز، 
يك عدالت انساني عام است، نه يك عدالت اقتصادي 
محدود، و در اين صورت است كه شامل تمام مظاهر 
حـيات و هـمه جوانـب فعاليـت در زندگي روزمره 
مي گردد. چنانكه ادراكات و وجدانيات و احساسهاي 
دروني را نيز در بر مي گيرد. ارزشــــهاي مشمول اين 
عدالــــت، تنها ارزش اقتصادي صرف يا به طور كلي 
ارزشهاي مادي نيستند، بلكه تركيبي از ارزشهاي معنوي 
و روحي و مادي هسـتند، زيرا اســالم انسان را در 
وحدتــــي مي بيند كه هدفهاي روحي وي از هواهاي 
جسماني آن، و حوائج معنوي اش از حوائج مادي آن 
جدا نيست، و به جهان و حيات هم با همين نظر كه 
هيچ گونه تعدد و تفرقه اي ندارد، مي نگرد. و همين 
امر، مبدأ جدايي اسالم از كمونيسم و مسيحيت است. 
(سيد قطب، 1379، 56 و 52) آري، براساس شناخت 
قرآني، نقطه اوج كمال انســــان در تقوا(پروا داشتن و 
متعهد گونه رفتار كردن) دانسته شده است، و تنها راه 
رســــيدن به تقوا را عدالت دانسته: «اعدلوا هو أقرب 
للتّقوي»(مائده، 8)، لذا جامعه عدالت پيشه، جامعه اي 
اســــت متعهد و با احساس انسانيت متعالي ... و اين 

گونه جامعه را جامعه ديني مي خوانند.  
4) چهارمين مؤلفه جامعه ديني، قانون گرايي است كه 
فرع مؤلفه عدالت خواهي مي باشد، و از مؤلفه هاي 
محوري و اساسي جامعه ديني به شمار مي رود. در 
اين رهيافت همه افراد جامعه، خود را ملزم به رعايت 
قانون مي دانند، و هرگونه اطاعت از قانون را وظيفه
شرعي مي شمرند. در اين رابطه، به ذيل سوره عصر 

توجه كنيد:
«و العصر إن اإلنســان لفي خســرٍ إّال الذين آمنوا و 
عملوا الّصالحات و تواصوا بالحّق و تواصوا بالّصبر» 
(عصر، 3-1)؛ به زمانه سوگند، كه انسان در خطر سقوط 
و زيان قرار دارد، مگر كساني كه دين باور باشند، و 
سعي در انجام كار نيك داشته باشند، و همديگر را در 

پيروي از حق، و شكيبا بودن در اجراي حق، تشويق 
و توصيه مي كنند. و عبارت «تواصوا» اين را مي  رساند 
كه فضاي جامعه به گونه اي باشد كه هر فردي را به 
حق پذيري و حق گويي و حق جويي تشويق كند، 
و بر اســــتقامت ورزيدن بر تعهدات انساني و ديني 
خويش، و شكيبا بودن در اجراي حق، توصيه و تأكيد 
نمايد. پس بايد به گونه اي تربيت شده باشند كه آمر 
و زاجر هر فرد، فضاي سالم جامعه باشد، و مقصود 
از «تواصوا» همين توصيه همـگاني اســــت كه از راه 
فضـاي سالم بر افــراد الـقاء مي شود. فضاي سالم، 
انسانهاي سالم مي پروراند و فضاي ناسالم، افراد ناسالم 
به بار مي آورد و اينكه گفته اند: «من لم يؤدبه االبوان، 
يؤدبد الزمان» (هر كه محيط خانواده او را تربيت نكرد، 
هر آينه زمانه او را 
تأديب و تربيـت مي

كند؛ يعني فضاي 
سالم او را به ناچار 
وا مــــي دارد كه در 
رفتار و كردار خود 
معتدل باشد، وگرنه 
چــنين جامعهاي او 
را طرد ميكند، و به 
او اجازه نمي  دهد تا 
به عنوان يك عنصر 
فاسد، ديگر عناصر 
را به فساد بكشاند، 
لذاست كه در قوانين 
كيفري، درباره مفسدين في االرض حكم تبعيد صادر 
شده است:«أو ينفوا من األرض»(مائده، 33). مقصود 
از «ارض» در اين آيه، مطلق آبادي است. يعني او را 
از زندگــــي در ميان مردم، به طور مطلق منع كنند، تا 
مبادا پاكان را آلوده كند يا آسيب جبران  ناپذير برساند!
5) پنجمين مؤلفه جامعه ديني، كه در راستاي قانون 
مداري شكل مي گيرد، جمع ميان خدامحوري و انسان 
محوري اســــت؛ بدين معنا كه – گرچه جامعه ديني 
يك جامعه خدامحوري محض شمرده مي شود و به 
نام جامعه توحيدي ياد مي شــــود- ولي هدف اقصي 
در قانون گذاري همان كمال انســــاني است، تا بدين 
وسيله، امكان قرب به ساحت قدس الهي تحقق يابد، 
و مــسأله خليفه اللهي در وجود انسان متجلي گردد 
و اين از امتيازات تعاليم اســــالمي است كه با شعار 
جمــــع ميان دنيا و آخرت، حركت خود را آغاز كرده 

و استمرار داده است.
اساساً در رابطه با حقوق بشر و قوانين مربوطه دو ديدگاه 
وجود دارد: خدامحوري و انسان محوري. از ديدگاه 
خدا محوري، كه شرايع آسماني بر آن تأكيد دارند، خدا 
در مركز جهان بيني قرار گرفته و راز هستي و هدف 
آفرينش شناخت خدا و حركت به سوي او، كه كمال 
مطلق اســــت، مي باشد. «يا ايّها اإلنسان إنك كادح 
إلي ربك كدحاً فمالقيه»(انشقاق، 6)؛ اي انسان بدان 
كه همواره، با يك حركت خزنده و مستمر و توقف 

ناپذير، به سوي پروردگارت رهسپار مي باشي.
لذا انســــان به معناي واقعي- گرچه به ســــود خود و 
بر اســــاس رسيدن به ســــعادت جاويد حركت مي

كند – كســــي اســــت كه حيات و فكر و عمل خود 
را بر پايه خلوص نيت و اخالص در راه به دســــت 
آوردن رضايت حق تعالي استوار مي نمايد، و با رنگ 
خدايي بدان صورت مي بخشد. و بر اين اساس، منبع 
كرامت انســــاني، توجه خالصانه وي به سوي خدا و 
تقواي بي شــــائبه اين انسان در مقابل حق است، كه 
آيــــه مباركه«إن أكرمكم عنداهللا أتقاكم»(حجرات، 13)

(گرامي ترين شما نزد خدا كسي است كه تقواي او 
بيش باشد) بدان اشارت دارد.

«تقوي» از ريشه «وقايت»، به معناي «صيانت» و «تحفظ» 
و «تعهد» است، و جاي گزين آن در زبان فارسي واژه
«پروا» است. انسان باتقوا، انساني است كه تعهد گونه 
رفتار مي كند، و در زندگي شخصي و اجتماعي خود 
مي نگرد تا با مسؤوليت انساني خود در پيشگاه خدا 
و خلق عمل كند. ولي ديدگاه «انســــان محوري»، كه 
امروزه در جهان بيني غرب مطرح اســــت، به انسان 
مركزيت اصلي و اساسي مي بخشد. اعتقاد به اينكه 
«انسان معيار سنجش همه چيز است»، اصلي است كه 
يونان باستان، ابتدا به كل اساطيري بود و  در فلســــفه
سپس تمامي مكاتب فلسفي آنان را فراگرفت. خدايان 

يونــــان قديــــم و نيز جهان و رخدادهاي آن، مثبت و 
منفي، پيرامون محور انســــان و خواسته هاي او دور 
مي زند و رفته رفته در سنت مسيحي اروپايي، يعني 
يهوديت نداشت، رخنه كرد و به  مسيحيتي كه سابقه
گونه اي خزنده جايگزين «خدا محوري» گرديد. خدا 
بدين معنا در خدمت انســــان و برآوردن نيازهاي وي 
تلقي شد، تا آنجا كه ضرورت نجات انسان از پي آمد 
گناهاني كه بر حسب طبيعت انساني مرتكب مي شود، 
ايجاب نمود تا خداي انســــان شده در قالب حضرت 
مسيح قرباني شود. قرباني شدن حضرت مسيح براي 
نجات بشــــر از گناه، در واقع امري است در خدمت 
انسان(انساني كه محور شده) بدون هيج گونه سودي 
براي خدا و يا براي حضرت مسيح. و به اين ترتيب، 
«انسان محوري» يونان غربي، جاي گزين «خدا محوري» 
كه اصل اصيل اديان آسماني است، گرديد. البته در طول 
تاريخ، كليسا به دفعات كوشش نمود تا باور «انسان 
محوري» را درهم شكند و با قوانين و فرامين كليسايي 
تطابــــق دهد، يا الاقل از اطالق آن بكاهد و محدود 
نمايد، ولي سرانجام نيروي انسان محوري بر جامعه
غربي حاكم گرديد و آن را از آن قيود و محدوديتها 

به طور كلي رهانيد.
بررسي اين دو ديدگاه

البته قرار دادن اين دو ديدگاه در دو قطب متقابل، و 
مترتب نمودن آثار مثبت و منفي آن، گرچه بر ســــر 
زبانها و نوك قلمها رواج كامل يافته، ولي آيا واقعيت 
چنين است و اين دو ديدگاه (خدا محوري و انسان 
محوري) در مقابل هم قرار گرفته اند؟ به نظر مي رسد 
متقابل قرار دادن اين دو ديدگاه، از جايگاه دين ناباوري 
برخاسته، يا الاقل اين گروه به آن دامن زده اند، وگرنه 
يونان باستان و فرض خدايان متعدد  چه در انديشــــه
و متنوع كه گمان مي بردند در تدبير اين جهان نقش 
دارند، و چه در انديشه جوامع توحيدي كه انسان را 
سرآمد هدف آفرينش قرار داده و حركت به سوي او 
را، كه حركت به سوي كمال مطلق است، راز هستي 
و غرض از خلقت دانسته است، در هيچ يك از دو 
انديشــــه طرحي وجود ندارد كه اين دو را دو قطب 
متقابل قرار دهد. بلكه با تأمل در هر يك از آن دو، 
امكان جمع، با كمي تعديل، ميسر به نظر مي رسد. زيرا 
فرض خدايان متعدد و متنوع، كه هر يك «ربالنوع» 
مسئوليت تدبير جانبي از جوانب جهان هستي را بر 
عهده داشته باشند، و «رب االرباب» (خداي خدايان) 
بر رأس ارباب انواع قرار گرفته، همان صورت منحرف 
«فالمدبّرات أمراً»(نازعات، 5) فرشتگان مسئول تدبير، 
هر يك در شأني از شئون جهان هست) مي باشد، كه 
همگــــي فرمانبردار خداي جهان بوده «ال يعصون اهللا 
ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون»(تحريم، 6)(هرگز از 

فرامين او سرباز نمي زنند).
ادامه دارد
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1. چنانچه در حديث هشام از امام موسي بن جعفر(ع)

آمده است.

*جامعـه دينـي جامعـه اي اسـت كـه فرهنـگ و 

روش رفتـاري خود را براسـاس تعاليم وحياني 

بنا نهاده باشـد و بر اين باور باشـد كه اين دين 

اسـت كه مي تواند سـالمت و سعادت را تضمين 

كنـد. البتـه نبايد ناديـده گرفت كه عقـل همواره 

در كنـار شـرع، و يكـي از مبانـي اصيـل شـرع 

شود محسوب مي

*انسان به معناي واقعي  كسي است كه حيات 

و فكـر و عمـل خود را  بـر پايه خلوص نيت و 

اخـالص در راه  به دسـت آوردن رضايت حق 

تعالي استوار مي نمايد، و با رنگ خدايي  بدان 

بخشد صورت مي

نماز در سلوك معنوى از جايگاه 
ويژهاى برخوردار است و در قرآن 
و روايـــات، تأكيـــد فراوانى بر آن 
شده است. يكي از مهمترين احكام 
عملي اسالم كه بعد از اصول دين، 
از بارزترين نشانههاي متقي به شمار 
ميرود، نماز است. قرآن ميفرمايد: 
«الذين يُؤمنون بالغيب و يُقيمون الصاله 
و مما رزقناُهم يُنفقون: [پرهيزگاران] 
كساني هســـتند كه به غيب ايمان 
دارنـــد و نماز را برپا مى كنند و از 
آنچـــه به آنها روزى دادهايم، انفاق 

مى نمايند.» (بقره، 3) 
قرآن مجيد در اين آيات، از ايمان به غيب (امور پنهان از حواس 
مانند خدا، وحى، فرشـــتگان، معاد و قضية حضرت وليعصرعج) و 
زنده نگه داشتن نماز و اهميت به انفاق، به عنوان ويژگيهاي انسان 
مؤمن و باتقوا ياد مىكند و اين صفات را از صفات متقين برمىشمرد. 
امامصادق(ع) ميفرمايد: «ما أعلُم شيئا بعد المعرفه أفضل من هذه الصاله:1

بعد از شناخت خداوند، عبادتي را باالتر از نماز نميشناسم.»
نماز مانند نهر روان و چشمة زالل و پاكيزهاي است كه مؤمن هر 
روز روح و روان خود را در آن ميشويد. اميرالمؤمنين(ع) فرمود: «پيامبر(ص)
نماز را به چشمه زالل آب گرمي تشبيه كردند كه نمازگزار در شبانه 
نماز بسياري از فضيلتها و  روز پنج نوبت در آن شستشو ميكند.»2
نيكوييها را براي انسان تحصيل و بسياري از رذائل و زشتيها را از 
او دور ميكند. قرآن ميفرمايد: «اّن الصلوه تنهي عن الفحشاء و الُمنكر 
و لذكُر اهللا أكبُر و اهللا يعلُم ما تصنعون: نماز آدمي را از فحشا و منكر 
باز ميدارد و ذكر خدا بزرگتر اســـت و خدا به كارهايي كه ميكنيد، 
آگاه است.» (عنكبوت، 45) نماز معلم اخالق است و بهتدريج روح و 
اخالق انسان را پاكيزه ميكند و موجب نجات از گمراهيها و هدايت 
به سوي رستگاري ميشود. معلم اخالق شاگرد خود را به سوي خدا 
رهبري ميكند، تا جايي كه نور الهي در دل او جلوهگر شود و رفتار 
و وجود او را خدائى مىكند. نماز واقعي نيز انسان را به معراج، قرب 
معنوي و وصول به حق رهبري ميكند. دوري كردن از كارهاي ناروا، 
از آثار و خواص نماز است. نماز با حضور قلب انسان را از ارتكاب 
گناهان بازميدارد. يكي از فوايد نماز آن است كه نگراني، اضطراب و 
افسردگي را در مؤمنان و نمازگزاران واقعي از بين ميبرد: «اال بذكر اهللا 
ياد خدا دلها را آرامش ميبخشد.»(رعد،28) تطمئن القلوب: آگاه باشيد كه
نماز در دنيا و آخرت به يارى مؤمن مىشـــتابد و در بن بســـتها او 
را نجات مىدهد: «و اســتعينوا بالصبر و الصاله و إنها لكبيره اال على

الخاشعين». (بقره، 45)
در زمان پيامبر(ص) در  برخي جنگها كه نزديك بود سپاه اسالم با 
شكست روبرو شود، حضرت دستور نماز ميدادند و دو ركعت نماز 
ميخواندند، سپس با توكل به خدا و قلبي مطمئن، بر دشمن پيروز 
ميشـــدند. ابوعلي ســـينا در كتاب شفا و بعضي ديگر از كتب خود 
ميگويد: «در هر علمي چند روز شـــاگردي ميكردم و بعد از چند 
روز استاد من، شاگردم ميشد؛ ولي در علوم الهي بعضى اوقات چهل 
مرتبه مســـئلهاى را بررسى مىكردم و شبهة آن حل نمىشد و نهايتا 
با پناه به عالم ملكوت، شـــبهه حل ميشد.» ابوعبيد جوزجاني كه از 
شاگردان شيخ است و مالزم با او ميباشد، ميگويد: مسجدى نزديك
خانة شيخالرئيس بود. او به آن مسجد ميرفت و با نماز، شبهات و 
مشكالت علمي خود را حل ميكرد.»3  صدرالمتألهين نيز در بعضي از 
آثارش ميفرمايد: «وقتي كه اسفار را در كهك مينوشتم، اگر شبههاي 
برايـــم پيش ميآمـــد، به قم ميرفتم و در حرم حضرت معصومه(س)

شبههام را رفع ميكردم.» 
اگر نماز، واقعا نماز باشد، رفع گرفتاري ميكند. بسيار ديده شده در 
گرفتاريهاي سخت، دو ركعت نماز با حضور قلب باعث رفع گرفتاري 
مهم در زندگي شده است. نماز با حضور قلب است كه گرفتاري را 
برطرف ميكند و باالترين لذت را دارد. غم و غصه و اضطراب خاطر 
را از بين ميبرد و افسردگي و پيري زودرس هم ندارد. دل نمازگزار 
به ياد خدا مطمئن است و حق تعالى بر دلش حكومت ميكند. قرآن 
در اين آيه  ميفرمايد: «اال إن أولياءاهللا ال خوف عليهم و ال ُهم يحزنون»4
خدا با تأكيد فراوان مىفرمايد: يقين داشته باشيد كه اولياى خدا، هيچ 

غم و غصهاي ندارند و ترس و افسردگي هم در آنها راه ندارد.5
نماز در سيره معصومان

پيامبر(ص) در طول بيســـت و ســـه سال كه مسئوليت سنگين و 
طاقت  فرساى رسالت را بر عهده داشت، بسيار از نماز استمداد مىكرد 
و در آخرين لحظات عمر شريف نيز با سفارش مسلمانان به نماز، از 
دنيا رحلت فرمود. اميرالمؤمنين(ع) نقل مىكند در حالى كه سر مبارك
پيامبر(ص) در دامن من بود، مرتب ميفرمود: «اهللا اهللا في صالتُكم و ما 

ملكت أيمانُُكم»6 تا از دنيا رفت. 

دلنوشتهاي از هادي سروش

آيتاهللا «انصاري شيرازي» فقط 
يك نام نيست، بلكه يك «كوه راسخ» 
در شـــرح صدر بود، يك «آسمان» 
معنويت بود، يـــك توده بزرگ از 
«ابرهاي پيوســـته» بـــراي بارش 
فيضالهي بر تشنگان معارف الهيه 
بود، يـــك «درياي مواج» در دانش 
و علوم اهل بيت(ع) بود و خالصه 
يك «اســـتاد بينظير» براي مثل مِن

طلبه بود.
هميشه منتظر ساعت 4 عصر 
بودم تا به سوي مسجد سلماسيـ  همانجا كه محل تدريس امام راحل 
بودـ  روانه شده و به مالقات استاد عزيزم بار يابم. از او در اين محفل؛ 
دو جلد(7 و 6) اسفار مالصدرا كه در الهيات به معنياالخص است را 
فرا گيرم. او با اينكه منبري يك پله و كوچك كنارش بود، ولي روي 
زمين مينشست و تكيه به ستون ميداد و از «خدا» برايمان ميگفت.

اما شوق ديدارش را روزانه ساعت 11 داشتم كه محفل خصوصي 
در منزل محقر و با روحش براي عدهاي انگشتشمار داشت. استاد در 
آن ساعت؛ روايات معادـ  كتاب بحاراالنوار عالمه مجلسيـ  را تدريس 
مينمود. درســـش، واقعاً درس بود... دانشآموزي وسيعي داشت، گاه 
ذكر خاطرات مهمي از گذشته حوزه داشت، معنويت داشت، گاه اشك 
چشـــمش را بهمراه داشـــت، اشعار با حال حافظ و مولوي داشت و از 
همه مهمتر؛ درسش؛ بيشترين تعظيم و عرض ارادت به ائمه(ع) خصوصًا

نسبت به مقام اميرالمؤمنين(ع) داشت. خدا ميداند با چه عشقي نام موال 
را ميبرد و شمع وجودش؛ «نور ميگرفت و نور ميداد و آب ميشد...». 
بله؛ او در عين اينكه يك حكيم عقلگرا و فيلسوف برهاننشين بود، 
اما در مورد حضرت امير(ع)، «قنبر»وار و«صعصه» گون و «مالك» مرام؛ 

«فاني محض» در علي(ع) بود.
در پايان دلنوشتهام، فراموش نكنم كه بنويسم؛ او «عاشق امام خميني» 
بود و با امضاء بر تأييد مرجعيت اما در سال 42، آماده زندان و تبعيد و 
حتي شهادت شد و البته از آن سوي هم، مورد عنايت خاص حضرت 
امام بود، نه تنها به فرزندش «احمد» سفارش كرده بود زانوي شاگردي 
در محضر ايشان زند، بلكه بعد از پيروزي انقالب، براي ديدارش نماينده 

ويژه بصورت مرتّب اعزام مينمود.
استاد عزيز ما در 14 دي 1393 به جوار رحمتالهيه سفر كرد و 

شاگردان و مريدانش را در غم پايانناپذيري تنها گذاشت.
همانطوريكه حيات آيتاهللا انصاري شيرازي همهاش درِس حكمت 
و عرفان و اخالق بود، رحلتش هم درسي ديگر شد؛ آنجا كه وصيت 

كرد به تابوت من بنويسيد: «نوكر امام حسين(ع) ُمرد».

پى نوشتها: ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. الكافي، ج3، ص264

2. نهج البالغه / خطبه 199
3. ر.ك: محبوب القلوب، ج2، ص163

4. يونس / 62: «آگاه باشيد كه به يقين دوستان و نزديكان خدا نه بيمي 
(در عالم آخرت) بر آنان ميرود و نه اندوهي خواهند داشت.»

5. مستدرك الوسائل، ج15، ص457
6. عده الداعي، ص152: «كان رُسوُل اهللا ص يُحدثُنا و نُحدثُُه فإذا حضرت 

الصاله فكأنُه لم يعرفنا و لم نعرفُه»



7 اقتصادی

بهترين شيوه هاي كار حرفه اي 
نمايش���گاه هاي حرفه اي 
طراحي با مس���ابقات همراه با 
جايزه رقابتي در اين رشته تفاوت 
دارد. هدف از مسابقات همراه 
با جايزه ارزشيابي و شناسايي 
كارهايي است كه منتشر شده و 
وجود دارند و براي گردآوري 
آنها جواي���ز و پاداش هايي در 
نظر گرفته مي شود؛ حال آنكه 
نمايشگاه هاي طراحي را مي توان 
همراه با جايزه در نظر گرفت يا 

بدون جايزه برگزار شوند.
اين مطلب بخش���ي از 
پيشگفتار مجموعه اي با عنوان 

»بهترين شيوه هاي كار حرفه اي« است كه از سوي انجمن صنفي طراحان 
گرافيك ايران منتشر شده است. 

در ادامه اين كتاب كه نظامنامه ش���وراي جهاني طراحي )ايكو � دي( 
است، آمده است: هدف از برگزاري نمايشگاه طراحي ممكن است مروري 
بر محصوات و دستاوردها در بخش طراحي يا روشن كردن و به نمايش 
درآوردن معيارهاي شاخص در اين زمينه باشد يا آنكه نشان دادن گرايش هاي 
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي باش���د كه مي تواند پروژه هاي طراحي آينده 
را تحت تأثير خود قرار دهد، يا آنكه به طور كلي به موضوع مش���خصي 
كه برگزاركننده سرپرست يا كميته سرپرستي نمايشگاه انتخاب كرده  است، 
اختصاص داده شود. به همين گونه شركت در نمايشگاه مي تواند به روي 

همه باز باشد يا محدود به عده اي از مدعوين باشد.
در ش���كل اول طي فراخوان عمومي از همه دعوت مي ش���ود تا براي 
نمايشگاه كار بفرستند و پس از آن كارها توسط كميته انتخاب بررسي شده 
و ورودي هاي موفق انتخاب مي ش���وند. موفقيت كارهاي ارسالي مي تواند 
بس���تگي به تناس���ب آنها با موضوع يا تم نمايشگاه و پيچيدگي و اهميت 
آن داشته باشد يا آنكه اگر هدف نمايشگاه ارائه بهترين كارها در زمينه اي 
تعيين شده باشد، انتخاب آثار مي تواند به طور كلي براساس كيفيت كارها 

صورت پذيرد.
در شكل دوم كه نمايشگاه با ورودي  بسته يا محدود است، برگزاركننده 
از طراحان به خصوصي دعوت به ارائه كار مي كند كه كارهايشان به موضوع 

يا تم تعيين شده نزديك است.
دبيرخانه »ايكو � دي« براي برگزاركنندگان توصيه هاي كلي آماده كرده 
است تا بدين وسيله بتوانند مقررات و خطوط راهنمايي براي كميته انتخاب 

تعيين كنند.
»ايكو � دي« به مناسبت هايي كه مورد پشتيباني قرار مي دهد، خدمات 

مشاوره جدي و اساسي ارائه خواهد كرد.
اين سند شامل آيين نامه هاي بهترين شيوه كار است كه بايد در برگزاري 
نمايشگاه هاي طراحي رعايت شود. اين مقررات راهنمايي هايي است كه بايد 

در اختيار شركت كنندگان هم قرار گيرد.
رعايت آيين نامه ها خواس���ته و شرايط »ايكو � دي« براي پشتيباني و 
انجام كار به بهترين شيوه است و توصيه هايي است كه اجباري نيست ولي 

بايد تا حد امكان به كار گرفته شود.
»ايكو � دي« به همه اعضاي خود توصيه مي كند مسابقاتي را كه اين 
بهترين شيوه ها را رعايت نمي كنند تشويق نكنند و با آنها به عنوان اعضاي 

كميته انتخاب يا سرپرست هم همكاري نداشته باشند.
در جايي كه يك نمايشگاه طراحي مورد پشتيباني »ايكو � دي« قرار 
گرفته باشد، اين سند پيش از شروع نمايشگاه بايد در اختيار كميته انتخاب 
يا سرپرس���تي نمايشگاه قرار گيرد و در صورتي كه آيين نامه ها و مقررات 
بهترين شيوه  كار توسط مسابقه اي كه مورد حمايت »ايكو �  دي« است به 
صورت غيرعمد نقض شود، به برگزاركنندگان آن اخطار كتبي داده مي شود 
و تكرار و ادامه هرگونه نقض و تخلف منجر به انصراف »ايكو � دي« از 

حمايت از آن مسابقه خواهد شد.
در اي���ن مجموعه عاوه بر نمون���ه نظامنامه حرفه اي براي طراحان، 
آيين نامه ها و بهترين شيوه ها براي ارائه خدمات به  عنوان داور و برگزاري 
مس���ابقات همراه با جايزه و سازماندهي نمايشگاه هاي طراحي درج شده 

است.
در اين كتاب همچنين پيرامون شروط جهاني براي پذيرش قرارداد كار 
از طرف طراحان و خطوط راهنما براي سازماندهي كنفرانس هاي طراحي و 

درخواست كار از چند طراح حرفه اي مطالبي را مي خوانيم.

پيدايش و گسترش فضای مجازی و ظهور 
»رمز ارزها « منجر به ايجاد تغيير پارادايم در اقتصاد 
جهانی شده كه هرچند در ابتدای راه قرار دارد اما 
از اين ظرفيت برخوردار است كه به سرعت و 
در مدت زمان كمی اقتصاد جهان را درنورديده 

و اثرات قابل توجهی بر آن بگذارد.
به گزارش ايرنا، ظرفيت های فضای مجازی 
برای گسترش فعاليت های اقتصادی باعث شده 
اس���ت تا امروزه از ظهور يك تغيير پارادايم در 
اقتصاد جهان سخن گفته شود. اين تغيير پارادايم 
ابعاد و زوايای مختلفی را شامل شده و اثرات و 
پيامدهای متعدد و گسترده ای برای كل اقتصاد دنيا 
و همچنين اقتصاد كشورهای درحال توسعه ای 

مانند ايران در پی دارد.
در همين خصوص گسترش فضای مجازی 
متاثر از فناوری های نوين و خلق كسب و كارها 
و حوزه های جديد همچون استارت آپ ها و 
رمز ارزها، توجه جدی به پيامدهای مختلف آن را 
ضروری می نمايد، زيرا آينده اقتصادی و حاكميتی 
كشورها تا حدود زيادی به سياستگذاری ها در 

اين حوزه بستگی خواهد داشت.
البته ناگفته نماند: موضوع كاركردها و اثرات 
مثبت و منفی فضای مجازی در اقتصاد كشورهای 
مختلف و از جمله ايران تازگی نداش���ته و با 
ظهور اين فضا و گس���ترش روزافزون آن بيشتر 
مورد توجه تحليلگران و صاحبنظران اين حوزه 

قرار گرفته است.
در اين ميان ظهور فناوری »باک چين« و 
پدي���ده رمز ارزها از جمله ابعاد پيچيده فضای 
مجازی و پيش���رانه تحوات جديد در اقتصاد 
جهانی است كه در صورت مديريت، می توانند 
كاركردهايی ويژه و گسترده برای اقتصاد كشور 

داشته باشند.
تحليل گران و كارشناسان حوزه اقتصاد سر 
برآوردن و رش���د روز افزون »باک چين ها« و 
»ارزهای رمزپايه« همانند »بيت كوين« در بستر 
فضای مجازی را از نش���انه های وقوع تغييراتی 

بنيادی در اقتصاد جهان می دانند.
به طور كلی »باک چين« يك نوع سيستم 
ثبت اطاعات و گزارش اس���ت و تفاوت آن با 
سيستم های ديگر اين است كه اطاعات ذخيره 
شده روی آن ميان همه اعضای شبكه به اشتراک 
گذاشته می شوند و با استفاده از رمزنگاری امكان 
حذف و دس���تكاری اطاعات ثبت شده تقريبا 
غيرممكن اس���ت. بيت كوين اولين كاربرد از 
اين فناوری بود و از »باک چين« برای ذخيره 
اطاعات دارايی كاربران بهره برد. اگر »باک چين« 
يك سيستم عامل باشد، بيت كوين نرم افزاری 

روی اين سيستم عامل است.
از آنجايی كه ماهيت،چگونگی عملكرد و 
آينده اين رمز ارزها برای همگان به طور كامل 
مشخص و روشن نيست، ممكن است پيامدها 
و نتايج پيش بينی نش���ده و ناخواسته ای برای 
جوامع مختلف در پی داش���ته باشد. به همين 
خاطر هنوز از سوی كليت جامعه جهانی مورد 
قبول واقع نشده و در برابر پذيرش آنها مقاومت 

صورت می گيرد.
نظر به اهميت اين موضوع دكتر بابك زنده 
دل نوبری فوق ليس���انس ITو دكتری مديريت 
صنعتی، فرهاد فروغی دانشجوی دكتری مطالعات 

جهان و پژوهشگر حوزه ارز های ديجيتال، علی 
نورزاد مترجم كتاب جنگ سايبری )چهره نوين 
جنگ( و محمدرضا فروزنده مديركل توس���عه 
بخش متن باز)open Source( سازمان فناوری 
اطاعات در ميزگردی ماهيت،چگونگی عملكرد 
و آين���ده »باک چين« و رمز ارزها و همچنين  
پيامدها و نتايج آنها را برای جوامع مختلف و از 

جمله ايران مورد بحث و بررسی قرار دادند.
يكی از موضوعات مورد تأكيد ش���ركت 
كنندگان در ميزگرد بحث امنيت در فضای مجازی 
بود. بابك زنده دل فوق ليسانس آی تی دراين 
خصوص می گويد: ش���ركت هايی كه در بستر 

اينترنت كار می كنند با مشكاتی مواجه هستند. 
من فكر می كنم يكی از اين بسترهايی كه اين 
كس���ب و كارها نياز دارند، امنيت است. يعنی 
كسب وكارهای ما نياز دارند به اين كه خيالشان 
از كار كردن در اين فضای مجازی راحت باشد 
و مطمئن باشند كه هم امنيت روانی و هم امنيت 
فنی داش���ته باشند. يعنی از نظر زيرساخت هم 

مطمئن باشند.
بحث عمليات اقتصادی و ايجاد اختال در 
اقتصاد كشورهای مختلف هم مورد توجه شركت 
كنندگان در اين ميزگرد بود.چنانكه در اين مورد 
علی نورزاد مترجم كتاب جنگ سايبری بيان می 
دارد: به نظر من مهمترين بحث در مورد فضای 
مجازی نبود يك الگوی مناس���ب برای كاربران 
است. به همين خاطر فضای مجازی بدون داشتن 
هيچ مرجعی بستری برای دامن زدن به شايعات 
ش���ده اس���ت. ولی بحثی كه در مورد عمليات 
اقتصادی در سطح ملی وجود دارد اين است كه 
اين عمليات ش���امل دخالت نظامی يا اطاعاتی 
در اقتصاد ديگر كش���ورها می شود. يعنی يك 
كشور در اقتصاد ديگر كشورها دخالت می كند 
و اين دخالت می تواند از سوی سازمان يا يك 

شركت در يك س���ازمان يا شركتی در كشور 
ديگری باش���د. اين عمليات يا جنگ اقتصادی 
می تواند در قالب های مختلف انجام بش���ود. 
جنگ اقتصادی می تواند در حوزه های خاصی 
مانند نفت انجام شود كه حساسيت خاصی برای 
كشورها دارند. درواقع هدف از عمليات اقتصادی 
حمله به اقتصاد كشورها به شيوه های مختلف 
بوده و می تواند بازار، توليد، شركت ها و... را 

هدف قرار دهد.
 اما به طور كلی می توان از طريق فضای 
مجازی همه زيرساخت های اقتصادی و تجاری 
يك كش���ور را هدف قرار داد. ديگر اينكه در 

عمليات اقتصادی هدف مواضع ژئوپولتيكی است 
كه شامل تضعيف شاخه های صنعتی و تجاری 

يك كشور است.
فرهاد فروغی پژوهش���گر حوزه ارزهای 
ديجيتال هم در اين ميزگرد به پيامدهای سياسی 
اقتصادی تغيير پارادايم در فضای مجازی پرداخته 
و می گويد: ديدگاه من اين است كه در اقتصاد 
ما با يك نوع تغيير پارادايم روبه رو هستيم كه 
مباحث و مس���ائل آن همانند خود محيط تازه 
و جديد اس���ت و اصواً قانون گذاری برای آن 
بسيار سخت است. در اين محيط از رمز گذاری 
اس���تفاده می شود. اين امر از اثرگذاری دولت- 

ملت ها می كاهد.
وی اضافه می كند: به نظر من بحث مهم 
اين است كه در چنين فضا و محيطی حاكميت ها 
ب���ا چه چيزی روبه رو هس���تند. در اين مورد 
اول بايد به تعريفی از حاكميت برسيم و اينكه 
رمزارزها كه ناشناخته و غير قابل رديابی هستند 
در كجاها و با كدام بخش از حاكميت ها تقابل 

پيدا می كنند.
حاكميت اقتدار عاليه حاكم بر يك سرزمين 
اس���ت. حاكميت ممكن اس���ت در برخی از 

موضوعات بخش���ی از اقتدار خودش را به يك 
اقت���دار عالی تر واگذار كند. اما هيچ وقت يك 
حاكميت بخشی از سرزمينش را در اختيار يك 
اقت���دار عالی تر قرار نمی دهد. در چنين حالتی 
حاكميت آن كش���ور ناقص خواهد بود. برای 
مثال سوريه، افغانستان و عراق دارای حاكميت 
ناقص هستند. آنچه كه در فضای مجازی اتفاق 
می افتد اين است كه انحصار استفاده از زور به 
عنوان اولين نمود حاكميت از دس���ت دولت ها 

خارج شده است.
محمدرضا فروزنده ديركل توسعه بخش متن 
باز سازمان فناوری اطاعات هم ضمن پرداختن 

ب���ه رمز ارزها ب���ر لزوم تغيير ديدگاه ها دراين 
خص���وص تأكيد می كند و می گويد: در ايران 
مشخصا از دو سال قبل روی بحث قانونمند كردن 
فضای مجازی كار می شود. سلسله نشست هايی 
برگزار ش���ده است. از پارسال نيز بانك مركزی 
اعام كرده اس���ت كه رمز ارز ملی تا يك سال 
ديگر ايجاد و قانون گذاری نيز انجام می شود. اما 

هنوز مصوبات قطعی بيرون نيامده است.
وی اضافه می كند: مساله ای كه در اينجا 
وجود دارد اين است كه ما بايد نگاه و ديدمان 
را تغيير دهيم. در آينده بس���يار نزديك در حد 
5 يا 6 سال آينده نگاه ها به نوع كاربری دنيای 
مجازی عوض می ش���ود. در چند سال آينده و 
حتی در همين اآن نيز حريم خصوصی در اين 

فضا ديگر تبديل به افسانه می شود.
فروزن���ده ادامه م���ی دهد: در ايران بحث 
قانون گذاری فراس���ازمانی است و به يك نهاد 
بر نمی گردد. شورای عالی فضای مجازی، بانك 
مركزی، گمرک، بيمه، وزارت ارتباطات و وزارت 
صنعت همگی دراين موضوع دخيل هس���تند و 
بايد اين مجموعه بتوانند اين سيستم را درست 
كنن���د. اما نكت���ه ای كه می خواهم بگويم اين 

است كه شايد رمز ارز اآن در برخی كشورها با 
شديدترين برخوردها در حد اعدام با آن برخورد 
ش���ود اما خيلی از كشورها نگاه مثبتی به رمز 

ارزها وجود دارد.
وی می افزايد: آنچه كه در آينده پيش بينی 
می ش���ود، رمز ارزها و باک چين قلب موتور 
محرك���ه انقاب صنعتی چهارم خواهند بود. و 
ام���كان ندارد رمز ارزها ديگر بميرند و از بين 
بروند. چون نگاه ها عوض شده است. يكی از 
نگرانی هايی كه در حوزه باک چين وجود دارد 
اين اس���ت كه دوران حاكميت بدون حاكم فرا 
می رسد. البته منظور من از باک چين دفتر كل 
توزيع شده است. اما گفته می شود در نهايت ده 
درصد از حدود دو هزار كوين ها باقی می مانند 
اما همه آنها از بين نمی روند. كوين هايی باقی 
می مانند كه در آنها پروژه تعريف شده است.
مشروح اين ميزگرد را با هم می خوانيم:

 بابك زنده دل فوق ليسانس آی تی و دكتری 
مديريت صنعتی در اين ميزگرد می گويد: بحث 
فضای مجازی خيلی گس���ترده است و از منظر 
يك كارآفرين اآن خيلی جدی است. چند سالی 
هست كه استارتآپ ها در كشور ما شروع به كار 
كرده و فضايی نو را ايجاد كرده اند و خيلی از 
اين شركت ها و كسب و كارهای جديدی كه 
ما می بينيم حاصل همين فضا است. خيلی از 
اين شركت ها اآن از حالت استارت آپی خارج 
و تبديل به يك كس���ب و كار كان شدند. اين 
نشان دهنده اين است كه در كشور ما هم اين 
پتانسيل وجود دارد. اينكه ما بياييم از يك منظر 
ديگر نگاه كنيم كه من به عنوان يك كارآفرين 
وقتی كه می خواهم وارد اين بس���تر بشوم و از 
آن استفاده كنم با چه موانع و چه چالش هايی 

روبه رو هستم.
وی افزود: يكی از جالب ترين يافته هايی 
كه در جريان يك كار پژوهش���ی درخصوص 
ميزان موفقيت يا شكست سيستم های اطاعاتی 
يكپارچه در س���ازمان ها رسيدم، اين بود كه در 
كشور ما و خيلی از كشورهای در حال توسعه 
عاملی وجود دارد به اسم عدم ثبات در قوانين 
و مقررات. يعنی ش���ما به عنوان يك كارآفرين 
برنامه ريزی می كنيد و برنامه كسب و كارتان 
را می نويس���يد و س���عی می كنيد برای يك 
س���ال آينده برنامه ای داشته باشيد بعد ناگهان 
قانونی كه بر اس���اس آن برنامه ريزی كرده ايد 
 و ش���ايد مزيت رقابتی كسب و كار شما باشد، 

تغيير می كند.
زنده دل در ادامه بحث خود به تغيير پارادايم 
اش���اره می كند و می گويد: به نظر من فضای 
مجازی به خاطر انتش���ار سريع اطاعات در آن 
به نوعی بيانگر يك تغيير پارادايم است. در دنيا 
فضای كسب و كارها تغيير كرده است. امروزه 
دوره ش���ركت های بزرگ با هزاران پرسنل به 
س���ر آمده است. شركت های بزرگی هستند كه 
در بس���تر اينترنت كار می كنند و با 50 يا 60 
پرسنل اداره می شوند. در كشور ما هم وضعيت 
به همين شكل است. خيلی از كسب و كارهای 
كوچك و نوپا با پرس���نل خيلی كم می توانند 
شدت اثر باايی داشته باشند. ولی اين شركت ها 

با مشكاتی مواجه هستند.
وی  می افزايد: من فكر می كنم يكی از اين 

بسترهايی كه اين كسب و كارها نياز دارند امنيت 
است. يعنی كسب و كارهای ما نياز دارند به اين 
كه خيالشان از كار كردن در اين فضای مجازی 
راحت باشد. مطمئن باشند كه هم امنيت روانی 
دارند و هم امنيت فنی، يعنی از نظر زيرساخت 
هم مطمئن باشند. به عنوان مثال، اآن بحث اين 
هست كه آمريكا می خواهد اينترنت ما را ببندد. 
اگر ما جايگزينی نداش���ته باشيم تمام كسب و 
كارهايی كه در بستر اينترنت كار می كنند دچار 
ناامنی روانی می شوند. چون تمام حيات و ممات 

آنها به اين بستر وابسته است.
فرهاد فروغی پژوهش���گر حوزه ارزهای 
ديجيتال هم با اشاره به پيامدهای سياسی اقتصادی 
تغيير پارادايم در فضای مجازی می گويد: ديدگاه 
من اين است كه در اقتصاد ما با يك نوع تغيير 
پارادايم روبه رو هستيم كه مباحث و مسائل آن 
همانند خود محيط تازه و جديد است. و اصواً 

قانون گذاری برای آن بسيار سخت است.
وی تصري���ح می كن���د: در اين محيط از 
رمزگذاری استفاده می شود. اين امر از اثرگذاری 
دولت- ملت ها می كاهد. بنابر اين به نظر من 
بحث مهم اين است كه در چنين فضا و محيطی 
حاكميت ها با چه چيزی روبه رو هستند. در اين 
مورد اول بايد به تعريفی از حاكميت برسيم و 
اينكه »رمز ارزها« كه ناشناخته و غير قابل رديابی 
هستند، در كجاها و با كدام بخش از حاكميت ها 

تقابل پيدا می كنند.
فروغی م���ی افزايد:حاكميت، اقتدار عاليه 
حاكم بر يك س���رزمين است. حاكميت ممكن 
اس���ت در برخی از موضوعات برخی از اقتدار 
خودش را به يك اقتدار عالی تر واگذار كند. اما 
هيچ وقت يك حاكميت بخشی از سرزمينش را 
در اختيار يك اقتدار عالی تر قرار نمی دهد. در 
چنين حالتی حاكميت آن كشور ناقص خواهد 
بود. برای مثال سوريه، افغانستان و عراق دارای 
حاكميت ناقص هستند. آنچه كه در فضای مجازی 
اتفاق می افتد اين است كه انحصار استفاده از زور 
به عنوان اولين نمود حاكميت از دست دولت ها 

خارج شده است.
بابك زنده دل فوق ليس���انس آی تی به 
اثرات منفی فضای مجازی در اقتصاد اش���اره 
ك���رده و اظهار می دارد: اگر امروز كوچكترين 
اتفاقی برای زيرس���اخت اينترنت كشور بيافتد. 
خيلی از اين شركت هايی كه در اين بستر كار 
می كنند ناگهان دچار افت شديد مراجعه كننده 
می ش���وند. فرض كنيد برای يك ساعت وب 
س���ايت يكی از اين شركت ها غير فعال بشود، 
اثر منفی كه روی اين كس���ب و كار می گذارد 
 خيلی بيشتر از يك ساعت تعطيلی كسب و كار 
خواهد بود.وی ادامه می دهد: فضای مجازی مثل 
دومينو می ماند. اين اثر منفی به خاطر خاصيت 
انتشار سريع فضای مجازی پخش می شود. بنابر 
اين تغييرات منفی در اين بستر می تواند اثرات 
منفی سريع و گسترده روی كسب و كار بگذارد. 
برای مثال بحث ارز در چند وقت اخير و التهابات 
به وجود آمده بيشتر به خاطر انتشار سريع اخبار 
در فضای مجازی بود. مثا اگر بيست سال پيش 
بود به خاطر طوانی شدن زمان انتشار اطاعات 

اين ميزان التهاب ايجاد نمی شد.
ادامه دارد

ظهور» رمز ارزها «؛ بستری برای تغییر پارادایم اقتصادی
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معرفي كتاب 

مناقصه شماره 319729    
(نوبت دوم)

آگهي شناسايي و انتخاب پيمانكار

ش���ركت ملي صنايع مس �ير�� ��نظر ����� شركتها� 
تو�نمند � ����� �مكانا� � س���و�بق كافي  بر�� �نتخا� 
مشا�� جهت �نجا� خدما� مشا��� � نظا�� كا�گاهى 
طر� توسعه  تغليظ مجتمع مس سونگو� فا� 3 جهت 
تكميل بانك �طالعا� � شركت �� مناقصه , شناسايي 

� ثبت نمايد:
جهت كسب �طالعا� بيشتر به سايت �سمي شركت به 

����:WWW.NICICO.COM مر�جعه شو�.

1- موضو� مناقصه : �حيا� مجد� مخز� �سيب �يد� TK-2057 كا�خانه ���� (فقط بخش �جر�)
2- نو� �مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: مبلغ تضمين شركت �� مناقصه 280,000,000 �يا� (��يست � هشتا� ميليو� �يا� ) به صو�� يكى �� مو��� �يل :

�لف – ضمانتنامه بانكى �� بانك ها� مو�� تاييد مناقصه گز��. �- چك بانكى �� �جه ش���ركت نفت پاس���ا�گا�- � – ���يز �جه نقد به شما�� حسا� 
91277124 نز� بانك ملت به نا� شركت نفت پاسا�گا�.

3- مد� �جر�� پر���: �� �ما� �بال� قر����� به مد� شش ما� خو�شيد�. 
4-  محل �جر�� پر���: ���� – پااليشگا� شا�ند ���� – ��حد قيرسا�� – سايت شركت نفت پاسا�گا�.                            
5- �ما� ��يافت �سنا� مناقصه : �� ساعت ����� �� تا�يخ 1397/10/15 لغايت 1397/10/26 (به جز� ���ها� پنجشنبه � جمعه � تعطيال� �سمى).
 6- ���� ��يافت �س�نا� : تهر�� – س���عا�� �با� - بلو�� ��يا-خيابا� مطهر� ش���مالى-كوچه ساحل ��� ش���رقى-�نتها� كوچه-�مو� قر�����ها

شما�� تما� 23036214�23036218.
7- مد��� مو�� نيا� جهت تحويل �سنا� مناقصه: معرفى نامه ممهو� به مهر � �مضا� مجا� شركت به همر�� كا�� شناسايى معتبر.

8- ���� محل تسليم پيشنها� ها :تهر�� – سعا�� �با� - بلو�� ��يا-خيايا� مطهر� شمالى-كوچه ساحل ��� شرقى-�نتها� كوچه-�بيرخانه مركز� 
شركت نفت پاسا�گا�.

9- �خرين مهلت تسليم پيشنها�ها : پايا� �قت ����� ��� سه شنبه مو�� 1397/11/09 مى باشد.
10-  به پيشنها�ها� فاقد �مضا� فاقد تضمين شركت �� مناقصه� مشر�� � مخد�� � پيشنها�هايى كه بعد �� موعد مقر� ��صل شو� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

* هزينه آگهى بر عهده برنده مناقصه است.

* درج اين آگهى هيچگونه تعهدى براى دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمى نمايد.

آگهى مناقصه عمومى دومرحله اى  شركت نفت پاسارگاد-97/09/ن-م

دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه صاحبان سهام 

شركت نوسازى و ساختمان تهران(سهامى عام) 
  شما�� ثبت 124884 � شناسه ملى 10101683349

 جلس���ه مجمع عمومى عا�� ساليانه صاحبا� س���ها� مربو� به عملكر� سا� مالى 
منتهى به 1397/06/31 ��� چها�ش���نبه مو�� 1397/10/26 ��� ساعت 10 صبح 
�� محل " مركز همايش���ها� بين �لمللى نيايش" ��قع �� تهر�� - سعا�� �با� – باالتر �� 

ميد�� كا�- خيابا� نهم- پال� 14- مجموعه نيايش� تشكيل مى شو�.
بدينوسيله �� سهامد���� محتر� � يا �كال � نمايندگا� قانونى �يشا� �عو� مى شو� كه 

بر�� �خذ تصميم �� مو�� موضوعا� �ستو� جلسه � �� �ين مجمع شركت فرمايند.
1- �� كليه سهامد���� محتر� �عو� مى شو� به منظو� حضو� �� جلسه با همر�� ��شتن 

كا�� شناسايى معتبر به ���� فو� مر�جعه فرمايند.
2- بر� ���� به جلسه �� س���اعت 9:00 صبح قبل �� شر�� مجمع �� محل برگز��� به 
سهامد���� محتر� ���ئه مى گر��. ضمنا ���ئه تصوير كا�� ملى � شناسنامه سهامد���� 
حقيقى � نمايندگا� �شخا� حقوقى به �ليل نيا� به �طالعا� هويتى �نا� جهت ��� �� 

سامانه ثبت شركت ها �لز�مى مى باشد.
دستور جلسه :

1- �س���تما� گ���ز��� هيا� مدي���ر� � با��� قانونى ش���ركت بر�� س���ا� مالى 
منتهى به1397/06/31 

2- بر�س���ى � �تخا� تصميم نس���بت به صو�تها� مالى(تر�� نامه �حسا� سو� � �يا� � 
جريا� �جو� نقد)سا� مالى منتهى به 1397/06/31 

3- تعيين با��� �صلى � على �لبد� � حس���ابر� مستقل � تعيين حق �لزحمه �يشا� 
بر�� سا� مالى منتهى به 1398/06/31 

4- تعيين ���نامه كثير �النتش���ا� جهت ��� �گهى ها� شركت �� سا� مالى منتهى به 
1398/06/31

5- ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع باشد.
هيأت مديره شركت نوسازى و ساختمان تهران(سهامى عام)

آگهي فراخوان عمومي خريد ورق مخازن ذخيره نفت خام 
يك شركت معتبر پر��� ها� نفتي نيا� به تأمين ��� با مشخصا� به شر� جد�� �يل (بر���� تقريبي) مطابق �ستاند���ها� شركت نفت مي باشد. 

لذ� متقاضياني (�شخا� حقوقي يا حقيقي) كه تو�نايي تهيه ��� مخا�� �� توليدكنندگا� ��خلي ظر� مد� حد�كثر 6 ما� به صو�� تد�يجي ���ند� خو�هشمند 
�س���ت نسبت به ��سا� ���مه سو�بق كا��� �طالعا� عمومي شركت (�ساسنامه� ���نامه �سمي � غير�) � نامه �عال� �ما�گي �� پاكت ها� ممهو� حد�كثر ظر� 

مد� 5 ��� پس �� تا�يخ �نتشا� �گهي جهت بر�سي �قد�� نمايند. ضمنا� �لز�ما� تست HIC �� خصو� كليه ��� ها �جبا�� مي باشد. 
� كا�فرما نسبت به �نتخا� يا �� �شخا� حقيقي يا حقوقي مختا� مي باشد. 

����: تهر��� خيابا� شريعتي� خيابا� يخچا�� خيابا� كي نژ��� نبش كوچه قريب� پال� 3.
تلفن: 26604361 � 26602864 � 26602861

Plate for 500.000 bbl Crude Oil Storage Tank

THICKNESS (MM)TOTAL WEIGHT (TON)MATERIALITEM

10  TO 3715.000A537 CL21

5 TO 1417.500A283 C2

TOTAL (TON)ـ32.500ـ

آگهى مزايده
ش��ركتى فعا� �� �مينه پر��� ه��ا� نير�گاهى � صنعتى 
��نظر ���� ي�ك با� س�اختما� خو� �� با كا�بر� مس����كونى� 
مش����تمل بر 6 طبقه كه همكف ش����امل پا�كينگ ها � �نبا�� ها � 
طبق����ه ��� تا چها�� به صو�� 2��ح����د� � طبقه پنجم يك ��حد 
ب����ا �ير بنا� مفيد جمع����ا� 884/65 متر مربع � مس����احت �مين 
246/78 متر مربع ��قع �� شهرس����تا� س����يرجا�� بلو�� ش����يخ 
مفيد� ��بر�� مد�س����ه جها� ��نش� جنب س����اما� 7 � �� طريق 
مز�يد� به فر�� برس����اند� متقاضيا� مى تو�نند �� تا�يخ97/10/9 
لغايت97/10/11جهت كسب �طالعا� بيشتر� با��يد ���يافت �سنا� 
مز�يد� �� ساعت9:00لغايت15:00باشما�� ها� 09179224432 

– 02182986842-03442281135 تما� حاصل فرمايند.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت سرمايه گذاري آتيه مداران
(سهامي خاص) به شماره ثبت 417481 و شناسه ملي 10320692094

بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� يا نمايندگا� قانوني �نها �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه 
مجمع عمومي عا�� ساليانه كه س���اعت 16 مو�� 97/10/30 �� محل قانوني شركت تشكيل 

مي گر�� حضو� به هم �سانند.
 �س�تو� جلس�ه: 1� �نتخا� �عضا� هيأ� مدي���ر�. 2� �نتخا� با��� �صل���ي � علي �لبد�. 
3� تصويب صو�� ها� مالي � حس���ا� سو� � �يا� سا� مالي منتهي به 1397/07/30. 4� ساير 

مو���� كه �� صالحيت مجمع باشد.
هيات مديره شركت سرمايه گذاري آتيه مداران(سهامي خاص)

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت كارگزاري آتيه
(سهامي خاص) شماره ثبت 116545 و شناسه ملي 10101601511

بدينوسيله �� كليه س���هامد���� محتر� يا نمايندگا� قانوني �نها �عو� به عمل مي �يد تا 
�� جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه كه �� ساعت 15 مو�� 97/10/30 �� محل قانوني 

شركت تشكيل مي گر�� حضو� به هم �سانند.
�س�تو� جلس�ه: 1� �نتخا� با��� �صلي � علي �لب���د�. 2� تصويب صو�� ها� مالي � 
حسا� سو� � �يا� س���ا� مالي منتهي به 1397/6/31. 3� ساير مو���� كه �� صالحيت 

هيات مديره شركت كارگزاري آتيه(سهامي خاص)مجمع باشد

آگهي مزايده شماره 971101ـ ز
ش�ركت صنايع خا� چيني �ير��(س�هامي عا�) �� نظر ���� نسبت به فر�� �قال� مشر�حه �ير �� كا�خانه خو� ��قع �� شهرستا� مرند �� طريق مز�يد� �قد�� نمايد. �� 
عالقه مند�� �عو� مي گر�� جهت كسب �طالعا� بيشتر � ��يافت شر�يط مز�يد� حد�كثر تا 10 ��� پس �� تا�يخ نشر �گهي به يكي �� ���� ها� �ير مر�جعه فرمايند:

گر�� 2� �قال� �ستگا� �سيا� �يموند شاملگر�� 1� �قال� كا�كر�� � ضايعاتي شامل
سپر�� شركت �� مناقصه(�يا�)شر� گر��گر��سپر�� شركت �� مناقصه(�يا�)شر� گر��گر��
300/000/000مجموعه �سيا� �يموند كا�كر��2� �لف30/000/000�نو�� الستيك � لوله پلي �تيلن1� �لف

لو��� مصرفي �سيا� �يموند2� �1/000/000/000�هن �ال� ضايعاتي سبك � سنگين1� �
200/000/000 (نو � �ستفا�� نشد�)

10/000/000��غن ها� سوخته(موتو� � هيد��ليك) � �نو�� بشكه1� �
30/000/000�نو�� كابل  بر� � قطعا� �لكتر�نيكي1� ه�

�نو�� كيسه جامبوبگ� كيسه فيلترپر� 1� �
50/000/000� پليت فيلترپر�

نشاني �فتر تهر��: خيابا� �فريقا  � باالتر �� چها���� �سفنديا� � خيابا� شهيد �حيمي � شما�� 2� طبقا� 4� 5� 6. تلفن: 9�22018107�021
نشاني كا�خانه: مرند � كيلومتر 5 جا�� مرند به جلفا تلفن: 2�42225651�041

نشاني تبريز: خيابا� ����� � نرسيد� به چها���� �بو�يحا� � خيابا� حج(جنت سابق) � ساختما� 41 � طبقه ��� تلفن: 34793182�041

دعوت از بستانكاران شركت توسعه فناوران نوانديش پاسارگاد
  (سهامي خاص/ در حال تصفيه) شماره ثبت: 326731 شناسه ملي: 10103655329

موضوع ماده 225 قانون تجارت (نوبت اول)
بدينوس���يله �� كليه بستانكا��� شركت توسعه فنا���� نو�نديش پاس���ا�گا� (سهامي خا�/ �� حا� 
تصفيه) �عو� به عمل مي �يد تا ظر� مد� حد�كثر 6 ما� �� تا�يخ �نتشا� �گهي نوبت ��� با ���ئه مد��� 
مثبته ��عا� خو� به محل تصفيه ش���ركت ��قع �� تهر��� ش���هر� غر�� بلو�� خو��ين� بعد �� تقاطع 
���ما� � �ير�� �مين� كوچه بخش���ي� پال�8 ��حد 110 مر�جعه فرمايند� بديهي �ست شركت �� مو�� 

هرگونه ��عا� �حتمالي كه خا�� �� مهلت فو� به شركت منعكس گر�� مسئوليتي نخو�هد ��شت.
هيئت تصفيه 

شركت �� � فاضال�
 �ستا� تهر��

ش�ركت �� � فاض�ال� �س�تا� ته�ر�� �� نظ���ر ���� فر�خو�� 
���يابي كيف��ي مناقصه عمومي يك مرحله �� خريد� با�گير�� 
حمل� با��ند��� � تحويل ش��ير�ال�� �تص��اال� � متعلقا� 
باقيماند� مو�� نيا� طر� �نتقا� �� ماملو � قسمتي �� �تصاال� 
چدني �� قالب طر� حضر� قمربني هاش��م(�) به ش��ما�� 
200975070000004 �� �� طريق س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت 

برگز�� نمايد. 
كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �سنا� مناقصه تا ���يه پيشنها� 
مناقصه گر�� � با�گش���ايي پاكت ها �� طريق ��گا� س���امانه تد��كا� 
�لكتر�نيكي ��لت(س���تا�) ب���ه ���� www.setadiran.ir �نجا� 
خو�هد ش���د � ال�� �س���ت مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلي� 
مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� � ��يافت گو�هي �مضا� �لكتر�نيكي �� 
جهت ش���ركت �� مناقصه محقق سا�ند. تا�يخ �نتشا� مناقصه �� سامانه 

ساعت 8 صبح ��� شنبه مو�� 97/10/15 مي باشد.
مهلت �ماني ��يافت �س���نا� ���يابي كيفي �� س���ايت: ساعت 15 ��� 

��شنبه مو�� 97/10/24
مهلت �ماني ���ئه پيشنها�: ساعت 15 ��� ��شنبه مو�� 97/11/8

�طالعا� تما� �س���تگا� مناقصه گز�� جهت ��يافت �طالعا� بيشتر 
��خصو� �س���نا� مناقصه � ���ئه پاكتها� �لف به شما�� 88973057 

مي باشد.
�طالعا� تما� سامانه س���تا� جهت �نجا� مر�حل عضويت �� سامانه: 

مركز تما�: 41914121
�فتر ثبت نا�: 33999818 � 33191893

شركت آب و فاضالب استان تهران
سهامي خاص

فراخوان ارزيابي كيفي 

مناقصه عمومي يك مرحله اي
(نوبت اول)

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
 به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت داروسازي 

تهران دارو(سهامي عام)

به شماره ثبت 4763 به شناسه ملي 10100254685
عطف به �گهي ش���ما�� 27045 مو�خه 97/4/19 عد� برگز��� 
مجمع عمومي عا�� س���اليانه �� 97/4/25 بدينوسيله به �طال� 
كليه س���هامد���� محتر� مي �ساند جلسه عمومي عا�� ساليانه 
به طو� فو� �لعا�� ش���ركت كه �� ��� يكشنبه 97/11/14 ��� 
س���اعت 11 صبح �� محل قانوني ش���ركت ����سا�� تهر�� 
���� ��قع �� كيلومتر9 جا�� مخص���و� كر� جنب بانك ملت 

پا�� خو��� برگز�� مي گر��.
�ستو� جلسه:

1� �ستما� گز��� هيئت مدير� � مديرعامل � حسابر� مستقل 
� با��� قانوني ��خصو� صو�� ها� مالي � عملكر� سا� مالي 

منتهي به 96/12/29
2� تصويب صو�� ها� مالي سا� مالي منتهي به 96/12/29 � �تخا� 

تصميم ��خصو� تقسيم سو� � تعيين پا��� هيئت مدير�
3� �نتخا� �عضا� هيئت مدير�

4� �نتخا� حسابر� � با��� قانوني
5� تعيين ���نامه كثير�النتشا�

6� �تخا� تصميم �� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي 
عا�� ساليانه به طو� فو� �لعا�� �ست

7� تعيين حق حضو� �عضا� غيرموظف هيئت مدير�
www.tehrandarou.com

info@tehrandarou.com

هيئت مديره 
شركت داروسازي تهران دارو

آگهي فراخوان عمومي جهت ارزيابي كيفي پيمانكاران نوبت اول
شركت سهامي بيمه �ير�� ��نظر ���� عمليا� �جر�يي �حد�� ساختما� � ����� مديريت شعب �ستا� قم خو� �� شهر 
قم كه مشتمل بر ساختما� با سطح �يربنا� تقريبي4280 مترمربع � محوطه سا�� 2225 مترمربع� (بر�سا� فهرست 
بها� سا�1397)� �� طريق مناقصه عمومي يك مرحله �� به پيمانكا� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد. مد� �ما� �جر�� پر��� 

30ما� شمسي � تضمين شركت �� مناقصه به مبلغ 3/700/000/000 �يا� مي باشد.
�� ش���ركت ها� پيمانكا�� كه ����� س���و�بق �جر�يي مشابه بو�� � حد�قل �� پايه2 �ش���ته �بنيه � 4 �شته تأسيسا� � 
تجهيز�� �� �س���ته ساختما� �� طر� سا�ما� برنامه � بو�جه كشو� تشخيص صالحيت شد� �ند �عو� مي گر�� جهت 
��يافت فايل �لكتر�نيكي �س���نا� ���يابي كيفي به سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت مر�جعه � پس �� تكميل مد��� � 
�سنا� ��خو�ستي� نسبت به ���ئه لو� فشر��� حد�كثر ظر� مد� �� هفته به نشاني تهر��� ميد�� �نك� خيابا� مالصد��� 
بلو�� شير�� جنوبي� بلو�� بر�يل غربي� پال�51 ضلع شمالي طبقه ششم كميسيو� معامال� شركت سهامي بيمه �ير�� 

با نامه �سمي تحويل نمائيد.
شركت سهامي بيمه ايران



عضو هيئت رييسه كميسيون اقتصادى 
مجلس شـــوراى اسالمى در باره برگزارى 
نشســـت با وزراى اطالعات و صمت با 
محوريت تنظيم بازار كاالهاى اساسى بيان 
كرد كه در اين نشســـت به موضوع لزوم 
ارتقاى شفافيت در دادوستد كاالها و استفاده 
بيشتر از ظرفيت هاى بورس كاال در ايجاد 

شفافيت در اقتصاد تاكيد شد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه 
(سنا) تقى كبيرى اظهار داشت: در ماه هاى 
گذشته تحت تاثير نوسانات قيمتى در بازار 

ارز، قيمت كاالهاى مختلف با تغيير قابل توجهى روبرو شد و متاسفانه نرخ برخى 
از كاالها در كشور به صورت نجومى باال رفت كه با وجود كاهش نرخ ارز در هفته 
هاى اخير همچنان شاهد روند صعودى قيمت ها هستيم كه اين امر باعث نگرانى 

نمايندگان مجلس به ويژه اعضاى كميسيون اقتصادى مجلس شده است.
عضو هيئت رييسه كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى، افزود: دليل 
عدم كاهش قيمت ها پس از افت بهاى ارز، نبود نظارت هاى موثر در باره قيمت 
گذارى كاالهاى اساسى است به همين دليل متاسفانه زمانى كه قرار است افزايش 
نرخ داشته باشيم، اين رشد قيمت به راحتى و به سرعت انجام مى شود، اما در زمان 

برگشت قيمت ها به دليل نبود نظارت كارآمد، قيمت ها اصالح نمى شود.
وى ادامه داد: در نبود اين نظارت دقيق و موثر شـــاهد آن هســـتيم كه وقتى 
قيمـــت ارز بـــاال مى رود، قيمت همه كاالها افزايش مى يابد؛ در حالى كه نبايد 
چنين اتفاقى بيافتد زيرا افزايش نرخ ارز بايد فقط كاالهاى مرتبط را شامل شود 

نه همه كاالها را.
كبيرى تصريح كرد: در همين رابطه و براى بررسى راهكارهاى موجود جهت 
بهبود اوضاع، كميسيون اقتصادى مجلس از جنبه نظارتى، از وزراى اطالعات و 
صمت دعوت كرد تا با حضور در اين كميسيون، علت اين موضوع را پيگيرى كنند 
و اگر راهكارى هم براى ثبات و تنظيم بازار وجود دارد در حوزه قانون گذارى 
بتواند كمك هايى را انجام دهد. وى يكى از راهكارهاى تنظيم بازار و ثبات در 

قيمت كاالهاى اساسى را استفاده بيشتر از بستر بورس كاال بيان كرد. 
عضو هيئت رييســـه كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى، افزود: از 
مهمترين فاكتورهاى بورس كاال، ايجاد شفافيت بوده كه اين فاكتور در اقتصاد ايران 
بسيار ارزشمند است؛ چراكه خريدار و مصرف كننده در مبادله يك كاال در بورس 
به شكل واقعى از جزييات آن كاال همچون استانداردهاى توليد، كيفيت، قيمت و 

ساير موارد مطلع مىشوند و در رقابتى برابر به دادوستد مىپردازند.

رييس كميسيون كشاورزى، آب و منابع 
طبيعى مجلس با تاكيد بر لزوم بين المللى 
شدن معامالت زعفران در بورس كاالى ايران 
گفت: بايد به واسطه عرضه زعفران در بورس 
كاال، اين محصول صادراتى ايران به باالترين 
قيمت در بازارهاى بين المللى به فروش برسد 
تا پس از سال ها سهم كشاورزان از فروش 

اين محصول افزايش يابد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه 
(ســـنا)، احمد على كيخا ، درباره عرضه 
زعفران در بورس كاال گفت: هدف گذارى 
نهايى ساماندهى و اصالح روندها در بخش كشاورزى، عرضه تمامى محصوالت 
كشاورزى در بورس كاال است كه زعفران هم از جمله اين محصوالت بوده كه 

عرضه آن از سال 96 آغاز شد و با روند مطلوبى در حال انجام است.
رييس كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى مجلس افزود: از مهمترين 
اهداف راهاندازى بورس كاال، ايجاد شفافيت اقتصادى بوده است تا توليدكنندگان و 
مصرفكنندگان بتوانند در يك مكان شفاف به معامله بپردازند تا بهترين تصميمها از 

سوى متوليان امر به منظور افزايش كيفيت توليدات و تنظيم بازارها گرفته شود.
وى با بيان اينكه زعفران در بورس كاال به شـــفافيت قيمتى رســـيده است، 
اظهار داشـــت: با عرضه پر حجم زعفران در بورس كاال، شـــاهد واقعى شـــدن 
قيمت اين محصول، كمرنگ شدن فعاليت واسطهها در بازار و حمايت مستقيم 

از زعفرانكاران هستيم.
كيخا با اشاره به سهم باالى زعفران ايرانى در بازارهاى بين المللى، گفت: با 
وجود عرضه بسيارى از مواد اوليه و كاالهاى اساسى در بورس كاال، اما هنوز تا 

استفاده كامل از ظرفيتهاى بهينه اين بورس فاصله زيادى داريم. 
اين در حالى اســـت كه ساير كشورها با استفاده از ظرفيتهاى بورسهاى 
كااليى خود بر مبادالت بينالمللى تاثير مىگذارند كه ما هم بايد تالش كنيم با 
تقويت عرضه محصوالت در اين بورس و همچنين بين المللى شدن معامالت 
زعفران در بورس ايران، محصول با مزيت و استراتژيك كشورمان را با شيوههاى 

نوين به دنيا معرفى و عرضه كنيم.
ورود به بورس كاال در افزايش كيفى محصوالت كشاورزى تاثير بسزايى داشته 
است؛ چرا كه به دليل افزايش مشتريان در بورس، توليدكنندگان مجاب به افزايش 
كيفيت كاالهاى خود مىشوند  و همين امر موجب مى گردد تا با گذر زمان شاهد 
افزايش كيفيت كاالهاى توليد داخل با نرخ واقعى و شفاف باشيم و متقاضيان هم 

تشويق به خريد كاال از يك كانال مناسب خواهند شد.

8 اقتصادى

بورس كاال حلقه اتصال بخش واقعى اقتصاد به بخش مالى بوده و از 
اهدف آن، هدايت منابع مالى به سمت توليد است. در اين ميان ابزارى همچون 
اوراق سلف موازى استاندارد مى تواند نقدينگى سرگردان و منابع راكدى كه 
در سيستم بانكى فريز شده را با سرعت بيشترى در اختيار توليدكنندگان قرار 
دهد كه با فرهنگ سازى بيشتر و آشنايى فعاالن صنايع با مزاياى اين ابزار مالى، 

شاهد رشد سرعت تامين مالى از بورس كاال خواهيم بود.
بورس كاال ماليات بر ارزش افزوده را به طور كامالً شفاف و از طريق 
ســـازوكارهاى تســـويه و پاياپاى دريافت مىكند از آنجا كه همه فرآيندها و 
دادوستدها در بورس كاال روشن و قابل رصد است، در نتيجه امكان پيگيرى 

مالياتى فعاالن اقتصادى در بورس كاال توسط دولت ساده تر است.
پيش بينى مىشود ميزان صادرات زعفران ايرانى در سالجارى با افزايش 

30 تا 40 درصدى به 300 تن برسد.
به گزارش پايگاه كاال خبر، همه بازارهاى كااليى نظامند در دنيا به دليل 
ماموريتهاى خاص و مهم، جايگاه ويژهاى در اقتصاد دارند. بورس كاالى 
ايران نيز از اين قاعده مســـتثنى نيســـت به اين ترتيب از مهمترين اهداف و 
مسووليتهاى اين بازار كااليى نظامند كشور مىتوان به شفافيت قيمتى، كشف 
قيمت منصفانه، دسترسى عادالنه و برابر فعاالن بازار به محصوالت و همچنين 

تامين مالى مبتنى بر كاال اشاره كرد.
بررسى عملكرد بورس كاال طى يك دهه گذشته نشان مىدهد با فعاليت 
اين بورس، بازارهايى كه بدون هيچ معيار و قاعدهاى فعال بودند، وارد يك 
چارچوب مشخص، شفاف و قانونى شدند و تالش شد تا بازار سياه، قيمت 
گذارىهاى غير منطقى و وجود زمينه هاى سوء استفاده در بازار كاالها به 
حداقل برسد. همچنين ناگفته نماند كه از بستر اين بورس، توليدكنندگان و 
صنعتگران مىتوانند بسيارى از مشكالت خود را برطرف كنند كه يكى از 

آنها تامين مالى است. 
بورس كاال ابزارهاى كاربردى زيادى دارد كه به اعتقاد كارشناســـان با 
توسعه اين ابزارها و افزايش عمق و تعداد فعاالن در اين ابزارها، شاهد سهولت 
در تامين مالى و رفع بسيارى از دغدغههاى فعاالن صنايع از جمله نوسانات 

قيمتى و تامين مواد اوليه در آينده، خواهيم بود.
امير تقى خان تجريشى مديرعامل سرمايهگذارى صنعت و معدن در باره 
مزيتهاى بورس كاال براى تامين مالى گفت: تامين مالى از طريق بورس كاال 
يك ويژگى مهم دارد و آن وجود يك كاالى فيزيكى در جريان اين روند است 
تا بر مبناى آن انتشار اوراق انجام شود و تامين مالى پشتوانه كااليى دارد كه 
اين كاال مىتواند هر كااليى اعم از فوالد، سنگ آهن، محصوالت پتروشيمى 

و يا هر نوع كاالى ديگرى باشد.
وى افزود: همچنين ابزارى همچون اوراق سلف موازى استاندارد باعث 
مىشود نقدينگى راكدى كه در سيستم بانكى فريز شده، در اختيار توليدكنندگان 
براى محصوالت مشخص قرار بگيرد. در اين ميان با تقويت فرهنگسازى 
و آشـــنايى فعاالن صنايع با مزاياى تامين مالى از بورس كاال، به طور قطع 
صنعتگران و توليدكنندگان بورس كاال را به عنوان بهترين گزينه خود براى 

تامين مالى انتخاب مىكنند.
تجريشى به دو ابزار اوراق سلف موازى و گواهى سپرده در بورس كاال 
براى تامين مالى اشاره كرد و گفت: در حال حاضر اين دو ابزار بيشتر از ساير 
ابزارها به طور خاص براى تامين مالى از طريق بورس كاال استفاده مىشود.

مديرعامل ســـرمايهگذارى صنعت و معدن در تشريح ديگر مزيتهاى 
بورس كاال گفت: بورس كاال حلقه اتصال بخش واقعى اقتصاد به بخش مالى 
است كه بر پايه بسترى قانونى تبيين شده و هدف آن هدايت منابع مالى به 
طور شفاف و عادالنه به سمت توليدكنندگان است تا از اين مسير، جريان 

سرمايه در اقتصاد به درستى حركت كند.
وى دو بازار فيزيكى و مشـــتقه بورس كاال را باعث رونق اقتصاد و 
كاهش فساد دانست و افزود: كشف قيمت واقعى بر مبناى عرضه و تقاضا، 
كاهش هزينههاى مبادالت به واسطه دسترسى آسان به اطالعات بازار، افزايش 
نقدشوندگى بر پايه ايجاد بازار ثانويه براى معامالت، ايجاد سازوكار تشكيل 
سرمايه و سوق دادن آن به سمت صنايع توجيه پذير، توزيع ريسك بين سرمايه 

گذاران و متقاضيان سرمايه از جمله كاركردهاى مهم بورس كاال هستند.
تجريشـــى معامالت در بستر بورس كاال را باعث افزايش شفافيت در 
صورتهاى مالى و كمك به امور مالياتى دانست و افزود: شفافيتهاى آمارى 
بورس كاال باعث جلوگيرى از فرار مالياتى مىشود در واقع يكى از رسالتهاى 

اصلى بورس ها، ايجاد شفافيت و جلوگيرى از فرار مالياتى است.  
به گفته وى بورس كاال ماليات بر ارزش افزوده را به طور كامالً شفاف و 
از طريق سازوكارهاى تسويه و پاياپاى دريافت مىكند از آنجا كه همه فرآيندها 
و دادوستدها در بورس كاال روشن و قابل رصد است، در نتيجه امكان پيگيرى 

مالياتى فعاالن اقتصادى در بورس كاال توسط دولت ساده تر است.

مديرعامل فوالد مباركه اصفهان گفت: ســـازوكار بورس كاال از ابتداى 
راه اندازى عالوه بر حذف واسطه ها، باعث شده تا منابع مالى بيشترى در 
اختيار توليدكنندگان قرار گيرد تا اين منابع در جهت افزايش و توسعه خطوط 

توليد قرار گيرد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)؛ حميدرضا عظيميان در باره 
تاثيرات حذف سقف رقابت از معامالت فوالد بر بازار محصوالت فوالدى 
گفت: برداشته شدن سقف رقابت سبب شد فاصله قيمت مصرف كننده نهايى 

و توليدكننده اصلى كاهش يابد.
مديرعامل فوالد مباركه اصفهان خاطرنشان كرد: حذف سقف قيمت از 
معامالت بورس كاال به نفع توليدكننده شده و سبب مى شود توليدكنندگان 
بتوانند سرمايه گذارى بيشترى در افزايش توليد داشته باشند. اين اقدام، سبب 
تقويت توليد شده و سازوكار بورس كاال از ابتداى راه اندازى عالوه بر حذف 
واسطه ها، اين بوده است كه توليدكنندگان منابع مالى بيشترى در اختيار داشته 

باشند تا جهت افزايش و توسعه خطوط توليد خود استفاده نمايند.
مدير عامل فوالد مباركه با بيان اينكه سيستم شفاف بورس براى كشف 
قيمت ها مناسب تر است اظهار داشت: در حال مذاكره و حصول توافق با 
وزارت صمت هستيم تا سازوكارها براى توليدكننده و مصرف كننده راحت تر 
گردد. براساس اين سازوكار جديد شركت هاى داراى پروانه بهره بردارى و 
توليدكنندگان در اولويت بيشتر قرار خواهند گرفت بر همين اساس از ساز وكار 
بورس براى شفافيت قيمت بهره گرفته و تعيين سهميه به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت سپرده مى شود. عظيميان در بخش ديگرى از صحبت هاى خود 
در باره تاثير تحريم ها بر روند صادرات فوالد مباركه گفت: به جهت مسئله 
تحريم ها، صادرات فوالد مباركه كمى با مشكل مواجه شده اما در تالشيم تا 

اين مسائل خللى در روند صادرات فوالد مباركه ايجاد نكند. 
فوالد مباركه براى ســـال جارى 15 تا 20 درصد از محصوالت را به 
صادرات اختصاص خواهد داد كه اميدواريم عليرغم مسائل تحريم، اين اعداد 
محقق گردد به عبارت ديگر فوالد مباركه اميدوار است كه تا پايان سال به 
صادرات 1/5 تا 2 ميليون تن محصول دست يابد. وى تاكيد كرد: فوالد مباركه 
در پى اعمال تحريم ها، جابجايى هايى در بازارهاى هدف صادراتى داشت و 

مقاصد ديگرى را جايگزين بازارهاى اروپايى كرده است.
مديرعامل فوالد مباركه درباره الزامات كيفى و رعايت استانداردها توسط 
فوالد مباركه گفت: فوالد مباركه خود را ملزم به رعايت استانداردهاى داخلى 
و بين المللى مى داند و الزام رعايت اين استانداردها و كيفيت، فوالد مباركه 
را قادر به توليد محصوالت خاص نظير ورق مورد نياز خودروسازى و لوازم 
خانگى كرده است. همچنين نخستين رئيس هيات بورس فلزات تهران و فعال 
با سابقه بازار فلزات كشور گفت: تا پيش از راه اندازى بورس فلزات و بورس 
كاالى ايران در كشور با كمبود مواد اوليه مواجه بوديم به طورى كه تا سال 
82 به مدت 10 سال واردات بااليى از كشورهايى همچون چين، كره و حتى 
تركيه داشتيم ولى در طول اين سال ها با واقعى شدن قيمت ها، رسيدن سود 
به توليدكننده و دريافت مناسب مواد اوليه از سوى مصرف كنندگان به صادر 

كننده در بخش فوالد تبديل شديم.
محمد حسين ديده ور گفت:تعيين قيمت هاى دستورى و ثابت، سرگردانى 
مصرف كنندگان در تهيه مواد مورد نياز خود و در نهايت وجود رانت هاى عظيم 
در بازار محصوالت فلزى كه ناشى از اختالف شديد قيمت ها بود، موجب شد 
تا ايده راه اندازى بورس فلزات در اواخر دهه 1370 به منظور برطرف كردن 

مشكالت و همچنين كشف قيمت عادالنه محصوالت شكل بگيرد.
وي افزود: در آن زمان كارخانه هاى توليدى از قيمت هاى موجود در 
بازار رنج مى بردند زيرا قيمت ها به صورت دستورى و ثابت تعيين مى شد 
و كارخانجات محصوالت خود را توليد كرده و از طريق بخش خصوصى، 
دولتى، تعاونى و بخش سهامدارى در اختيار مصرف كنندگان قرار مى دادند 
و مشـــكالت عديده اى در خصوص اختالف قيمت آهن در حاشـــيه بازار 

وجود داشت.
وى اضافه كرد: از سوى ديگر سرگردانى مصرف كنندگان در تهيه فوالد، 
اختالف قيمت محصوالت از درب كارخانه تا بازار مصرف در كنار وجود 
افراد بانفوذ و داراى ارتباط موجب شد تا با تالش و همكارى وزارت صنايع، 
وزارت اقتصاد، بانك مركزى و همچنين اداره فروش شركت ذوب آهن و فوالد 

مباركه و ساير توليدكنندگان فلزات، بورس فلزات راه اندازى شود.
به گفته ديده ور، راه اندازى بورس فلزات در آن زمان كار بسيار سختى 
بود و جسارت بزرگى مى طلبيد زيرا پس از سال ها قرار بود قيمت ها واقعى 
شود و محصوالت كارخانجات براى اولين بار از طريق تابلوى بورس كشف 
قيمت شده و به صورت حراج واقعى بفروش برسد؛ اما با عزمى ملى اين قدم 
بزرگ برداشته شد و در مدت زمان كوتاهى اثرات مثبت راه اندازى نخستين 

بورس كااليى در كشور براى همه نمايان شد.

هدايت نقدينگى با ابزارهاى مالى 
بورس كاال

تامين مالى توليد با سازوكار
 بورس كاال

نگاهى به فعاليت 11 ساله بورس كاال نشان مىدهد اين 
بازار نقش ارزشمندى در توجه و سوق دادن اقتصاد كشور به 
سمت مكانيزم عرضه و تقاضا داشته و از همه مهمتر فعاليت 

اين بورس به شفافيت اقتصاد كمك كرده است.
به گزارش پايگاه خبرى بازار ســـرمايه (سنا)، مهدى 
كاظمى اســـفه كارشـــناس اقتصادى گفت: بيان كرد: در 
اقتصادهاى آزاد كه حضور بخش خصوصى بيش از دولت 
نمايان است، كشف قيمت كاالها و خدمات براساس عرضه 

و تقاضا صورت مىگيرد. 
بر اين اساس اعتقاد به كشف واقعى قيمت كاالها و 
خدمات، از ملزومات اصلى رشد اقتصادى در هر كشورى 
است كه در اين رابطه بازار سرمايه به ويژه بورس كاالى ايران 

و استفاده از مكانيزم و ابزارهاى آن مىتواند موثر باشد.
وى در ادامه افزود: بنابراين بايد اينگونه بيان كرد كه 
اگر مىخواهيم همانند ســـاير كشورها به توسعه اقتصادى 
برسيم بايد از دستورى بودن اقتصاد جلوگيرى كرده و اجازه 
دهيم عرضه و تقاضا به كشـــف قيمت كاالها و خدمات 

منجر شود.
كارشناس اقتصادى تصريح كرد: شايد به همين دليل 
و براى رســـيدن به اين منظور اســـت كه در كشور ما هم 
از سالها پيش جهت مهيا شدن بسترهاى رقابتى در ميان 
صنايع، بازارى متشكل به نام بورس كاال براى پايان دادن به 
نگرش دستورى بودن اقتصاد راه اندازى شد تا براساس آن 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان كاالها در فضايى شفاف و 

رقابتى به فعاليت بپردازند.
كاظمى اســـفه اضافه كـــرد: در اين رابطه نگاهى به 
فعاليت بيش از يك دهه گذشـــته بورس كاال در اقتصاد 
كشور نشان مىدهد اين بازار نقش ارزشمندى در توجه و 

سوق دادن اقتصاد به سمت مكانيزم عرضه و تقاضا برداشته 
و از همه مهمتر فعاليت اين بورس به شـــفافيت اقتصاد 

كمك كرده است.
عضو هيات مديره كانون نهادهاى ســـرمايه گذارى 
ايران با بيان اين مطلب كه اقتصاد كشور تا شفافيت آرمانى 
و همچنين حاكم شـــدن مكانيزم عرضه و تقاضا و دورى 
از اقتصاد دســـتورى كماكان فاصله دارد، تصريح كرد: به 
همين دليل بايد شرايطى فراهم شود تا بسيارى از كاالها و 
محصوالت امكان عرضه در بورس كاالى ايران را داشـــته 
باشند تا در پى آن شاهد افزايش رقابت و شفافيت در بيشتر 

فعاليتهاى اقتصادى كشور باشيم.
كاظمى اسفه با اشاره به اين كه رسيدن به اين شرايط به 
همكارى و همراهى ساير دستگاهها و ارگانها به ويژه دولت 
و مجلس با بازار سرمايه مرتبط است، گفت: بايد تالش كنيم 
تا كشف قيمت هر كاال و محصولى براساس عرضه و تقاضا 
صورت گيرد؛ چرا كه متقاضيان و عرضه كنندگان كاالها و 
محصوالت، بيش از هر فرد ديگرى بر واقعيتهاى پيرامون 
توليد آن محصول و كاال واقف هستند و بسته به شرايط 
توليد و هزينهها و همچنين منافع خود، بهترين و واقعىترين 
نرخهـــا را در مكانيزم عرضه و تقاضا براى محصوالت و 

كاالهاى مورد معامله تعيين مىكنند.
وى در ادامه ياد آور شد: اين موضوع باعث مىشود 
عـــالوه بر اين كه توليدكنندگان اقدام به توليد محصوالت 
با كيفيتتر كنند، كشف قيمت واقعى ترى نيز براى كاالها 
و محصوالت اتفاق بيفتد و عالوه بر توليدكننده و مصرف 
كننده، بخش خصوصى هم فرصت عرض اندام بيشترى را 
در اقتصاد پيدا كند. وي با اشاره به اين موضوع كه نگاهى 
به وضع اقتصاد كشور در طول ساليان گذشته نشان مىدهد 

كه اتخاذ روش قيمت گذارى دستورى محصوالت و كاالها 
هيچ سود و منفعتى براى اقتصاد نداشته است، اظهار داشت: 
نرخگذارى به زيان همه اقشار جامعه به ويژه افراد كم درآمد 
است؛ بنابراين هر چند پرداخت يارانه به صورت نقدى و يا 
ساير روشها تا حدودى مىتواند شرايط زندگى را براى اين 
دسته از اقشار جامعه تحمل پذير كند، اما اين اقدامات كوتاه 

مدت بوده و اثراتش هم جزئى و زودگذر است.
كاظمى اسفه افزود: بنابراين اصالح روش تعيين قيمت 
كاال و محصوالت و سپردن مكانيزم بازار به عرضه و تقاضا، 
بدون شـــك در ميان و بلندمدت مىتوان شرايط اقتصادى 
كشور را بهبود بخشيده و در آينده هم شاهد اثرگذارى مثبت 

اين اتفاق براى اقشار كم درآمد جامعه بود.
وى اظهار كرد: همانطور كه اشاره شد اقدامات صورت 
گرفته از زمان راه اندازى بورس كاال توانسته تا حدودى اين 
اصل مهم اقتصادى را محقق ساخته و از همه مهمتر توجهها 
را به نقش اين بورس در توسعه و بهبود شرايط اقتصادى 

كشور به خود جلب كند.
عضو هيات مديره كانون نهادهاى سرمايه گذارى ايران 
همچنين كاهش واسطهها و رسيدن سود اصلى ناشى از توليد 
به دست توليدكنندگان را از ديگر مزاياى عرضه محصوالت 
و كاالها در بازارهاى مختلف بورس كاال برشمرد و گفت: 
افزايش شفافيت در قيمت گذارى كاالها و نيز ايجاد فضاى 
عادالنه براى خريدار و فروشـــنده، از ديگر فوايد فعاليت 

بورس در اقتصاد كشور است.
كاظمى اسفه تصريح كرد: البته نبايد از رشد تكنولوژى و 
آى تى و همچنين نقش ارتباطات و وسايل ارتباط جمعى در 
ايجاد اين شفافيت و از سوى ديگر تسهيل معامالت بورس 
كاال به سادگى گذشت، ضمن اين كه به نظر مىرسد متوليان 

اين بورس هم توانسته اند به خوبى از ابزارها ارتباط جمعى و 
همچنين زيرساختهاى ارتباطى براى بهبود و تسهيل و البته 

شفافيت بيشتر دادوستدهاى در بورس استفاده كنند.
وى توضيح داد:عالوه بر اين با گسترش تكنولوژى از 
يك طرف و ابزارها و وســـايل حمل و نقل كاال از طرف 
ديگر، مىتوان بدون توجه به بعد مكانى و زمانى مبادالت 
محصوالت و كاالها را در سراســـر كشـــور سامان داد كه 
در اين زمينه بهترين سازوكار براى انجام اين كار، بورس 

كاال است.
عضو هيات مديره كانون نهادهاى سرمايه گذارى ايران 
همچنين اظهار كرد: بررسى عملكرد 11 ساله بورس كاال 
حكايت از اين دارد كه رفته رفته بازار سرمايه ايران به سمت 
رسيدن به استانداردهاى بين المللى در حال حركت است. 
ضمن اين كه اقداماتى همچون انتشـــار و شفافيت 
اطالعات و كاهش فساد هم از مهمترين ويژگىهاى بورس 

براى كمك به بهبود شرايط اقتصادى كشور است.
كاظمى اسفه بيان كرد: يكى از ويژگىهاى اصلى يك 
اقتصاد توسعه يافته و پيشرفته، شفافيت معامالت و تاثير 
آن در سرعت و بهبود و همچنين سالمت انجام معامالت 
است كه اين ويژگىها رضايت توليدكننده و مصرف كننده 
را هم در بر خواهد داشت؛ بر اين اساس خوشبختانه بورس 
كاالى ايران توانسته در عملكرد و فعاليت بيش از يك دهه 
گذشته خود به مكانى مناسب براى تحقق اين امر در اقتصاد 
كشـــور تبديل شود. وى افزود: البته ايجاد فضاى منصفانه 
براى خريد و فروش كاالها و محصوالت يكى از مهمترين 
هدفهاى ايجاد بورسهاى كااليى در دنيا اســـت كه اين 
موضوع در كشـــور ما هم موجب شده تا اين هدف براى 

بورس كاال در نظر گرفته شود.

نقش ارزشمند بورس كاال در تثبيت قيمت كاال و خدمات 
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تنظيم بازار با بورس كاالشفافيت در عرضه زعفران
نظام مند شـــدن مبـــادالت كاالهاى 
مختلف در سراســـر كشور باعث حمايت 
از توليدكنندگان و كاهش فعاليت واســـطه 
ها مى شود از اين رو توسعه فعاليت هاى 
بورس كاال مى تواند كمك زيادى به فعاالن 

اقتصادى كند.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه 
(سنا)، محمد صمدى رئيس اتاق بازرگانى 
خراسان شمالى گفت:وقتى كاالهاى اساسى 
و محصوالت مهم كشـــور در بورس كاال 
معامله مى شود، شاهد شفاف سازى مبادالت 
هستيم؛ اما در بازارهاى خارج از بورس اين شفافيت وجود ندارد و قيمت كاالها 

مى تواند بدون توجه به واقعيت هاى اقتصادى نوسان كنند.
صمدى اضافه كرد: در خراســـان شمالى تمايل بسيار زيادى جهت توسعه 
فعاليت هاى بورس كاال و حتى راه اندازى تاالر اين بورس در شهر بجنورد داريم 
به همين دليل تاكنون ضمن پيگيرى اقدامات اوليه، جلساتى در اين باره برگزار 
شده تا بتوان از طريق راه اندازى تاالر بورس كاال عالوه بر انجام معامالت تمامي 
كاالها در اين بورس، به وضع بازارها نظم ببخشيم. وي در ادامه بيان كرد: وقتى 
معامالت در مقابل ديدگان همه و بر تابلوى بورس انجام مى شود، ديگر قيمت 
ها نمى تواند به طور كاذب نوسان كند چراكه وقتى محصولى براى خريدار صرفه 
نداشته باشد، از خريد اجتناب مى كند و قيمت ها كاهش مى يابد؛ شفاف شدن 
اين روند كمك شايانى به كاهش واسطه گرى ها مى كند و به نوعى حمايت 

مستقيم از توليدكنندگان است. 
رئيس اتاق بازرگانى خراسان شمالى تاكيد كرد: نوسانات اخير نرخ ارز بار ديگر 
اثبات كرد كه شفافيت اصلى ترين مولفه براى جلوگيرى از سوء استفاده هاست از 
اين رو عرضه كل محصوالت در زنجيره توليد در بورس كاال مى تواند بر تنظيم 
و ثبات آفرينى به بازارها اثرگذار باشد. صمدى بيان كرد: مسلما زمانى كه كاال در 
بورس با اعالم جزييات كامل عرضه شود، به نوعى يك بازاريابى براى توليدكننده 
و همچنين ايجاد كننده رقابت براى آنهاست كه از اين رو با ورود متقاضييان و 
خريد كاالى باكيفيت تر با نرخ باالتر، به مرور شاهد رشد كيفى محصوالت هم 
خواهيم بود. وي به عرضه زعفران در بورس كاال اشاره كرد و گفت: با عرضه 
زعفران در بورس كاال قيمت اين محصول به تناسب قيمتى رسيده است بنابراين 
بايد به طور حتم اين كاال در بورس كاال عرضه و معامالت آن از طريق اين بورس 
صورت گيرد تا خريداران و توليدكنندگان واقعى بتوانند به دليل اطمينان موجود 

در بورس كاال به معامالت خود بپردازند.

حمايت از توليد با بورس كاال

شركت تعاوني مسكن كارگران شهرداري منطقه3
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي

 نوبت دوم

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت فرايند دانش آب و انرژي فرداـ  سهامي خاص
شماره ثبت 506338 و شناسه ملي 14006599269

آگهى تغييرات 
شركت توليدى قطعات خودروئى دنياى فلز كاسپين سهامى خاص 

به شماره ثبت 410941 و شناسه ملى 10320628138

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307604)

آگهى تغييرات شركت سرمايه گذاريهاى خارجى ايران سهامى خاص 
به شماره ثبت 138496 و شناسه ملى 10101815789

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307603)

آگهى تغييرات شركت فورسيا آذين پارس شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 307281 و شناسه ملى 10103435063

 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307602)

آگهى تغييرات 
شركت توليدى و بازرگانى آلياژهاى رازين پليمر شركت سهامى خاص

به شماره ثبت 294110 و شناسه ملى 10103321259

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307600)

آگهى تغييرات شركت گازاستان تهران سهامى خاص 
به شماره ثبت 146122 و شناسه ملى 10101890339

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307599)

آگهى تغييرات 
شركت خدمات شايسته نيرو سهامى خاص

 به شماره ثبت 109520 و شناسه ملى 10101532524

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(307598)

آگهى تغييرات شركت هنگارسعى سهامى خاص 
به شماره ثبت 102084 و شناسه ملى 10101460306

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307597)

آگهى تغييرات شركت منحله ريسندگى و بافندگى صنايع پتو 
سهامى خاص به شماره ثبت 20437 و شناسه ملى 10100659841

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307595)

آگهى تغييرات شركت مهندسى طلوع ايده پرديس سهامى خاص
به شماره ثبت 345238 و شناسه ملى 10103901360

 –
 –  –  –

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(307594)

آگهى تغييرات شركت تدبير سرمايه سهند شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 324004 و شناسه ملى 10103617605

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307593)

آگهى تغييرات شركت فورسيا آذين پارس شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 307281 و شناسه ملى 10103435063

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307596)

آگهى تغييرات شركت رايانه خدمات اميد سهامى خاص 
به شماره ثبت 248987 و شناسه ملى 10102894950

 –

كشور  سازمان ثبت اسنادوامالك

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

(307587)

آگهى تغييرات شركت فنى و مهندسى گسترش ذوب هامون سهامى خاص
به شماره ثبت 337099 و شناسه ملى 10103774984

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307590)

آگهى تغييرات شركت دانائى محوران غرب گستر سهامى خاص 
به شماره ثبت 344983 و شناسه ملى 10103944113

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307589)

تاسيس شركت سهامى خاص آريا پرديس تابان
 درتاريخ 1397/04/09 به شماره ثبت 527933

به شناسه ملى 14007686259 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل 
گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 

آگهى ميگردد 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(307591)

آگهى تغييرات شركت داروئى ره آورد تامين سهامى خاص 
به شماره ثبت 233566 و شناسه ملى 10102745549

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307588)

آگهى تغييرات 
شركت پايون توزيع كاال سهامى خاص 

به شماره ثبت 437727 و شناسه ملى 10320866253

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(307586)

آگهى تغييرات موسسه بين المللى سنگ بناى حقوق احداث 
به شماره ثبت 37161 و شناسه ملى 14005371021

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307580)

آگهى تغييرات شركت خدماتى هسته فرآيند سهامى خاص 
به شماره ثبت 139258 و شناسه ملى 10101823209

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307585)

آگهى تغييرات شركت طراحى مهندسى نواور تدبير سهامى خاص
به شماره ثبت 128234 و شناسه ملى 10101716044

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307584)

آگهى تغييرات شركت ايران كارتوگرافى سهامى خاص 
به شماره ثبت 11567 و شناسه ملى 10100455689

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307583)

آگهى تغييرات شركت نمايندگيهاى كشتيرانى بنياد سهامى خاص 
به شماره ثبت 85521 و شناسه ملى 10101299816

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307582)

آگهى تغييرات موسسه بين المللى سنگ بناى حقوق احداث
به شماره ثبت 37161 و شناسه ملى 14005371021

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307579)

آگهى تغييرات شركت حلوا شكرى عقاب سهامى خاص 
به شماره ثبت 1045 و شناسه ملى 10101980174

حجت اله قلى تبار سرپرسـت اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى شهرستانهاى 
استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اداره كل ثبت اسناد و امالك 
استان تهران مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شهريار (307581)

آگهى تغييرات شركت توليدى پارس دكور سهامى خاص 
به شماره ثبت 58191 و شناسه ملى 10101032537

 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307578)

آگهى تغييرات شركت بستنى و لبنيات بهاران گل سهامى خاص 
به شماره ثبت 95202 و شناسه ملى 10101392679

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307592)
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بازديد سرلشكر باقري از كارخانه هاي نيروي 
دريايي ارتش در بندرعباس

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح با 
حضور در كارخانه هاي نداجاي مستقر در بندرعباس، از توانمندي ها و 
دستاوردهاي نيروي دريايي راهبردي ارتش جمهوري اسالمي ايران ديدن 

كرد. 
  سرلشكر باقري همچنين با حضور در ناوشكن تمام ايراني سهند از 

نمايشگاه توانمندي نيروي دريايي راهبردي ارتش هم ديدن كرد.  
  او در ادامه با حضور در نمايشگاه تجهيزات و توانمندي هاي منطقه 
يكم امامت نداجا از تجهيزات غواصي؛ ملواني؛ سامانه موشكي برد بلند 
واليت يك و ســـامانه موشكي برد متوسط واليت 2 در حوزه موشكي، 
تجهيزات و ادوات تيپ يكم تكاوران دريايي امام حســـين (ع) و تيپ 
عمليات ويژه مسلم بن عقيل ديدن كرد و از نزديك با توانمندي و آمادگي 
كاركنان در انجام عمليات راپل،عمليات لندينگ، تصرف يگان شـــناور 

وعمليات خروج غواص آشنا شد. 
  ناخدادوم ستاد ابراهيمي فرمانده ناوتيپ سطحي منطقه يكم امامت 
نداجا نيز در اين بازديد به ارائه گزارش از مسير و تعداد دريانوردي هاي 
ناوگروه هاي نداجا پرداخت و گفت: ناوگروه هاي نداجا از ســـال 86 تا 
به امروز موفق به انجام 4727 اسكورت و شناسايي 29500 فروند شناور 

شده اند. 
  امير دريادار سياري رئيس ستاد و معاون هماهنگ كننده ارتش و امير 
دريادار حسين خانزاري فرمانده نيروي دريايي، سرلشكر باقري را در اين 

سفر همراهي كردند.

موافقت با كليات طرح ويژه توسعه و عمران 
منطقه ساحلي مكران  

* معاون هماهنگي امور عمراني اســـتانداري هرمزگان از موافقت 
شوراي عالي معماري و شهرسازي با كليات طرح ويژه توسعه و عمران 

منطقه ساحلي مكران خبر داد. 
رضا مدرس اعالم كرد: جلسه شوراى عالي معماري و شهرسازي در 
ساختمان شهيد دادمان وزارت راه و شهرسازي به رياست مهندس اسالمي 
وزير راه و شهرسازي با دستور كار رسيدگي به طرح ويژه توسعه و عمران 

منطقه ساحلي مكران برگزار شد. 
وي ادامه داد: در اين جلســـه ابتدا مشـــاور اين طرح به تشريح 
طرح مطالعه شـــده و فرآيند طوالني و پيچيـــده آن پرداخت و يافته ها 
و چارچوب هـــاي طرح مورد اشـــاره را در ابعاد گوناگون تشـــريح 

كرد. 
  او اضافه كرد: در اين نشســـت وزير محترم راه و شهرسازي طرح 
موجود را كه پايه ريزي توسعه سواحل مكران را برعهده دارد نتيجه يك 
فرآيند علمي و طوالني دانســـت كه نمونه و مشابهي براى آن در كشور 

نمي توان يافت. 
مـــدرس اظهار كرد: وزير راه و شهرســـازي همچنين ديدگاه هاي 
خود را در خصوص غنا بخشـــي به طرح بيان داشـــت و در خصوص 
توجه بيشـــتر بـــه قابليت هاي صنعتي جاســـك و اهتمـــام جدي تر 
به بهره گيري از قابليت هاي بي نظير گردشـــگري و تجاري ســـيريك 

دستورهايي داد. 
وي با اشاره به همكاري همه جانبه استان هرمزگان در روند مطالعه و 
تصويب طرح، خواستار توجه جدي به نظرات دستگاه هاى اجرايي استاني 
و گنجاندن اين خواسته ها در متن نهايي طرح به عنوان سند پايه در فرآيند 
توسعه سواحل مكران شد و كم توجهي نسبت به اين نظرات را سبب ساز 

بروز اشكاالت عديده در اين مسير دانست.  
  او با اشـــاره به ضرورت تنوع بخشي به اقليم و درنظر گرفتن پهنه 
پشتيبان براى فعاليت هاي اقتصادي منطقه ســـاحلى مكران، ضرورت 
واگذارى مأموريت و جايگاه مناسب براى شهرستان بشاگرد در پروسه 
توسعه سواحل مكران را اجتناب ناپذير دانست و اضافه كرد: شهرستان 
بشاگرد و سواحل مكران به موازات هم از مزاياي حضور بشاگرد در اين 

فرآيند سود خواهند برد. 
مدرس خواستار سرعت بخشي به روند رسيدگي و تصويب طرح 
ويژه توسعه و عمران مناطق ساحلي مكران شد و بيان داشت: نبايد اجازه 
داد كه تأخير در تصويب اين طرح ســـبب بي اثر شدن مزيت هاي نسبي 
ارزشمند اين منطقه استراتژيك شود يا سبب پيشي گرفتن اقدامات خارج 
از چارچوب طرح بر تصميمات كارشناســـي در نظر گرفته شده در اين 
طرح بشويم و در مجموع زيان هاي تأخير در اتخاذ تصميم بهنگام در اين 
خصوص سنگين است و اين طرح داراي نقاط قوت فراواني است و اگر 
نقاط ضعفي هم دارد بايد به سرعت برطرف و طرح پس از تصويب نهايي 

جهت اجرا ابالغ شود. 

فقط 52 درصد پسماندهاي شهر اصفهان 
دفن مي شود

  اصفهانـ  خبرنگار اطالعات: 52 درصد پســـماندهاي شهر اصفهان 
دفن مي شود و براي كاهش دفن پسماندها به كمتر از 10 درصد و تبديل 
اصفهان به شهر بدون دفن پسماند تا سال 1400، طرح هايي همچون تبديل 

مواد دور ريز به تركيبات نفتي اجرا خواهد شد.  
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شـــهرداري اصفهان با بيان اين 
مطلب و با اشاره به اين كه روزانه به طور متوسط 1000 تن پسماند در شهر 
اصفهان جمع آوري و به كارخانه توليد كود آلي تحويل مي شـــود گفت: 
600 تن آن به كود آلي تبديل شـــده و 400 تن ديگر كه ضايعات غيرقابل 
بازيافت بوده، در منطقه سجزي و در شرايط نامناسبي دفن مي شود كه 70 

تن آن نايلون است.  
علي دهنوي با بيان اين كه پايه بيشتر اين ضايعات غير قابل بازيافت، 
از تركيبات نفتي اســـت، از اجراي طرح تبديل ضايعات به تركيبات نفتي 
همچون گازوئيل و بنزين به روش اســـتحصال هيدروكربن هاي نفتي از 
پسماند (پيروليز) خبر داد و گفت: اين طرح توسط دو شركت داخلي كه 

دانش فني آنرا دارند، سرمايه گذاري، اجرا و به بهره برداري مي رسد.  
او گفت: با فرآيندهايي كه اجرا خواهد شـــد، 400 تن پسماندي كه 
روزانه دفن مي شود به كمتر از 100 تن مي رسد. مديرعامل سازمان مديريت 
پسماند شهرداري اصفهان در ادامه با اشاره به اينكه به طور متوسط 15 تا 17 
تن پسماند بيمارستاني و عفوني در شهر اصفهان جمع آوري و در شرايط 
نسبتاً نامناسبي در دشت سجزي دفن مي شود افزود: بر اساس قانون، امحاي 
پســـماندهاي عفوني بر عهده مراكز توليد كننده است و شهرداري در اين 
رابطه مسئوليتي ندارد اما شهرداري براي حفظ بهداشت و سالمت مردم و با 
همكاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و اداره كل حفاظت محيط زيست 
به صورت داوطلبانه ورود كرده است تا يك دستگاه زباله سوز پزشكي به 

صورت متمركز در شهر اصفهان ايجاد شود. 
او از طراحي و ســـاخت خطوط جديـــد در كارخانه توليد كودآلي 
اصفهان با 11 ميليارد تومان اعتبار ســـخن به ميان آورد و گفت: تا پايان 
شهريور سال آينده دو خط جديد هر يك به ظرفيت 250 تن در روز در اين 

كارخانه راه اندازي خواهد شد.  
وي با اشاره به اينكه آلودگي شيرابه زباله 100 تا 200 برابر فاضالب 
شهري است و روزانه حدود 50 متر مكعب شيرابه در اين كارخانه توليد 
مي شود، گفت: بخشي از درآمدهاي سازمان براي ساماندهي دفن نابسامان 

شيرابه ها و جلوگيري از نفوذ آن به زمين اختصاص پيدا كرده است.  
دهنوي به سوخت مشتق از زباله ( RDF ) براي تامين سوخت مورد 
نياز كارخانه هاي سيمان اصفهان پرداخت و افزود: سازمان مديريت پسماند 
توانايي تحويل سوخت مشـــتق از زباله را به دو كارخانه سيمان اصفهان 
دارد اما چون اين كارخانه ها از سوخت گاز رايگان استفاده مي كنند، تمايلي 
به اســـتفاده از اين روش ندارند و به همين دليل به روش پروليز كه صرفه 
اقتصادي دارد رو آورديم. او از راه اندازي و تجهيز پرديس زيست محيطي 
در اصفهان با رويكرد مديريت پسماند و توجه به مسائل زيست محيطي به 
صورت متمركز در فرهنگسراي سالمت اين شهر خبر داد و گفت: در اين 

پرديس از تجربه هاي جهاني استفاده خواهد شد.  
  دهنوي گفت: هر اصفهاني در شبانه روز حدود 640 گرم پسماند توليد 

مي كند كه اين ميزان در فصول مختلف سال متفاوت است. 

راهيابي سه دهيار بخش مركزي دامغان
 به المپياد كشوري  

دامغانـ  خبرنگار اطالعات:«بخشدار مركزي دامغان گفت: سه دهيار 
اين بخش با كســـب رتبه برتر در المپياد استان سمنان، به مرحله كشوري 

راه يافتند.»
ابوالحسن ايماني افزود: با برگزاري آزمون استاني شرح وظايف دهياران 
شامل حقوق و قوانين روستايي، سه دهيار بخش مركزي دامغان داراي رتبه 
شدند.    او گفت: محمدحسن بهراميان دهيار جزن، منصور عباسيان دهيار 
زرين آباد و محمد مهدي عابدزاده، دهيار روستاي مهماندوست موفق به 
راهيابي به المپياد كشوري شدند. ايماني اضافه كرد: بخش مركزي دامغان 
داراي 2 شهر و 46 روستا است كه از اين تعداد 32روستا داراي دهياري و 
شـــورا، 10 روستا داراي شورا و چهار روستا بدون شورا و دهياري است، 
9 دهياري از اين بخش داراي ساختمان است و چهار ساختمان دهياري با 

حدود 80 درصد پيشرفت اجرا در حال ساخت است. 
وي ياد آوري كرد: بررســـي و رفع مشكالت حوزه آبخيزداري در 

تعدادي از روستاهاي اين بخش در حال انجام است. 
بخش مركزي دامغان با 23 هزار نفر جمعيت، بيشترين جمعيت بين 
بخش هاي استان سمنان را دارد كه از اين تعداد 12هزار و 500 نفر جمعيت 

روستايي و 10 هزار و 250 نفر جمعيت شهري است. 

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

نيازمنديها تلفني آگهي مي پذيرد  021-22225333

شماره نمابر نيازمنديها

22224963-22224886

دانشنامه اينجانب بهناز حبيب پناه 
به شماره 81485815 صادره از 

دانشگاه آزاد مهاباد مفقود گرديده و 
فاقد اعتبار مي باشد.

سند فروش كاميون كشنده ولوو 
FH12 پالك 343ط21 تهران شاسي 

2T831674 موتور272631 به نام احمد 
تباك مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

كارت هوشمند ناوگان باري 83ـ966ع12 
شماره هوشمند3268901 و شماره شناسنامه 

IRRD971K3TK915887 شهرام نيكنام مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز پرايد سواري شماره 73ـ659ص59 شماره 
شاسي S1412286393306 شماره موتور2190767 
اينجانب فاطمه پرمون مفقود گرديده است از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. رستم خداپرست

كارت تاكسي ون دليكا تيپ DN6492 رنگ سبزـ  متاليك 
مدل2007 به شماره انتظامي 854ت38ـ  ايران33 شماره موتور 

4G63S4MSDS2254 شماره شناسايي LDINL70YHX70136913  به 
مالكيت شاه رضا لك پور مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز سواري سمند سورن مدل96 به شماره 
 147H0341901پالك759ل78ـ ايران25 و موتور
و شاسي NAACS1HE6HF289013 بنام حجت اله 

صمصامي مفقود و فاقد اعتبار است. (بناب)

كارت هوشمند رانندگي به شماره سريال262504444 
به نام بهلول سليمانيان فرزند علي اصغر به شماره 

شناسنامه21740 و ملي 1688839208 صادره از 
بناب مفقود و فاقد اعتبار است. (بناب)

كارت پايان خدمت به نام وحيد سهراب پور به شماره ملي 
2529961451 فرزند داراب شماره شناسنامه65 
تاريخ تولد 1364/09/1 مناقصه گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. (بندرعباس)

كارت تردد فرودگاه امام خميني اينجانب 
سيد حميد موسوي گلده به شماره شناسنامه 

0480284520 و شماره كارت 13407 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

اصل سند مالكيت خودرو برگ سبز سواري 
پژو405 مدل94 به شماره پالك447هـ 84ـ  
ايران91 موتور0781151 شاسي513453 

مفقود از درجه اعتبار ساقط است. اردبيل

برگ سبز وانت پيكان مدل1390 به 
شماره شهرباني 25ـ781د79 شماره 

موتور11490060903 شماره شاسي301444 
مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است.

برك سبز پژو 206 مدل1385 شماره 
شهرباني27ـ356ن12 شماره موتور13808545640 

شماره شاسي10871396 مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط است.

شناسنامه مالكيت و كارت خودرو 
ساندرو سفيد به شماره پالك382م54 

ـ ايران66 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

سند مالكيت راهور خودرو با شماره پالك 
99ايران563س18 و شماره شاسي 
NAAP41FD4CJ627196 مفقود 

گشته و از درجه اعتبار ساقط است.

اصل سند كمپاني مادر تراكتور 
فرگوسن مدل85 به شماره سريال 

E04403A1 موتور 10634S مفقود 
از درجه اعتبار ساقط است. اردبيل

مدرك كارداني 
ناپيوسته به شماره 
سريال154287 و 

شماره مدرك 8340/81 
مورخ 87/2/1 صادره 
از دانشگاه جامع علمي 

كاربردي جهاد دانشگاهي 
واحد استان تهران 
در رشته نرم افزار 

كامپيوتر به نام نويد 
برادران جعفري به شماره 

شناسنامه 15642 
مفقود شده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

بدينوسيله اعالم مي دارم 
كه سند تك برگي مسكن مهر 

شهر جديد پرديس تهران 
واقع در فاز11 به شماره 

قرارداد
 92/22552/ص/102 
به تاريخ 92/8/29 بنام 

آقاي مهدي مستوفي 
فرزند نور الدين به شماره 

شناسنامه39167 
كدملي0059780886 
متولد 1359 صادره از 
تهران مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

نوبت دوم
آگهي فقدان مدرك تحصيلي

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب اسالم 
باوقار زعيمي فرزند غالمشاه به شماره 
شناسنامه 1655 صادره از بندرعباس 
در مقطع كارشناسي رشته حقوق صادره 
از بندرعباس در مقطع كارشناسي رشته 
حقوق صادره از واحد دانشگاهي قشم 

مركز هرمز با شماره 1357 (11ـ13ـ15) 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. از 
يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد قشمـ  مركز 

هرمز به نشاني جزيره هرمز دانشگاه آزاد 
اسالمي ارسال نمايد.

به اطالع مي رساند يك 
فقره سند مالكيت به 

شماره ملك2/9737 به 
شماره ثبت65370 از 
دفتر383 صفحه460 
واقع در بزرگراه فتح 
خيابان فربت جنب 
رودخانه كن  خيانت 

در امانت گرديده لذا 
هيچگونه معامله و 

قرارداد درخصوص اين 
سند مورد پذيرش مالك 

نمي باشد.

برگ سبز نيسان كاميون 
ون به شماره پالك33ـ 

ايران 679ي92 به شماره 
موتور00135156 

و شماره شاسي 
00C34881 به نام مهدي 
عقيلي كشه مفقود گرديده 

و فاقد اعتبار مي باشد.

شناسنامه مالكيت 
خودرو ايسوزو به شماره 

انتظامي 761ع98ـ  
ايران11 به شماره 
شاسي 813308 
و موتور773302 
به مالكيت صنايع 

شير تهران شهداد مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط است.

برگ فروش كارخانه 
خودرو ايسوزو

 به شماره انتظامي
 761 ع98ـ  ايران11 به 
شماره شاسي813308 

و موتور773302 به 
مالكيت صنايع شير تهران 
شهداد مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
سواري پيكان رنگ سفيد 

معمولي مدل78 شماره پالك23 
ـ ايران226 ه 54 شماره 

شاسي 0078448892 شماره 
موتور11127846805 به نام 
رحيم جعفري اسفهراني مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

سند كمپاني پژو پارس مدل89 
نقره اي متاليك به شماره انتظامي 

714ج84ـ  ايران32 و شماره 
موتور12488306049 

و شماره شاسي 
 NAAN01CAXAE264006
به نام عباس تابش پور مفقود از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
نوبت سوم

مدرك تحصيلي اينجانب نسرين يزداني فرزند عزت اله 
به شماره شناسنامه212 صارده از فيروزكوه در مقطع 
كارشناسي رشته مديريت بازرگاني صادره از دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد فيروزكوه با شماره 741351007 

مورخ 74/6/26 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 
از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد فيروزكوه ارسال نمايد.

سند و شناسنامه وانت 
تويوتا1600 سبز روغني 

مدل1983 به شماره 
موتور2721921 
شاسي 138627 

پالك73ـ846ج61 مالك 
اعظم اله علي نژاد مفقود 
گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است. الرستان

برگ سبز(سند مالكيت) سواري 
پژو405 جي ال ايكس آي1/8 

مدل1389 رنگ نقره ايـ  متاليك 
به شماره پالك 61ـ957د79 

شماره موتور 12489078128 
و شماره شاسي 

 NAAM01CA1AR524541
به نام خانم نسرين صالحي مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. بانه

مفقودي
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت(برگ سبز) 
خودروي سواري چري هاچ بك مدل1395 

به رنگ مشكي متاليك و به شماره موتور
MVM484FTAG008560 و شماره شاسي 
NATGBATL3G1005967 و شماره پالك 
ايران69ـ 391ب72 به نام آقاي قربان محمد 

پورانجنار مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است.

برگ سبز سواري پرايد رنگ 
سفيد مدل1388 شماره 
موتور3039298 شاسي 
 S1412288015418

پالك 684ل74ـ ايران63 
متعلق به اصغر رستمي 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.

 (زرين دشت غالمي)

اصل مدرك فارغ التحصيلي اينجانب افسانه موسوي 
شوار فرزند عجم به شماره شناسنامه 4094 صادره 
از ايذه در مقطع كارشناسي رشته مهندسي كامپيوتر 

ـ  نرم افزار صادره از واحد دانشگاهي ماهشهر با 
شماره 148919101860 مورخه 1391/3/25 

(سريال1976079) مفقود گرديده است و فاقد اعتبار 
مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر به نشاني ماهشهر 
بلوار امام خميني ارسال نمايد.

مفقودي مدارك خودرو
برگ سبز خودرو سواري 

پژو207 به شماره 
پالك567ج29ـ  ايران88 و 

 177B0021133شماره موتور
و شماره شاسي 

 NAAR13FEJJ650324
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. «قم»

كارت و سند و برگ سبز 
خودرو سمند ال ايكس 

مدل90 به شماره انتظامي 
619د47ـ  ايران73 به شماره 

موتور 12490096179 
به شماره شاسي 

NAAC91CC5BF869123 به 
نام پريزاد صديقي مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط است. داراب

سند كمپاني و شناسنامه 
مالكيت پژو 504 

مدل1372 به شماره 
انتظامي 832ب97 ـ  

ايران66 به شماره موتور و 
شماره شاسي 1406389 

به نام آرمين رضازاده 
رودسري مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

مفقودي
كارت هوشمند به شماره 274681 متعلق 

به كاميون كشنده فائو(FAW) تيپ 
CA4250-J6-6*4 مدل 1391 رنگ سفيد 
روغني شماره پالك27ـ296ع18 شماره موتور 

CA6DM242E352136469 شماره 
شاسي N5T6CA425CDT00182 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
بندر خمير

مفقودي
كارت هوشمند كاميون به شماره 

2961588 متعلق به كمپرسي بنز تيپ 
ال كا 40/2624 مدل1390 رنگ نارنجي 
روغني به شماره پالك84ـ152ع58 شماره 

موتور33592410118120 شماره 
 NAB37435516613765 شاسي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. (بندر خمير)

سند كمپاني خودرو سمند LX رنگ 
سفيد روغني مدل1394 به شماره 

پالك ايران84ـ652ص97 به 
 K0715143124شماره موتور

و شماره شاسي 
NAAC91SE6FF035351 به نام 
فاطمه قائدي هنگامي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 ادامه در صفحه 10

سند كمپاني سواري پژو405 جي ال ايكس رنگ يشميـ  
متاليك مدل1380 شماره موتور22528012477 و شماره 
شاسي80312451 به شماره انتظامي 57ـ955ص17 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. «دليجان»

دفترچه تمبر مالياتي گلسا 
كالهچيان به شماره پروانه وكالت 

18985 از تيرماه 97 مفقود 
گرديده و بالاعتبار مي باشد.

سند كمپاني موتورسيكلت هيرمن 125 
مدل 90 نقره اي پالك 86379ـ564 موتور 

 N2P125C9090889 156 تنهFMI32369356
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز سواري پرايد 1384 
ايران55ـ415ن77 موتور 01090734 

شاسي S1412284472847 مفقود 
فاقد اعتبار است.شلمان

برگ سبز خودرو مدل 81 به ش. شهرباني 
763ب23 ايران72 و به ش. شاسي 

0081534251 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز وانت نيسان مدل 64 به 
ش. شهرباني 829ج94 ايران72 

و ش. شاسي 021438 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

برگ سبز خودرو مدل 82 به ش. 
شهرباني 637ت81ايران68 و ش. 
شاسي 82482058 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

مدرك كارشناسي ارشد رشته 
فيزيوتراپي به نام غالمرضا گنج آبادي 

به شماره ملي:0383524105 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مفقودي سند كمپاني برگ سبز موتورسيكلت 
 N3L125B9H01436مدل1394 به شماره شاسي
و شماره پالك696ـ  46688  ايران به نام علي روزگار 

مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

مفقودي برگ سبز خودرو پژو405GLXI مدل1389 
 NAAM11CA4AE016312 به شماره شاسي
و شماره پالك 619ل71ـ  ايران73 به نام غالمرضا 

رحيمي سلوكلويي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

مفقودي سند كمپاني و برگ سبز خودرو كاميون ون، نيسان 
 NAZPL140TBK099005 مدل1387 به شماره شاسي

و شماره پالك 485ل67ـ  ايران63 به نام كريم فالح زاده 
ابرقويي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب هليا 

عطائي فرزند غالمرضا به شماره 
شناسنامه 111 صادره از تهران در 

مقطع كارشناسي رشته طراحي صنعتي 
صادره از تهران واحد دانشگاهي تهران 

مركزي با شماره 120/117225 و 
تاريخ 97/10/9 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است. از يابنده تقاضا 
مي گردد اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد تهران مركزي به نشاني: 
تهران، خ آزادي، خ اسكندري شمالي، 
خ فرصت شيرازي پ136، صندوق 

13185/768 ارسال نمايد. 

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
افسانه درويش پور فرزند طاهر 
به كدملي0016961951 در 

مقطع كارشناسي رشته نقشه كشي 
معماري دانشگاه غيرانتفاعي 

واحد باغستان به شماره 
دانشجويي9520006106 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط است.

كارت پايان خدمت بنام محمد 
داداش زاده فرزند نوراهللا به 
ش ش 234 صادره از چالدران 

متولد 1345 به شماره دفتر اساس 
105 و شماره دفتر تفضيلي 97100 
و به تاريخ خدمت 1364/5/20 تا 
1366/5/20 مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اروميهـ  محمد داداش زاده

برگ سبز سواري پژو 405 
مدل 1394 به شماره پالك 

45ـ324د95 با شماره 
 124K0738635 موتور

و شماره شاسي 
 NAAM01CE8FR226542

به نام نصرت پورحسينعلي 
رايني مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. كرمان 

مدرك فارغ التحصيلي 
اينجانب فرزاد ايزدجو فرزند 
امير به ش م 2491803402 

صادره از داراب در مقطع 
كارشناسي رشته مهندسي 

عمران صادره از دانشگاه آزاد 
بندرعباس مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. كرمان

برگ سبز ماشين سواري 
سيستم پرايد مدل 1384 

به شماره انتظامي 294ب66 
ايران97 به شماره موتور 

01314645 شماره شاسي 
S1412284680992 به نام 
ابوالفضل مرادي عباس آبادي 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است. ابهر

سند كمپاني و سند مالكيت و 
برگ سبز خودرو وانت پيكان 

مدل 91 به شماره پالك 
17ـ855ق61 و شماره موتور 

114F0020009 و شماره شاسي 
 NAAA36AA8CG289595

مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

اروميهـ  حسين جوان زاد هسپستان

برگ سبز خودرو 911 
به شماره شهرباني 

ايران73ـ369ع71 
شماره موتور 

100011334 شماره 
شاسي 14253709 به 
نام مهدي سواري مفقود 
گرديده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.ني ريز

پروانه بهره برداري 
درمانگاه دندانپزشكي به 
شماره9/704/270/ص 

مورخ 93/8/15 به نام آقاي 
دكتر اميد توكل در شهر 

شيراز مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط است. 

(شيراز)

سند كمپاني و برگ 
سبز پيكان سفيد مدل 

1383 به شماره انتظامي 
824ج34ايران58 به شماره 
موتور 11283166905 به 
شماره شاسي 11002755 

به نام فتح اله روستايي مفقود 
گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است.مرودشت

شناسنامه مالكيت خودرو 
(برگ سبز) سمند تاكسي  كار 

مدل 1386 رنگ زرد خورشيدي 
با نوار شطرنجي مشكي شماره 

موتور 12486157346 شماره 
شاسي 72508006 شماره پالك 
815ت19ايران19 به نام احمد 
رحيم زاده مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني وانت پيكان 
مدل 1386 به شماره پالك 

75ـ344ب93 با شماره 
موتور 11486023787 

و شماره شاسي 
31008226 به نام 

رمضان برقي قهستاني 
مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.كرمان

برگ سبز و سند كمپاني سواري 
سمند مدل 1390 به شماره 

پالك 45ـ798س85 با شماره 
موتور 12490022271 

و شماره شاسي 
 NAACA1CB7BF237949
به نام جواد لشكري مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كرمان

برگ سبز سواري پژو 
پارس رنگ خاكستريـ  

متاليك مدل 1385 شماره 
موتور 12685001508 
شاسي 11308903 پالك 
529ج87ـ 73 متعلق به 

سجاد برزو مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 
(زرين دشتـ  غالمي)

برگ سبز و مدارك خودرو سمند 
اي اف سون ال ايكس به مالكيت 
علي محمد قواميان مدل 1394 
رنگ مشكي متاليك به شماره 

موتور 147h0162599 شماره 
 Naacr1he2�609520 شاسي

به شماره پالك 668م69 
ايران38 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است. 

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و 
فاكتور فروش كارخانه(سند كمپاني) 

خودرو وانت تويوتا2000 مدل1986 
به شماره 978ب47ايران95 و 
شماره موتور395771 و شماره 

شاسي047090 به نام محمد براهويي 
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است. زابلـ  محمد براهويي

برگ سبز و پالك 
موتوسيكلت تكرانان 

125 و با شماره 
پالك638ايران81493 

و با شماره 
موتور01099675 و 
تنه 334355 مفقود 
شده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. ميبد

(نوبت اول ) 
جواز اسلحه  ساچمه زني مدل هفت 
تير دستكش كاليبر12 به شماره 
بدنه H9A04591 ساخت تركيه 

متعلق به خانم سيده خديجه حسيني 
تروجني فرزند سيدحسين ساكن 

شهر نوكنده مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 
نوكندهـ  استان گلستان

نوبت دوم
مدرك دانشگاهي گواهينامه موقت اينجانب ميثم 

اقدامي فرزند تقي ش.ش1450410936 صادره 
از اردبيل در رشته مهندسي عمران(راه) در مقطع 
كارداني صادره از واحد دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
شبستر به شماره تاييديه129419501292 به 

تاريخ 96/9/12 مورخ 96/10/14 مفقود يا سرقت 
رفته از درجه اعتبار ساقط است. لذا از يابنده تقاضا 
مي شود آن را به آدرس: آذربايجان شرقي شهرستان 
شبستر بلوار شهرداري جنب پارك آزادگان مجتمع 
دانشگاهي آزاد اسالمي واحد شبستر اداره امور 
فارغ التحصيالن به كدپستي159ـ53815 و با 

شماره تلفن04712221340 ارسال و يا تحويل 
فرمايند. اردبيل

سند كمپاني + برگ سبز خودرو سواري 
پرايدـ  صبا (جي تي ايكس) 

مدل 1380 رنگ سفيدـ  روغني شماره 
پالك 56ـ566ب91 شماره شاسي 

S1412280705825 شماره موتور 
00232924 متعلق به اينجانب زهرا 
نصوري مياندهي نام پدر احمد كدملي 
2649896744 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

برگ كمپاني و برگ سبز وانت 
زامياد گازوييل مدل1391 

شماره شهرباني
294ن72ـ ايران27 به شماره 
80050711 به شماره شاسي 

NAZDL104TC0052056 به 
نام عبدالكريم حمه ويسي مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است. 
(بوكان)

كارت شكاري حمل اسلحه 
ساچمه زني ته پر به نام 

رسول شيري مسجد بري 
كدملي2669821537 

كاليبر12 شماره 
سالح271683 مدل 
كوسه ساخت ايران 

گمشده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. فومن

سند اصلي كمپاني اتومبيل 
وانت پيكان رنگ سفيد 

روغني مدل1385 به شماره 
موتور11285021079 شماره 

شاسي12196490 شماره 
نيروي انتظامي 933ب36ـ 

ايران81 به نام سعيد يعقوبي 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. خميني شهر

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري پژو206 مدل1383 

به شماره انتظامي
353س81ـ يران79 

با شماره 
 10FSM84552755موتور
و شماره شاسي82646169 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است.

سند كمپاني ميني بوس بنز 

309 مدل1358 به شماره 

انتظامي688ع32ايران79 

با شماره موتور053735 و 

شماره شاسي404775 مفقو 

گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.(قزوين)

برگ سبز پرايد ش پ 57ـ142ب64 
ش موتور 2802066 ش شاسي 

S14122288057080 مفقود و فاقد 
اعتبار است.قلهك

سند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ يك واحد از آپارتمان قطعه 

دوم به مســـاحت چهل و هشت متر و ســـي  و هشت دسي  مترمربع 

بانضمام ســـه دانگ از ششدانگ پاركينگ قطعه پنجم بمساحت 12 

مترمربع به پالك ثبتي 58898 فرعي از 138 اصلي به نام خانم محدثه 

تازشي و آقاي عابدين تازشـــي بعنوان ولي ايشان و آپارتمان واقع در 

افسريه شهرك كاروان كوچه عباس علي جابري مفقود گرديده است 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب اســـماعيل خانجانـــي فرزند كرمعلي به 

شماره شناســـنامه12221 صادره از خمين در مقطع كارشناسي ارشد رشته 

رواشناسي عمومي صادره از واحد دانشگاهي اراكـ  به شماره ثبت سازمان 

مركزي55413 به تاريخ 90/9/16 صادر گرديده است. فاقد اعتبار مي باشد. 

لذا از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك 

به نشاني ذيل ارسال نمايد.

اراك: ميدان امام خميني(ره)ـ  بلوار امام خميني (ره)ـ  شهرك دانشگاهي آزاد 

اسالمي اراك صندوق پستي38135/567 اداره فارغ التحصيالن

كارت پرايد به شماره 
982ي33 ايران44 ش شاسي 

S1412287912094 ش موتور 
2762461 مفقود و فاقد اعتبار است. 

شناسنامه مالكيت وانت پيكان 
مدل 1390 به شماره انتظامي 
736د59ايران71 و شماره 
موتور 11490025430 

و شماره شاسي 
 NAAA36AA1BG242181

مفقود گرديده اعتبار ندارد.
(شهركرد)

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب پروين 
قادري كلجاهي فرزند لطفعلي به 

شماره شناسنامه 1700020463 
صادره از اسكو در مقطع كارشناسي 
ارشد رشته طراحي شهري صادره 

از واحد دانشگاهي تهران مركزي با 
شماره 159410100769 و تاريخ 
94/10/1 مفقود گرديده است. از 
يابنده تقاضا مي گردد اصل مدرك را 
به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران 
مركزي به نشاني: تهرانـ  سوهانك 
ـ بلوار ارتشـ  ميدان قائمـ  خيابان 

خندانـ  خيابان سلماس، ارسال فرمايد. 

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب عبدالهادي 
رنجبر فرزند موسي به شماره شناسنامه 

17688 صادره از ميناب در مقطع كارداني 
رشته فوريت هاي پزشكي صادره از واحد 
دانشكده پيراپزشكي بندرعباس مفقود 

گرديده است. از يابنده تقاضا مي شود اصل 
مدرك را به دانشكده پيراپزشكي بندرعباس به 
نشاني بندرعباس بلوار چمران جنب استانداري 

قديم دانشگاه علوم پزشكي ارسال نمايد.

دانشنامه مهندسي مكانيك و 
كشتي سازي دانشگاه اميركبير 

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

اصل برگ سپرده به شماره 
كوتاژهاي 4723274 به تاريخ 
93/6/27 و 4373046 به 

تاريخ 93/4/17 و 4400723 
به تاريخ 93/4/10 مربوط به 
گمرك شهيد رجايي متعلق به 
شركت صنايع توليدي كروز 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. 

اصل برگ سپرده به 
شماره كوتاژ 430002 
به تاريخ 94/04/08 
مربوط به گمرك غرب 

تهران متعلق به شركت 
صنايع توليدي كروز 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

اصل برگ سپرده به شماره 
كوتاژهاي 1047573 
به تاريخ 93/8/27 و 
4020171 به تاريخ 

91/5/28 مربوط به گمرك 
تهران متعلق به شركت 

صنايع توليدي كروز مفقود 
و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. 

اصل برگ سپرده به 
شماره كوتاژ 4001832 

به تاريخ 91/10/10 
مربوط به گمرك پيام 

متعلق به شركت صنايع 
توليدي كروز مفقود و از 

درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

پس از 7 روز با ضمانت و 20 سال 
ثبت بهداشت 

ارسال به تمام كشور
يعقوبي 09150685890

مژده عالج قطعي مژده
ريزش موي سـر

بقيه از صفحه اول
نعمت بزرگ زندگي در قم و در جوار حضرت 
فاطمه معصومه(ســـالم اهللا عليها) نعمت بسيار بزرگي 

است كه بايد قدردان آن بود.  
به نوشته ايسنا، وي ابراز داشت: بنده قريب به30 
ســـال است كه خدمت مقام معظم رهبري بوده و سن 
بازنشستگي ما رسيده است و آرزو دارم مجدد به حوزه 
علميه قم برگشته و در اين شهر مقدس حضور داشته 
باشـــم. جوانان بايد قدر اين شهر و حوزه علميه قم را 

دانسته و از اين فرصت كمال استفاده را ببرند. 
وي تصريح كرد: ضرورت تشكيل مجمع نمايندگان 
طالب و ابتكار آن كه متعلق به امام راحل است، بسيار 
روشن است؛ امروز حوزه علميه قم داراي80 هزار طلبه 
است كه بايد طالب و فضالي آن نمايندگاني داشته تا 

مشكالت و پيشنهادها به گوش مسئولين برسد. 
رئيس دفتر مقام معظم رهبري بيان داشت: بيشترين 
دغدغه حضرت آقا رســـيدگي به وضع طالب است؛ 
ايشـــان از آنچه دارند، دريغ نداشته و از آنچه دستشان 

مي رسد، كوتاهي نمي كنند. 
وي با بيان اين كه «نفوذ خطر بزرگي اســـت كه 
حوزه علميه قم را تهديد مي كند» ادامه داد: اين حوزه 
مقتداي ساير حوزه هاي علميه كشور همچون مشهد، 
اصفهان، تبريز و... بوده و چشـــم همه به حوزه علميه 
قم است. چرا بايد در اين حوزه تفكرات انحرافي پيدا 
شود؟ چرا بايد حرف اين افراد شنيده شده و يا احيانا 
هوادار پيدا كنند؟ بيان اين سخنان و ساخت فرقه هاي 
گوناگون از سوي «ام آي 6» به عنوان سرويس جاسوسي 
انگليس اســـت؛ آنان استاد ساختن فرقه ها بوده و اين 
كار آنان مربوط به امروز هم نيست و از گذشته وجود 

داشته است. 
* بايد مجهز شويم

وي خاطرنشـــان كرد: اولين قدم براي مبارزه با 
آنان اين است كه خود را مهيا كرده، اطالعات الزم را 
به دست آورده و مجهز شويم تا بتوانيم با آنان مبارزه 

كنيم. 
رئيس دفتر مقام معظم رهبري در بخشي ديگر از 
سخنان خود اضافه كرد: امروز برخوردار از رهبر بزرگي 
هستيم كه چشـــم بيدار اين ملت و اسالم هستند؛ اين 

سخن اغراق نيست. 
* احترام به علماي گذشته و حال

وي با اشاره به خصوصيات رهبر معظم انقالب، 
بيان داشت: تقيد كامل ايشان به احكام اسالمي، يكي 
از خصوصيات ايشان است؛ معظم له همانند يك مقلد 
پايبند، اجراكننده دقيق احكام اسالمي هستند؛ به عنوان 
مثال، غيبت يكي از گناهان كبيره است و متأسفانه قبح 
اين قضيه نيز كمي در جامعه از بين رفته است؛ اما بنده 
تا به امروز نديدم كه ايشان از يك نفر غيبت كرده باشد؛ 
حتي اگر كسي بخواهد چيزي بگويد، اگر بتوانند، نهي 

كرده و اگر نتوانند، گوش نكرده و استماع نمي كنند. 
رئيس دفتر مقام معظم رهبري اظهار داشت: احترام 
به علماي گذشته و علماي فعلي از ديگر خصوصيات 
ايشان است؛ معظم له نســـبت به گذشتگان با احترام 
برخورد كرده و بنده شـــخصي را همانند ايشان سراغ 
ندارم كه احاطه بر بزرگان علمي رجالي داشته باشند. 
رســـيدگي به معمرين، يكي از دستورات مقام معظم 
رهبري به نمايندگان خود است كه ساالنه مبالغ بسياري 
را در اين راه مصرف مي كنند؛ ما چنين رهبري داريم كه 

حواسشان به همه چيز است. 
وي با اشاره به اين كه «هميشه از سوي مقام معظم 
رهبري خدمت بزرگان حوزه مي رســـيم»، خاطرنشان 
كرد: روزي از ســـوي رهبر معظـــم انقالب خدمت 
آيت اهللا العظمي گلپايگاني رســـيده و گفتم اگر كاري 
داريد بفرماييد تا انجام دهم؛ ايشـــان بيان كردند؛ من 
اگر كار خالفي را از ســـوي دولت و حكومت ببينم، 
اگر تذكرم موجب تضعيف نظام نشـــود، آن مشكل را 

مي گويم؛ اگر ببينم بيان من ســـبب تضعيف اين نظام 
مي شـــود، آن را نخواهم گفت؛ چون تضعيف نظام 
را حرام مي دانم. وي با اشـــاره به اين كه «رهبر معظم 
انقالب، «أشـــداء علي الكفار و رحماء بينهم» هستند» 
تصريح كرد: بنده يك بار هم در ايشـــان ترس نسبت 
به دشمنان را مشاهده نكردم؛ رهبر بايد اينگونه باشد؛ 
ايشان هرگز در مقابل دشـــمن خم به ابرو نياورده و 
امروز نيز همينطور است؛ گاهي برخي از افراد در كشور 
مي ترسند و مي لرزند؛ اما در وجود ايشان چيزي به نام 
ترس وجود ندارد. حجت االسالم والمسلمين محمدي 
گلپايگاني اظهار داشت: تربيت خوب فرزندان، از ديگر 
شاخصه هاي برتر ايشان است؛ معظم له داراي 4 پسر و 
دو دختر هستند كه مراقبت و مواظبتشان زبانزد است. 
آقازاده هاي ايشان اجاره نشين هستند. رعايت بيت المال 
از سوي فرزندان ايشان هميشه انجام شده است؛ حتي 
با پرداخت پول از امكانات دفتر همچون يك فتوكپي 

ساده استفاده مي كنند. 
وي با اشاره به اين كه «ايشان مراقبت دائم نسبت به 
فرزندان خود دارند»، ادامه داد: ترغيب و تشويق نسبت 
به طي كردن مدارج علمي از كارهاي هميشگي ايشان 
است؛ يكي از فرزندان ايشان رجالي بسيار برجسته اي 

هستند؛ در حالي كه سن بااليي هم ندارند. 
او اضافه كرد: ســـاده زيستي رهبر معظم انقالب، 
مبارزه با تجمـــالت و پرهيز از دنيـــاداري از ديگر 
خصوصيات ايشـــان است؛ ايشـــان با اشاره كوچك 
صاحب همه چيز خواهند شـــد؛ اما اصال سمت اين 

مباحث نرفته اند. 
رئيس دفتر مقام معظـــم رهبري به حضور ملك 
عبداهللا در ايران اشاره كرد و گفت: پادشاه عربستان بعد 
از حضور خدمت مقام معظم رهبري از مكاني كه ايشان 
در آن حضور داشتند، تعجب كرده و براي او قابل باور 
نبود كه رهبر ايران در چنين مكاني زندگي مي كنند؛ وي 
هديه بسيار گرانقيمتي براي حضرت آقا آورد؛ اما ايشان 
تمام هدايا را فروخته و با پول آن منازلي را ســـاخته و 
به فقرا دادند؛ هداياي بسياري براي ايشان مي آيد؛ اما 

هيچكدام را تصرف نمي كنند. 
وي با اشاره به اين كه «بنده از خود ايشان شنيدم 
كه اگر مسائل حفاظتي نبود، با پيكان به اين طرف و آن 
طرف مي رفتم»، اظهار داشت: در دفتر ايشان ماشين هايي 
وجود داشـــته و از آن استفاده مي شود؛ اما معظم له هر 
شش ماه يكبار پول بنزين و هزينه استهالك ماشين هايي 
را كه از آن استفاده كرده اند، به حفاظت بر مي گردانند. 

* تهجد و شب زنده داري
او ابراز داشـــت: تهجد و شـــب زنده داري از 
خصوصيات فوق العاده ايشـــان است؛ ايشان اهل دعا، 
نيايش و تهجد بوده و هميشـــه قبـــل از اذان صبح 
بيدار شـــده تا مشغول راز و نياز با خداي خود شوند؛ 
شب زنده داري ايشان ترك نمي شود؛ معظم له به دعا، 
مخصوصا دعاي صحيفه ســـجاديه و مكارم االخالق 

مأنوس هستند. ايشان محو اهل بيت (عليهم السالم) بوده 
و به حضرت زهرا (سالم اهللا عليها) و امام زمان (عجل 

اهللا) توسل بسيار دارند. 
او تصريح كرد: ايشان هميشه احوالپرس دوستان 
خود بوده و خاطرات بسياري دارم كه هيچگاه دوستي 

خود را با ديگران قطع نكرده اند. 
وي با بيان اين كه «ايشان اهل دعا و توسل هستند»، 
اضافه كرد: از همه خواهانم براي ايشـــان دعا كرده و 
از خدا بخواهيد كه معظم له عمر طوالني داشته باشند 
تا اين پرچم را به صاحب اصلي برســـانند.آينده ما و 
فرزندان ما به وجود ايشـــان بستگي دارد و از خداوند 
متعال خواهانيم كه سال هاي سال سايه ايشان بر سر ما 

مستدام باشد. 
*مردم در نظام اسالمي بايد در رفاه باشند

آيت اهللا العظمي حسين نوري همداني از مراجع 
تقليد با اشـــاره به اين كه مردم در نظام اسالمي بايد 
در رفاه باشند، گفتند: امروز مردم دچار مشكالتي در 
وضعيت اشتغال و معيشت خود هستند كه بايد مسائل 

آنان حل شود.
اين مرجع تقليد در يازدهمين اجالسيه سراسري 
جامعه مدرســـين حوزه علميه قم و علماي بالد در 
پژوهشگاه عالمه طباطبايي(ره) اين شهر، ادامه دادند: 
ملت دركنار شريعت اســـالم و واليت فقيه از اركان 
اصلي انقالب و نظام اسالمي هســـتند كه بايد براي 
رضايت ايشان تالش كرد.ايشان افزودند: بايد به انقالب 
اسالمي به عنوان زمينه ساز ظهور حضرت مهدي(عج) 
نگاه كنيم و براي پيشرفت آن در همه ابعاد همت نماييم، 
اسالم دين برهان و حجت است و مبلغان بايد با استفاده 
از اين ظرفيت، حقانيت و عظمت اين دين را به جهانيان 

نشان دهند.
آيت اهللا نوري همداني گفتند: امر به معروف و نهي 
از منكر در جامعه اسالمي بسيار اهميت دارد و علما بايد 
در اين زمينه بيش از پيش تالش كنند.اين مرجع تقليد 
با اشاره به دشمني غرب با اسالم گفتند: غرب از ابتدا 
مي دانست اسالم دين نشاط و شور است، بنابراين دائم 
به فكر دشمني با اسالم و علماي آن بود و امروز هم اين 
راه را ادامه مي دهد.آيت اهللا نوري همداني ادامه دادند: 
در اين شـــرايط، مسلمانان و علماي اسالم نيز ساكت 
نبودند و مظاهر قدرت خود را در مواقع مختلف نشان 
مي دادند تا اين كه در نهايت امام خميني(ره) به عنوان 
يك مجاهـــد و فقيه توانمند قيام كرد.اين مرجع تقليد 
افزودند: نوآوري هاي فقهي امام راحل براي اســـتقرار 
حكومت اسالمي در جامعه بسيار زياد است، ايشان دين 
اسالم را به عرصه زندگي مردم آوردند و عظمت اين 

دين را به جهانيان نشان دادند.
 * حوزه هاي علميه با ايده هاي علمي از انقالب 

حمايت مي كنند
مدير حوزه هاي علميه سراســـر كشـــور، دراين 
اجالسيه گفت: نخستين نقشي كه حوزه هاي علميه در 

راه صيانت از انقالب اسالمي مي توانند برعهده گيرند، 
بيان ايده هاي علمي و پاســـخ به مسائل نظام اسالمي 

است.
آيت اهللا عليرضا اعرافي، افزود: آنگاه كه سخن از 
نقش حوزه به عنوان نهاد معرفت ديني در راه صيانت 
از انقالب اسالمي مي شود، سطح انتظارات باال مي رود، 
حوزه در كنار همه دستاوردهاي خود، با پيشرفت هاي 
علمي گام بلندي در راه حفاظت از نهضت اســـالمي 

برداشته است.
وي افزود: اكنون بيش از يك ميليون دانشجو در 
حوزه علوم انســـاني در دانشگاه هاي كشور تحصيل 
مي كنند كـــه مي توان از اين ظرفيت براي توليد فكر و 
انديشـــه در راه صيانت علمي از انقالب اسالمي، بهره 
مند شد.امام جمعه قم گفت: استمرار جريان انقالب و 
ماندگاري گفتمان انقالب اسالمي نيازمند اين تالش 
علمي است و در غير اين صورت، مباني فكري بيگانه 

ذهن جوانان ما را منحرف مي كند.
وي اضافه  كرد: در توليد مباني فكري اسالم ناب 
و انقالب اسالمي، جايگاه حوزه ممتاز است و مديريت 
حوزه براي اين مسائل ايده هاي الزم را انديشيده است.
* تقويت روحيه ارتباطات صميمانه با مردم   

رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه كشور، با 
اشاره به اين كه جامعه روحانيت بايد رويكرد اجتماعي 
خود را تقويت كند، گفت: توسعه ارتباطات اجتماعي و 
تقويت روحيه ارتباطات صميمانه و نزديك با مردم، از 
جمله مسائلي است كه امروز به مطالبه عمومي تبديل 
شده است و حوزه هاي علميه بايد نسبت به آن، اهتمام 

الزم را داشته باشند.
حجت االسالم و المسلمين، محمدجواد حاج  علي 
 اكبري افزود: حوزه علميه  براي تربيت روحيه اجتماعي 
در ميان طلبه ها بايد تجديد نظر الزم را صورت دهد و 
رويكرد خدمت به مردم و سپس دعوت به آموزهاي 
ديني را در ميان طالب رواج دهد، چرا كه امروز جامعه 
به اين رويكرد بسيار نياز دارد.وي ادامه داد: مساله ديگر 
در راه صيانت از انقالب اسالمي، اهميت مساجد است، 
چرا كه انقالب اسالمي مربوط به مساجد است و يكي 
از رويكردهاي ما در مسير پيش رو نيز بازگشت به اين 
مكان مقدس و سرمايه گذاري براي احيا و آباداني آن 
است، ما معتقديم بي مهري به مسجد مانند بي مهري به 

مادر، ناپسند است.
* شبكه استوار نماز جمعه در 900 شهر

وي گفت: شبكه اســـتوار نماز جمعه در حدود 
900 شـــهر ايران برقرار است و اين عبادت معنوي با 
روحيه انقالبي و نشاط اجتماعي در جاي جاي كشور 

برگزار مي شود.
وي افزود: در آستانه چهل سالگي انقالب اسالمي 
مي توان گفت، شبكه مســـتحكم نماز جمعه در نقاط 
مختلف كشور چه خدمات شايسته را به مردم ارائه كرده 
و نظام اسالمي به بركت نماز جمعه، به دستاوردهاي 

بسياري دست يافته است.
وي ادامه داد: در شـــرايط فعلي براي صيانت از 
انقالب اسالمي نيازمنديم نهاد نماز جمعه متناسب با 
شرايط فعلي و پيش رو خود را تقويت كند و با همراهي 
روحانيت و حوزه هاي علميه، بر كيفيت برنامه هاي اين 
نهاد براي شكوفايي و محبوبيت هرچه بيشتر در جامعه 
افزوده شود.وي افزود: نهاد نماز جمعه براي رسيدن به 
نقطه مطلوب نيازمند حمايت همه جانبه است و امامان 
جمعه بايد خط نگه دار وضعيت فرهنگي و اجتماعي 
شهرها باشند.وي ادامه داد: راهبردهاي الزم در اين زمينه 
تنظيم شده اســـت و با روحيه انقالبي به اجرا گذاشته 
خواهد شد.يازدهمين اجالسيه جامعه مدرسين حوزه 
علميه قم و علماي بالد با حضور شخصيت هاي برجسته 
حوزوي و  با تشكيل كميسيون هاي تخصصي با موضوع 
راهكارهاي صيانت از انقالب و نظام اســـالمي در قم

 برگزار شد.     

رئيس دفتر رهبر معظم انقالب: فرزندان رهبر انقالب حتي پول يك برگ فتوكپي را به بيت المال مي پردازند
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نجار: تسريع در استمهال وام هاي 
كشاورزي،ضروري است

كرمانـ  خبرنگار اطالعات: رئيس سازمان مديريت بحران تأكيد كرد: با 
توجه به زلزله خيز بودن استان كرمان بايد بدون قيد و شرط در حوادث هزينه 

كنيم، كه در بسياري از مواقع انجام اين كار امكانپذير نيست . 
   اسماعيل نجار در جلسه شـــوراي مديريت بحران استان كرمان كه با 
حضور استاندار و شماري از مسئوالن استان در محل استانداري برگزارشد، 

افزود: 2 ميليون واحد مسكوني در كشور نوسازي شده است . 
وي تسريع در استمهال وام هاي كشاورزي را مورد تأكيد قرار داد و گفت: 
براي مواردي كه در بخش خشكسالي و سرمازدگي مشكل دارند و وام دريافت 
نكرده اند، هر هكتار 5 ميليون تومان تسهيالت با كارمزد پايين و هر هكتار 2 
ميليون تومان كمك بالعوض داريم كه براي امسال موافقت شده است 1020 
ميليارد تومان از محل ماده 10 و 12 در اختيار وزارت نيرو براي آبرســـاني 
روستايي و آبرساني سيار قرار گيرد و 40 ميليارد تومان هم براي بخش عشايري 
بود كه سهم اســـتان كرمان در اين دو بخش حدود 100 ميليارد تومان بوده 
است  .نجار تأكيد كرد: 50 ميليارد تومان هم براي استان كرمان تصويب كرديم 
تا استاندار بتواند در مسائلي از جمله محيط زيست و... هزينه شود، اما هنوز از 

سوي سازمان مديريت برنامه ريزي پرداخت نشده است . 
   او از اختصاص 4 ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي براي آبخيزداري 
و آبخوانداري خبر داد و گفت: 20 ميليارد تومان براي ساماندهي سيالب هاي 
استان اختصاص خواهيم داد . در ادامه اين نشست، استاندار كرمان گفت: از سال 
60 تا 96، هشت زلزله باالي 5 ريشتر در استان كرمان داشته ايم كه آثار مخرب 
داشـــته اند كه در 15 سال گذشته در مجموع در شهرها و روستاها 103 هزار 
واحد مسكوني و تجاري ساخته شده و 55 هزار واحد هم در دست ساخت 
است  . فدايي با اشاره به اين كه در استان كرمان 18 گسل فعال وجود دارد كه 
هر لحظه مواجهه با زلزله هاي باال را ايجاد مي كند،اظهار داشت: همانطور كه 
شاهد بوديم در زلزله راور و كوهبنان براي هر واحد روستايي 59 ميليون تومان 
و واحدهاي شهري 75 ميليون تومان در مجموع وام و كمك بالعوض دولت 

اختصاص داده شد  . 
اســـتاندار كرمان كندي تصميم گيري و تأخير در اجراي مصوبات براي 
اجراي نهايي در استان داراي ايراد جدي دانست و گفت: فروردين امسال به 
دليل افزايش ناگهاني دما با خسارت شديد به توليد پسته درمنطقه شمال استان 
مواجه شـــديم و 80 درصد خسارت ديديم، به اين منظور استمهال وام هاي 
كشـــاورزان خسارت ديده را خواستار شديم اما با پيگيري هاي متعدد و رفع 
اشكاالت و ابهامات، نهايتاً 2 هزار ميليارد تومان سقف بخشودگي تعهد دولت 
را آوردند كه فقط در استان كرمان 750 ميليارد تومان بار مالي است، اما بعضًا 

بانك ها اجرا نمي كنند . 

ايجاد مركز مطالعات اسالمي زنان و خانواده در 
سيستان و بلوچستان

 زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: مدير كل بانوان و خانواده استانداري سيستان 
و بلوچستان از تشكيل مركز مطالعات اســـالمي زنان و خانواده سيستان و 

بلوچستان در آينده نزديك خبر داد.
فاطمه فاضلي اظهار داشت: به منظور تعامل و هم انديشي هر چه بيشتر 
ميان فعاالن و پژوهشـــگران حوزوي و دانشگاهي زن استان، مركز مطالعات 

اسالمي زنان و خانواده سيستان و بلوچستان ا يجاد مي شود.
او افزود: وحدت و درك عميق از دين مبين اسالم با مطالعه جدي محقق 

مي شود و اين مطالعه در حوزه زنان از اهميت ويژه اي برخوردار است.
وي با اشـــاره به راه اندازي مركز مطالعات اسالمي زنان گفت: به منظور 
تاسيس اين مركز رايزني هايي با مديران واحد خواهران حوزه علميه مسجد 

مكي (تسنن) و مكتب نرجس (تشيع) انجام شده است.

 150 اثر منقول فرهنگي و تاريخي در استان مركزي 
مستندسازي مي شود 

اراكـ  خبرنگار اطالعات: مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دســـتي و 
گردشـــگري استان مركزي گفت: به دليل اهميت برداشت هاي كارشناسي و 
اصولي از آثار غير منقول كشف شده دراين استان،150 اثر جديد مستند سازي 

مي شود. 
عليرضا ايزدي افزود: اين آثار شـــامل 90 شي از دست كندهاي تهيق و 
رباط آغاج خمين، 45 اثر از شهرســـتان ساوه و زرنديه و همينطور 15 اثر از 
شهر تاريخي آستانه هســـتند كه همگي داراي ارزش هاي تاريخي بوده و به 
مستندسازي احتياج دارند.  او با اعالم اينكه در ادوار گذشته4200 اثر منقول 
فرهنگي استان مستندسازي شده اند گفت: اين روند با دقت و تداوم ادامه دارد 
چراكه به ميزان حفظ اين آثار، ثبت اطالعات موشـــكافانه آنها داراي اهميت 
است و چه بسا به لحاظ رمزگشايي هاي تاريخي از درجه باالتري از اهميت 

برخوردار باشد. 

مشكل ترافيك 40 نقطه حادثه خيز تبريز با نصب 
دوربين هاي هوشمند حل مي شود

تبريزـ  خبرنگاراطالعات: مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تبريز گفت: مشكل ترافيك 40 نقطه حادثه خيز اين شهر با نصب 

دوربين هاي هوشمند رفع مي شود.
 اصغر آدي بيگ افزود: اين نقاط حادثه خيز بيشتر در محورهاي بسيج، 
جاده باسمنج، رسالت و ذاكر شناسايي شده اند، ترافيك سنگيني دارند و براي 
تامين امنيت عابران پياده، مسافران و رانندگان با هماهنگي پليس در اولويت 

مطالعه و اصالح هندسي قرار گرفته اند. 
وي با بيان اينكه با اصالح هندسي نقاط حادثه خيز تبريز، بار زيادي از 
مشكالت ترافيكي اين نقاط رفع مي شود، اظهار داشت: نصب دوربين هاي 
هوشمند نيز از ديگر راهكارها براي حل مشكالت ترافيكي درسطح شهر 
است.هم اكنون بيش از 200 دوربين هوشمند در سطح شهر و مسيرهاي 
رفت و آمد خودروها نصب شده كه شامل دوربين هاي نظارتي، ثبت تخلف 
چراغ راهنمايي و ثبت پالك اســـت.40 دوربين هوشمند نيز با حمايت 
مديريت شهري ســـال آينده در مسيرهاي پررفت و آمد شهر و از جمله 
جاده سنتو، بزرگراه  هاي پاسداران و كسايي، تقاطع ها، نقاط آسيب پذير و 

مكان هاي حاشيه نشين نصب مي شود.
نصب اين دوربين ها 30 تا 40 درصد از سرعت غيرمجاز خودروها در 

مسيرهاي رفت و آمد آنها در سطح شهر مي كاهد.
آدي بيگ محور دروازه تهران را از مســـيرهاي پرترافيك تبريز اعالم 
كرد و اظهار داشـــت: در اين منطقه روزانه حدود 100 دستگاه خودروي 
مسافربر برون شهري براي جابجايي مسافران به شهرستان هاي اهر، كليبر 
و بســـتان آباد فعاليت مي كنند؛ كه براي رفع مشكل ترافيك اين منطقه با 
همكاري شهرداري منطقه 2، زمين خالي واقع در زير پل كابلي در اختيار اين 
سازمان قرار گرفته است كه پس از خط كشي براي جابجايي مسافران برون 

شهري مورد استفاده قرار مي گيرد. 

ضرورت تشكيل زنجيره صادرات سيب درختي 
آذربايجان غربي

اروميهـ  خبرنگاراطالعات: مدير توســـعه بازرگاني جهادكشاورزي 
آذربايجان غربي بر ضرورت تشـــكيل زنجيره صادرات سيب درختي با 

مشاركت باغداران و تشكل هاي استان تاكيد كرد. 
احمد دهقان در جلسه هماهنگي تشـــكيل زنجيره صادرات سيب 
درختي استان با اشاره به استقبال تشكل ها و باغداران استان به منظور تشكيل 
زنجيره صادرات سيب درختي اظهارداشت: جهت ثبت زنجيره صادرات 
ســـيب آذربايجان غربي مشـــاركت و حضور باغداران در قالب تشكيل 
تعاوني هاي باغداري يا مشاركت فردي جهت مديريت و تصميم سازي 
اين زنجيره الزم و ضروري است. وي با اشاره به كاهش صادرات سيب از 
استان اشاره كرد و گفت: راه اندازي زنجيره ملي سيب نقش بسيار پررنگي 
در ساماندهي بازار سيب و كاهش مشكالت كشاورزان دارد و به افزايش 

صادرات اين محصول منجر مي شود. 
او ادامه داد: بنا به درخواســـت اعضا سرمايه شركت سهامي از 10 
ميليارد تومان به 5 ميليارد تومان تقليل يافت و شرايط عضويت باغداران در 

آيين نامه نيز با توليد ساالنه 25 تن مد نظر قرار گرفته شده است. 
دهقان اضافه كرد: سازمان جهادكشـــاورزي استان به عنوان متولي 
بخش با برگزاري جلسات متعدد و آماده سازي بستر تشكيل از اين زنجيره 
صادراتي جهت رفع مشكالت و معضالت توليد و صادرات سيب اقدامات 
اساسي انجام داده است كه در مرحله ثبت شركت قرار داريم و حلقه هاي 
زنجيره تكميل شـــده است و پيش بيني مي شـــود با تشكيل اين زنجيره 

صادرات محصول سيب استان تسريع شود. 

گشايش نگارخانه شاهنامه در مجموعه 
خانه فرهنگ اسالمي ندوشن  

ندوشنـ  خبرنگار اطالعات: بخشدار ندوشن اعالم كرد: در مراسم 
نقد و تحليل كتاب دكتر اسالمي با عنوان «شبي با روزها» كه 20 ديماه برگزار 
مي شود، نگارخانه شاهنامه در مجموعه خانه فرهنگ دكتراسالمي ندوشن 

همراه با نمايشگاهي از عكس هاي فرزين ناظم زاده افتتاح مي شود. 
سيدبهروز موسوي در اين باره افزود: اين نگارخانه در 200 متر مربع 
به منظور نمايش آثار هنري در مجموعه خانه فرهنگ اســـالمي ندوشن 
طراحي و احداث شده است كه با كتابخانه تخصصي دكتر اسالمي و سالن 
آمفي تئاتر و بخش هاي اداري آن، پرديس فرهنگي ارزشـــمندي است كه 
توسط نويسنده صاحب نام دكتر اسالمي ندوشن در محل خانه پدري ايشان 
بنيان گذاشته شده است و محل برگزاري كالس هاي فرهنگي و هنري و 
همايش ها و نشست هاي علمي و جشنواره ها و نمايشگاه هاي هنري است. 

نيازمنديها تلفني آگهي مي پذيرد

021-22225333 

شماره نمابر نيازمنديها

22224963-22224886

آگهي دعوت سهامداران شركت داروسازي فارابي طبرستان 
(سهامي خاص) به شماره ثبت 739 و شناسه ملي 

10760120579 جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده
بدين وسيله از كليه سهامداران شـــركت دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي 
فوق العاده كه ســـاعت 20 روز جمعه مورخ 1397/10/28 در محل قانوني شـــركت 

تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
 دسـتور جلسـه: 1ـ افزايش ســـرمايه  2ـ ســـاير مواردي كه در صالحيت مجمع 

فوق باشد. 
هيئت مديره 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العادهـ  نوبت دوم 
شركت كنسرسيوم ساختماني سپيدار وانديك(سهامي خاص)

به شماره ثبت 28746 و شناسه ملي 10100742068
نظر به اينكه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول مورخ 97/10/12 به علت نرســـيدن 
به حدنصاب قانوني به جلســـه دوم موكول گرديد بدينوسيله از كليه سهامداران شركت كنسرسيوم 
ســـاختماني سپيدار وانديك(سهامي خاص) دعوت مي شـــود تا در جلسه مجمع عمومي عادي به 
طور فوق العاده در روز  شنبه ســـاعت 8 صبح تاريخ 97/10/29 در محل قانوني اين شركت حضور 

به هم رسانند.
 دسـتور جلسـه: 1ـ تعييـــن اعضاي هيـــات مديره 2ـ تعييـــن بازرس اصلـــي و علي البدل 

هيأت مديره شركت3ـ تصويب ترازنامه سود و زيان 4ـ ساير موارد

آگهي مزايده فروش ماهي پرورشي 
شركت زراعي دشت ناز در نظر دارد حدود 80 تن انواع ماهي پرورشي 
گرمابي شــــامل (فيتوفاك، بيگهد كپور، آمور) آببندان هاي شماره 3 
واحد مهدشت با مســــاحت حدود 11 هكتار و شماره 2 واحد بهشهر 
به مساحت حدود 10 هكتار خود را از طريق مزايده عمومي به فروش 
برســــاند. متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت 
فرم شرايط مزايده به امور بازرگاني شركت به آدرس ذيل مراجعه و يا 

با تلفن به شرح ذيل تماس حاصل نمايند. 
شايان ذكر اســـت قيمت پايه فروش هر كيلو ماهي آببندان هاي 

فوق الذكر به صورت تركيبي دراسناد مزايده درج خواهد شد. 
آخرين زمان دريافت پيشـــنهادها: ســـاعت 12روز شنبه مورخ 

1397/10/22
زمـــان بازگشـــايي پاكت ها: ســـاعت 13روز شـــنبه مورخ 

1397/10/22
مكان: ساريـ  جاده گهرباران، شركت زراعي دشت ناز 

تلفن: 33726400ـ  33726393ـ 011
آقاي اكبري جهت هماهنگي 09128859454

آگهي افزايش سرمايه و اعمال حق تقدم سهام شركت سيمان مند دشتي(سهامي خاص) 
شماره ثبت444 شهرستان خورموج

بدينوسيله به اطالع كليه سهامداران محترم شركت سيمان منددشتي (سهامي خاص) مي رساند هيأت مديره شركت سيمان 
منددشتي در جلسه مورخ 1397/09/24 و براســـاس مصوبه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مورخ 97/08/14 مقرر 
نمود ســـرمايه ثبت شده شركت از مبلغ 1/350/000/000/000 ريال (مبلغ به حروف يكهزار و سيصد و پنجاه ميليارد ريال) تا 
مبلغ 1/550/000/000/000 ريال (مبلغ به حروف: يك هزار و پانصد و پنجاه ميليارد ريال) منقسم به 155/000/000 سهم با 
نام ده هزار ريالي از محل آورده نقدي و يا مطالبات حال شده سهامداران افزايش يابد. بنابراين هر صاحب سهم به ازاي هر سهم 

ده هزار ريالي از حق تقدم خريد14/81% سهم (به حروف: چهارده و هشتاد و يك صدم درصد سهم) برخوردار مي باشد.
ســـهامداران ارجمند مي توانند از تاريخ نشـــر اين آگهي لغايت 60 روز نســـبت به واريز وجوه مربوط به حق تقدم ســـهام 
 خود، به حســـاب جاري ســـپهر به شـــماره 0104157639004 نزد بانك صادرات كد516 به نام شركت سيمان منددشتي 
(سهامي خاص) اقدام و رسيد مربوطه را به دفتر شركت در تهران به آدرس: خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي، بين خيابان58 
و 60ـ  پالك430ـ طبقه 4ارســـال و يا تسليم نمايند. بديهي است براي كليه سهامداران محترم برگ حق تقدم سهام به وسيله 

پست سفارشي ارسال خواهد شد.
هيأت مديره
شركت سيمان منددشتي(سهامي خاص)

برگ سبز و سند كارخانه كاميون آيفا 
مدل1982 پالك681ع63ايران45 
موتور024264 شاسي017299 

مفقود شده و اعتبار ندارد.

شناسنامه مالكيت خودرو 

 (برگه سبز) پژو پارس 

 شماره موتور 

181B0087791 شاسي 

 NAAN11FEXJH957971

پالك 421م94ـ ايران93 

مفقود و فاقد اعتبار است.

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) 
و فاكتور فروش كارخانه (سند 

كمپاني) خودرو سواري پژو 
405 مدل 1389 به شماره 

399د76ايران32 و شماره موتور 
12489077362 و شماره شاسي 
523357 به نام علي حسيني بجد 

مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است.زابلـ  علي حسيني  بجد

كارت دانشجويي مهران سروري به 
شماره 9715052110 دانشگاه 

كردستان كارشناسي آب مفقود و از 
اعتبار ساقط است.سنندج

آگهى تغييرات 
شركت خدمات بيمه اى امين پارسيان سهامى خاص 

به شماره ثبت 237149 و شناسه ملى 10102780407 
پيرو آگهـــى مكانيـــزه شـــماره 139730400901071474 مورخ 
1397/5/21 اعالم مى دارد كه صادر كننده مجوز شـــركت بيمه پارسيان 

صحيح مى باشد بدينوسيله مراتب اصالح مى گردد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307629)

تاسيس موسسه غير تجارى اتحاديه صنف توليدكنندگان 
و تعميركاران تجهيزات الكترونيكى و حفاظتى تهران 

درتاريخ 1395/08/08 به شماره ثبت 
40023 به شناسه ملى 14006279596

 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده 
كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع 

عموم آگهى ميگردد 
-موضوع موسســـه : به استناد ماده 21 قانون نظام صنفى و آيين نامه هاى 
مربـــوط به منظور حفظ و حمايت از حقوق صنفى و انجام وظايف مقرر در 
قانون و آيين نامه هاى مزبور و نيز ايجاد و تحكيم اصول همكارى بين افراد 
صنف و بهبود وضع پيشه و خدمات در ارتباط با رفاه مصرف كنندگان ، بهبود 
اقتصاد شهر و تســـهيل روابط افراد صنفى با موسسات دولتى و خصوصى 
اتحاديه اى به نام اتحاديه صنـــف توليدكنندگان و تعميركاران تجهيزات 
الكترونيكى و حفاظتى تهران شهرســـتان تهران تشكيل مى گردد. -مدت 
موسســـه : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود . -مركز اصلى موسسه : تهران 
- بلواركشـــاورز خيابان فلسطين جنوبى كوچه ذاكرى پالك 4 كد پستى 
1416753713 -سرمايه موسسه : فاقد سرمايه مى باشد . -اولين مديران 
موسســـه : 1 . آقاى صادق فيض آبادى به شماره ملى 0051108453 به 
سمت رئيس اتحاديه 2 . آقاى فرهاد نجمى به شماره ملى 0490143342 
به ســـمت نائب رئيس اول اتحاديه 3 . آقاى عمران قاسمى به شماره ملى 
2631471768 به سمت نائب رئيس دوم اتحاديه 4 . آقاى محمد قلمچى 
به شماره ملى 0069774102 به ســـمت دبير اتحاديه 5 . آقاى فرشيد 
جهانبخشى به شماره ملى 0052821854 به سمت خزانه دار اتحاديه به 

عنوان اعضاى هيئت مديره براى مدت چهار سال انتخاب گرديدند . 
- دارندگان حق امضاء : كليه اوراق بهادر و تعهدآور اتحاديه از قبيل چك ، 
 سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسالمى ، اسناد تعهدآور ، اوراق بهادار بانكى ،
تعهدات مالى و حقوقى با امضاى ثابت خزانه دار و امضاى رئيس ، در غياب 
 رئيس با امضاى نائب رئيس به همراه مهر امور مالى اتحاديه معتبر مى باشد .
نامه هاى ادارى و استخدامى و اسناد غير مالى اتحاديه با امضاى رئيس و در 
غياب وى با امضاى نائب  رئيس و مهر اتحاديه انجام مى گردد . -اختيارات 
هيئـــت مديره : طبق اساســـنامه . - بازرس اتحاديـــه : آقاى محمدرضا 
شهسوارى علويجه به شماره ملى0042770920 به سمت بازرس اتحاديه 
براى مدت چهار سال انتخاب شد . - به موجب نامة شماره 123484 مورخ 

1394/12/11 اتاق اصناف تهران آگهى گرديد . 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(307632)

آگهى تغييرات شركت مشاوره مديريت مپنا شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 427831 و شناسه ملى 10320807831 

به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/02/30 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : - افراد مشـــروحه ذيل براى مدت دو ســـال به 
عنوان اعضـــا هيات مديره شـــركت انتخاب گرديدند: شـــركت گروه مپنا 
به شناســـه ملى 10101431259 -شـــركت مهندسى و ســـاخت بويلر و 
تجهيزات مپنا به شناســـه ملى 10100575568 - شركت احداث و توسعه 
نيروگاههاى مپنا توســـعه يك به شناســـه ملى 10102649926 -شركت 
موننكو ايران به شناســـه ملى 10100604483 - شركت توسعه نفت و گاز 
 مپنا به شناســـه ملى 10103681084 - روزنامه اطالعات به عنوان روز نامه 
كثير االنتشار جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. - موسسه حسابرسى 
بهراد مشار به شناسه ملى 10840017999 را به سمت بازرس اصلى شركت 
و موسسه حسابرسى هوشيار مميز به شناسه ملى 10100439645 به سمت 
بازرس على البدل شركت براى ســـال مالى منتهى به1397/12/29 انتخاب 
گرديدند. ترازنامه و حســـاب سود و زيان مربوط به عملكرد سال مالى منتهى 

به 1396/12/29 مورد تصويب مجمع قرار گرفت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307630)

آگهى تغييرات شركت توسعه فن آوران اطالعات هرمس سهامى خاص 
به شماره ثبت 516229 و شناسه ملى 14007101090 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396/09/14 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : - محل شركت به تهران - شهرستان تهران - بخش مركزى - شهر تهران-
 اميرآباد-بزرگراه حكيم-خيابان كارگر شمالى-پالك -1450طبقه همكف-كد پستى
439956191 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(307628)

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت نام نيك(سهامي خاص) به شماره ثبت31439 

شناسه ملي 10100768837
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت نام نيك(سهامي خاص) 
و يا نمايندگان قانوني آنان دعوت به عمل مي آيد، تا در جلســـه مجمع 
عمومي عـــادي به طور فوق العاده شـــركت، در تاريخ 1397/10/27 
رأس ســـاعت10 صبح روز پنجشـــنبه كه در محل شركت به نشاني: 
تهران، اتوبان تهران كرج، ورودي شـــرقي پـــارك چيتگر، خيابان 
مراديان(كوهك ســـابق)، مجتمع تجاري طوبي، ورودي شمالي برج، 

طبقه10، واحد1103 تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانيد.
دستور جلسه:

1) استماع گزارش هيأت مديره و حسابرس و بازرس قانوني شركت
2) رسيدگي و تصويب صورت هاي مالي منتهي به 96/12/29

3) تعيين روزنامه كثيراالنتشار
4) ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 

مي باشد.
هيأت مديره شركت نام نيك (سهامي خاص)

آگهي دعوت از سهامداران شركت لشكه (سهامي خاص) 
در حال تصفيه به شماره ثبت 17175

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده(نوبت اول) از كليه سهامداران دعوت 
مي شـــود در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت لشكه (در حال 
تصفيه) كه در تاريخ 97/10/30 در محل قانوني شـــركت تشكيل مي گردد، 
 حضور به هم رسانند. دسـتور جلسه:  1ـ اســـتماع گزارش مدير تصفيه

2ـ انتخاب مدير تصفيه 3ـ هرگونه تصميمي كه در صالحيت مجمع باشد
مدير تصفيه: علي شريفي

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت صنايع الستيكي پارميدا(سهامي خاص)

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت صنايع الستيكي پارميدا(سهامي خاص) 
 دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده كه در ساعت 14
پنج شـــنبه 1397/10/27 در محل اقامتگاه قانوني شـــركت واقع در تهران، خيابان 
جمال الدين اســـدآبادي، ميدان فرهنگ، خيابان38 (شهيد فضل الهي)، نبش خيابان 
جهان آرا، پالك46 برگزار مي گردد، حضور به هم رســـانند. دسـتور جلسـه: تعيين 

اعضاي هيات مديره
رئيس هيئت مديره شركت صنايع الستيكي پارميدا  (سهامي خاص)

كليه مدارك سواري سمند 
LX EF7 مدل 1393 

رنگ سفيد شماره شاسي 
EF578177 شماره موتور 
147H0090930 پالك 

861/34ج54 به نام 
شهرام هليلي موگوني مفقود 

و از درجه اعتبار 
ساقط مي گردد!اميديه

كليه مدارك خودرو پرايد 
مدل 85 به رنگ نقره اي 

ـ آبيـ  متاليك شماره 
شهرباني 164ب92 

ايران 15 و شماره موتور 
1524608 شماره شاسي 

S1412285207416 به نام 
رحيم قاسمي مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز و سند موتورسيكلت سيستم 
جترو 200cc به شماره شهرباني

 ايران 691ـ 77792 
به شماره موتور 

NCW200911011 و شماره 
 NCW***200E9003110 تنه
به نام بهروز جابري مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

«حسينيـ  آباده»

كارت هوشمند راننده 
به شماره 2040083 به 
نام آقاي كرامت رنجبر 
به شماره گواهينامه 
8710010221 و 
شماره كارت ملي 

2529385300 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. «استهبان»

برگ سبز وانت پيكان 
مدل 1386 به شماره پالك 

94ـ446ب15 و شماره 
موتور 11485019272 و 
شماره شاسي 31603708 
به نام موسي حسيني حكمي 
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (تبريز)

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
 به طور فوق العاده نوبت دوم

 تعاوني مسكن كاركنان مجتمع دخانيات تهران 
به شماره ثبتي 356612

بدينوسيله از كليه اعضاي محترم شركت تعاوني مذكور دعوت به 
عمل مي آيد رأس ساعت 10 صبح  روز چهارشنبه 97/10/26، در 
سالن  تربيت بدنى  باشگاه دخانيات واقع در خيابان قزوين خيابان 

شهيد رسول قديمى حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1ـ استماع گزارش هيأت مديره و بازرس

2ـ انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره

ضمنا يادآوري مي گردد:
الف : اين مجمع با حضور هر تعداد از كل اعضاي شـــركت تعاوني، 
رســـميت مي يابد و تصميماتي كه در آن اتخاذ مي شود براي كليه 

اعضا(اعم از غايب و مخالف) نافد و معتبر خواهد بود.
ب : مجوز ورود به جلســـه فقط با ارائـــه برگه عضويت تعاوني و يا 

وكالتنامه و كارت شناسايي، ميسر خواهد بود.
ج: هر عضـــو مي تواند وكالت 3نفر از اعضاي تعاوني و هر غير عضو 
وكالت يك نفر از اعضا را تقبل نمايد.(حضور وكيل و موكل جهت 

دريافت وكالتنامه در دفتر تعاوني الزاميست).
هيأت مديره

 با توجه به اينكه  مجمع عمومى عادى ساليانه شركت رويان بذرگستر(سهامى خاص) 
منتشره در روزنامه اطالعات شماره27168 مورخ 1397/09/20 ، در تاريخ 97/10/5  
به علت نرســـيدن به حد نصاب، رسميت نيافت و تشكيل نگرديد، لذا بدينوسيله از 
كليه سهامداران محترم دعوت مى شود در مجمع عمومى عادى ساليانه نوبت دوم 
صاحبان ســـهام شركت كه راس ساعت 15 روز شنبه مورخ1397/10/29 در محل 

قانونى دفتر شركت  برگزار مى گردد، حضور به هم رسانيد.
دستور جلسه:

1-استماع گزارش بازرس
2- تصويب صورتهاى مالى 96 منتهى به 1396/7/30

3- انتخابات بازرس و حسابرس قانونى براى سال مالى 97
4- انتخابات هيات مديره

5- ساير مواردى كه پيشنهاد و به تصويب مجمع برسد.

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه نوبت دوم
شركت رويان بذرگستر(سهامى خاص)

شماره ثبت 203368

هيأت مديره 

بسمه تعالي

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت اول) 
انجمن صنفي دندانپزشكان عمومي ايران

  بدينوسيله از كليه اعضاي محترم پيوســـته انجمن صنفي دندانپزشكان عمومي ايران 
به شماره ثبت 12813 و شناســـه ملي 10100606000 دعوت مي گردد تا در مجمع 
عمومي عادي ساليانه (نوبت اول) كه در تاريخ   15  /  11  / 1397  روز دوشنبه ساعت 12 در 
محل انجمن دندانپزشـــكان عمومي ايران به نشاني تهران، بزرگراه مدرس شمال، بلوار 
ميرداماد، بن بســـت قدوسي، پالك يك برگزار خواهد شد، حضور بهم رسانند:   دستور 
جلسـه مجمع عمومـي عـادي سـاليانه (نوبـت اول)    1) گزارش عملكرد هيات 
 مديره منتهي به ســـال 1396       2) گزارش مالي منتهي به سال 1396        3) گزارش بازرس

    4) ساير موارد.        با توجه به مفاد اساسنامه كساني مي توانند در مجمع عمومي عادي ساليانه  
نوبت اول شـــركت كنند كه عضو انجمن بوده و حق عضويت در سال 1397 را پرداخت 
نموده باشند. در اين صورت براساس ماده 11 اساسنامه صنفي مجمع با تعداد نصف بعالوه 

يك اعضاء حاضر تشكيل خواهد شد. 
هيأت مديره انجمن صنفي دندانپزشكان عمومي ايران 

تاريخ انتشار 97/10/15

بسمه تعالي

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت اول) 
انجمن علمي دندانپزشكان عمومي ايران

     بدينوسيله از كليه اعضاي محترم پيوســـته انجمن علمي دندانپزشكان عمومي ايران 
به شماره ثبت 17163 و شناســـه ملي 10100606000 دعوت مي گردد تا در مجمع 
عمومي عادي ساليانه (نوبت اول) كه در تاريخ 1397/11/15 روز دوشنبه ساعت 13 در 
محل انجمن دندانپزشـــكان عمومي ايران به نشاني تهران، بزرگراه مدرس شمال، بلوار 
ميرداماد، بن بســـت قدوسي، پالك يك برگزار خواهد شد، حضور بهم رسانند:   دستور 
جلسـه مجمع عمومـي عـادي سـاليانه (نوبـت اول)    1) گزارش عملكرد هيات 
 مديره منتهي به ســـال 1396     2) گزارش مالي منتهي به سال 1396         3) گزارش بازرس  

 4) ســـاير موارد.        با توجه به مفاد اساسنامه كســـاني مي توانند در مجمع عمومي عادي 
ســـاليانه نوبت اول شـــركت كنند كه عضو انجمن بوده و حق عضويت در سال 1397 را 
پرداخت نموده باشند. در اين صورت براساس تبصره 2 ماده 12 اساسنامه علمي مجمع با 

تعداد نصف بعالوه يك اعضاء حاضر تشكيل خواهد شد. 
هيأت مديره  انجمن علمي دندانپزشكان عمومي ايران 

تاريخ انتشار 97/10/15

آگهى تغييرات شركت بازرگانى پرچين شاران سهامى خاص
به شماره ثبت 352907 و شناسه ملى 10103984582 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فـــوق العاده مورخ 
1395/03/20 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : ترازنامه و حساب سود و زيان 
شـــركت ســـال مالى 1393مورد تصويب قرار گرفت. خانم مونا آقامحمد 
كالهدوز به شـــماره ملى 0058367659 به ســـمت بازرس اصلى و خانم 
منا ضرابى به شـــماره ملى 0070994854 به ســـمت بازرس على البدل 
براى مدت يكســـال مالى انتخاب شـــدند. اعضاى هيات مديره براى مدت 
2 ســـال به قرار ذيل تعيين گرديدند: آقاى كاوش رفيعى زاده به شـــماره 
ملى 0069117047 به ســـمت مديرعامل و عضو هيات مديره آقاى آرش 
منصورى به شـــماره ملى 1817271326 به ســـمت نايب رئيس هيات 
مديره آقاى يداله مدنى به شـــماره ملى 0062484699 به سمت رئيس 

هيات مديره 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(307577)

آگهى تغييرات شركت ارزش آفرينان سامان سهامى خاص 
به شماره ثبت 504436 و شناسه ملى 14006512684 

به اســــتناد صورتجلســــه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/02/09 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - شركت توسعه ساختمانى 
سامان به شناســــه ملى 10103421202، شركت توسعه تجارت پيام 
ايرانيان به شناســــه ملى 10102930669 و شركت فراز ماهر آسيا به 
شناســــه ملى 10102628434 به عنوان اعضــــاى هيأت مديره براى 
مدت 2 سال انتخاب گرديدند. - مؤسســــه حسابرسى و خدمات مالى 
آريا بهروش حسابداران رســــمى به شماره ثبت 17947 و شناسه ملى 
10100621378 به عنوان بازرس اصلى و موسسه وانيا نيك تدبير به 
شماره ثبت 28650 و شناسه ملى 10320721862 به عنوان بازرس 

على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307625)

آگهى تغييرات
شركت داده كاوان پيشرو ايده ورانگر سهامى خاص 

به شماره ثبت 449361 و شناسه ملى 14003870264 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/03/20 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : آرمان فضلى به شـــماره ملى 2295140005 به سمت رئيس 
هيئـــت مديره و مدير عامل و عليرضا شـــيعه دوســـت به شـــماره ملى 
2750510635 به ســـمت نايب رئيس هيئت مديره و هومن احمدى به 
شمارملى 0064313972به ســـمت عضو هيئت مديره انتخاب گرديدند و 
 كليه اســـناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات،

 قراردادها و عقوداســـالمى با امضاء دو نفر از سه نفر از اعضاء هيئت مديره 
همراه با مهر شركت معتبر مى باشـــد. كليه مكاتبات ادارى، قراردادهاى 
فروش و پشـــتيبانى با امضاى مديرعامل و هريك از اعضاء هيئت مديره به 

تنهايى همراه با مهر شركت معتبر ميباشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(307645)

آگهى تغييرات شركت تعاونى كار آفرينان همكار امين
 به شماره ثبت 391130 و شناسه ملى 10320417919 

به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مـــورخ 1396/05/01 و مجوز شـــماره 
952/15/369388 مـــورخ 95/12/9 و مجوز شـــماره 962/15/135935 مورخ 
مورخ 96/5/28 اداره تعاون استان تهران تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى مصطفى 
مكاوى پور به شـــماره ملى 3256121284 به ســـمت رئيس هيات مديره، آقاى 
مهدى ريخته گر به شماره ملى 1828854026 به سمت نايب رئيس هيات مديره، 
آقاى محمدعلى پشنگ پور به شماره ملى 4898845509 به سمت منشى هيات 
مديره و آقاى ارسالن منعم به شماره ملى 0047115998 به سمت مديرعامل براى 
مدت سه (3) ســـال انتخاب گرديد. كليه قراردادها و اسناد و اوراق تعهد آور مالى و 
بانكى از قبيل چك، سفته و اوراق بهادار با امضاء ثابت مديرعامل آقاى ارسالن منعم 
به اتفاق رئيس هيات مديـــره آقاى مصطفى مكاوى پور يا نايب رئيس هيات مديره 
آقاى مهدى ريخته گر و مهر شـــركت داراى اعتبار و اوراق عادى و نامه ها با امضاء 

مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر مى باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (310670)

سرويس شهرســـتانها: همايش «تقنين در جمهوري 
اســـالمي» پيرامون بررســـي عملكرد مرحوم آيت اهللا   
اكبر هاشمي رفسنجاني در مجلس شوراي اسالمي و مجمع 
تشخيص مصلحت نظام،   با حضور شماري از مسئوالن، 
در دانشگاه مفيد قم برگزار  شد. علي مطهري نايب رئيس 
مجلس شوراي اسالمي، محسن هاشمي رفسنجاني رئيس 
شوراي اسالمي شـــهر تهران، حجت االسالم والمسلمين 
مجيد انصاري عضو مجمع تشـــخيص مصلحت نظام و 
حسين مهرپور رئيس دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي 
تهران از سخنرانان اين همايش بودند كه ديدگاه هاي خود 

را بيان كردند.  
علي مطهري،نايب رئيس دوم مجلس شوراي اسالمي 
در همايش «تقنين در جمهوري اسالمي» كه در محل تاالر 
اجتماعات دانشـــگاه مفيد قم برگزار شد، اظهار داشت: 
مي توانيم مرحوم آيت اهللا هاشـــمي رفسنجاني را به عنوان 
مؤســـس قانونگذاري در جمهوري اسالمي معرفي كنيم، 
چرا كه نقش اساسي در پياده كردن نظام جمهوري اسالمي 
داشتند و پس از آن هم تأثيري كه ايشان در تصويب قوانين 

خصوصا در سال هاي اول انقالب ايفا كردند. 
  مطهري، با اشـــاره به روابط شهيد مطهري و مرحوم 
آيت اهللا هاشمي رفسنجاني گفت: همانطور كه خود مرحوم 
آيت اهللا هاشمي در مقاله اي نوشتند، «موقع ورود به حوزه 
علميه 14 ســـاله بودم؛ نظرم به گوشه اي ازمدرسه علميه 
جذب شد كه طالب درس خوان در آن جا تجمع مي كنند و 
رفت و آمد امام راحل هم به آنجا اتفاق مي افتد و بعد فهميدم 
آن جا حجره شخصي به نام استاد مطهري است كه به عنوان 
شيخ خراساني شناخته مي شد»؛ ايشان مي گويد «من هم مايل 
بودم خودم را به ايشان نزديك كنم و جواب برخي سؤاالتم 
را از ايشـــان بگيرم و وي گفت: مرحوم آيت اهللا هاشمي 
رفسنجاني، بعد از انقالب هم در هر منصبي كه بودند، موفق 
بودند و همين اواخر هم رفتار ايشان در مسائل سياسي بسيار 
آموزنده بوده است؛ ايشان به گونه اي رفتاركردند كه برداشت 
درست از اصل واليت فقيه را به همگان نشان دهند؛ مرحوم 
آيت اهللا هاشمي نشان دادند كه واليت فقيه و اعتقاد به آن، 
به اين صورت نيســـت كه يك نفر فكر كند و بقيه نبايد 

اظهارنظر كنند. 
  وي تأكيد كرد: تفسير صحيح و تفسير عملي از واليت 
فقيه، كار بزرگي بود كه مرحوم آيت اهللا هاشمي رفسنجاني 

در زندگي خود آن را انجام دادند. 
 * در رأس امــور بودن مجلــس به عملكرد آن 

بستگي دارد
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، با بيان اين كه 
چه بسا نيازمند تأسيس مجلس دوم باشيم، گفت: درمنظومه 
فكري امام خميني(ره) اگرچه مردم ركن اصلي هستند و 
مجلس شوراي اسالمي ركن قانونگذاري است و مجلس 
بايد در رأس امور باشـــد، اما در رأس امور بودن مجلس 

الزاماتي دارد كه مهمترين آن، عملكرد خود مجلس است. 
  حجت االســـالم و المسلمين مجيد انصاري، اظهار 
داشت: آيت اهللا هاشمي رفسنجاني(رض) يكي از مؤثرترين 
رجال روحاني تاريخ معاصر ايران بود كه در انقالب اسالمي 
و در پيشرفت ايران و سربلندي روحانيت شيعه نقش اساسي 

ايفا كرد. 
وي گفـــت: اكنون و بعـــد از 2 ســـال از ارتحال 
آيت اهللا هاشمي(ره)، تخريبگران ايشـــان بيكار نيستند و 

كارشان را دنبال مي كنند. 
انصاري با اشاره به شرايطي كه منجر به تشكيل مجمع 
تشخيص مصلحت نظام شـــد، گفت: در ابتدا مصوبات 
مجلس شوراي اسالمي به شوراي نگهبان مي رفت و شوراي 
نگهبان هم بسياري از قوانين را رد مي كرد؛ تا اين كه صحبت 

شد كه راهكاري بايد براي اين موضوع انديشيده شود. 
وي افزود: در صفحه 20 صحيفه امام(ره) آمده است 
كه نامه اي از ســـوي بزرگان خدمت ايشان در خصوص 
بن بست هاي قانوني داده شده بود كه امام راحل هم پاسخ 
دادند كه اگر ما متوقف شـــويم در پوسته هاي گذشته و 
انعطاف الزم را درباره احكام اســـالم نشان ندهيم، اسالم، 
حوزه، روحانيت، نظام و واليت فقيه، متهم به ناكارآمدي 

خواهد شد. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: امام راحل 
به شدت باور داشتند كه نظرات متخصصان كشور بايد مورد 
توجه قرار گيرد و حتي اين احترام به نظرات كارشناسي را 
در باب موسيقي هم اعمال كردند و معتقد بودند كه علما هم 

بايد به نظرات كارشناسي اهميت دهند. 
وي اضافه كرد: به رسميت شناختن مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، حركت در مسير بن بست شكني هاي قانوني 

بود و اصوال يك حلقه مفقوده درنظام قانون گذاري كشور 
وجود داشت كه با تشكيل مجمع اين مشكل حل شد. 

انصاري گفت: مرحوم آيت اهللا هاشمي رفسنجاني را 
بايد مؤسس مجمع تشخيص مصلحت نظام نام نهاد؛ چون 
پيگيري هاي ايشـــان در بحث بن بست هاي قانوني، منجر 
به تشكيل اين مجمع شـــد كه از ابتدا هم رياست آن را 
بر عهده داشـــتند؛ اصوال ايشان با تمامي ظرفيت هايي كه 
داشتند، توانستند مجمع را در جايگاه شايسته اي قرار دهند و 
تثبيت كنند. وي گفت: شخصيت هايي كه از ذخاير حوزه و 
روحانيت هستند و توانستند افتخاراتي بيافرينند و مخصوصا 
آيت اهللا هاشمي رفسنجاني(ره) كه در هر عرصه اي حرف 
براي گفتن داشتند، نبايد شخصيت شان با بيان تهمت ها و 

اختالف افكني ها تخريب شود. 
انصاري با بيان اين كه مديران حوزه براي شناساندن 
مفاخر حوزه همچون مطهري ها و هاشمي ها، بايد تدبير كنند، 
گفت: نمي دانم در حوزه علميه، واحد درســـي هست كه 
مفاخر حوزه را همچون شهيد مدرس، به طالب معرفي كند 

يا نه، اما اين موضوع بايد مورد توجه باشد. 
 * آيت اهللا هاشمي رفسنجاني پدر تقنين جمهوري 

اسالمي است
فرزند ارشد مرحوم آيت اهللا هاشمي رفسنجاني دراين 
همايش با اشـــاره به نقش برجسته پدرش در عرصه هاي 
مختلف نظام و به ويژه قانونگذاري در كشور، گفت: آيت 

اهللا هاشمي رفسنجاني را مي توان پدر تقنين در جمهوري 
اسالمي دانست. 

محسن هاشمي رفسنجاني، اظهار داشت: تقنين زيربناي 
ساختار حاكميتي است و در مراتب ديني هم تقنين نقشي 
اصلي دارد و اصوال احكامي كه هر ديني از آن اســـتفاده 

مي كند، تقنين محسوب مي شود. 
وي افزود: اين تقنين است كه خط مشي ها را مشخص 
مي كند و بايد زمينه هاي حكمراني خوب را در هر ساختار 
سياســـي و حاكميتي ايجاد كند و به همين دليل است كه 
بزرگان انقالب اسالمي و حضرت امام(ره)، از همان ابتداي 
پيروزي انقالب سعي كردند از روش تقنيني استفاده كنند و 

ما هم همچنان از اين روش استفاده مي كنيم. 
وي با بيان اين كه آيت اهللا هاشمي رفسنجاني(ره) از 
ابتداي انقالب نقش ويژه اي در بحث تقينيني داشتند، گفت: 
مرحوم آيت اهللا هاشمي را با سابقه چند دوره رياست مجلس 
شوراي اسالمي و رياســـت چند دوره مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، مي توان پدر مسائل تقنيني جمهوري اسالمي 

ناميد. 
رئيس شوراي شـــهر تهران گفت: موضوع ديگر در 
بحث قوانين، تزاحم در مسائل قانوني است كه در نتيجه 
آن، مجمع تشـــخيص مصلحت نظام براي حل اختالف 
بين شوراي نگهبان و مجلس شـــوراي اسالمي تشكيل 
شده است و آيت اهللا هاشمي رفسنجاني(ره) در 4 دوره اي 
كه در مجمع تشـــخيص مصلحت نظام حضور داشتند، با 
اقدامات شان كاري كردند كه نهاد مجمع به عنوان نهادي كه 

معضل هاي نظام را حل مي كند، مطرح باشد. 
  ايشان به عنوان يك مجتهد، اسالم شناس و يك مدير 
با تجربه، توانستند تقدم مصلحت را در مسائل كشور خيلي 
خوب بشناســـند و به آن عمل كنند و از اين جهت امروز 

جاي شان خالي است. 
 * كليد حل مشكالت در دست حوزه است 

عضو حقوقدان شـــوراي نگهبان، با بيان اين كه امام 
خميني(ره) قبل از تغيير قانون اساسي اجازه قانونگذاري به 
مجمع تشخيص مصلحت نظام را دادند و اين اجازه را بعدا 
برداشتند، گفت: وظيفه قانونگذاري بر عهده مجلس شوراي 

اسالمي است. 
حسين مهرپور، افزود:شخصيت آيت اهللا هاشمي داراي 
ابعاد مختلف سياسي، فقهي و تفسيري بود كه همه آن ها بايد 

مورد توجه ما باشد. 
وي با اشاره به شخصيت مرحوم آيت اهللا هاشمي در 
بحث هاي مديريتي گفت: ايشان از شخصيت هاي موفق، 
موقعيت شناس و باهوشـــي بودند كه ابتكارات ايشان در 
زمينه مديريت نمود داشت و به معناي واقعي، با انصاف و 

معتدل بودند. 
اين عضو حقوقدان شـــوراي نگهبان با بيان اين كه 
مرحوم آيت اهللا هاشمي همواره با مباحث قانونگذاري در 
كشور مرتبط بودند، گفت: از ابتداي تأسيس مجلس شوراي 
اسالمي، ايشان وارد آن شـــدند و رياست آن را عهده دار 
بودند و در زمان رياســـت جمهوري شان و همچنين در 
زماني كه رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را عهده دار 

بودند، همواره با بحث قانونگذاري ارتباط داشتند. 

همايش تقنين در جمهوري اسالمي در دانشگاه مفيد قم:

آيت اهللا هاشمي رفسنجاني را بايد مؤسس مجمع تشخيص مصلحت نظام ناميد

كرمانـ  خبرنگار اطالعات: ســـتاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي شهرستان قلعه 
گنج با حضوراستاندار كرمان و رئيس سازمان 
مديريت و برنامه ريزي استان و شماري از 

مسئوالن،تشكيل جلسه داد. 
فدايي اســـتاندار كرمان در اين جلسه 
گفت: فعاليت بنياد مستضعفان در قلعه گنج 
به عنوان معين اقتصادي اين منطقه، الگويي 
براي ساير شهرستان ها و كشور مطرح است 

و اميدواريم تداوم يابد . 

وي تاكيد كرد: در سفرهاي شهرستاني 
بايد به موازات فعاليت هـــاي معين هاي 
اقتصادي، برش شهرســـتاني برنامه ششم 
توسعه دنبال شـــود تا برنامه ششم توسعه 
و برنامه هاي معين هاي اقتصادي در موازات 
هم تداوم يابند . در ادامه اين جلسه سرپرست 
معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه 
منابع استانداري با بيان اين كه اجراي ايده 
شهر نمونه اقتصاد مقاومتي قلعه گنج و جلب 
همكاري بنياد مستضعفان براي توسعه اين 

منطقه، محقق شده اســـت، تاكيد كرد: در 
اين شهرستان اتفاقات خوبي را با رويكرد 
جديد مديريتي براي توسعه مناطق شاهد 

خواهيم بود . 
حميد مالنوري از افتتاح 133 پروژه 
سرمايه گذاري بخش خصوصي با اشتغالزايي 
براي بيش از 5000 نفر در اســـتان كرمان 
خبرداد و افـــزود: براي اجراي اين پروژه ها 
تاكنون بيش از 81 ميليارد ريال از ســـوي 
بخش خصوصي سرمايه گذاري شده است . 

همچنين رئيس ســـازمان مديريت 
و برنامه ريزي اســـتان كرمـــان گفت: 14 
هدفگذاري برنامه ششم توسعه و برنامه معين 
اقتصادي منطقه، نقش راه توسعه اين منطقه 
را مشخص كرده است و 272 پروژه اقتصاد 
مقاومتي براي استان كرمان به تصويب رسيده 
اســـت كه در اين رابطه 68 ميليارد تومان 
براي اجراي پروژه هاي اقتصاد مقاومتي در 

شهرستان قلعه گنج ديده شده است . 
جعفـــر رودري تاكيد كـــرد: اقتصاد 

شهرستان قلعه گنج غالبا كشاورزي است و 
براساس سرشماري هاي سال هاي 90 و 95 
از مجموع اشتغال قلعه گنج، حدود 28/5 
درصد در بخش كشاورزي، 25/3 درصد در 
بخش صنعت و معدن و بيش از 46 درصد 
در بخش خدمات بوده اســـت . وي اظهار 
داشت: بر اساس برنامه ششم توسعه، بايد 
ساالنه 1720 شغل در قلعه گنج ايجاد شود 
كه به طور متوســـط در پنج سال گذشته، 

ساالنه 1050 شغل ايجاد شده است. 

فعاليت بنياد مستضعفان در قلعه گنج تداوم مي يابد
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30 برنامه شاخص کتابخواني در ايام دهه فجر 

برگزار مي شود  
يزدـ  خبرنگار اطاعات: مديرکل نهاد کتابخانه هاي عمومي استان يزد 
گفت: بيش از30 برنامه شاخص ويژه ايام اه دهه فجر در سراسر استان 

توسط اين نهاد برگزار مي شود. 
رقيه دوست فاطمي ها در نشست کارگروه کتابخواني ستاد دهه فجر 
استان يزد افزود: با توجه به فراخواني که به کتابخانه هاي عمومي ارسال شد، 
بيش از500 برنامه فرهنگي گردآوري شد که به طور عمده براي کودک و 

نوجوان و زنان و خانواده انجام خواهد شد.
وي ادامه داد: اين500 برنامه در سطح کتابخانه هاي عمومي و در همه 
بخش هاي استان ويژه چهلمين سالگرد پيروزي انقاب اسامي اجرا خواهد 
شد. دوست فاطمي ها گفت: از اين تعداد برنامه30 برنامه شاخص پيش بيني 
شده که در کتابخانه هاي عمومي در ايام اه دهه فجر و در حاشيه مراسم 
راهپيمايي نيز اجرا خواهد شد. رئيس کارگروه کتاب و کتابخواني چهلمين 
سالگرد پيروزي انقاب اسامي اظهار اميدواري کرد: نهاد کتابخانه هاي 
عمومي بتواند به سهم خود نقشي هر چند کوچک در بزرگداشت پيروزي 

انقاب اسامي به ويژه در ايام اه دهه فجر داشته باشد.
وي افزود: يکي از برنامه هايي که با مشـــارکت سازمان فرهنگي، 
اجتماعي، ورزشي شـــهرداري و صدا و سيما در حال اجراست، مسابقه 
کتابخواني چلچراغ است که در آن40 کتاب معرفي شده و بخش هايي از 
آن در قالب مسابقه در راديو و تلويزيون پخش مي شود که به طور عمده 
در رابطه با مباحث انقاب اسامي است. دوست فاطمي ها بيان کرد: در 
برنامه ريزي انجام شده، تاش شده امسال برنامه هاي متنوع و شاخصي در 
کتابخانه هاي عمومي يزد براي بزرگداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقاب 
برگزار شـــود که در آن همه قشرهاي مختلف ديده شده اند. سعيد زارع 
جانشين شوراي هماهنگي تبليغات اسامي يزد گفت: جشن هاي انقاب 
بايد فراگير بوده و همه قشـــرهاي مردم در برنامه ها مدنظر قرار گيرند تا 

زمينه مشارکت و حضور همه مردم در اين جشن بزرگ فراهم شود.
 وي گفت:کتاب مظهر دانايي است و مردم اگر با کتاب و کتابخواني 
انس داشته باشند، کسي نمي تواند به راحتي در آنها نفوذ پيدا کند و اين افراد 

همواره مديريت بهتري در زندگي فردي و اجتماعي خود دارند.

 اجراي پروژه هاي عمراني در همدان بايد

 به ارتقاي کيفيت زندگي شهروندان ختم شود
همدانـ  خبرنگار اطاعات: نايب رئيس شوراي شهر همدان گفت: 
خروجي پروژه هاي عمراني در همدان بايد به افزايش کيفيت مولفه هاي 

شهرنشيني و در نهايت به ارتقاي کيفيت زندگي شهروندان ختم شود.
حميد بادامي نجات، نائب در نشست دهمين استارآپ     )ايده فن( 
دانشکده شهيد مفتح همدان با تأکيد بر اينکه توجه ويژه به شرکت هاي 
دانش بنيان و اســـتارت آپ يکي از راهکارهاي اساسي براي ترميم حوزه 
اقتصاد است، اظهار کرد: استارتاپ ها، افق جديد در خلق طرح و ايده هاي 
نوين در حوزه هاي گوناگون به شمار مي روند و فرصت هاي مناسبي براي 
پياده سازي انديشه و افکار افراد متخصص، عاقه مند و دانشجويان فراهم 

مي کنند.
وي افزود: توسعه شرکت هاي استارت آپ در رشد اشتغالزايي، تامين 
نيازهاي بازار با اتکا به توانمندي هاي داخلي، افزايش خاقيت و نوآوري و 

توسعه پايدار اقتصادي موثرند.  
نايب رئيس شوراي شهر همدان افزود: مديريت شهري همدان براي 
پيشـــبرد اهداف توسعه اي و بهبود فضاي کسب و کار و همچنين کمک 
به جوانان براي تحقق ايده هاي خود، قصد دارد تا با حمايت از طرح هاي 
کارآفريني در دانشـــگاه ها و ديگر مراکز علمي و فرهنگي، به پيشرفت و 
رشـــد ايده هاي خاق و ايجاد کسب و کارهاي جديد به ويژه در حوزه 

مديريت شهري کمک کند.
وي تاکيد کـــرد: خروجي پروژه هاي اجرايي بايد به افزايش کيفيت 
مولفه هاي شهرنشيني و در نهايت به ارتقاي کيفيت زندگي شهروندان ختم 

شود.
بادامي نجات ازمه شهر هوشـــمند را فراهم کردن زيرساخت هاي 
فناوري در شهر و شهرداري دانســـت و گفت: شرکت هاي استارآپ با 
دريافت داده هاي مناسب از سوي مديريت شهري، مي توانند محصوات 

بهتري را توليد کنند.
وي با اشاره به ظرفيت بااي شهر همدان از نظر نيروي انساني خاق 
و کارآزموده، گفت: در صورت ســـاماندهي بهينه و به موقع از وضعيت 
موجود، مي توان اکوسيستم کارآفريني را به مرحله رشد و سودآوري در 
سطح ملي رساند و کشور و به ويژه استان همدان را در اين حوزه اقتصادي، 

مطرح کرد.    

 آيين هفتمين شب ارتحال آيت اه

 هاشمي شاهرودي  در قم برگزار شد 
ســــرويس شهرســــتانها: آيين هفتمين شــــب ارتحال آيت اه 
سيد محمود هاشمي شاهرودي، رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت 
نظام با حضور قشرهاي مختلف مردم، روحانيون، علما و فضا حوزه 

علميه قم در مسجد اعظم اين شهر برگزار شد. 
در اين آيين که آيت اه العظمي سيد محمدعلي علوي گرگاني 
از مراجع تقليد، آيت اه ابراهيم اميني عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، آيت اه سيد  هاشم حسيني بوشهري دبير شوراي عالي حوزه هاي 
علميه و عباس کعبي  عضو خبرگان رهبري، محسن رضايي دبير مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و فرهاد دژ پسند وزير امور اقتصادي و امور 

دارايي حضور داشتند، ياد آن عالم رباني گرامي داشته شد.  
استاد حوزه علميه قم دراين آيين گفت: آيت اه هاشمي شاهرودي 
توسط پدر بزرگوارش که از علماي صاحب نام نجف بود، شکوفا شد 
و در عرصه تقريرات دروس خارج فقه نيز شــــاخص ترين فرد، درس 

شهيد محمد باقر صدر به شمار مي آمد. 
حجت ااسام و المسلمين علي نظري منفرداظهار داشت: آن فقيه 
وارسته در مقام تاليف آثار گوناگون و متعدد علمي و فقهي نيز بسيار 
کوشا و توانمند بود، و به واسطه حضور ذهن حافظه و استعدادي که 
داشت، مسائل را موشکافي مي کرد و با بسياري از قواعد که در ذهنش 

حاضر بود، تطبيق مي داد. 
وي تواضع و اخاق حسنه را از ويژگي هاي بارز آن فقيه عاليقدر 
دانست و گفت: در مجلســــي که حضور داشت، کسي نمي توانست 

تشخيص دهد که او يک مرجع بزرگ است. 
نظري منفرد، تعهد فــــوق العاده و مثال زدني به حدود الهي را از 
مشخصه هاي آن فقيد سعيد خواند و گفت: آيت اه هاشمي شاهرودي 
شــــخصيتي بود که در وجودش هواي نفس به هيــــچ وجه راه پيدا 

نمي کرد. 
او بيان کرد: آن مرحوم همچنين در عرصه عبادت پروردگار حال 
و رفتار عجيبي داشت به گونه اي که همواره مقيد به انجام مستحبات 
بويژه خواندن نوافل بود، و حتي پيش از نماز ظهر و عصر و هنگامي 

که نماز را به جماعت مي خواند نيز نماز نافله را به جا مي آورد. 
آيت اه ســــيد محمود هاشمي شــــاهرودي رئيس فقيد مجمع 
تشــــخيص مصلحت نظام، پس از تحمل يک دوره بيماري سوم دي 
جاري در سن 70 سالگي دعوت حق را لبيک گفت، و پيکر او پس از 
تشييع باشکوه در حرم حضرت فاطمه معصومه )س( به خاک سپرده 

شد.

جنگلکاري 270 هکتاري در کرج
  کرجـ  خبرنگار اطاعات: رئيس سازمان سيما، منظر و فضاي سبز 
شهري شهرداري کرج گفت: آخرين مرحله جنگلکاري 270 هکتاري 
در کرج در دست اجراست والبته منابع آب موجود در اين منطقه به ما 

اجازه نمي دهد که بيش از اين عمليات کاشت را اجرا کنيم. 
پيمان بضاعتي پور با اشــــاره به اهميت واگــــذاري زمين براي 
گسترش عرصه پروژه جنگلکاري باغستان، افزود: متأسفانه اداره کل 
راه و شهرسازي استان البرز در اين زمينه با سازمان ما همکاري مناسب 

را ندارد. 
  وي تعهد سازمان در پروژه جنگلکاري اراضي باغستان را 1000 
هکتار اعام کرد و گفت: تاکنون 630 هکتار از اين پروژه اجرايي شده 

است و 70 هکتار ديگر نيز تا پايان سال اجرايي مي شود. 
وي همچنين گفت: متأسفانه به دليل مشکات موجود نمي توانيم 

تعهدات خود يعني جنگلکاري در هزار هکتار را عملياتي کنيم. 
  او درباره اهميت اجراي پروژه هاي جنگلکاري در شــــهر کرج، 
گفــــت: در جنوب غرب کرج دو منطقه به عنوان نقطه هدف جانمايي 

شده است. 
بضاعتــــي پور يکي از اين مناطق را اراضي»راديو بعثت« در جاده 
قزل حصار اعام کرد که 100 هکتار وسعت دارد و گفت: در اين منطقه 
عمليات چاله کني و جنگلکاري در حال اجرا است و تا پايان سال هم 

عمليات کاشت انجام مي شود. 
وي يکي ديگر از مناطقي که براي پروژه جنگلکاري در نظر گرفته  
شده است، اراضي »حلقه دره« در مجاورت فرودگاه پيام اعام کرد و 
گفت: پس از انجام عمليات کاشــــت در اراضي راديو بعثت، عمليات 

کاشت در اراضي مجاور فرودگاه نيز به اجرا درخواهد آمد. 
اوتأکيد کرد: بــــا اجراي اين پروژه 100 هکتار از اراضي فرودگاه 

پيام در امتداد جاده حلقه دره، جنگلکاري مي شود. 

مشـــهد- خبرنگار اطاعات : وزير 
ارتباطـــات و فناوري اطاعـــات گفت: 
مشـــکات مربوط به سالم سازي فضاي 

مجازي با فيلترينگ حل نمي شود. 
محمد جواد آذري  جهرمي در حاشيه 
بازديد از نمايشگاه ايرانکام و شهر هوشمند 
مشـــهد اظهار داشـــت: اينکه مي گوئيم با 
فيلترينگ مخالفيم، مفهومش اين نيست که 
بگوييم اتفاقاتي را که مي  افتد ناديده مي  گيريم، 
بلکه اشکاات و مخاطرات جدي وجود دارد. 

وي با بيـــان اينکه مبحث کان داده ها 
مي تواند از نظر امنيتي مهم باشد گفت: فضاي 
مجازي مي  تواند تبديل به بستري در کشور 
شود که مورد استفاده قرار بگيرد و جوانان از 
آن براي توسعه کسب و کارهاي خود استفاده 
کنند و روي اين بستر کسب و کارهاي بومي 

را شکل دهند. 
وزير ارتباطـــات و فناوري اطاعات 
افزود: به تازگي با مســـئله فيلترينگ روبرو 
نبوده ايم و واقعيت اين است که تجربه نشان 

داده است که فيلترينگ جواب نمي دهد. 
آذري جهرمي گفت: نمي شود مجموعه 
وزارت ارتباطات وارد گود شـــود و عده اي 
ديگر مدام مطالبه مسائل فرهنگي را داشته 
باشند و نتيجه آن مطالبه اين است که برويد 

فضاي مجازي را ببنديد. 
وي تاکيد کـــرد: اگر بخواهيم فضاي 
مجازي را در کشور توسعه دهيم و در اين 
حوزه به سوي اســـتقال پيش رويم و در 
فضاي جهاني سهم خود را افزايش دهيم، به 
يک حرکت همسو و هم جهت بين مسئوان 

و توجيه و همگام سازي مردم نياز داريم. 
آذري جهرمي قانون را فصل الخطاب 
 فيلترينگ در فضاي مجازي خواند و گفت: 
2 راه حل برخورد با فضاي مجازي وجود 
دارد که يکي تعييـــن مصاديق مجرمانه در 

شورايي متشکل از 6 نماينده دولت، 2 نماينده 
مجلس شوراي اسامي و چهار نماينده از 
نهادهاي عمومـــي ديگر از مجموعه خارج 
دولت هستند که شـــامل سازمان تبليغات 
اسامي، صدا و ســـيما، نيروي انتظامي و 
دادستاني است. اما از آنجايي که دولت موافق 
اين موضوع نيســـت اصوا نه در کارگروه 
طرح شـــده و نه جلسه اي براي آن تشکيل 

شده است. 
 وي افزود: يک راهکار هم اين اســـت 
قوه قضائيه حکم صادر کند، چنانچه قبا براي 
فيلتر تلگرام صادر شد، البته برخي هم از نظر 
حقوقي اعتقاد دارند يک قاضي نمي تواند براي 

تمام کشـــور و در خارج از حيطه مسئوليتش 
حکم صادر کند اما اين موضوع حقوقي است و 

بايد در جاي خودش بررسي شود. 
وزير ارتباطـــات و فناوري اطاعات در 
خصوص اعمال فيلترينگ احتمالي بر برخي 
شـــبکه هاي اجتماعي گفت: البته مسئوان 
قضايي صحبت هايي مي کنند، اما بر اســـاس 
اظهارات معاون دادستان فعا اجماعي براي 

آن وجود ندارد. 
  * ش��هر هوش��مند ب��ه معن��اي 

هوشمندسازي مديريت شهري است
وزير ارتباطات و فناوري اطاعات در 
بيست و يکمين نمايشگاه بين المللي کامپيوتر 

در مشهد گفت: هوشمندي در شهر هوشمند 
به شهر برنمي گردد بلکه به هوشمندسازي 

مديران و مديريت شهري مربوط است. 
محمد جـــواد آذري جهرمـــي افزود: 
هوشمند کردن مديريت شـــهري به معناي 
 ايجاد ابزار کار براي جمع هاي فناور در حوزه 
»آي.سي.تي« يا فناوري اطاعات و ارتباطات 
است. اين هوشمندســـازي در ابعاد مختلف 
ساختاري و زير ساختي است و براي آن بايد 
پروژه ها و تجهيزات گوناگون را با اســـتفاده 
از نيروي انســـاني توانمند به کار گرفت و در 
اين خصوص اشتغالزايي بايد بسيار مورد توجه 

مديران شهري قرار گيرد. 

وزير ارتباطات به ظرفيت هاي مشهد در 
حوزه فناوري اطاعات اشـــاره کرد و گفت: 
هوشمندسازي مديريت شهري مي تواند به عنوان 
يکي از پروژه هاي مهم »آي.سي.تي« مورد توجه 

قرار گيرد. 
آذري جهرمي اظهار داشـــت: مشـــهد 
ويترين جمهوري اسامي است و بسياري از 
گردشـــگراني که وارد کشور مي شوند، اولين 
مواجهه و اقامت آنها در مشهد است و تصوير اين 
شهر مي تواند معادل با تصوير همه ايران باشد 
و از اينرو هوشمند سازي به بهبود اين تصوير 

کمک خواهد کرد. 
وي افزود: با توجه به ظرفيت و اهميت 
مشهد در ســـالگرد40 سالگي انقاب اسامي 
اولين پارک توسعه اقتصاد ديجيتال در دولت 

دوازدهم در اين شهر افتتاح خواهد شد. 
وي گفـــت: هوشمندســـازي مديريت 
شهري با تصديگري مجموعه مديريت شهري 
به جايي نمي رسد، هر چند برخي حوزه هاي 
هوشمندسازي حاکميتي اســـت، اما مي توان 
بسياري از ديگر طرح ها را به بخش خصوصي 
ســـپرد و در اين زمينـــه از ظرفيت جوانان و 

گروه هاي استارت آپي بهره گرفت. 
وزير ارتباطات و فناوري اطاعات افزود: 
اطاعات متعلق به شهرداري ها نيست و سرمايه 
ملي کشور است، که بايد عادانه و شفاف در 

اختيار مردم قرار گيرد. 
وي اظهارداشت: استاندار جديد خراسان 
رضـــوي کارنامه خوبي در کرمـــان در زمينه 
هوشمندسازي داشته و حضور ايشان در اين 
استان براي فعاان اين حوزه بسيار مغتنم است. 

در اين مراسم وزير ارتباطات از 4 طرح 
 open  سند جامع شهر هوشـــمند، سامانه
API، کيف پول شهروندي و سامانه »فاش« 
مربوط به پروژه هاي هوشمندسازي شهرداري 

مشهد، رونمايي کرد. 

اولين پارك توسعه اقتصاد ديجيتال در مشهد افتتاح مي شود
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ش�هر���� منطقه 22 �� نظر ���� �جر�� عمليا� به ش���ر� �يل �� �� طري���ق برگز��� مناقصه عمومي به بخش خصوصي 
��گذ��نمايد. بدينوسيله �� كليه شركت ها� ��جدشر�يط جهت شركت �� مناقصه �عو� به عمل مي �يد.

�لف- شر�يط متقاضي : 
*��يف ها� 1 �لى 11 : ���ئه �تبه كشا���� �� سا�ما� مديريت � برنامه �يز� 
� همچنين پرينت �� سايت �� سا�ما� كه نشا� �هند� پايه� تعد�� كا� مجا� � 

سقف �يالى مجا� شركت بو�� جهت شركت �� مناقصه  �لز�مى مى باشد.
* ��يف ش���ما�� 12 : ���� بو�� �تبه معتبر � مرتبط (حد�قل �تبه 5 ��) �� 
سا�ما� مديريت � برنامه �يز� كشو� � همچنين ���مه مرتبط كا�� �لز�مى 

مى باشد.
* ��يف ش���ما�� 13 : ���ئه �تبه بند� متناسب �معتبر (حد�قل �تبه 5 ��� � 
تر�بر� يا �بنيه) � قر����شتن �� فهرست پيمانكا��� حائز صالحيت �� سو� 
معا�نت فنى � عمر�� شهر���� تهر�� � همچنين ��شتن ظرفيت ���� � مجا� 

كا�� مرتبط با موضو� مناقصه جهت شركت �� مناقصه �لز�مي مى باشد.
* ��يف ها� ش���ما��14 �لى 16 : ���ئه �تبه بند� متناسب �معتبر (حد�قل 
�تبه 5 �بنيه) � قر����ش���تن �� فهرست پيمانكا��� حائز صالحيت �� سو� 
معا�نت فنى � عمر�� شهر���� تهر�� � همچنين ��شتن ظرفيت ���� � مجا� 

كا�� مرتبط با موضو� مناقصه جهت شركت �� مناقصه �لز�مي مى باشد.
* ��يف ش���ما�� 17 : ���ئه �تبه بند� متناسب �معتبر (حد�قل �تبه 4 �� 
يا ��� � تر�بر�) � قر����شتن �� فهرست پيمانكا��� حائز صالحيت �� سو� 
معا�نت فنى � عمر�� شهر���� تهر�� � همچنين ��شتن ظرفيت ���� � مجا� 

كا�� مرتبط با موضو� مناقصه جهت شركت �� مناقصه �لز�مي مى باشد.
* ��يف شما�� 18 : ���ئه �تبه بند� متناسب �معتبر (�تبه يك �بنيه � �تبه 
يك تاسيسا� به صو�� تو��) � قر����ش���تن �� فهرست پيمانكا��� حائز 
صالحيت �� سو� معا�نت فنى � عمر�� شهر���� تهر�� � همچنين ��شتن 
ظرفيت ���� � مجا� كا�� مرتبط با موضو� مناقصه جهت شركت �� مناقصه 

�لز�مي مى باشد.
* ��يف ش���ما�� 19 : ���ئ���ه �تبه معتبر � مرتبط �� س���ا�ما� مديريت � 
برنامه �يز� كشو� � ���ئه يك نمونه قر����� مشابه با شهر���� تهر�� يا ���ئه 

�تبه معتبر � مرتبط �� ����� كل برنامه �يز� � توس���عه �مو� خدما� شهر� 
شهر���� شهر���� تهر�� �لز�مى مى باشد.

* ��يف ش���ما�� 20 : ���� بو�� �تبه تاسيسا� ( حد�قل �تبه 5) �� سا�ما� 
مديريت � برنامه �يز� كش���و� يا ���� بو�� صالحيت معتبر �� ����� تعا��� 
كا� � �فا� �جتماعى  به �نضما� ���ئه يك نمونه قر����� مشابه � مرتبط جهت 

شركت �� مناقصه �لز�مى مى باشد.
�- محل ��يافت �س���نا� � قبو� پيش���نها�ها : بز�گر�� ش���هيد خر���� 
شهر� شهيد باقر� � ساختما� شما�� يك شهر���� منطقه 22 � طبقه ���� 

��حدقر�����ها
�- تضمين سپر�� ش���ركت �� مناقصه: مبلغ تضمين شركت �� مناقصه 
به صو�� ضمانت نامه بانكى به نا� ش���هر���� منطق���ه 22 مو�� پذير� 
مى باش���د. ( ضمانت نامه بانك���ى �� كليه بانك ها� معتبر ش���عب تهر�� 

مو��پذير� مى باشد) 
�- مهلت ���ئه �سنا� : �� تا�يخ نشر �گهي به مد� 10 ��� مي باشد ( ��� �نتشا� 
�گهي نيز محاسبه مي شو� ) بديهي �ست شركت �� مناقصه � ���ئه پيشنها� 
به منزله قبو� ش���ر�� � تكاليف مقر� �� �سنا� مناقصه بو�� � شهر���� �� 
�� يا قبو� يك يا كليه پيش���نها�ها مختا� �ست � همچنين هزينه �گهي به 
عهد� برند� مناقصه مي باشد . مشر�� شر�يط مناقصه �� �سنا� ��� مي باشد 
� ش���ركت كنندگا� بايد مد��� �� پس �� �خذ با قيد قبولي �مضا نمو�� � �� 

پاكت ها� ال� � مهر شد� تحويل نمايند . 
‹‹ نظر به �ستقر�� سيستم ها� مديريتي HSE � IMS �� منطقه 22 تعهد 
به �جر�� ضو�بط �يست محيطي� �يمني� بهد�شت شغلي � كيفيت خدما� 

�� �لز�ما� پر��� ها � خدما� مي باشد. ›› 
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«�گهي مناقصه عمومي»
(شما�� 97-16)

مبلغ بر���� ��ليه عنو�� مناقصه��يف 
(�يا�)

ميز�� سپر�� 
شركت �� مناقصه 

(�يا�)
مد� �نجا� 

(ما�) 

6,309,809,415320,000,00012�حد�� فضا� سبز بوستا� ها� محله �� نو�حي منطقه 1
3,734,062,388190,000,00012�حد�� � توسعه فضا� سبز 45 متر� شهر����2
4,456,795,473230,000,00012�حد�� � توسعه فضا� سبز حاشيه بز�گر�� شهيد همد�ني3
4,520,025,913230,000,00012�حد��� با�پير�يي � توسعه جنگل كا�� ها� سطح منطقه 4
3,632,674,000190,000,00012خريد � كاشت ��خت � ��ختچه جهت نهضت ��ختكا��  �� سطح منطقه 5
5,781,900,810290,000,00012�حد�� � با�پير�يي فضا� سبز بوستا� ها� سطح منطقه 6
5,665,992,682290,000,00012�حد�� فضا� سبز � با�سا�� � با�پير�يي ناحيه يك منطقه7
7,901,621,025400,000,00012�حد�� فضا� سبز � با�سا�� � با�پير�يي ناحيه �� منطقه 8
8,592,366,790430,000,00012�حد�� فضا� سبز � با�سا�� � با�پير�يي ناحيه سه منطقه9

8,445,578,302430,000,00012�حد�� فضا� سبز � با�سا�� � با�پير�يي ناحيه چها� منطقه 10
6,516,836,000330,000,00012��گذ��� مديريت فني مركز تحقيقا� � �مو�� � مشا��� فضا� سبز شهر���� منطقه11
4,653,383,040240,000,00012الير�بى � پاكسا�� كانالها� مسيلها � حوضچه ها� �سوبگير12
7,798,058,321390,000,00012تكميل �يو�� حائل شهر� شريف فا� 135
7,333,560,763370,000,00012تكميل فا� يك بوستا� تند�ستى14
7,339,447,041367,000,00012مرمت � با�سا�� �مين چمن �� سطح منطقه15
3,210,214,692160,000,00012�حد�� سر�يس ها� بهد�شتى عمومى �� سطح منطقه 1622
53,779,816,5142,690,000,00012تكميل شبكه �صلى جمع ���� �بها� سطحى بلو�� �ير�� خو���17
37,909,235,7651,900,000,00024تكميل سر�� محله نسيم � شهيد باقر� فا� 183
3,256,550,000160,000,00012طر�حى چا� � نصب� نگهد��� � جمع ���� بنر19
9,092,019,636450,000,00012نگهد��� �� تاسيسا� ساختما� ها� شهر���� منطقه 2022

�لف – محل ��يافت �س�نا� � قبو� پيش�نها�ها: بز�گر�� شهيد خر��� (همت غر�) � 
شهر� ش���هيد باقر� � ساختما� شما�� يك شهر���� منطقه 22� ����� سرمايه گذ��� � 

مشا�كت ها� مر�مى منطقه22
� – مبلغ سپر�� جهت شركت ��فر�خو��: مبلغ تضمين سپر�� شركت �� فر�خو�� 
به صو�� ضمانت نامه بانكى به نا� شهر���� منطقه 22 ��كليه بانك ها� معتبر شعب تهر�� 
مو�� پذير� مى باش���د كه مى بايست ��خل پاكت مربوطه ���ئه شو�. (پر��خت به هر نحو 

�يگر مانند چك �مز���� �... مو�� پذير� نمى باشد )
� – مهلت ���ئه �سنا�: �� تا�يخ نشر �گهى به مد� 10 ��� مى باشد (��� �نتشا� �گهى نيز 
محاس���به مى شو�) بديهى �ست شركت �� فر�خو�� � ���ئه پيشنها� به منزله قبو� شر�� � 
تكاليف مقر� �� �سنا� فر�خو�� بو�� � شهر���� �� �� يا قبو� يك يا كليه پيشنها�ها مختا� 

�ست. ضمنا� هزينه �گهى � كا�شناس���ى به عهد� برند� فر�خو�� مى باشد. مشر�� شر�يط 
فر�خو�� �� �س���نا� ��� مى باشد � شركت كنندگا� بايد مد��� �� پس �� �خذ با قيد قبولى 

�مضا نمو�� � �� پاكت ها� ال� � مهر شد� تحويل نمايند.
(ضمنا� كليه شركت كنندگا� مى بايست ����� ���مه كا�� مرتبط با موضو� فر�خو�� باشند 

� نسبت به �خذ مجو� ها� ال�� �� مر�جع �يصال� �قد�� نمايند.)
« نظر به �ستقر�� سيس���تم مديريت يكپا�چه IMS �� منطقه 22 تعهد به �جر�� ضو�بط 
�يس���ت محيطى � �يمنى � بهد�شت شغلى � كيفيت خدما� �� �لز�ما� پر��� ها � خدما� 

مى باشد.»
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�گهى فر�خو�� عمومى
 (شما�� 97-4)

مبلغ سپر�� شركت �� فر�خو�� نشانىموضو� فر�خو����يف
(��قا� به �يا�)

1,000,000,000بز�گر�� تهر��–كر�� بلو��شهيد ���ستاني� جنو� بز�گر�� حكيممجموعه فرهنگى� ���شى � خدماتى كوثر1
300,000,000شما� بز�گر�� شهيدخر��� – خيابا� جد� ���بيلى- جنب بوستا� �بشا�سوله طبيعت  �بشا�2
200,000,000بز�گر�� شهيدخر���� سه ��� �يبا�شت� پشت فر�شگا� شهر�ند� جنب پمپ گا�مجموعه هنرها� ملى � �ئينى (جهت فعاليت ها� فرهنگى–هنر�–���شى)3
1,000,000,000بز�گر�� تهر��–كر�� غر� بلو�� شهيد ���ستانيخدما� خو���يى ���ستانى4
1,000,000,000شما� بز�گر�� حكيم� بلو�� �هكد� �لمپيك� جنب بوستا� جو�نمر����ستو��� پا�� جو�نمر���5

ش�هر���� منطقه 22 �� نظر ���� س���اخت � بهر� بر���� تعد��� �� پر��� ها� منطقه به شر� �يل �� �� طريق برگز��� فر�خو�� عمومى �� قالب قر����� 
B.O.L.T به بخش خصوصى ��گذ�� نمايد. بدينوسيله �� كليه �شخا� حقيقى � حقوقى ��جد شر�يط جهت شركت �� فر�خو�� �عو� به عمل مى �يد.

�گهى �عو� مجمع عمومى فو� �لعا�� (نوبت ���)
شركت تعا�نى مسكن فرهنگيا� �مو�� � پر��� كهريز� 

شما�� ثبت 143784 � شناسه ملى 10101867462 
بدينوس���يله �� كليه �عضا� محتر� ش���ركت تعا�نى �عو� مى ش���و� تا �� مجمع عموم���ى فو� �لعا�� 
نوبت ��� كه ��� س���اعت 10 صبح ��� پنجش���نبه مو�� 1397/10/27 �� محل �ستا� تهر��- شهر��- 
ميد�� فرماند���- خيابا� ش���هيد ���يس س���ليمانى- پال� 9 - ��حد 2 - طبقه همكف- تعا�نى مسكن 

فرهنگيا� كهريز� تشكيل مى گر��� حضو� به هم �سانند.
توجه: �� صو�تى كه هريك �� �عضا نتو�نند �� مجمع عمومى فو� حضو� يابند مى تو�نند �ستفا�� �� حق خو� 
�� بر�� حضو� � �عما� ��� �� مجمع عموم���ى به يك نمايند� تا� �الختيا� ��گذ�� كنند. تعد�� ���� �كالتى 
هرعضو حد�كثر سه ��� � هر شخص غير عضو تنها يك ��� خو�هد بو�. ال�� به �كر �ست  نمايند� تا� �الختيا� 
با تاييد نمايند� هيا� مدير� � با��� تعا�نى معتبر خو�هد بو�. بدين منظو� عضو متقاضى �عطا� نمايندگى 
بايد حد�كثر ظر� مد� 7 ��� پس �� �نتش���ا� �ين �گهى به همر�� نمايند� خو� � با �� �ست ��شتن مد�� 
مويد عضويت �� تعا�نى � كا�� شناس���ايى معتبر �� محل �فتر شركت تعا�نى حاضر تا پس �� �حر�� هويت 
طرفين (عضويت متقاضى � �هليت نمايند�) برگه نمايندگى مربو� توسط �فر�� مذكو� تاييد تا برگه ���� به 

مجمع عمومى بر�� نمايند� صا�� گر��.
ضمنا� يا����� مى ش���و� �ين مجمع با حضو� حد�قل �� سو� �� �عضا �سميت مى يابد � تصميماتى كه �� �� 

�تخا� مى شو� بر�� كليه �عضا (�عم �� غايب � مخالف � حاضر) نافذ � معتبر خو�هد بو�. 
�ستو� جلسه:

- ���ئه گز��� هيأ� مدير� 
- تصميم گير� �� خصو� �نحال� شركت تعا�نى

- تعيين � �نتخا� محل تصفيه 
هيأ� مدير� شركت تعا�نى

�گهى �عو� مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� (نوبت ���)
شركت تعا�نى مسكن فرهنگيا� �مو�� � پر��� كهريز�

شما�� ثبت 143784 � شناسه ملى 10101867462
بدينوسيله �� كليه �عضا� محتر� شركت تعا�نى �عو� مى شو� تا �� مجمع عمومى عا�� به طو�فو� �لعا�� 
نوبت ��� كه ��� س���اعت 12 ��� پنجش���نبه مو�� 1397/11/04 �� محل �س���تا� تهر��- شهر��- 
ميد�� فرماند���- خيابا� ش���هيد ���يس س���ليمانى- پال� 9 - ��حد 2 - طبقه همكف- تعا�نى مسكن 

فرهنگيا� كهريز� تشكيل مى گر�� حضو� به هم �سانند.
توجه: �� صو�تى كه هريك �� �عضا نتو�نند �� مجمع عمومى فو� حضو� يابند مى تو�نند �ستفا�� �� حق خو� 
�� بر�� حضو� � �عما� ��� �� مجمع عموم���ى به يك نمايند� تا� �الختيا� ��گذ�� كنند. تعد�� ���� �كالتى 
هر عضو حد�كثر س���ه ��� � هر ش���خص غيرعضو تنها يك ��� خو�هد بو�. ال�� به �كر �ست تأييد نمايند� 
ت���ا� �الختيا� با �ئيس هيا� مدير� � با��� تعا�نى معتبر خو�هد ب���و�. بدين منظو� عضو متقاضى �عطا� 
نمايندگى بايد تا تا�يخ 1397/10/30 به همر�� نمايند� خو� � با �� �س���ت ��شتن مد�� مويد عضويت �� 
تعا�نى � كا�� شناس���ايى معتبر �� محل �فتر شركت تعا�نى حاضر تا پس �� �حر�� هويت طرفين (عضويت 
متقاضى � �هليت نمايند�) برگه نمايندگى مربو� توس���ط مقا� مذكو� تاييد تا برگه ���� به مجمع عمومى 

بر�� نمايند� صا�� گر��.
ضمنا� يا����� مى شو� �ين مجمع با حضو� �كثريت �عضا (نصف + 1) �سميت مى يابد � تصميماتى كه �� �� 

�تخا� مى شو� بر�� كليه �عضا (�عم �� غايب � مخالف � حاضر) نافذ � معتبر خو�هد بو�.
�ستو� جلسه:

- گز��� هيأ� مدير� � با��سا�
- طر� � تصويب تر��نامه � صو�� ها� مالى منتهى به 1393� 1394 � 1395 �1396

- �نتخا� �عضا� هيأ� تصفيه � مد� ��
هيا� مدير� شركت تعا�نى

�گهى مز�يد� هايپر ما�كت
مجتمع فرهنگ�ى تفريحى فوال�ش�هر (بز�گترين 
 مجموعه تجا�� �تفريحى� تو�يستى غر� �صفها�) �� نظر ���� 
كه طبقه همكف مجموعه خ���و� �� �� قالب ��گذ��� منافع �� طريق 
عقدقر����� جهت �فتتا� هايپر ما�كت �� �ختيا� �فر�� ��جد ش���ر�يط 
قر�� �هد. متقاضي���ا� حد�كثر تا تا�ي���خ  97/11/05 ���مه كا�� 
� �مكان���ا� خو� �� بص���و�� مكتو� به �فتر �ي���ن مجتمع ��قع �� 
فوال�ش���هر� بلو�������� بعد �� ���شگا� ��� �هن� مجتمع فرهنگى 
تفريحى فوال�شهر تقديم كر�� يا به شما�� فكس 031-52620951 

��سا� نمايند تا بعد �� بر�سى� نتيجه �عال� گر��.
جهت �خذ �طالعا� بيش���تر با ش���ما�� ها� 031-52644554 � 

09032431020 تما� حاصل فرماييد. 
مدير مجتمع فرهنگى تفريحى فوال�شهر

تا�يخ �نتشا�: 97/10/15
شركت تعا�نى تهيه � تو�يع الستيك � ��غن �ستا� تهر��

به شما�� ثبت:38440 � شناسه ملى 10100838580
�گهى �عو� مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� (نوبت ���)

نظر به �ينكه جلس���ه مجمع عمومى عا�� به طو� ف���و� �لعا�� نوبت ��� �� تا�يخ 
97/10/11 بعلت عد� حد نصا� قانونى تشكيل � �سميت نيافت لذ� بدينوسيله �� 
�عضا� محتر� �ين شركت �عو� مى شو� �� مجمع عمومى عا�� نوبت ��� كه �� 
ساعت 9/30 صبح ��� چها�شنبه مو�� 97/10/26 �� محل هتل پا�سيا� �نقال� 
تهر�� ��قع �� تهر�� خيابا� طالقانى � بين خيابا� �لى عصر � حافظ� شما�� پنجا� 
تشكيل مى گر��� حضو� به هم �سانيد. توضيح �ينكه �ين جلسه با حضو� هر تعد�� 

�� �عضا� يا نمايندگا� �نا� تشكيل � �سميت مى يابد.
توج�ه: �� صو�تى كه هر يك �� �عضا� نتو�ن���د �� مجمع عمومى فو� حضو� يابد 
مى تو�ند �س���تفا�� �� حق خو� �� بر�� حضو� � �عم���ا� ��� �� مجمع عمومى به 
يك نمايند� تا� �الختيا� ��گذ�� كند. تعد�� ���� �كالتى هر عضو حد�كثر س���ه ��� 
� هرش���خص غير عضو تنها يك ��� خو�هد ب���و� � �� �ين صو�� تائيد نمايندگى 
تا� �الختي���ا� با �حر�� �عضا� هيئت مدير� تعا�ن���ى خو�هد بو�. بدين منظو� عضو 
متقاضى �عطا� نمايندگى بايد حد�كثر ظر� �� ��� �� �نتش���ا� �ين �گهى به همر�� 
نمايند� خو� � با �� �ست ��شتن مد�� مويد عضويت �� تعا�نى � كا�� شناسايى 
معتبر �� محل �فتر ش���ركت تعا�نى حاضر تا پس �� �حر�� هويت طرفين� عضويت 
متقاضى ��هليت نمايند�� برگه نمايندگى مربو� توس���ط مقا� مذكو� تاييد � ��قه 

���� به مجمع عمومى بر�� نمايند� صا�� گر��.
�ستو�جلسه:

1- �ستما� گز��� هيئت مدير� � با���
2- طر� � تصويب صو�� ها� مالى منتهى به 96/12/29 پس �� �س���تما� گز��� 

هيئت مدير� � با��� 
3- �س����يدگى � �تخا� تصميم نسبت به �نجا� حسابرسى عملكر� سا� ها� 92 �لى 96 

� تامين �عتبا� �� 
4- تعيين خط مش���ى � برنامه �يند� تعا�نى �خذ مجو� �� مجمع به منظو� پيگير� 
پر�ند� ها� قضائى � تعيين � تكليف �يو� � مطالبا� شركت پس �� �ستما� گز��� 

هيئت مدير� � با���
5- طر� � تصويب �خذ ��� � تسهيال� �عتبا�� �� بانكها � ساير �شخا� حقيقى � حقوقى

6- طر� � تصويب بو�جه پيشنها�� هيئت مدير� بر�� سا� 97
 7- گ���ز��� هيئت مدي���ر� �� خصو� �جر�� مقر��� بن���د 1 � 2 � 3 ما�� 13 

قانو� بخش تعا�� � �خر�� �عضا� غير ��جد شر�يط
8- �نتخا� با���

هيئت مدير� تعا�نى الستيك � ��غن �ستا� تهر��

�گهي �عو� شركت �يرفو (سهامي خا�)
�گهي �عو� س����هامد���� شر� �يرفو(سهامي خا�) ثبت ش����د� به شما�� 12586 � 

شناسه ملي 10100485697 جهت تشكيل مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا��
بدينوس����يله �� كليه �عضا � سهامد���� شركت �يرفو س����هامي خا� �عو� مي شو� كه 
���يكش����نبه مو�� 97/11/7 ساعت 9 صبح جهت شركت �� جلسه مجمع عمومي عا�� 

به طو� فو� �لعا��� به ���� �فتر مركز� شركت حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:  �لف) �نتخا� � تعيين �عضا� هيا� مدير� �) حق �مضا� �) تعيين با��سين 

هيأ� مدير��) تصويب صو�� ها� مالي سا�96 ه� ) تعيين ���نامه كثير�النتشا�

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� نوبت ���
�نجمن عكاسي مير�� فرهنگي

 بدينوسيله �� كليه �عضا� �نجمن عكاسي مير�� فرهنگي به شما�� ثبت 25309 �عو� به عمل مي �يد 
�� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� نوبت ��� كه ��� س���اعت 15 ��� چها�ش���نبه 
مو��97/10/26 �� نشاني � ����� نبش بز�گر�� يا�گا� �ما�(��) سالن فجر سا�ما� مير�� فرهنگي� 

صنايع �ستي � گر�شگر� برگز�� خو�هد شد� شركت نمايند.
�س�تو� جلسه: 1� �س���تما� گز��� هيأ� مدير� 2� �ستما� گز��� با��� 3� �نتخا� با��� �صلي 

هيأ� مدير�� علي �لبد�

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� 
شركت صنايع فوال�گستر� (سهامي خا�) 

به شما�� ثبت 5867 � شناسه ملي 10100287341
بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� ش���ركت صنايع فوال� گستر� (سهامي خا�) يا نمايندگا� 
قانوني �نها �عو� به عمل مي �يد تا به منظو� شركت �� جلسه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� 
كه �� ��� ��ش���نبه 1397/10/24 س���اعت 9 صبح �� محل قانوني شركت ��قع �� ميد�� ����نتين� 

خيابا� �لوند� خيابا� سي � پنجم� پال�24 تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه: 1� �نتخا� �عضا� هيا� مدير� 2� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� 

هيا� مدير� شركت صنايع فوال�گستر� (سهامي خا�)به طو� فو� �لعا�� باشد.

�گهي مجمع عمومي عا�� � فو� �لعا�� نوبت ��� 
جامعه متخصصين مر�قبت پر���

 به �طال� كليه �عضا� محتر� مي �س���اند مجم���ع عمومي عا�� � فو� �لعا�� نوب���ت ��� �ين نها� 
�� ساعت 10 صبح ��� سه شنبه 97/11/2 �� محل سالن كنفر�نس مركز كنتر� تشكيل مي گر��.

�س�تو� جلس�ه: �س���تما� گ���ز��� �بير كل � ب���ا���� تعيي���ن حق عضويت �عضا� بر�س���ي 
تغيير�� �ساسنامه

�� ص���و�� به حد نصا� نرس���يد� �عضا� مجم���ع عمومي عا�� � فو� �لعا�� نوب���ت ��� با همين 
�ستو�جلسه �� ساعت 10 صبح ��� چها�شنبه 97/11/17 �� محل مركز كنتر� تشكيل مي گر��.

هيئت مدير�

�گهي �عو� شركت چشمخانه 
سهامي خا� (ثبت به شما�� 180266)

شناسه ملي 10102224794
بدينوس���يله به �ط���ال� كليه س���هامد���� مي �س���اند مجمع عموم���ي فو� �لعا�� 
شركت چش���مخانه� س���اعت 10 صبح ��� پنجش���نبه مو�� 1397/10/27 �� محل 
خيابا� �ليعصر � باالتر �� ميد�� �نك � خيابا� ��لي نژ�� � پال� 32 �  ش���ركت چشمخانه 

تشكيل مي گر��. �ستو� جلسه: � تغيير نشاني شركت 
هيئت مدير� چشمخانه

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� ساليانه شركت سهامي خا� كا�گز��� جها� سهم
سا� منتهي به 1397/06/31 به شما�� ثبت 119454 

مو�� 1397/10/30
بدينوس���يله �� سهامد���� محتر� شركت سهامي خا� كا�گز��� جها� س���هم �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه 
مجمع عمومي عا�� ساليانه شركت كه �� ساعت 14 ��� يكشنبه مو�� 1397/10/30 �� محل �فتر شركت ��قع �� 

خيابا� بخا�ست� كوچه �����هم پال� 8 طبقه 3 تشكيل مي گر�� حضو� به هم �سانند. 
�س�تو� جلس�ه: 1�  قر�ئت گز��� هيئت مدير� � با��� قانوني ش���ركت � تصويب تر��نامه � حس���ا� سو� � �يا� 
س���ا� مالي منتهي به 1397/06/31 شركت. 2� �نتخا� با��� قانوني � با��� علي �لبد� بر�� سا� مالي منتهي به 
1398/06/31. 3� �نتخا� ���نامه �س���مي ش���ركت جهت ��� �گهي ها� شركت. 4� �نتخا� �عضا� هيئت مدير� 

هيئت مدير�شركت. 5� تعيين پا��� � حق حضو� �عضا� هيئت مدير� شركت.

ش�ركت مهركا� پ�ا�� �� نظر ���� �نجا� كليه �مو� خدماتي� نظافتي� 
فضا� س���بز� جمع  ���� ضايعا� � پسماند محوطه� ساختمانها� ����� � 
توليد� �... به ش���ر� مند�� �� �سنا� مربوطه �� �� طريق مناقصه عمومي 
 بر�� مد� يكس���ا� به پيمان���كا� معتبر � ����� مج���و� ��گذ�� نمايد. 
لذ� ش���ركت ها� ��جد ش���ر�يط مي تو�نند ظر� هفت ��� كا�� �� �ما� 
�نتش���ا� �گهي جهت ��يافت �س���نا� مناقصه ب���ه ����: كيلومتر 11 
جا�� مخصو� كر� � ��حد قر�����ها مر�جعه � يا جهت كسب �طالعا� � 

بيشتر با تلفن ها� 44903622 � 48862303 تما� حاصل نمايند.
� مبلغ سپر�� شركت �� مناقصه ��يست ميليو� �يا� مي باشد.

راه اندازي واحدهاي جديد بيمارستاني در مشهد با حضور وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي
مشـــهد- خبرنگار اطاعات : وزير تعاون، کار و 
رفاه اجتماعي گفـــت: اين وزارتخانه بزرگترين نهاد 
اجتماعي در حاکميت است و وظيفه ما خدمتگزاري 
صادقانه همراه با مهرباني و خوشـــرويي است که از 

نيازهاي مهم جامعه است. 
محمد شـــريعتمداري در دومين جشـــنواره 
خوشرويي مديريت درمان تامين اجتماعي خراسان 
رضوي در مشهد افزود: بر خوشرويي و مهرباني در 
اسام تاکيد شده است و امام هشتم)ع( نه فقط نسبت 
به انسان ها ، بلکه نسبت به حيوانات هم مهربان بودند 
و حضرت امام علي)ع( هم يکي از ويژگي هاي مومنان 

را خوشرويي و خوش خلقي معرفي کرده اند. 
وي با بيان اينکه روزانـــه يک ميليون مراجعه 
بـــه وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعي و زير 
مجموعه هاي آن انجام مي شـــود، افزود: هر لبخند و 
مهرباني در برخـــورد با اين جمعيت عظيم، اثرگذار 
است و نقش مهمي در رشد و تعالي فرهنگي دارد و 

اعتماد عمومي را افزايش مي دهد. 
وي اظهار داشـــت: اگر هدف سياســـت هاي 
اجتماعي افزايش ســـطح رفاه عمومي است، يکي از 
مهمترين محورهاي آن خشـــنودي و جلب رضايت 
مردم است که با مهرباني و با کرامت رفتار کردن به 

دست مي آيد. 
شـــريعتمداري گفت: کنش داوطلبانه بخشي از 

اقتصاد کشورهاست و مهرباني يکي از اين کنش ها 
است و از اينرو بايد براي ترويج و توسعه اين ُکنش 

تاش کنيم. 
 در اين مراســـم بيمارســـتان 17 شـــهريور و 
پلي کلينيک هاي بال حبشـــي مشهد و تخصصي 
نيشابور به عنوان مراکز برتر در موضوع خوشرويي 

لوح تقدير دريافت کردند. 
 * ايجاد انجمن خيران مهارت  

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در نشســـت 
 شـــوراي هماهنگي مديران دســـتگاههاي اجرايي 
زير مجموعه اين وزارتخانه در مشـــهد گفت: براي 
توسعه اشـــتغال و مهارت افزايي بايد انجمن خيران 
مهارت ايجاد کنيم تا براي مهارت آموزي ســـرمايه 
گذاري کنند؛ جذب اين سرمايه  گذاري ها هم به پيش 

نيازهايي نياز دارد که بايد فراهم شود. 
وي افزود: روش هاي جديد ايجاد اشتغال نشان 
مي دهد به غير از اتکا به منابع سرمايه، با به کارگيري 
ديگر روش ها و تحريک منابع محلي نيز مي توان به 
اشتغال دســـت يافت و اين موضوع در کشورهاي 

ديگر هم پذيرفته شده است. 
شريعتمداري با بيان اينکه وزارت تعاون منابع 
گوناگون و از جمله بانک رفاه هاي و توسعه تعاون، 
صندوق کارآفريني اميد و صندوق روستايي عشايري 
را در اختيار دارد، اظهار داشت: با تکيه بر اين منابع 

مي توان به عرصه ايجاد اشتغال به صورت فعال وارد 
شد.  وي گفت: صنايع دستي از جمله مواردي است 
که زمينه ايجاد اشتغال بسيار دارد و زمينه سودآوري 
خوبي هم براي فعاان اين عرصه فراهم مي کند و از 
اينرو نبايد از اين ظرفيت ها که در همه استانها وجود 
دارد غافل شـــد.  امروز بايد افـــراد اميدوار، کاربلد، 
جوان، بـــا انگيزه و تحصيلکرده در کنار مديران قرار 

گيرند. 
 * ايجاد 113 هزار فرصت شغلي در خراسان 

رضوي 
مدير کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراســـان 
رضوي هم در اين مراســـم گفت: ايجاد110 هزار 
فرصت شغلي در اين استان براي امسال هدفگذاري 
شـــده بود که با توجه به تقســـيم کار انجام شده و 
اســـتفاده از ظرفيت هاي قانوني از ابتداي امسال تا 
پايان آذر 113 هزار فرصت شـــغلي در استان ايجاد 

شده است. 
 *  افتتاح واحد هاي جديد بيمارس��تان فارابي 

مشهد  
واحدهاي جديد سي.تي.اســـکن و ام.آر.آي 
بيمارستان فارابي مشهد با حضور وزير تعاون، کار و 
رفاه اجتماعي و محمد حسن زدا سرپرست سازمان 

تامين اجتماعي به بهره برداري رسيد. 
مدير درمـــان تاميـــن اجتماعي خراســـان 

 رضوي در حاشيه اين مراســـم گفت: واحد جديد 
سي.تي.اسکن و ام.آر.آي بيمارستان فارابي مشهد با 
بهسازي و عمليات نوسازي در فضايي به مساحت150 

متر مربع راه اندازي شده است. 
دکتر حميد داستاني با اشـــاره به افتتاح بخش 
سي.تي.اسکن 16 اسايس و قابليت هاي آن در اين 
واحد افزود: ســـي.تي.آنژيوگرافي و امکان دريافت 
تصاوير 3 بعدي با وضوح زياد و اشعه کمتر از جمله 

قابليت هاي اين دستگاه است. 
از ســـوي ديگر هتلينگ بخش زنان و زايمان 
بيمارستان 17 شهريور مشهد با حضور وزير تعاون، 
کار و رفاه اجتماعي و محمد حســـن زدا سرپرست 
سازمان تامين اجتماعي مورد بهره برداري قرار گرفت. 

مدير درمان تامين اجتماعي خراســـان رضوي 
گفت: بخش زنان و زايمان بيمارســـتان 17 شهريور 
مشـــهد داراي 24 تخت بيمارســـتاني است که در 
عمليات هتلينگ به طور کامل تجهيز و نوســـازي 
شده اســـت.  دکتر حميد داستاني افزود: در هتلينگ 
بخش زنان و زايمان اين بيمارســـتان استانداردها و 
الزامات بيمارســـتان ايمن نظير سرمايش و گرمايش 
مناسب، اعام و اطفاي حريق و اتاق ايزوله رعايت 
شده است.  وي اظهار داشت: هتلينگ بيمارستان 17 
شهريور مشـــهد با هزينه160 ميليارد ريال در مدت 

کمتر از يک سال انجام شده است.         

بازدید وزیر ارتباطات از نمایشگاه ایرانکام و شهر هوشمند مشهد
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پزشك
در رداى

 نخست وزير

570

يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

پيش از اين، من در مورد برخى ايدههاى متهورانه خود با اين شركت 
پژوهشى همكارى كرده و متوجه شده بودم كه اين شركت توانايى رسيدن 
به راه حلهاى اجرايى هم دارد. هنگامى كه مشاور شركت "پروتون" 
شـــدم متوجه پايين آمدن ســـهم "پروتون" در بازار مالزى شدم. براى 
اينكه توان رقابتى "پروتون" را حفظ كنم، اميدوار بودم "تونكو مهاليل" 
را متقاعد ســـازم تا سرمايهگذارىهاى بيشترى در ساخت خودروهاى 
دوگانهسوز انجام دهد. پس از آن دولت تصميم گرفت رئيس جديدى 
براى شـــركت "پروتون" منصوب كند. با "داتوك محمد ازالن هاشم" 
مالقات كردم. وى اگر چه در ابتدا به من گفت كه هدفش از رياست 
بر شـــركت، خالى كردن زير پاى "تونكو مهاليل" نخواهد بود ولى از 
آنجايى كه كار او بيشتر به مسئول عاليرتبه اجرايى شبيه بود تا رئيس 
را از برخى مقامهايى كه در شركت  شوراى ادارى آن، "تونكو مهاليل" 

برعهده داشت، بركنار كرد. هاى وابسته به "پروتون" 
به پايان رسيد، به او براى باقى  هنگامى كه قرارداد "تونكو مهاليل" 
ماندن در شركت پيشنهادهاى كامًال نامناسبى شد. فكر مىكنم اين كار 
عمدى بود و بديهى بود كه او اين پيشـــنهادها را رّد مىكرد. بعدها كه 
"تونكو مهاليل" عوض شد مديريت جديد هرگز به اندازه وى در صنعت 
خودروسازى سررشته نداشت و به همين دليل سهم "پروتون" در بازار به 
نسبت 50 درصد كاهش يافت. سهم اين شركت با ورود سيل اتومبيلهاى 
خارجى كه وارد بازار مىشد از اين هم پايينتر شد و حتى به من گفتند 
كه در مرحلهاى، از كل سرمايه ذخيره شركت تنها 500 ميليون رينگت 
باقى مانده بود، ســـرمايهاى كه بالغ بر 2,5 ميليارد دالر بود. شـــمارى از 
مديران اجرايى بزرگ و مهندســـان، شروع به استعفا كردند و حرف و 
حديثهايى هم در مورد در معرض فروش گذاشته شدن شركت به ميان 
آمد. من خيلى ناراحت شدم و با اينكه مشاور شركت بودم ديدگاههاى 
"ازالن" را رد كردم. به نظر رسيد كه معتقد بود او بايد به من مشاوره دهد 
و نه من به او. فروش شـــركت موتورســـيكلت سازى ايتاليايى "ام وى 
كه در يكى از فصلهاى گذشته به  از سوى شركت "پروتون"  اگوستا" 
آن پرداختم، روند دردناك ديگرى بود زيرا هرگزـ  تا لحظه نوشتن اين 
مطلبـ  هويت خريدار برمال نشد. كوشيديم سر از اين شركت در آوريم 
ولى تنها چيزهاى اندكى در مورد آن دستگيرمان شد. همه آنچه داشتيم 
اين بود كه هر دو خريدار، وكيل دادگسترى هستند و اين شركت حتى 

در اداره ثبت شركتهاى ايتاليايى نيز ثبت نشده بود.
كمك  موضوع مجوزهاى ترخيص، به تحكيم موقعيت "پروتون" 
نكـــرد. "تونكو مهاليل" دلنگرانىها و دغدغههاى خود را به روزنامه 
(Oriental Daily) برد و گفت كه دولت از  چينى "اورينتال ديلى" 
"پروتون" حمايت نمىكند و برخوردش با شـــركت خودروهاى ملى، 
همراه با اجحاف اســـت. وقتى شوراى ادارى "پروتون" اين حرف را 
شنيد به "تونكو مهاليل" 48 ساعت مهلت داد اين اقدام خود را توجيه 
كند. از آنجا كه من نيز از حقيقت باخبر شده بودم از او دفاع كردم و 
به مطبوعات گفتم كه در ســـال 2004م. تعداد 67هزار مجوز واردات 
داده شـــده كه 12هزار و 600 عدد از آنها متعلق به 82 شـــركت و 
حدود 54هزار مجوز متعلق به دو شركت است. آنگاه "تون عبداهللا" نيز 
بايد به طور كتبى مسائلى را كه من  وارد ماجرا شد و گفت "رفيده" 
مطرح كرده بودم توضيح دهد ولى او زير بار نرفت. در ژوئيه 2005م. 
اپوزيسيون و شمار بزرگى از وبالگ نويسها وارد اين جنجال شدند و 
توضيح خواستند. زير اين فشارها بود كه دولت به "رفيده" توصيه كرد 
جزئيـــات مربوط به علت صدور چنين مجموعه بزرگى از مجوزهاى 
واردات خودرو براى تعداد اندكى از شـــركت ها را روشن سازد ولى 
او به جاى ارائه توضيحات، تنها به انكار اين اتهامها پرداخت و گفت 
كه آماده ايستادگى در برابر اين حمالت در مجمع عمومى "امنو" ـ كه 

قرار بود در همان ماه برگزار شودـ  است.
ادامه دارد

برخى از رســـانههاى عربى 
با اشـــاره به نتيجـــه بخش بودن 
جديدتريـــن دور مذاكرات صلح 
يمن كه با حضور طرفهاى يمنى 
در سوئد برگزار شد، عنوان كردند 
اين مذاكرات مى تواند گامى مثبت 
و اميدوار كننده براى پايان دادن به 
بحران اين كشور جنگ زده باشد. 
به گزارش گـــروه تحليل، 
تفسير و پژوهشهاى خبرى ايرنا، 
نماينـــدگان دولت نجات ملى و 
دولت فرارى يمن پس از يك هفته 

مذاكره با نظارت ســـازمان ملل در 
استكهلم سوئد درباره آتش بس در 
شهر و بندر الحديده و بنادرالصليف 
و عين عيســـى به توافق رسيدند. 
رياست هيات مذاكره كننده انصاراهللا 
(هيات صنعا) را «محمد عبدالسالم» 
و رياســـت هيات دولت مستعفى 
(هيأت رياض) را «خالد اليمانى» 
وزير امور خارجه دولت «عبدربه 
منصورهـــادى» رئيس جمهورى 
مســـتعفى و فرارى يمن برعهده 
داشـــتند .پيش از اين چندين بار 
براى پايـــان دادن به جنگ يمن 
تحركاتى صورت گرفته اما هر بار 
با كارشكنى عربستان و متحدان آن 

به بن بست رسيده است.
گامى مثبت در راســتاى تحقق 

صلح در يمن
روزنامه «العربى الجديد» چاپ 
لندن در گزارشـــى به قلم «عادل 
االحمدى» نوشت: گفت و گوهاى 
صلح يمن در سوئد با توافق درباره 
آتش بس در الحديده، مبادله اسراء 
و زندانيان به پيشرفتى براى پايان 
دادن به جنگ يمن دســـت يافت. 
اين موضوع تحول مهمى در مسير 
تالشهاى بين المللى براى برقرارى 
صلح است و زمينه را براى گفت 
و گوهاى آينده فراهم مى كند. اين 
توافق نخستين گام در روند پايان 
دادن به جنگ يمن به شمار مىرود 
و فرصت واقعـــى براى برقرارى 
صلـــح و پايان دادن به جنگ يمن 
فراهم مى كند. العربى الجديد اضافه 
كـــرد: موفقيت اين توافق در گرِو

فشارهاى بين المللى بر دو طرف 
توافق اســـت. در يك سوى توافق 
گـــروه مردمى انصارهللا يمن و در 
طرف ديگر دولت مستعفى يمن و 
ائتالف حمله به يمن به سردمدارى 
عربستان و امارات قرار دارند. پس 
از يك هفته گفت و گو در سوئد، 
اين مذاكرات با حضور اعضاى دو 
هيات در اتاق مشـــترك و دست 
دادن روساى دو هيات نتيجه بخش 
شـــد و «آنتونيو گوترش» دبير كل 
ســـازمان ملل در يك كنفرانس 
مطبوعاتـــى پس از پايان مذاكرات 
اعالم كرد كـــه دو هيات درباره 

شـــهر الحديده و خروج نيروهاى 
جنگى از اين شهر و تضمين ادامه 
كمكهاى انساندوستانه به توافق 
رســـيده اند. اين موضوع پيشرفت 
بزرگى در روند مذاكرات به شمار 
مـــى رود. او بر اين موضوع تاكيد 
كـــرد كه حل بحران يمن از طريق 
نظامى امكان پذير نيســـت و همه 
طرفهاى داخلى و خارجى به اين 
موضـــوع پى برده و بر روى ادامه 
تالشها براى حل سياسى بحران 
يمن به توافق رســـيدهاند و ادامه 

گفت و گوها را اقدام مثبتى براى 
برقرارى صلح و آرامش به شـــمار 
مىآورند.العربى الجديد افزود: توافق 
بر سر الحديده نخستين گام براى 
پايان دادن به اين جنگ به شـــمار 
مى رود و اين موضوع بر كمكهاى 
انســـان دوستانه در اين زمينه تاثير 
خواهد داشت. امارات و عربستان 
سعودى با استقبال از توافق الحديده 
تالش كردند اين گونه وانمود كنند 
كـــه در نتيجه حمله نظامى به اين 
شـــهر و فشارها، توافق مذكور به 

دست آمده است. 
انور قرقاش وزير مشـــاور در 
امور امارات در صحفه توييتر خود 
با استقبال از توافق سوئد مدعى شد 
كه فشارهاى نظامى ائتالف حمله به 
يمن عليه انصاراهللا نتيجه بخش بود 
و اين دســـتاورد سياسى به دست 
آمده است. او مدعى شد در نتيجه 
فشـــار نظامى كه با حضور 5000
سرباز اماراتى و نيروهاى يمن براى 
آزادسازى بندر الحديده وارد شد، 
انصاراهللا محبور شد با واقعيت كنار 
آيـــد و به حل اين موضوع از نظر 

سياسى روى آورد. 
«محمد ال جابر» سفير عربستان 
هـــم در صفحه توييتر خود مدعى 
شـــد تالشهاى ائتالف، انصاراهللا 
را مجبور كـــرد به ميز مذاكرات 
روى آورد. اين شادمانى اماراتىها 
و سعودىها در شرايطى است كه 
پيش نويس توافقى كه سازمان ملل 
و تيم ناظر آن ارائه كردهاند نشـــان 
مى دهد كه بر روى عقب نشـــينى 
نيروهاى هر دو طرف و پايان دادن 
به عمليات مســـلحانه در الحديده 

تاكيد شده است.
تارنماى «العهد» لبنان نوشت: 
تحـــركات و اظهارات هياتهاى 
شـــركت كننده در مذاكرات نشان 
داد هياتى كه از صنعا شركت كرده 
است به طور بى سابقه اى منسجم 
بود. پيشرفت و مهارت اين گروه 
پس از كنفرانس ژنو در سال 2015
و كنفرانس كويت در ســـال 2017

بى سابقه بود. اين گروه با طرحهايى 
كامل و آماده براى همه مسائل به 
ويژه موضوعات مربوط به زندانيان 

و مسائل انســـان دوستانه در اين 
مذاكرات شركت كرد. اين در حالى 
است كه هياتى كه از رياض به اين 
مذاكـــرات آمده بود هيچ اطالعى 
از اوضاع نداشـــت. اين موضوعى 
بود كه نمايندگان ســـازمان ملل و 
ســـفرايى كه اعمال مربوط به اين 
نشســـت را پيگيرى مى كردند به 
ويژه ســـفيران 5 كشور عضو دائم 
شوراى امنيت سازمان ملل نيز آن 

را مشاهده كردند .
شبكه خبرى «الجزيره» قطر 

نيز از قول «عادل المسنى» تحليلگر 
مسائل سياسى يمن نوشت: شايد 
برجسته ترين دليلى كه سبب شد 
درخواســـتها براى پايان دادن به 
جنگ يمن و تـــالش براى حل 
سياســـى بحران اين كشور مورد 
توجه قـــرار گيرد مديريت ناگوار 
جنگ يمن از سوى ائتالف باشد. 
اكنون طمع ورزىهاى اين ائتالف 
براى همگان مشخص شده است. 
پس از قتل «خاشـــقچى» روزنامه 
نگار منتقد سعودى در كنسولگرى 
عربستان در استانبول و فشارهاى 
ناشـــى از آن شيرازه ائتالف حمله 
به يمن از هم پاشـــيده و كشتى 
اين ائتالف در ســـاحل اراده مردم 
يمن به گل نشسته است. برنامههاى 
ائتالف حمله به يمن به كابوسى آزار 
دهنده تبديل شده است. اين جنگ 
سبب ويرانى اقتصاد يمن و برهم 
خوردن اوضاع امنيتى و سياسى اين 

كشور شـــده است كه همه مردم 
يمن هزينه آن را متحمل شدهاند. 
اين جنگ به يك بحران انسانى در 
يمن منجر شـــده كه در نتيجه آن 
انواع بيمارىها گسترش يافته است 
و حضور گروههاى تندرو در يمن 
در نتيجه اين نبرد سبب شده است 
كه فضاى اين كشور تيره و تار و 

شرايط زندگى سخت شود.
به نوشته تارنماى شبكه خبرى 
الجزيره، مذاكرات سوئد يك فرصت 
طاليى براى ائتالف حمله به يمن به 

سردمدارى عربستان بود تا خود را از 
باتالق جنگ يمن بيرون بكشد. اين 
شرط در صورتى عملى خواهد شد 
كه اين ائتالف به مردم يمن اجازه 
دهد خودشان سرنوشتشان را رقم 
زنند و از تالش براى قيموميت بر 

مردم يمن چشمپوشى كنند.
روزنامه «راى اليوم» چاپ لندن 
نيز در گزارشى به قلم «عبدالبارى 
عطوان» نوشت: ما حق داريم كه به 
آينـــده بهتر براى مردم يمن كه در 
آن از قحطى، بيمارى، خون ريزى 
و اختالف خبرى نباشـــد، اميدوار 
باشـــيم. زيرا از همان اول در كنار 
همه طيفهاى مردم يمن بوديم و 
با جنگ عليه اين كشور مخالفت 
كرديم. زيرا پيكر تكه تكه شهدا و 
كودكان اين كشـــور و قحطىها و 
محاصره، شبهاى ما را به كابوس 
تبديـــل كرده بود. بنابراين ما حق 
داريم كه از توافق گروههاى يمنى 

خوشحال شويم. چه بسا برخىها 
ما را به شـــتابزدگى و خوش بينى 
بيـــش از حد متهم مى كنند. آنان 
معتقدند كه بايد محتاطانه عمل كرد. 
زيرا كسانى هستند كه نمى خواهند 
توافق مردم يمن به نتيجه برسد و 
جنـــگ پايان يابد و خواهان ادامه 
ريخته شدن خونهاى پاك هستند. 
اين پيروزى ديپلماتيك در بحرانى 
كه تقريبا 4 ســـال است ادامه دارد 
در شـــرايطى به دست آمده است 
كه همه طرفها به نتيجه رسيدهاند 

كه از طريق نظامى نمى توان امور 
را يكســـره كرد. فشار بين المللى 
به ويژه عليه عربســـتان و امارات 
بـــراى پايان دادن به جنگ يمن در 
شرايط مناسب و در فضايى كه اين 
كشورها از نظر نظامى، مالى، سياسى 
و اخالقى دچار فرسايش شده اند، 

صورت گرفته است.
دميــدن روح بدبينى به نتيجه 

مذاكرات سوئد
روزنامه «الشـــرق االوسط» 
عربستان در گزارشى به قلم «مشارى 
الذايدى»، توافق را بيانگر برافروختن 
شمعى در تاريكىهاى يمن به شمار 
آورد و بـــا طرح اين ســـوال كه 
توافق الحديده آغاز يا پايان جنگ 
اســـت؟ نوشت: نبايد غافل شويم 
كه توافق براى استفاده از فرودگاه 
صنعاء و ديگر پروندههاى اقتصادى، 
مذاكرات ســـوئد را به شكست 
كشانده است و گروه انصاراهللا تنها 

با قدرت نظامى تســـليم مى شود. 
توافق الحديده اين موضوع را ثابت 
كرده است كه در جنگ يمن باز هم 
داستانها، مانورها، مذاكرات، جنگ 
و گريز، جنگ نظامى، سياســـى و 
رسانههاى سر جاى خود باقى مانده 
است. روزنامه «الرياض» عربستان 
هـــم بدون هيچ گونه اشـــاره به 
پيروزىهاى انصاراهللا در ميدانهاى 
نبرد و دســـت برتر اين گروه در 
ميدانهاى نبرد در گزارشـــى ادعا 
كرد «حوثىها» در نتيجه شكست 

ارادهها و پس از مصيبتهاى شديد 
و نااميدى براى به كنترل در آوردن 
يمن به مذاكره روى آوردند . اين 
روزنامه نوشت: ائتالف كشورهاى 
عربى براى رسيدن به اهداف خود 
تـــالش مى كند و انصاراهللا بايد با 
رسيدن به راه حل سياسى فراگير 
و ســـازنده منافع مردم يمن را در 

اولويت قرار دهند.
روزنامه «العرب» چاپ لندن، 
در گزارشى با طرح اين سوال كه 
«آيا مى توان براى رســـيدن به راه 
حل سياسى فراگير كه رهايى بخش 
يمن و مردم اين كشـــور از فقر، 
بيمارى و قحطى باشـــد بر توافق 
ســـوئد تكيه كرد؟» عنوان داشت: 
تاكنون رويدادها نشان داده اند كه 
اين توافق آتش بسى بيش نيست. 
نگرانى آن است كه بار ديگر نبردها 
آغاز شود و بار ديگر ثابت شود كه 
گروه انصاراهللا طبق عادت خود با 

روى آوردن به اين مذاكرات به يك 
مانور سياسى وارد شدهاند تا زمان را 
به دست آورند. مى توان گفت كه 
انصاراهللا پيش از اينكه از الحديده 
عقب نشينى كنند بهاى عقب نشينى 
خود را دريافت كردهاند. ســـازمان 
ملل با حضور دبير كل آن توافقى 
را دربـــاره الحديد ميان انصاراهللا و 
هيات طرف مقابل امضا كرد كه در 
راس آن هيات وزير امور خارجهاى 
بود كه كشورهاى عربى و سازمان 
بين الملل آن را به رسميت شناخته 

اســـت. توافق سوئد نشان داد كه 
تجـــاوز نظامى به يمن به پايان راه 

رسيده است
«حميـــد رزق» روزنامه نگار 
و تحليلگـــر يمنى مقيم لبنان در 
گفـــت و گو با ايرنا با اشـــاره به 
توافق اخير طرفهاى درگير يمن 
در سوئد گفت كه اين توافق نشان 
داد كـــه تجاوز نظامى به پايان راه 
خود رسيده و متجاوزان در عرصه 
ميدانى به اهداف خود نرسيدهاند.

اين تحليلگر يمنى البته معتقد است 
هنـــوز نمى توان به قطعيت گفت 
كه اين توافق به نتيجه كامال مثبتى 
مى رسد و بايد ديد كه طرفهاى 
متجاوز (عربستان و امارات) تا چه 
اندازه به تعهدات خود پايبند هستند.
در ادامـــه متن كامل گفت و گوى 

ايرنا با حميد رزق مى آيد:
- آيا مى توان مذاكرات سوئد 
را نشــانه اى از پايان جنگ در 

يمن دانست؟
* آنچه در ســـوئد گذشت 
نشانهاى از اين بود كه تجاوز نظامى 
به نقطه پايان رسيده و بحران انسانى 
ناشـــى از آن ديگر غيرقابل تحمل 
شده و هيچ كشورى نمى تواند بر 
آن ســـرپوش گذارد. رفتن به ميز 
مذاكره دستاورد بود اما نمى توان 
گفت كه جنگ پايان يافته است. اين 
مساله به ميزان پايبندى كشورهاى 
متجاوز بستگى دارد. به نظر مىرسد 
نشانهها، مثبت نيست. تنش ميدانى 
در ســـاحل غربى دو روز پس از 
گفت و گوهـــا افزايش يافت و 
بمباران الحديده ادامه داشت. برخى 
طرفها در داخل كشورهاى متجاوز 
بـــه يمن از گزينه مذاكره رضايت 
ندارند. بنابراين بايد منتظر ماند و 
ديد كه تجربه و آزمون مذاكرات به 

كجا خواهد انجاميد.
- آيا اين به معناى شكســت 

مذاكرات سوئد است؟
* آنچه در ســـوئد انجام شد 
برخى تفاهمها بود كه همه منتظر 
اجراى آن بر روى زمين هســـتند. 
اما واكنش عربســـتان و امارات 
مغاير اين توافـــق بود. حمالت 
و بمبارانها كه به كشـــته شدن 

غيرنظاميان مىانجامد همچنان ادامه
داشته است. اگر ائتالف جنگ عليه
يمن به سمت آتش بس نرود اين
به معناى شكســـت خواهد بود و
راه حل سياسى به بن بست خواهد
رســـيد و دور بعدى مذاكرات در

ژانويه نيز متوقف خواهد شد.
- اين تناقض را چطور تفســير

مى كنيد؟
* توپ امروز در زمين سازمان
ملل و جامعه جهانى اســـت. بايد
منتظـــر ماند و ديد كه آيا تضمينى
بين المللى براى پايبندى متجاوزان
به توافق وجود دارد يا نه و اينكه
جامعه بين المللى نسبت به خروجى
مذاكرات سوئد چقدر پايبند است.
امـــا تحليل من از چرايى حمالت
اخير اين است كه آنها اهدافشان نه
در ميدان و نه در ميز مذاكره محقق

نشده است .
- تصميــم اخير كنگره آمريكا
دربــاره توقف حمايت آمريكا از
كشــورهاى متجــاوز به يمن را
چگونه ارزيابى مى كنيد؟ آيا اين
تصميم را مى توان نشانه از تصميم
بيــن المللى در توقف تجاوز به

يمن دانست؟
* اين تحليل غيرواقعى است.
موضـــع بين المللى در اين ارتباط
شكل نگرفته است اما تالشهايى
براى گريز از پيامدهاى فاجعه بار
انسانى تجاوز به يمن وجود دارد.
آمريكا و كشورهاى غربى و اروپايى
در زمينه مسائل انسانى از خود سلب
مسئوليت مى كنند و آن را به دوش
عربستان مى اندازند. آنها با دعوت به
ميز مذاكره، مواضع خود را توجيه
مىكنند اما واقعيت اين اســـت كه
هيچ فشار جدى عليه عربستان و

امارات وجود ندارد. 
- آيا نســبت به وضعيت تعز
پايبندى به توافق صورت گرفته

است؟
* درباره تعز توافقى صورت
نگرفت و اين موضوع به دور بعدى
مذاكرات محول شد. اما وضعيت
بنـــدر الحديده كه توافق بر روى
آن صـــورت گرفت، معيارى براى
سنجش است. اگر در مورد الحديده
پايبندى به توافق وجود داشته باشد
اين نقطه شـــروعى براى پيشرفت
در پروندههاى ديگر است اما اگر
عليه اين توافق اقدام صورت گيرد
وضعيت به نقطه صفر بازمىگردد.
- در صورتــى كــه عليه اين
توافق اقدام منفى صورت بگيرد
آيا انصاراهللا مى تواند از مذاكرات

عقب نشينى كند؟
*انصـــاراهللا مجبور به عقب
نشينى نيست. آنها از موضع قدرت
مذاكره مى كنند و رويكرد روشن
و خواستههاى بر حقى دارند. طرف
مقابل در وضعيت دشوار قرار دارد و
ممكن است از مذاكرات كنار بكشد.
انصاراهللا در صورت ادامه تجاوز در
برابر آن مى ايستد و همزمان آماده
راه حل مسالمت آميز است.  

توافق سوئد؛ فرصتى براى پايان  بحران يمن

آگهي استفاده از حق تقدم افزايش سرمايه 
شركت بصير شيمي پارس(سهامي خاص)

به شماره ثبت 421982 و شناسه ملي 10860992006

هيأت مديره
شركت بصير شيمي پارس (سهامي خاص)

ل
او

ت 
وب

ن

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

http moamelat tbtb ir

www tavanir org ir
http iets mporg ir

http moamelat tbtb ir

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

ل
او

ت 
وب

ن

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى

 –  –

http moamelat tbtb ir

www tavanir org ir
http iets mporg ir

http moamelat tbtb ir

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

آگهى مناقصه عمومى شماره 97/1 و 
مناقصه محدود شماره 97/1

 –  –
 –  –  –

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى ب/97/2
LP

ISO16631-2016

ISO

 –

www abfakashan ir

روابط عمومى شركت آب و فاضالب كاشان

ل
او

ت 
وب

ن

http moamelat tbtb ir

www tavanir org ir
http iets mporg ir

http moamelat tbtb ir

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

ل
او

ت 
وب

ن

شماره 971010714 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى
آگهى تغييرات موسسه بنياد خيريه جاويدان مطهر

 به شماره ثبت 36431 و شناسه ملى 14005111435

آگهى تغييرات شركت رايان پردازان منسجم شرق
 با مسئوليت محدود

 به شماره ثبت 364439 و شناسه ملى 10104098006



شنبه 15 دي  1397ـ    28 ربيع الثاني  1440ـ    5  ژانویه 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27189
13اخبار داخلی

تلفن                             22226090

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.

خداوند به اين گمراهان عقل و ايمان عطا كند
تمامي شعارهاي راه پيمايي هاي باشكوه 9 دي ماه امسال درست و 
اصولي بود؛ به جز شعار افرادي معدود و نادان كه عليه مرحوم آيت اه 
هاشمي رفسنجاني، اين سردار سازندگي ايران اسامي شعارهاي سخيف 
مي دادند كه دل هر انسان مسلمان و آزاده را به درد مي آورد. خداوند 
اين گمراهان را بر سر عقل و ايمان آورد تا مثل ميليون ها ايراني قدردان 

خدمات مرحوم هاشمي رفسنجاني به انقاب و كشور باشند. 
هموطني از گچساران

دولتمردان در تصميم گيري هايشان بيشتر دقت كنند
طرح س���هميه بندي بنزين و گازوئيل و استفاده از كارت سوخت 
همراه با صرف هزينه گزاف در س���ال1386 به وس���يله دولت قبل به 
اجرا درآمد، در سال1395 با نظر مساعد آقاي روحاني رئيس جمهوري 
حذف ش���د و حاا دولت به تصميم و مديريت اشتباه خود در نحوه 
مصرف اصولي سوخت پي برده و تصميم به اجراي دوباره سهميه بندي 
بنزين گرفته است. چرا برخي از مسئوان بدون درنظر گرفتن اهميت 
حفظ ذخاير طبيعي براي آيندگان، درصدد نا بودي آن ها بر مي آيند؟ 
اميدواريم دولتمردان در اتخاذ تصميمات و اعمال نظرات خود دقت و 

مسئوليت پذيري بيشتري داشته باشند.
خواننده روزنامه از گرگان

تقاضا از بنياد شهيد و امور ايثارگران
در س���ال64 به مدت 4ماه در جبهه هاي جنگ تحميلي حضور 
داش���تم و در اين مدت به دليل حمات شيميايي دشمن در عمليات 
والفجر8 مجروح و چند روزي در بيمارستان بستري شدم كه متأسفانه 
مدارك پزشكي ام در بيمارستان بقايي امحا شده است. در اين سال ها 
برشدت بيماري ام افزوده شده است و باتوجه به مشكاتي كه دارم، از 
بنياد شهيد و امور ايثارگران تقاضا دارم در مورد اعزام من به كميسيون 

پزشكي و تعيين درصد جانبازي اقدام كنند.
محمدرضا جماعتيـ  آزادشهر )استان گلستان(

افراد سالمند و ناتوان چگونه كارت ملي هوشمند تهيه كنند؟
به گفته سخنگوي سازمان ثبت احوال كشور 667 ايستگاه سيار براي 
صدور كارت ملي هوشمند براي افراد سالمند و ناتوان در سطح كشور 
خدمات رساني مي كنند. در شرايطي كه برخي افراد بيمار و ناتوان قادر 
به خروج از خانه نيستند چگونه مي توانند به اين مراكز مراجعه كنند؟ 
اميدوارم مسئوان ثبت احوال ترتيبي اتخاذ كنند تا ارائه خدمات به افراد 

ناتوان با برنامه ريزي هاي دقيق تري انجام شود. 
تلفن به خط ارتباطي

ارسال پارازيت در محدوده بهجت آباد افزايش يافته است
مدتي است كه ارسال پارازيت در محدوده آپارتمان هاي بهجت آباد 
تهران شدت يافته است، در حالي كه برخي افراد محدوده ياد شده اخبار 
روز كشور جهان را از طريق ماهواره ها پيگيري مي كنند. افزايش ارسال 
پارازيت ها عاوه بر مختل شدن آسايش ساكنان محل، عوارض بيماري زا 
در اين محدوده را بيشتر مي كند. با توجه به ضرورت رعايت كردن حقوق 

شهروندي، از مسئوان ذيربط خواهان بررسي و رفع مشكل هستيم.
از ساكنان بهجت آباد 

شرايط دريافت وام از بانك هاي دولتي را آسان كنند
ب���راي دريافت وام 50 ميليون توماني از بانك ملي ايران تاكنون 
2ضامن را معرفي كرده ام، اما به گفته مسئوان بانك پرداخت اين مبلغ 
وام به معرفي 4 ضامن نياز دارد و اين در حالي است كه هر وام گيرنده 
براي معرفي ضامن بايد مشكات و مراحل سختي را بگذراند. از مسئوان 
بانك مركزي انتظار مي رود شرايط دريافت وام و تسهيات از بانك هاي 
دولتي را به حداقل ممكن برسانند، چرا افراد طبقه متوسط جامعه كه 
براي رونق كسب و كار خود مجبور به دريافت وام هايي با بهره هاي 

كان هستند، بايد متحمل اين گونه سختگيري هاي بي مورد باشند؟
محمدي از اسامشهر 

مسئوان به جاي حل مسئله صورت آن را پاك نكنند!
فعاليت هاي سازمان تعزيرات حكومتي در زمينه مبارزه با گران فروشان 
به نظر من كاري به دور از باورهاي مردم اس���ت، مگر مس���ئوان و 
دولتمردان از نوسانات شديدي كه ابتداي سال در بازار ارز و طا به 
وجود آمد و باعث افزايش گراني ها و مش���كات معيشتي در كشور 
شد باخبر نيستند؟ مگر توليدكنندگان و واردكنندگان كاا بدون نظارت 
مس���ئوان مجوز افزايش و قيمت  محصوات خود را دارند؟ چرا با 
برخورد و  درگيري هاي بازرسان تعزيرات حكومتي با فروشندگان كاا 
باعث ايجاد تفرقه و دشمني در ميان مردم مي شوند؟ چرا به جاي حل 

مسئله مسئوان به فكر پاك كردن صورت مسئله هستند؟
تلفن به خط ارتباطي

سيستم هاي الكترونيكي مجتمع هاي قضايي اكثر روزها قطع است
عليرغم راه اندازي سيستم هاي الكترونيكي در مجتمع هاي قضايي با 
هدف كمك به حل مشكات قضايي و پرونده هاي مردم در اسرع وقت، 
متأسفانه اكثر اوقات زمان مراجعه به مجتمع هاي قضايي و دفترخانه هاي 
ثبت اسناد براي بررسي سوابق و پيگيري مشكات پرونده ها با قطعي 
سيستم از مركز مواجه مي شويم. با توجه به مشكل رفت وآمد اكثر مردم 
به مراجع قضايي از مسئوان قوه قضائيه انتظار مي رود براي برطرف شدن 

مشكات مراجعه كنندگان به مجتمع هاي قضايي اقدام كنند.
حسيني

پول بده، سر سبيل شاه نقاره بزن!
 مكتوب هفته دكتر محمدعلي فياض بخش با عنوان »هان اي شك پيشگان «
كه 6دي ماه در روزنامه اطاعات چاپ شد، مطلبي بسيار خواندني و 
در عين حال تاسف انگيز به دليل بايي است كه بر سر علم و دانش 
كش���ورمان آمده است. با خواندن مكتوب يادشده به ياد ضرب المثل 
»پول  بده، سرس���بيل ش���اه نقاره بزن« افتادم! متأسفانه طمع كاري ها و 
زياده خواهي هاي ثروت اندوزان نه فقط برنامه هاي علمي و آموزش���ي 
كشور را تحت الشعاع قرار داده است، بلكه پول به تنهايي در بسياري 
از مسائل مهم كشور مشكل گشا بوده است. اين تبعيض ها و افزايش 
فاصله هاي طبقاتي به جز فزوني گرفتن حسرت و نااميدي در اقشار 

ضعيف جامعه دستاورد ديگري نداشته است.
هموطن

مدارس كپري نماد زيبايي يا فقر است؟
اي كاش درباره عكس چاپ شده در »قاب امروز« روزنامه اطاعات 
6 دي ماه كه با مضمون مدرسه كپري در كرمان بوده مطلب يا نقدي 
نيز پيرامون آن چاپ مي شد. نمي دانم هدف از چاپ عكس بيان نماد 
زيبايي و يا فقر در كشور بوده است يا نه؟ در هر صورت جاي بسي 
تأسف است، كشوري كه مهدمفاخر فرهنگي و هنري است، در حوزه 
آموزش و پرورش تا اين اندازه ضعف داشته باشد، اميد است به همت 
خيرين مدرسه ساز، دولت محترم و مسئوان آموزش و پرورش شاهد 

ساخت مدارس مجهز در تمامي نقاط كشور باشيم.
لطفي از اصفهان

اسامي ايستگاه هاي تعويض كتاب در مترو را اعام كنند
روابط عمومي مترو تهران اعام كرده است كه كتاب هاي كهنه و 
قديمي با كتاب هاي چاپ جديد با ترجمه هاي روان در ايس���تگاه هاي 
مترو تعويض مي شود. از مسئوان بخش فرهنگي مترو تقاضا دارم كه 
اسامي ايستگاه هاي مورد نظر را براي اطاع مسافران خواهان تعويض 

كتاب ها اعام كنند.
مسافر مترو

دولت به جاي كمك هاي نقدي كاابرگ در نظر بگيرد
به نظر من پولي كه دولت به عنوان سبد حمايتي به مردم مي پردازد، 
موجب افزايش نقدينگي اقشاري مانند كارمندان و كارگران مي شود و 
در نتيجه تقاضا براي خريد كاا در كش���ور را باا مي رود كه به دليل 
عدم تناسب آن با سطح توليد، بر گراني ها مي افزايد. راه حل اين است 
كه دولت يا كاابرگ هايي را براي خريد مايحتاج مردم از فروشگاه هاي 
زنجيره اي اعام كند و يا اجناس ضروري آنان را با تخفيف هاي قابل 
توجهي بفروشد تا اعتبارات تخصيص يافته دولت براي اقشار گوناگون 

و نيازمند جامعه، در جاي واقعي اش مصرف شود. 
دبير بازنشسته

با اين حقوق هاي اندك چه مي توان كرد؟
زماني با 700 تومان حقوق ماهانه توانستم درس بخوانم و ليسانس 
بگيرم، ازدواج كنم و اقساط خانه اي را كه خريده بودم، بپردازم. اما در 
شرايطي كه به عنوان مثال قيمت شير پاكتي به 5 هزار تومان رسيده 
است، با اين حقوق هاي اندك چگونه مي توان هم درس خواند و هم 

ازدواج كرد و هم خانه خريد؟!
تلفن به خط ارتباطي 

آگهى شناسايى و ارزيابى كيفى مناقصه گران
(دو مرحله اى)

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

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

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

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

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

ش���ركت پس �� بر�سى �سنا� � مد��� ��صله � ���يابي تو�نمند� متقاضيا� ��چا�چو� ضو�بط � مقر���� 
نسبت به تو�يع �س���نا� مناقصه بين شركت ها� ��جد ش���ر�يط �قد�� خو�هد نمو�. ���يه مد��� � سو�بق 
مذكو� هيچ حقى �� بر�� متقاضيا� جهت ش���ركت �� مناقصه �يجا� نخو�هد كر�. �� ضمن به ��خو�ست ها 
� مد��� ��س���الى بعد ��مد� مذكو� ترتيب �ثر ���� نخو�هد ش���د � �ين ش���ركت �� �� يا قبو� هريك �� 

شركت ها �ختيا� ����.

شرحعنوانرديف

نا� � نشاني �ستگا� مناقصه گز��1
�ست�ا� بوشهر� عسل�ويه� شرك�ت پتر�شيمى نو��� صند�� پستى: 115-75391 

 تلفن ها� تما� : 4-37323250-077 ��خلى 2257-2259 ���نگا�: 077-37324775
www.bpciran.com :سايت �ينترنتى 

خريد� حمل � تحويل گا�ها� صنعتى � ��مايشگاهىموضو� مناقصه2

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

�سنا� ���يابي كيفي �� �مو� حقوقى � قر�����ها � يا �� طريق سايت �ينترنتى شركت ��يافت شد� 
� بعد �� تكميل �نها به همر�� مد��� مربوطه حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� چهارشنبه به تاريخ 1397/10/26 

به ���� فو� ��سا� � يا به �مو�حقوقى � قر�����ها� �ين شركت �� عسلويه تحويل گر��.
�� �سنا� مناقصه ����� خو�هد شدمد� �عتبا� پيشنها�ها4

5
نو� � مبلغ تضمين شركت �� مناقصه 

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

به صو�� ضمانت نامه بانكي معتبر به مبلغ  350,000,000 �يا� (سى صد � پنجا� ميليو� �يا�) � يا ���يز �جه نقد
 به حسا� جا�� شما�� 2661026610 نز� بانك تجا�� شعبه پتر�شيمى نو�� 

به نا� شركت پتر�شيمى نو�� 

���بط عمومى شركت پتر�شيمى نو��

شركت پتر�شيمى نو�� - سهامى عا�
مناقصه شما��: 97/236

آگهى شناسايى و ارزيابى كيفى مناقصه گران
(دو مرحله اى)

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

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

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

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

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

ش���ركت پس �� بر�سى �سنا� � مد��� ��صله � ���يابي تو�نمند� متقاضيا� ��چا�چو� ضو�بط � مقر���� 
نسبت به تو�يع �س���نا� مناقصه بين شركت ها� ��جد ش���ر�يط �قد�� خو�هد نمو�. ���يه مد��� � سو�بق 
مذكو� هيچ حقى �� بر�� متقاضيا� جهت ش���ركت �� مناقصه �يجا� نخو�هد كر�. �� ضمن به ��خو�ست ها 
� مد��� ��س���الى بعد ��مد� مذكو� ترتيب �ثر ���� نخو�هد ش���د � �ين ش���ركت �� �� يا قبو� هريك �� 

شركت ها �ختيا� ����.

شرحعنوانرديف

نا� � نشاني �ستگا� مناقصه گز��1
�ست�ا� بوشهر� عسل�ويه� شرك�ت پتر�شيمى نو��� صند�� پستى: 115-75391 

 تلفن ها� تما� : 4-37323250-077 ��خلى 2257-2259 ���نگا�: 077-37324775
www.bpciran.com :سايت �ينترنتى

خريد� حمل � تحويل گا�ها� ��مايشگاهى هيد����� �كسيژ� � هليم با گريد پنجموضو� مناقصه2

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

�سنا� ���يابي كيفي �� �مو� حقوقى � قر�����ها � يا �� طريق سايت �ينترنتى شركت ��يافت شد� 
� بعد �� تكميل �نها به همر�� مد��� مربوطه حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� چهارشنبه به تاريخ 1397/10/26 

به ���� فو� ��سا� � يا به �مو�حقوقى � قر�����ها� �ين شركت �� عسلويه تحويل گر��.
�� �سنا� مناقصه ����� خو�هد شدمد� �عتبا� پيشنها�ها4

5
نو� � مبلغ تضمين شركت �� مناقصه 

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

به صو�� ضمانت نامه بانكي معتبر به مبلغ  1,000,000,000 �يا� (يك ميليا�� �يا�) � يا ���يز �جه نقد 
به حسا� جا�� شما�� 2661026610 نز� بانك تجا�� شعبه پتر�شيمى نو��

به نا� شركت پتر�شيمى نو�� 

���بط عمومى شركت پتر�شيمى نو��

شركت پتر�شيمى نو�� - سهامى عا�
مناقصه شما��: 97/237

1� �ستگا� مناقصه گز��: شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� 
2� موضو� مناقص�ه: �نجا� عمليا� توسعه � �حد�� � بهينه سا�� 
ش����بكه ها� تو�يع نير�� بر� پر��� ها� ��ستايي �� محد��� تو�بع 

مديريت تو�يع نير�� بر� شر� شهرستا� كر� 
3� ش�ر�يط ال��: ش����ركت ها� ����� �تبه بند� معتبر �� سا�ما� مديريت � برنامه �يز� 

كشو� (حد�قل �تبه 5 �شته نير�)
4� مهل�ت خري�د: متقاضيا� مي تو�نند �� تا�يخ 97/10/15 لغايت 97/10/19 با مر�جعه 
به س����امانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت به نشاني www.setadiran.ir �سنا� مناقصه �� 

مشاهد� � �خذ نمايند. 
5� مهلت � محل تحويل پاكت �لف: حد�كثر تا ساعت 16 ��� ��شنبه مو��97/11/1 
ب����ه �بيرخانه �مو� ت����د��كا� ��قع �� كر� بلو�� طالقاني ش����مالي � پل ����گا� � �بتد�� 
بل����و�� �ما� �ضا � �مو� تد��كا� ش����ركت تو�يع نير�� بر� �س����تا� �لبر� تحويل نمايند. 
 www.setadiran.ir ئه پاكت ها� «�» � «�» بايستي �� طريق با�گز��� �� سايت���) 

صو�� پذير�)
6� قيمت پايه مناقصه به مبلغ 3/780/322/872 �يا� مي باشد. 

7� مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: به مبلغ 189/016/144 �يا� مي باشد كه مناقصه گر�� 
بايستي س����پر�� مذكو� �� به صو�� ضمانت نامه بانكي معتبر � قابل قبو� مناقصه گز�� يا 
فيش بانكي ���يز� به حسا� شبا شما�� IR870100004101124352133068 نز� 
بانك مركز� جمهو�� �س����المي به نا� ش����ركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� � يا ساير 
تضامين معتبر �فق جد�� شما�� 4 ما�� 6 �يين نامه تضمين معامال� ��لتي ���ئه نمايند. 
8� �ما� گشايش پاكت ها� �سنا� مناقصه: ��� ساعت 16 ��� سه شنبه مو�� 97/11/2

9� �ما� �عتبا� پيشنها� قيمت مناقصه گر��: �� تا�يخ تحويل پيشنها� به مد� سه ما� 
* شركت كنندگا� مي بايست جهت شركت �� مناقصه �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي 
��لت به ���� www.setadiran.ir � �� طريق فر�خو�� شما��200975221000011 

�قد�� نمايند. 
���بط عمومي شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� 

97/67ـ17ـ1 

(يك مرحله اي) نوبت دومآگهى مناقصه عمومـــى

1� �ستگا� مناقصه گز��: شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� 
2� موض�و� مناقص�ه: �نجا� عمليا� بهينه سا�� شبكه ها� تو�يع 
نير�� بر� پر��� ها� ��ستايي �� محد��� مديريت تو�يع نير�� بر� 

شهرستا� ها� فر�يس � نظر�با�
3� ش�ر�يط ال��: ش����ركت ها� ����� �تبه بند� معتبر �� سا�ما� مديريت � برنامه �يز� 

كشو� (حد�قل �تبه 5 �شته نير�)
4� مهل�ت خري�د: متقاضيا� مي تو�نند �� تا�يخ 97/10/15 لغايت 97/10/19 با مر�جعه 
به س����امانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت به نشاني www.setadiran.ir �سنا� مناقصه �� 

مشاهد� � �خذ نمايند. 
5� مهلت � محل تحويل پاكت �لف: حد�كثر تا ساعت 16 ��� سه شنبه مو��97/11/2 
ب����ه �بيرخانه �مو� ت����د��كا� ��قع �� كر� بلو�� طالقاني ش����مالي � پل ����گا� � �بتد�� 
بل����و�� �ما� �ضا � �مو� تد��كا� ش����ركت تو�يع نير�� بر� �س����تا� �لبر� تحويل نمايند. 
 www.setadiran.ir ئه پاكت ها� «�» � «�» بايستي �� طريق با�گز��� �� سايت���) 

صو�� پذير�)
6� قيمت پايه مناقصه به مبلغ 2/992/904/230 �يا� مي باشد. 

7�  مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: به مبلغ 149/645/212 �يا� مي باشد كه مناقصه گر�� 
بايستي س����پر�� مذكو� �� به صو�� ضمانت نامه بانكي معتبر � قابل قبو� مناقصه گز�� يا 
فيش بانكي ���يز� به حسا� شبا شما�� IR870100004101124352133068 نز� 
بانك مركز� جمهو�� �س����المي به نا� ش����ركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� � يا ساير 
تضامين معتبر �فق جد�� شما�� 4 ما�� 6 �يين نامه تضمين معامال� ��لتي ���ئه نمايند. 
8� �ما� گشايش پاكت ها� �سنا� مناقصه: ��� ساعت 15 ��� چها�شنبه مو�� 97/11/3

9� �ما� �عتبا� پيشنها� قيمت مناقصه گر��: �� تا�يخ تحويل پيشنها� به مد� سه ما� 
* شركت كنندگا� مي بايست جهت شركت �� مناقصه �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي 
��لت به ���� www.setadiran.ir � �� طريق فر�خو�� شما��200975221000012 

�قد�� نمايند. 
���بط عمومي شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� 

97/68ـ17ـ1 

(يك مرحله اي) نوبت دومآگهى مناقصه عمومـــى

1� �ستگا� مناقصه گز��: شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� 
2� موض�و� مناقص�ه: �نجا� عمليا� بهينه سا�� شبكه ها� تو�يع 
نير�� بر� پر��� ها� ��ستايي �� محد��� مديريت تو�يع نير�� بر� 

شهرستا� طالقا�
3� ش�ر�يط ال��: ش����ركت ها� ����� �تبه بند� معتبر �� سا�ما� مديريت � برنامه �يز� 

كشو� (حد�قل �تبه 5 �شته نير�)
4� مهل�ت خري�د: متقاضيا� مي تو�نند �� تا�يخ 97/10/15 لغايت 97/10/19 با مر�جعه 
به س����امانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت به نشاني www.setadiran.ir �سنا� مناقصه �� 

مشاهد� � �خذ نمايند. 
5� مهلت � محل تحويل پاكت �لف: حد�كثر تا ساعت 16 ��� ��شنبه مو��97/11/1 
ب����ه �بيرخانه �مو� ت����د��كا� ��قع �� كر� بلو�� طالقاني ش����مالي � پل ����گا� � �بتد�� 
بلو���ما� �ضا � �مو� تد��كا� ش����ركت تو�يع نير�� بر� �س����تا� �لب����ر� تحويل نمايند. 
 www.setadiran.ir ئه پاكت ها� «�» � «�» بايستي �� طريق با�گز��� �� سايت���) 

صو�� پذير�)
6� قيمت پايه مناقصه به مبلغ 3/396/856/710 �يا� مي باشد. 

7� مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: به مبلغ 169/842/836 �يا� مي باشد كه مناقصه گر�� 
بايستي س����پر�� مذكو� �� به صو�� ضمانت نامه بانكي معتبر � قابل قبو� مناقصه گز�� يا 
فيش بانكي ���يز� به حسا� شبا شما�� IR870100004101124352133068 نز� 
بانك مركز� جمهو�� �س����المي به نا� ش����ركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� � يا ساير 
تضامين معتبر �فق جد�� شما�� 4 ما�� 6 �يين نامه تضمين معامال� ��لتي ���ئه نمايند. 
8� �ما� گشايش پاكت ها� �سنا� مناقصه: ��� ساعت 15 ��� سه شنبه مو�� 97/11/2

9� �ما� �عتبا� پيشنها� قيمت مناقصه گر��: �� تا�يخ تحويل پيشنها� به مد� سه ما� 
* شركت كنندگا� مي بايست جهت شركت �� مناقصه �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي 
��لت به ���� www.setadiran.ir  � �� طريق فر�خو�� شما��200975221000010 

�قد�� نمايند. 
���بط عمومي شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر�

97/66ـ17ـ1 

(يك مرحله اي) نوبت دومآگهى مناقصه عمومـــى

آگهي احضار متهم
بدينوس���يله به متهم مجهو� �لمكا� �قا� عل�ي بهر�م�ي فر�ند محمد�مين با كدملي3761745206 كه 
مش���خصا� بيشتر� �� �� �� �ستر� نمي باشد �� پر�ند� كالسه 971220 شعبه ��� با�پرسي ���سر�� 
بانه به �تها� خيانت �� �مانت موضو� يكدس���تگا� خو��� پژ� پ���ا�� �بال� مي گر�� ظر� يك ما� �� تا�يخ 
نش���ر �گهي جهت تحقيقا� � �سيدگي �� شعبه ��� با�پرسي ���سر�� عمومي � �نقال� بانه حاضر شويد� 
بديهي �س���ت عد� حضو� بد�� عذ� موجه مانع �� ���مه تحقيقا� � �سيدگي نبو�� � تصميم قانوني �تخا� 
خو�هد گر�يد. �ين �گهي به تجويز ما�� 147 قانو� �يين ����سي ���گا� ها� عمومي � �نقال� �� �مو�كيفر� 

جهت �بال� قانوني به نامبر�� بر�� يك نوبت �� يكي �� ���نامه ها� كثير�النتشا� ��� مي گر��.
سيدكريم حسيني تر�مي � با�پر� شعبه ��� ���سر�� عمومي � �نقال� بانه

اطالعيه(نوبت سوم)
به موجب ما�� 225 قانو� تجا�� �صالحي �� كليه س���هامد���� � بستانكا��� 
شـركت هتل آپارتمان وازيك(در حال تصفيه) خو�س���ته مي ش���و� 
با ���ست ��ش���تن �س���نا� مثبته به �فتر ش���ركت هتل �پا�تما� ���يك 
(��حا� تصفيه) ��قع �� نش���تا��� خيابا� 17 شهريو��  كوچه ساحل 6 هتل 

���يك جهت تسويه حسا� مر�جعه فرمائيد.
مدير�� تصفيه شركت هتل �پا�تما� ���يك(�� حا� تصفيه)

آگهي فقدان سند مالكيت
نظر به �ينكه �قا� محمد �مين �س�ت بين به �س���تنا� �� فقر� �ستشها�يه محلي بو���� شما�� 2/36011 مو�� 1397/9/29 
��خصو� پال� 3/40520 �صلي ��قع �� ش���هر� �نديش���ه كوچه ���� 6 بخش ��بند�عبا� مدعي ش���د� �ست كه سند 
مالكيت ميز�� شش���د�نگ يك با� �پا�تما� �يل �فتر 652 صفحه 227 شما�� ثبت 113629 ثبت � به شما�� چاپي به شما�� 
355023�91 صا�� � تسليم گر�يد� �ست � به موجب سند �هني شما�� 54941 مو�� 93/3/13 �� �هن بانك صا���� �ير�� 
قر�� گرفت كه س���ند مالكيت به علت �سبا� كشي مفقو� گر�يد� نامبر�� تقاضا� صد�� سند مالكيت �لمثني نمو�� �ست لذ� به 
�ستنا� ما�� 120 �ئين نامه �صالحي � تبصر� �يل �� بدينوسيله �عال� مي شو� هركس مدعي �نجا� معامله نسبت به پال� مذكو� 
� �جو� �صل سند مالكيت �� نز� خو� مي باشد بايستي �� تا�يخ �نتشا� �گهي ظر� مد� �� ��� �عتر�� خو� �� ضمن ���ئه سند 
مالكيت به �ين ����� تسليم � �خذ نمايد بديهي �ست پس �� �نقضا� مهلت قانوني مذكو� � عد� �صو� �عتر�� � يا �صو� �عتر�� 

� عد� ���ئه سند نسبت به صد�� سند مالكيت �لمثني به نا� متقاضي �قد�� خو�هد شد.
�سمعيل �بيع نژ�� -  �ئيس ����� ثبت �سنا� � �مال� بند�عبا� منطقه 2تا�يخ �نتشا�: 97/10/15 35785 � �لف

آگهي مناقصه عمومي
شركت ش�ير پاس�تو�يز� پگا� خر�س�ا� ��نظر ����� تأمين كارتن 
پنير و ماسـت و كفي شـير و خامه مو�� نيا� خو� �� �� طريق برگز��� 
مناقصه عمومي �� �شخا� حقيقي � حقوقي ��جد شر�يط به مد� يكسا� 
تأمين نمايد� لذ� شركت  كنندگا� �� مناقصه فو� مي تو�نند جهت ��يافت 
بر� شر�يط � ��س���ا� پاكت ها� مناقصه� حد�كثر تا پايا� �قت ����� 
���پنج شنبه مو��1397/10/20 به ��حد �مو� قر�����ها� شركت ��قع 
�� كيلومتر 13 جا�� مشهد قوچا� مر�جعه � يا به سايت �ينترنتي شركت 

به ����: www.khorasan.pegah.ir مر�جعه نمايند.
تلفن تما�: 35420725�051

آگهي مزايده عمومي 
شماره 1/الف/97

شركت سيما� ���ميه �� نظر ���� صا���� مقد�� 
50 هز�� تن س����يما� پاكتي تي����پ 425�1 خو� 
�� ��طريق با���چه كيله سر�ش����ت به كشو� عر�� 
��طريق مز�يد� عمومي به خريد���� �يصال� �� �ين 

�مينه ��گذ�� نمايد.
لذ� �� كليه خري����د���� �يصال� �� �ين �مينه �عو� مي ش����و� �� تا�يخ ��� 
�گهي تا مو�خه 97/10/22 جهت ��يافت فايل �سنا� به سايت سيما� ���ميه 
www.urmiacement.com � يا بر�� ��يافت بر� شر�يط به �� نشاني �يل 

مر�جعه نمايند.
���مي�ه: كيلومت����ر 35 جا�� ���مي����ه � مهابا� � كا�خانه س����يما� ���ميه � 

�مو�قر�����ها (شما�� تما� 04432515398)
 تهر��: خيابا� ش����هيد بهش����تي � خيابا� �حمدقصير(بخا�س����ت)كوچه 6 

پال�34 � ��حد �مو� �����
شركت سهامي عا� سيما� ���ميه

بدينوس���يله به  �قا� مجتبي س�عا�� خ�و�� كه پر�ن���د� �� �� هيا� 
�سيدگي به تخلفا� ����� كا�مند�� ��نش���گا� علو� پزشكي گيال� به �تها� 
(غيبت غيرموجه متو�لي �� تا�يخ 97/6/30 �لي كنو�) تحت �سيدگي مي باشد. 
لذ� طبق ما�� 73 قانو� �ئين ����س���ي مدني به نامبر�� �بال� قانوني مي گر�� 
كه ظر� مد� يكما� �� تا�يخ نش���ر �ين �گهي جهت ��يت � �مضا� �بال� �تها� 
م���و�� 97/8/19 به �فتر �ين هيا� ��قع �� �ش���ت� خيابا� نامجو ��به ��� 

���شگا� شهيد عضد�� طبقه پنجم� �تا� 510 مر�جعه نمايد.
�كتر نجم  �له طايفهشناسه �گهي: 338469

نائب �ئيس هيئت بد�� �سيدگي به تخلفا� ����� كا�مند��
��نشگا� علو� پزشكي � خدما� بهد�شتي ��ماني گيال�

��نشگا� علو� پزشكي � خدما� 
بهد�شتي ��ماني �ستا� گيال� 

ستا� مركز�

بيما�س�تا� گلس�ا� �ش�ت �� نظر ���� محل بوفه خو� 
�� �� طريق مز�يد� عمومي به صو�� �س���تيجا�� به مد� 
 يك سا� شمسي به �ش���خا� ��جدشر�يط ��گذ�� نمايد. 
�� متقاضي���ا� محتر� �عو� به عم���ل مي �يد كه ظر� 
مد� يك هفته پس �� تا�يخ نش���ر �گهي جهت ��يافت 
ش���ر�يط عمومي � �ختصاصي ��گذ��� � س���اير فر� ها� 
مربوطه � با��يد �� محل� به �فتر مديريت بيما�س���تا� 

مر�جعه نمايند.
بيما�ستا� گلسا� �شت

مش���هد � خبرنگار اطاعات: 
وزير امور خارجه جمهوري اسامي 
گفت: قدرت در دنيا متكثر و پخش 
شده و قطب ديدگي در جهان پايان 

يافته است. 
محمد جواد ظريف در مراسم 
بزرگداشت انتشار بيست هزارمين 
ش���ماره روزنامه خراسان در مشهد 
اف���زود: امروز در جهان يك گروه 
ب���راي ديگران تصميم نمي گيرد و 
اين تصور اشتباهي است كه در دنيا 

ابر قدرت وجود دارد. 
وي با بي���ان اين كه هر روز 
تحوات جديد در دنيا روي مي دهد، 
اضافه كرد: توافق ميان ايران و تركيه 
در آس���تانه سبب كاهش تنش در 
سوريه شد به طوري كه در 2 سال 
گذشته آمريكا و روسيه نتوانستد به 
آن دست پيدا كنند.  او افزود: قدرت 
در دني���ا در اختيار همه قرار گرفته 
است به طوري كه ديگر غول هاي 
رسانه اي و كشورهاي به اصطاح 
بزرگ ب���ه تنهايي ابزارهاي قدرت 
نيستند.  وزير امور خارجه كشورمان 
اظهار داش���ت: امروز ابزار قدرت 
شكل دهي به احساسات و نگرش ها 

در جامعه متكثر شده است. 

ظري���ف افزود: مقاومت براي 
شكست دادن تجاوز ضروري و غير 
قابل اجتناب اس���ت اما عواملي كه 
سبب پيروزي مي شود ايجاد نفرت 
عمومي از تجاوز است.  وي با اشاره 
به جايگاه رسانه در دنيا اظهار داشت: 
رسانه ها مي توانند حرف و سخن را 
عامل عزت و بر عكس جلوه دهند 

زيرا همه در دنياي كنوني يك رسانه 
هستند واين ابزار در اختيار همگان 
است.  نخستين روزنامه خراسان اول 
تير 1328 ب���ه صاحب امتيازي و 
مدير مسئولي محمدصادق تهرانيان 
در چهار صفحه و در قطع كوچك 
با شعار رسمي »برادر جان خراسان 
اس���ت اينجا، سخن گفتن نه آسان 

است اينجا« منتشر شد. 
ديدارظريف با توليت آســتان 
قدس ضمن زيارت بارگاه حضرت 

ثامن الحجج)ع(  
وزير امور خارجه درس���فر به 
مشهد با حجت ااسام والمسلمين 
س���يد ابراهيم رئيسي توليت آستان 

قدس رضوي ديدار كرد.  

س����رويس خبر:  رئيس سازمان امداد و نجات وزير خارجه: ابرقدرتي در دنيا وجود ندارد
كش����ور عمليات ام����دادي در برف و كواك در 

كشوررا تشريح كرد.
مرتضي س����ليمي اظهارداش����ت: 18 استان 
آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل، اصفهان، 
البرز، تهران، چهارمحال و بختياري، خراسان شمالي، 
فارس، س����منان، زنجان، قزوين، قم، كردستان، 
گيان، لرستان، مازندران و مركزي متأثر از برف و 
كواك بودند كه 320 امدادگر در قالب   90 تيم 

در 53 محور كوهستاني امدادرساني كردند.  
وي با بيان اين كه در اين مدت به 4100 نفر 
امدادرساني شده است اضافه كرد: 132 نفر اسكان 
اضطراري پيدا كردند و 656 رهاس����ازي خودرو 
انجام شد. سليمي درباره عمليات سيل و آبگرفتگي 
در 24 ساعت افزود: 5 استان تهران، چهارمحال و 
بختياري، خوزستان، سمنان و كهگيلويه و بويراحمد 
متأث����ر از آبگرفتگي بودن����د كه در اين مدت60 
امدادگر در قالب 14 تيم به هشت شهر و روستا 
و 814 نفر امدادرساني كردند. وي افزود:700 نفر 
در مدارس انديكا منطقه شيمبار اسكان اضطراري 
پيدا كردند و 15 نفر نجات يافته و به مناطق امن 

منتقل شدند. 
رئيس سازمان امداد و نجات جمعيت هال 
احمر اضافه كرد: متاسفانه يك نفر در انديكا منطقه 
شيمبار مفقود شده است كه تاش ها براي پيداكردن 
ردي از او ادام����ه دارد. همچنين 18 خودرو نيز 

رهاسازي شده است. 
مع����اون امداد و نجات جمعيت هال احمر 
اس����تان قزوين گفت: 54 خودرو كه بر اثر بارش 
برف و كواك در راه هاي اين استان گرفتار شده 
بودند، رهاسازي شدند. حكمت اه هاشمي افزود: 
در اين عمليات به 130 سرنش����ين خودروهاي 
گرفتار امدادرساني شد و 50 مسافر در راه مانده 

نيز اسكان داده شدند.

سقوط درخت، برق را قطع كرد
رئيس ستاد مديريت بحران دماوند با اشاره به 
خاموشي برق برخي از نقاط اين شهرستان گفت: 
سقوط سه اصله درخت به دليل بارش برف سنگين 

در شهر دماوند موجب قطعي برق شد.
صفري با اشاره به قطع جريان دكل تلويزيون 
ديجيتال شهردماوند گفت: دكل ديجيتال شهر دماوند 

نيز به علت خاموشي برق قطع شد.  
فرمانده پليس راه شاهين دژ � تكاب گفت: 
تمام���ي محورهاي مواصاتي منتهي به تكاب در 
جن���وب آذربايجان غربي ديروز به علت برف و 
كواك شديد مسدود شد و تردد در آنها امكانپذير 
نبود.  سروان بابك رضانژاد افزود: محورهاي تكاب 
� شاهين دژ، تكاب � دندي و تكاب � دو راهي 
ايرانخواه شاهد بارش برف و كواك شديد بود.   
فرماندار فيروزكوه با اشاره به بارش برف از بامداد  
پنجشنبه در اين منطقه گفت: ارتفاع برف 25 سانتي 
متر در سطح شهر و 35 سانتي متر در ارتفاعات 

برآورد شده است.
گرفتاري 4 گردشگر در برف و كواک

بخشدار سرحد شيروان گفت: 4 نفر كه براي 
تفريح به منطقه گردشگري گليل شهرستان شيروان 
آمده بودند، گرفتار كواك برف شدند. وي با بيان 
اين كه تيم هاي امدادي به اين منطقه اعزام شده اند، 
افزود: اين افراد بدون هماهنگي و در شرايط سخت 

برفي جاده ها وارد منطقه گليل شده اند.
نجات دانشجويان گمشده  

سه دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
كه در ارتفاعات شاهوار مفقود شده بودند، با تاش 

امدادگران هال احمر نجات يافتند.
مع���اون امداد و نجات جمعيت هال احمر 
استان سمنان گفت: اين افراد براي گذران تعطيات 
به روس���تاي نگارمن در حاشيه ارتفاعات شاهوار 
رفته بودند كه آنتن تلفن همراه آن ها از دس���ترس 

خارج ش���د. علي آقا يحيايي گفت: مفقود شدن 
اي���ن افراد به جمعيت هال احمر اعام و 2 گروه 
براي يافتن آنها به كوهس���تان اعزام شدند. معاون 
امداد و نجات جمعيت هال احمر استان سمنان 
گفت: صبح ديروز، با تاش امدادگران، اين س���ه 
دانشجو در ارتفاعات نگارمن پيدا شدند و همگي 

سالم هستند.
 180 تصادف براثر بارش برف در تبريز   

به گزارش خبرنگار ما از تبريز، رئيس پليس 
راهور آذربايجان ش���رقي اعام كرد: بارش برف در 
شهر تبريز كه از ساعات صبح پنج شنبه گذشته آغاز 
ش���ده بود، موجب بروز  180 تصادف خودرويي 

منجر به خسارت مالي شد. 
سرهنگ ناصر ميكائيلي افزود: خوشبختانه اين 
تصادفات رانندگي در س���طح شهر تبريز منجر به 

خسارت جرحي و مصدوميت نشده است.   
غرق شــدن تكنيسين اورژانس انديكا درسيل 
 سرپرست فرمانداري شهرستان انديكا از توابع استان 
خوزستان، از پيدا شدن جسد تكنيسين اورژانس 

اين شهرستان خبر داد. 
مرادعلي سعيدي پور، افزود: ساعت10 و40 
دقيقه صبح ديروز امدادگران موفق ش���دند جسد 
تكنيس���ين اورژانس اين شهرس���تان را كه بر اثر 
واژگوني آمبوانس امداد غرق ش���ده بود، از آب 
بگيرند.  وي اظهار داشت: جسد اين جوان 22 ساله 

به سردخانه قلعه خواجه منتقل شد. 
س���عيدي پور گفت: خودرو اورژانس كه در 
حال انجام ماموريت در محور انديكا � ش���هركرد 
در منطقه ش���يرين بهار بود به دليل زير آب رفتن 
جاده واژگون و در نتيجه اين تكنيس���ين در سيل 
غرق شد.  بارندگي سيل آسا روز هاي اخير سبب 
شده برق و مخابرات بخش چلو از توابع شهرستان 
انديكا به دليل سقوط چند تير برق به طور كامل 

قطع شود. 

  امدادرساني به 4100 نفر در 53 محور كوهستاني  

سرويس شهرستانها: تهديدهاي آمريكا عليه 
ايران بي اثر است چرا كه عقل سياسي در اين كشور 

به زوال رسيده و توان نظامي آن فرسوده است. 
 سردار سرتيپ حسين سامي جانشين فرمانده 
سپاه پاسداران انقاب اسامي در يادواره يك هزار 
و300 ش���هيد دوران دفاع مقدس و مدافع حرم 
شهرستان كازرون استان فارس افزود: آمريكا ديگر 
آمريكاي40 س���ال قبل نيست همچنانكه در چهار 
دهه گذش���ته قادر به اتخاذ يك سياست منسجم 

نبوده است. 
وي ب���ا اعام اين ك���ه موقعيت آمريكا در 

نظام بين الملل رو به افول است، گفت: برخاف 
انتظار مقام هاي واشنگتن، هزينه هاي آمريكا عليه 
ملت هاي مس���لمان منطقه، امروز رهاوردي جز 
تقويت پيوندهاي دوستي بين مسلمانان، خيزش 
ملت ه���اي منطقه، تقويت روحيه جهادي در پيكر 
امت اسامي و متحد شدن كشورهاي مسلمان بر 
محوريت انقاب اس���امي و وايت فقيه نداشته 
اس���ت.  وي افزود: در40 سال گذشته، جنگ هاي 
مختلفي در منطقه رخ داد اما كشور ما سربلند ايمن 

و امن به بركت اسام ايستاده است. 
او با گراميداش���ت ياد و خاطره شهدا گفت: 

اين افتخار بزرگي اس���ت براي مردم كازرون كه 
فرزندان اين منطقه در عمليات هاي س���خت در 
نزديكي مواضع دش���من و لحظات خطير دوران 

دفاع مقدس جنگيدند. 
جانشين فرمانده سپاه پاسداران گفت: هرچه 
افتخار و عزت به سرزمين ما رسيده ازشهدا بوده 
اس���ت، آنها نقشي جاويدان و ماندگار در سيماي 
پرنور ايران اس���امي در چهار دهه سخت نبرد با 
مستكبران ايفا كرده اند.  در اين آيين، ياد و خاطره 
ش���هداي دفاع مقدس و مدافعان حرم شهرستان 

كازرون گرامي داشته شد. 

سردار سامي: عقل سياسي در آمريكا به زوال رسيده است

سرويس شهرستانها: عامان 
اصلي به شهادت رساندن ستوان سوم 
امين افش���اري پور در بم دستگير 

شدند. 
س���ردار بني اسدي فر فرمانده 
انتظامي استان كرمان با بيان اين خبر، 

افزود: با تاش پليس آگاهي استان 
و شهرس���تان بم، 3 نفر از اشرار 
عامل به شهادت رس���اندن شهيد 
افش���اري پور، 23 روز بعد از وقوع 

جنايت، بازداشت شدند. 
وي گفت: اين افراد در مخفيگاه 

خود در شهرس���تان بم شناسايي و 
در عملياتي غافلگيرانه دستگير و به 

دستگاه قضايي سپرده شدند. 
ستوان سوم امين افشاري پور 
عضو يگان ت���كاوري بم، 20 آذر 
امس���ال هنگام گشت در يكي از 

محورهاي فرعي شهرستان ريگان 
با اشرار مس���لح درگير شد و به 
شهادت رسيد. در اين درگيري يك 
س���رباز وظيفه هم زخمي شد و 
اش���رار با استفاده از تاريكي شب 

فرار كردند. 

بازداشت عامان  شهادت   مدافع امنيت در بم 

 دانشجو علوم تحقيقات پيش از فوت يك زنداني ديه را 

آزاد كرده بود  
سرويس خبر:  سجاد پوراحسان، 
دانشجويي كه در حادثه دانشگاه علوم 
و تحقيقات دانشگاه آزاد اسامي تهران 
به ديدار حق شتافت، سه روز قبل از 
فوتش با پس اندازي كه داشت، يكي 
از زندانيان نيازمند جرائم غيرعمد استان 

تهران را آزاد كرده بود. 
  مدي���ر كل زندان ها و اقدامات 
تأميني و تربيتي استان تهران و نايب 
رئيس هيأت امناي اين نمايندگي دراين 
باره گفت: پوراحسان، سه روز قبل از 
فوت با مراجعه به محل اين نمايندگي 
و بررس���ي پرونده هاي مختلف، يكي از پرونده ها را انتخاب و بدهي آن 

زنداني را پرداخت كرده بود. 
مصطفي محبّي ادامه داد: زنداني انتخابي مرحوم پوراحسان، راننده وانتي 
در يكي از شهرستان هاي اطراف تهران بود كه به دليل بدهي سه ميليون و 

چهارصد هزار توماني در زندان به سر مي برد. 

تركيدن 3 استيك هواپيماي مشهدـ  تبريز روي باند پرواز  
مشهد � خبرنگار اطاعات: مديركل فرودگاه هاي استان آذربايجان شرقي 
از تركيدن همزمان سه استيك هواپيماي مسير مشهد � تبريز پيش از نشستن 

روي باند فرودگاه بين المللي شهيد مدني تبريز خبرداد.
مصطفي صفايي با اشاره به اين كه پرواز شماره 5616 شركت هواپيمايي 
آتا با وجود تركيدن استيك ها با ايمني كامل فرود آمد، اظهار داشت: هيچ 
مشكلي براي مسافران ايجاد نشد و با حضور و تاش عوامل فرودگاهي 
همه مسافران در سامت كامل از هواپيما پياده و به ترمينال داخلي انتقال 

داده شدند. 
وي افزود: به علت اينكه مشكل فني در چرخ ها قبل از ورود هواپيما به 
فرودگاه تبريز توسط خلبان به فرودگاه اطاع داده شده بود، تمهيدات ازم اتخاذ 

شده بود و هواپيما با ايمني كامل در باند بتني فرودگاه به زمين نشست. 

دزد تبهكار متهم به آزار و اذيت 10 كودك  به دام افتاد
سرويس حوادث:  دزد تبهكاري كه با اطاع از تنها بودن كودكان در 
خانه هايشان با ورود به آنجا با تهديد ساح سرد اقدام به آزار و اذيت آنان 

كرده بود با رديابي پليس آگاهي تهران بزرگ بازداشت شد. 
سردارعليرضا لطفي رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ دربيان جزئيات 
كشف اين پرونده اظهار داشت:  با بررسي تصاوير به دست آمده از دوربين هاي 
مداربسته متعلق به محدوده چند محل سرقت، تصاويري از متهم پرونده در 
اختيار كارآگاهان اداره شانزدهم قرار گرفت وباانجام چهره نگاري و بهره گيري 
از بانك اطاعات مجرمان سابقه دار، يكي از مجرمان به نام عارف شناسايي 

و تصوير وي از سوي تمامي شكات مورد شناسايي قرار گرفت. 
با شناسايي دقيق مخفيگاه عارف در منطقه جواديه راه آهن، متهم دستگير 
و در بازرس���ي از مخفيگاهش مقادير قابل توجهي از طاهاي مسروقه به 

همراه ساح سرد مورد استفاده در سرقت ها كشف شد. 

3  سرنشين يك خودرو در تصادف، جان باختند 

كرمان � خبرنگار اطاعات: حادثه رانندگي در محور بم � دهبكري، 
به مرگ سه نفر منجر شد. 

فرمانده پليس راه استان كرمان با اعام اين خبر گفت: بر اثر برخورد يك 
پرايد با سواري پژو در محور بم � دهبكردي سه نفر كشته و يك نفر مجروح 
شدند.  سرهنگ يوسف نجفي علت اين حادثه را انحراف به چپ از سوي 

راننده پژو اعام كرد و افزود: راننده پژو مصدوم اين حادثه است. 
تجويز دارو توسط دندانپزشك بدون پروانه، موجب مرگ يك نفر شد

سرويس شهرستانها: تجويز دارو توسط دندانپزشك بدون پروانه در يكي 
از درمانگاه هاي شهرستان مهاباد، موجب مرگ يك مرد 45 ساله شد.

سيامند مرزنگ مدير شبكه بهداشت و درمان مهاباد اظهار داشت: اين 
دندانپزشك كه بدون داشتن پروانه در اين درمانگاه فعاليت مي كرد، براي 
اين فرد آنتي بيوتيك تجويز كرده بود كه با تزريق آن در واحد تزريقات 

موجب پايين آمدن سطح هوشياري وي شد.
وي با اشاره به اين كه اين دندانپزشك مجاز به تجويز دارو نبود، اضافه 
كرد: اين بيمار پس از انتقال توسط اورژانس 115 به بيمارستان امام خميني)ره( 

و با وجود انجام اقدامات احياي قلبي و ريوي ) CPR ( فوت كرد.
رانش زمين و سيل در فيليپين 85 قرباني گرفت 

فيليپين: دفتر امداد و نجات منطقه اي فيليپين در گزارشي با اشاره به 
جان باختن 85 نفر در رانش زمين و سيل در شرق اين كشور اعام كرد: 

در اين حادثه 25 هزار نفر نيز بي خانمان شده  اند.  
رانش زمين و جاري ش���دن س���يل هفته گذش���ته در شش استان 
 ش���رقي فيليپين، س���بب آواره شدن بيش از 22 هزار نفر و برجاي گذاشتن

 20 مفقود شد. 

اخبار حوادث



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

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

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

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

��جا� كا�(�يا�)

1RNP-9705155-MD
 EV10 خريد آنااليزر فشار بخار

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

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

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

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

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

3) مهلت و محل دريافت فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي
متقاضياني كه داراي ش��رايط اوليه)بند ب( بوده و آمادگي الزم جهت انجام مناقصه مذكور را دارند مي توانند پس از انتش��ار آگهي نوبت دوم )3 روز پس از انتش��ار آگهي نوبت 
اول( به مدت 5 روز كاري ضمن ارسال تقاضاي شركت در مناقصه مورد نظر از طريق نمابر 33672013�086، فرمهاي استعام ارزيابي كيفي را از پايگاه اينترنتي اين شركت 

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

 )CD(زمان تحويل اسناد ارزيابي كيفي توسط مناقصه گران، 2هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي شركت در مناقصه مي باشد. ضمنا محل تحويل يا ارسال لوح فشرده
حاوي فرمها و مدارك تكميل ش��ده، به نش��اني اراك � كيلومتر20 جاده بروجرد � س��ه راهي ش��ازند � شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند � اداره تداركات و امور كاال � 
ساختمان ب � طبقه همكف اتاق118� كدپستي 41111�38671 تلفن:33492909�086 مي باشد. بديهي است به مدارك ارسالى بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد 
ش��د. ضمناً دادن پيش��نهاد و ارائه اس��ناد و مدارك هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي كند. الزم به ذكر اس��ت دستگاه مناقصه گزار پس از وصول لوح فشرده حاوي اسناد 

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

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

شما�� مجو�5141 -1397 

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

نوبت ���

ش�ركت بر� منطقه �� يز� �� نظر ���� مناقصه فو� �� بر �س�ا� �طالعا� �يل � �� طريق س�امانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (ستا�) به شما�� فر�خو�� 
200971071000020 برگز�� نمايد.

عمومى دو مرحله اىنوع مناقصه1

شرايط اوليه2

1- مناقصه گر بايد تابلوها را از سازنده داراى تاييد صالحيت معتبر از شركت توانير براى ساخت تابلوهاى فشار متوسط تامين نمايد. 
2- مناقصه گر  بايد تجربه انجام حداقل يك مورد كار مشابه داشته باشد و تصوير قرارداد و صورتجلسه تحويل آن را ارايه نمايد.

3- اگـر مناقصه گر تجربه انجام كار با مناقصه گزار را دارد بايد براى انجام آخرين كار  تمام شـده و يا در حال اجراى خود رضايتنامه از 
مناقصه گزار حداقل در سطح معاون وى داشته باشد.

كار مشابه عبارتست از: تامين تابلوهاى 20 كيلوولت براى حداقل يك پست فوق توزيع 
از تاريخ 1397/10/12 لغايت 1397/10/22زمان دريافت اسناد3
واجدين شرايط مى توانند اسناد را به صورت رايگان از سامانه ستاد به نشانى www.setadiran.ir دريافت نمايند.نحوه دريافت اسناد و ثبت نام در سامانه4

براى ثبت نام در سامانه با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نماييد.
2,000,000,000 ريالمبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار5
ساعت 15 روز يكشنبه مورخ 1397/11/14آخرين مهلت تسليم پيشنهادها6
ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 1397/11/15زمان گشايش پيشنهادها7
كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارايه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكات از طريق سامانه ستاد انجام تسليم پيشنهادها8

خواهد شد.
يزد، ميدان امام حسين، بلوار دانشجو، بعد از پارك شادى، شركت برق منطقه اى يزد، امور تداركات و قراردادها، 38245454-035نشانى و شماره تماس دستگاه مناقصه گزار9

ساير مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در ضمن به پيشنهادهاى مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمين و پيشنهادهايى توضيحات10
كه غير از سامانه ستاد ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

دفتر روابط عمومى

�گهى تجديد مناقصه
خريد تابلوها�20 كيلو�لت به شما�� 104�/97

شركت بر� منطقه �� يز�
����� نير�

نوبت ���

خالص�ه �گه�ي مز�ي�د� ف�ر�� 
ماسه بتني � ماسه طبيعي � سنگ شكسته � 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 
به مقدار 900 تن واقع در نهالس��تان چلمردي، كارگاه اس��تخر پشت، كارگاه گلورد 

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 نكاه � كيلومتر 2 جاده دشت ناز � 

شركت سهامي نكا چوب امور بازرگاني )قراردادها( به شماره تماس 33724262 -011
شركت سهامي نكاچو�

��
ت �

نوب

�گهى مز�يد� عمومى 
يك مرحله �� شما��  97/3

شـركت 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 
مطالبات قطعى تاييد ش��ده توس��ط امور مالى ش��ركت توزيع ، چك تضمين ش��ده بانكى يا واريز وجه به 
حس��اب جارى ش��ماره 14005103651 به نام ش��ركت توزيع نيروى برق اس��تان مركزى بانك مسكن  

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

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، 
امور تداركات. تلفن تماس 08632226033-08632228038   محل بازگش��ايى :  س��الن كنفرانس 

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

جه��ت  كس��ب اطاع��ات بيش��تربه س��ايت ش��بكه اط��اع رس��انى معام��ات ش��ركت تواني��ر
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.
���بط عمومى شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� مركز�

��
ت �

نوب

شركت توزيع نيروى برق 
استان مركزى

��� �هن جمهو�� �سالمي �ير�� �   ����� كل ��� �هن شر�
�گهي تجديد �عو� ب�ه ���يابي كيفي فر�خو�� 
عمومي نخست مناقصه شما�� : 0897 �  �  � 06

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

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

2 �   بر���� ��ليه �جر�� كا�: 15,646,680,000 ريال
3�   مد� � محل �جر�: مدت انجام كار 12 ماه بوده و محل اجرا مطابق اسناد مناقصه مي باشد .

4�   نو� �عتبا�: جاري 
 5  �    مناقصه گ��ران موظفند براي ش��ركت در مناقصه نس��بت به ثبت نام در س��ايت

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

دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري خواهند بود.
6  �    مح�ل ��ياف�ت � تحويل �س�نا� : اس��تان خراس��ان جنوبي � شهرس��تان طبس � 
ميدان امامزاده � ايستگاه راه آهن � اداره كل راه آهن شرق � اداره تداركات و پشتيباني � 

 امور قراردادها
7 �     مهلت ��يافت �سنا�: لغايت 97/10/23
8  �    مهلت تحويل �سنا� : لغايت 97/11/10

جهت كس��ب اطاع��ات بيش��تر مي تواني��د ب��ا تلفن ه��اي 32813286-056 يا 
32812299-056 تماس حاصل نماييد.

هزينه دو نوبت نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
����� كل ��� �هن شر�
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(�گهي مناقصه شما��72�97/21704)
ش���ركت تر�نس���فو�ماتو� تو�ي���ع �ن���گا�
��نظر ���� �� طريق مناقصه نس���بت به ساخت بلسن مسي� كفشك 
مس���ي مقر�� مهر� بش���قابي � بلسن مس���ي با پايه �قد�� نمايد. لذ� �� 
ش���ركت ها � تامين كنندگا� ��جد ش���ر�يط � ����� سو�بق مرتبط 
��خو�س���ت مي گر��� �� صو�� تمايل به همكا�� با ش���ما�� تلفن 
33791541�024 تما� حاصل نمو�� � حد�كثر تا س���اعت 10 ��� 
��شنبه مو�� 97/10/17 نسبت به تحويل حضو�� �سنا� مناقصه � يا 

�� طريق پست �ين شركت به ���� �ير �قد�� نمايند.
ال�� به �كر �ست جهت �سترسي به مد��� � شر�يط شركت �� مناقصه 

مي تو�نيد به سايت �ين شركت به ���� �يل مر�جعه فرماييد.
WWW.TTZCO.COM

(هزينه چا� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد)
����: �نجا�� كيلومتر4 جا�� تهر��� جنب شركت �ير�� تر�نسفو

شركت تر�نسفو�ماتو� تو�يع �نگا� (��حد خريد � سفا�شا�)

شركت پايانه ها� نفتي �ير�� (سهامي خا�) ��نظر ���� كوپلينگ موتو� يد� كش �� با شر�يط �يل �� طريق مناقصه عمومي (�� مرحله ��) �� تامين كنندگا� ��جد شر�يط خريد��� نمايد.
1� موضو� مناقصه: خريد 2 عد� كوپلينگ موتو� يد� كش مطابق مشخصا� فني �عال� شد� �� �سنا� مناقصه

2� نا� � نشاني مناقصه گز��: به نشاني تهر�� � خيابا� پاسد���� � باالتر �� بر� سفيد � كوچه شهيد حجت سو��(نيستا� هفتم) � پال� 11 � شركت پايانه ها� نفتي �ير��
3� بر���� مناقصه: 6/400/000/000 (شش ميليا�� � چها�صد ميليو�) �يا�

4� معيا�ها� ���يابي كيفي مناقصه گر��:

4� �ستاند���ها� توليد: 10   �متيا�  1� تو�� مالي: 30 �متيا� (حسب ما�� 25�يين نامه �جر�يي بند � ما�� 12 قانو� برگز��� مناقصا�)
5� ��شتن تجربه � ��نش �� �مينه مو�� نظر: 20   �متيا�  2� ���يابي مشتريا� قبلي � حسن شهر�: 20 �متيا� (حسب ما�� 26 �يين نامه �جر�يي بند � ما�� 12 قانو� برگز��� مناقصا�)

6� حسن سابقه: 10 �متيا�  3� تضمين كيفيت خدما� � محصوال�: 10 �متيا�
حد�قل �متيا� كيفي قابل قبو� بر�بر با 60 مي باشد.

5� تا�يخ� مهلت � نشاني ��يافت � تحويل �ستعال� ها � مد��� ���شيابي
كليه مناقصه گر�� ��جد شر�يط مي تو�نند �� تا�يخ �نتشا� �گهي نوبت ��� به مد� 14 ��� به سايت شركت پايانه ها� نفتي �ير�� www.iotco.ir ( قسمت مناقصا� خريد كاال) مر�جعه � نسبت به ��يافت� تكميل � تحويل 

مد��� �قد�� نمايند.
جهت تحويل فر� ها� تكميل ش���د� ���يابي كيفي � مد��� مو�� نيا� به صو�� ش���ش فايل PDF شد� بر ��� �� نسخه يكسا� CD  به ���� تهر�� � خيابا� پاسد���� � خيابا� حجت سو�� (نيستا� هفتم) � پال� 11� 
طبقه ��� � كميته فني � با��گاني تلفن 88534524�021 � نمابر 22592473�021 مر�جعه گر��. بديهي �س���ت به مد��� ناقص � مد��كي كه به صو�� فايل PDF ���يه نمي گر�� ترتيب �ثر ���� نخو�هد ش���د. �� ضمن 

پس �� بر�سي ها� ال��� مد��� � �سنا� مناقصه به متقاضيا� ��جد شر�يط تحويل ���� خو�هد شد. كا�فرما �� �� � يا قبو� مد��� مناقصه گر�� �� تما� مر�حل �ختيا� تا� خو�هد ��شت.
6� شر�يط مناقصه گر��:

1�6� ��شتن تجربه� سابقه كا� مفيد� ��شتن تجهيز��� �مكانا�� تخصص ال��� تو�نايي فني � مالي جهت �نجا� كا� مرتبط با خدما� موضو� مناقصه مطابق �ستاند���ها� ��يج صنعت نفت.
2�6� تو�نايي ���يه تضمين ش���ركت �� فر�يند ��جا� كا� به مبلغ 320/000/000 (س���يصد � بيست ميليو�) �يا� � همچنين تضمين حسن �نجا� تعهد�� �� صو�� برند� شد� به ميز�� 10% نر� پيشنها�� برند� مناقصه 

جهت يك سا� خو�شيد� حسب �يين نامه تضمين معامال� ��لتي شما�� 123402/�50659ه� مو�� 94/9/22 مصو� هيا� محتر� ��ير��
ضمانت نامه ها� بانكي صا��� مي بايس���ت مطابق فرمت ها� نمونه پيوس���ت �يين نامه مذكو� ���ئه گر�� لذ� �ين شركت �� پذير� ضمانت نامه هايي كه فاقد شر�يط فو� مي باشد معذ�� بو�� � هيچگونه مسئوليت � تعهد� 

�� �ين خصو� نخو�هد ��شت.
3�6� ���يه شناسه ملي حسب ما�� 16 �يين نامه �ختصا� شناسه ملي به كليه �شخا� حقوقي �ير�ني

4�6� ���يه تصوير مصد� كد �قتصا�� شركت � كد ملي صاحبا� �مضا مجا� مناقصه گر�� جهت ��يت فر�خو�� مي تو�نند به سايت ها� �يل مر�جعه نمايند:
www.shana.ir � www.iotco.irبط عمومي���

شركت ملى نفت �ير��
شركت پايانه ها� نفتي �ير��
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نوب تجديد مناقصه
(97/04/AA��مناقصه شما) ��گهي فر�خو�� عمومي ���يابي كيفي مناقصه گر�

شما�� مجو� 5221 ,1397

TENDER INVITATION NO.97/1009
IRAN ALUMINIUM COMPANY (IRALCO), 

would like to invite eligible suppliers for 

the supply of 250MT. cryolite on tender 

basis.

Interested companies are allowed to send 

their competitive o�er till 17.janurery.2019 

based on our required instruction to 

mentioned address in tender documents 

and receiving more information,please 

check:

www.new.iralco.ir

www.iralco.ir

Public Relations Department of 

Iran Aluminum Company

TENDER INVITATION NO.97/1010
IRAN ALUMINIUM COMPANY (IRALCO), 

would like to invite eligible suppliers for 

the supply of 600MT. crush bath on tender 

basis.

Interested companies are allowed to send 

their competitive o�er till 17.janurery.2019 

based on our required instruction to 

mentioned address in tender documents 

and receiving more information,please 

check:

www.new.iralco.ir

www.iralco.ir

Public Relations Department of 

Iran Aluminum Company

  

رونالدو: این بهترین شروع ممکن برای سال ۲۰۱۹ بود
مهاجم یوونت���وس از انتخاب به عنوان 
بهترین بازیکن س���ال ۲۰۱۸ ابراز خوشنودی 
کرد.به گزارش ایس���نا و به نقل از دیلی میل،  
کریس���تیانو رونالدو برای سومین سال پیاپی 
توانس���ت جایزه نخس���ت گلوب ساکر را به 
دس���ت آورد و به عنوان بهترین بازیکن جهان 
انتخاب شود. این بازیکن پرتغالی با پشت سر 
گذاش���تن کیلیان ام باپه و آنتوان گریزمان موفق 

به کسب این جایزه شد.
رونال���دو بعد از انتخاب به عنوان بهترین بازیکن جهان گفت: این 
بهترین ش���روع ممکن برای سال جدید میادی بود و خیلی خوشحالم 
که به این افتخار بزرگ دست یافتم. از تمام کسانی که در این مراسم به 
من رای دادند تشکر می کنم. امیدوارم سال جدید میادی نیز برای من 

به بهترین شکل ادامه یابد.
بیرانوند سومین بازیکن برتر آسیا در ۲۰۱۸

دروازه بان تیم پرسپولیس در بین ۳ بازیکن 
برتر س���ال آسیا در سال ۲۰۱۸ قرار گرفت.به 
گزارش ایسنا و به نقل از فاکس، نشریه تیتان 
اسپورت چین با الگو برداری از فرانس فوتبال 
فرانس���ه در دادن توپ طا، در فوتبال آس���یا 
با کمک روزنامه نگارها و خبرنگاران ورزش���ی 
بهترین بازیکن س���ال فوتبال آسیا را انتخاب 

مي کند.
در س���ال ۲۰۱۸ نیز این انتخاب با همکاری تیتان اسپورت چین و 
فاکس اس���پورت صورت گرفت و سون هیونگ مین، مهاجم کره ای به 
عنوان بهترین بازیکن سال انتخاب شد و برای سومین بار توپ طای 
آسیا را به خود اختصاص داد.ماکوتو هاسبه، کاپیتان تیم ملی ژاپن در رده 
دوم برترین ها قرار گرفت و علیرضا بیرانوند، دروازه بان ایران و پرسپولیس 
در رده س���وم جای گرفت که برای یک دروازه بان، حائز اهمیت اس���ت.

سوزوکی، مهاجم تیم ملی ژاپن و بغداد بونجاح، مهاجم الجزایری تیم السد 
قطر به ترتیب در رده چهارم و پنجم برترین ها قرار گرفتند.

جزئیات مراسم افتتاحیه جام ملت ها با حضور رونالدو و اینفانتینو
رسانه های اماراتی جزئیات مراسم افتتاحیه 
جام ملت های آسیا را منتشر کردند.به گزارش 
ایسنا،امروز برای قاره آسیا روز ویژه ای خواهد 
بود. در ورزش���گاه زاید شهر ابوظبی مراسم 
افتتاحیه جام ملت های آس���یا ۲۰۱۹ در حالی 
ش���روع می شود که انتظار می رود بیش از ۳۰۰ 
میلیون نفر بیننده تلویزیونی داشته باشد که یک 
رکورد در تاریخ این رقابت ها محسوب می شود. 

مراسم افتتاحیه قرار است ۳۰ دقیقه به طول بینجامد و بافاصله بعد از 
این مراسم نیز دیدار دو تیم امارات و بحرین به عنوان اولین دیدار جام 

ملت ها برگزار می شود. 
جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ با برگزاری ۵۱ دیدار به پایان خواهد رسید 
و شعار این رقابت ها نیز "Bringing Asia Together" به معنای آسیا 
را یکپارچه کنید، است.از ایران علی دایی و مهدی مهدوی کیا به عنوان 
مهمان به مراسم افتتاحیه جام ملت های آسیا دعوت شدند. همچنین جیانی 
اینفانتینو، رئیس فیفا و رونالدو نازاریو، فوق ستاره سابق برزیل به عنوان 

مهمان ویژه در این مراسم حاضر خواهند بود.
6۰ داور آماده قضاوت 5۱ بازی در جام ملت های آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعام 
کرد که برای مسابقات جام ملت های 
آس���یا ۲۰۱۹ امارات 6۰ داور برای 
قضاوت در ۵۱ بازی آماده شدند.به 
گزارش خبرگزاری فارس، مسابقات 
جام ملت های آس���یا ۲۰۱۹ امارات 
ازامروز با دی���دار تیم ملی امارات 
با بحرین در افتتاحیه این مس���ابقات 
کلید می خورد.در این راستا شمسول 
مادین، مدیر کمیته داور کنفدراسیون 
فوتبال آس���یا اعام کرد که برای مس���ابقات جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ 

امارات 6۰ داور برای قضاوت در ۵۱ بازی آماده شدند.

مراسم تجلیل از مربیان برتر فوتبال ایران برگزار شد

مراسم تجلیل از مربیان برتر فوتبال ایران با حضور وزیر ورزش و جوانان 
برگزارشد و از پیشکسوتان عرصه مربیگری تجلیل به عمل آمد.به گزارش 
خبرنگار ایرنا، در این مراسم تعداد زیادی از پیشکسوتان، وزیر ورزش و جوانان 
و مصطفی کواکبیان نماینده مجلس شورای اسامی حضور داشتند.در پایان این 
مراسم از حسن حبیبی، محمود یاوری، بهمن صالح نیا، پرویز مظلومی، مجید 
جالی، بیژن ذوالفقارنسب، حسین شمس و ناصر ابراهیمی مربیان پیشکسوت 
فوتبال و فوتس���ال ایران تجلیل به عمل آمد.وزیر ورزش و جوانان درباره 
ناراحتی پیشکسوتان از اینکه تجربه آنها به کار گرفته نمی شود،خاطرنشان کرد: 
باشگاه های بزرگ کانون پیشکسوتان دارند یا در حال راه اندازی آن هستند. 
فدراسیون فوتبال هم در حال ساماندهی این کار است. باید در آینده بیشتر 

روی این موضوع کار شود.
حدادی: کیهانی به دنبال جنگ با دشمن فرضی است

رکورددار بازی های آس���یایی گفت: رئیس 
فدراس���یون دوومیدانی به دنبال جنگ با دشمن 
فرضی اس���ت و با حضور او در جلسات کارها 
پیش نمی رود.احس���ان حدادی در گفت وگو با 
خبرنگار                                                                                                                                                                                                                                                 ورزشی خبرگزاری فارس، د ر مورد جلسه 
ب���ا صالحی امیری و صحبت های کیهانی رئیس 
فدراس���یون اظهار داشت: متأ سفا نه کیهانی چو ن 
د ر بانک حضور داش���ته، بانکی جلو می ر فت ا ما 
خوشبختانه صالحی امیری دید بهتری د ر ورزش د ارد و مسائل ر ا به خوبی 
رصد می کند. کیهانی طوری صحبت می کند که انگار دوست د ارد جو جامعه 
ر ا متشنج کند. او می گوید یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بر ا ی حدادی 
هزینه می کنیم، ا ما ظاهرا یادش���ان رفته که یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون بر ا ی 
بر خی  د ر بازی های آسیایی هزینه کردند ا ما مدالی کسب نشد.وی  ادامه داد: 
او متأ سفا نه حرف هایی می زند که مردم د ر جریان نیستند و با این شرایط 
فکر نمی کنم کارمان پیش برود. امیدوارم صالحی امیری رئیس کمیته ملی 

المپیک مسائل ر ا حل کند.
شفر: مجیدی مورد حمایت من است

س���رمربی تیم فوتبال استقال تهران با ابراز 
رضایت از اضافه ش���دن فرهاد مجیدی به کادر 
فنی این تیم، گفت: او به استقال کمک خواهد 
کرد و مورد حمایت من اس���ت.به گزارش ایرنا 
از باش���گاه استقال؛ وینفرد شفر اظهار داشت: 
زمانی که هدایت ااهلی امارات را برعهده داشتم، 
مجی���دی به عنوان یک مهاجم جوان به تیم ما 
آمد و توانس���تیم قهرمان لیگ شویم.شفر با بیان 

اینکه گفت وگوهای زیادی با مجیدی در خصوص شرایط استقال انجام 
داده اس���ت، تصریح کرد: او می خواهد یاد بگیرد و رویاهای بزرگی برای 
مربیگری دارد. مجیدی مدرک مربیگری خود را از انگلستان دریافت کرده که 
این یک نکته مثبت است.وی تصریح کرد: مجیدی برای کمک و حمایت 
به استقال می آید و از این بابت خوشحال هستم. او شخصیت و تجربه 

خوبی دارد و به ما کمک خواهد کرد.
انصراف سهرابی از حضور درمسابقات قهرمانی آسیا

در ترکیب تیم ملی دوچرخه س���واری برای حضور در رقابت های 
قهرمانی آسیا یک جابه جایی انجام شد.به گزارش ایسنا، ترکیب تیم ملی 
دوچرخه س���واری پیست برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ 
با یک جابجایي روبرو شد.پیش از این، نام مهدی سهرابی جزو نفرات 
اعزامی به قهرمانی آسیا اعام شده بود اما حسین ناطقی جایگزین این 
رکابزن ش���د. دلیل این کار نیز، انصراف خود س���هرابی اعام شد.به این 
ترتیب در تیم نیمه استقامت بزرگ ساان محمد رجبلو، محمد گنج خانلو 
بهنام آرین، امیرحسین جمشیدیان و حسین ناطقی اعزام شدند.تیم ملی 

بامداد دیروز تهران را به مقصد اندونزی ترک کرد.

۱4 ورزشي

اخبار كوتاه خارجی اخبار كوتاه داخلی
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 ش���هردار منطقه ۱۲ تهران گفت: انتشار بوی 
نامطبوع چهارشنبه گذشته در تهران ارتباطی با انبار 

ساختمان پاسکو نداشت.
به گزارش ایرنا، محمد علی سعادتی دیروز در 
حاشیه تهرانگردی احمد مسجدجامعی)عضو شورای 
شهر تهران( در مورد انتشار اخباری در باره  ارتباط 

انبار فاضاب پاس���کو با انتشار بوی نامطبوع در 
تهران در روز چهارشنبه گذشته گفت: انبار فاضاب 
پاس���کو روز پنجشنبه حوالی ساعت ۱7 در حین 
عملیات عمرانی گشوده شد ولی انتشار بوی نامطبوع 
مربوط  به روز چهارشنبه بود، پس ارتباطی به بازشدن 
انبار فاضاب پاسکو در روز پنجشنبه ندارد.ضمنا 

حجم گاز متان در انبار چاه فاضاب یک ساختمان 
آن قدر نیس���ت که کل تهران را فرا بگیرد.شهردار 
منطقه ۱۲ درباره ساختمان پاسکو گفت: براساس 
مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهرداری مقرر شد که ۱۵ 
طبقه بر روی هم کف و ۵ طبقه به صورت منفی 

ساخته شود که دستور نقشه صادر شده است.

انتشاربوی نامطبوع در تهران ارتباطی با ساختمان پاسکو نداشت

با تمام ابهاماتي که در مورد ماندن و رفتن ضیایي در 
ریاست فدراسیون والیبال پیش  آمد او بااخره از سوي 
وزارت ورزش و جوانان برکنار و افشین داوري به عنوان 

سرپرست این فدراسیون مهم معرفي شد. 
انتخاب داوري براي سرپرستي فدراسیون والیبال به 
واسطه تجارب عدیده او در مدیریت ورزش بود چرا که 
والیبال با چالش هاي زیادي روبرو بوده و باید کارآمد ترین 
مدیر براي سرپرستي این فدراسیون برگزیده شود تا بواقع 
بتواند ام���ورات را مدیریت کرده و تا برگزاري مجمع 
انتخابات ریاست فدراسیون، کشتي والیبال را به سر منزل 

مقصود، هدایت کند. 
داوري هم تا آمد، نشان داد از آن دست سرپرستاني 
نیست که بخواهد فقط نظاره گر ماجرا بوده و سیر امورات 
را به همان صورتي که طي مي شده، ادامه بدهد بلکه قصد 
دارد بجاي سرپرستي منفعل، به سرپرستي فعال براي والیبال 
بدل شود و در مدت زمان موقتي مدیریت در این ورزش، 
بیشترین قدمهاي ممکن را براي بهبود امور، بردارد. داوري 
به همین دلیل هم جلساتي را با اعضاي کمیته  هاي فدراسیون 
و سپس رؤساي هیئت هاي والیبال استانها برگزار کرد و 
حتي اذهان عمومي را در قبال کواکوویچ از ابهام خارج 
و اعام کرد که بر خاف اظهارنظرهاي قبلي، او همچنان 

سرمربي تیم ملي والیبال ایران است. 
در این میان اما گویا داوري در اولویت بندي هایش 
کمي دچار اش���تباه شده بود چون لیگ برتر والیبال در 
اواسط نیم فصل اول با تنش هایي روبرو شد که هر چه 
مي گذشت چون مدیریت درست و درماني براي بهبود 

امور وجود نداشت این تنش ها، شدت مي یافت. 
باآمدن داوري و با توجه به سوابق او در مدیریت 
ورزشي، انتظار مي رفت این ماجرا به بهترین نحو ممکن 
مدیریت و برطرف ش���ود چون لیگ ویترین اصلي هر 
ورزش���ي به حساب مي آید بنابراین، اولین اولویت براي 
سامان دادن به هر ورزشي، برگزاري لیگي بدون حرف و 
حدیث است. لیگي که بخصوص در والیبال مي توانست 
به مراتب بهتر از اینها مدیریت شود چرا که تعداد زیادي 
از بهترین ملي پوش���اني که در سالهاي گذشته، یک پاي 
درگیري ها بودند، امسال به لیگ هاي خارجي سفر کرده 

و لیگ مي توانست قابل کنترل تر باشد. 
اما این اتفاق از ابتداي لیگ امسال نیفتاد و در ادامه 
هم با آمدن افشین داوري، چاره اي براي آن اندیشیده نشد 
تا جائیکه ناظر فدراس���یون والیبال، بازي پیام خراسان و 
خاتم اردکان را آنگونه تصویر مي کند که توگویي جنگي 

بوقوع پیوسته است. 
اس���تفاده از کلمات و عب���ارات »حمله«، »هجوم« 
»احاطه کردن« »صحنه هاي زش���تي که تاکنون در عمرم 
ندیده بودم«، »خارج شدن بازي از کنترل داوران« و ... از 
سوي ناظر مسابقه، نشان مي دهد که دامنه درگیري ها و 
تنش ها تا چه در والیبال شدت یافته و راه حلي هم براي 
آن پیدا نشده تا جائیکه خلیل یگانه مجد، تنها راه مقابله 

با آن را »تعطیلي یکساله لیگ« عنوان مي کند.
 اظهارنظري از سوي یکي از باتجربه ترین مسئوان 
در لیگ والیبال که مي تواند نشانگر به بن بست رسیدن 

راهکارها براي درمان این حاشیه ها باشد. 
در هر حال در هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال، تنش ها 
و حاشیه ها، آنچنان بر بازي پیام خراسان و خاتم اردکان، 
متولي شد که این بازي نیمه تمام ماند در حالیکه زوایاي 
دیگري از کمبودها، عریان شد. اواً مشکل اصلي پیش آمده 
در این بازي، در ست پنجم و زماني بوده که اردکاني ها 
معتقد بوده  اند توپ ارسالي آنان به دست پیامي ها برخورد 
کرده و تنش از همین جا شروع شده، موردي که دوباره 
اثبات مي کند لیگ برتر والیبال تا چه حد نیازمند ویدئو 
چک است. موضوعي که مي توانست در اولویتهاي اول 
افش���ین داوري و قبل از جلسات با کمیته ها و رؤساي 

هیئتها قرار گیرد. 
اما مورد دیگر، وجود استاندارد هاي ازم براي میزباني 

لیگ برتر والیبال است که قطع به یقین باید حداقل تمامي 
تیمهاي لیگ برتري از آن بهره مند باشند اما آنجا که ناظر 
مسابقه پیام خراسان و خاتم اردکان اعام مي کند در رختکن 
یک دوش دس���تي موجود بود که قابل استفاده نیست 
مش���خص مي شود که بررسي هاي ازم از سوي متولیان 
فدراسیون والیبال براي شرایط میزباني تیمهاي لیگ برتري 

هم، درست و درمان صورت نگرفته است. 
علي اي حال، تنش ه���ا و اعتراضات به قضاوتهاي 
مسابقات لیگ برتر والیبال از اواسط نیم فصل اول، آرام 
آرام شروع شد و از آنجا که عزم جزمی براي مدیریت آن 
وجود نداشت، روز  به روز بیشتر و بیشتر شد تا به جایي 
رسید که امروز یکي از ناظران با تجربه معتقد است فقط 
با تعطیلي یکساله لیگ مي توان، این ماجرا را ریشه کن کرد. 
پیش از این همیشه در جریان مسابقات با اظهار نظرها و 
اعتراضات شدید بازیکنان نسبت به قضاوت داوران روبرو 
بودیم و عموماً اگرچه بعضي اوقات داوران در دفاع از 
خود به اظهار نظرهاي مایمي مي پرداختند اما شکوه هاي 
تند و اظهار نظرهاي صریح و بي پرده یگانه مجد نسبت 
به بازیکنان و مربیان دو تیم پیام خراسان و خاتم اردکان، 
نشان مي دهد که ناظران هم به دلیل این که عزمي را براي 
برطرف شدن این تنش ها، جزم نمي بینند، آنچنان مستأصل 
شده اند که حاضرند بدون هیچ ماحظه  کاري، هرآنچه که 

در دلشان سنگیني مي کند، بیرون بریزند. 
به هرحال داوران و ناظران به پشتوانه و با دلگرمي به 
حمایت مدیران باادستي در میدان ها، حاضر مي شوند و 
وقتي از این بابت امنیتي را احساس نمي کنند چاره اي ندارند 

جز این که اظهار نظرهایي صریح و تند داشته باشند.
با این وجود آیا کار از کار گذشته و براي درمان زخم 
حاشیه ها در لیگ  برتر والیبال، باید آنرا یک سال تعطیل 
کرد یا این که بااخره افشین داوري پس از سهل انگاري 
ناخواس���ته براي سامان بخشیدن به لیگ برتر، راهکاري 

عملي براي ماجرا، پیدا خواهد کرد؟ 
خلیل یگانه مجد: لیگ را یکسال تعطیل کنند

ناظر سازمان لیگ والیبال در بازی پیام مشهد و خاتم 
اردکان با بیان اینکه فقط بازیکنان و مربیان دو تیم در بروز 
صحنه های زشت و نیمه کاره ماندن بازی مقصر بودند 
گفت:صحنه های زشتی در این بازی دیدم که تاکنون در 

عمرم ندیده بودم.
به گزارش ایسنا، خلیل یگانه مجد درباره درگیری 

در دیدار دو تیم پیام مشهد و خاتم اردکان در لیگ برتر 
والیب���ال و نیمه کاره ماندن این دیدار اظهار کرد: زوایای 
مختلفی دارد و اگر بخواهیم بررسی کنیم نیاز به بررسی 
دقیق کمیته انضباطی فدراس���یون دارد و خیلی ها باید 
بیایند و پاسخگوی رفتارهای زشت خود باشند. متاسفانه 
صحنه های بسیار زشتی از بازیکنان دو تیم در این بازی 
دیدیم و تماشاگران به هیچ وجه نقشی در این اتفاقات 
نداشتند. من هیچ صحنه زشتی از سوی تماشاگران ندیدم 
و این بازیکنان مطرح و کاپیتان ها بودند که دس���ت به 
زشت ترین حرکات زدند. جالب است مربیان دو تیم نیز 
دست روی دست گذاشته بودند و اصا کاری نمی کردند 

و هیچ گونه تسلطی بر بازیکنانشان نداشتند.
ناظر بازی پیام مشهد و خاتم اردکان افزود: بازیکنان 
و مربیان پس از هر صحنه طوری به سمت داوران حمله 
می بردند و داور را احاطه می کردند که من شخصا وارد 
عمل ش���دم چون واقعا کنترل بازی را از دست داوران 
خارج کرده بودند. صحنه های بسیار زشتی را در این بازی 
دیدم. به گونه ای که تابه حال در عمرم این صحنه ها را 
ندیده بودم. جا دارد از تماشاگران مشهد واقعا تشکر کنم 

که بسیار خویشتن دار بودند.
وی درباره نحوه آغاز درگیری ها گفت: شروع بازی 
همه چیز عادی بود در ست اول مشکل خاصی نبود، در 
ست دوم نیز یکی دو شعار شنیده شد اما آن شعارهایی که 
همه فکر می کنند نبود اما ولی نمی دانم چرا باید بازیکنان 
پس از هر تصمیم داور به سمت داوران هجوم ببرند. 

به سمت داور اول می رفتند بعد به سمت داور دوم 
و بعد به سمت ناظر می آمدند. در ست دوم داور اول به 
من اعام کرد یکی از تماشاگران پست سرش فحاشی 
می کند که شناسایی شد و توسط ماموران نیروی انتظامی 
به بیرون از سالن برده شد. در ست پنجم در امتیاز ۱۰ 
ب���ر ۸ داور اول توپ���ی را اوت اعام کرد اما تیم اردکان 
می گفت سردفاع حریف به آن برخورد کرده و باید به 
آن ها امتیاز داده شود بخاطر همین 7 دقیقه بازی متوقف 
شد و متاسفانه شهرام محمودی کاپیتان تیم اردکان طوری 
به سمت داور اول هجوم برد که نزدیک بود تور پاره و 

میله از جایش کنده شود.
یگانه مجد خاطرنش���ان ک���رد: جالب این بود که 
مربیان اردکان و مشهد فقط تماشاگر بودند و اصا کاری 
نمی کردند و بازیکنانشان را عقب نمی کشیدند، تا اینکه من 

وارد شدم و به بازیکنان گفتم بفرمایید عقب، سپس داور 
به محمودی کارت قرمز و به مصطفی وند هم کارت زرد 
داد که کاما درست بود. در ادامه بازیکنان و مربیان باز به 
هر تصمیم داور به شدت اعتراض می کردند و مربیانشان 
هم در این میان فقط تماشاگر بودند. پس از این اتفاقات 
و ادامه جنجال ها من به داور گفتم پایین بیا و به مربیان دو 
تیم هم گفتم بازیکنانتان را بیرون ببرید تا ما تصمیم گیری 
کنیم. گفتم اگر تصمیم گیری کردیم و گفتیم بازی ادامه 
پیدا کند اما از انجام آن خودداری کنید دیگر مابقی کار 

بر عهده کمیته انضباطی فدراسیون است.
 در نهایت پس از ۱۰ دقیقه توقف بازی بنا ش���د 
بازی ادامه پیدا کند. داور هم حکم داد س���رویس تکرار 
شود  باز دخالت کردند که چرا داور بجا داده است. آخر 
به شما چه ربطی دارد و چرا نباید به نظر داور و ناظر 
بازی احترام بگذارند؟وی افزود: سپس مربی تیم اردکان 
گفت شما گفتید تیم را بیرون بفرستید من هم بازیکنان 
را به رختکن فرس���تادم و آن ها دوش گرفتند و دیگر 
نمی توانند بازی کنند، درحالیکه من نگفته بودم تیم را کا 
از بازی بیرون ببرید بلکه برای تصمیم گیری اعام کردم 
فعا بازی متوقف شود. اصا با این فرض که من گفتم 
تیم را بیرون ببرید حاا می گویم تیم را به زمین بیاورید 
و باید این کار انجام شود. من حتی به رختکن هم رفتم 

و دیدم اصا آنجا دوش نداشت.
 فقط یک دوش دستی داشت که خیلی کثیف بود 
و بازیکن���ان حاض���ر نبودند با آن دوش بگیرند و اصا 
رختکن خیس نشده بود.یگانه مجد با بیان اینکه مربیان و 
بازیکنان هیچگونه همکاری با داوران و ناظر بازی برای 
برقراری آرامش نداشتند، گفت: سالک اصا صدای من 
را نمی شنید. ۱۰ نفره به سمت داور هجوم می بردند اگر 
نتیجه نمی گرفتند به سمت ناظر بازی می آمدند. جالب 
است یعقوبی مربی اردکان دخالت هایی در بازی کرد که 

اصا ربطی به او نداشت.
وی با بیان اینکه این بازی زوایای پنهان زیادی داشت 
گفت: آقای مربی شما که دیدی بازیکن تیمت چه حرکتی 
در قبال تماشاگران داشت چرا هیچ برخوردی نکردی؟شما 
حتی نمی توانی بازیکنانت را کنترل کنی. قوچان نژاد هم 
پس از این اتفاقات در بلندگو اعام کرد اصا ما این برد 

را نمی خواهیم و هیچ ارزشی برای ما ندارد.
ناظر سازمان لیگ در این بازی گفت: گزارش تکمیلی 
این اتفاقات را به فدراسیون می دهم. با کمیته داوران و 
هم با سازمان لیگ صحبت کردم و تمام مسائل رخ داده 
را به آن ها منتقل کردم.وی درباره عملکرد داوری در این 
دیدار نیز خاطرنش���ان کرد: فکر می کنم داوری مشکلی 
نداش���ت. بعضی داوران ما ناشناخته هستند اما میرزایی 
داور شناخته شده ای است. متاسفانه بازیکنان هیچ کاری به 
جهت دست داور و توپ نداشتند فقط هجوم می آوردند 
و به بدترین شکل اعتراض می کردند. اصا کجای قانون 
آمده بازیکن یا مربی این حق را دارد که به داور اینگونه 
اعتراض کند؟حتی من ناظر هم نمی توانم در کار داوری 
دخالت کنم. سرپرس���ت تیم اردکان وسط بازی به من 
می گوید چرا با کت و شلوار کنار زمین نشسته ای؟ خب 
من باید لخت کنار زمین می نشستم؟ متاسفانه بازیکنان و 
مربیان کوچکترین اطاعی از قوانین ندارند و فقط تهدید 
می کردند. مربی تهدید می کرد تیم را از لیگ بیرون می کشم. 
خب به من و داور بازی چه ربطی دارد هر کاری دوست 
داری انجام بده. بازیکنان و مربیان به داوران توهین های 

زیادی داشتند و باید مقصرین بیایند و پاسخگو باشند.
یگانه مجد در پایان در پاسخ به این سوال که چه 
راهکاری برای جلوگیری از این اتفاقات تلخ پیش���نهاد 
می کند گفت: ۲ سال پیش زمانی که دبیر سازمان لیگ 
بودم پس از اتفاقاتی که در آن زمان مانند اان رخ داد در 
جلسه اعام کردم لیگ را یکسال تعطیل کنید که مورد 
موافقت قرار نگرفت. اان هم بهترین کار این است که 

لیگ والیبال را یکسال تعطیل کنند.

بی تفاوتی ها و شدت گرفتن تنش ها در ليگ برتر واليبال 

قیمت پرتقال شب عید کیلویی ۳۱۰۰ 
تومان تعیین شد

قیمت هر کیلو پرتقال تامس���ون شمال برای شب عید  ۳۱۰۰ تومان تعیین 
ش���د؛ اما هنوز قیمت سیب درختی مشخص نیست.حسین شیرزاد معاون وزیر 
جهادکشاورزی با اعام این مطلب گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از 
۲۰ آذر تنظیم بازار میوه شب عید را آغاز و برای تأمین حدود ۳۰ هزار تن سیب 
درختی و ۳۰ هزار تن پرتقال تامسون شمال و ۱۰ هزار تن پرتقال والنسیای جنوب 
برنامه ریزی کرده است.مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی اضافه کرد: البته 
با در نظر گرفتن ذخیره ملی معادل ۲۰ درصد سیب و پرتقال مورد نیاز استان ها 
و حدود ۱۰۰۰ تن ذخایر داخلی اتحادیه های استانی)خارج از طرح(، به منظور 
تعادل بخشی و جبران کاستی های احتمالی، این ذخیره سازی افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: نوع و مشخصات کیفی محصول قابل خرید عبارت از سیب 
زرد و قرمز درجه یک با محدوده وزنی حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۲۱۰ گرم ) ±۱۰ 
گرم(، پرتقال جنوب از نوع والنسیا با محدوده وزنی حداقل ۱۴۰ و حداکثر ۲۲۰ 
گرم ) ۱۰± گرم( و پرتقال شمال از نوع تامسون با محدوده وزنی حداقل ۱۹۰ و 

حداکثر ۳۰۰ گرم ) ۱۰± گرم( تعیین شد.
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برنامه هاي علميـ  دينيـ  فرهنگي حسينيه ارشاد
هفته سوم دي

كاس ها:  ü تفسير قرآن ü تزكيه و اخاق
نمايشگاه هايي با موضوعات:

ü قرآن و ادبيات  ü  سوگند در قرآن ü مهدويت و 
غيبت حضرت مهدي)عج(   ü  افسانه ها و اسطوره ها 

ü بريل
اطاعات بيشتر:22866465

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 شما صبر 

و سامتي آرزومنديم. 
مديريت كاركنان شركت مارستان 

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

بازگشت همه به سوي اوست
جناب آقاي كاوه شرفي

مديريت محترم تداركات بيمارستان اله
ب��ا نهايت تأثر و تأس��ف درگذش��ت پدربزرگ همس��ر 
گراميتان را خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض 
نموده و از خداوند متعال براي آن مرحوم علو درجات و 

براي بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.
مديرعاملـ  هيئت مديرهـ  پزشكان و پرسنل 
بيمارستان اله

همكار ارجمند
جناب آقاي دكتر فرزان

با كمال تأسف  و تأثر درگذشت برادر گراميتان را از طرف 
خود و گروه جراحي اعصاب دانشگاه شهيد بهشتي تسليت 
ع��رض نموده و براي جنابعالي و خان��واده محترم به ويژه 

اخوان گرامي صبر و شكيبائي مسئلت مي نمائيم.
دكتر عليرضا زالي
مديرگروه جراحي اعصاب
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

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

بقاء مختص ذات يگانه اوست
ب��ا ان��دوه ف��راوان و قلبي 
شكس��ته درگذشت پدري 
بزرگوار، ف��داكار و مهربان 
ش��ادروان دارا مشكوتي 
را ب��ه اط��اع مي رس��اند. 
مراس��م ختم روز يكشنبه 
97/10/16 از س��اعت 15 
ال��ي 16/30 در مس��جد 
حجت ابن الحس��ن  واقع در 
س��هروردي شمالي برگزار 

مي گردد، حضور ش��ما عزيزان موجب ش��ادي روح آن 
مرحوم و تسلي دل بازماندگان خواهد بود.

خانواده هـاي: مشـكوتي ـ  جالـيـ  عليپـورـ  
منطقي و ساير بستگان

به ياد روانشاد پريسا عايي
هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

هرگز از ياد من آن سرو خرامان نرود
در ازل بست دلم با سر زلفت پيوند

تا ابد سرنكشد وز سر پيمان نرود
پريسای نازنين

در نبودت... فصل ها برايمان 
گذران و بي معني است...

ديگر... زمستان كه همواره 
نويد عطر نرگس داشت...

پيامي جز تلخي و س��ردي 
هجران ندارد.

ياد نيكي و مهرباني هايت تا 
هميشه در قلب و روحمان 

ماندگار است.
خانواده هـاي: عايـي و شهسـواري و همـه 

دوستدارانش

از اين ديار گذشتي و سالها بگذشت
هنوز بوي تو مي آيد از كرانه ما 

دي ماه 1397 مصادف اس��ت با س��ي وپنجمين س��ال 
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 

28 مرداد 1332
 

 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  م��اه،  دي 
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 

آگهی تغییرات شرکت سرام نگار سهامی خاص 
به شماره ثبت 68362 و شناسه ملی 10101133042 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/08/28 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د : آقای امیررضا زارع میرک آباد بش���ماره ملی 4432859555 بسمت مدیر 
عامل وعضو هیئت مدیره و آقای امیر عباس ش���اکری حس���ین آباد بشماره ملی 
4430728690 بس���مت رئیس هیئت مدیره و خانم زهره زارع میرک آباد بشماره 
ملی 4431767551 بس���مت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر زارع میرک آباد 
بشماره ملی 4469608734 بس���مت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم عطا بخش 
بشماره ملی 4431753834 بسمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت 
مدیره )تا تاریخ 26/8/98 ( انتخاب ش���دند . کلیه اس���ناد و اوراق بهادار و تعهد آور 
 از قبیل چک س���فته برات و قرار دادها و عقود با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از
اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد در غیاب مدیرعامل با 
امضاء مشترک 2 نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر خواهد 
بود اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر ش���رکت معتبر 

میباشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310669(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کار آفرینان همکار امین 
به شماره ثبت 391130 و شناسه ملی 10320417919 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/10/16 و 
مجوز شماره 952/15/369388 مورخ 95/12/9 اداره تعاون استان تهران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: مصطفی مکاوی پور به شماره ملی 3256121284 و محمد اصغری 
به شماره ملی 0381990834 و مهدی ریخته گر به شماره ملی 1828854026 و 
اسد پیرایه جو به شماره ملی 1377788891 و محمدعلی پشنگ پور به شماره ملی 
4898845509 و علیرضا اسمعیلی به شماره ملی 6259745389 و ارسان منعم 
به شماره ملی 0047115998 به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره ، و حسین لبافی 
به شماره ملی 0045445575 و سید رسول حسینی به شماره ملی 4489860862 
و مصطفی شهرابی فراهانی به شماره ملی 0045730989 و حمید رضا هاشمی به 
شماره ملی 0047246324 به عنوان اعضاء علی البدل هیات مدیره به مدت سه سال 
انتخاب گردیدند. بهزاد خورشیدیان به شماره ملی 5789821324 به سمت بازرس 
اصلی و عیسی خیری به ش���ماره ملی 3932213841 به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310668(

آگهی تغییرات شرکت ابراتوارهای رازک سهامی عام
 به شماره ثبت 9593 و شناسه ملی 10860385410 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/21 و اجازه مجمع 
عمومی فوق العاده 96/12/17 و مجوز ش���ماره059 - 979/382281 
 مورخ 97/8/20 سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
سرمایه ش���رکت از مبلغ 410 میلیارد ریال به مبلغ 593 میلیارد ریال 
از محل سود انباش���ته )مبلغ 593 میلیارد ریال ( و آورده نقدی مبلغ 
41 میلیارد ریال ( به اس���تناد گواهی بانکی شماره 60/97/1026402 
مورخ 97/8/13 بانک رفاه کارگران شعبه پارس افزایش یافته است ودر 
نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بدین ش���رح است : سرمایه شرکت 
مبلغ 593000000000 ریال منقسم به 593000000 سهم 1000 

ریالی بانام می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)310666(

آگهی تغییرات شرکت آکام توسعه تیراژه سهامی خاص
 به شماره ثبت 397440 و شناسه ملی 10320485032 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/12/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : موسس���ه حسابرسی صالح اندیش���ان به شناسه ملی 
10100523660 به س���مت بازرس اصلی و موسسه حسابرس���ی وانیا نیک تدبیر 
به شناس���ه ملی10320721862 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی 

انتخاب گردیدند، 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310671(

آگهی تغییرات شرکت تولید برق توس مپنا سهامی خاص
 به شماره ثبت 215597 و شناسه ملی 10102569710 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1396/03/31 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین ) به شناسه ملی 10100379311 ( به سمت 
بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده ) به شناسه ملی 10100549382 ( 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکس���ال مالی انتخاب شدند روزنامه اطاعات به عنوان 
روزنامه کثیراانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ترازنامه و حساب سود و زیان 

سال مالی 95 تصویب شد 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310667(

آگهی تغییرات شرکت البرز فوم پاسارگاد سهامی خاص
 به شماره ثبت 429055 و شناسه ملی 10320815148 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره م���ورخ 1397/08/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حس���ین صدیق احمدی به شماره ملی 
0082190593 به س���مت رئیس هیئت مدیره - علیرضا آرحیمی 
به شماره ملی 0381820386به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - 
محمدجعفر صدیق احمدی به شماره ملی 0452159830 به سمت 
عضو هیات مدیره - عاطفه اسامی به شمارملی 0386136254 به 
سمت مدیر عامل )خارج از اعضای هیئت مدیره( انتخاب گردیدند. 
 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقوداس���امی با امضاء مشترک رئیس هیات 

مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)310665(

آگهی تغییرات شرکت رفاه و گردشگری تامین سهامی خاص 
به شماره ثبت 192629 و شناسه ملی 10102345660 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
م���ورخ 1396/02/17 و تأییدی���ه ش���ماره 20209 مورخ���ه 
1396/10/19 اداره کل می���راث فرهنگ���ی صنایع دس���تی و 
گردشگری اس���تان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: ترازنامه و 
حس���اب س���ود و زیان س���ال مالی منتهی به 1395/02/31 به 
تصویب رسید. سازمان حسابرس���ی به شناسه 10101136332 
به عنوان بازرس قانونی ش���رکت برای مدت یکسال مالی انتخاب 
 گردی���د. روزنام���ه اطاعات به عن���وان روزنامه کثیر اانتش���ار 

جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)310659(

آگهی تغییرات شرکت البرز فوم پاسارگاد سهامی خاص 
به شماره ثبت 429055 و شناسه ملی 10320815148 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده م���ورخ 1397/08/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حس���ین صدیق احمدی به شماره ملی 0082190593 آقای 
علیرضا آرحیمی به ش���ماره ملی 0381820386 وآقای محمدجعفر صدیق احمدی به 
ش���ماره ملی 0452159830 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 

گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310664(

آگهی تغییرات شرکت بهاوند باراد سهامی خاص
 به شماره ثبت 433423 و شناسه ملی 10320840774 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1396/12/14 و اجازه مجم���ع فوق العاده مورخ 
96/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ100.000.000.000 میلیارد ریال 
به مبلغ 550000000000میلیارد ریال منقسم به پانصد و پنجاه میلیون سهم هزار ریالی با نام 
از محل مطالبات حال ش���ده افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصاح گردید . ذیل ثبت از 

لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310661(

آگهی تغییرات شرکت رفاه و گردشگری تامین سهامی خاص
 به شماره ثبت 192629 و شناسه ملی 10102345660 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/02/17 و تأییدیه 
ش���ماره 20209 مورخه 1396/10/19 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دس���تی و 
گردشگری اس���تان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر 11 

بخش 59 ماده 15 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310660(

آگهی تغییرات شرکت تولید برق توس مپنا سهامی خاص
 به شماره ثبت 215597 و شناسه ملی 10102569710 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/03/08 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ترازنامه، حساب س���ود و زیان س���ال مالی منتهی به 1396/12/29 تصویب شد روزنامه 
اطاعات به عنوان روزنامه کثیراانتش���ار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه 
حسابرسی و خدمات مدیریت راده ) به شناسه ملی 10100549382 ( به سمت بازرس اصلی و 
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز ) به شناسه ملی 10100439645 ( به سمت بازرس علی البدل 

سازمان ثبت اسنادواماک کشوربرای یک سال مالی انتخاب شدند 
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310663(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نیکان تجارت شفق سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت 450878 و شناسه ملی 10861601910 
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد حسن رضایی عراقی با کد ملی 0041571983 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری 
سیمان سپاهان به شناسه ملی 10260414038 به سمت رئیس هیئت مدیره ولی اله نیکبخت با کد ملی 5649311171 به نمایندگی از شرکت فرآورده 
های بتنی سیمان سپاهان به شناس���ه ملی 10861066967 به سمت نایب ریس هیئت مدیره کیوان سلیمی با کد ملی 3255729998 به نمایندگی از 
شرکت سیمان سپاهان به شناسه ملی 10260259140 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکها ، سفته ها ، برات ، قرارداد ها 
، سایر اوراق و اسناد تعهد آور با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . در غیاب مدیر عامل با امضا رئیس 
یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . - نامه ها و مراسات عادی شرکت 
با امضا مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا یک نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد . حدود اختیارات و مسئولیت های 
مدیر عامل عبارتند از: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی و مراجع قضایی و سایراشخاص حقیقی 
و حقوقی - ارائه پیشنهاد آئین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب - پیشنهاد ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و تعیین حقوق 
و مزایای کارکنان بر اساس آئین نامه های مصوب هیئت مدیره ) استخدام، عزل و تعیین حقوق و مزایای معاونین و مدیران بافصل مدیر عامل با پیشنهاد 
مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود( . - تهیه و ارائه بودجه سالیانه ) جاری و سرمایه ای ( شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره - پیشنهاد 
افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران - دریافت مطالبات و 
پرداخت دیون شرکت - انعقاد هر نوع قرارداد خرید، تغییر، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد 
و همچنین انجام کلیه عملیات و معامات مذکور در ماده دو اساسنامه )موضوع شرکت ( و اتخاد تصمیم در مورد کلیه ایقاعات طبق مفاد اساسنامه و آئین 
نامه های مصوب هیئت مدیره - به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار با تصویب قبلی هیئت مدیره و استرداد آنها - تحصیل 
تسهیات از بانکها ، شرکت ها و موسسات رسمی و سایر سازمانهای اعتبار دهنده پس از تصویب هیئت مدیره - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و 
غیر منقول و فک رهن ولو کراراً با تصویب قبلی هیئت مدیره - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر 
یک از دادگاهها دادس���راها و مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای 
اقامه ش���ده علیه ش���رکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و 
مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، در خواست تجدید 
نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل 
 ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، 
درخواس���ت صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارش���ناس ، انتخاب و عزل وکیل و 
نماین���ده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود ش���خص ثالث و دفاع از 
دعوای ورود ثالث، قبول یا رد س���وگند،تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . - تهیه صورتهای مالی میان دوره ای و سالیانه 
در چارچوب استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات جاری کشور و تس���لیم به موقع آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب - پیشنهاد دعوت و 
برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دس���تور جلسه آنها به هیئت مدیره - پیش���نهاد اتخاذ هر نوع اندوخته قانونی به هیئت مدیره جهت 

تصمیم گیری. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310657(

آگهی تغییرات شرکت بین المللی مهندسی ایران ایرتیک
 سهامی خاص به شماره ثبت 23652 و شناسه ملی 10100691180 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور ف���وق العاده مورخ 
1397/05/28 و مجوز شماره 15666مورخه97/06/18 سازمان خصوصی 
س���ازی تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : اش���خاص زیر برای مدت 2 سال 
تا تاری���خ 99/05/28 بعنوان اعض���ای هیات مدیره انتخ���اب گردیدند: 
شرکت ایستا توان تک به ش���ماره شناسه ملی 14006689408 و شرکت 
س���اختمانی و نصب صنایع و معادن پارس – پامیکو به شماره شناسه ملی 
10102520407 و ش���رکت نمایش���گاه های بین المللی کرج با شماره 
شناس���ه ملی 10100324012 و شرکت عالی بتن پاس���ارگاد با شماره 
شناس���ه ملی 10861202750 و آقای ایرج فاضل بخششی با شماره ملی 

 0943159350
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)310656(

آگهی تغییرات شرکت بین المللی مهندسی ایران ایرتیک سهامی خاص
 به شماره ثبت 23652 و شناسه ملی 10100691180 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/27 و مجوز شماره 14378 
مورخه 97/06/05 سازمان خصوصی س���ازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سازمان حسابرسی به 
شناسه ملی 10101136332 بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. 
روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیراانتش���ار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 

ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به 96/12/29 به تصویب رسید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310655(

آگهی تغییرات شرکت بانک کارآفرین سهامی عام
 به شماره ثبت 157915 و شناسه ملی 10102006226 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/05/24 
نوبت دوم و نامه ش���ماره 97/301158 مورخ 1397/8/28 بانک 
مرکزی جمهوری اسامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای 
مالی و تراز نامه س���ال مالی منتهی به 1396/12/29 مورد تصویب 
 قرار گرفت روزنامه کثیراانتش���ار اطاعات برای درج آگهی های 
ش���رکت انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی هش���یار بهمند و 
حسابداران رسمی شناس���ه ملی 10100168746 بعنوان بازرس 
اصلی و موسسه حسابرس���ی بهمند شناسه ملی 10100174390 
بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 

انتخاب گردیدند 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)310654(

آگهی تغییرات شرکت امایش گسترپارس سهامی خاص
 به شماره ثبت 228186 و شناسه ملی 10102693256 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/08/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمود تقوی آزاد به شماره ملی 0057094993 
به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیرطهمورثی به شماره ملی 0452903386 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی مویدی راد به شماره ملی 4322146058 
عضو هیئت مدیره آقای پیمان کوش���ا به ش���ماره ملی 0040280871 به سمت 
مدیرعامل ) خارج ازاعضا ( برای مدت دو س���ال انتخ���اب گردیدند. آقای مجید 
رجبی به شماره ملی 0057770425 به سمت بازرس اصلی وخانم فاطمه کنعانی 
کوچصفهانی به شماره ملی 2594341347 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شدند. -کلیه اس���ناد واوراق بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل 
چک،سفته،بروات،قراردادها،و عقوداس���امی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر 
از اعضاء زیر متفقا به همراه مهرشرکت معتبر خواهدبود: -آقای محمود تقوی آزاد 

-آقای امیر طهمورثی-آقای علی مویدی راد 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310652(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارآفرینان 
فرهنگ وهنر

 به شماره ثبت 200000 و شناسه ملی 10102417683 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/06/20 
و مجوز 972/15/163468م���ورخ 1397/7/9 اداره کل تعاون و 
رفاه اجتماعی اس���تان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه 
و حساب س���ود و زیان و سود و زیان س���ال مالی 96به تصویب 
رسید . علی شعبانی با شماره ملی 1750589567 بعنوان بازرس 
اصلی و سیدمنوچهر اسمعیلی با شماره ملی0039852148بعنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراانتشاراطاعات بعنوان روزنامه اصلی و روزنامه ایران بعنوان 

روزنامه علی البدل انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)310648(

آگهی تغییرات شرکت رویای ابریشم قرن با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 347125 و شناسه ملی 10103952739 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده م���ورخ 1395/07/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کوروش بهاری تپه بور به شماره ملی 0058526323 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ابوذر نویدقراجه قیه به ش���ماره ملی 0061168947 به 
س���مت رئیس هیئت مدیره علی اصغر بهاری تپه بور به شماره ملی 0077094522 به 

سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310653(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی مارال صنعت جاوید 
سهامی خاص به شماره ثبت 185381 و شناسه ملی 10102274875 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/30 
 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هیئت مدیره بین 3 الی 9 نفر می باشد 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید .
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310651(

آگهی تغییرات شرکت چوری ایران سهامی خاص
 به شماره ثبت 26364 و شناسه ملی 10100718338 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل 
شرکت به آدرس اس���تان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، کشاورز ، 
 خیابان زرتشت غربی ، خیابان شهید عباسقلی علیزاده)پنجم( ، خیابان شهیداسماعیل زاده 

علیشاه ، پاک 10 ، طبقه سوم کد پستی 1415755955 تغییر یافت . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310650(

آگهی تغییرات شرکت شایگان پویان آینده سهامی خاص
 به شماره ثبت 466891 و شناسه ملی 14004684683 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/14 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : صورت های مالی شامل ترازنامه مورخ 29/ 12/ 96 مورد تصویب قرار گرفت. 
آقای حمید محمود کایه با کد ملی 0057718237 به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای 
مجید هادوی با کد ملی0945718993 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکس���ال 

مالی انتخاب گردیدند . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310649(

آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بروجن سهامی خاص
 به شماره ثبت 295169 و شناسه ملی 10103310477 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : وحید خطیبی به کد ملی 0057159750 نماینده شرکت گروه 
پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی 10320466112 به عنوان 
رئیس هیات مدی���ره - عبداله صادقی به کد مل���ی 2291035827 نماینده 
شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت به شناسه ملی 10680070150 به عنوان 
نایب رئیس هیات مدیره - کامبیز ف���اح اقبال پور به کدملی 2709627868 
نماینده شرکت پتروشیمی کازرون به شناسه ملی 10860256731 به عنوان 
عضو هیات مدیره - عل���ی محمد مهاجری به کد ملی 4590354349 نماینده 
شرکت پتروشیمی ممسنی به شناس���ه ملی 10103519478 به عنوان عضو 
هیات مدیره - سیده شیما حسینی به کد ملی4231708460 نماینده شرکت 
سرمایه گذاری مدبران اقتصاد به شناسه ملی10320354635 به عنوان عضو 
هیات مدیره - رضا نیک خصال با کد مل���ی 2063202028 )خارج از اعضاء 
هیات مدیره( بعنوان مدیرعامل برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. 
کلیه اوراق، قراردادها و اس���ناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یک���ی از اعضاء هیأت مدیره متفقاً همراه با 
مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره 
و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقاً همراه با مهر ش���رکت معتبر میباشد. اوراق 
عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفرداً همراه با مهر 
شرکت معتبر اس���ت. عاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات 
مندرج در بندهای 1، 7، 18، 19 و 20، از ماده 49 اساسنامه شرکت و با رعایت 
آئین نامه های اداری و مالی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به 

مدیرعامل تفویض گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)310647(



سال نود  و سوم

سرویس خارجی:سخنگوی وزارت امورخارجه چین از تمایل سران آمریکا و 
کره شمالی برای ادامه مذاکرات هسته ای  استقبال کرد.»لو کانگ« با مثبت ارزیابی 
کردن وعده سران آمریکا و کره شمالی در خصوص ادامه مذاکرات پیرامون حّل 
تنش ها در شبه جزیره کره اعام کرد: چین از تاش های واشنگتن و پیونگ 
یانگ برای تداوم رایزنی ها در راستای تقویت و تحکیم اعتماد متقابل در فرایند 
خلع ساح اتمی استقبال می کند. در این حال،رئیس جمهوری آمریکا از دریافت 
یک نامه فوق العاده از رهبر کره شمالی خبر داد و گفت:کارکنان کاخ سفید در حال 

تدارک دیدار جدید او با »کیم جونگ اون « در آینده نزدیک هستند.

سرویس خارجی: سخنگوی 
س���ازمان ملل در سخنانی گفت: 
»مارتین گریفیت���س« نماینده این 
سازمان در امور یمن به »صنعا« و 
سپس به »ریاض« سفر می کند تا 
زمینه برگزاری دور تازه گفتگوهای 
صلح میان طرف های یمنی را در 

آینده ای نزدیک مهیا کند.
»فرحان حق« س���خنگوی 
س���ازمان ملل در این رابطه گفت: 
آقای گریفیتس امروز به شهر »صنعا« 
خواهد رفت تا با مسئوان انصاراه 
یمن و رئیس کمیته نظارت سازمان 
ملل بر آتش بس »الحدیده« گفتگو 
کن���د و از آنجا نی���ز برای دیدار 
با »عبد ربه منصور هادی«، رئیس 
دولت مستعفی یمن به ریاض سفر 

خواهد کرد.وی بدون اشاره به عدم 
پایبندی ائتاف سعودی به آتش بس 
الحدی���ده و نقض مکرر آن افزود: 
آتش بس و توقف درگیری ها در 
الحدیده همچنان پابرجاست !  در 
چنین ش���رایطی، منابع رس���می 
س���عودی اعام کردن���د : در ماه 
دسامبر سال گذشته میادی 25 تن 
از نیروهای ارتش عربستان در مرز 

با یمن کشته شده اند.
در تحوات میدانی نیز، ائتاف 
سعودی در یمن با حمات خمپاره ای 
و توپخان���ه ای به نقض آتش بس 
در استان »الحدیده« همچنان ادامه 
م���ی دهد و همزمان جنگنده های 
ائتاف سعودی نیز در 24 ساعت 
گذشته استان های »صنعا« و »صعده« 

را هدف قرار دادند. از سوی دیگر، 
ارتش و کمیته های مردمی یمن نیز 
در عملیاتی علیه مزدوران سعودی 
در »البیضا «، ش���ماری از آنها را 
به هاکت رساندند. تک تیراندازان 
یمنی نیز س���ه نظامی سودانی و 
یک نظامی سعودی را در جنوب 
عربس���تان هدف قرار دادند و از پا 

درآوردند.
 ی���گان پهپادی ارتش یمن و 
انصاراه نیز محل تجمع مزدوران 
عربستان در استان »مارب«، واقع در 
مرکز یمن را با پهپادهای تهاجمی 
»قاصف-۱« هدف قرار داد. سامانه 
دفاع هوایی یمن نیز یک فروند پهپاد 
جاسوس���ی ائتاف سعودی را در 

جنوب عربستان سرنگون کرد.

 استقبال چین از تمایل سران آمریکا 
و کره شمالی برای تداوم گفتگوها

 سازمان ملل از آغاز دور تازه مذاکرات صلح یمن
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ترامپ 100 میلیون دار برای مقابله با حزب اه لبنان اختصاص داد
ایرن���ا: دولت دونال���د ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا در تازه ترین اقدام برای 
جلوگیری از نفوذ حزب اه در لبنان بیش 
از یکصد میلیون دار به ارتش لبنان کمک 
با عوض ارائه می دهد.این کمک مالی به 
منظور به روز رسانی تانک ها و بالگردهای 
تهاجمی اختصاص یافته اس���ت. پنتاگون 
اعام کرده که این به روزرس���انی از مدتها 
قبل در راستای کمک به ارتش لبنان برای 
ح���ذف نفوذ ایران و حزب اه در جریان 

بوده است. 

حمله هکرها به اطاعات شخصی مرکل و صدها سیاستمدار آلمانی
ایسنا: هکرها، اطاعات شخصی صدها تن از سیاستمداران آلمانی 
از جمله اطاعات کارت های اعتباری و شماره تلفن همراه آنان را منتشر 
کردند. آنگا مرکل، صدراعظم آلمان هم از جمله سیاستمدارانی است که 
اطاعاتش توسط این هکرها منتشر شده است، گرچه سخنگوی وی گفته 
اطاعات حساسی از صدراعظم به سرقت نرفته است. نهاد دفاع سایبری 

آلمان در پی این موضوع، جلسه  مدیریت بحران برگزار کرد. 

اولین نماینده زن محجبه در مجلس نمایندگان آمریکا سوگند خورد
ابن���ا: »ایلهان عمر« اولین نماینده زن 
محجب���ه در مجلس نمایندگان آمریکا در 
بیانیه  خود پس از ادای س���وگند به عنوان 
اولین زن مس���لمان که با حجاب اسامی 
حاضر ش���د، گفت که با تاش های دولت 
ترامپ برای ایجاد تفرقه در میان ملت آمریکا 

مقابله خواهد کرد.
ایلهان عمر که تبار سومالیایی دارد، در 
بیانیه خود گفت: ما این فرصت را داریم که 
فرهنگی مداراگرتر و پذیراتر داشته باشیم، 
فرهنگی که به اقتصاد ما این اجازه را خواهد 
داد تا تعداد بیشتری در دموکراسی ما سهیم شوند . ایلهان عمر به همراه 
»رشیده طلیب«، دو نماینده زن مسلمان دموکرات هستند که در انتخابات 

مجلس نمایندگان در ماه اکتبر به پیروزی رسیدند. 

ارتش نیجر 280 تروریست بوکوحرام را به هاکت رساند
ایرن���ا: ارت���ش نیجر در بیانیه ای اعام کرد که طی چند روز حمله 
زمینی و هوایی به مواضع گروه تروریستی بوکوحرام، 280 عنصر آن را 
از پا درآورد. مقام های نیجری اعام کرده اند، بیشتر عناصر بوکوحرام در 
پی حمات هوایی کشته شدند. ارتش نیجر اعام کرده است در حمله به 
مواضع بوکوحرام چندین موشک انداز و انواع مختلف ساح و مهمات 

را کشف و ضبط کرده است. 

بازداشت جاسوس آمریکایی هنگام انتقال فهرست ماموران روس
ایرنا: خبرگزاری روس بالت روس���یه 
ب���ه نقل از یک مقام امنیتی اعام کرد که 
»پل اولیان« از تفنگداران پیشین آمریکا در 
هن���گام رد و بدل فلش کارت فهرس���ت 
ماموران سازمان اطاعاتی روسیه در مسکو 
به دام افتاد.این مقام روس خاطرنشان کرد: 
دستگیری اولیان در اتاقش در هتل متروپل 
مس���کو انجام گرفت و در آن روز وی با 
یک تبعه روس که از مدتها پیش آشنا شده 
بود، دیدار کرد. وی افزود: اولیان بارها سعی 
کرده بود که این فرد آشنای خود را اجیر 

کرده و از وی اطاعاتی درباره کارکنان برخی سازمان های روسیه ازجمله 
سرویس های اطاعاتی به دست آورد. 

افزایش نارضایتی مردم فرانسه از دولت مکرون
ایسنا نتایج یک نظرسنجی حاکی است که سه چهارم مردم فرانسه 
از راه و روش دولت و رئیس جمهوری در اداره کشور راضی نیستند. 

Dentsu وOdoxa براساس این نظرسنجی که توسط موسسه نظرسنجی
انجام شده، مشخص شد که تنها 2۵ درصد از شرکت کنندگان از عملکرد 
دولت امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه از زمان روی کار آمدنش 

از اواسط 20۱۷ راضی هستند. 

نخست وزیر ژاپن: خواستار توافق صلح با روسیه هستم
ایسنا: نخست وزیر ژاپن گفت که تمایل 
دارد با روسیه به توافق صلح برسد تا تنش 
چندین ساله بر سر قلمروی مورد ادعای دو 
کش���ور حل و فصل شود. شینزو آبه، قرار 
است ۱4 ژانویه در بیست و پنجمین نشست 
خ���ود با وادیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه در مسکو دیدار کند. هدف از برگزاری 
این نشست، توافق بر سر جزایر مورد مناقشه 
است که در روزهای پایانی جنگ دوم جهانی 
به تصرف نیروهای شوروی درآمد و ژاپن 

مدعی مالکیت آنهاست.

كوتاه از سراسر جهان ترامپ: شوروی حق داشت درافغانستان 

باشد، چرا آمریکا دخالت نکند؟
سرویس خارجی: رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به این که شوروی 
سابق برای مقابله با تروریست ها در افغانستان و جلوگیری از نفوذ آنها 
به خاک خود حق داشت که در این کشور حضور داشته باشد گفت: با 

این حال واشنگتن هم باید حق دخالت داشته باشد.
»دونالد ترامپ« اعام کرد: دلیل این که شوروی سابق در افغانستان 
حضور داشت این بود که تروریست ها می خواستند از آنجا به خاک این 
کشور بروند و آنها حق داشتند که آنجا باشند، اما مساله این است که 
آن مبارزه، دشوار بود و آنها عما ورشکسته شده و دوباره تبدیل شدند 

به روسیه، دلیلش هم افغانستان بود.
 وی با بیان این که کشورهای همسایه افغانستان باید با تروریست ها 
در این کش���ور مبارزه کنند، گفت:ما داریم با طالبان و گروه های متعدد 
دیگری صحبت می کنیم اما مساله این است که هند، روسیه و پاکستان  
در افغانس���تان هس���تند که باید بجنگند.ترامپ با بیان این که چرا اکنون 
کش���ورهایی مانند روس���یه، هند و پاکستان در افغانستان حضور نظامی 
ندارند و آمریکاآنجاست، گفت:البته مهم نیست، ما می خواهیم به دیگران، 

به دیگر ملت ها کمک کنیم. 
آنجا تروریست  ها حضور دارند، اغلب طالبان، اما داعش هم هست. 
وی گفت واشنگتن نباید در جنگ میان طالبان و داعش مداخله کند،چرا 
این وسط دخالت می کنیم؟ خوب بگذارید با هم بجنگند، هر دوی آن ها 
دشمن ما هستند.رئیس جمهوری آمریکاهمچنین ضمن انتقاد شدید از 
جیمز متیس وزیر دفاع س���ابقش تاکید کرد: وی در افغانستان عملکرد 
خوبی نداشت و در حقیقت هیچ کاری انجام نداد. در این حال،دولت 
افغانستان از آمریکا خواست تا درباره اظهارات اخیر ترامپ درباره توهین 

به جهاد مردم افغانستان علیه شوروی سابق توضیح دهد.

س���رویس خارجی: دبیر کل 
جنبش مقاومت اسامی »نجبا« عراق 
در سخنانی، کمک ها، حمایت ها و 
جانفشانی سردار »قاسم سلیمانی«، 
فرمانده س���پاه قدس کشورمان در 
حمایت از بغ���داد برای مقابله با 
داعش را به رئیس جمهوری آمریکا 
یادآور ش���د و خطاب به »ترامپ« 
گفت: در زمانی که همه ش���ما ما 
را در مقابل هجوم تروریست های 
داعش تنها گذاشتید، سردار »قاسم 
سلیمانی« بود که به یاری ما شتافت 
و ت���ا نابودی کامل داعش از عراق 

حمایت کرد.
شیخ »اکرم الکعبی«، دبیر کل 
جنبش مقاومت اسامی »نجبا« عراق 
در سخنانی با قدردانی از کمک ها 
وحمایت های ایران از بغداد برای 
مقابله با داعش تاکید کرد: سردار 
سلیمانی خدمات بسیار زیادی به 

عراق کرده است.
وی با اشاره به گستاخی ترامپ  
که خواستار دریافت غرامت از عراق 
به دلیل حضور واشنگتن وائتاف به 
اصطاح ضد تروریسم  در عراق 
شده بود، گفت: به ترامپ می گوییم 
در زمانی که همه ما را تنها گذاشتند ، 
»حاج قاسم سلیمانی«، فرمانده سپاه 
قدس ایران خدمات بسیار زیادی 

به عراق کرد.
الکعبی همچنین خواس���تار 
خروج نظامیان آمریکایی از عراق 
شد و خطاب به آنها اعام کرد: ما 
منتظر هستیم تا درس های جدیدی 
از مقاومت به شما بیاموزیم و همه 
ما در مقاومت آماده شهادتیم و از 

تهدید امریکا نمی ترسیم.
وی با اشاره به درگیری های 
ش���دید رزمن���دگان مقاومت با 
آمریکایی ها در زمان اشغال عراق 
توسط  اش���غالگران آمریکایی در 
نجف اشرف و شهرک صدر بغداد 
خاطرنشان کرد: س���پاه پاسداران 
انقاب اس���امی ایران و حزب اه 
لبنان کمک ها و تجربیات میدانی 
خود را بدون حد و مرز در اختیار 

ما قرار دادند. 
 شیخ اکرم الکعبی همچنین 

ضم���ن تمجی���د از پیروزی های 
حزب اه لبنان در س���طح منطقه، 
افزود: ارتش امریکا از یک گردان 
اسرائیلی متخصص در نبرد اطاعاتی 
ب���ا حزب اه لبنان کمک گرفت تا 
بتواند تاکتیک جنگی ما را در عراق 

کشف کند، ولی شکست خورد.
این مقام بلندپایه الحشد الشعبی، 
درباره حضور نَُجبا در سوریه نیز 
اظهار داشت: راه قدس از کربا تا 
سوریه امتداد دارد و حضور ما در 
س���وریه و در هرجای جهان برای 
دفاع از مسلمانان است ، همانگونه 
که در آزادسازی »حلب« و بسیاری 
از مناطق اشغالی نقش داشتیم، اگر 
ازم باش���د در این کشور)سوریه( 
باقی خواهیم ماند.وی در ادامه به 

موافقت سید»مقتدا صدر« با حضور 
نَُجبا در سوریه اشاره کرد و توضیح 
داد: من با ایش���ان صحبت کردم و 
سید مقتدا صدر حضور ما در سوریه 
را »واجب کفایی« دانس���ت و قول 
داد که نیازهایمان را تأمین کند.شیخ 

اکرم الکعبی همچنین به رویارویی 
با صهیونیست ها در سوریه اشاره 
کرد و گفت: وقتی در حال شکستن 
محاص���ره »فوعه و کفریا« بودیم، 
رژیم صهیونیستی انبارهای ساح 
ما را کشف و چندین مرتبه به ما 

حمله کرد .
 وی افزود:  ما تیپ آزادسازی 
»جوان« را تأسیس و پیام روشنی 
به دشمن اسرائیلی مخابره کردیم 
که آمده ایم تا با پروژه تکفیری تان 

مبارزه کنیم و بعد مستقیم به جنگ 
شما بیاییم.

دبیر کل جنب���ش مقاومت 
اسامی »نجبا« همچنین در بخش 
دیگری از سخنانش ضمن تمجید از 
حماسه سازی قهرمانان یمنی، گفت: 

اگر امکان رفتن به این کشور مهیا 
می شد، حتی یک لحظه برای رفتن 
و حمایت از مقاومت این کشور در 
مقابل متجاوزان درنگ نمی کردیم. 
الکعبی در عین حال گفت: البته در 
آنجا شیرمردانی )انصاراه( هستند 

که همواره حماسه می آفرینند.
وی در س���خنانی درب���اره 
»محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی 
نیز گفت: او حاکم نیس���ت، بلکه 
محکوم خواسته های امریکایی ها و 

صهیونیست ها است.الکعبی »عادل 
الجبیر« وزیر خارجه سابق عربستان 
را هم یک عنصر اطاعاتی و مأمور 
امریکا دانس���ت.دبیر کل نجبا در 
پایان سخنانش ضمن اشاره به این 
واقعیت که سفیر جدید آمریکا در 

عراق یک »متخصص ترور« است، 
اضافه کرد: مردم امریکا ازم است 
بدانند که قدرت اقتصادی دولتشان، 
حاصل نقض آزادی سایر ملت ها و 

غارت ثروت های آنان است.
 در همین حال، وزیر خارجه 
عراق با تأکید بر اینکه این کش���ور 
تعهدی برای پایبندی به تحریم های 
یکجانب���ه آمریکا علیه ایران ندارد 
از طرح های جایگزین برای حفظ 
مبادات تجاری با تهران خبر داد.

»محمد عل���ی الحکیم« در 
میزگردی ب���ا حضور خبرنگاران 
گفت: این تحریم ه���ای آمریکا، 
محاص���ره یا چیزی که ممنوعیت 
خوانده می شود، اینها یکجانبه اند نه 
بین المللی و ما تعهدی به پایبندی 
ب���ه آنها نداریم.وزیر خارجه عراق 
تأکید ک���رد »روش های محتملی« 
برای بازنگاه داش���تن کانال های 
تجاری با ایران پیشنهاد شده اند که 
از آن جمله می توان به استفاده از ارز 
عراق )دینار( در مبادات دوجانبه 

اشاره کرد. 
 آقای الحکیم خاطرنشان کرد: 
ایده دیگری که مطرح شده ایجاد 
صندوقی برای پرداخت پول به ایران 
است که از آن برای خرید کاا از 

جانب ایران استفاده خواهد شد.
در چنین شرایطی،یک کاروان 
نظامی آمریکا ش���امل ۱۰۰کامیون 
حاوی خودرو زرهی و تسلیحات 
از شرق »دیرالزور« وارد منطقه اقلیم 
کردستان عراق شد.یک منبع به نقل 
از شبه نظامیان موسوم به »نیروهای 
دموکراتیک سوریه« تأکید کرد : این 
کاروان از مسیر گذرگاه »سیمالکا« به 

اقلیم کردستان عراق وارد شد.
در همین ارتباط، »یحیی رسول« 
س���خنگوی فرماندهی عملیات 
مشترک ارتش عراق اظهار داشت : 
»اقلیم کردس���تان« مقصد نخست 
نظامیان آمریکایی بعد از خروج از 
سوریه خواهد بود. رسول گفت : 
نیروهای آمریکایی بعد از خروج 
از سوریه، ابتدا عازم "اربیل " مرکز 
کردس���تان شده و سپس به کشور 

خود یا مکان های دیگر می روند.
در تحوات امنیتی نیز، »سعد 
القدو« سخنگوی تیپ 3۰ »الحشد 
الش���عبی« از عملیات پیشگیرانه 
ای���ن نیروها علیه داعش در برخی 

شهرهای استان موصل خبر داد.
 نیروهای عراقی دو تروریست 
داعش���ی را نیز در جنوب ش���هر 
کردند.نیروهای  بازداشت  موصل 
الحشدالشعبی عراق همچنین یورش 
داعش به منطقه ای در شمال شرق 

اانبار را دفع کردند.

دبيركل »نجبا« خطاب به ترامپ: وقتي همه ما را تنها گذاشتند، سردار  سليماني به كمك عراق آمد

دیدار روسای جمهوری عراق و ترکیه در آنکارا
»رجب طیب اردوغان«، و »برهم صالح«، روس���ای جمهوری ترکیه 
و عراق پس از مراس���م استقبال رسمی در »آنکارا« در دیداری دوجانبه 

با یکدیگر گفتگو کردند.
اردوغان در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهوری عراق بعد از 

دیدار دوجانبه اعام کرد: ترکیه از عراق در مبارزه با تروریسم حمایت 
کامل داشته است ، حمایت از وحدت ملی، تحقق ثبات و امنیت اساس 
سیاست ما در قبال عراق است و ما متعهد شده ایم که پنج میلیارد دار 

برای بازسازی عراق بدهیم.

سرویس خارجی: رئیس جمهوری سودان در سخنانی گفت: برخی 
طرف ها به من توصیه کرده اند که روابط با رژیم صهیونیس���تی را عادی 
کنم تا آرامش به سودان باز گردد و اوضاع آرام شود.»عمر البشیر«، رئیس 
جمهوری سودان در دیدار با شیوخ تصوف، فاش کرد: طرف هایی به وی 
توصیه کرده اند که روابط خود با اسرائیل را عادی کند تا امور سودان سر 
و سامان بگیرد و آرامش بار دیگر در این کشور حاکم شود.البشیر افزود: 
در پاسخ به این توصیه ها گفتم که مسأله فلسطین، مسأله ای عقیدتی است 
نه سیاسی و »روزی« به دست خداست نه شخص دیگری.البشیر هویت 

طرف هایی که این توصیه را به وی مطرح کردند، فاش نکرد.
رئیس جمهوری س���ودان همچنین در ادامه به وجود بحران در این 
کشور که باعث شکل گیری تظاهرات ضد دولتی شده است، اقرار کرد و 
گفت: ما برای تامین امنیت، زندگی عزتمندانه و رفاه برای شهروندان تاش 

می کنیم و مردم را به دلیل انتقام جویی نمی کشیم.
 البش���یر تصریح کرد: نفوذی ها برای آتش زدن مؤسسات و اموال و 
همچنین حمله به مقرهای پلیس و نیروهای امنیتی وارد عمل شدند و آنها از 
کشورهای خارجی پول می گیرند. رئیس جمهوری سودان با اشاره به اینکه 
کشورش همانند سوریه ، یمن و عراق هدف یک توطئه قرار گرفته است، 

افزود: سودان با قدرت و ثبات کامل از این بحران عبور خواهد کرد.
در همین حال، »عبدالرحمن الخضر«، رئیس بخش سیاسی حزب کنگره 
ملی سودان نیز در سخنانی گفت: آنچه احزاب سیاسی مخالف و معارض 
درباره تش���کیل دولت انتقالی توافق کردند، نابودی طرح گفتگوی ملی و 
نوعی »کودتا« علیه دولت است.احزاب حامی البشیر همچنین درباره حضور 
داعش در سودان در صورت گسترش اعتراضات و حتی تبدیل سودان به 

»سوریه جدید« هشدار دادند.
*مصر

رئیس جمهوری مصر در سخنانی از همکاری ارتش کشورش با رژیم 
صهیونیستی برای مقابله با تروریست ها در شمال »سینا« خبر داد.» عبدالفتاح 
سیسی« در مصاحبه با شبکه »سی بی اس« گفت: ارتش مصر با اسرائیل علیه 

تروریست ها در شمال سینا همکاری می کند .
وی افزود: از زمان آغاز روابط میان مصر و اسرائیل، این مناسبات در 
حال حاضر در مستحکم ترین حالت قرار دارد و ما در زمینه های متعدد با 

هم همکاری می کنیم. 

البشیر: به من می گویند کلید بازگشت آرامش 
به سودان عادی کردن روابط با اسرائیل است

س���رویس خارجی: »پاتریک 
شاناهان«، در اولین روز کاری خود 
درپنتاگ���ون ضمن ابراز نگرانی از 
قدرتیابی پکن اعام کرد: اولویت 
اصلی آمریکا، چین، چین و باز هم 

چین است.
سرپرست وزارت دفاع آمریکا 
سرپرست پنتاگون اولین روز کاری 
خ���ود در راس پنتاگون را با گفتن 
ای���ن که چین یکی از اولویت های 
کلیدی اش است، آغاز و به کارمندان 
این وزارتخان���ه تاکید کرد: تا بر 
اس���تراتژی دفاع ملی تمرکز داشته 
باش���ند؛ دیدگاه گسترده ای که بر 
عصر جدیدی از رقابت قدرت  اول 
جهان با روسیه و چین تاکید دارد. 
در همی���ن رابطه،یکی از مقامات 
دفاعی آمریکا گفت: در حالی که ما 
کارمندان پنتاگون در عملیات کنونی 
متمرکز شده ایم پاتریک شاناهان به 
این تیم از کارمندان کلیدی وزارت 
دفاع اعام کرد که چین، س���پس 
چی���ن و بعد چی���ن را به عنوان 
یکی از اولویت های کلیدی مدنظر 

داشته باشند.
 در این حال،سخنگوی وزارت 
ام���ور خارجه چین در واکنش به 
اظهارات 'پاتریک شاناهان' سرپرست 
وزارت دف���اع آمریکا که چین را 
اولویت اصلی نظامی ایاات متحده 
معرفی کرده بود، خواستار شفاف 
سازی واشنگتن در این مورد شد.

این در حالی اس���ت که در 
پی امضای ایحه فروش تسلیحات 
ب���ه تای���وان و تقویت حضور و 
نفوذ آمری���کا در منطقه اقیانوس 
هند و پاس���یفیک از سوی رییس 

جمهوری آمریکا، پکن رس���ما به 
این اق���دام اعتراض کرد.در چنین 
شرایطی،رئیس جمهوری آمریکا در 
اولین نشست کابینه خود در سال 

2۰۱9گفت:می دانید که دوست دارم 
با ای���ران مذاکره کنم ، آنها هنوز 
آماده نیس���تند، اما آماده می شوند.

ترامپ سپس ادعاها درباره این که 
ایران بعد از خروج آمریکا از برجام 
به کشوری متفاوت تبدیل شده را 
تکرار کرد وگفت: علیرغم همه اینها 
من به توافق هس���ته ای وحشتناک 

ای���ران پایان دادم. این توافق بعد از 
هش���ت سال به ایران حق مشروع 
دستیابی به ساح هسته ای را می داد. 
ایران دیگر آن کشور سابق نیست 

و دارد نیروهایش را از یمن خارج 
می کند. 

وی مدعی ش���د ایران حاا 
می خواهد فقط دوام بیاورد. ایران، 
ی���ک قدرت در خاورمیانه بود که 
می خواست کل خاورمیانه را بگیرد 
این کاری است که آنها می خواستند 
انجام دهند و اسرائیل را نابود کنند، 

اما حاا ایران کشوری بسیار متفاوت 
بوده وهر هفته شاهد شورش است.

ترامپ مدعی شد اقداماتی که دولت 
او در زمین���ه پولی با ایران انجام 

داده باعث شده است این کشور با 
مشکل مواجه شود.

ترامپ همچنین با بیان این که 
اروپایی ها برایم مهم نیستند چون 
آنها من را انتخاب نکرده اند، گفت: 
از بی اعتم���ادی اروپایی ها به خود 
کاما آگاهم اما هنوز بر این باورم 
که می توانم "محبوب ترین فرد در 

باش���م. وی درباره تعطیل  اروپا" 
شدن دولت آمریکا نیز گفت: ما در 
وضعیت تعطیلی دولت قرار داریم 
چراک���ه دموکرات ها با اختصاص 
بودجه برای امنیت مرزی خودداری 
می کنند. وی هش���دار داد تعطیلی 
دولت ممکن اس���ت »مدت زمان 

زیادی« طول بکشد.
 از س���ویی، نشست رئیس 
جمه���وری آمریکا ب���ا رهبران 
دموک���رات و جمهور یخواه کنگره 
در حالی بدون دس���تیابی به نتیجه 
روشنی برای پایان دادن به تعطیلی 
دول���ت ایاات متحده پایان یافت 
که ترام���پ درباره مخالفت خود 
بر سر بازگش���ایی دولت آمریکا 
گفت: در صورت پذیرفتن پیشنهاد 
دموکرات ها آنها وی را احمق فرض 

خواهند کرد.
 همچنین مجلس نمایندگان 
آمری���کا همزمان با آغاز به کار در 
دوره جدید که دموکرات ها اکثریت 
آن را برعه���ده دارند، ایحه پایان 
تعطیلی دولت را که دو هفته قبل 
آغاز شده بود، تصویب کرد. در این 
حال،»نانسی پلوسی«، رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا احتمال استیضاح 
»دونالد ترام���پ«، رئیس جمهور 

آمریکا را رد نکرد.
» لیندس���ی گراهام« سناتور 
ارشد جمهوریخواه نیزدر اظهاراتی 
به دونالد ترامپ نس���بت به تسلیم 
شدن در خصوص درخواست تامین 
مالی ساخت دیوار مرزی مکزیک 
هش���دار داد و گفت: تسلیم شدن 
ترامپ به معنای پایان دوره ریاست 

جمهوری اش خواهد بود.

ابراز نگرانی پنتاگون از قدرت یابی چین

نانسی پلوسی صد وشانزدهمین رئیس مجلس نمایندگان آمریکا شد
نانسی پلوسی سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا 
همزم���ان با آغاز به کار کنگره جدید آمریکا پس از 
برگزاری رای گیری در صحن علنی مجلس نمایندگان به 
عنوان رئیس این مجلس انتخاب شد. پلوسی ۷۸ ساله 

با کسب 22۰ رای توانست به ریاست مجلس نمایندگان 
آمریکا برسد.این در حالی است که رئیس جمهوری 
آمریکا کسب کرسی ریاست مجلس نمایندگان آمریکا 

را به »نانسی پلوسی« تبریک گفت.
س���رویس خارجی: دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
ب���ه ق���درت و توانمندی های 
جمه���وری اس���امی ایران در 
سوریه اذعان کرد؛ موضوعی که 
نگرانی کارشناسان صهیونیست را 

به همراه داشت.
رئیس جمهوری آمریکا در 
سخنانی گفت که ایران می تواند 
هر کاری که بخواهد در سوریه 
انج���ام دهد. ترامپ افزود: ایران 
نیروهایش را از س���وریه خارج 
می کند، اما به صراحت باید گفت 
که این کشور می تواند هر کاری 
ک���ه بخواهد در آنجا انجام دهد. 
ترامپ با بیان اینکه ما مدتهاست 
که در جنگ س���وریه شکست 
خ���ورده ایم گفت: ما مذاکره با 
ایرانی ها بر سر سوریه را دوست 
داری���م، اما تصور نمی کنم آنها 
آمادگی این کار را داش���ته باشند 
و باید ببینم در آینده چه اتفاقی 

می افتد.
 او خاطر نشان کرد اطاعات 
رس���یده مبنی بر اینکه کردهای 
س���وریه اقدام به فروش نفت 
استخراج شده به ایران می کردند 
اعضای دولتش را عصبانی کرده 

بود.
 ترامپ در ادامه بر عزم خود 
برای عقب نشینی از سوریه تاکید 
و ادعا کرد که سوریه محلی برای 
مرگ است در حالیکه منابع زیادی 

هم در آنجا وجود ندارد.
 این سخنان ترامپ نگرانی 
صهیونیست ها را درپی داشت. 
پایگاه اطاع رسانی صهیونیستی 
کیکار در تحلیلی، آن را خبر بد 

برای تل آویو توصیف کرد.
 یوسی ناختیگال در گزارش 
تحلیلی خود از سخنان ترامپ در 
این رابطه نوشت در سایه تصمیم 
دراماتیک رئیس جمهور آمریکا 
برای خروج نیروهای نظامی اش 
از س���وریه، این سخن که ایران 

م���ی تواند هر کاری که بخواهد 
در س���وریه انجام دهد یک خبر 
ناگوار برای تل آویو محس���وب 

می شود.
 این تحلیلگر صهیونیست 
با نگ���ران کننده توصیف کردن 
اظهارات ترامپ، نوشت: ظاهرا 
نتانیاهو تصور می کرد توانس���ته 

اس���ت به شکلی جزئی بر طرز 
تفکر ای���اات متحده در رابطه 
با س���وریه تاثیر گذار باشد، اما 
سخنان ترامپ این ادعای نتانیاهو 
را در هاله ای از ش���ک و تردید 

فرو می برد.
در چنین شرایطی مقام های 
آگاه دولت���ی آمریکا به روزنامه 
واشنگتن پست گفتند که مشاوران 
ارش���د ترامپ، پیشتر طرحی با 

محوریت ضدایرانی برای توسعه 
فعالیت نظامی���ان آمریکایی در 
سوریه داشتند که مورد موافقت 
ترام���پ قرار نگرفت. این طرح 
در پاییز توسط »جان بولتون« و 
»مایک پمپئو« به ترتیب مش���اور 
ام���ور امنیت ملی ترامپ و وزیر 
امور خارجه آمریکا ارائه ش���ده 

بود. منابع خبری به واش���نگتن 
پست گفته اند که رئیس جمهوری 
آمریکا، هیچ گاه چنین راهبردی را 

مورد تایید قرار نداد.
 در ای���ن حال وزیر خارجه 
آمریکا از ارائه تقویم زمانی برای 
خروج نظامیان این کشور از سوریه 
امتن���اع کرد و گفت نمی خواهد 
زمان دقیق ای���ن اقدام را برای 

دشمنان آمریکا مشخص کند.

 »مای���ک پمپئو«، وزیر امور 
خارجه آمریکا روز پنجشنبه از 
ارائ���ه تقویم زمانی برای خروج 
نظامیان کشورش از سوریه امتناع 
کرد و گفت که نمی خواهد این 
موضوع را برای دشمنان آمریکا 
مش���خص کند. خبر دیگر اینکه 
ریاض پس از هفت سال حمایت 

تسلیحاتی و معنوی از مخالفان 
س���وری حاا به آنها اطاع داده 
پرچم های اپوزیسیون سوریه را از 
تمامی مناطق عربستان جمع آوری 

کرده است.
 برخی فعاان ش���بکه های 
اجتماعی اعام کردند که عربستان 
به مخالفان س���وری اطاع داده، 
پرچم های شورشیان و اپوزیسیون 
س���وریه را از تمامی مناطق این 

کشور جمع آوری کرده و برافراشتن 
پرچم های دولت سوریه به جای 
پرچم های اپوزیسیون را خواستار 

شده است.
 همزمان وزیر خارجه عراق 
حمایت کش���ورش از دستیابی 
مجدد سوریه به کرسی خود در 

اتحادیه عرب را اعام کرد. 
در این حال یک مس���ئول 
دولتی الجزای���ر اعام کرد که 
مس���ئوان این کشور نیروهای 
سابق ارتش آزاد سوریه مخالف 
اسد را که به صورت غیرقانونی 
وارد الجزایر شده بودند، از این 

کشور بیرون کردند.
از طرفی »جرمی هانت« وزیر 
خارجه انگلیس در مصاحبه ای 
اذعان کرد که تاش ها برای برکنار 
کردن بش���ار اسد رئیس جمهور 
سوریه شکست خورده و او فعا 
همچنان در قدرت حضور خواهد 

داشت.
اما در تح���وات میدانی، 
درگی���ری میان گ���روه های 
تروریستی در حومه غربی حلب 
ط���ی دو روز گذش���ته بیش از 

5۰۰کشته برجا گذاشت. 
بس���یاری از کش���ته ها در 
تله های کمین گرفتار و کشته یا 
پس از دس���تگیری اعدام شدند.
در درگیری می���ان گروه های 
تروریستی همچنین بیش از 2۰ 
غیرنظامی از جمله س���ه کودک 

کشته شدند.
 در خبری دیگر صدها نفر 
از یگان های ُکرد س���وری، شهر 
منبج را به س���وی شرق فرات 

ترک کردند.
 همزمان ارتش ترکیه نیرو ها 
و تانک ه���ای بیش���تری به مرز 
مشترک با سوریه اعزام کرد. خبر 
دیگر اینکه حمله ائتاف آمریکا 
به منطقه ای در اس���تان دیرالزور 
س���وریه به کشته شدن ۱۱عضو 

یک خانواده منجر شد. 

اذعان آشکار ترامپ به توانمندی و نفوذ ایران در سوریه

تجمع مردم »الحسکه« در حمایت از ارتش سوریه
ساکنان و عشایر و قبایل حاضر در استان الحسکه 
سوریه در این شهر گرد هم آمدند و یک صدا ارتش سوریه 
را نماد حاکمیت ملی دانستند و تهدیدهای ترکیه را محکوم 

کردند.ساکنان شهر الحسکه و شیوخ و عشایر قبایل این 
استان، حضور هر گونه طرف خارجی در خاک سوریه را 

رد و بر حمایتشان از ارتش سوریه تأکید کردند.

سازمان ملل خواستار تحقیقات شفاف 
بین المللی درباره قتل »خاشقجی« شد 
سرویس خارجی: سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد اعام کرد: این 
سازمان همچنان خواستار انجام تحقیقات شفاف و جامع بین المللی درباره 
قتل »جمال خاشقجی«، روزنامه نگار منتقد میانه روی سعودی در استانبول 

ترکیه است.
»استفان دوجاریک«، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه ای 
اعام کرد: ما همچنان خواستار انجام تحقیقات شفاف، واضح و جامع بین المللی 
درباره قتل »جمال خاش���قجی«، روزنامه نگار منتقد میانه روی عربستانی در 

استانبول ترکیه هستیم.
همزمان، دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز اقدام عربستان سعودی در محاکمه 
متهمان قتل خاشقجی را »ناکافی« خواند و اعام کرد: باید تحقیقات مستقل در 
این خصوص با »مشارکت بین المللی« صورت بگیرد.این دفتر با صدور بیانیه ای 
اعام کرد: باید مجددا تحقیقات مستقل بین المللی در خصوص پرونده قتل و 

ترور خاشقجی در داخل کنسولگری سعودی در استانبول صورت بگیرد.
این واکنش های س���ازمان ملل یک روز پس از اعام برگزاری اولین 
جلسه محاکمه متهمان به قتل جمال خاشقجی در عربستان صورت گرفت. 
خبرگزاری رسمی عربستان )واس( پیشتر از برگزاری اولین جلسه محاکمه ۱۱ 
تن از متهمان قتل خاشقجی در عربستان خبر داد که در آن،»سعود بن عبداه 

المعجب«،دادستان این کشور، خواستار اعدام پنج تن از آنان شده بود.
در همین حال، افشاگر معروف سعودی ضمن اعام مکانی که عامان قتل 
خاشقجی در آن نگهداری می شوند، مدعی شد: حالت روانی این افراد بسیار 
بد است و بارها دست به خودکشی ناموفق زده  اند.در چنین شرایطی، هیأتی 
فراحزبی از نمایندگان پارلمان انگلیس و شماری از وکای بین المللی از دولت 
سعودی خواستند به آن ها اجازه دهد تا به وضعیت هشت زن فعال حقوق زنان 

که در زندان های عربستان مورد بدرفتاری قرار گرفته اند، رسیدگی کنند.
*بحرین

رئیس جمعیت علمای عراق در رأس هیاتی از علما و فضای مجلس 
شورای علمای مسلمان عراق به دیدار »شیخ عیسی قاسم«، رهبر معنوی انقاب 
مردم بحرین رفت.به گفته منابع خبری، »شیخ خالد الما« رئیس موسسه جماعت 
علمای اهل س���نت عراق در راس هیاتی از علما و فضای مجلس ش���ورای 
علمای مسلمان عراق با »شیخ عیسی قاسم« در شهر »نجف اشرف« دیدار کرد. 
موسسه جماعت علمای اهل سنت عراق اعام کرد: این دیدار با هدف تعمیق 
روابط برادری بین مسلمانان و همچنین با توجه به اینکه عالم دین باید کلید 

خیر و صلح و محبت باشد، صورت گرفت. 

سرویس خارجی: افراد ناشناس نقاب دار به مقر رادیو 
و تلویزیون فلسطین در محله تل الهوا در غرب شهر غزه 

یورش برده و به کارکنان این واحد حمله کردند.
خبرگزاری رس���می فلسطین »وفا« گزارش داد که 
افراد نقاب دار به مقر رادیو و تلویزیون غزه یورش برده 
و تجهیزات موج���ود در این مکان را تخریب کردند. 
برخی منابع نیز اعام کردند، تخریب ها حدود ۱5۰هزار 
دار برآورد می شود.خبر دیگر اینکه برخی منابع امنیتی 
رژیم صهیونیستی نسبت به حمله خطرناکی که احتمال 
دارد شهرک نشین های عضو گروه یهودیان افراطی علیه 
فلسطینی ها انجام دهند، هشدار دادند.رسانه رسمی رژیم 
صهیونیس���تی به نقل از منابع امنیتی که هویت آنها را 
فاش نکرد گزارش داد: نگرانی هایی نسبت به آغاز حمله 
خطرناک مشابه جنایت سوزاندن منزل خانواده دوابشه 

و قتل این خانواده در روستای دوما توسط یهودی های 
افراطی وجود دارد.گفتنی است شهرک نشین های افراطی 
در 3۱ژوئیه 2۰۱5منزل خانواده دوابشه را با پرتاب کوکتل 
مولوتف به آتش کشیده و پدر، مادر و کودک شیرخواره 
این خانواده را زنده در آتش س���وزاندند. در این آتش 
سوزی کودک دیگر خانواده با ۶۰درصد سوختگی نجات 

یافت اما تا امروز تحت درمان قرار دارد.
در خب���ری دیگررئیس جمهور الجزایر بر موضع 
کش���ورش در حمایت از آرمان فلس���طین و پافشاری 
الجزایر برای ادامه حمایت از مبارزه مردم فلسطین تاکید 
کرد. عبدالعزیز بوتفلیقه، در پیام تبریک به محمود عباس، 
رئیس تشکیات خودگردان فلسطین به مناسبت پنجاه 
و چهارمین سالگرد تاسیس جنبش فتح، پایداری و صبر 

مردم فلسطین را ستود.

حمله افراد نقابدار به مرکز رادیو و تلویزیون غزه

سرویس خارجی: پکن به دنبال توافق میان چین 
و پاکستان در سال 2۰۱۸ ، کمک دو میلیارد داری 

در اختیار اسام آباد قرار داد.
 درهمین رابطه منابع خبری اعام کردند: چین 
که در ماه ژوئیه سال 2۰۱۸ به پاکستان قول داده بود 
برای مهار بحران اقتصادی این کشور را یاری خواهد 
کرد، کمک دو میلیارد داری را در همین راس���تا در 

اختیار اسام آباد قرارداد.
 از سویی رئیس جمهوری آمریکا در توئیتی از 
تمایل واشنگتن برای بهتر شدن روابط با اسام آباد 

خبر داد واعام کرد: سیاست ایاات متحده در قبال 
پاکستان تغییر کرده و خواستار برقراری روابط خوب 

و دیدار با سران این کشور است.
ترامپ با بیان این که تمایل داریم روابط با پاکستان 
را دوباره به روزهای خوب گذشته برگردانیم،افزود: 
روابط دوس���تانه با اسام آباد سبب امنیت در منطقه 
می ش���ود که واشنگتن به دنبال همین موضوع است.

از طرفی،عمران خان نخس���ت وزیر پاکستان که به 
آنکارا سفر کرده است با رئیس جمهوری ترکیه دیدار 

و گفتگو کرد. 

 کمک 2 میلیارد داری چین  به پاکستان

س���رویس خارجی: رئیس 
جمهوری ترکیه با اشاره به حجم 
صادرات صنایع دفاعی کشورش 
در سال 2۰۱۸، اعام کرد: طی سه 
سال آینده به یک قدرت جهانی در 
صنایع نظامی تبدیل خواهیم شد.

»رجب طیب اردوغان« با اشاره 
به ای���ن که حجم صادرات ترکیه 
در ۱۱ ماهه نخست سال 2۰۱۸ به 
۸۷3 میلیون دار رسیده و این مبلغ 

ب���ا نیمی از حجم صادرات دفاعی 
ترکیه برابری می کند، افزود: فقط 
در آنکارا چهار ش���رکت ترکیه ای 
جزو ۱۰۰ ش���رکت بزرگ دنیا در 
صنایع دفاعی هستند و تولید آنها 
در سال 2۰۱۷ بیش از هفت میلیارد 

دار بوده است.
وی تاکید کرد: ترکیه با طرح ها 
و تکنولوژی پیشرفته خود در سه 
سال آینده به یک قدرت جهانی در 

صنایع دفاعی تبدل خواهد شد. از 
طرفی،آمریکا برای فروش چندین 
میلیارد داری سامانه دفاع موشکی 
پاتریوت به طور رس���می به ترکیه 

پیشنهادی ارائه کرد.
درچنین شرایطی،منابع نظامی 
ترکیه از کشته شدن یک نظامی این 
کشور و زخمی شدن دو تن بر اثر 
حمله گروه تروریستی »پ.ک.ک« 

به استان ایگدیر خبر دادند.

 اردوغان:ترکیه به زودی قدرت نظامی 
جهان می شود 
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...تئاتر...سينما

از سرطان

 تا  سقط جنین

 با نمک دریا!

مارموز
مارم��وز فيلمي ب��ه کارگرداني کمال 
تبريزي و نويسندگي آيدين سيارسريع است 
که در س��ال 96 س��اخته ش��ده و اين روزها 
فرصت اکران پيدا کرده اس��ت. اين فيلم با 
مضموني کمدي و سياسي روايتگر داستان 
زندگي ش��خصي به نام »قدرت« است که 
از طبقه پايين جامعه بوده و س��واد آنچناني 

هم ندارد اما عاشق قدرت است و راه رسيدن به قدرت را در نماينده مجلس شدن 
مي بيند و براي رسيدن به اين خواسته دست به هرکاري مي زند .   قدرت و دوستانش 
لباس شخصي هايي هستند که چماق به دست به صورت خودسرانه به اين طرف 
و آن طرف مي روند و جلوي آش��وب را مي گيرند. يک روز در اين بين گذرش��ان به 

کنسرتي مي افتد که اتفاقات بعد از آن ماجراي فيلم را رقم مي زند. 
حامد بهداد، ويش��کا آس��ايش، آزاده صمدي، رضا ناجي، ماني حقيقي، محمد 
بحراني، عيسي يوسفي پور، سياوش چراغي پور، مرتضي زارع، بهزاد قديانلو، فرهان 

معين زاده بازيگران فيلم سينمايي مارموز هستند.  

زن نیک ایالت سچوان
حوزه هنري اين روزها در تماش��اخانه 
مه��ر ميزب��ان نماي��ش »زن ني��ک ايالت 
س��چوان« اس��ت که تا 20 دي ماه هر شب 
س��اعت 18:30 اجراي��ي يک س��اعت و 20 
دقيق��ه اي دارد. اين نمايش کاري اس��ت به 
نويسندگي و کارگرداني عبدالرضا اکبري که 
با اقتباس از نمايشنامه برتولت برشت ساخته 

شده و ماجراي چند تن از مقامات ايالت سچوان را روايت مي کند که به يک محله 
فقيرنش��ين مي رون��د و در مواجه��ه با آدمه��ا در مي يابند که مهر و محبت و نيکي از 
ميان آنها پر کش��يده اس��ت. اما تنها کس��ي که به آنها کمک مي کند زن گلفروش 
محله اس��ت، آنها در ازاي اين کار اندکي پول به او مي دهند تا مغازه اي راه اندازي 
کن��د و ب��ه نيکي هايش ادامه دهد اما س��يل آواره ه��اي دور و نزديک او را به عرصه 
ورشکستگي مي کشاند. در اين نمايش محمود راسخفر، پندار اکبري، فريبا دستوار، 
مياد رمضاني، رامين مسيبي، شکوفه حيدريان، عرفان اکبري، فاطمه نوري، نازنين 

تبريزي، مينا خدابخشي، اهورا پوراسکندريان و... نقش آفريني مي کنند. 

دورهم نش��يني هاي خانوادگ��ي قديم، 
اگرچه اين روزها کمرنگ تر شده اما مي توانيد 
جاي خالي ش��ان را با تفريحات دس��ته جمعي 
آن ه��م بي��رون از خان��ه پر کنيد. کافيس��ت 
يک برنامه ش��اد براي آخر هفته بچينيد و با 
عزيزانت��ان به دل ش��هر يا خارج از آن بزنيد. 
م��ا هم براي ش��ما پيش��نهادهايي داريم که 

خواندنشان خالي از لطف نيست. 

خواص نمک دريا، نمک دريا برای پوست، خواص 
شگفت انگيز نمک دريا... حتما اگر اهل اينترنت باشيد از 
اين مطالب ديده ايد. البته غير از اينترنت بر در و ديوار شهر 
 و حتی عطاری ها از خواص نمک دريا کم نمی بينيم.
 ام��ا ان��گار همه اين تبليغات اش��تباه اس��ت. قبا هم 
خبرهايی درباره ناسالم بودن اين نمک که برايش اين 
همه تبليغ می ش��ود و خيلی ها به جای نمک عادی و 
آشپزخانه از آن استفاده می کنند منتشر می شد اما اين 

بار اعام شده که اين نمک در ايران مجوز ندارد!
هفت��ه پيش سرپرس��ت واحد نظ��ارت و ارزيابی 
فرآورده ه��ای طبيعی، س��نتی و مکم��ل معاونت غذا 
وداروی دانش��گاه علوم پزش��کی شهيد بهشتی اعام 
ک��رد در اي��ران نمک دريای دارای مجوز وجود ندارد و 
تمام��ی نمک های موجود ب��ا اين عنوان در عطاری يا 
حتی بعضی فروش��گاه ها، غير مجاز است و در صورت 

مشاهده حتما برخورد می شود. 
دکتر رزيتا خوئينی گفت: »در کشورهای خارجی، 
نمک دريا از آب های روان و تميز استخراج می شود و 
پ��س از انج��ام اقدامات ازم بر روی اين نمک از جمله 
تصفيه آن، مصرف می ش��ود. اما ازم به ذکر اس��ت که 
در ايران هيچ گونه نمک دريايی که دارای مجوز بوده 
و استاندارد باشد، وجود ندارد و تمام نمک های موسوم 
به نمک دريا که امروزه در عطاری ها به فروش می رسد، 
غير مجاز و غير قانونی اس��ت.هيچ گاه ش��هروندان به 
تبليغ��ات و مطالب فريبن��ده اعتنا نکنند؛ زيرا خطراتی 
ک��ه نمک ه��ای دريای موج��ود در عطاری ه��ا دارند، 

جبران ناپذير است.«
دليل اين مضر بودن هم اين اس��ت که فاضاب 
صنايع و کارخانجات متعدد به آب دريا س��رازير شده و 
نمک های موجود در دريا به انواع فلزات سنگين آلوده 
می ش��ود. حت��ی رنگ اين نمک ه��ا بر خاف تصور ما 

سفيد نبوده و به رنگ قرمز کمرنگ ديده می شود. 
نمک دريا به نمک حاصل از تبخير آب دريا يا يک 
 بدنه شور آب گفته می شود اما امروزه تمام نمک های
 موج��ود در ب��ازار از اقيانوس ها گرفته نمی ش��وند و از 
نم��ک های مدفون در زي��ر آب دريا در برخی نقاط به 
دست می  آيند. بخشی از اين نمک ها برای توليد مواد 
آرايش��ی اس��تفاده می شود اما چند س��الی است برای 
استفاده از آن به عنوان نمک خوراکی هم بسيار تبليغ 
شده و خواصی مثل جلوگيری از کم آبی بدن و تعادل 
مايعات، بهبود عملکرد مغز، ماهيچه و سيستم عصبی، 
حمايت از سامت گوارشی، افزايش جذب مواد مغذی 

و شادابی پوست، برايش عنوان می شود. 
گفته می شود که نمک های دريايی با کيفيت باا 
به طور معمول حاوی بيش از 60 مواد معدنی هس��تند 
و از آنها در آيورودا، طب چينی و طب سنتی هم بسيار 
اس��تفاده می ش��ود. با همين خواص گفته می شد آن را 
با نمک س��فره جايگزين کنيد و غذاهايتان را به جای 

نمک با آن مزه دار کنيد. 
اما انگار نمک دريايی بيش��تر ضرر دارد تا فايده. 
 مدتی اس��ت تعداد زي��ادی از متخصصان تغذيه اعام 
 می کنند اين نوع نمک ضرر بسياری برای سامتی دارد 
و حتی س��رطان زاست. دکتر زهرا عبداللهی سرپرست 
دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداش��ت مدتی پيش 

گفت:»  نمک دريا عاوه برداشتن نا خالصی ها، دارای 
ميزان کم يد و يا حتی فاقد يد است که نياز روزانه به يد 
را تأمين نمی کند و نمی تواند اماح ديگر مانند منيزيم 
و کلس��يم را تأمين کند. مقدار کلس��يم و منيزيمی که 
نمک دريا به بدن می رساند آن قدر ناچيز است که کامًا 
قابل چشم پوشی است ضمن اين که، اين اماح را از 
ساير منابع غذايی می توان دريافت کرد. ميزان محاسبه 
شده يد در نمک تصفيه شده باعث پيشگيری از بيماری 
گواتر و به دنبال آن باعث پيش��گيری از عقب ماندگی 
جس��می و ذهنی، س��قط جنين خواهد شد در حالی که 
نمک دريا باعث س��رطان، گواتر، عقب افتادگی ذهنی 

و جسمی، سقط جنين می شود.«
ضمن اينکه نمک دريا نمکی تصفيه نشده است 
و عاوه بر داشتن فلزات سنگين، دارای ماده خطرناکی 
همچون آرس��نيک اس��ت که باعث ابتا به س��رطان ، 
تول��د نوزادان با ناهنجاری های مادرزادی و بس��ياری 

پيامدهای زيان بار بهداشتی می شود. 
زهرا اباصلتی، مسئول دفتر بهبود تغذيه دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد می گويد:»نمک دريا دارای انواع 
ناخالصی از جمله مواد نامحلول مانند شن، ماسه، خاک، 
گ��چ و مواد آلوده کننده، مواد محلول س��خت از جمله 
کلس��يم و منيزيم و فلزات س��نگين مانند سرب، جيوه، 
آرسنيک و کادميوم است و می تواند عوارض نامطلوبی 
در دس��تگاه گ��وارش، کبد، کليه ه��ا و ريه ايجاد کند و 
حتی منجر به مس��موميت ش��ود.اختال در جذب ريز 
مغذی ها همچون آهن و روی از ديگر مضرات استفاده 
از نمک دريا ست ضمن اينکه فاقد يد کافی مطابق با 
اس��تانداردهای اعام ش��ده برای پيشگيری از گواتر و 

اختاات ناشی از کمبود يد است.«
ب��روز اخت��اات کليوی، کبدی، گوارش��ی، کم 
شنوايی و کاهش ضريب هوشی همبه عنوان عوارض 
استفاده از اين نمک اعام می شود.  در واقع اين نمک 
ناخالصی های فراوانی دارد که عمده ترين آنها، سولفات 
کلس��يم و گچ اس��ت که به دليل س��فيد بودن، قابل 
تشخيص از اصل نمک نيست. مصرف استاندارد نمک 
برای هر فرد 5 گرم در روز است اما ايرانی ها حدود دو تا 
سه برابر بيشتر از اين ميزان نمک مصرف می کنند که 
باعث بروز بيماری هايی مثل فشار خون و بيماری های 
قلبی و عروقی می ش��ود.حاا اگر اين نمک اس��تاندارد 
 نباش��د ديگر مش��کل چند برابر می شود. سال هاست 
وزارت بهداشت تاش کرده نمک های يددار و تصفيه 

شده را جايگزين نمک های قديمی کند. 
نمک  تصفيه ش��ده نمکی است که طی فرآيندی 
در کارخانه، تمامی ناخالصی های نامحلول در آن مانند 
فلزات سنگين و همچنين ناخالصی های محلول مانند 

آهک، شن و ماسه حذف می شود.
برای تهيه نمک ُيددار، نمک با مقدار بسيار کمی 
از نمک های ُيد )مانند يدات پتاسيم( مخلوط می شود 
ت��ا ي��د مورد نياز ب��دن را تأمين  کند و نگذارد کمبود يد 
در بدن باعث بروز بيماری هايی چون تيروئيد شود. از 
طرفی نمک های تصفيه ش��ده  يددار به دليل خلوص 
باا، ميزان يد را بهتر و به مدت بيش��تر حفظ می کنند.

ويژگی هايی که نمک دريايی ندارد. 
يادتان باش��د تنها نمک يددار تصفيه ش��ده برای 
مصرف انس��ان مناسب اس��ت و انواع ديگر می توانند 

باعث بيماری های مختلفی شوند.

    یگانه خدامی
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. . . گشت وگذار. . . موزه. . . کتاب

صوفيا

موزه دريايي
موزه دري��ا و دريانوردي 
خليج فارس در منطقه سبزآباد 
بندر بوش��هر و در س��اختمان 
کنس��ولگري و عم��ارت کاه 
فرنگ��ي اين ش��هر قرار گرفته 
است؛ س��اختماني که در سال 
1858 مي��ادي تأس��يس و 

مدتي بعد به مقر دائمي سرکنس��ول گري انگلس��تان در بوشهر تبديل 
ش��د. در محوطه موزه 40 قطعه ادوات س��طحي و زيرسطحي جنگي 
دريايي متعلق به دوره هاي مختلف تاريخي نگهداري مي شود .   کشتي 
110 س��اله پرس��پوليس که هديه آلمان ها به ناصرالدين ش��اه است و 
به عنوان نخس��تين ناو جنگي ايران ش��ناخته مي شود هم در اين موزه 
قابل ديدن است. در اين موزه مي توانيد انواع قطب نماها، دوربين هاي 
دريايي و ديد در شب، تجهيزات بي سيم، ظروف سربازان و کارمندان 

نيروي دريايي و زندگي نامه شهيدان نيروي دريايي را ببينيد. 

بندر سيراف
از  يک��ي  زمس��تان 
بهتري��ن زمان ها براي س��فر 
ب��ه خليج ف��ارس اس��ت. اگر 
ب��ه خلي��ج هميش��ه فارس 
س��فر کرديد، بندر افسانه اي 
س��يراف را از دس��ت ندهيد. 
در زمان هاي قديم س��يراف، 

ش��هري فوق العاده پررونق و آباد با عمارت هاي باش��کوه و نقطه آغاز 
راه ابريشم بوده است. متأسفانه اين شهر صدها سال قبل بر اثر زلزله 
ويران ش��د اما هنوز مي توانيد آثار بس��ياري از جمله قلعه، مس��جد و 
گورستان را در اين بندر زيبا و تاريخي ببينيد. اين بندر بين بندر کنگان 
و بندر عسلويه واقع شده  و معماري خاصي در آن به چشم مي خورد. 
بندر سيراف بين کوه و دريا قرار دارد و داراي تنها يک خيابان است. 
در بعضي جاها فاصله کوه تا دريا به 30 متر هم نمي رس��د به همين 

دليل برخي خانه هاي مردم روي کوه بنا شده  است.

پديده رزي
رم��ان  »پدي��ده ُرزي« 
نوش��ته گ��رام سيمس��ون به 
تازگي با ترجمه مهدي نسرين 
توس��ط نشر مرکز منتشر شده 
است .   گرام سيمسون در سال 
2013 »پ��روژه رزي« را ب��ه 
عن��وان اولين رمانش منتش��ر 

کرد که ش��هرتي جهاني برايش به ارمغان آورد. س��پس او بخش دوم 
اين کتاب را با عنوان »پروژه رزي« نوشت. محور داستان هاي پروژه 
و پديده رزي، يک اس��تاد ژنتيک اس��ت که ذهني دقيق و تحليل گر 
دارد. او  در کتاب »پروژه رزي« براي خود پروژه همسريابي را تعريف 
و آن را آغاز مي کند که در نتيجه با شخصيت رزي آشنا مي شود. او در 
قسمت دوم داستان يا همان رمان »پديده رزي« با موقعيت بارداري 
رزي روبرو مي شود. اين کتاب با 376 صفحه و قيمت 49500 تومان 

به فروش مي رسد. 

روز چهارشنبه مامان آرام و قرار نداشت. مدام در خانه راه مي رفت و 
وسايل را گردگيري مي کرد. بابا قرار شد زودتر از شرکت بيايد و برايمان از 
رس��توران غذا بگيرد ولي مامان اصرار داش��ت که خودش آشپزي کند. آخر 
س��ر مامان آنقدر بي تابي کرد که بابا مامان را برد در اتاق و گفت: تا مريم 
بيايد همين جا مي خوابي .  و بهش يادآوري کرد که نبايد خودش را خس��ته 
 کند. مدرسه براي من و مريم مثل برق و باد گذشت هردو کمي هيجان زده

 بوديم. س��وار س��رويس که مي شدم نگاهي به ايستگاه اتوبوس انداختم اما 
کس��ي را نديدم .   س��رويس احسان هم زمان با سرويس ما رسيد. مريم رفت 
خانه ش��ان تا لباس��هايش را عوض کند و من فرصت پيدا کردم و سر کوچه 

از احسان آهسته پرسيدم: کسري رستمي امروز نبود؟
احسان گفت: نه، امروز يک مسابقه خيلي مهم دارد . 

در خانه را که باز کردم با ديدن مامان نزديک بود سکته کنم. مامان 
کنار گاز داشت آشپزي مي کرد. داد زدم: مگه قرار نبود آشپزي نکني؟

مامان بي خيال خنديد و گفت: تا حاا ديدي کسي با آشپزي چيزيش 
بشود؟

زنگ در را که  زدند مامان دستي به سر و رويش کشيد و به من عامت 
داد که در را باز کنم. مريم بود با يک دسته گل رزصورتي . 

مامان عاشق رنگ صورتي بود. مريم اول با ديدن مامان روسري به 
سر، اغر، رنگ پريده حسابي جا خورد ولي بعد از مدتي عادي شد و شروع 
کرديم به مس��خره بازي درآوردن و مامان را خنداندن. آنقدر س��رمان گرم 
شده بود که يادمان رفت ناهار بخوريم. حدود ساعت چهار بود که يادمان 
افتاد و مامان رفت در آشپزخانه و من هم چند دقيقه بعد پشت سرش رفتم 
و ب��ا دي��دن مامان ش��روع کردم به جي��غ زدن. مريم با صداي جيغ من آمد 
در آش��پزخانه. مام��ان يک طرف��ي روي زمين افتاده بود و زمين پر از خون 
شده بود. صحنه وحشتناکي بود. دست و پايم را گم کرده بودم. کنار مامان 
نشسته بودم و فقط جيغ مي زدم. مريم زودتر به خودش آمد و به اورژانس 
زنگ زد و بعد تلفن را به من داد تا به بابا زنگ بزنم. صدايم مي لرزيد فقط 

توانستم بگويم: همين اان بيا، مامان ... 

با آمدن اورژانس خاله هايده و احس��ان و همس��ايه ها هم آمدند. وقتي 
مامان را در آمبوانس گذاش��تند من و مريم هم س��وار ش��ديم و آمبوانس 
سريع حرکت کرد . به بيمارستان که رسيديم اسمش را خواندم، بيمارستان 
س��جاد. چقدر اس��مش برايم آش��نا بود. با موبايل مريم به بابا زنگ زدم و 
آدرس بيمارس��تان را گفتم. بابا گفت که س��ريع خودش را مي رس��اند و ازم 
خواس��ت که آرام باشم . دس��ت مريم را گرفته بودم و دنبال تخت مامان در 
راهروهاي بيمارس��تان مي دويدم. مامان را بردند آي س��ي يو. بابا که رس��يد 
تازه يادم افتاد که گريه کنم. يک ساعت گذشت. دکتر که از  ICU  بيرون 
آمد قيافه ا ش درهم بود. گفت: خطر رفع ش��ده ولي هيچ اطميناني نيس��ت. 

خيلي از خودش کار کشيده. چرا مواظبش نبوديد؟
من که با ديدن دکتر گريه يادم رفته بود دوباره به گريه افتادم. دکتر 
نگاه س��نگينش را به من دوخت. تحمل آن نگاه س��نگين را نداش��تم. بوي 
بيمارستان داشت خفه ام مي کرد. يکهو شروع کردم به دويدن. رفتم در حياط 
بيمارستان و پشت ساختمان پناه گرفتم و هرچقدر دلم خواست گريه کردم. 
خودم را مقصر مي دانستم. به خودم به چشم يک جاني نگاه مي کردم. دلم 
مي خواست آب بشوم و بروم زير زمين و صداي دويدن کفش هاي آشنايي 
را شنيدم. باورم نمي شد که خودش باشد ولي وقتي از پشت ديوار پيدايش 
ش��د و کفش هاي س��رمه ايش را ديدم باورم ش��د. يک لحظه غم و غصه را 

فراموش کردم و به جايش حسابي تعجب کردم .
 � تو اينجا چکار مي کني؟

 � احسان بهم خبر داد. حالشون چطوره؟
 �   دکتر گفت خطر رفع شده فعا ولي ... 

اش��ک هايم دوب��اره ريخ��ت. چند قدم آمد نزديک ت��ر يکهو داد زدم: 
هم��ه ش تقصي��ر منه. من مجبورش کردم... من به��ش گفتم راه بره. من 

وسوسه ش کردم. همه ش تقصير منه . 
دس��ت هايش را جل��وي صورتم ت��کان داد و گف��ت: آرام باش. مگه 

نمي گي خطر رفع شده . 
س��رم را تکان دادم. کس��ري روي زمين نشست و به ديوار تکيه داد و 

از کوله ش يک ش��ير قهوه در آورد و س��متم دراز کرد. من هم ش��ير قهوه را 
گرفتم و گفتم: مامان يک روز بهم گفت که سرنوشت خواسته که ما را از 
هم جدا کند ولي ما بايد بهش نش��ون بديم که جدا نمي ش��يم. پس��ر کفش 

سرمه اي گفت: و چطور مي خواهيد بهش نشان بدهيد؟
به فکر فرو رفتم و دستم را گذاشتم روي پيشانيم، نبضم تندتر شد و 
بوي عطر مامان در دماغم پيچيد. گفتم: ش��ايد مامان پيش��م نباشد ولي در 

اصل هميشه همراهم است . 
کسري لبخندي زد و دستش را گذاشت روي پيشانيش. صداي دويدن 
کفش هاي مريم خلوت ما  را بهم زد. مريم با ديدن کسري جا خورد و گفت: 

تو همون پسر پرروئه نيستي؟
کس��ري از جاي��ش بلند ش��د و گف��ت: آمدم دنبال صوفي��ا تا ببرمش 

مسابقه بسکتبال . 
مري��م مش��ت هايش را گ��ره ک��رد و گفت: از کي تا حاا ش��ما اينقدر 

پسرخاله شده ايد؟
گفتم: مريم و از جايم بلند شدم . 

 � مامان چطور شد؟
مريم خودش را جمع و جور کرد و گفت: خطر رفع شده خدا را شکر .   
بعد دوباره جوش آورد و گفت: تو کجا يکهو در رفتي؟ بابات داش��ت س��کته 

مي کرد . 
گفت��م: اان مي��ام و نگاهي به کس��ري کردم و گفت��م: تو مگر نبايد 

اآن مسابقه باشي؟
به س��اعتش نگاه کرد و گفت: نيم س��اعت وقت دارم، اگر ميخواي 

بيايي بايد بجنبي . 
به مريم نگاهي کردم، دستم را روي پيشاني ام گذاشتم و گفتم: بگذار 

اول به مامان سربزنم، خودم ميايم . 
کسري به من نگاهي کرد و سري تکان داد و راه افتاد. چند قدم که 

رفت برگشت لبخندي زد و دستش را روي پيشانيش گذاشت.
پايان

    قسمت يازدهم و پاياني

    گيسو سرلک
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خورش نارنج
خ��ورش م��رغ و نارنج يک��ي از خورش هاي 
بومي منطقه مازندران و به خصوص مناطقي مثل 

تنکابن، کجور و کاردشت است.
 اي��ن خ��ورش به خاطر وجود گ��ردو در آن، 
ظاهري ش��بيه فس��نجان دارد و در اين روزهاي 

سرد زمستان حسابي مي چسبد. 

  مواد ازم: 
2 بوته سير تازه  

3قاشق غذاخوري پودر گردو  
آرد برنج   1 قاشق چايخوري

5 عدد نارنج  
به مقدار ازم نمک، فلفل و زردچوبه 

500 گرم گوشت مرغ 
روغن مايع   به ميزان ازم

3 ليوان آب  

  طرز تهيه:
در ي��ک ماهيتابه 3 قاش��ق غذاخوري روغن 
بريزيد و روي ش��عله مايم گاز گرم کنيد. س��پس 
سيرهاي رنده شده را به روغن گرم شده اضافه کنيد 
و کم��ي تفت دهيد. نمک، فلفل س��ياه و زردچوبه 
را ه��م ب��ه ميزان دلخواه اضافه کنيد و باز هم تفت 
دهيد. حاا آرد برنج و گردو پودر شده را به سيرهاي 

در حال تفت اضافه کنيد و بعد از مدتي تفت دادن 
از روي ش��عله برداري��د. م��رغ را بعد از شس��تن به 
 قطعات متوسط تکه تکه کنيد و در قابلمه با کمي 

روغن تفت دهيد.
 سپس مخلوط سير، گردو و آرد برنج را به آن 
اضافه کنيد. بعد از کمي تفت دادن، 3 ليوان آب به 
مخلوط اضافه کنيد و اجازه دهيد خورش به مدت 

1 ساعت روي شعله مايم گاز بپزد.

  آب نارنج ه��ا را بگيري��د. يک کفگير آهني را 
)ک��ه در زبان محل��ي اهالي مازندران به آن »آهن 
کچه« مي گويند( روي شعله گاز داغ و گداخته کنيد 
و در چندين مرحله در آب نارنج فرو کنيد و درآوريد 

تا آب نارنج به رنگ آبي مايل به بنفش درآيد .
   حاا اين آب نارنج را به خورش اضافه کنيد 
و اج��ازه دهي��د تا خورش جا بيفتد و روغن بيندازد. 

سپس آن را سرو کنيد. 

. . . پيشنهاد سر آشپز
دسر خرما و نخود

  مواد ازم: 
نخود پخته شده  1 ليوان

نصف ليوان  کره بادام زميني  
نصف ليوان شير   

خرما    8 عدد
وانيل   1 قاشق چايخوري 

چيپس شکات  1 ليوان 
کمي نمک    

  طرز تهيه: 
نخود پخته ش��ده، کره بادام زميني، خرماي هس��ته گرفته شده 
و ش��ير را در مخل��وط کن بريزيد و خ��وب با هم ترکيب کنيد .   نصف 
تکه هاي شکاتي يا چيپس شکات را درون دسر بريزيد و هم بزنيد. 
دسر را در قالب هاي دلخواد خود بريزيد و بقيه شکات را روي آنها 
بپاش��يد. دس��ر ها را به مدت 4 تا 6 س��اعت درون يخچال نگهداري 

کنيد تا خوب سفت شوند. 

   
املت کاهو و پنير

  مواد ازم: 
4 عدد تخم مرغ   

1 قاشق روغن زيتون  
پياز کوچک    1 عدد

4 تا 6 برگ کاهو خرد شده  
نصف ليوان پنير موزارا   

فلفل قرمز خرد شده   1 قاشق
به مقدار ازم نمک و فلفل  

  طرز تهيه: 
روغ��ن زيت��ون را در تاب��ه روي ح��رارت مايم ق��رار دهيد، 
س��پس پيازه��اي ري��ز ش��ده و تکه ه��اي فلف��ل قرم��ز را در آن 
بريزي��د و کم��ي س��رخ کني��د. بعد از ي��ک دقيقه کاه��و را به تابه 
 اضاف��ه و چن��د دقيق��ه اي با پياز ها مخلوط کني��د و کمي حرارت را 
کم کنيد .   تخم مرغ ها را اضافه کنيد و به آرامي املت را هم بزنيد تا 
تخم مرغ کمي خودش را بگيرد و سفت شود، سپس پنير موزارا و 
ادويه هاي دلخواهتان )يا س��بزيجات خش��ک معطر( را همراه نمک 

و فلفل اضافه کرده و غذا را سرو کنيد . 

* هنگام  طبخ مرغ مي توانيد به جاي پياز از 
هويج اس��تفاده کنيد تا بوي زهم غذا گرفته ش��ود. 
هوي��ج در عي��ن حال باعث خوش��مزه تر ش��دن و 

لعاب دار شدن آب مرغ شما هم خواهد شد  . 
* قبل از اينکه سوس��يس را س��رخ کنيد به 
مدت 8 دقيقه آن را داخل آب بجوش��انيد  . به اين 
ترتيب سوس��يس کمتر جمع مي ش��ود و به هيچ 

عنوان ترک نمي خورد. اگر مي خواهيد سوسيس ها 
موقع سرخ شدن چروک نشوند قبل از سرخ کردن 

آنها را در کمي آرد بغلتانيد.
* هنگام تميز کردن و شس��تن مرغ و ماهي 
اگر بوي زهم آزارتان مي دهد يک ليموترش را از 
وسط نصف کنيد و مرغ يا ماهي را با آب آن بشوييد. 
البته بهتر است آب ليموترش را با کمي آب مخلوط 

کنيد و بعد مرغ و ماهي را با آن بشوييد. 

در مرحله بعد، کمي نمک به ليموترش اضافه 
کني��د و آرام آرام روي م��رغ و ماهي بماليد. به اين 

ترتيب بوي مرغ و ماهي از بين مي رود . 
* ب��راي  پيش��گيري از کپ��ک زدن رب 
گوجه فرنگي قوطي را قبل از باز کردن بجوش��انيد 
تا ميزان آلودگي سطح قوطي کمتر شود .   اگر رب 
گوجه فرنگ��ي را به مق��دار زياد تهيه کرديد، آن را 

داخل ظرف هاي کوچک بريزيد و سپس پوششي 
مناسبي روي آن قرار دهيد تا قارچ ها نتوانند روي 
س��طح رب رش��د کنند. در گذشته روي رب روغن 
مي ريختند تا اکس��يژن رساني به رب متوقف شود 

و رب ديگر کپک نزند  . 
* پيازهاي ريز را ابتدا در آب جوش قرار دهيد 
تا به آس��اني پوست  آنها کنده شود   . از اين تکنيک 
براي پوس��ت کندن گوجه فرنگي ه��م مي توانيد 

اس��تفاده کني��د. به اين صورت ک��ه گوجه فرنگي 
درس��ته را براي چند لحظه در آب جوش قرار داده 
س��پس آب س��رد روي آن بريزيد. خواهيد ديد که 

پوست گوجه به سادگي جدا مي شود.
* براي زود جوش آمدن آب سماور، ابتدا آن 
را تا نيمه از آب پر کنيد و پس از گرم ش��دن، بقيه 

آب را به آن اضافه کنيد  . 
* براي  از بين بردن خش هاي عميق ايجاد 
ش��ده روي مبلمان چوبي، يک گردو را از وس��ط 
نصف کنيد و روي چوب بماليد .   در مورد چوب هاي 
خيلي تيره، مقداري قهوه را با آب به صورت خمير 
در آوريد و روي قسمت هاي خش شده بماليد، بعد 

از خشک شدن اضافه آن را پاک کنيد . 
* ش��مع  ها را چند س��اعت قبل از اس��تفاده، 
 داخ��ل فري��زر ق��رار دهي��د ت��ا قط��رات کمتري

 ايجاد شود . 
* ق��رار  دادن ظروف نقره گران قيمت داخل 
کيسه هاي پاس��تيکي زيپ دار باعث ديرتر سياه 
ش��دن آن ها مي ش��ود .   همچنين با گذاش��تن يک 
تک��ه گچ داخ��ل جعبه بدليجات يا نق��ره به دليل 
جذب رطوبت به وس��يله گچ، از تيره ش��دن آن ها 

جلوگيري کنيد.
* ب��راي  از بي��ن رفت��ن بوي س��ير از روي 
دس��ت، کافي اس��ت يکي از ظروف استيل موجود 
در آشپزخانه مثل کاسه، زودپز و... را انتخاب کنيد 

و دست خود را به آن بماليد.
* ب��راي تازه نگه داش��تن نان به مدت يک 
ش��ب کامل يک س��اقه کرفس را همراه با نان، در 
کيسه پاستيکي قرار دهيد تا نان رطوبت و طعم 

خود را حفظ کند.

. . . خانه داري 

نکاتي براي خانه داري ساده و لذتبخش

1 2 3

. . . دنياي شيرين

. . . آشپزي رژيمي
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اگ��ر ول��ع عجيبي به خ��وردن هله و هوله داريد ممکن اس��ت 
مشکل از کم خوابيدنتان باشد! محققان مي گويند خستگي مي تواند 
فعاليت نواحي از مغز را که به اش��تها و تس��هيل غذا خوردن مرتبط 
است و نيز هورمون هايي که به ما مي گويد چه زماني گرسنه  هستيم، 

افزايش دهد . 
پژوهش��گران 32مرد س��الم 19 تا 32ساله را براي يک مطالعه 
انتخاب کردند. شرکت کنندگان در دو شب جداگانه براي صرف شام 
شامل پاستا و گوشت گوساله به همراه سس خامه اي قارچ و ماست 
سيب و توت فرنگي به آزمايشگاه اين تيم تحقيقاتي رفتند .   در يکي 

از بازديدها پس از شام آن ها براي خواب معمولي به خانه بازگشته و 
در بازديد ديگر براي بيدار ماندن در آزمايشگاه باقي ماندند. صبح روز 
بعد تمايل آن ها براي غذاهاي ميان وعده، فعاليت مغزي و س��طوح 

هورمون آن ها مورد بررسي قرار گرفت . 
سپس به هر يک از اين افراد مبلغ سه يورو داده شد تا هر ميان 
وعده غذايي مانند شکات يا چيپس يا هر نوع اقام مورد نياز خانگي 
يا دانشگاهي که مي خواهند، خريداري کنند. به شرکت کنندگان گفته 
شد در يک مزايده آناين شرکت کنند و تا هر ميزاني که مي خواهند 
براي اقام روي صفحه پيشنهاد دهند تا تمام سه يورويشان را خرج 
کنند. نتايج نشان داد افراد فقط بعد از کمبود خواب تمايل دارند بيش 
   MRIاز ارزش اقام غذايي بابت آن ها پول پرداخت کنند .   اس��کن
 مغزي اين افراد نش��ان داد کمبود خواب نورون هاي ناحيه آميگدال 
و هيپوتاام��وس مغز را تحريک مي کن��د. آميگدال ناحيه اي از ماده 
خاکس��تري مغز اس��ت که با رفتار جوياي پاداش، مانند »خوردن در 
هنگام اس��ترس زياد« در ارتباط اس��ت و هيپوتااموس نيز اش��تها را 
کنت��رل مي کن��د .   افزايش فعاليت اين دو ناحيه از مغز احتمال خوردن 

بيش از حد و در نتيجه چاقي را افزايش مي دهد . 
آزمايش ه��اي خ��ون هم چني��ن حاکي از اين بود که س��طوح 
هورم��ون »گرلين« که به ما دس��تور خ��وردن مي دهد پس از کمبود 
خواب افزايش مي يابد . همچنين به رغم ميزان يکس��ان گرسنگي در 
ه��ر دو ش��رايط، اما نتايج نش��ان داد افراد پ��س از کمبود خواب پول 
بيش��تري صرف خريد هله هوله مي کنند .   نتايج اين مطالعه نش��ان 
داد کمب��ود خ��واب افراد را به پرخوري ب��دون توجه به ارزش غذايي 

خوراکي هاي مصرفي شان متمايل مي کند . 

اسفناج هم براي جبران کم خوني و کمبود آهن و هم براي زيبا شدن و صافي پوست شما بسيار عالي است. اگر مي خواهيد با معجزه هاي 
اسفناج براي پوست آشنا شويد اين مطلب را بخوانيد: 

اسفناج سرشار از آنتي اکسيدان هايي است که راديکال هاي آزاد را در بدن شما از بين مي برند. اين راديکال هاي آزاد به پوست شما آسيب 
مي زنند و باعث پيري زودرس مي شوند.

 بنابراين، خوردن اس��فناج به طور منظم جواني پوس��ت ش��ما را حفظ مي کند. همچنين اس��فناج غني از فوات اس��ت و به اين ترتيب با 
به حداقل رس��اندن آکنه، کبودي روي پوس��ت و حلقه هاي تيره، به پوس��ت تان رنگ روش��ني مي دهد.براي خاص ش��دن از شر آکنه همچنين 
مي توانيد با ترکيب اسفناج و کمي آب يک ماسک صورت آماده کنيد و آن را به مدت 20 دقيقه روي صورت تان بگذاريد. اين ماسک آلودگي، 

چربي و التهاب را از پوست شما حذف و در نتيجه آن را از درون پرطراوت و جوان مي کند . 
ماس��اژ صورت با اس��فناج تأثي��ر زيادي 
در آبرس��اني و تغذيه س��لول هاي پوستي دارد. 
نوع ديگري از ماس��ک اس��فناج ب��ا برگ هاي 
تازه اس��فناج و ش��ير تهيه مي شود که عاوه بر 
آبرساني به سلول هاي پوست به افزايش نشاط 
و شادابي آن نيز کمک کرده و پوستي با نشاط و 
جوان به شما هديه مي کند.از همه اين ها گذشته 
بد نيست بدانيد که اسفناج غني از آهن است و 
آه��ن يک م��اده معدني موثر براي جلوگيري از 

ريزش مو است. 

پزش��کان در بررس��ي هاي اخير خود مشاهده کردند که منيزيم 
به حفظ سطح مطلوب ويتامين  D  در بدن کمک مي کند .   يافته هاي 

بدست آمده حاکي از آن است که منيزيم نقش مهمي در پيشگيري 
از امراضي دارد که با سطح اين ويتامين در بدن مرتبط هستند .

به گفته متخصصان سامت منيزيم وضعيت اين ويتامين را در 
   Dبدن بهينه کرده و ميزان آن را در بدن افرادي که از کمبود ويتامين
 رنج مي برند افزايش مي دهد. همچنين منيزيم باعث مي ش��ود سطح 
  D  بااي اين ويتامين در بدن افرادي که بيش از حد طبيعي ويتامين 

دارند کاهش پيدا کند . 
با تغييراتي در نوع مواد غذايي مصرفي مي توان ميزان دريافتي 
منيزي��م را افزاي��ش داد. از جمله خوراکي هاي حاي س��طح باايي از 
منيزيم مي توان به سبزيجاتي با برگ هاي تيره، غات، شکات تلخ، 

آووکادو و ماهي هايي همچون سالمون اشاره کرد . 
در برخي از افراد با وجود مصرف س��طح باايي از مکمل هاي 
ويتامي��ن D ، مي��زان آن در بدن افزايش پيدا نمي کند. کمبود منيزيم 
باعث مي ش��ود توليد ويتامين  D  و مس��ير سوخت وس��از آن متوقف 

شود . 

کمبود خواب و خطر هله هوله خوري

معجزه هاي اسفناج براي پوست

منيزيم بخوريد تا ويتامين  D  بدنتان تنظيم شود 

معيارهاي ورود به تحقيق
 تمايل به شرکت در تحقيق، تحصيات آزمودني هاي ديپلم تا ليسانس، 
داش��تن پرونده پزش��کي و دريافت تشخيص زير نظر پزشک متخصص، سابقه 
حداقل 5 حمله، حمات س��ردرد به مدت 4 تا 72 س��اعت، حمات س��ردرد 
يک طرفه، ضربان دار، ش��دت متوس��ط تا ش��ديد، س��ردرد با باا رفتن از پله يا 
فعاليتهاي مش��ابه، وجود تهوع يا اس��تفراغ، نبود ترس از نور و ترس از صوت 

يا يکي از آنها. 
معيارهاي خروج از تحقيق

ابتا به اختاات روانپزش��کي، داشتن بيماريهاي جسمي شديد، داشتن 
وابستگي به مواد يا سوء مصرف مواد، ابتا به اختال پزشکي عمده يا اختال 

عصب شناختي يا بيماري جسماني مزمن
ابزار پژوهش

مقياس کمال گرايي: مقياس کمال گرايي فراست در سال 1990 توسط 
فراس��ت و همکاران بر پايه مدل چند بعدي کمالگرايي، س��اخته ش��د. مدل 
چندبعدي کمالگرايي که توس��ط فراس��ت و همکاران در س��ال 1990 معرفي 
شده است شامل شش مؤلفه است. نگراني درباره اشتباه ها؛ شک درباره اعمال؛ 
انتظارات والديني؛ انتقادگري والديني، اس��تانداردهاي ش��خصي؛ سازماندهي. 
مقياس کمال گرايي چند بعدي فراس��ت نيز ش��امل 6 زيرمقياس اس��ت و اين 
ش��ش زيرمقياس با اس��تفاده از  35 سوال سنجيده مي شوند. در اين پرسشنامه 

دو بعد مثبت و چهار بعد منفي وجود دارند.

  در نس��خه ايراني اين پرسش��نامه، ضريب همس��اني دروني براي کل 
پرسش��نامه برابر با 0/86 و براي زيرمقياس��هاي نگراني درباره اشتباهها، شک 
درباره اعمال، انتظارهاي والديني، انتقادگرايي والديني، معيارهاي ش��خصي، 
و س��ازماندهي به ترتيب برابر با 0/85، 0/72، 0/78، 0/47، 0/57، و 0/83 به 
دست آمد. ضريب بازآزمايي با فاصله يک هفته نيز براي کل پرسشنامه برابر 
با 0/90 به دست آمد. ضريب بازآزمايي براي زيرمقياسها نيز به اين صورت بود: 
نگراني درباره اش��تباهها 0/84؛ ش��ک درباره اعمال 0/81؛ انتظارهاي والديني 
0/79؛ انتقادگري والديني 0/53؛ معيارهاي ش��خصي 0/85؛ و س��ازماندهي 
0/83. همچنين روايي همگراي پرسش��نامه کمال گرايي چند بعدي فراس��ت 
بر اس��اس رابطه با پرسش��نامه کمال گرايي مثبت و منفي مناسب گزارش شده 
اس��ت. پرسش��نامه س��ردرد ميگرن اهواز ) AMQ (: اين ابزار توسط نجاريان 
س��اخته و اعتباريابي ش��ده اس��ت. اين آزمون از 25 سوال تشکيل يافته و براي 
س��اخت آن 382 دانش��جو از دو دانش��گاه ش��هيد چمران و آزاد اسامي اهواز 
ش��رکت داش��ته اند. ماده هاي اين مقياس داراي چهار گزينه هرگز، به ندرت، 
گاه��ي اوق��ات و اغلب اوقات مي باش��د. آزمودني ها يکي از گزينه ها را انتخاب 
 کرده و عامت مي زنند، سپس گزينه ها بر اساس مقادير 1، 2، 3 و4 نمره گذاري

مي شوند. در اين پژوهش جهت شيوع يابي، غربال گري و انتخاب نمونه اوليه 
از اين پرسشنامه استفاده شد. نجاريان پايايي اين مقياس را از طريق بازآزمايي 
و همساني دروني مورد سنجش قرار داده و ضريب پايايي آن را به ترتيب0/80 

و 0/91 گزارش کرده است. 
ش��يرزادي بيس��توني پايايي اين پرسشنامه را با استفاده از روش همساني 
دروني 0/88 گزارش کرده است ) 16 (. نجاريان براي بررسي روايي پرسشنامه 
س��ردرد ميگ��رن اه��واز از آزمون هاي افس��ردگي و اضطراب در بيمارس��تان 
) HADS (، خرده مقياس��هاي هيس��تري، هيپوکندري و اضطراب فرم کوتاه 
پرسشنامه چند وجهي شخصيتي مينهسوتا ) MMPI ( و مقياس پرخاشگري 
اهواز استفاده کرده است و ضرايب همبستگي به ترتيب 0/49، 0/34، 0/36، 
0/49، 0/46 بدست آورده است که تمام اين ضرايب در سطح 0/05 معني دار 
بوده اند. شيرزادي بيستوني )  16  ( ضريب همبستگي پرسشنامه سردرد ميگرن 
اهواز را با اس��تفاده از مقياس کمال گرايي اهواز،r=  0/50  گزارش کرده اس��ت 

که در سطح p<   0/001  معني دار بوده است.  

ميگرن و كيفيت زندگي

بخشسوم   دكتر محمد شعباني



گـزارش
شنبه 15دی 1397- سال نودوسوم - شماره 27189  ضمیمه خانواده روزنامه اطاعات

6

...يافتههايروانشناسي...توصيهعاشقانه
زندگي در قصر شيشه اي

زندگ��ي با يک ف��رد ديگر پر از ظرفيت هاي ايجاد 
تنش اس��ت و وقت��ي ازدواج مي کنيد چاره اي نداريد جز 
آنکه رفتارتان را طوري اصاح کنيد که کمترين تنش، 

دلخوري و فاصله ايجاد شود.
 اگر عادت داريد که خيلي واضح و صريح عصبانيت 
و ناراحتي خود را نش��ان دهيد بهتر اس��ت تا دير نش��ده 
روشتان را عوض کنيد. هيچ کس نمي تواند براي مدتي 

طواني چنين رفتاري را تاب آورد. احساسات منفي خود را به شيوه اي مثبت بروز دهيد. يعني به جاي سرزنش، 
ايراد کار را بگوييد. 

به جاي غر زدن، خواس��ته  تان را مطرح کنيد و به جاي داد و فرياد کردن کمي صبر کنيد تا آرام ش��ويد 
و بعد در فضايي منطقي درک و برداشت خودتان از موضوع را بيان کرده و برداشت همسرتان را هم بشنويد. 

يادتان باشد، هيچ کس دوست ندارد در قصري شيشه اي زندگي کند. 
زندگ��ي ش��ما ه��ر ق��در ه��م زيب��ا و رمانتي��ک ب��ه نظ��ر برس��د اگ��ر صب��وري و منط��ق و کنت��رل 
 ب��ر رفت��ار در آن وج��ود نداش��ته باش��د، اس��تحکام نداش��ته و درس��ت ش��بيه ي��ک قص��ر شيش��ه اي

 متزلزل است. 

افسردگي و اضطراب

 به اندازه سيگار مضرند
اگرچ��ه افس��ردگي آنق��در ش��ايع اس��ت ک��ه به 
بيم��اري ق��رن و س��رماخوردگي روان معروف ش��ده و 
اگرچ��ه اضط��راب ج��زء جدانش��دني زندگي ام��روز ما 
اس��ت اما اگر مي خواهيد س��الم بماني��د و طواني عمر 
کني��د باي��د اضط��راب و افس��ردگي تان را مه��ار کنيد. 

نتايج يک مطالعه در آمريکا نش��ان مي دهد که افس��ردگي و اضطراب همانند سيگارکش��يدن و چاقي، ريس��ک 
بيماري قلبي و سکته را افزايش مي دهند .  

 محققان مي گويند افراد داراي اضطراب و افس��ردگي 65 درصد در معرض ريس��ک باا مش��کات قلبي، 
64 درصد در معرض سکته، 50 درصد در معرض فشارخون باا و 87 درصد در معرض آرتروز قرار دارند .   تيم 
تحقيق دريافت عائمي نظير سردرد، ناراحتي معده، کمردرد و تنگي نفس در رابطه با استرس و افسردگي باا 
افزايش مي يابد. به عنوان مثال، سردرد در اين گروه از افراد، 161 درصد بيشتر است .   محققان با توجه به اين 
يافته ها، بر درمان اختاات و مش��کات روانش��ناختي نظير افس��ردگي و اضطراب تأکيد دارند. در اين مطالعه، 

داده هاي سامت مربوط به بيش از 15 هزار فرد مسن در يک دوره 4 ساله بررسي شد.

گاه��ي با گذش��ت زم��ان و تغيير 
ويژگي ه��اي ش��خصيتي و خلق��ي و 
همچنين عاقه مندي هايمان، تغييرات 
مختلفي را در رابطه مان تجربه مي کنيم. 
گاهي اين تغييرات نشانه مثبت است که 
با گذشت زمان و باا رفتن سن مي توانند 
در جهت بهبود س��امت روان و جس��م 
باش��ند. اما گاهي اين تغييرات منجر به 
سرد شدن رابطه ي عاطفي مي شود. اما 
خود افراد متوجه اين سردي نمي شوند. 
فق��ط مي دانند نس��بت به قب��ل مهر و 
محبتي درون زندگي ش��ان ج��ا ندارد.  
   آيا ش��ما نش��انه هاي جدايي از شريک 
زندگي تان را مي شناس��يد؟ در اين مقاله 
در مورد نشانه هاي دور شدن از شريک 
زندگي و چگونگي ترميم رابطه عاطفي 

صحبت خواهيم کرد . 
 1ـ به همديگر نگاه نمي کنيد

يک��ي از مهم ترين فاکتورها براي 
برقراري ارتباط صميمي، ارتباط چشمي موقع صحبت کردن با يکديگر است. »کيت بالستريري« روان شناس 
باليني و مش��اور خانواده، معتقد اس��ت که يکي از نخس��تين نش��انه ها و به  احتمال زياد، پنهان ترين تغييرات در 
زندگي زناش��ويي، کاهش تماس چش��مي اس��ت. گاهي برخي افراد کا در برقراري ارتباط خود قادر به ارتباط 
چش��مي نيس��تند. اما زماني که در زندگي زناش��ويي، زن و ش��وهر خود را به هرکاري مشغول مي کنند تا از نگاه 

کردند به يکديگر سر باز زنند، قطعا مشکلي وجود دارد . 
 2ـ تنهايي را بيشتر از هروقتي ترجيح مي دهيد

وقتي بيشتر از قبل برنامه يک نفره مي ريزيد يعني رابطه شما مثل گذشته پيش نمي رود. البته اين بدان 
معني نيس��ت که بايد هر زن و ش��وهري تمام وقت ش��ان را باهم پر کنند. براي بهتر فهميدن اين نکته نقلي از 
يک روان شناس مي آورم. »بالستريري« مي گويد بايد ببينيد آيا شما يا شريک تان بيشتر براي کنارهم  نبودن 

بهانه تراشي مي کنيد؟
به جوابي که مي دهيد رجوع کنيد و ببينيد اين مشکل ناشي از چيست !

 3ـ رابطه جنسي نداريد
والويش که مشاور و روان شناس خانواده است مي گويد »وقتي اوضاع به هم مي ريزد، نخستين چيزي که 
ازدس��ت مي رود رابطه جنس��ي اس��ت.« اين جزء طبيعت انسان است که وقتي از کسي دلخور مي شود يا ميلي 
به او ندارد، دوس��ت ندارد بدنش را در اختيار آن فرد بگذارد. حتي دوس��ت ندارد با او دس��ت بدهد، در آغوش��ش 
بگيرد و او را ببوس��د. رابطه جنس��ي درمان مش��کل نيس��ت، نشانه اس��ت. براي رفع مشکل بايد به عمق ماجرا 

برويد و ريشه را پيدا کنيد .
  4 ـ دائم سرتان را با گوشي گرم مي کنيد

در دنياي امروزه همه ما به گوش��ي هايمان وابس��ته هس��تيم و هيچ روزي را نمي توانيم بدون سر کردن با 
تلفن هايمان طي کنيم. اما وقتي کنار کس��ي هس��تيم که دوس��تش داريم، بيشترين ميل مان اين است که با او 
گپ بزنيم. به عبارتي زغوغاي جهان فارغ مي شويم. اما اگر وقتي همسرتان وارد اتاق مي شود، سراغ گوشي تان 

مي روي��د چ��ون نمي خواهيد با او حرف 
بزني��د، از موضوعي عصبي هس��تيد يا 
احس��اس مي کنيد براي رويارويي با او 
نيروي��ي نداريد، اين يک عامت خطر 
بزرگ به  نشانه دورشدن تان از يکديگر 

است !
 5ـ سر هر چيزي بحث مي کنيد

تا به حال با کس��ي دوست بوده ايد 
که وقتي شروع به حرف زدن مي کرديد، 
ول��و آن ح��رف با حال و احوال ش��روع 
مي ش��د، مي دانس��تيد که آخرش منجر 
به جروبحث مي ش��ود؟ دوستي داشتم 
که هربار به من پيام مي زد و ش��روع به 
حرف زدن مي کرديم، دلم مثل س��ير و 
س��رکه جوش مي زد. چون مي دانستم 
کينه ه��اي قديم��ي جاي��ي اب��ه اي 
حرف ه��اي معمولي مان س��ر مي   آورد 
و س��ر چيزي بي منطق ش��روع به دعوا 
مي کني��م.  در زندگ��ي زناش��ويي هم 
همين طور است. وقتي احساس مي کنيد 
از هم فاصله گرفته ايد و کينه هايي را از 
قبل به دوش مي کش��يد، معموا يکي 
از دو طرف ش��روع به ايرادگرفتن و غر 
زدن ب��ه ديگ��ري مي کند. به گفته دکتر 
»فرن والفيش«، روان شناس خانواده و 
نويس��نده کتاب »والد خودآگاه«، در چنين وضعيتي سرراس��ت به س��راغ موضوع اصلي برويد. خيلي رک از 
طرف مقابل بپرسيد »قضيه چيه؟ از من عصباني و ناراحت هستي؟ بهم بگو مشکل چيه؟«؛ بهتر است حرف 
طرف مقابل را سرراس��ت بش��نويد تا بگومگويي غيرس��ازنده و انفعالي داش��ته باشيد و هر بار اعصاب خودتان 

را خرد کنيد . 
 6   - کارهاي اشتراکي انجام نمي دهيد

زن و ش��وهرهايي که با مهر و محبت زندگي مي کنند را ببينيد. بيش��تر کارهاي خانه را با يکديگر انجام 
مي دهند و بيشترين وقت شان را باهم مي گذرانند. اگر کسي غذا درست مي کند، طرف مقابل ميز را مي چيند. 
ي��ا حداق��ل ي��ک وع��ده غذا را منتظر مي مانند تا با يکديگر و در کنار هم بخورند. »بالس��تيري« معتقد اس��ت 
بزرگ س��اان وقتي از هم فاصله مي گيرند، از تعامل و بده بس��تان با يکديگر دس��ت مي کشند، اما ممکن است 
کارهاي مشترک بيشتري را با هم انجام بدهند. اين مسئله ممکن است گمراه تان کند! مثا ممکن است باهم 

در يک مکان مشترک مشغول تماشاي فيلم باشيد اما قرار نيست اين نشانه مهر و صميميت باشد . 
راه حل چيست؟

براي بيرون آمدن از اين وضعيت، مش��اوران خانواده و روان شناس��ان چندين راهکار را پيشنهاد مي کنند. 
آنها معتقدند زماني که با هم صحبت مي کنيد، براي چند دقيقه بي وقفه تماس چش��مي برقرار کنيد. اين کار 

بخش هاي مختلفي را در مغز شما و شريک تان فعال مي کند که منجر به افزايش همدلي مي شود. 
همچنين هر ش��ب زماني را به گفتگو با يکديگر درباره روزي که س��پري کرديد و برنامه هاي فردايتان 

اختصاص دهيد . 
نکته مهم ديگري که »والفيش« از آن مي گويد اين است که، براي عبور از چالش هاي مهم بايد »گوش 
دادن« را تمري��ن کني��د. به  نوب��ت، بدون اينکه حرف يکديگر را قطع کنيد، به طرف مقابل گوش کنيد. و به ياد 
داش��ته باش��يد که قرار نيس��ت در پي هر گفتگويي به نتيجه گيري مهمي برس��يد. گاهي افراد با يکديگر حرف 

مي زنند تا فقط چيزي که روي دل شان سنگيني کرده است را سبک کنند. 

زنگ خطر های زندگی مشترک
    عطيه ميرزا اميری
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...اشتباهاترايج...بچههاويافتهها
تأثير فقر بر رشد مغزي کودکان

مطالعه صورت گرفته توسط پژوهشگران آمريکايي 
نش��ان مي دهد، تجربه فقر در دوران کودکي تأثير منفي 
و پايداري بر رش��د و توس��عه مغز دارد .   در اين مطالعه، 
پژوهشگران با بررسي 1243 اسکن مغزي افراد 5 تا 25 
س��ال، تأثيرات وضعيت اجتماعي � اقتصادي در دوران 
کودکي و نوجواني بر رشد و تکامل مغزي را مورد ارزيابي 

قرار دادند .   
آنه��ا دريافتن��د، مناط��ق مغزي درگي��ر در فرآيندهاي يادگيري، زبان و رش��د عاطف��ي در بين فرزنداني 
ک��ه والدي��ن آنه��ا از تحصي��ات بااتري برخوردار بوده يا در مش��اغل حرفه اي تر مش��غول فعاليت هس��تند، 
 از پيچيدگ��ي بيش��تري برخوردار اس��ت .   بر اين اس��اس، تجربه فق��ر در دوران کودکي تأثي��ر منفي و پايداري

 بر رشد مغز دارد. 
رشد و توسعه ابتدايي مغز همزمان با کسب تجربه هاي اوليه در دوران کودکي و در محيط خانواده اتفاق 
مي افتد؛ به همين دليل وضعيت اجتماعي � اقتصادي خانواده تأثير قابل توجهي بر رش��د مغزي کودک دارد .   
وضعيت اجتماعي � اقتصادي شامل سطح درآمد خانواده، سطح تحصيات والدين و عوامل ديگري است که 

بر سامت روان، رشد مغزي و موفقيت تحصيلي کودک اثر مي گذارد.

دعوا راه چاره نيست
بچه خوب از ديد اکثر والدين، بي چون و چرا چشم 
مي گويد و بدون لجبازي، ش��يطنت، بازيگوش��ي خواسته 

پدر و مادر را اجرا مي کند.
 اما اگر با سرزنش و دعوا سعي مي کنيد فرزندتان را 
رام کنيد و به او بگوييد که صاحيت تصميم گيري ندارد و 
آنچه شما مي گوييد درست ترين است، خيلي زود فرزندي 

بي اعتماد به نفس، افسرده و غمگين خواهيد داشت.
 ايجاد احس��اس ش��رم، به اين معناس��ت که طوري با کودک رفتار ش��ود که کودک با خودش فکر کند که 

من اين کار بد را کرده ام پس آدم بي ارزشي هستم و کسي دوستم ندارد. 
براي فرزندتان حق انتخاب و تصميم گيري قايل شويد. بگذاريد کودک اشتباه کند، مطمئن باشيد با خطا 

کردن تجربه به دست مي آيد .
 اج��ازه بدهي��د تصميم��ات ش��ما را نق��د کن��د و به محضي که ش��روع ب��ه اظهارنظر درباره ش��ما کرد، 
ت��وي حرف��ش نپري��د و نگويي��د ت��و اي��ن چيزه��ا رو نمي فهم��ي. ب��ا نقد ک��ردن، مباحث��ه و گفتگ��و درباره 
 موضوع��ات مختل��ف، ک��ودک ق��درت تفک��ر صحي��ح را پي��دا مي کن��د و مي توان��د از جنبه ه��اي مختل��ف

 به يک موضوع بنگرد. 

ممکن اس��ت واژه »س��ندرم داون« را زياد ش��نيده باشيد و شايد با 
افراد زيادي که درگير اين بيماري هس��تند روبرو ش��ده ايد. اما تا چه حد 
از اي��ن بيم��اري اطاع داريد؟ آيا مي دانيد در دوران حاملگي اين اختال 
قابل شناسايي س��ت؟ در مطلب زير نکات و مطالبي در مورد اين اختال 

نوشته شده است که ممکن براي شما مفيد باشد . 
سندرم يا نشانگان داون از متداول ترين اختاات کروموزومي ست. 
به عبارت��ي اگ��ر هر انس��ان معمولي و س��المي داراي 46 عدد کروموزوم 
اس��ت، اي��ن افراد يک کروم��وزوم اضافه دارند و همي��ن به هم خوردن 
تعادل کروموزومي ش��ان باعث اختال در عملکردهاي مغزي، رش��دي 
و حت��ي ظاهري ش��ان مي ش��ود. مبتايان به اين اخت��ال در همه  ابعاد 
رش��دي تاخير دارند و طيف وس��يعي از اختاات مادرزادي و پزشکي را 
دارا هستند. براي اين اختال هيچ درمان پزشکي وجود ندارد، اما اثرات 
عقب ماندگي ذهني و يا تاخير در رش��د و تحول اين کودکان را مي توان 
با مداخات آموزش��ي به والدين و تغيير در محيط فيزيکي، آموزش��ي و 

اجتماعي کاهش داد . 
تشخيص آزمايشگاهي و پيش از تولد

با انجام آزمايش��ات مختلف، تش��خيص نشانگان داون امکان پذير 
است. تشخيص هاي آزمايشگاهي به  شرح ذيل است   

تشخيص پيش  از تولد
با مشاوره ژنتيک و آزمايش هاي غربالگري که پيش  از تولد انجام 

مي شود، مي توان احتمال به  دنيا آمدن کودک مبتا را پيش بيني کرد . 
مشاوره ژنتيک   

در بسياري از موارد مشاوره ژنتيک حتي مشاوره پيش از بارداري، 
کمک  کننده خواهد بود،. به  طور مثال در مادراني که باوجود سن بااي 

35 سال قصد باردار شدن دارند اين مشاوره بسيار ضروري است . 
آزمايش هاي غربالگري   

از آنجايي که 75درصد نوزادان مبتا، از مادراني به دنيا آمده اند که 
کمتر از 35س��ال س��ن دارند، انجام يک  سري از آزمايش هاي غربالگري 
در خانم هاي کمتر از 35س��ال براي دانس��تن احتمال خطر ابتا، پيشنهاد 
مي شود ) 95درصد از تمام نوزادان را مادران زير 35 سال به دنيا مي آورند 

و تنها 5درصد نوزادان از مادران بااي 35 سال متولد مي شوند(  . 
 25 درصد از نوزادان مبتا به نش��انگان داون از مادران بااي35س��ال 
متولد مي شوند، با توجه به اين مطلب، بايد خاطر نشان کرد که خطر تولد يک 
کودک مبتا به نشانگان داون با افزايش سن مادر به نحو چشمگيري افزايش 
پيدا مي کند . بنابراين آزمايش هاي تشخيصي نشانگان داون در دوران بارداري 

از قبيل آمينوسنتز، در خانم هاي بااي 35سال ضروري است . 
آمينوسنتر   

در اي��ن روش ک��ه در هفته هاي 15 تا 18 حاملگي انجام مي ش��ود، 
تحت هدايت س��ونوگرافي، يک س��وزن از راه شکم وارد حفره آمينوتيک 
ش��ده و تقريبًا 20-30 ميل از مايع آمينوتيک براي مطالعات تش��خيصي 

کشيده مي شود . 
نمونه گيري از پررزهاي کوريوني

اي��ن روش ني��ز تحت هدايت س��ونوگرافي انجام گرفته که معموًا 
بين هفته 10 تا 12 حاملگي قابل انجام است . 

پيشگيري از سندرم داون   
ازدواج  فاميلي مهم ترين ريسک در به دنيا آمدن فرزندان با بيماري 
س��ندرم داون را با خود به  همراه دارد. براي کاهش ريس��ک اين بيماري 
بهتر اس��ت قبل از تصميم به ازدواج فاميلي س��راغ مشاوره ژنتيک برويد 
تا با انجام آزمايش��ات و همچنين مش��اوره در مورد زمينه خانوادگي خود 
از اين موضوع پيش��گيري کنيد !با وجود اطاع  رس��اني هايي که در رابطه 
ازدواج هاي فاميلي و تولد نوزادان عقب مانده ذهني در چند س��اله اخير 
صورت گرفته اما همچنان آمار ازدواج هاي فاميلي در ايران باا است. به 
همين دليل آمار تولد نوزادان مبتا به بيماري هاي عقب مانده ذهني در 
ايران نسبت به ديگر کشورها باا است . به افرادي که داراي سابقه بيماري 
عقب مانده ذهني در اقوام درجه 1 و 2 هس��تند توصيه مي ش��ود، حتمًا 
قبل ازدواج به مش��اوره ژنتيک مراجعه کنند و در صورت نياز آزمايش��ات 

ژنتيکي مورد نياز را انجام دهند . 
عوامل زير خطر ابتا به سندرم داون را زياد مي کنند:

�   افزايش سن مادر
�  داشتن بچه مبتا به سندرم داون

�   ناقل ژن اين سندرم بودن
آموزش در اين افراد

در ص��ورت مراقبت ه��اي به  موقع ش��امل غربالگري يا شناس��ايي 
مش��کات عمده و کنترل مشکات احتمالي، درمان هاي پزشکي مورد 
ني��از، آموزش مهارت هاي ش��غلي و... توانمندي هاي افراد مبتا تقويت 
مي ش��ود و تعداد زيادي از آن ها مي توانند تحصيات تعريف ش��ده براي 

اين گروه را به اتمام رس��انده و اش��تغال در کارهايي که نياز به تجزيه و 
تحليل دقيق ندارند، برايشان امکان پذير است . 

تحقيقات نشان مي دهد که ميزان تاخير رشد در کودکان با سندرم 
داون، ثابت نيست. اما، مداخله به موقع و طيف گسترده اي از فعاليت هاي 

تحريک کننده مي تواند اين تاخير را به مقدار زيادي کاهش دهد . 
از طرفي رويکر خانواده محور در سال هاي اخير توجه متخصصين 
را ب��ه خ��ود جلب کرده اس��ت.از آن جايي که خانواده، محور اصلي و عامل 
مهمي در تضمين سامت افراد است، اخيرا اهميت سهم خانواده در اين 
موارد بيش��تر از قبل شده اس��ت.در اين رويکرد ابتدا عوامل استرس زايي 
ک��ه خان��واده درگير آن اس��ت را به حداقل مي رس��انند. س��پس به آن ها 
آموزش هايي در اين باره داده مي ش��ود که فرزند ناتوان خود را در همان 

ابتداي کودکي درگير آموزش ها و کاردرماني هاي مخصوص کنند . 
همچنين با مطالعاتي که انجام ش��ده، اين طور استنباط مي شود که 
کودکان با نشانگان داون در زمينه مهارت هاي حرکتي مشکاتي دارند 
و مداخله زودهنگام موجب بهبود و ارتقاء حرکتي اين افراد مي ش��ود.در 
مراکزي هم که اين افراد حضور دارند، مش��اهده مي ش��ود افرادي که از 
سنين پايين تر درگير محيط آموزشي بوده اند پيشرفت چشم گيري نسبت 

به بقيه هم سن و سال هاي خود دارند . 
نکته قابل توجه اين اس��ت که، اسباب بازي هاي آموزشي مي توانند 
جنبه هاي مهمي در زندگي کودکان با نش��انگان داون را به عهده بگيرند 
و منج��ر ب��ه رش��د و پيش��رفت آن ها چه در زمينه ه��اي حرکتي و چه در 

زمينه هاي شناختي، شوند. 

  عطيه ميرزا اميری

سندرم داون؛ از تشخيص تا  پيشگيري
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کویر ابوزید آباد/ عکس از :  اصغر خمسه

ساري جمعه15دي
* ساريـ  ديروز تظاهرات عظيمي با شركت  هزاران 

نفر از مردم ساري در خيابانهاي اين شهر برپا شد. 
در جريان تظاهرات چند بانك به آتش كشيده شد 
و چندنفر بر اثر تيراندازي ماموران مجروح شدند. امروز 

صبح گفته شد كه يكي از مجروحين جان سپرده است.
بندرعباسـ  انتظار كشتي ها

* بعلت اعتصاب كاركنـــان گمرك و اداره بنادر و 
كشتيراني بندرعباس185فروند كشتي و موتور لنج حامل 
كااهاي تجارتي از دومـــاه پيش در لنگرگاه بندرعباس 

همچنان در انتظار تخليه محموله خود هستند.
براساس قوانين بين المللي هر فروند كشتي در ازاي 
هر يكروز تاخير مبلغي از پانصدهزار ريال به باا به عنوان 

خسارت )سورشارژ( دريافت مي كند.
در حال حاضر متجاوز از ده هزار باركش مختلف نيز 
در بندرعباس بيكار مانده اند و دوهزار نفتكش براي حمل 

مواد نفتي در انتظارند.
راه پيمایي در كرمان

كرمـــانـ  صبح روز جمعـــهـ  15 دي ماه جاريـ  
گروهي از طبقات مختلف مردم، پس از اجتماع در مسجد 

جامع كبير كرمان، در خيابان راه پيمايي كردند.
اين عده سپس به محل اداره امور اقتصادي و دارايي 
كرمان رفتند و همبستگي خود را با كارمندان اين اداره كه در 

حال اعتصاب هستند، اعام كردند.
راهپيمايان همچنين پس از اجتمـــاع در اداره كل 
آموزش و پرورش، ضمن سخنراني، همبستگي خود را با 

فرهنگيان متحصن اعام كردند.
مأموران، براي متفرق كـــردن اين گروه كه پس از 
اجتمـــاع در اداره كل آموزش و پرورش، به خيابان آمده 

بودند، چندتيرهوايي شليك كردند.
صبح ديروزـ  شـــنبهـ  نيز كاركنان و كارمندان برق 
منطقه اي كرمان، با تشكيل اجتماع بزرگي در برابر ساختمان 

»خانه شهر« و در پي چند سخنراني، راه پيمايي كردند.
حميد نامجو كه چند روز پيش در جريان تيراندازي 
مأموران مجروح شده بود، در بيمارستان »كرمانـ  درمان« 

درگذشت.
روز جمعه در شـــهر مشـــهد اعاميه اي از سوي 
حضرت آيت اه العظمي، طباطبايي قمي انتشـــار يافت 
و طي آن از خانم ها دعوت شـــد تا فردا يكشنبه پس از 
 اجتماع در منزل ايشان به راه پيمايي بدون شعار در خيابان ها

 بپردازند.
 در اين اعاميه همچنين آمده است كه خانمهايي كه 
قادر به آمدن به شهر مشهد نيستند، همين راه پيمايي را در 

شهرها خود انجام دهند.
*تظاهرات در اهواز

اهوازـ  پيش از ظهر ديروز گروه هاي مختلفي از مردم 
شهر اهواز در يكي از خيابانهاي اين شهر دست به تظاهراتي 
زدند و براي مسدود كردن راه خودروهاي ارتشي در مسير 
خيابانها آتش روشن كردند. تظاهركنندگان در پي دخالت 
مأموران انتظامي كه با تيرانـــدازي هوائي و پرتاب گاز 

اشك آور توام بود، متفرق شدند.
 شـــهر اهواز همچنان تعطيل است و در ساعات 
منع رفت و آمد شبانه مغازه هاي شهر مورد دستبرد قرار 
مي گيرد. شـــكايت مغازه داراني كه اجناسشان به غارت 
ميرود تاكنون بجائي نرســـيده اســـت، به همين جهت 
 مغازه داران، اجناس گرانبهاي خـــود را به منازل انتقال

 داده اند. 
در حال حاضر از مامورين شهرباني در شهر خبري 
نيست و كنترل و هدايت وسايل نقليه در چهارراه ها بعهده 

جوانان ميباشد.
 هفته گذشته حدود30شعبه از بانكهاي اهواز به آتش 
كشيده شد. بهمين جهت فعاليتهاي بانكي شهر به صفر 

رسيده است.

بازگشت شهری ایرانی
شاپور يكم شاه ساسانی ايران پنجم ژانويه 242 ميادی 
با شكست دادن روميان، شهر نصيبين را پس گرفت. نصيبين 
اينك شهری اســـت 90 هزارنفری در تركيه و واقع در مرز 
تركيه با ســـوريه و عمدتا ُكردنشين. نصيبين از سال 536 تا 
ســـال 332 پيش از مياد از مناطق امپراتوری ايران بود كه در 
اين ســـال به دست اسكندر مقدونی افتاد. در آن زمان شهری 
آرامی و آشوری )آسوری( نشين بود. پس از پيروزی اشكانيان 
بر جانشـــينان اسكندر، نصيبين بارديگر، شهری از شهرهای 
 ايران شد و در دوران اشـــكانيان، بارها ميدان جنگ ايران و

 روم.
بنز آلمانيدرخطوط اتوبوسراني تهران

از 15 ديماه 1332 خطوط اتوبوسراني تهران تغيير قيافه 
دادند و داراي بليت ژتوني، باجه بليت فروشـــي و اتوبوس 
مرسدس بنز شـــدند كه دولت وقت از آلمان وارد كرده بود. 
به عاوه، خطوط اتوبوس راني تغيير شماره داده و بر حسب 
شماليـ  جنوبي و شرقيـ  غربي بودن مسير، رديف بندي شده 
بودند. قبا هر اتوبوس يا هرچند اتوبوس متعلق به يك فرد 
حقيقي بود و نظم و ترتيب وجود نداشت و طرز كار، دلبخواهي 
بود. از مسافران پول نقد )يك قران( دريافت مي شد كه خرد 
كردن پول، وقت گير بود. رانندگان بر ســـر مسافر و پركردن 
اتوبوس با هم مســـابقه سرعت مي گذاشتند كه گاهي منجر 
به مرافعه و كتك كاري  يا تصادف مي شـــد. اتوبوس ها غالبا 
قراضه بودند و ضمن راه از كار مي افتادند و مردم ســـرگردان 

مي شدند و ....
فعاليت های اتمی عراق

در ديماه 1354 دولت وقت ايران دارای سه نگرانی بود؛ 
فعاليت های اتمی دولت حزب بعث عراق، رقابت های نفتی 
دولت سعودی و موضوع ايجاد خبرگزاری خليج عربی. دولت 
اسرائيل از طريق نماينده خود در تهران فعاليت های محرمانه 
دولت حزب بعث عراق برای اتمی شدن را به پهلوی دوم خبر 
داده بود و گفته بود كه بغداد با كمك روس ها سرگرم فعاليت 
های اتمی اســـت. تحقيقات تهران بعدا نشان داد كه اطاع 
اسرائيل درست بود ولی دولت بغداد با كمك فرانسه داشت 
اتمی می شد، نه مسكو. دولت تهران نگرانی خود از احتمال 
اتمی شدن عراق را با واشنگتن در ميان گذارد و اطمينان هايی به 
دست آورد كه طبق اسناد از طبقه بندی خارج شده، عبارت بودند 
از اينكه دولت فرانسه به پول عراق نياز دارد و در مراحل نهايی، 
يا كار را رها خواهد ساخت يا اينكه نقشه ها را به اسرائيل خواهد 

داد تا منهدم سازد. )كه ساخت(.

ســـرو از قدت اندازه باا بردســـت

بحـــر از دهنـــت لؤلـــؤ اا بردســـت

هـــر جا كـــه بنفشـــه ای ببينم گويم

مويـــی ز ســـرت باد به صحرا بردســـت
سعدی

* اگر بخواهي طبع كســـي را بشناسي با او 
مشـــورت كن تا به عدل و جور و شر او واقف 

گردي.
افاطون

* دوســـتان را در خلوت توبيخ كن و در 
ماءعام تحسين.

اسکاروایلد   
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ح�ل 2371     

  

 

گام ها
دماغه اي در آفريقا

تنگدست از ماه هاي ورطه، غرقاب 
قمري 

مادر ورزش ها
بسيار شكركننده

كالم

بخشي از تلفن ستوع عرشه 
كشتي

دين ها
يقين به

 رحمت خدا

دروغكي!
زمان سنجمايه دلگرميقلوبخودي

 قديمي

محلي

سمت راست
خداي خورشيد

ابريشم ناخالص
كج و خميده سپاهي

ح�ل
 4884

رشته طبابت

پر نمك

مخترع تلفن

به تنهايي

كج و مايل 
خيك

Z

ايالتي در آمريكا

پنج آذري

دست تو خالي

ديد چشم

ر

ع

پند بزرگان

چهل سال پيش در همين روز

از 15 آبان تا 16 دی1357 به دليل اعتصاب روزنامه نگاران 
در همراهی با انقاب ،روزنامه اطاعات منتشر نشد.

 وقایع  مربوط به انقــاب از روزنامه اطاعات روزهای
 16 و 17 دی نقل شده است.


