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�قتى خو�شيد مى مير�!

تشخیص چهره
 با هوش مصنوعی

�يا پالستيك ها� �يستى 
جايگزين مناسبى هستند� 

ویژه دانش ضمیمه اطاعات  امروز صفحه 5

تندرستي كودكان

ضامن بقاي جامعه

گزارش

صفحه 7

تکنولوژی

 ارز دیجیتالی

مغفول مانده در اقتصاد

اقتصادي

یکشنبه 16 دی 1397 - 29 ربيع الثانی 1440 - 6 ژانویه 2019 -  سال نودوسوم - شماره 27190 - 16 صفحه به همراه 8 صفحه ضميمه - تک شماره 1000 تومان

* با اتمام بررس�ي ايحه پولش�ويي در مجمع، ايحه الحاق 
 اي�ران ب�ه کنوانس�يون پالرم�و در دس�تور کار آينده مجمع

قرار خواهد گرفت
  *  نخستين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست 

آيت اه صادق آملي اريجاني، صبح ديروز برگزار شد
 * در ابت�داي جلس�ه دي�روز، حک�م انتص�اب رياس�ت مجمع
از سوي مقام معظم رهبري توسط حجت ااسام و المسلمين 
محم�دي گلپايگاني رئيس دفتر معظم له، قرائت و به آيت اه 

آملي اريجاني تقديم شد
* آي�ت اه آمل�ي اريجان�ي از ش�خصيت آي�ت اه هاش�مي 
 ش�اهرودي و آي�ت اه هاش�مي رفس�نجاني و خدماتش�ان

در دوران رياست اين نهاد مهم تجليل کرد
 * دش�من باي�د اي�ن احس�اس را بکن�د ک�ه هم�ه ارکان و ق�وا

متح�د هس�تند و در مس�ير خدمت به م�ردم و رفع معضات 
کشور با هدايت هاي مقام معظم رهبري عمل مي کنند

 * س�خنگوي ش�وراي نگهب�ان: اي�ن ش�ورا ايح�ه الح�اق
دولت ايران به کنوانس�يون بين المللي مقابله با تامين مالي 

تروريسم   را تائيد نکرد  
* کدخدايي: اعضاي شوراي نگهبان فقط در 2 بند نظر مجلس 
 CFTرا تائي�د کردن�د، ولي بقيه ايرادات اين ش�ورا به ايحه

همچنان به قوت خود باقي است 
 عض���و مجمع تش���خیص 
مصلحت نظام از تائید نهایی ایحه 
اصاح قانون مبارزه با پولشویی با 
اصاحاتی درجلس���ه دیروز  این 
مجمع خبر داد و گفت: این ایحه 

به رئیس مجلس برای اباغ ارسال 
می شود.

 غامرض���ا مصباحی مقدم 
دیروز در گفتگ���و با ایرنا، افزود: 
بقیه در صفحه 2

محمدرضا عارف رئیس فراکس����یون امید مجلس 
در دیدار با اعضای تش����کل مجم����ع فرهنگیان ایران 
اس����امی، حفظ نظ����ام را در گرو تاثیر گذاری گفتمان 
 اصاح طلبی دانس����ت و تاکید کرد: برخی رسانه های
 خارجی که می خواهند نظام را ناکارآمد جلوه دهند به دنبال 

القای ناکارآمدی اصاح طلبان هستند که باید همه دوستداران 
نظام اس����امی به خصوص رقبای جریان اصاح طلب 
هوشیار باشند که از حمات رسانه های خارجی به اصاح 
طلبان خشنود نشوند چرا که هدف آنها اصل نظام است.
بقیه در صفحه 2
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مشکل مسکن مددجویان بهزیستي

تا 5 سال برطرف مي شود

واشنگتن: سعودي ها در مسیر شفاف سازي پرونده 

قتل خاشقجي  سنگ اندازي مي كنند
* معاون توانبخشي سازمان بهزيستي: 650 هزار خانوار زير پوشش مسکن مناسب ندارند
 * ط�ي 9 ماه�ه امس�ال500 هزار نفردر نوبت پوش�ش  قرار گرفتند درحالي ک�ه از اول انقاب

تا امسال 325 هزار مستمري بگير تحت حمايت بودند

* وزارت خارجه آمريکا: توضيحات سعودي ها در مورد قتل »خاشقجي« اصاً قابل قبول نيست 
* »پمپئ�و« در س�فر ب�ه عربس�تان، س�عودي ها را ملزم به شفاف س�ازي درب�اره قتل فجيع 

»خاشقجي« مي کند

تصويب نهايي قانون مبارزه با پولشويي
* رئي�س فراکس�يون اميد مجلس: اقش�ار مختلف 
م�ردم مطالب�ات به حق�ي دارند که بايد مس�ئوان 

پاسخ قانع کننده به آنان بدهند
* مس�ئوان ذيرب�ط باي�د درب�اره برخ�ي اخب�ار 
نگران کنن�ده از نح�وه برخ�ورد با فع�اان صنفي 

شفاف سازي کنند
* خ�ط امامي ه�ا که بعدها ب�ه جريان اصاح طلب 
 ن�ام گرفتن��د جري��ان اصي�ل انق�اب هس�تن�د
 و نباي�د خودش��ان را از مت�ن تح��وات جامع�ه

کنار بکشند  

عارف: برخوردهاي امنيتي
با مطالبات قانوني، چاره ساز نيست

صفحه3صفحه4

* رئي�س س�ازمان نقش�ه برداري: بيش�ترين نرخ فرونشس�ت 
مربوط به جنوب غرب تهران با 22 تا 25 سانتيمتر در سال است 
* فرونشست در بزرگراه آزادگان از منطقه غربي آن شروع شده 
و در حرکت به س�مت ش�رق افزايش مي يابد و پس از آن نشس�ت 

کاهش مي يابد و روند نزولي به خود مي گيرد 
* روند افزايش�ي فرونشس�ت در امتداد شمال به جنوب بزرگراه 

آيت اه سعيدي تا تقاطع بزرگراه آزادگان ادامه مي يابد

هشدار سازمان نقشه برداري كشور

تهران،كرمان، خراسان رضوي، یزد
و اصفهان در حال فرونشست وسیع هستند

آيسيسكو
 2019 را

سال ميراث 
فرهنگي اسام 

معرفي كرد

اسام و مسئله
محیط زیست

حجت ااسام والمسلمين
دكتر مجتبي مطّهري )الهامي(دكتر محمد مسجدجامعی صفحه6

مقدمه اي بر علوم انساني

قرآن بنیان

نظرها و انديشه ها
امنیت

و محدودیت

صفحه 2
سيد مسعود رضوي

يادداشت

اپیدمي استعفاء!

صفحه2

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي 
شما�� مناقصه 01-22 - 2 - 101-02 - 97 

نوبت اول
نام دستگاه مناقصه گزار: شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايران 

ـ موضوع مناقصه: خريد 3000 تن سنگ منگنز 

ــغ 750/000/000  ـ  مبلـغ و نوع سـپرده شـركت در مناقصـه: مبل

(هفتصد و پنجاه ميليون ريال) به صورت: 
الف) ضمانتنامه بانكي 

ــده از سوي مؤسسات اعتباري غير بانكي كه  ب) ضمانتنامه هاي صادر ش
داراي مجوز الزم از طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند. 

ــيبا 0105181766009 نزد بانك  ج) وجه نقد واريز به حساب س
ملي ايران شعبه آهنشهر كد 3565 

د) انواع اوراق مشاركت 
ــنگ آهن مركزي ايران قابل وصول  در وجه شركت سهامي خاص س

در كليه بانك ها 
ــر آگهي نوبت اول (1397/10/16  ـ زمان فروش اسـناد: از تاريخ نش

لغايت 1397/10/29) 
ـ محل تحويل اسـناد مناقصه: يزدـ  ميدان امام حسين(ع) ابتداي بلوار 

ــنگ آهن مركزي ايرانـ   ــهيد بهشتيـ  شركت سهامي خاص س ش
دبيرخانه كميسيون معامالتـ  تلفن تماس (36285630 - 035 ) 
ـ زمان تحويل اسـناد مناقصه : تا پايان وقت اداري (ساعت 14) مورخ 

1397/11/13
ـ نحوه خريد اسـناد: به صورت اينترنتي بر اساس شرايط مندرج در 

 WWW.ICIOC.IR سايت
ضمناً جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 035-31454479 

تماس حاصل نماييد. 
شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايران 

آگهي مناقصه (نوبت اول)
شهر���� سا�� در نظر دارد سرويس اياب و ذهاب كاركنان شهرداري 
مركز و مناطق 1 و 2 را  از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واگذار نمايد. 
لذا داوطلبان واجد شـرايط مي توانند از تاريخ 97/10/23 تا 97/11/3، 
ضمـن اخذ شـرايط مناقصـه از دبير كميسـيون معامالت شـهرداري 
پيشنهاد خود را در پاكت ممهور شده سربسته تا تاريخ  97/11/4 تحويل 

دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد دريافت نمايند.
1ـ    قيمت برآورد اوليه مبلغ 4/299/990/000 ريال به صورت مقطوع مي باشد.

ــركت در مناقصه 214/999/500 ريال است كه بايد به  2ـ مبلغ سپرده ش
حساب شماره 0111711289001 نزد بانك ملي شعبه مركزي ساوه واريز 
يا ضمانتنامه بانكي در وجه شهرداري ساوه باشد.(اصل فيش يا ضمانتنامه 

پيوست پيشنهاد الزامي است.)
3ـ  تاريخ بازگشايي و قرائت پيشنهادهاي رسيده روز 97/11/6 رأس ساعت 

10 صبح در محل دبيرخانه كميسيون معامالت شهرداري خواهد بود.
4ـ  برندگان اول و دوم و سوم مناقصه به ترتيب هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد 

نشوند سپرده آنان ضبط خواهد شد.
5ـ  شهرداري ساوه در رد يك يا كليه پيشنهادهاي رسيده مختار است.

ــناد مناقصه مندرج است و در  ــاير اطالعات و جزئيات مربوط، در اس 6ـ  س
صورت نياز متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 42222820-086 تماس 

حاصل نمايند.
سيدمهدي حسيني ـ   شهردار ساوه

آگهي فراخوان عمومي
ش�هر���� ���هن �� نظر ���� �� ��س�تا� ��تقا� س�طح نيا�ها� 
�ط�ال� �س�اني ش�هر�ند�� نس�بت به ��گ�ذ��� فضاه�ا � محل ها� 

تبليغاتي � پل ها� عابر پيا�� �� سطح شهر ���هن �قد�� نمايد.
ــذاري با رعايت اليحه قانوني محل هاي تبلغاتي و آئين نامه اجرايي آن از  ــا عقد قرارداد واگ ب

طريق فراخوان به اشخاص حقوقي واجد شرايط بخش خصوصي اقدام خواهد شد.
ــرايط كه داراي توان مالي اجرايي و  ــخاص حقيقي و حقوقي واجد ش ــيله از كليه اش بدينوس
ــتند دعوت به عمل مي آيد حداكثر تا پايان وقت اداري روز  ــابقه فعاليت در اين زمينه هس س
يك شنبه 97/10/23 به شهرداري مراجعه و اسناد فراخوان شامل پاكت، ضمانت نامه، پاكت 
رزومه و پاكت پيشنهاد و آناليز را دريافت نمايند. ضمناً هزينه هاي مربوط به ضمانت نامه به 
ــهرداري رودهن به  ــده به ش طور جداگانه مهر و موم و در يك پاكت اصلي ديگر مهر موم ش

واحد دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.
ــرايط با توجه به معيارهاي مندرج  ــايي بهره بردار واجد ش ــت ارزيابي و شناس الزم به ذكر اس
ــركت در فراخوان هيچگونه حق و حقوقي براي  ــناد فراخوان انجام خواهد گرديد و ش در اس
ــخصات  ــد. مش ــار آگهي با برنده فراخوان مي باش متقاضي ايجاد نخواهد نمود و هزينه انتش

محل هاي واگذاري از طريق شهرداري واحد روابط عمومي قابل ارائه خواهد بود.
مهدي كچويي ـ   شهردار رودهن

(آگهـي مناقصـه عمومـي)
شماره  97/167-1
شركت ايران ترانسفو

�� نظر ���� گا�ها� صنعتي به شر� �يل مطابق با مشخصا� فني 
مند�� �� �سنا� �� �� طريق مناقصه عمومي خريد��� نمايد.
1� ��گو� 8/400 كيلوگر�          2 � ��� 10/725 كيلوگر�

3  � �كسيژ� 36/050 كيلوگر�     4 �  كو�گو� 161/000 كيلوگر�
 5 �  �كسيژ� مايع 140/000 كيلوگر�

ــماره تلفن  ــتر با ش ــذ اطالعات بيش ــد جهت اخ ــان مي توانن متقاضي
ــاعت 12ـ10 تماس حاصل نموده و يا از طريق  33791315-024 از س
ــايت www.iran-transfo.com حداكثر تا 7 روز  مراجعه به وب س
ــذ، تكميل و تحويل  ــاپ آگهي نماينده خود را جهت اخ پس از تاريخ چ

مدارك به همراه معرفي نامه اعزام نمايند.
شركت ايران ترانسفو در رد يا قبول پيشنهادهاي ارائه شده مختار است.

هزينه چا� �گهي �� ���نامه تعيين شد� به عهد� برند� مناقصه مي باشد. 
����: �نجا� � كيلومتر 5 جا�� تهر��  � كا�خانه ها� �ير�� تر�نسفو 

شركت �ير�� تر�نسفو [ تد��كا� ��خلي]
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شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر�� 
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 

ش�ركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر�� �� نظر ���� �جر�� پر��� ها� توسعه � �حد�� � بهينه سا�� شبكه ها� تو�يع بر�سا� طر� �� با توجه  به شر�يط 
مند��  �� �سنا� �� طريق برگز��� مناقصه عمومي يك مرحله �� �� محد��� مناطق به شر� �يل به شركت ها�  ��جد شر�يط  ��گذ�� نمايد .

�جر�� پر��� ها� توسعه � �حد�� � بهينه سا�� شبكه ها� تو�يع بر�سا� طر�
ميزان سپرده شركت در مناقصه  (ريال)نام منطقهشماره مناقصهميزان سپرده شركت در مناقصه  (ريال)نام منطقهشماره مناقصه

453,000,000كهريزك326,000,00097/140اسالمشهر97/126
342,000,000لواسانات462,000,00097/141بوستان97/127
309,000,000لواسانات342,000,00097/142پاكدشت97/128
502,000,000مالرد367,000,00097/143پاكدشت97/129
281,000,000مالرد362,000,00097/144پاكدشت97/130
379,000,000مالرد362,000,00097/145پرديس 97/131
344,000,000مالرد361,000,00097/146پرديس97/132
643,000,000مالرد387,000,00097/147رودهن97/133
281,000,000ورامين367,000,00097/148رودهن97/134
496,000,000ورامين324,000,00097/149رودهن97/135
459,000,000ورامين466,000,00097/150فيروزكوه97/136
566,000,000اسالمشهر361,000,00097/151قرچك97/137
410,000,000چهاردانگه469,000,00097/152قرچك97/138 391,000,000كهريزك97/139

لذا از شركت هايى كه داراى رتبه بندى از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور(داراى حداقل رتبه 5 نيرو) و تجربه 
و سابقه كاري مي باشند دعوت به عمل مي آيد ، از روز يكشنبه مورخ  97/10/16  لغايت پايان  وقت اداري روز شنبه 

مورخ  97/10/22  جهت خريد اسناد به شرح ذيل اقدام نمايند.
فروش اسناد : شركت ها مي توانند جهت دريافت اسناد  از طريق سايت شركت توزيع نيروي برق استان تهران به  
نشانى: WWW.TVEDC.IR  اقدام نمايند.تلفن هاي تماس:  35081342، 33318591 و نمابر 33349048 
ــنبه  مورخ   97/11/02   به  دبيرخانه  ــاعت 10 صبح روز سه ش - تاريخ تحويل (عودت) اسـناد : حداكثر تا س
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   ــناد از ساعت  13/30 روز سه ش - تاريخ بازگشـايي پاكت هاى پيشـنهاد : به شرح اس
درسالن جلسات.  

- به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش، تحويل اسناد بعد از انقضاي مدت ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- هزينه درج آگهي به عهده شركت توزيع نيروى برق استان تهران مي باشد.

شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است .
ــت و اطالعات  مناقصه از طريق پايگاه اطالع رساني  ــاير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج اس س
 HTTP://IETS.MPORG.IR/TENDERS.ASPX : ــانى ــازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به نش  مناقصات  س
  HTTP://TENDER.TAVANIR.ORG.IR  : ــانى  نش ــه  توانيرب ــركت  ــاني ش رس ــالع  اط ــگاه  پاي  و  

در دسترس مي باشد.
شركت توزيع نيروي برق استان تهران

نوبت
 اول

مزايـده عمومـي
غرف ، اماكن و دستگاه هاي تفريحي 
و مواد غذايي ارم سبز  ( پارك ارم )

رجوع به صفحه 10

 * 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 *

نقطه و جلوه هاي آن و ُمثلث ثُلث
نوشته دكتر محمدعلي سلطاني

قطع رقعي، 120 صفحه، چاپ اول
نقطه آغاز و انجام جهان، معني بخش حروف و انسان و راز ناگشادة عرفان 
است تا آنجا كه حضرت علي(ع) خود را نقطه تحت باي بسم اهللا معرفي 
فرمود و مي شود گفت: نقطه چون رمزي در تمامي هنرها و علوم بشري 

جريان دارد.
ــت كه تمامي مقياس و محتوا و  ــي براي آن مقدس اس هنر خوشنويس
ــت. در اين كتاب نقطه و جلوه هاي آن  ــده اس كالبد آن با نقطه عجين ش
در پنجره هايي از ابعاد گوناگون ارائه مي شود و سپس در دنياي «مثلث 
ثلث» و فضاي آغازين هنر خوشنويسي در هزار سال پيش فراز و نشيب 
اين هنر تا سقوط خالفت عباسيان با نگاهي تاريخي و تحليلي و هنري 

فراروي خواستاران قرار مي گيرد.
در مقدمه اين كتاب آمده است: « هيچ علم و هنري وجود ندارد كه سايه 
نقطه بر آن نباشد و با نقطه سير كمال خود را نپيمايد و بدون نقطه در نقصان به سر نبرد. نقطه با جلوه هاي گوناگون 
خود در تمام علوم و فنون جهان ساري و جاري است و به راستي يكايك عناويني كه عرفا بر آن اطالق كرده اند، صادق 

و گوياست.»

انتشارات اطالعات منتـشر كرد : 

سى دى  روزنامه اطالعات
 فروردين  تـا  دى ماه 

 سـال 1323
قيمت هر  CD  70/000  ريال

آگهي تجديد مناقصه عمومي 
دو مرحله اي شماره 328

ــر دارد، از طريق  ــروي زميني ارتش در نظ ــتيباني مركز ني ــي آماد و پش فرمانده
ــم روغن و روانكار  ــبت به خريد 11قل ــزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي نس برگ
ــد. لذا از كليه كارخانجات  ــرح جدول ذيل اقدام نماي ــي مورد نياز خود به ش صنعت
ــل مي آيد از تاريخ 97/10/16 لغايت مورخه  ــدگان عمده دعوت به عم و توليد كنن
97/10/25 با دردست داشتن مدارك مشروحه ذيل، به آدرس زير مراجعه و برگ 

شرايط و مشخصات مربوطه را اخذ نمايند.
واحد مقدار شرح اقالم رديف 

بشكه 250روغن نمره 10 ديزل1
بشكه500روغن 20W50 بنزيني 2
بشكه400روغن 15W40توربو ديزل3
بشكه600روغن نمره 40 ديزل 4
بشكه800روغن نمره 50 ديزل 5
بشكه250واسكازين نمره 90 گيربكس و ديفرانسيل 6
بشكه100واسكازين 140 گيربكس و ديفرانسيل 7
 سطل200گريس پايه ليتيم 2 معمولي 8
سطل50گريس پايه سديم گريد 3 والوالين 9
بشكه300روغن نمره 10W40 موتور بنزيني 10
بشكه100روغن نمره 5W30 موتور بنزيني11

1ـ  فيش واريزي به  مبلغ 300/000 ريال به حساب شماره 6158800178505 
نزد بانك سپه به نام غيرقابل برداشت عوايد داخلي ف آماد و پش مركز نزاجا 

2ـ  معرفي نامه كتبي 
آدرس: تهـران، اقدسـيه، ابتـداي بزرگـراه ارتش، پـادگان فرماندهي 
آمـاد و پشـتيباني مركز نزاجا (پيروان واليـت)، مديريت خريد و پيمان 

تلفكس: 26127344 - 021 تلفن 021-22806681
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مساحت
 شر�يط قيمت پايه (�يا�) توضيحا�كا�بر�

فر�� �عيا�عرصه

ساختمان510
42 و 13 فرعي 
از 3546 اصلي 
بخش3 تهران

خيابان طالقاني، 
جنب هتل انقالب، 

پالك339
رفاهي 2898/258405

گردشگري

15طبقه، هم اكنون استفاده اداري مي گردد، زمان تحويل ملك 
پايان سال1400 شمسي، داراي سند مالكيت تك برگ، تا موعد 
تحويل ملك، حق انتفاع و بهره برداري با مالك فعلي مي باشد.

هرگونه توافق با شـهرداري و... به عهده خريدار است انتقال 
مالكيت با وضع موجود به صورت وكالتي

957/000/000/000
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6841/15 ساختمان511
بخش2 تهران

خيابان آيت ا... 
طالقاني، بعد از 

خيابان شهيد مفتح، 
نبش كوچه شهيد 

طالبيان، پالك3

مسكوني398/503848/90

9 طبقه، هم اكنون استفاده اداري مي گردد، زمان تحويل ملك 
پايان سـال1400 شمسي، تا موعد تحويل ملك، حق انتفاع و 
بهره برداري با مالك فعلي مي باشـد./ سند دفترچه اي است. 
هرگونه توافق با شهرداري و... به عهده خريدار انتقال مالكيت 
با وضع موجود به صورت وكالتي بدون سرقفلي بخش تجاري

148/500/000/000

ساختمان512
41 و 132 فرعي 
از 3546 اصلي 
بخش 3 تهران

خيابان آيت ا... 
طالقاني، بعد از هتل 
انقالب، جنب كوچه 

مسعود
اداري328/453227

 در10طبقـه/ داراي پايان كار جهـت 16 واحد اداري، 15 واحد 
اداري آن بـه فـروش مي رسـد. زمـان  تحويـل ملـك پايان 
سـال1400 شمسـي، تـا موعد تحويـل ملك، حـق انتفاع و 
بهره برداري با مالك فعلي مي باشـد./ سند دفترچه اي است. 
هرگونه توافق با شهرداري و... به عهده خريدار انتقال مالكيت 

با وضع موجود به صورت وكالتي

302/500/000/000

6854/3ساختمان513
خيابان آيت ا... 

طالقاني، خيابان 
ملك الشعراي بهار، 

پالك5
مسكوني1918/838500

در 6طبقـه، هم اكنون اسـتفاده اداري مي گـردد، زمان تحويل 
ملك پايان سـال1400 شمسي، داراي سند مالكيت دفترچه اي 
اسـت تـا موعد تحويل ملك حق انتفـاع و بهره برداري با مالك 

فعلي مي باشد.
هرگونه توافق با شهرداري و... به عهده خريدار انتقال مالكيت 

با وضع موجود به صورت وكالتي

368/500/000/000

3307/3366ساختمان514

 خيابان آيت ا...
طالقاني، ضلع 

شمال شرقي تقاطع 
خيابان حافظ، 

پالك319

مسكوني550/913900

 در 7طبقه، هم اكنون استفاده اداري مي گردد، زمان تحويل ملك 
پايان سال1400 شمسي، داراي سند مالكيت تك برگ، تا موعد 

تحويل ملك حق انتفاع و بهره برداري با مالك فعلي مي باشد.
هرگونه توافق با شهرداري و... به عهده خريدار انتقال مالكيت 
با وضع موجود به صورت وكالتي از مغازه هاي تجاري فقط يك 
باب سرقفلي و مالكيت انتقال مي يابد و مابقي مغازه ها حقوق 

مالكانه انتقال مي يابد.

192/500/000/000

* سپرده شركت در مزايده مي بايست براي هر يك از امالك مذكور معادل  5  درصد قيمت 
پايه و در قالب ارائه فيش واريز نقدي به حساب شماره 0106075126001 نزد بانك ملي 
ايران شعبه مجتمع نور وليعصر كد777 و همچنين شماره حساب 0200001871003 
نزد بانك دي شعبه نور وليعصر كد0115 به نام بنياد شهيد و امور ايثارگران و يا ضمانتنامه 

بانكي له بنياد شهيد و امور ايثارگران به شناسه ملي 14000180969 ارائه گردد.

* بديهي است در صورت انتخاب بيش از يك ملك، سپرده جداگانه بايد ارائه گردد.
* هزينه قانوني و اداري، ثبت سامانه و.... برعهده خريدار مي باشد.

ــهرداري و.... دارند كه خريدار  * تأكيد مي گردد امالك مذكور بدهي و ديون دارائي و ش
كميسيو�  مز�يد�مي بايست نسبت به تسويه آنها اقدام نمايد.

ــران ــتاد اي ــامانه س ــق س ــط از طري ــده فق ــركت در مزاي ــت ش ــت جه ــان مي بايس  1�    متقاضي
 www.setadiran.ir اقدام نمايند.

ــنبه مورخ 97/10/22 لغايت روز سه شنبه  مورخ 11/2/ 97  2� تا�يخ � س�اعت با��يد: از روز ش
 از ساعت 9 صبح الي 15 بعدازظهر (فقط ايام اداري) با هماهنگي(وفق اعالم سامانه)

ــاعت 16)  ــت پايان وقت اداري (س  3�   �م�ا� تحوي�ل پاكت ها� س�پر��: 97/11/13 لغاي
روز يكشنبه مورخ 97/11/14 (وفق اعالم سامانه)

4�  مكا� تحويل پاكت ها� حا�� س�پر�� ش�ركت �� مز�يد�: تهران، خيابان طالقاني، 

ــهيد مقيمي طبقه دوم، دبيرخانه  ــينا، پالك319، ساختمان ش نبش خيابان حافظ، جنب بانك س
كميسيون معامالت

5  � تا�يخ با�گشايي پاكت ها: روز سه شنبه مورخ 97/11/16 ساعت 9 صبح (وفق اعالم سامانه)
ــيه،  ــفارت روس ــاتو، روبروي س ــان نوفل لوش ــران، خياب  6 �   مح�ل با�گش�ايي پاكت ه�ا: ته

ساختمان شهيد رسول زاده
7�   حضور شركت كنندگان در روز بازگشايي بالمانع مي باشد.

8� تلفن تما�: 7-88927426   و 42581376-9

آگهـي مزايـده ـ    شماره  97/3
يك نها� عمومي غير��لتي ��نظر ���� تعد��� �� �مال� �� �ختيا� خو� �� �� طريق مز�يد� عمومي به صو�� نقد � يا �قس�ا� به فر�� برس�اند. 

مز�يد� گر�� مي تو�نند بر�� با��يد � ��يافت فر� شر�يط به ���� سايت �عالمي �يل مر�جعه نمايند.

نوبت ���

قانون مبارزه با پولشويي به رئيس مجلس براي اباغ ارسال مي شود  

* حفظ نظام در گرو تاثير گذاري گفتمان اصاح طلبي است
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این روزها قطعه شعری به عنوان پاسخ رهبرمعظم انقاب 
اسامی به سیمین بهبهانی منتشر شده است؛اما یک منبع آگاه 
در موسسه تنظیم و نشر آثار رهبر معظم انقاب این ادعا را 

تکذیب کرد.
به گزارش مهر، چندی است که در فضای مجازی قطعه 
شعری منسوب به رهبر معظم انقاب اسامی دست به دست 
می ش���ود. ادعای مطرح شده در باره این شعر این است که 
حضرت آیت اه خامنه ای قطعه ش���عری را در پاس���خ به 
س���روده ای از سیمین بهبهانی سروده و به نوعی به او پاسخ 

گفته اند. 
انتشار مکرر این ادعا در فضای مجازی خبرنگار مهر را به 
جستجوی صحت و سقم این ادعا واداشت.یک منبع آگاه در 
موسسه تنظیم و نشر آثار رهبر معظم انقاب در گفتگو با مهر 
با رد شایعه پاسخ شاعرانه رهبر انقاب به سروده ای از سیمین 
بهبهانی که چندی است در فضای مجازی منتشر شده است 
گفت: شعری با مطلع »من اگر کافر و بی دین و خرابم به تو 

چه؟؟« منسوب به مرحوم سیمین بهبهانی وجود دارد که توسط 
چند شاعر به مناظره ادبی گذاشته شد اما این که اشعاری که 
در پاسخ به این سروده منتشر شده پاسخ شعری رهبر انقاب 
است، از اساس دروغ است.گفتنی است، مناظرات شعری از 
جمله قالب های مرسوم ادبی است که در بین شاعران وجود 
دارد و نسبت به این شعر منسوب به سیمین بهبهانی، مناظره بین 
سه شاعر دیگر ادامه پیدا کرد.هر چند که برخی معتقدند خود 

این شعر هم از سیمین بهبهانی نیست.
ابتدا میثم صفر پور با شعر »کفر و بی دینی ات ای یار، به 
ما مربوط است« به این شعر پاسخ داد و در ادامه، شاعری با نام 
هنری »صادق.ع« به شعر صفرپور و در دفاع از سیمین بهبهانی 
واکنش نشان داد و شعری با مطلع »بشنو این شعر، صفرپور، 
به تو مربوط اس���ت؛ لحن تند و کمی ناجور، به تو مربوط 
است« سرود.پایان این مناظره شعری با غزل امیرحسین اکبرپور 
)هابیل( و با مطلع »دوستان جنگ و جدل کافیست، دعوا نکنید؛ 

اختاف یک امر جاریست، دعوا نکنید« همراه بود.

تكذیب شایعه پاسخ رهبر معظم انقاب به سیمین بهبهانی

   واکنش ایران  به برخی اظهارات 
مداخله جویانه   وزیر خارجه انگلیس

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد :اظهارات وزیر خارجه 
انگلیس عجوانه، نادرست و نوعی دخالت در امور داخلی یک کشور مستقل 

است.
 بهرام قاسمی در واکنش به برخی اظهارات مداخله جویانه و ناپسند وزیر 
امور خارجه انگلیس و بیان ادعاها و به کارگیری واژگان نابجا و غلط نسبت 
به ایران، گفت: از به کارگیری چنین عبارات و اصطاحاتی توسط ایشان علیه 
ایران ابراز تاسف می کنم. متاسفانه وزیر خارجه انگلیس در روزهای اخیر 
در چند نوبت در باره موضوعی که اصوا ارتباطی به کشور متبوع وی ندارد، 
اظهاراتی عجوانه و نادرست مطرح کرده   که گویای عدم اشراف کافی ایشان 

به موضوع بوده و به نوعی مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل است.
 این دیپلمات ارشد کشورمان افزود : وزیر امور خارجه انگلیس به کارنامه 
دولت متبوعش در خاورمیانه در دهه ها و  سال های اخیر نگاه   و بررسی کند   
سیاست ها و حمایت های دولت انگلیس از گروه های تروریستی و کشورهای 
متجاوز چه  فجایع انس���انی و بحران هایی را برای ملت های خاورمیانه رقم 

زده است.
 وی ادامه داد:نگاهی به وضع اسفبار مردم یمن، سوریه، فلسطین و ... 
اعم از ویرانی های گسترده، بیماری، آوارگی و بی خانمانی، فقر و گرسنگی و 
فاجعه ای که  به خصوص امروز در یمن توسط کشورهای متجاوز  به وجود 
آمده است نقش دولت متبوع آقای هانت و اقدامات کشورهایی که دریافت 
کننده میلیاردها دار تسلیحات از انگلیس هستند و از همین تسلیحات برای 
دمیدن در آتش جنگ و نفرت و ویرانی در منطقه ما استفاده می کنند وضعی 
شرم آور و ننگین به وجود آورده است. آنان باید از حمایت های سیاسی از 
دولت های متجاوز به یمن و صدور تسلیحات کشتار آدمیان و فاجعه ای که در 

این کشور رخ داده است، شرمگین باشند. مشکل مسکن مددجویان بهزیستي
تا 5 سال برطرف مي شود  

معاون توانبخشی س���ازمان بهزیستی با اشاره به اینکه ۶۵۰هزار خانوار 
زیر پوشش مسکن مناسب ندارند ، گفت: برنامه ریزی کردیم درمدت  ۵سال 

مشکل مسکن مددجویان را برطرف کنیم.
به گزارش مهر، حس���ین نحوی نژاد گفت: در بودجه سال آینده رقم 
مناسبی را برای مسکن معلوان پیشنهاد کرده ایم که امیدواریم به تصویب 
برس���د و در این صورت ۵۰۰۰ مسکنی که در دست ساخت است به ثمر 

می رسند و آماده می شوند.
وی گفت: تصویب بودجه سال ۹۸باعث می شود که مسکن سازی در 

پنجسال گذشته سالی استثنایی شود.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اش���اره به اینکه یک میلیون و 
۴۰۰هزار خانوار دارای فرزند معلول تحت پوشش هستند، گفت: ۲۰۰هزار 
زن سرپرست خانوار هم تحت حمایت هستند که در مجموع یک میلیون و 
۶۰۰هزار خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که براساس مطالعات 
انجام شده ۶۰درصد این افراد دارای مسکن مناسب نیستند که حدود ۸۰۰هزار 

خانوار را شامل می شود.
وی گفت: تاکنون ۱۵۰هزار نفر از این افراد دارای مسکن شدند و برای 
مابقی هم در زمان بندی انجام شده طی پنجسال احداث و واگذار می شود که 

البته قسمت اعظم آن با کمک افراد خیر ایجاد می شود.
نحوی نژاد در زمینه مستمری معلوان تاکید کرد: یکی از دغدغه هایی 
 که خانواده ها دارند مستمری معلوان اس���ت که البته سال ۹۶مستمری ها 
3/۵برابر افزایش یافت اما با توجه به اینکه در کل پایه مس���تمری کم است 
خیلی به چش���م نیامد و بدلیل وضع  اقتصادی امسال مشکاتی وجود دارد 
که امیدواریم در سال ۹۸بتوانیم متناسب با تورم میزان مستمری ها را افزایش 
دهیم.به گفته وی، طی ۹ماهه امسال ۵۰۰هزار نفر پشت نوبتی تحت پوشش 
سازمان قرار گرفتند این درحالی است که از اول انقاب تا امسال  3۲۵هزار 

مستمری بگیر تحت حمایت بودند.
وی افزود: با توجه به مش���کات مردم اکنون حدود ۱۵۰هزار خانواده 
پشت نوبت هس���تند که تاش می کنیم در سال آینده این افراد را هم تحت 

پوشش ببریم.

بقیه از صفحه اول
اصاحاتی در ایحه اصاح قانون مبارزه با پولشویی 

انجام شده است.
وی ادام���ه داد: علی اریجانی رئیس مجلس   و 
الهیار ملکش���اهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس از طرف مجلس و فرهاد دژپس���ند وزیر امور 
اقتصادی و دارایی و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس 
جمهوری به نمایندگی از دولت در این جلسه حضور 

داشتند.
به گزارش ایرنا، ایح���ه اصاح قانون مبارزه با 
پولشویی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در جلسه  ۱7 آبان  ۹۶ هیأت وزیران به تصویب رسیده 
بود، پس از تصویب در مجلس   به ش���ورای نگهبان 

ارسال شد.
شورای نگهبان هم پس از بررسی ایحه و ارائه 
ایرادات این شورا، آن را به مجلس اعاده داد. مجلس  
در ادامه با اصرار بر نظر خود، آن را به مجمع تشخیص 

مصلحت نظام ارسال کرد.
پیش از این، مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
جلسه ۲۴ آذر   بر اساس نظر هیات عالی نظارت این 

مجمع ماده یک این ایحه را اصاح کرده بود.
از چهار ایحه مرتبط با FATF، دو ایحه اصاح 
قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی 

تروریسم تائید نهایی شده است.
همچنین کنوانس���یون الحاق دول���ت   ایران به 
کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی )پالرمو( 
ب���ا اصرار مجلس بر مصوبه قبل���ی خود   در مجمع 

تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است .
 مجمع تشخیص می تواند منشا حل بسیاری از 

مشکات قرار بگیرد
نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام  
به ریاست آیت اه صادق آملی اریجانی، صبح دیروز   

برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی مجمع، در ابتدای جلسه 
دیروز، حکم انتصاب ریاس���ت مجمع از سوی مقام 
معظم رهبری توس���ط حجت ااس���ام و المسلمین 
محمدی گلپایگانی رئیس دفتر معظم له، قرائت و به 

آیت اه آملی اریجانی تقدیم شد.
در ادامه این جلسه، آیت اه آملی اریجانی از اعتماد 
مقام معظم رهبری و حکم انتصابش���ان برای ریاست 
مجمع و عضویت فقهای شورای نگهبان تشکر کرد و 
گفت: امیدوارم بتوانیم همه وظایف و مسئولیت هایی که 
در قانون اساسی برای مجمع و شورای نگهبان مصرح 

است را به نحو احسن انجام دهیم.
وي همچنین با گرامیداش���ت یاد روسای پیشین 
مجمع از شخصیت آیت اه هاشمی شاهرودی و آیت 
اه هاشمی رفسنجانی و خدماتشان در دوران ریاست 
این نهاد مهم تجلیل کرد و افزود: باید از رئیسان فقید 
مجمع، خصوصا مرحوم آیت اه هاشمی شاهرودی   یاد 
کنیم. ایشان از ارکان بس���یار موثر حوزه های علمیه 
و عالمی برجسته و متفکری صاحبنظر در حوزه های 
علمیه و یار وفادار و مخلص نظام و مقام معظم رهبری 
بودند.  از خصایص بارز آن بزرگوار تاش مستمر در 
حوزه های علمیه و مجاهدت علمی بود، به طوری که 
آثار گرانبهایی در حوزه های علمیه به جای گذاشته اند، 
خصوصا که در  عنفوان جوانی، تقریرات شهید صدر 
را به رش���ته تحریر در آوردند که این تقریرات همان 
زمان از آثار برجسته حوزه های علمیه محسوب می شد 
و بعد هم آثاری که از خود ایشان به جای مانده است 
سال های س���ال، مورد بهره برداری طاب و فضای 
حوزه های علمیه ق���رار خواهد گرفت. در همراهی با 
انقاب تاش بسیار زیادی داشتند، از جمله ده سال 
در قوه قضائیه خدمت شایانی کردند و منشا تحوات 

زیادی در قوه قضاییه بودند. 
آیت اه آملی اریجانی افزود: فرض است بر ما 
که از مرحوم آیت اه هاشمی رفسنجانی  هم یاد کنیم که 
دوره های متعددی در ریاست مجمع تشخیص خدمت 
کردند و در آن دوران مس���ائل مختلفی در مجمع حل 
ش���د، اگر تصمیمات مجمع در آن دوره ها نبود  برای 

کشور و مردم مشکل ایجاد می شد . 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همان 
گونه که مقام معظم رهبری در حکمش���ان فرمودند 

مجمع نهاد بس���یار مهم و موثری اس���ت، گرچه هر 
نهادی در جمهوری اس���امی، وظایفی خاص دارد و 
در چارچوب قانون اساسی و بر اساس مسئولیت هایی 
که تقنین می شود، عمل می کند، لیکن در همان حیطه، 
مجمع تشخیص حس���ب اصل ۱۱۲ قانون اساسی و 
همین طور اموری که به نحو وایی، به مجمع تکلیف 
شد، باید عمل ش���ود می تواند منشا حل بسیاری از 

مشکات قرار بگیرد.
وي تصریح کرد : اگر در جامعه اسامی با معضلی 
مواجه شویم بعد از ارجاع مقام معظم رهبری، مجمع 
تشخیص در پی حل معضل خواهد بود و سیاست هایی 
که به  نحو پیشنهادی خدمت مقام معظم رهبری تقدیم 
می ش���ود و همچنین تنافی برخی آرا بین مجلس   و 
شورای  نگهبان پدید آید مصالح جامعه را تشخیص 

و تصویب می کند. البته در حقیقت تنافی و تعارضی 
در بین نیست،چرا که شورای نگهبان بر حسب وظیفه 
قانونی، خاف ش���رع و خاف قانون اساسی را  در 
مصوبات مجلس و مجمع تش���خیص  ، مصلحت را 
تش���خیص می دهد  ؛ لذا بعضا وقتی برخی فقهای 
ش���ورای نگهبان در مجمع حضور پیدا می کنند، در 
مقام تشخیص مصلحت، رای و نظری غیر از آنچه در 
شورای نگهبان مطرح کرده اند، ارائه می دهند  و تعبیر 
تعارض که در متن آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام آمده است، دقیق نیس���ت و در واقع مجمع از 
حیث مصلحت نظر می دهد و این هیچ تنافی با وظیفه 
ش���ورای نگهبان ندارد و به لحاظ نتیجه ، نظر مجمع  

حاکم است.
 آیت اه آملی اریجانی افزود:  با مسائلی مواجه 
هستیم که در متن جامعه و برای مردم پیش می آید که 
از جهاتی به مصلحت باید رجوع کرد. این کار برای 
مردم و در خدمت مصالح عمومی ملت است. بخشی از 
این مصالح را مجلس ، ماحظه   و بر حسب آن تقنین 
می کند و بخش دیگر به صورت انطباق با سیاست های 
کلی نظام، در مجمع به لحاظ نظارتی که از س���وی 
رهبری به مجمع تشخیص نظام واگذار کرده اند باید 
مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نتیجه آن به محضر 
ایشان تقدیم شود که آن هم مسیر مهم و خاصی دارد 
که باید انش���ا اه بر حسب نظر مقام معظم رهبری به 

صورت عالمانه و مجدانه پیگیری شود.
وي افزود:    امروز در کشور با مسائل مهمی مواجه 
هستیم مسائلی که بعضاً از بیرون تحمیل شده و بعضًا 
هم از ناحیه نحوه مدیریت ما در داخل کشور به وجود 
آمده اس���ت . در چنین فضایی که دش���من به دست 
اندازی به سرمایه های واقعی جمهوری اسامی به ویژه 
سرمایه های اجتماعی طمع کرده است همه دستگاه ها 
و نهادهای حقیقی نظام   باید برای برون رفت از این 
مشکات دست در دس���ت هم با همه توان تاش 

کنند .
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: 
دشمن باید این احس���اس را بکند که همه ارکان و 
قوا متحد هس���تند و در مسیر خدمت به مردم و رفع 
معضات کشور با هدایت های مقام معظم رهبری عمل 

می کنند، البته اختاف سلیقه طبیعی است اما آنجا  که 
می خواهند تصمیمی گرفته  و راهکاری ارائه شود، باید 
همه قوا و نهادها در چارچوب ترسیمی از ناحیه مقام 
معظم رهبری، دست در دست یکدیگر بدهند و دشمن 
نباید احساس کند   در جایی رخنه ای وجود دارد و از 

طریق آن برای مردم می تواند مشکل ایجاد کند.
بر اس���اس این گزارش، همچنان که درباا اشاره 
شد،در این جلس���ه ادامه بررسی ایحه اصاح قانون 
مبارزه با پولش���ویی اختافی بین مجلس   و شورای 
نگهبان در دس���تور کار قرار گرفت و  پس از بحث و 
بررسی و استماع نظر نمایندگان شورای نگهبان، دولت، 
 مجلس  و کمس���یون های مربوطه ؛ در باره بند »پ« 
ماده »۲« اعضاي نظر شورای نگهبان را تائید کردند.در 
مورد ماده ۵ ، مصوبه مجلس  مورد تائید قرار گرفت. 

ماده 7 مکرر مصوبه مجلس از دیگر مواد اختافی بود 
که با اصاح بند ب و بند د و تبصره ۴ بند ذ و الحاق 
یک تبصره به بند ب ماده 7 مکرر، اصاحات مد نظر 

مجمع، به پایان رسید.
با اتمام بررسی ایحه پولشویی در مجمع ، ایحه 
الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه 
با جرائم سازمان یافته فرا ملی ) کنوانسیون پالرمو( در 

دستور کار آینده مجمع قرار خواهد گرفت.
 کدخدایی: CFTهمچنان دارای ایراد است

دراین ارتباط سخنگوی شورای نگهبان هم گفت 
که این شورا ایحه الحاق دولت   ایران به کنوانسیون 
بین المللی مقابله با تامین مالی تروریس���م)CFT( و 
طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری را همچنان دارای ایراد دانست و تائید نکرد.
به گزارش ایرنا، عباسعلی کدخدایی دیروز در نشست 
خبری   اظهار داشت: اعضای شورای نگهبان فقط در 
دو بند نظر مجلس را تائید کردند، ولی بقیه ایرادات این 
شورا به ایحهCFTهمچنان به قوت خود باقی است.

وي در پاسخ به س���ئوالي مبنی بر این که رویه 
مجمع تش���خیص مصلحت نظام در بررس���ی لوایح 
چهارگانه خاف قانون اساسی است، گفت: این رویه 
از سال ۸۴ اجرا شده است و روند جدیدی نیست، از 

این رو هیچ اشکالی به این موضوع وارد نیست.
 کدخدایی خاطرنش���ان کرد: همچنین اعضای 
ش���ورای نگهبان در باره طرح تشکیل وزارت میراث 
فرهنگی، گردش���گری و صنایع دستی، دو ایراد به آن 
وارد دانستند و مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص 
دادند.سخنگوی ش���ورای نگهبان یکی از ایرادات به 
طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی را نافی قوانین و 
مقررات قبل از انقاب بیان کرد و یادآور شد: تشخیص 
خاف شرع بودن آنها به عهده فقهای شورای نگهبان 

است و مجلس نباید آن را بررسی می کرد.
وي اضافه کرد: اعضای شورای نگهبان همچنین 
ایحه عضویت   ایران در همکاری های تائید صاحیت 
آزمایشگاهی آسیا- اقیانوسیه را مغایر قانون اساسی و 

شرع دانستند و ایراداتی را به آن وارد کردند.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: اعضای این 
شورا طرح اصاح قانون صدور چک را مغایر با موازین 

شرع و قانون اساسی ندانستند و آن را تائید کردند.
کدخدایی همچنین از ایراد ش���ورای نگهبان به 
طرح اصاح قانون بودجه سال ۹7 کل کشور خبر داد و 
گفت: مصوبه مجلس در این طرح مغایر با قانون اساسی 
است لذا در صورت لزوم متمم یا اصاحیه بودجه باید 

از طریق دولت در ایحه ای تهیه و ارسال شود.
وی اظهار داشت: اعضای شورای نگهبان همچنین 
اساسنامه شرکت فناوری های پیشرفته ایران و اساسنامه 
ش���رکت بازآفرینی شهری ایران را هم مغایر با قوانین 

شرع و قوانین اساسی نشناختند و آن را تایید کردند.
کدخدایی گفت: ابزاری برای شایس���ته سنجی 
نامزدهای انتخابات مجلس وجود ندارد، این مش���کل 
باید هر چه سریعتر حل شود. وی در پاسخ به سئوالی 
درباره عملکرد برخی نمایندگان که موجب هجمه به 
مجلس شده است و این که چگونه باید به نمایندگان 
مجلس نظارت ش���ود، افزود: شورای نگهبان بیش از 
شش هزار نفر نامزد برای ۲۹۰ کرسی را تایید می کند، 
قطعا افراد شایس���ته دیگری هم می توانند از میان این 

نامزدها انتخاب شوند.
 کدخدایی با تاکید بر ای���ن که فقط معیار تائید 
شورای نگهبان نیست و در ادامه این مردم هستند که آن 
۲۹۰ نفر را از میان شش هزار نفر انتخاب می کنند،اضافه 
کرد: شورای نگهبان بررسی حداقل شرایط که در قانون 
انتخابات آمده است را در مورد نامزدها بررسی می کند. 
برای مثال می توان به مدرک کارشناسی ارشد نامزدها 
اشاره کرد ولی عاوه بر تائید شورای نگهبان مکانیسم 
دیگر، رای مردم اس���ت که این دو در کنار هم باعث 

انتخاب افراد می شود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: ابزاری 
برای شایسته سنجی در هیچ کجا نداریم که این مشکل 
باید حل شود و باید ابزاری برای شایسته سنجی داشته 
باشیم. وي یادآور ش���د: استانی شدن انتخابات که در 
مجلس در حال بررسی است و هر آنچه قانونگذار تعیین 
تکلیف کند ما آماده اجرای آن هس���تیم.    کدخدایی 
افزود: بعد از اباغ سیاست های انتخابات، از مجلس این 
انتظار را داشتیم که قانون انتخابات را اصاح کند زیرا 

قانون انتخابات کنونی نواقص زیادی دارد. 
سخنگوی شورای نگهبان از مجلس خواست در 
زمان باقیمانده قانون انتخابات را هر چه سریعتر اصاح 

کند.
وی همچنین در پاس���خ به این س���ئوال که آیا 
نمایندگان در مورد طرح اس���تانی شدن انتخابات با 
ش���ورای نگهبان رایزنی کرده اند، گفت: ما نسبت به 
همه مصوبات مجلس باش���رط هستیم و هیچ گونه 
اظهارنظری نداریم. اظهارنظرات کارشناسی را که هرجا 
ازم باشد از ما درخواس���ت کنند در اختیار آنها قرار 
می دهیم ولی لزوما، این نظرات شورای نگهبان نیست .

کدخدایی یادآور شد: نظرات شورای نگهبان بعد 
از دریافت مصوبه و اعام رسمی شورای نگهبان است، 
بنابراین شورا پیشاپیش به هیچ کس قول نخواهد داد و 
قول هم نداده است و فقط بحث های کارشناسی اعام 

شده است.
وی در پاس���خ به سئوال دیگری در مورد این که 
مجلس به دلیل گستردگی بودجه شرکت های دولتی به 
جزئیات این موضوع ورود نمی کند آیا امسال این شورا 
به جزئیات بودجه ش���رکت های دولتی ورود می کند، 
تاکید کرد: در چند س���ال گذشته مرتبا شورای نگهبان 
با این ایراد روبرو بود، امسال مجلس همت بیشتری را 
برای درج این گونه بودجه ها که چندان آشکار نیستند، 
دارد؛ امیدواریم نمایندگان بتوانند بودجه شفاف تری را 

برای سال ۹۸ تصویب کنند.
وی همچنین درباره این که ایحه بودجه با تاخیر 
به مجلس ارائه ش���ده اس���ت بنابراین با تاخیر هم به 
شورای نگهبان خواهد آمد آیا سازوکاری دارید که به 
طور همزمان با مجلس بودجه در این شورا بررسی شود 
؟ گفت:   در س���ال های گذشته همین کار را کردیم و 
همزمان که در مجلس مواد بودجه تصویب می شد در 

شورای نگهبان هم به طور غیررسمی بررسی می شد.
 کدخدایی ادام���ه داد: تا زمانی که مصوبه نهایی 
به دست ما برسد، آمادگی بود که در زمان تعیین شده 
اعام نظر کنیم بنابراین امسال هم این کار را خواهیم 

کرد.

 اپیدمي استعفاء!
دکتر حسن قاضي زاده هاشمي، وزیر بهداشت و درمان همچون 
دکتر عباس آخوندي وزیر مسکن، راه و شهرسازي از دولت روحاني 
استعفاء داد و رفت. استعفاي وزیر از ادامه همکاري با دولت مستقر 
اگرچه در ه��ر نظام حکومتي و هر دولتي امکان دارد، اما در افکار 
عمومي و بخصوص در مطبوعات اقدامي طبیعي نیس��ت و علل و 
دایلي دارد که رؤس��اي دولت ها یا شخص وزیر مشروح آن را به 
اطاع عموم مي رس��اند. در همین آغاز بنویسم که اغلب وزراء یا 
مدیران ارشد اجرایي در دولت اگرچه در صف اول شرایط خاص 
مدیریتي در دوره سخت و خاص »تحریم« ها قرار دارند، همواره با 
دو مشکل دیگر نیز مواجه اند؛ یکي از جانب مجلس و گرایش هاي 
سیاسي �  گروهي فراکس��یون ها و برخي از نمایندگان که در کنار 
استفاده قانوني از حق سؤال و تقاضاي استیضاح وزیر، اغلب به جاي 
حل مشکات مدیریتي یا تصحیح برنامه ریزي ها به جهت گیري هاي 

خاص سیاسي و یا سلیقه اي منجر مي شود! 
دوم و شاید مهم تر و حساس تر از اولي، تفاوت هاي شخصي، 
سلیقه اي و دیدگاه هاي صف و ستاد در دولت است که از دوره اول 
ریاست جمهوري روحاني تا امروز بعد از دو سال از دوره دوم ادامه 
داشته و دارد. صف را معاونان و مشاوران مستقیم رئیس جمهور و 
نهادهاي مدیریتي متصل به نهاد ریاست جمهوري و زیر نظر مستقیم 
رئیس جمهور تشکیل مي دهند و ستاد را دستگاه هاي اجرایي و در 
رأس آن وزارتخانه ها با مس��ئولیت وزیر در رأس مدیریتي آن. به 
گمانم یادتان نرفته، استعفاي وزیر اقتصاد و دارایي »دکتر طیب نیا« 
را که بعد از مدتي معلوم شد اختاف وزیر )مسئول ستادي اقتصاد 
کشور( با جمعي از مسئوان »صف« در نهاد ریاست جمهوري بود 
که خود را طراح و س��کاندار برنامه ریزي اقتصادي و مالي کشور 
مي خوانند. طراحي که در مسیر خود دار را به مرز 17 هزار تومان 
و س��قوط آزاد ارزش پول ملي رساند و بلبشوي نقدینگي و افسار 
گسیختگي نرخ تورم همراه با رکود را رایج کرد. دکتر طیب نیا وزیر 
وقت اقتصاد و دارایي استعفاء داد و رفت، اما تا امروز هیچکدام از 
»دانشمندان!« اقتصادي و مالي در کنار رئیس جمهور در نهاد ریاست 
جمهوري و ش��وراهاي عالي »صف« نه تنها از مردم عذرخواهي 
نکرده اند که همچنان مدافع نظرپردازي ها و طراحي  هاي اشتباه خود 

هستند! 
قصد این نوشته ش��رح خدمات وزیر بهداشت و درمان دکتر 
قاضي زاده هاشمي نیست که در مدت پنج سال و نیم از دو دوره اول 
و دوم ریاست روحاني وزیر بود و همواره مورد تأیید رئیس جمهور، 
مجلس و بسیاري قرار داشت و او را وزیري موفق مي نامیدند. این 
حداقل را مي نویسم که در مقایسه با دیگر وزراء دولت، هیچ وزیري 
به اندازه دکتر هاشمي به سراسر کشور سفر نکرده است و از نزدیك 
تا دور افتاده ترین بخش هاي کشور حضور مستقیم نداشته است و 
آخرین نمونه از موفقیت اجرایي او، بعد از زلزله ویرانگر در کرمانشاه 

و »قصرشیرین« بود و...
دکتر قاضي زاده هاش��مي در بیان چرایي کناره گیري از دولت 
و اس��تعفاي خود گفته اس��ت: »... آخرین جلسه شوراي معاونین 
وزارتخانه را همه بشنوند، همه حرف ها را همانجا گفته ام، توضیح 
داده ام که چه کس��اني ما را اذیت کردند، کار آنها اذیت مردم بود. 
مشکات ما یك روزه،  یك س��اله یا مربوط به بودجه امسال نبود، 
مشکات ناشي از تفاوت دیدگاه و رفتار بود. این تفاوت به جنس 
هر یك از ما و ریش��ه ها، اعتقادات و باورها باز مي گردند. به جز 
صحبت هایي که در آخرین جلسه شوراي معاونین با همکارانم مطرح 
کردم که توصیه مي کنم همه آن را بشنوند، هرآنچه که منتسب به من 

منتشر شود فاقد ارزش و اعتبار است.« 
در یادداشت مدیر مس��ئول محترم یکي از روزنامه هاي صبح 
تهران »این حلقه را بشکنید آقاي رئیس جمهور« نکات خوبي آمده 

است که این نوشته را با آن پایان مي دهم.
»در روزهاي پایاني هفته گذش��ته که ش��ایعه استعفاي وزیر 
بهداشت و درمان بر سر زبان ها بود، رئیس دفتر رئیس جمهور که به 
نوعي سخنگوي غیررسمي دولت هم هست، از وي به عنوان وزیري 
ایق یاد کرد که رئیس جمهور روحاني در تاش است مانع رفتن 
این وزیر از کابینه شود. یك روز بعد از این سخن رئیس دفتر رئیس 
جمهور، خبر رسید که استعفاي وزیر بهداشت پذیرفته شده و آقاي 

روحاني براي این وزارتخانه سرپرست تعیین کرده است. 
با انتشار خبر پذیرش استعفاي وزیر بهداشت، این سؤال به وجود 
آمد که اگر او وزیر ایقي بود چرا با رفتنش از دولت موافقت ش��د 
و اگر ایق نبود چرا رئیس دفتر رئیس جمهور آن همه از او تعریف 
کرد و خبر از تاش براي راضي کردنش داد؟ و چرا به فاصله کمتر 
از یك روز برخاف این سخن، استعفایش پذیرفته شد و به حذف 

شدنش از دولت رضایت داده شد؟
ش��اید بتوان پاسخ این سؤال ها را از متن استعفاي دکتر حسن 
قاضي زاده هاشمي به دست آورد که مشکل را در وعده هاي عملي 
نشده سازمان برنامه و بودجه دانست و البته نکات دیگري هم گفت 
که گویاي وضعیت نامناسب مدیریتي کشور است. جالب است که 
سرپرست وزارت بهداشت در اولین اظهارنظرش درباره چگونگي 
فعالیت در این وزارتخانه سخني گفت که نشان دهنده صحت گایه 
دکتر قاضي زاده از سازمان برنامه و بودجه است. سرپرست وزارت 
بهداشت که قبًا معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه بود گفت: »با 
رابطه اي که با دوستانمان در سازمان برنامه و بودجه داریم، امیدواریم 

بتوانیم در تخصیص منابع مناسب تاش کنیم.«
این سخن نشان مي دهد گره کار را باید سازمان برنامه و بودجه 
بگش��اید و گویا با رفتن دکتر حس��ن قاضي زاده هاشمي این گره 
گشوده خواهد شد. اگر چنین است، چرا با در اختیار گذاشتن منابع 
مناسب، کاري نکردند که وزیر بماند و از تجربه اي که در 5 سال و 

نیم وزارت اندوخته بود استفاده و کارهاي ناتمام را تمام کند؟
حاا که مشخص شده مشکل اصلي در سازمان برنامه و بودجه 
است، آقاي رئیس جمهور باید براي این سازمان چاره اي بیندیشد. 
با توجه به اطاعات موجود، ماجرا بسیار فراتر از اختاف نظر میان 
رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر بهداشت است. مشکل، حتي از 
سلیقه اي عمل کردن و گایه مند ساختن وزرا و دستگاه ها و خاصه 
خرجي ها هم فراتر است. مشکل اصلي در حلقه تنگ و محدودي 
است که رئیس جمهور روحاني در آن محصور است. این حلقه که 
چهار پنج عضو دارد و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه نیز یکي از 
آنهاست، شاید دلسوز و خواهان خدمت باشند ولي کارنامه آنها نشان 
مي دهد به همان اندازه که در محصور نمودن رئیس جمهور موفق 

بوده اند در پیشبرد امور کشور ناموفق هستند.«

يادداشت

امنیت و محدودیت

هفته قبل یادداشت هایي نوشتم درباره قوانین فضاي َمجازي و اهمیت 
آن در شرایط کنوني و سرنوشت آتي ما و تمام مردم جهان! شاهد از غیب 
رس��ید و اتفاقاتي افتاد که نشان داد تذکر و توضیحات ما کامًا بجا و به 
موقع بوده است، زیرا هنوز عده اي تصور و تصویر واقع بینانه اي از جهان 

َمجازي و قدرِت ماندگار و تأثیر پایدارِ آن ندارند.  
وزیر ارتباطات درباره دستور قضایي فیلترینگ و ممنوعیت استفاده 
از شبکه اینستاگرام نکته جالب و تأمل انگیزي گفته است که هشیارکننده 
است. عبرت مي آموزد و تفکر برمي انگیزد. مضمون سخن وزیر ارتباطات 
آقاي آذري جهرمي تنبّه به مسئوان است تا از ایجاد هزینه و اصطکاک 
بیهوده حذر کنند و حداقل حساس��یت شرایط و رنجش هاي عمومي را 

درک کنند.  
به عبارت دیگر مدیران و تصمیم گیران قضایي و امنیتي لطفاً توجه 
کنند و هشیار باشند و بازهم لطفاً از فرداي تعطیل اینستاگرام و فیلترینگ 
این شبکه اجتماعي، به حکومت و مردم گزارش دهند که آیا آمار جرم و 
جنایت و بزهکاري تغییر مي کند یا کرده است؟ و اساساً در موارد مشابه 
گذشته مثل ممنوعیت فیسبوک و تلگرام و غیره چه اثري بر زندگي و باا 
بردن کیفیت روابط و مناسبات اجتماعي و تربیت و اخاق فردي برجاي 
نهاده که باز هم همین رخداد با همان شیوه و هزینه هاي داخلي و خارجي 
که بي نتیجه بودنش روش��ن است، قرار است دوباره و چندین باره اتفاق 

بیفتد؟  
مضمون کام اینکه، این شیوه در محدودسازي ارتباطات قبا جواب 
نداده و تجربه هاي مکرر از ویدیو تا ماهواره و بس��یاري دیگر از این نوع 
امکانات، نشان داده که تنها راه مناسب، ایجاد زیرساخت هاي قویتر است. 
انگار باید بدیهیات را توضیح دهیم؛ این یك امر بدیهي اس��ت که در هر 
عرصه اي نمي توان صورت مس��ئله را پاک کرد و خود یا کل مملکت را 
کنار کشید. باید کار کرد و محتواي عالي تولید کرد که موازنه ها را به نفع 

ما برهم بزند.  
تلویزیون اگر برنامه عالي و محت��واي مردمي و ملي و هنري قابل 
قبول مي داش��ت و به مدیران و هنرمندان برجسته و ایق میدان مي داد در 
رقابت بزرگ تبلیغات جهاني ما برنده بودیم، و این همه دیش ماهواره در 
سقف خانه ها و روي پشت بام ها ظهور نمي کرد. درست مثل این است که 
در عرصه دفاعي و مناسبات قدرت نظامي، بگوییم خطرناک است و اگر 
انفجاري در حین آزمون و خطا رخ دهد ممکن است دانشمندان و نظامیان 
ما کشته ش��وند. یا دیگري بگوید جنگ بد است و ما طرفدار خونریزي 
نیستیم و اگر دشمن جنگ افزار تولید کرد و شبکه عظیم نیروي هوایي و 
موشکي دارد پس فعل حرام مرتکب مي شود و کار منافي انسانیت مي کند 
و... حال آنکه عقل و منطق حکم مي کند که ما عرصه را خالي نکنیم و با 
اتکا به عقل و علم بومي و پشتیباني وحدت و همراهي ملي به پیش رویم 

و به قدرت اول بدل شویم.  
وقتي این زمینه هاي سخت افزاري را انکار نمي کنیم چرا در مسایل 
نرم افزاري که مهمتر و اثرگذارتر است، به جاي کار و تربیت عمومي جامعه 
و حمایت از مردم در مقابله با دش��منان، دست خود را مي بندیم و مردم 
را محروم مي کنیم تا راه ورود به فضاي مجازي نیز یکس��ره از دسترس 
عموم خارج شود؟ این رویکردها تاکنون چه سود و منفعتي داشته و آیا 
در هنگامه هاي سخت که افکار عمومي باید به مقابله با دشمنان خارجي 
و ایجاد همدلي و وحدت بپردازد، چگونه مي توان فقط با بي اعتمادي و 
سلب دسترسي مردم به هر امکان نویني این مسایل مهم را به پیش برد و 

متحقق کرد؟  
شبکه هاي اجتماعي تنها ابزار هستند. ظرفهایي هستند که مظروف و 
کیفیت استفاده و زیانش به عملکرد و برنامه ریزي ما بازمي گردد. این مسایل 
طبعاً نقش��ي در کاهش جرم و رفتارهاي منافي عفت ندارد. فقط و فقط 
مشکات جاري را عمیق تر و پنهان تر خواهد کرد. بااخره از نقطه اي باید 

به مردم اعتماد کرد و براي درک و فهم و انتخابشان ارزش قائل شد. 
مثالها در این زمینه متعدد است و تاکنون نیز علیرغم هزینه هاي فراوان 
و حتي رودررو قرار دادن نیروهاي رس��مي با بخشي از مردم و گاه ورود 
مأموران به حریم شخصي براي جمع کردن دیش هاي ماهواره و تصویب 
قوانین سفت و سخت، نتیجه مورد نظر طرفداران محدودسازي به دست 
نیامده اس��ت. حتي در شهرهاي بزرگ استقبال افزون شده و اینها نتیجه 
رویکرد سلبي است وگرنه در هرکجا که رویکرد رقابتي و اعتماد به مردم 

به رسمیت شناخته شده و به مردم رجوع کرده ایم برنده ما بوده ایم.  
پس به جاي اجراي تصمیماتي که تجربه هاي مکرر نش��ان از عدم 
توفیق آن دارد بیاییم دست به دست هم، به مردم میدان دهیم و در ایجاد و 

تولید محتواي انساني و اخاقي و مبتني بر منافع ملي بکوشیم. 
تجربه و تاریخ نش��ان مي دهد که الزاماً محدودیت امنیت زا نیست، 
در عصر نوین و دوران اینترنت و آگاهي لحظه اي، محدودس��ازي بیشتر 
حساسیت و قهر به جا مي گذارد. چه سود از این همه قهر و قوانین سلبي و 
اعاده به جبر و کیفر در موضوعات فراگیري که نمي توان با آن مقابله کرد 

مگر با تدبیر و کار صمیمانه و خردمندانه؟  
شاید برخي مي خواهند یك شبه فتح الفتوح کنند. خیر، باید کار کرد 
و در علم و ارتباطات و اطاعات صدها برابر بیشتر باید کار کرد و مردم و 
نخبگان را تجهیز نمود. پس دوستي و مهر و اعتماد را به جامعه بازگردانیم؛ 

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خویش را کنیم آباد..

سيد مسعود رضوي

مدیرعامل س���ازمان مدیریت 
میادین میوه و تر بار شهرداری تهران 
از آغاز اجرای اس���تاندارد مدیریت 
 ایمنی مواد غذایی در میادین میوه و 
تر بار خبر داد و گفت: با اجرای این 
اس���تاندارد در میادین میوه و تره بار 
شهید لواسانی و سردار جنگل، راه 
جدید و اب���زار تازه ای را برای حفظ 
و ارتقای سامت غذایی شهروندان 

شروع کرده ایم.
به گزارش رواب���ط عمومی 
سازمان مدیریت میادین شهرداری 
تهران، سید سعید راد افزود: همزمان 
با نهایی ش���دن برنام���ه مدیریت 
 ایمنی مواد غذایی تحت اس���تاندارد 
 »ای���زو ۲۲۰۰۰« در میادین میوه و 
تر بار شهید لواسانی و سردار جنگل، 
در تاش هستیم تا به تدریج استاندارد 
 مذکور را در س���ایر میادین میوه و 
تربار هم اجرایي کنیم.وی با اش���اره 
به این که این استاندارد، الزاماتی را 
برای سازمان های مذکور ایجاد می کند 
تا تضمین کنند که محصوات ارائه 
شده از س���وی آنها عاری از انواع 
آلودگی های میکروبی، شیمیایی و 
فیزیکی است، اظهار داشت: استاندارد 
»ایزو ۲۲۰۰۰« برنامه مدیریت ایمنی 

مواد غذایی و به نوعی متضمن امنیت 
محصول است که در سطح بین المللی 
برای سازمان های فعال در زنجیره مواد 
غذایی اجرا می ش���ود.راد با بیان این 
که این چرخه ک���ه از تولیدکننده تا 
مصرف کننده و به اصطاح »از مزرعه 
یا صید تا س���فره« را در بر می گیرد، 
از مخاط���رات فرآورده های غذایی 
پیشگیری مي کند و متضمن سامت 
محصول است، تصریح کرد: خود را 
موظف می دانیم محصواتی که در 
میادین و بازارها عرضه می شود، عاوه 
بر قیمت مناسب، با استاندارد و ایمنی 
باا و سامت و کیفیت مطلوب در 
اختیار شهروندان قرار گیرد.مدیرعامل 
سازمان میادین میوه و تربار در پایان 
با تاکید ب���ر این که امنیت محصول 
و سامت غذایی شهروندان یکی از 
مهمترین اولویت های این س���ازمان 
است، خاطرنش���ان کرد: افزایش 
کیفیت، کنترل قیمت و رعایت حقوق 
شهروندی، سه معیار اصلی ما در جلب 
رضایتمندی مردم است که استاندارد 
مدیریت ایمنی مواد غذایی، راهی و 
ابزاری برای ارتقای کیفی محصواتی 
است که در میادین عرضه مي شود و 

به مصرف شهروندان می رسد.

بقیه از صفحه اول
ب���ه گزارش جم���اران، وی   بر 
ضرورت اصاح جایگاه معلم در نظام 
آموزشی کش���ور تاکید کرد و گفت: 
متاس���فانه نسبت به ارتقای منزلت و 
معیشت معلمان غفلت هایی صورت 
گرفت���ه و جای���گاه معلمان عزیز در 
جامعه ما آنگونه که در ش���أن و مقام 
آنهاست قرار ندارد و هم دولت و هم 
مجلس باید در زمینه اصاح این روند 
اقدامات ازم را انجام دهند و به عنوان 
خدمتگزار معلمان عزیز در کمیسیون 
آموزش و تحقیقات در این راس���تا به 
اتف���اق همکارانم تاش خواهم کرد.

عارف همچنین  با اشاره به حمایت 
فراکسیون امید از دولت و با بیان این که 
برخی یادشان رفته که چگونه بر سرکار 
آمدند،گفت: وزرایی که مدعی اصاح 
طلبی هس���تند ، هماهنگی مناسبی با 
فراکسیون امید ندارند و متاسفانه  برخی 
دوستان اصاح طلب که عهده دار سمتی 
می ش���وند با رفتاری که تلقی عافیت 
طلبی و ماندگاری در قدرت به هر قیمتی 
می شود عملکرد آنها بعضا به هیچ وجه 

با گفتمان اصاح طلبی همخوانی ندارد.
وی با ی���اد آوری تاثیر گذاری 
جریان خ���ط امام از خ���رداد ۴۲ در 
تحواتی که منجر به پیروزی انقاب 
اسامی شد، تاکید کرد: خط امامی ها 
که بعدها ب���ه جریان اصاح طلب نام 
گرفتند جریان اصیل انقاب هستند و 
نباید خودشان را از متن تحوات جامعه 
کنار بکشند. رئیس شورای عالی سیاست 
گذاری اصاح طلبان   با  گایه از برخی 
اظهانظرها در داخل خانواده اصاحات 
که بعد از تشکیل فراکسیون امید نقدهای 
غیرمنصفانه به این فراکس���یون مطرح 
کردند،تاکید ک���رد: در زمان انتخابات 
شوراها که متاسفانه لیست های جعلی 
فراوانی در مقابل لیست اصلی اصاح 
طلبان منتشر شد اما تمامی اعضای لیست 
امید در ته���ران رای  آوردند. آیا این 
رای آوری تصادفی است؟ ممکن است 
ضابطه ای که منجر به تشکیل لیست 
امید شوراها شد دارای اشکااتی بوده که 
مطمئنا در انتخابات آینده اصاح خواهد 
شد اما هیچکس نمی تواند مدعی شود 
هریک از اعضای این لیست نماینده یک 

فرد بودند.
 رئیس ش���ورای عالی سیاست 
گذاری اصاح طلبان با بیان این که باید 
در مقابل مردم مسئولیت پذیر باشیم، 
گفت: در درون خان���واده اصاحات 
باید وحدت، هماهنگی و انس���جام را 
سرلوحه فعالیت های خود قرار دهیم و 
برای رسیدن به وحدت هیچ راهی جز 
گذش���ت نداریم. اگر از داخل شورای 
عالی سیاس���ت گذاری اصاح طلبان 
چند صدا بیرون بیاید، مطمئنا شکست 

خواهیم خورد.
ع���ارف در پایان ب���ا توصیه به 
همه دلس���وزان نظام ب���ه وحدت و 
همدلی در شرایط فعلی کشور، تاکید 
کرد: اقش���ار مختلف م���ردم اعم از 
کارگران،معلمان،دانشجویان مطالبات به 
حقی دارند که باید مسئوان پاسخ  قانع 

کننده به آنان بدهند. 
برخوردهای امنیتی و قضایی با 
مطالبات قانونی اقشار مختلف مردم چاره 
کار نیست و مسئوان ذیربط باید درباره 
برخی اخبار نگران کننده از نحوه برخورد 

با فعاان صنفی شفاف سازی کنند.

عارف: برخوردهاي امنیتي با مطالبات قانوني، چاره ساز نیست

تصویب نهایي قانون مبارزه با پولشویي

 اجرای استاندارد مدیریت ایمنی 
مواد غذایی در میادین شهرداری تهران

سرپرست وزارت بهداشت، با خطاب قرار دادن 
دکتر هاشمی، گفت: همیشه چنین انسان هایی را 
ستوده ام که بر مبنای شکستن عادات و محدوده های 

گذشته عمل می کنند.
به گزارش مهر، سعید نمکی، در جلسه شورای 
معاونین وزارت بهداشت که با حضور دکتر هاشمی 
برگزار ش���د، اظهار داشت: دکتر هاشمی، شجاعت، 
جس���ارت و صداقت زیادی داش���ت که به دریای 
مواج زد و تصمیماتی گرفت که قبل از وی، کسی 
نمی گرفت. دومین ویژگی ممتاز وی، پیگیری و اصرار 
در رسیدن به اهداف سازمانی اش بود و بارها این 

خصوصیت مثبت دکتر هاشمی را بازگو کرده ام.
وی از عشق به مردم به عنوان ویژگی بارز دکتر 
هاشمی یاد کرد و افزود: من تفاوت عشق با رفع 
تکلیف را متوجه می شوم چون همیشه عاشقانه و 

با دلم زندگی کرده ام. 
همیشه می گویم نه مزد کارگری بلکه عشق 
بود که معماری سنتی ما را آفرید. معمار قدیمی ما، 
خط الراس نمی دانست و در ذهنش خطوط را رسم 
می کرد. بنابراین می بینیم که سردرب های بناهای 
عظیم سنتی، یک سانتی متر هم با هم تفاوت ندارند، 
ام����ا امروزه با وجود اینکه با چندین کامپیوتر اقدام 
به طراحی می کنند، پس از ساخت بناها، می بینیم 
که هنوز مش����کاتی وجود دارد چون چاشنی کار، 

با عشق نیست .
نمکی با بیان اینکه مدیران و روسای بسیاری 

از دستگاه های اجرایی و نهادها عوض می شوند 
و من هیچ دخالت����ی نکردم، افزود: در مورد دکتر 
هاشمی در زمان، پذیرش مجدد مسئولیت در دولت 
دوازدهم تنها کسی بودم که بیشترین اصرار را کردم 
و هفته گذش����ته نیز با ایشان جلسه ای داشتم و با 
عش����ق از ایشان تقاضا کردم که به مسئولیت خود 
بازگردند، اما احس����اس کردم که وی به اندازه ای 
خسته و دلشکسته است که شاید اصرار بیشتر، معنی 

و فایده ای نداشته باشد.
سرپرست وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: دو 
روز قبل، پیش از اینکه حکم سرپرستی من برای 
وزارت بهداشت نوشته شود، به دکتر واعظی گفتم 
برای آخرین بار هم که شده با دکتر هاشمی تماس 
بگیرید و یک بار دیگر از طرف من از ایشان خواهش 
کنید بلکه دلش نرم شده باشد و به وزارت بهداشت 
برگردد و دکتر واعظی به من گفت که اگر جواب 
دکتر هاشمی منفی بود، که من هم گفتم بپرسید که 
چه کسی را به جای شما جایگزین کنیم که راه شما 
را ادامه دهد و هر کسی که دکتر هاشمی تایید کردند 
را بگذارید و ما هم به او کمک می کنیم. دکتر واعظی 
با من تماس گرفت که با دکتر هاشمی صحبت کردم 
و وی گفته من دیگر به وزارت بهداشت نمی روم 
و در مورد جایگزین خودش در وزارت بهداش����ت 
اول گفته اس����ت که من دخالت نمی کنم. اما دکتر 
واعظی به او گفته اند دخالت نکنید، اما رفاقت کنید 
و مش����ورت بدهید که ایشان هم، نام بنده را آورده 

ب����ود. بعد از این بود که خدمت رئیس جمهوری 
رس����یدیم و ۸۰درصد از صحبت های ما با رئیس 
جمهوری و رییس دفتر رئیس جمهوری، ذکر خیر 

دکتر هاشمی بود.
نمکی تاکید کرد: دکتر هاشمی کارهای بزرگی 
کرد و قدم های بزرگی برداشت و برای مردم این 
س����رزمین، مهربانی زیادی کرد و همه امید ما این 
است که وی با محبتی که دارد، در کنار ما باشد و 

راهنمایی و ارشاد کند. 
سرپرست وزارت بهداشت خطاب به معاونین 
و مدیران ارشد وزارت بهداشت گفت: دیدگاه من به 
شما، به عنوان سرمایه های ملی است و بارها گفته ام 
که دکتر هاشمی در حوزه های مختلف بهترین ها را 
برای مسئولیت در وزارت بهداشت و دانشگاه های 
علوم پزشکی انتخاب کرده است و به شدت معتقدم 
که دکتر هاش����می نخبگانی را گرد هم جمع کرده 
که نیازی به هیچگونه تغییر نیست و باید با همدلی 
و ه����م افزایی در کنار همدیگر کار کنیم و باید از 

راهنمایی های دکتر هاشمی بهره ببریم.
نمکی تاکید کرد: رویکرد و نگاه من، مشورتی 
و مدیریت کارشناسی است و گرچه خودم در حوزه 
سامت تجربه دارم، اما به نظرات و راهنمایی های 
معاونین و مدیران و کارشناسان، اتاق های فکر و 
انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی نیاز 
دارم چون آنها می توانند پشتوانه های فکری مدیریت 

وزارت بهداشت باشند.

سرپرست وزارت بهداشت : دکتر هاشمی، شجاعت، جسارت و صداقت زیادی داشت

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: همکاری دولت و 
بسیج در بخش هایی آغاز شده است اما تا حد مطلوب تعامل 

فاصله داریم. 
سردار غامحس���ین غیب پرور در گفتگو با مهر، چهل 
سالگی انقاب را تعقلی برای عبور از بحران اقتصادی دانست 
و گفت: بس���یج بارها برای کمک به دولت طرح ارائه داده و 
آمادگی خود را اعام کرده و طرح های کاما عمیاتی دارد.وی 
افزود: در بخش هایی از دولت همکاری با بسیج شروع شده 

است اما متاسفانه تا حد مطلوب تعامل و همکاری فاصله داریم. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: لنگرگاه دین خدا 
مردم هستند و اصا بدون مردم انقاب مفهومی ندارد و بقاء 
انقاب بدون حضور مردم ممکن نیست.با خدمت و صداقت 
می توان سرمایه مردمی را حفظ کرد.وی با تاکید بر اینکه باید از 
شعاردادن پرهیز کرد، گفت: باید مردم، مسئولین را در کنار خود 
ببینند؛ یکی از دایل موفقیت ما در هشت سال دفاع مقدس این 
بود که مردم مسئولین را از خودشان و در کنار خود می دیدند.

سردار غیب پرور:همکاری دولت و بسیج آغاز شده است

معاون هماهن���گ کننده ارتش 
گفت: کساني که همایش هاي مختلف 
مدیریت جهادي برگ���زار مي کنند، 
خوب است شیوه مدیریت و زندگي 
فرماندهان شهید نیروي هوایي را هم 

ببینند.
به گزارش ف���ارس، امیر دریادار 
حبیب اه س���یاری در مراسم سالگرد 
شهادت امیر منصور ستاری فرمانده 
اس���بق نیروی هوای���ی و جمعی از 
فرماندهان و مسئوان این نیرو، که در 
ستاد نهاجا برگزار شد، اظهار داشت: 
انسان موفق کسی است که کشورش 
به وجود او افتخار کند و همه قهرمانان 
نیروی هوایی از جمله همین شهدای 

عزیز، برای ما تاریخ ساز بودند.
وی افزود: آنچه باعث شد شهدای 
نیروی هوایی تاریخ ساز شوند، تفاوتی 
است که در نوع فرماندهی و مدیریت 
آنها بود و آن هم مدیریت جهادی است 

که این روزها مطرح می شود .

رئیس ستاد آجا ادامه داد: شهدا 
تکلیفی عمل کردند تا کاری کنند که 

کشورشان به آنها افتخار کند.
وی گفت: اگر دشمن می توانست 
تاسیس���ات جزیره خارک را از کار 
بیندازد، قطعا از نظر اقتصادی در جنگ 
دچار مشکل می شدیم، اما با حضور 
به موقع نیروی هوایی و قدرت پدافند 

نتوانستند ضربه ای وارد کنند. 
 مع���اون هماهنگ کننده ارتش 
افزود: امروز به برکت خون ش���هدا و 
جانفشانی رزمندگان، سازنده هواپیما 
شده ایم و همان تجهیزات به گونه ای 
نگهداری و به روز می شود که قدرت 

اول منطقه هستیم.

دریادار سیاری:فرماندهان شهید نیروی هوایی الگوی مدیریت جهادی اند

 معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در جریان سفر خود به کابل با 
اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کرد .

در این دیدار دو طرف در باره اهمیت مناسبات همه جانبۀ دولت با دولت، 
پروسۀ صلح به رهبری و مالکیت افغان ها و چگونگی استفاده بهتر از بندر چابهار 

بحث و تبادل نظر کردند.
 بر اساس آنچه که سایت ریاست جمهوری افغانستان اعام کرده است ،
 سید عباس عراقچی   در این دیدار در باره رایزنی اخیر مقامات ایرانی با طالبان 
به رئیس جمهوری افغانستان  گزارشی ارائه  داد و از تعهد دولت ایران به اصل 
رهبری و مالکیت حکومت افغانستان در تداوم پروسۀ صلح،  به رئیس جمهوری 

افغانستان اطمینان داد.
همچنان در این دیدار تاکید ش����د که در تمام ابعاد با هماهنگی بیشتر کار 

صورت گیرد تا نتیجۀ موثر به دنبال داشته باشد.

معاون عملیات سازمان امداد و 
نجات هال احمر با اش���اره به وقوع 
برف، کواک و سیل و آبگرفتگی در 
۱۹ استان کشور گفت: بیش از ۶۰۰۰ 
نفر به دلیل این حادثه طی ۴۸ ساعت 
منتهی به روز شنبه امدادرسانی شدند.

ش���اهین فتحی در گفتگو با فارس، 
در زمین���ه وقوع ب���رف و کواک 

در کش���ور اظهار داشت: ۱7 استان 
مرکزی، مازندران، لرس���تان، گیان، 
کردستان، قم، قزوین، زنجان، سمنان، 
فارس، خراسان شمالی، چهارمحال و 
بختیاری، تهران، البرز، اصفهان، اردبیل 
و آذربایجان غربی طی ۴۸ س���اعت 
گذش���ته درگیر برف و کواک شده 

است.

گزارش عراقچی به رئیس جمهوری 
افغانستان در مورد مذاکره با طالبان

 امدادرسانی به 6000 هموطن 
گرفتار در برف  و سیل



س���ازمان آموزشی علمی فرهنگی 'آیسیسکو 'سال 
2019 را سال میراث فرهنگی جهان اسام وشهر قدس 
اشغالی را پایتخت دائمی فرهنگ اسامی و عربی معرفی 

کرد .
به گزارش روزنامه اردنی' الدستور' سازمان آیسیسکو 
که نهادی وابس���ته سازمان همکاری های اسامی است، 
درراستای اجرای قطعنامه دهمین نشست وزرای فرهنگ 
کشورهای عضو س���ازمان همکاریهای اسامی امروز 
 ب���ا صدور بیانیه ای از اعضای خود خواس���ت ضمن 
گرامیداشت این رخداد مهم، بر اهمیت میراث فرهنگی 
وتمدن کهن جهان اسام در ذهن همگان وحفاظت از 

هویت ملت ها تاکید کنند .
بیانیه آیسیس���کو با اش���اره به تاریخ کهن جهان 
اس���ام،تمدن متمایز وفرهنگ متنوع آن همچنین رابطه 
فرهنگ اس���امی با دیگر فرهنگ ها ، میراث فرهنگی 
جهان اسام را مظهر تمدن اسامی وزمینه ای برای ظهور 

فرهنگ های متنوع دانست. آیسیسکو خواستار حمایت 
کشورهای اسامی از کمیته میراث جهان اسامی وابسته 
به این سازمان وتاش بیشتر برای حفظ میراث فرهنگی 
اسامی وتوجه بیشتر به برنامه های فرهنگی جهان اسام 
ازجمله معرفی آثار تاریخی وباستانی وثبت آنها در فهرست 

میراث فرهنگی جهان شد.
این بیانیه تخریب آثار باستانی کشورهای اسامی در 
جنگ ها، درگیریها واقدامات تروریستی را محکوم کرد.

آیسیس���کو همچنین خواستار استفاده از نیروهای 
مجرب در زمینه حف���ظ میراث فرهنگی ومعرفی آثار 
فرهنگی اس���امی همزمان با اعام قدس ش���ریف به 
عن���وان پایتخت فرهنگی جهان اس���ام در س���ال 
 2019 وپایتخ���ت دائم���ی فرهنگ اس���امی وعربی

 شد. نشست وزرای فرهنگی جهان اسام در ماه گذشته 
ش���هر قدس را پایتخت دائمی فرهنگ اسامی معرفی 

کرد.

3 اخبار داخلي
یكشنبه 16 دي  1397ـ    29 ربيع الثاني  1440ـ   6 ژانویه 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27190

کوتاه آموزشيآيسيسكو  2019 را سال ميراث فرهنگي اسام معرفي كرد

تعدد موسسات غیردولتی، بزرگترین چالش  نظام آموزش عالی
مدیر کل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
اظهار کرد: تعدد موسسات غیردولتی و آزاد آموزش عالی با زمینه های مشترک 
آموزشی یکی از بزرگترین چالش های این موسسات و نظام آموزش عالی 

است.
به گزارش ایسنا، دکتر »فرزانه شمیرانی« گفت: تعدد موسسات غیردولتی و 
آزاد آموزش عالی با زمینه های مشترک آموزشی یکی از بزرگترین چالش های 

این موسسات و بطور کلی نظام آموزش عالی است.
وی گفت: این مشکات در دو بعد قابل ذکر هستند، بعد اول مربوط 
به خود موسس���ات و عملکرد آنهاست و بعد دوم به وزارت علوم مربوط 

است.
مشکات مدارس از زبان یک معلم بازنشسته

یک معلم بازنشسته آموزش و پرورش می گوید وابستگی مالی مدارس 
به والدین موجب می شود درخواست های نامعقول و نادرست والدین از نظام 

آموزشی در مدارس نفوذ پیدا کند.
عنایت اه معشوری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه آنهایی که 
باید بدانند، نمی دانند آموزش و پرورش تا چه اندازه مهم است. نتیجه اینکه 

معلم، دانش آموز و والدین در رینگ مسابقات آموزشی هستند.
وی با اشاره به شکاف های نسلی ناشی از تغییرات اجتماعی، فرهنگی و 
فناوری ادامه داد: این تضادها مشکاتی را برای جامعه آموزشی ایجاد کرده 
اس���ت. ساختار خانواده نیز با برنامه های آموزشی هماهنگ نیست و گاهی 
خانواده از مدرسه تقاضایی دارند که مدیر و معلم را به سمت نادرستی سوق 
می دهد. این معلم بازنشسته ادامه داد: متاسفانه نیازهای اقتصادی مدارس در 
بودجه کشور نادیده انگاشته می شود. این مساله باعث می شود مدارس راهی 
جز کمک مالی گرفتن از خانواده ها نداشته باشند و سبد خانوار را هدف قرار 
دهند. وی با بیان اینکه گاهی مدارس برای پرداخت هزینه های جاری خود 
نیز دچار مشکل هستند، تصریح کرد: همه این دغدغه ها در حالی است که 
مدارس در این شرایط راهی جز دریافت کمک های مالی از والدین ندارند و 

این ارتباط به ناچار برقرار می شود .
این معلم بازنشسته افزود: معلمان باید دوره رشد دانش آموزان را مطالعه 
کرده و در هر مقطع متناس���ب با آن دوره رفتار کنند، در غیر این صورت 
برخوردهای نامناسبی میان دانش آموز و معلم رخ می دهد. معلم باید بااترین 
تراز علمی را در برخورد با دانش آموز داشته باشد اما معلمان یا این علم را 

ندارند یا تنها در تئوری مطالعه کرده اند.
 تحصیلکرده های بیکار ۱.۲میلیون نفرشدند

جمعیت شاغل کشور به مرز 2۴میلیون نفر نزدیک شد و جمعیت فارغ 
التحصیل بیکار با رش���د 1۳۵هزار نفری به یک میلیون و 2۸0نفر رس���ید تا 

تحصیل کرده ها، ۴0.۵درصد از کل جمعیت بیکار را تشکیل دهند.
به گزارش مهر، بررسی جزئیات نتایج آمارگیری نیروی کار پاییز 9۷به 
استناد آخرین گزارش مرکز آمار ایران، فارغ التحصیان آموزش عالی تا پایان 
پاییز امسال، یک میلیون و 2۸۶هزار و ۸۵نفر از جمعیت بیکار کشور را به 
خود اختصاص می دهند در حالیکه جمعیت این افراد در پاییز سال گذشته 
یک میلیون و 1۵0هزار و 9۶9نفر بود؛ بنابراین به رغم اینکه نرخ بیکاری 
جمعیت فارغ التحصیل کشور در پاییز امسال بدون تغییر نسبت به پاییز سال 
گذش���ته 1۸.۳درصد اعام شد، اما آمارها نشان می دهند در یکسال گذشته 

1۳۵هزار و 11۶نفر به جمعیت بیکار فارغ التحصیل اضافه شده است.
مقایسه جمعیت شاغل و بیکار در پاییز 9۷نسبت به پاییز 9۶نیز نشان 
می دهد، در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته به جمعیت شاغل کشور 
۶0۸هزار و ۶0۷نفر افزوده شده است، همچنین در مقابل به جمعیت بیکار 

کشور نیز ۷1هزار و ۶۴۶نفر اضافه شده است.
مدرک دانشجویانی که غیر مجاز پذیرش شوند معتبر نیست

معاون آموزشی وزیر علوم گفت: تمامی مراکز دانشگاهی کشور باید در 
محدوده مجاز دانشجو پذیرش کنند، اگر بدون مجوز دانشجو پذیرش کنند 

غیرقانونی بوده و مدرک دانشجویان مورد تایید نخواهد بود.
مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با مهر در خصوص اقدام غیرقانونی برخی 
از مراکز در پذیرش دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد گفت: تمام مراکز 
دانشگاهی کشور به صورت قانونی باید در محدوده مجاز نسبت به پذیرش 
دانشجو اقدام کنند. وی ادامه داد: اگر دانشگاهی بدون مجوز نسبت به پذیرش 

دانشجو اقدام کند، کار غیر قانونی انجام داده و باید پاسخگو باشد. 
معاون آموزشی وزیر علوم افزود: طبعا مدرک چنین افرادی مورد اعتبار 
و تایید نخواهد بود. ش���ریعتی به ساماندهی دوره های تحصیلی اشاره کرد 
و گفت: این ساماندهی از دوره دکتری شروع شده است و امیدوار هستیم 

پذیرش دوره های دکتری را ساماندهی کنیم.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ظرفیت پذیرش دانشجویان دوره 
دکتری سالیانه تعداد 2۴هزار نفر است و در سال نیز حدود 20هزار دانشجوی 

دکتری فارغ التحصیل می شوند.
زمان اجرای پذیرش بدون کنکور اعام شد

نحوه پذیرش دانشجوی صرفا سوابق تحصیلی در تمامی دانشگاه ها 
از هفته پایانی دی ماه 9۷اعام خواهد ش���د و ثبت نام در دانش���گاه ها از 

29دی آغاز می شود.
به گزارش مهر، سازمان سنجش آموزش کشور درباره مصوبات پانزدهمین 
و شانزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در رابطه با پذیرش 

رشته های صرفاً براساس سوابق تحصیلی در آزمون سراسری اطاعیه داد.
بر اساس این اطاعیه از سال 1۳9۸و بعد از آن پذیرش صرفا سوابق 
تحصیلی با توجه به قوانین و مقررات مربوطه مستقیما توسط دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی خواهد بود که محورهای مهم این روش عبارتند 

از :
1- داوطلبان برای اخذ پذیرش باید، طبق فراخوان دانشگاه ها و مؤسسات 
پذیرنده، مدارک ازم را در زمان تعیین ش���ده به دانش���گاه ها و مؤسسات 

ارسال کنند.
2- در این روش داوطلبان می توانند به چندین دانشگاه یا مؤسسه پذیرنده 
موجود در اطاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخواست پذیرش دهند 
ولی در نهایت فقط می توانند در یکی از رشته محل هایی که با پذیرش آن ها 

موافقت شده است، ثبت نام کرده و ادامه تحصیل دهند.
۳- س���ایر ش���رایط و ضوابط در اطاعیه ها و دفترچه های راهنمای 
پذیرش صرفا س���وابق تحصیلی از طریق سازمان سنجش آموزش کشور 

اعام خواهد شد.
بنا براین گزارش، اطاعیه مربوط به نحوه پذیرش و شرایط و ضوابط 
داوطلبان و نحوه درخواست پذیرش از موسسات و مدارک و سوابق مورد 
نیاز در اطاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ 2۵دی ماه 1۳9۷منتشر 
می شود. داوطلبان واجد شرایط و متقاضی پذیرش بهمن ماه از تاریخ 29دی 
لغایت ۶بهمن ماه برای پذیرش به موسسات پذیرنده که در اطاعیه 2۵دی 
ماه منتشر می شود مراجعه می کنند.  همچنین اطاعیه پذیرش صرفا سوابق 
تحصیلی برای مهرماه 9۸به انضمام دفترچه راهنمای پذیرش صرفا سوابق 
تحصیلی برای سال 1۳9۸در اواسط بهمن ماه 1۳9۷توسط سازمان سنجش 
آموزش کشور منتشر خواهد شد . تمامی شرایط و ضوابط و نحوه مراجعه و 
مدارک و مستندات ازم برای اخذ پذیرش توسط موسسات در اطاعیه مذکور 
درج خواهد شد.  زمان مراجعه داوطلبان برای اخذ پذیرش رشته محل های 

صرفا سوابق تحصیلی از  20 اسفند 9۷تا اواخر مرداد 9۸خواهد بود. 

 آموزش و پرورش :

 دانش آموزان بخشی از دروس 
را با بازی فرا می گیرند

مدیرکل آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ایجاد اتاق 
اسباب بازی به معنای کاهش ساعات درسی دیگر نیست،گفت: بچه ها بخشی از 
دروس مختلف خود را از طریق بازی فرا می گیرند و نشاط و شادابی را در جریان 

آموزش تجربه می کنند. 
به گزارش ایس����نا، مرتضی ش����کوهی گفت: درست است که بچه ها با بازی 
نشاط می یابند اما به معنای کاهش ساعات درسی دیگر نیست و بچه ها بخشی از 
دروس مختلف خود را از طریق بازی فرا می گیرند و نشاط و شادابی را در جریان 

آموزش تجربه می کنند. 
رخساره فضلی، مدیرکل دفتر آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش 
نیز با اشاره به اینکه تربیت بسترسازی برای شکوفایی استعداد است گفت: در دنیای 
کودکی بازی ابزار مهم، موثر و بخشی از زندگی آنهاست. بازی زندگی کودکان است 

و اگر بازی را از آنها بگیریم گویی آنها را از زندگی محروم کرده ایم.
وی با بیان اینکه هدف اصلی ورود اسباب بازی به مدارس نیست بلکه هدف 
استقرار یک فرهنگ جدی برای دیدن بچه ها و پاسخگویی به نیاز آنها برای یادگیری 
است گفت: شاید ازم باشد یک جاهایی کمتر دخالت کنیم، چرا گمان می کنیم بچه 
ها چیزی نمی دانند و ما می دانیم؟. ما باید کار خودمان را درست انجام دهیم و اگر 

این فضا فراهم شود دین خود را به کودکان ادا کرده ایم.
رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش هم با بیان 
اینکه دغدغه داریم که طرح بازی و یادگیری با شتاب زدگی اجرا نشود گفت: این 
طرح در 10استان به صورت آزمایشی و داوطلبانه شروع می شود و به دنبال شو راه 
انداختن نیستیم و گام به گام جلو می رویم. وی افزود: به هیچ وجه به دنبال انحصار 
در این طرح نیستیم و این امکان وجود دارد هر کسی می تواند به ما کمک کند و ما 
استقبال می کنیم. حکیم زاده تاکید کرد: در این طرح قرار نیست بچه ها اسباب بازی 
به مدرسه بیاورند یا والدین هزینه کنند. متاسفانه در برخی مدارس به بچه ها گفته 
شده اسباب بازی هایشان را به مدرسه ببرند. هدف اصا این نیست که اسباب بازی 
گران قیمت به مدرسه ببرند و باعث چشم و هم چشمی بشود. قرار نیست خانواده 
 ها وارد شوند. در فاز اول جذب سرمایه و مشارکت از طرق مختلف و از سوی 
س����ازمان های����ی ک����ه دغدغ����ه دارن����د انجام می ش����ود. مع����اون آموزش 
 ابتدای����ی وزارت آم����وزش و پ����رورش ب����ا بی����ان اینک����ه س����اعات 
پیش بینی شده در مدرسه ساعاتی برای تربیت دانش آموزان است ،گفت: تقویت 
مهارت های مختلف چون خاقیت، زبان آموزی ، مهارت اجتماعی و اعتماد به 
نفس را دنبال می کنیم. مهدی علی اکبر زاده مشاور وزیر آموزش و پرورش درامور 
فرهنگی هم با بیان اینکه در بهمن ماه جرقه طرح بازی و یادگیری زده می شود، 
اظهار کرد: متاسفانه ما بزرگترها معنی بازی را کمتر می دانیم و ناآگاهانه این حق را 

هم از فرزندانمان می گیریم، باید این فرصت را غنیمت بدانیم.
وی با بیان اینکه اگر طرح بازی و یادگیری با قوت پیش برود شاید بازی در 
آینده به یک روش قوی، ماندگار و اثرگذار تبدیل شود، گفت: از این روش یادگیری 

غافل بودیم در حالی که بازی و اسباب بازی شروع آموزش و تربیت است.
یک روانشناس هم با بیان اینکه اگر این روش به درستی اجرا نشود ضربه ای 
که به سیستم می زند مهلک است ، گفت: تنها راه آموزش، بازی است نه یکی از 
روش ها. متاس����فانه حجم و محتوای کتب بااس����ت و اگر آموزش دروسی چون 

ریاضی با بازی همراه شود می تواند کمک کننده باشد.
یک معلم هم با بیان اینکه این طرح بسیار خوب است اما زیرساخت های آن 
آماده نیست ، گفت: آیا با حجم باای دانش آموزان در کاس های درس می توان 
این طرح را در همه مدارس اجرا کرد؟ روش های تدریس سنتی هستند، این کار 

بسیار خوب است و باید حتما زیرساخت های آن فراهم شود. 
 انتصاب های جدید در وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش در روزهای گذشته شاهد چند انتصاب در پست های 
مختلف مدیریتی خود بوده است و با احکام جداگانه وزیر آموزش و پرورش ۵ 

مدیر جدید در این وزارت خانه منصوب  شده اند.
به گزارش ایس����نا، "شاپور محمدزاده"، که پیش از این مدیرکل دفتر وزارتی 
آموزش و پرورش بود به عنوان مش����اور و دس����تیار ارشد وزیر آموزش و پرورش 
منصوب شد. "امیرعلی نعمت الهی" هم در راستای تغییرات تشکیات اداری وزارت 
آموزش و پرورش به عنوان »قائم مقام وزیر و سرپرس����ت مرکز امور هماهنگی، 

ارتباطات و حوزه وزارتی« منصوب شد.
هم چنین "منصور اردستانی" در حکمی جدید مدیرکل حقوقی و اماک آموزش 
و پرورش شده است. "بهروز امیدی" جای او را به عنوان مدیرکل دفتر هماهنگی 
هیات های رس����یدگی به تخلفات اداری گرفت. امیدی پیش تر مدیرکل آموزش و 
پرورش استان چهارمحال و بختیاری بود و با جابه جایی او، "بیات سلطانی" به عنوان 

سرپرست این اداره کل معرفی شده است.
هم چنین شنیده می شود معاون جدید حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش 
و پرورش هم به زودی معرفی خواهد شد و به "امیرعلی نعمت الهی" به زودی این 

سمت را تحویل خواهد داد.

پواد کیمیایی در چند و چون به چاه رفتن چوپان

آیین نکوداشت زرویی نصرآباد  در دانشگاه تهران 

»زمستانه  فیلم کوتاه« درخانه هنرمندان نقد می شود
 نمای���ش »چند و چون به چاه رفتن چوپان« 
نوش���ته علیرضا نادری و کارگردانی علی یازرلو با 
ب���ازی پواد کیمیایی از 20 دی در برج آزادی به 

صحنه می رود.
به گزارش ایلنا، نمایش »چند و چون به چاه 
رفتن چوپان« که پیش از این در سیزدهمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر در هش���ت رشته نویسندگی، 
کارگردانی، بازیگری زن)اول(، بازیگری مرد)سوم(، 
طراحی صحنه، موس���یقی، طراحی لباس و حرکت 
حایز رتبه ش���ده و تندیس بهترین اثر جشنواره را 
کس���ب کرده ب���ود؛ از 20 دی در برج آزادی به 

صحنه می رود .
نمایش »چن���د و چون به چاه رفتن چوپان« 
س���اعت 1۸ در ب���رج آزادی به صحنه می رود و 
اجرا، قابل دسترس است.بلیت های آن بر روی سایت تیوال، همزمان با آغازِ 

آیین نکوداشت ابوالفضل زرویی 
نصرآباد شاعر، پژوهشگر و طنزپرداز 
فقید با رونمایی از مجموعه سروده ها 
در توصیف این شخصیت فرهنگی 
بهمن ماه در دانش���گاه تهران برگزار 

می شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط 
عمومی س���پهر سوره هنر، معاونت 
فرهنگی س���ازمان جهاد دانشگاهی 
ته���ران با همکاری ح���وزه هنری 
مجموعه شعرهای برگزیده اهالی ادب 
و عموم مردم در سراسر کشور را که 
در توصیف زنده یاد ابوالفضل زرویی 
نصرآباد سروده شده اند، گردآوری کرده 
که همزمان با برگزاری آیین نکوداشت 

این هنرمند فقید در تاار فردوس���ی 
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران رونمایی 

می شود.

عاقه مندان به شرکت در این 
رویداد ادبی فرصت دارند شعرهای 
خود را در چهار قالب رباعی، غزل، 
 دوبیتی و شعر نو تا 10 بهمن ماه به ایمیل
  jtfarhangi@gmail.comارسال 
کنند یا ب���رای اطاع از جزئیات با 
تماس  ش���ماره 021-۸۸۳۳۴911 
بگیرن���د.  بنا ب���ر اعام، این اقدام با 
توجه به سابقه معاونت فرهنگی سازمان 
جهاد دانشگاهی تهران در تجلیل از 
مقام اس���تادان فرهنگی و هنری و به 
بهانه چهلمین روز درگذشت خالق 
مانصرالدین انجام می شود. زنده یاد 
زرویی نصرآباد 10 آذرماه بر اثر عارضه 

قلبی در ۴9 سالگی درگذشت.

نشست نقد و بررسی »زمستانه  
فیلم کوتاه« درخانه هنرمندان برگزار 

می شود.
با حضور کیوان کثیریان و مجید 
برزگر نمایش و جلسه نقد و بررسی 
»زمستانه  فیلم کوتاه« روز یکشنبه 1۶ 
دی ماه ساعت 1۶ در خانه هنرمندان 
تهران برگزار می ش���ود. در این اکران 
فیلم س���ازان »زمستانه  فیلم کوتاه« نیز 
به همراه مخاطبان به تماشای فیلم ها 
نشسته و بعد از نمایش، در جلسه نقد 

و بررسی شرکت می کنند.
»زمستانه  فیلم کوتاه« مجموعه شش 
فیلم کوتاه »دیدن« )سهیل امیر شریفی(، 
»فروزان« )میرعباس خس���روی نژاد(، 

»نسبت خونی« )حسین امیری دوماری، 
پدرام پورامیری(، »و می گذریم …« 
)پریسا گرگین(، »آینه های پریده رنگ« 
)سالم صلواتی(، »تو هنوز اینجایی« 

)کتایون پرمر، محمد روحبخش( است 
که در ادامه نمایش های موفق فیلم های 
کوتاه در گروه »هنر و تجربه« در حال 

اکران است. 

فاطمه  معتمدآریا: سینمای ایران 
پاک ترین مناسبات مالی را دارد 

فاطمه معتمدآریا با انتقاد از چرخه 
معیوبی که در س���ینما شکل گرفته و 
آنچه به ن���ام »اتوریته بازیگر« باب 
ش���ده است، می گوید: سینمای ایران 
پاک ترین مناس���بات را در زمینه های 
مالی کشور داشته و کسی حق ندارد 
این سینما را تسلیم آلودگی پول های 

کان بی شناسنامه کند.
ای���ن بازیگ���ر در گفت وگویی 
با ایس���نا درباره برخی حاش���یه ها و 
هشدارهایی که نسبت به بروز اختاف 
طبقاتی در پشت صحنه فیلم ها مطرح 
شده است و اینکه تجربه خودش به 

عنوان بازیگر از وضعیت این روزهای س���ینما چیست؟ بیان کرد: شاید 
بهتر باشد اول از چند سال قبل بگویم؛ یعنی زمانی که پس از چند سال 
ممنوعیت، دوباره فعالیتم را شروع کردم. حدود پنج سال قبل وقتی به 
سینما برگشتم احساس کردم در این چند سالی که نبودم یک چیزهایی 
تغییر کرده که حداقل با من همخوانی ندارد. فکر می کردم مشکل از من 
است ولی پس از حضور در چند فیلم با پدیده جدیدی به اسم »اُتوریته 
بازیگر« مواجه  ش���دم. می دیدم همه چیز به دست بازیگر افتاده، طوری 
که بازیگر می توانس���ت ساعت ها عوامل را نگه دارد و سر صحنه نیاید 
یا تصمیم بگیرد دنبال کارهای شخصی خود برود و گروه فیلمبرداری 

ساعت ها منتظرش بماند.
او افزود: جدا از اینکه این وضعیت یک بی نظمی در کار بازیگری 
به وجود می آورد، با خودم فکر می کردم واقعا بخش تولید سینما به کجا 
رسیده که چنین اتفاقی در آن رخ می دهد؟ چون مهمترین و اصلی ترین 
عامل جلوبَرنده برای یک فیلم بخش تولید اس���ت. فکر می کردم وقتی 
»تولید«، این دریافت را نداش���ته باشد که با این توقف ها و بی نظمی ها 
میلیون ها تومان ضرر به پروژه می رسد، آیا جز این است که چرخه تولید 
معیوب ش���ده اس���ت؟ او در پاسخ به اینکه چه چیزی باعث به وجود 
آمدن این چرخه معیوب ش���ده، با تاکید بر اینکه »تمام زنجیره های این 
چرخه معیوب در هم فرو رفته اند« اظهار کرد: به نظرم  اشکال کار از 
بازیگر نیست، اشکال از تفکر است؛ تفکری که بازیگر را انتخاب می کند؛ 
تفکری که فیلم را تهیه می کند؛ تفکری که فیلم را می سازد و تفکری که 
مجوز می دهد و از این نوع سینما حمایت می کند و تفکری که این نوع 
سینما را عرضه و پخش می کند، اینها معیوب هستند. معتمدآریا در پاسخ 
به اینکه آیا می توان گفت، مهمترین عامل برای بروز این شرایط تامین 
سرمایه ساخت فیلم بوده است؟ گفت:  فکر نمی کنم تامین سرمایه عامل 
اصلی بوده باشد چون سینمای ما متکی به سرمایه گذاری های سنگین 
نیس���ت، س���ینمای متفکر ایران سال ها  با سرمایه های اندک، هر چند با 
دشواری، کارهای خیلی بزرگی انجام داده است. به نظرم اِشکال متوجه 
نوع سرمایه و نگاه آدم هایی است که وارد این سینما شده اند، آدم هایی 
که  بیشترشان متعلق به این حرفه نیستند و دغدغه  کار فرهنگی ندارند 

بلکه آمده اند تا همه چیز را دراندازه خود پایین بکشند. 

نمایش میراث مشترک ایران و جهان در ۱۰کشور عضو اکو

نمایشگاه تابلوهای پژوهشی در حوزۀ »میراث مشترک 
ایران و جهان« به مناس���بت چهل سالگی انقاب به طور 
همزم���ان در دهه فجر در کش���ورهای عضو اکو برگزار 

می شود.
به گزارش ایلنا، مرتضی رضوانفر )عضو هیأت علمی 
پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون( با اشاره به پیشینه 
برگزاری نمایشگاه میراث مشترک ایران و جهان گفت: اجرای 
پروژه »بررسی کتیبه های فارسی در جهان« توسط پژوهشگاه 
انجام شده است.او ازجمله دستاوردهای اجرای این پروژه 
را برگزاری نمایشگاهی با عنوان »مساجد ایرانی در مسیر راه 
ابریشم« در سمینار راه ابریشم در عشق آباد دانست و افزود: 
ابوذر ابراهیمی ترکمان )رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسامی( در این سمینار که توسط یونسکو برگزار شده بود، 
پیشنهاد این نمایشگاه را در ۴0سالگی انقاب با همکاری 

کشورهای عضو اکو مطرح کرد.

رضوانفر با بیان اینکه تابلو های به نمایش درآمده در این 
نمایشگاه متشکل از عکس بنا، عکس کتیبه و متن خوانده 
شده از کتیبه و اطاعاتی در باره بنا، هستند، تصریح کرد: 
این تابلوها پژوهشی هستند و صرفا جنبه تصویری ندارند.

او با اشاره به برگزاری این نمایشگاه در 10کشور عضو اکو 
به طور همزمان با همکاری س���ازمان فرهنگ و ارتباطات 
اس���امی ، اکو و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
گفت: تمامی این کشورها دارای کتیبه های فارسی و میراث 

مشترک هستند.
رضوانفر با بیان اینکه برخی از این نمایش���گاه ها با 
برگزاری نشست های علمی همراه خواهد بود، افزود: پژوهش 
میراث مشترک ایران و جهان، به صورت میدانی انجام شده 
و از بنادر شرقی چین تا شرق افریقا و قلب اروپا را شامل 
می شود و گسترۀ تبادات فرهنگی و تمدنی ایران و جهان 

را به نمایش می گذارد. 

شهرام صارمی: محمدرضا لطفی در خارج از مرزها تاثیر گذار بود
آیین گرامیداشت یاد و خاطره 
محمدرض���ا لطف���ی درحالی در 
فرهنگسرای نیاوران برگزار شد که 
بر جریان ساز و شخصیت ساز بودن 
لطفی در موسیقی ایران تاکید شد.

به گزارش ایلنا، آیین گرامیداشت 
یاد و خاط���ره محمدرضا لطفی، 
شامگاه جمعه 1۴ دی ماه با حضور 
جمعی از اس���اتید و عاقه مندان به 
موسیقی اصیل ایرانی در فرهنگسرای 

نیاوران برگزار شد.
شهرام صارمی از کانون چاووش 
با ذکر این مطلب که لطفی که بیش 
از ۴ دهه خدمت  رس���ان عرصه 
موس���یقی ایرانی بود، گفت: دوران 
پربار زندگی لطفی شامل نوازندگی، 
تدریس، برگزاری کنسرت های متعدد 
و در نهایت فرهنگ س���ازی است. 
 هنرمندان بسیاری وجود دارند که در 
عرصه هنر کارهای تاثیرگذاری انجام 
داده  اند، اما اینکه این تاثیر زنجیروار 
ادامه یابد، فقط از هنرمندی همچون 
لطفی بر می آید، تاثیری که او از خود 
در موسیقی به جای گذاشت همچنان 
برجاس���ت.  وی بدعت گذاری در 
ترجمان هنر را از ویژگی های آثار 
لطفی دانست و افزود: تاسیس کانون 
چاوش، مکتب خانه میرزا عبداه و 
خانه شیدا از جمله فعالیت  های بسیار 

تاثیرگذار لطفی است.
  صارم���ی ب���ا اش���اره به 
فعالیت  های لطفی در عرصه پژوهش 
موسیقی گفت: لطفی مقاله ای با عنوان 
بنیان های نوازندگی تار دارد، با مطالعه 
این مقاله می توان به قوانین حاکم بر 
دستگاه های موسیقی ایران به خوبی 

آشنا شد.
وی همچنین با اشاره دوباره به 
تاسیس کانون چاوش پس از پیروزی 
انقاب اسامی  توسط لطفی، ابتهاج 
و علیزاده افزود: این کانون تاثیرات 
شگرفی بر موسیقی داشته که امروز 
هم ادامه دارد. نگاه نو و به روز به 
موسیقی ایران همراه با دیگر هنرها و 
همراهی با اتفاقات اجتماعی ایران از 

دستاوردهای این کانون است.

صارم���ی در پایان س���خنان 
خ���ود گفت: لطف���ی در خارج از 
مرزه���ای ایران بس���یار تاثیرگذار 
بود و فعالیت های گس���ترده ای چه 
در محی���ط  ه���ای عمومی و چه 
 محیط های دانشگاهی داشت، و این 
فعالیت  ها منجر شد تا در خارج از 
ایران شناخت صحیحی از موسیقی 

ایران به وجود آید.
در ادامه برنامه امیر حس���ین 
رائی )از بنیانگذاران مکتب ش���یدا( 
ضم���ن بر ش���مردن ویژگی های 
موسیقی دستگاهی، موسیقی را از 
جمله هنرهای اجتماعی دانست که 
چندوجهی است. وی فعالیت های 
لطفی را در چندین مورد برشمرد و 
افزود: نخستین فعالیت لطفی تعلیم 
و تعلم موسیقی است. این هنرمند 
همواره تاش داش���ت تا موسیقی 
دس���تگاهی به نسل های بعد انتقال 

دهد.
رائی همچنین افزود: لطفی به 
حضور منظم هنرجویان در کاس، 
 کوک دقیق، تش���ریح گرامر ردیف 
و ... بسیار اهمیت می  داد. وی همواره 
اصرار داشت تا تمام دانسته هایش 
را  به نس���ل بعد انتقال دهد، و در 
این راه از هیچ کوشش���ی فروگذار 

نمی کرد.
او یک���ی دیگر از فعالیت های 
برجسته لطفی را نوازندگی دانست 
و ادام���ه داد: نوازندگی لطفی به دو 

بخش تک  ن���وازی و گروه نوازی 
تقسیم می شود. این هنرمند همواره 
 از پرچم���داران ش���ورانگیزترین 
تک  نوازی ها بوده است. وی همچنین 

بداهه نوازی را نیز احیا کرد.
 وی اف���زود: گروه نوازی این 
هنرمند کاما تحت تاثیر رخدادهای 
اجتماعی بود، وی همواره همگام با 
روح زمان���ه حرکت می کرد. لطفی 
همچنین بدنه موسیقی دستگاهی را 
تقویت کرد و کوشید دستگاه های 
مهجورمانده همچون نوا را ارائه و 

زنده کند.
رائ���ی،  لطف���ی را پرچمدار 
موس���یقی معاصر ایران دانست و 
افزود: در حوزه پژوهش هم لطفی 
به موسیقی بس���یار خدمت کرد. 
جلس���ات نقد و پرسش و پاسخ، 
انتش���ار کتاب های سال شیدا، نقد 
جریان نوگرایی در موسیقی ایرانی، 
بازتالیف و احیای هنر بداهه  نوازی از 
جمله فعالیت های ماندگار محمدرضا 

لطفی بوده است.
در ادامه برنامه، س���ید عباس 
سجادی )مدیرعامل بنیاد آفرینش های 
هنری نیاوران( در سخنانی با ذکر این 
مطلب که هنر بدون مخاطب چیزی 
نیست گفت:  اگر هنرمند مخاطب 
نداشته باشد گویی در داان تاریکی 
به تنهایی نشسته است و می  نوازد.

 وی در ادامه با طرح سئوالی 
گفت: چرا باید مقام  لطفی را گرامی 

داشت؟ در دنیایی که سلبریتی ها و 
فضای مجازی خود را به ما تحمیل 
می  کنند بزرگ داش���تن بزرگان از 

واجبات است.
وی افزود: دیروز یک هواپیمایی 
حامل تعداد بس���یاری از هنرمندان 
موس���یقی از تهران به بم رفت تا 
یکی از آرزوهای محمدرضا شجریان 
یعنی گشایش فاز نخست باغ هنر 
بم انجام شود. در این وانفسایی که 
هواپیماهای ما با مشکات عدیده ای 
رو به رو هستند، چه چیزی باعث 
می ش���ود که حدود هشتاد نفر از 
بزرگان موس���یقی به بم سفر کنند، 
حسین علیزاده و گروهش به اجرای 
برنامه بپردازند و بعد بدون استراحت 
بازگردند. همه اینها از عشق است. 
نقش���ه ای���ن راه را خردمندی به 
نام محمدرضا ش���جریان کشیده، 
خردمندی که برآمده اندیش���ه های 
بزرگانی همچون محمدرضا لطفی 

است.
 از مهمترین خصوصیات لطفی 
جریان سازی و شخصیت سازی در 
موسیقی  با ایجاد کانون های آموزشی 
و تربیت ش���اگردان بود . با نگاهی 
به تمامی این عوامل درمی یابیم که 
چرا باید یاد لطفی، کسایی، شهناز، 
وزیری، صبا ، ش���جریان و ... را 

گرامی بداریم. 
س���جادی در پایان سخنانش 
گفت: لطفی چراغ راه است، حتی 
اگر در بین ما نباشد ما موظفیم قدر 
داش���ته هایمان را در عرصه هنر و 

فرهنگ بدانیم.
در ادامه مراسم بابک خضرایی 
اس���تاد دانشگاه، لطفی را نادره دوران 
دانس���ت که گستره فعالیت هایش از 
موسیقی فولکلوریک تا کار با ارکستر 
سمفونیک اس���ت. خضرائی گفت: 
لطفی موسیقی کاسیک تا موسیقی 
خانقاهی را می ش���ناخت و با شعر 
و ان���واع آن آش���نا بود. او جانش را 
 به ای���ن فرهنگ پیوند می داد. لطفی 
هیچ گاه کار پیش پا افتاده انجام نداد. 
این روحیه اش با صبا هماهنگ بود.  

شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ���� چا� صو�تحسا� ها� مشتركين بر� خو� �� پس �� ���يابى كيفى �� طريق فر�يند مناقصه به پيمانكا��� ��جد 
شر�يط ��جد ��گذ�� نمايد . 

شر� مختصر� �� كا�:
تعد�� صو�تحسا� �� سا�(بر� )شر���يف

15.373.000چا� صو�تحسا� ها� مشتركين بر� �� حو�� معا�نت ها� هماهنگى � نظا�� شمالغر� � جنوبغر�1
مبلغ � نو� س�پر�� ش�ركت �� مناقصه: مبلغ تضمين ش���ركت �� مناقصه 580,000,000 �يا� مي باش���د كه مناقصه گر�� مي بايست  مبلغ تضمين ��  به صو��  
ضمانت نامه بانكي  � يا چك تضمين ش���د� بانكي  يا ���يز �جه به حس���ا� جا�� شما�� 0101801171004 به نا� شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� بانك صا���� 

شعبه مالصد�� ���ئه نمايند.
به پيشنها�ها�  فاقد سپر�� � سپر�� ها� مخد�� � سپر�� ها� كمتر �� ميز�� مقر� � چك شخصي � نظاير �� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد .

مهلت � محل � مبلغ فر�� �سنا�: �� تا�يخ ��� �گهى نوبت ��� ��� يكشنبه مو��  1397/10/16  لغايت پنج شنبه مو�� 1397/10/20  به مد� 5 ���كا�� 
مبلغ 1,500,000  �يا� به صو�� �لكتر�نيكي  صرفا� �� طريق ��گا� پر��خت �ينترنتي س���ايت شركت به نشاني  http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نا� مناقصه � 

مز�يد� �قد�� به خريد �سنا� نمايند.
مهلت � محل تحويل �با�گش�ايي �س�نا� مناقصه: �خرين مهلت تحويل �سنا� مناقصه ساعت 10صبح ��� شنبه مو�� 1397/11/06 �  �ما� با�گشايى ساعت 13 

��� ��شنبه  مو�� 1397/11/08 مى باشد.
به نشاني  تهر�� - خيابا� شيخ بهايي جنوبى � شهر� ��لفجر � �نتها� كوچه سو� � ����� �بيرخانه شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز��  محل با�گشايى: سالن جلسا�

به پيشنها�ها� فاقد �مضا � مشر�� � مخد�� �پيشنها�هايي كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� ��فر�خو�� ��صل مي شو� � مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
شر�يط متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه : 

-��ش���تن گو�هينامه صالحيت �� ����� تعا�� � كا� � �فا� �جتماعى �� �مو� چا� � تكثير� يا گو�هينامه �� ش���و��� عالى �نفو� ماتيك يا پر��نه عضويت �� �نجمن صنفى 
كا�فرمايى شركت ها� خدماتى پشتيبانى ( چا� � تكثير � �مو� فنى مرتبط ) � يا مجو� �� ����� ��شا� �سالمى �لز�مى مى باشد.هركد�� به تنهايى مو�� قبو� مى باشد. 

- هزينه ��� �� نوبت �گهى �� ���نامه �طالعا� به عهد� برند� مناقصه مى باشد .
ساير �طالعا� � جزييا� مربوطه �� �سنا� مناقصه مند�� �ست .

نشاني ها� كسب �طالعا� بيشتر :
    www.tavanir.org.ir:سايت شبكه �طال� �ساني معامال� شركت تو�نير  

 http://iets.mporg.ir  :�سايت پايگا� ملى مناقصا
      http://moamelat.tbtb. ir : ��سايت شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز

روابط عمومي شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ ( سهامي خاص )

وم
 د

ت
وب

ن

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى  شماره 971010714
ش�ركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ���� نس���بت به فر�� كاالها� �سقا� � ��كد موجو� �� �نبا�ها� خو� مطابق جد�� �يل به متقاضيا� ��جد شر�يط �قد�� نمايد. 

�� متقاضيا� �عو� مى شو� �� تا�يخ ��� �گهى نوبت  ��� جهت ��يافت �سنا� مز�يد� �� طريق سايت شركت به نشاني  http://moamelat.tbtb.ir  �قد�� نمايند.
شر� مختصر� �� كاال(نو� � كميت �كيفيت كاال)

گر�� �لف : �قال� �سقا� 
تعد��/مقد����حد كاالشر� كاال��يفتعد��/مقد����حد كاالشر� كاال��يف
45,000كيلوگر� سيم مسي  كابلى122,5432كيلوگر� سيم مسي  �سقا�1
15,250كيلوگر� سيم �لومينيومي  كابلى30,0004كيلوگر� سيم �لومينيومي �سقا� با ير�� �ال� �قطعا� �لومينيومى3
20,000كيلوگر� �هن �ال�5

گر�� � : �قال� ��كد 
تعد��/مقد����حد كاالشر� كاال��يف

كابل فيبرنو�� خو�نگهد�� 1
ير�� �ال�  كابل �پايه هشت �جهى

متر
�ست

46,440
1,230

ل
او

ت 
وب

ن

آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي  شماره 971030717

مبلغ � نو� س�پر�� ش�ركت �� مز�يد�: مبلغ تضمين شركت �� مز�يد� �� هر يك �� 
گر�هها حد�قل 5 ��صد مبلغ پيشنها��  �� گر�� مذكو� بو�� كه مز�يد� گر�� مي بايست 
به صو��  ضمانت نامه بانكي � چك تضمين ش���د� بانكي � ���يز �جه به حس���ا� جا�� 
شما�� 0101801171004 به نا� شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� بانك صا���� 

شعبه مالصد�� ���ئه نمايند.
به پيشنها�ها� فاقد سپر�� � س���پر�� ها� مخد�� � سپر�� ها� كمتر �� ميز�� 

مقر� � چك شخصي � نظاير �� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد . 
محل ��يافت � با�گش�ايي �س�نا� مز�يد� : تهر�� �  خيابا� ش���يخ بهايي جنوبى 
شهر� ��لفجر �نتها� كوچه سو� شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز��- ����� �بيرخانه 

. محل با�گشايي سالن جلسا� ساختما� شيخ بهايي .  
مهلت � محل � مبلغ فر�� �س�نا�: �� تا�يخ ��� �گهى نوبت ��� ��� ��شنبه مو��  

1397/10/17لغايت شنبه مو�� 1397/10/22 به مد� 5 ���كا��
مبل���غ 1,500,000 �يا� بص���و�� �لكتر�نيكي  صرفا� �� طري���ق ��گا� پر��خت 
�ينترنتي سايت شركت به نش���اني  http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نا� 

مناقصه � مز�يد� �قد�� به خريد �سنا� نمايند.
 تا�يخ ��يافت � با�گشايى �سنا� مز�يد� : �ما� ��يافت �سنا� مز�يد�  تاساعت 9 صبح

���س���ه شنبه�1397/11/02 � �ما� با�گشايى پاكت ها  ساعت 10 صبح هما� ��� مى 
باشد.به پيش���نها�ها� فاقد �مضا � مشر�� � مخد�� �پيشنها�هايي كه بعد �� �نقضا� 

مد� مقر� ��فر�خو�� ��صل مي شو� � مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
شر�يط متقاضيا� جهت شركت �� مز�يد� :

- فر�� سيم مس���ى � سيم �لومينيومى �� گر�ها� �لف ��  فقط به شركت ها� 
توليد� س���يم � كابل �يا ��� فلز�� س���يم � كابل صو�� خو�هد گرفت .حضو� 
�شخا� حقيقي نيزبا ���ئه نامه نمايندگي �� س���و� شركتها� فو� �لذكر بالمانع 

مي باشد.
- هزينه ��� ��نوبت �گهي �����نام���ه  �طالعا� به عهد� برند� يابرندگا� مز�يد� 

مي باشد.
ساير �طالعا� � جزييا� مربوطه �� �سنا� مز�يد� مند�� �ست .

   www.tavanir.org.irمتقاضيا� مى تو�نند جهت �طالعا� بيش���تر به  س���ايت
شبكه �طال� �سانى معامال� تو�نير يا به سايت  http://iets.mporg.ir پايگا� ملى 
مناقصا� � سايت شركت به ���� http://moamelat.tbtb.ir  مر�جعه نمايند. 
روابط عمومي
شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ(سهامى خاص)

آگهي فراخوان جلب مشاركت در سرمايه گذاري
شـهرداري رودهن در نظر دارد به منظور تأمين و تقويت نياز شـهروندان در بخش 
خدماتي نسبت به انعقاد قرارداد با بخش خصوصي در پروژه احداث ساختمان اداري 

و پاركينگ طبقاتي به صورت  فراخوان اقدام نمايد.
ــه و پاركينگ طبقاتي به متراژ  ــاختمان اداري، تجاري، بازارچ ــروژه: احداث س ــوع پ 1ـ موض
ــهرداري اقدام  ــت ش ــن بلوار امام جنب اداره تأمين اجتماعي پش ــع در روده 66ـ92مترمرب
ــتارگاه) به متراژ  نمايد واحدهاي تجاري واقع در ميدان خليج فارس ـ خيابان نور (جاده كش

1704مترمربع
ــهم آورده شهرداري: زمين، مجوز ساخت، عوارض متعلقه، پروانه ساختماني، پايان كار  2ـ س

و مديريت بر اجراء
3ـ سهم آورده سرمايه گذاري با بخش خصوصي: قرارداد اجراي ساختمان از پاركينگ طبقاتي 
ــود و فرآيند انجام مشاركت تابع شيوه نامه  ــرمايه گذار منعقد مي ش ــاركتي با س به صورت مش
ــور مي باشد. طرح و اجراء  ــاركت شهرداري ها ابالغي از وزارت كش ــرمايه گذاري و مش امور س
ــت.  ــت مدت انجام كار به مدت 24ماه از زمان انعقاد قرارداد برآورد گرديده اس الزم به ذكر اس
پيشنهادها در دو بسته جداگانه تحويل دبيرخانه شد، كه پاكت الف حاوي مشخصات كامل 
سوابق و شناسايي توانمندي سرمايه گذاري دوم به كه پيشنهاد مالي و طرح فني و اقتصادي 

باشد بازگشايي مي شود.
4ـ مدت زمان قبول پيشنهادها حداكثر تا پايان وقت اداري روز يكشنبه 97/10/23 

5ـ محل اخذ اسناد فراخوان و تسليم پيشنهادها رودهن بلوار امام خميني دبيرخانه شهرداري رودهن
6ـ زمان بازگشايي چهارشنبه 97/10/26

7ـ شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
8ـ پيشنهاد مبهم، مخدوش فاقد الك مهر و سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

9ـ برندگان اول و دوم و سوم مشاركت در سرمايه گذاري هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 
سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

ــرمايه گذاري قيد گرديده  ــناد س ــاير اطالعات و جزئيات فني مربوط به معامله در اس 10ـ س
ــه و با تلفن  ــرمايه گذاري مراجع ــتر به واحد س ــورت لزوم جهت اطالعات بيش ــت (درص اس

3ـ76504991-021 واحد سرمايه گذاري تماس حاصل فرماييد.
11ـ هزينه آگهي به عهده سرمايه گذار است.

12ـ كليه كسورات قانوني به عهده سرمايه گذار مي باشد.
13ـ شهرداري در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.

14ـ كليه هزينه هاي كارشناسي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
15ـ پاكت هاي فاقد الك و مهر(داشتن مدارك كامل) در جلسه كميسيون معامالت بازگشايي نخواهد شد.

مهدي كچويي ـ   شهردار رودهن

تختي آن قهرمان
آن قهرمان ملي ایران

اسطوره وار بود
او در حماسه ي جاویدي

با اقتدار بود
در سرزمین مردم نام آور

مردي دلیر، داور
مردي شگفت 
بر پا به افتخار

عشق و صفاي او به دل مردم
او خادمي به عرصه دوران

تختي آن گیو پایدار
شهنامه را نمونه احسان
تاریخ را نمونه احرار

مردي درستکار
مردي شریف بود

   بانو فرشيد افشار

تختي آن قهرمان



مديرعامل نفت پاسا�گا� خو�ستا� �ستو� فو�� �ئيس جمهو�� 
بر�� حل مو�نع صا���� قير شد

مديرعامل شركت نفت پاسا�گا� �� ��خو�ستى �� �ئيس جمهو� خو�ستند تا 
با �ستو� فو�� مو�نع علل توقف صا���� قير كشو� �� �فع كند.

به گز��� ���بط عمومى � �مو� بين �لملل شركت نفت پاسا�گا� �� بخشى 
�� ��خو�ست مهند� "مسعو� جبر�ئيلى" �� �ئيس جمهو�� �مد� �ست: با تما� 
محد��يت ها� موجو� �� صا����� متاسفانه تد��� �لز�� عرضه ها� صا���تي 
قير �� بو�� كاال به مانعي �صلي بر�� بهبو� صا���� �� ش���ر�يط فعلي تبديل 

شد� �ست.
تد��� �ين �ضعي���ت� بحر�ني جد� �� �ين صنعت � صنايع باال�س���تي 

پااليشگا� ها� كشو� �يجا� مي كند.
�� ش���ر�يط فعلي هيچ شركت خا�جي ���� خريد محصو� �� بو�� كاال � 
ثبت خو� نمي شو� � مش���خص نيست چر� مسئولين �مر به ��� نا��ست �� 

شر�يط �قتصا�� فعلي �صر�� ���ند. 
�س���تدعا � �نتظا� ���� �س���تو� فو�� � عاجل جهت �سيدگي علل توقف 

صا���� قير كشو� �� صا�� فرماييد.

�� چها�مين «جش���نو��� تبليغا� �ير��» هم���ر�� ��� موفق به ��يافت چها� 
جايز� شد.

به گز��� ����� كل ��تباطا� ش���ركت ��تباطا� سيا� �ير��� �� چها�مين ���� 
جشنو��� تبليغا� �ير�� كه عصر ��� چها�شنبه 12 �� ما� �� مركز همايش ها� 
بين �لمللى صد��س���يما برگز�� شد� برگزيدگا� �ين جشنو��� معرفى � سا�ما� ها � 
ش���ركت ها� برتر �� �مينه تبليغا� با �عطا� شاهين طاليى� نقر� �� � كريستا� 

تقدير شدند.
�� �ين جش���نو��� كه با س���خنر�نى محمد س���لطانى فر معا�� مطبوعاتى � 
�طال� �سانى ����� فرهنگ � ��شا� �سالمى � محمو� �هقا� �ئيس �نجمن صنفى 
شركت ها� تبليغاتى همر�� بو�� �ثا� ��س���الى همر�� ��� �� چها� بخش مختلف 
به عنو�� �ثا� برتر معرفى ش���د � «شاهين ��پناهى مديركل ��تباطا�» �پر�تو� ��� 

به نمايندگى �� �ين شركت جو�يز �ين ���� �� ��يافت كر�. 
�� جش���نو��� چها�� كه با شعا� خالقيت� �ثربخش���ى � حق �نتخا� مشتر� 
برگز�� شد �پر�تو� ��� موفق ش���د �� بخش ها� «تبليغا� حمايتى» � «تبليغا� 
محيطى(عرش���ه پل)» شاهين طاليى � لو� س���پا� � �� بخش ها� «كمپين 
جامع» � «تبليغا� �يجيتا�(كمپين �يجيتا�)» شاهين كريستا� � �يپلم �فتخا� 
��يافت كند. �� �ين جشنو��� كه 350 �ثر تبليغاتى توسط سا�ما� ها � شركت ها 
��سا� شد� بو�� پس �� بر�سى � ���يابى علمى� 45 �ثر شايسته قد���نى � ��يافت 

شاهين جشنو��� معرفى شد.
�� مر�سم مذكو� شاهين ��پناهى مديركل ��تباطا� همر�� ��� پيش �� ��يافت 
ش���اهين طاليى �� بخش «تبليغا� حمايتى» با قر�� گرفتن �� پشت تريبو� �� 
سخنا� كوتاهى به تشريح �قد�ما� �پر�تو� ��� �� با�سا�� مد��� �لزله ��� غر� 
كشو� پر��خت � �� حضا� ��خو�ست كر� با ش���ما�� گير� كد #24* �� �ين �مر 

خير مشا�كت كنند.

�پر�تو� ��� جو�يز جشنو��� تبليغا� �ير�� �� ��� كر�
((�صالحيه �گهى مناقصه عمومى)) نوبت ���

ش�ركت تو�يع نير�� بر� �س�تا� هرمزگا� �� نظر ���� فعاليت ها� مش���ر�حه �يل ����طريق برگز��� مناقصه عمومى به 
پيمانكا��� ��جدشر�يط ��گذ�� نمايد:

شما�� موضو���يف
مناقصه

1
�صال� ش�بكه ��ستايى ��قع �� ناحيه لنگه � چا��  ش�امل ( �حد�� � �صال� 34000 متر شبكه فشا� متوس�ط هو�يى) �� محل �عتبا���  (ما�� 5 قانو� حمايت �� صنعت بر� �� سا� 97 

97-81مطابق مو�فقت نامه 1301015033)
مبلغ بر�����: 5,498,393,640�يا� - مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: 274,919,700�يا�- مد� �ما� �نجا� كا�:  3 ما�- پيش پر��خت: 15%(�� صو�� تخصيص نقدينگى)  نو� مناقصه :��مرحله ��

2
 �صال� ش�بكه ��س�تايى ��قع �� ناحيه سيريك  ش�امل ( �حد�� � �صال� 27000 متر ش�بكه فش�ا� متوس�ط هو�يى) �� محل �عتبا���  (ما�� 5 قانو� حمايت �� صنعت بر� �� سا� 97 

97-83با شما�� طر� 1301015033)
مبلغ بر�����: 5,411,994,552 �يا�-مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: 270,599,800 �يا�-  مد� �ما� �نجا� كا�:  3 ما�-پيش پر��خت: 15%  (�� صو�� تخصيص نقدينگى)-        نو� مناقصه :��مرحله ��

3
 �صال� ش�بكه ��ستايى ��قع �� ناحيه پا�س�يا�  شامل (�صال� 2 �س�تگا� پس�ت هو�يى� �حد�� 1000 متر شبكه فش�ا� ضعيف هو�يى � �حد�� 3000 متر شبكه فش�ا� متوسط هو�يى) 

97-84�� محل �عتبا���  (ما�� 5 قانو� حمايت �� صنعت بر� �� سا� 97 با شما�� طر� 1301015033)
مبلغ بر�����: 4,241,112,190 �يا�-مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: 212,055,700 �يا�-  مد� �ما� �نجا� كا�:  3 ما�-    پيش پر��خت: 15%  (�� صو�� تخصيص نقدينگى)-        نو� مناقصه :��مرحله ��

4
 �صال� ش�بكه ��س�تايى ��قع �� ناحيه بش�اگر� ش�امل ( �حد�� � �صال� 30,000 متر ش�بكه فش�ا� ضعيف هو�يى) �� محل �عتبا���  (ما�� 5 قانو� حمايت �� صنعت بر� �� سا� 97 

97-105با شما�� طر� 1301015033)
مبلغ بر�����: 3,497,411,544 �يا�-مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: 174,870,600 �يا�-  مد� �ما� �نجا� كا�:  3 ما�-    پيش پر��خت: 15%  (�� صو�� تخصيص نقدينگى)-        نو� مناقصه :��مرحله ��

5
�صال� شبكه ��ستايى ��قع �� ناحيه مينا�� هشتبند� � سند�� ش�امل ( �حد�� � �صال� 10,000 متر شبكه فشا� متوسط هو�يى� �حد�� � �صال� 13,000 متر شبكه فشا� ضعيف هو�يى) 

97-113�� محل �عتبا���  (ما�� 5 قانو� حمايت �� صنعت بر� �� سا� 97 با شما�� طر� 1301015033)
مبلغ بر�����: 10,745,761,930 �يا�-مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: 537,288,100�يا�-  مد� �ما� �نجا� كا�:  3 ما�-    پيش پر��خت: 15%  (�� صو�� تخصيص نقدينگى)-        نو� مناقصه :��مرحله ��

6
 �صال� ش�بكه ��ستايى ��قع �� ناحيه سه بند�عبا� � �ضو��  ش�امل ( �حد�� � �صال� 13,000 متر شبكه فشا� متوس�ط هو�يى� �حد�� � �صال� 17,000 متر شبكه فشا� ضعيف هو�يى)

97-114 �� محل �عتبا���  (ما�� 5 قانو� حمايت �� صنعت بر� �� سا� 97 با شما�� طر� 1301015033)
مبلغ بر�����: 10,703,000,000 �يا�-مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: 535,150,000 �يا�-  مد� �ما� �نجا� كا�:  3 ما�-    پيش پر��خت: 15%  (�� صو�� تخصيص نقدينگى)-        نو� مناقصه :��مرحله ��

7
�صال� ش�بكه ��ستايى ��قع �� ناحيه حاجى �با� شامل (�حد�� � �صال� 500 متر شبكه فشا� متوسط هو�يى� �حد�� 8000 متر شبكه فشا� ضعيف هو�يى � �صال� 2 �ستگا� پست هو�يى) 

97-115�� محل �عتبا���  (ما�� 5 قانو� حمايت �� صنعت بر� �� سا� 97 با شما�� طر� 1301015033)
مبلغ بر�����: 4,795,000,000 �يا�-مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: 239,750,000 �يا�-  مد� �ما� �نجا� كا�:  3 ما�-    پيش پر��خت: 15%  (�� صو�� تخصيص نقدينگى)-        نو� مناقصه :��مرحله ��

لذ�كلي���ه پيمانكا��� كه ����� تجربه� تخصص �تجهيز�� ال�� ب���و��� مى تو�نند پس ��تا�يخ ��� �گهي 
نوبت ��� �����نامه به مد� پنج ���جهت خريد�سنا�مناقصه با مر�جعه به سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت 
 (http://www.setadiran.ir) � ���ي���ز مبل���غ خريد �س���نا� (به ص���و�� �لكتر�نيكى ��طريق 
س���ايت http://www.setadiran.ir به حس���ا� ش���ما�� (2170095417006) نز�بانك ملى 
 ش���عبه ����يى بند�عبا�� �قد�� نماييد. ���� �ستگا� مناقصه گز��: بند�عبا� – بلو��جمهو�� �سالمى 
 جنب ش���هر� مس���كونى �يت���و� (ني���ر�گا� قديم) ش���ركت تو�يع ني���ر�� ب���ر� هرمزگا� 

تلفن: 33512344-076� فاكس: 076-33512336
- �� صو�� ��شتن سو�ال� فنى با شما�� تلفن: 07633512338 تما� بگيريد.

- كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت تا ���ئه پيش���نها� قيمت �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى 

��لت برگز�� مى گر��� ال�� �ست �� صو�� عد� عضويت قبلى� شركت ها �� سامانه فو� ثبت نا� نمايند. 
ثبت شما�� تلفن� فكس � �يميل �� سو� شركت كنندگا� �� سامانه �لز�مى �ست.

- �ستگا� نظا��: معا�نت برنامه �يز� � مهندسى
- به پيش���نها�ها� فاقد �مضا� مشر��� مخد�� � پيشنها�هايي كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� �� �گهى 

��صل مي شو� مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
- هزينه ��� �گهى �� ���نامه به عهد� برند� مناقصه مى باشد.

- محل با�گشايى پاكت ها: �فتر �مو� تد��كا�
���بط عمومى
 شركت تو�يع نير�� بر� هرمزگا�

شركت بهر� بر���� متر�� تهر�� �حومه �عال� كر�:
بو� نامطبو� ��تباطى با �يستگا� ها� خطو� متر� ند���

مديريت ��تباطا� � �مو� بين �لملل ش���ركت بهر� بر���� متر�� تهر�� � حومه 
�عال� كر� كه �يستگا� ها� خطو� متر� منشأ �نتشا� بو� نامطبو� نيستند � بد�� 
هيچ تغيير� �� خطو� متر�� خدما� �س���انى به ش���هر�ند�� � مسافر�� �نجا� 

پذيرفته � مى پذير�.
به گز��� مديريت ��تباطا� � �مو� بين �لملل ش���ركت بهر� بر���� ��� �هن 
ش���هر� تهر�� � حومه� �� خصو� �نتش���ا� بو� نامطبو� �� �يستگا� ها� متر�� 
�عال� كر�: منشأ بو �� �يستگا� ها� خطو� متر� نيست� چر� كه ساختا� �يستگا� ها� 

متر� �� بتن �ست � �مكا� ند��� منشأ بو� نامطبو� باشد.
گفتنى �ست �يستگا� ها� خطو� متر� توسط پرسنل پرتال� �يستگا� كنتر� � 
�يستگا� ها به صو�� مد��� �صد مى شوند � شهر�ند�� � مسافر�� محتر� مى تو�نند 

بد�� هيچ نگر�نى بر�� �سيد� به مقاصد خو� �� متر� �ستفا�� كنند.
ال�� به توضيح �س���ت �نتشا� بو� نامطبو� �� �يستگا� ها� خطو� متر� صحت 
ند��� � فعاليت متر�� تهر�� � حومه بد�� هيچ مش���كل � �ختاللى� به شهر�ند�� 
� مسافر�� �� خطو� 6 گانه خدما� �س���انى كر�� � مشكلى بر�� سر�يس �هى 

�جو� ند�شته � ند���.

 با توجه ب���ه �ينكه ش���هر���� �صفه���ا� �� نظ���ر ���� عمليا�
«تأمين نر� �فز�� � تجهيز�� نظا�� تصوير� �تا� مانيتو�ينگ 
حفاظت فيزيكي حر�ست شهر���� �صفها�- فا� ��» �� �� طريق 
مناقصه عمومي � به شر� مند�� �� �سنا� مناقصه عمومي به پيمانكا� 
��جدشر�يط ��گذ��نمايد� لذ� �� صو�� تمايل مي تو�نيد با ���يز مبلغ 
500,000�يا� به حسا� جا�� سيبا به شما�� 0103347072002 
�� �جه س���ا�ما� فنا��� �طالعا� � ��تباطا� شهر���� �صفها� � 
تحويل �س���يد �� حد�كثر تا تا�يخ 1397/10/23 به سا�ما� فنا��� 
�طالعا� � ��تباطا� ش���هر���� �صفها�� مد��� مناقصه �� ��يافت 
 � پس �� تكميل حد�كثر تا پايا� �ق���ت ����� مو�� 1397/11/03 
به نشاني: �صفها�� بلو�� �ئينه خانه� �بتد�� بن بست سپيد�� سا�ما� فا�� 

شهر���� �صفها�� ��حد حر�ست تحويل نماييد.
تذك�ر: ش���ركت �� مناقصه عمومى مذكو� � ���يه پيشنها� به منزله 
قبو� شر�� � تكاليف شهر���� �صفها� مند�� �� ما�� 10 �ئين نامه 

مالى معامالتى شهر���� مى باشد. 
مبلغ تضمين ش�ركت �� مناقصه: 400,000,000 �يا� به صو�� 
ضمانت نامه بانكى يا ���يز �جه نقد� به حس���ا� سپر�� پيمانكا��� 

شهر���� �صفها�
مد� �نجا� كا� : 4ما� شمسي

�عتبا� قيمت ها: حد�قل سه ما� شمسي
بر�� كسب �طالعا� بيشتر به ��گا� �لكتر�نيكى سا�ما� فا�� شهر���� 
�صفها� به نشانى ict.isfahan.ir (قسمت مناقصا�) مر�جعه � يا با 

شما�� 7- 36617325-031 ��خلى 230 تما� بگيريد.
سا�ما� فنا��� �طالعا� � ��تباطا�شهر���� �صفها�

شهر���� �صفها�

(�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� ساليانه صاحبا� سها�)
شركت سرمايه گذ��� �ستا� گيال� (سهامي عا�) 

به شما�� ثبت 11455 � شناسه ملي 10720243977 
مجمع عمومي عا�� س���اليانه صاحبا� سها� شركت س���رمايه گذ��� �ستا� گيال� (سهامي عا�) 
�� مو�� 97/10/30 ��� يكش���نبه س���اعت 10/00 صبح به نشاني �ش���ت � بلو�� شهيد �جائي 
(�شتيا� س���ابق) نرس���يد� به كوچه پنجم � طبقه ��� � محل �فتر ش���ركت س���رمايه گذ��� 
 �س���تا� گيال� (س���هامي عا�) با كد پس���تي 4154813716 � با �س���تو� �يل برگز�� مي گر�� 
لذ� �� كليه س���هامد���� (نمايندگا� �شخا� حقوقي) �عو� مي گر�� ��� ساعت مقر� �� جلسه 

مجمع عمومي مذكو� شركت نمايند. 
مد��� مو�� نيا� جهت حضو� �� مجمع مزبو�: 

� �صل معرفي  نامه نمايند� شركت تعا�ني 
� كپي بر�بر �صل شناسنامه � كا�� ملي نمايند� 

� تصوير �گهي تأسيس � �خرين �گهي تغيير�� شركت تعا�ني 
�س�تو� جلس�ه:  1 �  �س���تما� گز��� هيأ� مدير� ��خصو� عملكر� س���ا� مالي منتهي به 
1397/06/31. 2 � �ستما� گز��� حسابر� � با��� قانوني ��خصو� عملكر� سا� مالي منتهي 
 به 1397/06/31. 3 � بر�س���ي � تصويب صو�� ها� مالي س���ا� مالي منتهي به 1397/06/31.

4 � تصويب ميز�� حق حضو� �عضا� هيأ� مدير�. 5 � تعيين با��� �صلي � علي �لبد� ش���ركت � 
حق �لزحمه �نها. 6 � تعيين ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� شركت. 7 � ساير مو���� كه 

به موجب �صالحيه � قانو� تجا�� �� صالحيت مجمع عمومي عا�� ساليانه مي باشد. 
هيأ� مدير� شركت سرمايه گذ��� �ستا� گيال� (سهامي عا�)

�گهي �عو� �� سهامد���� 
شركت گر�� پزشكي گيل � �يلم

 سهامي خا� 
بدينوسيله �� سهامد���� محتر� شركت گر�� پزشكي گيل � �يلم 
سهامي خا� به شما�� ثبت 1278 � شناسه ملي10720131960 
 �عو� به عم���ل مي �يد �� جلس���ه مجمع عمومي فو� �لعا�� 
���پنج ش���نبه م���و�� 97/10/27 س���اعت 18 ك���ه �� 

سالن بيما�ستا� ��يا برگز�� مي گر��� شركت فرمايند. 
�ستو� جلسه:

� �فز�يش سرمايه شركت �� محل تجديد ���يابي �مين 
� �صال� ما�� يا��� �ساسنامه 

�كتر محمد مهد� فكر� 
�ئيس هيأ� مدير� 

�گهي تغيير�� قر� �لحسنه حضر� �هر�(�) مؤسسه غيرتجا��
به شما�� ثبت 3 � شناسه ملي 10820000254

به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1397/6/12 � مجو� شما�� 1070 مو�� 1397/8/2 
سا�ما� �قتصا� �سالمي �ير�� تصميما� �يل �تخا� شد:
1� سمت �عضا� هيئت مدير� به قر�� �يل تعيين گر�يد:

�قا� محمدباقر سيف با كدملي 3961562814 به عنو�� �ئيس هيأ� مدير� 
�قا� �ضا عباسيا� با كدملي 3961795037 به عنو�� نائب �ئيس هيأ� مدير�

�قا� �صغر گو���� با كدملي 3961025861 به عنو�� مديرعامل � عضو هيأ� مدير�
�قا� عليرضا حميد� با كدملي 3961790574 به عنو�� قائم مقا� مديرعامل 

�قا� ماشا��له  گيو� با كدملي 3961600252 به عنو�� خز�نه ��� � عضو هيأ� مدير�
�قا� علي �كبر ���فر با كدملي 3961619662 به عنو�� منشي � عضو هيأ� مدير�
�قا� �سد�له حميد� با كدملي 3962389784 به عنو�� عضو �صلي هيأ� مدير� 

2� كليه �س���نا� � ����� بها��� � تعهد��� با �مضا� مديرعامل يا جانش���ين � �ئيس هيأ� مدير� يا 
نايب �� همر�� با مهر مؤسس���ه معتبر مي باشد � مكاتبا� ����� با �مضا� مديرعامل ممهو� به مهر 

مؤسسه معتبر خو�هد بو�. 
با ثبت �ين مس���تند تصميما� �نتخا� � تعيين س���مت هيئت مدير�� تعيين ���ندگا� حق �مضا� 
�نتخا� شد� توس���ط متقاضي �� سو�بق �لكتر�نيك ش���خصيت حقوقي مرقو� ثبت � �� پايگا� 

�گهي ها� سا�ما� ثبت قابل �ستر� مي باشد. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� همد�� 
مرجع ثبت شركت ها � مؤسسا� غيرتجا�� نها�ند 

�گهي مز�يد� ���
ش�ركت كش�ا���� � ��مپر��� مگس�ا� (س�هامي ع�ا�) �� نظر ���� 
نسبت به فر�� ��� ها� به ش���ر� �يل ��� چها�شنبه مو�� 1397/10/26 

(ساعت 10 صبح) �قد�� نمايد. 
متقاضيا� مي تو�نند جهت با��يد � ��يافت بر� ش���ر�يط شركت �� مز�يد� 
به نشاني: قز�ين� كيلومتر 18 جا�� قديم قز�ين � �بيك� كيلومتر6جا�� خاكعلي 

شركت مگسا� مر�جعه فرمايند. 
تلفن ها� تما�: 32983102 � 32982402� 028

1� تعد��� تليسه غيربا���� فر� ما�تين 
2� تعد��� گا� غير�بستن كشتا�گاهي

3� تعد��� گا� �بستن (��شتي).
4� تعد��� گوساله نر شيرخو��.
5� تعد��� گوساله نر قطع شير.

شركت كشا���� � ��مپر��� مگسا�

شركت فوال� جها� ��� ���ند ��قع �� خرمشهر ��نظر �����  جهت خريد � نصب 
��� � پنجر� ها� ضد حريق � �نفجا� �� سالن فوال�سا�� خو�� �� كليه شركت ها� 

��جدشر�يط جهت شركت �� مناقصه �عو� به عمل ����. 
كليه متقاضيان����ي كه تمايل به ش����ركت �� مناقصه مذكو� �� ���ن����د� مي تو�نند 
 حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� پنج ش����نبه م����و�� 97/10/20 ���مه كامل خو� 
(..., copy,cd�so) �� به ����: خرمش����هر� خيابا� فر��سي� نبش كوچه گلشن� 
پال� 30 � ش����ركت فوال� جها� ��� ���ند� ��حد با��گاني � بخش مناقصا� ��س����ا� 
فرمايند. جهت كسب �طالعا� بيش����تر مي تو�نيد �� طريق ��� ها� ��تباطي �ير با ما 

�� تما� باشيد. 
تلفن تما�: 53512371 � 061 ��خلي 610 خانم لطفي 

فكس: 53512419 � 061 
Lot�-m@ajs.co.ir                                                WWW.AJS.CO.IR

شركت فوال� جها� ��� ���ند ��قع �� خرمشهر ��نظر �����  جهت خريد � نصب 
پمپ ها � متعلقا� مو�� نيا� پر��� فوال�سا�� خو�� �� كليه شركت ها� ��جد شر�يط 

جهت شركت �� مناقصه �عو� به عمل ����. 
كليه متقاضيان����ي كه تمايل به ش����ركت �� مناقصه مذكو� �� ���ن����د� مي تو�نند 
 حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� پنج ش����نبه م����و�� 97/10/20 ���مه كامل خو� 
(..., copy,cd�so) �� به ����: خرمش����هر� خيابا� فر��سي� نبش كوچه گلشن� 
پال� 30 � ش����ركت فوال� جها� ��� ���ند� ��حد با��گاني � بخش مناقصا� ��س����ا� 
فرمايند. جهت كسب �طالعا� بيش����تر مي تو�نيد �� طريق ��� ها� ��تباطي �ير با ما 

�� تما� باشيد. 
تلفن تما�: 53512371 � 061 ��خلي 610 خانم لطفي 

فكس: 53512419 � 061 
Lot�-m@ajs.co.ir                                                WWW.AJS.CO.IR

1� �ستگا� مناقصه گز��: شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� 
2� موضو� مناقصه: خريد 5/000 �س����تگا� كنتو� �لكتر�نيكي تكفا� � 1/000 عد� 

قا� مربوطه
3� ش�ر�يط ال��: ��ش����تن تأييديه �� ش����ركت تو�نير �� خصو� تولي����د كنتو� � �عايت 

�ستاند���ها� معيا�ها � �لز�ما� فني � ���ئه مد��� � مستند�� مربوطه طبق شر�يط مند�� �� �سنا� مناقصه
4� مهل�ت خري�د � مح�ل ��ياف�ت �س�نا� مناقص�ه: متقاضي����ا� مي تو�نند �� تا�ي����خ 97/10/17 لغايت 
 �www.aepdc.ir 97/10/23 با مر�جعه به �� س����ايت ها� شركت تو�يع نير�� بر� �س����تا� �لبر� به نشاني 
 شركت تو�نير به نش����اني www.tender.tavanir.org.ir � يا پايگا� �طال� �س����اني ملي مناقصا� كشو�� 

به نشاني http://iets.mporg.ir �سنا� مناقصه �� مشاهد� � �خذ نمايند.
5� م�د��� م�و�� نيا� جهت ثبت �� فهرس�ت خريد���� �س�نا� مناقص�ه: ���يز مبلغ 327,000 �يا� به 
حسا� سپهر 0101520152006 بانك صا���� �ير�� به نا� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� بابت خريد��� 
�س����نا� مناقصه � ��سا� به مناقصه گز�� (طي مد� �ما� قيد ش����د� �� بند 4 � ضمنا� فيش ���يز� بايستي به نا� 

شخص حقوقي مناقصه گر باشد)
6� قيمت پايه مناقصه: 9,600,000,000 �يا� به شر� �سنا� مناقصه مي باشد. 

7� مبلغ تضمين ش�ركت �� مناقصه: 613,000,000 �يا� � به ش����ر� �سنا� مناقصه مي باشد كه مناقصه گر�� 
بايس����تي س����پر�� مذكو� �� به صو�� ضمانتنامه بانكي معتبر يا فيش بانكي ���يز مبلغ فو� به ش����ما�� حسا� 
0102795126006 نز� بانك ملي ش����عبه �مو�� � پر��� به نا� ش����ركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� � يا 

چك بانكي تضميني يا كسر �� حسا� مطالبا� ���ئه نمايند. 
8� مهل�ت � مح�ل تحويل پيش�نها�ها: حد�كثر تا �خر �قت ����� ��� ش����نبه م����و�� 97/11/6 به �بيرخانه 
�مو�تد��كا� ��قع �� كر� بلو�� طالقاني ش����مالي � پل ����گا� � �بتد�� بلو�� �ما� �ضا � �مو� تد��كا� شركت تو�يع 

نير�� بر� �ستا� �لبر� تحويل نمايند. 
9� �ما� گش�ايش پاكت ها� �لف � � (مرحله ��� مناقصه): س����اعت 15 ��� يكش����نبه مو�� 97/11/7 

مي باشد. 
* بديهي �س����ت به پيشنها�ها� فاقد �مضا� مشر��� مخد�� � يا پيش����نها�هايي كه پس �� مهلت مقر� �� �ين 

فر�خو�� ��صل مي گر�ند مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد. 
هزينه �گهي برعهد� برند� يا برندگا� مناقصه مي باشد.

* متقاضي موظف �س����ت �� صو�� گرفتن �س����نا� مناقصه �� س����ايت ها� مذكو� فيش پر��خت هزينه خريد 
�س����نا�مناقصه �� ظر� مهلت مقر� �� بند 4 �ين �گهي پس �� قيد ش����ما�� مناقصه� نا� � ���� � شما�� تما� 
مناقصه گر بر ��� فيش مذكو� ضمن هماهنگي با �فتر �مو� تد��كا� با شما�� تلفن 32524444� 026 به شما�� 

نمابر 32525353� 026 ��سا� � �صل �� �� نيز به همر�� مد��� پاكت (�) �سنا� مناقصه ��سا� نمايد. 
* بديهي �ست �� صو�� عد� ��س����ا� يا تحويل فيش بانكي خريد �سنا� مناقصه � ثبت نا� مناقصه گر �� فهرست 

خريد���� �سنا� مناقصه� مسئوليت بر�� هرگونه مشكل برعهد� شخص مناقصه گر مي باشد. 
���بط عمومي شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� 

 1�17�97/69
(�� مرحله ��) نوبت ���مناقصه عمومى

4 اخبار داخلی
یكشنبه 16دي  1397ـ   29 ربيع الثاني  1440ـ   6 ژانویه 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27190

نفت ، طا ، سكه و ارز

 

هر بشكه نفت سبك آمريكا )وست تگزاس(

هر بشكه نفت درياي شمال )برنت(

متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك

هر اونس )31/1 گرم( طا

بازار جهاني

بازار داخلي

47/96 دار 

57/06 دار 

 52/95 دار    

1284/96 دار    

 3500000 تومان

3700000 تومان

1900000 تومان

1120000  تومان

650000 تومان

337200 تومان

4200 تومان 

10731/9 تومان

10600 تومان

4777/4 تومان

12483/5 تومان

12550  تومان

5343/2  تومان

13643/2 تومان

13700  تومان

1143/7  تومان

2940/5  تومان

3000  تومان

سكه طا طرح قديم )به وزن 8/13 گرم(

سكه طا طرح جديد )به وزن 8/13 گرم(

نيم سكه طا )به وزن 4/06گرم(

ربع سكه طا )به وزن 2/03 گرم(

سكه يك گرمي

هر گرم طاي 18 عيار )بدون مزد ساخت(

دار آمريكا)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

دار آمريكا)نرخ صرافی(

يورو)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

يورو)نرخ صرافی(

پوند انگلستان)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

پوند انگلستان)نرخ صرافی(

درهم امارات )نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

درهم امارات )نرخ صرافی(

ماهواره های تم���ام ایرانی 
دوس���تی و پیام که فرآیند ساخت 
و آزمایش نهایی آنها در س���ازمان 
فضایی به پایان رسیده است، برای 
قرارگرفتن در مدار فضا به ایستگاه 

پرتاب موشکی ارسال شدند. 
مجتبی ُس���رادِقی مدیر کل 
فناوری فضایی س���ازمان فضایی 
ای���ران با بیان این مطلب به فارس 
گفت:در س���ال های ۸۵ و ۸۶ یا 
اواسط دهه ۸۰ که سازمان فضایی 
ایران تاسیس شده بود با ۳ دانشگاه 
شریف، علم و صنعت و امیرکبیر ۳ 
قرارداد ساخت ماهواره منعقد کردیم 
که در این قراردادها به دانشگاه ها 
گفته ش���ده بود با کمک شریک 
خارجی ماهواره ای بس���ازند که 
رزولوشن )دقت تصویر( آن کمتر 

از ۱۰۰۰ متر باشد.
وی ادامه داد: پس از چند سال 
تاش دانش���گاه ها برای برقراری 
ارتب���اط با ط���رف های خارجی 
به دایل تحری���م و دیگر دایل 
ممکن نشد و همان زمان با کمک 
توانمندی های داخلی که در سال 
۸۷ با پرتاب ماهواره امید به وجود 
آمد، تصمیم گرفتیم این ماهواره ها 

را داخلی بسازیم.
مدیر کل فن���اوری فضایی 

سازمان فضایی ایران افزود: پس از 
اینکه دانشگاه ها وارد مراحل ساخت 
شدند متوجه شدیم می توانیم این 
ماهواره ها را با رزولیش���ن بهتری 
بسازیم. اولین خروجی آن ماهواره 
نوید دانش���گاه علم و صنعت بود 
که ماموریت هزار متری را به ۴۰۰ 
متری تبدیل کرد و و پرتاب ش���د 
و این اعتماد به نفس و باور را به 
وج���ود آورد که می توانیم از این 

بهتر ماهواره بسازیم.
وی اضافه کرد: سپس به همین 
دلیل قراردادهای ماهواره های دوستی 
و پیام تغییر کرد و پیوست های فنی 
آنه���ا به ۲۰ متر )بهتر بگویم بهتر 
از ۳۰ مت���ر ( و ۴۰ متر تغییر کرد 
و سازندگان ماهواره دوستی ادعا 
کردن���د که می توانند ماهواره را با 
رزولوش���ن حدود ۳۰ متر تحویل 
دهند که س���اختند و تحویل دادند 
و ماهواره پیام هم با رزولوشن ۴۰ 
متر ماهواره س���اخته شد. بنابراین 
نتیج���ه کار تبدیل ش���د به کاری 
کامًا داخلی با مجموع رزولوشن 

زیر ۵۰ متر.
سرادقی درباره انجام آخرین 
تس���ت های فنی این ماهواره ها، 
گفت: تس���ت های فنی ماهواره 
دوستی در سال ۹۵ به اتمام رسید 

اما پرتاب آن به تعویق افتاد و اکنون 
دوباره برای پرتاب آماده شده است 

و کاما آماده ایم.
وی درباره هدف و کاربردهای 
این ماهواره ها، گفت: کاربرد اصلی 
این ماهواره ها به دس���ت آوردن 
توانمندی ساخت ماهواره و اثبات 
فناوری است که بفهمیم زیر سیستم ها 
و سیس���تم های اصلی ماهواره ها 
چقدر می توانند کار خود را انجام 
دهن���د و حتی تقدم این اهداف از 
اهداف دیگری که برای آنها در نظر 

گرفته شده ،مهم تر است.
مدیر کل فن���اوری فضایی 
س���ازمان فضایی ایران افزود: اما با 
توجه به اینک���ه هر ماهواره باید 
ماموریت عملکردی داشته باشد، 
ماموریت های ثانویه برای آنها دیده 
شده اس���ت و ماموریت مشترک 
ثانویه هر دو ماهواره تصویربرداری 
است. عاوه براین در ماهواره پیام 
یک ماموریت مخابراتی هم دیده 
ش���ده که بتواند یک پیام را ذخیره 
کند و به س���مت زمین بفرستد؛ 
همچنین در پی���ام یک محموله 
اندازه گیری تشعشعات فضایی هم 
قرار داده ای���م. بنابراین پیام دارای 
۳ ماموریت و دوس���تی دارای یک 

مأموریت تصویربرداری دارد.

دش���ت رفسنجان، اس���تان های خراسان 
رضوی، یزد و اصفهان دچار فرونشست در ابعاد 
بزرگ هستند اما بیشترین نرخ فرونشست مربوط 
به جنوب غرب تهران با ۲۲ تا ۲۵س���انتی متر 

در سال است. 
مسعود شفیعی رئیس سازمان نقشه برداری 
در گفتگو با مهر با اش���اره به پیشینه مطالعات 
فرونشست در محدوده تهران اظهار داشت: اولین 
بار ب���ا انجام ترازیابی جنوب غرب تهران در 
س���ال های ۶۹ و۷۰ ، وقوع تغییرات ارتفاعی، 
پ���س از تکرار اندازه گی���ری خطوط ترازیابی 
واقع درش���مال بزرگراه آزادگان در سال ۱۳۸۰ 
دیده شد که با مقایسه ای که بین نقاط مشترک 
خطوط ترازیابی بین مشاهدات سال های ۷۱ و 
۸۰ ص���ورت گرفت، نش���ان داد که در امتداد 
بزرگراه آزادگان حداکثر نشس���تی معادل ۲۰/۱ 
متر به وقوع پیوس���ته است که با فرض خطی 
بودن روند نشست ) این فرض همیشه صحیح 
نیس���ت( در طول این سال ها، بیشینه نشست 

ساانه ۱۳/۵ سانتی متر به دست می آید.
وی افزود: همچنی���ن در امتداد بزرگراه 
آیت اه سعیدی حداکثر نشستی معادل ۹۹ متر 
دیده ش���د که نشست ساانه آن هم با فرض 

گفته شده ۹/۱۰ سانتی متر محاسبه شد.
رئیس س���ازمان نقشه برداری ادامه داد: با 
ترسیم پروفیل های ارتفاعی که در امتداد خطوط 
انجام ش���ده بود، مشخص شد در امتداد غرب 
به شرق ) بزرگراه آزادگان ( نشست به صورت 
کاس���ه ای شکل بوده، بدین معنی که در منطقه 
غربی آن که  نشست شروع می شود میزان آن 
بسیار اندک و قابل اغماض بوده ولی به مرور با 

حرکت به سمت شرق نشست افزایش یافته تا 
به حداکثر میزان خود برسد و پس از آن، نشست 
کاهش یافته و روند نزولی به خود می گیرد، و 
این روند تا منطقه شرقی انتهایی آن، که دیگر 

نشست دیده نمی شود، ادامه می یابد.
وی گفت: ولی در امتداد شمال به جنوب 
بزرگراه آیت ااه سعیدی روند افزایش نشست 
تا تقاطع با بزرگراه آزادگان ادامه می یابد و این 
موضوع نش���ان مي دهد که حد مرز جنوبی 
نشس���ت پایین تر از بزرگراه آزادگان واقع شده 

است.
شفیعی گفت: در سال ۱۳۸۲ با اندازه گیری 
خطوط  ترازیابی  که تازه ایجاد شده بودند، قسمت 
دیگری از منطقه نشست که در جنوب شرقی 
و پایین تر از بزرگراه آزادگان واقع ش���ده بود، 
مشخص شد. لذا در سال ۱۳۸۳ گسترش شبکه 
ترازیابی درجه دو و سه شهری تهران به سمت 
جنوب بزرگراه آزادگان، که بیشترین تغییرات را 

نشان می داد، در دستور کار قرار گرفت.
وي افزود:در نیمه دوم سال ۸۳ و در نیمه 
اول سال ۸۴ دو بار دیگر هم نقاط واقع در این 
منطقه مشاهده و محاسبه شدند که نتایج، بیانگر 
فرونشست در منطقه بود.همچنین در سال ۸۹ 
برخی از خطوط ترازیابی در منطقه فرونشست 
مجددا اندازه گیری و محاسبه شدند که محاسبات 
بیانگر افزایش فرونشس���ت در برخی از مناطق 
جنوب غرب تهران با نرخ محاس���به شده در 

سال ۸۴  بود.
معاون س���ازمان برنامه و بودجه کشور با 
بیان اینکه در سال های ۸۳، ۸۴ و ۹۶ با استفاده 
از روش تداخل س���نجی راداری توانستیم این 

مشاهدات را تکرار کنیم، گفت: در حال حاضر 
با استفاده از این روش می توان میزان فرونشست 
را در محدوده وس���یع تری اندازه گیری کرد. با 
استفاده از این روش متوجه شدیم که فرونشست 
بیش���تری را در منطقه رباط کریم، شهریار و 
ورامین داش���ته ایم؛ به گونه ای که این مناطق در 
س���ال، حدود ۲۲ تا ۲۵ سانتی متر دستخوش 

تغییر ارتفاع هستند.
وی اظهار داشت: عاوه بر این، مطالعات 
پراکنده راداری هم در محدوده ش���هر تهران 
از س���ال ۱۳۸۶ به بعد انجام ش���ده و با توجه 
به بررس���ی های انجام شده میزان فرونشست و 
محدوده آن در شهر تهران رو به گسترش بوده 
است؛ از این رو داده های ترازیابی و ایستگاه های 
دائمی ژئودینامیک سازمان نقشه برداری کشور در 
این منطقه کافی نیست و نیاز به گسترش شبکه 
است. شفیعی افزود: همچنین بعد از سال۱۳۸۹ 
هیچگونه مشاهدات جدید ترازیابی در منطقه 
صورت نگرفته است اما با پردازش های مقدماتی 
راداری انجام شده، گسترش منطقه فرونشست 
تایید شده است با این وجود برای تعیین دقیق 
میزان فرونشست و مخاطره سنجی به مطالعات 

گسترده تری در منطقه تهران نیاز داریم.
وی درباره مناطق شناسایی شده در سطح 
کشور که تحت تأثیر پدیده فرونشست هستند، 
اظهار داشت: با تکرار مشاهدات ترازیابی درجه 
یک، فعًا بیش از ۴۴ منطقه فرونشست شناسایی 
ش���ده است که وسعت هر یک از این مناطق 
حداقل ۱۲۰۰ کیلومتر مربع برآورد می ش���ود؛ 
از ای���ن رو با یک نگاه س���اده در می یابیم که 
مناطق وس���یعی از کشورمان تحت تاثیر پدیده 

فرونشست هستند. 
رئیس س���ازمان نقش���ه برداری کشور به 
ش���هرهای دیگر اش���اره کرد و گفت: عاوه 
بر جنوب غرب تهران، دش���ت رفس���نجان، 
استان های خراسان رضوی، یزد و اصفهان هم 
دچار فرونشس���ت در ابعاد بزرگ هستند، اما 
فعا بر اس���اس مطالعات جامعی که در قالب 
اطلس های فرونشست انجام داده ایم، بیشترین 
نرخ فرونشس���ت در کشور مربوط به جنوب 

غرب تهران است.
وی در م���ورد احتمال فرونشس���ت در 
برج های میاد و آزادی، اظهار داش���ت: هر چه 
از سمت جنوب به سمت مرکز و شمال تهران 
حرکت می کنیم میزان و آثار فرونشست را کمتر 
مشاهده کرده ایم؛ حتی در مناطق شمالی و نیمه 
باای ش���هر تهران فرونشست محسوسی به ما 
گزارش نشده و اگر فرونشستی هم باشد نرخ 

بسیار پایینی دارد.
معاون سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: 
با توجه به اینکه در مناطق جنوب و جنوب غرب 
تهران برداش���ت آب زیادی از منابع زیرزمینی 
صورت می گیرد، شاهد این میزان فرونشست 
هستیم و قطعا در صورت تداوم برداشت های 
بی رویه آب از منابع زیرزمینی، تشدید وضع را 

شاهد خواهیم بود. 
وی تصریح کرد: فرونشست قبا حالت 
خزنده، کند و بطئی داشت، اما وضع فرونشست 
در س���ال های اخیر حاد شده و آثار خود را به 
صورت علن���ی از طریق برخی فروریزش ها، 
فروچاله ها و ایجاد ترک در س���اختمان و ابنیه 

نشان می دهد.

هشدار سازمان نقشه برداري كشور

تهران،كرمان، خراسان رضوي، يزد و اصفهان در حال فرونشست وسيع هستند
۲ ماهواره پژوهشی ایران برای پرتاب به فضا 

آماده شد 

تعداد بالقوه مش���تریان نفت ایران به دلیل 
رقابت���ی بودن بازار و ح���رص و طمع برای 
س���ودآوری بیشتر به مراتب بیشتر از قبل شده 

است.
به گ���زارش روابط عمومي وزارت نفت، 
امیرحس���ین زمانی نیا معاون امور بین الملل و 
بازرگانی وزیر نفت درباره شرایط صنعت نفت 
پس از خروج آمریکا از برجام و تحریم نفت 
ای���ران، گفت: همه مجموعه وزارت نفت برای 
مقابله با تحریم ها بسیج شده است و فروش نفت 
هم اکنون مهمترین اولویت وزارت نفت است 
تا بازار نفت ایران که پس از برجام به سختی به 

دست آمد، محفوظ بماند و از دست نرود.
وی از اع���ام میزان صادرات نفت ایران 
خودداری کرد و با تاکید بر اینکه تاش مجموعه 
نفت این اس���ت که با فروش حداکثری نفت، 
منابع کشور را تامین کند، تصریح کرد: شرکت 
ملی نفت ایران در چهار دهه تحریم توانس���ته 
است سازوکارهایی خاقانه برای فروش نفت 
به دس���ت آورد، اما متاسفانه فشار و نفوذ مالی 
آمریکا به حدی اس���ت که چین، هند، ژاپن، 
کره جنوبی و بقیه کشورهایی که برای واردات 
نفت ایران از آمریکا معافیت گرفته اند هم حاضر 
نیستند یک بشکه بیشتر از معافیتی که گرفته اند 

از ایران نفت خریداری کنند.
معاون وزیر نف���ت تحریم های یکجانبه 
آمریکا علیه ایران را با افزایش فساد، قاچاق و 
پولشویی در بازار بین المللی نفت مترادف دانست 
و تاکید کرد: با وجود فشار آمریکا برای محدود 
کردن بازار نفت ایران، تعداد مش���تریان بالقوه 
نفت ایران به دلیل رقابتی بودن بازار بیشتر به 

مراتب بیشتر از پیش شده است.
وی درباره همصدا ش���دن جامعه جهانی 
ب���ا ایران در مقابل رفتار قلدرانه آمریکا گفت: 
دولتمردان همه کشورهای جهان به جز عربستان 
و اسرائیل ضمن محکوم کردن بازگشت دوباره 
تحریم ها،  عملکرد سیاسی ایران را تائید می کنند 
و بارها نس���بت به رفتارهای خارج از عرف 

دیپلماتیک ترامپ ابراز نگرانی کرده اند.
نامبرده رفتار شرکت ها برای کسب و حفظ 
حداکثری منافع را موضوعی طبیعی دانست و 
درباره سازوکار ویژه مالی )SPV( برای تسهیل 
بازرگانی ایران با ش���رکت های اروپایی، گفت: 
این سازوکار، اجرایی خواهد شد و کمک کننده 
هم خواهد بود، اما مشکل گشا نیست. در واقع 
هر اقدامی که اروپایی ها می خواهند انجام دهند، 

متوجه نفوذ آمریکا می شود.
وی اف���زود: درماندگی اروپا برای مقابله با 
تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران سبب به 
وجود آمدن آگاهی عمیق در اروپا ش���ده است 
که اروپا نباید گروگان اقتصادی و سیاسی آمریکا 
بماند. این آگاهی س���بب تغییر کیفی در روابط 
اروپا و آمریکا خواهد ش���د و به  تدریج نفوذ 
سیاسی - اقتصادی آمریکا در اروپا و دیگر نقاط 

جهان افول خواهد کرد.
 به گفته زمانی نیا، هدف س���ازوکار ویژه 
مالی فراهم کردن امکان مبادات مالی با ایران 
و ش���رکت های خریدار نف���ت و صادرکننده 
کاا به ایران اس���ت. این سیس���تم پرداخت به 
کسب وکارهای اروپایی امکان می دهد تا بدون 
تحریم شدن از سوی آمریکا به روابط خود با 
ایران ادامه دهند. کارشناسان معتقدند که این کار 
اتحادیه اروپا جنبه نمادین دارد و برخی دیگر هم 
آن را ناکارآمد می دانند، اما در عین حال برخی 
آن را آغازی برای رهایی اروپا از وابستگی به 

نظام مالی آمریکا عنوان می کنند.
وی درباره مذاکره با پاکستان برای صادرات 
گاز، گفت: دولت جدید این کش���ور دریافت 
گاز از ایران را پیگیری می کند و اراده سیاسی 
خود را برای گسترش روابط اقتصادی با ایران 

به صراحت بیان کرده است.
معاون ام���ور بین الملل و بازرگانی وزیر 
نفت اضافه کرد: برای این منظور، پاکستان دو 
کمیته )فاینانس و تحریم( برای تس���هیل روند 
اجرایی صادرات گاز ایران به پاکستان تشکیل 
داده اس���ت که انتظار می رود نتیجه بررسی این 

کمیت���ه در ماه های آینده به دیدار وزیران نفت 
ایران و پاکستان برای به سرانجام رساندن این 

قرارداد، منجر شود. 
وی دریافت گاز از ایران را برای پاکستان 
با صرفه تر از دیگر کش���ورها دانست و گفت: 
مباحث حقوقی این قرارداد در صورت ماقات 
وزیران نفت دو کش���ور به طور حتم بررس���ی 

خواهد شد.
ایده احداث خط لوله صلح در سال ۱۹۹۰ 
مطرح شد و قرار بود این خط لوله گاز ایران 
را به پاکستان و هندوستان منتقل کند تا پیام آور 

صلح و دوستی در شبه قاره باشد.
زمانی نیا نظر بسیاری از کارشناسان درباره 
فرصت س���وزی ایران در بسیاری از بزنگاه ها و 
از جمله در تدوین و اجرای قراردادهای نفتی 
را تایید کرد و گفت: از زمان اجرای برجام تا 
خروج آمریکا از آن، حدود ۱۷ ماه سپری شد 
و ایران می توانس���ت از این فرصت و حمایت 
جامعه جهانی از آن به نحو احسن استفاده کند، 
ام���ا در عمل این اتفاق نیفتاد و ایران فرصت 

برجام را تا حدودی از دست داد.
وی به قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنوان 
یک نمونه اش���اره کرد و افزود: اگر قرارداد با 
توتال دو س���ال زودتر امضا ش���ده بود و این 
شرکت یک میلیارد دار در ایران سرمایه گذاری 
کرده بود، تردید نداشته باشید که به این راحتی 
ای���ران را ت���رک نمی کرد و حتی اگر هم ترک 
می کرد اجرای پروژه را به مرحله ای می رساند 
که نیروهای ایرانی می توانستند آن را ادامه دهند 

و به سرانجام برسانند.
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت 
حاش���یه های اجرای الگوی جدید قراردادهای 
نفتی ایران را پررنگ تر از متن آن دانس���ت و 
اضافه کرد: اگر ایران در فرصت به دست آمده 
به ج���ای یک قرارداد بین المللی، چند قرارداد 
بین المللی را به ثمر رسانده بود، ترامپ بی شک 
در بازگشت تحریم ها با احتیاط بیشتری عمل 

می کرد.

تعداد مشتریان بالقوه نفت ایران افزایش یافته است

آغاز مذاکره ایران وافغانستان برای 
تعيين حقآبه هيرمند 

نمایندگان رسمی ایران و افغانستان از دیروز برای تعیین حقآبه های جدید 
مرزی میان دو کشور، مذاکرات کارشناسی خود را در تهران آغاز کردند.

ب���ه  گزارش پایگاه اطاع رس���اني وزارت نیرو )پاون(، نوزدهمین کمیته 
مشترک کمیساران آب هیرمند به ریاست عباس سروش معاون آب و آبفاي 
وزارت نیرو جمهوري اس���امي ایران و "خان محمد تکل" معاون آب وزارت 
آب و انرژي افغانستان و با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه دو کشور 

در تهران آغاز به کار کرد.
این اجاس با محوریت بررسي مسائل مربوط به رودخانه مرزي هیرمند 

در چارچوب معاهده ۱۳۵۱ آغاز شده است
بر اس���اس معاهده س���ال ۱۳۵۱ افغانستان موظف است ساانه بصورت 
پلکانی در ماه های مختلف بر اساس یک جدول منظم بخشی از آب هیرمند 
را به ایران اختصاص دهد.در ماده پنجم این معاهده افغانس���تان موافقت کرده 
است که تحت هیچ شرایطی ایران را از حقآبه آبرود هیرمند) هلمند( محدود یا 
محروم نمی کند. شایان ذکر است: در این دوره از مذاکرات میان دو کشور، رده 
مذاکره کنندگان این کمیته با هماهنگي هاي دیپلماتیک دو کشور ارتقا یافته و دو 

طرف براي نخستین بار در سطح معاون وزیر در اجاس حضور یافته اند. 
کمیته مشترک کمیساران آب هیرمند بر اساس معاهده ۱۳۵۱ از سال ۱۳۸۳ 
عملیاتي شده و تاکنون ۱۸ اجاس در ایران و افغانستان به طور متناوب برگزار 
شده است.به گزارش خبرنگارما، رودخانه هیرمند با حوزه آب ریزی به وسعت 
۳۵۰ هزار کیلومترمربع یکی از مهم ترین رودخانه ها و منابع آبی شرق و جنوب 
شرق کشور به شمار می آید و حدود ۱۱۰۰ کیلومتر طول دارد، اما با وجود این 
منبع بزرگ آبی در سیستان، برخی سیاست های افغانستان باعث تشدید کم آبی 

در این استان شده است. 
رودخانه هیرمند از کوه هایی در شمال غرب کابل سرچشمه می گیرد و در 
مسیر خود زمین هایی که در دو طرف رودخانه قرار گرفته اند، آبیاری کرده و پس 
از گذش���تن از ریگس���تان و دشت مارگو به ایران می رسد و در هنگام ورود به 
ایران به دو شاخه تقسیم می شود. یکی رود پریان مشترک که حدود ۲۰ کیلومتر 
مرز ایران و افغانستان را شامل می شود و سپس به داخل افغانستان دور زده و به 
هامون پوزک می ریزد.شاخه دیگر هیرمند رود سیستان نام دارد که در ابتدای آن 
کانال آبگیری چاه نیمه ها قرار گرفته است، این رود حدود ۷۰ کیلومتر ازعرض 
دشت سیستان را طی می کند و به هامون هیرمند در ایران می ریزد.افغانستان با 
ساخت سد "کجکی" به ظرفیت ۱۸۰۰ میلیون مترمکعب در مسیر رودخانه هیرمند 

در استان هلمند موجب کاهش ورودی آب به ایران شده است.

همزمان با افزایش تسهیات ساخت مسکن 
در بافت فرسوده، جزئیات دریافت این تسهیات 

اعام شد.
مهندس هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و 
شهرسازی و مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری 
دیروز به ایرنا گفت: پیش از این سقف تسهیات 
ساخت مسکن در بافت های فرسوده شهری در 
کانشهرها ۵۰ میلیون و سایر شهرها ۴۰ میلیون 
تومان بود اما چون کافی نبود با هماهنگی بانک 
مسکن قرار شد تفاوت آن تا ۱۱۰ میلیون تومان 

به سازندگان پرداخت شود.
وی بیان کرد: بانک مس���کن پیشتر برای 
ساخت هر واحد مسکونی در بافت های فرسوده 
شهری تسهیات ۵۰ یا ۴۰ میلیون تومان پرداخت 

می کرد اما با هماهنگی این بانک مقرر ش���د ۲ 
تسهیات برای یک واحد مسکونی در بافت های 

فرسوده شهری پرداخت شود.
عش���ایری یادآورشد: سود تسهیات ۵۰ و 
۴۰ میلیون تومانی ساخت مسکن در بافت های 
فرس���وده شهری ۹ درصد است اما میزان سود 
مبلغ ۷۰ میلیون تومان تسهیات اضافه شده برای 

سازندگان، ۱۸ درصد تعیین شده است. 
وی یادآورش���د: برای پرداخت تسهیات 
س���اخت بافت های فرسوده شهری، استفاده از 
۲۱۲۰ میلیارد تومان منابع مالی از محل صندوق 
توسعه ملی در دستور کار قرار گرفته و قرار است 
پس از اباغ توسط سازمان برنامه و بودجه، آن 
را در اختیار بانک مسکن به عنوان بانک عامل 

قرار دهیم؛ آیین نامه اجرایی آن هم در ۱۰ خرداد 
امسال در هیات دولت مصوب شده است.

مدیرعامل ش���رکت بازآفرینی ش���هری 
اظهارداشت: طبق دستور وزیر راه و شهرسازی 
قرار است این منابع مالی برای ساخت مسکن در 
بافت های فرسوده شهری در اختیار استانداران 
قرار گیرد تا با تشخیص آنها و ستاد بازآفرینی 
شهری آن استان، به سازندگان مسکن در بافت های 
فرس���وده اختصاص یابد.شایان ذکر است: طبق 
برنامه ریزی های شرکت بازآفرینی شهری قرار 
اس���ت ۲۷۰۰ محله در کش���ور بازسازی شود؛ 
دولت در نظر دارد هر سال با ساخت ۱۰۰ هزار 
واحد مس���کونی در بافت های فرسوده شهری 

۲۷۰ محله را نوسازی کند.

جزیيات پرداخت تسهيات ساخت مسکن در بافت های فرسوده  

پيش بينی بارش برف و کواک از 
امروز در بخش وسيعی از کشور 

با ورود یک سامانه بارشی جدید به مرزهای غربی کشور، از امروز برف 
و کواک بخش وسیعی از استان های شمالی، شمال غرب، غرب و دامنه های 

البرز را فرا می گیرد.
به گزارش سازمان هواشناسی، این سامانه بارشی در غرب، جنوب غرب 
و شمال  غرب کشور، استان های واقع در دامنه های غربی و مرکزی البرز شامل 
زنجان، قزوین، البرز و تهران و استان های واقع در دامنه های زاگرس مرکزی 

سبب بارش برف و باران، وزش باد شدید و کواک برف خواهد شد.
شدت بارش ها در برخی نقاط استان های کردستان، کرمانشاه، ایام، لرستان، 

خوزستان، چهارمحال و بختیاری، البرز و شمال تهران است.
س���ازمان هواشناسی در معابر کوهستانی این مناطق لغزندگی جاده ها و 
کاهش میدان دید را پیش بینی کرده است و به همین دلیل تجهیز خودروها به 

زنجیرچرخ و وسایل گرمایشی ضروری است.
همچنین سامانه مذکور با عبور از مناطق غربی به استان های مرکزی و شرقی 

نفوذ خواهد کرد و موجب بارندگی برف در این استان ها خواهد شد.
فردا هم عمده فعالیت این سامانه بارشی در نیمه شرقی خوزستان، کهگیلویه 
و بویراحمد، چهار محال و بختیاری، شمال بوشهر و شمال غرب فارس است و 
در استان های واقع در نیمه شمالی کشور بارش پراکنده برف و باران رخ خواهد 
داد و از بعدازظهر فردا از فعالیت سامانه بارشی در شمال غرب و غرب کاسته 

می شود و اواخر وقت از مرزهای شرقی کشور خارج می شود. 
همچنین از بعدازظهر امروز در نیمه ش���رقی کش���ور و همچنین فردا در 
استان های سمنان، تهران، قم، البرز، مرکزی و کل نیمه شرقی کشور وزش باد 
شدید پیش بینی می شود که در شرق و جنوب شرق احتمال ریزش گردوخاک 

وجود دارد.

واریز سود سهام عدالت عشایر و روستایيان 
از روز سه شنبه 

 س���ود عملکرد مالی س���ال ۹۶ شرکت های سرمایه پذیر به حساب 
روس���تائیان و عشایر سراسر کش���ور از روز سه شنبه ۱۸ دی به صورت 

تدریجی واریز و تسویه می شود.
 به گزارش فارس به نقل از س���ازمان خصوصی سازی، داوود خانی 
معاون سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه در این مرحله حدود ۱۳ 
میلیون نفر از مشموان سود سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد که 
این میزان سود در مجموع به مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان بالغ خواهد شد، 
افزود: روستائیان و عشایر سراسر کشور که مشمول سهام عدالت هستند، 
در صورتی که س���ود عملکرد س���ال مالی ۹۵ شرکت های سرمایه پذیر را 
دریافت نکرده باشند، این سود را به همراه سود عملکرد سال مالی ۹۶ و 

به صورت یکجا دریافت خواهند کرد.
خانی افزود: سود سهام عدالت اقشار دیگر مشموان سهام عدالت از 
جمله کارگران فصلی و ساختمانی و سایر مشموان هم به صورت تدریجی 

و تا پایان سال به حساب آن ها واریز خواهد شد.

نرخ تورم توليدکننده به 34/4 درصد رسيد 
ش���اخص بهای تولیدکننده در 
ایران طی هشت ماهه اول امسال به 
میزان ۳۴/۴ درصد نس���بت به دوره 

مشابه پارسال افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومي بانک 
مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در 
ای���ران در آبان ۱۳۹۷ به عدد ۱۸۲/۱ 
رسید و نسبت به ماه قبل معادل ۳/۵ 
درص���د باا رفت که کمتر از ۱۱/۵ 

درصدي افزایش درماه مهر بود.
این شاخص نسبت به ماه مشابه 
پارس���ال برابر ۶۳/۳ درصد افزایش 
داشته اما در هشت ماهه اول امسال 
به میزان ۳۴/۴ درصد نسبت به دوره 

مشابه پارسال افزایش یافت.

ش���اخص فوق در دوازده ماه 
منتهی به آبان ۱۳۹۷ نسبت به دوازده 
ماهه منتهی به آبان ۱۳۹۶ معادل ۲۶/۹ 

درصد افزایش نشان می دهد.
ضمنا در این ماه، شاخص قیمت 
برخی از اقام و گروه ها نظیر کدو، 
لیموشیرین، انار، آمونیاک صادراتی، 
پلی پروپیلن، آهن نبشی، کنتور گاز، 
الکتروموت���ور کولری و امپ کم 
مصرف پایین آم���د.در آبان ۱۳۹۷، 
شاخص بهای گروه ساخت )صنعت( 
به میزان ۳/۵ درصد نسبت به ماه قبل 
افزایش یافت و شاخص بهای گروه 
مزبور، در مقایسه با ماه مشابه پارسال 

برابر ۸۷/۷ درصد بیشتر شد.



بيماري هاي شـــايع كـــودكان يكي از 
مهمتريـــن داليل مراجعـــات خانواده ها و 
كودكانشان به مطب ها و مراكز درماني است. 
اين در حالي است كه تشخيص به موقع اين 
بيماري ها از اهميت زيادي برخوردار است 
زيرا كه غفلت ازدرمان ممكن است به قيمت 
جان كودك تمام شود. خوشبختانه در سال هاي 
اخير بروز بسياري از بيماري هاي عفوني در 
جهان رو به كاهش گذاشـــته است و توزيع 
واكسن هاي ضد بيماري هاي عفوني خطرناك 
باعث شده است از مرگ و مير تعداد زيادي 

ازكودكان پيشگيري شود. 
برگزاري چهاردهمين كنگره اورژانس ها 
و بيماري هاي شـــايع طب كودكان و دومين 
سمينار مديريت پرســـتاري كودكان ما رابر 
آن داشـــت تا گفت وگويي داشته باشيم با 
متخصصان كودكان و دست اندركاران كه در 

پي مي آيد. 

  علت اصلي مرگ كودكان ايراني
دكتر علي اكبر سياريـ  رئيس چهاردهمين 
كنگره بيماري هاي شايع طب كودكان در مورد 
وضعيت سالمت كودكان ايراني به گزارشگر 
روز نامه اطالعات مي گويد: حوادث و سوانح، 
اختالالت مادرزادي و مشـــكالت ژنتيكي 
دو علت شـــايع مرگ كودكان ايراني است 
كه خوشبختانه در كشـــور ما به دليل انجام 
واكسيناسيون بيماري هاي عفوني كنترل شده 

است. 

وي مي افزايد: در گذشـــته و در سال ها 
1360، 10 هزار نفر نوزاد طي يك ســـال به 
دليل بيماري همچون كـــزاز جان خود را از 
دست مي دادند ولي در حال حاضر به دليل 
تزريق واكســـن چنين مشكلي نداريم و اين 
دستاورد بزرگ ايران در كاهش مرگ و مير 

كودكان زير 5 سال و مادران بارداراست.  
مدير گروه كودكان دانشگاه علوم پزشكي 
شهيد بهشتي به ارائه ســـه گزارش سازمان 
جهاني بهداشت و ســـازمان ملل اشاره كرده 
و يادآوري مي كند: بر اساس گزارش اعالم 
شده در زمينه توسعه انساني با سه شاخص 
اميد به زندگي سالم، ميانگين تحصيلي و نرخ 
باسوادي و درآمد ســـاالنه از سال 1990 تا 
2015 موفقيت هاي خوبي داشته ايم. در اين 
گزارش كشورها به سه گروه پايين، متوسط و 
باال تقسيم شده كه ايران جزو گروه هاي باال از 
لحاظ توسعه انساني قرار دارد. اين در حالي 
است كه كشورهاي نروژ، سوئيس و استراليا 
بهترين كشورها و هنگ كنگ ژاپن، استراليا و 

سوئيس بيشترين اميد به زندگي را دارند. 
بر اســـاس تحقيقي كه توسط 1800 
محقق بين 120 كشـــور دنيا طي سال هاي 
2011 تا 2013 انجام شده 35 ايراني در اين 
تحقيق نقش داشته اند و مشخص شد كه ايران 

پيشرفت هاي بسيار مؤثري در حوزه سالمت 
داشته به طوري كه كشور ما در كاهش نرخ 
مرگ و ميـــر زودرس و نابهنگام به ويژه در 
مادران باردار و كنترل بيماري هاي عفوني موفق 
بوده است كه اين مسأله باعث بهبودي تغذيه 
كودكان، كاهش فقر آهن، افزايش دسترسي 
به خدمات پيشگيري، درمان و داروي انساني 
همچنين تربيت نيروي انســـاني در حوزه 

سالمت است. 
وي مي گويد: در شـــاخص ســـازمان 
جهاني بهداشت 4 ايراد به ايران وارد بود كه 
شامل افزايش بيماري هاي غيرواگير، افزايش 
اضافه وزن وچاقي، گسترش استفاده از مواد 
  HIV  دخاني و روان گردان هاي صنعتي، شيوع
و افزايش حوادث ترافيكي بود. اين در حالي 
است كه ميزان مرگ و مير كودكان زير 5 سال و 
نوزادان در جهان روزانه 15 هزار نفر است كه 
اين رقم در ايران طي سال هاي 1990 تا 2017 
بسيار اندك شده كه اين مسأله دستاورد بسيار 
خوبي براي كشور ما است البته در حال حاضر 
حوادث و سوانح كودكان زيادي را در كشور 

ما قرباني مي كند.

فوت كودكان ايراني بدليل روتا ويروس  
دكتر ســـياري با بيان اين مطلب كه 
به طور كلي 200 ويـــروس باعث عفونت 
تنفسي در كودكان مي شود كه چند مورد آنها 
از جمله آنفلونزا خطرناك است مي افزايد: 
روتاويروس، ويروسي بوده كه در پاييز بيشتر 

شيوع مي يابد و كودكان را گرفتار مي كند كه 
دو عالمت تنفسي و اسهال و استفراغ دارد و 
به طور كلي ساالنه 500 تا 700 هزار كودك 
زير 5 سال به علت اين بيماري در دنيا جان 

خود را از دست مي دهند.
وي با اشاره به اينكه در ايران آمار دقيقي 
در زمينه فوت كودكان به دليل روتاويروس 
نداريم، خاطر نشان مي كند: در حال حاضر 
اكثر كشـــورهاي دنيا واكسني در اين زمينه 
استفاده مي كنند كه در كشور ما نيز ضرورت 
دارد كه اين واكسن به سيستم واكسيناسيون 
اضافه شود البته اين واكسن در حال حاضر 
توليد داخل نيست و كشورهايي همچون هلند 
و فرانسه آن را توليد مي كنند و كشور ما نيز 
مي تواند در آينده در اين حوزه موفقيت هايي 
داشته باشد. البته زماني كه من معاون وزارت 
بهداشت،درمان وآموزش پزشكي بودم بارها 
به دولت و مجلس نامه نوشتيم و درخواست 
كرديم بودجه الزم براي افزوده شـــدن اين 
واكسن به سيســـتم واكسيناسيون را در نظر 
گيرند چرا كه اين واكســـن جزو واجبات 
سيستم بهداشتي اســـت كه در آن زمان و 
حدود سه سال پيش هزينه اين واكسن براي 
يك سال كودكان ايراني 500 ميليون تومان 
بود ولي موافقت نشـــد و به نظرم واجب 

است كه اين واكسن در كشور مورد توجه 
قرار گيرد.

رئيس چهاردهمين كنگره بيماري هاي 
شايع طب كودكان مي گويد: يكي از چالش ها 
در كشـــور تولد نوزادان با وزن كم است و 
امروزه نوزاداني با سن 27 هفتگي در شكم 
مادر متولد مي شوند كه وزن 400 گرم دارند. 
هر چند كه اين نوزادان زنده مي مانند ولي 
مراقبت زيادي نياز دارند چرا كه عفونت هاي 
تنفسي، قلبي و عروقي، ريوي و مشكالت 

مغزي و چشمي در كمين آنان است. 
وي با بيان اين مطلب كه از بيماري هاي 
شايع فصلي مي توان به عفونت هاي تنفسي 

در كودكان اشـــاره كرد ياد آوري مي كند: 
عفونت هايي كه در ســـال چندين نوبت، 
كودكان را درگيـــر و خانواده ها را نگران 
مي كند. اين در حالي است كه عفونت هاي 
گوش مياني، ســـينوزيت و سينه پهلو را از 
عوارض عفونت هاي تنفسي است. در فصل 
پاييز و زمستان همچنين حساسيت و آلودگي 
هوا يكي از ديگر ريسك فاكتورهايي است 
كه كودكان را گرفتـــار كرده و آنان را دچار 
حمالت آسم و تنگي نفس مي كند.  تظاهرات 
باليني آنفلوانزاي كودكان شامل تب، لرز و 
درد اندام ها اســـت.  تظاهرات تنفسي اين 
بيماري شامل آبريزش بيني و سرفه است و 
عالوه براين در دستگاه گوارش هم كودك 
دچار تهوع، اســـتفراغ و اســـهال مي شود.  
خوشبختانه واكسن هايي كه چهار ويروس 

را پوشش مي دهند در كشور موجود است 
كه بهترين فصل تزريق واكسن آنفلوانزا از 

اواسط مهر تا آخر ارديبهشت ماه است.
عضو هيـــأت علمي دانشـــگاه علوم 
پزشكي شهيد بهشـــتي به مادران توصيه 
مي كند كه در هنگام سرما خوردگي، آنفلوانزا 
و اسهال كودك، شير دادن به كودك را قطع 
نكنند و حتماً كودك شير خوار با شير مادر 
تغذيه شود. از نظر غذاي كمكي و غذا در 
هنگام سرماخوردگي، ممنوعيتي براي كودك 
وجود ندارد مگر اينكه كودك به ماده غذايي 
خاصي حساسيت داشته باشد.  والدين توجه 
داشته باشند كه تب كودك در حرارت زير 

بغل تا 38 درجه طبيعي اســـت اما اگر تب 
كودك از 38 درجه باالتر رفت  استامينوفن 
داده شود و اگر تب كودك از 39 درجه هم 
باالتر رفت، به همراه استامينوفن، پاشويه هم 

الزم است.
وي از خانواده هـــا مي خواهـــد كه از 
خوددرماني پرهيز كنند و با دقت به پزشك 
معالج كودك خود شرح حال بيماري دهند 
و سپس با دقت به توصيه هاي پزشك معالج 

كودك خود، عمل كنند.   

انجام 50 پيوند مغز استخوان در بيمارستان مفيد
دكترفريد ايمان زادهـ  رئيس بيمارستان 
فوق تخصصي كودكان مفيد از انجام بالغ 
بر50 مورد عمل پيوند مغز استخوان در اين 
مركز درماني ظرف 3/5 سال اخير خبر داده 

و مي گويد: تنها بيمارستاني هستيم كه بخش 
پيوند مغز اســــتخوان دارد و اين در حالي 
است كه بيمارستان مفيد به عنوان شلوغ ترين 
و بزرگ ترين بيمارســــتان ارجاعي كودكان 
در كشور شناخته مي شــــود كه روزانه بين 

700 تا 750 نفر پذيرش دارد.
وي با اعالم اينكــــه 10 درصد موارد 
مراجعات كــــودكان به بيمارســــتان مفيد 
منجر به بستري مي شــــود، مي افزايد: در 
حال حاضر 6 تخت فعال در بخش پيوند 
مغز استخوان اين بيمارستان وجود دارد و 
292 تخت به غير از تخت هاي اورژانس و 
اتاق عمل داريم كه همواره اشغال هستند 

و بيماراني هم از كشــــورهاي حوزه خليج 
فارس و جمهوري آذربايجان براي درمان 
به اين بيمارستان مي آيند رئيس بيمارستان 
فوق تخصصي كودكان مفيد با اشــــاره به 
هزينه 120 تا 200 ميليــــون توماني پيوند 
مغز استخوان ياد آوري مي كند: بالغ بر 50 
مورد پيوند مغز استخوان در بيمارستان مفيد 
انجام شده است كه سهم پرداختي بيماران 

بين 5 تا 10 درصد است.

بيماري هاي شايع روماتولوژي در كودكان  
دكتر رضا شـــياريـ  دانشيار دانشگاه 
علوم پزشكي شهيد بهشتي و فوق تخصص 
بيماري هـــاي روماتولوژي كـــودكان نيز به 
گزارشگر روزنامه اطالعات مي گويد: در هر 
رشته پزشكي يكسري بيماري هاي اورژانسي 

و يكسري هم بيماري هاي شايع داريم كه در 
طب روماتولوژي كودكان مسايلي به عنوان 
اورژانس طب روماتولوژي وجود دارد كه به 
خاطر التهاب، درگيري در عروق ايجاد مي شود 
و يا در سيستم ايمني بدن اتفاق مي افتد كه 

سلول هاي دفاعي بدن را مختل مي كند. 
وي با بيـــان اين مطلب كه بيماري هاي 
كاوازاكـــي، هنوق و واســـكوليت ها جزو 
بيماري هاي شايع هستند مي افزايد: بيماري 
كاوازاكي جزو شـــايع ترين بيماري هاي در 
عروق است كه عروق قلبي را درگير مي كند. 
اين بيمـــاري در صورت عدم تشـــخيص 
مي تواند بيش از 20 درصد از كودكان مبتال 

را به بيماري قلبي مبتال كند. ولي اگر بيماري 
به موقع تشخيص داده شود مي تواند ريسك 
درگيري قلبي را به كمتـــر از 3 تا 4 درصد 
برســـاند. احتمال و تشخيص اين بيماري از 
اهميت زيادي برخوردار است به طوري كه 

مي تواند سالمت كودك را حفظ كرد. 
اين دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
بهشتي در مورد عاليم اين بيماري ياد آوري 
مي كند: مهمترين عالمـــت اين بيماري تب 
مداوم است و بسياري از خانواده ها كودكانشان 
را به علت تب مداوم به مراكزدرماني مي آورند 
و پزشـــكان فكر مي كنند كه علت تب انواع 
عفونت ها هستند در حاليكه بيماري عفوني 
نيست و بيماري روماتيسمي است و التهاب 
عروق است. از ديگر نشـــانه ها مي توان به 
قرمزي لب ها و چشم ها، بزرگي غدد لنفاوي 

وورم دست و پا اشاره كرد. از اينرو مردم با 
ديدن اين عاليم در كـــودكان حتما بايد به 
پزشك روماتولوژيست كودكان مراجعه كنند 
و اين در حالي است كه درمان بايستي از 2 

هفته اول ابتال به بيماري انجام شود. 
وي در پاسخ به اين پرسش كه چه تعداد 
از كودكان به اين بيماري مبتال هستند مي گويد: 
در ايران آمار دقيقي نداريم اما جزو كشور هاي 
آسيايي هستيم كه شـــيوع بيماري كاوازاكي 
درمقايسه با كشور هاي ديگر به مراتب در آن 

بيشتر است.  
دكتر شياري با اشاره به اين مطلب كه 
آرتريد روماتوييد كودكان و نوجوانان بيماري 
شـــايعي ديگري اســـت مي گويد: در واقع 
آرتروييد روماتوييد بزرگساالن در فرم كودكانه 
است. از مشخصات اين بيماري ورم مفصل 
است. كه اصطالحا به آن آرتريت مي گويند 
كه اگر ورم مفصل طول كشيده باشد گاهي 
از اوقات ممكن اســـت فقط با خشكي و 
لنگش خودش را نشـــان دهد و زماني كه 
ورم مفصل مزمن مي شـــود بايستي به فكر 
آرتريت روماتوييد بود.  معموال مفصل هاي 
درگير زانو ومچ دســـت هستند و بعد از مچ 
دست،انگشتان دست را در گير كند. مهمترين 
نكته اين است كه آرتريد روماتويد كودكان يا 
 GIAاز مهمترين معلوليت هاي جسمي براي 
كودكان است بنابراين اگر به موقع تشخيص 
داده شود مانع از معلوليت كودك مي شود.  از 
عوارض ديگر مي توان به التهاب چشم اشاره 

كرد كه مي تواند منجر به اختالل بينايي شود. 

  وي مي افزايد: عـــده اي از اين بيماران 
عالوه بر التهاب مفصل مشكالت چشمي هم 
دارند پس بايد به اين مسأله هم دقت شود زيرا 
كه تأثيري كه التهاب روي صفحه رشد كودك 
دارد مهم است و مي تواند رشد قدي كودك 
را مختل كند و شناخت تشخيص به موقع 
مي تواند منجر به ايجاد يك جامعه سالم شود 

ومعلوليت را برطرف كند.  

 بيماري هنوق 
اين دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
بهشتي يادآوري مي كند: بيماري ديگر هنوق 
است كه در واقع يك نوع التهاب رگ است 
در اين بيماري معموال عروق خوني كوچك 
و صورت بثورات پوســـتي خودش در اندام 
تحتاني نشان مي دهد كه به صورت پاره شده 
عروق خوني كوچك هستند كه منجر به خروج 
گلبول هاي سفيد خون مي شوند و رسوب آن 
در ديواره پوست است. مهمترين مشكل اين 
بيماري اين است كه اين التهاب ممكن است 
براي عروق هم اتفـــاق بيفتد پس در گيري 
ارگان هاي ديگر براي ما بســـيار مهم است و 
از مهمترين مسائل بيماري هنوق مي توان به 
التهاب دستگاه گوارش و درگيري كليه اشاره 
كرد. اين بيماري جزو بيماري هاي است كه در 

بيماري هاي روماتيسمي كودكان ديده مي شود. 

روماتيسم شايع ترين علت معلوليت 
وي با اشاره به اينكه روماتيسم شايع ترين
علت معلوليت، اختالل بينايي و اختالل قلبي و
عروقي در كودكان است مي گويد: هر عالمتي
مانند تب كه طوالني و با عود همراه باشد بايد
در كودك جدي گرفته شـــود.  بيماري هايي
كه با التهاب در بافت هم بند همراه باشد را
روماتيسم مي گويند و بافت هم بند قسمت هاي
مختلفي از بدن مانند پوست، استخوان، مفصل
و رگ را مي ســـازد كه التهاب در هر كدام از
قســـمت ها منجر به ايجاد يك نوع بيماري

روماتيسمي خاص مي شوند.
اين فوق تخصص روماتولوژي كودكان
با بيان اين مطلب كه بيماري روماتيســـمي
مي تواند درگيري استخوان، مفصل، عروق،
پوست و عضله را داشته باشد مي افزايد: گاهي
اين بيماري سيســـتمي و گاهي فرم خاص
يك ارگان اســـت.  بيماري هاي روماتيسمي
يكي از شـــايع ترين علل معلوليت، اختالل
بينايي وكوري و اختالل قلبي و عروقي در
كودكان است، بنابراين شناخت تشخيص دقيق
و درمان به موقع اين بيماري بسيار اهميت
دارد. نشانه هاي بيماري هاي روماتيسمي اين
بيماري سه مشـــخصه دارد كه شامل مزمن
بودن، همراه با عود و اختالل در سيستم ايمني
اســـت و هر چند بيماري روماتيسمي نشانه
اختصاصي تشخيصي ندارد ولي بسياري از
عالئم عمومي ساير بيماري ها چنانچه طول

كشنده و همراه با عود باشد حتما بايد نسبت
به درمان و مراجعه به پزشك اقدام شود.  به
عنوان مثال تب در بسياري از بيمار ي ها چه
عفوني و چه غيرعفونـــي بروز مي يابد ولي
اگر همين تب دوره اي و طوالني بدون علت
مشخص باشد، مي تواند يكي از عالئم ابتال به
بيماري روماتيسمي در كودك باشد. اين مسئله
براي دل درد و آفت دهان به همين صورت
است و اگر طوالني و با عود همراه باشد نشانه

روماتيسم است.
وي ياد آوري مي كند: التهاب در مفصل
در بسياري از موارد حاد و گذراست اما در
تمام مواردي كه التهاب طول بكشد يا عود
كننده باشد بايد به بيماري روماتيسم فكر كرد.
رئيس چهاردهمين كنگره اورژانس ها
و بيماريهاي شـــايع طب كودكان با اشاره به
اين مطلب كه فوريت هـــاي قلبي به عنوان
يكي از مهم ترين موضوعات مورد بحث در
كنگره اســـت مي گويد: فوريت هاي تنفسي،
مسموميت ها و سوختگي، از ديگر موضوعات
مورد بحث خواهد بود. يكي از برنامه هاي آينده
بيمارستان كودكان مفيد ارائه مشاوره آنالين به
خانواده ها است و مي خواهيم بيمارستان مفيد

را به وسعت ايران گسترش دهيم.
بيتا مهدوي

55يكشنبه 16 دي  1397ـ    29 ربيع الثاني 1440ـ   6 ژانويه 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27190 گزارش

تندرستي كودكان ضامن بقاي جامعه

كنگره  چهاردهمين  رئيس  ـ  سياري  علي اكبر  دكتر   *
بيماري هاي شايع طب كودكان: كشور ما در كاهش نرخ مرگ 
و مير زودرس و نابهنگام به ويژه در مادران باردار و كنترل 
بيماري هاي عفوني موفق بوده است كه اين مسأله باعث 
بهبودي تغذيه كودكان، كاهش فقر آهن، افزايش دسترسي به 
خدمات پيشگيري، درمان و داروي انساني همچنين تربيت نيروي انساني در 

حوزه سالمت است. 

* دكتر رضا شياري  ـ دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
بهشتي و فوق تخصص بيماري هاي روماتولوژي كودكان: 
را  باشد  همراه  بند  هم  بافت  در  التهاب  با  كه  بيماري هايي 
روماتيسم مي گويند و بافت هم بند قسمت هاي مختلفي از بدن 
مانند پوست، استخوان، مفصل و رگ را مي سازد كه التهاب در هر 

كدام از قسمت ها منجر به ايجاد يك نوع بيماري روماتيسمي خاص مي شوند
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افـقـى: 

  1 - كنايه از غفلت - جوانمردى
 2 - خدمتگزاران - امر به يافتن - جمع سند ، مدارك

 3 - پيشــوند نفــى - جام قهرمانــى - از اعضاى 
صورت - گستاخ 

4 - جــوش عفونى - دســتگاهى كه در آن واكنش 
زنجيره اى يك ماده قابل شكافت انجام مى گيرد 

5 - شــبى كه در آنيم - بوته جوان گوجه فرنگى - 
جريانات پيوسته 

 6 - تنبلى - حرف دوم انگليسى - نيا
 7 - بــزدل - خطى در فيزيك داراى جهت ، طول و 

راستا - جوى خون
 8 - فرومايه و پست - عمران - از پرندگان شكارى
 9 – قرمز انگليسى - اوباش - خيالى و تصورى 
10 - نامطبوع - رود آرام – بهانه فروش اجناس بنجل !

11 - يقه - شيوه - واحد بوكس
12 - لقب حضرت خديجه (س) - جاه ، شــوكت 

و خود نمايى
  13 - عتيق و باستان - بزرگوار - بخشى از آپارتمان -

 نت آخر 
14 - نكند كه - مبهوت - گردش

 15 - منطقه تفريحى درشمال تهران - خطا يا كاستى هاى 
گذشته را با انجام دادن عملى شايسته تالفى كردن

عـمـودى:

 1 - پسر نوح با بدان بنشست ، ..... نبوتش گم شد - 
تأخير - گنجه لباس

 2 - جماعت ها - سريع – بلد   
3 - صداى درد - كشتى گير ملى پوش كشورمان با 

نام احسان - وحشت زده
 4 - نه چندان بد ، نسبتا خوب - صدايى در موسيقى 

- نويسندگان - اولين دو رقمى
 5 - خواب آلود - فرياد دادخواهى - سيب تركى

  6 - هــر نوع صفحه يا تابلويى كه روى آن اعالن يا 
ابزار هاى اندازه گيرى نصب شود - وسيله هواشناسى

  7 - از پســوند ها - نوعى شــكالت - اجازه دادن - 
الزم بودن

 8 - مركز كشور مالت - جانشين و عوض - مرطوب
 9 - گلى خوشبو - تيز و برنده - نيكويى - مكان

 10 - قيمت داشتن - نام زنانه
11 - مخلوقات - اذيت كردن - پشيمان 
12 - فلز هادى - بازرگان - دورى - پرچم

 13 - درد كشيده - شالوده - تاقچه باال
 14 - ساز ضربى مدور - عقيده شمردنى - مردم قرآنى 
 15 - دستى - ميوه ترش شده و فاسد - از رشته هاى 

دانشگاهى

آگهي مزايده عمومي
فروش روغن هاي ضايعاتي

شـــركت صنايع چوب و كاغذ مازندران در نظـــر دارد روغن هاي 
ضايعاتي خودرو و كارخانه خود را به مقدار تقريبي 40000 كيلوگرم 
از طريق مزايده عمومي به فروش رســـاند. كليه متقاضيان براي 
 دريافت اســـناد مزايده حداكثر تا تاريخ 1397/10/24 ساعت 12
 به آدرس شـــركت واقع در كيلومتر 12 جاده كياســـر مراجعه

 نمايند.
همچنين جهت كسب اطالعات بيشتر و بازديد از محل، به آدرس 
سايت اينترنتي شركت www.mazpaper.com مراجعه يا با 
تلفن هاي 33455236ـ011 و 33455304ـ011 تماس حاصل 

روابط عمومي نماييد.
شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
مؤسسه شهرك باغ مسكوني زعفرانيه (نوبت اول)

به شماره ثبت 17958 و شناسه ملي 10100621587
بدينوســـيله از كليه مالكين محترم شهرك باغ مسكوني زعفرانيه دعوت مي شود تا با در دست 
داشـــتن اصل ســـند مالكيت (نمايندگان مالكين با در دست داشـــتن وكالتنامه رسمي و يا 
وكالتنامه عادي كه حداقل تا دو روز قبل از تشكيل مجمع به تأييد هيئت مديره رسيده باشد) 
رأس ســـاعت 10 صبح روز جمعه مورخ 1397/11/5 در محل دفتر شـــهرك واقع در ميدان 
دوم شـــهرك زعفرانيه حضور به هم رسانند. (همراه داشتن اصل و كپي كارت ملي و شناسنامه 

الزامي است)
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيئت مديره 
2ـ استماع گزارش خزانه دار 

3ـ  استماع گزارش بازرس و تصويب صورت هاي مالي 1393 الي 1396
4ـ انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره 

5ـ انتخاب بازرس اصلي و علي البدل 
تذكر: كليه كانديداي هيئت مديره و بازرس جهت تكميل فرم مربوطه و ارائه مدارك الزم طبق 

اساسنامه حداقل تا پنج روز قبل از برگزاري مجمع به دفتر شهرك مراجعه فرمايند.

هيئت مديره شهرك باغ مسكوني زعفرانيه

آگهي مزايده شماره 97/03
فروش زمين و تجهيزات 

شـــركت جهاد نصر مازندران در نظر دارد كارگاه بتن شهيد عليپور خود 
واقع در قائمشهرـ  پل تالرـ  جنب دانشگاه آزاد با امكانات ذيل را به فروش 
رســـاند. لذا متقاضيان محترم مي توانند جهت اطالعات و دريافت اسناد 
مزايده از تاريخ درج آگهي لغايت پايان وقت اداري روز پنجشـــنبه مورخ 
 97/10/20 به معاونت پشـــتيباني به آدرس: ســـاريـ  خيابان جام جم ـ 
روبروي صداوســـيماي مازندران تلفن 01133391931 الي 34 مراجعه 

نمايند.
مشخصات ملك: عرصه 39700 مترمربع ـ  اعيان 1700 مترمربع (اداري ـ  
تعميرگاهي ـ  سوله توليد تير برقـ  آزمايشگاه)ـ  بچينگ پالنت 2 دستگاه 
ـ سنگ شـــكن مجهز با تمام امكانات توليد يك دســـتگاهـ  سيلو سيمان 

4 دستگاه.
شركت جهاد نصر مازندران

آگهى تصميمات مجمع صندوق سرمايه  گذارى يكم كارگزارى بانك كشاورزى
شماره ثبت نزدمرجع ثبت شركت ها 27184

به استناد مجوز شماره 500903 و 500905 مورخ 1397/10/03سازمان بورس و اوراق بهادار 
تصميمات مجمع مورخ1397/09/17اين صندوق به شرح زير به ثبت رسيد : 

* تغيير در ماده 6  اساسنامه در خصوص محل اقامت صندوق،
*تغييـــر در بند 3-3 اميدنامه در خصوص بازدهى پيش بينى شـــده براى دارندگان واحدهاى ســـرمايه گذارى عادى, 

ساالنه16درصدوباسقف پرداخت20درصدنسبت به قيمت مبناى واحدهاى سرمايه گذارى عادى تحت تملك آن ها،
جهت كسب اطالعات بيشتر به تارنماى صندوق به نشانى زير مراجعه نماييد

/http://fund1.bkisecurities.com

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه
شركت صنايع چوب آفتاب (سهامي خاص)

به شماره ثبت 1490 و شناسه ملي 10800098068
بدين وســــيله از كليه ســــهامداران محترم شــــركت صنايع چوب آفتاب يا 
نمايندگان قانوني آنان دعوت به عمل مي آيد، در جلسه مجمع عمومي عادي 
ساالنه شركت كه در ســــاعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 1397/10/26 در 
«تهرانـ  بزرگــــراه افريقاـ  بعد از چهارراه جهان كــــودكـ  خيابان پديدارـ  

شماره 44ـ طبقه ششم» تشكيل مي شود حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني و حسابرس مستقل.
2ـ بررسي صورتهاي مالي منتهي به 1397/06/31.

3ـ انتخاب بازرس و حسابرس قانوني.
4ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار براي درج آگهي هاي شركت.

5ـ ســـاير مواردي كه تصميم گيري نســـبت به آنها در صالحيت مجمع 
عمومي عادي است.

هيأت مديره شركت صنايع چوب آفتاب (سهامي خاص)

شركت شيميايي صدف عسلويه (زيرمجموعه شـــركت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان و هلدينگ خليج فارس) در نظر 
دارد جهت تامين مالي و تكميل اجراي عمليات ســـاختمان و نصب و اجراي پروژه احداث كارخانه الســـتيك مصنوعي SBR در 
منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبيـ  فاز دوم پتروشيمي و همچنين تامين مالي بخشي از خريدهاي مرتبط اقدام به شناسايي 
پيمانكاران واجد صالحيت نمايد. لذا بدينوســـيله از كليه شركتهايي كه داراي تجارب مستند و مفيد در اين زمينه مي باشند، دعوت 
مي گردد كه تا پايان وقت اداري 97/10/30 مدارك مورد نياز جهت ارزيابي شـــركت به همـــراه طرح تامين مالي را در پاكت هاي 
دربسته به دبيرخانه دفتر مركزي اين شـــركت واقع در تهرانـ  بلوار آفريقاـ  نبش نهم گاندي (اعال رحيمي)ـ  پالك 38ـ ساختمان 

شماره 2 بازرگاني پتروشيميـ  طبقه سوم تلفن تماس: 88878748ـ88874322 تحويل نمايند.
مدت اجـــراي پروژه: حدود 26 ماه و مبلغ برآوردي حدود 3000 ميليارد ريال بخش اجـــرا و تا 60 ميليون يورو تامين مالي بخش 

خريد
* تامين مالي بخش خريد به صورت انتخابي بوده ولي به عنوان امتياز ويژه در تهيه ليست كوتاه منظور مي گردد.

* پيشـــنهاددهندگاني كه توانايي تامين مالي بخشـــي از موضوع پيمان را بدون نياز به فاينانسور دارند، با ارائه مدارك و مستندات 
مربوطه داراي اولويت خواهند بود.

* سايت عملياتي شركت با هماهنگي قبلي قابل بازديد مي باشد.
شرايط الزم جهت شركت كنندگان در ارزيابي:

الفـ  داشتن شخصيت حقوقي بـ  داشتن توان مالي مناسب جـ  داشتن سابقه كافي و مثبت در حوزه هاي مرتبط دـ  تجربه و دانش 
تخصصي در زمينه مذكور هــ  دارا بودن توانمندي فني و تجهيزاتي و برنامه ريزي وـ تناســـب ظرفيت آماده به كار زـ  ارائه پيشنهاد 

تامين مالي (از سوي تامين كننده معتبر) به همراه جزئيات الزم از قبيل نحوه تامين، سود، شرايط بازپرداخت و ... 

جدول مدارك مورد نياز جهت ارزيابي:

توضيحاتعنوان مدركرديف

مشخصات ثبتي شركت متقاضي/ شماره اقتصادي، ملي/ نشاني و تلفن1

مدارك مربوط به اساسنامه و روزنامه رسمي به همراه آخرين تغييرات2

مدارك مرتبط به تامين كننده مالي و شرايط مربوطه3

نمودار سازماني/ مشخصات و سوابق كاركنان تمام وقت شركت به تفكيك4

فهرست پروژه هاي انجام شده، در حال انجام/ رضايت نامه كارفرمايان5

فهرست تجهيزات و ماشين آالت و امكانات شركت/ مدارك مصدق6

مدارك حسابرسي و صورتهاي مالي شركت در سه سال گذشته7

مدارك رتبه بندي شركت8

تاييديه ها و گواهينامه هاي موجود و ساير مدارك مفيد به تشخيص شركت 9

ـ مدارك ارائه شده مطابق جدول فوق و ممهور به مهر شركت و داراي امضا مجاز باشد و پس از ارزيابي و تاييد متعاقبا جهت دريافت 
اسناد مناقصه هماهنگي الزم صورت خواهد گرفت.

ـ ارائه اســـناد و ارزيابي آنها هيچ حقي براي شـــركت كنندگان در ارزيابي ايجاد نمي نمايد و صرفاً جهت تصميم گيري مناقصه گزار 
مي باشد.

شركت شيميايي صدف عسلويه

آگهي فراخوان شناسايي پيمانكار 

واجد شرايط جهت عمليات ساختمان و نصب

 (PC+F) با معرفي تامين كننده مالي 

(نوبت دوم)

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت سرمايه گذاري استان مركزي (سهامي عام) 

مجمع عمومي عادي ســاليانه شركت ســرمايه گذاري استان مركزي در ســاعت 10:00 صبح روز 
يكشــنبه 97/10/30 در محل شركت به آدرس: اراكـ  شــهرك قائمـ  ضلع جنوبي ميدان شقايق 
برگزار مي گردد. از كليه نمايندگان قانوني ســهامداران دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم نسبت 
به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور به هم رسانند:   1ـ اســتماع گزارش هيئت مديره منتهي به 
1397/6/31   2ـ استماع گزارش حســابرس و بازرس قانوني منتهي به 1397/6/31   3ـ بررسي و 
تصويب صورت هاي مالي منتهي به 1397/6/31   4ـ انتخاب بازرس و حسابرس شركت  5ـ انتخاب 
روزنامه كثيراالنتشار  6ـ تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت مديره  7ـ ساير مواردي كه در 

هيئت مديره شركت سرمايه گذاري استان مركزي صالحيت اين مجمع باشد. 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه 
شركت گروه سرمايه گذاران كيش (سهامي خاص) 
به شماره ثبت 804 و شناسه ملي 10861524496 

بدين وسيله از كليه سهامداران محترم شـــركت گروه سرمايه گذاران كيش يا 
نمايندگان قانوني آنان دعوت به عمل مي آيد، در جلســـه مجمع عمومي عادي 
ساالنه شركت كه در ســـاعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 1397/10/26 در 
«تهرانـ  بزرگراه آفريقاـ  بعد از چهارراه جهان كودكـ  خيابان پديدار ـ  شماره 

44ـ  طبقه ششم» تشكيل مي شود حضور به هم رسانند. 
دستورجلسه: 

1ـ استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني و حسابرس مستقل. 
2ـ بررسي صورت هاي مالي منتهي به 1397/06/31. 

3ـ انتخاب بازرس و حسابرس قانوني. 
4ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار براي درج آگهي هاي شركت. 

5ـ ســـاير مواردي كه تصميم گيري نسبت به آنها در صالحيت مجمع عمومي 
عادي است. 

هيات مديره شركت گروه سرمايه گذاران كيش (سهامي خاص) 

آگهي مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم 

شركت تعاوني مسكن بهره برداري كل راه آهن 
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني مسكن بهره برداري 
كل راه آهن در ســـاعت 10/30 روز يكشـــنبه مورخه 97/10/30 در محل شركت 
به آدرس: ميدان بهمن خيابان دشت آزادگان، درب ورودي حوزه 6 راه آهن، حسينيه 
والفجر برگزار مي شـــود. از كليه اعضا و يا وكال دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم 

نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور به هم رسانند. 
ضمنا به اطالع مي رســـاند به موجب ماده 19 آيين نامه داخلي نحوه تشكيل مجامع 
عمومي تعداد آراي وكالتي هر عضو حداكثر سه راي و هر شخص غيرعضو تنها يك 
راي خواهد بود و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي مي بايســـت به همراه نماينده 
خود حداكثر 48 ساعت قبل از برگزاري مجمع عمومي در محل دفتر شركت تعاوني 
مسكن بهره برداري كل راه آهن حاضر تا پس از احراز هويت و تاييد وكالت برگه ورود 

به مجامع را دريافت كنند. 
دستورجلســه:  1ـ ارائه گزارش هاي مالي و طـــرح و تصويب صورت هاي مالي 
 ترازنامه و عملكرد ســـال مالـــي 95 و 96 و تصويب برنامه و بودجه ســـال 97.   

2ـ انتخاب بازرس اصلي و علي البدل و يك عضو علي البدل هيئت مديره 
هيئت مديره 

آگهي مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم 
شركت تعاوني مسكن بهره برداري كل راه آهن 

مجمع عمومي فوق العاده نوبت ســوم شركت تعاوني مســكن بهره برداري كل راه آهن در ساعت 9 صبح روز 
يكشنبه مورخه 97/10/30 در محل شركت به آدرس: ميدان بهمن، خيابان دشت آزادگان، درب ورودي حوزه 
6 راه آهن حسينيه والفجر برگزار مي شــود از كليه اعضا و يا وكالتا دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم نسبت 
به موضوع ذيل در اين جلسه حضور به  هم رســانند.  ضمنا به اطالع مي رساند كه به موجب ماده 19 آئين نامه 
داخلي نحوه تشــكيل مجامع عمومي تعداد آراي وكالتي هر عضو حداكثر سه راي و هر شخص غير عضو تنها 
يك راي خواهد بود و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي مي بايســت به همراه نماينده خود حداكثر 48 ساعت 
قبل از برگزاري مجمع عمومي در محل دفتر شركت تعاوني مســكن بهره برداري كل راه  آهن حاضر تا پس از 
احراز هويت و تاييد وكالت برگه ورود به مجامع را دريافت كنند.  دستور جلسه:  1ـ طرح و تصويب عزل احدي 

هيئت مديره از اعضاي اصلي هيئت مديره 

آگهى تغييرات شركت خدمات مهندسى حفار تزريق شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 140783 و شناسه ملى 10101838115 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/08/02 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : ترازنامه و حساب ســـود و زيان و صورت هاى مالى منتهى به پايان سال مالى 1396 
مورد تصويب قرار گرفت - موسسه حسابرسى يكتا انديشان بهمن شناسه ملى:14003797297 
بعنوان بازرس اصلى و بهزاد قنادى كد ملى: 1502290839 بازرس على البدل براى يك ســـال 
مالى تعيين شدند. - روزنامه كثير االنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (310626)



ز دشمن پرس آيا در سكوت شهر خاموشم
شبانگاهان چراغي ميكند روشن سرايي را؟

اميد خســـتهاي از رنج روز آرام ميجويد
ســـكوت كوچه پاسخ ميدهد آرام پايي را؟

گذشـــت عمر و دريغا من و تو ما نشديم
هـــزار بار شكســـتيم و همصدا نشـــديم

من و تو بيتو و من زيستن، عجب درديست
چـــرا بـــه درد دل يكدگر دوا نشـــديم؟

چو رهروان كه به شـــب از كنار هم گذرند
غريبوار گذشـــتيم و آشـــنا نشـــديم

زمانه شـــد دگر و ديگران دگر گشـــتند
زمان، زماِن شـــدن بود، ما چرا نشـــديم 

بـــر اين طلســـم فريب هزار ســـاله دريغ
هـــزار بار شكســـت آمد و رها نشـــديم

مگر شـــرنگ فنا بود خـــواب غفلت ما
كـــه آفتاب قيامـــت دميد و پا نشـــديم

بخـــوان بـــه مرثيه «پرتو» دوبـــاره بخوان
گذشـــت عمر و دريغا من و تو ما نشديم

در ديـــاري كه در آن نوحة جغد آوازســـت
گر دل اهل هنر خون نشـــود، اعجازســـت

همه جا ميله و ديوار و به ســـر آتش و دود 
خون شو اي ديده گر اين منظر و چشماندازست 

اي قناري به قفس اين همه بيتابي چيســـت 
تو همين بال و پرت بســـته، زبانت بازست

نقـــش ديوارم و زنداني خاموشـــي خويش 
گفتگو را چه كنم؟ ســـاية من غمازســـت

محتســـب تيز و بَود شـــهر ز عشاق تهي 
حافظي نيســـت وگرنه همه جا شيرازست

بال و پر بســـته و پا بســـته و دربسته دريغ
مانـــده پـــروازي اگر، خاطرة پروازســـت 

هر شب كه لب به شور و نوا واكند سهتار
در دامنت نشـــيند و غوغا كند ســـهتار

امشب بر آن سر است كه با اين كرشمهها
باز آتشـــي به دست تو بر پا كند سهتار

آواز كوچهباغـــي و ياد گذشتههاســـت
يـــا مويه در عزاي دل ما كند ســـهتار

عشـــاق را نـــواي تو جامـــهدران كند
در گوش جان به نغمه، چو نجوا كند سهتار

ناي چكاوك اســـت كـــه بيداد ميكند
يا بـــا نواي مرغ حق آوا كند ســـهتار

ســـاقي، برو كه ناز تو را كس نميخرد
در محفلـــي كه باده به مينا كند ســـهتار

كين ســـياوش اســـت و به آهنگ باربد
شـــيون به سوگ چنگ نكيسا كند سهتار

«كار جنون ما به تماشـــا كشيده است»
راه جنون نوازد و حاشـــا كند ســـهتار 

يكشنبه 16 دي 1397ـ    29 ربيعالثاني  1440ـ    6  ژانويه 2019ـ  سال نود و سومـ  شماره 27190 نظرها و انديشهها

زينب بانوي قهرمان كربال

اخالق رباني

سيماي رستاخيزيان

ايـن  كرمانشـاهي  پرتـو  افشـار:  *ايـرج 

شـاعر بلندآشـيانه در من آتشـي افروخته 

اسـت. مگر ميتـوان شـعر فرار و سـفر او 

را خوانـد و نلرزيـد؟ مضاميني كـه در اين 

شـعر هسـت، هم تـرس و مـرگ و دلهره و 

نارواييها را گوياسـت و هم زيبايي و هنر 

و مضمونآفرينـي را در خـود نهفتـه دارد. 

آفرينها بر اين طبع سليم باد



7 اقتصادى

آنچه در پى آمده است نگاهى دارد به نقش 
رمزارزها و تكنولوژى بالك چين در اقتصاد كشور 
و جهان كه بخش اول آن را ديروز مالحظه كرديد 

و اينك بخش دوم و پايانى را مى خوانيد:
*** 

زنده دل همچنين با اشـــاره به گسترش "رمز 
ارز هـــا" مـــى گويـــد: بحث "بـــالك چين" از
 بحث هاى مهم و جدى امروز اقتصاد دنيا اســـت. 
چين حدود 2 ميليارد دالر پروژه در اين مورد تعريف 
كرده اســـت. درواقع اين مسله اينقدر مهم است كه 
روس هـــا و چينى ها مى گويند اگر اينترنت مال 
آمريكايى ها است، بالك چين مال ما خواهد شد. 
آنها دارند به شدت روى بالك چين كار مى كنند. ما 
در اين حوزه شاهد يك انفعالى هستيم. به نظر من 
يكى از اين راهبردهايى كه كشور مى تواند در پيش 
بگيرد، اين است. اين يك تكنولوژى جهانى است 
و امكان بومى كردن آن و اينكه به صورت جدا از 
جهان ايجاد و استفاده شود، وجود ندارد. ايران بايد 
با همكارى با ديگر كشورها بتواند به بخشى از اين 
پروژه جهانى تبديل شود. بايد بدانيم كه آينده اين 
تكنولوژى ها براى كســـانى است كه صاحب پلت 
فرم آن هستند. اگر ما بخشى از اين پلت فرم نباشيم، 

بازنده خواهيم بود.
وى مى افزايد: در دنيا از "بالك چين" بســـيار 
اســـتفاده مى شود. اما نكته اى كه بايد به آن توجه 
كنيم اين است كه وقتى در يك حوزه اقتصادى مانند 
توزيع كاال از "بالك چين" اســـتفاده مى شود آيا از 
هزينه ها كاسته مى شود و در واقع به ارزش ما اضافه 
مى شود يا خير. ممكن است استفاده نكردن از اين 

تكنولوژى در برخى موارد به صرفه تر باشد.
فروغى پژوهشـــگر حوزه ارزهاى ديجيتال هم 
ظهور "رمز ارزها" را از نشـــانه هاى تغيير پارادايم 
اقتصادى دانسته و مى گويد: در اين تغيير پارادايم 
يك فضايى شـــكل مى گيرد كه مجازى است. در 
اين فضا دولتـــى وجود ندارد. افراد حضور دارند. 
در ايـــن فضا بـــراى مثال "دارك نت" را دولت ها 
نمى توانند كنترل كنند. كنترل افراد تنها زمانى ميسر 
اســـت كه از اين فضايى كه در آن كار مى كنند، 
خارج شوند. با گسترش اين فضا يراى مثال فعاليت 
"بيت كويـــن" در فضاى "دارك نت" باعث تضعيف 
حاكميت به معناى كالسيك و غير ممكن شدن آن 

در آينده خواهد شد.
وى در ادامه تصريح مى كند: رويارويى با اين 
تغيير در پيدايش رمز ارز ها به سه شيوه امكان دارد. 
يكـــى اينكه كًال آن را كنار بگذارند و غير قانونى 
اعـــالم كنند. يعنى توليد و مبادله آن را غير قانونى 
اعالم كنند. مانند كارى كه چين و روســـيه انجام 
داده انـــد. يـــك مورد ديگر قبول آن و تالش براى 
قانونمند كردن رمز ارزها است. مانند كارى كه اتحاديه 
اروپا، آمريكا و اغلب كشـــورهاى ليبرال دموكراسى 
انجام مى دهند. راه حل سوم اين است كه يك رمز 
ارز ديگر جايگزين كرد.كشـــورهايى مانند اكوادور، 
ايران و... اين راه را دارند طى مى كنند. برخى كشورها 
مانند ايسلند هم هستند كه به صورت دوگانه برخورد 
كرده اند كه بخشـــى از آن را كه به فرار سرمايه از 
كشور مى انجامد غير قانونى اعالم كرده اند و مبادالت 

داخلى را پذيرفته اند.
فروغى مى افزايد: نكته اى كه در اينجا مطرح 
اســـت اين است كه به دليل جديد بودن اين فضا 
امكان ســـنجش ميزان موفقيت هـــر كدام از اين

 روش ها عمًال وجود ندارد.
فروزنده مديركل توسعه بخش متن باز سازمان 
فناورى اطالعات در اين ميزگرد مى گويد: مى خواهم 
يكى از بحث هاى روز را در اينجا مطرح كنم. اين 
و رمز ارز ها  بحث مربوط به موضوع "بالك چين" 
است. اصل و اساس به وجود آمدن بالك چين به 
بحران اقتصادى 2008 ميالدى آمريكا باز مى گردد.

در آن زمان "ساتوشى ناكوماتو" تصميم گرفت پولى 
را خلق كند كه طرف ثالت نداشته باشد و به صورت 
نظير به نظير با يكديگر مبادله كنند. هدف اين بود 
كه بانك ها و واسطه ها را كنار بزنند و بتوانند هر 
وقت كه بخواهند و در هر ساعت از شبانه روز دو 

يا چند فرد با يكديگر مبادله كنند.
وى مى افزايد: در حال حاضر تا همين امروز 
تعداد رمز ارز ها 2 هزار و 92 عدد است و تعداد 
مبادالتـــى كه انجام مى دهند 14 هزار و 855 مورد 

اســـت و حداقل مبادالت پولى آن در حال حاضر 
212 ميليار دالر اســـت و كوين غالب اين بازار با 

حدود53 درصد بيت كوين است.
فروزنده اضافه مى كند: اين فضا پتانســـيل اين 
را دارد كـــه فضاى اقتصادى را به هم زده و ايجاد 
بحران كند. اين بازار داراى نوسان شديد هم در ميزان 
مبادالت و هم در قيمت كوين ها اســـت. درواقع 
و رمز  در عمل يك سيستمى بر بستر "بالك چين" 
ارزها شكل گرفته و به صورت قارچ وار در كشورها 

در حال رشد است.
وى در ادامه تصريح مى كند: "بالك چين" يك 
دفتر كل توزيع شده بر بستر open source(يا متن 
باز) است. "بالك چين" يكى از دفاتر كل توزيع شده 
است. در واقع دفاتر كل توزيع شده ديگرى هم وجود 
دارند كه در آينده ارائه مى شوند كه از "بالك چين" 
قوى تر است. بر اساس پيش بينى ها در سال 2025

ميالدى 30 درصد ارزهاى جهان تبديل به رمز ارز 
مى شود و حدود 10 درصد توليد ناخالص جهان 

قرار خواهد گرفت. بر بستر "بالك چين" 
مديركل توسعه بخش متن باز سازمان فناورى 
اطالعات اضافه مى كند: اين آمار نشـــان مى دهد 
كه اهميت موضوع از بعد اقتصادى و از بعد امنيتى 
بســـيار زياد است. كشـــور ما هم به دنبال رمز ارز 

ملى اســـت. اين رمز ارز در مقايســـه با نمونه هاى 
خارجى بسيار كوچك و ضعيف است. با اين وجود 
امر خوب و مثبتى اســـت. زيرا مى تواند تعامالت 
بانكى را تسريع كند و هزينه هاى بانكى را كاهش 
دهد. سرعت تبادالت را افزايش بدهد. معمارى كار
 بانك ها را بهبود ببخشد. آمارى وجود دارد از بولتن 
داخلى پژوهشگاه فناورى اطالعات كه نشان مى دهد 
اگر اينترنت كشورى با 10 ميليون جمعيت فرضى 
و داراى اينترنت مناســـب با پهناى باند زياد و قابل 

توجه قطع شود 236 ميليون دالر خسارت به توليد 
ناخالص داخلى آن كشور وارد مى شود.

وى اضافه مـــى كند: اما از مزاياى رمز ارزها 
يكى غير متمركز بودن است. بعد بى نام بودن آنها 
اســـت. ابن ناشناس بودن يكى از مواردى است كه 
در موضوعاتى مانند FATFو تأمين مالى تروريسم 
مورد توجه اســـت. چون قوانين براى پول معمولى 
است؛ اين در حالى است كه در آينده FATFبايد 
رمز ارزها را هم شامل شود. افتتاح حساب در اينجا 
خيلى آسان است. بدون وابستگى به بانك خاصى
 مـــى توانيد يك اكانت باز كنيد. پيشـــگيرى از 
كالهبـــردارى يكى ديگر از اين ويژگى هاى مثبت 
رمز ارزها است. چون دست كم تا زمان حال امكان 

وجود ندارد. هك كردن "بالك چين" 
نامبرده ادامه مى دهد: شفافيت در معامالت و 
سيال بودن در مورد نوسانات و امكان واكنش هاى 
ســـريع از ديگر مزاياى رمز ارزها است. برخالف 
سيستم معمولى كه وقتى فردى چك مى كشد معلوم 
نيست به ازاى مبلغ آن در حسابش پول وجود دارد 
يا نه، در سيستم "بالك چين" مى توان مشخص كرد 
كه آيا فرد فروشنده دارى بيت كوين هست يا خير. 
البته نيازى هم نيست كه شما بفهميد پشت صحنه 
چه كسى قرار دارد. يعنى فروشنده را نمى شناسيد.

وى اظهـــار مى دارد: از معايب آن مى توان به 
اين موارد اشاره كرد: يكى اينكه اين روش پرداخت 
هنوز عمومى نيســـت. يعنى بـــراى خريد كاال در 
زندگى روزمره نمى توانيد از آن استفاده كنيد. چون 
مشكالت فنى دارد و فعًال زمان بر است؛ ديگر اينكه 
داراى مقررات و قوانين مشخص و مدونى در هيچ 
كشورى نيست. تنها در برخى از ايالت هاى آمريكا 
بـــراى اين رمز ارزها قوانينى تعيين كرده اند؛ يكى 
ديگر از نگرانى هاى دنيا از جمله در ايران اين است 

كه استفاده از رمز ارزها اقتصاد و سيستم اقتصادى 
ما و تراكنش هاى ما را به هم مى زند. ضمن اينكه 
اگر با هشيارى و آگاهى كامل همراه نباشد خود فرد 

هم مى تواند متضرر بشود.
فروزنده مى افزايد: همه اين اتفاقات در بستر 
اينترنت انجام مى شود. اما در آينده هم خود اينترنت 
تحت تأثير "بالك چين" خواهد بود. يعنى نسل بعدى 
اينترنت در آينده "بالك چينى" خواهد بود و مطلب 
ديگر اينكه بازار بسيار بى ثبات و پر نوسانى دارد.در 
اين بازار از آنجايى كه قانون وجود ندارد و قانونمند 
نيست، تحت تأثير حوادث و اخبار قرار مى گيرد و 

داراى نوسانات شديد است.
وى اضافه مى كند: نكته مهم اين اســـت كه 
ســـال گذشته يك شركت آمريكايى در اين كشور 
براى تأمين امنيت فضاى مجازى 800 ميليون دالر 
ســـرمايهگذارى كرده همچنين دولت فرانسه هم 
500 ميليون دالر در "بالك چين" ســـرمايه گذارى 
كرده است. اما در كشور ما قريباً در اين مورد هيچ 

سرمايهگذارى مشخصى صورت نگرفته است.
مديركل توسعه بخش متن باز سازمان فناورى 
اطالعـــات ادامه مى دهد: امـــا كاركردهاى "بالك 
چين" در اقتصاد كشـــور و برنامه توسعه مى تواند 
بسيار بيشتر از صرفا بيت كوين باشد. "بالك چين" 

مثل اين اســـت كه شما يك سيستم عامل داريد و 
چند تا اپليكيشـــن هـــم روى آن نصب كرده ايد. 
اما اين سيســـتم عامل مى تواند كاربردهاى بسيار 
بيشترى داشته باشد. در واقع بيت كوين با توجه به 
تكنولوژى هاى جديد در حوزه "بالك چين" ضعيف 
ترين نوع آن به شمار مى رود. موضوع بسيار كوچك 
و محدود است. ما از همين هم به نفع اقتصاد كشور 
به درســـتى استفاده نمى كنيم. ما مى توانيم برنامه 
ششم توسعه را مطالعه كنيم و همه كارهايى كه در 

اين برنامه از طريق "بالك چين" قابل انجام اســـت 
را مشخص سازيم. در واقع اصرار من بر اين است 
و رمز ارزها در برنامه  كه روى كاربرد "بالك چين" 

توسعه كشور كار شود.
وى مى گويد: اما موضوع مهمتر براى كشـــور 
ما اين اســـت كه در مورد كاربردهاى "بالك چين" 
در برنامه ششـــم توسعه مطالعه بكنيم. به ويژه در 
حوزه امنيت شبكه و امنيت اقتصادى. در اين مورد 
تنها وزارت ارتباطات پيگير موضوع اســـت. اين در 
حالى اســـت كه "بالك چين" مى تواند در وزارت 
صنعت خيلى كاربرد داشته باشد. مثًال در مورد شبكه 
توزيـــع، خريد كاال و ... بـــه ويژه در مورد خريد 
كاالى ايرانى و حذف واســـطه ها و جلوگيرى از 
فســـاد و ايجاد شفافيت بسيار كاربردى است. انواع 
فعاليـــت هاى اقتصـــادى از زنجيره هاى توليد و 
تأمين تا توزيع كاال مى تواند در بستر "بالك چين" 

انجام شود.
اين مقام مسئول در ادامه به ماهيت خودگردانى 
بيت كوين به عنوان اصلى ترين رمز ارز در دنيا اشاره 
كرده و اضافه مى كند: در مورد استفاده كشورها و 
سرويس هاى اطالعاتى مثًال سازمان اطالعات آمريكا 

از اين رمز ارز ها سه نگاه وجود دارد.
وى توضيح مى دهد: مدير عامل كاسپرســـكى 

به خاطر اينكه خودش روس تبار اســـت، در يك 
مصاحبه اى مدعى شد كه بيت كوين توسط دولت 
آمريكا خلق شـــده است. اما از نظر فنى مى گويند 
يا اين بيت كوين كًال از بين مى رود يا به رشـــد 
خودش ادامه مى دهد. حالت ســـوم اين است كه 
مى گويند بيت كوين از الگوريتمى استفاده مى كند 
كه يك الگوريتم رمزنگارى است.   " به نام "شا256
در حقيقت مى گويند شوراى امنيت ملى آمريكا اين 
رمز را به NISTسفارش داد كه اين كد رمزنگارى 

"شا256" را خلق كرد.
فروزنده اضافه مى دهد: از تحليل اين كد به اين 
نتيجه رسيدند كه اين كد غير قابل شكستن است. 
درواقع اگر قرار باشد كسى بتواند اين رمز را بشكند 
مى تواند امنيت اينترنت را به طور كل از بين ببرد. 
يعنى بانك هاى مركزى دنيا را عمًال زده اســـت. 
كســـى كه قدرت شكاندن رمز "شا 256" را داشته 
باشد و بتواند در خزانه دارى كل كشورها و صندوق 
بينالمللى دسترسى داشته باشد به نظر شما در يك 
بـــازار 212 ميليارد دالرى كار مى كند. منظور اين 
است كه چنين كسى وقت خودش را براى شكستن 
اين رمز هدر نخواهد داد. البته اين مانع نمى شود كه 
ما بگوييم دولت آمريكا پشت اين بيت كوين نيست.

وى مى افزايد: اما بيت كوين سيستمى است كه تا 
همين اآلن خودش خودش را اداره مى كند و هيچ 
دولت، مرجع و تمركزى و كنترلى روى آن وجود 
اين امنيت را  ندارد. در واقع در آينده "بالك چين" 
تضمين مى كند. تا همين اآلن كه ما داريم صحبت 
مى كنيم "شـــا256" نشكســـته است. ضمن اينكه 
"ساتوشـــى ناكاماتو" به عنوان خالق بيت كوين در 
كتاب خودش مى گويد اگر روزى "شا256" شكست 
بايد برويم روى "شا"512. درواقع "شا256" يعنى يك 
كد 256 كاراكترى كه شما بتوانيد آن را پيدا بكنيد 

يا فرد ديگرى بشويد. و وارد "والت من" 
مديركل توسعه بخش متن باز سازمان فناورى
اطالعـــات اظهار مى دارد: اما چيزى كه پيش بينى
مى كنند اين اســـت كه تا سال 2020 كامپيوترهاى
كوانتومى مى آيند و اين كامپيوترها مى توانند "بالك
چين" را بشكنند يا "بالك چين" بيت كوين را نابود
كنـــد. در اين حالت هم تحليلگران مى گويند اگر
چنين كامپيوترى هم توليد شود، دليلى ندارد كه اين
رمز را بشكند. ماين(mine) مى كند. چون تا سال
2020 قيمت ارزهاى ديجيتال مانند بيت كوين خيلى
باالتر از امروز خواهد بود. در حال حاضر يكى از
مهمترين مخاطرات بيت كوين اين است كه 81 درصد

قدرت پردازش بيت كوين در چين است.
وى خاطرنشـــان مى كند: يكى از نگرانى ها
و مخاطـــرات بيت كوين را با نام حمله 51 درصد
 مى شناسند. يعنى اگر كسى قدرت باالى 51 درصد
را داشته باشد مى تواند شبكه بيت كوين را بشكند
يا نابود كند. از اين 81 درصد 73/1 درصد آن تنها
در چين اســـت. اگر اين "پول ماينر"  در اختيار 5
با يكديگر متحد شـــوند مى توانند "پول ماينر"  5
بيت كوين را بشكنند و نابود كنند. نكته اى كه در
اينجا وجود دارد اين است كه كسى كه سر شاخته
نشسته باشد ته شاخه را نمى برد. يعنى وقتى اين
سيســـتم "ماينينگ" ميليون ها دالر درآمد دارد چرا

بايد شكسته شود.
در ايـــن مورد على نورزاد مترجم كتاب جنگ
سايبرى هم بيان مى دارد: به نظر من مهمترين بحث
در مورد فضاى مجازى نبود يك الگوى مناسب براى
كاربران است. به همين خاطر فضاى مجازى بدون
داشتن هيچ مرجعى بسترى براى دامن زدن به شايعات
شده است. ولى بحثى كه در مورد عمليات اقتصادى
در سطح ملى وجود دارد اين است كه اين عمليات
شـــامل دخالت نظامى يا اطالعاتى در اقتصاد ديگر
كشورها مى شود. يعنى يك كشور در اقتصاد ديگر
كشورها دخالت مى كند و اين دخالت مى تواند از
سوى سازمان يا يك شركت در يك سازمان يا شركتى
در كشور ديگرى باشد. اين عمليات يا جنگ اقتصادى
مى تواند در قالب هاى مختلف انجام بشود. جنگ
اقتصادى مى تواند در حوزه هاى خاصى مانند نفت
انجام شود كه حساسيت خاصى براى كشورها دارند.
درواقع هدف از عمليات اقتصادى حمله به اقتصاد
كشورها به شيوه هاى مختلف بوده و مى تواند بازار،

توليد، شركت ها و... را هدف قرار دهد.
وى مـــى افزايـــد: اما به طور كلى مى توان از
طريق فضاى مجازى همه زيرساخت هاى اقتصادى
و تجارى يك كشور را هدف قرار داد. ديگر اينكه
در عمليات اقتصادى هدف مواضع ژئوپولتيكى است
كه شامل تضعيف شاخه هاى صنعتى و تجارى يك
كشور است.نورزاد مى افزايد: بحث ديگر اين است
كه اقتصاد و اطالعات به طور شبكه اى به همديگر
 درآميخته اند. درواقع شبكه هاى فناورى اطالعات
و زيرســـاخت هاى اقتصـــادى با همديگر تركيب
شـــده اند و قابل تفكيك نيستند. اين امر در واقع
موقعيت خوبى را براى هكرها پيش آورده اســـت.
كســـانى كه بخواهند در يك سيستم اقتصادى نفوذ
كنند، از طريق همين شبكه اينترنت كارشان را انجام
مى دهند. اين امر مى تواند امكان نفوذ و اثرگذارى
در اقتصاد يك كشـــور توسط يك كشور ديگر را

فراهم سازد.
وى اضافـــه مـــى كند: از چند جهت اين نوع
جنـــگ يا عمليات اقتصادى براى مهاجمين مزاياى
بسيارى دارد. يكى اينكه انجام عمليات بسيار آسان
بوده و مى تواند به صورت مستقيم يا غير مستقيم يا
به صورت چند اليه انجام شود. ديگر اينكه مقرون
بصرفه است. مثل جنگ هاى سخت نظامى هزينه
بر و همراه با تلفات نيست. همچنين داراى جذابيت

بسيار خاصى براى مهاجمين است.

 تكنولوژى ارز ديجيتالى، مغفول مانده در اقتصاد 
ظهور«رمز ارزها »؛ بسترى براى تغيير پارادايم اقتصادى

*بحث "بالك چين" از بحث هاى مهم و جدى 
امروز اقتصاد دنيا است و يكى از راهبردهايى 
است كه كشور مى تواند در پيش گيرد؛ ايران 
بايد با همكارى با ديگر كشورها بتواند به 
بخشى از اين پروژه جهانى تبديل شود. 

بايد بدانيم كه آينده اين تكنولوژى ها براى 
كسانى است كه صاحب پلت فرم آن هستند و 
اگر ما بخشى از اين پلت فرم نباشيم، بازنده 

خواهيم بود.
* در موضوع رمز ارزها به سه شيوه مى توان 

با آن برخورد كرد؛ يكى اينكه كًال آن را كنار 
بگذارند و غير قانونى اعالم كنند، مورد ديگر 
قبول آن و تالش براى قانونمند كردن رمز 

ارزها است و راه حل سوم جايگزين كردن يك 
رمز ارز ديگر است.

*بر اساس پيش بينى ها در سال 2025
ميالدى 30 درصد ارزهاى جهان تبديل به 
رمز ارز مى شود و حدود 10 درصد توليد 
ناخالص جهان بر بستر "بالك چين" قرار 
خواهد گرفت. اين آمار نشان مى دهد كه 
اهميت موضوع از بعد اقتصادى بسيار 

زياد است زيرا   رمزارزها مى توانند 
تعامالت بانكى را تسريع كرده و هزينه 
هاى بانكى را كاهش داده و معمارى كار 

بانك ها را بهبود ببخشد. 
در حال حاضر تعداد رمز ارزها 2092عدد است 

و تعداد مبادالتى كه انجام مى شود
14 هزار و 855 مورد با حداقل مبادالت پولى آن 
212 ميليار دالر است و همچنين رمز ارز غالب 
اين بازار با حدود53 درصد، بيت كوين است.
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8 اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

پتروشيميشيراز
سيماناصفهان
حفاري شمال

دودهصنعتيپارس
داروسازياسوه

سرمايهگذاريتوسعهملي
سرمايه گذاري شفادارو

مارگارين
دشتمرغاب

پشمشيشهايران
فرآوردههايتزريقيايران

نساجيبروجرد
سرمايهگذاريسايپا

نفتبهران
گروه صنعتي پاكشو

سبحان دارو
لبنياتپاك
پارسدارو

سالمين
توسعهمعادنوفلزات

سيمانخاش
سرمايهگذاريبوعلي

كمباينسازيايران
فوالدخراسان

داده گسترعصرنوين-هايوب
كمكفنرايندامين

پالسكوكار
سايپا

سيمانشرق
پارسسويچ

همكاران سيستم
داروييلقمان

پتروشيمي فناوران
داروييرازك

سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
آهنگريتراكتورسازيايران

گروهصنعتيبارز
آلومينيومايران

توليدمواداوليهداروپخش
به پرداخت ملت

عمرانوتوسعهفارس
كشتوصنعتچينچين

بانككارآفرين
ايرانمرينوس

مخابرات ايران
فرآوريموادمعدنيايران

لنتترمزايران
سيمانآرتااردبيل

خدماتانفورماتيك
داروسازيابوريحان

باما
كالسيمين

فوالدآلياژي ايران
شركت ارتباطات سيارايران

قندنيشابور
بانك پاسارگاد

قنداصفهان
نوردآلومينيوم

سرمايهگذاريسپه
توريستي ورفاهي آبادگران ايران

سيمانشاهرود
ليزينگايران

صنايعخاكچينيايران
ليزينگ ايرانيان

كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
زامياد

بيسكويتگرجي
بانكاقتصادنوين

تامين سرمايه اميد
سرمايهگذاريمليايران

سيمانكرمان
نوردوقطعاتفوالدي

بينالملليتوسعهساختمان
سرمايهگذاريصنعتومعدن

محورسازانايرانخودرو
داروسازيسينا

ايراندارو
گروهصنعتيملي(هلدينگ)

سيمانغرب
معدني وصنعتي گلگهر

گروه دارويي سبحان
سرمايهگذاريمسكن

الميران
گروهبهمن

ايرانارقام
پتروشيمي جم

بيمه ملت
توسعهمعادنرويايران

نوسازيوساختمانتهران
رادياتورايران
توليديمهرام

دادهپردازيايران
سيمانبهبهان

داروسازيجابرابنحيان
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

سيمانداراب
بيمه دانا

سازهپويش
كاشيوسراميكحافظ

لولهوماشينسازيايران
فوالدخوزستان

گروه دارويي سبحان
سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

پرداخت الكترونيك سامان كيش

داروسازي زاگرس فارمدپارس
كارتنايران

درخشانتهران
بيمه ما

كارخانجات توليدي شهيدقندي
شيرپاستوريزهپگاهخراسان

فنرسازيزر
ماشينسازينيرومحركه

ايرانخودرو
توليدمحورخودرو

داروييلقمان
كارت اعتباري ايران كيش

كارخانجاتتوليديشيشهرازي
داروسازيزهراوي

گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
تكنوتار

پااليش نفت اصفهان
البرزدارو

حملونقلتوكا
پااليش نفت بندرعباس

پااليش نفت تهران
پتروشيمي شازند

افست
سيمانقائن

سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)
بانك صادرات ايران

تامينماسهريختهگري
پااليش نفت تبريز

حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)
شيميداروئيداروپخش

پتروشيميخارك
بيمه البرز

كشاورزيودامپرويمگسال
ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس

پتروشيميآبادان
پارسمينو

سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)
پااليش نفت بندرعباس

سيمانتهران
پگاهآذربايجانغربي

حمل ونقل بين المللي خليج فارس
فنرسازيخاور

صنايعكاشيوسراميكسينا
نفت سپاهان

ماشينسازياراك
كويرتاير

بيمه پارسيان
سرمايه گذاري ساختمان ايران

سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)
سيمانبجنورد

پتروشيمي پارس
گروهصنايعبهشهرايران

كربنايران
سيماندورود
بهنوشايران
لبنياتكالبر

س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
گروهصنعتيسپاهان

فرآوردههاينسوزپارس
صنعتيآما

مسشهيدباهنر
رينگسازيمشهد

گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
سرمايهگذارينيرو

نيروترانس
صنايعشيمياييسينا

سيمانسپاهان
ايرانترانسفو

گروه مپنا(سهامي عام)
صنعتيبهشهر

سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي
سختآژند

گروه پتروشيمي س.ايرانيان
پارسالكتريك

سيمانفارسوخوزستان
صنايع پتروشيمي كرمانشاه

سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)
پمپسازيايران

گروه توسعه صنعتي ايران
پتروشيمي پرديس

داروسازيامين
صنايعجوشكابيزد

صنايع پتروشيمي خليج فارس
تجارت الكترونيك پارسيان

واسپاري ملت
نيروكلر

سرمايهگذاريبهمن
آلومراد

سرمايه گذاري دارويي تامين
ليزينگخودروغدير

تايدواترخاورميانه
صنايعآذرآب

گسترش نفت وگازپارسيان
فرآوردههاينسوزآذر

قندمرودشت
سرمايهگذاريشاهد

آسان پرداخت پرشين
ايركاپارت صنعت

شيشههمدان
ايرانياساتايرورابر

قطعاتاتومبيلايران
كارخانجاتداروپخش

گروه دارويي بركت
داروسازياكسير

نيرومحركه
تراكتورسازيايران

پارسخودرو
الكتريكخودروشرق
توليديكاشيتكسرام

كاشيسعدي
ليزينگصنعتومعدن

سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

سيمانسفيدنيريز
پارسخزر

فوالدمباركه اصفهان
سيمان خوزستان

كيميدارو
معدنيدماوند

ريختهگريتراكتورسازيايران
مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

سرمايه گذاري اعتبارايران
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

گلوكوزان
سيمانخزر

داروسازيروزدارو
پتروشيمي پرديس

داروپخش(هلدينگ)
بانك سينا

سرمايه گذاري پارستوشه
سراميكهايصنعتياردكان

معدنيوصنعتيچادرملو
توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)

سرمايه گذاري اعتبارايران
لعابيران

سيمانمازندران
فوالدخوزستان
سيمان فارسنو

كشتوصنعتپياذر
توليدي چدن سازان

بانك ملت
چرخشگر

شهد
گروهصنعتيبوتان

سرمايهگذاريآتيهدماوند
سرمايهگذاري صنعتنفت  

مليسربورويايران
بانك تجارت

پست بانك ايران
ليزينگ رايانسايپا

سيمانشمال
معادنمنگنزايران

بانك خاورميانه
بينالملليمحصوالتپارس

موتورسازانتراكتورسازيايران
آبسال

صنايعالستيكيسهند
كنترلخوردگيتكينكو

معدنيامالحايران
المپپارسشهاب

صنايعكاغذسازيكاوه
توسعهشهريتوسگستر

شيشهوگاز
گلتاش

مليصنايعمسايران  
سرمايه گذاري خوارزمي

بانكپارسيان
توسعه معدني وصنعتي صبانور

ايرانتاير
س.صنايعشيمياييايران

صنايعريختهگريايران
سيمانهگمتان

سرمايه گذاري پرديس
سيمان كردستان

پتروشيمي جم
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

كاشيالوند
سيماناروميه

داروسازيكوثر
فوالدكاوه جنوب كيش

كاشيپارس
صنايعشيمياييفارس

فروسيليسايران
كابلالبرز

داروسازيفارابي
پاكسان

مهندسينصيرماشين
سايپاشيشه

ذغالسنگنگينطبس
سپنتا

فراوردههاينسوزايران
سرماآفرين

شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
سايپاآذين

كارخانجاتقندقزوين
شكرشاهرود

بيمه آسيا
سيمانصوفيان

مهركامپارس
فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر

مهندسينصيرماشين
قندلرستان

سيمانهرمزگان
جامدارو

قندهكمتان
داروسازيابوريحان

سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)

2180
3656

938
1849
1800
2001

1328
1291

4400
13170
15100
4670
3772
3600

19520
3361
6740
2765
2820
11500
2930
2110

12300
11084

1068
2873
2804
4839
2145
2765
2370
1599
8500
5350
4802
4400
2570
1681

10134
8138
1857
4730
4200
1595
1760
1351
1230

5895
2513
3156
3360
3769
3249

10786
21150
4740
2858
2053
6290
9350
2700
1030
1131

4465
3675
4600
1610

2430
1526
973

11681
872

3535
2966
1940

3292
7500
2956
6799
2197
6801

10700
3230
2384

5100
35557

10750
2689
11096
3407
6670
2830
1726
2181

2367
10888

1682
6380
7132

8747
9462

5336
11

-47
-63
-16
-24
-32

-103
-33
-67
-72

-567
-550

-81
-114
-83

-487
-71

-125
-29
-24

-400
48

-14
-136
-356

-18
-68
-22
-98
-41
-29

-44
-14

-103
59

-28
-100
-54
-24

-514
-12

-44
-128

-60
-33
-41
-40
-51

-152
-93
-95
-111
136
-52

-224
-426
-230

-45
-108

-99
-226
-103
-48
-31

-142
-32
-101
-75
-61
-15
-40

-595
-27
-97

-108
-75

-107
-268
-125
-289

-74
-223
-300

-70
-124
-198

-1514
-407

-55
-584
-179
-300
-132

-56
-114
-124

-573
-175

-335
-375
-460
-498
-357

-1

10319
16898

7704
1944

2848
4898
1381
1526
2891

2843
2102
2999

2837
16040
4250

3837
7265
4640
1791

10165
4839
4871
5590

10997
1950

1370
4400

14000
2790
3914

35802
1089

4499
7149
3831
2691

909
10050
1570
2250

12588
3829
3723
26800

1179
5050
1380
2895
1727
6589

32284
1500

12400
1132
5001
1800
2050
4619
6020
2600

7349
2000

4310
1172

4390
14417

965
6725
5703
3445
1830
2310
1342
5724
1481
6028
1729

2575
3050

12686
3030
8110

4520
2459
1139
5600
1199

4315
5792
1522

4308
2386
4138
2050
5900
1162

15500
1630
3240
2700
1804
7150

1435
7271

491
804
366

92
135
192

50
72

137
135
100
104
135
600
116
182
201

184
85

325
126
151
122

523
46
39

209
298

88
9

1173
10

55
153

20
41

9
210
17
57

247
182

39
811

11
-180

36
31

5
215

433
46

228
1

97
21
18

130
-29

57
23
35
38
30
48

247
2

-22
-30

69
32

8
13

129
-36
176

28
9

74
250

-88
214

-13
-17

2
56
34
20

-23
-2
14
-1

-8
-32

-108
5

162
-5
-6

7
3

121
24

-42

5600
5888
2654
8180

6488
1846
3721
3170

13057
4960
7130
3918

896
14001
21991
3601
1595

10760
7210
4501
9400
1510

921
8720
6648
1395
1131
1405

914
5083
5504
1172

43400
10011

4685
4490
3500
2980
5400

13200
1794

10894
1641
8060
2290

25801
5285
6900

11432
6613
8645
7535
2340

18915
4647
1398

12881
2460
2094
1968
1450
895

16100
1147
4114
1092
5001

2266
1600
1900

3501
8217

903
1190

4500
17150
1744
14000
4557
6520
2700
897

8350
1090

3201
10000
2350
4331
2489
2519

35199
3120

23451
5100
2080
1620
2160

18681
5568
4145
8469
1556
1159

15004

156
214
-12

35
66
29

2
4

621
120
39

186
-9

-98
150
27

8
31
82

1
71

1
0

24
-69
-15
-3

-20
0

-240
0

54
-840
-186
-246

-26
27

4
-44
-80

-2
145

-24
0

30
-240

-57
-186
-43
-35

92
-22
-31
-41

71
4

-316
12
6

-26
-21

4
-39

-8
-8

-15
-16

-33
-12
-31

-33
-431

-4
-14
-14

-876
4

-579
-171
-122

-20
-8

-412
-7

5
-295

-62
-41
-42

1
-1852

-8
-586

-73
-15
-18
-42

-480
-293

-51
-134

-21
-13

-413

آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

مديــــر توســــعه بــــازار مشــــتقه بــــورس كاالى ايــــران 
فرآينــــد تحويــــل قــــرارداد آتــــى زعفــــران نگيــــن زريــــن را 

اعالم كرد.
به گزارش پايگاه خبير بازار ســــرمايه (ســــنا)، مديريت توسعه 
بــــازار مشــــتقه بــــورس كاالى ايران اعالم كرد كــــه فرايند تحويل 
قراردادهــــاى آتــــى زعفــــران نگين زرين تحويــــل دى 97 در روز 
24 دى و از طريــــق گواهى ســــپرده زعفــــران مطابق ضوابط انجام 

خواهد شد.
بنابراين، تمامي مشتريان فروشنده و خريدار داراى موقعيت تعهدى 
باز موظفند بر اســــاس ضوابط اعالم شده جهت انجام فرايند تحويل 

اقدام كنند.
براســــاس ايــــن اطالعيــــه، تمامي مشــــتريان فروشــــنده 
موظفنــــد حداكثــــر تــــا روز پنجشــــنبه 20 دى ، بــــراى تبديل 
زعفران به گواهى ســــپرده به انبار شــــركت زعفران مشــــرق زمين

 مراجعه كنند.
عــــالوه بر اين مشــــتريان فروشــــنده مى تواننــــد حداكثر تا 
ســــاعت 15/30 آخريــــن روز معامالتى 24 دى، اقــــدام به خريد 
گواهى ســــپرده زعفران در معامالت روزانه گواهى ســــپرده زعفران 
پ05»  در نمــــاد زعفــــران 9711 نگين بــــا نماد «زعــــف 9711

كنند.
گفتنى است، هزينههاى ارزيابى، نمونه بردارى و انباردارى مطابق 
رويه هاى موجود در معـامالت گـواهى سـپرده زعفـران هاى پوشال 

معمولى است.
همچنين انبار پس از تاييد كارشــــناس و دريافت كامل زعفران 
به صدور رســــيد به مشترى فروشنده اقدام مىكند، درصورت واريز 
نشــــدن وجه قرارداد توســــط خريدار، گواهى هاى صادر شده به نام 
فروشنده بـاقى مانـده و فروشنده مىتواند به فروش گواهى در بازار 
گواهى سپرده زعفران يا ارائه گواهى به انبار جهت ترخيص و دريافت 

زعفران اقدام كند.
مشترى خريدار بايد حداكثر تا ساعت 15/45روز دوشنبه 24 دى، 
اقدام به تـامين وجـه ارزش قرارداد در حساب عملياتى خود كند و 
گواهى آمادگى تحويل را مطابق مهلـت تعيـين شـده در مشخصـات 

قرارداد، ارائه كرده باشد.

فرآيند تحويل قراردادهاى

 آتى زعفران در بورس كاال
بيشـــتر بورس هاى جهان سال 
2018 ميالدى را سرخ رنگ به پايان 
بردند و از بين 100 شـــاخص مورد 
مطالعه، فقط 27 شـــاخص توانستند 
بازه زمانى يك ساله را در مدار مثبت 

به پايان ببرند.
بـــه گزارش پايگاه خبرى بازار 
سرمايه(سنا)، طبق اين آمار، از ميان 

10 بورس آفريقايى، شاخص چهار 
بـــورس (40 درصد) باال رفت و از 
اين رو قاره سياه، بهترين عملكرد را 

از خود به جاى گذاشت.
در ادامه، تعداد 10 شـــاخص 
از 33 شـــاخص بورس هاى آسيايى
(33 درصد)، و پنج شـــاخص از 16

شاخص مورد مطالعه بورس هاى قاره 
آمريكا (31 درصد) مثبت شدند.

اين در حالى است كه، بازارهاى 
اروپايـــى بدترين عملكرد را در اين 
مدت از خود به جاى گذاشـــتند و 
فقط هشت شاخص از 41 شاخص 
مورد مطالعه (20 درصد)، سبز رنگ 

بودند.
در اين ميان، شـــاخص بورس 
ونزوئال با رشـــد حدود 127 هزار 
درصد، همچون ســـال هاى گذشته، 
از نظر بازدهى در صدر بورس هاى 
جهـــان قرار گرفت با توجه به تورم 
ميليونى اين كشـــور آمريكاى التين، 
رشـــد عجيب اين شاخص دور از 
ذهن نبـــود.در ادامه، بورس اوكراين 
هم با حدود 78 درصد رشد، بهترين 
بورس اروپايى و دومين بورس پربازده 
دنيا بود و در رتبه ســـوم هم بورس 
تهران با افزايش حدود 68 درصدى،

 پربازده ترين بورس در آســـيا نام 
گرفت. بنا بر آمار، شـــاخص بورس 
مقدونيه با حدود 37 درصد رشد، رتبه 
چهارم و شاخص بورس جامائيكا با 
حدود 32 درصد، با رتبه پنجم برترين 

بازارهاى دنيا در سال 2018 بودند.
پس از اين بازارها، شـــاخص 
بورس قطر با حدود 21 درصد رشد 
در رتبه ششم قرار گرفت و شاخص 
بورس تونس با حدود 16 درصد رشد 
در رتبه هفتم، شاخص بورس برزيل با 
حدود 15 درصد رشد در رتبه هشتم، 
شاخص بورس روسيه با حدود 12

درصد در رتبه نهم و شاخص بورس 

ابوظبى با حدود 12 درصد رشد در 
رتبه دهم قرار گرفتند.

نكتـــه جالب در اين ميان، افت 
شديد شاخص بورس دوبى با وجود 
رشـــد 12 درصدى شاخص ابوظبى 
است، به اين ترتيب كه، بورس دوبى 
با زيان 25 درصدى، سومين بورس 

زيان ده جهان نام گرفت.

در اين ميان بازار سرمايه چين 
بدتريـــن عملكـــرد را در بين تمام 
بورسهـــاى دنيا داشـــت و هر دو 
شـــاخص اصلى بورس هاى چين، 
300 CSI يعنى مركب شانگ هاى و

(كه تركيبـــى از عملكرد دو بورس 
شـــانگ هاى و شنژن كشور است) 
بـــه ترتيب بيش از 25 و بيش از 26

درصد افت كردند.
پس از اين دو بازار،  شـــاخص 
بورس دوبى بـــا حدود 25 درصد 
و شـــاخص مركب بورس يونان با 
حدود 23/5 درصد بازدهى منفى در
 رتبـــه هـــاى ســـوم و چهـــارم

 ايستادند.
رتبـــه پنجمين بازار زيان ده در 
جهان هم به شاخص بورس ايرلند با 
حدود 22 درصد بازدهى منفى تعلق 
گرفت و شاخص بورس كاستاريكا 
با حـــدود 21 درصد بازدهى منفى 
به عنوان ششـــمين بازار منفى جهان 

نامگذارى شد.
رتبه هفتمين و هشـــتمين بازار 
منفى به شاخص100 بورس استانبول 
با حدود 21 درصد كاهش و شاخص 
بـــورس لوكزامبورگ با حدود 19/5

درصد كاهش، تعلق گرفت.
در اين ميان، شـــاخص بورس 
وين (اتريش) با حدود 19/5 درصد، 
نهمين بازار منفى و شاخص بورس 
كره جنوبـــى با حدود 18/5 درصد 

دهمين بازار منفى نام گرفت.
شاخص بازار ژاپن هم در رده 
متغيرهاى منفى قرار گرفت و به اين 
ترتيب شاخص نيكى ژاپن با كاهش 
15/2 درصدى يكى از شاخص هاى 

منفى دنيا نام گرفت.
از ســـوى ديگر، بازار لندن هم 
در اين مدت با روند منفى شاخص 
فوتســـى همراه شد و اين متغير با 
افت 12 درصدى همراه شد.شاخص 

كك فرانسه هم سال ميالدى گذشته 
را بـــا بازدهـــى منفى به پايان برد و 
روزهاى معامالتى سال 2018 ميالدى 
را بـــا بازدهى منفى 8/8درصدى به 

پايان برد.
شاخص نزدك آمريكا در ميان 
متغيرهاى منفى دنيا قرار گرفت و با 
بازدهى منفى 5/4 درصدى پرونده يك 

سال معامالتى گذشته را به پايان برد.
خبر ديگر اينكه شاخص كل قيمت 
و بازده نقـــدى بورس اوراق بهادار 
تهران (تدپيكس) در پايان معامالت 
روز 14 دى با افزايش 208 واحدى 
به رقم 161 هزار و 107 واحد رسيد 
و شاخص كل هم وزن اما با كاهش 
30 واحدى عـــدد 27 هزار و 905

واحد را به نمايش گذاشت.
شـــاخص سهام آزاد شناور هم 
با كاهش 190 واحدى به رقم  175

هزار و 693 واحد دست يافت.
شاخص بازار اول اما در حالى 
بـــا افزايش 89 واحدى به رقم 118

هزار و 784 واحد دســـت يافت كه 
شـــاخص بازار دوم با افزايش 724
واحدى عدد 320 هزار و 488 واحد 

را به نمايش گذاشت.
همچنين شاخص كل فرابورس 
(آيفكس) با كاهش 3 واحدى بر روى 
رقم يك هزار و 871 واحد نشست.

بر اساس اين گزارش، معامالت سهام 
در نماد معامالتى شركتهاى پااليش 
نفـــت اصفهان 129 واحد و پااليش 
نفت بندر عبـــاس با 119 واحد و 
پااليش نفت تهـــران با 97 افزايش 
بيشـــترين تأثير مثبت را  بر برآورد 
شاخص كل بورس به نام خود ثبت 
كردند.در مقابل، معامالت ســـهام در 
نماد معامالتى شركتهاى ملى صنايع 
مس ايران با 127واحد،پتروشيمى جم 
با 111واحد و فوالد مباركه با 92واحد 
كاهش ، بيشـــترين تاثيرمنفى را در 
محاسبه اين نماگر به دوش كشيدند.

 ارزش كل معامـــالت بورس 
تهران در حالى به بيش از 421 ميليارد 
تومان نمايش داده شـــد كه ناشى از 
دســـت به دست شدن بيش از يك 
ميليارد و 830 ميليون  سهم و اوراق 
مالـــى قابل معامله طى 142 هزار و 
412 نوبت داد و ستد بود.       

بورس تهران، پربازده ترين بازار سال 2018 در آسيا

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (شنبه 97/10/15)

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  1/833

ميليون ريال 4/273/162

142/513 معامله 

ميليارد ريال   6/119/928

بازار در يك نگاه
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آگهى تغييرات شركت پتروشيمى توسعه پارك صنعتى گوهر افق شركت سهامى خاص
به شماره ثبت  1865 و شناسه ملى 14004090194

آگهى تغييرات 
شركت پتروشيمى توسعه پارك صنعتى گوهر افق شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت  1865 و شناسه ملى 14004090194

آگهى تغييرات شركت مديريت منطقه ويژه اقتصادى گرمسار سهامى خاص 
به شماره ثبت  2965 و شناسه ملى 14006213764

آگهى تغييرات 
شركت ريخته گرى دقيق پارس سهامى خاص 

به شماره ثبت  3137 و شناسه ملى 10700148080

آگهى تغييرات
 شركت توليد برق سنندج مپنا شركت سهامى عام 

به شماره ثبت  6402 و شناسه ملى 10860220367

آگهى تغييرات شركت فرآيند صنعت كود سهامى خاص 
به شماره ثبت  2108 و شناسه ملى 10861240815

آگهى تغييرات 
شركت صنعتى و شيميايى مونا الك سهامى خاص 

به شماره ثبت  593 و شناسه ملى 10861597847

آگهى تغييرات شركت ضايعات زنى گلريز قم سهامى خاص 
به شماره ثبت  1147 و شناسه ملى 10860960053

آگهى تغييرات شركت پيشرو كاغذ نگار پارس سهامى خاص 
به شماره ثبت  13109 و شناسه ملى 14004454026

آگهى تغييرات شركت گروه بهداشتى فيروز (سهامى خاص) 
به شماره ثبت  2419 و شناسه ملى 10100651897

آگهى تغييرات شركت تدبير پايه زرين (سهامى خاص) 
به شماره ثبت  13975 و شناسه ملى 14005647056

—

آگهى تغييرات 
شركت تدبير پايه زرين (سهامى خاص) 

به شماره ثبت  13975 و شناسه ملى 14005647056

آگهى تغييرات شركت پرس سيلندر (سهامى خاص) 
به شماره ثبت  320 و شناسه ملى 10980299529

آگهى تغييرات شركت صنايع بسته بندى و بطرى سازى ليا (سهامى خاص) 
به شماره ثبت  4007 و شناسه ملى 10861426696

آگهى تغييرات
شركت ذوب روى اصفهان شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت  667 و شناسه ملى 10260124447

آگهى تغييرات شركت گرجى صنعت تبرستان سهامى خاص 
به شماره ثبت  2468 و شناسه ملى 14000038889

آگهى تغييرات
شركت مهندسى مالى سرو شمال قادى قائم سهامى خاص 

به شماره ثبت  6125 و شناسه ملى 14007378958

آگهى انتقالى 
شركت توليدى لوله و پروفيل خروش صنعت امير لهمال 

سهامىخاص 
به شناسه ملى 14004605830

آگهى تغييرات 
شركت مجتمع كشت صنعت كشاورزى پيشگامان كاسپين كوثر سهامىخاص 

به شماره ثبت  429 و شناسه ملى 10100700740

آگهى تغييرات موسسه غير تجارى دانش پژوهان برتر پارسيان 
به شماره ثبت  1294 و شناسه ملى 14006642781

آگهى تغييرات شركت تحقيق و توسعه فن آورى سهامى خاص 
به شماره ثبت  689 و شناسه ملى 10760115511

آگهى تغييرات شركت تورينه بافت سبز شمال سهامى خاص 
به شماره ثبت  7684 و شناسه ملى 14005165163

آگهى تغييرات 
شركت هتل بين المللى پارسيان كوثر اصفهان شركت سهامى عام 

به شماره ثبت  852 و شناسه ملى 10260145470

آگهى تغييرات شركت كشت و دام قيام اصفهان شركت سهامى عام 
به شماره ثبت  10345 و شناسه ملى 10260314217

آگهى تغييرات 
شركت توليدى كارخانجات آجر سازى شهيد شالباف شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت  1194 و شناسه ملى 10260172661

آگهى تغييرات 
شركت توليدى كارخانجات آجر سازى شهيد شالباف شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت  1194 و شناسه ملى 10260172661

آگهى انتقالى شركت بستنى و لبنيات بهاران گل سهامى خاص
به شناسه ملى 10101392679 به موجب نامه 97/190402 مورخ 1397/9/24

آگهى تغييرات 
شركت صنايع توليدى نما كاران هزاره سوم سهامى خاص 

به شماره ثبت  12355 و شناسه ملى 10220174246



99 اخبار شهرستانها

جلسه گردشگري نوروز 98 كرمان برگزار شد
كرمانـ  خبرنگار اطالعات: جلسه گردشگري نوروز 98 با حضور 
استاندار كرمان،رئيس ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري، شهردار 

و فرماندار كرمان و متوليان اين امر تشكيل شد  . 
استاندار كرمان دراين جلسه و در جمع خبرنگاران بر افزايش ميانگين 
اقامت گردشگران در كرمان تاكيد كرد و گفت: بايد برنامه هاي دايمي هنري 
در كرمان داشته باشـــيم تا از اين طريق گردشگر زمان بيشتري در كرمان 
حضور يابد. فدايي بخش عمده گردشگران را دراستان عبوري اعالم كرد 
افزود: در عيد 98 آمارگيران ميزان گردشـــگران نوروزي را بايد براساس 
شمارش خودروهايي كه پالك كرمان ندارند،تعيين و حتي االمكان سرنشينان 
آنان را شمارش كنند، همچنين موارد بازديد از اماكن فرهنگي و تعداد نفر 
روز اقامت در پارك ها، خانه مســـافرها و هتل ها را به طور جداگانه ارائه 
دهند  . فدايي گفت: ظرف 10 روز آينده اعالم خواهد شـــد كه براي مراكز 
فرهنگي و گردشـــگري چند نفر روز راهنماي گردشگري نياز است تا 

اعتباري براي اين مهم اختصاص داده شود .    
در ادامه معاون هماهنگي امور عمراني و فني استانداري كرمان گفت: 
در نوروز 97 تعداد 4 ميليون گردشـــگر وارد كرمان شدند اما فقط 300 
هزار نفر آنها در اســـتان اقامت داشتند كه به همين منظور مدت هاست كه 
جهاد دانشگاهي اســـتان كرمان براي شناسايي نقاط قوت و ضعف نقاط 
گردشگري مامور شده است كه در سال گذشته در 100 نقطه اين كار انجام 

شد و امسال مقرر شد كه همه نقاط را پوشش دهد  . 
مصطفي آيت الهي موســـوي همچنين از ساخت كليپ گردشگري 
استان خبر داد و گفت: كليپي از جاذبه هاي كرمان تدوين و مقرر شده كه 
اين كليپ حدودا 2 دقيقه اي در هواپيمايي ماهان نمايش داده شود كه اكنون 
اين كليپ آماده شـــده و هفته آينده در كارگروه پخش خواهد شد تا نظر 
مسئوالن را بدانيم و در صورت تاييد آن را در اختيار هواپيمايي ماهان قرار 
دهيم . همچنين مديركل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان 
در اين جلسه گفت: 13 هتل در استان كرمان در حال ساخت است و اين 
هتل ها در درجه هاي مختلف چند ستاره ساخته شده است و البته تمامي اين 

هتل ها توسط بخش خصوصي ساخته مي شود . 
فرخي همچنين از افتتاح نمايشگاه صنايع دستي در بهمن ماه امسال در 
باغ هرندي كرمان خبرداد و گفت: با راه اندازي بازارچه محلي در ايام نوروز 
در كنار باغ شاهزاده مخالف هستم و البته هر سال با فشار مردم و مسئوالن 
محلي اين كار انجام مي شود . وي تاكيد كرد: در سال هاي اخير اعتباري براي 
وجود راهنمايان گردشگري ديده نشـــده و 375 اقامتگاه گردشگري در 
استان ساماندهي شده است و صاحبان آنها موظف به شركت در دوره هاي 

آموزشي هستند، در غير اين صورت پروانه آنها تمديد نخواهد شد. 

برگزاري كارگاه آموزشي ترافيكي در قم 
قمـ  خبرنگار اطالعات: كارگاه آموزشـــي با موضوع پيشگيري از 

سوانح و حوادث ترافيكي در قم برگزار شد  . 
سرپرست پليس راهور قم با بيان اين مطلب، افزود: اين كارگاه كه به 
مدت 4 روز با همكاري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 
استان قم، ويژه مراقبين سالمت، ماماهاي طرح پزشك خانواده و بهورزان 

به شمار 400 نفر برگزار شد  . 
سرهنگ علي حســـن قيصري، گفت: اين افراد با مباحثي با عنوان 
اپيدميولوژي سوانح و حوادث، پيشگيري از سوانح و حوادث ترافيكي و 
كمك هاي اوليه امداد و نجات آشنا شدند     . وي هدف از برگزاري اين دوره را 
ارتقاي فرهنگ ترافيك و ارتقاي سطح آموزش رانندگي و اصالح رفتارهاي 

ترافيكي و درنهايت پيشگيري از تصادفات رانندگي بيان كرد  . 
   او اضافه كرد: الزم است ساير ادارات و مراكز آموزشي نيز در اين زمينه 
با پليس راهنمايي و رانندگي همكاري داشته باشند و درباره برگزاري چنين 
كارگاه هايي كه منجر به كاهش حوادث ترافيكي و آسيب هاي جاني و مالي 

مي شود اهتمام الزم را داشته باشند  .

معارفه فرمانده حوزه مقاومت بسيج 
شهيد تندگويان   

زرين شـــهرـ  خبر نگار اطالعات: آيين تكريـــم و معارفه فرمانده 
حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان ذوب آهن اصفهان با حضور مهندس 
يزدي زاده مدير عامل،آيت اهللا رهبر و برخي از مديران، كاركنان و بسيجيان 
ذوب آهن، سرهنگ صفرپور فرمانده ناحيه مقاومت بسيج لنجان و جمعي از 
روحانيون و مسئولين نظامي و سياسي استان اصفهان و منطقه، برگزار شد . 

   در اين آيين با قدرداني از سرهنگ پرويز اميدي فرمانده پيشين حوزه 
مقاومت بسيج شهيد تندگويان، سرگرد مهران مختاري به عنوان فرمانده 

جديد اين حوزه معرفي شد  . 

اختصاص اعتبار 
براي طرح هاي آبخيز داري كشور 

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات:مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت 
خاك كشور گفت: امسال 200 ميليون دالر معادل 700 ميليارد تومان براي 

اجراي طرح هاي آبخيزداري و آبخوانداري كشور اختصاص يافته است  . 
هوشنگ جزي در بازديد از ســـد سنگي مالتي بادافشان شهرستان 
رودان افزود: اين اعتبار از محل صندوق توسعه ملي، براي 649 حوزه آبخيز 

كشور هزينه مي شود و تاكنون 65 درصد آن به استان ها ابالغ شده است  . 
وي گفت: با اختصاص اين اعتبارات، عمليات آبخيزداري، مكانيكي 
و بيومكانيكي در 700 هزار هكتار از زمين هاي آبخيزداري كشور اجرايي 
مي شود    . او اضافه كرد: امسال توزيع اعتبارات براساس شاخص هايي مانند 
وقوع سيالب، خســـارت ناشي از خشكسالي، دشت هاي بحراني، كنترل 

فرسايش خاك و جمعيتي كه نياز به منابع آب دارند، توزيع شد  . 
سد ســـنگي مالتي بادافشان بخش مركزي شهرستان رودان با هدف 
ذخيره آب براي استفاده كشاورزان، جلوگيري از فرسايش خاك و كنترل 
سيالب با 95 درصد پيشرفت فيزيكي در حال ساخت است  . اين سد دهه 

فجر امسال به بهره برداري مي رسد  . 

10 دهيار در فيروزكوه 
مشمول منع به كارگيرى بازنشستگان شدند

فيروزكوهـ  خبرنگار اطالعات: بخشدار مركزي شهرستان فيروزكوه 
از مشـــمول شدن ده دهيار مركزي در قانون منع به كارگيري بازنشستگان 

خبرداد.
روح اهللا حسيني گفت: دهياران روســـتاهاي نام آور، مزداران، آتشان، 
درده، طارس، گچه، گاوده، دهگردان، امين آباد و كدوه ده مشمول اين قانون 
خواهند شد.بخشدار مركزي با اشاره به زمان تعيين شده اين موضوع اضافه 
كرد: برخي از دهياري ها باتمكين به قانون مصوبه انتخاب دهيار جديد را 
ارسال كرده اند و برخي ديگر نيز در شرف انجام اين كار هستند.وي گفت: 
احتماال ظرف چند روز آينده اسامي دهياران جديد به بخشداري واصل و 

بعد از آن روند استعالمات قانوني به مظنور صدور حكم انجام مي شود.

انجام  ماهانه  2000 مورد دياليز در كاشان
كاشانـ   خبرنگار اطالعات: مدير بيمارستان شهيد دكتر بهشتي كاشان 
گفت: ماهانه دو هزار جلسه دياليز براي بيماران كليوي در دو نوبت در مراكز 

دياليز بيمارستان شهيد دكتر بهشتي و مركز دياليز اخوان انجام مي شود.
دكتر سيد محمدحسين مكي گفت: مركز دياليز بيمارستان اخوان كاشان با 
32 تخت دياليز از اوايل سال جاري زير پوشش اين بيمارستان قرار گرفت كه 
با 4 تخت بخش دياليز بيمارستان بهشتي، تمامي بيماران كليوي را زير پوشش 

قرار مي دهند.
به گفته وي، مراكز دياليز بيمارستان شهيد دكتر بهشتي و اخوان جمعا 135 
بيمار را جهت انجام دياليز زير پوشش دارد كه 10بيمار در سال جاري پيوند كليه 
شده اند.وي  اضافه كرد: همه اقدامات اوليه پيوند كليه از انتخاب اهداكننده كليه 
تا انجام كارهاي مقدماتي قبل از عمل جراحي و مراقبت هاي بعد از پيوند در اين 

مجتمع انجام مي شود و بيماران فقط براي عمل پيوند به تهران اعزام مي شوند.
دكتر مكي، با اشاره به اينكه در ايران به ازاي هر 5 نفر يك دستگاه 
دياليز وجود دارد، يادآور شــــد: در كاشان به ازاي هر 4 نفر يك دستگاه 

وجود دارد كه از استاندارد كشوري باالتر است.
رهايي نوجوان ربوده شده از دست ربايندگان

سرويس شهرستانها: سرپرســـت پليس آگاهي البرز گفت: با تالش 
مأموران انتظامي گروگان 14 ســـاله در كمتر از 10 ساعت پيدا و از دست 

گروگانگيران آزاد شد. 
ســـرهنگ محمد نادر بيگي افزود:در پي گزارش پدريك خانواده در 
گرمدره كرج مبني بر اين كه فرزند دانش آموزش از آموزشگاه به خانه باز 
نگشته و افراد ناشناس در تماس با او گفتند كه فرزندش در اختيار آنهاست 
و اگر به خواســـته آنان عمل نكند جنازه اش را تحويل مي دهند، موضوع 
تحت پيگيري قرارگرفت. وي اضافه كرد: پس از مدتي كوتاه گروگانگيران 
با خواهر نوجوان 14 ساله تماس گرفتند و بيان داشتند كه دايي خانواده بايد 
خواسته مالي آنها را برآورده كند كه با رديابي ها،سه گروگانگير در شهرستان 
مالرد استان تهران شناسايي شدند. سرپرست پليس آگاهي البرز اظهار داشت: 

كارآگاهان با حضور در محل، ربايندگان را دستگير كردند. 

19 مصدوم به دليل انحراف اتوبوس از مسير 
سرويس شهرستانها: انحراف يك اتوبوس از جاده در دوراهي نفت 
سفيد به مالثاني در مسير اهوازـ  مسجد سليمان 19 مصدوم برجاي گذاشت. 

حادثه به علت مه گرفتگي رخ داد. 

استاندار كرمانشاه: كانكس ها بايد از مناطق زلزله زده جمع آوري شود
كرمانشاهـ  خبرنگار اطالعات: نشست ستاد هماهنگي 
بازسازي مناطق زلزله زده با حضور استاندار و مسئوالن 

ذي ربط در استانداري كرمانشاه تشكيل شد.
اســـتاندار كرمانشـــاه در اين نشســـت گفت: 
كانكس ها بايد از ســـطح شـــهر جمع آوري شـــوند، 
هرچند كـــه مردم مناطق زلزلـــه زده تمايلي به تحويل

 كانكس ها ندارند.
هوشـــنگ بازوند در مورد وضـــع كانكس هاي 
موجود در سرپل ذهاب اشـــاره كرد و افزود: كانكس ها 
جمع آوري نشـــده دور از انتظار نيست چرا كه تعدادي 
از آنها مربوط به مســـتاجران اســـت كه مالكان از آنان 
طلب اجاره بيشـــتر دارند و اين عده ترجيح مي دهند در 
كانكس زندگي كننـــد و از آب و برق و گاز رايگان هم

 استفاده كنند.
استاندار كرمانشاه گفت: من از همان ابتدا هشدار دادم 
كه روزي مي رسد شهري پر از كانكس داشته باشيم و االن 

با اين مشكل روبه رو شده ايم.
بازوند ادامه داد: بنياد مسكن متولي اسكان موقت 
بوده و بابت اين موضوع اعتبار دريافت كرده اســـت لذا 

بايد مديريت كند.
او افزود: مالكان تعميري كه خانه هايشان را تعمير 
كردند هنوز از كانكس استفاده مي كنند كه هر وقت پس 
لرزه اي رخ داد به آنجا پنـــاه ببرند و اين كار را براي ما 

سخت كرده است.
استاندار كرمانشاه گفت: بر اين اساس با اين وضع ما 

نمي توانيم تحكم كنيم كه حتماً كانكس ها را جمع كنند.

بازوند ادامه داد: تعداد 3911كانكس از سطح شهر 
بايد جمع آوري شوند، و بنياد مسكن بايد مديريت كند 
و هفتگي تعدادي كانكـــس را جمع آوري كند و آمار را 

ارائه دهد.
وي گفت: 2531 خانه آماده باشد و هنوز همين تعداد 
كانكس هم در شهر باشد ظلم به شهر است. بازوند ادامه 
داد: البته به دليل سرماي هوا براي جمع آوري كانكس ها 

مي توانيم مهلت بدهيم.
او افزود: مستاجران تعميري هم به دنبال فرصت سازي 
و روزنه اميدي هستند كه صاحب خانه و زمين شوند به همين 

دليل ترجيح مي دهند در كانكس و چادر زندگي كنند.
استاندار كرمانشاه گفت: با توجه به اينكه پايان سال 
98 براي اتمام بازســـازي پيش بيني شده و بايد به مرور 
نسبت به جمع آوري كانكس ها اقدام كنيم تا در پايان با 

مشكل مواجه نشويم.
بازوند ادامه داد: 68 هزار واحد تعميراتي به بانك ها 
معرفي شده اند، و از اين تعداد نزديك به 5000 تن هنوز 
مراجعه نكرده اند و اين بدان معناســـت كه خانه هايشان 
نياز به تعمير چنداني ندارد. او افزود: شـــايد از روز اول 
كارشناســـان بنياد مسكن افراط كردند و تعداد زيادي از 
خانه ها را جزء تخريبي ها نوشتند در حالي كه فقط تعمير 

نياز داشتند.
استاندار كرمانشاه گفت: مديران اداراتي كه در مناطق 
زلزله زده هنوز در كانكس هستند اين مديران بايد نسبت 
به ساخت ادارات هرچه زودتر اقدام كنند و در تحويل 

كانكس ها پيشقدم باشند.
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 يـــزد- خبرنـــگار اطالعات:معاون 
هماهنگي امور عمراني استاندار يزد گفت: 
هزار و 173 پروژه نيمه تمام در استان يزد 
داريم كه 700مورد از آنها در ســـال جاري 

قابل برون سپاري است. 
محسن صادقيان، در جمع خبرنگاران 
كه با محوريت پروژه هاي عمراني و مسائل 
حوزه راه و حمل و نقل برگزارشد، با اشاره 
به اينكه بودجه هاي عمراني ســـال جاري 
همچنين بودجه اي كه در اليحه بودجه 98 
براي استان يزد پيش بيني شده، جوابگوي 
نيازهاي استان نيست گفت: بايد به دنبال 
برون ســـپاري برخي پروژه ها باشيم.وي 
گفت: 2 هزار پروژه عمراني در استان يزد 
وجود دارد كه هـــزار و 700 مورد از آنها 
نيمه تمام اســـت و بر اساس بررسي هاي 
انجام شـــده، 170مورد از آنها در ســـال 
جاري قابل واگذاري به بخش خصوصي

 است.
صادقيان افـــزود: البتـــه در زمينه 
برون سپاري پروژه هاي نيمه تمام موفقيت 
چنداني نداشـــتيم اما اين عدم موفقيت 
مربوط به كل كشـــور است كه اميدواريم 
با تغيير شرايط اقتصادي شاهد بهبود وضع 

برون سپاري پروژه ها باشيم.
او با اشـــاره به پروژه هاي حوزه راه و 
حمل و نقل افزود: شرايط ما در بودجه 98 
شـــرايط بهتري به ويژه در حوزه راه است 
اما ذات پروژه هاي اين حوزه زمان بري و 
هزينه بري اســـت كه با اين وجود، در دهه 
فجر امسال4 هزار و 688 كيلومتر راه آسفالته 
در سطح اســـتان مورد بهره برداري قرار 

خواهد گرفت.
وي گفت: پروژه هاي ديگري نيز در 
حـــوزه راه و حمل و نقل تا پايان ســـال 
جاري به ويـــژه در ايام دهه فجر افتتاح يا 

بهره برداري مي شود كه از جمله آنها مي توان 
به اصالح و بهبود وضع ايستگاه راه آهن 
يزد و مســـيرهاي دسترسي آن اشاره كرد 
زيرا ايستگاه راه آهن يكي از مبادي ورودي 
گردشگران داخلي و خارجي است و بايد 

زيباسازي و بهسازي شود.
اوبا بيان اينكه جـــاده يزدـ  بافق به 
عنوان يكي از بزرگترين و پرمشكل ترين 
پروژه هاي راهسازي استان يزد در ايام دهه 
فجر بهره برداري مي شود، افزود: اين پروژه 
بدهكاري 22 ميليـــارد توماني دارد و 30 
ميليارد تومـــان ديگر نيز بايد به آن تزريق 

شود.
وي گفـــت: اين پروژه مشـــكالت 
متعدد فني، اعتباري، حقوقي و... داشت اما 
خوشبختانه اكنون به سرانجام رسيده وفقط 
يك كيلومتر ديگر از آن باقي مانده اســـت 
كه پس از تكميـــل آن، با كمك اداره كل 
راهداري و حمل و نقل جاده اي استان يزد 
عالئم آن نيز نصب مي شود و در دهه فجر 

زير عبور قرار مي گيرد.
او يكي ديگر از پروژه هاي در دست 
احداث را پروژه آسفالت جاده بافقـ  زرند 
اعالم كرد وگفت: كل مســـير 50 كيلومتر 
است كه اكنون پنج كيلومتر از آن باقي مانده 

است.
وي اعتبار اين پروژه را4/5ميليارد تومان 
اعالم كرد وگفت: عبور و مرور در اين جاده 

به زودي به روال قبل باز خواهد گشت.
اوبا اشاره به جاده يزد ـ طبس (طريق 
الرضا) افزود: اين پروژه در ســـال 97 آغاز 
شده و از كل مسير 205 كيلومتري كه در 
اســـتان يزد قرار دارد، 24 كيلومتر دو بانده 

شده است.
وي گفت: اين بخش، كوهستاني ترين 
نقطه جاده يزدـ  طبس اســـت و با نصب 

عالئم راهنمايي و رانندگي به زودي قابل 
بهره برداري خواهـــد بود.صادقيان گفت: 
پروژه ندوشنـ  ورزنه نيز از راه هاي تاريخي 
استان و بخشي از جاده ابريشم است كه از 
كنار قلعه خرگوشي عبور مي كند اما اعتبار 
 كمي براي آن در نظر گرفته شـــده با اين 
وجود بخشي از اين مسير تكميل شده و 

تنها 22 كيلومتر از آن باقي مانده است.
علي عليخاني مديـــركل راهداري 
و حمل و نقل جاده اي اســـتان يزدنيز از 
ايمن ســـازي اضطراري در 55 كيلومتر از 

محورهاي استان يزد خبر داد. 
وي با اشاره به اينكه استان يزد داراي 
8 هزار و 270 كيلومتر راه مواصالتي است، 
افزود: نگهداري و بهره برداري اين پروژه ها 
بر عهده اداره كل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي اســـت و اقداماتي نيز در راستاي 
استفاده بهتر رانندگان و استفاده كنندگان از 

اين محورها انجام شده است.
او گفت: امسال 144كيلومتر روكش 
آسفالت با انواع مختلف آسفالت همچنين 
93 كيلومتـــر درزگيري و 66 مترمربع لكه 
گيري در مسيرهاي اســـتان انجام شده و 
اصالح شـــيب شـــيرواني و آرام سازي 
كناره هاي جاده ها نيـــز در 240كيلومتر از 

سطح جاده ها انجام شده است.
عليخاني با بيان اينكه 415 نيرو و 280 
دستگاه ماشين آالت سنگين و نيمه سنگين 
تحـــت مديريـــت اداره كل راهداري و 
حمل و نقل جاده اي اســـتان يزد در حال 
خدمت رساني به مردم هستند، افزود: در 
قالب طرح راهداري زمستاني در 17 نقطه 
از اســـتان 320 نفر از اين نيروها به همراه 
تمامي ماشين آالت سنگين و نيمه سنگين 

مستقر شده اند.
او افـــزود: 3 هـــزار تابلو كوچك و 

بزرگ نيز در محورهاي استان يزد نصب يا 
بهسازي شده و عالوه بر آن 3 هزار و 200 

گاردريل نيز بهسازي شده است.
وي با اشاره به اينكه نقاط حادثه خيز 
در بســـياري از نقاط استان شناسايي شده 
است، از ايمن سازي اضطراري 55 كيلومتر 
از راه هاي استان خبر داد. وي يادآور شد: 
چهار استراحتگاه موقت بين راهي احداث 
است كه دو مورد از آنها تقريباً بهره برداري 
شده و دو مورد ديگر نيز مراحل پاياني را 
طي مي كند و تا پايان سال قابل بهره برداري 

خواهد بود. 
عليخاني گفت: امســـال سه مجتمع 
خدماتي بين راهي نيز راه اندازي شده كه 
يك مورد در بافق و دو مورد نيز در محور 
يزدـ  اردكانـ  نايين در دســـت ساخت 
هستند كه به احتمال زياد، دهه فجر افتتاح و 

بهره برداري مي شوند. 
 * جابه جايي هوايي 765 هزار مسافر  

عباس محمدي مديركل فرودگاه هاي 
استان يزدنيز با بيان اينكه ساالنه 765 هزار 
مسافر از طريق خطوط هوايي يزد جابه جا 
مي شوند، افزود: اين مسافران توسط 6 هزار 
و 500پرواز داخلـــي و خارجي جابه جا 

مي شوند.
وي با بيان اينكه فرودگاه ها سيســـتم 
درآمد هزينه دارند و از سهم بودجه اي دولت 
سهمي ندارند، افزود: عمده فرودگاه هاي ما 
زيانده هستند و متأسفانه فرودگاه يزد نيز از 

فرودگاه هاي زيانده كشور است.
وي گفـــت: بـــر اســـاس موازين 
بين المللي، فرودگاه شهيد صدوقي يزد جزو 
فرودگاه هاي مجهز كشور است اما نياز است 
برخي اقدامات تكميلي در آن انجام شود.

مديركل دفتر فنـــي امور عمراني، حمل و 
نقل و ترافيك استانداري يزد نيزگفت: در 

هشت ماهه امسال، 152نفر در جاده هاي 
درون شهري و برون شـــهري يزد بر اثر 
تصادف جان خود را از دســـت دادند كه 
49نفر از اين شمار در داخل شهرها جان 

باخته اند.
بهروز شـــهابي راد با بيان اينكه آمار 
تصادفات منجر به فوت درون شـــهري در 
استان يزد 12/5 درصد كاهش داشته است، 
افزود: تعداد تصادفات منجر به در محورهاي 
برون شهري نيز با كاهش 14 درصدي به 

103 نفر رسيده است.
او ادامـــه داد: از مجموع 49 كشـــته 
تصادفات درون شهري، 31نفر موتورسوار، 
15 نفر عابرپياده و ســـه نفر سرنشـــينان 

خودروها بوده اند.
وي افزود: آمار موتورسواران متوفي 
در حوادث رانندگي در شهرهاي استان يزد 
افزايش 6/7 درصدي داشته اما آمار عابران 
پيـــاده متوفي در اين حـــوادث با كاهش 

11درصدي مواجه بوده است.
او گفـــت: 50 درصـــد علل فوت 
تصادفات برون شهري، واژگوني خودروها 
بوده كه اين امـــر به علت خواب آلودگي 
رانندگان اتفاق افتاده اســـت.وي مجموع 
تصادفات درون شـــهري در استان يزد را 
2 هزار و 733 مـــورد اعالم كرد و افزود: 
47 مـــورد از اين تصادفات منجر به فوت 
بوده است.شهابي راد با اشاره به برگزاري 
جلسات شـــوراي ترافيك در يزد اضافه 
كرد: اين جلسات 41 مصوبه از جمله تهيه 
بانك اطالعات نقاط حادثه خيز به دنبال 
داشـــته كه پس از اين مصوبه، 202 نقطه 
در نقاط برون شهري و 145نقطه در نقاط 
درون شـــهري، حادثه خيز اعالم شد و در 
حال بررسي راهكارها براي رفع اين نقاط

 حادثه خيز هستيم.

  173 پروژه نيمه تمام استان يزد قابل برون سپاري است   
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اعتماد مردم،

 پشتوانه92 سال انتشار بي وقفه روزنامه اطالعات

تهــــران

دفتر مركزي

 (ميرداماد)

  22258014-17
        22223694
       29994509

29994249

3311241109124370268الله زار65150071مارليك

6646728509191576254ابوريحان6670761009121886934ولي عصر

509123198085-77136720نارمك
آزادي

66935043

88720001091231909306693998609192098997يوسف آباد6650270709123970324شهر آرا

3374206409127707311بهشت زهرا2260589109122567663قلهك5590219909123830830شهر ري

76504088رودهن2286669109385164151سيدخندان2271218909121787843شميران

چون آقاي شهرام بســـيج مالك كاميون بنز خاور608 مدل1362 به شماره 

انتظامي ايران78ـ115ع51 با شـــماره شاسي 55008575 و شماره موتور 

10081678 به علت فقدان سند تقاضاي و صدور سند المثني نموده است لذا 

چنانچه هرگونه ادعايي در مورد خودروي مذكور وجود دارد ظرف مدت 15روز 

از تاريخ نشر آگهي با در دست داشـــتن مدارك كافي به دفتر فروش شركت 

ايران خودرو ديزل واقع در تهران كيلومتر8 جاده ساوه مراجعه نمايند. 

بوئين زهرا

پروانه بهداشـــتي بهره برداري دامداري به شماره 1494 

مورخ 1393/4/4 به نام شـــركت تعاوني توليد و پرورش 

مرغ گوشتي سيمرغ ســـيمكوييه با فعاليت در بهاباد يزد 

 روســـتاي ســـيمكوييه مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

بهاباد يزد

برگ سبز وانت دوكابين به شماره شهرباني 262ب13 
ايران25 به شماره موتور KA24874690X شاسي 
PCBGLUD22002060 به نام مجيد محمدزاده 

مفقود گرديده و از اعتبار ساقط است. (مراغه)

برگ سبز موتورسيكلت پالس 200 ان اس قرمز مدل 
93 به شماره شاسي N5P***200B9312242 به 
شماره پالك 34275 ايران136 به نام محمدحسين 

صادقي مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

شناسنامه مالكيت(برگ سبز) خودرو وانت دوكابين 
سيستم مزدا تيپCAR82000I مدل1394 به نام 

محمد كريم سعيد به شماره پالك332 و 51ـ  ايران53 
مفقود شده از درجه اعتبار ساقط است. زرين شهر

برگ سبز وانت نيسان مدل 
1387 پالك42ـ685ن73 موتور 

 K150305 438978 شاسي
مفقود و اعتبار ندارد. 

 L90 برگ سبز و سند كمپاني رنو لوگان
مدل1391 به شماره پالك 62ـ366د65 
و شماره موتور W122102 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط گرديده است. (ساري)

برگ سبز و كارت ميني بوس بنز مدل68 رنگ 
سفيد آبي معمولي پالك 877ع47 ايران14 
موتور 106940 شاسي 6003141 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

اصل سند مالكيت خودرو برگ سواري پرايد 
132 مدل 87 به شماره پالك 966 ج53 ايران91 
 S1422287036629 موتور 2621522 شاسي

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

سند كمپاني سمند شماره پالك 69ـ171س62 
شماره شاسي 515692 شماره موتور 15318 
به نام اميرهوشنگ قاسمي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت هوشمند كاميون باري شماره كارت 
2488170 شماره پرونده 262333225 به 

شماره شهرباني 961ع16ـ  ايران44 مفقود شده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. ملكانـ  عينالو

بدينوسيله اعالم مي دارد گواهي قبولي به 
شماره 144631ـ144632 به شماره كاميون 

8/47A757 شركت تات فرابر ايرانيان 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

كارت تردد فرودگاه مهرآباد پيام 
البرز به نام غالمرضا دين  محمد 

كدملي 0037525786 مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني سواري تويوتا مدل 2016 به شماره پالك 
45ـ883ب73 با شماره موتور 2ARF199475 و 

شماره شاسي JTMDFEV2GD190723 مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.كرمان

برگ سبز سواري تويوتا تيپ GL2400 كمري مدل 
2007 ش موتور 2AZA357509 ش شاسي 

6T1BE42K77X384845 پالك ايران ـ65 359ط23 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.زرند كرمان

سندمالكيت (برگ سبز) خودرو سواري كار هيونداي 
تيپ وراكروز IX553800CC مدل2012 به نام 

قدرت اهللا كيانپور به شماره پالك 478ل72 ـ  ايران53 
مفقود شده از درجه اعتبار ساقط است. زرين شهر

كليه مدارك فارغ التحصيلي 
اينجانب اكبر غريبي ميمندي 

فرزند اصغر به شماره شناسنامه 
1536 صادره از فيروزآباد 

در مقطع كارداني رشته 
الكترونيك صادره از دانشگاه 
شهيد باهنر شيراز به شماره 
2201/320/247 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
است. از يابنده تقاضا مي گردد 

اصل مدرك را به دانشگاه شهيد 
باهنر شيراز به نشاني بولوار 

رحمت سه راه دارالرحمه 
ارسال نمايد (شيراز)

اينجانب بهرام مختاريان ديزجي مالك 
خودرو سمند ال ايكس به شماره 

 NAACJ1JC8DF135413 شاسي
 147H0030952و شماره موتور

به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي 
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده 

است لذا چنانچه هركس ادعائي در 
مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز 
به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت 

ايران واقع در پيكان شهر ساختمان 
سمند مراجع نمايد بديهي است پس از 
انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

رسيد كارت هوشمند كاميون بنز ده 
چرخ مدل1354 به شماره انتظامي 
954ع54ـ  ايران83 به همرا كارت 

سوخت و گواهينامه و كارت ملي 
6489694778 و كارت هوشمند  

راننده به نام محمدحسن دانشور 
و بيمه شخص ثالث بيمه ايران و 

كارت كاميون ده چرخ مدل1354 
به نام عرفان دانشور به شماره ملي 
6480128974 و شماره شاسي 
كاميون به شماره 10517197 و 
شماره موتور10109141 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

كارت هوشمند به شماره 

4268069 و شماره شناسه 

 CNPF051K6GI062128

كه در تاريخ 1392/10/26 

از سازمان راهداري و حمل و 

نقل جاده اي آذربايجان شرقي 

صادر شده بود، مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط است. 

(تبريز)

اينجانب ساناز لطفللهي مالك سواري پژو206 آريان 
مدل1390 به شماره انتظامي 122ن28 ايران66 
به شماره شاسي NAAP31EG7BJ245897 و 
شماره موتور 14190034025 به علت فقدان 

اسناد فروش سند كمپاني تقاضاي رونوشت 
(المثني) اسناد مذكور را نموده است؛ لذا چنانچه 
هركس ادعايي در مورد خودروي مذكور، را دارد 
ظرف مدت ده روز به دفتر سازمان فروش شركت 
ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند 
مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت 
مزبور طبق مقررات اقدام خواهد شد و درضمن 

اصل سند مالكيت خودرو برگ سبز و كارت ماشين، 
كارت سوخت و بيمه نامه مفقود از درجه اعتبار 

ساقط است. اردبيل

اينجانب حميدرضا بيژني كوچي مالك خودرو 
پژو GLX405 به شماره انتظامي 563س46ـ 
ايران73 نقره  اي رنگ مدل 1389 به شماره 
شاسي NAAM01CA8AR521717 و 
شماره موتور 12489076061 به علت 

فقدان اسناد فروش (سند ـ برگ  سبزـ كارت) 
تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را 

نموده است لذا چنانچه هركس ادعايي در مورد 
خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر 

حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو 
واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه 

نمايد بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

مفقودي سند كمپاني خودرو پژو405 جي ال ايكس 
مدل1383 به شماره شاسي 83034278 ش موتور: 

124832074613 و شماره پالك 171ل61 ايران73 
به نام علي حبيبي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

مفقودي برگ سبز خودرو كاميون ون نيسان مدل1386 
به شماره شاسي K113323 ش موتور: 388469 و 
شماره پالك 521ل36 ايران73 به نام محمدرضا بني 

عبداليوسفي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

مفقودي برگ سبز و سند كمپاني خودرو تراكتور كشاورزي 
 N3HKTAA4DHHS00108 مدل1396 به شماره شاسي
ش موتور: YAW2321E و شماره پالك 394ك11 ـ ايران18 

به نام امير شعباني وصال مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

آگهي مفقودي
برگ سبز خودرو سواري پژو 405 

مدل 1392 به شماره انتظامي 
94ـ621ب68 و به شماره موتور 

124K0287384 و به شماره شاسي 
NAAM01CA7ER018346 متعلق 

به مجتبي مرادي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. «يزد»

آگهي مفقودي
برگ سبز خودرو سواري پيكان 
مدل 1381 به شماره انتظامي 

54ـ  941 ج27 و به شماره موتور 
11158160309 و به شماره 
شاسي 81561032 متعلق به 
جواد مزيدي شرف آبادي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. «يزد»

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) 
وسيله نقليه متعلق به خودرو سواري 
هيونداي سانتافه مدل 2017 شماره 

پالك 58168 اروند شماره موتور 
G4KJGK255505 شماره شاسي 

 5XYZU3LB9HG452335
به نام غالمرضا البوغبيش كدملي 

1899632344 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز و كارت ماشين 
خودرو سواري پيكان رنگ 
سفيد مدل1382 شماره 

پالك25ـ942ي57 شماره 
موتور11158204771 

شماره شاسي 
0082401711 مفقود 

شده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. آذرشهر

سند كمپاني پژو206 تيپ5 
مدل96 سفير به شماره انتظامي 
555س46ـ  ايران10 و شماره 

 167B0022914موتور
و شماره شاسي 

 NAAP41FE2HJ017098
به نام مهدي حسين زاده مفقود از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت هوشمند اينجانب 

محمدحسين محمدي 

به شماره 2629130 

به شماره ملي 

5639374861 مفقود 

گرديده و ا درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. بيرجند 

سند كمپاني برگ سبز و 
كارت خودرو سمند تاكسي 

تيپ EL بي سيم دوگانه سوز 
مدل 1386 شماره شاسي 
72505240 شماره موتور 
 12486088431 انتظامي

46 ايران757ت43 
گمشده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. (فومن)

برگ سبز سواري پژو 206 به 
شماره پالك 45ـ885ص79 

مدل 1390 با شماره 
موتور 15090052552 

و شماره شاسي 
 NAAP13FE9CJ428429
به نام مهديه رضائي مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
كرمان 

برگ سبز خودرو سواري 
پرايد سايپا 141 آي مدل 

1386 به شماره پالك 
17ـ349د28 و شماره موتور 
2229371 و شماره شاسي 

 S1482286236105
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 
اروميهـ  خسرو خسروي فر 

مجوز حمل سالح شكاري 
دولول ته پر ساچمه زني 

كاليبر 12 به شماره 
سالح 21905445 مدل 
كوسه ساخت كشور ايران 

متعلق به آقاي تاجعلي 
محمد انائي مفقود و از 

درجه اعتبار
ساقط مي باشد. كرمان 

سند كمپاني و برگ سبز (شناسنامه) 
خودرو پژو206 مدل1390 
به شماره انتظامي 635ل49ـ 

ايران63 به شماره موتور 
14190044754 به شماره شاسي 
NAAP03ED2BJ534183 به نام 

مليحه ستودگان مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط است. (شيراز)

برگ سبز و سند سواري سايپا 
رنگ سفيد ـ روغني شماره 
موتور 5034550 شاسي 

 NAS412100E3642348
پالك 364ب99ـ73 متعلق به 
محمدحسن پاكياري مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
(زرين دشت ـ غالمي)

كارت هوشمند ماشين به 
شماره 1902762 مربوط به 
كاميون كمپرسي به شماره 
پالك ايران25ـ512ع53 
صادره از پايانه هاي حمل و 

نقل آذربايجا ن شرقي مفقود 
شده و از درجه اعتبار 
ساقط است. (تبريز)

برگ سبز خودرو وانت 
دوكابين مدل1396 به شماره 
پالك25ـ553ب99 و شماره 

موتور STB9616 و شماره بدنه 
 NACP2PF22HC817668
به نام رامين رشيدي كيا مفقود 

شده و از درجه اعتبار
 ساقط است. (ايلخچي)

برگ سبز كاميون كمپرسي 
مدل1355 به شماره پالك 

25ـ188ع44 و شماره 
موتور 075473 و شماره 
شاسي 009959 به نام 
اكبر شهرستاني خواجه 
مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط است. (تبريز)

برگ سبز سواري ام وي ام 315 
مدل 1392 به شماره پالك 

65ـ879ي16 با شماره موتور 
 MVM477FJAD011129

و شماره شاسي 
 NATFBAKD2D1001572
به نام منصور مشايخي مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

برگ سبز (سند مالكيت) خودرو 
مزدا تك كابين 2000 مدل 
1383 به شماره پالك ايران 

13ـ499هـ29 به شماره 
موتور 463631 به شماره 

شاسي 83NSPE00874 به 
نام غالمحسين اماني بني مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. دولت آباد برخوار 

شناسنامه مالكيت خودرو 
(برگ سبز) تيگو5 
به شماره شاسي 

 NATGBATLXG1010129
شماره موتور 

 MVM484FTAG013326
پالك 863ج24 ايران82 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

سند كمپاني سمند ال ايكس 
مدل1395 به شماره انتظامي 
ايران89 ـ 393ج49 شماره 
 124K0974372 موتور

و شماره شاسي 
 NAAC91CEXGF117634

به نام داود قاسم پوربوئيني 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.بوئين زهرا

سند كمپاني(اصلي) خودرو سواري 
پرايدـ صبا مدل1388 رنگ 

نوك مدادي ـ متاليك شماره پالك 
56ـ994ب85 شماره شاسي 

S1412287587367 شماره موتور 
2738170  متعلق به اينجانب توحيد 
دلدارمقدم اباتري نام پدر نادر كدملي 
2679836278 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

كارت هوشمند مربوط 

به ناوگان باري به شماره 

2249863 بنام علي 

عباسي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

بيرجند

دفترچه مالياتي وكيل 
و مشاور حقوقي «حوزه 
وكالت شيراز» به نام 

علي زارع فرزند كاكاجان 
كدملي 2293359931 
مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است. 
(شيراز)

كارت هوشمند به شماره 
3190102 كاميون 

كشنده فاو مدل1395 
به شماره انتظامي 

175ع32 ايران83 
مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است. 
(شيراز)

كارت هوشمند 
رانندگي پايه يكم به 
شماره1293144 به 
نام مجيد زراعت پيشه 
فرزند نجفقلي صادره از 
پايانه حمل و نقل شيراز 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 
(مرودشت)

سند و برگ سبز وانت 
داتسون 1800 آبي 

روشن روغني مدل1983 
شماره موتور619236 

شاسي246085 
پالك73ـ493ج47 مالك 
حسن زارع مفقود گرديده 

از درجه اعتبار 
ساقط است. الرستان

سند كمپاني(برگ فروش وسيله نقليه) 
 و شناسنامه مالكيت خودرو (برگ سبز) 

و اسناد محضري پرايد دي ام 
(هاچ بك) انژكتوري مدل1386 رنگ 
مشكي روغني شماره پالك413هـ46ـ 

ايران33 شماره موتور2049856 
 S1442286187233شماره شاسي
به نام آقاي حسين عموحسيني مفقود 

گرديده از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

سند كمپاني، برگ سبز و 
تسلسل اسناد سواري 

نيسان مدل1372 
به شماره هاي پالك 

62ـ573ع83 
موتور013300 

شاسي091208 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. آمل

برگ سبز تيگوچري مدل1395 
به شماره پالك776س61 
ـ ايران85 و شماره شاسي 

 NATGBATL0G1008907
و شماره موتور

MVM48FTAG011875 به 
نام فريده محروم شهركي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. (مرودشت)

برگ سبز پژو206 
مدل1389 به شماره انتظامي 
ايران66ـ747م77 و شماره 

موتور14189032872 
و شماره شاسي 

 NAAP03ED2AJ136678
به نام فاطمه اينانلو يغمورلو 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. بوئين زهرا

آگهي فقدان مدرك تحصيلي(نوبت 
دوم) مدرك تحصيلي اينجانب ايرج 

لطيفي فرزند فتح اله به شماره 
شناسنامه 4465 صادره از تهران 
در مقطع كارداني رشته مديريت 

بازرگاني صادره از واحد دانشگاهي 
ابهر به شماره 43912 مفقود 

گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. 
خرم دره

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب پري شيري فرزند 
عيسي به شماره شناسنامه 4808 صادره از تبريز 

در مقطع كارشناسي رشته رياضي (كاربردي) صادره 
از دانشگاه پيام نور سراب با شماره 3664 مفقود 

گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا 
مي شود تا اصل مدرك را به دانشگاه پيام نور واحد 
سراب به نشاني: آذربايجان شرقي سرابـ  جنب 

پليس راه سرابـ  تبريز ارسال نمايد. 

برگ سبز سواري پيكان 
مدل 1378 به شماره 

انتظامي 524ت17ايران87 
با شماره موتور 

11127834719 و شماره 
شاسي 784348618 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است. (قزوين)

برگ سبز سواري امـ  وي 
ام مدل 1395 به شماره 

انتظامي 265 ط38ـ  ايران 
79 داراي شماره موتور 

 MVM371FBHG008853
و شماره شاسي 

 NATEBAPM4G1008600
مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط است. (قزوين)

سند كمپاني سمند مدل 
1393 به شماره پالك 

62ـ  256ج64 و شماره 
 124K0452371 موتور

و شماره شاسي 
 NAAC91CC1EF669635

مفقود و از درجه اعتبار
ساقط گرديده است. (ساري)

سند كارخانه خودرو سواري وليكس 
تيپ C30 رنگ مشكيـ  متاليك 
مدل 1393 به شماره انتظامي 

416و25ايران21 شماره موتور 
GW4G151401032939 شماره 
 NA6NF2114EC002021 شاسي
به مالكيت سيدابراهيم طباطبائي فرد 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

سند كمپاني سواري هاچ بك 
پژو 206 مدل 1396 به 
شماره انتظامي 819ط77 
ايران79 به شماره موتور 

 172B0018062
و شماره شاسي 

 NAAP13FE7HJ129299
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است. (قزوين)

سند و برگ سبز يك دستگاه 
خودروي سواري سيستم پژو 

تيپ 405 جي ال ايكس آي 8/1 
رنگ نقره اي متاليك مدل 1385 
شماره موتور 12485229050 

شماره شاسي 40309824 
شماره پالك 24ـ851ج33 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

آبادان 

برگ سبز و سند خودرو پرايد 
مدل 84 به شماره انتظامي 

259د68ايران73 به 
شماره موتور 01099910 

به شماره شاسي 
S1412284503609 به 

نام رضا مرادي مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط است. 

داراب 

آگهي مفقودي
برگ سبز خودرو سواري سمند تيپ 

LXXU7 مدل 1395 به رنگ سفيد به 
شماره انتظامي 54ـ  284ب75 و به شماره 

موتور 124K0857877 و به شماره 
 NAAC91CE1GF092672 شاسي

متعلق به عباس انتظاري رفسنجاني مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

«يزد»

آگهي مفقودي
پروانه كارشناسي قوه قضائيه به 

شماره پروانه
  187/2658/ك/پ

 متعلق به خانم شهربانو دهقان 
بهابادي فرزند علي به شماره 

شناسنامه 2420 داراي كدملي 
5619793443 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. «يزد»

آگهي مفقودي
سند خودرو سواري تيبا تيپ 231 به 
رنگ سفيدـ  روغني مدل 1391 به 
شماره انتظامي 54ـ  733ج78 و به 

شماره موتور 8043506 و به شماره 
  S5810091702274 شاسي

متعلق به سيدحسين با وقار مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. «يزد»

دانشنامه مهندسي مكانيك و 
كشتي سازي دانشگاه اميركبير 

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

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
ندا ايران دوست آذر فرزند 

محمود به ش شناسنامه 3564 
صادره از مراغه در مقطع كارداني 
رشته معماري صادره از دانشگاه 

آزاد اسالمي واحد مراغه به 
شماره 158514700365 و 

شماره سريال 0301799 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. از 
يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
مراغه به نشاني مراغه، اتوبان 
شهيد درخشي، دانشگاه آزاد 

اسالمي ارسال نمايد.



1010اخبار شهرستانها

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: مشاور و 
دستيار ويژه وزير راه و شهرسازي گفت: 
با توجه به اينكه ساالنه هفت درصد توليد 
ناخالص ملي در جاده هاي كشـــور هدر 
مي رود هر چه در زمينه كاهش تصادفات 
تالش كنيم در مسير اقتصاد مقاومتي گام 

برداشته ايم. 
  مرتضي باقري در نشست كميسيون 
اجرايي ايمني و حمل و نقل سيســـتان و 
بلوچستان با تاكيد بر ضرورت افزايش ايمني 

در جاده ها، به مشكالت سيستان و بلوچستان 
در اين حوزه اشـــاره كرد و افزود: توسعه 
نامتوازن از مشكالت اين استان محسوب 
مي شود به طوري كه يك كيلومتر آزاد راه 
در اســـتان نداريم اما پنج فرودگاه داريم و 
ظرفيت بندر چابهار به هشت و نيم ميليون 
تن افزايش يافته اما شـــبكه حمل و نقل 
تقويت نشده است. دستيار ويژه وزير راه و 
شهرسازي افزود: قرار است حمل و نقل 20 
درصد كاالهاي اصلي كشور از بندر چابهار 

محقق شود كه با توسعه نامتوازن اين استان 
به سونامي كشتار جاده اي تبديل مي شود. 

باقري توسعه خودرو محور و سرعت 
زياد در رانندگي را از ديگر مشـــكالت 

ترافيكي سيستان و بلوچستان برشمرد. 
وي با بيان اينكه توسعه استان سيستان 
و بلوچســـتان بر اساس شرايط آن نيست 
و بومي سازي نشده اســـت، اضافه كرد: 
ريل اين استان از چابهار به زاهدان درحال 
ساخت است اما شرايط خاص آن از نظر 

توفان شـــن در برخي نقاط نظير ايرانشهر 
مورد نظر قرار نگرفته است كه اين مي تواند 
همچون مسيرريلي زاهدانـ  بم هزينه هاي 
زيادي را در مسير شن هاي روان به همراه 

داشته باشد. 
مشـــاور و دســـتيار ويژه وزير راه و 
شهرســـازي گفت: بـــراي جلوگيري از 
مشـــكالت احتمالي پيش رو، ضروري 
است مديريت ترافيك، مطالعه دقيق ايمني 
محورهاي ارتباطي اســـتان و درگير كردن 

دانشگاه ها براي رفع مشكالت انجام شود 
و در اين زمينه اين وزارتخانه حمايت هاي 
الزم را انجـــام خواهد داد. همچنين در اين 
جلسه احمدعلي موهبتي استاندار سيستان و 
بلوچستان اظهار داشت:از آنجا كه آموزش 
و فرهنگ سازي از موثرترين راهكارها براي 
كاهش حوادث رانندگي به شمار مي آيد، 
بايد از همه ظرفيت ها مانند رسانه ها، تريبون 
نماز جمعه و بخشداري ها در اين مسير و 

ديگر ظرفيت ها استفاده كرد. 

7 درصد توليد ناخالص ملي ساالنه  در حوادث جاده اي هدر مي رود

ســـرويس شهرســـتانها : بنياد بركت در ادامه ى 
نهضت ايجاد اشتغال در مناطق محروم كشور، اقدام به 
بهره بردارى از 2 واحد صنعتى در مهدى شهر سمنان و 

پيشواى ورامين كرد.
 به گـــزارش معاونت توســـعه ى كارآفرينى و 
مشـــاركت هاى اقتصادى بنياد بركت وابســـته به ستاد 
اجرايى فرمان حضرت امـــام(ره)، به منظور كمك به 
محروميت زدايى، تحقق سياست هاى اقتصاد مقاومتى، 
حمايت از توليد و كاالى ايرانى و ايجاد معيشت پايدار 
در مناطـــق محروم و كم تر توســـعه يافته، اين بنياد دو 
طرح توانمندسازى اقتصادى را در پيشواى ورامين استان 
تهران و مهدى شـــهر در استان ســـمنان به بهره بردارى

 رساند.
با فعاليت اين دو واحد صنعتى در شهرهاى ورامين 
و مهدى شهر، نزديك به 230 نفر فرصت شغلى مستقيم و 

900 نفر فرصت شغلى غيرمستقيم ايجاد شده است . 
شـــركت زيباچوب در توليد انـــواع روكش هاى 
مصنوعى چوبى (HPL) فعاليـــت دارد و از ظرفيت 
توليد ساالنه ى 5 هزار تن برخوردار است. اين شركت  
در شهرك صنعتى پيشواى ورامين، دومين توليدكننده ى 
روكش هاى HPL در ايران به شمار مى رود كه با مشاركت 
و سرمايه گذارى بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايى فرمان 
حضرت امام(ره)، قابليت ايجاد فرصت شغلى مستقيم 
براى 180 نفر و فرصت شغلى غيرمستقيم براى 720 نفر 
را دارد. هم چنين فعاليت اين واحد صنعتى، 10 ميليون 
دالر صرفه جويى ارزى ساالنه را براى كشور در پى دارد. 
بيش از 452 ميليارد ريال حجم سرمايه گذارى انجام شده 

براى راه اندازى شركت زيباچوب است.
گروه صنعتى  ساتراپ مهدى شهر نيز كه در حوزه ى 
توليد انواع دستكش هاى صنعتى فعاليت دارد، با حجم 
سرمايه گذارى 44 ميليارد ريالى و تعداد اشتغال 47 نفر 
مستقيم و 188 نفر غيرمستقيم به بهره بردارى مى رسد.  با 
عملياتى شدن فاز دوم توسعه ى اين واحد صنعتى، عالوه 
بر 2 برابر شدن ظرفيت توليد، امكان ايجاد 45 فرصت 

شغلى مستقيم ديگر نيز فراهم خواهد شد.
  اين دو واحد صنعتى با حضور دكتر سيدهاشمى 
معاون هماهنگى ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره)، 
مهندس جعفرى مديرعامل بنيـــاد بركت و جمعى از 

مسئوالن استانى به طور رسمى به بهره بردارى برسد.
*صنايع كوچك و متوسط نجات دهنده اقتصاد 

كشور هستند
معاون هماهنگى ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) 
در آيين بهره بردارى از طرح مشـــاركتى توانمندسازى 
اقتصادى و اشـــتغال زايى بنياد بركت در مهدى شهر با 
حضور نماينده ى ولى فقيه در استان سمنان و امام جمعه ى 
شهرستان سمنان، استاندار سمنان، مديرعامل بنياد بركت، 
فرماندار و امام جمعه ى  مهدى شهر و جمعى از مسئوالن 
اســـتانى تأكيد كرد: معتقديم صنايع كوچك و متوسط 

مى توانند اقتصاد كشور را نجات دهند.
دكتر سيدمصطفى سيدهاشمى افزود: سياست كلى 

و اصولى ســـتاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) توجه 
به صنايع كوچك و متوســـط است، چراكه اين صنايع، 
مردم محور بوده و مى توانند اقتصاد كشور را نجات دهند.

وى تأكيد كرد: كمك به توسعه ى صنايع كوچك 
و متوســـط، ايران را از حيث توليدات داخلي تقويت و 

موجب افتخار كشور مي شود.
معاون هماهنگى ســـتاد اجرايى فرمان حضرت 
امام(ره) با اشاره به اين كه امروز شاهد بهره بردارى از يك 
واحد توليدى توانمند هستيم، اظهار اميدوارى كرد كه به 

زودى فاز دوم گروه صنعتى ساتراپ راه اندازى شود.
دكتر سيدهاشمى توجه ويژه ى ستاد اجرايى فرمان 
حضرت امام(ره) به كارآفرينان و اشـــتغال زايى را مورد 
توجه قرار داد و گفت: متأســـفانه در كشور ما آن چنان 

كه بايد و شايد به كارآفرينان بها داده نمى شود، اما ستاد 
اجرايى فرمان حضرت امام(ره) در راستاى تحقق اقتصاد 
مقاومتى مورد تأكيد رهبر معظم انقالب، قدردانى ويژه 
از كارآفرينان و تعامل و مساعدت با آن ها را در دستور 

كار دارد.
وى با اشاره به واردات ســـاالنه ى دستكش هاى 
صنعتى از كشـــورهايى هم چون مالزى و كره، افزود: 
با راه انـــدازى كارخانه ى  ســـاتراپ مهدى شـــهر و 
واحد هاى اين چنينى، مى تـــوان در اين زمينه خودكفا

 شد.
معاون هماهنگى ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) 
با اشاره به از تحصيل بازماندن تعدادى از دانش آموزان در 
مناطق محروم افزود: با كمك و حمايت ستاد توانستيم به 

اين دانش آموزان براى ادامه ى تحصيل كمك كنيم.
وى از توزيع 300 هزار بسته نوشت افزار در مناطق 
محروم توسط اين ســـتاد خبر داد و گفت: پكيج هاى 
ســـالمت، ورزشى و تربيت بدنى از سوى ستاد اجرايى 
فرمان حضرت امام(ره) بـــه دانش آموزان مناطق كم تر 

برخوردار ارايه مى شود.
 سيدهاشـــمى تقبل هزينه هاى درمـــان كودكان 
ناشـــنوا و زوج هاى نابارور در مناطـــق محروم را از 
ديگر خدمات ســـتاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره)

 برشمرد.
*كارآفرينى در شرايط فعلى خطير است

  استاندار سمنان هم  با تأكيد بر اين نكته كه حضور 
بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) 
در همه ى عرصه ها همراه با بركت بوده است، اضافه  كرد: 
در شـــرايط فعلى كشور كه همه به دنبال تثبيت اشتغال 
هستند، ايجاد و افزايش كارآفرينى، امرى خطير و حساس 
است كه از ســـوى بنياد بركت در مناطق محروم كشور 

انجام مى شود.

مهندس عليرضا آشناگر خواستار حضور پررنگ تر 
و فعاليت بيش تر و گسترده تر بنياد بركت در استان سمنان 
شد و گفت: اميدواريم بنياد بركت در بحث اشتغال زايى 

به خصوص در مناطق محروم استان بيش تر ورود كند.
وى از اعالم آمادگى استاندارى سمنان براى انعقاد 
تفاهم نامه ى  همكارى در زمينـــه  ى محروميت زدايى و 
اشتغال زايى خبر داد و اظهار اميدوارى كرد راه اندازى فاز 
دوم واحد توليدى ساتراپ، منجر به توانمندى اقتصادى و 

اجتماعى مهدى شهر شود.
آشـــناگر با تأكيد بر اين مهم كه توســـعه  ى هر 
اســـتان بايد براســـاس مزيت هاى همان استان انجام 
شـــود، ادامه داد: شهرستان مهدى شهر با توجه به اقليم 
مناسب و مردمان صميمى كه از آن ها برخوردار است، 
مى تواند يكى از قطب ها و مقاصد گردشـــگرى استان

 سمنان باشد.
*ايجاد 228 هزار و 500 فرصت شغلى در كشور
مديرعامل بنياد بركت نيز در اين مراسم گفت: در 
11 سالى كه از تأسيس بنياد بركت با عنايت و تدبير رهبر 

معظم انقالب مى گذرد، شاهد اثرات اقدامات اين بنياد 
در زمينه ى  محروميت زدايى، توانمندسازى اقتصادى و 

پيشرفت در مناطق محروم هستيم.
مهندس ســـعيد جعفرى در تشـــريح برخى از 
اقدامات بنياد بركت وابســـته به ســـتاد اجرايى فرمان 
حضـــرت امام(ره) اظهار داشـــت: بنياد تـــا به امروز 
91 هزار ميليـــارد ريال در 35 هـــزار و پانصد پروژه 
ســـرمايه گذارى كرده كه از اين تعداد، 14 هزار پروژه 
به پايان رســـيده و 21 هزار پروژه ى  ديگر در دســـت

 اقدام است.
وى  افزود: شايد بنياد بركت بيش تر به عنوان يك 
نهاد مدرسه ساز در جامه شناخته  شود اما در واقع اين گونه 
نيست و بنياد در حوزه هايى مختلفى هم چون اشتغال زايى، 
توانمندسازى اقتصادى، ساخت مساجد و مراكز فرهنگى 
و خانه هاى عالم، احداث مراكز بهداشت و درمان، ساخت 
و تكميل بيمارستان و مراكز درمان سرطان، انجام امور 
عمرانى و زيربنايى، ارايه ى خدمات بيمه اى، حمايت مالى 
و معنوى از ايتام، درمان بيمارى هاى صعب العالج و ... 

حضور و فعاليت مؤثر دارد.
مديرعامل بنيـــاد بركت ادامه داد : تـــا به امروز 
228 هزار و 500 فرصت شـــغلى ايجـــاد كرده ايم و 
2500 روســـتا را به طـــور كامـــل تحت پوشـــش

 قرار داده ايم.
جعفرى با اشـــاره به فعاليت هاى بنياد بركت در 
اســـتان ســـمنان ادامه داد: 37 طرح با اعتبارى بالغ بر 
800 ميليارد ريال را در اســـتان انجـــام داده ايم و يا در 
دســـت اجرا داريم. با مشاركت در شش واحد توليدى، 
2600 فرصت شغلى ايجاد كرده و سپس از چهار واحد 
خارج شـــده ايم و آن ها را به كارآفرينان محلى واگذار 

كرده ايم.
وى با اشـــاره به ايجاد اشتغال آفرينى مستقيم براى 
47 نفر و غيرمستقيم براى بيش از 188 نفر در كارخانه ى 
ساتراپ مهدى شـــهر تأكيد كرد: با راه اندازى فاز 2 و 
گسترش پروژه، 90 نفر در اين واحد توليدى مشغول به كار 

خواهند شد.
مديرعامل بنياد بركت با اشـــاره به ديگر اقدامات 
ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) از طريق اين بنياد 
در استان ســـمنان اضافه كرد: 19 مدرسه با 140 كالس 
درس و 120 ميليـــارد ريال بودجه در اســـتان احداث 
شده است. هم چنين در قالب طرح بركت خانواده، 11 
زوج كه مشكل نابارورى دارند، تحت پوشش حمايتى 
قرار گرفته اند. از 521 كودك يتيم نيز در استان حمايت 
مى شود و به 385 متقاضى هم وام قرض الحسنه پرداخت

 شده است.
وى از مشـــاركت بنيـــاد بركـــت در تكميل و 
راه اندازى بيمارســـتان 164 تخت خوابى  گرمســـار 
خبر داد و گفت: حدود 250 ظرفيت اشـــتغال زايى را 
در شهرهاى گرمســـار و آرادان در دست اجرا داريم 
كه 150 فرصت شغلى تا پايان ســـال به بهره بردارى 

مى رسد.

توليد يك ميليارد كيلو وات ساعت انرژيايجاد 230 فرصت شغلى مستقيم از سوى بنياد بركت در ورامين و مهدى شهر
 در نيروگاه   نكا

   ســـاريـ  خبرنگار اطالعات: نيروگاه شهيدسليمي نكا در آذر ماه 
امسال يك ميليارد و 44 ميليون و 334 هزار كيلووات ساعت انرژي توليد 
كرد. از اين ميزان توليد يك ميليارد و يك ميليون و 263 هزار كيلووات 

ساعت انرژي خالص به شبكه سراسري برق كشور تحويل شد.
   در اين ماه 72/7 درصد انرژي توليد شده در واحدهاي بخاري و 

27/3درصد در واحدهاي سيكل تركيبي بدست آمد.

رئيس جديد
 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي ري معرفي شد

شـــهرري ـ  خبرنگار اطالعات: در مراسمي سيد حسن صفوي به 
عنوان رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان ري معرفي شد.

معاون امور فرهنگي و رسانه اي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
استان تهران، در اين مراسم گفت: ري يكي از چهار شهر قديمي جهان 
با سابقه اي هشت هزار ساله است و آثار كشف شده در اين منطقه، گواه 

وجود پيشينه تمدن و تاريخي بزرگ است.
مهرشاد كاظمي افزود: ري در طول تاريخ، دوران فراز و فرود بسياري 
داشته و در مقاطعي داراي شكوفايي چشمگيري بوده است و فعاليت در ري 
با اين پيشينه كهن موجب افتخار است.در ادامه از سيد رحيم موسوي به پاس 

تالش در اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان ري نيز تجليل شد.

جانشين فرمانده ناجا: جنوب شرق كشور
 از امنيت مطلوبي برخوردار است 

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات:  جانشـــين فرمانده ناجا گفت: منطقه 
جنوب شرق كشور از امنيت مطلوبي برخوردار است و در بهترين شرايط 

قرار دارد. 
به گزارش پايگاه خبري پليس؛ سردار ايوب سليماني در حاشيه بازديد 
از مرزهاي منطقه جنوب شرق كشـــور اظهارداشت: هدف از اين بازديد 
ارزيابي يگان هاي انتظامي و مرزي سيستان و بلوچستان است كه مأموران 

انتظامي و مرزداران از آمادگي عالي و روحيه بااليي برخوردار هستند. 
وي با بيان اينكه موضوعاتي نظير امنيت كشور و آرامش مردم براي 
ناجا خط  قرمز محسوب مي شـــود، تاكيد كرد: هر فرد، گروه يا افرادي 
بخواهند به اين موضوع خدشـــه اي وارد كنند به شدت با آنان برخورد 
مي شود. ســـليماني تأكيد كرد: همه موضوعات در جامعه متأثر از وضع 
امنيت است، اگر بتوان امنيت را تأمين كرد زمينه براي رشد و پيشرفت 

كشور در همه عرصه ها مهيا مي شود.

معرفي صادركنندگان برتر استان همدان 
همدانـ  خبرنگار اطالعات: ســـعيد شاهرخي، استاندار همدان در 
مراسم تجليل از صادركنندگان برتر اين استان همدان گفت: استان همدان 
در سال گذشته بيش از 861 ميليارد دالر صادرات داشته و براي سال جاري 

نيز يك ميليارد دالر صادرات از اين استان هدف گذاري شده است.  
در اين مراسم از عادل بشري صادركننده سفال، احمدرضا غفاري، 
اميرچگيني، خسرو حاتمي صادركنندگان كشمش، مسعود توتونچيان 
صادركننده محصـــوالت غذايي، مجتبي فرونچـــي و منصور قدمي 
صادركنندگان ســـيمان و كلينكر، صادق ميش مست هراتي صادركننده 
ظروف آشپزخانه، محمود دوستي صادركننده لبنيات، حميدرضا موحد 
صادركننده رزين و پلي استر و علي محمودي صادركننده محصوالت 

كشاورزي به عنوان صادركنندگان نمونه استان تجليل شد. 

دستگيري كالهبردار 18 ميلياردي تهران در مهران
ايالمـ  خبرنگاراطالعات:فرمانده انتظامي استان ايالم از دستگيري 

كالهبردار 18 ميليارد ريالي تهران درمرز مهران خبر داد. 
سردار نورعلي ياري گفت: ماموران انتظامي و گذرنامه مرز مهران 
هنگام كنترل ورود افراد از كشور عراق به داخل كشور جمهوري اسالمي 

ايران، شخصي را با مدارك و گذرنامه جعلي دستگير كردند.
وي افزود: پس از اســـتعالم هويتي مشخص شد كه فرد مورد نظر 
مبلغ 18 ميليارد ريال در قالب خريد و فروش زمين در اســـتان تهران 
كالهبرداري و به كشـــور عراق سفر كرده بود كه پس از مراجعه به مرز 
زميني مهران و ورود به كشـــور با هوشياري و دقت ماموران انتظامي و 

گذرنامه مرزي مهران دستگير شد.
فرمانده انتظامي استان ايالم گفت: متهم تحت تعقيب 4 ماه قبل پس 

از كالهبرداري، به صورت غير مجاز به كشور عراق رفته بود.

وضع آب در استان كرمان، بحراني است 
كرمانـ  خبرنگار اطالعات: رئيس شوراي هماهنگي مديران مديريت 
بحران پدافند غيرعامل صنعت آب و برق جنوب شرق كشور، وضع آب در 

استان كرمان را بحراني توصيف كرد. 
علي اصغر نصراللهي در نشست شوراي هماهنگي مديران مديريت 
بحران پدافند غير عامل صنعت آب و برق استان هاي سيستان و بلوچستان، 
هرمزگان، خراســـان جنوبي و كرمان اظهار داشت: كمبود آب آشاميدني 
اســـتان كرمان در نقاط شـــهري 1742 ليتر بر ثانيه و در مناطق روستايي 
773 ليتر بر ثانيه اســـت . وي تراز استان كرمان را در بحث برق در دو سال 
گذشته مثبت ارزيابي كرد و افزود: مثبت بودن تراز برق استان تا سال 99 

ادامه دارد  . 
نصراللهي با اشـــاره به راه اندازي كامل پروژه هاي صنعتي اســـتان 
كرمـــان از جملـــه پروژه هاي فوالدي در ســـال هاي آينـــده گفت: با 
راه اندازي كامل اين پروژه ها مصرف برق اســـتان از ســـال 99 به بعد

 صنعتي مي شود  . 
جالل جهانبخشي مدير كل پدافند غيرعامل وزارت نيرو هم با تاكيد 
بر پيگيري فرآيند مصون سازي در برابر باليا و حوادث گفت: مسئوالن بايد 

زمان و فعاليت بيشتري را به اين امر اختصاص دهند . 
به گفته وي رويكردها بايد از حادثه محوري خارج شـــود و متوليان 
مديريت بحران پيش بيني و پيشگيري را در اولويت فعاليت هاي خود قرار 

دهند  . 
در ادامه جلسه، مديركل مديريت بحران استانداري كرمان با اشاره به 
فعال بودن 18 گسل از مجموع 25 گسل استان كرمان تاكيد كرد: بايد همواره 

در برابر اين رخداد طبيعي آمادگي داشته باشيم . 
مجيد سعيدي افزود: حريم گســـل هاي شهر كرمان مشخص بوده 
و اقدامات مقاوم ســـازي در شهرها و روستاهاي اطراف گسل ها در حال

 اجرا است  . 
وي با اشـــاره به اجراي طرح پيشگيري از خرابي هاي ناشي از زلزله 
گفت: با اقدامات انجام شده در زلزله هاي پنج و شش ريشتري سال گذشته 

در كوهبنان و راور هيچ تلفاتي نداشتيم .

صدور مجوز احداث 27 نيروگاه و مولد برق

 در چهارمحال و بختياري
شـــهركردـ  خبرنگار اطالعات: موافقت نامه و مجوز احداث 27 
نيروگاه و مولد برق با مقياس كوچك و متوسط تجديد پذير (خورشيدي) 

و گازي در سطح استان چهارمحال و بختياري صادر شد. 
رســـتم ايزدپور، معاون بهره برداري شركت توزيع برق چهارمحال 
و بختياري با اعالم اين خبر، ادامـــه داد: از اين تعداد موافقت نامه هاي 
صادر شده، 9 نيروگاه مقياس كوچك گازي با ظرفيت 38/2 مگاوات و 
18 نيروگاه تجديدپذير (خورشيدي) با ظرفيت 107 مگاوات است و با 
تكميل و راه اندازي اين تعداد نيروگاه هاي بخش خصوصي، بيش از 145 

مگاوات برق به شبكه توزيع اين استان اضافه مي شود. 
ايزدپور با اشـــاره به اينكه تا پايان امسال 2 نيروگاه جديد گازي با 
ظرفيت 11 مگاوات وارد مدار خواهد شد، افزود: برق توليدي نيروگاه هاي 
مقياس كوچك و تجديد پذير از طريق انعقاد قرارداد خريد تضميني، وارد 

شبكه توزيع مي شود.
وي كاهش تلفات انرژي الكتريكي، افزايش امنيت شبكه، كاهش 
عوارض زيست محيطي و صرفه جويي در مصرف برق، رفع افت ولتاژ، 
حمايت از سرمايه گذاران در زمينه توليدهاي پراكنده و ايجاد اشتغال را 
از مزيت هاي احداث نيروگاه هاي مقياس كوچك دانست و گفت: هم 
اكنون بيش از 340 هزار مشترك صنعتي، تجاري، كشاورزي و خانگي در 
چهارمحال و بختياري زير پوشش خدمات شركت برق استان قرار دارند. 

ترويج فرهنگ  زايمان طبيعي در دامغان
 دامغانـ  خبرنگار اطالعات: مسئول بلوك زايمان بيمارستان واليت 
دامغان گفت: دومين گرد همايي ترويج فرهنگ زايمان طبيعي با محوريت 
زايمان طبيعي زايمان ايمن در كلينيك تخصصي رضايي دامغان برگزار 
شد،  فرشته اردكاني درحاشيه اين  گرد همايي افزود: در طول ماه به طور 
متوسط حدود 60 زايمان طبيعي و 45 عمل سزارين در بيمارستان واليت 

دامغان انجام مي شود.  
وي بابيان اين كه درزايمان طبيعي اهدافي چون فرزندآوري ارتباط 
عاطفي بيشتركودك و مادرعوارض كمتر و كاهش خروج حجم كمتر 
خون ازمادر دنبال مي شود اضافه  كرد: بيمارستان واليت دامغان داراي 6 

اتاق تك تخته باتجهيزات كامل درخصوص زايمان طبيعي است. 
او يادآورشـــد: در 6 ماه اول سال97 نسبت به سال گذشته  زايمان 

طبيعي دربيمارستان واليت دامغان افزايش داشته است. 
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مناقصه عمومى خريد شش هزار متر 
لوله 4" آهنى با ضخامت هاى 6 و 8 ميليمتر

 شـــركت معدنى امالح ايران (ســـهامى عام) در نظر دارد شش هزار متر 
لوله آهنى 4" با ضخامت هاى 6 ميليمتر و 8 ميليمتر و تحمل فشار 50 بار 
را از طريق مناقصه عمومى خريدارى نمايد ، لذا از كليه تامين كنندگان 
واجـــد صالحيت دعوت به عمل مى آيد تا ضمـــن مراجعه به دبيرخانه 
شركت و با دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا تاريخ 1397/10/22 نسبت 
به ارائه پيشنهاد قيمت خود به نشانى تهران – خيابان سيدجمال الدين 
اسدآبادى خيابان 64 پالك 29 طبقه اول- دبيرخانه تلفن 88067828 

داخلى 101 اقدام نمايند.
امور خريد و قراردادهاى 
شركت معدنى امالح ايران

مناقصه عمومى خريد ده هزار كيلوگرم 
لفاف دواليه OPP چاپى

شـــركت معدنى امالح ايران (ســـهامى عام) در نظر دارد ده هزار 
كيلوگرم لفاف دواليه OPP چاپى خود را از طريق مناقصه عمومى 
خريدارى نمايد ، لذا از كليه تامين كنندگان واجد صالحيت دعوت 
بـــه عمل مى آيد تا ضمن مراجعه به دبيرخانه شـــركت و با دريافت 
اسناد مناقصه حداكثر تا تاريخ 1397/10/22 نسبت به ارائه پيشنهاد 
قيمت خود به نشـــانى تهران – خيابان سيدجمال الدين اسدآبادى 
خيابان 64 پـــالك 29 طبقه اول- دبيرخانـــه تلفن 88067828 

داخلى 101 اقدام نمايند.
امور خريد و قراردادهاى 
شركت معدنى امالح ايران

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
مورخ 1397/10/29 شركت توسعه علوم زمين (سهامي خاص)  

به شماره ثبت78915 و شناسه ملي 10101237382
 بدينوسيله از كليه ســـهامداران و يا نمايندگان قانوني شركت توسعه 
علوم زمين (ســـهامي خاص) براســـاس ماده72 قانون تجارت دعوت 
به عمل مي آيد در روز شـــنبه 1397/10/29 رأس ساعت10 صبح در 
 محل دفتر شـــركت توسعه علوم زمين واقع در شهرك غرب، بلوار دريا، 
خيابان شهيد برادران رامشـــه، خيابان توحيد پنجم غربي، پالك24 
 روبروي مجتمع معلم جهت شـــركت در جلسه مجمع عمومي عادي

به طور فوق العاده حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني
 2ـ بررســـي و تصويب ترازنامه  و حســـاب ســـود و زيـــان عملكرد 

سال مالي 1396
3ـ انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل

4ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي شركت
5ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 

هيأت مديره شركت توسعه علوم زمينباشد.

آگهي مزايده مرحله دومـ  نوبت دوم
بهره برداري از جايگاهCNG شماره يك ميانه

ســـازمان مديريت حمل و نقل شهرداري ميانه باســـتناد مجوز مورخ 97/9/11 
هيأت مديره محترم ســـازمان و مصوبه شـــماره 116ـ97/9/14 شوراي محترم 
اسالمي شهر ميانه در نظر دارد مديريت و بهره برداري از جايگاه گاز فشرده طبيعي 
 (CNG) شماره يك واقع در جنب پايانه مسافربري ميانه را به يكي از شركت هاي 

واجد شرايط مورد تأييد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي واگذار نمايد.
لـــذا از متقاضيان محترم دعوت مي گـــردد حداكثر تا پايان وقـــت اداري روز 
چهارشنبه مورخه 97/10/26 جهت كســـب اطالعات و اخذ مدارك شركت در 
 www.mianehtransport.org مزايده به دبيرخانه ســـازمان يا وب سايت

مراجعه نمايند.
ضمنا سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها در تمامي مراحل مختار بوده و 

هزينه چاپ آگهي هاي مربوطه به عهده برنده مزايده خواهد بود.
واحديـ  رئيس سازمان

آگهي دعوت مجمع عمومي
تاريخ انتشار 97/10/16

از بازنشستگان محترم عضو كانون بازنشستگان استانداري تهران، دعوت مي گردد در 
جلسه مجمع عمومي عادي نوبت دوم كه روز يكشنبه مورخ 97/10/30 ساعت 11ـ9 
در محل بزرگراه چمران، شهرك آتي ساز، حسينيه آتي ساز تشكيل مي گردد، حضور به 
هم رسانند. مضافاً اين كه، مجمع عمومي فوق العاده نيز همزمان براي اصالح اساسنامه 

با هر تعداد حضور اعضا رسميت خواهد يافت.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيأت مديره و بازرس.
2ـ بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيأت مديره.

3ـ تصويب ترازنامه و بودجه.
4ـ انتخاب هيأت مديره و بازرسان.

5ـ تعيين خط مشي كانون.
6ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه ها.

هيأت مديره كانون

آگهي مجمع عمومي عادي ساالنه نوبت اول 
بدينوسيله از كليه اعضاي محترم شركت تعاوني مســـكن سازمان نقشه برداري كشور دعوت 

مي شود در مجمع عمومي عادي ساالنه نوبت اول حضور به هم رسانند. 
زمان: ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1397/11/10 
مكان: سالن خليج فارس سازمان نقشه برداري كشور 

دستورجلسه: 

1ـ استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان 
2ـ گزارش اعضا و سرمايه 

3ـ طرح و تصويب صورت هاي مالي سال 1396 
4ـ انتخابات هيات مديره و بازرسان 

5ـ طرح و تصويب بودجه سال جاري 
زمان و مكان بررسي وكالتنامه ها تا ساعت 14 روز 1397/11/08 در دفتر تعاوني مسكن كاركنان 

سازمان نقشه برداري كشور خواهد بود. 
اعضاي عالقه مند به فعاليت در تعاوني مســـكن مي توانند جهـــت عضويت در هيئت مديره و 
بازرسي تا تاريخ 1397/10/25 با به همراه داشتن يك قطعه عكس و كپي شناسنامه و كارت ملي 
و مدرك تحصيلي و آخرين حكم كارگزيني به دفتر تعاوني مسكن مراجعه و ثبت نام نمايند. 

هيئت مديره تعاوني 
مسكن كاركنان سازمان نقشه برداري كشور 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه
شركت توليدى نخ البرز ثبت شده به شماره 34954

 بدينوســـيله از كليه ســـهامداران محترم شـــركت توليـــدى نخ البرز
 ( ســـهامى عام) دعوت مى شـــو د كه درجلســـه مجمع عمومى عادى 
و ســـاليانه كه در روز يكشـــنبه مورخ 1397/10/30  ســـاعت 10 صبح 
 در محـــل دفتر  مركزى شـــركت واقع در تهران خيابان نلســـون ماندال 
 ( آفريقـــا) خيابان ناهيـــد غربى پـــالك 8 طبقه منهاى يـــك برگزار

 مى گردد، حضور به هم رسانند.
 دسـتور جلسـه :1- اســـتماع گزارش هيات مديره و بـــازرس قانونى
2- اتخاذ تصميم نســـبت به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت براى سال 
مالى منتهى بـــه 97/6/31    3- انتخاب بازرس قانونى و بازرس على البدل  
4- تعيين روزنامه كثير االنتشـــار جهت درج آگهى هاى شركت  5- ساير 

هيئت مديره مواردى كه در صالحيت اين مجمع باشد

مزايده عمومي
(غرف، اماكن و دستگاه هاي تفريحي) 

 شـركت مجتمـع ورزشـي تفريحـي ارم سـبز 
(پـارك ارم) در نظر دارد بهره بـــردارى از غرف هاي مواد 
غذايي خود را براي مدت 3 ســـال با اولويت برند معتبر مواد 
غذايي از ابتداي سال 98 از طريق مزايده عمومي به اشخاص 
واجد صالحيـــت واگذار نمايند. عالقمندان مي توانند جهت 
خريد اوراق شرايط شركت در مزايده، بازديد از موارد مذكور 
و تحويل پاكت هاي پيشنهاد قيمت از تاريخ درج اين آگهي 
تا حداكثر 97/10/22 همـــه روزه غير از روزهاي تعطيل از 
ســـاعت 8 صبح لغايت 16/00 به دبيرخانه مجتمع واقع در 

كيلومتر 4 اتوبان تهران كرجـ  پارك ارم مراجعه نمايند. 
غرف عرضه مواد غذايي: 

ســـاندويچ و پيتزا 1، 2 و باغ وحش *آبميوه، آب معدنى، فالوده 
 بستي 1 و 2 * رستوران ساحلي باغ وحش *رستوران سنتي 1

* مجموعه پذيرايي ســـه راه قايقرانـــي* مجموعه پذيرايي 
شهربازي 2* رستوران جزيره و درياچه قايقراني و ماهيگيري 

* تاالرهاي پذيرايي كشتي 
هزينه برگزاري جلسه شامل: 

(آگهي و كارشناسي و غيره بر عهده 
برنده مزايده مي باشد) 

روابط عمومي ارم سبز 

0 5  بار
 ندگان
 يرخانه
  نسبت
  الدينين
8806

مزايده عمومي
(غرف، اماكن و دستگاه هاي تفريحي) 

شـركت مجتمـع ورزشـي تفريحـي ارم سـبز 
(پـارك ارم) در نظر دارد بهره بـــرداري از غرف، اماكن و 
دستگاه هاي تفريحي شهربازي خود را براي مدت مشخص 
از ابتداي سال 98 از طريق مزايده عمومي به اشخاص واجد 
صالحيت واگـــذار نمايند عالقمندان مي توانند جهت خريد 
اوراق شـــرايط شـــركت در مزايده بازديد از موارد مذكور و 
تحويل پاكت هاي پيشـــنهاد قيمت از تاريخ درج اين آگهي 
تا حداكثر 97/10/22 همـــه روزه غير از روزهاي تعطيل از 
ســـاعت 8 صبح لغايت 16/00 به دبيرخانه مجتمع واقع در 

كيلومتر 4 اتوبان تهران كرج ـ  پارك ارم مراجعه نمايند. 
غـرف عرضه مواد غذايي: آبميـــوه و آب معدني 3 و 
بســـتني و فالوده 3* ساندويچ و پيتزا 3* تنقالت 1، 2، 3* 

غرف مواد غذائي باغ وحش* آش لوناي 1 
اماكن و فضاهاي تفريحي: عينك هاي ديجيتالي 1، 2، 
3* تاكسي سرويس * پاركينگ موتورسيكلت * بازي هاي 
كامپيوتـــري 1 و 2 * هداياي باغ وحش * اســـباب بازي و 
عينك فروشي 1 و 2 * اسب سواري فالوال* عكاسي و گريم 

باغ وحش 
دستگاه هاي تفريحي شهرهاي بازي 1، 2 و 3: 

لوناي1: (سفينه، آستروجت، سينما 4 بعدي، تاب زنجيري 
بزرگساالن، استخر توپ، تونل وحشت، آبشار) 

لونـاي 2: (ترن كودك، اســـب گردان، اســـتخر توپ، 
تونل وحشت، كشتي امير، منوريل، فيليپر، كاترپيالر، رالي 

آسفالتي 2) 
لوناي3: آبشار، سالتو 

هزينه برگزاري جلسه شامل: 
(آگهي و كارشناسي و غيره بر عهده 

برنده مزايده مي باشد) 
روابط عمومي ارم سبز 

برگ سبز و بنچاق آردي 83 يشمي به ش 
پالك 883ق52ايران91 به ش موتور 
48914 به نام ميرمهدي سيدبلوسي 

مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

اينجانب ابراهيم شعباني مالك 
خودرو 405 به شماره شاسي 
83341348 و شماره موتور 

12483173881 به علت فقدان 
اسناد فروش (سند كمپاني) تقاضاي 

رونوشت المثني اسناد مذكور را 
نموده ام. لذا چنانچه هركس ادعايي 
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 

ده روز به دفتر حقوقي سازمان 
فروش شركت ايران خودرو واقع در 
پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه 
نمايد. بديهي است پس از انقضاي 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 
خواهد شد. 

سند مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري 
ام وي ام X33 مدل1393 به شماره 
پالك 25ـ674م36 و شماره موتور 

MVM484FAFD025546 و شماره 
 NATGBAXK6D1025675 شاسي

به نام حسين زارع اكين آباد مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط است. 

(بستان آباد)

كارت خودرو پرايد 
مدل91 به شماره 

شهرباني 937ب54ـ 
ايران10 و شماره شاسي 
 S5430091712132

و شماره موتور 
4656797 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

چون آقاي نقي دودانگـــه آزاد مالك كاميون بنز تيپ ال2624 مدل1363 به 

شـــماره انتظامي ايران79ـ892ع26 با شماره شاسي 55068629 و شماره 

موتور 10043781 به علت فقدان ســـند تقاضاي صدور سند المثني نموده 

اســـت، لذا چنانچه هرگونه ادعايي در مورد خودروي مذكور وجود دارد ظرف 

مدت 15 روز از تاريخ نشر آگهي با در دست داشتن مدارك كافي به دفتر فروش 

شركت ايران خودرو ديزل واقع در تهران كيلومتر8 جاده ساوه مراجعه نمايند.

 بوئين زهرا

ســـند مالكيت اتومبيل ســـمند ال ايكس سفيد روغني 

مدل 1389 به شماره شهرباني 884ن52 ايران 55 مدل 

1389 شـــماره موتور 12488359600 و شماره شاسي 

NAAC91CC3AF784103 به نام مهدي دانشور 

نائيني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت ملي 1112021851 متولد 
64/8/1 به نام آقاي بهزاد جمشيدي 
نام پدر سعادت از تاريخ 97/8/15 

مفقود و فاقد اعتبار است. كليشاد

شناسنامه مالكيت پرايد 131 به شماره شاسي 
NAS411100G1274339 شماره پالك 

75 ايران 879د14 به مالكيت صديقه قادري 
مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

شناسنامه مالكيت وانت مزدا به شماره شاسي 
NAGP2PE21EA183227 پالك 65 

ايران524ص98 به مالكيت مصيب رستمي 
پوردولت آباد مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

شناسنامه مالكيت پژو 405 به شماره شاسي 
NAAM01CA8CR567812 و شماره 

پالك65 ايران154ص81 به مالكيت سميه 
رحيمي ساردو مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

شناسنامه مالكيت پرايد 132 به شماره شاسي 
S1422289210193 شماره پالك 65 ايران 
316ق45 به مالكيت ذبيح اله رشيدي آبگرمي 

مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

شناسنامه مالكيت پرايد132 به شماره 
شاسي S5420090056896 شماره پالك 

65 ايران 269ص81 به مالكيت مسلم 
عزيزپور مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

 NAAM01CA1BE229500 سند كارخانه پژو405 به ش ش

و ش م 12490103937 شماره پالك 65 ايران873ص74 به 

مالكيت سكينه حاجب دارونيه مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

مجوز حمل سالح شكاري ته پر ساچمه زني تك 
لول ساخت تركيه به شماره سريال 1646605 
و شماره سالح 90900954 به نام حامد جهاني 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. (تالش)

پالك هاي سواري پژو ROA به شماره 
871هـ96ـ ايران11 مدل1385 در 
تاريخ 97/10/14 مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط است. زرين شهر

برگ سبز و سند كمپاني سواري پژو 206 رنگ سفيدـ  روغني 
مدل 1390 شماره موتور 15090034709 و شماره شاسي 

NAAP13FE2BJ423829 به شماره انتظامي 57ـ383ص39 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.«دليجان»

سند كارخانه كاميون بنز كفي جرثقيل دار رنگ فيلي 
روغني ش پالك 177ع24 ايران 73 به نام عبدالحسين 
شريفي ش شاسي 14214491 ش موتور 1008733 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل1373 به شماره 
شهرباني 966ب31 ايران51 به شماره موتور 00508522 
به شماره شاسي 00786261 به نام حسن عبدالهي صوري 

گم شده از درجه اعتبار ساقط است. (بوكان)

 GTX مفقودي سند كمپاني و برگ سبز خودرو پرايد
 S1412279676385 مدل1379 به شماره شاسي
ش موتور: M13204328 و شماره پالك 392م11 

ايران73 به نام قنبر زماني مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

مفقودي برگ سبز خودرو وانت پيكان مدل1389 به 
شماره شاسي NAAA36AA1AG895527 ش موتور: 
11488092590 و شماره پالك 291م51ـ ايران63 به 

نام سودابه قاسمي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

مفقودي برگ سبز خودرو سمند LX مدل1391 
به شماره شاسي NAACJ1JCbCF ش موتور: 

47H0008861 و شماره پالك 799ي19 ـ  ايران63 
به نام رضا هوشياري مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز و كارت سواري 
برليانس H230 مدل 1395 

به شماره پالك 45ـ441س42 
BM15L/ با شماره موتور

F002091 و شماره شاسي 
 NAS731300G1003864
به نام شاهده رنجبر مفقود و 

از درجه اعتبارساقط مي باشد. 
كرمان

برگ سبز سواري پژو206 به 
رنگ سفيد روغني مدل1387 

به شماره پالك 63ـ924ق16 به 
شماره موتور 14187019520 

و شماره شاسي 
NAAP03ED98J017200 به 
نام بهروز حاجيون مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كازرون

برگ سبز، كارت و سند 
موتور 125 نامي مدل 

1390 پالك 639ـ96621 
شماره موتور 

A022855 و شماره تنه 
125A9021279 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
مهريز

برگ سبز سواري پرايد 
مدل 1395 به شماره پالك 

45ـ131ج26 با شماره موتور 
 M13/5613033 

و شماره شاسي 
 NAS411100G1231375
به نام سيما مساحي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان

كارت خودرو پژو 
206 پالك ايران 

77ـ351ط49 شماره 
موتور 13085035292 

شماره شاسي 
10865289 به نام مهسا 
نصيري مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار 
ساقط است.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب باقر تربيت 
خسروشاهي فرزند بالل به شماره شناسنامه6788 

صادره از اسكو در مقطع كارشناسي رشته 
عمران صادره از واحد دانشگاهي بناب با شماره 

129014400892 مفقود گرديده است و فاقد 
اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 

را به  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب به نشاني 
بنابـ  روبروي پليس راه ارسال نمايند.

خسرو شاهـ  ميرحسيني

برگ سبز اتومبيل سواري 
پرايد سايپا 131SE به رنگ 
سفيد روغني مدل1392 

به شماره انتظامي ايران26ـ 
881ط43 و به شماره موتور 

4887717 و به شماره شاسي 
 NAS411100D3605133

مفقود و فاقد اعتبار است. 
اسفراين

 ROA برگ سبز خودرو پژو
تاكسي مدل1388 به شماره 
پالك 15ـ663ت67 و شماره 

موتور 11688032498 
و شماره شاسي 

 NAAB3IAA7AH099169
نام خداويردي طايري چقوش 
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (سراب)

برگ سبز سواري سمند 
LX مدل1389 به شماره 

پالك 25ـ219ن49 
و شماره موتور 

12489025673  به 
نام علي عبدالرحيمي 

صوفياني مفقود شده و از 
درجه اعتبار ساقط است. 

(صوفيان)

سند خودرو سواري وانت 
مزدا 2000 به رنگ آبي 

متاليك مدل 1378 به شماره 
موتور 344559 و شماره 

شاسي 7820000498 پالك 
انتظامي ايران 12ـ 225ق41 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است.

آگهي مفقودي
كارت هوشمند به شماره 

4184147 مربوط به 
كشنده ولوو به نام اينجانب 
عابدين صحرائي بلوردي 
فرزند علي جعفر كدملي 
4969929866 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. صحنهـ  سمعيان

برگ سبز سواري پرايد 
مدل 1395 به شماره پالك 

45ـ131ج26 با شماره موتور 
 M13/5613033 

و شماره شاسي 
 NAS411100G1231375
به نام سيما مساحي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان

سند كارخانه خودرو سواري كار 
نيسان پاترول 2 درب مدل 1377 
به رنگ سبز يشميـ  كرمـ  متاليك به 
شماره پالك 33ـ367م16 شماره 
موتور Z24048288Z و شماره 
شاسي PNK15Z621557 بنام 

سراج صميمي اصل مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

(بندرعباس)

سند، برگ سبز، كارت خودرو و كارت 
سوخت خودرو پژو 405 مدل 89 
به رنگ خاكستري به شماره پالك 
84ـ414ج84 به شماره موتور 

12488340017 و شماره شاسي 
NAAM01CA5AR502610 به 
نام عادل سعادتي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشند.
(بندرعباس)

مفقودي
كليه مدارك (سند، بيمه، كارت و 

گواهينامه پرايد 82 سفيد روغني 
به شماره 00506519 و شماره 
 S1412282964176 شاسي
با پالك 69ـ166ن42 بنام قاسم 
قزل فرزند اهللا مراد مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

كارت هوشمند خودروي 
 N12 كاميون كشنده ولوو

به شماره: 2691958 
مدل: 1983 شماره 

شاسي: 013046 شماره 
موتور: 086608 به نام: 

جعفر كياني اشترجاني 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

آگهي مفقودي
سند و برگ سبز كاميون كمپرسي 

سيستم بنز به رنگ نارنجيـ  روغني 
مدل 1380 به شماره انتظامي 

54ـ148ع66 و به شماره موتور 
33593210081521 و به شماره 

شاسي 37433316586006 متعلق 
به حامد حسني پور مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. «يزد»

برگ سبز (شناسنامه مالكيت) سواري 
پرايد مدل 79 پالك 76ـ229ج52 ش 
موتور 00207169 بنام رحمت همتي 

سالكده مفقود و فاقد اعتبار است.

آگهى تغييرات شركت ايردوبا سهامى خاص
 به شماره ثبت 39034 و شناسه ملى 10861803102 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/28 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : ترازنامه و حساب ســـود و زيان سال مالى 
1396 تصويب گرديد. طاهره تكيه سادات به شماره ملى 0043480391 
بســـمت بازرس اصلى و فرانك ســـعادتى خواجه پاشـــا به شماره ملى 
0016096150 بســـمت بازرس على البدل براى مدت يك ســـال مالى 
انتخاب گرديدند. روزنامه كثيراالنتشـــار اطالعات جهت درج آگهى هاى 
شركت انتخاب گرديد. ابراهيم سبكتكين به شماره ملى 1378754832 
بعنوان مديرعامل و راضيه برزنى به شـــماره ملى 2593628650 بعنوان 
رئيس هيئت مديره و آرش ســـبكتكين به شماره ملى 0453730450 
بعنوان نايب رئيس هيئـــت مديره براى مابقى مـــدت تصدى انتخاب 
گرديدند. كليه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چك،سفته، برات و غيره با 
امضاى مدير عامل با مهر شركت و در غياب ايشان با امضاى يكى از اعضاى 

هيئت مديره با مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبـت شـركت هـا و موسسـات غيرتجـارى تهـران 
(310633)

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

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1395/03/24 و 
مجوز وزارت كشور بشماره 84127 مورخ 95/7/4تصميمات ذيل اتخاذ 
شـــد : - تعدا اعضاى هيئت مديره موسسه مركب از سه عضو اصلى و يك 

نفر عضو على البدل خواهد و ماده 14 اساسنامه اصالح گرديد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(310634) 

آگهى انحالل شركت فراوران و تونل كاوان شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 317486 و شناسه ملى 10460087797 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/09/05 شركت 
منحل اعالم گرديدوآقاى ســـعيد ملكى به كدملى 1229643001 به عنوان مدير 
 تصفيه انتخاب شـــد. آدرس محـــل تصفيه : تهران – خيابـــان 35 مترى قيطريه 
 بلوار قيطريه- خيابان شـــهيد مجيد نامى – پالك 70 ســـاختمان فرش ساوين 

طبقه چهارم – كدپستى 1938863117 تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(310632)

آگهى تغييرات شركت پايندان سهامى خاص
 به شماره ثبت 20990 و شناسه ملى 10100665370 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/31 تصميمات ذيل 
 اتخاذ شد : ترازنامه و صورتحساب سود و زيان منتهى به تاريخ 1396/12/29 بتصويب رسيد . 
موسسه حسابرســـى مفيد راهبر شناسه ملى 10861836531 بعنوان حسابرس و 
بازرس قانونى شـــركت براى سال مالى 1397 انتخاب گرديد . روزنامه كثيراالنتشار 

اطالعات جهت نشر اگهى شركت انتخاب گرديد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (310631)

آگهى تغييرات شركت صنعت فيبر آريا سهامى خاص
 به شماره ثبت 237100 و شناسه ملى 10102779930 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/09/09 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : ترازنامه و حساب ســـود و زيان سال مالى منتهى به 
29 /12 /95 مورد تصويب قرار گرفت . موسســـه حسابرســـى انديشمند تدبير به 
شناســـه ملى 10100608069 به عنوان بازرس اصلى و على دهقانى به شماره ملى 
 0070915164 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب شدند .
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
  اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (310642)

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/04 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : -ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى منتهى به 1396/12/29 
به تصويب رسيد. - موسســـه حسابرسى شراكت شناسه ملى 10100174240 به 
سمت بازرس اصلى و موسسه دايا رهيافت بشناسه ملى 10380076460 به سمت 

بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (310640)

آگهى تغييرات شركت تدبير سرمايه نيرو سهامى خاص
 به شماره ثبت 316748 و شناسه ملى 10103558796 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/05/13 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : احمد دشـــتى به شماره ملى 1280289112 به عنوان 
بازرس اصلى و حسن داودى ديلمى به شماره ملى 0061602280 به عنوان بازرس 
على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند . روزنامه كثيراالنتشار اطالعات 
جهت درج آگهى هاى شـــركت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و زيان منتهى به 

1396/12/29 به تصويب رسيد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (310639)
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نوشتن انبوه مشــــق و تكليف شب در 
ساعاتى كه دانش آموز بايد در كنار خانواده 
وقت بگذراند، بى ترديــــد تاثير چندانى در 
افزايش يادگيرى ندارد و نظام آموزشــــى نيز 
تصميم دارد تكاليف مهارت محور را جايگزين 
آن كند؛ امرى كه نياز به برنامه ريزى ساختارى 

از نهاد خانواده تا مدرسه دارد. 
به گزارش ايرنا، در دهه هاى گذشــــته 
طرح هاى بســــيارى در حــــوزه آموزش و 
پرورش مطرح شده كه داراى پشتوانه علمى و 
كارشناسى نيز بوده اند اما به داليل مختلف در 
مرحله اجرا با مشكالت يا با شكست روبرو 
شــــده يا در پاره اى موارد به طور ناقص اجرا 

شده است .
جايگزينى تكاليف مهارت محور به جاى 
مشق شب هم از جمله اين طرح ها است و 
اين مساله فرصتى شد تا در گفت و گو با چند 
تن از كارشناسان و صاحب نظران آموزشى،
 طرح ها و حركت هاى تحول گرا در حوزه 
آموزش و پرورش و طرح جايگزينى تكاليف 
مهارت محور را مورد بررسى و ارزيابى قرار 

دهد.
*نقش تعيين كننده اولياى خانه و مدرسه

«فرنوش اعالمــــى» عضو هيات علمى 
دانشگاه شهيد بهشــــتى در اين گفت و گو 
ضمن تاييد طرح تكاليف مهارت محور گفت: 
آموزش و پرورش بايد دانش آموزان را براى 
زندگى كردن آماده كند و مهارت هاى زيستن 

با تكاليف و مشق شب كسب نمى شود.
اعالمى، كسب مهارت هاى زندگى را رمز 
موفقيت حرفه اى و پيدا كردن شغل در آينده 
دانست و گفت: با روند فعلى، دانش آموزان 
براى حضور در محيط هاى كسب و كار نيز 
آماده نمى شوند چرا كه در نظام آموزشى ما 
فقط روى يك سرى مفاهيم انتزاعى كار شده 
و براى زندگى روزمره و شغل و حرفه آمادگى 

ايجاد نمى شود.
وى ضمن تأكيد بر نامشــــخص بودن 
شرايط و نوع مشاغل حرفه اى در آينده اظهار 
داشت: كودكان در زندگى آينده خود تنها با اتكا 
بر نوآورى، داشتن تفكر تحليل و حل مساله 
و روحيه انتقادى مى توانند مهارت زيستن و 

حتى كسب درآمد را به دست آورند.
عضو هيات علمى دانشگاه شهيد بهشتى 
يكى از چالش هــــاى پيش روى اجراى اين 
طرح را معلمان و مديريت آموزش و پرورش 
دانســــت و گفت: معلمان بايد با روش هاى 
جديد ياددهى و يادگيرى آشنايى داشته باشند. 
اين ســــؤال مطرح مى شود كه آيا معلمان با 
يادگيرى معكوس، يادگيرى هميارانه و پروژه 
محور مبتنى بر حل مســــاله و اكتشافى آشنا 
هستند و فلسفه تعليم و تربيت را مى دانند؟ 
رويكرد ما بايد خط مشى گذارى در راستاى 
اين مسأله باشــــد كه در جذب معلمان دقت 
كنيم. شرايط يادگيرى را براى معلمان طورى 

آماده كنيم كه خودشان ايجاد انگيزه كنند.
وى، معلم را بهترين فرد براى تشخيص 
نوع مناسب تكاليف براى دانش آموزان دانست 
وگفت: اگر به معلمان اعتماد داشته باشيم، آنها 
مى توانند هميارانه فعاليت كنند و تشخيص 

بدهند چه روشى مناسب است.
اعالمــــى يكى ديگــــر از چالش هاى 
پيش روى اين طرح را مخالفت اوليا دانست و 
گفت: بسيارى از والدين با نبود تكاليف و مشق 
شب احساس نگرانى مى كنند و نمى توانند 
قبول كنند كه آب دادن و مراقبت از يك گلدان 

و مشاهده رشد آن مى تواند يك تكليف براى 
كودكشان باشد.

وى با بيان ايــــن كه نبايد نگاهى مطلق 
داشته باشــــيم و به طور كلى تكاليف فعلى 
نبايد حذف شود، بيان داشت: تكليف و نوع 
آن فرع مسأله است و بايد با محوريت معلم 
روى طرح درس كار كنيم و با توجه به شرايط 
دانش آموزان نــــوع تكليف با هدف تقويت 

مهارت توسط معلم انتخاب شود.
*چگونگى جايگزينى تكاليف مهارتى

««يداهللا سعيدنيا» مدرس روش هاى نوين 
آموزش نيز در خصوص آثار وجود مشــــق 
شب براى دانش آموزان مقطع ابتدايى گفت: 
پژوهش هاى متعددى در اين زمينه انجام شده 
و هيچ يك از اين پژوهش ها نتوانسته است 
تأثير مثبت انجام تكاليف بر ميزان يادگيرى 
را نشان دهد و مى شود گفت كار بى ثمرى 

است.
سعيدنيا كه دانش آموخته دكتراى رشته 
آموزش از دانشگاه يو ام مالزى است، با بيان 
اين كه در مقطع ابتدايى، توانايى دانش آموزان 
بيش از ســــاعات حضور در مدرسه نيست ، 
گفت: به همين دليــــل، تكاليف روزانه براى 
كودكان نــــه تنها كمك نمى كند بلكه آنان را 
دلزده و درس را به يك وظيفه سخت و تلخ 

تبديل مى كند .
به گفته ســــعيدنيا، ميــــزان زمانى كه

 بچه هاى دبســــتانى در مدرسه صرف مى 
كنند گاهى تا 7 ساعت نيز مى رسد و تحمل 
اين ميــــزان فعاليت در كنار تكاليف منزل در 
مقايسه با يك بزرگسال كار بسيار سختى است. 
كودكان در مقطع ابتدايى بايد بعد از مدرسه 
به عاليق شخصى خود بپردازند و اگر نياز به 
تمرين و تكرار هســــت بايد در خود مدرسه 

انجام شود. 
وى در عين حال خاطر نشان كرد: اگر 

زمان آموزش در مدرســــه به شكل صحيح 
مديريت شــــود، از همين زمان ها مى توانيم 
اســــتفاده كنيم و نيازى به اين همه تكليف و 
نوشتن نداريم. متاسفانه برخى از تكليف ها 
هم شبيه كارهاى شاق شده و حالت جريمه 

پيدا كرده است .
سعيد نيا بر تغيير همزمان شيوه تدريس و 
جايگزينى تكاليف مهارتى تاكيد كرد و گفت: 
آموزش، يادگيرى، تكاليف و ارزشيابى بايد با 
هم تغيير كند و امكان ندارد يكى را به تنهايى 
تغيير داد. در حال حاضر در كتاب ها تكاليف 
مهارتى وجود دارند اما الزم است خود سيستم 
آموزشى متحول شود و به جاى رسيدگى به 
شكل تكليف بايد به ايجاد تحول در شيوه هاى 

تدريس بپردازيم.
وى در خصــــوص طرح حذف آزمون 
در مقطع ابتدايى نيز گفت: برگزارى آزمون 
در دوره ابتدايــــى و آزمون هاى تســــتى در 
پايه هاى باالتر و ايجــــاد رقابت بين دانش 
آموزان در كالس و مدرســــه براى پيشرفت 

تحصيلى به هيچ وجه مورد تاييد نيست.
وى يادآور شــــد: آزمون بــــه معناى 
فعلى با كاغذ و يك ســــرى سوال، يك ابزار 
ضعيف براى ارزشيابى تلقى مى شود. هدف 
از برگزارى ارزشيابى و آزمون، تعيين ميزان 
يادگيرى دروس توسط دانش آموز است. اين 
ارزشيابى براى آگاهى معلم، دانش آموز و يا 
قضاوت نهايى است كه آيا آمادگى ورود به 
ترم و سال بعد را دارد يا ندارد اما نكته منفى 
آن اين است كه به يك وسيله كنترل، مقايسه و

 رتبه بندى بدل مى شود در حالى كه اساس 
آزمون قرار نيست اين خاصيت را داشته باشد.

وى تاكيد كرد: رقابت در آموزش دنياى 
امروز منسوخ شده و بيشتر همكارى محورى 
مطرح مى شود اما در سيستم آموزشى ما تمايل 

دارند رقابت وجود داشته باشد.

*بازى هاى آموزشى جايگزين مشق شب
«محمدعلــــى مهرآزما» مدير يك مركز 
آموزشــــى در مقطع ابتدايى هم در اين گفت 
و گو اظهار داشت: به نظر مى رسد هدف ما 
از مشق شب كمى دچار تغيير شده و تبديل 
به يك ابزار توليد اســــترس و نگرانى براى 
خانواده ها و دانش آموزان شده است. تكاليف 
به جاى كمك به شــــوق و تعميق يادگيرى 
چيزى جز بيگارى گرفتن از بچه ها نيســــت 
و برخى اوقات به عنوان جريمه تلقى مىشود.
اين كارشــــناس آموزش اظهار داشت: 
خانواده ركن تربيت و نيازمند زمان براى تربيت 
است. شب هايى كه بچه ها در كنار خانواده 
هســــتند بايد به جاى جدا بودن از خانواده و 
انجام مشق شب و درگيرى و تنش با خانواده، 
فرصت هــــاى در كنار خانواده بودن و انتقال 

فرهنگى براى آنها فراهم شود.
وى از جايگزينى تكاليف مهارت محور 
براى دانش آموزان مقطع ابتدايى اســــتقبال 
كرد و گفت: اين جايگزينــــى اگر با هدف 
عميق تر شدن يادگيرى و تبديل شدن يادگيرى 
به مضوعى درونــــى در كودك و همچنين با 
همراهى تمام كارگزاران فرهنگ كشور باشد، 

بسيار ارزشمند است.
مهرآزما بازى هاى آموزشى را جايگزين 
مناسبى براى مشق شب دانست و تأكيد كرد: 
زبان بچه ها زبان بازى است و بازى عالوه بر 
لذت بخش بودن براى كودكان، باعث تقويت 
روحيه جمع گرايى، تفكــــر و برنامه ريزى 

مى شود.
اين مدير آموزشى كتاب خواندن را يك 
سنت قديمى ايرانى دانست و گفت: خواندن 
كتاب و قصه در كنار خانواده در فرصت هاى 
مختلف مانند شب يلدا كه در اسالم هم راهبرد 
سبك زندگى است، مى تواند تغيير رويكردى 
باشد كه با دست كشيدن از يك سنت غلط 

فرصت داريم كه يك نياز واقعى جامعه را به 
شادمانى و نشاط تبديل كنيم.

*چالش هاى تغيير يك رويكرد
اين كارشــــناس آموزش در تشــــريح 
چالش هاى پيش روى تغيير رويكرد مشق شب 
به تكاليف مهارت محورگفت: به طور قطع 
مخاطرات خود را دارد و مى طلبد كه در مسير 
اين تغيير فرهنگى و اصالح آن مديريت تغيير 
داشته باشيم كه اگر هوشمندانه با آن برخورد 
نشود موفقيت آن بعيد به نظر مى رسد. در كنار 
صبر در اجراى كارهاى فرهنگى، عوامل زيادى 
در انجام طــــرح جايگزينى تكاليف مهارت 
محور تأثيرگذار هستند كه آموزش معلمان 

اصلى ترين عامل موفقيت آن است.
مهرآزما تأكيــــد كرد: معلم بايد بيگارى 
گرفتــــن از دانش آموز را بــــراى خود حرام 
بداند و فرصت كودكان براى او محترم باشد. 
معلم ها مى دانند دانش آموزان يكسان نيستند 
و نمى توان با توجه به گستره فرهنگى ايران 
از يك نسخه براى تمام دانش آموزان استفاده 
كرد. اين كارشناس آموزش همچنيين نقش 
والدين در تغيير رويكرد نظام تعليم تربيت را 
بسيار پررنگ توصيف كرد و اظهار داشت: در 
موضوع مشــــق شب والدين به شدت دخيل 
هستند و معلم و مديريت مدرسه نمى توانند به 
تنهايى كارى انجام دهند. در اين تغيير رويكرد، 
والدين بايد همراه باشند و هدف اصلى از اين 

تغيير را درك كنند.
وى با بيان اين كه متاسفانه رسانه هاى ما 
و فضاى تبليغاتى، دانش آموزان را به سمت 
فضاى رقابتى و حافظه محور مى برند، گفت: 
در صدا و سيما و مدارس نبايد خانواده درگير 
اين جنگ و كشمكش شوند، بلكه بايد آگاهى 
دهيم و براى اين آگاهى تمام عناصر فرهنگى 

كشور بايد همنوا باشند و كمك كنند.
وى تأكيد كرد: اگر آموزش و پرورش 
توانست اين هم افزايى الزم را براى رسيدن 
به اين اهداف ايجاد كند در تحقق اهدافش در 
بلند مدت موفق خواهد بود.بنابراين مسئوالن 
بايد به اندازه كافى زمان بگذارند تا طرح ها 

بدون عجله وارد مرحله اجرايى شود. 
به گفته مهرآزما ، نوشــــتن سفرنامه و

 يادداشــــت هاى روزانه با توجه به محيط 
اطراف دانش آموز به جاى رونويسى تكاليف و 
عدم ارتباط با محيط بيرونى، همراهى خانواده 
براى ايجاد فرصت هاى يادگيرى، برگزارى 
نمايشــــگاه از كشــــفيات كودكان از جمله 
كيسه هاى نوروزى حاوى نمادها و يادبودهاى 
جمع آورى شده توسط دانش آموزان، از جمله 
اقدامات انجام شده در راستاى تكاليف مهارت 

محور است.
وى تعبير تنبل شــــدن دانش آموزان با 
حذف مشق شب را ناشى از نداشتن آگاهى 
دانســــت و گفت: با نگاه جديد به تكاليف، 
حجم فعاليت دانش آموزان اگر بيشــــتر از 
گذشته نباشــــد به طور قطع كمتر نيست اما 
اين حجم فعاليت و يادگيرى همراه با خانواده
 اســــت.اين كارشــــناس آموزش برگزارى
 كارگاه هاى آموزشى براى اولياء را ضرورى 
دانســــت و گفت: در كارگاه هاى آموزشى 
براى اولياء دانش آموزان در سال هاى پايين 
مقطع ابتدايى بازى هاى آموزشى را به والدين 
آموزش مى دهيم كــــه در منزل بتوانند اين 
بازى ها را انجام دهند و در كانون گرم خانواده 
زمينه يادگيرى بيشــــتر و توسعه توانمندى

 دانش آموزان فراهم شود.

دوربرگردان مشق شب از خانه به مدرسه

طى سالهاى اخير شاهد افزايش اعتياد در ميان دانشآموزان هستيم كه 
طبق اظهار نظر كارشناسان علت اصلى آن را مىتوان در رنگ باختن باورها 
يا شكستن تابوهاى گذشته جستجو كرد. هرچند در كنار اين موارد، داليل 

ديگرى نيز در افزايش آمار معتادان تاثير گذار بوده است.
نظام آموزشـــى معيوب را مىتوان در زمره ديگر داليل باال رفتن آمار 
دانشآموزان معتاد قرار داد، چرا كه طبق اظهار نظر كارشناسان امروزه نظام 
آموزش و پرورش كشور از انجام وظايف ذاتى و ابتدايى خود فاصله گرفته 
است كه اين خود زمينهاى براى سركشى دانشآموزان و آشنا نبودن آنها با 
مضرات اســـتفاده از مواد مخدر شده است. به عبارت سادهتر مدارس هيچ 
زمانى را براى تربيت دانشآموزان اختصاص نمىدهد. از سوى ديگر خانواده 
نيز بهدليل وجود مشغلههاى متعدد ديگر زمانى را براى تربيت فرزند خود 
ندارند از اينرو فرزندان زمان بيشترى را در گروه همساالن مىگذارند و از 
آنها تاثيرپذيرى بيشترى دارند كه اين عوامل خود در ابتالى دانشآموزان به 

اعتياد نقش بسزايى دارد. 
يكى ديگر از داليل افزايش آمار اعتياد در ميان دانشآموزان را مىتوان 
در اســـتفاده بيش از اندازه و بدون نظارت دانشآموزان از فضاى مجازى 
جستجو كرد، چرا كه طبق آمار موجود بخش قابل توجهى از دانشآموزان 
از طريق شبكههاى مجازى با انواع موادمخدر و حتى نحوه مصرف آنها 
آشنا مىشوند و حتى از اين طريق نيز اقدام به سفارش موادمخدر مىكنند، 
اما با وجود اين نقش بىبديل شـــبكههاى اجتماعى باز هم امروزه شاهد 
هيچ گونه اقدامى براى سالم سازى فضاى مجازى انجام نشده است و تنها 
اقدام فيلترينگ بوده كه اين خود بر تعداد افراد استفاده كننده از شبكههاى 

مجازى افزوده است.
 از ســـوى ديگر قيمت پايين مواد مخدر و دستيابى آسان آن خود 
زمينهساز استفاده تعداد بيشترى از دانشآموزان شده است، چرا كه امروزه 
برخى از دانشآموزان به راحتى در مدرســـه اقدام به سفارش مواد مخدر 
مىكنند و به راحتى آن را در محيط مدرسه مصرف مىكنند كه البته علت 
مصرف راحت دانشآموزان را مىتوان ناشـــى از ناآگاهى مربيان مدرسه 

دانست.

راهكارهاى كاهش اعتياد
طبق تحقيقات به عمل آمده تا به امروز هيچ گونه اقدام كارشناسى براى 
كاهش مصرف اعتياد در مدارس كشور صورت نگرفته است و بيشتر اقدامات 
انجام شده نيز بهدليل موقتى بودن از نتايج الزم برخوردار نبوده است. هر چند 
در اين ميان ستاد مبارزه با مواد مخدر اقدام به برگزارى برنامههاى آموزشى و 
پيشگيرى براى مقطع دوم و اول متوسطه كرده است، اما بايد در نظر داشت كه 
اين اقدامات به تنهايى و در اين سن براى دانشآموزان نه تنها كارآيى ندارد، 
بلكه مىتواند باعث اتالف هزينههاى هنگفت نيز شود، چرا كه طبق اظهار 
نظر روانشناسان نوجوانان كمتر تحت تاثير بزرگساالن و مباحث آموزشى 
قرار مىگيرند، از اينرو مى  توان اين ادعا را داشـــت كه برگزارى دورههاى 
آموزشى چندان تاثيرگذار نخواهد بود. بنابراين امروزه اتخاذ سياستهاى 

كارآمد و موثر يك نياز ضرورى است.

نقش آموزش
آموزش درباره مضرات اســـتفاده از مواد مخدر مىتواند در كاهش 
مصرف دانشآموزان موثر باشد، چرا كه در سايه ارائه آموزشهاى صحيح 
مىتوان انتظار داشت كه انگيزه و تمايل مصرف مواد مخدر نيز كاهش يابد. 
نظارت و كنترل غيرمستقيم مسئوالن آموزش و پرورش نسبت به افراد معتاد 
در مدرسه يا افرادى كه احتمال ابتال به اعتياد در آنها زياد است، مىتواند آمار 
مصرف مواد مخدر را در بين دانشآموزان كاهش دهد، چرا كه تجربه ثابت 
كرده است كه نظارت غيرمستقيم دانشآموزان پرخطر هم مىتواند زمينه ادامه 
تحصيل دانشآموزان را ايجاد كند و هم اينكه از اعتياد ديگر دانشآموزان 

جلوگيرى كنند.
 آنچه مسلم است كشورهاى پيشرفته دنيا براى جلوگيرى از افزايش 
آمار دانشآموزان معتاد خود اقدام به زير نظر گرفتن مادران باردار كردهاند، 
چرا كه بر اين باور هســـتند كه مادر بايد دوران باردارى خود را در سالمت 
كامل روحى و جسمى بسر برد و سپس در مرحله بعدى كودكانى كه احتمال 
گرايش به مواد مخدر در آنها بيشتر از سايرين است را از دوران پيش دبستانى 
و دبستان به صورت غيرمستقيم زير نظر مىگيرند و آموزشها و مراقبتهاى 
الزم را به آنها مىدهند كه اين كار از مزاياى متعدد برخوردار است، چرا كه 
در مرحله نخست مساله انگزنى در ميان دانشآموزان هرگز اتفاق نمىافتد تا 
دانش آموز مورد نظر، بهتر و راحتتر بتواند كمكها و آموزشهاى الزم را 
دريافت كند كه اين مهم خود در پيشبرد اهداف مسئوالن موثر است، چرا كه 

افرادى كه احتمال گرايش به مصرف مواد مخدر را داشتند، پس از مراقبتها 
و آموزشهاى الزم نسبت به سايرين موفقتر بودند و با استفاده از كمكهاى 
روانشناسان توانســـتند بر بسيارى از مشكالت روحى خود غلبه كنند و با 

سالمت كامل آينده درخشانى را براى خود رقم بزنند.

بررسى آمار دانشآموزان معتاد
گفتنى است تا به امروز مسئوالن آمار دقيقى از اعتياد دانشآموزان بهطور 
رســـمى اعالم نكردهاند، چرا كه بر اين باور هستند كه آمار رسمى باالتر از 
آمار منتشر شده غيررسمى اســـت و اعالم آن شايد باعث بروز مشكالت 
عديده شود. هر چند اين مهم به تنهايى فارغ از اينكه چه تعداد دانشآموزان 
در دام اعتياد گرفتار هســـتند خود مبين عميق بودن آسيبهاى اجتماعى 
در ميان دانشآموزان دارد، آســـيبهاى كه به مرور زمان مىتواند سالمت 
نســـل آينده را نشانه بگيرد. طبق آمار منتشر شده امروزه بيش از 14ميليون 
دانش آموز در كشور مشغول به تحصيل هستند كه از اين تعداد صد هزار 
نفر در معرض ابتال به مصرف مواد مخدر هستند و 10هزار نفر نيز مصرف 
كننده مواد مخدر هستند كه اين آمار خود به تنهايى مبين اين موضوع است 
كه اعتياد در ميان دانشآموزان رو به افزايش اســـت. هر چند در اين مجال 
بايد متذكر شد كه اعتياد دانشآموزان تنها مختص به كشور ما نيست، بلكه 
ساير كشورهاى دنيا نيز با اين آسيب اجتماعى دست و پنجه نرم مىكنند، اما 
راهكارهاى كارشناسى شده آنها توانسته تا حدودى آمار اعتياد دانشآموزان 

را كاهش دهد.

داليل گرايش دانشآموزان
بسيارى از روانشناسان بر اين باور هستند كه مهمترين علت گرايش 
به مصرف مواد مخدر در ميان دانشآموزان داشتن الگوى نامناسب مصرف 
است. هرچند در اين مجال بايد متذكر شد دانشآموزانى كه والدين مصرف 
كننده دارند، به نسبت ســـاير دانشآموزان از تمايل و انگيزه كمترى براى 
مصرف مواد مخدر برخوردار هستند، چرا كه از مضرات استفاده مواد مخدر 
به طور كامل آشـــنايى دارند، اما در مقابل الگوبردارى از گروه همساالن در 
افزايش آمار دانشآموزان معتاد تاثيرگذار اســـت. از سوى ديگر برخى از 
دانشآموزان تنها براى حل مشكالت روحى و روانى خود به مصرف مواد 
مخدر روى مىآورند كه اين عامل طى سالهاى اخير در ميان دانشآموزان 
بسيار به چشم مىخورد. يكى ديگر از داليل گرايش به مصرف مواد مخدر 
در ميان دانشآموزان را مىتوان در نداشـــتن برنامه براى آينده اقتصادى و 
اجتماعى جســـتجو كرد، چرا كه امروزه بسيارى از دانشآموزان هيچ آينده 
مشخصى را نمىتوانند براى خود تصور كنند كه اين خود آسيبهاى بسيارى 

را به همراه دارد .

جاى خالى بازنگرى آموزشى
پر واضح اســـت كه امروزه نياز به تغيير و تحول در مباحث آموزشى 
بيش از هر زمان ديگر احساس مىشود، چرا كه بيشتر مباحث آموزشى نه 
كاربردى در زندگى افراد دارد و نه اينكه مىتواند دانشآموزان را براى مقابله 

با مشكالت زندگى آماده كند.
 به عنوان مثال چند درصد از مباحث آموزشى دوران تحصيل مىتواند 
در زندگى شخصى افراد مفيد واقع شـــود؟ آيا در مدارس به دانشآموزان 
نحوه زندگى و نحوه برخورد  صحيح با مشـــكالت يا حتى تصميمگيرى 
درست آموزش داده مىشود؟ شايد به نظر برسد كه مسئول تعليم اين موارد 
خانواده است، اما بايد در نظر داشت كه والدين نيز در اين سيستم معيوب 
آموزشـــى تحصيل كردهاند و بســـيارى از خانوادهها به رغم برخوردارى 
از رتبـــه يا مقام اجتماعـــى باال توانايى حل مشـــكالت روزمره خود را 

ندارند.
 بنابراين چگونه مىتوان انتظار داشـــت كه اين موارد را به فرزندان 
خود آموزش دهند. در واقع متولى اصلى رســـيدگى به حل معضل اعتياد 
دانشآموزان تنها آموزش و پرورش نيســـت، بلكه خانوادهها مىتواند در 
كاهش آمار اعتياد موثر واقع شـــوند، چرا كه طبق تحقيقات به عمل آمده 
بسيارى از دانشآموزانى كه گرايش به مصرف مواد مخدر پيدا كردهاند،از 
مشـــكالت خانوادگى يا اجتماعى عديده رنج مىبرند، از اينرو شايد بهتر 
است، خانوادهها قبل از اينكه انگشـــت اتهام را به سمت سيستم معيوب 
آموزشى كشور نشـــانه بگيرند كمى خود را مسئول اعتياد فرزندان بدانند. 
هر چند نمىتـــوان در اين ميان آموزش و پـــرورش را بىتقصير جلوه 

داد.
شهرام محمدپور
پايگاه خبرى تحليلى آموزش وپرورش- فانوس

افزايش اعتياد در سايه سيستم معيوب آموزشى

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه 
منتهى به 1397/06/31

شركت سرمايه گذارى استان فارس (سهامى عام) 
با شماره ثبت 20024 و كداقتصادى 411345148671

و شناسه ملى 10530320996
ثبت شده در اداره ثبت شركتهاى شهرستان شيراز

 –
 –

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول سال 1397
شركت تعاوني مسكن كاركنان سازمان بهزيستي كشور 

(شماره ثبت 322889)

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول سال 1397
شركت تعاوني مسكن كاركنان سازمان بهزيستي كشور 

(شماره ثبت 322889)

آگهي مناقصه عام 02ـ  97
شركت صنايع ريختهگري ايران خودرو (سهامي خاص)

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده 
شركت سيمان عمران آريا (سهامي خاص) 

ثبت شده به شماره 196360 و شناسه ملي 10102382232

آگهى
مزايدهعمومى سهام 

(نوبت اول)

 –

آگهى افزايش سرمايه شركت صنايع توس كات خراسان شركت 
سهامى خاص به شماره ثبت 58794 و شناسه ملى 14005999770

آگهى تغييرات شركت عمران سيويل اروميه سهامى خاص
 به شماره ثبت 11758 و شناسه ملى 10220168093

آگهى تغييرات شركت صنايع توليدى نما كاران هزاره سوم 
سهامى خاص به شماره ثبت 12355 و شناسه ملى 10220174246

آگهى تغييرات شركت عمران سيويل اروميه سهامى خاص
 به شماره ثبت 11758 و شناسه ملى 10220168093

آگهى تغييرات شركت فاتح صنعت كيميا شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 10220 و شناسه ملى 10530227257

آگهى تغييرات شركت توليدى پيستون ايران شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 1181 و شناسه ملى 10200066219

آگهى تغييرات شركت توليدى پيستون ايران شركت سهامى خاص به 
شماره ثبت 1181 و شناسه ملى 10200066219

آگهى تغييرات شركت كشت و صنعت و دامپرورى دشت آذر نگين 
شركت سهامى خاص به شماره ثبت 6300 و شناسه ملى 10200123311

آگهي اصالحي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده 
شركت صنايع فوالد گسترش (سهامي خاص)

 به شماره ثبت 5867 و شناسه ملي 10100287341

آگهي دعوت (نوبت دوم) سهامداران شركت بهين محصوالت درماني ياران كوثر سهامي خاص
ثبت شده به شماره 164226 و شناسه ملي 10102068185 جهت تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده

آگهى تغييرات شركت مديريت توليد
 برق آذربايجان غربى سهامى خاص

 به شماره ثبت 3986 و شناسه ملى 10861800002

آگهى تغييرات شركت توزيع نيروى برق
 استان آذربايجان شرقى شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 6299 و شناسه ملى 10101335372

آگهى تغييرات شركت پتروشيمى كيان سهامى خاص
 به شماره ثبت 428737 و شناسه ملى 10320811577

آگهى تغييرات شركت دستور نوين سهامى خاص
 به شماره ثبت 45411 و شناسه ملى 10100907409
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پزشك
در رداى

 نخست وزير

571

يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

سرانجام نيز اين دفتر نخست وزيرى بود كه ليست كامل افرادى 
را كه از ســـال 1970م. مجوزهاى واردات دريافت كرده بودند، منتشر 
ســـاخت. اين ليست شامل نامهاى سياســـتمداران و برخى فرزندان 
خانوادههاى سلطنتى و آقازادههاى شاخص مالزيايى مىشد ولى حقيقت 
كامًال روشـــن اين بود كه در همان سال بيش از 60هزار مجوز صادر 
شده و تقريباً همگى آنها به "داتوك سيرى سيد عزمان سيد ابراهيم" و 
"داتوك محمد حنيف عبدالعزيز" و مرحوم "تان سرى نسيم الدين اس 

ام امين" تعلق گرفته بود.245
خون "رفيده" به جوش آمد و انجام هرگونه كار نادرستى را انكار 
كرد و در جريان يك كنفرانس مطبوعاتى كه پوشـــش گستردهاى نيز 
داشـــت، كامًال از كوره در رفت. در برخى گزارشهاى خبرى، او به 
عنوان زنى زبان دراز و فتنه انگيز كه برخورد گستاخانهاى با من داشت، 
توصيف شد و وقتى در مجمع عمومى "امنو" با فريادهاى تمسخرآميز 
مورد استقبال قرار گرفت وضع بدترى پيدا كرد. تنها پاسخ او هم اين 
بود كه «چنان اذيت شدم كه نتوانستم حرف بزنم.» نمىدانم چرا موضوع 
را شـــخصى كرده بود ولى اين كارى بود كه او در ظاهر انجام داد و 
هنگامى كه موضوع مجوزهاى ترخيص اتومبيل را به هيات دولت به 
و "رويارويى"  اختصار توضيح مىداد گفته شد كه او بيشتر به "نبرد" 
به ويژه با همكارانى كه در كابينه با او مخالف بودند،  و "مشـــاجره" 
گرايش دارد. در تالش براى حل مشـــكل، نخســـت وزير اعالم كرد 
كه رياست هيات بازبينى در نظام صدور مجوزها را بر عهده خواهد 
اعالم كرد كه اين نظام، از اصل  گرفت ولى اندك مدتى بعد "رفيده" 

لغو خواهد شد.
اگر نقش من در "پروتون" سرشـــار از انگيزش بود، اما به عنوان 
مشاور "پتروناس" تقريباً هيچ هيجانى احساس نمىكردم. شمارى از افراد 
معتقدند حضور در شركت به معناى آن است كه من داراى تأثير مداوم 
بر شركت هستم در حالى كه تصميمات "پتروناس" جملگى از سوى 
هيات كاركنان آن اتخاذ مىشد، همچنانكه مسئول اجرايى "پتروناس" نيز 
گزارشهاى خود را به نخست وزير ارائه مىداد. من هر از گاهى در 
جلسات شركت مىكردم تا در جريان اطالعات مربوطه قرار گيرم و از 

گزارشهاى ساالنه مجمع عمومى شركت، باخبر شوم.
در حالى كه من مىكوشـــيدم خود را با نقش تازه ام وفق دهم، 
نخســـت وزير تصميم گرفت با برگزارى انتخابات عمومى در مارس 
2004م. مشروعيت خود را ثابت كند. پيش از اين به همگان اعالم كرده 
بودم كه من همواره براى يارى رساندن به كمپينهاى انتخاباتى آماده 
هستم و در نشست هاى تمامى ايالتها به استثناى ايالت "ترينگانو" 
به سخنرانى پرداختم. "امنو" مىخواست اين ايالت را از "پاس" بازپس 
گيرد ولى به من گفته شد كه ممكن است باعث از دست دادن برخى 
آرا در آنجا شوم [لذا به آن ايالت نرفتم] زيرا نامم با "تان سرى اريك 
در اين ايالت با رسوايى و زيان هاى  كه اقدامات او در "بيرواجا"  شيا" 
متهم به اختالس اموال شركت  مالى همراه بود، گره خورده بود. "شيا" 
شد و مردم به خاطر انتصاب او، مرا نكوهش مى كردند. ولى دادگاه 
به اين نتيجه رسيد كه او گناهكار نيست، گو اينكه اين مرد بيمار، رنج 

بسيارى كشيد و اندكى بعد نيز درگذشت.
ادامه دارد

پينوشت:
245 - داتوك ســـيرى ســـيد عزمان سيد ابراهيم" مدير ادارى 
شـــركت "پست استار موتورز پورت اس دى ان بى اچ دى" و مالك 
80 درصد از ســـهام شـــركت است. 20 درصد بقيه متعلق به شريك 
نيز  است. "تان سرى نسيم الدين"  او "داتوك محمدحنيف عبدالعزيز" 
بنيانگذار و رئيس و مسئول اجرايى شركت "نازا گروپ" يعنى شركت 

پيشگام در خودروسازى "مالزى" است.

تحليلگران مسائل بين المللى 
صبر استراتژيك «دونالد ترامپ» در 
مقابل برنامههاى موشكى و هسته اى 
پيونگ يانگ را نشانه اى از نادرستى 
درك وى از مفهوم سياست خارجى 
و شكســـت برنامههاى كاخ سفيد 

ارزيابى مى كنند.
به گزارش گروه تحليل، تفسير 
و پژوهشهاى خبرى ايرنا، اگرچه 
«دونالـــد ترامپ» رئيس جمهورى 
اياالت متحده اعالم كرده اســـت 
كه در ماههاى نخستين سال آينده 

ميـــالدى ديدار دوم خود را با «كيم 
جونگ اون» رهبر كره شمالى عملى 
خواهد كرد اما كارشناسان نسبت به 
اين ديدار يا نتيجه بخش بودن آن 
ابراز ترديد مى كنند. ترامپ كه يك 
سال قبل پيونگ يانگ را بزرگترين 
خطر براى جهان توصيف مى كرد 
و مجادله شديد لفظى را با رهبر اين 
كشور به راه انداخته بود گويا اكنون 
از شرايط راضى است و مىگويد 
عجلهاى براى كسب توافق با كره 

شمالى ندارد. 
خبرگزارى «فرانس پرس» با 
بيان اين نكتـــه كه دولت آمريكا 
هيچ عجله اى در مذاكرات هسته 
اى با كره شـــمالى ندارد، عنوان 
داشت رئيس جمهورى آمريكا چند 
روز قبـــل در يك پيام توئيترى در 
پاسخ به پرسش افكار عمومى در 
زمينه سياستها و ادامه مذاكرات 
با كرهشمالى اظهار داشت كه هيچ 
عجله  اى ندارد. وى در اين پيام به 
صورت تلويحى ظرفيتهاى بزرگ 
اقتصادى اين كشـــور را با توافق 
احتمالى آن با اياالت متحده مرتبط 

تفسير كرد. 
 تهديــد پيونــگ يانگ عليه 

تحريمهاى جديد آمريكا
برخالف اميدوارىهاى اوليه 
كـــه ترامپ از ديدار خود با رهبر 
كرهشمالى در ماه ژوئن در سنگاپور 
ايجاد كرده بود به نظر مى رســـد 
پيشـــرفتى براى كاخ سفيد حاصل 
نشده و اين كشور قادر نشده است 
تا دســـتاوردى را در جهت خلع 
سالح هستهاى پيونگ يانگ كسب 
كند. در چند ماه اخير ديدار مقامهاى 
آمريكايى با مسئوالن كرهشمالى به 
شدت كاهش يافته است. كرهشمالى 
نـــه تنها ديدار با وزير امور خارجه 
آمريكا را لغو كرد بلكه به «استفان 
بيگون» نماينـــده ويژه آمريكا در 
امور كره شمالى هم اجازه ديدار با 
مقامهاى اين كشور نداده است. از 
سوى ديگر تصاوير ماهوارهاى نيز 
نشان مى دهند برنامههاى هستهاى 
و موشـــكى پيونگ يانگ متوقف 
نشده و اين كشور حتى تاسيسات 
جديدى را براى ايجاد پايگاه پرتاب 

موشـــكهاى دور برد برپا كرده 
اســـت. از اين رو كاخ ســـفيد و 
ترامپ نيز همچون گذشته تحريم را 
آخرين اهرم براى تحريك مقامهاى 
كرهشمالى مى داند. خاكستر تنش 
ميـــان دو طرف در چند روز اخير 
و با تحريم چند مقام كره شـــمالى 
از ســـوى اياالت متحده شعله ور 
شـــد. به رغم اين شرايط برخى 
رسانههاى آمريكايى، تحوالت اخير 
را «صبراستراتژيك» واشنگتن در قبال 
پيونگ يانگ تعبير مى كنند اما كره 

شمالى در پاسخ به تحريمهاى جديد 
اياالت متحده عليه برخى مقامات 
خود تهديد كرد با از ســـرگيرى 
فعاليتهاى هستهاى متوقف شده 
خـــود، به توافق مقدماتي چند ماه 

قبل با ترامپ پايان مىدهد. 
خبرگزارى «رويترز» با اشاره به 
نارضايتى شديد كره شمالى از اين 
اقدام آمريكا عنوان داشت كه پيونگ 
يانگ آن را حركتى خصمانه توصيف 
مـــى كند كه مى تواند باعث ادامه 
دشمنىها و نابودى توافق هسته اى 
دو رهبر در زمينه نابودى سالحهاى 
اتمى پيونگ يانگ و برقرارى آرامش 

در شبه جزيره كره شود. 
كره شمالى ضمن محكوميت 
حركت كاخ ســـفيد، واشنگتن را 
بـــه اقدام متقابل و از ســـرگيرى 
سياســـتهاى پيشين خود تهديد 

كرد. وزارت خارجه كره شـــمالى 
در بيانيهاى اعالم داشـــت سياست 
افزايش تحريم و فشار بر اين كشور 
براى دست كشيدن از برنامه هستهاى 
سياســـتى اشتباه است كه پيامد آن 
مورد دلخواه هيچ طرفى نخواهد بود. 
در اين بيانيه آمريكا متهم شده است 
كه در شـــش ماهه اخير (از زمان 
ديدار دو رهبر) كاخ سفيد به داليل 
گوناگون هشت بار تحريمهايى را 
عليه پيونگ يانگ به اجرا در آورده 
اســـت. يكى از نشانههاى تنش در 

فرايند توافق سنگاپور لغو بسيارى از 
ديدارها بوده است. قرار بود «مايك 
پمپئو» وزير امور خارجه آمريكا با 
يك عضو عاليرتبه كره شمالى در 
خصوص فرايند اجراى توافق دو 
رهبـــر و تنظيم زمان ديدار دوباره 
آنها مالقات كند. اما حدود دو ماه 
قبل اين ديدار لغو شد و از آن زمان 
تاكنـــون ديدارى ميان مقامهاى دو 
طرف برگزار نشد. در ادامه واشنگتن 
براى نخستين بار پس از ديدار در 
سنگاپور به صورت مستقيم چند 
مقام پيونگ يانگ را مورد تحريم 
قرار داد كه در ميان اسامى يكى از 
نزديك ترين مشاوران كيم جونگ 

اون به چشم مى خورد. 
صبر استراتژيك ترامپ در مقابل 
پيشرفتهاى هستهاى كره شمالى

با استناد به گزارش رسانههاى 

غربى تقريبـــا براى همه مقامهاى 
كاخســـفيد به جز ترامپ شكست 
رويكرد رئيـــس جمهورى اثبات 
شده است اما وى همچنان بر ادامه 
همين روند اصرار مى كند. روزنامه 
«واشنگتن پست» در گزارشى عنوان 
داشت شـــش ماه قبل و با مانور 
ديپلماتيك رئيس جمهورى در ديدار 
با رهبر كره شمالى، همه فرياد مى 
زدند كه ترامـــپ بايد براى اقدام 
خود در زمينه كاهش تنش در شبه 
جزيـــره كره، جايزه صلح نوبل را 

دريافـــت كند. ديدارى كه تاريخى 
عنوان مىشد تاكنون نتوانسته است 
به اندازهاى كـــه انتظار مى رفت 
پيشرفت داشته باشد و در واقع در 
حال تبديل شدن به يك شكست 
براى كاخسفيد است. اين روزنامه 
آمريكايى افزود: علت آن اســـت 
كه ترامپ به شـــدت گرفتار درك 
نادرست خود از سياست خارجى 
است. از نظر وى همه چيز شخصى 
محسوب مى شود به همين دليل وى 
نيازى به درك تاريخ روابط آمريكا با 
ديگر كشورها نمى بيند. او هيچگاه 
ســـعى نمى كند تا بفهمد كشورها 
در چه منطقهاى قرار دارند؛ با چه 
ديدگاهى به مسائل نگاه مى كنند و 

چه اهدافى دارند. 
تحليلگران از وجود 16 پايگاه 
موشكى مخفى در كره شمالى خبر 

مى دهند. اين روزنامه آمريكايى با 
تعجبآور خواندن تلقى ترامپ از 
پيروزى با وجود شكست آشكار 
در ايـــن موضوع بين المللى تاكيد 
دارنـــد كه به رغم نبود آزادىهاى 
دموكراتيك در كره شمالى اما رهبر 
اين كشـــور در جايـــگاه خود از 
عقالنيت استفاده مىكند. كنار آمدن 
با خلع سالح براى كيم جونگاون 
سخت و موضوعى پيچيده است 
زيرا به نظر مىرسد آمريكا بتواند 
گام متقابل مناسبى را به كره شمالى 

پيشـــنهاد دهد. بخش انگليسى 
تارنماى «صداى آمريكا» به نقل از 
تحليلگران خط مشىهاى ترامپ را 
همچون دوره اوباما در چارچوب 
صبر استراتژيك توصيف و عنوان 
كـــرد توئيت اخير ترامپ در زمينه 
نبود عجله و اظهارات در مورد آينده 
اقتصادى كره شمالى، اين نگرانى را 
در واشنگتن افزايش داده است كه 
غيرهستهاى شدن كرهشمالى بسيار 
ســـخت و پيچيده باشد و بيش از 
آن چيزى كه دولت ترامپ انتظار 

داشت طول خواهد كشيد. 
مقامهاى پيشـــين آمريكايى 
اعتقاد دارند با وجود ديدار تاريخى 
كه ميان رهبران دو كشـــور اتفاق 
افتاد اما كره شـــمالى تمايلى براى 
خلع ســـالح هسته اى ندارد و در 
عوض كاخ سفيد را به سمت اتخاذ 

سياست صبر استراتژيك سوق داده 
اســـت. به گزارش صداى آمريكا 
اين همان سياســـتى بود كه اوباما 
در پيش گرفت و در نهايت منجر 
به ارتقاى برنامههاى هســـته اى و 

موشكى كرهشمالى شد. 
تارنماى شبكه خبرى «بلومبرگ» 
نيز در گزارشى اعتقاد دارد ترامپ 
نيازمند صبر بيشتر است و افزايش 
فشار بر پيونگ يانگ باعث چرخش 
كيـــم جونگ اون مى شـــود. اين 
درحالى است كه ترامپ سال گذشته 

از پايان يافتن دوران شكيبايى سخن 
مى گفت و بر حداكثرسازى فشار 
خود بر پيونگ يانگ براى استفاده 
از ديپلماسى در حل تنش ميان دو 
طرف تاكيد مى كرد. لى سو هيوك 
مذاكره كننده پيشـــين كرهجنوبى 
در اواخـــر دهه 1990 اعتقاد دارد 
كره شـــمالى نگران از دست دادن 
ظرفيتهاى هسته اى خود و احتمال 
حمله به آن كشـــور است. بنابراين 
ترامپ بايد ميان صبر و فشار عليه 
پيونگ يانـــگ موازنهاى را برقرار 
سازد. گرى سيمور از كارشناسان 
برجسته عدم اشاعه در دولت اوباما 
هم تاكيد دارد: صبر اســـتراتژيك 
يك سياست نيست بلكه واقعيت 
زندگى است. اكنون ترامپ همانند 
رئيس جمهورى پيشـــين از حربه 
فشار اقتصادى براى قبوالندن خلع 

سالح كامل هستهاى بر كره شمالى 
استفاده مى كند؛ بزرگترين تفاوت 
دو طرف در آن اســـت كه رئيس 
جمهورى كنونى با ديدار مستقيم با 
رهبر كره شمالى با رويكرد «باال به 
 (top-down approach) «پايين
فرايند را آغاز كرد. با اين حال برخى 
كارشناسان ترامپ را به داشتن صبر 
بيش از حد و نبود راهبرد مشخص 
متهم مى كنند. «ايوانز رور» مشاور 
وزارت امور خارجه در امور آسيا در 
دولت بوش با ذكر اين نكته اعتقاد 

دارد: در حالى كه شواهد حكايت 
از افزايش ظرفيتهاى هستهاى و 
موشـــكى كره شمالى دارد ترامپ 
برنامه زمانى مشخصى را براى خلع 
ســـالح اين كشور در پيش نگرفته 
است. اكنون زمان اتخاذ راهبردهاى 

قوىتر است .
رويكرد ترامپ در قبال كرهشمالى 

مشابه دولت اوباماست
تحليلگران آمريكايى معتقدند، 
دونالـــد ترامپ در نهايت در قبال 
كره شمالى رويكرد خويشتندارى 
راهبـــردى را در پيـــش مى گيرد 
كـــه زمانى از اتخاذ آن از ســـوى 
انتقاد كرده بود. دولت 'باراك اوباما' 
به گزارش رســـانههاى آمريكايى، 
توئيت ترامپ نشان دهنده موضع 
در حـــال تحول و شـــكل گيرى 
رئيس جمهورى آمريكاست. ترامپ 
در اين توئيت نوشت:بســـيارى از 
افراد دربـــاره نحوه عملكرد ما در 
مذاكره با كرهشمالى سوال كردند. 
من همواره پاسخ مى دهم كه عجله 
اى در كار نيســـت. پتانسيل بالقوه 
اى در رابطه با موفقيتهاى عظيم 
اقتصادى براى اين كشور وجود دارد. 
محور اصلى اين سياســـت بازتاب 
نگرانى روزافزون واشنگتن درباره 
پيچيدهتر و زمان بر بودن احتمالى 
خلع ســـالح هسته اى كره شمالى 
است. مذاكرات واشنگتن با پيونگ 
يانگ متوقف شـــده و كره شمالى 
هيچ گام منســـجمى در زمينه خلع 
سالح هسته اى برنداشته است.كره 
شمالى نشست از پيش تعيين شده 
با 'مايك پمپئو'، وزير خارجه آمريكا 
را در اوايل نوامبر لغو كرد و نماينده 
ويژه آمريكا در امور كره شـــمالى 
موفق به ديدار با همتاى كره شمالى 
اش نشد.مقامات و تحليلگران سابق 
آمريكا از اين نگرانند كه عدم تمايل 
كرهشمالى به خلع سالح هسته اى 
با وجود نشست تاريخى بين سران 
آمريكا و كره شمالى موجب اتخاذ 
'خويشـــتندارى راهبردى' از سوى 
دولت ترامپ به عنوان گزينه سياسى 
پيش فرض شود.ترامپ سال پيش 

ضمن اتخاذ سياســـت اعمال فشار
حداكثرى و شروع گفت وگوهاى
ديپلماتيـــك با پيونگ يانگ، گفته
بود كه دوره خويشندارى راهبردى
به پايان رســـيده اســـت. به گفته
'گرى سيمور'، هماهنگ كننده كنترل
تسليحات كشتار جمعى كاخ سفيد در
دولت اوباما، خويشتندارى راهبردى
نتيجه يك سياست است و خودش
نيســـت. خويشتندارى سياست 
راهبردى، واقعيت زندگى اســـت.
دولت ترامپ به اســـتثناى ديدار با
رهبر كره شمالى، همان سياستهاى
تنبيه و تشويق دولت اوباما را براى
ترغيب كره شمالى به خلع سالح
هســـته اى دنبال مى كند. سيمور
افزود، بزرگترين تفاوت بين اوباما و
ترامپ اين است كه رئيس جمهورى
فعلـــى آمريكا تصميم گرفت براى
شروع روند مذاكرات، از رويكرد 'باال
استفاده و به طور مستقيم به پايين' 
بـــا 'كيم جونگ اون' ديدار كند.كن
گاس، مدير گروه مسايل بين المللى
نيز مى گويد، تا زمانى كه ترامپ به
اعمال فشار حداكثرى و اول خلع
ســـالح هسته اى ادامه دهد، اساسا
از رويكرد خويشتندارى راهبردى
تبعيت مى كند. با توجه به مذاكرات
آمريكا و كره شـــمالى، اين ممكن
است شبيه خويشتندارى راهبردى
نباشد اما، نتايج مشابه است. به گفته
گاس، تا زمانى كه امتيازات اقتصادى
مورد نظر پيونگ يانگ تامين نشود،
آمريكا به ســـمت خويشتندارى
راهبردى پيـــش مىرود. به اعتقاد
'ايوانز ريور'، دســـتيار موقت واحد
امور آسياى شرقى و اقيانوس آرام
در دولت جرج بوش، رويكرد دولت
ترامپ مشتمل بر خويشتندارى بسيار
و راهبرد بسيار اندك است. با وجود
شـــواهد شفاف در رابطه با توسعه
توانمندىهاى هستهاى و موشكى
كره شمالى، ترامپ بازه زمانى خلع
سالح هســـتهاى پيونگ يانگ را
حذف كرده است. وى خاطر نشان
كرد، اكنون زمان راهبرد بيشـــتر و
خويشـــتندارى كمتر همراه با اقدام
درســـت است.با اين حال، اسكات
اسنايدر، مدير برنامه سياست آمريكا
در قبال كره در شـــوراى سياست
خارجى معتقد است، رويكرد ترامپ
در قبال كره شمالى با رويكرد دولت
اوباما متفاوت است .به گفته اسنايدر،
هدف رويكرد دولت ترامپ و اعمال
فشار بر كره شمالى بيش از آنكه به
دنبال انفعال بيشتر كره شمالى براى
اخذ تصميم باشد، رسيدن به نقطهاى
تعيين كننده است.ترامپ اعالم كرد
كه مايل اســـت در اوايل ژانويه يا
فوريـــه 2019 براى بار دوم با كيم
ديدار كنـــد. پيونگ تاكنون درباره
پذيرش اين پيشـــنهاد حرفى نزده
است. كره شمالى اخيرا نيز واشنگتن
را به متوقف كردن مذاكرات خلع
سالح هستهاى متهم و اعالم كرد،

همچنان آماده مذاكره است.
ادامه دارد
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ایمیل  خط ارتباطي :

چند نكته 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.

ارتحال روحاني مبارز و انقابي شهرري
سرويس شهرستانها: حجت ااسام 
و المسلمين ش���يخ رمضان زماني، 
اس���وه تواضع و خدمتگزار صديق و 
سختكوش مردم و انقاب از روحانيون 
مبارز و فعال شهرري كه در پيشبرد 
انقاب اسامي نقش كليدي و مؤثري 
داشت در سن90 سالگي دعوت حق 

را لبيک گفت. 
مراسم تشييع اين عالم رباني از 
مقابل حوزه علميه خواهران الزهرا)س( در خيابان قم شهرري به سمت 
حرم حضرت عبدالعظيم حس���ني)ع( برگزارشد. مجلس ختم آن فقيد 

سعيد در مصاي حرم حضرت عبدالعظيم حسني)ع( منعقد شد. 
سنگ بناي بسياري از مبارزات انقابي در يكي از پاتوق هاي معروف 
انقاب اسامي در شهرري توسط اين مرد روزهاي انقاب گذاشته شد 
و نام مكتب الهادي)ع( براي بسياري از مبارزان يادآور روزهاي پرتاطم 
در شهرري بود.حجت ااسام والمسلمين رمضان زماني امام جماعت 
مسجد حضرت باقرالعلوم)ع( در محله سرتخت يادگار بزرگي از آن 
روزها بود كه نقش بسيار پررنگي در بيداري مردم شهرري به خصوص 

جوانان در پيوستن به نهضت امام خميني)ره( داشت. 
مكتب الهادي)ع( و منزل اين روحاني قديمي و سرش���ناس شهرري 
ميزبان بزرگاني از جمله رهبر معظم انقاب، آيات فلسفي، خزعلي، امامي 
كاشاني، هاشمي رفسنجاني، شهيد هاشمي نژاد، حجت ااسام قرائتي و بسياري 
ديگر از علماء و مبارزان بود.در اين سال ها علي رغم پيشنهادهاي مختلف و 
تأكيد بزرگان هيچگاه مسئوليت سياسي را نپذيرفت و تنها بيش از60 سال در 
سنگر مسجد به تبليغ دين اسام و انقاب اسامي پرداخت. مرحوم زماني 
از شاگردان آيت اه العظمي حجت و آيت اه رياضي بود كه تأسيس چهار 
حوزه علميه در تهران و چهار دارالقرآن و صندوق هاي خيريه را مي توان از 

جمله خدمات بارز اين روحاني محبوب و مردمي برشمرد. 

خدمتگزاران مردم نبايد ميدان را خالي كنند 
به نظر من دكتر سيدحسن قاضي زاده هاشمي از وزيران ممتازي است 
كه از نظر خدمت به مردم كارنامه اش 20 است و در عين حال متاسفانه 
اين ايراد به ايشان وارد است كه استعفاء داده و عليرغم وجود مشكاتي 
مانند كمبود بودجه وزارت بهداش���ت و درمان، برنامه هايش را ناتمام 
گذاشته است. مسئوان تاثيرگذار و خدمتگزاران صديق و با تجربه كشور 
در برابر مشكات نبايد كوتاه بيايند و براي رضاي خدا و خلق خدا نبايد 
ميدان خدمت را خالي كنند.    در ايمان و تعبد وزير مستعفي بهداشت 
و درمان شكي نيست و ايشان بهتر از هر كس مي دانند كه سعادتي بااتر 
از خدمت به مردم و بخصوص تأمين سامت انسان ها وجود ندارد، هر 

چند كه در اين راه دشوار، مشكاتي هم وجود داشته باشد. 
مـ  محمديـ  ساري 

وزيري كه به درآمد پزشكان نجيبانه مي نگريست 
با اين كه دكتر سيد حسن قاضي زاده هاشمي در دوران وزارت بهداشت 
و درمان براي كمک به بيماران بسيار تاش كرد، اما موجب معمول شدن 
درآمدها و پرداخت حقوق هاي باا به بعضي از پزش���كان شد، از اينرو 
مي توان گفت ايشان عاوه بر خدمتگزاري به مردم، خدمتگزار پزشكان 

متخصص و فوق تخصص بوده اند. 
تلفن به خط ارتباطي 

ساخت و سازهاي بااي 3 طبقه در تهران ممنوع شود 
با توجه به هش���دار كارشناسان در مورد احتمال نشست زمين در 
تهران، بلند مرتبه س���ازي در اين شهر چرا متوقف نمي شود؟ به نظر من 
شهرداري تهران از صدور مجوز براي ساخت و سازهاي بااي 3 طبقه 
در اين ش���هر بايد خودداري كند تا در صورت نشس���ت زمين يا زلزله، 

خسارت هاي جاني و مالي در اين شهر كاهش يابد. 
شهروندي از تهران 

مسئوان ااقل به فكر آبروي ما باشند! 
خواستم براي نوة 3 ساله ام جشن تولد بگيرم و هديه اي برايش بخرم 
كه با مستمري 2 ميليون و 500 هزار توماني ام از پس هزينه هايش برنيامدم. 
مسئوان اگر به فكر آب و دان ما نيستند، ااقل به فكر آبروي ما باشند! 

بازنشسته كشوري 
اينهمه دولتمردان را به چوب فلك نبنديم! 

از ساكنان مجتمع هاي آتيه ساز هستم كه هر روز به برنامه هاي راديو 
ايران گوش مي دهم. متاسفانه بسياري از برنامه هاي اين راديو بيان و يا 
بهتر بگويم، بزرگنمايي مش���كات مردم و مقصر دانستن دولت است 
كه معلوم نيست اين تخم نااميدي و بدبيني افشاندن در ميان ملت، چه 
مش���كلي را حل و چه دردهايي را دوا خواهد كرد؟ اين كه يک طرفه 
دولتمردان مصاحبه ش���ونده را با الفاظ تند و زشت مخاطب قراردادن، 
با كدام اخاق رس���انه اي همخواني دارد؟  انصاف نيس���ت دولتي را كه 
در اين شرايط سخت محاصره اقتصادي همه تاش خود را براي رفاه 
مردم به كار مي بندد، به چوب فلک ببنديم و توجه نداشته باشيم كه اگر 
خودمان هم به جاي دولتمردان بوديم، شايد همين قدر خدمات را هم 

نمي توانستيم به ملت ارائه دهيم: 
نسرين وحيدي لنگرودي 

از استعفاي دكتر سيد حسن قاضي زاده هاشمي متأسفيم 
خدمات ارزنده و به يادماندني دكتر قاضي زاده هاش���مي بر كسي 
پوشيده نيست و دعاي خير ميليون ها بيمار و خانواده  هايشان بدرقه راه 
اين پزشک مردمي و خدمتگزار است. تاريخ نشان مي دهد آنچه كه افراد 
معدودي عليه ايشان گفته اند، ناعادانه بوده است. از قبول استعفاي دكتر 
قاضي زاده متاسفيم و اطمينان داريم در هر جا كه باشند، خدمات شان را 

به مردم ادامه خواهند داد. 
عربانيـ  صومعه سرا )گيان( 

از شعر پر احساس اين دختر دانشجو گريستم 
از خواندن ش���عر »دوست« سروده خانم سارا جلو داريان در روزنامه 
اطاعات 13 دي ماه، به گريه افتادم. ايشان به عنوان يكي از بازماندگان حادثه 
اتوبوس دانشگاه آزاد، با مطلع »بهار مرده« صدا مرده، آسمان مرده در ابتداي 
سفر، ماه داستان مرده، به خوبي ابعاد اين فاجعه بزرگ را بيان كرده و به تصوير 
كشيده است كه اميدواريم منبعد به جاي به كار گرفتن واژگاني مانند »مرده« در 

چنين شعرهايي، شاهد استفاده هر چه بيشتر از واژه »زنده« باشيم. 
دبير بازنشسته از اصفهان 

مصرف آب براي نظافت مجتمع ها وحشتناك است!
با تشكر از توجه خانم ارمغان زمان فشمي به موضوع آب در ضميمه 
»جامعه« روزنامه اطاعات 10 دي ماه، اين درس���ت است كه كارگران 
ش���هرداري براي فضاي سبز بي رويه آب مصرف مي كنند، اما  اي كاش 
ايشان درباره مصرف سرسام آور آب براي نظافت مجتمع هاي مسكوني و 
به خصوص شستن پاركينگ و پياده روي آن ها توسط كارگران نظافتچي هم 
بنويسند. با اين روش كه در مقابل بي تفاوتي مديران و ساكنان مجتمع هاي 
مسكوني انجام مي گيرد، براي يک بار نظافت اين مجتمع ها حداقل به 

اندازه يک ماه مصرف امثال من آب به مصرف مي رسد!
خانم مجتمع نشين از تهران 

اسكان عشاير كوچرو از دايل كمبود عرضه گوشت در كشور است
به نظر من يكي از دايل كمبود عرضه گوشت و افزايش چشمگير 
قيمت آن، اجراي طرح اسكان عشاير كوچرو از سال ها قبل بوده كه امروز 
آثار منفي خود را نش���ان داده اس���ت. عشاير ساليان دراز از راه دامداري 
زندگي مي كردند كه وقتي ش���مار قابل توجهي از آنان را اسكان دادند، 
جمعيت شهرها افزايش و توليدات دامي كاهش يافت. ضرورت دارد از 
ادامه اسكان عشاير كوچرو خودداري شود، زيرا از قديم گفته اند جلوي 

ضرر را از هر جا بگيري منفعت است.
خواننده روزنامه اطاعات

لزوم پيگيري پرونده قتل زهرا كاظمي
محس���ن آرمين نماينده دوره شش���م مجلس شوراي اسامي در 
مصاحبه اي پيرامون ماجراي قتل زهرا كاظمي خبرنگار ايراني � كانادايي 
در س���ال 82 نكات جالبي را بيان كرده اس���ت كه از جمله به پيامدهاي 
بسيار منفي آن براي كشورمان، مي توان اشاره كرد. از نمايندگان محترم 
مجلس و روزنامه نگاران متعهد انتظار مي رود پيگير پرونده زهرا كاظمي 

باشند تا حقايق  امر بيشتر براي ملت ايران روشن شود.
عليرضا احمدي 

ضرورت تشديد بازرسي در فرودگاه ها و مرزهاي كشور
تشديد بازرسي هاي قانوني در فرودگاه ها و مرزهاي كشور موجب 
شناسايي بهتر و دقيق تر اجناس وارداتي مجاز از كااهاي قاچاق مي شود 

و اين كار را كه به نفع اقتصاد كشورمان است، امكان پذيرتر مي كند.
تلفن به خط ارتباطي 

دولت از نخبگان اقتصادي دعوت به همكاري مي كند
در حال حاضر اقتصاددانان و كارشناسان نخبه و باتجربه اي در كشور 
زندگي مي كنند كه دولت با دعوت به همكاري از آنان، مي تواند استمرار 

گراني ها و فشارهاي رواني آن را متوقف كند. 
هموطن

كافي شاپ ها هواي شهرك اكباتان را آلوده مي سازند
ح���دود 29 كافي ن���ت و كافي ش���اپ بعدازظه���ر ب���ه بعد 
 كپس���ول هاي گاز ماي���ع لوله كش���ي ش���ده به فضاي ب���از بلوك 
»آ يک« ش���هرك اكباتان را براي مشتريان شان روشن مي كنند كه هوا را 
بسيار آلوده مي كند و موجب بيماري و تنگي نفس ساكنان بلوك مي شود 
و اين در حالي است كه اگر راننده اي به وسيله خودرواش هواي شهر 
را آلوده كند 50 هزار تومان جريمه مي شود، به شهرداري منطقه هم كه 

شكايت مي كنيم، مي گويند به ما مربوط نيست. 
از ساكنان اكباتان 

به جاي تعويض كنتورهاي آب، نهر ساختند
كنتورهاي آب منازل ش���هرك 600 دستگاه ساري به دليل قديمي 
بودن،  فرس���وده و از كار افتاده اس���ت. حال سازمان آب ساري به جاي 
تعويض و نوسازي اين كنتورها نهرآبي ساخته است و از تمامي ساكنان 
شهرك هم به يک اندازه آب بها مي گيرد كه در شرايط بحران آب، موجب 
هدررفت چشمگير آن توسط كساني مي شود كه خودروهايشان را با آب 

مصرفي شهرك مي شويند. 
از ساكنان شهرك 600 دستگاه ساري 

براي اثبات اين ادعا چه مدركي دارند؟
آقايان موسوي و كروبي مرتكب هر جرم و خافي كه شده باشند 
به جاي خود، اما اين كه افرادي مدعي دريافت پول توس���ط آنان از 
عربس���تان س���عودي شده اند، چه كسي باور مي كند و آيا اين افراد براي 
اثبات ادعاي خود، س���ند و مدركي هم دارند كه اگر دارند، چرا براي 

اطاع ملت ايران منتشر نمي كنند؟
تلفن به خط ارتباطي 

سرويس خبر:  دادستان تهران 
گفت: پرونده ش����هرام جزايري كه 
در يكي از شهرس����تان ها دستگير 
ش����ده و چند وقت پيش به صدور 
كيفرخواست منجر شد، در دادگاه 
بدوي به حبس نسبتاً طواني محكوم 

شده است.
 عباس جعفري دولت آبادي در 
حاشيه نشست با رئيس اتاق تعاون 
ايران در رابطه با آخرين وضع پرونده 
ش����هرام جزايري افزود: از آنجا كه 
حكم قطعي نيست، پس از قطعيت، 

ميزان آن اعام خواهد شد. 
دادس����تان تهران درباره پرونده 
فردي كه اخيراً مدعي تقلب هشت 
ميليون راي در انتخابات س����ال 88 
شده بود،ادامه داد: مطابق بررسي ها 
اين اظهارات صحت نداشت و اين 
فرد هفته قبل به دادس����تاني مراجعه 
كرد و تحقيقات به اتمام رسيد و به 
زودي در مورد اين فرد اتخاذ تصميم 

خواهيم كرد.
دادستان تهران در مورد پرونده 
فردي ك����ه در زمينه كاغذ چندي 
پيش دستگير شد، افزود: اين متهم 
در حال تحقيق و بازجويي اس����ت. 
در دادس����تاني پنج پرونده در رابطه 
با كاغذ مطرح اس����ت و هشت نفر 

بازداشت شده اند. 
وي ادامه داد: در روز هاي اول 
رقم ارزي كه اعام ش����د30 ميليون 
دار بود، اما طبق آخرين تحقيقات، 
اين افراد180 ميليون دار ارز دريافت 
كرده يا فروختند و كاغذ وارد نكردند 
يا كاغذ ها را ب����ا تهيه فاكتور هاي 

صوري در بازار آزاد فروخته اند. 
جعفري دولت آبادي آخرين 
وضع پرونده س����كه ثامن را مورد 
اش����اره ق����رار داد و گفت: هم در 
پرونده سكه ثامن كه تا اان حدود 
چهارهزار نفر ش����كايت كرده اند و 
هم در پرونده طافروشي شادي كه 

حدود دو هزار نفر شكايت كرده اند، 
عده اي با تبليغات، كاري را راه اندازي 
و اعتماد مردم را جذب مي كنند و بعد 
از چند وقت يا فراري شده يا اموال 
موجود تكافوي بدهي هاي آن ها را 
نمي دهد.  دادستان تهران اضافه كرد: 
در پرونده س����كه ثامن با بدهي250 
ميليارد توماني، حدود يكصد ميليارد 

تومان موجود است. 
 وي تاكيد كرد: دس����تگاه هاي 
دولت����ي در اعطاي مجوز به اينگونه 

فعاليت ها واقعاً بايد مراقب باشند و 
اگر هم اعطاي مجوز انجام گرفت 

بايد نظارت داشته باشند. 
دادس����تان تهران با بيان اين كه 
دستگيري ها دربازار همچنان ادامه 
دارد و هفته گذشته 17 نفر از داان 
ارز دستگير شدند، ادامه داد: خريد و 
فروش ارز صرفاً از طريق صرافي هاي 
مجاز قابل اقدام خواهد بود و هرگونه 
خري����د و فروش ارز در معابر جرم 
تلقي مي شود و به پليس دستور داده 
ش����ده است كه بدون وقفه در مورد 
اين نوع اقدامات برخورد شود تا به 
ثبات در حوزه ارز برسيم.  جعفري 
دولت آبادي با اش����اره به گزارش 
بانک مرك����زي در رابطه با تعداد 
صرافي هاي غيرمجاز، گفت: حدود 
شصت صرافي معرفي شده اند كه تا 
پايان امسال قرار است تعيين تكليف 
ش����ود و اميدواريم اين اقدام به كل 

كشور تسري يابد. 

پرونده حادثه دانشگاه
وي درب����اره آخرين اقدام هاي 
قضايي در مورد حادثه دانشگاه علوم 
تحقيقات اظهار داشت: پليس هفته 
گذشته نظري براي دادستاني ارسال 
كرد ولي از آنجا كه يک گروه هفت 
نفري در اين زمينه تشكيل و پرونده 
به اين گروه ارجاع شده است، منتظر 

ارائه گزارش كارشناسي هستيم. 
او ب����ه تجمع برخي معترضان 
رام����ک خودرو مقابل س����اختمان 
دادستاني تهران اشاره كرد و افزود: 
صاحبان اين ش����ركت ها با تبليغات 
خودروهايي را چندين برابر مجوز 
پي����ش فروش كرده اند و خودرويي 
تحوي����ل نداده اند و اكنون كه مردم 
گرفتار شده اند به دادستاني مراجعه 
مي كنند. وي گفت: دس����تگاه هاي 
دولتي بايد در اعطاي مجوزها مراقبت 
كنند و اگر مج����وزي دادند حتمًا 

نظارت كنند. 

دادستان عمومي و انقاب تهران 
در نشست با مسئوان اتاق بازرگاني 
ايران هم با تاكيد بر نظارت هر چه 
بيشتر در فعاليت دارندگان كارت هاي 
بازرگاني گفت: اقدامات انضباطي و 
نظارتي اتاق بازرگاني در اين بخش 
محس����وس نيست. جعفري دولت 
آبادي افزود: مش����كلي در كشور با 
عن����وان فرافكني داريم كه هرگاه با 
مشكات مواجه مي شويم دستگاه ها 
آن را ب����ه گردن همديگر مي اندازند 
و مردمي كه با اين مشكات مواجه 
هستند مي گويند كه حكومت دست 
شماست چرا گردن هم مي اندازيد. 

دادستان تهران گفت: سال هاي 
س����ال موضوع تخلفات كارت هاي 
بازرگان����ي مطرح اس����ت و حتي 
مسئوان اتاق ايران هم در اين موارد 
باره����ا گفته اند اما وقتي براي حل 
مشكل دور هم جمع مي شويم همه 

همديگر را متهم مي كنند.

دادستان تهران: متهمان پرونده کاغذ 180 ميليون دار ارز دريافت کرده اند 

سرويس خبر: قانون پيش فروش ساختمان 
بايد با دقت اجرا شود و همه بخش ها و ادارات 
ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي مكلف به اجراي 
اين قانون هستند و حتماً بايد سند اين معامات 

در دفاتر اسناد رسمي صادر شود. 
احمد تويسركاني رئيس سازمان ثبت اسناد و 
اماك كشور افزود: بر اساس قانون پيش فروش 
ساختمان، دس���تگاه هاي مختلف در اين زمينه 
تكاليفي دارند و هر دس���تگاهي مطابق قوانين و 
مقررات مكلف به اجراي بخش���ي از اين قانون 
است. مثا بخشي از آن مربوط به سازمان ثبت 
اسناد و اماك است كه پيگيري هاي آن را انجام 

مي دهيم.
وي افزود: بخش���ي از اين قانون به عهده 
شهرداري هاست كه شهرداري ها با نظارت وزارت 
 كش���ور وظايف خود را انجام مي دهند. وزارت 

راه و شهرس���ازي نيز وظايفي در زمينه نظارت 
دارد. نكته مهم اين است كه مجموعه دستگاه ها 
همت كنند تا قانون پيش فروش ساختمان به شكل 

كامل انجام شود.
معاون رئيس قوه قضائيه اضافه كرد: قانون 
پيش فروش س���اختمان يک قانون ازم ااجرا 
است و طبيعتاً قراردادهاي مربوط به پيش فروش 
ساختمان ها بايد به شكل رسمي انجام شود. البته 
بعضي از تكاليفي كه قانونگذار براي اجراي اين 
قانون به شهرداري ها محول كرده، در بعضي از 
استان ها و شهرها قابل اجرا نيست و شهرداري ها 
توانايي ه���اي فني ازم را در اين زمينه ندارند. 
وي اف���زود: اين قان���ون ايرادهايي هم دارد و 
مجلس ش���وراي اس���امي در حال بررسي و 
اصاح آن اس���ت و اين ايرادها در جلساتي با 
حضور برخي نمايندگان مجلس مورد بررس���ي 

قرار گرفته است.
يكي از مقدمات اجراي قانون پيش فروش 
س���اختمان آماده كردن سخت افزارهاي مطرح 
شده در اين قانون است كه اين موضوع از سوي 
سازمان ثبت اسناد و اماك كشور ارائه شده و 
با همكاري كانون سردفتران و دفترياران به دفاتر 

اسناد رسمي اباغ شده است.
طبق قانون پيش فروش ساختمان، مالكان 
زمين و سرمايه گذاران موظفند براي پيش فروش 
و واگذاري حقوق و تعهدات خود از طريق دفاتر 
اسناد رسمي نسبت به تنظيم سند رسمي اقدام كنند 
و مداركي همچون سند رسمي مالكيت يا سند 
رس���مي اجاره با حق احداث بنا، پروانه ساخت 
كل ساختمان و شناسنامه فني مستقل براي هر 
واحد و پاسخ استعام از اداره ثبت اسناد و اماك 

محل وقوع ملک را ارائه دهند.

پرواز خلبانان كشور با جنگنده هاي     پيش فروش ساختمان بدون سند رسمي، قانوني نيست
ساخت ايران

س���رويس شهرستانها: تمام خلبانان كشورمان درآينده با جنگنده هاي 
ساخت كشور پرواز مي كنند. 

جانشين فرماندهي نيروي هوايي جمهوري اسامي ايران با تأكيد بر 
اين كه از دس���تاوردهاي نظام مقدس جمهوري اس���امي ايران مي توان به 
س���اخت جنگنده هاي كوثر و صاعقه اشاره كرد گفت: امروزه غيورمردان 

كشور هواپيماهايي مي سازند كه سبب افتخار است. 
امير سرتيپ خلبان حميد واحدي با اشاره به اين كه توليد انبوه اين 
جنگنده ها به ثمر خواهد رسيد افزود: در آينده تمام خلبانان با جنگنده هاي 

ساخت كشور پرواز مي كنند. 
جانشين فرماندهي نيروي هوايي ارتش در استان خراسان جنوبي گفت: 
در 8 سال دفاع مقدس نيز نقش نيروهاي هوايي ارتش جمهوري اسامي 
ايران بس���يار تأثيرگذار بوده و اكنون نيروي هوايي ارتش پس از پيروزي 
انقاب اس���امي تمام توان خود را به صورت خودجوش براي س���اخت 

پيشرفته ترين هواپيماهاي جنگي گذاشته است. 

    زخمي شدن 4 دانش آموز درتصادف 
سرويس مدرسه  

 سرويس حوادث: رئيس سازمان اورژانس تهران از تصادف سرويس 
مدرسه دانش آموزان با يک نيسان خبر داد.  دكتر پيمان صابريان افزود: صبح 
ديروز تصادف يک ون و نيسان به اورژانس تهران اعام شد كه در پي آن 
دو آمبوانس به محل حادثه  در خيابان خزانه بخارايي، روبه روي خروجي 
ترمينال جنوب اعزام شدند. وي با اشاره به اين كه خودرو  ون سرويس مدرسه 
بود، گفت: عوامل اورژانس  بعد از رسيدن به محل حادثه وضع جسماني 
مصدومان را بررسي كرده و از مصدوم شدن پنج نفر كه چهار نفر از آن ها 

دانش آموز بودند خبر دادند و مصدومان را به بيمارستان منتقل كردند. 

�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�

س�ا�ما� مديريت پسماند شهر���� س�ا�� �� نظر ���� تعد�� 40با� 
غرف���ه به متر�� 500 مترمربع با �ش���تر�� ��� گا� � بر� 3 فا� به صو�� 
��گذ��� حق بهر� بر���� به متصديا� ��حدها� صنفي ضايعا� فر�شي 
ش���هر س���ا�� �قد�� نمايد. لذ� �� ���طلبا� �عو� مي گ���ر�� �� مو�خه 
97/10/13 لغايت 97/10/23 جهت ��يافت �س���نا� � ش���ر�يط مز�يد� 
به سا�ما� مديريت پس���ماند مر�جعه نمايند. ضمنا� تا�يخ تحويل �سنا� 
پايا� ساعت ����� ��� ��شنبه 97/10/24 � تا�يخ با�گشايي 97/10/25 
مي باشد. جهت �طال� بيشتر با شما�� ها� سا�ما� تما� حاصل فرماييد.

42427071  � 42427471
غالمرضا مر��� -  سرپرست سا�ما� پسماند

نوبت ���

�گهي مناقصه عمومي 
شما�� ��خو�ست: 

51971437
ش�ركت كش�ت � صنع�ت كا��� �� نظر ���� نس���بت به تأمين 
ح���د��104 قلم �� قطعا� يدك���ي مو�� نيا� ���گرها� نيش���كر 
كيس8000 خو� �قد�� نمايد. متقاضيا� جهت ��يافت �سنا� مناقصه 
� �طالعا� بيش���تر مي تو�نند �� تا�يخ ��� �گهي به جز� �يا� تعطيل به 
يكي �� مر�كز �ير مر�جعه � پاكت ها� پيشنها� قيمت خو� �� به همر�� 
تضمين ش���ركت �� مناقصه طبق �س���نا� مناقصه� حد�كثر تا پايا� 
ساعت 14 ��� ��ش���نبه مو�خه 97/11/1 منحصر�� به مركز شركت 
تحويل نمايند� كليه پيشنها�ها ��� ساعت 14/30 هما� ��� �� مركز 

شركت با�گشايي � قر�ئت خو�هد شد. 
هزينه ��� �گهي مناقصه �� ���نامه برعهد� برند� يا برندگا� مناقصه 
مي باشد� شركت �� �� يا قبو� هر يك �� پيشنها�ها مختا� مي باشد. 
���� مركز ش��ركت: شوش���تر� كيلومتر17 جا�� قديم ��فو� 
 شركت كشت � صنعت كا���� حو�� مديريت با��گاني (خريد خا��) 
تلفن: 2�36222071�061 (��خلي 2330) فاكس: 36227306�061 
 �فت���ر �ه���و��: �مانيه� خياب���ا� س���قر��� بين ع���ا�� � لقما�. 

تلفن: 33335850 � 33338222� 061 
�فتر تهر��: خيابا� كر�ستا� شمالي� شير�� جنوبي � بن بست موسو� 

پال� يك. تلفن: 88036753�021
شركت كشت � صنعت كا���

�گهي مناقصه عمومي
شما��

7�97�907�212
ش�ركت كش�ت � صنع�ت كا��� �� نظر ���� نسبت به �نجا� عمليا� نگهد��� 
 � ��پريش����ن طباخي ��حد خا� كا�خانه طبق ش����ر� جد�� �ي����ل �قد�� نمايد. 
متقاضيا� جهت ��يافت �س����نا� مناقصه � �طالعا� بيشتر مي تو�نند �� تا�يخ ��� 
�گهي به جز� �يا� تعطيل به همر�� ���مه � قر�����ها� مش����ابه به مركز ش����ركت 
مر�جعه � پاكت پيش����نها� قيمت خو� �� حد�كثر تا پايا� ساعت 14 ��� چها�شنبه 
مو�خه97/10/26 منحصر�� به مركز ش����ركت تحويل نمايند� كليه پيش����نها�ها 
��� ساعت 14/30 هما� ��� �� مركز شركت با�گشايي � قر�ئت خو�هد شد. (با��يد 

�� محل پر��� جهت تو�نسنجي �لز�مي مي باشد)

مبلغ ضمانت نامه يا چك شر� كاال��يف
تضمين شد� بانكي

عمليا� نگهد��� � ��پريشن طباخي 1
000�000�100 �يا� ��حد خا� كا�خانه

 هزين����ه ��� �گه����ي مناقص����ه �� ���نامه برعه����د� برند� مناقصه مي باش����د� 
شركت �� �� يا قبو� هر يك �� پيشنها�ها مختا� مي باشد. 

 ���� مرك��ز ش��ركت: شوش����تر� كيلومت����ر 17 ج����ا�� قدي����م ��فو� � 
شركت كشت � صنعت كا���� حو�� مديريت با��گاني (�مو� قر�����ها)

تلفن: 2�36222071� 061 (��خلي 2218) فاكس: 36227306 � 061 
 �فت����ر �ه����و��: �ماني����ه� خياب����ا� س����قر��� بي����ن ع����ا�� � لقم����ا�. 

تلفن: 33335850 � 33338222� 061
�فتر تهر��: خيابا� كر�ستا� شمالي� شير�� جنوبي � بن بست موسو�� پال� يك. 

تلفن: 88036753 � 021
شركت كشت � صنعت كا���

����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� خو�ستا�
����� ثبت �سنا� � �مال� حو�� ثبت ملك ����� سه �هو��

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

� ���ضي � ساختما� ها� فاقد سند �سمي 
بر�بر ��� شما�� 139760317180001812 هيأ� ��� موضو� قانو� تعيين تكليف �ضعيت 
ثبتي ���ضي � ساختما� ها� فاقد سند �س���مي مستقر �� ��حد ثبتي حو�� ثبت ملك ����� 
س���ه �هو�� تصرفا� مالكانه بالمعا�� متقاضي �قا� جعفر حويز��� فر�ند جاسم به شما�� 
شناس���نامه 641 صا��� �� �شت ����گا� �� يك با� ساختما� به مساحت 319/20مترمربع 
پال� فرعي �� 1355 باقيماند� ��قع �� كمپلو منا�� سا�ماني خيابا� سليما� جنب �يستگا� 
بر� خريد��� مع �لو�سطه �� مالك �س���مي خانم صغر� خيرخو�� مالك سها� 2825 محر� 
گر�يد� �س���ت. لذ� به منظو� �طال� عمو� مر�تب �� �� نوبت به فاصله 15 ��� �گهي مي شو� �� 
صو�تي كه �ش���خا� نسبت 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 تسليم �عتر��� ���خو�ست خو� �� به مر�جع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي �س���ت �� صو�� �نقضا� مد� مذكو� � ع���د� �صو� �عتر�� طبق مقر��� 

سندمالكيت صا�� خو�هد شد.
تا�يخ �نتشا� نوبت ���: 97/10/16             تا�يخ �نتشا� نوبت ���: 97/11/1

بهنا� قا��يا� - �ئيس ثبت �سنا� � �مال� �هو�� 5/2612/�/ �لف

����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� خو�ستا�
����� ثبت �سنا� � �مال� حو�� ثبت ملك ����� سه �هو��

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

� ���ضي � ساختما� ها� فاقد سند �سمي 
بر�بر ��� شما�� 139760317180001811 هيأ� ��� موضو� قانو� تعيين تكليف �ضعيت 
ثبتي ���ضي � ساختما� ها� فاقد سند �سمي مستقر �� ��حد ثبتي حو�� ثبت ملك ����� سه 
�هو�� تصرفا� مالكانه بالمعا�� متقاضي خانم �ينب حال� فر�ند سلما� به شما�� شناسنامه 
477 صا��� �� �هو�� �� يك با� ساختما� به مساحت 313/08مترمربع پال� فرعي �� 1355 
باقيماند� ��قع �� كو� �نقال� �توبا� قد� خيابا� س����ليما� پش����ت نير�گا� بر� خريد��� 
مع �لو�س����طه �� مالك �سمي �قا� سعيد حسيني مالك سها� 2824 محر� گر�يد� �ست. لذ� به 
منظو� �طال� عمو� مر�تب �� �� نوبت به فاصله 15 ��� �گهي مي ش����و� �� صو�تي كه �شخا� 
نسبت به صد�� س����ند مالكيت متقاضي �عتر�ضي ��شته باشند مي تو�نند �� تا�يخ �نتشا� ��لين 
�گهي به مد� �� ما� �عتر�� خو� �� به �ين ����� تسليم � پس �� �خذ �سيد� ظر� مد� يك ما� �� 
تا�يخ تسليم �عتر��� ���خو�ست خو� �� به مر�جع قضايي تقديم نمايند. بديهي �ست �� صو�� 

�نقضا� مد� مذكو� � عد� �صو� �عتر�� طبق مقر��� سند مالكيت صا�� خو�هد شد.
تا�يخ �نتشا� نوبت ���: 97/10/16       تا�يخ �نتشا� نوبت ���: 97/11/1
توضيحا�: �قا� فتحي به عنو�� كا�شنا� بجا� �قا� طرفي تعيين مي گر��.

بهنا� قا��يا� - �ئيس ثبت �سنا� � �مال� �هو�� 5/2614/�/ �لف

« مالحظه نظريه كا�شناسى»
پير� �گهى منتش���ر� �� ���نامه �طالعا� به شما�� 27098 به تا�يخ 
97/06/22  � �� �جر�� اليحه قانون���ى نحو� خريد � تملك ���ضى � 
�بنيه � �مال� بر�� �جر�� برنامه ها� عمومى� عمر�نى � نظامى ��لت 
مصو� 1358/11/17 � ما�� ��حد� قانونى نحو� تقويم ���ضى � �بنيه 
� �مال� مو�� نيا� ش���هر���يها مصو� سا� 1370 �� خصو� خريد 
� تملك (ش���ش ��نگ يك با� �كا� به �نضما� سرقفلى � حق كسب 
� پيش���ه � ... به پال� ثبتى 3665  �صلى بخش 2 شهرس���تا� قز�ين 
متعلق به �قا� �كبر �يگينى كه �� حا� حاضر به صو�� مغا�� خو�� � 
با� فر�ش���ي مي باشد � به نشانى : قز�ين � خيابا� مولو� � محله �خوند 
� ��بر�� ��� ش���رقى �مامز��� سلطا� س���يد محمد (�) ) � توسط 
ش���هر���� قز�ين با نمايندگى شركت عمر�� � مسكن سا��� �ستا� 
قز�ين بدين �س���يله مستند�� به ما�� 8  قانو� فو� �لذكر به نامبر�گا� 
� نيز �كي���ل � يا ���� قانونى كه ����� �س���نا� � م���د��� قانونى 
مربوطه مبنى بر �كالت � يا ���ثت �يش���ا� مى باشند� �عال� مى گر�� 
ظر� مد� 30 ��� �� تا�يخ �نتش�ا� �گهى جهت ��يت نظريه 
كا�شناس�ى به منظو� �نجا� معامله � ��گذ��� �� به نش���انى: قز�ين� 
خيابا� طالقانى� �بتد�� خيابا� با� �بير� ��بر�� مجتمع �مو�ش���ى  
باغچه با�� پال� 1 (ش���ركت عمر�� � مس���كن سا��� �ستا� قز�ين) 
جهت طى تش���ريفا� قانونى مربوطه مر�جعه نمايند. ��غير �ينصو�� 
شهر���� قز�ين با نمايندگى �ين ش���ركت �� ��ستا� �جر�� قانو� 

مذكو� نسبت به �نجا� تكليف قانونى خو� �قد�� خو�هد نمو�.

��نوشت �گهي حصر ���ثت
 �قا� �كبر مواليي قهرمانلو� عليا ����� شناس���نامه ش���ما�� 2751963528 به شر� ���خو�ست به 
 كالس���ه 701248/�67 �� �ين ش���و�� ��خو�س���ت گو�هي حصر ���ثت نمو�� � چنين توضيح ���� كه 
ش�ا����� لطيف مواليى قهرمانلو� عليا به شناسنامه �� �� تا�يخ 97/4/24 �قامتگا� ��ئمي خو� بد��� 
�ندگي گفته ��ثه �� مرحو� منحصر �س���ت به ��جه � سه پسر � يك �ختر به نا� ها�: 1� باالبيگم فر� ���� 
 فر�ند سيف �له: ��جه متوفي. 2� معصومه 3� �كبر 4� �ضا 5� لطفعلي (مواليي قهرمانلو� عليا) فر�ند�� متوفي.
�ينك با �نجا� تشريفا� مقدماتي ��خو�ست مزبو� به �ستنا� ما�� 362 قانو� �مو� حسبي �� �� يك نوبت �گهي 
مي نمايد تا هركس���ي �عتر�� ���� � يا �صيت نامه �� متوفي نز� �� باشد �� تا�يخ نشر �گهي ظر� يك ما� به 

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

�گهي �بال� � �خطا� �فترخانه
�قا� حامد �ضايي فر�ند حيد� مجهو� �لمكا�� چو� همسر شما خانم ���� مختا�� بر�بر ���نامه 
قطعي ش���د� به شما�� 9709977164101229 مو�خه 1397/07/02 ���گا� عمومي حقوقي 
شهر ��ين �ش���ت تقاضا� ثبت � �جر�� حكم طال� خو� �� نمو�� �ست. لذ� ال�� �ست حد�كثر 
ظر� مد� هفت ��� �� تا�يخ �نتش���ا� �ين �گهي� با ���ست ��شتن �صل شناسنامه � كا�� ملي 
 �� �ين �فترخانه طال� به ���� شهرس���تا� ��ين �شت � �بير�� � خيابا� شهد�� حاضر شويد. 
�� غير �ين صو�� طبق مقر����  �قد�� به ثبت � �جر�� حكم طال� خو�هد شد � �عتر�ضا� بعد� 

سر�فتر �سمي ثبت طال� 136 �بير�� � �حمت مهربانيشما مسمو� نخو�هد بو�.

�گهي �بال� ���خو�ست ضمايم �قت �سيدگي
نظر به �ينكه ����� خر�ساني فر�ند �سماعيل ���خو�ستي به طرفيت ��� �له صا�قي چرمهيني فر�ند سهر�� 
به خو�س����ته مطالبه تقديم به شو��� حل �ختال� شعبه سو� حقوقي ��جا� � به كالسه 97/953 ثبت � بر�� 
مو�� 97/11/17 ساعت8:30 صبح �قت �سيدگي تعيين گر�يد� � چو� خو�ند� مجهو� �لمكا� �عال� گر�يد� 
�ست � به تقاضا� خو�ها� � �ستو� ���گا� به �ستنا� ما�� 73 �.�.�.�. يك نوبت �� يكي �� جر�يد كثير�النتشا� 
�س����مي ��� �گهي مي شو� � �� خو�ند� �عو� مي شو� كه با مر�جعه به �بيرخانه ���گا� �عال� نشاني � ���� 
�قيق � ��يافت نس����خه ثاني ���خو�س����ت � ضمايم �� ��يافت � �� �قت مقر� جهت �سيدگي حاضر شوند. 
��غير�ينصو�� �ين �گهي به منزله �بال� محسو� � شو�� غيابا� �سيدگي � تصميم مقتضي �عال� خو�هد نمو�.

�ئيس شعبه سو� حقوقي شو��� حل �ختال�  -  شهرستا� فال��جا�

�گهي تجديد مز�يد� عمومي
 ش�ركت ش�ير پاس�تو�يز� پ�گا� خر�س�ا� ��نظ���ر ���� 
نسبت به فر�� قطعا� يدكي سپر�تو� 15 تني �� طريق برگز��� 
مز�يد� عمومي �قد�� نمايد. لذ� شركت كنندگا� �� مز�يد� يا�شد� 
مي تو�نند جهت ��يافت ليست � قيمت پايه قطعا� � بر� شر�يط 
� ��س���ا� پاكا� مز�يد�� حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� پنج شنبه 
1397/10/20 به �مو� قر�����ها� ش���ركت ��قع �� كيلومتر 13 
جا�� مش���هد � قوچا� مر�جعه � يا به س���ايت �ينترنتي شركت به 

����: www.khorasan.pegah.ir مر�جعه نمايند.
تلفن تما�: 35420725 � 051

�گهي مناقصه عمومي
7�97�907�214

ش�ركت كش�ت � صنع�ت كا��� ��نظ���ر ���� �نج��ا� عمليا� 
سم پاشي مكانيز� بوسيله تر�كتو� به ميز��2000 هكتا� �� �� طريق 

مناقصه عمومي به پيمانكا��� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد.
متقاضيا� جهت ��يافت �س���نا� مناقصه � �طالعا� بيش���تر مي تو�نند 
��تا�يخ ��� �گهي� ب���ه جز �يا� تعطيل به يك���ي �� مر�كز �ير مر�جعه 
� پاكت پيش���نها� قيمت خو� �� حد�كثر تا س���اعت 13 ��� چها�شنبه 
مو�خه97/10/26 به همر�� چك تضمين ش���د� بانكي � يا ضمانت نامه 
بانكي به مبلغ 20/000/000 �ي���ا� به يكي �� مر�كز �ير تحويل نمايند� 
كليه پيشنها�ها ��� ساعت14/30 همانر�� �� مركز شركت با�گشايي 
� قر�ئت خو�هند ش���د. هزينه ��� �گهي مناقص���ه �� ���نامه به عهد� 
برندگا� مناقصه مي باشد� ش���ركت �� �� يا قبو� هر يك �� پيشنها�ها 

مختا� مي باشد.
 ���� مركز ش���ركت: شوش���تر� كيلومتر 17 جا�� قدي���م ��فو� � 

شركت كشت � صنعت كا���� حو�� مديريت با��گاني(�مو� قر�����ها)
تلفن: 2�6222071�0613 (��خلي2529) فاكس: 27306�061362
 �فت���ر �ه���و��: �ماني���ه� خيابا� س���قر��� بي���ن ع���ا�� � لقما�.

تلفن:  3335850  � 3338222�0613
�فتر تهر��: خيابا� كر�ستا� ش���مالي� شير�� جنوبي بن بست موسو� 

پال� يك. تلفن: 88036753�021
شركت كشت � صنعت كا���

كرمان �  خبرنگار اطاعات: 
 پيكر جانباز شهيد محمد حيدري 
هندي در كرمان تشييع وخاكسپاري 

شد. 
پيكر اين جانباز ش���هيد پس 
از تش���ييع در كرم���ان در قطعه 

جانبازان بهشت زهرا)س( كرمان 
آرام گرفت. 

مرحوم محمد حيدري هندي 
اهل هندوستان و ساكن رفسنجان 
بود و در عمليات مختلف در جنگ 
تحميلي براي دفاع از وطن دوم خود 

ايران اسامي حضور داشت. 
اين جانباز بسيجي در عمليات 
خيبر دو پاي خود را تقديم كرد و 
ب���ه درجه جانبازي50 درصد نايل 
ش���د و پس از س���الها رنج ناشي 
از جراحت، در س���ن 62 سالگي 

به لقاءاه پيوست. محمدحيدري 
هن���دي در جواني بعد از گرويدن 
به دين اس���ام و مذهب تشيع به 
ايران مهاجرت كرد و در رفسنجان 
ساكن شد. وي در رفسنجان ازدواج 

كرد و صاحب 5 فرزند بود.   

تشييع پيكرجانباز هندي ااصل دفاع مقدس در كرمان

كاهبردار 100 ميليارد توماني دستگير شد
سرويس حوادث:كاهبردار حرفه اي كه در پوشش شركت هاي كاغذي 
متعدد و به بهانه دادن وام هاي كم بهره با گرفتن اسناد ملكي مردم اقدام به 

كاهبرداري100 ميليارد توماني كرده است، بازداشت شد.  
سردار عليرضا لطفي رئيس پليس آگاهي تهران دراين باره گفت: متهم 
كه احس���ان نام دارد، با س���وء استفاده از اسناد قانوني مردم، از بانک هاي 

مختلف وام گرفته، اما اقساط آن را پرداخت نكرده است. 
  آتش سوزي كارگاه رنگ كاري در كهريزك با 2 كشته 

سرويس شهرس���تانها: مدير آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري 
كهريزك در جنوب اس���تان تهران از انفجار در كارگاه رنگ كاري در اين 
منطقه خبر داد و گفت: در اين حادثه 2 جوان20 و 25 س���اله افغان جان 
خ���ود را از دس���ت دادند.   وحيد فروغي دلي���ل اين حادثه را انفجار ماده 

آتش زاي »تينر« اعام كرد. 
 كشف 247 مورد قاچاق انسان در گمرك

 س���رويس خبر:  گمرك ايران از كش���ف 247 مورد قاچاق انسان در 
9 ماهه امسال خبر داد. 

به گزارش گمرك ايران؛ مأموران گمرك با هوش���ياري و رصد يک 
محموله تجاري موفق به كش���ف يک مورد قاچاق انس���ان شدند و با اين 
كش���ف، آمار كشفيات قاچاق انسان از ابتداي امسال تاكنون به 247 مورد 

افزايش يافت.  
مأموران گمرك بازرگان با هوشياري و رصد يک محموله خروجي به 
وسيله دستگاه ايكس ري موفق شدند يک نفر را كه در ميان بار اين كاميون 
مخفي شده بود، شناسايي و كشف كنند. مقصد كاميون تركيه بود و اين فرد 

در محفظه بار كاميون ترك، حامل بار كود اوره مخفي شده بود؛  
مأموران گمرك ايران سال گذشته موفق شدند550 كشف قاچاق انسان 

را به نام خود ثبت كنند. 

اخبار حوادث

سرويس شهرستانها: معاون امنيتی و انتظامی 
وزير كشور گفت: پس از مديريت نوسانات ارزی 
توس���ط دولت، دشمنان برای 13 آبان برنامه ريزی 
گس���ترده ای كرده بودند كه با شكست اين نقشه 
،ياس و نااميدی در اردوگاه دشمنان ايران اسامی 

هويدا شده است .
به گزارش ايرنا، حسين ذوالفقاری عصر ديروز 
در آيين توديع و معارفه استانداران قديم و جديد 
قم در تاار معصوميه فرمانداری اين ش���هر افزود: 
هدف اصلی دشمن ايجاد نارضايتی انباشته شده و 
قراردادن مردم در برابر نظام اس���ت.وی با اشاره به 
توطئه های گسترده آمريكا عليه جمهوری اسامی 
گفت: دشمنان اسام به سركردگی آمريكا اراده كرده 
بودند كه انقاب اسامی جشن چهلمين سال خود 
را نگيرد و دراين جهت تاش های زيادی انجام 
دادند به گونه ای كه برخی مستش���اران آنها برای 
كنترل مبادات اقتصادی ايران به مرزهای همجوار 
كش���ورمان اعزام شده بودند. ذوالفقاری خدمت به 
قم را خدمت به جمهوری اسامی دانست و گفت: 
رئيس جمهوری هم نگاه ويژه ای به توس���عه اين 
استان دارد و در رای اعتماد به استانداران با چنين 

نگاهی استاندار جديد قم انتخاب شد. 
همچنين در اين مراس���م نائب رئيس جامعه 

مدرس���ين حوزه علميه قم اظهار داشت: مسئوليت 
ها ماندگار نيس���ت و پايانی دارد و آنچه برای هر 
مسئول بسيار مهم است، احساس رضايت خودش 
و مردم از انجام وظايفی اس���ت كه به او واگذار 

شده است. 
آيت اه حسينی بوشهری همدلی و هماهنگی 
با همكاران را وظيفه ای مهم برای مسئوان دانست 
و گفت: يک مس���ئول بايد بر مجموعه تحت نظر 
خود و وظايف و تكاليفی كه برعهده دارد، نظارت 

كامل داش���ته باشد. وی بر ضرورت بهره مندی از 
همه امكانات و اعتبارات در سطح ملی برای رشد 
و توسعه و پيشرفت استان قم تأكيد كرد و گفت: 
خدم���ت به ق���م، خدمت به اهل بيت عصمت و 
طهارت)ع( است و قطعا خدمتگزاری خالصانه در 
اين ش���هر مايه رضايت الهی خواهد بود.بنا به اين 
گزارش در اين مراس���م، بهرام سرمست به عنوان 
اس���تاندار جديد قم معرفی شد و از خدمات سيد 
مهدی صادقی استاندار سابق، تقدير به عمل آمد.

معاون وزير كشور استاندار جديد قم را معرفي كرد
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اخبار کوتاهایران؛ تيمي پرانگيزه  با  قابليت قهرماني در جام ملتهاي آسيا

نخستین جام فدرر در سال ۲۰۱۹ با تیم سوییس
تیم س���وییس با ترکیب راجر فدرر و 
بلیندا بچیچ توانست آلمان را شکست دهد و 
قهرمان جام هوپمن شود.به گزارش ایسنا و 
به نقل از آس، راجر فدرر و بلیندا بنچیچ در 
فینال جام هوپمن توانستند دو بر یک الکساندر 
زورف و آنجلیک کربر را شکست دهند و 
عنوان قهرمانی را به دست آورند.تیم سوییس، 
مدافع عنوان قهرمانی در بازی دبل میکس 
با نتیجه ۴ بر صفر، یک بر ۴ و ۴ بر ۳ پیروز شد و جام قهرمانی را در استرالیا 
باای سر برد. برای سومین بار است که فدرر قهرمانی در جام هوپمن را تجربه 

می کند. نخستین پیروزی اش در این رقابت ها به سال ۲۰۰۱ بر می گردد.
رئال، مصدومیت بیل را تایید کرد

باش���گاه رئال مادرید پس از گذشت یک 
سال و سه ماه بدون انتشار هیچ گونه گزارش 
پزشکی در خصوص وضعیت گرت بیل مهاجم 
ولزی خود، س���رانجام مصدومیت درجه یک 
ماهیچه نعلی این بازیکن را تایید کرد.به گزارش 
ایرنا، روزنامه آ.اس اسپانیا با درج این خبر نوشت: 
بر این اساس، سانتیاگو سواری سرمربی تیم رئال 
مادرید دست کم برای مدت ۱5 روز بیل را در 

اختیار نخواهد داشت.با این حساب، بیل بازی تیمش مقابل رئال سوسیداد، 
رئال بتیس و هر ۲ بازی رفت و برگشت مرحله یک هشتم مقابل لگانس 

در جام حذفی اسپانیا را از دست خواهد داد.
ژاوی، آزمون را شبیه مسی نمي داند

ستاره پیشین بارسلونا، مسی آسیایی را از بین 
چند بازیکن انتخاب کرد.به گزارش ایس���نا و به 
نقل از فاکس، ژاوی هم تیمی لیونل مسی با دیدن 
کلیپی از بازیکنان، بهترین مسی آسیایی را انتخاب 
کرد.در این کلیپ، گل زیبای سردار آزمون به قطر 
نیز پخش ش���د که ژاوی آن را گلی زیبا خواند 
که با کنترل زیبای توپ حاصل شد.ستاره پیشین 
بارسلونا که با السد بارها برای بازی با نماینده های 
ایران در لیگ قهرمانان به ایران آمده است در نهایت عمر عبدالرحمان را مسی 
آسیا دانست و او را یکی از بهترین بازیکنان حال حاضر آسیا معرفی کرد.عمر 
عبدالرحمان به دلیل مصدومیت جام ملت های آسیا را از دست داده است و 

نمی تواند تیم ملی امارات را در این رقابت ها همراهی کند.
سواری: الیگا لیگی پیچیده  است

سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید پیکارهای 
الیگا را مس���ابقاتی دشوار خواند.به گزارش 
خبرگزاری فارس، س���انتیاگو س���واری در 
مصاحبه ای که با نمایندگان رس���انه ها داشت، 
عنوان کرد:الیگا، لیگی پیچیده و سخت است.

هیچ تیمی در آن از پیش بازنده نیس���ت.وی 
ادامه داد:هر تیمی می  آید که برنده ش���ود.باید 
مقابل تک تک حریفان در این لیگ، هوشیار 

و دقیق عمل کرد.هدف ما این اس���ت که در این مس���ابقات جایگاه واقعی 
خود را کسب کنیم.رئال مادرید هم اکنون در رقابت های الیگا با ۳۰ امتیاز 
در رده چهارم جدول  بعد از بارسلونا)۳7 امتیاز(، اتلتیکومادرید)۳۴ امتیاز( و 

سویا )۳۲ امتیاز( است.
آس: ایران بخت  نخست قهرمانی در جام ملت هاست

سایت آس اسپانیا در گزارش 
جام ملت ها تیم ملی فوتبال ایران 
را یک���ی از بخت های نخس���ت 
قهرمان���ی در این رقابت ها عنوان 
کرد.به گزارش ایسنا، سایت آس به 
بررسی جام ملت های آسیا پرداخته 
اس���ت و مهم ترین بخش گزارش 
درباره تیم هایی اس���ت که شانس 
قهرمانی دارند. این رسانه به ترتیب، ایران، کره جنوبی و ژاپن را بخت های 
نخست قهرمانی عنوان کرد.تیمی که جام قهرمانی را یکم فوریه باای سر 
 ببرد به جام کنفدراس���یون های ۲۰۲۱ که در قطر برگزار خواهد شد صعود 

خواهد کرد.

کمي بیشتر از یک روز به لحظه موعود 
باقي نمانده و ملي پوشان شایسته کشورمان در 
جام ملتهاي آسیا در اولین بازي خود، یمن، را 
پیش رو خواهند داشت. حریفي که نباید گول 
ن���ام او را خورد و اصواً در ورزش حرفه اي 
نباید هیچ حریفي را دستکم گرفت. موردي که 
البته کارلوس کي روش و سربازانش به خوبي 
نسبت به آن آگاهي دارند و ششدانگ حواسشان 
به حریف کم اسم و رسم  دارشان است. چون 
یمن براي این مس���ابقات فارغ از مشکات 
داخلي و طي اردوهایي، خارج از کشور، آماده 
شده است. اما تیم ملي قدرتمند کشورمان که 
به عنوان یکي از اصلي ترین شانسهاي قهرماني 
از نظر کارشناسان خارجي به حساب مي آید و 
البته انتظارات در داخل به مراتب بااتر و صرفًا 
قهرماني است، در راه آمادگي براي این مسابقات، 
با فراز و نشیبهاي زیادي روبرو بود، از کمبود 
بازیهاي تدارکاتي و امکانات و تسهیات ازم 
براي تیم ملي بگیرید تا تقابل مستمر کي روش 
با منتقدان و مخالفانش در داخل کشور و در 
آخر هم گایه هاي او و سربازانش از متولیان 
ورزش به دلیل کوتاهي هایي که انجام دادند. اما 
هرچه بود که این مسیر طي شد و ختم خوش 
آن با برافراشته شدن پرچم سفید کي روش مقابل 
منتقدانش آغاز شد و پایان خوش ترش، مي تواند 
قهرماني در جام ملتها پس از ۴۲ س���ال باشد. 
اتفاقي محتمل با توجه به تیم خوبي که ساخته 
شده و کي روش نقش اصلي را در سامان دادن 

به این تیم داشته است.
شاید تنش ها و حاشیه ها دور و اطراف تیم 
ملي و بخصوص انتقادات کارشناسان منتقد از 
جنس مربیان، پیشکسوتان، روزنامه نگاران و ... 
به طور کامل تمام نشده باشد اما آنچه که طي 
روزهاي اخیر به چش���م آمده، حمایتهاي همه 
اعضاي خانواده فوتبال از تیم ملي براي رسیدن 
به آرامش بوده است. آرامشي که بواسطه دست 
آشتي کي روش به سمت منتقدانش آغاز شده 
و شاید سه، چهار هفته اي بیشتر طول نکشد 
اما همین زمان هم براي موفقیت و نتیجه گیري، 
کافي است هرچند که تنها واکنش ناخواسته و 
کمرنگ که مي تواند به نوعي دامن  کي روش 
را بگیرد  عکس العمل به حق فریاد شیران نسبت 
به اظهارنظر کواکبیان نماینده مجلس در مراسم 
تقدی���ر از مربیان برتر فوتبال صورت گرفت. 
آنجایي که کواکبیان عنوان کرد به پاس زحمات 
کي روش، باید نشان شهروند افتخاري به وي 
اهدا ش���ود و فریاد شیران به نماینده مجلس 
یادآوري کرد که بهتر است در مسائلي که در 
حیطه  کاري اش قرار مي گیرد اظهارنظر کند و 
ای���ن ماجرا را بگذارد به عهده اهالي فوتبالي. 
اتفاقي که خوش���بختانه کشدار نشد تا  آرامش 
کي روش یا تیم ملي را برهم بزند. با این وجود 
کاش مي شد آرامش سه یا چهار هفته اي که تیم 
ملي فوتبال با آن روبرو شده است، دائمي باشد 
و آن هم نه فقط براي تیم ملي و یا حتي کل 
فوتبال بلکه براي کل ورزش کشور. اما طبیعي 
اس���ت که با زوایاي مختلفي که ورزش دارد 
آرامش دائمي براي ورزش، بیشتر به یک آرزو 
ش���بیه است تا هر مورد دیگري. اما اي کاش 
این آرامش سه، چهار هفته اي، حکم آتش بس 
موقتي را نداشته باشد و آتش زیر خاکستري 
نباشد که قرار است با پایان جام ملتهاي آسیا، 
دوباره برقرار ش���ود، چرا که زمینه هاي آن از 

هم اکنون آماده است.
به هر حال بر فرض اینکه قهرمان شویم � 

که همه عاقه مندان به فوتبال و مردم کشورمان 
از ته دل آرزوي آنرا دارند � چگونه مي ش���ود 
دل چرکیني کي روش و ملي پوشان را از متولیان 
ورزش پاك کرد بخصوص آنهایي که قول داده 
بودن���د در صورت قهرماني با متولیان ورزش، 
عک���س یادگاري نگیرند و باز برفرض اینکه 
قهرمان نشویم، چگونه مي توان منکر تنش ها 
یا حداقل انتقادات متولیان ورزش���ي شد که 
فق���ط چند روز قبل از آغاز این مس���ابقات 
و در بحبوحه انتقادات ملي پوش���ان نسبت به 
کوتاهي هاي مس���ئوان ورزش کشور، مدعي 
شدند تمام حمایتها از ملي پوشان به عمل آمده 

و این تیم باید قهرمان شود.
هر دو روي این سکه یعني انتظار کشیدن 
براي شعله ور شدن آتش زیر خاکستر پس از 
پایان جام ملتهاي آس���یا و البته بر این ماجرا 
بیفزائید، اظهارنظرهاي منتقداني را که بواسطه 
حمایت از تیم ملي و حاکم شدن فضاي آرام 
براي ملي پوشان، فعاً فیتیله ها را پائین کشیده و 
بعد از جام ملتها، لب به سخن خواهند گشود. 
با تمام این اوصاف آنچه که انکار ناشدني است 
تأثیرگذاري حداکثري کي روش در ساخته شدن 
تیمي است که همه به آن افتخار مي کنند و منتظر 
افتخارآفریني هایش، هستند. تیمي که اگرچه در 
ماههاي گذشته کارشناسان مختلف در مورد آن 
و حتي انتخاب بازیکنان این تیم توسط کي روش 
نظر داده اند � که بعضاً حب و بغضها هم در این 
اظهارنظرها بي تاثیر نبوده است � اما امروز که همه 
نگاه حمایتي از این تیم را دارند، چه کسي بهتر 
از مرتضي محصص، مدرس بین الملل فوتبال 
مي تواند جزء جزء این تیم و قابلیت  هایش را با 
نگاهي مثبت بشکافد و در مورد حریفان تیم ملي، 
نیز نظر بدهد. اظهارنظري دقیق و جزء به جزء 
که در آستانه اولین بازي تیم ملي فوتبال در جام 
ملتهاي آسیا، مي تواند نگاه مثبت همه عاقه مندان 
به فوتبال را در پي داشته باشد در حالیکه هیچ 
بعید نیست اگر چند ماه قبل چنین اظهارنظري 
مي کرد، برخي مدعي حمایت وی از کي روش، 
مي شدند. تحلیلي دقیق و مثبت از قابلیت هاي 

تیمي که شایستگي قهرماني را دارد.
محص��ص: خط ميانی، نقطه قوت تيم 

ملي است
مدرس بین المللی فوتبال می گوید، خط 
میانی تیم ملی، نقطه قوت آن در جام ملت های 
آسیاست. محصص همچنین خط دفاعی ایران 

را سد محکمی برای رقبا می داند.
مرتضی محصص در گفت وگو با ایسنا، 
درباره دعوت سه هفته ای مربیان داخلی به آرامش 
توسط کی روش در آستانه جام ملت های آسیا 
اظهار کرد: ما در سه هفته پیش رو به آرامش 
نی���از داریم و من با این موضوع موافقم اما از 
طرفی معتقدم تیم ملی باید همیشه در آرامش 
باشد. تنها مساله جام ملت های آسیا نیست و 

جامعه فوتبال، تمام دست اندرکاران از مربیان و 
بازیکنان گرفته تا مسئوان فدراسیون و داوران 
باید همیشه به دنبال این آرامش باشند. عقیده 
شخصی ام این است که نباید زود قضاوت کنیم. 
کی روش و مربیان پیش���ین تیم ملی، خدمات 
بزرگی به فوتبال ایران کرده اند. ممکن اس���ت 
برخی تصمیماتش بر وفق مراد برخی نباشد و 
از طرفی هم ممکن است هر مربی اشتباه کند اما 
نمی توان تاثیرگذاری کی روش بر فوتبال ایران را 
کتمان کرد. او همیشه به انتخاب بازیکن از خارج 
کشور عاقه نشان داده و برخی انتقاد می کنند که 
کی روش به لیگ ایران اعتقاد ندارد اما نمی توان 

این ویژگی را ضعف یک مربی دانست.
او افزود: تعادل بسیار خوبی در خط میانی 
تیم ملی داریم. فهرست اعامی کادرفنی برای 
جام ملت ها آسیا پیش رویم است و می خواهم 
آنالیزی از این لیست داشته باشم. از ترابی که 
شاید جوان ترین بازیکن ما باشد گرفته تا اشکان 
دژاگه با تجربه، جزو بهترین بازیکنان ما هستند 
که در خط میانی قرار دارند. به این اسامی باید 
مسعود شجاعی را هم اضافه کنیم که شنیده ام 
قرار است آخرین حضورش در تیم ملی باشد. 
کی روش در میانه زمین، نباید نگرانی داش���ته 
باشد. هرچند دلیل عدم انتخاب علی کریمی را 
در این منطقه نمی دانم اما در مجموع معتقدم که 
تیم ملی ایران صاحب کمربند قوی میانی است. 
این موضوع، نقطه قوت تیم کی روش است. هر 
کدام از این بازیکنان قابلیت بازی در پست های 
مختلف را دارند و می توانند هم در خط حمله و 
هم دفاع به کار گرفته شوند. مثل احمد نوراللهی 

و روزبه چشمی و حتی وحید امیری.
کارشناس و مدرس فوتبال در ادامه بررسی 
فهرست نهایی تیم ملی برای جام ملت های آسیا 
بیان کرد: کی روش در خط حمله طبق معمول 
به کسانی فرصت داده که به آن ها اعتماد دارد 
و می دان���د به فرامینش گوش می دهند. لحظه 
از دست دادن توپ برای کی روش بسیار مهم 
بوده و در بازی ها مشخص است که برای این 
لحظه، تمرین کرده اند. در این زمینه، طارمی و 
انصاری فرد خوب عمل می کنند و زود به میانه 
زمین بازمی گردند تا در تصاحب دوباره توپ 
به س���ایر بازیکنان کمک کنند. باید قبول کرد 
که کی روش صاحب سبک است و تاثیرش را 

روی فوتبال ایران گذاشته است.
محصص همچنین با تمجید از بازی بدون 
ت���وپ تیم ملی، توضیح داد: بازی بدون توپ 
تیم ملی، بسیار منظم و تاثیرگذار است و تاثیر 
بازیکنی که بدون توپ است، از تاثیر بازیکن با 
توپ بیشتر به نظر می رسد. این، درس بزرگی 
است که کی روش به فوتبال ایران داده و این 
موضوع را در دو جام جهانی اخیر به نمایش 
گذاشته است. ما از روی بخت و اقبال به این 
موفقیت ها دست پیدا نکرده ایم و قطعا برنامه ای 

پش���ت همه این ها بوده است. در حال حاضر 
در اردوی تیم ملی نیستم اما از نحوه انتخاب 
بازیکن ها راضی ام. هر چند همه ما یکس���ری 
بازیکن مورد عاقه داریم که دوس���ت داشتیم 
در اردوی تیم ملی می ماندند اما اآن زمان آن 
نیست که جای بازیکن مورد عاقه مان را خالی 
بدانیم. اآن زمان روحیه دادن و ایجاد همدلی 

بیشتر است.
او در ادامه بررس���ی فهرست تیم ملی به 
"اهمیت حضور سردار آزمون و مهدی طارمی 
در خط حمله" اش���اره کرد و افزود: امیدوارم 
آزمون که مصدوم شده، به مسابقات برسد چرا 
که از بازیکنان مهم تیم اس���ت. ما با حضور 
طارم���ی و آزم���ون می توانیم در خط حمله، 
تغییر ایجاد کنیم. این اتفاق می تواند حریف را 
غافلگیر کند و شما زمانی می توانی چنین کاری 
کنی ک���ه بازیکنانت از نظر فیزیکی و روانی 

آماده باشند.
مدرس بین المللی فوتبال همچنین درباره 
وضعیت خط دفاعی ای���ران در جام ملت ها 
تصریح کرد: کنعانی زادگان با ۲۴ س���ال سن، 
می توان���د از مدافعان مرکزی خوب تیم ملی 
باش���د و اصا جای تعجب نیست که اگر او 
به عنوان مدافع مرکزی فیکس در جام ملت ها 
بازی کند. مجید حسینی نیز صاحب تجربه شده 
است. منتظری و پورعلی گنجی نیز همین طور. 
معتق���دم خط دفاعی ما با حضور حاج صفی، 
منتظری و غفوری می تواند سد محکمی برای 
هر تیمی در آس���یا باشد. ما همچنین صاحب 
بهترین دروازه بان آسیا هستیم. علیرضا بیرانوند 
ن���ه به خاطر این که پنالتی رونالدو را در جام 
جهانی مهار کرد بلکه به خاطر درخشش های 
مداومش در پرسپولیس و تیم ملی، آماده ترین 
دروازه بان محسوب می شود. او صاحب تجربه 
باایی شده و به خوبی با مدافعان پیش رویش 

ارتباط برقرار می کند.
محصص تاکید کرد: من تیمی را در جام 
ملت های  آسیا قهرمان  می بینم که بازیکنانش به 
لحاظ ارتباطات کامی و غیرکامی بهتر باشند. 
ارتباط غیرکامی با تمرین ها و حرکات بدون 
توپ به دست می آید. ارتباط کامی نیز حال 
مشکات است و باید قبل، حین و بعد از بازی 
وجود داشته باشد. هر تیمی که در این مسابقات 
قهرمان شود، از نظر ارتباطی در سطح باایی 
قرار دارد؛ به خصوص ارتباط غیرکامی. باید 
بازیکنان هم دلی و هم خوانی داشته باشند. در 
غیر این صورت کار، بسیار سخت خواهد شد. 
اگر بهترین مربی دنیا را هم روی نیمکت داشته 
باشید، او نمی تواند معجزه کند اما ارتباطات قوی 
می تواند بسیار از ضعف ها را بپوشاند. زمانی که 
همدلی ایجاد شود، توانایی شکست دادن هر 

حریفی وجود خواهد داشت.
 او همچنین در بخش دیگری از گفت وگو 
به بررسی حریفان ایران در جام ملت های آسیا 
پرداخت و گفت: بازی نخست ما مقابل یمن 
فوق العاده مهم اس���ت و ما باید قدم اول را 
خوب برداریم. نتیجه مس���اوی یا شکست در 
این بازی اصا جالب نیست. ما نباید یمن را 
یک کشور جنگ ز ده و ضعیف بدانیم. این تیم 
در خارج از یمن اردو برگزار کرده و صاحب 
مربی  خوبی از کشور چک است. این تیم اصا 
حریف ضعیفی نیست و نباید ملی پوشان، این 
ب���ازی را از پیش برنده بدانند. در مورد ویتنام 
هم باید بگویم، من یک ماه پیش در این کشور 
دوره مربی گری تدریس کردم. سرمربی ویتنام، 

یک مربی اهل کره جنوبی اس���ت که دستیار 
گاس هیدینگ در جام جهانی ۲۰۰۲ بوده است. 
او ۹ س���ال پیش نیز در کاسی، شاگردم بود. 
مربی بسیار با درایتی است. من دو بازی از ویتنام 
را مقابل کامبوج و اندونزی دیده ام. آن ها بسیار 
دونده و منسجم هستند. البته کی روش بهتر از 
من آن ها را می شناسد. تیم ملی عراق نیز برای 
همه عاقه مندان به فوتبال، تیم شناخته  شده ای 
است. بازیکنان بسیاری از این کشور در ایران 
بازی کرده اند و مصاف با عراق، س���خت ترین 
بازی مرحله گروهی ما خواهد بود. آن ها مربی 
جوان اما باتجربه ای دارند که سابقه حضور در 
فوتبال اسلوونی، مقدونیه و امارات را در کارنامه 
دارد. در مجموع عراق، قدرتمندترین حریف 
گروهمان اس���ت اما نباید دو تیم دیگر را هم 

دست کم بگیریم. 
محص���ص اضافه کرد: حریفان ایران در 
مراحل حذفی را نمی توان پیش بینی کرد اما ژاپن 
تیم همیشه آماده ای است. من با کی روش هم 
عقیده ام و استرالیا، کره جنوبی و ژاپن را حریفان 
اصلی ایران می دانم. چین نیز با این که با لیپی 
شکست خورده اما تیم خوبی است. فیلیپین با 
اریکسون نیز همین طور است. مجسم کردن 
برنده قبل از شروع بازی ها، کار بچه گانه ای است. 
ما یک جام بس���یار سخت را پیش رو داریم. 
امارات با زاکرونی از چند ماه قبل تمرین کرده 
و اگر قرار باشد با این تیم بازی کنیم، مصافی 
طوفانی خواهد شد. شناختی که کشورهای حوزه 
خلیج فارس از ما دارند، به اندازه ش���ناخت ما 
از آن ها نیست. در هر حال، شانس کره جنوبی، 
استرالیا و ژاپن روی کاغذ برای رسیدن به فینال 
زیاد است اما ساده اندیشی است که این سه تیم 
را شانس اصلی فینالیست شدن بدانیم. معتقدم 
جام بس���یار سختی پیش رو است. او در پاسخ 
به این پرسش که آیا هواداران تیم ملی باید از 
تساوی در دیدار دوستانه مقابل فلسطین نگران 
باشند، گفت: نه تنها تساوی مقابل فلسطین نگران 
کننده نیست بلکه حتی اگر به این تیم می باختیم 
هم نباید نگران می ش���دیم. بسیاری از مربیان، 
قدرت واقعی تیمشان را قبل از مسابقات نشان 
نمی دهند. شکست دادن فلسطین برای فوتبال 
ایران، افتخار نبود. ما باید بدانیم که کی روش 
مربی بسیار با تجربه ای است. یکی از برگ های 
برنده مربیان پرتغالی مثل مورینیو و کی روش 
همین زیرکی آن هاست. آن ها بسیار باهوش و 
زیرکند و هیچ وقت تمام قوای تیمشان را به 

حریف نشان نمی دهند.
محصص همچنین از "انگیزه س���رمربی 
تیم ملی برای اضافه کردن قهرمانی به کارنامه 
درخش���انش در فوتبال ایران" گفت و افزود: 
کی روش با ایران، قهرمانی نداش���ته و امیدوارم 
نمایش خوبی در جام ملت ها داشته باشد. نه این 
که بخواهیم با پنالتی قهرمان شویم. البته قهرمان 
شدن به هر روشی، عالی است و ایرادی ندارد 
اما امسال، تیم ملی ایران شایسته این است که 
با بازی خوب و شیوه دلخواه کی روش قهرمان 
شود؛ نه از روی شانس، اقبال و اشتباه حریف. 
این یک فرصت طایی است که تیم ملی بتواند 
قهرمان شود اما کار بسیار سخت است. هیچ 
تیمی در مس���ابقات نیست که دلش نخواهد 
قهرمان شود. امیدوارم آن وحدت و همدلی که 
کی روش گفته، برای همیش���ه در فوتبال ایران 
پایدار باش���د. این طور نباشد که قبل از یک 
تورنمنت خاص به تفاهم برسیم و دوباره بعد 

از مسابقات، مشکات هویدا شود.

زمان نشست خبری کی روش مشخص شد
زمان کنفرانس مطبوعاتی کی روش قبل از 
بازی با یمن مشخص شد.به گزارش خبرگزاری 
فارس و به نقل از روابط عمومی فدراسیون فوتبال، 
بنا بر اعام کنفدراسیون فوتبال آسیا، کنفرانس 
مطبوعاتی کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی، 
پیش از دیدار با یمن، امروز س���اعت ۱7:۱5 در 
ورزشگاه محمد بن زاید برگزار خواهد شد.جلسه 
هماهنگی این دیدار هم امروز س���اعت ۱۴:۱5 

درهمین ورزشگاه برگزار می شود.
رقابت سه کاندیدا در انتخابات فدراسیون انجمن های ورزشی

مجمع انتخاباتی فدراسیون انجمن  های ورزشی امروز با حضور سه 
کاندیدا برگزار می ش���ود.به گزارش خبرنگار مهر، بعد از گذشت حدود دو 
ماه از پایان دوره ریاست محمد علیپور در فدراسیون انجمن های ورزشی، 
انتخابات این فدراسیون در محل هتل المپیک برگزار می شود. محمد علیپور، 
احمد اسدزاده  و صمد ولی زاده کاندیداهایی هستند که برای شرکت در این 
انتخابات تایید صاحیت شده اند. انتخابات فدراسیون انجمن های ورزشی 

ساعت ۱۰ صبح آغاز می شود.
پاسخ دبیر مجمع کاراته به شائبه های ثبت نام فرجی

دبیر مجمع انتخابات ریاست فدراسیون 
کاراته گفت: فعا حضور هیچ یک از کاندیداها 
در انتخابات قطعی نیست.به گزارش ایسنا، زمان 
ثبت نام کاندیداهای مجمع انتخاباتی ریاست 
فدراسیون کاراته در شرایطی روز ۱۲ دی ماه به 
پایان رسید که با اخبار و حواشی زیادی همراه 
بود. مهم ترین این حواشی ثبت نام دوباره فرجی 
پس از استعفا در این انتخابات بود.محمدرضا 

کاشانی دبیر مجمع و مسئول ثبت نام نامزدهای انتخابات کاراته در خصوص 
احتمال حضور فرجی در این مجمع گفت: فعا نمی توانم حضور کسی را 
قطعی اعام کنم اما ما تا کنون از ۲۳ نامزد انتخاباتی ثبت نام کرده ایم.باید 
اسامی کاندیداها را به کمیسیون تطبیق ارسال کنیم تا پس از بررسی ها نفرات 

حاضر در مجمع مشخص شوند و چیزی قطعی نیست.
نکونام به نساجی بازگشت

جواد نکونام در نیم فصل دوم لیگ برتر هم 
به عنوان سرمربی تیم نساجی مازندران به فعالیت 
ادامه خواهد داد.به گزارش خبرگزاری فارس و 
به نقل از روابط عمومی باشگاه نساجی، فرهاد 
صنیعی فر، مالک و رئیس هیات مدیره باش���گاه 
گفت: طی روزهای آخر هفته گذشته و با توجه 
به جمیع جهات جلساتی با جواد نکونام، سرمربی 
نیم فصل اول تیم، برگزار ش���د و هم مالکان و 
اعضای هیات مدیره و هم ایشان نقطه نظرات خود را بیان کردند و پس از 
چند جلسه به نکات مشترکی دست یافتیم و طرفین تعهدات ازم برای ادامه 
همکاری را به یکدیگر دادند و قرار شد آقای نکونام یک بار دیگر به عنوان 

سرمربی تیم نساجی مازندران فعالیت خود را از سر بگیرد.
علی پروین: به قهرمانی تیم ملی امید دارم

کاپیتان س���ابق تیم ملی فوتبال گفت: با 
شرایطی که تیم ملی در حال حاضر دارد، امید 
زی���ادی به قهرمانی این تیم داریم. علی پروین 
در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داش���ت: 
خوشبختانه تیم ملی کشورمان اردوی تدارکاتی 
مناسبی را داشته و توانسته با حضور هشت ساله  
کی روش به شرایط خوبی برسد. وی تأکید کرد: 
اگرچه بازی های تدارکاتی زیادی نداشتیم ولی 

خوشبختانه با توجه به آمادگی باایی که بازیکنان داخلی و شاغل در اروپا 
دارند، مطمئن هستم این تیم می تواند حرف های زیادی برای گفتن داشته 
باشد. کاپیتان سابق تیم ملی افزود: به تیم ملی امید زیادی دارم و فکر می کنم 

بتوانیم بعد از ۴۳ سال به قهرمانی در جام ملت های آسیا دست پیدا کنیم.
پروین در پاسخ به این پرسش که انتظارات مردم از این تیم ملی بسیار 
باا رفته، گفت: باید به مردم حق بدهیم، آنها سال هاست که منتظر قهرمانی 
تیم ملی کشورشان در جام ملت های آسیا هستند و با شرایطی که تیم ملی 
کشورمان در این روزها دارد، مطمئناً این انتظار بیهوده نیست؛ امیدوارم بتوانیم 

پس از سال ها، جام را باای سر ببریم.

اخبار کوتاه داخلی

اعتراض مالکان خانه 
»نیما یوشیج«  به 
میراث فرهنگی  

سرپرست ش���هرداری منطقه 
یک تهران م���ی گوید: تعیین طرح 
فرهنگی برای خانه »نیما یوش���یج« 
در ش���مال پایتخت از سوی میراث 
فرهنگی  اعتراض مالکان فعلی را در 
پی داشته است، به گونه ای که اعام 
 کرده اند در شرایط کنونی امکان مذاکره 

نیست .
اسماعیل بدریان دیروز در گفتگو 
با ایرنا،اظهارداشت: در روز افتتاح خانه 
- موزه سیمین و جال، احمد مسجد 
جامعی عضو شورای شهر تهران بر 
تعیین تکلیف این خانه تاکید کرد که 
بافاصله موضوع در دس���تور کار و 

پیگیری قرار گرفت.
وی با اش���اره به این که میراث 
فرهنگی برای این خانه طرح فرهنگی 
درنظرگرفته اس���ت و زمانی که یک 
ملک دارای این طرح باشد قیمت آن 
پایین می آید،خاطرنشان کرد: مالکان از 
این موضوع شکایت کردند و خواستار 

حذف طرح فرهنگی هستند.
سرپرست شهرداری منطقه یک 
تصریح کرد: مالکان فعلی هم با یکدیگر 
اختافات جدی دارند و اعام کرده اند 
اکنون امکان مذاکره در باره این خانه 

را ندارند.
وی اف���زود: مالکان این ملک 
می خواهند پس از شکستن رای وارد 
مذاکره در این باره شوند. با توجه به این 
که تعیین قیمت کارشناسی برای اماك 
تا ش���ش ماه اعتبار دارد و شهرداری 
باید برای آن هزینه کند، بنابراین هر 
زمان  بخواهیم با مالکان وارد مذاکره 
شویم قیمت کارشناسی ملک را تعیین 

خواهیم کرد.

انتصاب مدیرکل  دفتر 
امور اتباع خارجی 

وزارت کشور 
وزیر کشوردر حکمی »مهدی 
محمودی« را به سمت مدیرکل دفتر 
ام���ور اتباع و مهاجرین خارجی این 

وزارتخانه منصوب کرد.
به گزارش ایرنا،  مهدی محمودی 
به پیشنهاد معاون امنیتی و انتظامی و از 
سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر 

کشور به این سمت منصوب شد.
در حکم وزیر کشور، رسیدگی 
و نظارت برهمه امور اتباع و مهاجرین 
خارجی، جمع آوری اطاعات، آمار 
و مشخصات افراد یاد شده و به روز 
بودن آن، بررسی و ارائه راهکارهای 
ازم به منظ���ور جلوگیری از ورود 
غیر مجاز، اشتغال و اقامت غیر مجاز 
اتباع خارجی، پیگیری موارد مربوط به 
کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی از 
جمله مواردی است که برنامه ریزی 
هدفمن���د، کارآمد و مبتنی بر اصول 
مدیرکل جدید امور اتباع و مهاجرین 
خارجی در مورد آن ضروری اعام و 
اهتمام و تاش نسبت به اجرایی شدن 

آن مطالبه شده است.

وم
 د

ت
وب

ن

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي
شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ���� نسبت به خريد �يز� �نر�تو� 200 كيلو �لت �مپر سيا� مو�� نيا� خو� �� فر�شندگا� ��جد شر�يط پس �� ���يابى كيفى  �قد�� نمايد.

شر� مختصر� �� كاال(نو� � كميت �كيفيت كاال):
�يز� �نر�تو� 200 كيلو �لت �مپر سيا�شر�

971010713شما�� مناقصه
4مقد��
�ستگا���حد

532,000,000مبلغ ضمانت نامه ( �يا� )
��  ��� يكشنبه تا�يخ 1397/10/16  لغايت ��� پنجشنبه تا�يخ 1397/10/20مهلت فر�� �سنا�

تا ساعت 10 صبح ��� شنبه تا�يخ 1397/11/06مهلت   تحويل �سنا� مناقصه به �ستگا� مناقصه گز��
ساعت 15 ��� ��شنبه تا�يخ 1397/11/08تا�يخ با�گشايي

تهر�� � خيابا� شيخ بهايي جنوبى � شهر� ��لفجر � �نتها� كوچه سو� � ����� �بيرخانه شركت تو�يع محل تحويل � با�گشايي �سنا�
نير�� بر� تهر�� بز��  � محل با�گشايى: سالن جلسا�

مبلغ � نو� س�پر�� ش�ركت �� مناقصه: مناقصه گر�� مي بايست تضمين شركت �� مناقصه �� به صو��  ضمانت نامه بانكي � چك تضمين شد� بانكي � ���يز �جه به حسا� جا�� 
ش���ما�� 0101801171004 بانك صا���� شعبه مالصد�� به نا� ش���ركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز��� بلوكه �� مطالبا� تائيد شد� نز� �مو� مالى شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� 

بز��  ���ئه نمايند.
به پيشنها�ها�  فاقد سپر�� � سپر�� ها� مخد�� � سپر�� ها� كمتر �� ميز�� مقر� � چك شخصي � نظاير �� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد . 

مبلغ  �محل فر�� �سنا�: 
جهت ش���ركت �� هر مناقصه � مبلغ 1,500,000به صو�� �لكتر�نيكي  صرفا� �� طريق ��گا� پر��خت �ينترنتي سايت شركت به نشاني  http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نا� 

مناقصه � مز�يد� �قد�� به خريد �سنا� نمايند.
به پيشنها�ها� فاقد �مضا �  مشر�� �  مخد�� �پيشنها�هايي كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� ��فر�خو�� ��صل شو� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

شر�يط متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه : 
هزينه ��� 2  نوبت �گهى �� ���نامه �طالعا�  به عهد� برند� مناقصه مى باشد 

ساير �طالعا� � جزييا� مربوطه �� �سنا� مناقصه مند�� �ست .
نشاني ها� كسب �طالعا� بيشتر :

    www.tavanir.org.ir:سايت شبكه �طال� �ساني معامال� شركت تو�نير  
 http://iets.mporg.ir  :�سايت پايگا� ملى مناقصا

  http://moamelat.tbtb.ir : ��سايت شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز

روابط عمومي شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ ( سهامي خاص )

وم
 د

ت
وب

ن

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى
ش�ركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ���� �جر�� عمليا�  �نتقا� نير� � برقرس���انى شبكه ها� تو�يع نير�� بر�  �� منطقه بر�  قد� خو� �� به پيمانكا��� 

��جد شر�يط ��گذ�� نمايد . 
شر� مختصر� �� كا�:

قد�نا� منطقه بر�
971210705شما�� مناقصه

�نتقا� نير� � برقرساني موضو� مناقصه
2/508/812/060مبلغ بر���� �نجا� كا� (�يا�)

251,000,000مبلغ ضمانت نامه شركت �� مناقصه  ( �يا� )
�� ��� يكشنبه تا�يخ 97/10/16 لغايت ��� پنج شنبه  تا�يخ لغايت 97/10/20مهلت فر�� �سنا�

تا ساعت 9صبح ��� ��شنبه تا�يخ 97/11/01تا�يخ ��يافت �سنا� مناقصه �� مناقصه گر��
ساعت 10 صبح ��� ��شنبه تا�يخ 97/11/01تا�يخ با�گشايي �سنا� مناقصه
تهر��  – خيابا� �يت �... كاشانى – سه ��� جنت �با� - ����� �بيرخانه- محل با�گشايي سالن جلسا� منطقهمحل تحويل � با�گشايي �سنا�

نو� سپر�� شركت �� مناقصه: به صو��  ضمانت نامه بانكي  � يا چك تضمين شد� بانكي  يا ���يز �جه به حسا� جا�� شما�� 0101801171004 به نا� شركت تو�يع 
نير�� بر� تهر�� بز�� بانك صا���� شعبه مالصد�� � يا مطالبا� ثبت � تاييد شد� نز� �مو� مالي شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� ���ئه نمايند.

به پيشنها�ها� فاقد سپر�� � سپر�� ها� مخد�� � سپر�� ها� كمتر �� ميز�� مقر� � چك شخصي � نظاير �� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد . 
مبلغ فر�� �س�نا�: جهت ش����ركت �� مناقصه � مبلغ 1,500,000 �يا� به صو�� �لكتر�نيكي  صرفا� �� طريق ��گا� پر��خت �ينترنتي س����ايت شركت به نشاني  

http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نا� مناقصه � مز�يد� �قد�� به خريد �سنا� نمايند.
به پيشنها�ها� فاقد �مضا�  مشر���  مخد�� �پيشنها�هايي كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� ��فر�خو�� ��صل مي شو� � مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

شر�يط متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه : 
- ��شتن گو�هينامه صالحيت پيمانكا�� ���شته نير� ��معا�نت برنامه �يز� �نظا�� ��هبر�� �ياست جمهو�� (سا�ما� مديريت �برنامه �يز�) �لز�مى مى باشد. 

- هزينه ��� �� نوبت �گهى �� ���نامه �طالعا� به عهد� برند� مناقصه مى باشد .
ساير �طالعا� � جزييا� مربوطه �� �سنا� مناقصه مند�� �ست .

نشاني ها� كسب �طالعا� بيشتر :
    www.tavanir.org.ir:سايت شبكه �طال� �ساني معامال� شركت تو�نير  

 http://iets.mporg.ir  :�سايت پايگا� ملى مناقصا
  http://moamelat.tbtb.ir : ��سايت شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز

روابط عمومي شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ ( سهامي خاص )
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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

جناب آقاي مهندس سعيد ظاهرگيور
با كمال تأثر و تأس��ف غم از دس��ت دادن پدر عزيزتان را 

تسليت عرض مي نماييم.
و از درگاه ايزدمنان براي آن مرحوم غفران الهي و براي 

بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.
شركت ساختماني كولهام

همكار ارجمند
جناب آقاي دكتر شهريار لسان پزشكي
عضو محترم هيئت مديره انجمن علمي 

متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت پدر گراميتان را به حضور 
جنابعالي و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده و از 
درگاه خداوند متعال براي آن ش��ادروان آمرزش الهي و 

براي شما و بازماندگان صبر و سامتي آرزومنديم.
هيئت مديره انجمن علمي متخصصين
 علوم آزمايشگاهي باليني ايران

همكار محترم
جناب آقاي دكتر جال الدين سميعي

با نهايت تأس��ف و تأثر درگذشت خواهر گراميتان را به 
شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده و از خداوند 
متعال براي آن عزيز سفركرده غفران الهي و براي شما 

و بازماندگان صبر و سامتي مسئلت داريم.
مديرعامل، هيئت مديره و پزشكان
 بيمارستان شهرام

جناب آقاي دكتر نيلفروش زاده
باكمال تأس��ف و تأثر درگذش��ت پ��در گراميتان را به 
جنابعالي و خانواده محترم تسليت عرض نموده و براي 
آن مرح��وم غف��ران الهي و براي آن جناب و بازماندگان 
صبر و شكيبايي از درگاه ايزد يكتا مسئلت مي نماييم.
هيئت مديره انجمن متخصصين پوست ايران

جناب آقاي دكتر ايرج قدوسي
مصيبت وارده را به شما و خانواده محترم تسليت عرض 

مي نماييم.
بيمارستان ايرانمهر
دكتر علي اكبر خورسندي و بانو

جناب آقاي دكتر محمد فرزان
مصيبت وارده را به شما و خانواده محترم تسليت عرض 

مي نماييم.
بيمارستان ايرانمهر 
 دكتر علي اكبر خورسندي و بانو

جناب آقاي دكتر محمدرضا نيشابوري
مصيبت وارده را به شما و خانواده محترم تسليت عرض 

مي نماييم.
بيمارستان ايرانمهر
 دكتر علي اكبر خورسندي و بانو

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 دكتر مرتضي رجايي
مصيبت وارده را صميمانه تس��ليت عرض نموده و خود 

را در غم شما شريك مي دانم.
دكتر غامعلي عكاشه

بقا مختص ذات يگانه اوست
با اندوه فراوان و قلبي شكسته درگذشت

 همسري بزرگوار، فداكار و مهربان شادروان

را به اطاع مي رساند.
مراس��م ختم روز دوشنبه 97/10/17 از ساعت 20 الي 
21:30 در مس��جدالرضاء)ع( واقع در خيابان خرمشهر 

ميدان نيلوفر برگزار مي گردد.
حضور ش��ما عزيزان موجب ش��ادي روح آن مرحومه و 

تسلي دل بازماندگان خواهد بود.
خانواده هـاي: ابراهيمـي، نصيرپور اسـكويي و 

ساير بستگان 

بقاء مختص ذات يگانه اوست

با اندوه فراوان و قلبي شكسته درگذشت پدري بزرگوار، 
فداكار و مهربان ش��ادروان دارا مشـكوتي را به اطاع 
مي رس��اند. مراس��م ختم روز يكش��نبه 97/10/16 از 
س��اعت 15 الي 16/30 در مس��جد حجت ابن الحسن  
واقع در س��هروردي ش��مالي برگ��زار مي گردد، حضور 
ش��ما عزيزان موجب شادي روح آن مرحوم و تسلي دل 

بازماندگان خواهد بود.
خانواده هـاي: مشـكوتي ـ  جالـيـ  عليپـورـ  

منطقي و ساير بستگان

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

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

آن شمس كه روشنگر عقل و بصرم بود.
آري! پدرم بود! 

دي ماه، پنجاهمين سالگشت فراق استاد اخاق و هّمت 
حياتمان: زنده ياد پرويز ياورزاده پدر هميش��ه قرين 
چشم و دل عبرت بينمان را با ياد همواره در باور نشسته 
مادر جنت مقدممان پروين مطلق كبير، و يادمانهاي 
جاودان��ه خواهر پ��اك نهادمان فاطمه يـاورزاده، به 
سوگ مي نش��ينيم و بر تربت پاكش��ان سجده تعظيم 

مي گذاريم.
دكتـر پروانـهـ  فرزانهـ  دكتـر محبوبه و نعمت 

ياورزاده 

آگهی تغییرات شرکت پردازش اطاعات مالی پویا سهامی خاص
 به شماره ثبت 354983 و شناسه ملی 10104050978 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/17و مجوز شماره 
122/39788مورخ 1397/7/10سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : سال مالی شرکت بدین شرح تغییر یافت و از یکم مهر ماه هر سال تا سی و یکم 

شهریور ماه سال بعد تعیین گردید. ماده مربوطه در اساسنامه اصاح شد.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310624(

آگهی تغییرات شرکت عمران کیسون شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 519444 و شناسه ملی 14007244633 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/22 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین شد: - شرکت فراسر)سهامی 
خاص( به شناس���ه ملی10101592082 به نمایندگی آقای رضا سعیدکار به 
شماره 0047614153 به سمت رئیس هیئت مدیره - شرکت توسعه مهندسی 
کیسون)سهامی خاص( به شناس���ه ملی 10103203012 به نمایندگی آقای 
سید حس���ین حسینی به ش���ماره ملی 2141051851 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره - ش���رکت صنعت آبفای کیسون)س���هامی خاص( به شناس���ه 
ملی 10102744003 به نمایندگی آقای حس���ین حس���نلو به شماره ملی 
0061403504 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهزاد حاجی شیر محمدی 
به شماره ملی 0052829057 به سمت مدیرعامل )خارج از اعضا ( کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور ش���رکت با امضاء مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا 

رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310623(

آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک 
سهامی عام به شماره ثبت 182565 و شناسه ملی 10102247441 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/08/29 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : --آقای س���ید مهدی رضوی به کدملی 3992109860 به 
نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان )س���هامی عام( به شناسه ملی 
10100711350 به عن���وان رئیس هیأت مدیره. -آقای س���ید مهدی 
سجادی به کدملی 0049134434 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری 
اعتاء البرز )س���هامی عام( به شناس���ه ملی 10101156935 به عنوان 
مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره. وآقای محمدعلی اسدی مشیزی به 
کدملی 3178789049 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان 
)سهامی خاص( به شناس���ه ملی 10101380313 به عنوان عضو هیأت 
مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اس���ناد 
تعهدآور و بهادار ش���رکت از جمله چک، س���فته، بروات، اسناد اعتباری، 
قراردادها، عقود اس���امی و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء 
هیأت مدیره همراه با مهر ش���رکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل 
دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسات با 
امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. - اختیارات مدیر عامل: 
هیأت مدیره اختیارات مندرج در ماده 37 اساس���نامه شرکت در خصوص 
بندهای 1-4-6-7-9-11-12-15-18-14 ماده مذکور را به مدیرعامل 

تفویض نمود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)310620(

آگهی تغییرات شرکت شیمی فرایران سهامی خاص
 به شماره ثبت 76899 و شناسه ملی 10101217670 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/31 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : آقای پژمان علیپور بشماره ملی 3379856223 
بس���مت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره -آق���ای کیومرث علیپور 
بشماره ملی 3379784753 بس���مت رئیس هیئت مدیره -آقای 
پرهام علیپور بش���ماره ملی 0078456088 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاءکلیه اوراق واسناد تعهدآورازجمله 
چک وسفته وبرات وعقوداسامی وقراردادها با امضاء2نفراز اعضای 
هیئت مدی���ره واوراق عادی ومکاتبات اداری ومراس���ات با امضاء 

مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبراست. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)310621(

آگهی تغییرات شرکت عمران کیسون شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 519444 و شناسه ملی 14007244633 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده م���ورخ 1397/05/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب 
گردیدند: شرکت فراسر)سهامی خاص( به شناسه ملی 10101592082 - شرکت توسعه 
مهندسی کیسون)سهامی خاص( به شناسه ملی 10103203012 شرکت صنعت آبفای 

کیسون)سهامی خاص( به شناسه ملی 10102744003 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310622(

آگهی تغییرات شرکت پرس بدنه آذر سهامی خاص
 به شماره ثبت 235257 و شناسه ملی 10102762000 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده م���ورخ 1397/07/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرس���ی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی 
10100569324 و آقای محمد هادی دارائی به کد ملی 4569181805 به ترتیب بعنوان 
بازرس اصلی و علی البدل برای یک س���ال مالی انتخاب شدند روزنامه اطاعات برای درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310619(

آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه نه شهر شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 333133 و شناسه ملی 10103755042 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/08/14 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - کلیه س���رمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت 

گردیده است. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310618(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پویش پرشین 
سهامی خاص به شماره ثبت 415127 و شناسه ملی 10320674750 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/06/19 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : عباس موسوی به شماره ملی 4170772180 به نمایندگی از 
شرکت گروه توس���عه انرژی آوادیس به شناسه ملی 14004066975 به 
سمت رئیس هیئت مدیره احمد شادرام به شماره ملی 0491011385 به 
نمایندگی از شرکت نیرو سرمایه به شناسه ملی 10101488239 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره ایمان قهاری به ش���ماره ملی 1754975542 به 
سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند . کلیه چک ها و اسناد 
و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات 
 مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و در غیاب مدیر عامل ، 
 با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد . 
کلیه اسناد و اوراق عادی و مراسات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت نافذ 

می باشد 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310617(

آگهی تغییرات شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین
 سهامی خاص به شماره ثبت 270934 و شناسه ملی 10103117198 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/24 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : آقای علیرضا موائی شماره ملی5909452861بنمایندگی ازشرکت 
خدمات مالی واعتباری راه اقتصادنوین شناس���ه ملی 10103190451 به 
عنوان نائب رئیس هیات مدیره) عضو موظف( برای باقیمانده دوره تصدی 
در هیات مدیره انتخاب گردی���د. آقایان محمدرضا کریمی علویجه )رئیس 
هیات مدیره( و حسن خورس���ند مودب )عضو هیات مدیره و مدیرعامل( 
در سمت خود ابقا گردیدند. امضاء های مجاز: کلیه چک ها، اسناد و اوراق 
بهادار بانکی و تعهد آور قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء 
هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیات مدیره و 
در هر 2 حالت با مهر شرکت معتبر خواهد بود.سایر مکاتبات با امضاء مدیر 
عامل و مهر شرکت در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر 

شرکت معتبر می باشد 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310613(

آگهی تغییرات شرکت بیو دارو سهامی خاص
 به شماره ثبت 218790 و شناسه ملی 10102601156 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذی���ل تعیین گردیدند: 
آقای مارتین مولر با کد فراگی���ر 100465699 به نمایندگی از طرف 
شرکت بیوتست به س���مت رئیس هیئت مدیره - آقای رضا شایگانی 
با کد ملی ش���ماره 0071725938 به نمایندگی از طرف شرکت دارو 
پخش با شناس���ه ملی 10100835286 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره - آقای ناصر ریاحی با کد ملی 0044983311 به نمایندگی از 
طرف شرکت ادونسد پاسما به سمت عضو هیئت مدیره - آقای دکتر 
سید محمد اکرمی با کد ملی ش���ماره 0056805330 به نمایندگی 
از طرف ش���رکت توزیع دارو پخش با شناسه ملی 10101725582 
به س���مت عضو هیئت مدیره - آقای کاوس پترهاکلمن با کد فراگیر 
94448305 به نمایندگی از طرف ش���رکت پاسما سرویس یورپ به 
سمت عضو هیئت مدیره - آقای محمدش���اه بختی با کدملی شماره 
0321088913 به عنوان مدیرعامل شرکت تا پایان دوره تصدی هیات 
مدیره انتخاب ش���دند. - حق امضا کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور 
شرکت از هر نوع آن با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره 
متفقا و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش���رکت معتبر 
است . - اختیارات هیات مدیره شرکت، مصرحه در ماده 35 اساسنامه 

به مدیرعامل تفویض شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310616(

آگهی تغییرات شرکت کارگزاری نهایت نگر سهامی خاص
 به شماره ثبت 157478 و شناسه ملی 10102002047 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/21 و مجوز شماره 122/41428 
مورخ 1397/08/28 س���ازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : محل شرکت 
به نش���انی استان تهران ، شهرس���تان تهران ، بخش مرکزی ، ش���هر تهران، ونک ، کوچه بهار 
چهارم ، کوچه مفتاح ، پاک 31 ، س���اختمان پروژه کارگزاری نهایت گر ، طبقه اول کدپستی 

1435855984 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصاح گردید . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310615(

آگهی تغییرات موسسه بهین سپهر رایانه
 به شماره ثبت 40432 و شناسه ملی 14006436701 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/04/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محل شرکت به :تهران، شهر تهران : سهروردی شمالی، خیابان شهید رضا 
شکرابی)زهره(، کوچه نیکان، پاک 23 ، کدپستی :1568618484 انتقال یافت.ماده 

مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310614(

آگهی تغییرات شرکت افسا تجارت نامداران سهامی خاص
 به شماره ثبت 443473 و شناسه ملی 10320898736 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور ف���وق العاده مورخ 
1397/05/11 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : اقای حسن رحیمی نامی به 
ش���ماره ملی 1377883590 به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سامان 
رحیمی نامی به ش���ماره ملی 1382254954 به عنوان نائب رئیس هیئت 
مدیره اقای آیدین رحیمی نامی به ش���ماره ملی 1375833510 به عنوان 
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل آقای آرش رحیمی نامی به ش���ماره ملی 
1380947219 به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو س���ال انتخاب 
شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل سفته و چک و 
سفته و برات و قراردادها متفقا با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره وهمراه با 
مهر معتبر و ازم اااجرا میباشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر 

عامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)310612(

آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک صنعت ومعدن سهامی خاص
 به شماره ثبت 100289 و شناسه ملی 10101442691 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره م���ورخ 1397/07/14 و مجوز ش���ماره 
122/40975مورخ 1397/8/15سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : شرکت س���رمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی10100273586 به 
نمایندگی محمد ثریانژاد به شماره ملی 0066225388 بعنوان رئیس هیات مدیره 
و شرکت س���رمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناس���ه ملی10100727160 به 
نمایندگی مهدی ازگلی نژاد به شماره ملی 0452854441 بعنوان نایب رئیس هیات 
مدیره و بانک صنعت و معدن به شناسه ملی10100841160 به نمایندگی محمد 
مشاری به شماره ملی 0072834765 بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل، برای 
 بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند و امضاءهای مجاز شرکت 2 - 1- کلیه
اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک، س���فته،قراردادها با امضاء مدیرعامل و 
یک نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر ش���رکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از 
اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. ضمناً مکاتبات عادی شرکت 
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 2 - 2 - به منظور تسهیل 
امور جاری شرکت و تعجیل در امضاء چکهای صادره و تحویل به ذینفعان و کاهش 
حجم چک های ارسالی به صاحبان امضاءهای مجاز شرکت، عاوه بر جاری بودن بند 
2-1 صورتجلسه، تفویض حق امضاء چک های شرکت به شرح ذیل مورد تصویب قرار 
گرفت: الف( کلیه چکهای مربوط به شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن با امضاء 
دو نفر شامل مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره و مدیر مالی شرکت کارگزاری 
بانک صنعت و معدن آقای حسین احمدی به شماره ملی 1990109160 به همراه 
مهر شرکت معتبر خواهد بود. ب( کلیه مکاتبات بابت اخذ تسهیات اعتباری و تسویه 
آنها با بانک های طرف قرارداد با امضاء دو نفر شامل مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت 
مدیره و مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن حسین احمدی به شماره 

ملی 1990109160 به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310608(

آگهی تغییرات شرکت ساماندهی صنایع سبک سهند سهامی خاص 
به شماره ثبت 181301 و شناسه ملی 10102235012 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/08/07 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای مصطفی عالمتر به شماره ملی 0032810377 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا خس���روی به شماره ملی 4839629358 
به س���مت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای یوئیل بت خنو گلپاشینی به 
شماره ملی 2753391068 به س���مت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و 
آقای امیرمقدم به شماره ملی 0322271894 به سمت عضو هیئت مدیره 
و آقای علی مقدم به ش���ماره ملی 6159300113 به سمت عضو هیئت 
مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اس���ناد تعهد آور و قراردادها با امضای 
س���ه نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء  سایر اوراق و 
مکاتبات عادی و اداری با امض���ای مدیر عامل منفرداً یا با امضای دو نفر از 

اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)310611(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور کاوش راه سهامی خاص
 به شماره ثبت 42871 و شناسه ملی 10100882379 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : اساس���نامه جدید شرکت مس���تمل بر ده فصل و 63 ماده 

و12تبصره مورد تصویب قرار گرفت وجایگزین اساسنامه قبلی گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310610(

آگهی تغییرات شرکت حمایت گستر ایران خودرو سهامی خاص
 به شماره ثبت 285656 و شناسه ملی 10100305261 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/29 تصمیمات ذیل 
 اتخاذ شد : اشخاص حقوقی زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند : 
شرکت گس���ترش سرمایه گذاری ایران خودرو)س���هامی عام( با شناسه ملی 10101800682 
شرکت توسعه و فروش خودروکار)س���هامی خاص( به شناسه ملی 10102159038 و شرکت 

لیزینگ خودرو غدیر)سهامی عام( به شناسه ملی 10102404600 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310607(

آگهی تغییرات شرکت ساماندهی صنایع سبک سهند سهامی خاص
 به شماره ثبت 181301 و شناسه ملی 10102235012 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/07 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقایان مصطفی عالمتر به ش���ماره ملی 0032810377 و یوئیل بت خنو گلپاشینی 
به شماره ملی 2753391068 و علی مقدم به شماره ملی 6159300113 و آقای امیر مقدم به 
شماره ملی 0322271894 و خانم زهرا خسروی به شماره ملی 4839629358 بعنوان اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310609(

آگهی تغییر محل شرکت آفاق اندیش داده پردیس با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 806 و شناسه ملی 14004804544 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
-محل شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید: تهران، شهر پردیس، خیابان فردوس 12، میدان 
فردوس، مجتمع تجاری اداری فردوس، طبقه دوم، واحد 4 اداری کد پس���تی 1658173768 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای 
اس�تان تهران سازمان ثبت اسناد واماک کشور اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس )310606(

آگهی تغییرات شرکت مشاور طراح مدیا سهامی خاص
 به شماره ثبت 212198 و شناسه ملی 10102536289 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محل ش���رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان 
تهران ، بخش مرکزی ، ش���هر تهران، خاک سفید ، خیابان پنجم شیدائی ، بن بست 
دوم ش���مالی ، پاک 7 ، طبقه همکف کد پستی 1658956838 تغییر یافت و ماده 

سازمان ثبت اسنادواماک کشورمربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310604(

آگهی تغییرات شرکت نیرو آفرین سپهر سهامی خاص
 به شماره ثبت 480679 و شناسه ملی 14005292667 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
ترازنامه و حساب س���ود و زیان سال مالی 96به تصویب رسید. موسس���ه حسابرسی بهراد مشار با 
شناسه ملی 10840017999به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشامنش 
با شناس���ه ملی10100434110به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. 

روزنامه کثیر اانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310603(

آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه آوای اطمینان سهامی خاص
 به شماره ثبت 454772 و شناسه ملی 14004083437 

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
- محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش 
 مرکزی - شهر تهران-یوسف آباد-خیابان یازدهم-خیابان شهید ابوالفضل فراهانی پور-

پاک 12 -طبقه همکف-واحد شمالی کدپستی 1433653648 تغییر یافت 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310602(

آگهی تغییرات شرکت بوتان یکتا بیتا سهامی خاص
 به شماره ثبت 165820 و شناسه ملی 10102083726 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : اعضاء هیئت مدیره به 
مدت دو س���ال به ترتیب ذیل انتخاب گردیدند گروه صنعتی بوتان 
)سهامی عام( دارای شناس���ه ملی 10100393826 با نمایندگی 
آقای محمد تقی س���منانی دارای ش���ماره ملی 0048057517 
شرکت توسعه قطعات الیکا )س���هامی خاص( دارای شناسه ملی 
10100771493 با نمایندگی آقای مس���عود حسینمردی دارای 
شماره ملی0047696796 ش���رکت صنعتی توا )سهامی خاص( 
دارای شناس���ه ملی 10861495338 ب���ا نمایندگی آقای مهدی 

چنگیزی آشتیانی دارای شماره ملی 0050899872 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)310605(

آگهی تغییرات شرکت سامان گستر تامین سهامی خاص
 به شماره ثبت 310850 و شناسه ملی 10103479595 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/09/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : توفیق اکار با شماره ملی 4070872469 به سمت 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره رضا اس���امبولچی زاد با ش���ماره 
ملی 2802387928 به سمت رئیس هیئت مدیره فردانه صداقت 
با ش���ماره ملی 2971657711 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ، س���فته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای دو نفر از اعضای 
هیئت مدیره متفقا همراه با مهر ش���رکت و اوراق عادی و اداری با 
امضای یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر ش���رکت 

معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)310601(

آگهی تغییرات شرکت تضمین گستر فن آوا سهامی خاص
 به شماره ثبت 212131 و شناسه ملی 10102535615 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت 
در واحد ثبتی تهران به آدرس اس���تان تهران ، شهرس���تان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، 
شهیدقندی-نیلوفر ، خیابان ش���هید عبدالمجید صابونچی ، کوچه شهیدحسین ادائی ، پاک 
3 ، طبقه چهارم ، واحد 7 -کدپس���تی 1533635418 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصاح گردید.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310598(

آگهی تغییرات شرکت پاایش سبز سهامی خاص
 به شماره ثبت 120605 و شناسه ملی 10101641280 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/12/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شماره 
ملی 10100621378 به عنوان حس���ابرس و بازرس اصلی و آقای داود بذر افشان 
به کد ملی 0491807309 به عنوان بازرس علی البدل ش���رکت برای یکسال مالی 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور انتخاب گردیدند. 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310600(
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رئیس جمهوری چین، ارتش را به آمادگی برای جنگ فراخواند
ایرنا: رئیس جمهوری و فرمانده کل قوای چین 
به ارتش آزادیبخش خلق این کشور دستور داد برای 
مبارزه و جنگ آماده شوند زیرا به گفته وی کشور با 
خطرات و چالش های بی سابقه ای مواجه است.»شی 
جین پینگ« با اشاره به شرایط خاص چین تاکید کرد 
که نیروهای مسلح کشورش باید برای جنگ و یک 
مبارزه جامع نظامی از نقطه شروع جدید آماده شوند. 
او تصریح کرد که تمامی نیروهای مسلح چین باید 

درک درستی از روند امنیت و توسعه کشور داشته باشند و آگاهی خود را از 
خطر، بحران و جنگ افزایش دهند. 

افشای اسناد مربوط به حمات ۱۱ سپتامبر از سوی يگ گروه هکری
 )Dark overlord( "ایسنا:  یک گروه هکری به نام گروه "دارک اورلورد
اقدام به انتش���ار کلیدهای رمز گش���ایی برای ۶۵۰ سند مرتبط با حمات ۱۱ 
سپتامبر ۲۰۰۱ کرد و در عین حال تهدید کرد که در صورت عدم دریافت باج، 
افشاگرایی های مخربی علیه دولت آمریکا خواهد کرد. این درحالی است که 
این اسناد بخشی از حدود ۱۸ هزار سند محرمانه مرتبط با حمات تروریستی 
۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ هستند که گمان می رود از شرکت های بیمه، شرکت های 

حقوقی و آژانس های دولتی به سرقت رفته اند. 
نماينده آمريکا در ائتاف ضد داعش تعیین شد

ایرنا: نماینده آمریکا در امور س���وریه با حفظ 
سمت، نمایندگی کشورش در ائتاف به اصطاح 
ضد داعش در سوریه و عراق تحت رهبری واشنگتن 
را عهده دار شد.وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای 
اعام کرد که »جیمز جفری« نماینده آمریکا در ائتاف 
ضد داعش شده است. بر اساس این بیانیه، جفری از 
این پس عاوه بر هماهنگی روابط وزارت خارجه 
آمریکا با ائتاف آمریکایی در سوریه و عراق، تاش ها 
برای اجرای تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای خروج نظامیان این کشور 
از سوریه را نیز انجام خواهد داد. »برت مک گورک« نماینده قبلی آمریکا در 
ائتاف ضد داعش پس از اعام تصمیم ترامپ برای خروج نظامیان کشورش 

از سوریه، استعفا کرد. 
آمريکا در »گابُن« نیروی نظامی مستقر کرد

فارس: رئیس جمهوری آمریکا با ادعای وخامت اوضاع امنیتی در جمهوری 
دموکراتیک کنگو، به رهبران کنگره آمریکا خبر داد که برای حفاظت از شهروندان 
آمریکایی ونهادهای دیپلماتیک واشنگتن، نظامیان آمریکایی را در »گابُن« کشور 
همسایه کنگو مستقر کرده است. ترامپ اعام کرد این نظامیان تا زمانی که 
وضعیت امنیتی اقتضا کند در این کشور آفریقایی باقی خواهند ماند. به گفته 
ترامپ، ۸۰ نظامی آمریکایی وارد »گابن« شده اند تا به گفته او از طریق استقرار 
در این کشور، از شهروندان آمریکایی و نهادهای دیپلماتیک آمریکا در برابر 
تهدیدات احتمالی امنیتی در جمهوری دموکراتیک کنگو که در همسایگی گابن 

است، حفاظت کنند. 
۱3 کشور آمريکايی خواستار کناره گیری »مادورو« شدند

ایرنا: ۱3 کشور آمریکایی موسوم به گروه لیما 
خواس���تار کناره گیری رئیس جمهوری ونزوئا از 
قدرت شدند و هشدار دادند که دوره بعدی ریاست 
جمهوری وی را به رسمیت نمی شناسند. کشورهای 
عضو گروه لیما که سال گذشته برای فشار به دولت 
ونزوئا ایجاد شد، در بیانیه پایانی نشست وزیران 
خود، خواستار کناره گیری نیکاس مادورو رئیس 
جمهوری ونزوئا شدند. ۱3 کشور عضور این گروه 

از جمله کانادا، آرژانتین، برزیل، شیلی و کلمبیا دوره جدید ریاست جمهوری 
مادورو را نامشروع توصیف کرده و هشدار دادند که ریاست جمهوری وی را 

به رسمیت نمی شناسند. 
چین هم »مادر بمب ها« ساخت

ایسنا: شرکت دولتی صنایع نظامی چین برای نخستین بار عکس های نوع 
چینی"مادر همه بمب ها" و آزمایش های آن را به معرض نمایش گذاش���ت. 
این بمب از لحاظ قدرت و نیروی تخریبی فقط از بمب هسته ای ضعیف تر 
است. این بمب از یک بمب افکن ۶K-H پرتاب شد و انفجار عظیمی در 
محل اصابت بمب رخ داد. وزن مادر چینی همه بمب ها چندین تن است و 
به این خاطر، بمب افکن هر بار فقط یکی از این بمب ها را می تواند حمل 
کند. کارشناسان می گویند که به احتمال زیاد بمب چینی کوچک تر از بمب 
مش���ابه آمریکایی ساخته شده تا بمب افکن ۶K-H بتواند آن را حمل کند. 
گفتنی است ساح عظیم انفجار هوایی »جی بی یو-۴3/بی« معروف به مادر همه 
بمب ها، بمب قدرتمندی است که توسط ارتش آمریکا ساخته شده و در سال 

۲۰۰3 آزمایش شد. 
آمادگی رئیس جمهوری برزيل برای میزبانی از پايگاه نظامی آمريکا

ایرن���ا: رئیس جمهوری برزیل از تمایل خود 
برای اجازه ساخت یک پایگاه نظامی آمریکایی در 
کشورش خبر داد.ژایر بولسونارو، در پاسخ به سوال 
شبکه اس بی تی برزیل مبنی بر اینکه آیا به خاطر 
حمایت روس���یه از ونزوئا، اجازه ساخت پایگاه 
نظامی آمریکا در خاک برزیل را خواهد داد، گفت 
که مطمئنا به مذاکره در این رابطه تمایل دارد. وی 
اف���زود: همه چیز به آنچه در جهان رخ می دهد، 
بستگی دارد. بولسونارو تاکید کرد، آنچه برزیل باید به دنبال آن باشد، برتری 

جایگاه در منطقه آمریکای جنوبی است. 
شورشیان بودايی ۱3 پلیس میانمار را کشتند

ایرنا: شورشیان بودایی در استان راخین میانمار ۱3 نیروی پلیس را کشته و 
9 تن دیگر را زخمی کردند. شورشیان بودایی در استان راخین میانمار همزمان 
با روز استقال این کشور، به چهار پاسگاه پلیس حمله کردند. این افراد که 
وابسته به »ارتش آراکان« از اقلیت بودایی در استان راخین هستند، در این حمله 

۱3 نفر از نیروهای پلیس را کشته و 9 تن دیگر را زخمی کردند. 
آمريکا رئیس آژانس فضايی روسیه را راه نداد

تسنیم: آژانس فضایی آمریکا )ناسا( سفر رئیس 
آژانس فضایی روس���یه به ایاات متحده را تا رفع 
برخی مخالفت ها در سنای آمریکا با لغو موقت تحریم 
روسیه، به تعویق انداخت و تاریخ دقیق این سفر را 
مشخص نکرد."دیمیتری روگوزین" قرار بود اوایل ماه 
فوریه سال جاری )۲۰۱9( به دعوت ناسا به ایاات 
متحده س���فر کند. پیش از این وزارت خزانه داری 
آمریکا اعام کرده بود که ممکن است به روگوزین 

اجازه ورود موقت داده شود. 
سازمان ملل خواستار تحقیق درباره تقلب در انتخابات بنگادش شد

مهر: ابراز نگرانی کش����ورهای غربی از تخلف در انتخابات پارلمانی 
بنگادش، س����ازمان ملل را به درخواست برای انجام تحقیقات پیرامون این 
موضوع واداشت. سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات مستقل و بی طرفانه 
پیرامون انتخابات پارلمانی بنگادش شد که یکشنبه هفته گذشته برگزار شد. 
گفتنی است در نتیجه این انتخابات، »شیخ حسینه« برای سومین دور متوالی 
نخس����ت وزیر بنگادش ش����د و دولت ائتافی وی 9۰ درصد کرسی های 

پارلمانی را از آن خود کرد. 
درخواست کمک رئیس جمهوری تايوان از جامعه  جهانی برای مقابله با چین 
فارس: رئیس جمهوری تایوان با تهدید خواندن 
س���خنان رئیس جمهوری چین از جامعه  جهانی 
درخواست کمک کرد. »تسای اینگ ون« در واکنش 
به سخنان »شی جین پینگ« رئیس جمهوری چین 
در خصوص پیوستن مجدد دو کشور به یکدیگر، 
از جامعه جهانی درخواست حمایت کرد. اظهارات 
تس���ای یک روز پس از آن ایراد شد که شی جین 
پینگ گفته بود کسی نمی تواند این حقیقت را تغییر 
دهد که تایوان جزئی از چین بوده و مردم دوسوی تنگه تایوان باید خواهان 

بهم پیوستن مجدد دو کشور باشند.

كوتاه از سراسر جهان گروه تروريستی »نورالدين الزنکی« سوريه 
درپی شکست های متوالی منحل شد

 س���رویس خارجی: گروه تروریستی »نورالدین الزنکی« بارزترین 
گروهک مسلح فعال در غرب استان حلب سوریه در پی شکست های اخیر 

از تروریست های جبهه النصره در سوریه انحال خود را اعام کرد.
تروریست های الزنکی و جبهه النصره از چند روز پیش در غرب 
حلب به جان یکدیگر افتادند و گزارش ها از درگیری شدید میان آنها 
حکایت داشت. سرکردگان گروهک تروریستی الزنکی وابسته به »جبهه 
ملی آزادیبخش« و مورد حمایت ترکیه، در پی این شکس���ت به ترکیه، 
عفرین و مناطق تحت کنترل نیروهای موسوم به عملیات »سپر فرات« در 
شمال شرق سوریه گریختند.مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه 
وابسته به مخالفان اعام کرد که جبهه النصره روز جمعه مناطق تحت 
کنترل گروه الزنکی در حومه غربی حلب را پس از چهار روز درگیری 
که به کشته شدن بیش از 100 تن از عناصر دو طرف انجامید، تصرف 
کرد.این مرکز همچنین اعام کرد که درگیری های مذکور به موجودیت 
گروهک الزنکی پایان داد.گفته می ش���ود در جریان این درگیری های 
پنج روزه 61 عنصر تحریر الشام، 58 عنصر الزنکی و هشت غیر نظامی 

سوریه کشته شدند.
در چنین شرایطی یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا وجود 
هرگونه طرحی را برای استقرار نیروهای کشورهای عربی در سوریه پس 
از خارج شدن نیروهای آمریکایی از این کشور رد کرد. یک مقام ارشد 
وزارت خارجه آمریکا اعام کرد که واش���نگتن هیچگونه جدول زمانی 
مشخصی برای خارج کردن نیروهای آمریکایی از سوریه ندارد. وی همچنین 
افزود که آمریکا هیچگونه برنامه ای برای استقرار نیروی کشورهای عربی 
در سوریه ندارد. خبر دیگر اینکه رؤسای ستاد مشترک آمریکا و روسیه 
تلفنی درباره اوضاع س���وریه گفتگو کردند. "والری گراسیموف" رئیس 
س���تاد کل ارتش روسیه و "جوزف دانفورد" رئیس ستاد مشترک ارتش 
آمریکا در گفت وگویی تلفنی بر اهمیت باقی ماندن کانال های ارتباطی 
موجود تاکید کردند. گراس���یموف به همتای آمریکایی خود پیشنهاد داد 
که پایگاه نظامی آمریکا که در جنوب شرق سوریه در شهر التنف واقع 
آمریکایی  است برچیده شود و به جای آن یک کنترل مشترک روسی – 
بر منطقه ایجاد شود. بر اساس اعام گراسیموف، واشنگتن هنوز به این 
پیشنهاد پاسخ نداده است. وی افزود که آمریکا حضور خود در التنف را 

با اعام ضرورت مقابله با ایران توجیه کرده است.
در خبری دیگرسران گروه های ُکرد سوریه به دنبال دستیابی به یک 
توافق با دولت این کشور با میانجی گری مسکو هستند. کردهای سوریه 
اعام کردند که در حال مذاکره برای رسیدن به یک توافق سیاسی با دولت 
بشار اسد هستند و مذاکرات در این باره با میانجی گری روسیه صورت 
خواهد گرفت. "بدران جیا کرد" از مسئوان ارشد نیروهای کرد در شمال 
سوریه گفت: در تاشیم که این توافق را با دولت سوریه و بدون در نظر گرفتن 

کم و کیف طرح آمریکا برای خارج شدن از سوریه پیش ببریم. 
وی گفت: کردها که بخش عمده شمال و شرق سوریه را در اختیار 
دارند، پیشنهاد خود را برای توافق با دولت اسد و برگزاری نشستی در 
روس���یه میان کردها و مسئوان سوری را مطرح کرده اند و اکنون منتظر 
پاسخ مسکو هستند. در این حال نیروهای دموکراتیک سوریه ادعای چند 
روز پیش رئیس جمهور آمریکا درباره اقدام ُکردها در فروش نفت به ایران 
را تکذیب کردند. »ریدور خلیل« رئیس بخش روابط خارجی نیروهای 
دموکراتیک سوریه اعام کرد که ُکردها حتی یک قطره نفت شمال سوریه 
را به ایران نفروخته اند و اصا بین مناطق تحت کنترل یگان های مدافع 

خلق و ایران مرز مشترکی وجود ندارد.

سرویس خارجی: سخنگوی 
ارتش یمن اع���ام کرد : ائتاف 
متجاوز س���عودی به سرکردگی 
عربس���تان و مزدوران آنها در 24 
ساعت گذشته، 214 بار آتش بس 
در استان »الحدیده« را نقض کرده 

است.
سرتیپ »یحیی سریع« گفت: 
عربستان سعودی و ائتاف متجاوز 
به س���رکردگی ریاض و مزدوران 
آنها طی 24 ساعت گذشته، دست 
کم 214 بار آتش بس توافق شده 
در استان »الحدیده« یمن را نقض 

کرد.
وی در ای���ن رابط���ه افزود: 
مزدوران س���عودی در این مدت 
172 گلوله توپ به س���وی مناطق 
مسکونی و مزارع شهروندان یمنی 
و پایگاه های ارتش از جمله 108 
گلوله به شمال و شرق »حیس« و 
53 گلوله خمپاره به مناطق »الشیخ« 
و »التحیتا« در اس���تان »الحدیده« 
شلیک کردند.به گفته این سخنگو، 
جنگنده های عربستان نیز 13 بار 
شهر »کتاف« در استان »صعده« و 
10 بار نیز ش���هر »باقم« و منطقه 
»الماحیط« در ش���هر»الظاهر« را 

هدف قرار دادند.
سرتیپ »یحیی سریع« تصریح 
ک���رد که جنگنده ه���ای ائتاف 
همچنی���ن در این مدت، چهار بار 
به ش���هرهای »حرض« و »میدی« 
در اس���تان »حجه « و چهار بار نیز 
به شهر »برط« در استان »الجوف« 
و منطقه »حام« در ش���هر »المتون« 
حمله کرده اند.به گفته وی، پرواز 

هواپیماهای شناس���ایی و جنگی 
نیروهای ائتاف بر فراز شهرهای 
استان الحدیده همچنان ادامه دارد.

همزمان، برخی منابع نظامی یمن 
نیز از ایجاد سنگربندی ها و احداث 
استحکامات جدید توسط مزدوران 

ائتاف سعودی و جابجایی دهها 
دستگاه زرهپوش و خودروی نظامی 
آنها در استان الحدیده خبر دادند.

در چنین شرایطی و همزمان 
با نقض مکرر آتش بس در استان 
الحدیده یمن توس���ط عربستان و 

امارات، درگیری ها در جبهه های 
دیگر نیز با ش���دت ادامه داشت. 
در همین راس���تا، یک منبع نظامی 

از ش���لیک هشت فروند موشک 
بالستیک »زلزال 1« نیروهای یمنی 
به پایگاه های نظامیان ارتش سعودی 

و ائتاف عربی در مناطق »الخوبه« 
و» الدود« در استان »جیزان« عربستان 

خبر داد.

به گفته این منبع نظامی، این 
حمات پس از آن انجام ش���د که 
اطاعاتی دال بر حضور گروه های 

بزرگی از دشمن و فرماندهان نظامی 
آنها در این مناطق به دست آمد و 
مش���خص شد که آنها قصد دارند 
با ش���مار زیادی نیرو به سمت دو 
منطق���ه »الماحیظ« در »صعده« و 
»المزرق« در »حجه« یمن پیشروی 
کنند.نیروهای یمنی همچنین مواضع 
نظامیان ارتش عربستان در منطقه 
»نجران« را نیز با موشک هدف قرار 
دادند که تلفات و خس���ارت های 

زیادی به آنها وارد شد.
از طرف���ی، ی���گان توپخانه 
نیروهای یمنی نیز بیکار ننشست و 
تجمع نظامیان و مزدوران سعودی 
را در پای���گاه »الحماد«، در جنوب 
عربس���تان هدف قرار داد که در 
پی این حمله ، ش���مار زیادی از 
نیروه���ای این ائتاف کش���ته و 
زخمی ش���دند.ارتش و انصاراه 
یمن همچنین عملیات جدیدی را 
علیه مزدوران سعودی در »الجوف« 
انجام دادند.طبق اعام رسانه های 
یمنی، ارتش و کمیته های مردمی 
یمن مواضع مزدوران سعودی در 
جبهه »المصلوب«، واقع در استان 
»الج���وف « را هدف قرار دادند که 
در این عملیات نیز ش���ماری از 
مزدوران سعودی به هاکت رسیدند 
و تعدادی دیگر به ش���دت زخمی 
شدند. از سوی دیگر و همزمان با 
ای���ن تحوات، مزدوران اماراتی و 
ساکنان استان جنوبی »شبوه« نیز به 
جان هم افتادند که این درگیری ها 
به کشته شدن دست کم 10 نیروی 
وابس���ته به امارات و 9 غیرنظامی 

ساکن »شبوه« انجامید.

عربستان طی 24 ساعت، 214 بار آتش بس در »الحديده« يمن را نقض کرد

تظاهرات يمنی ها در »الحديده« علیه نقض توافق آتش بس توسط ائتاف سعودی
هزاران نفر در ش���هر »الحدیده« یمن در اعتراض به عدم اجرای توافق 
»سوئد« و نقض مکرر آتش بس پذیرفته شده از سوی ائتاف سعودی و اماراتی 
تظاهرات کردند.هزاران یمنی در شهر بندری »الحدیده« به خیابان ها آمدند و 

خواستار اجرای کامل توافق »استکهلم« سوئد و حفظ آتش بس در این استان 
شدند. تظاهر کنندگان با حمل پارچه نوشته هایی، اعتراض خود را به نقض 

مکرر آتش بس در این استان از سوی عربستان و امارات اعام کردند.

سرویس خارجی: شهروندان 
لبنان����ی با برگ����زاری اعتصاب و 
تظاهرات، خواستار تشکیل دولت 

شدند.
اعتصاب عمومی در لبنان برای 
تش����کیل دولت که اتحادیه عمومی 
کارگران لبنان خواستار آن شده بود 
برگزار شد. بر اساس این گزارش، 
بخش ه����ای مختلف س����ازمان ها، 
اداره ج����ات، کارخانجات، مراکز 
تجاری، سندیکاها و نهادهای جامعه 
مدنی در این اعتصاب شرکت کردند. 
حس����ن فقیه نایب رئیس اتحادیه 
عمومی کارگران لبنان گفت که این 
اتحادیه با توجه به اینکه موجی از 
خوشبینی در خصوص تشکیل دولت 

ایجاد شده بود دعوت به برگزاری 
اعتصاب را به تاخیر انداخته بود. وی 
اف����زود: ما بارها از رئیس جمهور و 
رؤسای قوای سه گانه خواسته ایم 
که دولت را س����ریعا تشکیل دهند. 
همچنین از فراکسیون های پارلمانی 
و احزاب خواسته ایم برای تشکیل 
دولت تاش کنند زیرا اوضاع دیگر 
قابل تحمل نیس����ت و شرکت  ها و 
کارخانجات و کارگران تحت فشار 
هس����تند. فقیه اظهار داشت: اوضاع 
اقتصادی در لبنان خوب نیس����ت و 
وجود دولت در کشور نیازی مبرم 
است. در این حال نبیه بری رئیس 
پارلمان لبن����ان بر حمایت خود از 
خواست های مردم مبنی بر تشکیل 

دول����ت تاکید کرد و در عین حال 
گفت ک����ه آمدن مردم به خیابان ها 
خوشایند ما نیست زیرا ممکن است 
از آن سوء اس����تفاده شود و پایان 
خوش����ی نداشته باشد. گفتنی است 
سعد الحریری نخست وزیر مامور به 
تش����کیل دولت لبنان و میشل عون 
رئیس جمهور این کشور چند روز 
قبل در کاخ ریاست جمهوری دیدار 
کردند. حری����ری بعد از این دیدار 
گفت: دولت باید در اس����رع وقت 
تشکیل شود و ما مصمم به تشکیل 
دولت هستیم و تاش ها برای تشکیل 
دولت ادام����ه دارد و تنها یک گره 
باقی در مسیر تشکیل دولت مانده 
که در حال باز کردن آن هستیم. با 

وجود اینکه هشت ماه از مأموریت 
حریری برای تشکیل دولت می گذرد، 
همچنان وی نتوانسته بن  بست ناشی 
از خأ حاکمیتی در این کش����ور را 
به پایان برساند. از سویی شیخ نبیل 
قاووق عضو شورای مرکزی حزب 
اه لبنان    گفت که س����عد الحریری 
نخست وزیر مسئول تشکیل نشدن 
دولت این کشور است و کلید حل 
این مش����کل نیز در دست اوست 
.قاووق از مخالف����ت الحریری  با 
اختصاص سهمیه یک وزیر در کابینه 
به فراکسیون سنی های مستقل که از 

مخالفان وی هستند انتقاد کرد.
 وی با اشاره به طرح تشکیل 
دولت با 32 کرسی وزارتی که سهمیه 
همه از جمله س����نی های مستقل را 
تضمین می کند گفت: در حالی که 
بیشتر طرف ها با این روش موافقت 
کرده اند، الحریری با آن مخالف است 
و همین مساله شرایط را پیچیده می 
کند چرا که وی نمی خواهد با آنها 
بنشیند و آنها را به رسمیت بشناسد. 
این  مقام ارش����د حزب اه افزود: 
انتخابات اخیر معادات سیاسی را 
تغییر داد و نمایندگان سنی مستقل را 
به عنوان یک واقعیت نمایان کرد اما 
مشکل این است که کسانی هستند 
که حق و نقش آنها را در معادات 
سیاسی لبنان نادیده می گیرد و نمی 
خواهند حق آنها را در داشتن سهمیه 

در دولت به رسمیت بشناسند.

اعتصاب و تظاهرات مردم لبنان در اعتراض به عدم تشکیل دولت

سرویس خارجی: دولت فرانسه 
گروهی از معترضان این کش���ور 
موسوم به »جلیقه زردها« را به کودتا 
و تاش ب���رای براندازی حکومت 

متهم کرد.
»بنیامین گریوو« سخنگوی دولت 
فرانس���ه در این خصوص گفت: در 

فرانسه هیچ کس فراتر از قانون نیست. 
گریوو پس از نخستین نشست دولت 
در آغاز س���ال نو میادی در پاریس 
گفت که بیشتر جلیقه زردها قانون را 
رعایت می کنند اما این جنبش عاملی 
برای تحریک و شورش شده است 
و آنها می خواهند به این وسیله دولت 
را س���رنگون کنند. گریوو گفت که 

این افراد می خواهند ماهیت قانونی 
دولت »امانوئل مکرون« رئیس جمهور 
فرانسه را زیر سوال ببرند. این درحالی 
است که معترضان فرانسوی دیروز در 
هشتمین هفته متوالی و نخستین شنبه 
سال نو میادی به خیابان های پاریس 
و دیگر شهرهای این کشور آمدند.

معترضان فرانسوی در راستای 
فراخوانی که پیشتر منتشر شده بود، 
دیروز برای هش���تمین هفته متوالی 
به خیابان ه���ا آمدند. صدها نفر از 
جلیقه زردها در خیابان های ش���هر 
»مون پلیه« تجمع کرده اند. در ش���هر 
»روان« نیز پلیس در جریان درگیری با 
معترضان از گاز اشک آور استفاده کرد. 

در »سن نزر« واقع در غرب فرانسه 
هم نیروهای پلیس و معترضان با هم 
درگیر شدند. معترضان فرانسوی در 
شهرهای مختلف این کشور از اواسط 
ماه نوامبر چندین تظاهرات اعتراضی 
برگزار کرده اند و موارد متعددی از 
درگیری شدید میان پلیس و معترضان 

و اس���تفاده پلیس از گاز اشک آور و 
ماش���ین آب پاش برای متفرق کردن 
معترضان گزارش شده است. شمار 
شنبه های اعتراضی در پاریس تاکنون 
به عدد هش���ت رسیده است. دولت 
فرانس���ه قصد داشت در چارچوب 
سیاست تشویق عمومی به استفاده 
از خودروه���ای هیبریدی و کاهش 

خودروهای متکی به سوخت فسیلی، 
از ابتدای سال آینده میادی مالیات 
بر سوخت را افزایش دهد، اما همین 
تصمیم جرقه اعتراضات طبقه متوسط 
را زد. معترضان، مکرون را که پیش 
از ای���ن بانکدار بوده، به حمایت از 
طبقه ثروتمند متهم کرده و می گویند 
او سیاست هایی را دنبال می کند که 
بانک های بزرگ فرانس���ه از آن نفع 
می برند.در این حال گروهی مرتبط با 
جلیقه زردها در نامه ای شدیداللحن 
به رئیس جمهوری فرانسه نسبت به 
رفتار با مردم مثل گداها هشدار داده 
و مناظره سراس���ری وی را رد کرده 
و خواستار کاهش مالیات شدند. این 
معترضان به امانوئل مکرون، رئیس 
جمهوری فرانس���ه هشدار دادند و 
گفتند: »اگر به این اوضاع ادامه دهید 
و شما و همکارانتان به مردم به چشم 
گدا نگاه کنید، این خشم به انزجار 
و نفرت بدل می شود.« در این حال 
با وجود ادامه تظاهرات و اعتراضات 
مردم فرانس���ه، رئیس جمهور این 
کشور بر ادامه اصاحات در فرانسه 
تاکید کرد. مکرون در نخستین نشست 
کابینه در سال 2019 گفت: احتماا ما 
باید ریشه ای تر عمل کنیم و تغییرات 
بیش���تری انجام دهیم. این درحالی 
اس���ت که تغییرات احتمالی توسط 
دولت فرانسه باعث نگرانی بیمه های 
بیکاری و سیستم بازنشستگی این 

کشور شده است.

دولت فرانسه معترضان جلیقه زرد را به تاش برای کودتا و براندازی نظام متهم کرد

سرویس خارجی: منابع رسانه ای 
از آغاز ت����اش ها برای برگزاری 
نشست دو جانبه میان نخست وزیر 

پاکستان و رئیس جمهوری آمریکا 
خب����ر دادند. منابع خبری به نقل از 
یکی از مقامات دولتی پاکستان اعام 

کردند:همزمان با ابراز تمایل رئیس 
جمه����وری آمریکا برای ماقات با 
س����ران پاکس����تان، مقامات دولتی 

اسام آباد و واشنگتن در پی تدارک 
انجام نخستین دیدارمیان عمران خان 
و ترامپ هس����تند اما تصمیم نهایی 

در این خصوص پس از دس����تیابی 
ب����ه نتیجه مثبت از مذاکرات صلح 
افغانستان گرفته می شود. در چنین 

شرایطی،نخست وزیر پاکستان در سفر 
خود به ترکیه در دیدار با»رجب طیب 
اردوغان« رئیس جمهوری این کشور 

تأکید کرد: اسام آباد در نبرد با داعش 
همراه آنکارا خواهد بود.»عمران خان« 
تصری����ح کرد: روابط میان ترکیه و 
پاکستان می تواند مستحکم تر باشد 
و از هر طرحی برای گسترش روابط 

دوجانبه حمایت می کنیم.
اردوغان نیز ضمن ابرازخشنودی 
از س����فر نخست وزیر پاکستان به 
کشورش گفت: دادگاه عالی پاکستان 
اخی����را تمامی فعالیت های جریان 
گولن را غیر قانونی و تروریس����تی 
اعام کرد که این مرحله جدیدی از 
روابط دو کشور خواهد بود.اردوغان 
همچنین از برگزاری نشست سران 
ترکیه، پاکستان و افغانستان در شهر 
اس����تانبول در پایان ماه مارس2019 

خبر داد.
از سویی،دولت امارات به منظور 
حمایت از پاکس����تان برای خروج 
اسام آباد از بحران اقتصادی موجود 
سه میلیارد دار وام به این کشور اعطا 
خواه����د کرد.عاوه بر این محموله 
بس����یار بزرگ نفتی به ارزش سه 
میلیارد و 200 میلیون دار که جزو 
بدهی معوقه ابوظبی به اس����ام آباد 
اس����ت نیز به زودی تحویل دولت 

پاکستان خواهد شد.

آغاز تاش ها برای برگزاری ديدار میان عمران خان و ترامپ

انفجاردر»پیشاور«پاکستان با 6 زخمی
انفجار یک بمب جاسازی شده در یک دستگاه خودرو در شهر پیشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا منجر 
به زخمی شدن شش تن شد.مقامات پلیس پیشاور در همین راستا اعام کردند:این انفجار در منطقه »کالی 

باری« این شهر به وقوع پیوست.

سرویس خارجی: آمریکا که در چند هفته اخیر پیشنهاد فروش سامانه موشکی 
پاتریوت را به ترکیه ارائه کرده بود، برای فروش این سامانه به آنکارا شرط گذاشت. 
بر اس���اس اطاعاتی که توس���ط خبرنگار حوزه دفاعی روزنامه ینی شفق منتشر 
شده، است آمریکایی ها حاضر نیستند انتقال دانش و فناوری را به ترکیه بپذیرند و 
می خواهند سامانه پاتریوت همچون یک جعبه بسته به به آنکارا تحویل داده شود و 
هیچ توضیحات و دانشی در مورد اجزا، عملکرد و مکانیسم هدایت آن در اختیار 
مقامات دفاعی این کشور گذاشته نشود. به گفته این نشریه، آمریکایی ها حاضر 
نیستند به هیچوجه در فروش سامانه پاتریوت به ترکیه تخفیف بدهند و بدتر از 
این، شرط نهایی پنتاگون است که اعام کرده این موشک ها تنها در صورتی وارد 
ترکیه می شوند که آنکارا از خرید سامانه اس 400 از روسیه عقب نشینی کند. 

آمريکا فروش پاتريوت به ترکیه رامشروط کرد

 سرویس خارجی: رئیس تشکیات خودگردان 
فلسطین، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را 
به بد عهدی در فلس���طین متهم کرد و یادآورشد 
که تش���کیات خودگردان حتی اگر ش���رایط به 
لغو موافقتنامه اس���لو هم بیانجامد، هرگز تسلیم 

نخواهد شد.
محمود عباس در گفت و گو با ش���ماری از 
نویسندگان و اندیشمندان در قاهره پایتخت مصر 
افزود که موضوع فلسطین با دشواری های فراوان 
و مش���کات پیچیده ای از سوی آمریکا، رژیم 
صهیونیستی و حماس روبه روست. وی به طرح 
آمریکایی- صهیونیستی »معامله قرن« علیه فلسطین 
و پایان طرح معامله قرن اش���اره کرد و گفت که 
ارتباط خود را با تمامی مس���ئوان آمریکایی در 
پی اصرارشان بر قدس به عنوان پایتخت اسرائیل 

قطع کرده است. 
رئیس تشکیات خودگردان فلسطین گفت که 
معامله قرن تمام شد و در پی اعام قدس از سوی 

آمریکا به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی دیگر 
چیزی وجود ندارد که درباره آن بتوان گفت و گو 
کرد. وی گفت که حل و فصل مس���اله فلسطین 
جز در سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی انجام 
نخواهد ش���د. عباس گفت: چهار مرتبه با ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا دیدار کردم که آخرین آن 
در نیویورک بود و در این دیدار از ترامپ خواستم 
راه حل مربوط به تشکیل دو کشور را بپذیرد و او 
نیز با این درخواست موافقت کرد، اما دو هفته پس 
از این دیدار، رئیس جمهوری آمریکا قدس را به 
عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اعام کرد و این 
موضوعی است که قابل پذیرش نیست و از آن روز 

ما تصمیم به تحریم آمریکایی ها گرفتیم.
خبر دیگر اینکه تلویزیون رژیم صهیونیستی 
مدعی انتقال پیام مهم این رژیم به حماس ش���د 
ک���ه از طریق میانجی  مصری به دس���ت حماس 
رس���یده است. تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی 
شد این رژیم از طریق میانجی مصری پیامی برای 

حماس فرستاده و خواستار ادامه آرامش تا پس از 
انتخابات رژیم صهیونیستی شده است. بر اساس 
گزارش مذکور، در این پیام آمده است اگر در این 
برهه زمانی دولت اس���رائیل با فشار روبه رو شود 
فرصتی برای مانور نخواهد داشت و بنیامین نتانیاهو 
نخس���ت وزیر این رژیم تصمیم به پاسخی سخت 
خواهد گرفت. تلویزیون رژیم صهیونیستی در ادامه 
اعام کرد، تل آویو بر ادامه کاستن از قید و بندهای 
تحمیل شده علیه نوار غزه اصرار دارد و در راستای 
ادامه اجازه برای تزریق پول قطر به این منطقه، با 
هدف حل برخی از مش���کات مانند واریزحقوق 
کارمندان، تاش می کند. در چنین شرایطی جنبش 
فتح اعام کرد که تا اطاع ثانوی تمامی دفاتر و 
مراکز فعالیت خود را در نوار غزه از بیم حمات 
احتمالی می بندد. »عاطف ابوس���یف« سخنگوی 
فتح گفت: این جنبش با آشوب عمدی در غزه و 
دستگیری اعضای خود از سوی دستگاه های امنیتی 

حماس روبروست.

محمود عباس: ترامپ در موضوع فلسطین بدعهدی کرد

 کره شمالی، آمريکا را از  دخالت 
در روابط 2 کره برحذر داشت

س���رویس خارجی: روزنامه رودونگ س���ینمون ارگان رسانه ای دولت 
کره شمالی ضمن انتقاد از خط مشی نامعقول و سیاست های خصمانه واشنگتن، 
آمریکا را از مداخله در روابط پیونگ یانگ با سئول بر حذر داشت.»رودونگ 
سینمون« نوشت: آمریکا عامل تخریب روابط بین کره شمالی و جنوبی است 
و نمی خواهد ش���اهد بهبود و پیش���رفت روابط دو کره باش���د. به گفته این 
روزنامه ،کره شمالی مداخله آمریکا را که از یک طرف برای کنترل روند آشتی، 
وحدت و اتحاد دوباره دو کره و از سوی دیگر برای گره زدن روابط پیونگ یانگ 
و سئول به منافع خود تاش می کند، برنمی تابد. در چنین شرایطی،»جیمز 
کاپر«، مدیر پیشین اطاعات ملی آمریکااعام کرد:رهبر کره شمالی فهمیده 
است که چگونه ترامپ را به سوی خود جلب کند و هر از چند گاهی برای 

وی نامه های عاشقانه می نویسد.

سرویس خارجی: عفو بین الملل با صدور بیانیه ای از اوضاع حقوق بشر و 
سرکوب آزادی بیان در مصر به شدت انتقاد و اعام کرد: »عبدالفتاح السیسی«، رئیس 
جمهوری این کشور ، مصر را به زندان بزرگ منتقدان دولت تبدیل کرده است.

سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای اعام کرد : روند سرکوب آزادی 
بیان در مصر در دوره ریاست جمهوری »عبدالفتاح السیسی« به بدترین شرایط 
خود رسیده و دولت »سیسی«، این کشور را به زندانی بزرگ برای منتقدان خود 
تبدیل کرده است. در ادامه این بیانیه آمده است: خطر انتقاد از دولت در مصر در 
شرایط کنونی به بااترین درجه خود در تاریخ معاصر این کشور رسیده است و با 
منتقدان مصری علیرغم بیان مسالمت آمیز دیدگاه های خود ، مانند مجرمان برخورد 
می شود.در این بیانیه تاکید شده است: سرویس های امنیتی در این کشور به شدت 
فضاهای سیاسی یا اجتماعی و حتی فرهنگی را بسته اند و مصر به زندان بزرگی 
برای منتقدین تبدیل شده است.عفو بین الملل افزود: نیروهای مصری در سال 
2018دست کم 111نفر را به دایل خنده داری مانند انتشار پست های توئیتری 
یا تشویق باشگاه های فوتبال، محکوم کردن تجاوز جنسی، نوشتن فیلمنامه و حتی 

انجام مصاحبه بازداشت کرده اند.

عفو بین الملل:»سیسی« ، مصر را تبديل به 
زندان بزرگ منتقدان دولت کرده است

س����رویس خارج����ی: رئیس 
جمهوری آمریکا با اشاره به گزارش 
نهادهای بازرس����ی کشورش درباره 
جنگ افغانستان با صدور دستوری 
به پنتاگون ، انتشار اسناد این جنگ 

را ممنوع کرد.
ترام����پ گزارش های نهادهای 
بازرس����ی آمریکا که وظیفه افشای 
مصرف بودجه، فساد و سوء استفاده 
در افغانس����تان را دارند، غیر عقانی 
دانس����ت و خواستار عدم انتشار این 

گزارش ها برای عموم شد.
ترام����پ افزود:»عموم به معنی 
دشمن است« زیرا با انتشار عمومی 
این گزارش ها دش����من نیز می تواند 
به آن دسترس����ی داشته باشد.رئیس 
جمهوری آمریکا مشخص نکرد به 
چه گزارش هایی اشاره می کند اما به 
»پاتریک شاناهان« سرپرست پنتاگون 
گفت که نمی خواهد گزارش بازرسان 
درباره جزئیات جنگ افغانستان منتشر 
ش����ود. از سویی،یک مقام آمریکایی 

اعام کرد: در صورت خروج هفت 
هزار نظامی این کشور از افغانستان، 
واشنگتن نیروهای ویژه خود را برای 
عملیات هجوم����ی علیه طالبان در 
این کش����ور حفظ می کند. در خبر 
دیگری،سخنگوی طالبان اعام کرد: 
این گروه برای برگزاری نشست صلح 
افغانستان در عربستان توافقی نکرده 
است بنابراین در جده با نمایندگان 
آمریکا مذاکره نمی کند.همچنین طالبان 
نیروهای دولتی افغانستان و آمریکا را 
مسئول 90 درصد از فجایع انسانی 

در 2018 میادی دانست.
 در چنین شرایطی،حمله طالبان 
به پایگاه نیروهای دولتی افغانستان 
درشهر »سپین بولدک« وایت قندهار 
منجر به کشته شدن هفت نظامی و 
زخمی شدن چهار تن دیگر شد. این 
در حالی است که نیروهای امنیت ملی 
افغانستان در یک عملیات ویژه 12 غیر 
نظامی را از زندان طالبان در »نهرسراج« 

وایت »هلمند« آزاد کردند. 

فرمان ترامپ به پنتاگون: انتشار اسناد 
جنگ افغانستان ممنوع است

س����رویس خارجی: برخی مقامات وزارت خارجه آمریکا از کارش����کنی 
سعودی ها در روند تحقیقات پرونده قتل »جمال خاشقجی«، روزنامه نگار منتقد 
و میانه روی عربستانی که اخیرا به دستور مقامات عالیرتبه رژیم سعودی در 

استانبول ترکیه »ترور« و سپس »مثله« شد، خبر دادند.
یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در همین رابطه با بیان اینکه توضیحات 
سعودی ها در مورد قتل »جمال خاشقجی« به هیچ وجه قابل قبول نیست، گفت: 
سعودی ها هیچ توضیح قابل قبولی در مورد قتل خاشقجی ارائه نکرده اند و در 

روند تحقیقات این پرونده نیز سنگ اندازی و کارشکنی می کنند.
به گفته وی، »مایک پمپئو«، وزیر خارجه آمریکا قرار است به زودی در 
سفر خود به »ریاض «، بر لزوم شفاف سازی و روشن شدن ابعاد این مسئله 
تأکید کند. این مقام وزارت خارجه آمریکا افزود: پمپئو همچنین از سعودی ها 
خواهد خواست که هم طراحان و هم عامان این قتل فجیع شناسایی و مجازات 
شوند.از طرفی، همزمان با این اظهارات مقام وزارت خارجه امریکا، رسانه های 
غربی نیز جلسه محاکمه عامان قتل »خاشقجی« از سوی دادستانی عربستان را 

»مضحک« و »نمایشی« خواندند.
روزنامه های »تایمز« انگلیس، »المانیفستو« ایتالیا وهمچنین نشریه »فارین 
پالیسی« در این رابطه نوشتند: افرادی که در معرض اتهام قرار دارند 11مظنون 
سعودی به قتل »خاشقجی« و مثله کردن اعضای بدن او هستند نه نظام این 
کشور که طبق اعام سازمان »سیا«، »اطاعات ترکیه« و »کنگره آمریکا«، دستور 
ارتکاب چنین جنایتی را صادر کرده است.در همین حال، روزنامه فرامنطقه ای 
»القدس العربی« در گزارشی نوشت: مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارد تا درباره 

روابط و ارتباطات میان سازمان ترامپ با سعودی ها تحقیق کند. 

واشنگتن: سعودي ها در مسیر شفاف سازي 
پرونده قتل »خاشقجي« سنگ اندازي مي کنند 

سرویس خارجی: منابع آگاه از استقرار گسترده 
نیروهای نظامی عراقی در طول نوار مرزی مشترک 
با سوریه به منظور جلوگیری از نفوذ تروریست های 

داعش خبر دادند.
یک منبع آگاه امنیتی در فرماندهی عملیات استان 
»اانبار«، از استقرار شمار زیادی از نیروهای امنیتی و 
نظامی عراق در طول نوار مرزی مشترک با سوریه 
در غ���رب »اانبار« خبر داد.به گفته وی، این اقدام 
در پی تهدیدهای تروریستی موجود و قصد عناصر 
داعش برای نفوذ از خاک س���وریه به مناطق غربی 
عراق و انجام عملیات علیه نیروهای نظامی عراقی 

صورت می گیرد.این منبع آگاه امنیتی که خواس���ت 
نامش فاش نشود در این باره افزود: نیروهای امنیتی 
در مناطق صحرایی عملیات  زیادی انجام داده اند و 
شمار زیادی از تونل های حفاری شده تروریست ها 
را از بین برده  و غارها و وادی و مناطق غیرنظامی 

مختلفی را تفتیش کرده اند.
همزمان،نیروه���ای داوطل���ب مردمی عراق 
)الحشدالش���عبی( از دفع حمات گروه تروریستی 
داعش به ش���هر »مکحول«، در استان »صاح الدین« 
خبر دادند.الحشد الشعبی عراق همچنین اعام کرد 
ک���ه در این حمله، هفت تن از نیروهایش زخمی 

شده اند. وزارت کشور عراق نیز اعام کرد که انبار 
بزرگ ساح و تجهیزات متعلق به اعضای داعش 
شامل 57گلوله توپخانه  و 19موشک و موشک انداز 

را در استان »صاح الدین« کشف کرده است.
در چنین ش���رایطی، »هادی العامری« رهبر 
فراکس���یون »الفتح« نزدیک به الحشدالشعبی و از 
مهمترین فراکسیون حامی دولت »عادل عبدالمهدی« 
و »ش���یخ قیس الخزعلی« دبیرکل گروه مقاومت 
»عصائب اهل الحق«، خواس���تار تبیین وضعیت و 
تعیین تکلیف حض���ور نظامیان آمریکا در خاک 

کشورشان شدند.

استقرار گسترده نیروهای عراقی در مرزهای سوريه برای مقابله با داعش

سرویس خارجی: »نانسی پلوسی« با توجه به افزایش تنش میان دموکرات ها 
وترامپ، مخالفت تلویحی خود را با استیضاح رئیس جمهوری آمریکا در برهه 
کنونی اعام کرد و اظهارداش���ت اس���تیضاح ترامپ می تواند به تشدید تفرقه 

منجر شود .
رئیس جدید مجلس نمایندگان آمریکا با مخالفت با طرح استیضاح ترامپ 
دانست و تاکید کرد: معتقدم که  در وضعیت کنونی آن را گزینه ای "تفرقه آمیز" 
ما خواستار اتحاد و کنار هم قرار دادن مردم هستیم و استیضاح بسیار تفرقه آمیز 

است و نباید بدون توجه به حقایق چنین رویکردی داشته باشیم.رئیس جدید 
مجلس نمایندگان آمریکا همچنین گفت: روابط بین ترامپ و پوتین خطرناک 
است.این درحالی است که »رشیده طیب« نماینده دموکرات و مسلمان مجلس 
نمایندگان آمریکا، بار دیگر وعده داد که »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا 
را استیضاح خواهد کرد. در خبر دیگری، منابع خبری اعام کردند:ارتش آمریکا 
به ژاپن اطاع داده است که برای جلوگیری از توسعه نظامی چین در منطقه، 

قصد دارد موشک هایش را در اوکیناوا آرایش دهد. 

مخالفت تلويحی رئیس جديد مجلس نمايندگان آمريکا  با استیضاح ترامپ  هشتمين شنبه اعتراضات جليقه زردها در فرانسه
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تکنیک های جدید 
در کنترل ترافیک هوایی

فناوري هاي ناوشکن زاموالت

وقتی خورشید می میرد!

تشخیص چهره
 با هوش مصنوعی

آیا پاستیک های زیستی 
جایگزین مناسبی هستند؟ 
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در کیهان همه چیز محکوم به مرگ است و 
وجود هر بی جان و جانداری سرانجام باید محو 
شود. انسان ها، جانوران، گیاهان، کوه ها، دریاها، 
سیارات، قمرها، ستارگان، بیگانگان فضایی و حتی 
سیاهچاله ها و کهکشان ها زمانی می میرند. در 
این میان، خود کیهان هم سرنوشتی جز مرگ 
ندارد. اما این پایان ماجرا نیست! با مرگ همه 
چیز نابود نمی شود بلکه تولدی دیگر، سرآغاز 
جهانی دیگر است. ستاره ای دیگر متولد می شود، 
کیهانی دوباره با بیگ بنگ دیگری شکل می گیرد، 
سیاراتی دیگر به وجود می آیند و حیاتی نو آغاز 

می شود.
هم ستاره  دورترین  و  پیکرترین   غول 
می میرد و خورشید ما که یک ستاره است نیز به 
این سرنوشت دچار خواهد شد. ستارگان پر جرم 
تا چند میلیون سال عمر می کنند ولی ستارگان 
کم جرم، عمری بسیار طوانی تا چند تریلیون سال 

دارند که این بیش از سن کیهان است.
خورشید حدود چهار و نیم میلیارد سال قبل 
متولد شد و در حال حاضر نیز به تدریج گرم تر 
و بزرگ تر و درخشان تر می شود تا حدی که 
در یک و نیم میلیارد سال آینده مدار زمین را 
در برگرفته و حتی زبانه ها و تاج آن تا مریخ نیز 
می رسند. حدود 5 میلیارد سال آینده نیز عمر 
خورشید تقریباً به پایان می رسد و با تبدیل شدن 

به یک »غول سرخ« رو به سرد شدن می رود. اما 
در عوض، با سوزاندن ایه هیدروژن بیرونی خود 
به تدریج درخشندگی اش دو تا سه هزار برابر 
بیشتر شده و شعاع اش نیز 250 برابر می شود. 
وقتی ستاره ای به این مرحله پایانی از زندگی برسد 
به آن »غول سرخ« می گویند که مدام در حال 
داغ تر شدن است به قدری که دمای مرکز آن 
تا بیش از 100 میلیارد درجه خواهد رسید. در 
این زمان است که هسته شروع به جمع شدن و 
فشرده شدن می کند، به قدری که بیش از اندازه 
توان ستاره سنگین می شود، گرانش وحشتناکی 
آغاز می شود، ناگهان انفجاری مهیب رخ می دهد 
که حتی دورترین ساکنان یک سیاره در اعماق 
کیهان نیز قادر به رصد نور این انفجار به صورت 
انفجار  از  یک »ابرنواختر« هستند. نور حاصل 
ابرنواختری گاهی از یک کهکشان هم بیشتر است. 
 جالب است که هسته ستاره در این انفجار باقی 
می ماند و این ایه های خارجی ستاره هستند که 

به صورت یک ابرنواختر منفجر می شوند.
خورشید همانند دیگر ستارگان در این مرحله 
از عمر خود شروع به تولیدمثل می کند. شاید این 

اصطاح زیست شناسی برای یک ستاره عجیب به 
نظر بیاید اما مشابه چنین فرایندی در موجودات 
زنده برای ستارگان نیز رخ می دهد. وقتی یک 
انفجار ستاره ای با یک  مانند خورشید   ستاره 
به نام ابرنواختر به زندگی خود پایان می دهد، ایه 
های بیرونی خود را به صورت »سحابی« در اعماق 
فضا پرتاب می کند که در واقع می توان گفت این 

سحابی ها، بذر یک ستاره هستند.
سحابی ها ابرهای عظیم و رنگارنگی از غبار 
و گاز میان ستاره ای و در حقیقت مرکز زایش 

ستاره ها هستند. 
سحابی ها بسته به نحوه تابشی که دارند به 
چند گروه تقسیم بندی می شوند. هر نوع سحابی، 
تشکیل نوعی از ستارگان را به دنبال خواهد شد. 
ممکن است ستاره ای بزرگ و بسیار درخشان 
متولد شود، ستاره ای مانند خورشید ما دوباره 
شکل گیرد یا گاهی هم ستاره ای کم فروغ و حتی 
در برخی مواقع ستاره ای سرد و بی نور که به اندازه 
قمر زمین هم نور ندارد و به آن »کوتوله قهوه ای« 

می گویند، پا به عرصه گیتی بگذارد.
سرانجام از خورشید فقط یک هسته کم نور 

باقی می ماند که به آن »کوتوله سفید« می گویند. 
باید اشاره کرد که همه ستارگان همچون خورشید 
به کوتوله سفید تبدیل نخواهند شد، زیرا آن دسته 
از ستارگانی که جرمشان چند برابر خورشید است 
پس از انفجار ابرنواختری فقط هسته نوترونی از 
آن ها باقی خواهد ماند یا این که سرانجام به 

سیاهچاله تبدیل می شوند.
کوتوله سفید  به یک  زمانی که خورشید 
تبدیل می شود حدود 7 میلیارد سال از زمان 
حال گذشته است. در آن زمان که خورشید به 
یک کوتوله سفید تبدیل می شود در واقع سوخت 
هسته ای خود را از دست داده است و به تدریج 
سرد و سردتر می شود. این کوتوله سفید باقی 
مانده از مرگ خورشید است؛ به عبارتی دیگر با 
مرگ خورشید یک کوتوله سفید متولد می شود. 
فرضیه های دیگری نیز وجود دارند که کوتوله 
سفید زمان پیری و از کار افتادگی یک ستاره 
است؛ چرا که زمانی هم فراخواهد رسید که دیگر 
کوتوله سفید نمی تواند به رمبش ادامه دهد و در 
نتیجه کم سو و کم فروغ تر شده و دیگر نوری 
از خود ساطع نخواهد کرد و در آن موقع است 
 که به »کوتوله سیاه« )Black dwarf( تبدیل
می شود. کوتوله سیاه در واقع جسد بی نور و سرد 
یک ستاره مرده است و این سرانجام خورشید ما 

خواهد بود.

 NGC( »1365 کهکشان مارپیچی میله ای »ان جی سی
1365( به واقع یک جهان جزیره ای است که از یک سر آن تا 

سر دیگر 200 هزار سال نوری فاصله وجود دارد. این کهکشان 
تنها 60 میلیون سال نوری از ما فاصله دارد و متمایل به صورت 

فلکی فورناکس قرار گرفته است. در واقع، از اعضای اصلی خوشه 
کهکشانی فورناکس که به خوبی هم مورد مطالعه قرار گرفته به 

شمار می آید.
رنگ های تند و تأثیرگذار این عکس، نواحی را نشان می دهد 
که در آن ها زایش های ستاره ای شدیدی رخ می دهند، یعنی دو 
سر میله و سراسر بازوهای مارپیچی. به عاوه، مسیرهای غباری 
که هسته درخشان کهکشان را قطع می کنند در آن به خوبی قابل 

مشاهده هستند.
  در هسته کهکشان، یک سیاه چاله غول پیکر وجود دارد. 
ستاره شناس ها معتقدند میله بیرون زده این کهکشان با جذب گاز 
و غبار به درون فضای پرهیاهویی که زایش ستاره ای در آن رخ 
می دهد و بااخره با رساندن حجمی از ماده به سیاه چاله مرکزی،  

نقش بسیار مهمی در تکامل این کهکشان ایفا می کند.
nasa.gov(Martin Pugh( :عکس از*

کهکشان ان جی سی 1365: جهان جزیره با شکوه

وقتی خورشید می میرد!

تصویر نجومی هفته
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زباله های پاستیکی معضلی برای اقیانوس های دنیا هستند. 
طبق گزارش ها، ساانه بیش از 18 تریلیون پوند زباله پاستیکی 

در آب های اقیانوسی شناور می شوند. 
این اجسام پاستیکی همان جانوران دریایی را که برایمان 
عزیز و دوست داشتنی هستند و همان ماهی هایی را که سر میز 
غذایمان می گذاریم و از عطر و طعمشان لذت می بریم را به دام 
می اندازند. زندگی انسان های امروزی با پاستیک گره خورده 
است؛ دیگر در نمکی که می خوریم و حتی در بدن خودمان هم 

پاستیک وجود دارد. 
تا ظرف های  از خودروهایی که سوار می شویم گرفته 
غذایمان، از هواپیماهایی که ما را به آسمان می برند تا خودکارهایی 
که یادداشت های روزانه ما را ثبت می کنند و هزاران مورد دیگر 

همه از پاستیک نشأت گرفته اند. 
ما انسان ها هر چیزی را که فکرش را بکنیم می توانیم با 
پاستیک بسازیم. با این حال یک جای کار می لنگد؛ پاستیک 
یک ماده شیمیایی است که برای سیاره ما بیگانه به شمار می آید 

و به سختی و در طوانی مدت در طبیعت تجزیه می شود.  
بار  فاجعه  تأثیر  شدن  آشکار  بیشتر  چه  هر  با   
پاستیک بر طبیعت و موجودات زنده و با به یاد آوردن 
این که صدها سال طول می کشد تا پاستیک های تولید 
شده از بین بروند، هم مصرف کنندگان و هم سازندگان 
وسایل و ابزار پاستیکی به تقا افتاده اند تا جایگزینی 
که  حلی  راه  کنند.  پیدا  حاضر  جا  همه  ماده  این  برای 

پاستیک  تولید  شده  گذاشته  ما  روی  پیش  نهایت   در 
زیستی است. بنابراین، عده ای از دانشمندان اقدام به ساخت 
تجزیه دریا  در  که  ماده ای  کرده اند،  زیستی   پاستیک 

 می شود.
حدود 8 درصد از نفت جهان برای تولید پاستیک مصرف 
می شود. پیشنهاد دهندگان استفاده از پاستیک زیستی بر این 
نکته تأکید دارند که با تولید پاستیک زیستی، نفت کم تری 
استفاده می شود. به عقیده آن ها، یک شیء پاستیکی به محض 

این که دور انداخته می شود، 
درحین تجزیه شدن تدریجی از خود کربن خارج می کند. 
این در حالی است که شیء تولید شده از پاستیک زیستی کربن 
کمتری به طبیعت وارد می کند، چون صرفاً کربنی را که گیاهان 
در حین رشد در خود جذب کرده اند را به محیط زیست پس می 
دهد. این به جای کربنی است که در گذشته ای دور به شکل نفت 

در زیر زمین به تله افتاده بود.  
پاستیک زیستی نوعی پاستیک است که در ساخت آن به 
جای نفت از گیاهان و دیگر مواد بیولوژیکی استفاده شده است. این 
ماده هم از طریق استخراج قند از گیاهانی مانند ذرت و نیشکر و 
تبدیل آن به اسیدهای پلی اکتیک حاصل می شود و هم می توان 
آن را از »پلی هیدروکسی آلکانوات« )PHA( تولید کرد که از بدن 

میکروارگانیسم ها دفع می شود. 
پاستیک دسته اول در ساخت بسته بندی های غذا و 
 دسته دوم در ساخت وسایل پزشکی مانند نخ بخیه به کار برده 

می شوند. برای تولید پاستیک های زیستی عاوه بر ذرت و 
نیشکر، از فرآورده های فرعی مانند پوست درخت و غاف ذرت 
هم استفاده می شود. برخی از تولیدکنندگان حتی درصدد هستند تا 
 از پوست سیب زمینی و پرتقال هم برای ساخت پاستیک زیستی 

بهره ببرند.
پاستیک های تجزیه پذیر به طور معمول از ماده گیاهی یا 
فرآورده های فرعی باکتریایی ساخته می شوند. متأسفانه برای 
کشت گیاهان یا فراهم آوردن بستری برای باکتری ها به خاک 

حاصلخیز و آب شیرین نیاز داریم.
 این دو ماده طبیعی هم عاوه بر این که در همه جای دنیا 
وجود ندارند، بلکه خودشان هم برای کشت محصوات کشاورزی 

مورد نیاز انسان هستند.

نام  به  این مطلب، دانشمندان گیاهی  با در نظر گرفتن 
دریایی  جلبک  نوعی  )Ulva lactuca(که  دریایی«  »کاهوی 
است را جایگزین کردند. آن ها کاهوی دریایی را در اقیانوس 
با  سلولی  تک  های  میکروارگانیسم  آن  با  تا  کردند  کشت 
کنند. تغذیه  Haloferax mediterraneiرا  علمی   نام 
پاستیک  پلیمر  نوعی  ها  میکروارگانیسم  آن  ادامه،  در   
خود  از    )PHA( آلکانوات  هیدروکسی  پلی  یعنی  زیستی، 
کامًا  پاستیک  تولید  برای  استفاده  قابل  که  کردند  دفع 
 تجزیه پذیر در طبیعت است و هیچ گونه زایدات سمی از آن

 به جا نمی ماند. 
پس از این موفقیت، اکنون دانشمندان در حال بررسی انواع 
دیگری از باکتری ها و جلبک ها هستند تا به ترکیباتی برسند که 

برای ساخت انواع مختلفی از پاستیک های زیستی با کیفیت های 
متفاوت قابل استفاده باشند.

در حال حاضر کارخانه هایی هستند که این نوع پاستیک 
زیستی را در تعداد تجاری تولید می کنند، ولی برای تولید آن 
از گیاهی استفاده می شود که نیازمند زمین کشت و آب شیرین 

است.
کند،  پیدا  تحقق  اقیانوسی  های  جلبک  از  استفاده  اگر   
کشورهایی مانند هند و چین که با کمبود آب شیرین مواجه 
هستند می توانند به جای تولید پاستیکی که از نفت ساخته 
هم سرعت  به  که  کنند  تولید  زیستی  پاستیک  شود،   می 

 تجزیه می شود.
برای  مثبت  گامی  بتوان  شاید  را  جدید  دستاورد  این 
پاک سازی اقیانوس ها به شمار آورد. پاستیک های تولید 
شده از منابع فسیلی آاینده های بی رحم پهنه های اقیانوسی 
شده  طراحی  تازگی  به  که  زیستی  پاستیک  با  اما  هستند 
شاید بتوان چهره چرک آلود دریاها و اقیانوس ها را اندکی 
تا  دارند  را  پتانسیل  این  زیستی  های  پاستیک  کرد.  پاک 
 مقداری از مشکات مربوط به آلودگی های طوانی مدت را 

کاهش دهند.
در یک نگاه نام پاستیک زیستی نوید دهنده به نظر می رسد. 
واژه زیستی روی دوستی این ماده با طبیعت و  موجودات 
زنده آن تأکید می کند. اما آیا پاستیک زیستی اکسیر 

بقای سیاره زمین خواهد بود؟
 آیا با وجود آن دیگر احساس گناه نخواهیم کرد؟ 
شاید شنیده باشیم که پاستیک های زیستی قابل 
تجزیه هستند. ولی این چندان هم صحت ندارد. در واقع، حتی 
خود پاستیک زیستی هم کامًا سازگار با محیط زیست نیست.

 منظور از پاستیک زیستی روش تولید این نوع پاستیک 
است که پایه آن کاربرد گیاهان است. برخی از انواع پاستیک 
های زیستی قابل تجزیه هستند و برخی دیگر تجزیه پذیر نیستند. 
انواعی از آن ها در باغچه خانه برای تهیه کمپوست تجزیه می 
 شوند، اما انواعی هم هستند که فقط از طریق صنعتی کمپوست 

می شوند. 
حقیقت این است که بسیاری از پاستیک های زیستی در 
صورتی که مخلوط با دیگر زباله ها در گورستان زایدات ریخته 

شوند هرگز تجزیه نمی شوند. 
به هر حال، باید ببینیم با این همه نقاط مثبت و در مقابل این 
همه چالش هایی که پاستیک های زیستی به همراه دارند، چه 

سرنوشتی در انتظارشان است.
دادن  حرارت  برای  صنعتی  کردن  کمپوست  فرایند 
پاستیک های زیست پذیر ازم است و باید دما به قدری باا 
باشد که میکروب ها بتوانند آن را تجزیه کنند. بدون حرارت 
 زیاد، پاستیک های زیستی به خودی خود نه در گورستان های 
تجزیه خانگی  باغچه  کمپوست  توده  در  حتی  نه  و   زباله 

 نخواهند شد.
 اگر این پاستیک ها به آب های دریا و اقیانوس راه پیدا 
کند، مانند پاستیک های نفتی عمل خواهند کرد و مانند آن 
ها به ریزپاستیک تبدیل خواهند شد. بدین ترتیب، دوباره در 
 آب ها باقی خواهند ماند و جان موجودات دریازی را به خطر

 خواهند انداخت.

 آیا پاستیک های زیستی جایگزین مناسبی هستند؟ 
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تش��خیص چه��ره با کم��ک هوش مصنوعی، ی��ک فناوری 
نوظهور اس��ت که هویت اش��خاص را از روی یک تصویر دیجیتالی 
 ی��ا ی��ک فریم ویدئویی تش��خیص می دهد و ماهی��ت فرد را تأیید

می کند. سیس��تم های مجهز به تش��خیص چهره به طور کلی با 
مقایسه ویژگی های بارز صورت فرد درون تصویر با چهره هایی که 
 در پایگاه داده موجود هستند کار خود را انجام می دهد. این سیستم ها 
ب��ا نام »اپلیکیش��ن های مجهز به ه��وش مصنوعی بیومتریک« 
شناخته می شوند که به طرز حیرت آوری می توانند افراد زیادی را 
با آنالیز کردن خطوط، بافت، رنگ پوس��ت و ش��کل صورت در بازه 

زمانی بسیار کوتاه و حتی در چند ثانیه شناسایی کنند.
سیستم تشخیص چهره در ابتدا فقط به شکل یک اپلیکیشن 
رایانه ای موجود بود، اما در سال های اخیر کاربردهای آن وسیع تر 
شده اند و می توان آن را روی وسایل قابل حمل و جیبی مانند تلفن 
همراه یا شکل جالب تری از فناوری، یعنی در قالب روبات فعال کرد. 
 از این فناوری به طور معمول در مکان هایی مانند ساختمان های

امنیتی، که ورود به آن ها فقط برای افراد خاصی مجاز است استفاده می 
 کنند. می توانیم آن را با دیگر تجهیزات بیومتریک از جمله آن هایی

که با شناس��ایی اثر انگش��ت یا عنبیه چش��م اجازه ورود به افراد می 
دهند، مقایس��ه کنیم. این فناوری به دلیل این که بدون تماس با 
افراد، به صورت نامحس��وس و بدون از بین بردن حریم خصوصی 
آن ها عمل می کند با استقبال زیادی رو به رو شده است. به تازگی 
هم، به عنوان ابزار شناساگر در حوزه تجارت و بازاریابی استفاده از 

آن بسیار رایج شده است.
ش��اید بیش��تر ما ندانیم که ابزارهای مجازی تشخیص چهره 
بس��یار قبل تر از گوش��ی های هوش��مند پیشرفته ای که مجهز به 
فناوری تشخیص چهره پیشرفته هستند قدم به عرصه دنیای مدرن 
گذاش��ته بودند. تش��خیص چهره دیجیتالی پدیده تازه ای نیس��ت، 
ولی فناوری پیشرفته که اساس آن هوش مصنوعی است، سیستم 

تشخیص چهره را به طرز چشمگیری متحول کرده است.
آی��ا تا حاا از خودمان پرس��یده ایم که فیلترهای شناس��ایی 
Snapchatو Instagramچگون��ه این قدر بدون نقص روی 
ص��ورت م��ا کار می کنند؟ آن ها چگونه م��ی توانند با چنین دقتی 
هندس��ه صورت های ما را ترسیم کنند؟ فناوری پیشرفته امروزی، 
هوش مصنوعی را در کالبد خود جاس��ازی کرده اس��ت تا سیستمی 
هوشمند برای شناسایی کوچک ترین جزئیات پدید آید. این سیستم 
تشخیص چهره به طور اتوماتیک خود را با تغییراتی که در صورت 
ایجاد می شوند تطبیق می دهد؛ از قرار گرفتن عینک های طبی و 
آفتابی روی چشم ها تا آرایش و گریم صورت و حتی رشد موهای 
صورت، ریش و سبیل. این ابزار برای فضاهای بسته، فضاهای باز و 
 حتی برای فضاهایی با تاریکی محض نیز طراحی شده است. جالب تر

این که این فناوری برای شناسایی صورت افرادی که خود را در زیر 
ماسک پوشش می دهند نیز در حال توسعه است.

زمانی که هوش مصنوعی درون ابزارهای تش��خیص چهره 
کار گذاشته شد، یک موتور هوشمند ساخته شد که اهمیت محتوای 
دیداری و سلطه نرم افزارهای مرتبط با داده های دیداری را برای 
ما آشکار کرد. این ها همان چیزهایی هستند که ابزارهای قدیمی 
تش��خیص چهره از وجودشان محروم بودند. بنابراین، پیش از تولد 
هوش مصنوعی، دوربین های مداربس��ته و امنیتی هوش��مند وجود 
نداش��تند. اکنون، تش��خیص چهره در ش��رایط مختلف سریع تر و 
دقیق تر ش��ده اس��ت، عاوه بر این که اشخاص از زوایای مختلف 
زیر نظر گرفته می ش��وند.به لطف هوش مصنوعی می توانیم بی 
درنگ و در لحظه، افراد را در نقطه ای که هستند شناسایی کنیم. 
همچنین امنیت ش��هرها را بیش��تر کرده و آن ها را به ش��هرهای 
هوشمند تبدیل کنیم. ابزاری که مجهز به هوش مصنوعی است با 
گرفت��ن عک��س، ارزیابی و تطابق آن، می تواند هر فردی که تحت 
تعقیب یا مرتکب خافی شده است را شناسایی کند. عاوه بر این، 
با هوش مصنوعی می توانیم مسیرهایی را که جداگانه طی کرده ایم 
 را دنبال کنیم و با هم ارتباط دهیم. وجود این فناوری در مکان های
امنیتی، مراکز پزشکی و درمانی، فروشگاه ها و مراکز خرید و اماکنی 

مانند کلیساها بسیار پرکاربرد است.
ای��ن فن��اوری نه فق��ط زندگی روزمره ما را آس��ان تر کرده و 
جایگزین فناوری قدیمی تر ش��ده اس��ت، بلکه مزایای زیادی را نیز 
با خود به ارمغان آورده اس��ت. با سیس��تم تشخیص چهره هوشمند 
می توانیم به کس��ب و کار خود رونق دهیم؛ به عاداتی که افراد در 
هن��گام خری��د دارند پی برده و از این ک��ه چه اقامی را می خرند، 
چقدر پول خرج می کنند، با چه کسی به خرید می روند و غیره آگاه 

ش��ویم. به این ترتیب در بازاریابی و جذب مش��تری نیز مؤثر خواهد 
ب��ود و فروش��ندگان با پی بردن ب��ه این که برای مثال چه جزئیاتی 
باعث مراجعه مجدد مشتری می شوند یا چه اجناس و ویژگی هایی 
در مغازه بیشتر از همه توجه مشتری را جلب کرده اند، در کار خود 
موفق تر عمل می کنند. همه این پرس��ش ها با کمک داده هایی 
که ابزار تش��خیص چهره هوش��مند در اختیار می گذارند پاسخ داده 

می ش��وند. این ها داده های دیداری هس��تند که با فناوری های 
قدیمی تر به دست نمی آمدند.

اماکن مذهبی هم می توانند از وجود فناوری تشخیص چهره 
هوش��مند برخ��وردار ش��وند. عاوه بر برقراری امنی��ت، به ویژه در 
کش��ورهایی که اماکن مذهبی آن ها مورد تهدید قرار می گیرند، 
این فناوری کمک می کند تا افرادی که در مراسم مختلف شرکت 

می کنند شناخته شوند و مشخص شود چه کسانی غیبت داشته اند 
و مشارکت چه کسانی در فعالیت های مختلف پررنگ تر است.

در مدارس و مراکز آموزشی نیز وجود این فناوری مفید است 
و بیشتر از همه، معلم ها و مربی ها را هدف می گیرد. در بسیاری 
از مدارس، ش��کایت ش��ده اس��ت که معلم ها بیش از زمان مقرر 
ش��ده اس��تراحت می کنند و دیرتر به سر کاس می روند. بنابراین 
 مدیران مدارس با دانستن این که چه کسانی زمان بندی را رعایت 
می کنند و چه کسانی این کار را نمی کنند، خودشان زمان را برای 

آن ها تنظیم کنند.
 فناوری تش��خیص چهره هوش��مند جان اف��راد را هم نجات 
می دهد. در حوزه پزشکی، موتورهای هوشمند می توانند اختاات 
ژنتیکی را شناس��ایی کنند، به ویژه ناهنجاری های ژنتیکی که در 
 حاات صورت تغییر ایجاد می کنند، عاوه بر این که بر توانایی های

شناختی و عملکرد قلبی فرد نیز تأثیر می گذارند. بنابراین، به محض 
این که این مشکات شناسایی شدند، پزشکان اقدام ازم را در مورد 
آن ها انجام می دهند، بدون این که بیمار زمان و پول خود را از دست 
بدهد.یکی از عملکردهای تشخیص چهره که بسیار متمایز و جالب 
توجه اس��ت، در حوزه دامداری و آبزی پروری اس��ت که به کمک 
پ��رورش دهن��دگان ماهی می آید. از نظر ما چهره همه ماهی های 
پرورشی شبیه به هم هستند و به همین دلیل ممکن است برای ما 
عجیب باشد که بخواهیم از تفاوت های چهره آن ها حرف بزنیم. 
ولی سیستم تشخیص چهره مجهز به هوش مصنوعی، آن ها را از 
هم تش��خیص می دهد. ش��رکت های بزرگ آبزی پروری در اروپا 
درصدد هس��تند از فناوری تش��خیص چهره هوشمند برای ردیابی 

تک تک ماهی های آزاد متعلق به اقیانوس اطلس که خودشان در 
حاشیه ساحلی نروژ پرورش می دهند استفاده کنند. این اپلیکیشن 
چگونه می تواند چهره یک ماهی را در میان میلیون ها ماهی هم 
گونه و ش��بیه به آن تش��خیص دهد؟ پاس��خ این است: با تشخیص 
اختافات بسیار ریز و جزیی در خطوط و خال های اطراف چشمان 
ماهی که ما انس��ان ها قادر به تش��خیص و مقایس��ه آن ها حتی در 

میان تعدادی انگشت شمار نیستیم. 
این شرکت ها می خواهند برای تضمین سامتی ماهی های 
خ��ود از ی��ک فناوری ارتقاء یافته اس��تفاده کنن��د؛ چرا که می توان 
 بیماری های واگیردار را ردیابی کرد تا پرورش دهندگان، ماهی های 
بیمار را از مابقی جمعیت که سالم هستند جدا کنند. آن ها همچنین 
برای هر ماهی یک پرونده پزشکی تشکیل خواهند داد. با اجرایی 

شدن این ایده، انقابی در حوزه پرورش ماهی به وجود خواهد آمد.
البته ماهی ها تنها جانورانی نیس��تند که فناوری تش��خیص چهره 
هوش��مند به سراغش��ان خواهد رفت. دامدارها نیز در جس��تجوی 
راهی هس��تند ت��ا از این فناوری برای پیگیری وضعیت س��امتی 
گاوهایش��ان اس��تفاده کنند. مزیت جانوران بر انسان ها در این باره 
این اس��ت که آن ها مجبور نیس��تند به پرس��ش هایی که در رابطه 
ب��ا حری��م ش��خصی )privacy(و نظارت ه��ای امنیتی و دولتی 
پرس��یده می ش��ود پاس��خ دهند.  به کارگیری هوش مصنوعی در 
 صنعت ساخت تجهیزات امنیتی تصویری، مخالف ها و موافق های
خ��ود را دارد، ام��ا بح��ث ها درب��اره راه های اخاق��ی نفوذ هوش 

مصنوعی در حوزه حراست و امنیت همچنان ادامه دارد.
به هر ترتیب، این تجهیزات دهه ها است که با ما همراه هستند. 
 دوربین های مداربس��ته را در مکان های زیادی مانند مدرس��ه ها،

 اداره ها، فرودگاه ها و ایستگاه های قطار و شهرک های مسکونی 
می بینیم، اما بیشتر ما هیچ ارتباط حسی با آن ها برقرار نمی کنیم. 
به عبارتی دیگر، با دیدن آن ها کمتر یا بیشتر احساس امنیت نمی 
کنی��م. پ��س تا به حال ارتباط ما با این تجهیزات در حالت خاموش 
و غیر فعال بوده اس��ت، ولی هوش مصنوعی همه این س��ناریو را 
دگرگون می کند. بدین ترتیب، در آینده، در حالی که در خیابان راه 
م��ی روی��م، به محض دیدن ی��ک دوربین مجهز به فناوری هوش 

مصنوعی احساس امنیت به ما دست خواهد داد.
ه��وش مصنوعی روند ایج��اد امنیت را از جمع آوری مدارک 
به پیشگیری تغییر خواهد داد. یادگیری ماشین و هوش مصنوعی، 
مس��یر عبور به زمان بی درنگ را باز خواهند کرد. تا 5 س��ال دیگر 
عبارت هوش مصنوعی در همه مکالمات مربوط به سیس��تم ها و 

تجهیزات امنیتی حضور خواهد داشت.
تعداد حوادث تیراندازی که در ایاات متحده اتفاق می افتند 
 همچنان رو به افزایش است. سه تا از خطرناک ترین این تیراندازی ها
در س��ال گذش��ته رخ داد. تیراندازه��ا بی محاب��ا در اماکن عمومی 
ت��وده م��ردم را هدف قرار می دهند. با ای��ن وصف، جوامع نیازمند 
رویکرد تازه ای برای برقراری امنیت هس��تند. خوش��بختانه هوش 
مصنوعی و یادگیری ماش��ین نقش��ی محوری در تغییر چش��م انداز 
تجهیزات امنیتی داش��ته اند. تش��خیص چهره نیز همان طور که 
عنوان شد در ارتقای امنیت مؤثر است، چون می تواند افراد متخلف 
را شناسایی کند و تصمیم بگیرد که چه افرادی در مکانی مشخص 
 وارد می ش��وند. ش��اید برای ما عجیب باش��د که هوش مصنوعی 
می تواند از تغییر حاات چهره افراد متوجه تصمیم های خرابکارانه 
یا تروریستی آن ها پیش از ارتکاب جرم شود یا حتی در شلوغ ترین 
 مکان ها قادر است فردی که به طور مخفیانه ساح یا مواد منفجره ای

را حمل می کند تشخیص دهد. بدین طریق به نیروهای امنیتی و 
پلیس در دس��تگیری آن ها پیش از ارتکاب جرم و در برخی موارد 

به پیشگیری از وقوع حوادث تروریستی کمک می کند.

تشخیص چهره در تاریکی

نسخه ای از هوش مصنوعی و تکنیک یادگیری 
ماشین ساخته شده که از تصویر حرارتی صورت یک 
شخص که در نور کم یا تاریکی گرفته شده، تصویری واضح 
 و روشن ارائه می دهد. این توسعه در فناوری می تواند
 باعث ارتقای بیومتریک یا »زیست سنجی بی درنگ« 
)real-time(  و آنالیزهای قانونی بعد از مأموریت برای 

عملیات های نظامی مخفیانه در تاریکی شود.
دوربین های حرارتی از جمله FLIR یا حسگرهای 
مادون قرمز دید به جلو، به طور وسیعی در وسایل نقلیه 
جنگی زمینی و هوایی، برج های دیده بانی و ایست های 
بازرسی نصب می شوند. به تازگی دوربین های حرارتی 
در قالبن دوربین های پوشیدنی مانند لباس نیز عرضه 
شده اند. توانایی این دوربین های حرارتی پوشیدنی در 
تشخیص چهره اتوماتیک در تاریکی شب به سربازها 
کمک می کند تا متوجه شوند شخصی که می بینند هدف 
است یا خیر.این فن آوری تطابق چهره حرارتی با چهره 
 بیومتریک موجود در پایگاه های داده را امکان پذیر 

می کند.

تقلب کمتر و امنیت بیشتر

فناوری تشخیص چهره با وجود هوش مصنوعی عاوه بر تعیین هویت افراد، به شناسایی گذرنامه و ویزای تقلبی 
 نیز کمک می کند. در اداره های گذرنامه بسیاری از کشورها از نرم افزار تشخیص چهره اتوماتیک استفاده می شود. این

نرم افزار هوشمند در تشخیص مدارک تقلبی بسیار مفید عمل کرده است، به دلیل این که هوش مصنوعی تعبیه شده در 
آن تمامی پایگاه داده و پیشینه دارندگان گذرنامه را به طور کامل بررسی می کند.

همچنین هوش مصنوعی سطح بااتری از امنیت را در نظام بانکی فراهم کرده است. کاربرهای امروزی در مقایسه با 
 گذشته احساس امنیت بیشتری می کنند، چرا که مؤسسات مالی نظیر بانک ها و نیز دستگاه های خودپرداز متعلق به آن ها 
با هوش مصنوعی تجهیز شده اند. بانک ها به کارگیری این فناوری را در ارائه خدمات به مشتریان خود آغاز کرده اند تا 

درباره اولویت های آن ها بیشتر بدانند. در نتیجه، دارندگان حساب های بانکی از امنیت بیشتری برخوردار می شوند.
نیروهای پلیس دسته دیگری از نهادهای ارائه دهنده خدمات به شهروندان هستند که در واقع در جایگاه نخست 
اهمیت قرار می گیرند. استفاده از سیستم تشخیص چهره برای شناسایی تبه کاران مهم ترین کاربرد هوش مصنوعی در 
زمینه اجرای قانون است. بسیاری از کشورها در حال توسعه دادن پایگاه های داده تشخیص چهره خود هستند. برای این 
منظور، آن ها سیستم های خود را با هوش مصنوعی ارتقاء می دهند. بدین ترتیب، تحقیقات کیفری و قانونی سریع تر و 

دقیق تر انجام می شوند.

تشخیص چهره
 با هوش مصنوعی
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تش��خیص چه��ره با کم��ک هوش مصنوعی، ی��ک فناوری 
نوظهور اس��ت که هویت اش��خاص را از روی یک تصویر دیجیتالی 
 ی��ا ی��ک فریم ویدئویی تش��خیص می دهد و ماهی��ت فرد را تأیید

می کند. سیس��تم های مجهز به تش��خیص چهره به طور کلی با 
مقایسه ویژگی های بارز صورت فرد درون تصویر با چهره هایی که 
 در پایگاه داده موجود هستند کار خود را انجام می دهد. این سیستم ها 
ب��ا نام »اپلیکیش��ن های مجهز به ه��وش مصنوعی بیومتریک« 
شناخته می شوند که به طرز حیرت آوری می توانند افراد زیادی را 
با آنالیز کردن خطوط، بافت، رنگ پوس��ت و ش��کل صورت در بازه 

زمانی بسیار کوتاه و حتی در چند ثانیه شناسایی کنند.
سیستم تشخیص چهره در ابتدا فقط به شکل یک اپلیکیشن 
رایانه ای موجود بود، اما در سال های اخیر کاربردهای آن وسیع تر 
شده اند و می توان آن را روی وسایل قابل حمل و جیبی مانند تلفن 
همراه یا شکل جالب تری از فناوری، یعنی در قالب روبات فعال کرد. 
 از این فناوری به طور معمول در مکان هایی مانند ساختمان های

امنیتی، که ورود به آن ها فقط برای افراد خاصی مجاز است استفاده می 
 کنند. می توانیم آن را با دیگر تجهیزات بیومتریک از جمله آن هایی

که با شناس��ایی اثر انگش��ت یا عنبیه چش��م اجازه ورود به افراد می 
دهند، مقایس��ه کنیم. این فناوری به دلیل این که بدون تماس با 
افراد، به صورت نامحس��وس و بدون از بین بردن حریم خصوصی 
آن ها عمل می کند با استقبال زیادی رو به رو شده است. به تازگی 
هم، به عنوان ابزار شناساگر در حوزه تجارت و بازاریابی استفاده از 

آن بسیار رایج شده است.
ش��اید بیش��تر ما ندانیم که ابزارهای مجازی تشخیص چهره 
بس��یار قبل تر از گوش��ی های هوش��مند پیشرفته ای که مجهز به 
فناوری تشخیص چهره پیشرفته هستند قدم به عرصه دنیای مدرن 
گذاش��ته بودند. تش��خیص چهره دیجیتالی پدیده تازه ای نیس��ت، 
ولی فناوری پیشرفته که اساس آن هوش مصنوعی است، سیستم 

تشخیص چهره را به طرز چشمگیری متحول کرده است.
آی��ا تا حاا از خودمان پرس��یده ایم که فیلترهای شناس��ایی 
Snapchatو Instagramچگون��ه این قدر بدون نقص روی 
ص��ورت م��ا کار می کنند؟ آن ها چگونه م��ی توانند با چنین دقتی 
هندس��ه صورت های ما را ترسیم کنند؟ فناوری پیشرفته امروزی، 
هوش مصنوعی را در کالبد خود جاس��ازی کرده اس��ت تا سیستمی 
هوشمند برای شناسایی کوچک ترین جزئیات پدید آید. این سیستم 
تشخیص چهره به طور اتوماتیک خود را با تغییراتی که در صورت 
ایجاد می شوند تطبیق می دهد؛ از قرار گرفتن عینک های طبی و 
آفتابی روی چشم ها تا آرایش و گریم صورت و حتی رشد موهای 
صورت، ریش و سبیل. این ابزار برای فضاهای بسته، فضاهای باز و 
 حتی برای فضاهایی با تاریکی محض نیز طراحی شده است. جالب تر

این که این فناوری برای شناسایی صورت افرادی که خود را در زیر 
ماسک پوشش می دهند نیز در حال توسعه است.

زمانی که هوش مصنوعی درون ابزارهای تش��خیص چهره 
کار گذاشته شد، یک موتور هوشمند ساخته شد که اهمیت محتوای 
دیداری و سلطه نرم افزارهای مرتبط با داده های دیداری را برای 
ما آشکار کرد. این ها همان چیزهایی هستند که ابزارهای قدیمی 
تش��خیص چهره از وجودشان محروم بودند. بنابراین، پیش از تولد 
هوش مصنوعی، دوربین های مداربس��ته و امنیتی هوش��مند وجود 
نداش��تند. اکنون، تش��خیص چهره در ش��رایط مختلف سریع تر و 
دقیق تر ش��ده اس��ت، عاوه بر این که اشخاص از زوایای مختلف 
زیر نظر گرفته می ش��وند.به لطف هوش مصنوعی می توانیم بی 
درنگ و در لحظه، افراد را در نقطه ای که هستند شناسایی کنیم. 
همچنین امنیت ش��هرها را بیش��تر کرده و آن ها را به ش��هرهای 
هوشمند تبدیل کنیم. ابزاری که مجهز به هوش مصنوعی است با 
گرفت��ن عک��س، ارزیابی و تطابق آن، می تواند هر فردی که تحت 
تعقیب یا مرتکب خافی شده است را شناسایی کند. عاوه بر این، 
با هوش مصنوعی می توانیم مسیرهایی را که جداگانه طی کرده ایم 
 را دنبال کنیم و با هم ارتباط دهیم. وجود این فناوری در مکان های
امنیتی، مراکز پزشکی و درمانی، فروشگاه ها و مراکز خرید و اماکنی 

مانند کلیساها بسیار پرکاربرد است.
ای��ن فن��اوری نه فق��ط زندگی روزمره ما را آس��ان تر کرده و 
جایگزین فناوری قدیمی تر ش��ده اس��ت، بلکه مزایای زیادی را نیز 
با خود به ارمغان آورده اس��ت. با سیس��تم تشخیص چهره هوشمند 
می توانیم به کس��ب و کار خود رونق دهیم؛ به عاداتی که افراد در 
هن��گام خری��د دارند پی برده و از این ک��ه چه اقامی را می خرند، 
چقدر پول خرج می کنند، با چه کسی به خرید می روند و غیره آگاه 

ش��ویم. به این ترتیب در بازاریابی و جذب مش��تری نیز مؤثر خواهد 
ب��ود و فروش��ندگان با پی بردن ب��ه این که برای مثال چه جزئیاتی 
باعث مراجعه مجدد مشتری می شوند یا چه اجناس و ویژگی هایی 
در مغازه بیشتر از همه توجه مشتری را جلب کرده اند، در کار خود 
موفق تر عمل می کنند. همه این پرس��ش ها با کمک داده هایی 
که ابزار تش��خیص چهره هوش��مند در اختیار می گذارند پاسخ داده 

می ش��وند. این ها داده های دیداری هس��تند که با فناوری های 
قدیمی تر به دست نمی آمدند.

اماکن مذهبی هم می توانند از وجود فناوری تشخیص چهره 
هوش��مند برخ��وردار ش��وند. عاوه بر برقراری امنی��ت، به ویژه در 
کش��ورهایی که اماکن مذهبی آن ها مورد تهدید قرار می گیرند، 
این فناوری کمک می کند تا افرادی که در مراسم مختلف شرکت 

می کنند شناخته شوند و مشخص شود چه کسانی غیبت داشته اند 
و مشارکت چه کسانی در فعالیت های مختلف پررنگ تر است.

در مدارس و مراکز آموزشی نیز وجود این فناوری مفید است 
و بیشتر از همه، معلم ها و مربی ها را هدف می گیرد. در بسیاری 
از مدارس، ش��کایت ش��ده اس��ت که معلم ها بیش از زمان مقرر 
ش��ده اس��تراحت می کنند و دیرتر به سر کاس می روند. بنابراین 
 مدیران مدارس با دانستن این که چه کسانی زمان بندی را رعایت 
می کنند و چه کسانی این کار را نمی کنند، خودشان زمان را برای 

آن ها تنظیم کنند.
 فناوری تش��خیص چهره هوش��مند جان اف��راد را هم نجات 
می دهد. در حوزه پزشکی، موتورهای هوشمند می توانند اختاات 
ژنتیکی را شناس��ایی کنند، به ویژه ناهنجاری های ژنتیکی که در 
 حاات صورت تغییر ایجاد می کنند، عاوه بر این که بر توانایی های

شناختی و عملکرد قلبی فرد نیز تأثیر می گذارند. بنابراین، به محض 
این که این مشکات شناسایی شدند، پزشکان اقدام ازم را در مورد 
آن ها انجام می دهند، بدون این که بیمار زمان و پول خود را از دست 
بدهد.یکی از عملکردهای تشخیص چهره که بسیار متمایز و جالب 
توجه اس��ت، در حوزه دامداری و آبزی پروری اس��ت که به کمک 
پ��رورش دهن��دگان ماهی می آید. از نظر ما چهره همه ماهی های 
پرورشی شبیه به هم هستند و به همین دلیل ممکن است برای ما 
عجیب باشد که بخواهیم از تفاوت های چهره آن ها حرف بزنیم. 
ولی سیستم تشخیص چهره مجهز به هوش مصنوعی، آن ها را از 
هم تش��خیص می دهد. ش��رکت های بزرگ آبزی پروری در اروپا 
درصدد هس��تند از فناوری تش��خیص چهره هوشمند برای ردیابی 

تک تک ماهی های آزاد متعلق به اقیانوس اطلس که خودشان در 
حاشیه ساحلی نروژ پرورش می دهند استفاده کنند. این اپلیکیشن 
چگونه می تواند چهره یک ماهی را در میان میلیون ها ماهی هم 
گونه و ش��بیه به آن تش��خیص دهد؟ پاس��خ این است: با تشخیص 
اختافات بسیار ریز و جزیی در خطوط و خال های اطراف چشمان 
ماهی که ما انس��ان ها قادر به تش��خیص و مقایس��ه آن ها حتی در 

میان تعدادی انگشت شمار نیستیم. 
این شرکت ها می خواهند برای تضمین سامتی ماهی های 
خ��ود از ی��ک فناوری ارتقاء یافته اس��تفاده کنن��د؛ چرا که می توان 
 بیماری های واگیردار را ردیابی کرد تا پرورش دهندگان، ماهی های 
بیمار را از مابقی جمعیت که سالم هستند جدا کنند. آن ها همچنین 
برای هر ماهی یک پرونده پزشکی تشکیل خواهند داد. با اجرایی 

شدن این ایده، انقابی در حوزه پرورش ماهی به وجود خواهد آمد.
البته ماهی ها تنها جانورانی نیس��تند که فناوری تش��خیص چهره 
هوش��مند به سراغش��ان خواهد رفت. دامدارها نیز در جس��تجوی 
راهی هس��تند ت��ا از این فناوری برای پیگیری وضعیت س��امتی 
گاوهایش��ان اس��تفاده کنند. مزیت جانوران بر انسان ها در این باره 
این اس��ت که آن ها مجبور نیس��تند به پرس��ش هایی که در رابطه 
ب��ا حری��م ش��خصی )privacy(و نظارت ه��ای امنیتی و دولتی 
پرس��یده می ش��ود پاس��خ دهند.  به کارگیری هوش مصنوعی در 
 صنعت ساخت تجهیزات امنیتی تصویری، مخالف ها و موافق های
خ��ود را دارد، ام��ا بح��ث ها درب��اره راه های اخاق��ی نفوذ هوش 

مصنوعی در حوزه حراست و امنیت همچنان ادامه دارد.
به هر ترتیب، این تجهیزات دهه ها است که با ما همراه هستند. 
 دوربین های مداربس��ته را در مکان های زیادی مانند مدرس��ه ها،

 اداره ها، فرودگاه ها و ایستگاه های قطار و شهرک های مسکونی 
می بینیم، اما بیشتر ما هیچ ارتباط حسی با آن ها برقرار نمی کنیم. 
به عبارتی دیگر، با دیدن آن ها کمتر یا بیشتر احساس امنیت نمی 
کنی��م. پ��س تا به حال ارتباط ما با این تجهیزات در حالت خاموش 
و غیر فعال بوده اس��ت، ولی هوش مصنوعی همه این س��ناریو را 
دگرگون می کند. بدین ترتیب، در آینده، در حالی که در خیابان راه 
م��ی روی��م، به محض دیدن ی��ک دوربین مجهز به فناوری هوش 

مصنوعی احساس امنیت به ما دست خواهد داد.
ه��وش مصنوعی روند ایج��اد امنیت را از جمع آوری مدارک 
به پیشگیری تغییر خواهد داد. یادگیری ماشین و هوش مصنوعی، 
مس��یر عبور به زمان بی درنگ را باز خواهند کرد. تا 5 س��ال دیگر 
عبارت هوش مصنوعی در همه مکالمات مربوط به سیس��تم ها و 

تجهیزات امنیتی حضور خواهد داشت.
تعداد حوادث تیراندازی که در ایاات متحده اتفاق می افتند 
 همچنان رو به افزایش است. سه تا از خطرناک ترین این تیراندازی ها
در س��ال گذش��ته رخ داد. تیراندازه��ا بی محاب��ا در اماکن عمومی 
ت��وده م��ردم را هدف قرار می دهند. با ای��ن وصف، جوامع نیازمند 
رویکرد تازه ای برای برقراری امنیت هس��تند. خوش��بختانه هوش 
مصنوعی و یادگیری ماش��ین نقش��ی محوری در تغییر چش��م انداز 
تجهیزات امنیتی داش��ته اند. تش��خیص چهره نیز همان طور که 
عنوان شد در ارتقای امنیت مؤثر است، چون می تواند افراد متخلف 
را شناسایی کند و تصمیم بگیرد که چه افرادی در مکانی مشخص 
 وارد می ش��وند. ش��اید برای ما عجیب باش��د که هوش مصنوعی 
می تواند از تغییر حاات چهره افراد متوجه تصمیم های خرابکارانه 
یا تروریستی آن ها پیش از ارتکاب جرم شود یا حتی در شلوغ ترین 
 مکان ها قادر است فردی که به طور مخفیانه ساح یا مواد منفجره ای

را حمل می کند تشخیص دهد. بدین طریق به نیروهای امنیتی و 
پلیس در دس��تگیری آن ها پیش از ارتکاب جرم و در برخی موارد 

به پیشگیری از وقوع حوادث تروریستی کمک می کند.

تشخیص چهره در تاریکی

نسخه ای از هوش مصنوعی و تکنیک یادگیری 
ماشین ساخته شده که از تصویر حرارتی صورت یک 
شخص که در نور کم یا تاریکی گرفته شده، تصویری واضح 
 و روشن ارائه می دهد. این توسعه در فناوری می تواند
 باعث ارتقای بیومتریک یا »زیست سنجی بی درنگ« 
)real-time(  و آنالیزهای قانونی بعد از مأموریت برای 

عملیات های نظامی مخفیانه در تاریکی شود.
دوربین های حرارتی از جمله FLIR یا حسگرهای 
مادون قرمز دید به جلو، به طور وسیعی در وسایل نقلیه 
جنگی زمینی و هوایی، برج های دیده بانی و ایست های 
بازرسی نصب می شوند. به تازگی دوربین های حرارتی 
در قالبن دوربین های پوشیدنی مانند لباس نیز عرضه 
شده اند. توانایی این دوربین های حرارتی پوشیدنی در 
تشخیص چهره اتوماتیک در تاریکی شب به سربازها 
کمک می کند تا متوجه شوند شخصی که می بینند هدف 
است یا خیر.این فن آوری تطابق چهره حرارتی با چهره 
 بیومتریک موجود در پایگاه های داده را امکان پذیر 

می کند.

تقلب کمتر و امنیت بیشتر

فناوری تشخیص چهره با وجود هوش مصنوعی عاوه بر تعیین هویت افراد، به شناسایی گذرنامه و ویزای تقلبی 
 نیز کمک می کند. در اداره های گذرنامه بسیاری از کشورها از نرم افزار تشخیص چهره اتوماتیک استفاده می شود. این

نرم افزار هوشمند در تشخیص مدارک تقلبی بسیار مفید عمل کرده است، به دلیل این که هوش مصنوعی تعبیه شده در 
آن تمامی پایگاه داده و پیشینه دارندگان گذرنامه را به طور کامل بررسی می کند.

همچنین هوش مصنوعی سطح بااتری از امنیت را در نظام بانکی فراهم کرده است. کاربرهای امروزی در مقایسه با 
 گذشته احساس امنیت بیشتری می کنند، چرا که مؤسسات مالی نظیر بانک ها و نیز دستگاه های خودپرداز متعلق به آن ها 
با هوش مصنوعی تجهیز شده اند. بانک ها به کارگیری این فناوری را در ارائه خدمات به مشتریان خود آغاز کرده اند تا 

درباره اولویت های آن ها بیشتر بدانند. در نتیجه، دارندگان حساب های بانکی از امنیت بیشتری برخوردار می شوند.
نیروهای پلیس دسته دیگری از نهادهای ارائه دهنده خدمات به شهروندان هستند که در واقع در جایگاه نخست 
اهمیت قرار می گیرند. استفاده از سیستم تشخیص چهره برای شناسایی تبه کاران مهم ترین کاربرد هوش مصنوعی در 
زمینه اجرای قانون است. بسیاری از کشورها در حال توسعه دادن پایگاه های داده تشخیص چهره خود هستند. برای این 
منظور، آن ها سیستم های خود را با هوش مصنوعی ارتقاء می دهند. بدین ترتیب، تحقیقات کیفری و قانونی سریع تر و 

دقیق تر انجام می شوند.

تشخیص چهره
 با هوش مصنوعی
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میان  را در  هوایی همچنان محبوبیت خود  نقل  و  حمل 
قرار  استقبال  مورد  بیشتر  هم  روز  به  روز  و  دارد   مسافران 
می گیرد. این باعث می شود که وظیفه کنترل کننده های ترافیک 
هوایی سنگین تر شود. وضعیت پراسترس و ناخوشایندی که به 
هنگام انجام کارشان ایجاد می شود را می توان با فناوری بازشناسی 

گفتار برطرف کرد.
افزودن سیستم های  با  موانعی که  ترین  بزرگ  از  یکی 
اتوماسیون پیشرفته تر بر سر راه مدیریت ترافیک هوایی قرار 
می گیرد، استفاده بسیار زیاد از ارتباطات رادیویی برای اعام 
دستورالعمل های پروازی به خلبان ها است. بازشناخت گفتار 
کند  می  تبدیل  متن  به  را  انسان  های  حرف  که   اتوماتیک 
 می تواند  راه حل خوبی برای کاهش حجم زیاد کار کنترل کننده های
ترافیک هوایی باشد و بازده اپراتورهای ترافیک هوایی را افزایش 

دهد.
بدین منظور، »پروژه مالورکا« که هدف آن کاهش هزینه 
  )ABSR( های ساخت و نگهداری تجهیزات بازشناسی گفتار
 است، یادگیری ماشین را جایگزین برنامه نویسی نرم افزار دستی 
 SESAR می کند. این پروژه طی همکاری اروپا و پژوهشگرهایی که

پشتیبانی می کند انجام می شود.
 

تطبیق با شرایط بومی
سیستم های ترافیک هوایی امروزی باید ایمن و کارآمد و در 
عین حال به روز شده باشند. بنابراین، کنترل کننده های ترافیک 
هوایی در برج مراقبت باید انرژی زیادی صرف کار خود کنند. 
آن ها در حال حاضر با استفاده از صفحه کلید و موس ترافیک 
 هوایی را هدایت می کنند. فناوری های جدید مانند »پیوند داده ای 
هوا به زمین« که در برخی مواقع جایگزین ارتباط صوتی می شود، 
حتی بیش از پیش تمرکز و انرژی کنترل کننده های ترافیک 

هوایی را می طلبد. 
ABSRکه در واقع فناوری کمک رسان بازشناسی گفتار 
است، حجم زیاد کار کنترل کننده های ترافیک هوایی را کاهش 
می دهد. خوشبختانه بازشناسی گفتار اتوماتیک به قدری قابل 
اعتماد هست که در سیستم مدیریت ترافیک هوایی به کار گرفته 
می شود، اما ازم است هزینه انتقال سیستم های بازشناسی گفتار 

از یک منطقه به یک منطقه دیگر کاهش پیدا کنند.
سیستم های بازشناسی گفتار کنونی باید با نیازهای بومی 

اپراتورهای کنترل ترافیک هوایی تطبیق داده شوند. منظور از این 
نیازها، تفاوت های آوایی و زبانی مانند لهجه های ناحیه ای، نحوه 

جمله بندی و محدودیت های بومی است.
پروژه مالورکا راه حلی ارزان، قابل تعمیم و مؤثر برای اتوماتیک 
کردن این فرایند یادگیری مجدد، انطباق با روش جدید در اختیار 
اعضای مدیریت ترافیک هوایی می گذارد. این راه حل شامل 
یادگیری اتوماتیک تشخیص گفتار و مدل های مدیریت ترافیک 

هوایی از روی داده های گفتاری ضبط شده است.
پروژه مالورکا ابزار یادگیری ماشین تازه ای ساخته است 
تا بتواند رفتار اپراتورهای ترافیک هوایی را یاد بگیرد و با کمک 
داده های گفتاری ضبط شده، خود را با مدل های بازشناسی گفتار 
تطبیق دهد. یادگیری ماشینی با به کارگیری تکنیک های آماری، 
به سیستم های رایانه ای این توانایی را می دهد که یاد بگیرند و با 
به کار بردن این داده ها به مرور زمان عملکرد خود را در ارتباط با 
وظایف ویژه ای ارتقا دهند، بدون این که به معنای واقعی برایشان 

برنامه نویسی صورت گرفته باشد. 
اختیار صنعت  این پروژه راه حلی کاربردی در  بنابراین 
هوانوردی می گذارد تا مدیران کنترل ترافیک هوایی سیستم 
بازشناسی گفتار را توسعه دهند و آن را در وسایل ارتباطی صوتی 

به کار بگیرند.
 استفاده از یادگیری ماشین در بازشناسی گفتار فقط نمونه ای 
امتحانی برای کاربرد وسیع تر آن در مدیریت ترافیک هوایی 

است.
 

فناوری شبیه ساز برای خلبان های تازه کار
فن آوری تازه ای به نام »پلین انگلیش« به خلبان های تازه کار 
کمک می کند تا بهتر با برج مراقبت ارتباط برقرار کنند و بدین 

ترتیب باعث ارتقای ایمنی پرواز می شود.
یادگیری یک زبان جدید کار مشکلی است. حاا تصور این را 
 بکنیم که می خواهیم زبان آسمان را به عنوان یک خلبان تازه کار 
یاد بگیریم، هم زمان با این که با کار کردن با صفحه دکمه 
 های کنترل هواپیما که پیش رویمان است آشنا می شویم و یاد 

می گیریم که چگونه هواپیما را ایمن در هوا هدایت کنیم.
دو فارغ التحصیل از دانشکده هوانوردی دانشگاه پردو در 
ایاات متحده نوعی فناوری ابداع کرده اند که به خلبان های 
جدید کمک می کند مهارت های خود را در ارتباط رادیویی 

با برج مراقبت باا ببرند و بهتر با اپراتورهای کنترل پرواز در 
تعامل باشند.

این فناوری یک شبیه ساز رادیویی هوانوردی است که به 
خلبان های تازه کار این امکان را می دهد تا در گفتار و جمله بندی 
تخصصی هوانوردی مهارت پیدا کنند، توانایی های پیشرفته ای 
را برای قرارگیری در شرایط پرواز واقعی کسب کنند و از طریق 
آنالیز گفتار و تشخیص صدا عکس العمل های فوری از خود نشان 
 دهند.این ابزار که با استفاده از یک اپلیکیشن طراحی شده، به آن ها 
کمک می کند به بااترین حد استاندارد اداره هوانوردی فدرال در 
زبان انگلیسی برسند و برای حضور در موقعیت پروازی در دنیای 

واقعی آماده شوند.
آموزش  زمینه  در  هوانوردی  متخصص  دو  این  راهکار 
که  است  روشی  و  است  جدید  بسیار  و  متمایز  بسیار  پرواز 
 کسب مهارت های ارتباطی و بیانی را برای خلبان های جدید

 آسان کرده است. 
شرکت »پلین انگلیش« بیش از 50 درس قابل دسترس در 
هر زمانی دارد. این درس ها به کاربرها کمک می کند تا تعامات 
ساده و پیچیده با برج مراقبت را تمرین کنند و روی تمامی جماتی 
که باید برای هدایت هواپیما از لحظه تاکسی گرفتن تا بلند شدن 
و ورود به ارتفاع و نزدیک شدن به فرودگاه مقصد و نشستن روی 

باند به کار ببرند کار کنند و تبحر ازم را به دست آورند.   
 

شبیه ساز 360 درجه برج مراقبت
 ناسا یک برج مراقبت شبیه سازی شده ساخته است که اگر 
وارد آن شویم حس می کنیم درون برج مراقبت فرودگاه شهر 
خودمان نشسته ایم. در این شبیه ساز، چشم انداز باند و هواپیماها 
 و آشیانه ها و هر آن چه که از درون یک برج مراقبت دیده
 می شود با نصب 12 صفحه نمایش که تصویرهایی هوایی با 
رزولوشن باا، و عکس برداری نمای نزدیک )کلوز آپ( دیجیتالی 

را نشان می دهند دوباره ایجاد شده است.
در این فضای هوانوردی شبیه سازی شده که »فیوچر فایت« 
 نام دارد، هواپیماها در طول باند تاکسی می کنند، از زمین بلند 
 می شوند و درست مانند فرود در یک فرودگاه واقعی به زمین 
می نشینند. این شبیه سازی ها با استفاده از تصاویر موجود در پایگاه 
داده ای که شامل مدل های سه بعدی از صدها هواپیما و وسیله 

نقلیه زمینی است ایجاد شده اند.             

تکنیک های جدید 
در کنترل ترافیک هوایی 
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نیروی  با  مرتبط  فنی  اصطاحات  در 
دریایی، منظور از ناوشکن یک کشتی جنگی 
مقاوم با توان مانور باا است که ناوگان دریایی 
و گروه های رزمی را همراهی و از آن ها در مقابل 
 جنگنده های کوتاه برد پرقدرت کوچک تر 

دفاع می کند. 
ناوشکن ها در اواخر قرن نوزدهم به عنوان 
سپری دفاعی در مقابل قایق های اژدرافکن 
ساخته شدند. به این ناوشکن ها »نابودگرهای 
قایق های اژدر افکن« نیز می گفتند که از سال 
1892 تا کنون تقریباً همه نیروهای دریایی دنیا 
نام کوتاه شده آن، یعنی »نابودگر« را به کار 

می برند.
 پیش از جنگ جهانی دوم بیشتر ناوشکن ها
صرفاً  و  نداشتند  پیمایی  اقیانوس  توانایی 

شناورهایی سبک بودند.
 با ساخت موشک های هدایت شونده و 
ورود آن ها به عرصه نبردهای دریایی پس 
از جنگ جهانی دوم، در طراحی و کاربردهای 
کشتی های جنگی تغییرات قابل ماحظه ای 
ایجاد شد. دیگر ناوشکن ها هم می توانستند 
دوربرد  های  موشک  جنگی  ناوهای  مانند 
پرتاب کنند و در نتیجه ناوشکن های بزرگ تر 

و قدرتمندتری ساخته شدند.
ناوشکن »یو اس اس زاموالت« که حامل 
واقع  در  است  شونده  هدایت  های  موشک 
جدیدترین نابودگر پنهان کار نیروی دریایی 
ایاات متحده است و در مارس 2016 به آب 
انداخته شد. اما قرار است نوع مأموریت هایی 
که این ناوشکن چند منظوره انجام می دهد تغییر 
کند، یعنی برای حمات ضد سطحی طراحی 
شود. فناوری باای به کار گرفته شده در آن، 
انهدام دشمن در بردهای دور را امکان پذیر 

می کند.      
نیروی دریایی ایاات متحده برای سال 

بودجه 7/89  تقاضای یک  از کنگره   2019
میلیون داری کرده تا توان مأموریتی این ناوشکن 
9/182 متری را از یک کشتی که حمات به 
خشکی را انجام می دهد به  سکوی حمات 
تهاجمی ضد سطحی تبدیل کند. بنابراین آن 
را با موشک دوربرد SM-6ساخت شرکت 
»ریتون« که بزرگ ترین سازنده موشک های 
هدایت شونده در دنیا است مجهز خواهد کرد.

ناوشکن »دی دی جی 1000 « کاس 
هیوای  یک  به  تبدیل  زودی  به  زاموالت 
شکارگر قاتل تبدیل خواهد شد و این برای 
ناوگان سطحی یک برد است، چرا که با کمک 
آن می تواند توانایی های تهاجمی نیروی دریایی 
را افزایش دهد. ناوشکن های کاس زاموالت 
به احترام و برای یادبود دریابد »المو زاموالت«، 
متحده ایاات  دریایی  نیروی  سابق   فرمانده 

 نام گذری شده اند.
نیروی دریایی ایاات متحده پس از مرور 
نوامبر  زاموالت، در  ناوشکن کاس  نیازهای 
2017 تصمیم گرفت دوباره روی مأموریت 
تمرکز  زاموالت  کاس  های  ناوشکن  اصلی 
کند، یعنی به جای حمله به هدف در خشکی 
روی توانایی تهاجمی اهداف سطحی آن کار 
کند. بدین ترتیب قابلیت شلیک های تهاجمی 
به هدف های شناور و هدف های مستقر در 
خشکی را پیدا خواهد کرد. فرمانده های نیروی 
دریایی این کشور معتقدند که کشتی های ضد 
سطحی مانند یو اس اس زاموالت باید قابلیت 
تهاجمی را هم داشته باشند، نه فقط برای دفاع 

از ناوهای هواپیمابر به کار گرفته شوند.
موشک SM-6که نیروی دریایی ایاات 
متحده را هیجان زده کرده است یک موشک 
چند منظوره است که نیروی دریایی با پرتاب 
آن توانست یک موشک بالیستیک میان برد را 

هدف بگیرد و منهدم کند.

انفجار  ایجاد   SM-6 انهدامی مکانیسم 
متاشی شونده در نزدیکی هدف است، یعنی 
به طور مستقیم به هدف برخورد نمی کند. 
این موشک همچنین برای از بین بردن هدف 
های سطحی هم در دریا و هم در خشکی از 
فاصله چند صد کیلومتری به کار می رود. 
نیروی دریایی ایاات متحده در صدد است 
تعداد 625 موشک SM-6را در 5 سال آینده 

خریداری کند.
اس  اس  یو  تجهیز  شده،  ذکر  بودجه 
بر  مبتنی  نزدیک  دفاع  سامانه  به  زاموالت 
مسلسل پیشرفته را شامل نمی شود. در سال 
2016 سامانه تهاجمی شلیک پرتابه دوربرد 
هدف های شناسایی شده در خشکی که هر دور 
پرتاب آن ها یک میلیون دار هزینه داشت 
کنسل شد و از آن به بعد نیروی دریایی این 
کشور در تاش بوده تا سیستم مسلسل را 

جایگزین آن کند.
نارنجک انداز »ای جی اس« که بزرگ 
ترین سامانه مسلسلی نیروی دریایی ایاات 
متحده از جنگ جهانی دوم تا کنون است به 
طور خاص برای ناوشکن های کاس زاموالت 

ساخته شده اند.  
 ناوشکن های کاس زاموالت که موشک های
هدایت شونده از آن ها پرتاب می شوند، بزرگ 
ترین و سریع ترین کشتی های جنگی تاریخ 
هستند و بر اساس اصول پنهان کاری برای 
انجام مأموریت های چندگانه و حمله به خشکی 

طراحی شده اند.
تازگی  به  متحده  ایاات  دریایی  نیروی 
کاس  ناوشکن  آخرین  و  سومین  ساخت 
زاموالت خود، یعنی »یو اس اس لیندون بی 
جانسون« )DDG 1002( را به پایان رسانده 
است. این ناوشکن با بودجه 826/1 میلیارد 
دار که برای ساخت 32 فروند ناوشکن کاس 

زاموالت اختصاص یافته بود ساخته شد. این یکی 
از بزرگ ترین ناوشکن هایی است که تا کنون 
برای نیروی دریایی این کشور ساخته شده است 
 و برای چند روز روی آبی که محل تعمیر کشتی ها 
است و به تدریج آب به آن وارد کردند ، شناور 
بود. به دلیل این که پروژه ساخت مابقی 32 
فروند لغو شد، DDG 1002 آخرین نمونه از 
ناوشکن های یو اس اس لیندون بی جانسون 
به  ناوشکن  این  بود.  زاموالت خواهد  کاس 
یادبود سی و ششمین رئیس جمهور ایاات 
متحده »لیندون بی جانسون« نامگذاری شده 
است و یک نابودگر با قابلیت انجام مأموریت 
های چندگانه، کنترل دریایی و مأموریت های 
فرمان و کنترل است و بدنه آن مانند دیگر 
کشتی های کاس زاموالت بسیار متمایز و 
مقعر است و طوری طراحی شده که بیشترین 

وضعیت پنهان کاری را به آن بدهد. 
همچنین دارای یک سیستم محرکه تمام 
پیشرفته  ای  رایانه  های  قابلیت  و  الکتریک 
فرد  به  منحصر  های  ویژگی  دیگر  از  است. 
مگاواتی   36/4 گازی  توربین  دو  وجود  آن 
ساخت »رولز رویز« است که نیروی محرکه 
ژنراتورهای الکتریکی را تأمین می کنند. قدرت 
رانشی این ژنراتورها با قدرت ناو هواپیمابری 
که سوخت هسته ای دارد قابل مقایسه است. 
 تمامی سیستم های این کشتی با نیروی برق 

کار می کنند.
بهره برداری از DDG 1002در زمانی 
انجام می شود که ناوشکن خواهر آن، یعنی 
DDG 1001به خلیج سن دیگو منتقل می شود 
تا برای انجام مأموریتی در کورونادو کالیفرنیا 
آماده شود. DDG 1002نیز در حال حاضر 
برای حرکت آزمایشی در دریا آماده می شود 
و بدین ترتیب در نیمه نخست سال 2019 برای 

انجام مأموریت به آب انداخته خواهد شد.

فناوری های

 ناوشکن زاموالت
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ساري جمعه15دي

دستور امام خميني در مورد شكستن اعتصاب مطبوعات
بسمه تعالي

از متصديان مطبوعات محترم كه زيربار سانسور ديكتاتوري 
نرفتند تشكر مي كنم و اكنون كه دولت غيرقانوني جديد مدعي 
برداش���ت سانسور است، آقايان به كار ادامه دهند و از اعتصاب 

بيرون  آيند تا تكليف ملت با دولت غيرقانوني معلوم شود.
والسام عليكم
روح اه موسوي الخميني

بازار امروز و فردا تعطيل است
بدنبال تعطيات چند ماهه اخي���ر بازار امروز چندتن از 
بازاريان به خبرنگار ما گفتند بازار ته���ران و مغازه ها امروز و 
فردا ني���ز تعطيل خواهد بود، گفته ش���د تعطيل عمومي روز 
 يكش���نبه بعنوان اعتراض به كشتار مشهد و قزوين و كرمانشاه

 است.
پايان پيروزمندانه اعتصاب مطبوعات

»بيانيه شماره12«
ملت شریف ایران:

در اين دقايق حس���اس كه هرلحظ���ه، آن براي ميهن 
ماسرنوشت ساز است زحمت كشان مطبوعات با اين آگاهي كه 
سقوط دولت خودكامه نظامي و لغو سانسور مطبوعات تنها و تنها 
مديون مبارزات يكپارچه و بي امان ملت است، سپاس بي پايان 
خود را نثار خون ش���هداي آزاده اي مي كند كه عليه ظلم و فساد 
و استبداد و اختناق قيام كردند تا قلمزنهاي با شرف قادر باشند 
در كنار مردم با نش���ر آزاد خير و انديشه مبارزه تازه اي را در راه 

آزادي آغاز كنند.
كاركنان مطبوعات اميدوارانه مسئوان مملكتي در هر رده و 
مقامي كه هستند بخاطر بسپارند كه تنها منشاء بدبختيها در جامعه 
ظلم و جورناشي از پايمال كردن آزادي ملت از سوي حكومت 
است، بخاطر بسپارند كه در طول تاريخ همواره استبداد را قيام 

مردم از پاي در آورده است.
بازار سياه ارز رونق گرفت

با محدوديت صدور  خارج از كشور، بازار سياه ارز پس به 
پاس از سال ها در ايران رونق يافت و مجددا جان گرفت.

در روزهاي نخست كه هجوم مسافران خارج زياد بود ارز 
بويژه دار و پوند افزايش پيدا كرد.

دار در بيش از 90 ريال و پوند در متجاوز از 180 ريال نيز 
معامله شده است.

اعضاي كابينه بختيار
امروز آقاي دكتر شاپور بختيار نخست وزير اعضاي كابينه 

خود را بشرح زير بحضور اعليحضرت معرفي كرد:
دكتر شاپور بختيار نخست وزير و وزير كشور

احمد ميرفندرسكي وزير امور خارجه
ارتشبد فريدون جم وزير جنگ

يحيي صادق وزيري وزير دادگستري
مهندس منوچهر كاظمي وزير كشاورزي

محمد امين رياحي وزير آموزش و پرورش و علوم
دكتر منوچهر رزم آرا وزير بهداري

دكتر سيروس آموزگار وزير مشاور و سرپرست وزارت 
اطاعات

ابراهيم پيراسته وزير دارائي
علي صميمي پست و تلگراف و تلفن

عباسقلي بختيار صنايع و معدن
مهندس جواد خادم آباداني و مسكن

منوچهر آريانا كار
 مشيري  معاون مالي و اداري نخست وزير

وزير راه و ترابري، ني���رو و برنامه و بودجه هنوز تعيين 
نشده است.

ارتشبد اويسي بخارج رفت
همزمان با صدور فرمان نخست وزيري بنام شاپور بختيار 
راديو »بي. بي. سي« اعام كرد كه ارتشبد غامعلي اويسي فرمانده 
نيروي زميني و فرماندار نظامي تهران از س���مت ها خود استعفا 
كرده از ايران خارج شده است و نيز سپهبد ربيعي فرمانده نيروي 
هوائي و سرلشكر خس���روزاد فرمانده هوانيروز از سمت هاي 
خود استعفا كرده اند. يكس���اعت بعد صداي ايران رسماً خبر 
 استعفاي فرمانده نيروي هوائي و فرمانده هوانيروز را تكذيب

 كرد.
سپهبد مهدي رحيمي فرماندار نظامي تهران شد

آخر وقت امروز رسما اطاع داده شد كه تيمسار ارتشبد 
غامعلي اويسي بمنظور معالجه با كسب اجازه و مرخصي بخارج 

كشور عزيمت كرد.
ضمنا خبر راديو بي بي س���ي در مورد استعفاي فرمانده 
نيروي هوائي شاهنشاهي و فرمانده هوانيروز از طرف مقامات 
مربوطه قويا تكذيب گرديد و اضافه شد كه تيمسار سپهبد مهدي 
 رحيمي بسمت فرماندار نظامي منصوب و فرمان خود را دريافت

 داشت.

تاش ناموفق »پيروزساساني« پسر يزدگرد سوم
چند واحد مس���لح عرب كه مامور جلوگيري از رسيدن 
پيروز ساساني به درون ايران شده بودند كه از چين بازگشته بود 
ششم ژانويه سال 663 ميادي در سر راه خود، شهر بلخ يكي از 
چهار شهر بزرگ خراسان وقت را تصرف كردند. »پيروز ساساني« 
به خواس���ت پدرش يزدگرد س���وم، براي جلب كمك نظامي 
تايزونگ، امپراتور چين از دودمان تانگ از طريق كوه هاي پامير 
)تاجيكستان امروز( به »چانگ آن « پايتخت آن زمان چين رفته بود 

كه در ايالت مركزي واقع است.
2 زن حكمران كرمان و فارس شدند

آباقا خان ايلخان مغول ايران پسر هاكوخان ششم ژانويه 
1270 ميادي ضمن انتصابات خود، دو زن را ُحكمران دو ايالت 
بزرگ ايران ك���رد؛ آبش خاتون حكمران فارس و تَركان خاتون 
حكمران كرمان شد.تَركان خانون از قراختاييان و آبش خاتون از 

خاندان اتابكان فارس بودند.
ايجاد انجمن نجات مشروطيت در اصفهان

در پي لغو مش���روطيت از سوي محمدعلي شاه، 16 دي 
ماه 1288نجفقلي صمصام بختياري در اصفهان »انجمن نجات 
مشروطه« تاسيس كرد و اعام داشت كه با سه هزار سوار و چند 
توپ رهسپار تهران خواهد شد تا محمدعلي شاه را بيرون راند. 
صمصام به قولي كه داده بود وفا كرد. حاكم وقت اصفهان از ترس 

صمصام، همان وقت به كنسولگري انگلستان پناهنده شده بود!.
سواران صمصام در حومه تهران به مشروطه طلبان شمال 
كه از گيان و مازندران و از طريق قزوين آمده بودند پيوستند و 
تهران را تصرف و محمدعليشاه را به سفارت روسيه فراری دادند 

و بركناركردند.
 نخستين قانون تعديل مال ااجاره در ايران

نخس���تين قانون تعديل مال ااجاره در ايران كه اول ديماه 
1317 خورشيدي در 9 ماده به تصويب مجلس رسيده بود از16 
دي ماه در ش���هر تهران به اجرا در آمد و حاكم بر روابط مالك و 
مستاجر شد. اين قانون با اندكي تفاوت، مشابه قوانيني بود كه در 
بسياري از كشورها اجرا مي شده است. قانون تعديل مال ااجاره 

ايران به مرور زمان كم رنگ شد. 
در برخی از كش���ورها ميزان اجاره بها بر پايه يك فرمول 
منصفانه محاسبه مي شود و ميزان افزايش ساانه � اگر افزايشی 
ازم باشد � »َدربَست« دركنترل موجر نيست. در بعضي شهرهاي 
آمريكا ازجمله نيويورك، سانفرانسيسكو، واشنگتن و ... افزايش 
اجاره ساانه در صورتي كه مستاجر جا به جا نشده باشد ممنوع يا 

محدود به »درصد« بسيار جزيي است. 

امش���ب ز برای دل اصحاب مخسب

گوش ش���ب را بگير و برتاب مخس���ب

گوين���د ك���ه فتنه خفته بهتر باش���د

بي���دار بهی تو فتنه مش���تاب مخس���ب

مولوی

*ايده هاي بزرگ هنگامي به ذهن راه مي يابند كه 
مصمم به داشتن چنين ايده هايي باشيم.

 چارلي چاپلين
*مهم ترين كارها توسط افرادي صورت مي گيرند 
كه زماني كه هيچ اميدي وجود ندارد به تاشش���ان ادامه 

مي دهند. 
دیل كارنگي
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پند بزرگان

چهل سال پیش در همین روز 

تمامـي مطالب از روزنامـه اطاعات روز شـنبه 16 دي ماه 13۵7 

)برابر با 7صفر 1399، 6 ژانویه 1979(نقل شده است
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