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خروج آمريکا از سوريه 
چه رهاوردی برای 
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روابط بین الملل

پنجشنبه 20 دی 1397 - 3 جمادی ااول 1440 - 10 ژانویه 2019 -  سال نودوسوم - شماره 27194 - 16 صفحه به همراه 16 صفحه ضميمه - تک شماره 1000 تومان

  * دش�منان مل�ت در آمري�کا و غ�رب ب�ه سرنوش�ت ص�دام دچ�ار
خواهند شد 

 * حض�رت آي�ت اه خامنه اي »ماهیت و حقیقت انقاب، و ش�جاعت 
و وف�اداري مل�ت و نظ�ام به اهداف و مبان�ي انقاب« را علت اصلي 

خصومت عمیق و مستمر آمريکا و استکبار خواندند
 * رس�یدگي به مش�کات معیشتي مردم به  ويژه قشرهاي ضعیف

مهمترين وظیفه  امروز دولتمردان است
 * با وجود آن که عده اي غربزده و آمريکازده، ُپِز قدرت محاسباتي
و آينده نگ�ري آمريکايي ه�ا را مي دهن�د ام�ا آمري�کا همچنان دچار 

ضعف محاسباتي است
 * برخي دولتمردان آمريکايي اين طور وانمود مي کنند که ديوانه اند، البته 

بنده اين را قبول ندارم اما آنها   حقیقتاً »احمق هاي درجه يک« هستند
  * ريش�ه  تقاب�ل آمري�کا و مل�ت اي�ران، تقاب�ل تاريخ�ي و ذات�ي

حق و باطل است 
 * استکبار تاش مي کند ملت ها را با »ايران هراسي«، »اسام هراسي« 
ي�ا »شیعه هراس�ي« گم�راه کن�د، اما   ملت ه�ا ذاتاً با ايران اس�امي 

دشمني ندارند
 * مسئوان و دولتمردان به »مراقبت در حرف و رفتار، پرهیز از گرايش 

به اشرافیگري و اسراف و   رفتارهاي طاغوتي« پايبند باشند
 * در مقابل توپ و تشر و ياوه گويي هاي آمريکا و اروپا پس نزنید 
و بايس�تید و بدانید که اينها نه تهديد، نه  »وعده و قول« و نه حتي 

امضايشان اعتبار ندارد
  * برخ�ي غربي ه�ا ب�ه اي�ران توصی�ه مي کنن�د حق�وق بش�ر را

از سعودي ها ياد بگیرد؛ آيا اين، حرف يک  دلقک نیست؟

 ی���ک مق���ام آگاه دیپلماتیک گفت: با توجه به 
حمایت کشورهای اروپایی از گروه های شناخته شده 
تروریس���تی، ایران در حال تجدید نظردر همکاری 
اطاعاتی و امنیتی خود با این کشورهاست و به زودی 

تصمیمات مهمی در این زمینه اتخاذ خواهد شد.
این مقام آگاه به خبرنگاران گفت: در پی اقدام 

اتحادی���ه اروپا در تحریم یک نهاد و دو فرد ایرانی ، 
ش���ش نفر از سفرا و کارداران اروپایی با حضور در 
وزارت امور خارجه سعی داشتند مواضع اتحادیه را 
توجیه کنند اما با برخورد تند مقام ماقات شونده مواجه 
شده و به علت غیرقابل پذیرش بودن اظهارات آنها
بقیه در صفحه 2

ملت ومسئوان تحريم ها را به شکستي بي سابقه 
براي شیطان بزرگ تبديل کنند

وادي ادبیات

صفحه 6
 مجيد سلطانی

 راز حیات

در شعر فارسی

رهبر معظم انقاب در دیدار هزاران نفر از مردم قم : 

صفحه16صفحه4

قیمت جديد برخي خودروهاي داخلي

اعام شد

وزارت خارجه رژيم صهیونیستي: هیأت هايي از 

کشورهاي عربي مخفیانه به اسرائیل سفر مي کنند
* گ�روه صنعت�ي ايران خودرو بهاي محصوات زير 40 میلیون توماني خود را تا 10 میلیون 

تومان افزايش داد 
* ستاد تنظیم بازار هنوز قیمت جديد خودرو را تائید نکرده است

* بیشتر اين هیأت ها از کشورهاي عربي حاشیه خلیج فارس هستند 
 * »می�دل ايس�ت آي«: رئی�س »موس�اد« با س�ران س�ازمان هاي اطاعاتي عربس�تان، مصر

و امارات با هدف مقابله با نفوذ ايران ديدار کرد

 *  ي�ک مق�ام آگاه ديپلماتی�ک: ب�ا توج�ه ب�ه حماي�ت کش�ورهاي اروپاي�ي از گروه ه�اي
ش�ناخته ش�ده تروريس�تي،  ايران در حال تجديد نظردر همکاري اطاعاتي و امنیتي خود 

با اين کشورهاست
  * ظري�ف: اروپايي ه�ا از جمل�ه دانم�ارک، هلن�د و فرانس�ه ب�ه منافقی�ن -  گروه�ي ک�ه

12000 ايراني را به قتل   رساند-  و تروريست هاي ديگري پناه مي دهند
 * اتهام  پراکني علیه ايران، اروپا را از مسئولیت پناه دادن به تروريست ها مبرا نمي کند

* رئیس کل بانک مرکزي در حاش�یه نشس�ت 
هیات دول�ت: اجازه نمي دهیم نوس�ان گیرها و 
 کس�اني که به دنبال منافع کوتاه مدت هس�تند

از بازار ارز استفاده کنند 
* وزير راه و شهرسازي: تولید مسکن براي اقشار 

متوسط و کم درآمد سیاست ثابت دولت است 
 * وزي�ر جه�اد کش�اورزي: بازار گوش�ت قرمز
 ت�ا ش�ب عی�د ب�ه تع�ادل مي رس�د و قیمت ه�ا

کاهش مي يابد 
* وزير صنعت: در حال تدوين بسته  اي هستیم 
ک�ه منجر ب�ه افزايش تولید، کیفی�ت و تیراژ  و 

صفحه4کاهش قیمت خودرو مي شود 

همتي: بازار ارز 
متعادل و درکنترل 
بانك مرکزي است

ويژه دومين سالگرد رحلت آيت اه هاشمي رفسنجاني
ضميمه روزنامه امروز

خاطر�� گفتما� سا�گفتگو با مهند� محسن هاشميپنجشنبه 20 دي  1397 -  شماره 27194
صفحه13 صفحه5 صفحه8

���يت هنر� يا كيفرخو�ست

بر بلندای تاریخ ...
به مناسبت دومین سالگرد  در گذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

ايران به زودي تصميم هاي مهمي 
درهمکاري امنيتي با اروپا مي گيرد

کفش هاي

آويزان
دکتر محمد علی فياض بخش 
صفحه 2

تعطیلي کارخانه

تولید سلطان

صفحه 2
فتح اه آملي

يادداشت
آينده فعالیت

پلیسي

صفحه 13
سرهنگ دکتر غامحسين بياباني

يادداشت

صفحه2

فراخوان مناقصه عمومى  دومرحله اى تجديد شـده 

خريد تعداد 12450000  عدد پلمپ پالستيكى (97/04)

شـركت ملى پست جمهورى اسـالمى ايران در نظر دارد مناقصه عمومى خريد تعد�� 12450000عد� پلمپ پالستيكى 
ــت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از  ــامانه تداركات الكترونيكى دول ــه200973067000002را از طريق س مناقص
دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) 
ــت مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نامه  ــد . الزم اس به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش
در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 

تاريخ 1397/10/19مى باشد.
مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت14:30 روز چهارشنبه تاريخ 1397/10/26

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد : ساعت16:30 روز يكشنبه تاريخ 97/11/07
زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 10 روز دوشنبه تاريخ 97/11/08

ــناد مناقصه و ارائه پاكت هاى الف : آدرس: ــتر در خصوص اس ــتگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيش  اطالعات تماس دس
 تهرانـ  ميدان رسالتـ   ابتداى خيابان نيروى دريايىـ  نبش كوچه سهندـ   معاونت برنامه ريزى، پشتيبانى و توسعه مديريت 

شركت ملى پستـ  كميسيون معامالت و تلفن: 77893028
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس : 021-41934

3699 / م الفدفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى 
شماره  33 /97

 1- نام شركت و نشانى : شركت توزيع نيروى برق استان مركزى
 به نشانى : اراك ،خيابان امام موسى صدر ،امور پشتيبانى با تلفن

تماس 32226033 086- 08632228038 در نظر دارد كاالهاى زير را از طريق مناقصه 
عمومى خريدارى نمايد. 

2- شرح مختصرى از كاال:
مقدارشرح كاالرديف

3,000 متركابل خودنگهدار شش رشته 70+70+16+25*13
11,000 متركابل خودنگهدار شش رشته 50+50+16+25*23
65,000 متركابل خودنگهدار چهار رشته 35+35+16+25*31
95,000 متركابل خودنگهدار چهار رشته 25+25+16+16*41

ــركت در مناقصه مبلغ 1,390,000,000ريال مى باشد ،مناقصه گران بايد مبلغ فوق را به  ــپرده ش 3- س
صورت ضمانت نامه بانكى ،ضمانت نامه موسسات بيمه گر،گواهى خالص مطالبات قطعى تاييد شده توسط 
امور مالى شركت توزيع ،چك تضمين شده بانكى يا واريز وجه به حساب جارى شماره 14005103651 

به نام شركت توزيع نيروى برق استان مركزى بانك مسكن  شعبه مركزى ارائه نمايند.
4- به پيشنهادهاى فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايى كه بعد از انقضاى مدت مقرردرفراخوان 
ــپرده، سپرده هاى مخدوش ، سپرده هاى كمتر از ميزان  ــود و هم چنين به پيشنهادهاى فاقد س واصل ش

مقرر، چك شخصى ونظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5- مهلت فروش اسناد : از تاريخ درج آگهى نوبت دوم  به مدت 10 روز كارى 

مبلغ فروش اسناد : مبلغ 200000 ريال فيش واريزى در وجه سيبا بانك ملى به شماره 0105314217006 
شعبه ميدان دارايى

6-مهلت وبازگشايى اسناد مناقصه : مهلت عودت اسناد مناقصه تا ساعت 9 روز شنبه مورخ 1397/11/13 
و زمان بازگشايى ساعت 11 روز  شنبه مورخ  1397/11/13  مى باشد.

7- محل تحويل و بازگشايى: اراك ،ميدان دارايى ،خيابان امام موسى صدر، شركت توزيع نيروى برق استان 
مركزى، واحد دبيرخانه .محل بازگشايى : سالن كنفرانس شركت توزيع نيروى برق استان مركزى.

8- مبلغ برآوردى مناقصه 38,000,000,000 ريال مي باشد.
9-سايراطالعات وجزييات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.

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

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

شركت توزيع نيروى برق استان مركزى
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خروشچف و عصر او 
نوشتة �يليا� تابمن                 ترجمة فريد�� ��لتشاهي 

قطع رقعي، 946 صفحه، چاپ دوم
اين حقيقت آشكار كه اسناد تاريخي خود به خود صحبت نمي كنند، بلكه بايد آنها 
را تفسير كرد. بويژه درباره اسناد شوروي كه با نگاهي به آنچه سران مي خواستند 
و پيامدهاي انجام خالف آن، تهيه شده اند، صادق است. با فروپاشي اتحاد جماهير 
ــوروي، آرشيوهاي شوروي كه مدت ها بسته بودند، سرانجام به طور نامنظم و نه  ش
ــت جمهوري كه حاوي اسناد  ــيو رياس ــدند. آرش ضرورتاً دائمي، براي مدتي باز ش
ــوروي است و آرشيوهاي كا،گ،ب همچنان به روي همه،  مهمي درباره رهبران ش
جز تك و توك افراد محبوب بسته اند، اما آرشيوهاي امانتي حزب نه تنها در مسكو، 

ــر اتحاد شوروي سابق در دسترس قرار گرفتند. خوشبختانه بعضي از  بلكه سرتاس
ــيوها حاوي نسخه هاي كپي شده اسنادي هستند كه شوروي هاي مرموز  اين آرش
مخفي كار، فكر مي كردند تنها در آرشيو دفتر سياسي حفظ مي شوند. كتاب حاضر 
ــچف است، به قول نويسنده كتاب،  ــتين زندگينامه كامل و جامع خروش كه نخس
ويليام تابمن، آئينه اي تمام نما از عصر شوروي است. تابمن، يكي از برجسته ترين 
ــت موفقيت ها و  ــعي كرده اس ــوروي، در اين كتاب س ــان امور اتحاد ش كارشناس
ناكامي هاي خروشچف را نشان دهد. او زندگي خروشچف را از آغاز در يك روستاي 
ــتالين و باالخره بركناري  ــيني اس فقير تا پيروزي وي در مبارزه مرگبار براي جانش
ــال 1964، با تركيبي روايت گرانه و تحليل گونه بازگو مي كند و  ناگهاني وي در س

تتاريخ اجتماعي و سياسي روسيه سده هاي 19 و 20 را ارائه مي دهد.
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 فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني، روبروي ايستگاه مترو، ساختمان روزنامه اطالعات، تلفن: 29993686 

 پرسابقه ترين و  پر مخاطب ترين  
مجله كشـور ،همسفر مسافران 

خطوط هواپيمايى  و  ريلى

آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي)
� نوبت ���

��نش�گا� علو� پزش�كي قم �� نظر ����� ���ئه خدما� پيش بيما�ستاني مركز مديريت حو��� 
� فو�يت ها� پزشكي �����نس 115 �ستا� قم �� سا� 98�97 �� به شركت ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد.

مهلت خريد �سنا�: �� تا�يخ �نتشا� �گهي نوبت ��� به مد� 5 ��� كا�� 
قيم�ت �س�نا� � نحو� ���يز �ج�ه: ���يز مبلغ 1/000/000 �يا� به حس���ا� همر�� بانك �فا� 

2137753510003 (قابل ���يز �� كليه شعب).
مد��� مو�� نيا� جهت ��يافت �سنا�: �صل فيش ���يز� به همر�� معرفي نامه كتبي.

مهلت ��يافت پيشنها�: حد�كثر 10 ��� كا�� پس �� پايا� مهلت خريد �سنا�.
ميز�� س�پر�� ش�ركت �� مناقصه: مبلغ 3/350/000/000 �يا� كه به صو�� �جه نقد � يا 

ضمانت نامه بانكي با �عتبا� سه ما�.
محل خريد �س�نا� � تحويل پيش�نها�ها: قم� خيابا� شهيد لو�ساني (ساحلي)� ��نشگا� علو� 

پزشكي قم� ��حد �بيرخانه.
�ما� گشايش پيشنها�ها: ��� ساعت 10 صبح مو�� 1397/11/13

هزينه �گهي مناقصه: هزينه �گهي مناقصه به عهد� برند� مناقصه مي باشد.
 تذك�ر 1: صرف���ا� ب���ر�� كس���ب �طالعا� بيش���تر به س���ايت پاي���گا� مل���ي مناقصا� 

به نشاني http://iets.mporg.ir مر�جعه نماييد.
تذكر 2:   �لز�ما� تهيه �سنا� مناقصه همر�� با معرفي نامه معتبر� حضو�� � �� طريق �بيرخانه مركز� 

��نشگا� قابل قبو� مي باشد.

آگهي مناقصه عمومي
شناسايي پيمانكار و فروشنده تأمين يك دستگاه ماشين سيلوتراش 

(مرحله سوم )
شركت كشت و صنعت و دامپروري صبا پگاه لرستان �� نظر ���� كليه عمليا� 
تهيه � تأمين يك �ستگا� ماشين س���يلوتر�� مو��نيا� خو� �� �� طريق مناقصه 
عمومي به يكي �� شركت ها/پيمانكا��� � فر�شندگا� ��جد شر�يط � ����� تأييديه 
صالحيت ��گذ�� نمايد. لذ� �� متقاضيا� ش���ركت �� مناقصه ��خو�ست مي گر�� با 
مر�جعه به سايت شركت به نشاني sabapegah.see5.ir � ��يافت �سنا� مفا� 
مند�� �� ����� مناقصه � ضمائم �� �� به �قت مطالعه � پس �� با��يد � بر�س���ي 
�قيق محل (�� صو�� لز��) با توجه به حجم خدما� � ��ش���تن �مكانا� ال�� �� 
صو�� تمايل به ش���ركت �� مناقصه ضمن تهيه � تكميل مد��� � �مضا� � ممهو� 
نمو�� تما� صفحا� � نقشه ها توسط صاحبا� �مضا� مجا�� پيشنها� قيمت خو� 
�� تا پايا� �قت ����� ��� شنبه مو�خه 1397/10/29 به �فتر �ين شركت تسليم � 
�س���يد ��يافت نمايند. جهت �طالعا� بيشتر با شما�� تلفن 06643348709 يا 

همر�� 09169664194 (�قا� جمشيد�) تما� حاصل نماييد. 
شركت كشت و صنعت و دامپروري صبا پگاه لرستان
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حضرت آی���ت اه خامنه ای رهبر معظم انقاب  صبح 
دیروز در س���الروز قیام تاریخ ساز مردم قم در ۱۹ دی ۱۳۵۶ 
در دیدار هزاران نفر از مردم قم، با اش���اره به ضرورت پرهیز 
از سهل انگاری و سهل اندیشی درباره  ریشه  دشمنی آمریکا 
و استکبار با ایران اس���امی، »ماهیت و حقیقت انقاب، و 
شجاعت و وفاداری ملت و نظام به اهداف و مبانی انقاب« را 
علت اصلی این خصومت عمیق و مستمر خواندند و با بیان 
وظایف مهم »مسئوان و مردم« در این مقطع، تأکید کردند: 
رسیدگی به مشکات معیشتی مردم به  ویژه قشرهای ضعیف، 
مهمترین وظیفه  امروز دولتمردان است و ملت و مسئوان باید 
با هوشیاری، تحریم های آمریکا را همانند دوران دفاع مقدس به 

شکستی بی سابقه برای شیطان بزرگ تبدیل کنند.
حضرت آیت اه خامنه ای با تجلیل از قیام سرنوشت ساز 
مردم قم در ۱۹ دی س���ال ۵۶ به عنوان نقطه   عطف انقاب 
اسامی، قم را »شهر، مرکز و مادر انقاب« خواندند و افزودند: 
البته انگیزه هایی برای تغییر فضای انقابِی قم و کمرنگ کردن 
روحیه  انقابی و دینی در آن وجود دارد و نباید از مکر دشمن 

و عوامل آن غفلت کرد.
ایشان با تأکید بر هوشیاری در مقابل این انگیزه ها، تأکید 
کردند: قم سرچشمه  اصلی و پشتوانه  معنوی انقابی است که 
دنیا را متحول کرد، بنابراین بزرگان و جوانان قم نباید اجازه 
دهند دست های خائن، قم را از مرکزیت انقاب، خارج و این 

حرکت تحولی را در آن کمرنگ کنند.
رهبر انقاب اسامی س���پس به بیان چند درس مهم 
و مان���دگار از قیام ۱۹ دی پرداختند و خاطرنش���ان کردند: 
رئیس جمه���ور وقت آمریکا در ۱۰ دی ۵۶ به تهران آمد و با 
تمجید اغراق آمی���ز و دروغین از محمدرضا پهلوی، ایران را 
»جزیره  ثبات« یعنی مایه  آرامش خیال آمریکا از ایراِن وابسته و 

مسئوان نوکرمآب آن، خواند.
ایش���ان قیام مردم قم علیه رژیم ظالم، وابسته و فاسد 
پهلوی در فاصله ای کمتر از ۱۰ روز از این س���خنان را نشانه  
ضعف عمیق دستگاه محاسباتی آمریکا و غرب دانستند و 
گفتند: کمتر از ۱۰ روز پس از سفر رئیس جمهور آمریکا و تعبیر 
او از ایران به جزیره  ثبات، قیام عظیم مردم قم شکل گرفت و 
به دنبال آن، قیام مردم تبریز و طوفان انقاب اسامی و نابودی 

رژیم سرسپرده  طاغوت محقق شد.
حضرت آیت اه خامنه ای، اس���تمرار ضعف دستگاه 
محاسباتی آمریکا تا امروز را یک واقعیت برشمردند و افزودند: 
با وجود آن که عده ای غربزده و آمریکازده، پُزِ قدرت محاسباتی 
و آینده نگری آمریکایی ها را می دهند اما آمریکا همچنان دچار 

ضعف محاسباتی است.
ایشان با اشاره به سخنان س���ال گذشته  یک دولتمرد 
آمریکایی در جمع اوباِش تروریس���ت و وعده  او به آن ها 
که جشن س���ال ۲۰۱۹ میادی را در تهران خواهیم گرفت، 
خاطرنشان کردند: توانایی محاسباتی دشمنان ایران در همین 
حد است؛ همان طور که آن زمان صدام امیدوار بود یک هفته ای 
به تهران برسد و منافقین مزدور نیز خیال می کردند در حمله  

مرصاد سه روزه از کرمانشاه به تهران خواهند رسید.
رهبر انقاب اسامی افزودند: برخی دولتمردان آمریکایی 
این طور وانمود می کنند که دیوانه اند، البته بنده این را قبول ندارم 

اما آن ها حقیقتاً »احمق های درجه یک« هستند.
ایشان قیام مردم قم را نش���انه  صف بندی دو دستگاه 
محاس���باتی یعنی صف بندِی »لیبرال دموکراس���ِی دروغین 

و پای درِگل غربی« در مقابل »نظام توحیدی و اس���امی« 
برشمردند و گفتند: پس از انقاب نیز آن ها با تحریم جمهوری 
اس���امی تصور می کردند کار نظام در کمتر از شش ماه تمام 
خواهد ش���د درحالی که انقاب اکنون به ۴۰ سالگی رسیده 

است.
حضرت آیت اه خامنه ای افزودند: در مقابل این محاسبات 
غلط استکبار، دستگاه محاسباتِی دقیق نظام اسامی وجود دارد 
که امام بزرگوار ما فرمود »صدای شکسته شدن استخوان های 
مارکسیسم را می شنوم« و یکی دو سال بعد همه  دنیا آن صدا 

را شنیدند.
حضرت آیت اه خامنه ای، دش���منِی استکبار با پدیده   
تمدنِی انقاب اسامی را دشمنِی عمیق دانستند و خاطرنشان 
کردند: برخی از روی نفهمی یا مسائل دیگر، علت دشمنی 
مستکبران را سخنان امام یا فان مسئول علیه آمریکا می دانند، 
درحالی که زورگویان جهانی با یک قدرت جوان، روبه رشد، 
پرتاش و پرانگیزه دش���من روبه رو هستند که این قدرت 
معنوی ۴۰ سال است در مقابل چشم آن ها روزبه روز تنومندتر 
و قدرتمندتر شده و تََرک ها و شکاف های استکبار را عمیق تر 

کرده است.
رهبر انقاب اسامی، ایران را قّله  موقعیت راهبردی در 
منطقه خواندند و افزودند: علت عصبانیت آمریکایی ها در اول 
انقاب این بود که لقمه  چرب ونرم ایران را به عنوان مهمترین 
کشور منطقه و سرزمینی سرشار از ثروت های مادی و منابع 

طبیعی از دست دادند.
ایش���ان با اشاره به اعتراف چند روز پیش یک مؤسسه  
غربی، افزودند: خ���ود آن ها می گویند ای���ران با توجه به 
ظرفیت های فوق العاده اش پنجمین کشور ثروتمند جهان است، 
بنابراین طبیعی است که به خاطر از دست دادن چنین ثروتی، 

عمیقاً  عصبانی باشند.
حضرت آیت اه خامنه ای افزودند: این عصبانیت همچنان 
ادامه دارد اما مساله  اصلی و ریشه  تقابل آمریکا و ملت ایران، 
تقابل تاریخی و ذاتی حق و باطل اس���ت، چراکه استکبار و 
استعمار از خون ملت ها تغذیه می کنند و انقاب اسامی در 
مقابل این ظلم آشکار ایستاده و برای بیدار کردن ملت ها نیز 

تاش کرده است.
رهبر انقاب اسامی، شنیده شدن فریاد »مرگ بر آمریکا« 
در کشورهای متعدد را بی سابقه و نشانه ای از موفقیت ایران 
برشمردند و خاطرنشان کردند: استکبار تاش می کند ملت ها 
را با »ایران هراسی«، »اسام هراسی« یا »شیعه هراسی« گمراه کند، 
اما ملت ها ذاتاً با ایران اسامی دشمنی ندارند و هرجا حقیقت 

روشن بشود، از آن حمایت می کنند.
ایشان بروز برخی حوادث و رویدادها در اروپا و آمریکا 
را نشانه آشکار شدن پیامدهای خطرناک حفره های معنوی در 
تمدن غرب خواندند و افزودند: در طرف مقابل، مردمسااری 
دینی و حرکت به سمت تمدن اسامی با استفاده از امکانات 
و ابزارهای روز دنیا ادامه دارد و این واقعیت برای مستکبران 

رعب آور است.
رهبر انقاب اسامی با تأکید بر پرهیز از سهل انگاری و 
سهل اندیشی در زمینه علت واقعی و اصلی دشمنی ظالمان 
جهانی با ایران، افزودند: علت اصلی این دشمنی، »ماهیت و 
حقیقت حرکت عظیم انقاب اسامی، شجاعت، فداکاری و 
وفاداری ملت و پایبندی مستمر و کامل نظام به مبانی انقاب 
اسامی« اس���ت که اگر به توفیق الهی، این حرکت به نتایج 

مورد نظر خود دست یابد، بساط استکبار و استعمار غرب را 
برمی چیند.

حضرت آیت اه خامنه ای با استناد به آیات قرآن مجید، 
افزودند: فرعون می دانست موسی حق است اما دشمنی می کرد 
و خدا به حضرت موسی گفت »نترسید، حرکت کنید من با 
شما هستم« که این خطاب امروز عیناً به ملت ایران است که در 

مقابل دشمنِی آگاهانه فراعنه عالم، ایستاده است.
رهبر انقاب اسامی در تبیین نتیجه صف آرایی استکبار 
و ملت ایران خاطرنشان کردند: هر جبهه ای که در راه خدا 
حرکت کند، وعده قطعی و ب���دون تردید پروردگار درباره 
نصرت و پیروزی او محقق خواهد شد، همچنان که در طول 
۴۰ سال هر جا درست حرکت کردیم، پیروز شدیم و هر جا 

کوتاهی داشتیم، پیروزی حاصل نشد.
حضرت آیت اه خامنه ای رسیدن به چهل سالگی را در 
روند شکل گیری تمدن ها، آغاز بلوغ و شکوفایی خواندند و 
افزودند: در این مسیر تمدنی، چهل سالگی نه دوران پیری بلکه 
دوران عمق یافتن حرکت ها است و به فضل الهی و به برکت 
»ایمان دینی، عزم راسخ، حضور و آمادگی و کار و تاش ملت 
به  وی���ژه انبوه جوانان خوش فکر، مبتکر و امیدوار به آینده«، 
حرکت تاریخی ملت ایران به نتایج درخش���ان خود خواهد 
رسید.ایشان پیروزی انقاب و تشکیل جمهوری اسامی را 
مقدماتی برای شکل گیری »تمدن اسامی متناسب با دوران 
فعلی« دانستند و خاطرنشان کردند: اگر خدا اراده نکرده بود، 

این مقدمات فراهم نمی شد.
رهبر انقاب اسامی سخنانشان در جمع هزاران نفر از 
مردم قم را با بیان نکاتی مهم خطاب به مسئوان و مردم ادامه 
دادند.حضرت آیت اه خامنه ای در مهمترین توصیه خود به 
مسئوان به خصوص دولتمردان تأکید کردند: اولویت کاری 
خود را حل مشکات معیشتی مردم به ویژه قشرهای ضعیف 

قرار دهید، چرا که این مساله اهمیت ویژه ای دارد.
رهبر انقاب با اشاره به تمرکز دشمن بر مسائل معیشتی 
مردم گفتند: منابع کشور کم است اما چرا با وجود تذکرات 
 مکرر، جریان ها و افرادی، ظالمانه این منابع را می بلعند و با 
دال بازی و انحصارطلبی در تجارت، مانع پیشرفت کشور 

می شوند و در تقویت تولید داخلی کارشکنی می کنند.
رهبر انقاب بار دیگر مهمترین کار امروز مسئوان را 
رسیدگی به مشکات معیشتی خواندند و افزودند: البته این کار 
فقط با پول پخش کردن حاصل نمی شود، باید مراقب جریان ها 
و دست های خطرناک و مضر بود، همچنان که این مسائل را 
بارها با جزئیات در جلسات کاری به مسئوان تذکر داده ایم.

ایشان، کار و تاش و خدمت به انقاب ایران عزیز و 
ملت بزرگ را نعمتی الهی خواندند و به مسئوان و دولتمردان 
تأکید کردند: قدر نعمت مسئولیت در نظام اسامی را بدانید و به 
لوازم قدرشناسی از آن یعنی »مراقبت در حرف و رفتار، پرهیز 
از گرایش به اشرافیگری و اسراف و رفتارهای طاغوتی« پایبند 
باشید و تاش کنید مسیر حرکت شما همواره به سمت الگوی 

رفتاری و مدیریتی امیرمؤمنان باشد.
»شجاعت« و »عقانیت« دو نکته مهم و تذکر دیگر رهبر 

انقاب خطاب به مسئوان بود.
ایشان افزودند: در مقابل توپ و تشر و یاوه گویی های 
آمریکا و اروپا پس نزنید و بایستید و بدانید که اینها نه تهدید، نه 

»وعده و قول« و نه حتی امضایشان اعتبار ندارد.
حضرت آیت اه خامن���ه ای حرف های بی ربط برخی 

غربی ها را به حرف های دلقک ها تشبیه کردند و افزودند: آنها به 
ایران توصیه می کنند حقوق بشر را از سعودی ها یاد بگیرد؛ آیا 

این، حرف یک دلقک نیست؟
رهبر انقاب خاطرنشان کردند: رفتار صحیح و عقانی 
وظیفه مسئوان است، چرا که با احساساِت صرف، نمی شود 
کشور را اداره کرد؛ البته احساسات به عنوان پشتوانه عملی 

شدن تصمیمات عقانی ازم است.
»شناخت، قدردانی و اس���تفاده از ظرفیت های درونی 
به ویژه جوانان« دیگر توصیه مؤکد رهبر انقاب اس���امی به 

مسئوان و دولتمردان بود.
ایشان افزودند: جوانان می توانند گره های دستگاه ها را 
باز کنند، بنابراین به آنها مراجعه کنید و قدرشان را بدانید، چرا 
که حتی بلندپروازی های آنها خوب است و کشور را به جلو 

می برد.
حضرت آیت اه خامنه ای در بخش پایانی سخنانشان، 
مردم را نیز به کمک به مسئوان توصیه کردند و افزودند: بخش 
مهم تقویت تولید داخلی در زمینه های کیفی و توزیعی، به تولید 

کننده و فروشنده و مغازه دار و مردم مربوط می شود.
ایشان گفتند: امسال سال تقویت تولید کااهای ایرانی 
بوده است، اما اان در آخر سال باید ببینیم چقدر در این زمینه 

پیش رفته ایم و چه کارهایی کرده ایم.
حضرت آیت اه خامنه ای حضور در صحنه های انقاب 
را بهترین کمک مردم به کشور دانستند و افزودند: دشمن در 
تاش است با شایعه سازی و تهمت پراکنی مردم را مضطرب 
کند و به جان یکدیگر بیندازد که البته نمی تواند، اما مردم باید با 

این شگردهای دشمن مقابله کنند.
ایشان خاطرنشان کردند: انقاب و نظام با خواست و 
حمایت مردم ش���کل گرفته و استمرار یافته اما مستکبران با 
وقاح���ت تمام مردم را به مقابله با همین نظام فرا می خوانند 
که ازم است مردم در مقابل این تبلیغات ایستادگی و علیه 
آن حرکت کنند و جوانان با هوشمندی، فضای مجازی را به 

ابزاری برای زدن تو دهنی به دشمنان تبدیل کنند.
حضرت آیت اه خامنه ای تحریم ها را باعث فش���ار و 
بروز مشکاتی برای کشور دانستند و افزودند: آمریکایی ها با 
خوشحالی می گویند تحریم کنونی ملت ایران در تاریخ سابقه 
ندارد اما ملت ایران ان ش���اءاه در این زمینه شکستی به آنها 

می دهد که در تاریخ بی سابقه باشد.
ایشان با اشاره به تحریم کامل ملت ایران در دوران دفاع 
مقدس افزودند: دشمنان حتی به ما سیم خاردار نمی دادند اما 
ملت و مسئوان، آن تحریم ها را به زمینه ای برای تکیه بر درون 
و شکوفایی استعدادها تبدیل کردند، به گونه ای که همان مسیر، 

امروز ایران را به قدرت بی نظیر منطقه تبدیل کرده است.
رهبر انقاب تأکی���د کردند: باید با درس گیری از این 
 تجربه درخشان و تکیه بر جوانان، تحریم کنونی را به وسیله ای
 برای کار و تاش و ش���کوفایی تبدیل کنیم و با بی نیازی از 

دیگران به جایی برسیم که آنها نیازمند ایران عزیز باشند.
حضرت آیت اه خامنه ای تأکید کردند: به فضل الهی و 
در پرتو مقاومت و هوشیاری مردم و مسئوان و کار و تاش 
بی وقفه، از تحریم ها و مشکات عبور خواهیم کرد و همچنان 
که در جنگ تحمیلی صدام را به خاک س���یاه نشاندیم و به 
 درک اسفل رفت، جمهوری اسامی هر روز موفق تر و زنده تر

 خواهد بود و دشمنان ملت در آمریکا و غرب به سرنوشت 
صدام دچار خواهند شد.

رهبر معظم انقاب : ملت ومسئوان تحريم ها را به شکستي بي سابقه براي شيطان بزرگ تبديل کنند

 رئیس جمهوري دیروز در جلسه هیات دولت دو 
وظیفه مهم دولت و مسئوان دولتی را در شرایط امروز 
جامعه مورد اشاره قرار داد و گفت: امروز هر کدام از ما 
در هر بخشی که کار و تاش می کنیم ، دو وظیفه مهم 

اشتغال جوانان و معیشت مردم را برعهده داریم.
دکترروحاني خاطرنشان کرد: ببینید در این شرایط 
سخت اقتصادی اگر یک خانواده ای دو جوان داشته 
باشد و هر دو بیکار باشند، چه شرایط سختی برایش 
پیش می آید و چه فشاری بر او وارد می شود، پس همه 
ما در ارگان ها و دستگاه ها باید تاش کنیم جوان های ما 

مشغول به کار شوند. 
رئیس جمهوری تاکید کرد: یکی از وظایف سازمان 
برنامه و بودجه ،اشتغال است. یعنی سازمان برنامه و 
بودجه و وزارتخانه ها باید بدانند   وظیفه بزرگ همه ما 
مسأله اشتغال جوانان است. چون می دانیم در شرایط 
سخت یک عده ای بیکار یا از کار برکنار می شوند و یک 
عده نمی توانند ادامه کار بدهند. باید جبران کنیم و برای 

آن کسی هم که بیکار می شود، باید فکر کنیم.
 روحانی در ادامه با بیان این که مس���اله دوم، 
معیشت مردم اس���ت که نباید در زندگی روزمره و 
نیازهای فوری و روزانه دچار مشکل شوند، تاکید کرد:  
تورم ماه آذر، ۱۲ ماهه، ۱8 درصد اس���ت ولی تورم 
مواد غذایی و خوراکی ما ۲۴ درصد است و این به نظر 

من مهم است.
وي با بیان این که وقتی تورم کل را  حس���اب 
می کنیم، مردم به آن کاری ندارند و ۲۴ درصد به طور 
متوسط است که برای برخی اجناس ۳۰ تا ۴۰ درصد 
و برخی دیگر کمتر و بیشتر است، گفت: از این بدتر 
زمانی اس���ت که نوسان هفتگی و روزانه در قیمت ها 
داشته باشیم. رئیس جمهوری تاکید کرد: درست است 
که در مسائل بانکی مشکاتی داریم یا ممکن است 
در حمل و نقل مسائلی داشته باشیم، ولی حتماً این 
مشکات نباید به کااهای اساسی و زندگی مردم منتقل 
شود.روحاني افزود: برخی از همسایگان می توانند رابطه 
صمیمانه تری با ما داشته باشند و این کار امکانپذیر است 
و امروز این را شاهد یم  که همسایگان شرایط بهتری 
از گذشته دارند.وي گفت: معیشت مردم و مواد ازم 
برای زندگی مردم که جزو خرید روزانه اس���ت،باید   
مبنایی داشته باشد و ثباتی پیدا کند و بازار باید آرامش 

داشته باشد.
رئیس جمهوري با بیان این که امروز خوشبختانه در 
زمینه ارز با تاش هایی که بخش اقتصاد و بانک مرکزی 
کرده است ،  آرامش نسبی وجود دارد، اظهارداشت: 

می خواهیم این آرامش را تداوم ببخشیم و حفظ کنیم. 
تولید بسیار مهم است و باید کاری کنیم که دچار مشکل 
نشود. روحانی خاطرنشان کرد: از نکات ضروری برای 
جلوگیری از ایجاد مش���کل در زندگی مردم، اشتغال 
است و فرقی نمی کند که در بخش کشاورزی، صنعت 
یا خدمات باشد. امیدوارم همه بتوانیم در این روزهای 
بسیار مهم که یادآور فداکاری مردم در ۴۱ سال پیش در 
این ایام است ، در مسیر آرامش مردم و زندگی بهتر برای 

آنان و رفع مشکات روزمره ، پر تاشتر باشیم.
 روحانی همچنین دربخش دیگری با اش���اره به 
فرا رسیدن ۱۹ دی، سالروز قیام مردم قم تصریح کرد: 
قم و حوزه علمیه این شهر در نهضت اسامی، به عنوان 
پیشران حرکت انقابی، نقش بسیار مهم و زیادی داشتند 
و قیام ۱۹ دی مردم قم ، روند پیروزی انقاب  را وارد 

مرحله نوینی کرد.
 وی همچنی���ن تبیین اقدامات انجام ش���ده و 
دستاوردهای ۴۰ ساله انقاب  را ضروری خواند و با 
اشاره به نزدیک شدن جشن چهلمین سالروز پیروزی 
انقاب ، اظهارداشت: در این ایام مسئوان اجرایی و 
غیر اجرایی ، کارگزاران دولت و نظام و رس���انه های 
همگانی، وظیفه مهم تبیین اقدامات انجام ش���ده و 
دستاوردهای ۴۰ ساله انقاب اسامی را برعهده دارند.

روند حوادث و حركت هاي مهم انقاب
رئیس جمهوری با اش���اره با روند حوادث و 
حرکت های مهم انقاب از سال ۴۲ تا بهمن ۵7 که به 
پیروزی انقاب اسامی انجامید، گفت: یاد و خاطره 
ش���هدای ۱۹ دی را  که از روزهای مهم و فراموش 
نشدنی در تاریخ انقاب ما ست ، گرامی و حرکت و ایثار 
مردم قم و همه شهرهای ایران در راه پیروزی انقاب 

شکوهمند اسامی را پاس می داریم .
روحاني با تشریح سه حادثه مهم در روند اقتصادی 
کشور از روز پیروزی انقاب   تا امروز، گفت: تغییر 
ساختارهای کشور با پیروزی انقاب ، جنگ تحمیلی 
هشت ساله و تحریم های ظالمانه دشمنان علیه ایران، 
سه حادثه مهم در روند اقتصادی کشور در طول این ۴۰ 

سال بوده که به اشکال مختلف روی داده است.
رئیس جمهوري اظهارداشت: مردم توجه دارند که 
حرکت توسعه ای و سازندگی کشور در شرایطی اتفاق 
افتاده است که با سه مسأله مواجه بودیم که معمواً در 
این حوادث مهم، ارزش رشد و پیشرفت، چند برابر 

می شود.
 روحانی با بیان این که   وقتی انقاب می شود، 
افراد، کارگاه ها، مسئوان  سیاسی و ساختاری اقتصادی 

عوض می شود و مش���خص است که در همان سال 
انقاب، خود به خود فعالیت ها نیمه تعطیل می شود، 
ادامه داد: در سال بعد انقاب هم تغییرات ایجاد می شود 
و فعالیت ها نیمه تعطیل است . با حوادث و مشکاتی 
که در سال های ۵8 و ۵۹ برای استقرار انقاب مواجه 
بودیم ، معموا حرکت به سمت پیشرفت و توسعه 

سخت و مشکل می شود ،اما روند توسعه و پیشرفت 
حتی در آن شرایط هم ادامه یافت.

وي با اشاره به این که حادثه دوم، مسأله جنگ 
تحمیلی بود و ما را دچار مشکل کرد، اظهار داشت: 
جنگی بر ما تحمیل و به کشورمان تجاوز و بخشی از 
سرزمین ما اشغال شد که در ظاهر توسط بعثی ها در 
عراق و در باطن هم تقریباً همه از جمله کشورهای 
منطقه و قدرت های جهانی به استثنای چند کشور در 

پشت این جنگ بودند. 
  رئیس جمهوری تاکید کرد: همه پشت سر صدام 
بودند و با جنگی مواجه شدیم که دنیا با ما جنگید و 
بحمداه ملت، جوانان، ارتش، سپاه، بسیج، عشایر و 
همه مردم، با مقاومت و ایس���تادگی ، ما را به پیروزی 
رساندند.روحاني با اشاره به حادثه سوم و این که بعد از 
جنگ ،کشور در مسیر سازندگی و حرکت درست قرار 
گرفته بود که فشار تحریم ها افزایش یافت، تصریح کرد: 
تحریم آمریکا برای سرمایه گذاری نفت و گاز به دولت 
آقای هاشمی رفسنجانی مربوط می شود و درآن زمان 

خرید نفت را تحریم کردند.
وي افزود: همه اینها به جز تحریم هایی که از سال 

۵۹ علیه ما شروع شد، شرایطی است که بعد از جنگ 
برای ما رخ می دهد و سپس به بهانه مسأله هسته ای 
تحریم های ش���ورای امنیت علیه ما آغاز شد که آن 
تحریم ها تا سال ۹۴ باقی ماند و در آن سال توانستیم این 

تحریم ها را رفع و   فضای تنفسی پیدا  کنیم.
رئیس جمهوري اضافه کرد: دوباره از طریق توطئه 

تندروهای آمریکا و صهیونیست ها و برخی از کشورهای 
منطقه، فشار را بر کش���ور و مردم ما وارد کردند. این 
سه حادثه بس���یار مهم در روند اقتصادی کشورمان 
می توانس���ت کند کننده روند توسعه باشد، اما آمار و 
ارقام دستاوردها در همه حوزه های صنعتی، کشاورزی، 
اجتماعی، بهداشتی، آموزشی، قدرت نظامی، سازندگی 
و عمران و آبادانی، شرکت های دانش بنیان و کمک به 

مردم و مستضعفین، باگذشته قابل مقایسه نیست.
 روحانی با تشکر از مردم به عنوان بانیان اصلی 
تحقق همه دستاوردها و موفقیت ها، اظهارداشت: البته در 
این میان همه دولت ها نقش و سهم خودشان را دارند، 
ولی مقاومت و ایستادگی، تاش، ایثار و فداکاری مردم 

نقش اصلی و موثر دارد.
وي افزود: امروز ش���اهدیم کسانی که در جنگ 
مجروح و جانباز شدند، بعد از سی و چند سال درد و 
مشقت، با افتخار از حوادث دفاع مقدس خودشان و 
خانواده شهدا با افتخار از ایثار خود  یاد می کنند و این 
به عنوان نمونه ای از ایستادگی و عظمت ملت بزرگ ما 

برای تحقق اهداف بلند انقاب اسامی است.
  رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: آنچه در این 

انقاب دنبال می کردیم، این بود که از حکومت فردی 
نجات پیدا کنیم. فرد بر ما حاکم نشود، یک نفر به عنوان 
ش���اه بر مردم حاکم نباشد و بعد هم منتظر بمانیم که 
هر وقتی که مرد، پسرش دو مرتبه روی کار بیاید. این 
سلطنت پدر و پسری را در انقاب از بین بردیم و مردم 
حاکم شدند و رأی مردم حکومت را به وجود می آورد، 
مجلس و خبرگان درست می کند و این رأی مجلس 

است که دولت را درست می کند.
روحاني تصریح کرد: همه چیز در کشورمان بر 
مبنای آرای مردم است و این حاکمیت ملی، بزرگترین 
دستاورد انقاب اسامی ما بود و این را باید تبیین کنیم. 
این همه انتخاباتی که در کشور برگزار شد و برگزار 
می شود و   سال آینده هم انتخابات داریم، نشان می دهد  
کشور ما بر مبنای انتخابات، رأی مردم و صندوق آراء 

است.
 استقال ، ارمغان انقاب 

وي با بیان این که  انقاب اسامی، استقال را 
برای ما به ارمغان آورد، گفت: قبل از انقاب دیگران 
برای ما تصمیم می گرفتند و آمریکایی ها و برخی از 
اروپایی ها در کشور ما همه کاره بودند و در همه امور از 
جمله ارتش و نیروهای مسلح ، صنعت نظامی ، اقتصاد، 
فرهنگ و رادیو و تلویزیون مداخله می کردند، اما امروز 

مردم ایران تصمیم گیر اصلی هستند.
رئیس جمهوری اف���زود: ۳۶ آمریکایی کانال ۲ 
تلویزیون زمان رژیم گذشته را  که یکی کانال آموزشی 
بود، هدایت می کردند و همه کشور دست آنها بود، اما 
انقاب اسامی برای ما حاکمیت ملی و استقال آورد 
و امروز مردم ما احساس می کنند که دین  ، فرهنگ و 
معنویتشان بیشتر مورد احترام است و الحمده در زمینه 

توسعه هم گام های بسیار مهمی برداشتیم.
روحاني در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت 
تبیین دستاوردهای انقاب برای مردم ، گفت: از وزرا، 
معاونان و همه مسئوان دستگاه ها و هچنین از رسانه 
ملی و صدا و سیما و از همه روزنامه ها و فضای مجازی 
و دست اندرکاران خواهش می کنم که واقعیت انقاب ما 
را به خوبی تشریح کنند.وي یادآور شد: خدای نا کرده 
اگر این دستاوردها و واقعیت های انقاب را درست 
توضیح ندهیم، به خون شهدا، فداکاران، جوانان، علما و 
امام)ره( و همه آنهایی که تاش کردند و این کار عظیم 

و بزرگ را انجام دادند، خیانت کرده ایم.
رئیس جمهوري با بیان این که در آستانه چهلمین 
جشن  پیروزی انقاب هستیم، گفت: ان شاء اه در بهمن 
ماه وارد چهل و یکمین س���ال انقاب می شویم و در 

تبلیغات این جشن پیروزی باید واقعیت ها را برای مردم 
بازگو کرد.

اعتبارات جبران خس��ارت ناشی از حوادث 
غیرمترقبه 

این گزارش حاکی است:هیأت وزیران در جلسه 
دیروز به ریاست  روحانی  ، برای جبران خسارت ناشی 
از حوادث غیرمترقبه در برخی مناطق کشور، اعتبار و 

تسهیات بانکی اختصاص داد.
این اعتبار و تس���هیات بانکی شامل اجرای 
پروژه های پیش���گیرانه و عملیات تثبیت رانش مسیر 
لوله آب شرب مشکین شهر در استان اردبیل، جبران 
خسارت و بازس���ازی اماکن مسکونی و تأسیسات 
زیربنایی خسارت دیده ناشی از وقوع سیل، فرو نشست 
زمین، برف و کواک، توفان و زلزله در اس���تان های 
آذربایجان غربی، اصفهان و خراسان رضوی و کمک 
باعوض و ارائه تس���هیات بانکی ارزان قیمت به 
آسیب دیدگان و همچنین امحای سموم سنواتی توسط 

سازمان حفظ نباتات کشور است.
هیأت وزیران به منظور تسهیل در فرآیند تولید 
داخلی برای س���ال های ۱۳۹7 و ۱۳۹8، مصوب کرد 
واردات تا س���قف ۳۰۰ میلیون دار به صورت بدون 
انتقال ارز و صرفاً براي تأمی���ن مواد اولیه، قطعات 
و ملزومات ضروری خط���وط تولید با تأیید وزارت 

صنعت، معدن و تجارت بامانع است.
هیأت دولت با توجه به اس���تقبال چشمگیر از 
نمایشگاه »ایران: مهد تمدن« که در کشور هلند برگزار 
شد، با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری مبنی بر برگزاری نمایشگاه مذکور در 
کشور اسپانیا موافقت کرد. همچنین با  اعام نظر در باره 
تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس، نماینده خود را 

برای پیگیری موضوع تعیین کرد.
عذر خواهي اروپايی ها از ايران   

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس                                                                                                                                                                                                      جمهوري د ر 
گفتگو با فارس، د ر پا سخ به این سئوا ل که شما قبا 
گفته اید اروپایی ها تا دو هفته دیگر SPV)کانال ما لی 
ایران و اروپا( ر ا اجرا   می کنند، اظهار داش���ت: من 
هیچ گاه نگفتم SPVتا دو هفته دیگر اجرا  می شو د، 
بلکه گفتم        تا آ خر سال میادی. همان حرفی که خانم 
موگرینی زده بو د ر ا گفتم.وی  ادامه داد: اروپایی ها هم از 
ما عذرخواهی کردند و گفتند که ما همه بر نامه هایمان 
ر ا تقسیم کردیم ا ما فشارهای آمریکا کار ما ر ا به تاخیر 
انداخته است ا ما از هدفما ن دست برنداشته ایم، یعنی آنها 

دارند پیش می روند.

نمایندگان مجلس با کلیات طرح 
اصاح موادی از قان���ون انتخابات 
مجلس موافقت کردند که در صورت 
تصویب نهایی آن، انتخابات مجلس به 
صورت استانی - شهرستانی برگزار 

می شود.
به گزارش ایرنا،  علی اریجانی 
رئیس مجلس پس از تصویب کلیات 
این طرح گف���ت:  کولیوند رئیس 
کمیسیون ش���وراها نامه ای به هیات 
رئیسه مجلس داده و خواستار ارجاع 
این طرح به این کمیس���یون برای 
بررسی جزئیات و ایجاد اصاحات 

در این طرح شده است.
وی در ادام���ه از نماین���دگان 
خواس���ت  ارجاع یک هفته ای این 
طرح به کمیسیون شوراها را به رای 
بگذارند که نهایتا نمایندگان با ارجاع 
این طرح به کمیس���یون شوراهاي 

مجلس موافقت کردند.
اریجانی گفت: اعضای کمیسیون 
 امور داخلی کش���ور و شوراها طبق 
آیین نامه یک هفت���ه فرصت دارند 
جزئیات این طرح را در این کمیسیون 

بررسی کنند.
این طرح پس از بررسی جزئیات 
در کمیس���یون امور داخلی کشور و 
ش���وراها به صح���ن مجلس برای 

تصویب نهایی ارجاع می شود.
گفتني است نمایندگان مجلس 
پیش از بررسی کلیات این طرح، به 
 بررسی تقاضای مسکوت گذاشتن 
سه ماهه این طرح پرداختند ، اما با این 

تقاضا مخالفت شد. 

موافقت دولت با كلیات طرح
سید سلمان سامانی قائم مقام 
وزیر کشور درامور مجلس وهماهنگی 
اس���تان ها هم در این جلسه با اعام 
موافقت دولت با کلیات طرح اصاح 
قانون انتخابات مجلس گفت: موافقت 
دولت  ، منوط به رس���یدگی مجدد 
جزئیات این طرح در کمیس���یون 

شوراهای مجلس است.
وی اف���زود: انتخابات یک امر 
سیاسی اس���ت و هر چقدر بتوانیم 
فرآیندهای برگزاری انتخابات و نتایج 
آن را موث���ر از مولفه هایی از جنس 
سیاسی قرار دهیم ،یقینا به کیفیت و 
اثر بخشی نتایج حاصل از انتخابات در 

اداره کشور کمک می کنیم.
قائم مقام وزیر درامور مجلس 
 وهماهنگی اس���تان ها تصریح کرد: 
هر چه بتوانیم سایر مولفه های تاثیرگذار 
در انتخابات را محدود و کم اثر کنیم، 
نتیجه آن است که به هدفمند شدن و 
انطباق برآیند نهایی آرا با مصالح کشور 

کمک کرده ایم.
نمایندگان مجلس همچنین در 
مصوبه ای س���ازمان تأمین اجتماعی 
را موظف کردند حق بیمه قراردادها 
و پیمان های غیرعمرانی را برمبنای 
صورت مزد یا حقوق ماهانه کارکنان 

محاسبه کند.
خبر دیگر آن ک���ه نمایندگان 
طرح اصاح م���اده ۱۳ قانون جامع 
خدمات رسانی به ایثارگران را مورد 
بحث و بررسی قرار دادند و در نهایت 
با تصویب مجلس مقرر  شد ، تامین 

۱۰۰ درص���دی هزینه های درمانی 
جانبازان و ایثارگران برعهده بنیاد شهید 

خواهد بود.
درهمین ارتب���اط یک عضو 
هیات رئیسه مجلس  بیانیه ۱۵۰ نفر از 
نمایندگان را در باره ایثارگران خطاب 

به رئیس جمهوري قرائت کرد.
همچنین فاطمه سعیدی از بررسی 
ادعاهای»اس���ماعیل بخشی« کارگر 
کارخانه نیشکر هفت تپه در جلسه 
فراکسیون امید مجلس با حضور وزیر 
اطاعات خب���ر داد و گفت: دو روز 
گذشته هم هیات رئیسه فراکسیون 
جلسه ای با آقای بخشی و وکیلش 
برگزار کرد. وی افزود: پیگیری های ما 
در مورد ادعاهای آقای بخشی ادامه 
دارد که نتیجه بررسی هایمان را بعد از 
بررسی قوه قضائیه و کمیسیون امنیت 

اعام خواهیم کرد.
س���خنگوی فراکس���یون امید 
مجلس همچنین از س���فر هیاتی از 
این فراکسیون به شوش برای بررسی 

ادعاهای اسماعیل بخشی   خبر داد.
حمايت 241 نفر از نمايندگان 

مجلس از وزير سابق بهداشت
۲۴۱ نفر از نمایندگان بیانیه ای را 
در گرامیداشت زحمات سید حسن 
قاضی زاده هاش���می، وزیر پیشین 
بهداشت نوش���تند که   علی اصغر 
یوسف نژاد این بیانیه را به شرح زیر 

قرائت کرد:
»حضور موثر، مستمر و خالصانه 
ش���ما را به عنوان وزیر بهداشت در 
اقصی نقاط کشور به ویژه  مناطق مرزی 

و محروم حاوت به ثمر نشس���تن 
پروژه  های متعدد نظام سامت را در کام 
مردم شریف مردم نشاند و خاطرات 
حرکت های جه���ادی اوایل انقاب 
 را در اذه���ان زنده کرد. خدمتگزاری 
بی منت توام ب���ا صداقت و تاش 
خستگی ناپذیرتان موجی عظیم در 

بیماران و آحاد مردم ایجاد کرد.
در این شش سال که به عنوان 
خادم ملت و مورد معتمد  نمایندگان 
مجلس در س���نگر وزارت بهداشت 
حضور داش���تید، به وضوح حرکت 
به س���مت آرمان ه���ا و اهداف و 
سیاست های کان در نظام سامت 
مش���هود بوده و در دوران مسئولیت 
شما وزارت بهداشت طرحی چنان 
مطلوب در مسیر سامت هموطنان 
ایجاد کرد که حرکتی درخش���ان  در 
مقابل مردم ایران قرار داد. آحاد مردم 
ایران آث���ار بی بدیل آن را در زندگی 

خود درک کردند.
تاریخ گ���واه خواهد داد که در 
تنگناها و نامایم���ات اقتصادی و 
تحریم ها خدمات درخشان وزارت 
بهداش���ت  با مدیریت جهادی شما 
منجر به وقوع انقاب���ی عظیم در 
عرصه سامت ش���د. شما در مسیر 
خدمت پای مردی کردید و الگویی 
مثال زدنی از مدیریت جهادی را به 
جوانان این مرز و بوم معرفی کردید. 
بر اساس آموزه های دینی و به وسیله 
خدمات و زحمات زیادتان از درگاه 
 خداوند سامت و سعادت و موفقیت 

روز افزون برای شما مسالت داریم.«

مکتوب هفته

 کفش هاي آويزان

اين روزها دوباره ادبیاتي كه بوي فعالیت هاي زودرس انتخاباتي 
را مي دهد رونق بازار سیاستمداران شده است. يکي فیلسوفانه مي گويد: 
»فرمان رها ش��ده« و ديگري به ناز مي خرامدكه »ارتباط ما با دولت 
منقطع گشته« و سومي ابد كمربند ايمني را باز كرده كه در موقع خطر 

بیرون بجهد و آن يکي جور ديگر و ديگر .
 اين گونه سخن گفتن هاي رمانتیک و اديبانه از زبان كساني كه بارها 
امتحان رانندگي خ��ود را پس داده اند الحق بي مزه و لوس مي نمايد. 
آن كه سخن از فرماِن رهاشده مي گويد، بگويد كه در زمان اصاحات 
آموزش و  پرورش)!(، خود با چه دس��ت فرماني رانده است؟ آن كه 
ناز مي فروشد و از س��رآمدن مدتش)!( با آقاي دولت سخن مي كند 
پاس��خ دهد كه هم حزبي هايش در زمان قدرت و در حجله شوكت 
بر اريکه اصاحات، كدام اصاح را نهادينه كردند؟ و نیز كساني كه 
هر چندگاه يک بار افاضه اي مي كنند مبني بر »عدم چشم انداز آينده«، 
جواب دهند كه خود در اولین سال هاي پیروزي، چه بذرهايي را در 
زمین بکر انقاب كاشتند؟ كه امروز وجین كردن آن ها به راستي مشکل 

مي نمايد .
 اين هنر نیست، كه در دوران شوكت و قدرت، يکه بتازند و در 
زمان تنگي و عس��رت � كه هم محصول كم خردي خودشان است و 
هم تولید خباثت اجنبي � اپوزيسیون شوند. اشتباه نگیريد! روي سخن 
من با كساني ست كه اتفاقا ژست خردورزي مي گیرند و تندروي ها و يا 
كم كاري هاي خودشان را از ياد برده اند؛ وگرنه اشاره اين سخن به ادامه 
رفتارهاي كاريکاتورگونه اي نیست، كه يک روز به فان ستاره ورزشي 
خارجي تبريک مي گويد و يک شب، به انگلیسي)!( تبريک سال نوي 

مسیحي ؛كه دورانش منقضي شده !
 القصه، همین است كه هس��ت. مجموعا دستپخت همه  است. 
امروز، قايم باشک بازي زير چادر »كي بود، كي بود، ما نبوديم!« جواب 
نمي دهد. ااقل حضرات رمانتیک سراي حزبي، مدعاي كارگزاري و 
اصاح گري و اصولي و توسعه خواهي و اعتدال جويي  را در روزهاي 
سختي كه بر مردم  مي گذرد، در يک كاسه بگذارند و به میدان آورند؛ 

اگر صداقتي  هست . 
 چه جالب است كه مردم غیرحزبي و دل بريده از جناح هاي سیاسي، 
ايران را يکپارچه و زير َعلم وحدت ملي و مقاوم در برابر زورگويي و 
باج خواهي بیگانه مي خواهند و مي ايستند؛ حضرات سیاسیون به جاي 
مسئولیت پذيري گذشته ها  و جبران مافات، امروز دكان دونبِش ناز و ادا 

گشوده اند؛ يا للعجب !
 جالب تر آن كه، حضرات سیاستمداران شاكي و مدعي، نه خود 
به كاري مفید و مسئولیت پذيرانه مي ايستند و نه در پخش مسئولیت ها 
تحمل غیر خودي را دارند. پس تکلیف مردم چیست؟ ابد بايد مائک 
آسمان بیايند و جاي مستعفیان و دم به دم استیضاح شوندگان را پركنند. 
ابد مردماني كه قراربود حضرات خادمشان باشند، بايد بیش عرض 

چاكري و كوچکي كنند  . 
 آقايان سیاسیون! هم حزبیون! همه آقايون! آنچه دست در دست هم 
تاكنون و باهم پهن كرده ايد، دست به دست هم دهید و محض رضاي 
خدا خودتان جمعش كنید. اداي بازيکن هاي ستاره اي را درنیاوريد، 
كه بین دونیمه چرخي مي زنند و كفش خود را آويزان مي كنند. درست 
اس��ت كه ش��ما چرخ هاتان را زده ايد؛ اما هنوز دوران آويزان كردن 
كفش هاتان نرسیده؛ آنچه را نصفه نیمه بافته ايد و َرج هايي را كه كج 
و معوج زده ايد، بايس��تید و درستش كنید، آنگاه قهر فرمايید و دكمه 

صندلي نجات را بفشاريد !

دكتر محمدعلي فياض بخش

يادداشت

تعطيلي کارخانه توليد سلطان

شايد اين سئوال براي ما پیش آمده باشد كه چرا در كشوري كه نزديک 
چهار دهه اس��ت طومار سلطنت و حاكمیّت ساطین را درهم پیچیده، با 
اين همه سلطان روبرو شده ايم؟ البّته اين ساطین نقشي در ساختار سیاسي 
ندارند. تختي هم ندارند و درباري هم. اّما اسمشان بسار شنیده مي شود.سلطان 
آهن، سلطان سکه، سلطان ارز، سلطان شکر، سلطان دانه هاي روغني، سلطان 
اختاس و ... اين س��اطین در كدام بخش از اقتصاد و تجارت كشور به 
سلطنت مي رسند؟ زادوولد آنها در كدام بخش شکل مي گیرد؟ حال كه قرار 
است قوه قضائیه با اين ساطین برخورد كند آيا حتي با اعدام آنها كارخانه 
تولید سلطان سازي درهم مي ريزد و ريشه اين معضل خشک مي شود؟ آيا 
مقابله با اين ساطین مقابله با معلول است يا عّلت؟ اين سخن البّته به معناي 
نقد برخورد قاطع دستگاه قضا با فساد و ويژه خواري نیست. اتفاقًا  بايد به 
آنان خدا قّوت گفت كه وارد اين حوزه شده اند اّما براي آنکه هم كار دستگاه 
قضا سبکتر شود و هم شاهد باز تولید ساطین ديگري نباشیم بايد به سراغ 
كارخانه سازنده و تولیدكننده اين ساطین برويم و اين كارخانه را تعطیل 

كنیم.
واقعیّت آن است كه شکل و نوع پرداخت يارانه ها در كشور، آن هم با 
توجیه كمک به اقشار ضعیف جامعه از جمله مهم ترين عوامل ايجاد اقلیتي 

ثروتمند و ويژه خوار در كشور است.
به اعتراف رئیس  دولت، س��هم يارانه هاي پرداختي در اقتصاد كشور 
حدود900 هزار میلیارد تومان اس��ت. از يارانه گندم و آرد گرفته تا يارانه 
خوراك دام و روغن و برنج و نهاده هاي كشاورزي و مواد اولیّه و دارو و ... 
از اينها مهم تر اّما يارانه حاملهاي انرژي است كه آب و برق و گاز و بنزين و 
گازوئیل و ... را شامل مي شود و رقم آن هم رقم درشتي است. در همه اين 
موارد هم دلیل اصلي پرداخت اين يارانه ها را كمک به اقشار محروم جامعه و 
معیشت و سبد هزينه خانوار ذكر كرده اند. اّما در عمل و براساس آمار روشن 
شده است كه بخش اعظم اين يارانه اتفاقاً نصیب اقلیتي ثروتمند شده است.

تثبی��ت نرخ دار را هم با همین اس��تدال در فواصل مختلف ادوار 
حاكمیت دولت ها و به خصوص در دوره اول تصدي  آنان ديده ايم كه همواره 
موجب از بین رفتن مزيت نسبي تولید داخلي، ايجاد رانت، رشد نقدينگي و 
خارج شدن كنترل آن در اواخر كار و ايجاد نوسانات خطرناك اقتصادي و 
رشد چند برابري نرخ ارز و بهاي سکه و مسکن و... شده است. براي آن كه 
روشن تر صحبت كنیم بد نیس��ت به يک اشاره و مثال روي آوريم. رئیس 
محترم دولت اعام كرده اس��ت كه براي كمک به اقشار محروم و كاهش 
هزينه هاي آنان، ارز كااهاي اساسي در سال آينده4200 تومان خواهد بود 
و نرخ خدمات دولت هم ثابت خواهد ماند. پس در سال آينده درست مثل 
سال هاي گذشته و دولت هاي گذشته ارز خارجي چند نرخ خواهد داشت. 
4200، 5700 ، 8000 و ارز آزاد ك��ه ح��دود ده يا يازده هزار تومان 
خواهد بود. همین تفاوت قیمتي به خودي خود ايجاد رانت و فساد مي كند 
و س��اطیني را بر تخت ثروت هاي بادآورده مي نشاند، ترديدي هم در اين 
نیست. نگارنده خود از جمله مخالفان پرداخت يارانه نقدي و اين نحوه توزيع 
پول به جاي تشويق كار و تاش در كشور بوده ام اما به جد معتقدم كه اگر 
قرار اس��ت اين روند انحرافي و فسادزا كه منابع كشور را از بین مي برد و 
بیشترين سود و منفعت را نصیب اقلیتي زرنگ و با نفوذ و ثروتمند مي كند 
ادامه داشته باشد حذف كلیه يارانه ها و حذف سیستم چند نرخي بهاي ارز و 
از بین رفتن رانت هايي از اين دست و تقسیم پول مستقیم به مردم به مراتب 

عادانه تر است. 
چرا كه حتي اگر نیمي از درآمد حاصل از اين آزادسازي بین  مردمان 
تقسیم ش��ود آن قدر رقم مناسبي خواهد بود كه سفره فقیر شده آنها را از 
وضعیت فعلي رنگین تر كند و درآمد سرانه آنها را بااتر ببرد و به آنها امکان 
مديريت منابع به دس��ت آمده را ببخشد. در حال حاضر وضعیت فعلي به 
ناگزير رانت ايجاد مي كند و حتي تولید ما را رانتي مي كند و صادرات ما را 
هم. مزيت ديگر آن هم اين است كه كارخانه هاي تولیدي ما را كه اكثر آنان 
وابسته به مواد اولیه وارداتي و در بسیاري از موارد رانتي شده اند به تاش 
براي خودكفايي واقعي و خاقیت و نوآوري و رشد بهره وري و باا بردن 

سهم تولید داخل در محصوات خويش وا دارد.
اگر در اين زمینه فکري اساسي نشود اين روند معیوب مرتب سلطان 
تولید مي كند دول��ت را هر روز بدهکارتر و فقرا را فقیرتر و تولید مّلي را 

ضعیفتر و نقدينگي را چاقتر و غیر قابل كنترل تر خواهد كرد. 

فتح اه آملی

رئيس جمهوري : اشتغال جوانان و معيشت ، اولويت های اصلی کشور است

ايران به زودي تصميم هاي مهمي درهمکاري 

امنيتي با اروپا مي گيرد
بقیه از صفحه اول

و اس����تفاده از ادبیات نامناسب، در کمتر از۱۰ دقیقه به ماقات خاتمه داده شده 
است.

وی افزود: به دلیل حمایت کشورهای اروپایی از گروه های شناخته شده 
تروریس����تی و ادامه پناه دادن به عناصر تروریست، جمهوری اسامی در حال 
ارزیاب����ی و تجدید نظر در همکاری های اطاعات����ی، امنیتی و انتظامی خود با 
کشورهای اروپایی است و به زودی تصمیماتی در این باره گرفته خواهد شد که 
حوزه های مهمی را در بر می گیرد.ظریف  هم در توییترش نوشت: اروپایی ها از 
جمله دانمارک، هلند و فرانسه به منافقین - گروهی که ۱۲۰۰۰ایرانی را به قتل 
رساند و به صدام برای جنایت علیه کردهای عراق کمک کرد- و تروریست های 
دیگری پناه می دهند که قتل ایرانی های بی گناه را از اروپا صحنه گردانی می کنند. 
 اتهام پراکنی علیه ایران، اروپا را از مس����ئولیت پناه دادن به تروریس����ت ها مبرا 

نمی کند .«
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم بامحکومیت تصمیم 
غیرمنطقی و تعجب برانگیز اتحادیه اروپا که بر پایه اتهامات بی پایه و اساس، 
چند تبعه ایرانی را مورد تحریم قرار داده است، این اقدام را نشانه عدم صداقت 
کشورهای اروپایی در مبارزه با تروریسم خواند و افزود: اتحادیه اروپا به جای قرار 
دادن نام گروه های تروریستی و جنایتکاری  چون منافقین و ااحوازیه در فهرست 
تحریم خود، آنان را در اقدامات ضد انسانی و تروریستی خود  آزاد گذاشته و حتی 
تحت حمایت خود قرار می دهد؛ اما   ایران را که پرچمدار مبارزه با تروریسم در 

منطقه بوده و اروپا امنیت خود را مدیون آن است، مورد اتهام قرار می دهد.
قاسمی تصریح کرد:   ایران در پاسخ به این اقدام و در چارچوب عمل متقابل 
اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.به گزارش فارس، اتحادیه اروپا    سه شنبه  
اولین دور تحریم ها علیه ایران را بر اس����اس ادعاهای بی اساس دانمارک اعمال 

کرد.
پلیس دانمارک آبان ماه   بدون ارائه هیچ مستنداتی عوامل منتسب به ایران را 
به حمله به یک فرد در خاک این کشور متهم کرد و   ایران در همان زمان قویاً 

این ادعا را تکذیب کرد.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه روز چهارشنبه در نشست بین المللی 
رایسینا مولفه های نظریه »منطقه قوی« را تشریح کرد.

 به گزارش ایرنا، وی تاکید کرد: امروز به جای س����لطه مردان قوی، نیازمند 
منطقه ای قوی هستیم.

وزیر خارجه همچنین ثبات سیاسی و سرزمینی بومی و اتکا به مردم را به 
عنوان منابع قدرت مشروعیت امنیت و کامیابی برشمرد.

ظریف هماهنگی هویت ملی و شهروندی منطقه ای را مولفه دیگر منطقه 
قوی خواند و افزود: مشارکت همه کشورهای مرتبط منطقه ای در تضمین صلح در 
منطقه از طریق نهادها و سازمان های منطقه ای یا ترتیبات مقتضی، از دیگر مولفه 
های منطقه قوی است.رئیس دستگاه دیپلماسی در ادامه اطمینان، تجارت و تعامل 
بیشتر بین کشورهای منطقه به جای قدرت های خارجی و همچنین روابط اقتصادی 
و تعامات مردم محور که روی آوردن به جنگ را هزینه بر و غیرقابل دفاع کند ، 
از دیگر مولفه های منطقه قوی خواند .ظریف در ادامه فرهنگ منطقه ای که امنیت 
ملی را بر امنیت منطقه ای منطبق کند و همچنین محیط منطقه ای پایدار را از عناصر 
دیگر نظریه منطقه قوی دانست  و   با بیان این که ما با هند اشتراکات زیادی در 
شکل دهی چنین همسایگی در جنوب مرکز و غرب آسیا داریم  یادآور شد: ما 
دوباره دست دوستی خود را به همسایگان خود در خلیج فارس دراز می کنیم تا در 

این مسیر حرکت کنیم.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: گفتگوی واقعی نیازمند جایگاه برابر و احترام 

متقابل و همچنین شناسایی منابع متنوع دانش و حکمت است.
ظریف همچنین در حاشیه این کنفرانس با »سوشما سوارج« همتای هندی 
خود دیدار کرد. بررس����ی ابعاد مختلف روابط دو جانبه از جمله در حوزه های 
اقتصادی و بانکی، پتروشیمی، نفت و انرژی، حمل و نقل از جمله موضوعات 

مورد گفتگو بود.
 ايران به برنامه های هوافضای خود ادامه می دهد

  ظریف همچنین در مصاحبه با رویترز در هند گفت، به  رغم هشدارهای 
آمریکا، ایران برنامه های هوافضای خود را تعلیق نخواهد کرد.

 وزیر خارجه ایران که در دهلی نو پایتخت هند به سر می برد در مصاحبه با 
رویترز گفت: ایران به برنامه های هوافضا خود ادامه می دهد و هیچ قانون بین المللی 
چنین برنامه ای را ممنوع نکرده است.وي در ادامه تصریح کرد: خروج از برنامه 
هسته ای که در سال ۲۰۱۵ با قدرت های جهان به امضا رسید گزینه کنونی تهران 

است اما تنها گزینه روی میز ما نیست.
ظريف: ما نمی توانیم زندانی گذشته باشیم

 وزیر امورخارجه کش����ورمان در گفتگو با شبکه ان دی تی وی با بیان این که 

»غیر ممکن است دولتی در آینده افغانستان بدون نقش طالبان باشد«، تاکید کرد که 
اما این گروه نباید نقش غالب داشته باشد.

ظریف تاکید کرد: معتقدم دولت آینده در افغانستان نمی تواند بدون نقش 
طالبان باشد اما ما به طور قوی بر این باوریم که آنها نباید نقش غالب در افغانستان 
داشته باشند. البته  قطعا این مردم افغانستان هستند که در نهایت باید تصمیم گیری 

کنند.
وی در ادامه در پاس����خ به س����ئوالی درباره حمایت پاکستان از گروه های 
تروریستی در افغانستان گفت که پاکستان تاش کرده نقشی مثبت ایفا کند اما 

افراط گرایی برای پاکستان نیز یک تهدید موجودیتی است .
وزیر امورخارجه تصریح کرد: معتقدیم موضع پاکستان درباره افغانستان در 
حال شکل گرفتن است و بر این باوریم که پاکستان تاش می کند نقشی مثبت 
در رس����یدن به روند برقراری صلح در افغانستان ایفا کند.   می دانم   پاکستانی ها 
نمی خواهند افغانستان توسط گروه های افراط گرا احاطه شود اما افراط گرایی برای 
پاکستان یک تهدید موجودیتی است. افراط گرایی در افغانستان و پاکستان یک 

تهدید موجودیتی برای پاکستان است .
به گزارش ان دی تی وی، هند نگران است که پس از تصمیم رئیس جمهور 
آمریکا برای خارج کردن حدود هفت هزار نیروی نظامی اش از افغانستان، بی ثباتی 
در این کشور بر هند تاثیر بگذارد. هرچند که ایران معتقد است حضور نظامیان 

آمریکایی هیچ کمکی به برقراری امنیت و ثبات در افغانستان نکرده است.
ظریف خاطرنشان کرد:   نمی توانیم زندانی گذشته باشیم. ما با پاکستان در 
دهه۱۹۹۰ زمانی که طالبان را ایجاد یا به ایجاد آن کمک کرد، مخالفت کردیم. ما 
اولین کس����انی بودیم که قربانیانی دادیم که از دست طالبان رنج بردند. ۱۱ تن از 

همکاران من به دست طالبان کشته شدند اما نمی توانیم در گذشته زندانی باشیم.
وی افزود: ما باید برای یک آینده بهتر با یکدیگر همکاری کنیم. ایران آماده 
است تا با پاکستان همکاری کند تا آنچه رهبران پاکستانی می گویند را درک کنیم، 
این که به ما گفته اند که بر این باورند مبارزه با گروه های  افراط گرا در راستای منافع 

ملی شان است و ما نیز تحلیل گرانه معتقدیم که این امر حقیقت دارد.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در پاسخ به سئوالی درباره تحریم های آمریکا 
علیه تهران که به کاهش خرید نفت هند از ایران منجر شده است، اظهار داشت: ما 
قادریم با یکدیگر حتی در شرایط سخت تر تعامل کنیم و من اطمینان دارم ایران و 
هند به ویژه در بخش خصوصی می توانند راه هایی برای پرهیز از این اقدامات غیر 
قانونی بیابند. اجازه دهید به خودمان یادآوری کنم که این اقدامات غیرقانونی هستند. 
ما نمی خواهیم قانون را دور بزنیم، بلکه تاش می کنیم از بی قانونی پرهیز کنیم، ما 

تاش داریم از قلدری )آمریکا( طفره برویم.

  تصويب  کليات طرح برگزار ي انتخابات مجلس به صورت استانيـ  شهرستانيظريف : نيازمند منطقه ای قوی، به جای سلطه مردان قدرتمند يم

اخبار كوتاه

مراسم معارفه  آيت اه آملی اريحانی  در شورای نگهبان  
دبیر شورای نگهبان از حضور مجدد آیت اه صادق آملی اریجانی در شورای 
نگهبان ابراز خرسندی کرد و گفت: امیدوارم حضور مجدد ایشان سرآغاز حرکت 

جدیدی در امور شورا باشد.
به گزارش ایرنا، آیت اه احمد جنتی ، گف���ت: حضور آیت اه آملی مایه 
خوش���بختی است و سوابق ارزنده وی در این شورا محفوظ است و امیدواریم با 

حضور این عالم عزیز حرکت جدیدی در کارهای شورا ایجاد شود.
جنتی با بیان این که امسال سال تلخی برای شورای نگهبان بوده است، افزود: 
متأسفانه امسال برادر عزیز آقای علیزاده   یا به تعبیری حافظه شورای نگهبان را از 
دست دادیم و بعد از آن آیت اه هاشمی شاهرودی، آن فقیه عالم عامل مرحوم شدند 
و اکنون هم با اظهار تأسف شاهد بیماری آیت اه مؤمن هستیم که از خداوند متعال 

شفای عاجل وی را خواستاریم.
اقامه نماز جمعه تهران به امامت  حجت ااسام والمسلمين ابوترابي فرد

نماز عبادي سیاسي جمعه این هفته تهران  به امامت حجت ااسام والمسلمین 
ابوترابي فرد برگزار مي شود.به گزارش روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهران ،در این 
مراسم که از ساعت ۱۰ صبح در مصاي تهران برگزار مي شود،نادر طالب زاده،دبیر 
جشنواره فیلم عمار با موضوع»۴۰ سالگي انقاب؛فرصت ها و تهدید ها« پیش از 

خطبه ها سخنراني مي کند.
تامين اجتماعی: دانشجويان می توانند خود را بيمه  کنند

 بخشنامه بیمه دانشجویان دانشگاه ها از سوی محمد حسن زدا، سرپرست 
س���ازمان تامین اجتماعی به تمامی واحدهای ستادی و ادارات کل استان های این 

سازمان اباغ شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، به منظور تعمیم 
 وگس���ترش پوش���ش بیمه به آحاد افراد جامعه و در اجرای بند 7 یک هزار و 
هشتصد و بیست و دومین صورتجلس���ه هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی، 
بخشنامه ۶8۵ امور فنی بیمه شدگان این سازمان صادر و بر این اساس دانشجویان 
دانشگاه ها با ارائه کارت دانشجوئی معتبر بر اساس درآمد مبنای پرداخت حق بیمه 
که  از ۱   /۱ برابر حداقل دس���تمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نخواهد بود، از 
تاریخ ۳۱   /۰۶   /۹7 مشمول مقررات مربوط به قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل 
آزاد قرار گرفته  اند و می توانند با بیمه پردازی تحت پوشش این سازمان قرار گیرند.بر 
اساس این بخشنامه، چنانچه دانشجو صرفاً به تحصیل اشتغال داشته و تحت تکفل 
قانونی پدر   یا مادر باشد، بهره مندی وی از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی 
به تبع والدین، همزمان با بیمه پردازی در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد 
)بیمه دانشجویی( با رعایت سایر شرایط مقرر امکانپذیر خواهد بود.در ادامه این 
بخشنامه آمده است: با توجه به این که تحصیل شغل تلقی نمی  شود لذا در صورتی 
که دانشجو طبق ضوابط مربوطه مشمول دریافت مستمری بازماندگان باشد، پذیرش 
درخواست و عقد قرارداد با وی همزمان با دریافت مستمری در چارچوب قانون 

بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ) بیمه دانشجویی( بامانع است. 



 ب���ه گزارش خبرنگار فرهنگی 
ایرنا هش���تاد و ششمین دوره دانش 
افزایی زبان فارس���ی بنیاد سعدی با 
عنوان نخستین »مدرسه زمستانی دانش 
افزای���ی زبان و ادبیات فارس���ی« از 
اول هفت���ه آینده با حضور بیش از 
31 فارس���ی آموز از 20 کشور جهان 
از جمله آلمان، روسیه، ژاپن، ایتالیا، 
فرانسه، دانمارک، آرژانتین، هند، لبنان، 
صربستان، آلبانی، گرجستان و باروس 

به مدت یک ماه برگزار می شود.
نشس���ت خبری این دوره با 
حضور مسئوان بنیاد سعدی برگزار 
ش���د و در جریان آن رئیس این بنیاد 
به تش���ریح اقدامات هفت ساله بنیاد 
پرداخت و معاون آموزشی نیز جزئیات 

دوره را شرح داد.
 بنیاد س��عدی؛ آموزش زبان 

فارسی در فضای مجازی 
غامعلی حدادع���ادل در این 
نشست خبری به اقدامات هفت ساله 
بنیاد س���عدی از زمان تاسیس اشاره 
کرد و گفت: تالیف 70 کتاب درسی 
در این بنیاد پیش بینی شد که تاکنون 
تالیف حدود 15 عنوان کتاب به پایان 
رسیده و چاپ شده و در سراسر دنیا 
قابل توزیع است که عنوان یکی از این 
کتاب ها »گام اول« است که دوزبانه 
بوده و تاکنون به 11 زبان دنیا ترجمه، 

تکثیر و استفاده شده است.
کن���ار در  اف���زود:   وی 

 فعالیت ها برای تالیف کتاب، فعالیت 
های وسیعی برای آموزش زبان فارسی 
در فضای مجازی آغاز کردیم که در 
این راستا برخی برنامه ها در حال اجرا 
و برخی در دست تکمیل است و نیز 
یک استودیوی برخط در بنیاد ایجاد 
 شده که معلمان از طریق اینترنت از 

فارسی آموزان رفع اشکال می کنند.
حدادعادل فعالیت دیگر این بنیاد 
را برگ���زاری انواع دوره های کوتاه 
مدت از جمله این دوره زمس���تانه 
خواند و افزود: از ابتدای تاس���یس 
بنیاد سعدی 70 دوره تربیت مدرس 
زبان فارسی برگزار شده است که در 
این دوره ها افرادی با حداقل مدرک 
کارشناسی ارشد در رشته های مختلف 
مرتبط با زبان فارسی می توانند در آن 

شرکت داشته باشند.
رئیس بنیاد س���عدی اظهارکرد: 
فعالیت هایی هم برای دانش افزایی 
فارسی آموزان داریم و در این مسیر 
بیش از 20 دوره دانش افزایی از جمله 
دوره های تابس���تانی برگزار شده و 
به این منظور با حدود 30 موسس���ه 
داخلی و خارجی تفاهم نامه همکاری 

امضا شد.
حدادعادل افزود: بنیاد سعدی 
یکی دیگر از وظایف خود را تدوین 
انواع اس���تانداردها در آموزش زبان 

م���ی داند و معتقد اس���ت آموزش 
زب���ان مخصوصا زب���ان دوم حتما 
باید اس���تاندارد باشد و آزمون ها از 
جمله زبان فارس���ی نیز باید مطابق 
 استاندارد و آیین های خاصی برگزار

 شود.
وی با بیان اینکه بنیاد س���عدی 
قصد ارتقای کمی و کیفی فارس���ی 
آم���وزی در جهان را دارد، افزود: با 
نمایندگان فرهنگی 80کشور جهان در 

ارتباط هستیم.
 افزایش 4.7 درصدی بودجه 
بنیاد سعدی میدان قدرت این نهاد 

را افزایش نمی دهد 
حدادعادل گفت: ظاهر بودجه 
بنیاد سعدی در ایحه پیشنهادی دولت 
افزایش جزئی 4.7 درصدی را نشان 
می دهد اما باید توجه داش���ت 80 
درصد بودجه بنیاد صرف خرید ارز 
می ش���ود و بودجه سال گذشته بر 
اساس نرخ ارز سه هزار و 700 تومانی 

بسته شده بود.

محفل ش���اعران رسانه از سلسله محافل 
سیزدهمین جش���نواره شعر فجر با تقدیر از 
چهار پیشکسوت حوزه شعر، روزنامه نگاری و 

موسیقی در تاار رودکی برگزار شد.
به گزارش ایس���نا بر اساس خبر رسیده، 
در این مراس���م که با حضور یونس شکرخواه 
و حسن نمکدوست و شعرخوانی تعدادی از 
شاعران فعال در رسانه ها همراه بود از فریدون 
صدیقی )استاد روزنامه نگاری(، علیرضا طبایی 
)ش���اعر و مسئول بخش شعر مجله جوانان(، 
صدیق تعریف )خواننده و موس���یقی پژوه( و 
تیمور گورگین )شاعر، ترانه سرا و روزنامه نگار( 

تجلیل شد.
در ابتدای این محفل که سه ش���نبه )18 
دی ماه( برگزار شد، مهدی قزلی، دبیر اجرایی 
جشنواره شعر فجر به ذکر خاطراتی از دوران 
روزنامه نگاری خ���ود پرداخت و در ادامه با 
تشریح روند اجرایی جشنواره شعر فجر گفت: 
برگزاری بزرگترین رویداد شعر کشور از سال 
13۹3 بر عهده بنیاد ش���عر و ادبیات داستانی 
ایرانیان قرار گرفت و با مشورت جدی که با 
بزرگان ادبیات داشتیم به نظرمان رسید که به 
جای ارسال آثار، روی کتاب های منتشرشده در 
س���ال گذشته تمرکز کنیم که بعد از این چند 
س���ال، جمع بندی ما این است که در کل این 

تاثیرات مثبت بوده اند.
مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی با 
تاکید بر اهمیت گردآوری آثار یک ش���اعر در 
قالب کتاب افزود: شاعران زیادی داریم و داشتیم 
که شعر گفتند، شاعر بسیار خوبی هم بودند، اما 
بعد از مدتی به هر ترتیبی اثری از آن ها باقی 
نماند؛ به خاطر این که شعرها و آثارشان به کتاب 
تبدیل نشدند. ما ان شاءاه کاستی های ارسال خود 
ش���عر، و نه کتاب، را برای کسانی که امکان 

انتشار کتاب ندارند، مدنظر داریم و سال آینده 
به این موضوع توجه جدی می کنیم. برای این که 
جشنواره در سطح باقی نماند و کتاب هایی را که 
در سال های قبل تر منتشر شده اند هم مورد توجه 
قرار دهیم، محافل جشنواره را در فاصله یکی دو 
ماه مانده تا اختتامیه در نظر گرفتیم تا امکان شعر 

خواندن و شعر شنیدن برقرار شود.
دبیر اجرایی سیزدهمین جشنواره شعر فجر 
به روند بررسی آثار جشنواره سیزدهم اشاره کرد 
و گفت: 4500 اثر در سه دسته شعر بزرگسال، 
درباره شعر و شعر کودک و نوجوان به جشنواره 
بین المللی شعر فجر ارسال شده و داوران ما با 

جدیت آثار را بررسی می کنند.
او در پایان اظهار کرد: ما از استادانی نظیر 
آق���ای صدیقی یاد گرفتیم کار روزنامه نگاری 
از آن ش���غل هایی است که نه روز می شناسد، 
نه ش���ب و بازنشستگی هم ندارد. از آنجا که 

جناب آقای صدیقی را می شناسیم می دانیم اهل 
نشستن نیستند و حتما فضای روزنامه نگاری و 
خبرنگاری ما از خدمات ایشان استفاده خواهد 
کرد. امیدوارم س���هم کوچک ما در تجلیل از 
استاد فریدون صدیقی، طلیعه ای باشد برای این که 
به کسانی که باید به این موضوع توجه کنند، 

تلنگری وارد شود و از صدیقی تجلیل کنند.
همچنین ابراهیم اسماعیلی اراضی، شاعر 
و دبیر محفل شاعران رسانه جشنواره شعر فجر 
درب���اره روند برگزاری این محفل گفت: اوایل 
دی ماه بود که آقای بهروز جالی، معاون محترم 
فرهنگی و امور اس���تان های بنیاد با من درباره 
برگزاری محفل شعر در جشنواره بین المللی 
جشنواره شعر فجر برای اهالی رسانه صحبت 
کرد؛ این که بچه های شاعر که در رسانه ها کار 
می کنند معموا زحمت خبرهای جشنواره روی 
دوش شان است اما خودشان پشت خبر می مانند 

و از طرفی، بزرگداشتی برای پیشکسوتان عرصه 
رسانه داشته باشیم. مراحل اجرایی کار به سرعت 
طی ش���د تا به امروز رسیدیم که در خدمت 
شما هستیم. امیدواریم سال بعد نوبت به کسانی 

برسد که امسال شرمنده شان شدیم.
او همچنین بیان کرد: جشنواه شعر فجر اگر 
دردهایی دارد، دوایش آمدن و ایستادن است.

علیرضا طبایی در این مراس���م دو غزل 
خواند.

فریدون صدیق���ی نیز به ذکر خاطره ای 
از دیدار با خس���رو گلسرخی در اوایل کارش 
پرداخ���ت. او همچنین گفت: من از هیچ کس 
گله مند نیس���تم. من مرهون رسانه هستم و با 

رسانه بزرگ شده ام.
این پیشکسوت رسانه در ادامه به صحبت 
درباره رابطه روزنامه نگاری و ش���عر پرداخت 
و گفت: آیا امکان دارد ش���اعر روزنامه نگار یا 

داستان نویس شود؟  کسی که درام را بشناسد، 
می تواند داستان نویس شود. اگر درام را بشناسد،  

می تواند روزنامه نگار شود.
داس���تان نویس می تواند شاعر شود؟ نه،  
ش���اعر شاعر اس���ت و قرار ندارد. اگر شاعر 
هستید، روزنامه نگاری را رها کنید و به دغدغه 
شاعری تان برسید. شاعر یک خصلت گوهری 

دارد که مال خودش است.
در ادامه این محفل، صدیق تعریف با ذکر 
خاطره  از نحوه آشنایی با نشریه ها، سپس درباره 
ع���ارف قزوینی صحبت کرد و گفت: قبل از 
عارف ترانه ها خیلی تکراری و یکنواخت جلو 
می رفت. عارف با آمدنش روحی به ترانه دمید 
که به شکل عمودی و فواره ای خودش را نشان 
داد. به تحقیق، تک تک تصانیف عارف به یک 
مورد خاص اجتماعی سیاسی مربوط می شود 
و می توان گفت عارف به نوعی گزارش���گر و 
روزنامه ن���گار بوده. ضمن این که نمی توان او 
را فقط در کام خاصه کرد. می ش���ود گفت 
که منش���وری از چند هنر است؛ آواز خوش، 
 نواسازی و آهنگسازی، تصنیف و شعر. علت 
مان���دگاری اصلی کام عارف، صرفا واگویه 
مس���ائل تاریخی نیست  بلکه دلیلش ساختار 
پرقدرت و ملودی های زیبای اوس���ت. خود 
ملودی هایی که عارف انتخاب کرده به تنهایی 

دارای ارزش هنری بسیار باایی است.
بر اساس این خبر، هفته گذشته، ابراهیم 
اسماعیلی اراضی دبیر محفل شاعران رسانه به 
نمایندگی از بنیاد شعر و ادبیات داستانی در منزل 
تیمور گورگین، شاعر، ترانه سرا و روزنامه نگار 
در شهر خمام استان گیان حضور یافت و با 
اهدای لوح تقدیر و هدیه از او تقدیر کرد. در 
این مراسم نیز فیلمی از این دیدار و صحبت های 

گورگین پخش شد.

3 اخبار داخلي
پنجشنبه 20 دي  1397ـ   3 جمادي ااول  1440ـ   10 ژانویه 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27194

کتاب »افسانه هستی« شرح زندگی تقدیر از ۴ پیشکسوت در محفل شاعران رسانه
دکتر مسلم بهادری منتشر شد 

کتاب »افسانه هس���تی: ره آورد 
یک قرن زندگی« که به شرح زندگی 
نزدیک به یک قرن دکتر مسلم بهادری 
استاد ممتاز آسیب شناسی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران اختصاص دارد به قلم 

خود این استاد منتشر شد.
نویسنده در مقدمه این کتاب نوشته 
است: نود و اندی سال زمان کوتاهی 
نیست. در این مدت حوادث و وقایع 
تلخ و شیرین بی شماری اتفاق می افتد.
اکثر مردم حوادث دوران زندگی شان 
را نادیده گرفته، پشت سر گذاشته و 
فراموش م���ی کنند. من به عنوان یک 

روستا زاده دوران زندگی ام پرمعنا و آموزنده است.
در بخش دیگری از این مقدمه آمده اس���ت: در این نوشته کوشیده ام 
 وقایع را آن طور که می دیدم و یا تش���خیص می دادم بنویسم و نوشته هایم

حتی المقدور بی طرفانه باشد.
وقایع اش���اره شده در این کتاب از زمان قبولی دکتر بهادری در کنکور 
سال 1327 و ورود ایش���ان به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران آغاز شده و 
فعالیت های اجتماعی و سیاسی وی در دوران تحصیل پزشکی و اتفاقاتی 
مانند واقعه س���ی تیر 1331، کودتا علیه دکتر مصدق و واقعه شانزدهم آذر 

1332 را در بر می گیرد.
سفر به انگلستان برای تکمیل تحصیات و بازگشت به ایران و تشریح 
 همه مناصب و مدارج علمی، اجرای���ی و اجتماعی دکتر بهادری همراه با 
پیوست های مربوط به کتاب های تالیفی، مقاات چاپ شده علوم پزشکی 
 در مجات معتبر داخلی و خارجی و ش���رح ح���ال آکادمیک وی از دیگر 

بخش های این کتاب به شمار می آید.
نوبت نخست این کتاب در سال 13۹7 با شمارگان 2000جلد به قیمت 

80هزارتومان توسط انتشارات میرماه  منتشرشده است.  

کوتاه آموزشي

شرایط پذیرش دانشجویان در دوره دکتری سخت  تر شد
 مدیرکل دفتر برنامه  ریزی آموزش عالی وزارت علوم از تصویب نهایی

 » آیین نامه ساماندهی پذیرش دانشجویان دکتری دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی « در این وزارتخانه خبر داد و گفت: با تصویب این آیین نامه شرایط و 

شاخص های پذیرش در دوره دکتری دانشگاه ها سخت  تر می شود.
دکتر محمدرضا آهنچیان در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تصویب نهایی 
طرح ساماندهی پذیرش دانشجویان دکتری در کشور، گفت: در حال حاضر 
این آیین نامه  به منظور اجرا به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اباغ 
شده و بر اساس آن شاخص ها و شرایط پذیرش دانشجویان دکتری در کشور 
اصاح خواهد شد. مثا در گذشته یک دانشگاه برای راه اندازی دوره دکتری 
ملزم به داشتن سه دوره دانش آموختگی بود که با تصویب این طرح، تعداد 

این دوره ها به 5 دوره افزایش یافته است.
دکتر آهنچیان خاطرنشان کرد: فاز اول طرح ساماندهی دوره های تحصیلی 
در وزارت علوم اجرایی شده و با تصویب طرح فوق، شرایط پذیرش دوره های 
دکتری سخت تر شده و دانشگاه هایی که بخواهند دوره های جدید دکتری 

راه اندازی کنند با محدودیت مواجه خواهند شد.
وی خاطر نشان کرد: درحال حاضر ظرفیت پذیرش دانشجویان دوره 
دکتری سالیانه تعداد 24 هزار نفر است و در سال نیز حدود 20 هزار دانشجوی 
دکتری فارغ التحصیل می شوند. مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت 
 علوم در پایان گفت: بر اس���اس تصمیم این وزارتخانه ش���رایط پذیرش در 

دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز تغییر خواهد کرد.
 دروس پیش نیاز در دبیرستان حذف شد

مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش 
از حذف دروس پیش نیاز در دوره متوسطه دوم خبر داد.

عباس سلطانیان در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق ماده ۶ آیین نامه 
آموزشی دوره دوم متوسطه، دروس پایه دهم پیش نیاز دروس پایه یازدهم 
نبود و وقتی دانش آموزی ارتقای پایه پیدا می کرد می توانست همه دروس 

پایه یازدهم را انتخاب کند و به تحصیلش ادامه دهد.
وی افزود: اما در تبصره های ماده ۶ آیین نامه آمده بود که برخی دروس 
پایه یازدهم، پیش نیاز پایه دوازدهم محسوب می شوند و دانش آموز باید کف 
نمره را کسب کند. معموا درهر رشته تخصصی سه تا چهار درس اینگونه 

بود و پیش نیاز می خورد.
سلطانیان ادامه داد: امسال به شورای عالی آموزش و پرورش پیشنهاد دادیم 
بحث دروس پیش نیاز در دوره متوسطه حذف شود که خوشبختانه در کمیسیون 
معین به تصویب رسید و ابتدای هفته جاری به کلیه استان ها اباغ شد و دیگر 

دروس پیش نیازی برای بچه ها در دوره متوسطه نخواهیم داشت.
 وضعیت نامناسب بودجه صندوق رفاه دانشجویان علوم پزشکی 

در ایحه بودجه 
معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت وضعیت بودجه صندوق 
رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در ایحه بودجه ۹8 را نامناسب توصیف 

کرد.
دکتر محمدرضا فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بودجه 
صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در ایحه بودجه ۹8 گفت: در حالی 
که بودجه عمومی صندوق رفاه وزارت علوم 10 درصد افزایش داشته است 
اما بودجه صندوق رفاه دانش���جویان وزارت بهداشت هیچ افزایشی نداشته 
است. وی افزود: با توجه به اینکه از گذشته فاصله زیادی میان بودجه این 
دو صندوق وجود داشت، با وضعیت بودجه فعلی نه تنها این فاصله اصاح 

نشد بلکه فاصله بیشتر هم شد.
فراهانی تاکید کرد: این مسئله موجب می شود که این صندوق بودجه 

مناسبی برای مسائل رفاهی نداشته باشد.
 تمام کتب  درسی سال آینده فقط »اینترنتی« فروخته می شود

سرپرست سازمان پژوهش و برنامه  ریزی آموزشی گفت: ثبت  نام تمام 
کتب  درس���ی دانش آموزان برای س���ال تحصیلی آینده به صورت »اینترنتی« 

انجام می شود.
حیدر تورانی سرپرس���ت این سازمان در گفت  وگو با فارس اظهار کرد: 
ثبت  نام کتاب های درس���ی تا امس���ال در تعدادی از پایه ها بود اما برای سال 
تحصیلی آینده، ثبت  نام تمام کتب  درس���ی دانش آموزان به صورت »اینترنتی« 
 انجام می ش���ود. وی ادامه داد: ثبت نام کتاب های درس���ی از طریق س���امانه 
 www.irtextbook.ir ی���ا www.irtextbook.comو ب���ه دو صورت 
»فردی« توس���ط دانش آموز و خانواده  و »گروهی« توس���ط مسئوان مدرسه 
 انجام می شود. تورانی تصریح کرد: سال تحصیلی آینده روی تعداد زیادی از 
کتاب  های درسی، »ُمهر ماندگاری تا 1400« درج می شود و تغییراتی که در سال های 

بعد روی کتاب نیاز است از طریق سایت این سازمان اعام خواهد شد.

هاشور

 اسطورۀ امیرکبیر در جهان 
پیچیدۀ سیاست

بیستم دی ماه، سالروز جاری شدن 
خونی پاک در حمام فین کاشان است. 
حدود 150 سال از آن روز می گذرد؛ 
روزی که وزیر کارکشته مغلوب شاه 
جوان شد. در چنین روزی، سیاست، 
چهره ای دیگ���ر از خود را به نمایش 
گذاش���ت. وزیر که هوای خدمت به 
وطن در سر داشت و می کوشید جامۀ 
سامان بر تن رنجور میهن بپوشاند، ناگاه 
به قربانگاه رفت تا قدرت بی عنان شاه، 

همچنان یکه تاز میدان سیاست باشد.
میرزا تقی خان امیرکبیر برای ایرانیان، نماد هوشمندی و آینده نگری و 
خدمت و پاک بازی در راه میهن است. فهرست خدمات او به ایران عهد 
قاجار، بسیار بیش از آن است که بتوان وزیر یا دولت مردی را در تاریخ 
معاصر ایران با او مقایس���ه کرد. چشمی به سنت ها داشت و چشمی به 
جهان مدرن. نظم و سودمندی، تنها چیزی بود که او از کارگزاران دولتی 
می خواست و در این راه تا جان در بدن داشت، کوشید. صداقت و مناعت 
او تا بدانجا بود که اگر به وزارت نمی رسید، روزگارش را در گوشۀ مسجد 
یا خانقاه یا مدرسه ای می  گذراند. مجیزگویان را می راند؛ نابلدان را کنار 

می گذاشت و لقب فروشان را داغ می نهاد.
 اما پیچیدگی های جهان سیاست و قدرت، او را نیز مقهور خویش 
کرد. امیرکبیر بر آن بود که قدرت را در شاه متمرکز کند و شاه را به دنبال 
خود کش���د. پس شاهزادگان و درباریان و همۀ آنان که دستی در قدرت 
داشتند در دوران صدارت او معزول شدند و جز مواجبی اندک، نصیبی از 
قدرت و ثروت نداشتند. او حتی سنت دیرین بست نشینی را برانداخت 
تا هیج کس در برابر قدرت مرکزی، هیچ راهی جز تس���لیم و فرمانبری 
نداشته باشد. اما درست همان گاه که همۀ قدرت را در کف بی کفایت شاه 
گذاشت، شتر حذف بر خانۀ او نیز نشست. او می پنداشت که پراکندگی 
قدرت، ایران را بی سامان و رنجور کرده است. اما به واقع خطر بزرگ تر 
برای کش���ور و مردم، قدرت بی مهار شاه بود و همین قدرت به امیرکبیر 
مجال حیات نداد؛ چه رسد به فرصت وزارت و خدمت. امیرکبیر را شاه 
نکشت؛ تصور او از جهان سیاست و دنیای پیچیدۀ قدرت، دست بر گلوی 
او گذاشت. آن روز که شاه حکم قتل او را می نوشت، هیچ دستی و هیچ 
زبانی و هیچ اراده ای و هیچ نیرو و ساختاری نبود که شاه را از این ظلم 
عظیم به ملت بازدارد؛ زیرا پیشتر همۀ دست ها کوتاه و همۀ زبان ها ال 
شده بود و همۀ پناهگاه ها مانند سنت بست نشینی متهمان، پایان یافته بود. 
امیرکبیر بر این باور بود که ایران را قدرت های پراکنده و اراده های متکثر 
بدان حال و روز درآورده است. او گمان داشت که شاه جوان همیشه به 
تدبیر و اقتدار او تکیه خواهد کرد. اما ناگهان معلوم شد که قدرت بی رقیب 
شاه قاجار، خطری دو چندان دارد. پس او به قربانگاهی رفت که با دست 

خود ساخته بود.
تجربۀ امیرکبیر و قائم مقام فراهانی به مشروطه خواهان رسید و آنان 
کوشیدند که قدرت های جدید و مردمی در کنار قدرت شاه تعبیه کنند. 
پس نخست سخن از عدالت خانه گفتند و سپس مجلس شورا خواستند و 
در گام سوم، قانون نوشتند. قدرت های جدید )قوۀ قضائیۀ مستقل از شاه، 
پارلمان، قانون اساسی و مطبوعات( رویاروی قدرت بیکران شاه ایستادند 
و ایران را وارد قرن بیس���تم کردند. اما همچنان شاه قاجار هوای قدرت 
بی حد و حصر پدران تاجدارش را در سر داشت. پس مجلس را به توپ 
بست و قلم ها را شکست و آزادی خواهان را در باغشاه به دار آویخت. اما 
ایرانیان همچنان کوشیدند و در این راه سکندری ها خوردند و تجربه هایی 

گرانقدر نیز به دست آوردند.  

  رض�ا بابای�ی 

خبرنگاران

ای خبرن���گاران، ای راوی���ان دانای���ی
وارث رس���وانید ب���ا دم مس���یحایی 

 
م���ی کنید در میدان با ی���ان، هم آوردی

کار لش���کری کردید گاه خ���ود به تنهایی
 

ه���م گهرشناس���ان را انس با اس���امی تان
ه���م جریده خوانان را با ش���ما هم آوایی

 
ای خوش���ا نگارش ه���ا نقدها گزارش ها

اش���تیاق عکاس���ی ش���ور صفحه آرایی 
 

پ���ای حرف هاتان تا یک دقیقه بنش���ینیم
ب���رده اید س���اعت ها رن���ج راه پیمایی

 
جوهر حقایق ش���د ج���اری از قلم هاتان

گرچ���ه می کند باطل میل خامه فرس���ایی
 

م���رغ زیرکی���د آری بر ش���ما همین زیبد
در رهای���ی اس���تغنا در قفس، ش���کیبایی

 
ملت از ش���ما خرسند در رسانه ها هرچند

سخت می توان گفتن حرف حق به شیوایی
  

دی ۹7

  افش�ين عا

جشن شهر ملی نمد در شهرکرد برگزار می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری گفت: تمهیدات ازم برای برپایی 
جش���ن شهر ملی نمد به میزبانی شهرکرد در آینده ای 

نزدیک اندیشیده شد.
ب���ه گزارش ایلن���ا، مهرداد ج���وادی )مدیرکل 
میراث فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری( در نشست 
با شهردار ش���هرکرد، نماینده استانداری چهارمحال و 
بختیاری و نماینده فرمانداری شهرستان شهرکرد تأکید 
کرد: تولید نمد و محصوات جانبی آن از سالیان بسیار 
دور در ش���هرکرد سابقه دارد. او افزود: تقویت روحیه 
خودب���اوری بین هنرمندان و فعاان این هنرصنعت در 

شهرکرد باید در دستور کار قرار گیرد.
جوادی تصریح کرد: معرفی حرفه و صنعت تولید 
نم���د و محص���وات جانبی آن در دنیا و برنامه ریزی 
ب���رای افزایش صادرات این محصول به نقاط مختلف 
جه���ان از مهمترین برنامه ه���ای اولویت دار اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال 

و بختیاری محسوب می شود.
او بیان کرد: براساس هماهنگی های صورت گرفته 

با شهرداری شهرکرد حدفاصل میدان فردوسی تا میدان 
در آن قرار  ابوعلی سینا که محله و کوچه "نمدمال ها" 
گرفته به عنوان گذر صنایع دستی معرفی و نامگذاری 

خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمح���ال و بختیاری اضافه کرد: نصب بنر و انجام 
تبلیغات محیطی از سوی شهرداری شهرکرد، رونمایی و 
نصب المان های شهری، رونمایی از تمبر یادبود "شهرکرد، 
شهر ملی نمد"، برپایی نمایشگاه های تخصصی تولیدات 
نمدی و توزیع هدایا و اقام تبلیغاتی نمدی از مهمترین 
برنامه های پیش بینی ش���ده برای برگزاری جشن ملی 

نمد به شمار می رود.
او عنوان کرد: اس���تفاده از ظرفیت های مرتبط با 
تولیدات نمدی، معرفی و آموزش مصنوعات نمدی و 
شناسایی بازار فروش این هنرصنعت از برنامه های مورد 

نیاز در راستای تقویت هنر نمدمالی است.
ج���وادی اظهار کرد: ایجاد انگیزه بین هنرمندان و 
استفاده از تسهیات اشتغالزایی کم بهره برای رونق هنر 

نمدمالی مورد توجه قرار دارد.

  بزرگداشت»بهرام محمدی فر«عکاس جنگ  

 بزرگداش���ت بهرام محمدی فر، عکاس 
جنگ و دفاع مقدس، در اختتامیه س���یزدهمین 
جش���نواره عکس خبری، مطبوعاتی »دوربین.

ن���ت«روز جمع���ه 21 دیماه 13۹7 س���اعت 
 17 ت���ا 1۹ در فرهنگس���رای ش���فق برگزار 
می ش���ود. بهرام محمدی فرد، متولد 1337 در 
تهران اس���ت. شروع عکاسی اش به سال 135۶ 
بازمی گردد، اما پس از انقاب به عنوان عکاس، 
کارش را در روزنامه جمهوری اس���امی آغاز 

کرد.
 در روزهای جنگ، بارها به مناطق عملیاتی 
 س���فر کرد و بیش���تر عمر عکاسی اش را در 
جبه���ه ه���ا گذراند تا عکاس���ی کن���د و در 
 قریب به هش���تاد درص���د عملیات ها حضور

 داشت.
 دو س���ال ابتدای جنگ را بیش���تر همراه 
با دکتر مصطفی چمران در س���تاد جنگ های 
نامنظم و همراه با آیت اه خامنه ای گذراند و 
در عملیات خیبر دچار موج گرفتگی و چندین 

بار هم شیمیایی شد. 
او در حادثه طبس جزو اولین عکاس���ان 
حاض���ر در صحن���ه بود و در جنگ س���ی و 
 س���ه روزه لبنان هم ب���ه عنوان عکاس حاضر

 بود. 
اختتامیه سیزدهمین جشنواره عکس خبری، 
مطبوعات���ی دوربین.نت، جمعه 21 دیماه ۹7 با 
تجلیل از برترین عکاسان خبری، مطبوعاتی سال 
۹۶، انتخاب عکس برترسال دوربین.نت، تجلیل 

از بهرام محمدی فرد و … در فرهنگسرای شفق، 
واقع در خیابان بوس���ف آباد، کوچه 21، پارک 

شفق ساعت 17 الی 1۹ برگزار می شود. 
این جش���نواره با حمای���ت و همکاری 
فرهنگسرای س���رو، فروشگاه های زنجیره ای 
ش���هروند، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روس���تاییان و عش���ایر، اداره کل ارتباطات و 
اموربین الملل شهرداری اصفهان، شرکت نورنگار 
و س���ایت عکاسی در فرهنگسرای سرو شکل 

گرفته است.  

اقامتگاه های بوم گردی درجه بندی می شوند
معاون گردشگری سازمان گردشگری، میراث 
فرهنگی و صنایع دستی گفت: اقامتگاه های بوم گردی بر 
اساس تجهیزات و امکاناتشان درجه بندی می شوند.

ول���ی تیم���وری در گفت وگو ب���ا ایرنا، با 
اع���ام ای���ن خبر گفت: در ح���ال حاضر هزار و 
 4۶7 اقامتگاه بوم گردی در کش���ور پروانه فعالیت

 دارند.
وی افزود: بر اس���اس هدف گذاری های انجام 
گرفت���ه قرار اس���ت تا آخ���ر دوره فعالیت دولت 
دوازده���م، این تعداد به 2 ه���زار اقامتگاه افزایش 
یاب���د که با توجه ب���ه ظرفیت های موجود و رونق 
 کسب کار بوم گردی ها به این تعداد دست خواهیم

 یافت.
تیموری، سیاس���ت اصلی مورد نظر س���ازمان 
میراث فرهنگ���ی برای اقامتگاه ه���ای بوم گردی 
را درجه بن���دی آنها اعام ک���رد و افزود: بزودی 
تم���ام اقامتگاه با توجه به س���اختمان و تجهیزات 
 و امکاناتش���ان به درجه یک، دو و س���ه تقس���یم 

می شوند.
وی ادام���ه داد: میزان کرای���ه این اقامتگاه ها 
متناس���ب با این درجه بن���دی خواهد بود و به این 
ترتیب هر گردش���گری که قص���د اقامت در یک 
اقامت���گاه بوم گردی درجه یک را دارد، می داند این 

 مکان بای���د از چه امکانات و تجهیزاتی برخوردار
 باشد.

تیموری یکی دیگر از برنامه های پیشرو معاونت 

گردش���گری را آم���وزش به کارمن���دان و افرادی 
که در این اقامتگاه مش���غول خدمت رس���انی به 
مس���افران هستند، اعام کرد و افزود: نحوه صحیح 

برخورد با گردش���گران و فراگیری زبان انگلیسی از 
 دیگر برنامه ها ب���رای ارتقای کیفیت اقامتگاه های 
بوم گردی در نظر گرفته شده است.  معاون رئیس 
س���ازمان میراث فرهنگی گفت: استقبال گردشگران 
خارجی نیز از اقامتگاه های بوم گردی بس���یار خوب 
بوده و دلیل این امر نیز حضور گردشگران خارجی 
فرهنگی در ایران اس���ت که ب���ه این نوع اقامتگاه 

عاقمند هستند.
وی درپاس���خ به پرسش���ی در م���ورد تعداد 
اقامتگاه های بوم گردی غیرقانونی در کشور، گفت: 
پاس���خ به این پرس���ش را نمی توان به درس���تی 
گف���ت، چون هر فردی می تواند گردش���گری را 
ب���ه خانه دعوت کند و از او در منزل ش���خصی 
 اش پذیرای���ی کند؛ این بخش���ی از فرهنگ ایرانی 

است.
تیموری افزود: اگر در این شرایط بین گردشگر 
و صاحب منزل مشکلی پیش بیاید به سازمان میراث 
فرهنگی ارتباطی ندارد و مرجع رسیدگی ارگان های 

دیگری هستند.
معاون گردش���گری س���ازمان میراث فرهنگی 
گفت: ما تنها می توانیم از گردش���گران بخواهیم که 
از اقامتگاه هایی که تابلو بوم گردی س���ازمان میراث 

فرهنگی را دارند، استفاده کنند.  

کوتاه فرهنگي

مصا مکان برگزاری نمایشگاه کتاب شد 
سخنگوی شورای سیاست گذاری سی و دومین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران از انتخاب مصای امام خمینی )ره( به عنوان مکان برگزاری 
نمایشگاه کتاب تهران خبر داد و گفت: به رغم این انتخاب همچنان 
باب تعامل و گفت وگو با مدیران مصای امام خمینی )ره( در خصوص 

ساز و کار اجرایی مفتوح است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، دومین جلسه شورای سیاست گذاری 
سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با ریاست دکتر محسن 
جوادی؛ رئیس شورای سیاست گذاری روز چهارشنبه )1۹ دی ماه( در 

این معاونت برگزار شد.
برگزاری شب شعر شمس لنگرودی

شب شعر محمدشمس 
لنگ���رودی در گالری آس 

برگزار می شود.
به گ���زارش هنرآناین، 
هم زمان با اختتامیه نمایشگاه 
آثار الیانا شمس لنگرودی با 
عنوان "تو هم می بینی همونی 
ک���ه من می بینم؟" در گالری 
آس، شب شعر محمدشمس 
لنگرودی ش���اعر، نویسنده و 
هنرپیش���ه هم در این گالری 

برپا می شود.
شب شعر محمد شمس لنگرودی و اختتامیه "تو هم می بینی همونی 
که من می بینم؟" پنجشنبه 20 دی ماه ساعت 20 خواهد بود و عاقه مندان 
می توانند جهت شرکت در این برنامه به شریعتی، بااتر از پل رومی، 

جنب بانک پارسیان، شماره 1831، گالری آس مراجعه کنند.
بنیاد مستضعفان بخشی از گنجینه خود را نمایش می دهد 

مؤسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان، با نمایش مجموعه ای 
از قالی های محرابی تاریخی و منحصر بفرد و چند اثر سوزن دوزی و 
پته دوزی از مجموعه آثار خود، آن ها را برای نخس���تین بار به نمایش 

می گذارد.
به گزارش ایسنا، این مجموعه 22 اثر تاریخی و نفیس را شامل 
می شود که در نمایشگاهی با عنوان »دروازه های بهشت« از 20 تا 28 
دی در گالری شرقی ملی ایرانیان و با مشارکت برج میاد و موسسه 

فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان نمایش داده می شوند.
این آثار ش���امل 17 فرش، قالیچه و پنج اثر پته دوزی به عنوان 
منتخبی ازگنجینه بافت آثار تاریخی ایران است که دوره های تاریخِی 
صفوی، قاجار و پهلوی را در برمی گیرد و از مهمترین ش���اخصه ی 
آن ها می توان به محرابی بودن این فرش ها اش���اره کرد که  مربوط به 
دس���ت بافته های هنرمندان از شهرهای تهران، تبریز،کاشان، اصفهان و 

نجف آباد است.
عاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه که با هدف تبیین جلوه های 
قدسی هنر ایرانی اسامی در فضای فرهنگی امروزی است، از ساعت 
10 تا 21 به گالری ش���رقی برج میاد واقع در گذرگاه این مجموعه 

می توانند مراجعه کنند.
           بلیت "مصاحبه " برای دانشجویان نیم بها شد

به کارگردانی محمد رضا فهمیزی برای   بلیت نمایش "مصاحبه" 
دانشجویان به صورت نیم بها ارایه می شود.

به گزارش روابط عمومی نمایش "مصاحبه"، بلیت این اثر  که هر 
شب ساعت 1۹:30 در تاار ناصر خسرو به روی صحنه می رود،برای 
دانشجویان نیم بهاست ودانشجویان عاقه مند می توانند باارائه کارت 

دانشجویی به تماشای این اثر بنشینند.
به گزارش روابط عمومی نمایش،بلیت این اثر نمایش���ی که از 
1۶ دی ماه در تاار ناصرخس���رو به روی صحنه رفته تاپایان اجرای 
خود برای دانش���جویان تمام رش���ته ها ی تحصیلی به صورت نیم بها 

ارائه می شود.
عاقه مندان می توانند برای تهیه بلیت به س���ایت تیوال مراجعه 

کنند.
امضای تفاهم نامه همکاری میان مترو و جشنواره  تئاتر فجر

 تفاهم نامه ای جهت همکاری میان مس���ئولین شرکت بهره برداری 
راه آهن ش���هری تهران و حومه و سی و هفتمین جشنواره  بین المللی 

تئاتر فجر امضا شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره  
بین المللی تئاتر فجر، تفاهم نامه ای میان انجمن هنرهای نمایشی ایران 
و مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه جهت 
استفاده از ظرفیت تبلیغاتی و فرهنگی این فضا در راستای اهداف سی 

و هفتمین جشنواره  بین المللی تئاتر فجر به امضا رسید.
حاضران در این جلس���ه فرنوش نوبخت مدیرعامل ش���رکت 
بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه، حمید نیلی مدیرعامل انجمن 
هنرهای نمایش���ی ایران، احس���ان بیسادی معاون فرهنگی و اجتماعی 
ش���رکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه و وحید لک مدیر 
بخش تبلیغات و تش���ریفات سی و هفتمین جشنواره  بین المللی تئاتر 

فجر بودند. 

 حدادعادل:هدف  بنیاد سعدی ارتقای 
کمی و کیفی فارسی آموزی در جهان  است

 ضرورت بازنگری در ظرفیت پذیرش 
رشته های مختلف علوم پزشکی

معاون آموزش���ی دانشگاه علوم پزش���کی شهید بهشتی با 
تاکی���د بر ضرورت بازنگری و استانداردس���ازی ظرفیت پذیرش 
رش���ته های مختلف گروه علوم پزشکی عنوان کرد: ارتقاء سطح 
آموزش علوم پزش���کی به سطح استانداردها و شاخص های بین 
 المللی نیازمند همراهی و مش���ارکت تمامی گروه های دانشگاهی

 است.
به گزارش ایسنا، دکتر سید امیرمحسن ضیایی در دومین همایش 
ارایه دستاوردهای طرح تحول ونوآوری در آموزش ویژه اعضای 
هیات علمی جوان که در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار 
شد، گفت: طی سال های اخیر افزایش ناگهانی درکمیت آموزش 
عالی داشتیم که اگرچه مثبت است اما این روند باید مهار شده و 
 در این راس���تا به صورت هوش���مند  و بر اساس تیاز کشور اقدام 

شود.
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری و استانداردسازی ظرفیت 
پذیرش رشته های مختلف گروه علوم پزشکی، عنوان کرد: ارتقای 
س���طح آموزش علوم پزشکی به س���طح استانداردها و شاخص 
های بین المللی نیازمند همراهی و مش���ارکت تمامی گروه های 

دانشگاهی است.
دکتر ضیایی با بیان اینکه متاسفانه در برخی حوزه ها در دره 
هس���تیم که باید برای اصاح و ارتقای آن ها اقدام کنیم، عنوان 
کرد: نباید هیچ گروه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

پایین تر از سطح ملی عمل کند.
 ای���ن چنین گروه آموزش���ی یا باید تعطیل ش���ود یا باید 
 ش���اخص و اس���تاندارد خود را حداقل در س���طح ملی ارتقاء

 دهد.



ش�ركت س�هامي كش�ا���� � ��مپ�ر��� س�فيد ��� ��نظر 
���� �ج����ا�� حد�� 471 هكتا� �� ���ضي ش����اليكا�� خو� �� �� طريق 
س����امانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت (س����تا� �ير��) به ش����ما�� 
فر�خو�� 500970122000001 �� طريق فر�خو�� مز�يد� عمومي 
يك مرحله �� به متقاضيا� ��جد ش����ر�يط به مد� يك ���� ���عي 

(كشت شالي) ��گذ�� نمايد. 
1� مبلغ � نو� سپر�� شركت �� مز�يد� 

مبلغ س����پر�� بر�� 10 مو�� �جا�� به شر� �كر شد� �� شر�يط مز�يد� 
مي باشد. 

نو� سپر�� 
�لف � به صو�� ضمانتنامه بانكي معتبر 3 ماهه بد�� قيد � شر� � قابل 

تمديد تا سه ما� �يگر. 
 IR 220100004001040006376476 �جه ���يز شد� به حسا� � �

بانك مركز� جمهو�� �سالمي �ير��. 
2� محل ��يافت �سنا�: 

متقاضيا� مي بايس����تي جهت ��يافت �سنا� مز�يد� به سايت سامانه 
تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت به ���� www.setadiran.ir مر�جعه 
نمايند. ال�� به توضيح �س����ت برگز��� مز�يد� � كليه مر�حل فر�يند 
شامل ��يافت �سنا� مز�يد� � پر��خت ��يعه مز�يد�� ��سا� پيشنها� 

قيمت� با�گشايي � ... تنها �� طريق سامانه �مكانپذير مي باشد. 
عالقمند�� به ش����ركت �� مز�يد� مي بايست جهت ثبت نا� � ��يافت 
گو�هي �مضا� �لكتر�نيكي (توكن) با شما�� ها� �يل تما� حاصل 

نمايند. 

مركز پشتيباني � ��هبر� سامانه 41934 � 021 �طالعا� تما� �فاتر 
 (www.setadiran.ir) ثبت نا� ساير �ستا� ها �� س����ايت سامانه

بخش ثبت نا�/ پر�فايل مز�يد� گر موجو� �ست. 
3� �ما� ��يافت � تحويل � با�گشايي �سنا� مز�يد�: 

تا�يخ �نتشا� مز�يد� �� سامانه �� ساعت 11 صبح مو�� 97/10/20 
مهلت �ماني ��يافت �س����نا� مز�يد� �� س����امانه: تا ساعت 17 مو�� 

 97/10/27
مهلت �ماني ���ئه پيش����نها� قيمت �� س����امانه: تا ساعت 17 مو�� 

 97/10/30
تا�يخ با��يد: �� تا�يخ 97/10/21 لغايت 97/10/30 �� س����اعت 9 �لي 

 12
�ما� با�گشايي پاكت ها: ساعت 10 صبح مو�� 97/11/1 

مكا� با�گشايي پاكت ها: �شت �  جنب ميد�� گيل � شركت سهامي 
كشا���� � ��مپر��� سفيد ��� سالن هفت تير 
�ما� �عال� به برند�: ساعت 11 مو�� 97/11/2 
ساير شر�يط �� �سنا� مز�يد� ��� گر�يد� �ست 

�طالعا� تم����ا� � ���� مز�يد� گز��: �ش����ت � جنب ميد�� گيل 
� ش����ركت سهامي كشا���� � ��مپر��� س����فيد ��� شما�� تما� 

 013 � 33663091 � 013 � 33605664
شناسه �گهي: 342957 

شركت سهامي 
كشا���� � ��مپر��� سفيد ��� 

�گهي مز�يد� عمومي شما�� 9706   �جا�� ���ضي شاليكا��
نوبت ���

شركت شهر� ها�  كشا����
شركت سهامي كشا���� � ��مپر��� سفيد��� 

«�گهي مز�يد�» (فر�� ���)
ش�ركت كش�ا���� � ��مپ�ر��� نگي�ن ف�ا� خو�س�تا� ��نظر ���� �قال� �ي���ل �� ��طريق 

مز�يد� حضو�� به فر�� �ساند:
1� گوساله نر شيرخو�� � قطع شير نژ�� هلشتاين � �ميخته. 2� گا� غير�بستن كشتا�گاهي.

متقاضي���ا� مي تو�نن���د جهت با��يد � ��يافت فر� ش���ركت �� مز�يد� حد�كثر س���اعت 10 صبح 
���چها�شنبه مو�خه 1397/11/03 به ���� �يل مر�جعه نمايند.

محل برگز���: �ستا� خو�ستا� � كيلومتر15 جا�� باغملك � �يذ� جنب مجتمع �فاهي ياسين � 
�فتر مركز� شركت تلفن ها� تما�: 9�43746375 � 43746374 با كد061

�ما� مز�يد�: چها�شنبه 1397/11/03 ساعت 11 صبح

��نوشت �گهي حصر ���ثت 
 �ق���ا� مجيد خضر� ����� شناس���نامه ش���ما�� 2167 به ش���ر� ���خو�س���ت به كالس���ه

701270/�97/67 �� �ين ش���و�� ��خو�س���ت گو�هي حصر ���ثت نمو�� � چنين توضيح ���� كه 
ش�ا����� �كر� طيش�ي به شناس���نامه 443 �� تا�يخ 97/9/28 �قامتگا� ��ئمي خو� بد��� �ندگي 
گفته ��ثه ��  مرحومه منحصر �س���ت به : 1� �منه 2� �هر�(خضركولي) 3� مجيد خضر� 4� فاطمه 
خضر� ��� (همگي فر�ند�� خضر � فر�ند�� متوفيه) �ينك با �نجا� تش���ريفا� مقدماتي ��خو�س���ت 
مزبو� به �س���تنا� ما�� 362 قانو� �مو� حبسي �� �� يك نوبت �گهي مي نمايد تا هركسي �عتر�� ���� 
� يا �صيت نامه �� متوفي نز� �� باش���د �� تا�يخ نشر �گهي ظر� يك ما� به شو�� تقديم ���� ��ال گو�هي 

�ئيس شعبه 67  شو��� حل �ختال� ���ميهصا�� خو�هد شد.

�گهى �عو� به مجمع عمومى فو� �لعا��
شركت توليد� موتو� گيربكس � �كسل سايپا 

(سهامي خا�)
 به شما��  ثبت89219 �شناسه ملى10101336071

بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت توليد� موتو�� گيربكس 
� �كسل سايپا  (س���هامى خا�)  �عو� مى گر�� تا �� جلسه 
مجم���ع عمومى فو� �لعا�� كه ��� س���اعت13 ��� ش���نبه 
مو��1397/11/06 �� محل شركت سايپا ��قع �� كيلومتر 15 

جا�� مخصو� كر� تشكيل مى شو�� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه مجمع عمومى فو� �لعا��:

1- كاهش سرمايه
2- ساير مو���� كه �تخا� تصميم �� �� صالحيت مجمع عمومى 

هيا� مدير�فو� �لعا�� مى باشد.
شركت توليد� موتو��گيربكس � �كسل سايپا 
(سهامى خا�)

�گهى �عو� به مجمع عمومى فو� �لعا��
شركت توليد� موتو� گيربكس � �كسل سايپا 

(سهامي خا�)
 به شما�� ثبت89219�شناسه ملى 10101336071

بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت توليد� موتو�� گيربكس 
� �كس���ل سايپا  (س���هامى خا�)  �عو� مى گر�� تا �� جلسه 
مجمع عمومى فو� �لعا�� كه ��� س���اعت10صبح ��� شنبه 
مو�� 1397/11/06 �� محل شركت سايپا ��قع �� كيلومتر 15 

جا�� مخصو� كر� تشكيل مى شو�� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه مجمع عمومى فو� �لعا��:

1- �فز�يش سرمايه
2- ساير مو���� كه �تخا� تصميم �� �� صالحيت مجمع عمومى 

هيا� مدير� فو� �لعا�� مى باشد.
شركت توليد� موتو��گيربكس � �كسل سايپا 
(سهامى خا�)

پر�ند� كالس���ه 9709983904102658 ش���عبه 1 ش���و��� حل �ختال� بر��� 
تصميم نهايي شما��9709973904103408

خو�ها�: خو���س���ا�� مدير�� با �كالت �قا� �حيم ���يش مال فر�ند عليمحمد 
 به نشاني تهر�� � بلو�� فر��� غر�� بين � ���� � پر��نه� � 21 ساختما� كا��� 

�3� ��حد19
خو�ند�: خانم �لها� جليليا� فر�ند علي بابا به نشاني كرمانشا� منطقه1 شهر� پر�يس 

15� 117�250�
خو�سته ها:

1� �لز�� به فك پال� خو���
2�  مطالبه خسا��� ����سي
3� تأييد فسخ قر����� (مالي)

گر�ش���كا�� خو�ها� ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ به طرفيت خو�ند� تقديم ��شته كه پس �� ��جا� به 
�ين شو�� � ثبت به كالسه فو� � جر� تشريفا� قانوني �� �قت فو� �لعا�� تحت نظر �ست مالحظه مي گر�� 
�عضا� شو�� نظريه مشو�تي خو� �� كتبا� �عال� ��شته� لذ� با بر�سي ����� � محتويا� پر�ند� ختم �سيدگي 

�عال� � به شر� �تي مبا��� به صد�� ��� مي گر��:
��� قاضي شو��:

�� خصو� ���خو�ست شركت خو���س���ا�� مدير�� به �كالت �قا� �حيم ���يش موال به طرفيت خانم 
�لها� جليليا� فر�ند علي بابا به خو�س���ته تنفيذ فسخ قر����� شما�� 1092046 � �لز�� به فك پال� خو��� 
با �حتس���ا� هزينه ����س���ي � حق �لوكاله �كيل� نظر به ����� � محتويا� پر�ند� � ���خو�ست تقديمي با 
عنايت به بندها� 6 � 8 قر����� منعقد� في مابين طرفين (ش���ركت مدير�� خو��� � خو�ند�) با موضوعيت 
خريد خو���� كه مقيد گر�يد� �س���ت چنانچه هر يك �� چك ها� خريد�� تحت هر عنو�� به صد�� گو�هي 
عد� پر��خت منتهي گر�� �ين قر����� به خو�� خو� منفسخ �ست � با توجه به گو�هي صا��� �� بانك �نصا� 
به شما�� 478089 كه صر�حتا� مبين برگشت چك ها� موضو� قر����� به جهت كسر� موجو�� مي باشد 
� همچنين مطالبا� شركت �� سو� خو�ند� منتهي به �صو� نگر�يد� � علي �غم �خطا�ها� متعد� شركت� 
حاضر به �يفا� تعهد�� خو� نشد� �ست� لذ� شو�� با توجه به محتويا� پر�ند� � �اليل �بر��� �� ناحيه �كيل 
خو�ها� با �حر�� ��بطه قر������ في مابين طرفين � �ينكه خو�ند� علي �غم �بال� �� جلس���ه �سيدگي حضو� 
نيافته � هيچ گونه اليحه �� نيز �� جهت بي حقي خو�ها� به ش���و�� ���ئه ننمو�� � مستند�� خو�ها� مصو� 
�� �ير�� تعر� باقي ماند� �س���ت� لذ� شو�� مس���تند�� به مو�� 10 � 219� 221 � 444 �� قانو� مدني � مو�� 
198� 515 � 519 قانو� �يين ����س���ي مدني ضمن صد�� حكم بر تأييد فسخ قر����� شما�� 1092046 
�� خصو� يك �ستگا� خو���� �� �� �� به ش���ما�� �نتظامي �ير�� 19�595�21 ��� بر �لز�� خو�ند� به 
فك پال� موصو� به خو�ها� � كليه خسا��� ����سي � حق �لوكاله �كيل طبق تعرفه قانوني صا�� � �عال� 
مي ���� ��� صا��� غيابي � ظر� مهلت 20 ��� �� تا�يخ �بال� قابل ��خو�هي �� همين شو�� � سپس 20 ��� 

بعد قابل تجديدنظر خو�هي �� ���گا� عمومي محل مي باشد. 
عبد�هللا مهرعلي تبا�  - قاضي شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

بدينوسيله به ��ش�نك طاه�ر� فر�ند حسن �بال� مي گر�� 
كه ���خو�ستي به خو�س���ته تنفيذ فسخ قر����� خو��� 
ب���ه �نضما� هزينه ����س���ي به طرفيت ش���ما به �ين 
ش���و�� تقديم كه به كالس���ه 973253 ثب���ت � بر�� 
���سه شنبه 1397/10/25 ساعت 13:15 �قت �سيدگي 
تعيين گر�يد� �س���ت� جهت �سيدگي �� �ين شو�� حاضر 

��غير �ين صو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

بدينوس���يله به منص�و�� ��بلس�تاني فر�ن���د �جبعلي �بال� 
مي گر�� كه ���خو�س���تي به خو�سته تنفيذ فسخ قر����� 
خو��� به �نضما� هزينه ����س���ي به طرفيت ش���ما به 
�ين ش���و�� تقديم كه به كالس���ه 972986 ثبت � بر�� 
���سه شنبه 1397/10/25 ساعت 9:15 �قت �سيدگي 
تعيين گر�يد� �س���ت� جهت �سيدگي �� �ين شو�� حاضر 

��غير �ين صو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

به موجب پر�ند� كالس���ه 960866 شعبه ��� ���گا� عمومي بخش بشا�يا� 
موضو� �عو� ش�ركت كشت � صنعت مگسا� با �كالت �قا� سيد محسن 
خطيبي به طرفيت خو�ندگا� �قايا� محمد ها�� نجا��� � بابك شفيعي 
به خو�سته �بطا� سند طر� �عو� نمو�� � با توجه به �ينكه حسب �عال� �كيل 
خو�ه���ا� نامبر�گا� مجهو� �لمكا� مي باش���ند بنابر�ين �فق ما�� 73 قانو� 
�يين ����سي ���گا� ها� عمومي � �نقال� �� �مو� مدني مر�تب يك نوبت �� 
���نامه ها� كثير�النتشا� �گهي مي گر�� تا مشا��ليهم فعال� مجهو� �لمكا� �� 
تا�يخ نش���ر �گهي تا قبل �� جلسه �سيدگي به �فتر شعبه ��� ���گا� عمومي 
بخش بش���ا�يا� مر�جعه نمو�� � با �خذ نسخه ثاني ���خو�ست � ضمائم �� 
�� �قت �س���يدگي تعيين شد� بر�� ��� ش���نبه مو�� 1397/12/4 ساعت 
10:00 صبح جهت �سيدگي به پر�ند� مربو� �� �ين شعبه ���گا� حضو� به هم 
�سانند. �� غير �ينصو�� �فق مقر��� �قد�� خو�هد شد � به خو�ندگا� موصو� 
يا����� مي شو� به محض �طال� �� �قت �سيدگي نشاني �قيق � كامل خو� �� 

جهت �قد�ما� بعد� به �ين شعبه �عال� ����.
متصد� �مو� �فتر� ���گا� شعبه ���گا� عمومي بخش بشا�يا�
�مين باجال�

�گهي �عو� به مجمع عمومي فو� �لعا�� (نوبت ���)
بدينوس���يله �� �عضا� محتر� �عو� مي ش���و� �� جلس���ه مجمع عمومي 
فو� �لعا��(نوبت ���) ش���ركت  تعا�ني مسكن �عضا� سا�ما� نظا� مهندسي 
كشا���� � منابع طبيعي �ستا� تهر��(ش���ما�� ثبت286060) كه ساعت 
9 صبح ��� سه ش���نبه مو�� 97/11/2 �� شاهدشهر� خيابا� �جايي� كوچه 
ميخك 9� مس���جد �ما� حسين برگز�� مي شو�� شركت نمايند. ضمنا� به �طال� 
مي �ساند كه به موجب ما�� 19 �يين نامه نحو� تشكيل مجامع عمومي� تعد�� 
���� �كالتي هر عضو س���ه ��� � هر شخص غيرعضو تنها يك ��� خو�هد بو� 
� �عضا� متقاضي �عطا� نمايندگي�  مي بايس���ت به همر�� �كيل خو� حد�كثر 
تا تا�يخ 97/11/1 �� محل شركت� حاضر تا پس �� �حر�� هويت � تائيد �كالت� 

برگه ���� به مجمع �� ��يافت ���ند.
ضمنا�  يا����� مي ش���و� �ين مجمع با حضو� حد�قل ��سو� �� �عضا� �سميت 
مي يابد � تصميماتي كه �� �� �تخا� مي ش���و� بر�� كليه �عضا� ( �عم �� غائب � 

مخالف � حاضر) نافذ � معتبر خو�هد بو�.
�س�تو� جلس�ه: 1� گز��� هيأ� مدير� � با��� 2� طر� � تصويب �نحال� 

هيأ� مدير�شركت تعا�ني 3� محل تصفيه

�گهي �عو� به مجمع عمومي 
عا�� به طو� فو� �لعا�� ساليانه(نوبت ���)

بدينوس���يله �� �عضا� محتر� �عو� مي شو� �� جلسه مجمع عمومي عا�� 
به طو� فو� �لعا�� س���اليانه(نوبت ���) شركت  تعا�ني مسكن �عضا� سا�ما� 
نظا� مهندسي كشا���� � منابع طبيعي �ستا� تهر��(شما�� ثبت286060) 
كه س���اعت 10 صبح ��� ��ش���نبه مو�� 97/11/8 �� شاهدشهر� خيابا� 
�جايي� كوچه ميخك 9� مس���جد �ما� حسين برگز�� مي شو�� شركت نمايند. 
ضمنا� به �طال� مي �ساند كه به موجب ما�� 19 �يين نامه نحو� تشكيل مجامع 
عمومي� تعد�� ���� �كالتي هر عضو سه ��� � هر شخص غيرعضو تها يك ��� 
خو�هد بو� � �عضا� متقاضي �عطا� نمايندگي�  مي بايس���ت به همر�� �كيل 
خو� حد�كثر تا تا�يخ 97/11/7 �� محل شركت� حاضر تا پس �� �حر�� هويت � 

تائيد �كالت� برگه ���� به مجمع �� ��يافت ���ند.
�ستو� جلسه: 1� �س���تما� گز��� هيأ� مدير� � با��� 2� �نتخا� �عضا� 

هيأ� مدير�هيأ� تصفيه 3� �نتخا� ناظر تصفيه

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� ساليانه
 بر�� عملكر� سا� مالي منتهي به 1397/6/31

 شركت سرمايه گذ��� � تجا�� �ميد (سهامي خا�) 
به شما�� ثبت 238321 تهر�� � شناسه ملي 10102791869

بدينوس���يله �� س���هامد���� محتر� �عو� مي ش���و�� �� جلسه مجمع 
عمومي عا�� س���اليانه شركت كه ��� س���اعت 8 بامد�� ��� يكشنبه 
مو�� 1397/10/30 �� محل �فتر شركت ��قع �� خيابا� گاند�� خيابا� 

پانز�هم� پال�17 تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�س�تو� جلس�ه: 1� ���ئه گز��� با��� � حسابر� قانوني � هيئت مدير� 
شركت بر�� س���ا� مالي منتهي به 1397/06/31. 2� تصويب تر��نامه� 
 صو�� س���و� � �يا� � صو�� ه���ا� مالي منتهي ب���ه 1397/06/31. 
3� �نتخا� �عضا هيئت مدير�. 4� �نتخا� با��سين � حسابر� مستقل � 
تعيين حق �لزحمه �نا�. 5� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�. 6 � ساير مو���.
هيئت مدير�
شركت سرمايه گذ��� � تجا�� �ميد

�گهى �عو� مجمع عمومى فو� �لعا��
(نوبت سو�)

�� كليه �عضا� محتر� ش���ركت تعا�نى مسكن مهر �ميريه يك 
�عو� مى ش���و� تا �� مجمع عمومى فو� �لعا�� نوبت س���و� 
كه ��� س���اعت 15��� جمعه مو�خه 97/11/5 �� محل �فتر 
تعا�نى ��قع �� ش���هر� مهر پر��� �ميريه بلو� 353 مى باشد 

حضو� به هم �سانيد.
�ستو� جلسه:

1.�ستما� گز��� هيئت مدير�.
2.�تحا� به تصميم �� خصو� �نحال� تعا�نى.

3.تعيين محل � مد� هيئت تسويه.
هيئت مدير� تعا�نى مسكن مهر �ميريه يك

�گهى �عو� به مجمع عمومى عا��
(نوبت ���)

بدينوس���يله �� كليه �عضا� محتر� شركت تعا�نى مسكن مهر 
�ميريه يك �عو� مى ش���و� تا �� جلسه مجمع عمومى عا�� 
نوبت ��� ��� س���اعت 17��� جمعه مو�� 97/11/5 �� محل 
�فتر تعا�نى ��قع �� ش���هر� مهر پر��� مسكن مهر �ميريه يك 

بلو� 353��حد يك شركت فرماييد.
�ستو� جلسه:

1.�ستما� گز��� هيئت مدير�
2.�نتخا� �عضا� هيئت تسويه

هيئت مدير� تعا�نى مسكن مهر �ميريه يك

تا�يخ �نتشا��گهى:1397/10/20
شركت تعا�نى كا�كنا� �فتر مركز�

 بنيا� شهيد �نقال� �سالمى شما�� ثبت 51030
((�گهى �عو� مجمع عمومى عا�� ساليانه نوبت ���))

بدين �سيله �� كليه �عضا� محتر� ش���ركت تعا�نى �عو� مى شو� تا �� مجمع عمومى 
عا�� ساليانه نوبت ��� كه ��� ساعت 9 صبح ��� پنجشنبه مو�� 1397/11/11 ��محل 
�فتر تعا�نى ��قع �� خيابا� �يت �هللا طالقانى خيابا� س���يد عبا� موسو� پال� 121 
طبقه � پنجم تشكيل مى گر��� حضو� به هم �سانند �همچنين �عضا� محترمى كه مايل 
به عضويت �� هيا� مدير� � يا سمت با��� هستند مى تو�نند ظر� مد� يك هفته پس �� 

�نتشا� تا�يخ �گهى به �فتر تعا�نى مر�جعه نمايند .
ال�� به �كر �ست �گر هريك �� �عضا� نتو�نند �� مجمع عمومى فو� حضو� يابند� مى تو�نند 

حق خو� �� بر�� حضو� � �عما� ��� به نمايند� تا� �الختيا� خو� ��گذ�� نمايند .
�س�تو� جلسه: 1-���ئه گز��� نهايى هيا� مدير� � با���. 2-تصويب تر�� � صو�� ها� 
مالى س���الها� 92-93-94-95-96-1397. 3- تصويب پا��� هيا� مدير� � حقو� 
مديرعامل � ب���ا���. 4-�نتخا� �عضا� �صلى � على �لبد� هي���ا� مدير�. 5-�نتخا� 
با��� �صلى � على �لبد�. 6-تصويب �نتخا� ��نعقا� قر����� �مشا�كت � �نجا� پر��� ها� 

 هيا� مدير�مسكونى با صرفه � صال� �عضا

تا�يخ �نتشا� �گهى:1397/10/20
شركت تعا�نى مسكن كا�كنا� �فتر مركز� بنيا� شهيد �نقال� �سالمى 

شما�� ثبت 51030 (( �عو� مجمع عمومى فو� �لعا�� نوبت سو� ))
بدين �س���يله �� كليه �عضا� محتر� ش���ركت تعا�نى �عو� مى شو� تا �� مجمع عمومى فو� �لعا�� 
نوبت س���و� كه ��� ساعت 11صبح شنبه مو�� 1397/11/06�� محل �فتر تعا�نى ��قع �� خيابا� 
�يت �هللا طالقانى خيابا� سيد عبا� موسو� پال� 121 طبقه � پنجم تشكيل مى گر�� � حضو� به هم 
�سانند . ال�� به �كر �ست �گر هريك �� �عضا�نتو�نند �� مجمع فو� حضو� يابند� مى تو�نند حق خو� �� 
بر�� حضو� � �عما� ��� به نمايند� تا� �الختيا� خو� ��گذ�� نمايند. �ستو� جلسه : 1-طر� � تصويب 

�ساسنامه جديد تعا�نى. 2-تمديد مد� فعاليت تعا�نى به مد� پنج سا� تا پايا� سا� 1402.
هيا� مدير�

�گهى تغيير�� شركت فنى مهندسى ستا�� پا�سيا� جها� شركت 
سهامى خا� به شما�� ثبت 12170 � شناسه ملى 10100473502 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1397/09/03 
تصميما� �يل �تخا� شد : - �قا� �حمد غالمى تو��� پشتى با كد ملى 55299674275 
�قا� محمو� غالمى تو��� پش���تى با كد ملى 5529673260 �قا� �ضا غالمى تو��� 
پشتى با كد ملى 0320340414 بعنو�� �عضا� هيا� مدير� بر�� مد� �� سا� �نتخا� 
شدند . - �قا� �حمد غالمى تو��� پشتى با كد ملى 55299674275 به سمت عضو هيا� 
مدير� � مديرعامل - �قا� محمو� غالمى تو��� پشتى با كد ملى 5529673260 به سمت 
�ئيس هيا� مدير� -�قا� �ضا غالمى تو��� پشتى با كد ملى 0320340414 بعنو�� نايب 
�ئيس هيا� مدير� بر�� مد� �� سا� �نتخا� شدند - حق �مضا� كليه ����� � �سنا� بها��� � 
تعهد��� شركت �� قبيل چك � سفته � بر��� � قر�����ها� عقو� �سالمى با �مضا� �ئيس هيا� 
مدير� � مديرعامل همر�� با مهر شركت معتبر ميباشد . – �� �جر�� ما�� 147 قانو� تجا�� 
خانم �شر� �خوند� تو��� پشتى با كد ملى 10320134517بعنو�� با��� �صلى خانم 
 فرشته حاجى محمد� تو��� پشتى با كد ملى 0322177863به سمت با��� على �لبد� 

بر�� مد� يكسا� �نتخا� شدند.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� كر� (330933)
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نفت ، طا ، سكه و ارز

 

هر بشكه نفت سبك آمريكا )وست تگزاس(

هر بشكه نفت درياي شمال )برنت(

متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك

هر اونس )31/1 گرم( طا

بازار جهاني

بازار داخلي

51/39 دار 

60/38 دار 

 56/11 دار    

1290/76 دار    

 3600000 تومان

3800000 تومان

1200000 تومان

1190000  تومان

658000 تومان

343000 تومان

4200 تومان 

10927 تومان

10900 تومان

4811/6 تومان

12666/1 تومان

12750  تومان

5349/3  تومان

13921/6 تومان

14000  تومان

1143/7  تومان

2999/1  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(

 بیش از 20 هزار هکتار از اراضی مسکونی محات 
غرب و جنوب غرب تهران با اجرای مدرن ترین ش���یوه 
دفع فاضاب در برابر نشست خاک هنگام حفاری تونل های 

زیر زمینی ایمن سازی می شود.
 به گزارش خبرنگار ما، پروژه تونل فاضاب جنوب 
غرب تهران که احداث آن از سوی شرکت فاضاب به 
بنیاد مستضعفان انقاب اسامی واگذار شده، در طول مسیر 
11 کیلومتری خود از محات مسکونی عبور می کند که 

دارای خاک سست و قابل حرکتی است.
این تونل عظیم اگر قرار بود با شیوه های سنتی و 
با استفاده از ماشین آات معمولی حفاری شود، به دلیل 
سست بودن ایه های باایی که بستر استقرار دهها هزار 
واحد مس���کونی در محات جنوب غرب تهران است، 
خطر حرکت و نشست خاک و بروز یک فاجعه بزرگ 

در این محات را در پی داشت.
مهندس آریا ناظم مدیر پروژه شرکت جنرال مکانیک 
)وابسته به بنیاد مستضعفان انقاب اسامی( که مسئولیت 
حف���اری تونل ب���زرگ فاضاب غرب تهران را به عهده 
دارد، دیروز در یک نشس���ت خبری اعام کرد: با آگاهی 
از این خطر، میزان مقاومت و نوع ذرات تش���کیل دهنده 
خاک محات مسکونی در طول مسیر احداث این تونل 
اندازه گیری شده و برای نخستین بار در ایران، کار حفاری 
به یک دستگاه تمام مکانیزه سپرده شده است که همزمان با 
حفر تونل به قطر 3 متر، جداره آن را با استفاده از قطعات 

بتنی متشکل از پلی اتیلن پوشش می دهد.
 وی گفت: این ش���یوه حف���اری به عنوان یکی از 

مدرن ترین متد جهانی قبًا فقط در کانادا به اجرا گذاشته 
شده و ایران دومین کشوری است که از این شیوه برای 

احداث تونل فاضاب غرب تهران استفاده می برد.
 به گفته ناظم، اس���تفاده از آلیاژ پلی اتیلن در تولید 
قطعات بتنی جداره تونل عاوه بر افزایش مقاومت خاک 
در برابر هرگونه حرکت و نشس���ت، باعث جلوگیری از 
خوردگی دیواره های تونل توسط  گازهای اسیدی متصاعد 
از فاضاب تهران خواهد شد و عمر این تونل حداقل تا 

100 سال آینده تضمین می شود. 
وی گفت: تونل فاضاب جنوب غرب تهران که اواخر 
سال آینده به بهره برداری می رسد، باید فاضاب دریافتی 
از انشعاب های محلی و شبکه های اصلی را دریافت و 
از انتهای بلوار س���ی متری جی با عبور از بلوار معلم و 
بزرگراه آزادگان به محل استقرار تصفیه خانه بزرگ غرب 

تهران در شهرک فیروز بهرام منتقل کند.
 به گفته مدیر پروژه شرکت جنرال مکانیک، تاکنون 
5/5 کیلومتر از این مسیر در عمق 17 متری زمین احداث 
شده و کار حفاری 4/5 کیلومتر مابقی به صورت شبانه روزی 
ادامه دارد. دس���تگاه TBM موجود در تونل هر ماه 450 
متر حفاری می کند که س���رعت آن نسبت به شیوه های 
معمولی حداقل 30 درصد بیشتر است. مضاف بر اینکه 
حفاری تمام مکانیزه  به این ش���یوه کوچکترین لرزش و 

نشستی در ایه های فوقانی آن ایجاد نمی کند.
وی ادامه داد: با خاتمه ساخت این تونل از دستگاه 
حفاری مذکور می توان در احداث سایر تونل های بخش 

آب و فاضاب کشور استفاده کرد.

 مدی���ر اجرای���ی بانک یوکو 
)UCO( هند گفت: پاایشگاه های 
این کشور روند پرداخت بدهی خود 
بابت خرید نفت از ایران را از طریق 

مکانیسم روپیه آغاز کرده اند.
ب���ه گزارش ایرن���ا به نقل از 
رویترز، یک مقام ارشد بانکی هند 
اعام کرد: بعد از اعمال تحریم های 
آمریکا علیه ته���ران در ماه نوامبر 
گذشته از روز 18 دي روند پرداخت 
بدهی های نفتی هند به ایران از طریق 

مکانیسم روپیه آغاز شد.
"چاران سینگ" مدیر اجرایی 

بانک دولتی بانک یوکو به رویترز 
گفت، در روز سه شنبه گذشته مبلغی 
از بدهی شرکت های هندی به ایران 
را دریافت کردیم. وی مبلغ دریافتی 
برای پرداخت بدهی پاایشگاهها را 

اعام نکرد. 
ایران برای هند به عنوان یکی 
از خریداران مهم نفت این کش���ور 
تسهیاتی از قبیل حمل رایگان ،تمدید 
مهلت پرداخت نفت خریداری شده 
و دریافت بخشی از پول با روپیه در 

نظر گرفته است.
همچنین »بیزینس استاندارد« 

گزارش داد: پرداخت پول نفت ایران 
به روپیه به 9 بانک ایرانی صورت 
می گیرد که در دور قبلی تحریم ها 15 
بانک این مبالغ را دریافت می کردند. 
این 9 بانک،شامل بانک های سامان، 
پاسارگاد، اقتصاد نوین، کارآفرین، 
سرمایه، خاورمیانه، شهر، حکمت 

ایرانیان و گردشگری هستند.
در دور قبل���ی تحریم ها 45 
درصد پرداخت ها به روپیه و باقی 
به یورو انجام می ش���د اما این بار 
تمام���ی پرداخت ها به روپیه انجام 
خواهد ش���د. واردات هند از ایران 
در بازه زمانی آوریل تا نوامبر حدود 
11 میلیارد دار اس���ت و واردات 
نفت���ی حدود 90 درصد این رقم را 

تشکیل می دهد.
دهلی نو اخیرا ش���رکت های 
هندی را که برای واردات نفت خام 
به شرکت ملی نفت ایران پرداختی 
دارند از مالیات معاف کرده و همین 
موضوع پاایشگاه ها را قادر ساخته 
تا حدود 1/5 میلیارد دار از بدهی 

خود را پرداخت کنند.
از س���وی دیگر، خبرگزاری 
رویترز همچنین گزارش داد که ترکیه 

به دنبال معافیت از تحریم های نفتی 
آمریکا، پس از یک ماه وقفه، واردات 

نفت از ایران را از سر گرفت.
خبرگ���زاری رویترز به نقل از 
منابع مطلع نوشت که ترکیه واردات 
نفت خود را از ایران در نوامبر )آبان/
آذر( به دنبال آغاز تحریم های جدید 
آمریکا علیه ایران متوقف کرده بود.

بنابر این گزارش، آمریکا اوایل 
ماه نوامبر با معافیت ترکیه و برخی 
کش���ورها برای خرید نفت از ایران 
موافقت کرد. ترکیه هم در این باره 
اعام کرد ک���ه بنابر این معافیت 
می تواند ساانه 3 میلیون تُن معادل 
حدود 60 هزار بشکه در روزانه از 

ایران نفت خریداری کند.
آن���کارا واردات نفتی خود از 
ایران را طی ماه های اخیر به دنبال 
آغاز تحریم ها علیه تهران کاهش 
داده و در م���اه نوامبر آن را به طور 
کامل متوقف کرده بود. اما به گفته 
منابع مطلع، در ماه دسامبر )آذر/ دی( 
ترکیه دو کشتی حامل فراورده های 
نفت���ی ایران معادل حدود 54 هزار 

بشکه در روز خریداری کرد. 

بانک مرکزی اجازه نمی دهد نوسان گیرها 
و کسانی که دنبال منافع کوتاه مدت هستند، 

بتوانند از بازار ارز استفاده کنند.
این مطل���ب را دکتر عبدالناصر همتی 
رئیس کل بانک مرکزی دیروز در حاش���یه 
نشس���ت هیات دولت در جمع خبرنگاران 
اعام کرد و گفت: مردم هرگز نگران نباشند، 
بازار ارز همچنان در تعادل و در کنترل بانک 

مرکزی است.
وی در مورد ادامه پرداخت سود سپرده 
بااتر از می���زان قانونی در برخی بانک ها، 
گفت: آنطور که شنیده ام بانک ها دیگر باای 

20 درصد سود نمی دهند. 
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: برای 
همه بانک هایی که خاف مصوبه شورای پول 
و اعتبار عمل کرده اند، پرونده تشکیل شده 
و در جریان بوده و ممکن اس���ت در هیات 

انتظامی مطرح شود.
همتی اظهار داشت: به بانک ها توصیه 
کرده ایم که از چنین تخلف هایی دس���ت 
بردارند؛ ما در چارچوب اصاح نظام بانکی، 
همه این امور را مورد توجه قرار می دهیم. 
وی گف���ت: حذف چهار صفر از پول 
ملی اولویت بانک مرکزی نیست.کارهای بسیار 
زی���ادی در بانک مرکزی ش���روع کرده ایم؛ 
تحوات مهمی را در بازار ارز، پول و اصاح 
نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته که همه 
این طرح ها به ترتیب در حال انجام است. 
بحث پیش���نهاد حذف چهار صفر هم برای 
تسهیل امور و جلوگیری از برخی هزینه ها 

مورد توجه قرار گرفته است.
همتی اظهار داش���ت: ارتباط پول ما با 
ارزهای بین المللی باید تناسب داشته باشد؛ 
اگر رابطه پول ما با ارزهای خارجی را مقایسه 
کنیم، می بینیم که نرخ مبادله ای پول ما خیلی 

بااست و این خوب نیست.
وی ادامه داد: بعضی از دوس���تان مطرح 
کرده اند که این طرح تاثیری در رشد و تورم 
ن���دارد؛ ما این را می دانیم، ما نگفته ایم که 
حذف چهار صفر در رشد و تورم تاثیر دارد؛ 
این طرح ظاهری و اس���می است و خودمان 

هم نمی گوییم کاری حقیقی است.
رئیس کل بانک مرکزی در پاس���خ به 
این پرسش که چرا این طرح دو سال طول 
می کشد؟ گفت:من نگفته ام که دو سال صبر 
می کنی���م؛ اجرای این طرح از نظر قانونی و 
فنی یک س���ری مق���ررات و اصاحاتی در 
حسابرس���ی ها و گمرک نیاز دارد که آماده 
شدن این شرایط 2 سال زمان می برد.وی در 
پاسخ به این پرسش که برخی می گویند زمان 
اجرای این طرح مناسب نیست؟ گفت: ما هر 
کاری می کنیم می گویند اان وقتش نیست، 

دوستان بگویند وقتش کِی است؟
 برنامه دولت برای تامین مسکن اقشار 

متوسط و کم درآمد 
 مهندس محمد اس���امی وزیر راه و 
شهرسازی هم به خبرنگاران گفت: اتفاقاتی که 
در حوزه مسکن رخ داده بیش از آنکه از بازار 
مس���کن متاثر باشد، بازتاب شرایط اقتصادی 
اس���ت و دولت به عنوان سیاس���ت ثابت و 
برنامه اجرایی تولید مسکن برای جامعه هدف 
که اقش���ار متوسط و کم درآمد است، دنبال 
می کند.وی گفت: س���اخت مسکن از توقف 
و باتکلیفی خارج ش���ده و برنامه ساخت 
400 هزار واحد مسکونی و تکمیل 500 هزار 
واحد نیمه تمام هم در همین چارچوب انجام 

می شود و انتظار می رود شتاب بگیرد.
اسامی در پاسخ به سوالی مبنی بر شرایط 
قطارهای سریع السیر و موضوع توقف ارائه 
خدمات از س���وی آنها گفت: طی چند سال 

گذشته تعرفه این قطارها تغییرنکرده، اما در 
مقابل هزینه آنها افزایش داشته است.

وی افزود: درخواس���ت شده است تا 
ش���رکت های ریلی س���رویس های خود را 
متوقف نکنند و با توجه به اینکه ارز دولتی 
فقط برای تأمین کاای اساس���ی اختصاص 
پیدا می کند، بنابر این شرکت های ریلی باید 
هزینه های خود را متناس���ب با ارز نیمایی 

تنظیم کنند.
 قیمت گوش��ت قرمز ب��ه تعادل 

می رسد
 مهندس محم���ود حجتی وزیر جهاد 
کش���اورزی هم به خبرن���گاران گفت: بازار 
گوشت قرمز با افزایش واردات، تا شب عید 
به تعادل می رسد و قیمت ها کاهش می یابد

وی اف���زود: علت اصلی افزایش قیمت 
گوشت قرمز در هفته های اخیر،  افزایش قاچاق 
دام به کشور های دیگر به دلیل تغییر نرخ ارز 
بود که این افزایش قیمت بر تولید داخلی و 
قیمت گوشت سایه انداخت و موجب افزایش 
آن شد که وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد 

با افزایش واردات، بازار را تنظیم کند.
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص مبدا 
گوشت های وارداتی افزود: هم اکنون گوشت 
منجمد از برزیل و گوشت گرم از کشور های 
آس���یای میانه، قفقاز و اس���ترالیا با ماحظه 
همه استاندارد های بهداشتی وارد می شود، اما 
مشکل این است که میزان واردات،  پاسخگوی 
تقاضا نیس���ت و با توجه به اینکه در 8 ماه 
گذش���ته بیش از دو برابر سال قبل گوشت 
گرم گوسفندی وارد شده، اما به دلیل قاچاق 
بی رویه و افزایش تقاضا، قیمت ها پایین نیامده 
است که قرار است با کنترل قاچاق و افزایش 

واردات، این مشکل برطرف شود.
حجتی همچنین ارز اختصاص یافته به 

نهاده ه���ای دامی نظیر جو، ذرت، و کنجاله 
سویا را ارز 4 هزار و 200 تومانی اعام کرد 
و گفت: این ارز به موقع تامین شده و نهاده ها 
هم در اختیار دامداران قرار می گیرد، اما نکته 
اینجاست که سال گذشته قیمت ارز 3 هزار 
و 500 تومان بود و امروز به 4 هزار و 200 
تومان رسیده ضمن اینکه قیمت جهانی نهاده 

و هزینه های داخلی هم باا رفته است.
 بازار گوش��ی تلفن همراه با کسری 

روبروست 
 مهندس محمدجوادآذری جهرمی وزیر 
ارتباطات و فناوری اطاعات هم به خبرنگاران 
گفت: آمارهای این وزارتخانه نشان می دهد 
اکنون با کسری گوشی تلفن همراه در سطح 
بازار روبرو هس���تیم که روند تسهیل واردات 
آن ب���ه وزارت صنع���ت، معدن و تجارت 
مربوط است که البته این موضوع با جدیت 
پیگیری می شود تا مشکات ثبت سفارش، 
تخصیص و ترخیص گوشی ها هرچه سریعتر 

برطرف شود. 
به گزارش ایرنا، این درحالیست که آذری 
جهرمی در تیر امس���ال هم از ساماندهی و 
تثبیت وضعیت بازار تلفن همراه خبرداده بود 
و برای ثبات بازار قرار شد بخشی از تجهیزات 
و تلفن های همراه داخل گمرک ترخیص و 
همچنین چند هزار گوشی توقیف شده تعیین 

تکلیف و به بازار عرضه شوند. 
ب���ه گفته وی، آبان امس���ال برای رفع 
کمبود گوشی تلفن همراه در کشور قرار بود 
گوش���ی های توقیفی رفع مشکل شده و به 
بازار عرضه ش���وند که براساس آمارها، پیش 
از این بیش از 120 هزار گوشی تلفن همراه 
که واردکنندگان با وجود دریافت ارز دولتی 
آن را با نرخ آزاد عرضه کرده بودند از سوی 
مقام های قضایی توقیف شده بود تا به پرونده 

متخلفان رسیدگی شود.
 گزارش دیگری به نقل از پایگاه خبری 
جماران حاکیست: وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات همچنین در واکنش به انتشار ویدئویی 
در فضایی مجازی که در آن فردی یک دختر 
نوجوان در سیرجان را شکنجه می دهد، گفت: 
ویدیو آن روز را دیده ام. برایم بسیار ناراحت 
کننده بود و واقعا از شان و منزلت ایرانی این 

قبیل کارها به دور است. 
 وی ادامه داد: اما موجب خوش���حالی 
است که با انعکاس این زشتی، ناجا و دستگاه 
قضایی برخورد به موقعی داش���تند. اصوا 
اصل بر همین است که با توسعه فناوری ها، 
دستگاه های مسئول در برقراری امنیت هم با به 
روزرسانی فناوری های خود سرعت عمل در 
برخورد با جرایم را افزایش دهند که بحمداه 

توفیقات خوبی داشته اند. 
بسته حمایت از تولید و کاهش قیمت 

خودرو تدوین می شود 
 وزیر صنع���ت، معدن و تجارت هم 
در ش���رایطی که از دیروز برخی از صنایع 
خودروس���ازی قیمت محصوات خود را به 
شدت افزایش دادند، به خبرنگاران گفت: در 
حال تدوین بسته ای هستیم که در نهایت منجر 
به افزایش تولید، کیفیت، تیراژ و کاهش قیمت 
خودرو خواهد ش���د.مهندس رضا رحمانی 
اعام کرد: خودروس���ازان مکلف هستند تا 
80 درص���د تولید خ���ود را برای تحویل به 
خریداران قبلی اختصاص دهند و مابقی را در 

بازار عرضه کنند.
وی گفت: خودروس���ازان معتقدند که 
شرایط تولید تغییر کرده، اما ما این موضوع را 
نمی پذیریم و تاکید داریم به ویژه خودرو هایی 
ک���ه به طور قطعی فروش رفته باید تحویل 

شود.

 تاکید بر استفاده از  فضای مجازی برای 
کمک به تولید و اشتغال

همتي: بازار ارز متعادل و در كنترل بانك مركزي است

پیش بینی سرمایه گذاری 600 هزار میلیارد 
ریالی در بخش ارتباطات و فناوری اطاعات 
بر اساس آمارهای بانک مرکزی در حساب های ملی، سهم ارزش افزوده 
بخش ارتباطات از تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری روندی افزایشی 
داشته و طی سال های 96-1392 به طور متوسط 1/38 درصد بوده که با لحاظ 

بخش اقماری و فناوری اطاعات IT این سهم حدود 2 درصد است.
مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه در گفتگو با فارس به تشریح وضع 
بخش ارتباطات و فناوری اطاعات در سال های اخیر پرداخت و افزود:  رشد 
ارزش افزوده بخش ارتباطات به قیمت ثابت 1390 طی س���ال های 83-96 

به میزان 14/82 درصد است.
وی به تحلیل مهمترین شاخص های کلیدی این بخش از ابتدای دولت 
یازدهم تاکنون پرداخت و اضافه کرد: علیرغم مشکات ناشی از تحریم های 
بین المللی که مانع از تحقق برخی از اهداف بخش شد، خوشبختانه استفاده 
از ظرفیت های قانونی ایجادشده و سرمایه گذاری صورت گرفته طی سال های 

1392 تاکنون، موجب بهبود شاخص های کلیدی این بخش شده است.
ICT خانلو یکی از این اقدامات را جبران عقب ماندگی های زیرساخت
از طریق توسعه و ایجاد شبکه اصلی فیبر نوری کشور از 51497 کیلومتر 
در س���ال 1392 با افزایش  15565 کیلومتر به 67062 کیلومتر بیان کرد و 
گفت:  پهنای باند اینترنت بین الملل با افزایش 15/5 برابری از 72 گیگابیت بر 
ثانیه در سال 1392 به جدود 1282 گیگابیت بر ثانیه و ظرفیت شبکه انتقال 
با افزایش 11 برابری به 10041گیگابیت بر ثانیه و پهنای باند IPداخلی با 

افزایش تقریبا 11 برابری به 6800 گیگابیت بر ثانیه رسیده است.
وی توسعه ترانزیت ترافیک بین الملل از 116 گیگابیت بر ثانیه در سال 
1392 به 3800 گیگابیت برثانیه که 32 برابر است را از دیگر اقدامات انجام 
شده برشمرد و یادآور شد: افزایش تعداد مراکز داده استانی از چهار مرکز 
در سال 1392 به 19 مرکز، پیشرفت پروژه ساخت و آزمون ماهواره »ناهید« 
از 10 درصد در سال 1392 به 92 درصد، پیشرفت پروژه ساخت و آزمون 
ماهواره سنجش ازدور »آت ست« از 45 درصد در سال 1392 به 78 درصد، 
پیشرفت پروژه ساخت و آزمون ماهواره سنجشی »دوستی« از 70 درصد در 

سال 1392 به 95 درصد به ثبت رسیده است.
وی با اش���اره به اینکه برای رفع تبعیض در اس���تفاده از خدمات پایه 
ارتباطی و فناوری اطاعات و کاهش ش���کاف دیجیتالی امکان دسترس���ی 
52381 روس���تا از 61726 روستا معادل 84/8 درصد به شبکه های ارتباطی 
برقرار شده است، اظهارداشت:  با وجودی که در سال 1392 امکان دسترسی 
پرسرعت برای روستاها فراهم نبود با این حال با افزایش توسعه دسترسی 
خدمات الکترونیک امکان دسترسی پرسرعت هم برای تعداد 29250 روستا 
فراهم شده و به عبارتی 55/8 درصد روستاهای دارای ارتباط و 74 درصد 
روس���تاهای باای بیست خانوار دارای دسترسی به خدمات الکترونیک پر 

سرعت هستند.
خانلو به دیگر اقدامات انجام ش���ده پرداخت و گفت:  تعداد کاربران 
اینترنت وی با بیان اینکه پیش بینی سرمایه گذاری در برنامه ششم توسعه 600 
هزار میلیارد ریال )سهم بخش دولتی 201 هزار میلیارد ریال و مابقی توسط 
بخش غیردولتی( در نظر گرفته ش���ده اس���ت، گفت: با هدف افزایش نقش 
بخش غیردولتی در بخش ارتباطات و فناوری اطاعات، سهم سرمایه گذاری 
دولت از محل منابع عمومی و ردیف های متفرقه و منابع داخلی شرکت های 
دولتی در ایحه بودجه سال 1398 نسبت به سال 1397 به صورت کاهشی 

پیش بینی شد.
وی با بیان اینکه در ایحه بودجه س���ال 1398 کل اعتبارات هزینه ای 
بخش ارتباطات و فناوری اطاعات معادل 7128 میلیارد ریال است، خاطرنشان 
کرد: کل اعتبارات تملک سرمایه ای هم معادل 30406 میلیارد ریال پیش بینی 
شده و در مجموع کل اعتبارات بخش ارتباطات و فناوری اطاعات به رقم 

37543 میلیارد ریال در این ایحه رسیده است.

تقدیر وزیر کار از ساخت مجتمع ایران مال  
 س���اخت مجتمع تجاری ایران مال در مس���یر بزرگراه همت- کرج ایده 

ارزشمندی بوده و پردازش این ایده هنر است.
محمد ش���ریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز در مجمع 
هیأت امنای این مجتمع با بیان مطلب فوق گفت: اینجا کانون عرضه محصوات 

تولید ایرانیان است و مرکز گردشگری و توریستی ایران است. 
وی با اش���اره به اش���تغالزایی بااي این مرکز ادامه داد: آثار باستانی ما به 
ص���ورت نمادی���ن در این مجموعه وجود دارد و از کنار آن که عبور می کنید 
عظمت ایران و تمدن اسامی و انقابی را می توان مشاهده کرد.وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با اظهار اینکه مردم می توانند برای تفریح سالم و مشروع به 
اینجا بیایند،گفت: باید همه را به کارآفرینی عاقمند کرد تا دیگران هم این کار 
را انجام دهند.وی ضمن اشاره به اینکه از روزی که به وزارت کار آمدم تعهد 
کردم که بار فعالیت های خیریه مجموعه را بر دوش شرکای اجتماعی کشور 
بگذارم، گفت: نباید فقط از بودجه دولت به موضوعات اجتماعی پرداخت بلکه 
باید از شرکای اجتماعی هم استفاده شود.شریعتمداری با تاکید بر اینکه باید 500 
نفر از کارآفرینان بعد از انقاب را در یک جا جمع کرده و از آنها تقدیر کنیم، 
افزود: باید مشاغل پایین دست را فعال کنیم و بتوانیم از این مکان برای عرضه 

محصواتی که بدون واسطه در نقاط کشور ارایه می شود، استفاده کنیم.

آغاز پرداخت بدهی  نفتی هند به ایرانایمن سازی 20 هزار هکتار از اراضی تهران در برابر نشست خاک 

 اس���تفاده از فض���ای مجازی 
فرصت بزرگی برای کمک به تولید 

و اشتغال در شرایط تحریم است.
حجت ااسام والمسلمین دکتر 
حس���ن روحانی رئیس جمهوری 
دیش���ب در ش���ورای عالی فضای 
مجازی ضمن اع���ام این مطلب 
اف���زود: مردم ق���م از آغاز نهضت 
اس���امی تا فروردین 42 و حمله 
 رژیم ستمش���اهی به مدرسه فیضیه 
15 خ���رداد و س���خنرانی تاریخی 
حضرت امام)ره( در عاشورای سال 
42 نق���ش ارزنده ای ایفا و در کنار 
روحانی���ت و طاب اعام وفاداری 

کردند.
وی اف���زود: قیام 19 دی مردم 

ق���م در حمایت از حضرت امام)ره( 
به فرآیندی تبدیل شد که به پیروزی 
کل ملت در انقاب اس���امی رسید 
و از جمل���ه م���ردم تبریز در چهلم 
ش���هدای 19 دی حماسه دیگری در 
مبارزه آفریدند.دکتر روحانی همچنین 
ب���ا تأکید بر مطالب مهم رهبر معظم 
انقاب برای حضور پرشور و آگاهانه 
جوانان در فضای مجازی برای خنثی 
کردن توطئه های دشمنان و تقویت 
روحیه امید به آینده، اتحاد و اعتماد 
عمومی را مهم ترین اقدام برای مقابله 
با یأس آفرینی و ترویج مطالب خاف 
واقع از س���وی بدخواهان ارزیابی و 
خواهان توجه ویژه و هوش���یاری 

رسانه ها در این زمینه شد.

گروه صنعت����ی ایران خودرو 
بهای جدید انواع محصوات خود 
را که در سبد قیمتی زیر 40 میلیون 
تومان قرار داشت، حدود 10 میلیون 

تومان افزایش داد.
به گزارش خبرنگارما، بر اساس 
اطاعات درج شده در سامانه فروش 
اینترنتی این شرکت، قیمت برخی 
از انواع محصوات ایران خودرو از 
امروز به ش����رح زیر است: پژو 206 
صندوقدار )وی8( با کیس����ه هوای 
راننده و سرنش����ین و سنسور دنده 
عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی 
و شیشه باابر عقب برقی و یورو4 
بهینه، 555 میلیون و 933 هزار ریال، 
پژو پارس سال دوگانه سوز با ترمز 
ضدقفل و ایموبیایزر و کیسه هوای 
راننده و سرنشین و غربیلک فرمان 
طرح جدید و یورو4 به قیمت 549 
میلی����ون و 146 ه����زار ریال ، پژو 
405 بنزینی )جی.ال.ایکس( با ترمز 
ضدقفل و ایموبیایزر و کیسه هوای 
راننده و سرنش����ین و یورو4 بهینه 
428 میلیون و 292 هزار ریال، اچ30 
کراس دنده اتوماتیک با تریم تیره و 
با کیسه های هوای راننده و سرنشین 
و جانبی و استاندارد آایندگی یورو 
765 میلیون ریال، دنا با کیسه هوای 
راننده و سرنشین و تریم مشکی و 

رین����گ فوادی و فاقد کروز کنترل 
و ی����ورو4 معادل 660 میلیون ریال، 
رانا ال.ایکس با کیسه هوای راننده و 
سرنشین و یورو4 بهینه 513 میلیون 
و 631 ه����زار ریال، تندر 90 پاس 
اتوماتیک 539 میلیون و 243 هزار 
ریال، س����مند ال.ایکس سال بنزینی 
مالتی پلکس با کیسه هوای راننده و 
سرنشین و رینگ فوادی و یورو4 
بهینه 435 میلیون و 973 هزار ریال، 
وانت آریسان دوگانه سوز با کیسه 
هوای راننده و سرنشین و یورو4 به 
مبلغ 427 میلیون ریال،  اس5 توربو 
دنده اتوماتیک با کیسه هوای راننده 
و سرنشین، جانبی و پرده ای، تریم 
تی����ره و یورو5 یک میلیارد و 380 
میلیون ریال و اس7 آن یک میلیارد 
و 560 میلیون ریال و س����وزوکی 
گرند ویتارا اتوماتیک 2400 س����ی 
س����ی فیس لیفت با آپشن 2 میلیارد 

و 510 میلیون ریال.
قیمت های ف����وق در حالی 
تغییر کرده که س����تاد تنظیم بازار 
هنوز نرخ جدید انواع خودروهای 
داخلی را اعام نکرده اس����ت. بنابر 
این تا زمان اعام رسمی قیمت ها 
از سوی ستاد تنظیم بازار، هرگونه 
 تغیی����ر در نرخ خودروهای داخلی 

اعتبار ندارد.

قیمت جدید برخي خودروهاي 
داخلي اعام شد 



شعله هاي آتش زبانه مي كشيد و از ترس، 
سراســــيمه و فريادكشــــان به اين سو آن سو 
مي دويدم تا از آتش نجات پيدا كنم؛ كســــي را 
ياراي خاموش كردن آن نبود؛ هر كسي تالش 
مي كرد با هر وســــيله اي آتش را خاموش كند؛ 
برخي با سطل، آب مي ريختند و بعضي با پا پتو 
به دنبالم مي دويدند تا مرا در آن بپيچند و آتش 
را خاموش كنند اما همچنان از هول مي دويدم 
و شعله هاي آتش هر لحظه سركش تر مي شد و 
بيشتر مي سوختم؛ همه اين ها فقط در چند لحظه 
رخ داد و با اينكه ماموران آتش نشاني زود آمدند 
و آتش را خاموش كردند اما در همين چند لحظه 

بيشتر بدنم سوخت. 
اين ها بخشــــي از خاطره تلخ امير است 
كه در 18 سالگي و بر اثر يك بي احتياطي حين 
تعمير ماشين، دچار سوختگي شد؛ اگرچه از آن 
زمان، سال ها ســــپري شده و زخم هاي او التيام 
بخشيده اما هنوز آثار سوختگي ها روي تنش به 
وضوح باقي است. آثار روحي آن حادثه تلخ، 
بيشتر روحش را آزار مي دهد و مي گويد تا زنده ام 
آن روز نحس را فراموش نخواهم كرد.   خودش 
مي گويد: برخي شب ها با كابوس آن حادثه تلخ از 
خواب مي پرم و تأكيد مي كند كه به مردم آموزش 
دهيد تا دچار سوختگي نشوند؛ چون سوختگي 

هم جسم را مي سوزاند و هم روح را. 
  بي احتياطي ها و سهل انگاري ها در چند سال 
گذشته آتش سوزي هاي ناگوار و غير قابل جبران 
و جان باختن شمار زيادي را در كشورمان رقم 
زده اســــت كه فقط مربوط به چهارشنبه آخر 
سال نيست و گواه آن تراژدي سوختن و مرگ 

شماري از هموطنانمان بر اثر اسيدپاشي، حادثه 
پالسكو و همچنين وقوع آتش سوزي در مدرسه 
شين آباد و حادثه اخير مدرسه زاهدان و سوختن 
دانش آموزان و نونهاالني است كه با سوختن آنها 
غم ســــنگيني بر خانواده هاي آنها و ملت ايران 

گذاشت. 
ســــوختگي يك عارضه  سخت است و 
افرادي كه دچار آن مي شــــوند تا پايان عمر با 
مشكالت و عوارض ناشي از آن دست و پنجه 
نرم مي كنند. اين عارضه، ششمين علت مرگ 
و ســــومين علت معلوليت در دنيا اعالم شده 
است كه به عنوان يك مشكل جهاني سالمت 
محسوب مي شود. در كشورمان ساليانه بين 180 
تا 200 هزار نفر دچار سوختگي جدي مي شوند 
كه بين 22 تا 28 هزار نفر در بيمارستان بستري 

مي شوند و 2 تا 3000 نفر هم مي ميرند. 
سوختگي در ايران هشت برابر متوسط جهاني

آمار ســـوختگي در ايران هشت برابر 
متوسط جهاني است و در مقايسه با كشورهايي 
كه از نظر اقتصادي و اجتماعي مانند ما هستند، 
كشور ما وضعيت بدتري دارد.    سوختگي ها 
بيشتر به ســـوختگي ناشي از شعله مستقيم 
آتش، مايعات داغ، شـــيميايي و سوختگي 
الكتريكي تقسيم مي شـــوند كه حدود 86 
درصد ناشي از حرارت، 3 درصد شيميايي، 

4 درصد الكتريكي و بقيه سوختگي ها سهم 7 
درصدي را به خود اختصاص داده است. 

 رئيس هيأت مديـــره انجمن حمايت از 
بيماران سوخته در اين باره به باشگاه خبرنگاران 
جوان، گفته است: سوختگي در بزرگساالن 
بيشتر با شعله و در كودكان بيشتر با مايعات داغ 
است؛ سوختگي الكتريكي بيشتر در كارگران 
صنعتي رخ مي دهد و سوختگي شيميايي در 
كارگران صنعتي يا افرادي كه مواد اسيدي يا 
قليايي به صورت يا بدن آنها پاشيده مي شود، 
بيشتر شايع است و به طور كلي 65 درصد از 
بيماران سوخته كشورمان را، بزرگساالن و بين 

30 تا 35 درصد را كودكان تشكيل مي دهند  . 
 دكتر محمدجواد فاطمي با اشاره به اينكه 
ساالنه به طور متوسط 50 نفر در كشورمان با 
اسيد دچار سوختگي مي شوند اضافه مي كند: 
سوختگي هاي شيميايي به سه دسته تقسيم بندي 
مي شوند؛ دسته نخست سوختگي در افرادي 
اســـت كه در كارخانه ها و كارگاه ها با مواد 
شيميايي مختلف سر و كار دارند؛ دسته دوم 
اشخاصي هستند كه مواد اسيدي يا قليايي به 
صورت يا بدن آنها پاشـــيده مي شود و دسته 
آخر كودكاني كه مواد اسيدي يا قليايي را بر اثر 
سهل انگاري والدينشان مصرف مي كنند يا آنها 
را روي بدن خود مي ريزند و دچار سوختگي 
مي شوند؛ عالوه بر آن، برخي افراد براي باز كردن 
لوله هاي فاضالب از مواد اسيدي استفاده مي كنند 
كه بر اثر انفجار حاصل از واكنش شـــيميايي 

مقداري از اين اسيد روي بدنشان مي ريزد. 
او معتقد است: ســـوختگي با اسيد از 

شديدترين نوع سوختگي ها است و فرد سوخته 
هيچ گاه درمان نمي شود زيرا در مواردي حتي تا 

استخوان بيمار دچار سوختگي مي شود. 
اين فوق تخصص جراحي پالســـتيك 
و ترميمـــي با تأكيد بر لـــزوم وضع قوانين 
سخت گيرانه درخصوص موارد مصرف اسيد 
در جامعه مي افزايد: در كشـــور بنگالدش با 
وضع قوانين جديد توانسته اند در مدت پنج 
سال ميزان موارد اسيدپاشي را به ميزان قابل 
توجهي كاهش دهند؛ به طور مثال توزيع اسيد 
به افرادي كه مجوز ندارند، جرم است اما در 
ايران چنين قانوني وجود ندارد و اســـيد به 

راحتي در دسترس همگان است .
 هزينه هاي پيدا و پنهان سوختگي

بيش از 65 درصـــد افرادي كه به دليل 
برق گرفتگي، دچار سوختگي مي شوند، حداقل 
يك عضو بدنشان را از دست مي دهند. اين 
را عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي 
ايران مي گويد و يادآور مي شود: ساالنه 2000 
نفر در كشورمان به علت سوختگي الكتريكي 
در بيمارستان ها بستري مي شوند كه 1350 نفر 
آنها هنگام ترخيص از بيمارستان يك يا تعداد 
بيشتري از اعضاي بدنشان را از دست داده اند 
و درمان سوختگي الكتريكي هر بيمار بيش از 

100 ميليون تومان هزينه دارد. 

  فاطمي با اشـــاره به اينكه هزينه درمان 
مناسب و اســـتاندارد هر درصد سوختگي 
شديد حدود 10 ميليون تومان است مي افزايد: 
اين ها هزينه هاي آشـــكار سوختگي است و 
سوختگي، هزينه هاي پنهان نيز دارد و از دست 
دادن شغل و موقعيت اجتماعي، معلوليت هاي 
مادام العمر، مشـــكالت خانوادگي و كاهش 
وضعيت اقتصادي خانواده ها به دليل هزينه هاي 
درماني از جمله هزينه هاي پنهان سوختگي به 
شمار مي رود و همه اين موارد نشان دهنده 

اهميت پيشگيري از سوختگي است. 
او مي گويد: هر بيمار ســـوخته، به طور 
متوســـط، هفت بار عمل جراحي مي شود و 
هزينه ترميمي به طور متوسط  100 ميليون 
تومان است كه بســـياري از پزشكان تمايلي 
به انجام چنين جراحي هايي را ندارند چون 

هم هزينه هاي سنگيني دارد و بيماران معموال 
توانايي پرداخت آن را ندارند و همچنين اينكه 
اين جراحي ها بسيار سخت و درازمدت است 

كه بيمار و پزشك را خسته مي كند. 
مجيد طاهريان مدير بيمارستان سوانح 
سوختگي امام موسي كاظم(ع) اصفهان هم 
در اين باره مي گويد: بيشتر بيماران سوخته در 
بخش مراقبت هاي ويژه بستري مي شوند كه 
هزينه بستري هر شب در بخش مراقبت هاي 

ويژه 2 ميليون تومان است.  
درمان سوختگي تخصصي شود 

به اعتقاد بسياري از پزشكان صاحب نظر، 

درمان سوختگي بايد به يك رشته تخصصي 
تبديل شود تا نيروهاي تخصصي در اين رشته 
تربيت شوند زيرا در حال حاضر براي درمان 
زخم و سوختگي هر كسي به خودش اجازه 
مي دهد تا كمك كند در حالي كه خيلي از اين 

كمك ها، تخصصي نيستند.     
رئيس بيمارستان ســـوانح سوختگي 
امام موســـي كاظم(ع) اصفهان در اين باره 
مي گويد: در حال حاضر رشته تخصصي و 
فوق تخصصي براي درمان سوختگي در كشور 
نداريم؛ حتي دانشجويان رشته پزشكي، تمايلي 
به فراگيري آموزش درمان سوختگي ندارند 
در حالي كه ايجاد رشـــته تخصصي درمان 
سوختگي و زخم، گام مهمي هم براي درمان 
بهتر است و هم از مرگ افرادي كه به شدت 
دچار سوختگي شـــده اند، پيشگيري مي كند 

به همين دليل بعضي از كشورهاي جهان از 
سال 2010 نيروهاي تخصصي براي درمان 

سوختگي و زخم تربيت كرده اند. 
دكتر فريـــدون عابدينـــي مي افزايد: 
دانشجويان پزشكي در طرح هاي خود كمتر 
حاضر مي شوند واحد اختياري آموزش درمان 
سوختگي را به دليل اينكه مشكالت روحي 
براي آنها ايجاد مي كند، سپري كنند و بيشتر 
ترجيح مي دهند رشته هايي را انتخاب مي كنند 
كه از لحاظ اقتصـــادي، آينده بهتري دارد در 
حالي كه دوره آموزش درمان سوختگي بايد 

براي دانشجويان پزشكي، اجباري شود. 

غفلت از سوخته ها
او اضافه مي كند: متأســـفانه برخي از 
پزشكان در شهرستان ها به دليل آشنا نبودن با 
سوختگي، افرادي كه دچار سوختگي شده اند، 
بيمار نمي دانند چون مي بينند فردي كه دچار 
سوختگي شده و به بيمارستان مراجعه كرده، 
حرف مي زند، غذا مي خورد، آب مي نوشد و 
سرپا است و از اين موضوع غفلت شده در 
حالي كه آنها را همچون افرادي كه دچار سكته 
شـــده اند، بايد خيلي زود و با آمبوالنس به 
مراكز درماني انتقال داد تا بتوانيم بهترين درمان 
را به آنها ارائه دهيم و چنانچه فردي كه دچار 
سوختگي شد و در همان چند ساعت اوليه 
به مراكز درماني انتقال داده شود، درمان آن تا 
96 درصد نتيجه بخش خواهد بود.  عابديني 
با بيان اينكه بر اساس اعالم صاحب نظران، 

رشته درمان سوختگي در كشورمان نسبت به 
كشورهاي پيشرفته دنيا 50 سال عقب است 
مي گويد: بر اساس اســـتانداردهاي جهاني، 
مركز درماني سوختگي بايد در بيمارستان ها 
متمركز و با ساير بخش ها مرتبط شود چون 
اين موضوع سبب مي شود تا سوختگي براي 
پزشكان بهتر شناخته شود و با اينكه در سال 
1393 وزارتخانه بهداشت و درمان مصوب 
كرده اســـت كه هيچ مركز تك تخصصي از 
بيمارستان ها تشكيل نشود ولي مي بينيم كه 
در بعضي از اســـتان ها مراكز تك تخصصي 

وجود دارد. 

رئيس بيمارستان سوانح سوختگي امام 
موسي كاظم(ع) اصفهان با بيان اينكه هنوز 
خطوط راهنما و سطح بندي درمان سوختگي 
به عنوان يك برنامه مدون نداريم، به خطوط 
راهنما در اتحاديه اروپا اشاره و اضافه مي كند: 
در  هامبورگ آلمان ســـتاد (هدايت) براي 
سطح بندي ارائه خدمات مناسب به بيماران 
تشكيل شده و مشخص مي كند فردي كه در 
اتحاديه اروپا دچار سوختگي شده، از كدام 
كشور مي تواند خدمات درماني دريافت كند و 
خيلي زود به همان كشور انتقال داده مي شود. 
عابديني مي گويد:  در كشورمان نظام ارجاع و 
يا اعزام بيمار وجود ندارد و مريض براي ادامه 
درمان خود در يكي از استان هاي كشور بايد 
ابتدا رضايت بدهد و ترخيص شود و سپس 
به شخصه به يكي از مراكز درماني مراجعه 

مي كند در حالي كه با اجراي سطح بندي اين 
مسأله بر طرف مي شود و مشخص مي شود 
كدام بيمار براي ادامه درمان به كدام بيمارستان 

كشور اعزام شود. 
 او با بيان اينكـــه در اجراي طرح تحول 
نظام ســـالمت قرار بود سوختگي نيز جزء 
بيماري هاي خـــاص و يا صعب العالج قرار 
بگيرد ولي اجرايي نشـــد، اضافه مي كند: 40 
درصد بيماران ما زير پوشـــش بيمه تامين 
اجتماعي هستند در حالي كه دو بيمارستان 
شريعتي و غرضي اصفهان كه زير نظر سازمان 
تامين اجتماعي اســـت، حتي يك تخت هم 

براي بستري اين بيماران ندارند . 
عابديني با اشاره به اينكه بيماري سوختگي 
در خانواده ها نيز ناشـــناخته است و مردم در 
همان ابتدا كه دچار ســـوختگي شدند براي 
تسكين سوزش از روش هاي درماني نامناسبي 
اســـتفاده مي كنند اضافه مي كند: به طور مثال 
روي محل سوختگي خمير دندان، سيب زميني، 
ماست و ساير مرهم هاي خانگي مي گذارند در 
حاليكه بهترين روش تسكين سوختگي در 
مراحل ابتدايي، استفاده آب سرد است و محل 

سوخته را 5 تا 10 دقيقه با آب سرد بشويند. 
 35 هزار شين آباد بالقوه

متأســــفانه در ايران بيمه ها مرحله حاد و 
مزمن سوختگي را به خوبي پوشش نمي دهند؛ 
بنابراين فيزيوتراپي، كاردرماني، مشاوره هاي 
روانشناســــي، جراحي هاي پالستيك بيماران 
سوخته، لباس ها و پماد هاي سوختگي از نظر 

پوشش بيمه اي با مشكل روبرو است.
رئيس هيأت مديــــره انجمن حمايت از 
بيماران ســــوخته با بيان اين مطلب به باشگاه 
خبرنگاران جوان، گفته است: بيمه هاي پايه، 
پانســــمان هاي جديد را پوشش نمي دهند و 
بيماران هم كه اغلب از قشــــر متوسط و فقير 
جامعه هستند، توانايي خريد اين پانسمان ها 
را ندارند؛ از سوي ديگر به علت تحريم اكنون 
تعداد پانســــمان هاي جديد موجود در كشور 
نســــبت به پيش از تحريم كاهش پيدا كرده 
اســــت؛ همچنين در گذشته مقداري از هزينه 
پانسمان هاي جديد از طرح تحول سالمت تامين 
مي شد، ولي االن با مشكالتي كه براي اين طرح 

پيش آمده پوشش كافي براي اين پانسمان ها 
از بين رفته است؛ متاســــفانه ما تكنولوژي و 
دانش فني مورد نياز براي توليد پانسمان هاي 
جديد را نداريم؛ بنابراين نيازمند اين هستيم كه 
اين پانسمان ها را اغلب از شركت هاي خارجي 

وارد كنيم. 
فاطمي   مي گويد: 35 مركــــز در ايران 
مخصوص بيماران سوخته وجود دارد همچنين 
به طور مجموع 1350 تخت بيمارستاني ويژه 
اين افراد در كشــــور داريم؛ بنابراين در رابطه 
با تخت هاي بيمارستاني با كمبود بيش از 50 
درصدي روبرو هستيم در بخش مراقبت هاي 
ويژه ( ICU ) هم تنها يك سوم تخت هاي مورد 
نياز را داريم؛ البته راه حل كاهش آمار سوختگي 
ساختن بيمارســــتان و اضافه كردن تخت هاي 
سوختگي نيست بلكه اين مسأله نياز به توجه 
به امر پيشگيري دارد كه بايد آموزش هاي الزم 
در ســــطح عموم و مدارس انجام شود و يك 
فرهنگ سازي گسترده  براي تغيير رفتار عمومي 

صورت گيرد. 
فاطمي به ايرنا نيز گفته است: طبق اعالم 
وزارت آموزش و پــــرورش 35 هزار كالس 
درس غيراستاندارد در كشور وجود دارد يعني 
35 هزار شين آباد بالقوه و اين در حالي است 

كه حتي يك جمله دوخطي در مورد پيشگيري
از سوختگي در كتاب هاي درسي گنجانده نشده
و تنها در كتاب هاي فني حرفه اي مطالبي در

خصوص خاموش كردن آتش، آمده است. 
  او با تأكيد بر اينكه بايد با استانداردسازي
و آگاهي بخشــــي از وقوع سوختگي تا حد
ممكن جلوگيري كنيم مي گويد: استفاده از اجاق
گاز هاي فاقد ترموكوپل در ايران بسيار شايع
بوده؛ بنابراين يكي از علل سوختگي ها بر اثر
نشــــت گاز از اين اجاق گاز ها است كه بايد
ساختما ن ها را به سيستم هاي اطفاي حريق و

هشداردهنده دود و گاز مجهز كنيم. 
 او اضافه مي كند: طبــــق مطالعات انجام
شده در آمريكا هر سوختگي به طور متوسط
28 هزار دالر هزينه دارد، ولي اگر قصد داشته
باشيم ساختمان ها را به سيستم اطفاي حريق
(بارانــــك) مجهز كنيم، هــــر بارانك تنها 16
دالر هزينــــه دارد؛ بنابراين اگر تنها يك صدم
هزينه هاي درمان سوختگي را در پيشگيري از
سوختگي صرف كنيم در بسياري از هزينه هاي
نظام سالمت كشــــور، صرفه جويي مي شود.
رئيس بيمارستان سوانح سوختگي امام موسي
كاظم(ع) اصفهان هم مي گويد: درمان سوختگي
بسيار پرهزينه بوده به طوريكه هر يك درصد
سوختگي برابر 170 ســــانتيمتر مربع است و
براي درمان استاندارد هر سانتيمتر مربع زخم
سوختگي و جايگريني پوست بايد هزينه زيادي
صرف شود؛ بنابراين بايد تالش كنيم تا كسي
دچار سوختگي نشــــود؛ زيرا كمترين عارضه
سوختگي، تغيير رنگ پوست است.    عابديني

اضافه مي كند: 69 درجه حرارت در مدت يك
ثانيه تمام ضخامت پوست را مي سوزاند و در
كودكان به دليل اينكه نســــج چربي آنها كمتر
بوده، اين عدد 65 درجه يعني خيلي كمتر از

دماي آب جوش كتري. 
  او معتقد اســــت: تمام اقداماتي كه براي
درمان سوختگي مي شــــود، موجب برگشت
پوست سالم شدن پوست نمي شود و بايد از
سوختگي جلوگيري كنيم و كم هزينه ترين راه
براي كنترل عوارض سوختگي، پيشگيري از

وقوع حادثه است. 
 دكتر فاطمي رئيس هيأت مديره انجمن
حمايت از بيماران ســــوخته هم در اين باره
مي گويد: بايد به مادران هم آموزش بدهيم كه
وقتي كودكشان را در آغوش مي گيرند، ظرف
مايعات داغ را حمل نكنند، والدين بايد مراقب
فرزند خردسالشان باشند تا به اجاق گاز روشن
نزديك نشــــوند و ظرف حاوي مايعات داغ را
روي خودشان نريزند؛ يكي از سوختگي هاي
شايع در كودكان، ســــوختگي بر اثر افتادن در
ديگ هاي حاوي مواد غذايي و مايعات داغ به
ويژه در مراسم هاي مذهبي و پختن نذري است. 
محمدرضا كالهدوزان
 گزارشگر روزنامه اطالعات در اصفهان

* بيش از 65 درصد افرادي كه به دليل برق گرفتگي، دچار سوختگي مي شوند، 
حداقل يك عضو بدنشان را از دست مي دهند. اين را عضو هيات علمي دانشگاه 
علوم پزشكي ايران مي گويد و يادآور مي شود: ساالنه 2000 نفر در كشورمان 
به علت سوختگي الكتريكي در بيمارستان ها بستري مي شوند كه 1350 نفر 
آنها هنگام ترخيص از بيمارستان يك يا تعداد بيشتري از اعضاي بدنشان را 
از دست داده اند و درمان سوختگي الكتريكي هر بيمار بيش از 100 ميليون 

تومان هزينه دارد

55پنجشنبه 20 دي  1397ـ   3 جمادي االول1440ـ  10 ژانويه 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27194 گزارش

سوختگي، آتشي زير خاكستر

* آمار سوختگي در ايران هشت برابر متوسط جهاني است و در مقايسه با 
كشورهايي كه از نظر اقتصادي و اجتماعي مانند ما هستند، كشور ما وضعيت 
بدتري دارد.    سوختگي ها بيشتر به سوختگي ناشي از شعله مستقيم آتش، 
مايعات داغ، شيميايي و سوختگي الكتريكي تقسيم مي شوند كه حدود 
86 درصد ناشي از حرارت، 3 درصد شيميايي، 4 درصد الكتريكي و بقيه 

سوختگي ها سهم 7 درصدي را به خود اختصاص داده است 
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افـقـى: 

  1 - يادگار امير كبير در تهران - بانوى فرانسوى 
2 - نام قديم تنكابن - مقابل هم

 3 - صداى افسوس - فرزند عرب - بعد چهارم - رود آرام 
4 - جاودانگى - واضح و آشكار - تصوير

 5 - يار سوزن - پرچم - عالمت مفعولى - دانشمندان 
6 - وســيله لحيم كردن - ســريع حركت كننده به 

باال - واحدى در وزن حدود 28 گرم
  7 - زيــان و زيانــكارى - آشــكار شــدن - 

پوست دباغى شده 
8 - اســب آذرى - فرياد مبصر هنگام ورود معلم به 

كالس - هر طبقه از ديوار گلى - چشيدن
 9 - تيم انگليسى - شهرى در آذربايجان شرقى - قدم
 10 - كوبنده در مطبخ - خشكى مزاج - واگير دار 
11 - قرقى - عالمت جمع - دستى – سنگريزه  

12 - عمــل جســتن ، پريــدن - رگ هاى ظريف 
بدن - خداوند

 13 - شهر زيارتى - ظرف آزمايشگاهى - احساس 
غرور - مردم 

14 - حواس جمع ، هوشيارى - كالبد شكافى
 15 - برجسته و اعال - مشهور

عـمـودى:

 1 - تيمارستان - نماد ويژه يك كشور
 2 - جزيره - جاده اى تاريخى

  3 - قد بلند - مساوى - نان كاغذى – مشت تو خالى
 4 - سوداى ناله - رها و آزاد - بصيرت - خوددارى

 5 - كشــورى پادشاهى در جنوب آفريقا - پيروزى 
ورزشى - محرم اسرار 

6 - خطاى ورزشى - كوره پز خانه - از مناطق انگلستان 
7 - پشيمان - مخلوطى از گازها - بهترين 

 8 - پر گويى - جنس مدال نفرســوم - فرياد تظلم - 
زائو ترسان

 9 - زره ساز - ماده اى مخدر از گياه شاه دانه - بيان كردن
 10 - گله گوسفندان - كشورى در درياى كارائيب 

با مركز«پرتو پرنس » - كاله جنگى
  11 - چنــد مانــع - رقص التيــن - پايدار و باقى

 تا مدت هاى طوالنى
 12 - اشاره نزديك - قشر - همكار صندلى - جهت

  13 - بله روسى - همه ، اكثريت - مزه اول خرمالو - 
گلر منچستر يونايتد

 14 - شهرى در يزد - درجه عالى نظامى فرنگى 
15 - همدم - لقب كشور آرژانتين

آگهي حق تقدم سهام در خصوص افزايش سرمايه 
شركت كشت و صنعت و دامپروري شمه شير  (سهامي خاص)

ثبت شده به شماره 2890 و شناسه ملي 10196002935
 به اطالع كليه سهامداران شركت كشت و صنعت و دامپروري شمه شير سهامي خاص 
مي رساند با عنايت به مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/4/25 و تفويض 
اختيار عملي نمودن افزايش سرمايه به هيأت مديره، نظر به اينكه مقرر است سرمايه 
شـــركت از مبلغ 171/465/000/000 ريال به مبلـــغ 240/815/000/000 ريال 
منقسم به 240/815 ســـهم 1/000/000 ريالي با نام از طريق آورده هاي نقدي و يا 
مطالبات ســـهامداران مندرج در ماده 158 اليحه اصالحـــي قانون تجارت افزايش 
يابد، لذا از كليه ســـهامداران محترم شركت درخواست مي شـــود از تاريخ نشر اين 
آگهي به مدت 60 روز از حق تقدم خود نســـبت به افزايش سرمايه استفاده نمايند و 
مبلغ رسمي خريد سهام را به حساب جاري شماره 863121717 شركت نزد بانك 
كشاورزي شعبه پيشـــوا واريز و فيش مربوطه را به دفتر شركت واقع در ورامين به 
طرف پيشوا اول خيابان شهيد كوهي و به كدپستي 13536ـ33751 تسليم نمايند. 
ضمناً هر سهامدار به نسبت ســـهم خود تعداد 0/4044557198 سهم حق تقدم در 
افزايش ســـرمايه دارد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مقرر، هيأت مديره مي تواند 

سهام باقيمانده را به ساير متقاضيان واگذار نمايد. 
هيأت مديره شركت كشت و صنعت و دامپروري شمه شير (سهامي خاص)

 آگهى تغييرات شركت آ س پ سهامى عام 
به شماره ثبت 13681 و شناسه ملى 10100518071 

به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/01 تصميمات ذيل اتخاذ 
شـــد : منصور نويريان ك.م 2239764570 به عنوان عضو هيات مديره بنمايندگى 
از شركت شهر سازى و خانه سازى باغميشه به شـــماره ثبت 3239 و شناسه ملى 

10200093112 براى بقيه دوران تصدى هيئت مديره تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315588) 

 آگهى تغييرات صندوق سرمايه گذارى مشترك ارزش كاوان آينده 
به شماره ثبت 34062 و شناسه ملى 14004107956 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/05/28 و مجوز شماره 
122/38823 مورخ 97/6/12 سازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد : 

مدت فعاليت صندوق سرمايه گذارى تا تاريخ 1397/11/30 تمديد گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
 (315586) 

 آگهى تغييرات شركت پاك شيمى غرب سهامى خاص 
به شماره ثبت 257695 و شناسه ملى 10102979359 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1396/11/07 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - محل 
شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس : استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزى - شهر 
تهران-بزرگراه نواب صفوى-خيابان آذربايجان-بزرگراه نواب صفوى-پالك -510ســـاختمان 

تجارى - ادارى شهاب -3طبقه پنجم-واحد 344 كد پستى 1346955535تغيير يافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315587) 

 آگهى تغييرات موسسه بنياد شريف 
به شماره ثبت 20268 و شناسه ملى 10103183523 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/06/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد : موارد 
ذيل به موضوع موسسه الحاق و ماده مربوطه در اساســـنامه اصالح گرديد: ارائه و انجام كليه خدمات 
و فعاليت هاى رفاهى ، تفريحى و ورزشـــى ، ارائه مشاوره در زمينه تجهيز سالن ها و اماكن تفريحى ، 
رفاهى و ورزشى ، مديريت هر گونه فعاليت رفاهى ، تفريحى و ورزشى و تأسيس باشگاه ورزشى و اخذ 

مجوز فعاليت از ادارات متبوع كليه موارد مذكور در صورت لزوم پس از اخذ مجوز هاى الزم. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315585) 

 آگهى تغييرات شركت توليدى پلى اوره تان ايران سهامى خاص 
به شماره ثبت 25232 و شناسه ملى 10100706880 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1394/04/23 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى 96 به تصويب رسيد. موسسه حسابرسى بهمند به 
شناسه ملى 10100174390 بعنوان بازرس اصلى و موسسه حسابرسى فراگير اصول به شناسه 
ملى 10100323615 بعنوان بازرس على البدل شركت براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند. 

روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315581) 

 آگهى تغييرات شركت ارسن دانش كاسپين سهامى خاص 
به شماره ثبت 410941 و شناسه ملى 10320628138 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/09/12 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : نام شركت به توليدى قطعات خودرويى ارسن دانش كاسپين تغيير يافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

 (315580) 

 آگهى تغييرات شركت ترمينال آرين سهامى خاص 
به شماره ثبت 71110 و شناسه ملى 10101160383 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/04/30 تصميمات ذيل اتخاذ شد : عباس گلدوزان با 
كد ملى 2091825484 به سمت رئيس هيئت مديره و مريم مفيد نژاد با كد ملى 0049185853 به 
ســـمت نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل انتخاب گرديدند و كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور 
شـــركت با امضاى مدير عامل و رئيس هيئت مديره متفقا همراه با مهر شركت معتبر و اوراق عادى و 

نامه هاى ادارى با امضاى هر يك از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر است . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315577) 

 آگهى تغييرات 
شركت ساختمانى زيگورات سهامى خاص 

به شماره ثبت 10492 و شناسه ملى 10100424169 
به اســــتناد صورتجلســــه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/12 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى على عبدالرحيم زاده ك.م 
1460738136، آقاى جهانگير عبدالرحيم زاده ك.م1465974261 و 
خانم سيما بتمان قلنج ك.م 1380802431به سمت عضو هيئت مديره 
شركت براى مدت 2 ســــال انتخاب شدند. آقاى عليرضا ايمنى به شماره 
ملى 6309282468 و آقاى پيام طاهرى به شماره ملى 0055354459 
به ترتيب سمت بازرســــين اصلى و على البدل شركت براى مدت يكسال 
مالى نتخاب شدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى 

شركت تعيين شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (315578)

 آگهى تغييرات
 شركت ليزرهاى پزشكى آرين شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 235780 و شناسه ملى 10102767160 
به اســـتناد صورتجلســـه هيئـــت مديره مـــورخ 1397/04/01 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : آقاى ســـهيل بلوردى به شماره ملى 
0014877228 بسمت مديرعامل و عضو و خانم مليحه طالبى به 
شماره ملى1380600855 بســـمت رئيس هيئت مديره و فاطمه 
شفيعيان به شماره ملى 2091799122 بسمت نايب رئيس هيئت 
مديره انتخاب شدند. -كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از 
قبيل چك، سفته ، بروات ، عقد قرارداد و عقود اسالمى و اوراق عادى 
و ادارى با امضاى مديرعامل و يكى از اعضاى هيئت مديره همراه با 

مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

 (315576)

 آگهى تغييرات موسسه خيريه سيد الشهداء (ع) 
به شماره ثبت 2253 و شناسه ملى 10100183886 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/09/18 
ومجوز شـــماره 317 ، 14/53/1302/9564 مـــورخ 96/11/23پليس اطالعات و 
امنيت عمومى ناجا تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : – اعضاء اصلـــى هيئت مديره به 
شرح زير براى مدت 2 ســـال انتخاب شده اند : - آقاى ســـيد على رياض كدملى 
4723115749 - آقاى صالح الدين دلشـــاد كدملى 4722825149 - آقاى محمد 
سابى زا كدملى 4720730736 - آقاى على اكبر اديب زاده كدملى 4722333440 
- آقاى صادق اديب زاده كدملى 4722321310 - آقاى عبدالزهرا شـــكرى كدملى 
4722379289 - آقاى حسن رســـتمى تبريزى كدملى 0037696424 – اعضاء 
على البدل هيئت مديره به شـــرح زير براى مدت 2 ســـال انتخاب شده اند : - آقاى 
جليل منيرى كوپائى كدملى 4722338884 - آقاى سيد احمد پوره ايوانى كد ملى 
4723504214 بازرســـان (اصلى و على البدل ) موسسه براى مدت باقى مانده ، افراد 
به شرح زير انتخاب شده اند : - آقاى سيد حســـين واثق كدملى 4722417252 - 

آقاى سيد عبدالصاحب واصلى كدملى 4722385882 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (315579)

 آگهى تغييرات شركت خدماتى فنى و مهندسى آردين محك سهامى خاص 
به شماره ثبت 428933 و شناسه ملى 10320812578 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/04/31 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
-تراز نامه و حساب سود و زيان سال مالى منتهى به 1396/12/29مورد تصويب قرار گرفت. - موسسه 
حسابرســـى امجد تراز به شناسه ملى 10260117975 و موسســـه حسابرسى آگاه تدبير به شناسه 
ملى 10100592389 به ترتيب به سمت بازرسان اصلى و على البدل شركت براى مدت يكسال مالى 

انتخاب شدند . - روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315569) 

 آگهى تغييرات شركت ليزرهاى پزشكى آرين سهامى خاص 
به شماره ثبت 235780 و شناسه ملى 10102767160 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : -خانم 
فاطمه شفيعيان به شـــماره ملى 2091799122 ، خانم مليحه طالبى به شـــماره ملى1380600855 ، 
آقاى سهيل بلوردى به شماره ملى 0014877228بسمت اعضاى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. -خانم هانيه مدرسى اسفه كدملى:1289613982 به سمت بازرس اصلى و آقاى مصطفى جامه در ، 

كدملى:0323408958 بسمت بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب شدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315573) 

 آگهى تغييرات شركت كارخانجات نورد و لوله سمنان سهامى خاص 
به شماره ثبت 97131 و شناسه ملى 10101411780 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فـــوق العاده مورخ 
1397/07/26 تصميمات ذيل اتخاذ شد: اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل براى 
مدت دو سال تعيين گرديدند: آقاى عباس بغدادى كدملى5089218420 
به عنوان رئيس هيئت مديره و مديرعامل - آقاى محمود شاه محمدى كد 
ملى 0045095671 به عنوان نائب رئيس هيئت مديره - خانم شقايق شاه 
حسينى كد ملى 0060366461 به عنوان عضو هيئت مديره - امضا كليه 
اوراق و اســـناد بهادار و تعهدآور از قبيل چك و سفته و بروات و قراردادها و 
عقود اسالمى با امضاء رئيس هيئت مديره و مديرعامل همراه با مهر شركت 
و ســـاير مكاتبات ادارى با امضا يكى از اعضاى هيئت مديره يا مديرعامل 
همراه با مهر شركت و ســـاير مكاتبات ادارى با امضا يكى از اعضاى هيئت 

مديره يا مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (315572)

 آگهى تغييرات 
شركت ساختمانى زيگورات سهامى خاص 

به شماره ثبت 10492 و شناسه ملى 10100424169 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/08/12 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : آقاى على عبدالرحيم زاده ك.م1460738136 به 
سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل و آقاى جهانگير عبدالرحيم 
زاده ك.م 1465974261 به سمت نايب رئيس و خانم سيما باتمان 
قلنج ك.م1380802431 به سمت عضو هيئت مديره شركت براى 
دوران تصدى هيئت مديره انتخاب شدند. امضاء كليه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور مانند چكها، سفته ها، بروات و قراردادها و مكاتبات 

ادارى و عادى با امضاء مديرعامل و مهر شركت خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (315571)

 آگهى تغييرات شركت ايمن مهر مانا سهامى خاص 
به شماره ثبت 379874 و شناسه ملى 10320294597 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 
1397/04/01 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : خانم فاطمه شفيعيان 
2091799122، خانـــم مليحه طالبـــى1380600855 ، آقاى 
ســـهيل بلوردى 0014877228 بســـمت اعضاى هيئت مديره 
براى مدت دو ســـال انتخاب شـــدند خانم هانيه مدرســـى اسفه 
كدملى:1289613982 به ســـمت بازرس اصلى و آقاى مصطفى 
جامه در ، كدملى:0323408958 بســـمت بازرس على البدل براى 
مدت يك سال مالى انتخاب شـــدند ترازنامه و حساب سود و زيان 

سال مالى منتهى به 96/12/29 مورد تصويب قرار گرفت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (315575)

 آگهى تغييرات شركت ايمن مهر مانا سهامى خاص 
به شماره ثبت 379874 و شناسه ملى 10320294597 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/04/01 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : آقاى مرتضى شناســـى به ك م : 1375584618 
بســـمت مديرعامل (خـــارج از اعضاهيئت مديـــره )و خانم مليحه 
طالبى1380600855 بســـمت رئيس هيئت مديره و فاطمه شفيعيان 
2091799122 بســـمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى ســـهيل 
بلوردى 0014877228 بسمت عضو هيئت مديره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك، 
سفته ، بروات ، عقد قرارداد و عقود اسالمى با امضاء مديرعامل و يكى از 

اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (315574)

 آگهى تغييرات شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبى آن سهامى خاص 
به شماره ثبت 80980 و شناسه ملى 10101256492 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/11/30 و 
تاييديه سازمان خصوصى سازى به شـــماره 16560 مورخ97/6/27 تصميمات ذيل 

اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى 95 به تصويب رسيد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

 (315568) 

 آگهى تغييرات
 شركت توسعه برق و انرژى غدير مازندران شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 490875 و شناسه ملى 14005794320 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 
1397/08/28 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : موسسه حسابرسى و 
خدمات مديريت آرمان نوين رسيدگى حسابداران رسمى به شماره 
ثبت 19554 و شناســـه ملى 10103013428 به عنوان بازرس 
اصلى و موسسه حسابرسى بهراد مشـــار به شماره ثبت 13898 و 
شناسه ملى 10840017999 به عنوان بازرس على البدل شركت، 
براى يكسال مالى تعيين گرديد. روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه 
كثير االنتشار جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. ترازنامه و 
حساب سود و زيان سال مالى منتهى به 97/6/31 به تصويب رسيد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315570) 



وادي ادبيات
پنجشنبه 20 دي 1397ـ    3 جمادياالول  1440ـ    10  ژانويه 2019ـ  سال نود و سومـ  شماره 27194

خلوت انس

مقدمه: 
عشق از مهمترين اركان شعر و ادب فارسى است. 
از عشـــق زمينى كه پيونددهنده قلب آدميان است تا 
عشـــق عرفانى كه وديعه الهى در وجود آدمى است، 
انواع عشق در شعر فارسى تجلى يافته است. از ديرباز، 
عشق حقيقى و عشق مجازى، دو عنصر مهم در ادبيات 
عاشقانه فارســـى است. موالنا جاللالدين در دفتر اول 

مثنوى شريف مىفرمايد:
هرچه گويم عشـــق را شرح و بيان

چون به عشق آيم خجل باشم از آن
گرچه تفســـير زبان روشنگر است

ليك عشـــق بىزبان روشنتر است
چون قلم اندر نوشـــتن مىشتافت

چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت
عشق منشاء تحوالت بشرى است و انواع مختلفى 
دارد. عشـــق افالطونى يكى از انواع عشـــق است كه 
افالطون فيلسوف يونانى آن را در كتابش تحت عنوان 
«ضيافت» شرح داده اســـت. عشق افالطونى در تقابل 
با عشق رمانتيك است. عشق رمانتيك نوعى از روابط 
عاطفى ميان آدميان اســـت كه منشاء آن احساسات و 

طلب وصل است. 
عشق عرفانى، نوعى توصيفناپذير از عشق است 
كه در احوال درونـــى آدمى تاثير زيادى دارد. در كالم 
عرفا اين نوع از عشق، مانند خورشيد سوزاننده است. 
در عين حال تجربه عشـــق عرفانى تجربه شـــخصى 
اســـت. عرفا اين صورت از عشـــق رازآلود را قابل 
وصف نمىدانند. عطار نيشابورى درباره عشق عرفانى 

مىگويد:
خاصيت عشقى كه برون از دو جهان است

آن است كه هر چيز كه گويند نه آن است
عشـــق درهمه انواع آن فوق تعينات و راز هستى 
است. عرفا آن را منشـــاء حركت در هستى مىدانند 
و مهمتريـــن عنصر حياتى معرفـــى مىكنند. مولوى 

مىفرمايد:
دور گردونهـــا زموج عشـــق دان        

گر نبودى عشـــق بفسردى جهان
در شعر فارسى، عشـــق موجب حيات كائنات و 
امرى مقدس است. انواع عشـــق هم در شعر فارسى 
به بيان آمـــده، همانطور كه در ادبيات يونان قصهها و 
افسانههاى عاشـــقانه حول دو عنصر اصلى (اروس و 
آگاپه) بيان شده است. در ادبيات يونانى، اروس عشق 
به يك فرد و آگاپه عشـــق به كل آدميان بوده است. اما 
صورتبندى كلى آن در ادبيات كالسيك فارسى به دو 

قسم است: عشق حقيقى و عشق مجازى.
 تعاريف انواع عشـــق در فرهنگ هاى مختلف 
يكسان نيست، ولى مشابهتهاى زيادى بين آنها وجود 
دارد. عشـــق به معناى عام آن:«دلدادگى، دوستداشتن 
فرد و يا دوستداشـــتن چيزى» مهمترين ركن شعر و 

ادبيات عالم است. 
ديدگاه انديشـــمندان ايرانى پيرامون جايگاه عشق 
در شعر فارســـى، تفكر شاعران ايرانى و انواع عشق را 
معرفى مىكند. در اينكه هر كدام از شـــاعران بزرگ، 
جنبههاى مختلفى از عشق را به نظم كشيدهاند، حرفى 
نيست. در اين جســـتار، به معرفى مختصر ديدگاههاى 
متفاوتى مىپردازيم كه نويسندگان سرشناس در ساليان 
اخير مطرح كردهاند. گفتار ادبى آنها ما را با جهات متنوع 

عاشقانههاى ايرانى در اشعار فارسى آشنا مىكند.

فردوسى

استاد محمدعلى اسالمى 
ندوشن، نويسنده و محقق، عشق 
در شـــاهنامه حكيم ابوالقاسم 
فردوســـى را نوعى متفاوت در 
شعر فارســـى معرفى مىكند. 
عشق در شاهنامه به اعتقاد وى 
«عشق شاد» اســـت. عشق شاد و كامياب با ساير صور 

عشق در شعر فارسى تفاوت دارد.
 شاهنامه اثر حماسى بزرگى است و عمده مباحث 
در رابطه با تفســـير آن با عناصر «حماسى» و «پهلوانى» 
عجين است. آثارى هم كه توسط شاهنامهپژوهان تاليف 
شده، اغلب از همين منظر بوده است. در حالى كه استاد 
اسالمى ندوشن در گزيده مصاحبههايش تحت عنوان 

«سيماى يك فرهنگمدار»، از جايگاه عشق در شاهنامه 
گفته است. به اعتقاد وى، عشـــق در شاهنامه پرورده 

وصال و توأم با شادى بوده است. 
استاد اسالمى ندوشـــن مىگويد:«شاهنامه كتابى 
اســـت كه از زندگى حرف مىزند؛بنابراين هرچه در 
زندگى هست، در اين كتاب هم هست، از جمله عشق. 
البتّه كلمة به معنايى كه در غزل فارسى آمده، نيامده، به 
جاى آن مهر و دلبســـتگى و مترادفهاى آن به كار رفته. 
ما در شاهنامه با عشق، به طور طبيعى و روشن روبرو 

هستيم. 
بدون تكّلف، با مشـــاركت جسم و جان، هر دو. 
روبرويى زنى اســـت با مردى كـــه در آن غريزة ذاتى 
انسان تلطيف شده و با تمدن آراسته گرديده. نمونههاى 
آن از همه برجســـتهتر در دورة باستانى، دلدادگى زال 
و رودابـــه، بيژن و منيژه، تهمينه و رســـتم و كتايون و 
گشتاسب است. عجيب است كه در تمام اين عشق ها، 
زن پيشقدم مىشود و اين خود مىنمايد كه تا چه اندازه 
خواســـت طبيعى ادامة نسل (كه زن امانتدار آن است)، 

به كار مىافتد.
 زن در عمق نهاد خود، طالب مردى است كه بتواند 
بهترين فرزند را بـــراى او بياورد (نمونهاش تهمينه) و 
براى اين منظور، مردى را برمىگزيند كه اين خواست 
را اقناع كند. در ميان عشق شاهنامه و عشق غزل هاى 
فارسى (مثًال ســـعدى و حافظ)، تفاوت عمدهاى ديده 
مىشود. گرچه هر دو در سرچشمه به هم مىرسند. 

اوضاع و احوال ايران در دوران بعد از اســـالم، به 
گونهاى است كه عشـــق با عرفان آميخته مىشود. اين 
اســـت كه مثًال در نزد حافظ مىتواند در يك بيت از 
جسم حرف باشد و در يك بيت از جان. به طور كّلى، 
پروردة وصال اســـت و در تغّزل دوران بعد، پروردة 

هجر؛ يعنى ماهيّت عشق در گرو كامنيافتگى است. 
نمونة بارز آن را مىتوان گفت كه مجنون اســـت. 
اين هر دو نوع، هر يك زاييدة زمان خود هستند. يكى 
حاصل دوران گردن فرازى كشـــور، و ديگرى حاصل 
دوران فرود. اما اين وجه مشـــترك در هر دو نوع، بايد 
مانعى بر سر راه داشته باشـــد. عشق در مانع، رشد و 
بالندگى مىيابد. منتها در دوران باســـتانى، مانعها از 
پيش پا برداشته مىشـــوند، و كار به وصال مىانجامد، 
در دوران بعد بر اثر مانع، عشـــق در هجر درازمدت، 

دوام مىيابد.»
به اعتقاد استاد اسالمى ندوشن، ايرانى در برههاى 
از زمان «غمپســـند» مىشود. وقتى حافظ مىگويد:«كه 
دل بـــه درد تو خو كرد و تـــرك درمان گفت»،معلوم 
است كه شـــادى كمتر در زندگى طبيعى جارى بوده 
اســـت. نگرانى از اينكه فردا چه مىشود بازتاب ناامنى 
در زندگى بوده است. به اعتقاد او انسان نااميد از وضع 
زندگى، رو به آسمان برده و اين موجب گشته تا شعر 
عرفانى ســـربرآورد. چرا كه انسان در طلِب هواى تازه 

بوده است. 

حافظ

اســتادبهاءالدين 
خرمشاهى،نويســـنده وحافظ 
پژوه، صاحب آثـــارى مانند 
«شرح عرفانى غزلهاى حافظ» 

«ذهن و زبـــان حافظ» و «حافظ حافظه ماســـت» در 
خصوص خواجه شـــمسالدين محمد حافظ شيرازى 
است. وى در كارنامه تاليفاتش تحقيقات مهمى در زمينه 

شعر فارسى و بخصوص شعر حافظ دارد. 
استاد خرمشاهى،بارها در وصف جنبههاى الهوتى 
و ناسوتى شـــعر حافظ مطالبى نوشته است. به نظر او 
هر دو جنبه در شعر حافظ متجلى است. استاد خرمشاهى 
مىگويد:«ديوان او سرشـــار از عشق دنيوى است؛ ولى 
حافظ معشوقى ادبى هم دارد كه چشم و ابروى خاصى 
هم ندارد و اصًال معلوم نيست كه جان داشته باشد يا نه، 

چرا كه صرفا از ادبيات گرفته شده است:
جمال شخص، نه چشم است و زلف و عارض و خط

هزار نكته در اين كار و بار دلدارى است
لطيفهاى است نهانى كه عشق از او خيزد

كه نام آن نه لب لعل و خط زنگارى است
رنِد حافظ، همان حافِظ رند است. همان طورى كه 
حافظ در ديوانش جلوه مىكند، آن اساس رندى است؛ 
يعنى اخالق را رعايتكردن. يك نفر بر من ايراد گرفت 
كه:«رندى با اخالق قابل جمع نيســـت»؛ گفتم بله، اين 
رنديى كه مردم اين روزگار پيشـــه كردهاند، پيشاپيش 
اخالق را به قتلگاه مىفرستند؛ اما رندى حافظ صرفًا در 
جهت رعايت اخالق است. منتهي او وسواس اخالقى 

نداشته است.
 حافظ دغدغه اخالق، اعتقاد، شخصيت و خصال 
اخالقى داشـــته است. رندى حافظ براى خوشزيستن 
است و نه رستگار شدن. اما لزومًا ضدرستگار شدن هم 
نيســـت. اين طور نيست كه هر كس رند باشد، الجرم 

آخرتش را هم برباد داده باشد. 
اين رند، رند ناقص اســـت. خود حافظ انسانى 
است رســـتگار؛ چرا كه مىداند رستگارى جاويد در 
«كمآزارى» اســـت و حكم و مواعظ بسيار شيرينى به 
بهترين وجهى با واالترين هنر و با باالترين سطح زبانى 

به ما عرضه كرده»
 به اعتقاد استاد بهاءالدين خرمشاهى، حافظ رندى 
اســـت كه به عشق توجه دارد و رســـتگارى آدمى را 
در عناصر اخالق و كمآزارى ديده اســـت. كمآزارى، 
كردارى است كه حافظ آن را سرلوحه زندگى سعادتمند 

معرفى مىكند. 
استاد خرمشـــاهى از فرهنگى عرفانى حرف زده 
اســـت كه نوعى عشـــق متعالى در آن جارى است. 
عشقى كه عاشق در مجراى آن به همه موجودات مهر 

مىورزد.
 در اعتقاد حافظ، كســـى كه رســـم عاشقى به 
جاى بياورد، آزارش به ســـاير موجودات نمىرسد. در 
شعر حافظ، غرور بزرگترين گناه است و ظاهرگرايان 
نماد انســـان هاى مغرور هســـتند. او به عشـــق بها 
مىدهد. چـــرا كه خلوص و يكرنگـــى در آن متبلور

 است.

سعدى

اســتاد همايون كاتوزيان
در زمينه تاريخ، جامعهشناسى و 
ادبيات، آثار متعددى تاليف كرده 
و به شعر فارســـى هم اهميت 
داده است. بيشترين مقاالت در 

باب غزل هاى سعدى به قلم اين نويسنده است. او در 
تاليفاتش تفاسير جذابى در رابطه با جنبههاى مختلف 
شعر ســـعدى عرضه كرده اســـت. در كتاب «فرهنگ 
تاريخ سياســـت» مقالهاى به سعدى اختصاص داده و 
توضيحاتى در رابطه با مروت، انسانيت، عدل، انصاف، 

اخالق و عفت در اشعار سعدى مىدهد.
 اودر تكميل مطلبش مىگويد:«قدر شعر عاشقانه 
سعدى، چه در ايران و چه در خارج از ايران، به اندازه 
كافى شـــناخته نشده است. سعدى معموالً با گلستان و 
بوستان شناســـايى مىشود و شهرت او به عنوان استاد 
غزل كم است. شـــايد بتوان گفت كه در ميان شاعران 

قديم ايران، كسى عاشقتر از سعدى نبود. 
البته مراد از عشـــق و عاشقى در اينجا همان عشق 
زمينى و مجازى يعنى عشـــق انسان به انسان است، نه 
عشق الهوتى و حقيقى. سرودههاى سعدى درباره عشق 
انسان به انسان، نشـــانه تجربه عميق و گسترده شاعر 
در عاشقى اســـت. اين غزل ها در عالى ترين حّد بيان 
عاشقانه و ماهرانهترين تكنيكهاى غزل فارسى سروده 

شدهاند.
 من غزل هاى ســـعدى را به پنج گروه تقســـيم 
كردهام: در بيان عشـــق، در وصف معشوق، در شب 
وصل، در شب هجر، در اخالق و عرفان، گرچه گروه 

آخر بيش از ده درصد غزل ها نيست.»
اســـتاد همايون كاتوزيان در تعدادى از آثارش، 
خصوصيات شعر سعدى را به رشته تحرير آورده است. 
كتاب «سعدى، شـــاعر زندگى، عشق و شفقت»،يكى 
از كتاب هاى تازه اوســـت. در اين كتاب كه شـــامل 
هفت بخش است، يك بخش به عشق در آثار سعدى 

اختصاص داده شده است. 
وى خميرمايه اصلى غزليات ســـعدى كه عبارتند 

از:«زيبايىدوستى» و «ستايش زندگى» را بررسى كرده 
است.

 واقعيت اين اســـت كه شناخت ما از سعدى، در 
محدوده اشعار تعليمى اوست. چون از قديمااليام روش 
تعليمى ســـعدى محل بحث بوده است. در سال هاى 
اخير به بركت توجه اســـتاد كاتوزيان، مباحث بيشترى 
حول غزل هاى ســـعدى شكل گرفته كه تا قبل از اين 

در انظارغايب بود.
 به اعتقاد وى، سعدى معلم اخالق، مروج عرفان و 
صاحب حكمت عملى است و تنها شاعر بزرگ ايرانى 
اســـت كه تقريبًا درباره همه چيز حرف داشته است: 
عشـــق و عرفان، دين و دنيا، عفت و اخالق، دولت و 
جامعه، داد و بيداد، شاه و وزير و… در نتيجه هر كس 

از ظن خود به او نگريسته است. 
رفتى و همچنان به خيال من اندرى

گويى كه در برابر چشمم مصورى
فكرم به منتهاى جمالت نمىرســـد

كز هر چه در خيال من آمد نكوترى
مه بر زمين نرفت و پرى ديده برنداشت

تا ظن برم كه روى تو ماه است يا پرى

مولوى

موالنـــا جاللالدين محمد 
بلخى، اعتقاد دارد كه عشق راز 
حيات اســـت. عشق در ديدگاه 
مولوى، حديثى اســـت كه در 
شرح و بيان نمىگنجد. در بيان 
وى، درك حقيقِت عشق،مستلزم 
عاشقشدن است. مولوى، عقل 

را راهنماى بشر و عشق را مقصود غايى عنوان مىكند. 
در تفكر مولوى،عشق صدرنشين است.

 استاد محمدعلى موحد كه از بزرگترين محققان 
ايرانى است، در حيطه مولوىشناسى آثار متعددى دارد. 
او درباره «فيه مافيه»، «مثنوى» و «غزليات شـــمس»، 
تحقيقات مهمى دارد و «تصحيـــح مثنوى مولوى» از 
شاهكارهاى اوســـت. به اعتقاد استاد موحد، تأمالت 
موالنا به سه بخش تقسيم مىشود:«تحليلها، عاشقانهها 

و حكميات».
 وى عاشقانههاى موالنا را بخش مهمى از تامالتش 
دانســـته كه در تغزالت، مناجاتهـــا، زبان حالها و 
حديث نفسهاى او در مثنوى ذكر شـــده است. پيام 
عرفانى مولوى در همه دوران پيام عشـــق و صلح بوده

 است. 
استادمحمدعلى موحد مىگويد كالم موالنا جاذبيت 
خود را از تركيب معجزهگر سه اكسير(شعر و موسيقى 

و قصه) كسب مىكند.
 قصههـــاى منظومى كه در درجـــه اول مبتنى بر 
حكمت است و عشـــق را اصِل زندگى قرار مىدهد. 
موالنا شاعرى است كه به معنى زندگى توجه دارد.آمدن 
به دنيا، رفتن از دنيا و حيات و ممات، اولين ســـؤاالت 

اوست.
 به اعتقاد مولوى، زندگى زمانى ارزش پيدا مىكند 
كه آدمى در جســـتجوى معنى برآيد. عقل بشرى، در 
دايره محاسبات ســـير مىكند. بدين صورت، حساب 
هزينه و فايده را مىكند. اين امر غلطى نيست، ولى اگر 
امور به طور مطلق بر اين قاعده بچرخد، آدمى از ارزش 

معنويت در زندگى غافل مىشود.
 وقتى زندگى عارى از معنى بشـــود، مالپرستى، 
قدرتطلبى، زيادهخواهـــى و انواع خودمحورىها در 
آدمى جمع مىشـــود. زندگى عارى از معنى آنجاست 
كه انســـان فقط خود را مىبيند و جز خود را نمىبيند. 
مقتضاى زندگى باارزش، معنويتى اســـت كه با عشق 
عجين باشد. عشق در آثار موالنا حقيقت زندگى است 
كه راز آن جز در دل عاشـــقان مكشوف نيست. پيام 
موالنا ناظر به اين مطلب اســـت كه خمير آدمى اگر با 
عشق بياميزد، عارى از منيّت و خودستايى مىشود. اين 
اعجاز عشق در انواع الهوتى و ناسوتى آن است كه به 

قلبهاى آدميان در همه اعصار گرما بخشيده است.
عشق باشد چون درخت و عاشقان سايه درخت

سايه گرچه دور افتد بايدش آنجا شدن
بر مقام عقل بايد پير گشـــتن طفل را

در مقام عشـــق بينى پير را برنا شـــدن

  مجيد سلطانى

  راز حيات در شعر فارسى

نگاهي گذرا به رباعيهاي «اميد استيفا»

پايان همين رباعيام، جان بدهم!

دوشنبه شب، 17 ديماه، در يكي از شبهاي 
شعر انجمن ادبي ققنوس در غرب تهران، آيين 
رونمايي از مجموعه رباعيهاي «اميد استيفا» 
شاعر و ترانهسراي خوش ذوق برگزار شد.در اين مراسم، يك مجموعه 
كوچك جيبي كه از سوي انتشارات گيوا منتشر شده است، با شماري از تازهترين 
سرودههاي اين شاعر فعال تهراني با عنوان «مستار» به دوستدارانش تقديم
 شد.در اين آيين كه تعداد بيشماري از شاعران معاصر حضور داشتند، 
اميد استيفا چند نمونه از رباعي اين مجموعه را با ياد دخترش«مستار» 
قرائت كرد.با اميد به توفيق روزافزون براي او، چند رباعي از اين 

مجموعه جديد را در اين مجال ميآوريم:

نزديك اذان مغرب و افطار اســـت 
اندوه به ســـينهام، سپهســـاالر است

هنگام اجابت دعا هســـت، اي واي
انگار كه پاي گريهاي در كار است

***
نقشي ز تبســـم به لبم ترسيم است

انگار كه صد غصه در او تقسيم است
من مات در اين عكس به غم آلوده...

عكسي كه چنان آگهي ترحيم است
***

يك لحظه قبول ميكنـــم، آنگه رد
انگار كه تصوير تو جـــان ميگيرد

با ديدن تصوير تو بغضي هر شـــب
در مـــن متولـــد شـــده و ميميرد

***
دلخونتر از داغ شـــقايق شـــدهام

آهنـــگ غريبانـــه هقهق شـــده  ام
غمگينترم از ماه به تنهايي شـــب

در خلوت خود آيينه دق شـــدهام
***

سخت است گنه نكرده تاوان بدهم
به خاطر خود رنج فـــراوان بدهم

اي كاش دعا كني برايم... اي كاش
پايان هميـــن رباعيام، جـــان بدهم

اي سياســـت مرد با ايمان عجين
زميـــن ايـــران  فرزانـــه  نكـــو  اي 

اي گرامـــي گوهـــر ايـــن آب و خـــاك
پـــاك مـــردان  آريـــا  ز  يـــادگاري 

پرشـــكيب ســـياهي  پيـــكار  بـــه  اي 
وي ريـــا را دشـــمن و حـــق را حبيب

جـــان فرخنـــده  ســـيرت  نجابـــت  اي 
وي بـــه رزم خصـــم ميهـــن پرتـــوان

نـــاب آراي  بـــا  بنمـــوده  رهـــا  اي 
اضطـــراب از  وطـــن  محـــزون  مـــام 

متيـــن روشهايـــي  ابـــداع  بـــه  اي 
نويـــن ايرانـــي  ســـاالر  قافلـــه 

پرثـــواب جهـــدي  بـــه  رهانيـــده  اي 
بـــاب1 تبهـــكاري  از  را  حـــق  ديـــن 

اي بـــه غيـــرت يـــار و معمـــار وطن
كـــز تـــو شـــد بالنـــده گلـــزار وطن

نـــام توقامـــوس عـــزم اســـتاي اميـــر
حركـــت انـــدر خـــط مردانـــي كبيـــر

شـــد ز تدبيـــر تـــو خصـــم مـــا زبون
آنكه بـــود اســـتاد صـــد مكر و فســـون

تو فلك بـــودي و دشـــمن چـــون مگس
كـــي مگـــس آرد فلـــك را در قفـــس

كمنـــد در  كشـــيدي  ميهـــن  دشـــمن 
شـــد زنامت ملـــك و ملـــت ســـربلند

مانـــد كوتـــاه  دامنـــت  از  او  دســـت 
از تـــو او در حســـرت يـــك آه مانـــد

داد مـــرد  اي  ملـــك بـــه  آبـــرودادي 
راد فرزنـــد  نكـــو  را  فراهـــان  اي 

بهـــر حفـــظ كشـــور از جهلـــي فزون
دارالفنـــون در  اقـــدام  كـــردهاي 

خـــون پاكـــت همچو خـــون هر شـــهيد
دميـــد آگاهـــي  و  بخشـــيد  زندگـــي 

ضميـــر نيكـــو  اي  بخشـــيد،  زندگـــي 
كويـــر زمســـتان  در  شـــهادت  بـــا 

نامهربـــان شـــه  آن  خونـــت  ز  شـــد 
تـــا ابـــد رســـوا بـــه تاريـــخ جهـــان

تا ابد زان خون كه شـــد در فيـــن روان
بيگمـــان آيـــد  اســـتقالل  بانـــگ 

تـــا ابـــد يـــادت بـــود ســـبز، اي امير
اي بـــه اصالحـــات و همـــت بينظيـــر

تـــا ابـــد از مـــا بـــه جانـــت آفريـــن
اي بـــه غيـــرت چـــون نياكانـــت ثمين

درود از«ســـامان»  پاكـــت  روان  بـــر 
اي سراســـر طاعـــت و ايمـــان و جـــود

1ـ اشاره است به فتنه بابيه كه توسط اميركبير سركوب گرديد.

زكوي يار ميآيد نســـيم باد نوروزي
از اين باد ار مدد خواهي چراغ دل برافروزي
بيت باال، مطلع غزلي اســـت از حافظ كه براي رسيدن 
نوروز سروده است. در يكي از ابيات اين غزل، اسرار زيبايي 
نهفته است كه قصد آن داريم تا آن را باز گشاييم. اين بيت 

در زير ميآيد:
سخن در پرده ميگويم چو گل از غنچه بيرون آي

كه بيش از پنج روزي نيست حكم مير نوروزي
در مصرع نخســـت اين بيت، حافظ دنيايي از اسرار را 
در پرده ميگويد و آن اين اســـت كه سفارش ميدهد ما را 
كه بايد همچو گل از غنچـــه بيرون آييم و از غنچه به گل 
تبديل شويم. به طوري كه برهمگان آشكار است، ميوه گياه 
از فرايند تحول گل به دســـت ميآيد و در فرايند خلقت، 
تا غنچه گشوده نشـــود و گل شكوفا نگردد، ميوه به دست 

نميآيد.
در فرايند زايش، بايد كه غنچه شـــكفته شود و به گل 
تبديل گردد. در ساختمان گل (كه خود يك سيستم است) 
1 دو بخش با دو وظيفه در درون جام گل نهفته اســـت كه 
موجب زايش و توليد ميوه ميشود. عنصر نرينگي يا همان 
گردهها كه در كيسههاي كوچكي به نام «بساك» نهفته است. 
بساك كيسهاي است كه دانههاي گرده در آن قرار دارد و اين 
كيسه بر نوك ميلههايي است كه «پرچم» نام دارد كه از جام 

گل به بيرون كشيده ميشود.
در هر يك از اين كيسهها صدها دانه گرده قرار دارد كه 
هر كدام آماده بارور كردن مادگي گل اســـت. عنصر مادگي 
«برچه» نام دارد. برچه، اندام مادگي گل است كه داخليترين 
بخش گل است و از سه بخش «كالله»، «خامه» و «تخمدان» 
تشكيل شده اســـت. كالله باالترين بخش مادگي گل است 
كه براي جذب دانههاي گرده، نگه داشتن و روياندن آنها و 

توليد ميوه است. 
خامه قســـمتي از اندام ماده گل بين كالله و تخمدان 
است كه دانه گرده از طريق آن به تخمدان ميرسد. تخمدان 
بخش پاييني و حجيم اندام مـــاده گل كه تخمكها در آن 
توليد ميشـــوند. اين قســـمت پس از لقاح به ميوه تبديل 
ميشود. پرچمها دورادور مادگي (برچه گل) را فرا گرفتهاند 

و كالله سر، برچه را به تخمدان مرتبط ميسازد.
براي توليد مثل و پيدايش ميوه، الزم است كه گردهها 
(تخمها) از پرچم بر ســـر كالله قرار گيرند تا از آن طريق 
و از ميـــان خامه (لوله) به تخمدان برســـند و تخمكهاي 
گل را در تخمدان بارور ســـازند.   اين عمل عمدتًا توسط 
حشرات صورت ميگيرد. ميدانيم كه رنگ و عطر گل، تأثير 
مستقيمي بر زايش و توليد ميوه ندارند. طبيعت عطر و رنگ 
گلبرگها را براي جذب حشرات آفريده است و كاسبرگها 
براي محافظت از كل ساختار گل به ايفاي نقش ميپردازند.

حشـــرات با ديدن رنگ گلبرگها يا بوييدن عطر گلها 
به سوي گل جذب ميشـــوند وبراي مكيدن شهد گلها بر 
روي آنها مينشينند. در خلقت حشرات، پاي آنها كركدار و 
پرزدار آفريده شـــده است. اين پرزها نقش مهمي در زايش 
ميوه دارند. هنگامي كه حشـــره در دايره ساختار گل قرار 
ميگيرد و بر روي پرچمها مينشـــيند، بساك پاره ميشود 
و گردههاي پرچم به پرزهاي پا و بدن حشـــره ميچسبد و 
زماني كه حشـــره ميخواهد درون جام گل جا به جا شود، 
تعدادي از اين گردهها برسر كالله ميافتد و از آنجا از طريق 
خامه (لوله) به تخمدان ميرسد و تخمك را بارور ميسازد 
و لقاح انجام ميگيرد. در برخي موارد، باد هم گرده افشاني 

ميكند و نقش عامل لقاح را بر عهده ميگيرد.
خداوند در قرآن فرموده است كه ما حشرات و باد را 

مأمور كرديم تا گياهان را بارور سازند. پس از لقاح و تبديل 
گل به ميوه گلبرگها و كاســـبرگها كه در فرايند زايش و 
توليد مثل، مأموريت خودرا انجام داده اند، پژمرده ميشوند 

و ميريزند و ميوه جلوه گري ميكند.
حافظ در اين شـــعر، قصد آن دارد كـــه بگويد اگر 
ميخواهيم بارور شويم، بايد از خود به در آييم و از پيلهاي 
كه به دور خود بســـته ايم، خارج شويم و چون پروانه به 
پـــرواز در آييم. او ميگويد كه بايـــد از غنچه و از حالت 
نشكفتگي بيرون آييم و گل شويم تا بارور گرديم. به تعبيري 
ديگر، آناني كه نميخواهند بشـــكفند، بارور نخواهند شد. 
براي بارور شـــدن، بايد دگرگون شد و مهاجرت كرد و به 

فرآيند هستي پيوست.
از ديدگاه حافظ، غنچه يك سيستم بسته است و پويايي 
ندارد و ناگزير به فناست. براي رهايي از فنا و نيستي و براي 
شكوفايي، بايد سيستم باز شود و با سيستمهاي پيرامون(باد 
و حشـــرات) ارتباط برقرار كند و به ياري امكاناتي كه اين 
سيســـتمها در اختيار دارند، بارور شود. بايد با سيستمهاي 
ديگر در ارتباط بـــود و با آنان تعامل برقرار كرد و با تبادل 
اطالعات و افكار به تكامل رســـيد. او عقيده دارد آناني كه 
نميخواهند از انزواي خود بيرون آيند، چيزي به دســـت 

نخواهند آورد.
بايد از انزوا و خلســـة خود بيرون آيند و از ســـكون 
و ثبات دست شـــويند و به فرايند پوياي زندگي بپيوندند. 
هر يك از ما در نظام خلقت نقشـــي داريـــم كه بايد ايفا 
كنيم. شـــگفت آور است كه در سده هشتم هجري، خواجه 
شـــمسالدين محمد حافظ، به چنين رموزي پي برده و در 

اشعار خود آن را آشكار كرده است.
در اين زمينه، موالنا جاللالدين محمد بلخي، در سده 
هفتم هجري بر سيستم بسته انتقاد ميكند و معايب آن را بر 
ميشمرد. وي در باره سيستمهاي بسته2 هشدار ميدهد و 
اين سيستم را به «ده» يا «آبادي» تشبيه ميكند و ميفرمايد:

ده مـــرو ده مـــرد را احمـــق كند
عقـــل را بي نـــور و بـــي رونق كند

قـــول پيغامبـــر شـــنو اي مجتبـــي
گـــور عقل آمـــد وطن در روســـتا

هر كه را در رســـتا بود روزي و شام
تـــا بماهـــي عقـــل او نبـــود تمام

تـــا بماهـــي احمقـــي بـــا او بود
از حشـــيش ده جز اينهـــا چه درود

وانـــك ماهي باشـــد اندر روســـتا
روزگاري باشـــدش جهـــل و عمي

ده چه باشـــد شـــيخ واصل ناشـــده
دســـت در تقليد و حجـــت در زده

به تعبير موالنا از آنجا كه ده يك محيط بســـته است، 
بيگانه در آن راه ندارد؛ كمترين تعامل را با سيستم پيرامون 
دارد مردمان ساكن در آن با هم خويشاوندي دارند و غريبه 
را در خـــود راه نميدهند نه دختر از بيگانه مي گيرند و نه 

دختر به بيگانه ميدهند. زمينهاي كشاورزي محدود است و 
زمينه اشتغال غير كشاورزي به شدت محدود و توليد سنتي 
است. بنابراين، نمونه كامل يك محيط بسته است كه در آن 
شكوفايي ذهن و تبلور انديشه راه ندارد و هر تازه واردي به 
اين محيط و سيستم بسته، خود نيز دچار اين انزوا ميشود و 
از انديشه باز ميماند.در اين زمينه، حكمت سعدي نيز قابل 
توجه است. به نظر ما مبدع «نظريه سيستمها» سعدي عليه 
الرحمه است. اين حكيم و دانشمند بزرگ سده هفتم هجري 
كه جهان بيني و حكمت وي بي مانند اســـت و تجربيات 
گرانبهايي را از ســـير در آفاق و انفس داشـــته و در پنجاه 
سالگي، پس از عمري تحصيل و تدريس و سير و سياحت، 

آثار خود را پديد آورده است؛ ميفرمايد:
بنـــي آدم اعضـــاي يـــك پيكرند

كـــه در آفرينـــش ز يـــك گوهرند
چو عضـــوي بـــه درد آورد روزگار

دگـــر عضوهـــا را نمانـــد قـــرار
تـــو كز محنـــت ديگران بـــي غمي

نشـــايد كـــه نامـــت نهنـــد آدمي
به طوري كه ديده ميشود، بر اساس تعريف سيستم، 
ســـعدي انســـانها را در نظام خلقت، اجزاي يك سيستم 
كل ميداند و ناكارآمدي هر يك از اجزا(زير سيســـتمها)را 
اخالل در كار سيستم ميداند و اظهار ميدارد كهاي آدم(زير 
سيستم)،تو كه با ديگر اجزاي سيستم همراهي نميكني، زير 
سيستم نيستي(نشايد كه نامت نهند آدمي). همچنين سعدي 

در ابياتي ديگر اين نظريه را تبيين ميكند:
ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند

تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري
همه از بهر تو سرگشـــته و فرمانبردار

شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبري
اين بدان معني است كه هر كسي بايد وظيفهاي را كه بر 

عهده دارد، انجام دهد تا مجموعه كل سيستم پاسخ دهد.
حكيم گنجه، نظامي، شاعر معروف ايراني در قرن ششم 
هجري قمري نيز با جهان بيني خاصي به نظريه سيســـتمها 

ميپردازد و ميفرمايد:
ســـپهر الجـــوردي  خراميـــدن 

همـــان گرد بر گشـــتن مـــاه و مهر
مپنـــدار كـــز بهـــر بازيگريســـت

ســـراپردهاي اين چنين سرسريســـت
در اين پرده يك رشـــته بيكار نيست

ســـر رشـــته بر ما پديدار نيســـت
كه دانـــد كه فردا چه خواهد رســـيد

ز ديـــده كـــه خواهد شـــدن ناپديد
«شيخ محمود شبستري»هم در گلشن راز در تمثيل در 

ميان وحدت كارخانه عالم ميفرمايد:
تو گويي هســـت اين افـــالك دوار

به گردش روز و شب چون چرخ فخار
وز او هـــر لحظـــهاي دانـــاي داور

ز آب وگل كنـــد يك ظـــرف ديگر
هر آنچه در مكان و در زمان اســـت

ز يك اســـتاد و از يك كارخانه است
كواكب گـــر همـــه اهـــل كمالند

چرا هـــر لحظه در نقـــص و وبالند
همه درجاي و ســـير و لون و اشكال

چـــرا گشـــتند آخر مختلـــف حال
چرا گه در حضيـــض و گه در اوجند

گهـــي تنهـــا فتـــاده گاه زوجنـــد
اكنون باز ميگرديم به حضرت حافظ. وي در مصرع 
دوم بيت ياد شـــده ميفرمايد كه:«بيش از پنج روزي نيست 
حكم مير نوروزي». براســـاس ســـنتهاي نوروزي كه از 
قديميترين ايام تاكنون پابرجا مانده است، در ايام نوروز در 

هر محله، كوي، برزن و روستايي مردم اجتماع ميكردند و به 
قيد قرعه يك نفر را از ميان خويش براي تصدي مقام «مير 
نوروز»ي برمـــي گزيدند. او به مدت 5روز زمام امور را در 
دست ميگرفت و حاكمان و فرمانروايان محلي نيز در اين 

مدت مقام خود را به او واگذار ميكردند.
ميرنوروز، فرمانرواي آن جمع ميشـــد و فرمانهاي 
صادره از ســـوي او در طول مدت فرمانروايي (پنج روز) 
براي همگان الزم االجرا بود. پس از گذشت پنج روز، مقام 
«ميرنوروزي» از او گرفته ميشـــد و مير نوروزي دوباره به 
كسوت پيشين خويش باز ميگشت و زندگي عادي خود را 

از سر ميگرفت.
اگر مير نوروزي از ميان مردان دانا و هوشيار برگزيده 
ميشـــد، منشـــاء اثرات و امور نيكو ميشد. به پاك كردن 
گذرگاههـــا، اليروبي جويها و نهرها، آشـــتي دادن مردم، 
زدودن كدورتهـــا و انتشـــارخوبيها و نيكوييها فرمان 
ميداد. در صورتي كه قرعة فال ميرنوروزي به فردي ناباب 
و بذلهگو يا پريشان احوال و نادرست ميافتاد، مردم مدت 
پنج روز در عذاب و رنج بســـر ميبردند و بسا ميرنوروزي 
كه مردم را به اجبار به انجام كارهاي ناپســـند و نسنجيده 

فرمان ميداد.
 در برخـــي موارد ديگر نيز ميرنـــوروزي مردم را به 
كارهاي شـــوخي و بذله گويي و خنده دار واميداشـــت. 
ميرنوروزي در مدت فرمانروايي نبايد خندهاي يا تبســـمي 

ميكرد در غير اين صورت از مقام خود خلع ميشد.
حافظ در اين بيت، قصد آن دارد كه بگويد اين جهان 
فاني اســـت و هر كسي يك چند روزي نوبت اوست. پس 
بهتر آن است كه از اين فرصت بهره گيرد و بر مردم نيكويي 
روا دارد و اوضاع را ســـامان بخشـــد و خداي را سپاس 

گذارد.
آيين ميرنوروزي كه در گسترة جغرافياي حوزة نوروز 
برپا ميشـــده، از ديرباز تاكنون تداوم داشته و هنوز هم در 
برخي از نواحي ايران زمين (براي نمونه در غرب ايران و در 
ميان كردها) و نيز ديگر كشـــورهاي حوزة نوروز (از جمله 

قزاقستان در آسياي مركزي) اجرا ميشود.
 اين آيينهاي پاك و درخشـــنده كه ارتباط نزديكي 
با چگونگي اســـتفاده بهتر از فرصتهاي در اختيار است، 

نمونهاي است از مشاركت دادن مردم در مديريت جامعه.
به هـــر تقدير، بايد آيينهاي نـــوروزي را كه هر يك 
نشانههايي از تاريخ كهنســـال فرهنگ و تمدن ايراني است، 
پاس بداريم و با توجه به توحيدي بودن ســـرزمين ايران از 
سپيده دم تاريخ تاكنون، اين آيينها را نيز باشكوه برگزار كنيم. 
هريك از آيينهاي نوروزي نشـــانهاي است از سپاسگزاري 
به درگاه يزدان پاك و به همين جهت پس از پذيرش اســـالم 
از سوي ايرانيان، اين ســـنتها به دليل عدم مغايرت آنان با 
آموزههاي خدايي و يكتايي دين مبين اســـالم، و نبود هيچ 
نشـــانهاي از شرك و بت پرستي در آن، پايدار و ماندگار شد 
تا نســـل امروز ايران زمين با تكيه بر سنتهاي آبا و اجدادي 

خود، درخت بارور تمدن و فرهنگ ايران را پاس بدارند.
پينويسها:ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ سيستم، يا به فارسي سامانه، مجموعه يا گروهي از اشياء 
مرتبط يا غير مرتبط اســـت كه هدف يـــا اهدافي خاص را دنبال 
ميكنند، به گونهاي كه واحدي پيچيده را تشـــكيل دهند. سيستم 
مجموعهاي اســـت از عناصر به هم مرتبط كه براي نيل به هدف 
مشترك با هم در تعامل هستند. در زبان فارسي واژه سيستم به دليل 
كثرت استفاده متداول شده است. واژههاي سامانه و نظام برابرهاي 

فارسي متداول براي واژه سيستم ميباشند.
2ـ سيستم بسته صرفا با استفاده از نيروهاي داخلي و بدون 

ارتباط با محيط خارج ميتواند به كار خود ادامه دهد.

با نگاهي به نظريه سيستمها در آثار بزرگان ايراني

دكتر بهرام امير احمديان

معني يك بيت شعر حافظ

در ازناي  شب

سيدمحمود سجادي

به آسمان نگاه ميكنم
مشتاق و جستجوگر

آسمان در شب آبي نيست
سياه هم نيست

وقتي كه ماهـ  ماه تمامـ 
در وسط دريا ميرقصد.

كسي چه ميداند
شايد تو اينك در هودجي از مهتاب

كه جادههاي دراز شب را در مينوردد
به ماه

ـ به ماه تمامـ 
نگاه ميكني، نگاه

اينك
ستارهاي كه از دوردست، آن سوي نيزار

سوسو ميزند
شب را

و تنهايي را به بازي ميگيرد
تو باز خواهي گشت

نسيمي معطر كه آمد اين را گفت.

معمار   وطن

به مناسبت بيســتم ديماه، سالروز 
شــهادت بزرگمرد تاريــخ معاصر

 ميرزا تقيخان اميركبير

محتشم مؤمنيـ  اراك



7 اقتصادى

آنچه در پى آمده اســت نگاهى دارد 
به مزيت ها و اهميت راهبردى منطقه آزاد 
تجــارى چابهــار و همچنين فعاليت ها و 
مســئوليت هاى اجتماعى آن در چارچوب 
توسعه شــرق كشور كه بخش اول آن را 
پريروز مالحظه كرديد و اينك بخش دوم  

را مى خوانيد: 
***

وى در پاسخ اينكه با توجه به مسئوليت هاى
 اجتماعى ســـازمان منطقه آزاد تجارى صنعتى 
چابهار، براى مقابله با توســـعه ناموزون و ايجاد 
فرصت هاى اشتغال براى افراد بومى چه برنامه هاى
داريد؟،مى گويد: براى اينكه توســـعه پايدار و 
متوازنى در منطقه داشته باشيم، نيازمند تدابيرى 
است كه خارج از ماموريتهاى اصلى ما است. 
اگر فكر كنيم صرفا با ايجاد صنعت و زيرساخت 
يا فعاليت هايى از اين دست كه امروز به عنوان 
ماموريت اصلى دنبال مى كنيم، حتما اينجا توسعه 
شـــكل خواهد گرفت و پايدار خواهد شد، به 
نظرم مقدارى بيراه رفته ايم. براى توسعه پايدار 
در منطقه اولين و اصلى ترين موضوعى كه به 
آن معتقديم و متعهدانه دنبال مىكنيم، مشاركت 
حداكثرى جوامع محلى است. يعنى به شدت در 
امر مشاركت پذير كردن مردم كار مى كنيم. طى 
سال هاى اخير هم در حوزه آموزش، بهداشت 
و توانمند سازى جوامع محلى برنامه هاى خوبى 
را شـــروع كرده ايم و در اين راستا به مدارس 
صرفاً نگاه فيزيكى نداشـــته ايم و فكر مىكنيم 
كه اگر اين توســـعه در آينده بخواهد در جايى 
شكل بخواهد بگيرد حتما بايد نيروى متخصص 
ماهر مورد نياز متناسب با صنايعى كه در حال 

شكل گيرى است در منطقه توليد بشود.
مديرعامـــل منطقـــه آزاد چابهار اضافه 
مى كند: االن در حوزه آموزش اولين و اصلىترين 
ماموريتـــى كه به عهده گرفته ايم، كمك كردن 
به ارتقاى كيفيت آموزش اســـت. يعنى در كنار 
آمـــوزش دانشآموزان، به دنبال آموزش معلمان 
هم هستيم. بايد براى افزايش كيفيت، حتما معلم 
با كيفيت ســـر كالس باشـــد تا بتواند به دانش 
آموزان كمك كند.در اين زمينه در دو سال گذشته 
دورههاى متنوعى را براى معلمين از مقطع دبستان 
تا دبيرســـتان برگزار كرده ايم.همچنين با كمك 
اســـاتيد و مربيان حرفه اى در چابهار و همه 
شهرهاى اطراف آن هم دوره برگزار كرديم. اين 

دورهها مستمر است و ادامه دارد.
وى مى افزايد: در حوزه توانمندســـازى ما 
يك مركز فنى حرفه اى را در مجموعه سازمان 
راهاندازى و در سال گذشته براى بيش از هزار 
نفـــر به صورت رايگان دوره هاى اوليه مهارتى 
را برگزار كرديم كه بخشى از آنها وارد صنعت 
شدهاند و بخشـــى ديگر دوره تكميلى را مى 
گذراننـــد. از طرف ديگـــر هم فكر كرديم كه 
زيرساختهاى آموزش را توسعه دهيم به طورى 
كه ما االن با دانشـــگاه صنعتى شريف وارد يك 
تفاهم شـــده ايم كه هدف از آن ارتقاى كيفيت 
آموزشگاه بينالمللى خودمان است. همچنين مركز 
رشـــدى را راه اندازى كرده ايم و االن در حال 
توسعه اش به پارك علم و فناورى و منطقه ويژه 
علم و فناورى هستيم. اخيرا هم مركز نوآورى و 
فناورى معاونت علمى رياست جمهورى را در 
اينجا استقرار داديم كه در اين حوزه كار كنند.

كـــردى تصريح مى كنـــد: يكى ديگر از 
كارهاى ماندگار بحث ارتقاى ســـطح دبيرستان 
اينجا است. در اين دبيرستان حدود 30 دانشآموز 
درس مى خواندند كه 24 نفرشان سال گذشته 
در دانشگاه ها پذيرفته شدند كه يكى از آنها در 
دانشگاه صنعتى شريف پذيرفته شد كه اتفاقاً از 

خانواده مستضعفى است و خودش مى گفت كه 
اگر وارد اين فضا نشده بود، ممكن بود به دانشگاه 
وارد نمى شد. جالب اين است كه خيلى از اين 
بچه ها به رغم اينكه امكان قبول شدن در رشتههاى 
فنى داشتند، رشته دبيرى را انتخاب كردند چون 
يكى از مشكالت اصلى اين منطقه است. در بحث 
توانمند سازى زنان و ايجاد مشاغل خانگى هم 
كار كرده ايم. در اين خصوص كارگاههايى را در 
اين حوزه ها فعال كرده ايم و با بنياد كار آفرينى 
زنـــان و جوانان توافقنامه اى را داريم .همچنين 
االن در حوزه توانمندسازى حاشيه شهر چابهار 
گروههايى را تشكيل داده اند و بيش از يك سال 

است كه مشغول كار هستند.
وى مى گويد: اينها بخشـــى از اقداماتى 
اســـت كه سازمان در حوزه مسئوليت اجتماعى 
در دســـتور كار قرار داده است و از اواخر سال 
گذشـــته احساس كرديم كه بايد يك انسجام و 
شـــكل مناسبترى در اين مسير ايجاد كنيم و 
به اين دليل از موسســـه مطالعات و تحقيقات 
اجتماعى دانشـــگاه تهران كمك خواستيم. ما با 
افتخار مىتوانيم بگوييم كه اولين ســـازمان در 
بين مناطق آزاد و بسيارى از بنگاههاى اقتصادى 
كشور هستيم كه سند مسئوليت اجتماعى سازمان 
را تنظيم كرده ايم و داراى نظامنامه هســـتيم و 
موضوعاتـــى كه بايد به آن عمل كنيم را مطالعه 
كرده و نيازها را ســـنجيده ايم و در حوزه هاى 
آموزش، بهداشت، بهبود محيط زيست سياست ها 
و برنامه هايى را مشـــخص كرده ايم. از امسال 
شركت هاى مستقر در منطقه و هم سازمان منطقه 
آزاد بايد بخشى از منابع و عايدات خودشان را 
صرف هزينه هاى اجتماعى كنند. اين اقدام نه به 
عنوان يك كمك كه يك تكليف است كه بايد 
به آن عمل كنند. موضوع هزينه كرد درآمدهاى 
حاصل هم موضوعات مشخصى است كه مبتنى 
بر يك نيازســـنجى است كه از ظرفيت منطقه 

شكل گرفته است.
مديرعامل منطقه آزاد چابهار در مورد برنامه 
منطقه آزاد براى ارتقاى زيرساخت هاى ورزشى 
و آموزشـــى اين منطقه مى گويد: بودجه اى كه 
در ســـال 97 براى زيرساخت هاى ورزشى در 
منطقه چابهار آزاد چابهار تخصيص داده شـــد 
از كل پـــروژه هـــاى عمرانى وزارت ورزش و 
جوانان در سيستان و بلوچستان بيشتر است. ما 
يك دهكده ورزشى به وسعت حدود 40 هكتار 
طراحى كرده ايم و مناقصه آن در دست اجرا و 
پيمانكارش در حال انتخاب شدن است و فكر 
مى كنم عمليات اجرايى آن تا پايان دى شروع 
شود و 51 ميليارد تومان قيمت پايه اش است. 
ساخت يك ســـالن كريكت و يك ورزشگاه 
كريكت هم دراين دهكده به عنوان اولين پروژه 

تعريف شده است.
وى با اشاره به اينكه ما حامى اول تيم ملى 
كريكت ايران هستيم به دليل اينكه از 14 بازيكن 
تيم ملى كريكت 13 تاى آنها از چابهار هستند، 
چرا كه اين منطقه خاستگاه اين ورزش در كشور 
اســـت، مى افزايد: ما در حوزه فوتبال ساحلى 
هـــم تيمى را كه به ليگ برتر راه پيدا كرده بود 
و داشت از هم مى پاشيد را مورد حمايت قرار 
داديم و سال گذشته موسسه فرهنگى ورزشى را 
به همين دليل در سازمان ايجاد كرديم. همچنين با 
مشاركت شركت هاى خصوصى و شركت هايى

كه فعال هستند، همه ورزش هايى كه از استان 
بـــه رده ملى و بين المللى راه پيدا مى كنند را 
مورد حمايت قـــرار خواهيم داد. درخصوص 
ورزش موج ســـوارى هم براى اولين بار براى 
مسابقات بين المللى موج سوارى يك جوان از 
يكى از روســـتاهاى چابهار را به مسابقات ژاپن 

اعزام كرديم.
كردى با اشـــاره به اينكه سند مسئوليت 
اجتماعى شركت ها را تبديل به تكليف مىكنيم 
تـــا بعد از ما هم به صورت مســـتمر و پايدار 
بماند،مىگويد: در حوزه آموزش هم فقط امسال 
شش مدرسه نيمه كاره را كه سال ها رها شدهاند، 
پيش بينى منابع كرديم تا براى مهر 98 تكميل 
شود و در اختيار آموزش و پرورش قرار بگيرند.

براى ســـال آينده هم از منابع خودمان از محل 
بودجه هاى آموزش فرهنگ پيشـــنهاد كرده ايم 

كه مدارسى ايجاد كنيم.
وى در خصـــوص بحث اشـــتغالزايى و 
بكارگيرى نيروهاى بومى در مناطق حاشـــيه اى 
چابهار اظهار مى دارد: در حوزه اشتغال ايرادى كه 
وارد بوده نوع فعاليت هاى منطقه آزاد است. زمانى 
كه وارد منطقه شدم تقريبا اساس تمام فعاليت هايى
كه در منطقه شكل مى گرفت، تجارت و بازرگانى 
بود. مجموع ارزش توليدات منطقه آزاد چابهار 
در ابتداى دولت يازدهم (ســـال 92) بالغ بر 50
ميليارد تومان مى شد و اين يك فاجعه بعد از 
20 ســـال بود. كارى كه انجام شد در ارتباط با 
عملكرد مناطق البته در سطح ملى آسيب شناسى 
كرديم كه براى چابهار با تمركز بيشـــترى اين 
موضوع دنبال شـــد و سعى كرديم بر اساس آن 
آسيبشناسى يك باز تعريف ماموريت و ترسيم 

يك نقشه راه براى منطقه داشته باشيم.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار اضافه 
مى كند: حاصلش اين شـــد كه استراتژى ما از 
تجـــارت به توليد تغيير پيدا كرد و ما از ابتداى 
دولت شروع به حركت در مسير توليد كرديم؛ 

چنانكه در پايان سال 96 ارزش توليدات منطقه 
از هزار و 56 ميليارد تومان عبور كرد. هر چند 
توليدات ما بيش از اين عدد بوده است. توليدات 
منطقه آزاد از لوله و پروفيل فلزى تا محصوالت 
پايين دستى پتروشيمى، پالستيكى، مواد غذايى 
و مـــواد شـــيميايى را دربرمى گيرد و حاصل 
فعاليت هاى حـــدود 130 واحد فعال توليدى 

در منطقه است.

وى تصريح مى كند: از حدود 400 قرارداد 
سرمايه گذارى كه بسته شده است، 167 قرارداد 
پيشـــرفت فيزيكى باالى 30 درصد دارد؛ يعنى 
انتظار ما اين اســـت كه ظرف سال هاى آينده 
- البته اين چند ماه به علت نوســـانات ارزى 
و اختالالتى كه در سيستم اقتصادى پيش آمده 
بـــود يك مقدار فعاليتهـــاى توليدمان را كند 
كرد - برنامه اين اســـت كه در سال هاى آينده 
شـــاهد يك رشد بسيار فزاينده چند ده برابرى 
را در حوزه توليد در منطقه داشته باشيم، دليلى 
هم كه توليدمان افزايش پيدا كرد، اين بود كه ما 
آمديم متناسب با مزيت هاى رقابتى منطقه فعاليت 
تعريف كرديم و منتظر نمانديم كه توليدكنندگان 

سراغ ما بيايند.
كـــردى ادامه مى دهد: ما مطالعاتى را در 
سطح بازار متناسب با ظرفيت هاى خودمان انجام 
داديم و بعد آمديم فهرست فعاليت هاى توجيه 
پذير در منطقه را تنظيم كرديم و سراغ صاحبان 
اين صنايع رفتيم و شروع كرديم به استقرار آنها 
در منطقه و خوشبختانه هم خوب پاسخ گرفتيم 

و در حال فعاليت هستند.
وى اضافه مى كند: بنابراين، براى اين صنايع 

در حال شكل گيرى دو كار انجام داده ايم. يكى 
آنكه نيروهاى مورد نيازش را تربيت كرده و از 
آن طـــرف اين صنايع را تكثير كرده ايم تا هم 
مردم بتوانند با آنها ارتباط برقرار كنند و هم اينكه 
نيروى كارشان را از منطقه خودمان تامين كنند 
و اين نكته زمينه اى براى ايجاد اشتغال پايدار و 

ماندگار در منطقه است.
نامبرده مى گويد: فكر مى كنم كه اين مسير، 

مسير خوبى است زيرا ديدگاه مردم صرفا اشتغال 
در بخشهاى دولتى نيســـت و اشتغال را صرفا 

كارمندى نمى دانند. 
حضـــور در صنعت را هم به عنوان يك 
فرصت شـــغلى نگاه مى كنند. اتفاقاً برخى از 
صنايع به دليل نوع فعاليتشان و بازده پروژههاى 
شـــان پرداخت هاى خوبى هـــم مى كنند و 
لذا مشـــتريان و تمايـــل عمومى براى رفتن به 
ســـمت اين صنايع باال رفته اســـت و اين را به 
عنـــوان يك ماموريت در حوزه بخش تقاضاى 
نيـــروى كار و مهارت آموزى در اولويت قرار 
داده ايـــم و در بخـــش عرضـــه فرصت هاى 
كار هم توسعه صنايع را در دستور داريم كه اگر 
اين دو بخش با قاعده خاصى به ســـمت جلو 
حركت كنند اثرات خوبى در آينده اشتغال منطقه 

و اقتصاد محلى خواهد گذاشت.
وى در مورد حضور نيروهاى كار خارجى 
در منطقـــه آزاد اظهـــار مى دارد: تالش ما اين 
اســـت كه حضور آنها را به حداقل برســـانيم. 
البته واقعيت اين اســـت كه بعضى از مشاغل و 
فعاليتها هستند كه نيروهاى كار داخلى تمايلى 
به انجامشان ندارند. يعنى تقاضا براى آنها وجود 

نـــدارد و صاحبان كار مجبورند از نيروهاى كار 
بيرونى استفاده كنند. در بعضى از فعاليت ها از 
كارگران هندى در صنايع طال و جواهر خودمان 
استفاده مى شود. زيرا تخصصهاى خوبى دارند 
و زمان مى خواهد كه نيروهاى محلى در كنارشان 
آمـــوزش ببينند. بعضى ديگر از فعاليت ها هم 
بهگونه اى است كه به لحاظ فرهنگى و شرايط 
مختلـــف، مردم محلى و هموطنان ما عالقه به 

انجام آنها ندارند و لذا نيروهاى افغانى و پاكستانى 
جايگزين آنها مى شوند.

مديرعامـــل منطقـــه آزاد چابهار تصريح
مى كند: همچنين تالش كرديم نيروهاى خارجى 
كه به صورت غيرقانونى در منطقه حضور دارند 
به حداقل برســـند و واحد كارى كه در منطقه 
مستقر است، نظارت مستمرى انجام مى دهد و 
برخى اوقات پيش مى آيد كه نيروهاى غير قانونى 
مشـــغول به كار باشند، برخورد با آنها صورت 
خواهد گرفت. البته براساس قوانين منطقه آزاد 
اجازه كار به اتباع خارجى در منطقه مى دهيم هر 
چند ضوابط خاص خودش را دارد و اگر خارج 
از ضوابـــط صورت بگيرد، حتما با آن برخورد 

صورت خواهد گرفت.
وى در خصوص تدابير انجام شـــده براى 
شفافيت اقتصادى ســـازمان منطقه آزاد اضافه 
مـــى كند: يكى از ايـــرادات وارده به منطقه كه 
نمىتوانستيم پاسخ درخورى بدهيم، اين بود كه 
در گذشـــته نظارت و شفافيت در مناطق كمتر 
مورد توجه قرار مى گرفت و يكى از افتخارات 
دولت روحانى اين اســـت كه پاى دستگاه هاى 
نظارتى به مناطق آزاد باز شد. يعنى اينكه ديوان 

محاســـبات مثل ســـاير دستگاه ها به بودجه و 
حساب هاى مناطق آزاد رسيدگى مىكند. سازمان 
بازرسى هم همانند ساير دستگاه ها، بازديدهاى 
دوره اى در مناطق آزاد دارد. عالوه بر آن خود 
دبيرخانه مناطق آزاد و شوراى عالى مناطق آزاد 
به شـــفافيت در بودجه و برنامه تاكيد ويژه اى 
دارند و شـــايد كمتـــر زمانى بوده كه به موقع 
بودجه مناطق بررسى و تصويب شود و به موقع 
صورت هاى مالى سازمان ها ارايه شود. بودجه 
سازمان در سال گذشته 600 ميليارد تومان بوده 
كه براى ســـال آينده حدود 700 ميليارد تومان 

بودجه برآورد شده است.
كردى مى افزايد: هم اينك بسيارى از سامانه ها

مثل ســـامانه شهرســـازى را مستقر كرده ايم و 
حتى پرتال سرمايه گذارى، حتى بحث درآمدها 
و سرمايه گذارى ها به صورت الكترونيك شده 
اســـت و بحث ورود و خروج منابع ما كامًال
تحت كنترل بوده و سامانه هاى انبار و ادارى و 
گمرك ما شـــبكه و سامانه دارد و تحت كنترل 
گمرك جمهورى اسالمى است و خود سازمان 
و فرايندهاى آن از صدور پروانه گرفته تا تمام 
فعاليـــت هاى مالى عملياتى كه در منطقه انجام

 مى شود، الكترونيك است.
وى در ادامـــه بـــه فعاليت هايى كه براى 
بهبود وضع آب و برق و ساير زيرساخت هاى 
روســـتاى تيس - تنها روستاى متعلق به منطقه 
آزاد چابهار - صورت گرفته است،اشاره كرده و 

توضيح مى دهد:
ما سال گذشته خط انتقال آب را به روستا 
رسانديم، اگرچه انتقال آب به درب منازل نيازمند 
اجراى شبكه هاى آبرسانى است و كار مطالعه 
و طراحى اين شبكه انجام شده و كار واگذارى 
انشعابات آب در حال اجرا است و بعد از آن كار 
آسفالت و روشنايى معابر صورت خواهد گرفت 
كه كار روشنايى معابر در حال انجام است. مدرسه 
اين روستا هم 24 كالس كم داشت كه با سازمان 
نوســـازى  توافق شد كه به صورت مشاركتى 
اين كمبود را حل كنيم و االن كار ساخت يك 
مدرسه 12 كالسه شروع شده و كار جانمايى دو 

مدرسه ديگر در حال انجام است.
مديرعامل منطقـــه آزاد چابهار همچنين 
درخصوص حل مشكل آب شهر چابهار اظهار 
مى دارد: مســـاله آب شرب نيست، مشكل از 
شـــبكه آبرسانى است. االن آب شيرين كنى كه 
در منطقه كنارك است، هنوز امكان اضافه كردن 
ظرفيتش وجود دارد، منتهى شبكه هاى آبرسانى 
داراى مشكل هستند و سازمان آب و فاضالب 

وظيفه دارد اين شبكه ها را ايجاد كند.
 االن ما در منطقه آزاد مشكل آبرسانى نداريم 
و فعال آب را از سازمان آب و فاضالب خريدارى 
مىكنيم اما با توجه به نياز شهر ، امسال مناقصه اى

را برگـــزار كرديم كه بـــه ميزان الزم آب را از 
بخش خصوصى خريدارى خواهيم كرد و االن 
در حال ســـاخت يك آب شيرين كن هستيم و 
طبق برنامه ريزى صورت گرفته تا پايان امسال 
ما بايد ميزان آبى كه از شهر استفاده مىكنيم، در 
اختيار شهر قرار گيرد و ما نيازمان را از اين آب 
شـــيرين كن مستقل از سازمان آب و فاضالب 

تامين خواهيم كرد.
وى اضافه مى كند: االن با بخش خصوصى 
در حال مذاكره هســـتيم. آب توليد شده در آب 
شيرين كن كنارك حدود 30هزار متر مكعب در 
روز است و االن ما از حدود 4 هزار مترمكعب 
آب آن استفاده مىكنيم كه از اواخر امسال ديگر 

از آب شرب شهر استفاده نخواهيم كرد.
كردى درباره ســـاخت فرودگاه چابهار هم 
مى گويد: فرودگاه كنارك ضوابط خاص خودش 

را دارد و اســـتفاده از اين فرودگاه با مشكالتى
روبروســـت. طى سالهاى گذشته تالش زيادى
براى ســـاخت فرودگاه جديد در چابهار انجام
شده و همچنين موضوع توسعه اين فرودگاه هم

مطرح بوده است.
وى مى افزايد: دو سال پيش مجوزى براى
ساخت يك فرودگاه جديد در شهر چابهار صادر
شـــد و درخواست كننده آن هم منطقه آزاد بود
و بعد اين مساله به شركت فرودگاه هاى كشور
واگذار شـــد و اخيرا هم يك صحبت و توافقى
با وزير راه و استاندار سيستان و بلوچستان براى
واگذارى مجدد ساخت اين فرودگاه به سازمان
منطقه آزاد صورت گرفت. اما چون ساخت اين
فرودگاه زمان بر خواهد بود، از سال گذشته كار
توسعه فرودگاه كنارك را دنبال كرديم و در اين
راستا حدود 250 هكتار زمين را خريدارى كرده
و كار طراحى يك ترمينال در انتهاى باند همين
فرودگاه را انجام داده ايم و قرار است قبل از پايان
امسال عمليات ساخت اين ترمينال آغاز شود و
تا زمانى كه فرودگاه جديد به بهره بردارى برسد

از اين ترمينال استفاده خواهيم كرد.
اين مقام مسئول درخصوص ميزان استفاده
از نيروهاى بومى در منطقه آزاد اظهار مى دارد:
به نظر مى رسد يك فاصله و شكاف عميقى بين
منطقه آزاد و مردم و جامعه محلى وجود داشته
است. اما اين فضا و اين ذهنيت ها در 25 سال
شكل گرفته است و نبايد انتظار داشت ظرف چند
سال كامل از بين برود. اعتقاد دارم كه اين فضا
در حال تغيير است و بسيارى از مديران ميانى در

منطقه مديران بومى و اهل چابهار هستند.
وى اضافه مى كند: واقعيت اين است زمانى
كه ما تجربه مديريت در سطح منطقه را نداريم،
بايد مرحله به مرحله نيروهاى خودمان را وارد
اين چرخه كنيم تا برسد به سطحى كه بتوانيم
مســـئوليت به آنها واگذار كنيم. اما اگر صرفا به
دليل اينكه فردى نيروى بومى هست و بخواهيد
بدون توجه به شايستگى و تجربه و تخصص از
آن استفاده كنيم، آسيب جدى، نخست خود اين
مردم خواهند خورد. ما مى گوييم اگر نيرويى را
مى خواهيد استخدام كنيد اولويت با افراد بومى
است و مرحله دوم براى رسيدن به مدارج باالتر
مديريتى، نيازمند يك فرآيند تدريجى است. در
اين مســـير مردم و جوانان اين منطقه در حال
رســـيدن به مناصب مديريتى هســـتند و دارند
تجربه مى كنند. من خودم جوانترين مدير عامل
مناطق آزاد در كشور و بومى اينجا هستم . سه
سال پيش كه وارد مجموعه شدم 37 ساله بودم.
شـــايد كسانى كه اين مسائل را مطرح مىكنند
هنوز اين تغييرات را احساس نكرده اند و زمان

خواهد برد.
مديرعامل منطقه آزاد چابهار همچنين در
مورد اقدام تروريستى اخير در چابهار مى گويد:
واقعيت اين است كه مردم بسيارى از تحليل هاى
مغرضانه خصوصا بعد از اقدام تروريستى اخير
را نمى پذيرند. واكنش ها نســـبت به اين اقدام
بسيار متفاوت با گذشته بود. يك انسجام و يك
همگرايى پيش آمده بود كه گفته شود ما از آنها
نيستيم و اينها( تروريست ها) از بيرون آمده بودند
و مى خواستند اين منطقه را ناامن جلوه دهند.
وى ادامه مى دهد: در زمان اقدام تروريستى
اخيـــر مـــن در دفترم بـــودم و فضا را رصد
مى كردم.همه موضع گرفتند و بيان مى داشتند
يـــك عده اى مى خواهند اينجا را ناامن و فضا
را ملتهب نشـــان دهند. اين ديدگاه غالب مردم
اســـت. مطمئن هستيم كه اقدام تروريستى اخير

چندان اثر گذار نبود.
ادامه دارد

چابهار؛ بازيگر استراتژيك منطقه
چابهار ؛ پايانه بين المللى اقتصاد ايران

پنجشنبه 20دي 1397ـ   3 جمادى االول  1440ـ   10 ژانويه 2019ـ  سال نود و سومـ  شماره 27194

آگهي دعوت از بستانكاران و بدهكاران 
شركت توسعه دادههاي ارتباطي رساتك ايرانيان (در حال تصفيه) سهامي خاص نوبت سوم

آگهي فراخوان

www tochal org

اطالعيه دعوت مجمع عمومي مجتمع مسكوني مرواريد 
قابل توجه مالكين محترم مجتمع مسكوني مرواريد

مزايده عمومى شماره 97/1(نوبت دوم)

تعداد16 دستگاه مخزن و  شـركت حمل و نقل سينا ريل پارس (سهامى خاص)
5 دستگاه ايزوتانك مخصوص حمل مايعات سنگين متعلق به واگن هاى سرى 542 هزارى

021-46100980-9

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده شركت 
سهامي عام قندبيستون شماره ثبت 8105 و شناسه ملي 10100353486

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوقالعاده 
شركت تأمين سرمايه بانك ملت (سهامى خاص) شماره ثبت 395071 شناسه ملى 10320453421

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه ( نوبت دوم ) اتحاديه صادركنندگان 
صنعت چاپ ايران به شماره ثبت 213 شناسه ملى 10320841820

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوقالعاده شركت تأمين سرمايه بانك ملت (سهامى خاص)
شماره ثبت 395071 شناسه ملى 10320453421

اطالعيه 
شركت سرمايه گذارى ايران (سهامى خاص)

به شماره ثبت 286593 و شناسه ملى 10103236612

آگهى دعوت تشكيل مجمع عمومى عادى  ساليانه انجمن پزشكان عمومى ايران( نوبت اول)
به شماره ثبت  41920 وشناسه ملى 14006844879

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده صاحبان سهام 
شركت سهامي شيشه قزوين (عام) به شماره ثبت 10164 و شناسه ملي 10100414510

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده صاحبان سهام 
شركت سهامي شيشه قزوين (عام) به شماره ثبت 10164 و شناسه ملي 10100414510

نوبت دوم

www tochal org ir

www ptrco ir

آگهي مناقصه عمومي

 آگهى تغييرات شركت اميد ژرف نگر سهامى خاص 
به شماره ثبت 153685 و شناسه ملى 10101964597

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

 (315619)

 آگهى تغييرات
شركت مادر تخصصى فرودگاهها و ناوبرى هوايى ايران شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 84185 و شناسه ملى 10101287750

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315621) 

 آگهى تغييرات شركت خدماتى پشتيبانى مهرهفتاد وهشت سهامى خاص 
به شماره ثبت 200682 و شناسه ملى 10102424419

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315622) 

 آگهى تغييرات
 شركت ارتباطات آواى سالم مهر نوين سهامى خاص 

به شماره ثبت 957 و شناسه ملى 14005527859

حجـت اله قلى تبار سرپرسـت اداره ثبت شـركتها و موسسـات 
غيرتجارى شهرستانهاى استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالك 
كشـور اداره كل ثبت اسـناد و امالك اسـتان تهران مرجع ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى پرديس (315623)

آگهى تجديد فراخوان عمومى
يك مرحله اى

 به شماره 17-9-97/م

http setadiran ir

IR

https iets mporg ir
www hashtgerd ntoir gov ir

http setadiran ir setad cms



8 اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

صنايعجوشكابيزد
گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

باما
پااليش نفت تهران

بيمه ملت
گروه دارويي سبحان

سرماآفرين
گلتاش

پااليش نفت بندرعباس
لبنياتپاك

سرمايهگذاريمسكن
واسپاري ملت

بيسكويتگرجي
پگاهآذربايجانغربي

سيمانشرق
ايركاپارت صنعت

بانك خاورميانه
المپپارسشهاب
پتروشيمي پارس

سختآژند
ذغالسنگنگينطبس

حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)
ايرانترانسفو

نفتپارس
آسان پرداخت پرشين

سرمايه گذاري خوارزمي
جامدارو

داروسازيكوثر
سيمانخاش

ليزينگخودروغدير
تجارت الكترونيك پارسيان

پتروشيمي جم
سيمانفارسوخوزستان

توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)
رادياتورايران

توليديكاشيتكسرام
ايرانخودرو

كابلالبرز
چرخشگر

مخابرات ايران
سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)

تامينماسهريختهگري
گروه مپنا(سهامي عام)

ليزينگصنعتومعدن
سپنتا

كمكفنرايندامين
سرمايه گذاري پارستوشه

فوالدخوزستان
پتروشيمي جم

گروهصنايعبهشهرايران
داروسازياسوه

سرمايهگذارينيرو
پتروشيمي فجر

توسعهشهريتوسگستر
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

گروه دارويي بركت
نيرومحركه

سرمايهگذاريبهمن
سيماناصفهان
بانك پاسارگاد

ليزينگ رايانسايپا
ريختهگريتراكتورسازيايران

شيميداروئيداروپخش
داروسازيابوريحان

داروپخش(هلدينگ)
داروسازيروزدارو
پتروشيمي فناوران
صنايعشيمياييسينا

سيماندورود
داروسازيجابرابنحيان

پاكسان
عمرانوتوسعهفارس

دشتمرغاب
شهد

خدماتانفورماتيك
فرآوردههايتزريقيايران

تراكتورسازيايران
داروييرازك

همكاران سيستم
سازهپويش

البراتوارداروسازيدكترعبيدي
داروييلقمان
فوالدخراسان

سرمايه گذاري اعتبارايران
ايراندارو

پتروشيميشيراز
سيمانشمال

سيمانكرمان
سالمين

سرمايهگذارينيرو
داروسازيابوريحان

فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر
شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

شركت ارتباطات سيارايران
ايرانمرينوس

الكتريكخودروشرق
مهندسينصيرماشين

بانككارآفرين
بهنوشايران

البرزدارو
سيمانشاهرود

پارسسويچ
گروه صنعتي پاكشو

كارتنايران
سيمانبجنورد

فيبرايران
موتوژن

سرمايهگذاريمليايران
مهركامپارس

پشمشيشهايران
درخشانتهران

قنداصفهان
حمل ونقل بين المللي خليج فارس

پارسسرام
توريستي ورفاهي آبادگران ايران

معدنيدماوند
سرمايهگذاريسپه

گلوكوزان
افست

فنرسازيخاور
سبحان دارو

مليسربورويايران
تكنوتار

فرآوردههاينسوزآذر
پارسدارو

بيمه ما
پست بانك ايران

سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي
شيشههمدان

سراميكهايصنعتياردكان
نيروكلر

سيمانمازندران
لعابيران
آلومراد

شيشهوگاز
لبنياتكالبر

پارسالكتريك
سيمان فارس نو

كارخانجاتتوليديشيشهرازي
كمباينسازيايران

آلومينيومايران
صنايعريختهگريايران

كشتوصنعتپياذر
دادهپردازيايران

صنايع پتروشيمي كرمانشاه
معدنيوصنعتيچادرملو

كارخانجات توليدي شهيدقندي
گروه توسعه صنعتي ايران

حفاري شمال
سيمانقائن

دودهصنعتيپارس
بانكپارسيان

ماشينسازينيرومحركه
پااليش نفت اصفهان

سرمايهگذاريبوعلي
سيمانكردستان

الميران
نفتبهران

سيمانهگمتان
پتروشيميشيراز

ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
حملونقلتوكا

گروهصنعتيسپاهان
بانك سينا

پااليش نفت تبريز
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

نوسازيوساختمانتهران
س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

شيرپاستوريزهپگاهخراسان
ايرانارقام

سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
نيروترانس

سرمايه گذاري ساختمان ايران
داروسازي زاگرس فارمدپارس

فراوردههاينسوزايران
توسعه معدني وصنعتي صبانور

سرمايه گذاري شفادارو
ماشينسازياراك

مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
ليزينگايران

مهندسينصيرماشين
كارت اعتباري ايران كيش

پتروشيميخارك
فرآوريموادمعدنيايران

سرمايهگذاريتوسعهملي
تايدواترخاورميانه

كارخانجاتداروپخش
فوالدآلياژي ايران

سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

فرآوردههاينسوزپارس
قندلرستان

داده گسترعصرنوين-هايوب
كال سيمين

معدني وصنعتي گلگهر
توسعهمعادنرويايران

گروه دارويي سبحان
مليصنايعمسايران  

پتروشيميآبادان
سيمانبهبهان
بانك تجارت

فوالدمباركه اصفهان
بيمه آسيا

توسعهمعادنوفلزات
آهنگريتراكتورسازيايران

قطعاتاتومبيلايران

صنعتيبهشهر
خوراكدامپارس

صنايع پتروشيمي خليج فارس
بيمه دانا

بيمه پارسيان
كاشيسعدي

بانك صادرات ايران
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

كيميدارو
صنايعآذرآب

بانكاقتصادنوين
تامين سرمايهاميد

سرمايهگذاريسايپا
سرمايهگذاريصنعتومعدن

توليدمحورخودرو
پارسمينو

سرمايهگذاريآتيهدماوند
بانكپارسيان

صنايع سيمان دشتستان
داروسازيسينا

به پرداخت ملت
سرمايه گذاري دارويي تامين

شكرشاهرود
داروسازيزهراوي

س.صنايعشيمياييايران
سيمانداراب

سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
سيمانغرب
سيمانخزر

كنترلخوردگيتكينكو
نوردوقطعاتفوالدي

گروهبهمن
قندمرودشت

صنايعشيمياييفارس
پمپسازيايران

گروهصنعتيبوتان
توليدمواداوليهداروپخش

قندثابتخراسان
مسشهيدباهنر

ليزينگ ايرانيان
سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)

زامياد
سرمايهگذاري صنعتنفت  

صنعتيآما
سيمانتهران

پتروشيمي پرديس
سيمانسفيدنيريز

پارسخودرو
سرمايهگذاريشاهد

بينالملليتوسعهساختمان
بانك ملت
مارگارين

لولهوماشينسازيايران
سايپا

توليدي چدن سازان
داروسازيفارابي

كاشيوسراميكحافظ
كربنايران

گروهصنعتيبارز
سيمانسپاهان

پتروشيمي شازند
لنتترمزايران

رينگسازيمشهد
سيمانآرتااردبيل

كشتوصنعتچينچين
داروسازياكسير

پالسكوكار
معادنمنگنزايران

ايرانتاير
نوردآلومينيوم

نفت سپاهان
صنايعخاكچينيايران

فنرسازيزر
بيمه البرز

سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

سرمايه گذاري پرديس
ايرانياساتايرورابر

كويرتاير
كاشيپارس

صنايعكاشيوسراميكسينا
پارسخزر

پرداخت الكترونيك سامان كيش
سيمانهرمزگان

صنايعالستيكيسهند
فوالدكاوه جنوب كيش
كارخانجاتقندقزوين

آبسال
سامانگستراصفهان

سيمانصوفيان
سايپاآذين
سايپاشيشه

معدنيامالحايران
توليديمهرام

داروسازيامين
سيماناروميه

سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)
قندهكمتان
كاشيالوند

موتورسازانتراكتورسازيايران
كشاورزيودامپروريمگسال

پتروشيمي مبين
فروسيليسايران

سيمانايالم

3650
7289
4440
2151

1378
1960
1305

4397
3619
2370
2235
1573

875
1189
2800
2710
1901
1120

2471
17850
12901
5789
2939

15468
4673

1600
1300

4548
2800

11700
8140
1072
5700

2983
2510
8150
5500

3649
7275
1137
1769
1052
4700
2530
1544

12810
13006

921
1156
893

2629
3380
4200
1331

4479
7600
5227
12400
3552

1005
5090

5270
1872

6688
11066
7330

1100
6081

3935
2591

28750
16950

1311
1100

2030
3930
1630

2847
5065
7151

3717
15400

16665
6462
3250
3621
7269
3750
1578
2230
3107
2420

22999
34760

3137
2998
1782
9534
3429
3360
4160

7743
6551
3023

6
-46
-27

-8
0

-22
-12

4
34

-11
-55
-22

-7
-8
37

0
-24

-9
-130

103
-333
-127

20
89

-34
-16
-29
-29

-9
-97

-242
3

-6
-74

1
-45
-48
-26

-127
-11

-22
-20

-36
-41

-6
-174

-368
-7

0
0

-26
-8

-24
-22
-49
-28

-275
-126
-43
-15

-108
-21

-33
-351
-405

-79
-9

-190
-71
-25

-697
-213
-34

-9
-34

-108
-5

-32
-33
-98

1
-369
-145
-281
-73
-91

-138
-103
-35
-31
-53
-20
121

-1829
-97
-24
-48

-242
-117
-139
-83
-411

-342
-159

19355
7180
1879
6661
2122

2796
5814
9230

13276
14290
9405
1978

20179
2184

11650
5751
3889
3783
4679
4280
2220

11990
2154
2056
2011

3502
3000

5851
1625

2475
4634
6928
1875
6058
5800

2856
974

3303
1693
5085

3354
6449
4900

3325
3055
2804

11580
8369

1160
1822

7933
1610
1015
9000

14731
2480
5940
7670
1823

4834
1050

15452
4249
2422
2141

4899
3360

1201
4432
2886
10900
11100

4634
3880

1171
7118

902
3120
3070

39398
27715

1924
4329
7050
2550
2192

2983
6040
6399
6717
8000

6652
4501
2720
2824
4039

24065
1625
4940
1747
4690

4434
1790

921
341

89
317

101
133
276
439
593
633
447

94
944
104

293
273
185
180
222
203

50
492
102
97
95

166
142

278
67

114
220
329

89
288
243

47
46

157
80

169
159
300
101

158
145

94
551
231

31
86
59
69
34

278
414

77
162
193

72
158

22
128
155
35
-4
63
89
27

132
59

100
172

52
74

9
141

18
46
28

718
249

59
86

178
2
0

39
96
11

69
-28

13
35
45
19

0
212

30
44
26
35
73
-6

8346
4560

9110
5291

2525
1540

2828
9450

10779
1640
889
1171
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آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، مرحله دوم انتشار صكوك 
مبتنى بر سهام شركت توسعه اعتماد مبين(سهامى خاص) به مبلغ 5

هزار ميليارد ريال به منظور تامين سرمايه در گردش جهت بازپرداخت 
بدهى از طريق بازار ابزارهاى نوين مالى شـــركت فرابورس ايران در 
نمادهاى مبين014، مبين015 و مبين016 از روز چهارشنبه 19 دى 97

آغاز شده و تا يكشنبه 23 دى 97 ادامه خواهد داشت. 
به گزارش شـــركت مديريت دارايى مركزى بازار سرمايه، سهام 
مبناى انتشار مرحله دوم صكوك اجاره 5 هزار ميليارد ريالى شركت 
توسعه اعتماد مبين (سهامى خاص) تعداد 2224119289 سهم شركت 
مخابرات ايران با قيمت هر سهم 2248 ريال است كه به مدت چهار 
سال به صورت اجاره به شرط تمليك به شركت واسط مالى اسفند 

دوم (با مسئوليت محدود) واگذار مى شود.
اين اوراق چهار ســـاله و با نرخ اجاره بهاى 16 درصد اســـت و 
اجاره بهاى مربوط هر شش ماه يك بار توسط شركت سپرده گذارى 
مركزى اوراق بهادار و تسويه وجوه به عنوان عامل پرداخت به حساب 
دارندگان اوراق واريز مى شود.ضامن اين اوراق، بانك تجارت و عامليت 
فروش آن بر عهده شركت كارگزارى پارسيان(سهامى خاص) است و 
پذيره نويسى و بازارگردانى اين اوراق را كنسرسيومى از شركت هاى 
تامين سرمايه لوتوس پارسيان به مبلغ 3 هزار ميليارد ريال، تمدن و 

اميد هر يك به مبلغ يك هزار ميليارد ريال بر عهده دارند.
در اين اوراق، نيازى به تهيه گزارش كارشناس رسمى دادگسترى 
در باره ارزش گذارى دارايى مبناى انتشار نبوده ، بنابراين هزينه تامين 

مالى براى بانى كاهش پيدا مى كند.
همچنين به دليل اينكه دارايى مبناى انتشار اوراق هم سهام است، 
نقل و انتقال دارايى از بانى به شركت واسط مالى بدون درگير كردن 

دفاتر اسناد رسمى با سرعت بيشترى انجام مى شود.
خبر ديگر اينكه شركت بيمه معلم طى اطالعيه اى از ثبت افزايش 
سرمايه خود در مرجع ثبت شركت ها خبر داد. بيمه معلم براساس 
تصميمات مجمع عمومى فوق العاده شركت، سرمايه خود را از مبلغ 400

ميليارد ريال بهمبلغ 716 ميليارد و 984 ميليون ريال افزايش داد.
اين افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابى دارايى ها است 
كه در 17 ارديبهشت 1392 در مرجع ثبت شركت ها به ثبت رسيده 
اســـت.اين شركت قصد داشت 150 درصد افزايش سرمايه بدهد كه 
فعال 79 درصد آن عملياتى و 71 درصد ديگر آن باقى مانده است.

 همچنيـــن  قرار بـــود 283 ميليارد و 16 ميليون ريال ديگر از 
محل مطالبات و آورده نقدى به سرمايه شركت اضافه شود كه تاكنون 

محقق نشده است.

عرضه 5000 ميليارد ريال صكوك 

اجاره جديد

شوراى عالى بورس به رياست 
وزير اقتصاد تشـــكيل جلسه داد و 
ضمن بررسى دستور جلسه، ابقاي 
شاپور محمدى رئيس سازمان بورس 
براى دوره 30 ماهه دوم را تصويب 

كرد.
به اين ترتيب شاپور محمدى 
دســـت كم تا پايان تابستان 1400
شمســـى همچنان سكاندار سازمان 

بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
در اين جلسه محمدى درخواست 
كناره گيرى خود از رياست سازمان 
بورس را به وزير اقتصاد اعالم كرد 
كه با مخالفت فرهاد پســـند روبرو 
و با تصويب اعضاى اين شـــورا با 
ادامه همكارى وى براى 30 ماه دوم 

موافقت شد.
ياسر فالح مدير روابط عمومى 
و امور بين الملل ســـازمان بورس 
در رابطه با جزييات اين جلســـه به 
پايگاه خبرى بازار ســـرمايه (سنا)، 
ضمن اشاره به پايان حكم 30 ماهه 
نخست دكتر شاپور محمدى به عنوان 
سكاندار بازار سرمايه افزود: طى اين 
جلسه وزير امور اقتصادى و دارايى 
با اشاره به دستاوردهاى دو سال اخير 
سازمان بورس و اوراق بهادار خواستار 
تداوم فعاليت دكتر شاپور محمدى به 
عنوان رئيس سازمان بورس و اوراق 

بهادار شد.
ياسر فالح افزود: دكتر محمدى 
با راى مثبت همه اعضاى شـــوراى 
عالى بورس براى يك دوره 30 ماهه 
ديگر تصدى سازمان بورس و اوراق 

بهادار را بر عهده گرفت.
رئيس سازمان بورس در گفتگو 
با فارس، در پاسخ به اين پرسش كه 
در حـــال حاضر كمتر از 10 درصد 

جمعيت در بازار سرمايه حضور دارند 
و چه برنامهاى براى افزايش مشاركت 
مـــردم در بورس وجود دارد، گفت: 
براى مشاركت عموم مردم در بورس، 
الزم است، براى اين كه مردم دچار 
زيان ناشى از نوسان سهام نشوند، در 
صندوقهاى سرمايهگذارى مشاركت 

كنند.
شـــاپور محمدى افزود: براى 
باقيمانده سهام دولت در شركتهاى 
اصل 44 قانون اساســـى كه واگذار 
نشـــده است، در قالب صندوقهاى 
قابل معامله بورسى ETFبه صورت 
نقد و اقساط شامل 60 درصد اقساط  
و 40 درصد آورده نقدى مردم، سهام 
اين شركت ها در قالب صندوق به 
تمام خانوارهاى ايرانى واگذار شود.

رئيس سازمان بورس و اوراق 
بهادار افزود: سرمايهگذارى مردم در 
صندوقهاى قابل معامله با يك سقف 
معين و با تخفيف 20 درصد قيمت 
تابلوى بازار و داشتن اختيار فروش 
از طرف دولت توســـط خريداران 
يونيتها و يا واحدهاى صندوق قابل 
معامله طراحى شود و مردم مىتوانند 
ايـــن يونيتها را خريدارى كرده و 

دارنده سهام اين صندوقها شوند.
محمـــدى همچنيـــن از ارائه 
پيشـــنهادى به دولت براى هدايت 
نقدينگى به ســـمت توليد و بورس 
خبر داد و گفت: با اين كار همچنين 
افزايش مشـــاركت مـــردم و ايجاد 
فرصت ســـرمايهگذارى و افزايش 
تعداد دارنـــدگان كدهاى معامالتى 

دنبال مىشود.
به اعتقـــاد وى، به اين طريق 
مىتوان نقدينگىهاى ريز جامعه را 
جمع كرده كـــه در كاهش تورم و 
كنترل سفتهبازى در ارز و طال نقش 

داشته باشد.
رئيس سازمان بورس و اوراق 
بهادار تهران افـــزود: براى افزايش 
حضور مـــردم در بورس از طريق 
مصوبات ستاد هماهنگى اقتصادى 
و مصوبـــه دولت اين امر قابل انجام 
است و تا ســـه سال مديريت اين 
شـــركتهاى واگذار شده به مردم 
در اختيار دولت باشـــد و به خاطر 
شرايط اقتصادى، دارندگان يونيتهاى 

ممتاز اين صندوقها مىتوانند مجمع 
عمومى تشكيل دهند.

وى ادامـــه داد: طرحى براى 
افزايش حضور مردم در بازار به وزير 
امور اقتصادى و دارايى پيشنهاد داديم 
كه اگر تصويب شـــود، اين روش 
بعد از مصوبه ستاد هماهنگى دولت، 
راهكارى براى جذب مشاركت مردم 

در اقتصاد خواهد بود.
محمدى پيشنهاد دوم را براى 
مشـــاركت دادن مردم در بورس و 
اوراق بهادار، فروش اوراق هيبريدى 
يا تركيبى در بازار سهام با بازده ريالى 
و ارزى ذكـــر كرد و گفت: معتقديم 
بـــراى پروژههايى كه بازده و فروش 
ارزى دارند، اين راهكار قابل اجرايى 
است و دولت در محاسبه نرخ سود 
ايـــن اوراق با معيار (نرخ بهره بين 
بانكى لندن) اليبور + X درصد براى 
اين اوراق طراحى كند و اين معيار به 
تصويب جلسه سران سه قوه برسد 
كه نرخ بـــازده اين اوراق اليبور + 

ايكس چقدر باشد.
اگر دولت دسترسى به بازار ارز 
دارد و با مصوبه سران سه قوه باشد، 
اين طرح يعنى اوراق هيبريدى با بازده 
ارزى و ريالى قابل اجرا است و اگر 
دولت دسترسى به ارز نداشت، بازده 
ريالـــى اين اوراق به صورت 2 تا 3

درصد باالتر از نرخ سپرده بانكى به 
مردم پرداخت شود.

وى افزود: پروژههاى توليدى 
كشور با اوراق ارزى و ريالى تركيبى 
قابليـــت تأمين مالى دارد و در واقع 
اين اوراق يك نوع اوراق مشاركت 
شامل صكوك اجاره، قرارداد جعاله، 
وكالت، اوراق منفعت و مشاركت به 
عنوان انواع ابزار مالى اســـالمى قابل 

استفاده است.
رئيس سازمان بورس و اوراق 
بهادار خاطرنشان كرد: اين دو پيشنهاد 
براى مشاركت دادن مردم در بورس 
و اقتصاد ملى به وزارت اقتصاد ارائه 
شـــده كه بستگى به اين دارد، دولت 
آن را تصويـــب كند و اگر مردم از 
اين اوراق و ســـهام استقبال كنند، 
مىتوانيم به همه مردم اين يونيتهاى 
صندوقها را ارائه كنيم و همه اينها 

بستگى به استقبال مردم دارد.

گزارش "بررسى تطبيقى اليحه بودجه سال 98 با 
تأكيد بر جايگاه بازار سرمايه " از سوى شركت بورس 

تهران منتشر شد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار ســـرمايه (سنا)، در 
اين گزارش تعاريف مربوط به قانون و اليحه بودجه و 
همچنين ساختار اجزاى تشكيل دهنده آن ارايه شده است.
نظر به پيش بينى تورم باالى 10 درصدى در سال 1398، 
رشد 7/98 درصدى بودجه عمومى بيانگر اعمال سياست 

انقباضى مالى دولت در سال آتى است. 
در اين گزارش، ابتدا به بررسى ارقام كلى مندرج 
در اليحه بودجه 1398 پرداخته و در ادامه عملكرد هفت 
ماهه نخست بودجه عمومى سال 1397 ارزيابى مى شود. 

در بخش دوم و سوم هم به بررسى اقالم عمده سرفصل 
"واگذارى دارايى مالى" و " تملك دارايى ســـرمايه اى" 
پرداخته شده است.اين گزارش در ادامه به تشريح برخى 
از موارد عمدهِ تأثيرگذار بر بازار سرمايه كه در اليحه 

بودجه سال 1398 منظور شده، پرداخته است.
بر اين اساس، كاهش قابل توجه تأمين مالى دولت 
از محل تسهيالت بانكى و صندوق توسعه ملى منجر 
به كاهش رشد حجم نقدينگى در كشور و در نتيجه 

موجب كند شدن تحريك نرخ تورم خواهد شد.
به اعتقاد محققين اقتصادى با كند شـــدن تورم و 
ايجاد ثبات نسبى در متغيرهاى كالن اقتصادى، عملكرد 

بازارهاى مالى نظير بازار سهام بهبود مى يابد.

سكاندار سازمان بورس دوباره ابقا شد

بررسى تطبيقى اليحه بودجه 98 و جايگاه بازار سرمايه

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (چهارشنبه 97/10/19)

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  1/828

ميليون ريال 4/744/126

146/834 معامله 

ميليارد ريال   6/261/832

بازار در يك نگاه

پنجشنبه 20 دي 1397ـ   3 جمادي االول  1440ـ   10 ژانويه 2019ـ  سال نود و سومـ  شماره 27194

آگهى تغييرات شركت شير كوهى سبالن سهامى خاص
 به شماره ثبت 830 و شناسه ملى 10240035251

آگهى تغييرات شركت پردازش تصوير آرشا الكترونيك شركت 
سهامى خاص به شماره ثبت 13710 و شناسه ملى 10660133522

 –

آگهى تغييرات شركت انديشمندان شريف زاگرس كرمانشاه 
موسسه غير تجارى به شماره ثبت 830 و شناسه ملى 14004171568

آگهى تغييرات شركت انديشمندان شريف زاگرس كرمانشاه 
موسسه غير تجارى به شماره ثبت 830 و شناسه ملى 14004171568

 _

آگهى تغييرات 
شركت انديشمندان شريف زاگرس كرمانشاه موسسه غير تجارى

 به شماره ثبت 830 و شناسه ملى 14004171568

آگهى تغييرات شركت فرهنگى قرآن و عترت فدك باختر كرمانشاه 
موسسه غير تجارى به شماره ثبت 831 و شناسه ملى 14004173600

آگهى تغييرات
 شركت فرهنگى قرآن و عترت فدك باختر كرمانشاه

 موسسه غير تجارى به شماره ثبت 831 و شناسه ملى 14004173600

آگهى تغييرات شركت فرهنگى قرآن و عترت فدك باختر كرمانشاه 
موسسه غير تجارى به شماره ثبت 831 و شناسه ملى 14004173600

آگهى تغييرات
 شركت بازرگانى بين المللى خزر ميالد مازندران سهامى خاص

 به شماره ثبت 1587 و شناسه ملى 10760201237

آگهى تغييرات
 شركت بازرگانى بين المللى خزر ميالد مازندران 

سهامى خاص به شماره ثبت 1587 و شناسه ملى 10760201237

آگهى تغييرات
 شركت الگوريتم هوشمند زيتون سهامى خاص

 به شماره ثبت 13893 و شناسه ملى 14006114034

آگهى تغييرات
 شركت كيميا پليمر هيراد سهامى خاص 

به شماره ثبت 482 و شناسه ملى 10760323272

–

–

آگهى تغييرات شركت سهامى خاص بينا فروغ ديده پردازان آرتا 
به شماره ثبت 11784 و شناسه ملى 14004454463

آگهى تغييرات شركت توان آزماى بتن ارس شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 2495 و شناسه ملى 14007878230

آگهى تغييرات شركت توان آزماى بتن ارس شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 2495 و شناسه ملى 14007878230

آگهى تغييرات شركت توان آزماى بتن ارس شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 2495 و شناسه ملى 14007878230

آگهى تغييرات شركت توسعه زرين عمران هريس سهامى خاص
 به شماره ثبت 2055 و شناسه ملى 14000254361

آگهى تغييرات شركت طالى ايران سهامى خاص
 به شماره ثبت 2440 و شناسه ملى 10101395804

آگهى تغييرات شركت برج سازان ژيهات شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 15064 و شناسه ملى 10660147461

آگهى تغييرات شركت برج سازان ژيهات شركت 
سهامى خاص به شماره ثبت 15064 و شناسه ملى 10660147461

آگهى تغييرات شركت برج سازان ژيهات شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 15064 و شناسه ملى 10660147461
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كرمان ـ خبرنگار اطالعات: 
همايش 2 روزه حافظه جهاني در 

كرمان برگزارشد  .
 سرپرست معاونت سياسي، 
امنيتي و اجتماعي اســــتانداري 
كرمان در اين مراسم  گفت: حفظ 
آثار، اســــناد و حافظه جهاني به 
قدري اهميــــت دارد كه يكي از 
نام هاي خداوند «حفيظ» است و 
اين واژه 44 مرتبه در 22 ســــوره 
قرآن تكرار شــــده است و استان 
كرمان از استثنائات و مهد حافظه 
تاريخي ايران، از يادگاران روزگار 
باستان و داراي ويژگي هايي است 
و ميراث و اسنادي از همه اعصار 

تاريخي در خود دارد  .
 صادق بصيري افزود:  بسياري 
از اســــنادي كه به وسيله محققان 
و كارشناسان حفظ مي شود، منشأ 
كارهاي پژوهشي در آينده خواهد 

بود .
 وي با بيان اينكه  تل ابليس در 
بردسير، تپه هاي هليل در جيرفت و 
ميمند در شهربابك بخشي از آثار 
دوره پيش از تاريخ باستان است، 
تاكيد كرد:  شهر بم، شهر فرهنگ 
و تمدن، شــــهر اردشير و هفتواد 
اســــت. زلزله بم، جهان را لرزاند 
ولي آن را نابود نكرد؛ چون كه بم 

ريشه در تاريخ دارد .
 سرپرست معاونت سياسي، 
امنيتي و اجتماعي اســــتانداري 
كرمان با اشــــاره به بخشي از آثار 

استان كرمان بعد از اسالم گفت: 
مجموعه ملك، قبه سبز، آثار آل 
مظفر مثل مسجد جامع، مجموعه 
شــــاه نعمت اهللا ولي، مجموعه 
گنجعلي خان، باغ شاهزاده ماهان، 
مجموعه وكيل، عمارت موســــي 
خاني شهربابك بخشي از اسناد و 
حافظه تاريخي كرمان هستند كه 

بايد حفظ شوند .
 وي افزود: سال 96 به همت 
استاد گالب زاده در مركز كرمان 
شناسي، مجموعه 15 هزار برگ 
از اسناد كنسولگري انگليس در 
كرمان براي بررسي و ترجمه در 
اختيار مجموعه هاي مختلف قرار 
گرفت و 4000 برگ از اين اسناد 
توسط دانشگاه شهيد باهنر ترجمه 

شده است .
 سرپرست معاونت سياسي، 
امنيتي و اجتماعي اســــتانداري 
كرمان با اشاره به اهميت كشف، 
ثبت و حفظ نسخ خطي مربوط 
به تاريخ اســــتان كرمان، گفت: 
وجــــود بيش از      2000 دهيار 
در شهرستان هاي استان، مي تواند 
كمك شاياني براي جستجو و ثبت 
اسناد و نسخ خطي درباره تاريخ 

استان باشد. 
در ادامــــه اين همايش مدير 
سازمان اســــناد و كتابخانه ملي 
منطقه جنوب شرق گفت: هدف 
از برگزاري اين دوره آموزشــــي، 
آموزش به افراد در مورد شناخت 

اســــناد و روش هاي ثبت اسناد 
ارزشمند در حافظه مليـ  منطقه اي 

است  .
 رفيعي پور افزود: افرادي كه 
اسناد در دسترس دارند مي توانند 
اين اسناد را به روش هاي خاص 
كه يكسري تكميل فرم هايي است 
كه از آن طريق بتوانند اين اسناد 
را بــــراي ثبت معرفي كنند و اگر 
حتي يك برگ ســــند و كتاب 
خطي بتوانيم ثبت كلي، منطقه اي 
و جهاني كنيم قطعا براي كرمان 

بسيار ارزشمند است .
 وي بــــا بيان اينكه خيلي از 
اسناد در دست مردم است، تاكيد 
كرد: مردم يكسري اسناد در مناطق 
روستايي و شهري در دست دارند 
كه حتي مطلع نيســــتند آيا جايي 
براي  نگهداري اين اســــناد طبق 
استاندارد هاي جهاني وجود دارد، 
اين كار رسانه است كه به مردم 
آگاهي و اطالعات بدهند كه جايي 
با عنوان ســــازمان اسناد ملي  در 
كرمــــان وجود دارد كه وظيفه آن 
حفظ، نگهداري و پاسداري از اين 

اسناد است .
 رفيعــــي پور افــــزود: مردم 
مي توانند اســــناد خود را به طور 
ديجيتالي، اهدا كنند و مي توانند 
اســــناد خود را به سازمان اسناد 
ملي بفروشند. ما يكسري اسناد 
را جمــــع آوري مي كنيم  و براي 
قيمتگذاري به  تهران مي فرستيم 

و آنجــــا پس از قيمتگذاري و با 
توافق طرفين  اين اسناد خريداري 

مي شود  . 
بنــــا به اين گزارش  در اين 
همايــــش  از يافتــــن گوي هاي 
چرمي 400ساله  در كاروانسراي 
گنجعلي خان كرمان كه مربوط به 
بازي چوگان است خبر داده شد 
و در پــــي آن بــــراي ثبت ملي 
مادر همه بازي هاي توپي، اقداماتي 
انجام گرفت كه بزودي قرار است 
ميدان گنجعلي خان كرمان ميزبان 
برگزاري بازي و ورزش باستاني 

چوگان شود.
گفتني است حافظه جهاني 
عنوان برنامه اي است كه سازمان 
تربيتي، علمــــي و فرهنگي ملل 
متحد با هــــدف افزايش آگاهي 
همگاني،حفاظت پايدار و دسترسي 
جهاني به ميراث مستند بشر،آن 
را طرح ريزي كرده است و براي 
نخستين بار در سال 1371 شمسي 

به جهانيان معرفي شد     . 
نخســــتين بار ايران در سال 
1384 پس از گذشــــت 14 سال 
از پايه گــــذاري برنامــــه حافظه 
جهاني توســــط يونسكو به اين 
برنامه پيوســــت و با شركت در 
ششمين دوره فعاليت برنامه دواثر 
مهم ايراني (شاهنامه بايسنقري و 
وقفنامه ربع رشــــيدي) را به ثبت 
رسانيد و از آن پس فعاليت خود 

را آغاز كرد .

ميدان گنجعلي خان كرمان، ميزبان بازي باستاني چوگان مي شود

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: نخســـتين جلسه 
شـــوراي آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان پس 
از حادثه آتش سوزي دبستان غير انتفاعي اسوه حسنه 

زاهدان برگزار شد. 
مدير كل آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان 
در اين جلسه كه با حضور آيت اهللا سليماني نماينده ولي 
فقيه در استان و امام جمعه زاهدان و به رياست موهبتي 
استاندار در سالن اجتماعات دفتر استاندار تشكيل شد، 
با تسليت به خانواده  جانباختگان حادثه آتش سوزي 
مدرسه اســـوه،  در زمينه ايمني و تامين سيستم هاي 
گرمايشي مدارس استان گفت: با توجه به همتي كه در 
زمينه تامين وسايل و تجهيزات گرمايشي براي مدارس 
اين اســـتان انجام شده است، ديگر هيچ مدرسه اي از 

سيستم گرمايشي غير استاندارد استفاده نخواهد كرد. 
عليرضا نخعي در زمينه اســـتفاده از سرويس هاي 
غير استاندارد براي جابه جايي دانش آموزان در سيستان 
و بلوچستان هم گفت: 28 هزار و 523 دانش آموز در 
اين اســـتان از سرويس هاي استاندارد و برابر با همين 

تعداد هم از سرويس غير مجاز استفاده مي كنند. 
وي تاكيد كرد: فقط ســـرويس هايي كه مورد تائيد 
آموزش و پرورش هســـتند، مي توانند كار جابه جايي 
دانش آموزان را انجام دهند و از آن ها حمايت مي شود. 

او به حوزه تجاري سازي و كسب در آمد از طريق 
مراكز آموزش و پرورش در سيستان و بلوچستان اشاره 
و از تصويب تغيير كاربري 109 هزار متر مربع امالك 
مازاد آموزش و پرورش براي تامين هزينه هاي اين نهاد 

در اين نشست تقدير كرد. 
نخعي گفت: توسعه مهارت آموزي در مدارس و 

ارائه تسهيالت به هنرستان هاي استان به منظور ايجاد 
اشتغال و توليد محصول از ديگر برنامه ها و مصوبات 
اين نشســـت بود كه مورد موافقت اكثر حاضران قرار 

گرفت و جاي قدرداني دارد. 
همچنين نماينده ولي فقيه در سيستان و بلوچستان 
و امام جمعه زاهدان در اين نشســـت گفت: هر آنچه 
براي نظام آموزش و پرورش و دانشگاه ها بودجه صرف 
شـــود سرمايه گذاري است كه نتيجه آن توسعه نيروي 

انساني كار آمد در جامعه است. 
آيت اهللا عباســـعلي سليماني اظهار داشت: همه ما 

بدهكار آموزش و پرورش هســـتيم چرا كه هر كس 
ســـمت و جايگاهي در جامعه دارد، به بركت استفاده 
از محيط مدرســـه و آموزش و تعليم و تربيت در آن 

است. 
امام جمعه زاهدان افزود: توجه به مدارس به عنوان 
يك الگوي اجتماعي و فرهنگي بسيار مهم است و بايد 

به اين مكان مقدس احترام گذاشت. 
نماينده مردم سيســـتان و بلوچستان در مجلس 
خبرگان رهبري تاكيد كرد: سيستان و بلوچستان از نظر 
توسعه مراكز آموزشي داراي تفاوت هايي است كه گاهي 

توجه به مراكز بزرگ سبب فراموش شدن مراكز كوچك 
شـــده است. اين عوامل گاهي به بي عدالتي و تبعيض 
تعبير مي شود و مورد سوء استفاده دشمن قرار مي گيرد.  
وي با تاكيد بر توجه بيشتر به سرويس مدارس گفت: 
توجه به سرويس رفت و آمد دانش آموزان از جمله 
عوامل مهم در حفظ سالمت دانش آموزان و جلوگيري 

از برخي سوء استفاده ها در فضاي مجازي است. 
امام جمعه زاهدان اســـتفاده از نيكوكاران مدرسه 
ساز را فرصتي مناسب براي گسترش فضاهاي آموزشي 
و توسعه تجهيزات دانست و بر حمايت و استفاده از 

اين ظرفيت تاكيد كرد. 
استاندار سيستان و بلوچستان هم در اين نشست 
با اشاره به حادثه تلخ آتش سوزي در يكي از مدارس 
زاهدان گفت: موضوع سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي 
و مقاوم سازي مدارس از جمله كارهاي مهم در حوزه 
آموزش و پرورش است كه با جديت دنبال مي شود. 

احمد علي موهبتي نقش مهم آموزش و پرورش 
و تعليم و تربيت در جامعه را بسيار مهم توصيف كرد 
و اظهار داشت: هزينه كردن در آموزش و پرورش يك 
نوع ســـرمايه گذاري بلند مدت است و بايد از همه 
ظرفيت ها در اين حوزه اســـتفاده كرد. اگر هر ارگاني 
بتواند متولي يك مدرســـه در سراسر استان سيستان و 
بلوچستان بشـــود ديگر مشكلي در زمينه آموزش و 

پرورش در اين استان نخواهيم داشت. 
استاندار سيستان و بلوچستان همچنين مهارت آموزي 
در مدارس و ايجاد فضا براي خودكفايي را از مهمترين 
راههايي دانست كه به پيشرفت نظام آموزشي و تربيت 

جوانان و اشتغال آنان كمك مي كند. 

بنياد بركت  در مناطق محروم قول مسئوالن ارشد سيستان و بلوچستان براي جلوگيري از وقوع حوادث مرگبار در مدارس
10 هزار خانه و200 مدرسه ساخت

رئيس ســـتاد اجرايي فرمان امام خميني (ره) در بازديد از طرح 
بنياد بركت روســـتاي حيدرآباد مرالي دلفان استان لرستان گفت: بنياد 
بركت در 9ماه امسال بيش از 10 هزار خانه و 200 مدرسه در مناطق 

محروم ساخته است. 
محمد مخبر افزود: محوريت پيگيري طرح هاي بنياد بركت اشتغال 
است اما همزمان با طرح هاي كارآفريني به ساير مشكالت مردم نيز 

توجه دارد.
وي با اشاره به ايجاد 400 هزار فرصت شغلي توسط اين بنياد 
در سال هاي گذشته اضافه كرد: اين مشاغل رها نمي شوند و پشتيباني 
از آنها همچنان تداوم دارد كه اميد مي رود با اين سازوكار بخشي از 

مشكل اشتغال كشور حل شود.
رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) با اشاره به سرمايه 
گذاري 30 هزار ميليارد ريالي در مناطق محروم كشـــور اظهارداشت: 

اين رقم با مشاركت مردم محقق شده است.
مخبر اضافه كرد: هزينه هاي نسخه درماني 60 هزار بيمار سرطاني 
توسط اين بنياد پرداخت و به همين ميزان نيز تسهيالت قرض الحسنه 
اعطا شده است.وي با اشاره به انجام 2هزارعمل كاشت حلزون ادامه 
داد: درمجموع 25 نوع خدمت توســـط بنياد بركت ارائه مي شود كه 
تامين پنج هزار ســـري جهيزيه، 300 هزار بسته نوشت افزار در مهر 
امسال و خريد 2 هزار ويلچر براي مناطق محروم بخشي از خدمات 

اين نهاد است.
رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) گفت: امروز بدون 
حضور ايران هيچ تصميمي در منطقه گرفته نمي شود و اين در حالي 
است كه جمهوري اسالمي درون حلقه آتش منطقه قرار دارد و باالترين 

و بهترين امنيت در كشور حاكم است.
مخبر افزود: ايران از نظر سياســـي انسجام بسيارعالي دارد و در 

حوزه اقتصادي نيز كارهاي بزرگي انجام داده است.
طرح هاي روســـتاي حيدرآباد مرالي شامل كارگاه هاي خياطي و 
واحد هاي توليدي و دامداري بوده كه با كمك ســـتاد اجرايي فرمان 
امام(ره) و ســـرمايه گذاري سه ميليارد و 300 ميليون ريال تسهيالت 

اجرايي شده است. 

كشف 2 خمره تاريخي هنگام گودبرداري

در شهرري
شـــهرريـ  خبرنگار اطالعات: رئيـــس اداره ميراث فرهنگي 
صنايع دستي و گردشگري شهرستان ري با اشاره به شايعات در مورد 
كشف دو خمره هنگام گودبرداري در شهرري، گفت: در حال فراهم 
كردن اقدامات پژوهشـــي توسط باستان شناسان هستيم و تا پايان كار 
بررسي آن ها هرگونه اظهارنظري، غيركارشناسي بوده و برمبناي حدس 

و گمان است.
اميرمصيب رحيم زاده با اشاره به كشف دو كوزه در اين منطقه 
اظهار داشـــت: در جريان گودبرداري يك واحد مسكوني واقع در 
خيابان شهيد محبتي شهرري در عمق حدود چهار متري دو خمره 
تاريخي بزرگ كشـــف شد كه پس از اطالع اداره ميراث فرهنگي 
بالفاصله دســـتور قضايي توقف عمليات گودبرداري صادر شده و 
يگان حفاظت اداره ميراث فرهنگي و پليس در محل حاضر شدند. 
وي با بيان اينكه اين دو خمره در دل ديوار جنوبي اين ملك قرار 
داشت، افزود: بر اساس كارشناسي هاي اوليه با توجه به اندازه نسبتا 
بزرگ اين خمره ها به نظر خالي هســـتند و احتماال از آن ها براي 
ذخيره آذوقه اســـتفاده مي شـــده و انتشار اخبار و شايعاتي مبني بر 
وجود هرگونه طال و ســـكه به هيچ وجه صحت ندارد. او با اشاره 
به اينكه به نظر نمي رسد اين محل تاريخي باشد، اضافه كرد: پس 
از بررسي هاي دقيق باستان شناسان مي توان به تمامي سؤاالت اذهان 
عمومـــي مبني بر قدمت، نوع مصرف و محتواي خمره ها اظهارنظر 
كرد، البته شهرري قدمتي تاريخي و كهن دارد و خيلي عجيب نيست 
كه هر جاي آن در عمق چندمتري يك قطعه ســـفالي و تاريخي 

پيدا شود. 
مطالعات باستان شناسي انجام شده نشان مي دهد كه شهر باستاني 
و كهن ري با بيش از هشـــت هزار سال قدمت يكي از بزرگترين 
مراكز تمدني شـــناخته شده دنيا است كه چشمه علي، برج طغرل، 
باروي ري، آتشكده ري، استودان گبرها، قلعه گبري، برج نقاره خانه، 

گنبد اينانج از جمله آثار باستاني در ري است.

عبداهللا رحيمي استاندار فارس شد 
شيرازـ  خبرنگار اطالعات: عبداهللا رحيمي در مراسمي با حضور 
حسين ذوالفقاري معاون امنيتي وانتظامي وزير كشور، به عنوان استاندار 

فارس معرفي شد. 
در اين مراسم ذوالفقاري با اشاره به اين مطلب كه هدف نهايي 
دشمن اين است كه ثبات، امنيت و آرامش كشور را بر هم زند و براي 
اين كار دست به هر اقدامي خواهد زد، افزود: امروز همگان مي دانند 
و مي بينند كه آمريكا و ديگر همراهانش با فشارهاي سياسي و عمليات 

رواني به دنبال وارد آوردن فشار به كشور و مردم هستند.
وي گفت: آنها تحرك و كوشش بسياري دارند كه فضاي نافرماني 
مدني را در كشور گسترش دهند و محور را هم فشارهاي اقتصادي 

قرار داده اند.
معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور اضافه كرد: شماري از عوامل 
دشمن اعم ازخارج و داخل در پي اين بودند كه تحركاتي را در كشور 
ايجاد كنند اما مردم ايران با وجود همه مشكالت هوشيار هستند و 
زمان را خوب مي شناسند. معاون وزير كشور تاكيد كرد: بدون ترديد 
مشكالتي وجود دارد و مردم گرفتاري هايي دارند كه در جاي خودش 
بايد مورد توجه قرار گيرد اما مردم اين را هم مي دانند كه همگان از 

به هم ريختن ثبات كشور متضرر خواهند شد.  
وي همچنين گفت: اگر قرار است تا به صبر و فهم مردم پاسخ 
مثبت داده شود، بايد در جهت رضايتمندي آنها حركت كرد و براي 
اين كار اتفاق ديگري مورد نياز است چرا كه مشكل از جنس آرمان 

و هدف نيست، بلكه از جنس ابزار است.
ذوالفقاري در بخش ديگري از سخنان خود با يادآوري اين مطلب 
كه در كشور تقريبا هيچكس موافق تبعيض، فساد و بيكاري نيست 
اظهارداشت: تا كي بايد بيان آرمان و هدف كرد، آيا با ذكر آرمان و 
هدف نتيجه اي حاصل شـــده است و اين كار كافي است؟ تمام اين 
آرمان ها در قانون اساسي است و بنابراين اگر به دنبال كارآمدي هستيم 

بايد سراغ روش ها و ابزار رفت.
ذوالفقاري تاكيد كرد: ريشه كار در انباشت قوانين و مقررات است، 
در دنيا به دنبال مقررات زدايي و تمركز زدايي هستند اما در ايران در پي 
تمركزگرايي هستيم و اين به سبب آن است كه سازه مديريت اينگونه 
شكل گرفته است. وي افزود: فرآيندهاي انجام كار، كشور و مردم را 
گرفتار كرده كه اميد است بتوان با بازنگري در روش ها و ابزار، اين 

مشكالت را به حداقل رساند و كارآمدي افزايش يابد.
در اين آيين، عنايت اهللا رحيمي به عنوان استاندار فارس معرفي و 

از خدمات اسماعيل تبادار استاندار پيشين تقدير شد.

 96درصد همداني ها باسوادند  
همدان- خبرنگار اطالعات: سرپرست معاونت سوادآموزي اداره 
كل آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به افزايش قابل توجه آمار 
باسوادان در عمر 40 ســـاله انقالب اسالمي گفت: آمار باسوادي استان 
96درصد است كه يك درصد از متوسط كشوري و 11 درصد از متوسط 

باسوادي جهان باالتر است  . 
ياسر نانكلي به مناسبت هفته ســـوادآموزي در جمع خبرنگاران 
افزود: آموزش بي ســـوادان و كم سوادان گروه ســـني 10 تا 49 سال 
جزء وظايف معاونت ســـوادآموزي به شـــمار مي رود و با تالش هاي 
انجام شده از 48 درصدي باسوادي ســـال 1355 به بيش از 95 درصد 
در ســـال 95 دست يافته ايم . كه نشان مي دهد در حيات 40 ساله انقالب 
اسالمي، افزايش قابل توجهي در ســـوادآموزي داشته ايم. وي افزود:بر 
اساس سرشماري سال 95 در گروه سني 10 تا 49 سال استان همدان 48 
هزار و 916 فرد بي سواد وجود داشته است  .  3/5 درصد شامل يك هزار 
و 712 نفر مربوط به جوامع شهري و 96/5درصد شامل 47 هزار و 204 
نفر مربوط به جوامع روستايي مي شود، همچنين 16 هزار و 656 نفر از 

بي سوادان مرد و 32 هزار و 260 نفر ديگرزن هستند. 
نانكلي درخصوص زيرپوشش قراردادن ابالغي سوادآموزان گفت: 
در اين حوزه 5 هزار و 800 نفر در ســـال 96 زيرپوشش قرارگرفته اند و 
موفق به كســـب مقام دوم در كشور شده ايم و در سال 97 هم با افزايش 
35 درصدي 7 هزار و 847 نفر بايد پوشـــش آموزش هاي سوادآموزي 

قرار گيرند  .
همچنين درآموزش هاي مكمل براي سوادآموزان، طرح حلقه هاي 
كتاب خواني، خواندن با خانواده، آموزش عملي نماز، مسابقات فرهنگي و 

آموزش يارانه هم در كنار سوادآموزي اجرا مي شود . 
نانكلي از وجود 4 مركز يادگيري محلي در استان همدان خبر داد 
و افزود: ســـال گذشته 345نفر و امسال 467 نفر زير پوشش اين مراكز 

قرار گرفته اند  . 

روابط اقتصادي ايران و گرجستان در 
صورت احترام متقابل توسعه مي  يابد

اصفهانـ  خبرنگار اطالعات: روابط اقتصادي ايران و گرجستان در 
صورت احترام متقابل به ويژه از سوي دولت گرجستان توسعه مي يابد 
و جمهوري اسالمي ايران هيچ بي احترامي به شهروندانش به ويژه فعاالن 

اقتصادي را نمي پذيرد.
رئيس اتاق بازرگاني اصفهان در ديدار رئيس هيأت مديره يك 
هلدينگ ساختماني گرجستان با بيان اين مطلب و با اشاره به اين كه 
دولت گرجستان در ماه هاي اخير رفتار ناشايستي با فعاالن اقتصادي و 
سرمايه گذاران ايراني داشته كه روابط اقتصادي دو طرف را مورد مخاطره 
قرار داده است، گفت: مردم ايران از نحوه برخورد دولت گرجستان 
بسيار ناراضي هستند و سرمايه گذاران ايراني خواستار ترك اين كشور و 

فروش آپارتمان هاي خود به نصف قيمت شده اند.
سيدعبدالوهاب سهل آبادي افزود: جمهوري اسالمي ايران كشور 
قدرتمند و توانمندي است كه در عرصه بين المللي با آمريكا رو در رو 
مقابله مي كند و هيچ بي احترامي را به شهروندانش به ويژه فعاالن 
اقتصادي نمي پذيرد. او كه رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران 
نيز است، گفت: رفتار دولت گرجستان با ايرانيان پس از روي كار 
آمدن سالومه زورابيشويلي رئيس جمهوري جديد متفاوت از گذشته 
شده است و فعاالن اقتصادي ايران نمي توانند نسبت به اين بي احترامي 

خاموش باشند. 
سهل آبادي در بخش ديگري از سخنان خود از آمادگي تشكيل 
شركت مشترك بين فعاالن اقتصادي استان اصفهان و گرجستان خبر 
داد و افزود: اين شركت مي تواند نيازهاي صنعت ساختمان و سيار 
بخش هاي گرجستان را تأمين كند. رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت 
ايران، سرمايه گذاري ايرانيان در گرجستان در سال هاي اخير را قابل 
توجه دانست و افزود: بسياري از خريداران ساختمان ها در گرجستان 
را ايرانيان تشكيل مي دهند. نيكا مرابيشويلي رئيس هيأت مديره هلدينگ 
ساختماني گرجستان در اين ديدار،  همكاري با شركت  هاي ساختماني 
استان اصفهان در تأمين مواد اوليه به ويژه مصالح ساختماني و معرفي 
فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش ساختمان را خواستار شد و گفت: 
آهن، آجر و سيمان پرمصرف ترين كاالهاي ساختماني در گرجستان است 

كه عالقه مند به خريد اين محصوالت از استان اصفهان هستيم.

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

نيازمنديها  تلفني آگهي مي پذيرد

021-22225333 
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(نوبت سوم)
آگهي فقدان مدرك تحصيلي

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
علي حيدرزاده فرزند علي اكبر به 

شماره شناسنامه 2130040004 
صادره از آمل در مقطع دكتراي 

حرفه اي رشته دامپزشكي صادره 
از واحد دانشگاهي اروميه با شماره 
1027328 مفقود گرديده است و 
فاقد اعتبار مي باشد از يابنده تقاضا 
مي شود اصل مدرك را به دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد اروميه به نشاني 

اروميه كيلومتر 2 جاده سلماس 
ارسال نمايد.

برگ سبز سواري سمند EF7 دوگانه  
كارخانه مدل 1396 ايران82ـ645ط51 
موتور 147H0267420 مفقود و فاقد 

اعتبار است.شلمان

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
مدرك فارغ التحصيلي 

اينجانب سالله زماني فرزند 
علي اصغر به شماره شناسنامه 

6632 در مقطع كارشناسي 
رشته مهندسي منابع طبيعي 
جنگلداري صادره از دانشگاه 
مازندران مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز، سند كمپاني و كارت 
ماشين خودرو سواري پرايد 

جي تي ايكس  مدل 1381 به شماره 
پالك 17ـ114د19 و شماره موتور 

00417279 و شماره شاسي 
S1412281882611 مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
اروميهـ  فخرالدين معصومي نژاد

برگ سبز خودر سواري ام وي ام 
هاچ بك X33S مدل 1396 به شماره 
پالك 17ـ298ل83 و شماره موتور 

 MVM484FBDH011765
و شماره شاسي 

 NATGBAYL9H1012285
مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
اروميهـ  منيره ذكريايي

سند كمپاني سواري رنو ال90 
لوگان مدل 1396 به شماره پالك 
ايران62ـ816ج16 و شماره موتور

 R224197-K4MA690 
و شماره شاسي 

 NAPLSRALDH1327537
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط گرديده است.(ساري)

برگ سبز خودرو وانت نيسان 2400 مدل 1375 به 
شماره شهرباني ايران14ـ942ل43 به شماره موتور 

00037458 به شماره شاسي 00C10368 به نام سجاد 
سواري مفقود از درجه اعتبار ساقط است.(بوكان)

مجوز حمل سالح شكاري 
ساچمه زني مدل تكلول 

ته پر كوسه اينجانب 
محمدعلي شجاع فرزند 
محمدحسن به شناسه 

0242505368991 و به 
شماره سالح 012101242 

مفقود و فاقد اعتبار است.
اسفراين

كارت شناسايي وسيله نقليه 
متعلق به خودرو سواري پژو 206 

تيپ TU5206 رنگ مشكي 
متاليك مدل 1395 شماره پالك 

14ـ826ن13 شماره موتور 
163B0262093 شماره شاسي 

 NAAP13FE8GJ866980
بنام اشكان اسدي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودي مدرك تحصيلي نوبت دوم
مدرك فارغ التحصيلي (گواهي موقت 

پايان تحصيالت) اين جانب حميد 
صحرايي فرزند نورمحمد با كد ملي 

4510025831 صادره از دهلران در 
مقطع كارشناسي ناپيوسته مهندسي 
تكنولوژي صنايع شيميايي صادره از 
واحد دانشگاهي ايوان غرب با شماره 

2882016 مفقود گرديده است و فاقد 
اعتبار مي  باشد، از يابنده تقاضا مي شود 
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد دهلران به نشاني دهلران بلوار 

فتح المبين ارسال نمايد.دهلران

برگ سبز سواري سايپا 
132 سفيد روغني مدل 

1389 شماره موتور 
3750173 شاسي 

 S1422289202276
پالك 73ـ811ج98 مالك 

زهرا زماني مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط است.

الرستان

سند كمپاني و برگ سبز ماشين 
سواري سيستم پرايد مدل 
1386 به شماره انتظامي 

622ل29ايران21 به شماره 
موتور 2247499 شماره 

 S1412286669973 شاسي
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است.
ابهر

سند سبز خودرو وانت سايپا 
151 تيپ151 مدل1395 

رنگ سفيد به شماره شهرباني 
10 ايرانـ  931ن67 شماره 

موتور5487013 شماره شاسي 
NAS451100F4945920 به 

نام سيدمهران نجارپور نميني مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

كارت دانشجويي پرنيا پور جالل به 
شماره دانشجويي 961374003 رشته 
داروسازي دانشگاه علوم پزشكي زابل 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

دانشنامه كارشناسي رشته شنوايي 
شناسي دانشگاه علوم پزشكي ايران 
بنام علي محمود كاليه مفقود شده و 

فاقد اعتبار است.

كارت ملي به شماره 5ـ049426ـ044 
به نام ژاسمن يزداني نام پدر جواد 
متولد 74/4/16 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

برگ سبز و بنچاق تويوتا 

كمري به شماره شاسي 

 6T1BE42K1BX689492

شماره 

موتور2AZA766113 پالك 

425ع51 ايران22 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز سواري هاچ 
بك مدل1395 داراي 

شماره انتظامي 927ط57ـ 
ايران79 و شماره موتور

 5771630/M13
و شماره شاسي 

 NAS431100G5700003
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (قزوين)

سند مالكيت و برگ سبز و 
برگ كمپاني خودرو نيسان 
پاترول مدل1367 رنگ 

كرم روغني به شماره انتظامي 
691ج52ـ  ايران73 به شماره 

موتور24049164 شماره 
شاسي701658 به نام هاشم 
دريائي مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. همدان

فاكتور فروش خودرو(سند كمپاني) 
پژو405 شماره شاسي14213482 

موتور12484027291 پالك 767ق82ـ 
 ايران74 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز نيسان مدل1379 به شماره پالك 
72ـ753ل94 و شماره موتور00144507 و 
شماره شاسي 00C43723 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط گرديده است. (ساري)

پروانه بهره برداري معدن باريت سرهرود 
به شماره102/25152مورخ 91/7/3 به 

بهره برداري اينجانب حسين همتي مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. (اراك)

برگه سبز و برگه كمپاني و بنچاق 
سمند88 سفيد به ش موتور613 و ش 
شاسي 252193 و ش پالك 711ط26ـ  
ايران26 مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

برگه سبز و برگه 
كمپاني و بنچاق زانتيا 
85 سورمه اي به ش 

پالك114ب59ايران62 
و ش موتور612836 

و ش شاسي 
S1512285147460 به 
نام حشمت اله لقماني مفقود 

و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز وانت نيسان مدل1365 
پالك47ـ837ط19 شاسي 036631  
موتور: 168883 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است. اراك

شناسنامه مالكيت وانت پرايد 
مدل1396 به شماره انتظامي 
197ن49ـ  ايران53 و شماره 

 M/135915052موتور
و شماره شاسي 

 NAS451100F4969725
مفقود گرديده و اعتبار ندارد. 

شهركرد

برگ سبز و سند كمپاني سواري 
رانا مدل1394 به شماره 

انتظامي 833ن23 ايران55 با 
 163B0205475شماره موتور

و شماره شاسي 
 NAAU01FE0FT112243
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. قزوين

برگ سبز و سند كمپاني پژو 
پارس مدل1393 به شماره 
پالك ايران43ـ783د87 به 

 124K0415035شماره موتور
به شماره شاسي 

NAAN21CA8E703251 به 
نام جواد شانظري گرگابي مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. اصفهان

برگ سبز و سند كمپاني سواري 
پژو مدل1388 به شماره 

انتظامي 43ـ116د94 و شماره 
موتور12488161568 

و شماره شاسي 
 NAAM01CA0AE117382

به نام ايران هاشميان جزي 
مفقود گرديده فاقد اعتبار است. 

(تيران)

سند كمپاني سواري پژو 405 
مدل1389 به شماره انتظامي 
446ط46ايران79 با شماره 

موتور12488350698 
و شماره شاسي 

 NAAM01CA1AK885485
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.
 (قزوين)

دفترچه تراكتور 
فرگوسن 285 

مدل1388 و به شماره 
  G12709 شاسي

و به شماره موتور
LFW109697 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

كارت هوشمند كاميون كشنده 
هوو مدل2006 به شماره انتظامي 
665ع91ـ ايران25 به شماره موتور
 WD6154706100725117

به شماره شاسي 
LZZ7CLHB96A109704 به نام 
اصغر رضائي مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است.
 شيراز

كليه مداركـ  برگ سبز و سند قطعي خودرو 
سواري پژو آردي مدل1384 پالك 773 

ي67 ايران78 موتور9393 شاسي 2291 
مفقود شده و اعتبار ندارد.

پروانه حمل سالح شماره 
1102338 تك لول ته 
پر چخماقي ساخت تركيه 

كاليبر12 ساچمه زني صادره 
از سپاه پاسداران گرگان به 
نام نعمت آهنگري شاهدهي 

فرزند حسين ش ش11 
كردكوي مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط است. گرگان

اصل كارت هوشمند اينجانب وحيد 
عبدالرحيمي جاويد به شماره كارت 
1134106 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. اردبيل

سند كمپاني سواري سمند 
ايكس7ـ  مدل85 رنگ قهوه اي 
به نام آقاي محسن نوري فرزند 

علي شماره شناسنامه 84 هرسين 
شماره موتور: 12485188805 
شماره شاسي: 14567164 به 
شماره انتظامي 29ـ172ن43 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

سند كمپاني و برگ سبز خودرو 
سواري پژو 206 به شماره شهرباني 

ايران 73ـ217 ق53 به رنگ 
نقره اي ـ  متاليك مدل1382 به 

 10FSJ54443380 :شماره موتور
  IN82629170 :و شماره شاسي
به نام  رستگار اسفندياري مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. «حسينيـ  آباده»

كارت بازرگاني 

شركت پايتخت الله 

ايرانيان به شماره: 

14005306096 به 

نام محمد محمدي مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار 

مي باشد. 

سند كمپاني و تسلسل اسناد 
و شناسنامه مالكيت پيكان 

مدل1380 و شماره انتظامي 
165ط17ـ  ايران53 و شماره 

موتور91128001852 
و شماره شاسي 

0080504919 مفقود 
گرديده اعتبار ندارند. 

شهركرد

برگ سبز هيونداي جنسيس 
3800 مدل2011 مشكي متاليك 
پالك 582م96ـ  ايران10 شماره 

 G6DAAA539534موتور
شماره شاسي 

 KMHGC41EBBU116739
به نام داوود بهزادي كيا مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

اينجانب زرين طال رفاني هرسيني مالك 
خودرو سمند ال ايكس شماره انتظامي 

213ل58ـ  ايران19 با شماره بدنه 
NAAC91CC99F810487 شماره 

موتور12488122295 مدل1388 به علت 
فقدان اسناد فروش سند كمپاني و اسناد 
محضري تقاضاي رونوشت اسناد مذكور را 

نموده است لذا چنانچه هركس اعايي در مورد 
خودروي مذكور دارد ظرف 10 روز از نشر آگهي 
به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران 
خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند 

مراجعه نمايد.
بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

كارت هوشمند كاميون باري شماره كارت 
2901848 شماره پرونده 777303098 به 

شماره شهرباني 374ع49ـ  ايران27 مفقود شده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. ملكان عينالو

برگ سبز و سند كمپاني 
خودرو سواري سپند پي. كي 
مدل1383 به شماره شاسي: 
2020594 به شماره موتور: 
M13-583774 به شماره 
پالك: 33ـ  ايران 799ب19 

به نام علي يعقوب زاده 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مي باشد.

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
سواري پيكان تيپ1600 به رنگ 

سفيد ـ  روغني مدل1381 به شماره 
شهرباني، ايران73ـ  293ـ  ق57 به 
شماره موتور11158127378 و 
شماره شاسي81528242 به نام 
سيده اعظم حسيني مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
حسيني ـ  آباده

شناسنامه مالكيت خودرو برگ 

سبز پژو پارس به شماره شاسي 

 NAAN21CA4BK457104

موتور 12490068275   پالك 

748ط19ـ ايران72 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

شناسنامه مالكيت خودرو و 
برگ فروش كارخانه خودرو 

سواري پرايد به شماره انتظامي 
247ص91ايران84 شماره 

 M135665389 موتور
شماره شاسي 

 NAS411100G3496770
به نام ميالد تراج مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط است. 

شناسنامه مالكيت پژو 405 به شماره شاسي 
NAAM11VE4FK733151 و شماره پالك 
75ايران641د23 به مالكيت باقر شهرياري 

سرحدي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سند كارخانه و شناسنامه مالكيت پژو پارس ش ش 
NAAN01CAXBK480053 وش م12489225079 

شماره پالك 65 ايران522ص64 به مالكيت كنيز در جهانگير 
مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سند كارخانه و شناسنامه مالكيت پژو پارس ش ش 

 124K0066259 و ش م NAAM01CA5CR582722
شماره پالك 75 ايران169د19 به مالكيت محبوبه حيدري نسب 

جيرفتي پور مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

سند و كارت و برگ سبز 
سواري پژو روآ نقره اي مدل 

1387 به شماره موتور 
11687018899 شاسي 

 NAAB31AAX8H60988
پالك 73ـ835ج71 مالك 

سيداحمد زندوي مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط است. 

الرستان تلفن 09173833045

برگ سبز يك دستگاه خودروي سواري 
هاچ بك سيستم سايپا تيپ2 مدل 

1396 به رنگ اطلسي متاليك شماره 
پالك 34ـ221ق54 شماره موتور

M15/8429995 شماره شاسي 
NAS821100H1092915 به نام 

فرحناز كشتكار بوشهري مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

آبادان 

كارت هوشمند به شماره 1976386 
متعلق به كاميون كشنده مدل 2007 به 

رنگ شيري به پالك 43ـ411ع36 مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط است. (سميرم)

گواهي عضويت اتاق 
بازرگاني شركت پايتخت 

الله ايرانيان مربوط به اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشاورزي استان تهران به 
شماره 14005306096 
به نام محمد محمدي مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار 
مي باشد. 

اينجانب محمود معصومي مالك خودرو 
وانت پيكان به شماره شهرباني 387ب26 
ايران25 و شماره شاسي 30504910 و 
شماره موتور 11285057564 به علت 
فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است، لذا 
چنانچه هركس ادعايي در مورد خودروي 
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي 

شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 
14 جاده مخصوص تهرانـ  كرج، شهرك 
پيكان شهر، ساختمان سمند، طبقه 1 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي 
مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد 

شد. (مراغه)

اينجانب حميدرضا خالديان صاحب خودرو 
دنا سواري مدل 1397 به شماره شهرباني 
77ـ761س41 و شماره شاسي 100740 
و شماره موتور 147H0402452 به علت 

فقدان اسناد فروش، تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است؛ لذا 
چنانچه هركس ادعايي در مورد خودرو 

مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقي 
شركت ايران خودرو، واقع در كيلومتر 
14 جاده مخصوص تهرانـ  كرج، شهرك 
پيكان شهر، ساختمان سمند، طبقه اول 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي 
مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر، اقدام 

خواهد شد. 

 405 GLXi مفقودي برگ سبز و سند كمپاني خودرو پژو
NAAM01CA79K932224مدل1388 به شماره شاسي

ش موتور 12487255900 و شماره پالك 138 و 43 ايران83 
به نام علي فالحي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفقودي پالكت شاسي خودرو پژو GLXi405 مدل 
1384 به شماره شاسي 14265706 ش موتور 

12484174359 و شماره پالك 438ل22ايران73 به 
نام حسين احدي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 GLXS405 مفقودي برگ سبز و سند كمپاني خودرو پژو
مدل 1379 به شماره شاسي 78100306 ش موتور 
22557800307 و شماره پالك 283و96ايران83 

به نام وحيد جم ريز شيرازي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

مدرك فارغ التحصيلي 
اينجانب محمد وقاصي لمر 

فرزند اسمعيل به شماره ملي 
2620676924 صادره از 
تالش در مقطع كارشناسي 

ارشد رشته مديريت صنعتي 
صادره از واحد دانشگاه آزاد 

اسالمي قزوين به شماره 
34/713758 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است. از 
يابنده تقاضا مي شود اصل 
مدرك را به دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد قزوين ارسال 
نمايد. 

برگ سبز خودرو سواري 
پرايد سايپا 141 

انژكتوري هيدروليك مدل 
1387 به شماره پالك 

44ـ413هـ85 و شماره موتور 
2716103 و شماره شاسي 

S1482287280360 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. اروميهـ  بتول جباري 

كارت هوشمند به شماره 4127047 
كاميون بنز 911 مدل 1355 به شماره 

انتظامي 688ع48ايران83 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط است. (شيراز)

برگ سبز، سند كمپاني ايران 
خودرو، سند قطعي دفترخانه و 

كارت سوخت پژو 206 رنگ سفيد 
روغني مدل 1389 به شماره پالك 

975ص71ـ  ايران 68 و شماره موتور 
14189030586 و شماره شاسي 

NAAP03ED7AJ135638 به نام 
صدف حاجي زاده محمدي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز (سند مالكيت) خودرو 
سواري پرايد تيپ جي تي ايكس 
آي مدل 1385 به شماره پالك 
ايران 13ـ973د88 به شماره 
موتور 1499412 به شماره 

 S1412285842291 شاسي
به نام اختر پشوتن مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. اصفهان 

شناسنامه مالكيت خودرو (برگ 
سبز) و كارت مشخصات پرايد صبا 

جي تي ايكس رنگ سبز متاليك 
مدل 1379 شماره شهرباني 

396هـ89 ايران21 شماره موتور 
00207091 شماره شاسي 

S1412279678849 به نام 
محمدعلي باوندپور مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

آگهي مفقودي 
كارت و برگ سبز خودرو سواري پژو 

تيپ PARS TU5 مدل 1396 به رنگ 
خاكستري متاليك به شماره انتظامي 

54ـ289د31 و به شماره موتور 
181B0008580 و به شماره شاسي 

NAAN11FE1HH988102 متعلق به 
مسعود كريمي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. «يزد»

شناسنامه مالكيت سواري پژو مدل 1391 
به شماره انتظامي 896ن73ايران42 به 
نام علي اصغر باغجري مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. سبزوار 

سند كمپاني، شناسنامه مالكيت و كليه اسناد و 
بنچاق مزدا N3 مدل 1389 به شماره پالك ايران 
 LF10976681 62ـ374ص22 و شماره موتور

مفقود و از درجه اعتبار ساقط گرديده است. (ساري)

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري پرايد مدل 1387 به 
شماره پالك 45ـ243ص56 
با شماره موتور 2731606 

و شماره شاسي 
S1412287578816 به 

نام مهدي عرب آبادي مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

سند كمپاني سواري پرايد 
مدل 1384 به شماره 
پالك 45ـ745ق86 با 

شماره موتور 01105466 
و شماره شاسي 

S1412284462381 به 
نام انيس سنجري دربيدان 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. كرمان 

فاكتور فروش (سند كمپاني) 

پژو 405 به شماره شاسي 

 NAAM31FC1CK351388

موتور 13990011167 پالك 

712د51   ايران 73 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
مدرك كارشناسي فارغ التحصيلي اينجانب 
مهدي خانعلي پور فرزند اسماعيل به شماره 

شناسنامه 190 صادره از قم در مقطع 
كارشناسي رشته حقوق قضايي صادره از 
واحد دانشگاهي تهران جنوب به شماره 

2/08/02/1419 مفقود گرديده است 
و فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا 
مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 

 اسالمي واحد تهران جنوب به نشاني تهران  ـ 
 خيابان كريم خان زندـ  خيابان ايرانشهر 
شماليـ  نبش آذرشهر پالك 209 و يا 

كدپستي 1584715414 ارسال نمايد. 

سند و شناسنامه 
مالكيت پيكان مدل 

1383 به شماره انتظامي 
919هـ24ايران43 

و شماره شاسي 
11001158 و شماره 

موتور 11283173150 
مفقود گرديده و اعتبار 

ندارند. (شهركرد)

برگ سبز رانا مدل94 شاسي
NAAU01FE2FT105293 موتور 

163B0158315 پالك 297ل39ـ28 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. «مالير»

برگ سبز و كارت سواري 
پرايد مدل 1381 به شماره 

پالك 45ـ156س72 با 
شماره موتور 00349514 

و شماره شاسي 
S1412281815240 به 

نام منصور افضلي گروهي نژاد 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. كرمان 

مفقودي
كارت هوشمند ناوگان به 
شماره كارت 2169147 
متعلق به ماشين كرايه 
سيستم پژو 405 مدل 

1386 به شماره انتظامي 
691ع25ايران87 به 
شماره پالك تعويضي 
949ع46ايران87 

به شماره موتور 
12486159522 و شماره 
شاسي 40390559 مفقود 
گرديده و از اين تاريخ به بعد 

فاقد اعتبار است. (ابهر)

سند كمپاني ماشين سواري 
سيستم پژو 405 مدل 

1386 به شماره انتظامي 
698د61ايران79 

به شماره موتور 
12486074881 شماره 

شاسي 40380556 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ابهر 

سند كمپاني و برگ سبز 
ماشين سواري سيستم 
تويوتا مدل 2012 به 

شماره انتظامي 785و33 
ايران88 به شماره موتور 

2ZR0935099 شماره شاسي 
 RKLBC42E7C4515223
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ابهر 

آگهي مفقودي
كارت هوشمند به شماره 

2174797 مربوط به كاميون 
تريلي بنز كشنده به شماره 

پالك 768ع26ايران79 به نام 
اينجانب ابوالفضل نادري كدملي 
4390568515 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

صحنهـ  سميعيان 

آگهي مفقودي
برگ سبز خودرو سواري سيستم پرايد 

تيپ صبا GLXI مدل 1386 به رنگ 
نقره ايـ  متاليك دوگانه سوز به شماره 

انتظامي 54ـ231ج55 و به شماره 
موتور 1931918 و به شماره شاسي 

S1412286077773 متعلق به اصغر 
زارع زرديني مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. «يزد»

سند كمپاني، تسلسل اسناد و برگ سبز سواي پژو 405 مدل 88 
به شماره پالك 982ل79ـ ايران25 و موتور 1248240725 و 
شاسي NAAM11CA0AK979175 به نام سردار حسن زاده 

مفقود و فاقد اعتبار است.(بناب)

اينجانب سردار حسن زاده مالك خودرو 
پژو 405 مدل 88 به شماره شهرباني 
982ل79ـ ايران25 و شماره شاسي 

NAAM11CA0AK979175 و شماره 
موتور 1248240725 بعلت فقدان اسناد 

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

كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران كرج شهرك 
پيكانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه 

نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

(بناب)

آگهي فقدان مدرك تحصيلي (نوبت اول)
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب كامران 

صمدي فرزند عليخان به شماره شناسنامه 
1444 صادره از حوزه 6 مراغه در مقطع 
كارشناسي رشته حسابداري صادره از 
واحد دانشگاهي آزاد بناب با شماره 
9704 مفقود گرديده است و فاقد 

اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود 
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد بناب به نشاني آذربايجان شرقيـ  

شهرستان بنابـ  روبروي پليس راه تبريز ـ 
بناب، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

بناب ارسال نمايند.

سند كمپاني خودرو 
سواري پژو RD مدل 
1384 به شماره پالك 
862ص64ايران96 

به شماره موتور 
11784074272 و شماره 
شاسي 13476033 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.شاهرود

كارت هوشمند به شماره 

3286546 كاميون كمپرسي 

مدل 1395 به شماره انتظامي 

992ع28ـ ايران83 به شماره 

موتور 33594010128491 

به شماره شاسي 

 NAB374438GA000824

به نام شركت ستاره بناي شيراز 

مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است.

(شيراز)

سند كمپاني پژو پارس 
مدل 1396 به شماره پالك 

54ـ464ق65 با شماره 
 124K1092208 موتور

و شماره شاسي 
 NAA013E9HH838701

به نام اشرف السادات ميراكبري 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.كرمان

مجوز حمل سالح تك لول 
گلوله زني كاليبر 7/92 و 
شماره سالح 264651 

ساخت كشور ايران به نام 
امين محتشم ماهاني به 

شماره ملي 6079718911 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
كرمان

برگ سبز و كارت كاميون 

كشنده اكتروس 1844 بنز 

مدل 1385 به شماره پالك 

45ـ249ع73 با شماره موتور 

 54194600404812

و شماره شاسي 

 NAB9340325B026966

به نام علي ميرزائي مقصود 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. 

كرمان
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امام جمعه كرمان: بركت بنگاه هاي اقتصادي

بايد در سفره مردم احساس شود
كرمان - خبرنگار اطالعات: امام جمعه كرمان تاكيد كرد: بركت وجود 

بنگاه هاي اقتصادي بزرگ در استان، بايد در سفره مردم احساس شود .
  حجت االســـالم و المسلمين حسن عليدادي در ديدار استاندار 
كرمان، با اشاره به فراواني بنگاه هاي اقتصادي در استان گفت: در گام 
نخست بايد خير و بركات اين بنگاه ها به استان برسد و در پيشرفت 

كرمان نقش آفرين باشد .
 وي اظهار داشت: در استان كرمان به بخش سياسي به طور جدي 
توجه شده است و گاهي اوقات آنقدر پرحجم بوده كه بخش اجرايي 
را تحت تاثير خود قرار داده، لذا اميد است با ايجاد توازن منطقي بين 
بخش هاي سياسي و اجرايي در اين حوزه هم برنامه ريزي مناسبي انجام 
شود   . او با تاكيد بر ايجاد تحول اقتصادي جدي در استان افزود: استان 
كرمان ظرفيت هاي بسيار خوبي براي توسعه اقتصادي و پيشرفت دارد 
كه توجه به دانشگاه ها يكي از راه هاي رسيدن به توسعه اقتصادي است 
و در اين زمينه استان كرمان از نظر كمي و تعداد دانشگاه ها در حد 
خوبي قرار دارد و بايد به كيفيت كار در اين دانشگاه ها توجه بيشتري 
انجام گيرد . امام جمعه كرمان خشكســـالي و كم آبي را از بحث هاي 
جدي كرمان دانست و افزود: انتظار مي رود كه مديريت اجرايي استان 

به اين موضوع هم حساسيت ويژه اي داشته باشد  .
 همچنين استاندار كرمان در اين ديدار با اشاره به فعاليت معين هاي 
اقتصادي استان كرمان اظهار داشت: در جلسه اي مقرر شد معين هاي 
اقتصادي استان، برنامه سه ساله خود را ارائه كنند و تعداد زيادي از 

معين هاي اقتصادي برنامه هاي خود را اعالم كرده اند  .
 محمد جواد فدايي گفت: برخي از معين هاي اقتصادي آنگونه كه 
انتظار مي رود فعال نيستند كه تالش مي كنيم يا فعال تر شوند يا اينكه 
معين هاي ديگري جايگزين آنها شوند  . به گفته وي بنگاه هاي اقتصادي 
نقش مهمي در توسعه اشتغال و ارتقاي اقتصادي دارند و اگر سود آنها 
در كرمان سرمايه گذاري شود، تحوالت بسيار خوبي رقم مي خورد  .

 استاندار كرمان اشتغال، رفع فقر و محروميت، تامين آب و توجه 
به مسائل فرهنگي را از اولويت هاي استان كرمان برشمرد و افزود: در 
مســـائل فرهنگي بايد در استان خيلي كار كنيم، زيرا مسائل فرهنگي 

گاهي زيربناي بخش هاي ديگر است . 

  نشست هم انديشي معرفي پايتخت كتاب 

ايران در رامهرمز 
رامهرمزـ  خبرنگار اطالعات: نشســـت هم انديشي پنجمين دوره 
انتخاب ومعرفي پايتخت كتاب ايران در شهرستان رامهرمز برگزار شد. 

سرپرســـت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي رامهرمز در گفتگو با 
خبرنگار روزنامه اطالعات اظهار داشـــت: با توجه به درپيش بودن 
پنجميـــن دوره انتخاب و معرفي پايتخت كتاب ايران و از ســـري 
برنامه هاي دبيرخانه اين جشنواره در رامهرمز نشستي با اعضاي شوراي 
شـــهر و شهردار رامهرمز در سالن اجتماعات شهرداري پيرامون اين 
موضوع برگزار شد. عبدالرضا باغ شيرين در ادامه افزود: در اين نشست 
دو طرف به بحث و تبادل نظر در مورد مسائل فرهنگي و برنامه هاي 
مشتركي كه دو نهاد مي توانند با هم برگزاركنند و همچنين برنامه ريزي 
مناســـب در خصوص حضور پرقدرت شهرستان در جام باشگاه هاي 

كتاب و جشنواره پايتخت كتاب ايران پرداختند. 

 جزيره هرمز، ميزبان دوندگان ماراتن كشور
بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: مسابقات دو نيمه ماراتن بانوان 
و دو ماراتن مردان كشـــور اواخـــر دي ماه جاري در جزيره هرمز 

برگزار مي شود. 
 رئيس هيات دووميداني هرمزگان با اعالم اين خبر گفت: دومين 
دوره مسابقات دو نيمه ماراتن بانوان و پنجمين دوره دو ماراتن مردان 

كشور اواخر دي ماه در جزيره هرمز برگزار مي شود.  
منصور روشـــن قياس افزود: مســـابقه دو نيمه ماراتن بانوان به 
مســـافت21 كيلومتر ساعت 7 صبح پنجشنبه 27 دي و با حضور50 
شركت كننده از سراسر كشور در اطراف جزيره هرمز برگزار مي شود.  
وي گفت: نفرات اول تا سوم اين مسابقه به ترتيب 14، 10 و 7 ميليون 
تومان جايزه نقدي دريافت مي كنند.  رئيس هيات دووميداني هرمزگان 
گفت: مســـابقه دو ماراتن مردان كشور نيز به مسافت 42 كيلومتر و 
195 متر ساعت 7 صبح جمعه 28 دي و با حضور80 دونده برگزار 
مي شود.  منصور روشن قياس افزود: به نفرات اول تا سوم اين مسابقه 

نيز جايزه نقدي پرداخت مي شود. 

ميدان ارگ اراك ثبت ملي شد

اراكـ  خبرنگار اطالعات: مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري استان مركزي گفت: ميدان ارگ قديمترين ميدان شهر اراك و 
يكي از قديمي ترين پديده هاي معماري اين شهر به حساب مي آيد كه با 
توجه به جايگاه تاريخي، معماري، اجتماعي و تاريخ شفاهي شهر حائز 

اهميت است.
عليرضا ايزدي افزود: اين ميدان عليرغم گذشت زمان و تغيير نام شهر 
سلطان آباد به اراك و توسعه و تحول شهري،كاربري اوليه خود را به عنوان 
يكي از ميادين اصلي شهر حفظ كرده و در پيوند با بافت و بازار تاريخي به 
عنوان شالوده اصلي بافت قديم شهر قرار گرفته و باعث انسجام بافت شده 

و ارزش هاي تاريخي و فرهنگي آنرا دو چندان كرده است.
وي با بيان اينكه ميدان ارگ به عنوان قديمي ترين ميدان شـــهر، 
مركزي براي تجمع هاي مردمي و انجام فعاليت هاي سياسي به حساب 
مي آمده است يادآورشد: بر اساس شواهد تاريخي تجمع مشروطه خواهان 
سلطان آبادي در دوره مظفر الدين شاه قاجار در اين ميدان انجام شده و 
در دوره پهلـــوي هم اجتماعاتي از جمله تجمع مردم اراك در ارتباط با 
ملي شدن صنعت نفت در اين ميدان به وقوع پيوسته است. وي اضافه 
كرد: محدثات مهم آموزشـــي و مديريتي همانند تاسيس دومين مدرسه 
مدرن،پس از دبيرستان صمصامي،ساختمان اولين بلديه (شهرداري)،وجود 
سه حمام و مدرسه مســـجد آقا ضياء الدين واقع در لبه هاي اين ميدان 
وهمچنين از آنجا دسترسي آسان به دروازه طرف شمال قلعه عراق،به نام 
دروازه راهزان،دال بر اهميت ميدان ارگ اســـت كه در نتيجه يادمان ها و 

تجربيات و خاطرات فراوان تاريخي اراك را در خود حفظ كرده است.
ايزدي اظهارداشت: قديمي ترين سندي كه در آن ميدان ارگ به عنوان 
يكي از عناصر معماري در قلعه سلطان آباد نشان داده شده نقشه اي است 
كه هيات روسي اواسط دوره قاجار و در سال 1851ميالدي از اين شهر 
تهيه كرده و اين ميدان را با ابعادي كوچكتر از ابعاد امروزي حد فاصل 

ارگ حكومتي و بازار نمايش داده است.
وي افزود: بعد از اين نقشه تا سال 1335 كه اولين عكس هاي هوايي 
از شهرهاي ايران تهيه شد، سندي ديگر كه ابعاد ميدان و كيفيت و حجم 
فضاهاي پيرامون آنرا نشان دهد تاكنون به دست نيامده است ومنابع و متون 
دوره قاجار عليرغم اشارات متعدد به ارگ حاكميتي و تمام عناصر تشكيل 
دهنده آن، سخني از ميدان ارگ و توسعه و تحوالت آن به ميان نياورده اند. 
وي گفت: ثبت اين ميدان در فهرست آثار ملي كشور از طرف كارشناسان 
معاونت ميراث فرهنگي اداره كل اســـتان به نيت جلوگيري از اقدامات 
آسيب رسان و احتمال دخل و تصرف در ميدان و عناصر تاريخي پيرامون 
آن پيگيري شده است تا در آينده با جذب اعتبارات ملي و استاني شاهد 

مرمت و زنده سازي كاربري هاي فراموش شده آن باشيم.

معرفي مدير عامل جديد شركت صنايع چوب

و كاغذ مازندران
ســـاريـ  خبرنگار اطالعات: مراسم معارفه مدير عامل شركت 

صنايع چوب و كاغذ مازندران در محل اين شركت برگزار شد. 
 در اين مراسم دكتر علي حسين پور به عنوان مدير عامل جديد 
اين شركت معرفي شد و از زحمات و تالش هاي مهندس حسين زاده 

بقايي در زمان تصدي سرپرستي اين شركت تقدير به عمل آمد. 
در ابتداي مراسم مهندس فتحي نيا نايب رئيس هيأت مديره ضمن 
تقدير از تالش هاي مهندس حسين زاده بقايي در زمان تصدي مسئوليت 
سرپرســــتي با اشاره به سياست جوان گرايي مجموعه آينده پويا ابراز 
اميدواري كرد با تخصص و سابقه مديريتي درخشان دكتر حسين پور 
شــــاهد آينده اي درخشان براي مجموعه شركت صنايع چوب و كاغذ 
مازندران باشيم.  در ادامه اين مراسم دكتر حسين پور ضمن تاكيد بر لزوم 
اتحاد،همدلي و اقدام و عمل براي برون رفت از مشكالت، توكل بر خدا، 
كار تيمي، مسئوليت پذيري و انجام درست كارهاي درست را در پيشرفت 
مجموعه چوب و كاغذ مازندران ضروري دانست و بر اعتماد متقابل ميان 
مجموعه مديريت و كاركنان شركت تاكيد كرد.  دكتر حسين پور پيش از 

اين مديريت مجموعه سيمان مازندران را بر عهده داشتند. 

آگهي دعوت به مجامع عمومي عادي و فوق العاده انجمن 
صنفي كارفرمايي صنايع آبكاري ايران

كدشناسه 14003007920
بدينوســــيله از كليه اعضاي واجد شــــرايط انجمن دعوت مي شود تا در 
جلسات مجمع عمومي عادي و فوق العاده انجمن كه به ترتيب در ساعت 
9 و 10:30 روز دوشــــنبه مورخ 1397/11/29 در محل دفتر انجمن به 
آدرس: جنت آباد مركزي باالتر از همت برج طوبي، طبقه دوم، واحد208، 

برگزار مي شود، شركت فرمايند.
دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده( ساعت 9 صبح)

1ـ انجام تغييراتي در ماده 4 (شــــرايط عضويت) و ماده6 (منابع مالي) 
اساسنامه

دستور جلسه مجمع عمومي عادي(ساعت 10:30صبح)
1ـ گزارش عملكرد هيات مديره و بــــازرس و تصويب تراز مالي منتهي 

به دي ماه 1397
2ـ انتخاب يك عضو اصلي و سه عضو علي البدل هيئت مديره و بازرس

هوشنگ رفيعي طاري
رئيس هيات مديره انجمن صنايع آبكاري ايران

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع عمومي 
عادي ساليانه در شركت زيمنس (سهامي خاص)

آگهي دعوت ســــهامداران شركت زيمنس (سهامي خاص) ثبت 
شده به شماره 3270 و شناســــه ملي 10861665755 جهت 

تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت مي شود تا در جلسه 
مجمع عمومي (عادي ســــاليانه) كه در ســــاعت 10:45 تاريخ 
2 بهمن 1397 در آدرس تهران، خيابان طالقاني، خيابان انزلي، 
پالك13 كدپســــتي 1593643311 تشكيل مي گردد، حضور 

به هم رسانند.
دستور جلسه:
1ـ انتخاب بازرسين

2ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
3ـ تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان ساالنه.

هيات مديره شركت

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل جلسه مجمع عمومي 
فوق العاده در شركت زيمنس (سهامي خاص)

آگهي دعوت سهامداران شـــركت زيمنس (سهامي خاص) ثبت شده به 
شماره 3270 و شناســـه ملي 108661665755 جهت تشكيل جلسه 

مجمع عمومي فوق العاده 
بدينوسيله از كليه ســـهامداران شركت دعوت مي شـــود تا در جلسه 
مجمع عمومي فوق العاده كه در ســـاعت 11:30 تاريخ 2 بهمن 1397 
در آدرس تهران، خيابان طالقاني، خيابان انزلي، پالك13 كدپســـتي 

1593643311 تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ نقل و انتقال سهام
هيات مديره شركت

آگهي دعوت سهامداران
شركت باند طبي شمال (سهامي خاص) ثبت شده 214154 
جهت تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

 از كليه سهامداران شركت باند طبي شـــمال (سهامي خاص) به 
شـــماره ثبت 214154 دعوت به عمل مي آيد در جلســـه مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 1397/11/02 ســـاعت 10 
صبح روز سه شنبه در محل قانوني شركت تشكيل مي گردد، حضور 

به هم رسانند.
دستور جلسه:
ـ تمديد بازرسين

مقام دعوت كننده، هيئت مديره

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع عمومي عادي به 
طور فوق العاده در شركت زيمنس (سهامي خاص)

آگهي دعوت سهامداران شركت زيمنس(ســـهامي خاص) ثبت شده 
به شماره 3270 و شناسه ملي 10861665755 جهت تشكيل مجمع 

عمومي عادي به طور فوق العاده
بدينوسيله از كليه ســـهامداران شركت دعوت مي شـــود تا در جلسه 
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده كه در ســـاعت 12:00 تاريخ 2 
بهمن 1397 در آدرس تهران، خيابان طالقاني، خيابان انزلي، پالك13 

كدپستي 1593643311 تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

انتخاب اعضاي هيات مديره
هيات مديره شركت

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت تعاوني  دخان خدمات(نوبت دوم) مورخ 1397/11/03

باتوجه به اينكه مجمع عمومي عادي ســــاليانه در نوبت اول به تاريخ 1397/10/19 به حد نصاب قانوني نرســــيده لذا مجمع عمومي نوبت دوم در ساعت 
14 مورخ 1397/11/03 در تهران، خيابان قزوين، خيابان شــــهيد رسول  قديمي، نبش كوچه مافي، پالك6، طبقه اول، دفتر تعاونى دخان تشكيل خواهد 
شــــد، لذا از كليه اعضا دعوت به عمل مي آيد با در دست داشتن كارت شناسايي در مجمع فوق شركت فرمايند ضمنا هر يك از اعضا مي توانند وكالت سه نفر از 

سهامداران را داشته باشند.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيئت مديره و بازرس
2ـ طرح و تصويب صورت هاي مالي منتهي به شهريور97 مشتمل بر صورت عملكرد سود و زيان و ترازنامه

3ـ اتخاذ تصميم پيرامون تقسيم سود يا زيان ويژه تعاوني
4ـ طرح و تصويب برنامه و بودجه پيشنهادي هيئت مديره براي سال مالي آتي

5ـ طرح و تصويب تغييرات اعضا و سرمايه
6ـ تعيين خط مشي آتي شركت

7ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس
8ـ داوطلبان عضويت در هيئت مديره و بازرس از تاريخ نشر  آگهي 7 روز جهت ثبت نام مهلت دارند به دفتر تعاوني مراجعه نمايند.

شركت تعاوني دخان خدمات

درنظر اســـت كه انتخابـــات انجمن به صورت مجـــازي برگزار 
گردد. لذا از كليه همكاران كه داوطلب كانديداتوري مي باشـــند 
 دعوت مي شـــود تـــا تاريخ 9بهمـــن رزومه خـــود را به ايميل

 Midwifery.ir@gmail.com ارسال نمايند.

آگهي دعوت
 به كانديداتوري انتخابات

 هيئت مديره انجمن علمي مامايي ايران

برگ سبز سواري پژو 206 مدل 84 
پالك ايران22ـ561م66 شماره موتور 

1013084008399 شماره شاسي 10807641 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.«قائم شهر»

كارت خودرو اچ سي كراس مشكي شاسي 
JX104712 پالك 657هـ69ايران22 به 
نام مرجان نديمي تهراني مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. 

اصل سند مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري سمند 
مدل 1393 شماره انتظامي 547هـ36ايران91 

شماره موتور 0380713 شاسي 659494 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. اردبيل 

كارت هوشمند راننده به شماره هوشمند 
3044397 به نام ميالد جليلي فرزند صادق به 

شماره ملي 3240574020 مفقود و فاقد اعتبار 
مي باشد.(بندرگز)

كارت كيشوند اينجانب فريبرز 
بيات موحد به شماره 100118 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

پروانه كسب صادره از 
اتحاديه صنف آرايشگران 
و پيرايشگران زنانه به نام 
فاطمه صفري كوشالي به 

شماره ملي 0071649298 
و شماره شناسنامه 

5043 و شماره پروانه 
0346134750 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز موتورسيكلت افروز مدل 1389 شماره 
شهرباني 34832ـ394 شماره موتور 78741 
شماره تنه 8900340 مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است.

كليه مدارك اعم از برگ سبز و 
سند كمپاني سواري سمند مدل 
82 به رنگ نقره اي آبي به شماره 

پالك ايران11ـ638هـ11 به 
شماره موتور 32908224419 

و شماره شاسي 82223755 
به نام رسول رحيمي نژاد مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

سند كارخانه كاميون يخچالدار 
فوتون مدل 1393 به شماره پالك 

ايران 15ـ132ع89 و شماره موتور 
 ISF3BS314189175332

و شماره شاسي 
NADV4JBB6EJ042627 به 
نام جواد فرضي زاد نمين مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است. 
(سردرود)

كارت هوشمند به شماره 
2374601 مربوط به 
كاميون كمپرسي بنز 
تك با شماره پالك 54 

ايران328ع26 و با شماره 
موتور 10011688 و 

شاسي 14171983 مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. 

 آگهى تغييرات شركت صنايع الستيكى پديده صنعت اورامان سهامى خاص 
به شماره ثبت 467484 و شناسه ملى 14004704985 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/06/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
محل شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش 
مركزى ، شهر تهران، دانشگاه تهران ، خيابان طوس ، بلوار كشاورز ، پالك 94 ، طبقه 

نهم ، واحد شمالى - كدپستى 1416693531 تغيير يافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315614) 

 آگهى تغييرات شركت هرم سازان جاويد سهامى خاص 
به شماره ثبت 411187 و شناسه ملى 10320631286 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/04/28 تصميمات ذيل اتخاذ 
شـــد : ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى منتهى به1396/12/29 مورد تصويب قرار گرفت. 
عليرضا حاجى گل محمدى بدر به شـــماره ملى 0073385042 به سمت بازرس اصلى و عباس 
رمضانى به شماره ملى 6259578474 سمت بازرس على البدل به مدت يك سال مالى انتخاب 

گرديدند. روزنامه كثيراالنتشاراطالعات جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315612) 

آگهى تغييرات شركت گلوكوزان سهامى عام 
به شماره ثبت 14012 و شناسه ملى 10861655731 

به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/04/17 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : آقاى محمدرضا نظرى به كد ملـــى 3800028263 بنمايندگى 
شـــركت ســـرمايه گذارى ايران و فرانسه به شناســـه ملى 10100655434 
به عنـــوان رئيس هيـــات مديره آقاى رضا مـــرادى على عربـــى به كد ملى 
1283531860بنمايندگى شركت ســـرمايه گذارى صنعت و معدن به شناسه 
ملى 10100273586 به عنوان عضو هيات مديره آقاى حميد صادقيان به كد 
ملى 4410907093 بنمايندگى بنياد مســـتضعفان انقالب اسالمى به شناسه 
ملى 10100171920 به عنوان عضو هيات مديره آقاى محمد حجت االسالمى 
به كد ملى 3257622872 بنمايندگى شـــركت پيوند تجارت آتيه ايرانيان به 
شناســـه ملى 14005291651 بعنوان عضو هيات مديره. آقاى اميرحســـين 
صداقى به كد ملى 0062522991 بنمايندگى شركت مادر تخصصى گسترش 
صنايع غذايى سينا به شناسه ملى 10104055685) به عنوان مديرعامل و نايب 

رئيس هيات مديره 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315613) 

 آگهى تغييرات
 شركت فردآور آزما ايرانيان سهامى خاص 

به شماره ثبت 349271 و شناسه ملى 10103967402 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/04/26 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : خانم آتوسا مهديزاده به شماره ملى 0057353115 
به عنوان مديرعامل و نائب رئيس هيئـــت مديره و آقاى رضا حاج 
مقانى به شماره ملى 0049932373 به عنوان رئيس هيئت مديره 
به مدت 2 ســـال انتخاب شدند . كليه اوراق و اسناد بهاء دار و تعهد 
آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات قراردادها و عقود اسالمى و 
نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مديرعامل يا رئيس هيئـت مديره 

هر يك به تنهايى همراه با مهر شركت معتبر مى باشد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

 (315616)

 آگهى تغييرات شركت تعاونى فروشندگان لوازم خانگى مصنوعات 
نفت سوز گازسوز الكتريك تهران 

به شماره ثبت 11871 و شناسه ملى 10100464663 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1396/02/10 و بموجب مجوز 
شـــماره 962/10/53267 مـــورخ 1396/03/16 اداره كل تعاون ، كار و 
رفاه اجتماعى اســـتان تهران تصميمات ذيل اتخاذ شد : - محمد محسن 
محمودى به شماره ملى 0045273881 به ســـمت رئيس هيئت مديره 
و مرتضى دهقان زاده شاه آباد به شـــماره ملى 4459823101 به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره و رحمان جلدى به شـــماره ملى 4284127421 
به ســـمت عضوء هيئت مديـــره و اكبررفيعى خونانى به شـــماره ملى 
0050230085 به ســـمت عضوء هيئت مديـــره و عليرضا عارف مقدم به 
شـــماره ملى 0047452420 به سمت منشى هيئت مديره و محمود ناظم 
به شماره ملى 0041492110 به سمت عضوء هيئت مديره و على محمد 
سالمى به شماره ملى 0621631809 به سمت عضوء هيئت مديره تعيين 
گرديدند. - محمد كريم صفا پيشه به شماره ملى 0940311615 به سمت 
مديرعامل براى مدت سه ســـال انتخاب گرديد. - كليه قراردادها و اسناد 
تعهد آور و اوراق بهادار شركت با دو امضاء 1- محمد كريم صفا پيشه مدير 
عامل به عنوان دارنده امضاى ثابت 2- محمد محسن محمودى رئيس هيئت 
مديره همراه با همر شـــركت تعاونى داراى اعتبـــار خواهند بود.ودر غياب 
رئيس هيئت مديره امضاى مرتضـــى دهقان زاده نايب رئيس هيئت مديره 
معتبر است همچنين اوراق عادى شركت تعاونى با امضاء مدير عامل و مهر 

شركت معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (315615)

 آگهى تغييرات
 شركت سرمايه گذارى هامون سپاهان سهامى عام 

به شماره ثبت 248095 و شناسه ملى 10102886958 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فـــوق العاده مورخ 
1397/06/20 و به موجب مجوز شماره 122/39438 مورخ 1397/06/31 
ســـازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : اعضاى هيات 
مديره شـــركت براى مدت دو ســـال انتخاب گرديدند: شـــركت گروه 
گســـترش نفت و گاز پارسيان (سهامى عام) شناسه ملى 10103389006 
شركت پتروشيمى پرديس (ســـهامى عام) شناسه ملى 10102723888 
شـــركت خدمات مديريت هامون سپاهان (ســـهامى خاص) شناسه ملى 
10320763050 شـــركت بازرگانى و تجارت هامون ســـپاهان (سهامى 
خاص) شناسه ملى 14003833672 شـــركت بازرگانى ناوك آسيا كيش 

(سهامى خاص) شناسه ملى 14000035998 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (315609)

 آگهى تغييرات 
شركت هرم سازان جاويد سهامى خاص 

به شماره ثبت 411187 و شناسه ملى 10320631286 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فـــوق العاده مورخ 
1397/08/20 تصميمات ذيـــل اتخاذ شـــد : آرش معظمى گودرزى به 
شـــماره ملى 0019026374 به سمت رئيس هيئت مديره وسام عاصى به 
شماره فراگير 98137409 به سمت نايب رئيس هيئت مديره ومديرعامل 
حســـين حمزه لو به شـــماره ملى 4840009554 به سمت عضو هيئت 
مديره براى مدت 2 ســـال انتخاب گرديدند. كليه اســـناد تعهدآورازجمله 
چك سفته برات وقراردادهاباامضاء دونفرازاعضاء هيئت مديره متفقاً همراه 
با مهرشـــركت معتبرخواهد بود واوراق عادى و مراسالت باامضاء مديرعامل 
همراه بامهرشركت ودرغياب ايشـــان باامضاء يك نفرازاعضاء هيئت مديره 

همراه بامهرشركت معتبرخواهدبود. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (315611)

 آگهى تغييرات 
شركت بهشت حيوانات ايرانيان سهامى خاص 

به شماره ثبت 483251 و شناسه ملى 14005441880 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/28 
و مجوز شـــماره 972303/31936 مورخ 1397/08/26 سازمان ميراث 
فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه 
و حساب ســـود و زيان سال مالى 1396/12/29 بتصويب رسيد. موسسه 
حسابرسى و خدمات مالى فاطر به شماره شناسه ملى 10100188574 
به سمت بازرس اصلى و موسســـه آزمون پرداز ايران مشهود به شناسه 
ملى 10861687625 به سمت بازرس على البدل به مدت يكسال مالى 
انتخاب گرديدند. روزنامه كثيراالنتشـــار اطالعات جهت درج آگهى هاى 
شركت انتخاب گرديد. داريوش اديانى فرد به شماره ملى 4723490981 
به سمت رئيس هيئت مديره-محمدرضا حاجى قربانخانى به شماره ملى 
0072645040 به سمت نايب رئيس هيئت و خانم محبوبه نويددوست 
به شـــماره ملى 0076210529 به سمت عضو هيئت مديره ومديرعامل 
براى مدت 2 سال انتخاب شدند. امضاى كليه اسنادواوراق تعهدآورازجمله 
چك سفته برات وقراردادهاباامضاء رئيس هيئت مديره به تنهايى همراه 
بامهرشركت ودرغياب ايشان باامضاء دونفر ازاعضاء هيئت مديره همراه با 
مهرشـــركت معتبرخواهدبود واوراق عادى و مراسالت باامضاء مديرعامل 
همراه بامهرشركت ودرغياب ايشان باامضاء يك نفرازاعضاء هيئت مديره 

همراه بامهرشركت معتبرخواهدبود. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (315610)

 آگهى تغييرات شركت تعاونى فروشندگان لوازم خانگى مصنوعات 
نفت سوز گازسوز الكتريك تهران 

به شماره ثبت 11871 و شناسه ملى 10100464663 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1396/02/10 و بموجب 
مجوز شـــماره 962/10/53267 مورخ 1396/03/16 اداره كل تعاون ، كار 
و رفاه اجتماعى اســـتان تهران تصميمات ذيل اتخاذ شد : - محمد محسن 
محمودى به شماره ملى 0045273881 و مرتضى دهقان زاده شاه آباد به 
شماره ملى 4459823101 و رحمان جلدى به شماره ملى 4284127421 
و اكبررفيعى خونانى به شماره ملى 0050230085 و عليرضا عارف مقدم به 
شماره ملى 0047452420 و محمود ناظم به شماره ملى 0041492110 
و على محمد سالمى به شـــماره ملى 0621631809 بعنوان اعضاء اصلى 
هيئت مديره و عليرضا دروديان به شـــماره ملـــى 0033919682 و امير 
هوشنگ رفيعى خونانى به شـــماره ملى 0050499475 و عباس اسالمى 
به شماره ملى 0048394440 بعنوان اعضاء على البدل هيئت مديره براى 
مدت سه ســـال انتخاب گرديدند. - مسعود سيد شـــاكرى به شماره ملى 
0030109442 و حمزه قنادى به شـــماره ملى 0045099286 و مهدى 
اميرى پور به شـــماره ملى 0048892963 بعنوان بازرسان اصلى و اصغر 
كهن به شـــماره ملى 0035523662 بعنوان بازرس على البدل براى مدت 
يك ســـال مالى انتخاب گرديدند. - صورت هاى مالى سال 95 به تصويب 
رسيد. - - روزنامه كثيراالنتشـــار اطالعات بعنوان روزنامه اصلى و روزنامه 
كثيراالنتشـــار رســـالت بعنوان روزنامه على البدل جهت درج آگهى هاى 

شركت انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (315608)

 آگهى تغييرات شركت مهندسى طلوع ايده وروش سهامى خاص 
به شماره ثبت 194096 و شناسه ملى 10102360080 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/08/01 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : تعداد اعضاى هيئت مديره شــــركت مركب از 3 تا 5 نفر مى باشد و ماده 

مربوطه در اساسنامه شركت به اين شرح اصالح شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (315602)

 آگهى تغييرات
 شركت توليد برق عسلويه مپنا شركت سهامى عام 

به شماره ثبت 252747 و شناسه ملى 10102931830 
به استناد صورتجلســــه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/07/16 
تصميمات ذيل اتخاذ شــــد : - اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل براى مدت دوســــال 
انتخاب گرديدند. - شركت گروه مپنا به شناســــه ملى 10101431259 - شركت 
توليد برق توس مپنا به شناســــه ملى 10102569710 - شــــركت توليد برق غرب 
كارون مپنا به شناسه ملى 10320825731 -شــــركت توليد آب و برق قشم مپنا 
به شناســــه ملى 14000013695 -شــــركت توليد برق گناوه مپنا به شناسه ملى 
10103734777 - روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه كثير االنتشــــار جهت درج 
آگهى هاى شــــركت تعيين گرديد. - موسسه حسابرســــى نوين نگر مانا (به شناسه 
ملى10103520913) به ســــمت بازرس اصلى و موسســــه حسابرسى بهراد مشار 
(به شناسه ملى10840017999) به سمت بازرس على البدل شركت براى سال مالى 
منتهى به 1397/12/29 انتخاب گرديدند. - ترازنامه و حساب سود و زيان مربوط به 

عملكرد سال مالى منتهى به 1396/12/29 مورد تصويب مجمع قرار گرفت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
 (315606)

 آگهى تغييرات شركت بازرگانى بين المللى هم سوى فجر ساعى سهامى خاص 
به شماره ثبت 135679 و شناسه ملى 10101788808 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/08/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
اعضاى هيئت مديره به شرح زير تعيين گرديد: آقاى محمدجعفر رحمانى به شماره 
كد ملى2371727067 نماينده شــــركت صنعتى و بازرگانى غدير به شناســــه ملى 
10101364297 به سمت رئيس هيئت مديره -آقاى سعيد اميرى منش به شماره 
كد ملى0043749798 نماينده شركت توسعه فناورى اطالعات خوارزمى به شناسه 
ملى 10101788618 به ســــمت نائب رئيس هيات مديره. -آقاى مسعود خارزى به 
شــــماره كد ملى0046427082 نماينده شركت سرمايه گذارى خوارزمى به شناسه 
ملى 10101750182 به ســــمت عضو هيئت مديره و مدير عامل. - امضاهاى مجاز، 
كليه اوراق تعهدآور و بهادار از جمله چك و ســــفته با امضاهاى مدير عامل و يكى از 
اعضاى هيئت مديره متفقاً و با مهر شــــركت و قراردادها و مكاتبات ادارى با امضاى 
مديرعامل و مهر شــــركت خواهد شــــد. - آقاى محمدجعفر رحمانى به شماره كد 
ملى2371727067 نماينده شركت صنعتى و بازرگانى غدير به سمت رئيس هيئت 
مديره - در خصوص اختيارات مديرعامل ، نامبرده مجرى مصوبات هيئت مديره بوده 

و اختيارات ايشان عيناً در حد اختيارات مدير عامل قبلى ميباشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315605) 

 آگهى تغييرات 
شركت صنايع پتروشيمى دنا شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 387691 و شناسه ملى 10320371169 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد : اشخاص حقوقى زير را به عنوان 
اعضا، هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. - شركت انرژى 
سپهر ( سهامى خاص) به شناسه ملى10320227890 - شركت صنايع 
پتروشيمى سبالن( ســـهامى خاص) به شناسه ملى 10320365548 - 
شركت سرمايه گذارى سيراف انرژى( ســـهامى خاص) به شناسه ملى 
10320057230 - شركت تجارت بين الملل سكو ( سهامى خاص) به 
شناسه ملى 10320827315 - شـــركت قطب پتروشيمى سپهر الوان 

( سهامى خاص) به شناسه ملى 10320376032 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (315604)

 آگهى تغييرات شركت پتروشيمى خارك سهامى عام 
به شماره ثبت 11569 و شناسه ملى 10100455748 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/08/21 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : آقاى حســـين آفريده با كد ملى 0829287477 به نمايندگى از شركت 
گروه پتروشـــيمى تابان فردا به شماره شناسه ملى 10103804104 به عنوان 
رئيس هيات مديره آقاى غالمرضا امير شـــقاقى با كـــد ملى 1540659100 
به نمايندگى از شـــركت گروه توســـعه مالى مهر آيندگان به شماره شناسه 
10101638604 به عنوان نايب رئيس هيات مديره و مديرعامل آقاى حسين 
قضاوى با كد ملى 1291358651 به نمايندگى از شـــركت ســـرمايه گذارى 
اهداف به شماره شناسه 10103808813 به عنوان عضو هيات مديره انتخاب 
گرديدند. بندهاى مربوط به ماده 37 اساسنامه شامل بندهاى يك ، شش، هفت ، 
هشـــت ، چهارده و همچنين انعقاد عقد وكالت و تنظيم وكالت نامه با وكالى 
رسمى دادگســـترى به مدير عامل تفويض گرديد. كليه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شركت از جمله چك، سفته، بروات با دو امضا مشترك و مهر شركت 
براســـاس مصوبه هيأت مديره به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد: -1 مديرعامل 
به اتفاق يكنفر از اعضاء هيأت مديـــره. -2 در غياب مدير عامل دو نفر از اعضاء 
هيات مديره . -3 ضمنا“ تامبلغ بيســـت ميليارد ريـــال با امضاء مدير عامل به 
اتفاق يكنفر از اعضاء گروه زير: ( مدير امور مالى – رئيس حســـابدارى عمومى) 
-4 درغياب مدير عامل يكنفر از اعضاء هيأت مديره با يكنفر از اعضاء گروه زير: 
( مدير امور مالى – رئيس حسابدارى عمومى) همچنين كليه عقود، قراردادها و 
اسناد تعهدآور شركت (بجز چك، سفته و برات)، همچنين انعقاد عقد وكالت و 
تنظيم وكالت نامه با وكالى رسمى دادگسترى، اسناد و مكاتبات عادى و جارى 

تنها با امضاى مديرعامل و مهر شركت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315607) 

 آگهى تغييرات
 شركت فراز انديشان سامانه گستر صبا سهامى خاص 

به شماره ثبت 498579 و شناسه ملى 14006182429
 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/02/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 

كليه سرمايه تعهدى شركت توسط صاحبان سهام پرداخت گرديده است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
 (315600) 

مشهد - خبرنگار اطالعات: 
مراســـم توديع و معارفه استانداران 
قديم و جديد خراســـان رضوى با 

حضور وزير كشور برگزار شد.
حميد بنايـــى رئيس مجمع 
نمايندگان خراسان رضوى در ابتداى 
اين مراسم در سخنانى حضور وزير 
كشور را نشان از اهميت اين مراسم 
دانســـت و تاكيد كرد: چون مشهد 

پيشانى كشور است.
وى با قدردانى از تالش هاى 
عليرضا رشـــيديان استاندار سابق 
خراســـان رضوى، عدم برگزارى 
جلسات با نمايندگان استان را از نقاط 
ضعف وى برشـــمرد و خطاب به 
عليرضا رزم حسينى استاندار جديد، 
تاكيد كرد: خواهشمنديم دست از 
سياسى كارى برداريم و به مسايل 
و مشـــكالت از جمله بيكارى و 

حاشيه نشينى در استان بپردازيم.
بنايـــى با تاكيد بر اين كه اگر 
مشكالت كارخانه ها رفع شود و 
آنها راه بيفتند، 60 درصد مشـــكل 
اشتغال رفع مى شود،افزود: استاندار 
جديـــد همانطور كه گفته اند، 90 
درصـــد كار و تالش و 10 درصد 

كار سياسى كنند.
رئيس مجمع نمايندگان خراسان 
رضوى  در ادامه با اشاره به اين كه 
براى تكميل پروژه هاى نيمه تمام 
به 500هزار ميليارد نياز داريم،اظهار 
داشت: بايد كارگروه سرمايه گذارى 
تشكيل شود و در بخش توريسم و 
گردشگرى فعال باشيم و بومى گزينى 
هم در نظر گرفته شود زيرا ظرفيت 

نيروهاى ما بسيار باالست.
وى تاكيد كرد: مشكل پديده 
بســـيار اهميت دارد و هنوز مردم 
مشـــكل دارند، لذا بايد اين مسائل 
و مشكالت رفع شود. همچنين به  
رغم تالش ها، در بخش ريلى در 
زيرساخت ها ضعيف هستيم كه در 
مجموع مى توان از ظرفيت آستان 

قدس بهره برد.
رئيس مجمع نمايندگان خراسان 
رضـــوى در پايان گفت: همه رزم 
حســـينى را مرد عمل مى دانند و 
نمايندگان كنارشـــان هســـتند و 
درخواســـت داريم كه يك رابط 

پارلمانى هم داشته باشيد.
در ادامه مراسم، استاندار سابق 
خراســـان رضوى با بيان اين كه 
خدمت به مجاوران امام رضا(ع) و 
زائران افتخار ماست و از اين بابت 
خداوند را شكرگزارم، افزود: نقص ها 
و كوتاهى ممكن است بوده باشد 
اما در وسع و توان ظرفيتمان تالش 
كرديم تا خدمتگزارى و نوكرى مردم 

را جامه عمل بپوشانيم.
رشيديان تاكيد كرد: براى توسعه 
و عمران اســـتان تالش كرديم اما 
بخاطر كاســـتى ها و اگر به اجبار 
گاهى بر اساس مصلحت عامه بين 

بد و بدتر انتخاب كرديم، از مردم 
حالليت مى طلبم.

وى ظرفيت هاى استان را زياد  
دانست و گفت: بايد 65 ميليارد ريال 
جذب سرمايه داشته باشيم و معتقدم 
رزم حسينى مرد اين ميدان خواهد 

بود و از مسئوالن مى خواهم كنار 
ايشان باشند.

رشـــيديان تاكيد كرد: از همه 
احـــزاب ، مجامع و ســـمن ها 
تشـــكر مى كنـــم و معتقدم همه 
دانشگاهيان,فرهنگيان و كشاورزان و 
ديگر قشرها در پيشرفت استان سهيم 

بوده اند.
سخنان وزير كشور

همچنين در اين مراسم وزير 
كشور در سخنانى با اشاره به اجراى 
قانون منع بكارگيرى بازنشستگان 
در ايـــن وزارتخانـــه گفت: براى 
جايگزينى ها، فرمانـــداران را به 
معاونت ارتقا خواهيم داد و با يك 
نظام جايگزينى دهياران جايگزين 

بخشداران مى شوند.
عبد الرضـــا رحمانى فضلى 
افـــزود: جايگاه تربيت مديران  در 
سطح كالن كشور است و سيستم 
اين وزارتخانه به گونه اى بوده است 
كه با همه توطئه هاى داخلى و مرزى 
مقابله خوبى داشته ايم.  همچنين در 
حوزه آسيب هاى اجتماعى كه به 
لطف رهبر معظم انقالب، وزارت 
كشور متولى آن شده است، هفت 
جلسه با ايشان داشته ايم و  معظم له 
با تعيين روش ها موضوع را هدايت 

مى كنند.
وى در ادامـــه تاكيـــد كرد: 
استانداران ، فرمانداران و بخشداران 
ما مديران كل نگر هستند و امروز 
درباره آقاى رشـــيديان بايد گفت 
ايشـــان به سرعت مسائل مختلف 

اين استان را در جنبه هاى مختلف 
مديريت كرد و گزارش عملكردشان 
در نرم وزارت كشور درخشان است 

و عاقبت بخير شدند.
رحمانى فضلى همچنين گفت: 
مهندس رزم حســـينى كرمان را به 

دور از هيجانات سياســـى اداره و  
انرژى هاى سياسى را با انرژى هاى 
توسعه اى تلفيق و مثلث مديريتى را 
ايجاد كرد و در مجموع ايجاد اتحاد 
بين مســـئوالن از جمله امام جمعه 
و نمايندگان  در كرمان از كارهاى 
ارزنده شان بود. همچنين روش و  
شـــيوه  خوبى در موضوع آب در 
كرمان و در حوزه گردشگرى هم 

فعاليت چشمگيرى داشت كه بايد در 
خراسان رضوى هم عملياتى كنند.

وزير كشور در بخش ديگرى 
از سخنانش با بيان اين كه در آستانه 
ماه بهمن هستيم، افزود: در 40 سال 
گذشته استكبار مرتب به رويارويى 
با انقالب پرداخته اســـت و هنوز 
هم دشمنى آنها استمرا دارد كه در 

جمع بندى ساده شاهديم علت مقابله 
و دشمنى آنها قدرت گرفتن ايران 
است و تصميم داشتند دست هاى 

ايران را در منطقه قطع كنند.
وى گفت: امروز ماهيت داعش 
و تكفير براى همه روشـــن است 

كه اين روشن سازى تفكرات ناب 
از تفكرات انحرافى بسيار ارزشمند 
است.وزير كشور با بيان ا ين كه در 
حوزه بين الملل، ايران يك كشور 
مقتدر است ، افزود: دشمنان انرژى 
هـــاى نو را در ايران بهانه  و مدام 
بهانه گيرى مى كنند كه اين موضوع 
نشـــان دهنده قدرت ماست و ما 
در ائتـــالف هاى بين المللى نقش 

موثرى داريم.
وى به حوادث دى ماه پارسال 
اشاره كرد و گفت: ضد انقالب و 
دشـــمنان در تحوالت وارد شدند 
و عمليات روانى بـــراى دى ماه 
پارسال انجام دادند اما موفق نشدند 
تا جريان هاى اعتراضى را بر عليه 
كشور مديريت كنند و ناكام ماندند.

مردم مولفه قدرت كشورند
وزير كشور گفت: از تحريم 
استقبال نمى كنيم اما مدافع حقوق 
ايرانيان هســـتيم و در مقابل توطئه 
ها مى ايســـتيم ، امسال 13 آبان با 
شكوهى داشتيم و ملت به ميدان آمد 

و مرگ بر آمريكا گفت.
وى با تاكيد بر اين كه الگوى 
وحدت بخشى در كشور بى نظير 
است و در استان خراسان رضوى 
هم بايد وحدت بخشـــى اجرايى 
شـــود،افزود: فروش نفت ايران كم 
شده است اما به معناى اين نيست 
كه توان ما كم شـــده باشد. مردم 
مولفه قدرت كشور هستند و وظيفه 
اصلى ما اين است كه رضايتمندى 
مردم را داشته باشيم و با ارتباط موثر 
با مردم نشـــان دهيم كه براى مردم 
صادقانه كار مى كنيم ولى واى به 
حـــال روزى كه اعتماد مردم را از 
دست بدهيم.وزير كشور گفت: در 
برخى موارد مثل نظام بودجه ريزى 
مشـــكل ساختارى ، عدم توازن  و 
تعادل داريم كه در توزيع جمعيت 
و منابع خود را نشان داده است،لذا 
بايـــد در نظام پولى ، مالى و ادارى 

تغيير ايجاد كنيم.
وى بزرگترين كار سياســـى 
اقتصادى را عمل كردن در كشـــور 
دانســـت و تاكيد كرد: بايد در اين 
جهت كار كنيـــم. اكنون مردم در 
موضوعات اشتغال, بيكارى و تورم 
ناراضى هســـتند و اگر حزب هم 
باشيم، در حوزه سياسى بايد ابتدا 
رضايت اقتصادى در مردم ايجاد كنيم 

تا راى بياوريم.
وزير كشـــور افزود: خراسان 
مى تواند كار بزرگى را در دور زدن 
تحريم ها انجام دهد ، بايد اختيارات 
به استان ها بدهيم چون استانداران  

توانمندى و ظرفيت دارند.
كمك براى منشور همدلى

در ادامه مراسم استاندار جديد 
خراســـان رضوى در سخنانى به 
تبيين اهدافش در استان پرداخت و 
گفت: در حوزه سياسى به سفارش 
اميرالمومنين(ع) اعتدال و ميانه روى 
را حفظ مى كنم  و با حفظ اصول 
و مبانى، بر اجراى شعار راهبردى 
مطابق قانون اساســـى ، واليت و 
توســـعه تاكيد داريم  و يقينا همه 
شهروندان اين سرزمين واليتمدارند 

و حول محور واليت هستند.
رزم حســـينى تاكيد كرد: اما 
مفهوم توسعه يعنى انقالب كرديم 
تا پيشرفت كنيم و سعى مى كنيم 
توســـعه را تعميق دهيم و از همه 
فعاالن سياسى وفادار به كشور براى 

منشور همدلى كمك مى طلبيم.
وى با تاكيد بر اين كه بايد به 
همدلى پايبند باشـــيم ، در وحدت 
الگو باشـــيم و بـــا درايت فعاالن 
سياســـى اين فضاى همدلى ايجاد 
شـــود،افزود: من مهمان اين استان 
هســـتم و اميدوارم كه آجر بر آجر  
آبادانى اين اســـتان اضافه كنم و در 
امتداد فعاليت استاندار قبل پيشرفت 

را ادامه دهم.
استاندار جديد خراسان رضوى 
تاكيد كرد: ترديد ندارم كه امام جمعه 
و توليت آستان قدس رضوى براى 
تحقق منشورهمدلى، كمك مى كنند 
و اين مقدمه آبادانى استان است ، 
البته اســـتاندارى، نماينده دولت و 
نماينده حاكميت است و بايد با همه 

همكارى داشته باشد.
وى در ادامـــه با تاكيد بر اين 
كه فقر كفر ايجاد  مى كند ،اظهار 
داشت: بايد  بررسى كنيم كه چگونه 
مـــى توان فرهنگ اقتصاد مقاومتى 
را ترويـــج داد و چگونه مى توانيم 
موازى كارى را جمع و مثلث توسعه 
اقتصـــادى را ايجاد  كنيم كه نمونه 
موفق اين مسائل را در كرمان داشتيم.
رزم حسينى با بيان اين كه بايد در 
استان خراسان رضوى براى سرمايه 
گـــذاران و كارآفرينان فرش قرمز 
پهن كرد،افزود: خدمت امام جمعه 
خواهم رســـيد و علماى دين هم 
مى توانند فرهنگ اقتصاد مقاومتى 
را ترويج كنند كه با ظرفيت آستان 
قدس و اتاق بازرگانى مى خواهيم 
مسائل را پيش برويم. همچنين در 
امور فرهنگى مصوبات شـــوراى 
فرهنگ عمومى اســـتان را اجرايى 

مى كنيم. 
در پايان مراسم ، وزير كشور 
با قدردانى از عليرضا رشـــيديان، 
مهندس عليرضا رزم حســـينى را 
به عنوان اســـتاندار جديد خراسان 
رضوى معرفى و براى او در انجام 
امور مربوط به استان آرزوى موفقيت 

كرد.

معارفه استاندار جديد خراسان رضوي با حضور وزير كشور

*دكتر رحماني فضلي  وزير كشور: مهندس رزم حسيني ، 

كرمان را به دور از هيجانات سياسي اداره كرد

* خراسـان مي توانـد در دور زدن تحريم هـا، كار بزرگـي 

انجام دهد

*مهندس رزم حسيني  استاندار خراسان رضوي: با درايت 

فعاالن سياسي، فضاي همدلي بايد ايجاد شود

*بايـد بررسـي كنيـم چگونـه مي تـوان فرهنـگ اقتصاد 

مقاومتي را ترويج داد
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اصفهان ـ خبرنگار اطالعات: 
نخستين همايش ملي ساختمان پايدار 
و انرژي 26 و 27 دي در دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد اصفهان (خوراسگان) 

برگزار خواهد شد. 
رئيس ســـازمان نظام مهندسي 
ساختمان استان اصفهان با بيان اين كه 
اين همايش در هشت محور برگزار 
خواهد شد، مبحث نوزدهم مقررات 
ملي ســـاختمان از تدوين تا اجرا، 
ساختمان پايدار، صفر انرژي و پالس، 
مديريت، مدلسازي و مميزي انرژي 
در ســـاختمانها، كاربرد انرژيهاي 
تجديد پذير در ساختمانها، مصالح 
نوين ســـاختماني در بهينه سازي 
مصرف انرژي، نقش ساختمانهاي 
هوشـــمند در بهـــرهوري انرژي، 
معيارهاي مصرف و ردهبندي انرژي 
در ساختمانها و همچنين نقش و 
جايگاه مردم و دستگاههاي اجرايي در 
اجراي قوانين و مقررات حوزه انرژي 
را از محورهاي همايش برشمرد و 
گفت: مقررات ملي ســـاختمان در 
كشـــور الزم االجرا است ولي به آن 

بي توجهي شده است و اگر مبحث 
19 مقررات ملي ساختمان اجرايي 
شود از هدر رفت مقادير زياد انرژي 
در ساختمانهاي كشور جلوگيري 

خواهد شد.
 غالمحســـين عســـكري بر 
هوشمندسازي ســـاختمانها براي 
مصرف حداقل انـــرژي تاكيد كرد 
و افزود: در ســـالهاي گذشته هيچ 
نوآوري در توليد مصالح ساختماني 
وجود نداشته است كه در همايش ملي 
ساختمان پايدار و انرژي، نوآوريهاي 
توليد مصالح ســـاختماني نيز ارائه 

خواهد شد.
او افزود: همزمان با اين همايش 
ملي، نخستين نمايشگاه بين المللي 
بهره وري آب و انرژي در ساختمان، 
صنعت و حمـــل و نقل با رويكرد 
حفاظت از محيط زيست نيز از 27
تا30 دي در محل دائمي نمايشگاههاي 
بين المللي اصفهان برگزار خواهد 

شد.
رئيس ســـازمان نظام مهندسي 
ساختمان استان اصفهان در ادامه با 

اشاره به اينكه اين سازمان چند سال 
پيش براي مميزي انرژي موتورخانهها 
و استاندارد كردن مصرف سوخت 
آنها دورههـــاي خاصي برگزار كرد 
گفت: به محض اجراي مميزي انرژي 
موتورخانهها، اداره كل استاندارد ورود 
و اعالم كرد، اين كار بر عهده استاندارد 

است.
عســـكري افزود: 13 سازمان 
اســـتان از ســـازمان نظام مهندسي 
ساختمان اصفهان تقاضاي مميزي 
موتورخانههاي خود را داشتهاند كه 
در همايش ملي ســـاختمان پايدار، 
تفاهمنامه جديدي با آنها امضا خواهد 
شد و تا پايان دي امسال حدود5000
موتورخانه مميزي انرژي خواهد شد.

رئيس كميسيون انرژي، استاندارد 
مصالح و محيط زيست سازمان نظام 
مهندسي كشـــور نيز با بيان اين كه 
مقررات ملي ساختمان20 سال پيش 
تدوين شده است گفت: اين مقررات 
جوابگوي نيازهاي كنوني جامعه و 
بحرانهاي آب، انرژي، محيط زيست 
و تغيير اقليم كه كشورمان دچار آن 

شده است، نيست.
احمد رضا طاهري اصل افزود: 
مقررات ملي ساختمان حتي جوابگوي 
نيازهاي توسعه خدمات مهندسي و يا 
صدور خدمات مهندسي ما نيست و 
نيازمند تغيير و بازنگري است و در اين 
همايش به دنبال اين هستيم تا مقررات 

و آيين نامهها را به چالش بكشيم.
 او در ادامه با اشـــاره به اينكه 
هيات دولت در دي پارســـال آيين 
نامه بهينهســـازي مصرف انرژي در 
ساختمانها را تصويب كرد، وجود 
بازرسان و مميزان انرژي در ساختمانها 
را الزم االجراي اين آيين نامه دانست 
و گفت: بر همين اســـاس، سازمان 
نظام مهندسي كشور شيوه نامهاي با 
عنوان نحوه اعطاي صالحيت مميزي 
و بازرسي انرژي در ساختمانها را 
تدوين و آنرا براي بررسي و تاييد به 
وزارت راه و شهرسازي ارسال كرد و 
چنانچه اين شيوه نامه مشكلي نداشته 
باشد، از سال آينده اجرايي خواهد شد 
و در حوزه ساخت و ساز، بازرسي و 

مميزي انرژي هم خواهيم داشت. 

تبريز- خبرنگار اطالعات: رئيس ســـازمان 
جهادكشاورزي آذربايجان شرقي از تشكيل 100

در استان در  صندوق اعتباري خرد زنان روستايي
آينده نزديك خبر داد. 

اكبر فتحي با بيان اين كه براساس تفاهمنامهاي 
بين صندوق كارآفريني اميد كشور و دفتر توسعه 
فعاليتهاي زنان روســـتايي و عشايري وزارت 
جهادكشـــاورزي براي ايجاد 1000 صندوق در 
31 استان برنامهريزي شده اســـت، افزود: اين 
تفاهمنامه در 10 استان آذربايجان شرقي، اصفهان، 
خراسان رضوي، خراســـان شمالي، خوزستان، 
كردستان، كهگيلويه و بوير احمد، كرمان، يزد و 
همدان عملياتي ميشود. وي اضافه كرد: صندوق 
كارآفريني اميد براي ارائه تســـهيالت كم بهره به 

صندوقهاي جديد براي هر صندوق 500 ميليون 
ريال و در مجموع 50 ميليارد ريال براي يكصد 

صندوق استان متعهد شده است.
رئيس ســـازمان جهادكشـــاورزي استان 
خاطرنشـــان كرد: صندوقهاي خرد محلي براي 
درآمدزايي و رونق كســـب و كارهاي كوچك 
در مناطق روســـتايي راه اندازي ميشود و بنا بر 
ظرفيتهاي هر منطقه در زمينههاي كشاورزي، 
صنايع دســـتي و دامپروري فعاليت ميكنند. وي 
افزود: در اين صندوقها، زنان با استفاده از سهم 
اندك خود و كمك صندوق كارآفريني اميد اقدام 
به ايجاد واحدهاي توليدي كوچك ميكنند. وي 
حمايت از توليد و اســـتفاده از ظرفيت و منابع 
روستايي بهعنوان اركان توليد و اشتغال را از مزاياي 

مهم ايجاد صندوقهاي خرد محلي در روستاها 
اعالم كرد و افزود: ايجـــاد خودباوري، توجه به 
تصميم گيريهاي خرد، اقتصاد محلي و منطقهاي 
و ايجاد روحيه مشاركتي از ديگر مزاياي راه اندازي 

اين صندوقهاست.
فتحي ادامه داد: بانوان نشـــان دادهاند كه در 
كارهاي جمعي و مشاركتي موفقتر از مردان عمل 
ميكنند و روحيه همكاري در جوامع زنان بيشتر از 
مردان است. رئيس سازمان جهادكشاورزي استان 
اظهارداشت: زنان روستايي در قالب تشكلها و 
صندوقهاي خرد ميتوانند در باال بردن بهرهوري 

آب كشاورزي نقش اساسي ايفا كنند.
در زمان حاضر بيش از 50 صندوق خرد زنان 

روستايي در استان فعال است.

اصفهان؛ ميزبان همايش ملي ساختمان پايدار و انرژي

100 صندوق خرد زنان روستاييدر آذربايجان شرقي تشكيل ميشود

اروميهـ  خبرنگاراطالعات: بخشداران به عنوان 
نمايندگان عالي دولت در حوزه شهرســــتانها بايد 
ضمن نظارت براجراي پروژههاي عمراني در مناطق 
روســــتايي با ساخت و سازهاي غيرمجاز درروستاها 

برخورد كنند. 
پيمان آرامون سرپرست معاونت عمراني استانداري 
آذربايجان غربي در نشست مشورتي بخشداران استان 
گفت: كنترل ساخت و سازها در مناطق روستايي به 
ويژه روستاهاي واقع در حريم شهرها درحفظ بافت 
روستاها و اراضي كشاورزي بسيار ضروري است. 

وي افزود: يكپارچه ســــازي كارها و تشريك 
مساعي براي حل مشكالت درپروژههاي عمراني از 
رويكردهاي حوزه معاونت عمراني اســــت و دراين 
راســــتا از ظرفيت و نظرات بخشداران براي كاهش 
مشكالت روستائيان و تسريع در روند خدمت رساني 

استفاده خواهد شد. 
وي درادامه با اشـــاره بـــه برنامههاي دولت در 
مديريـــت منابع آب و اختصاص 2220 ميليارد ريال 
اعتبار براي احياي درياچه اروميه در ســـال 98 اضافه 
كرد: احياي درياچه اروميه از اولويتهاي مهم دولت 

تدبيرواميد بوده وساالنه اعتبارات قابل توجهي براي 
احياي درياچه اروميه و مديريت منابع آب در حوضه 

آبريز درياچه اختصاص مييابد و بخشداران بايد ضمن 
آگاه ســـازي و جلب مشاركت روستاييان درپيشبرد 

برنامههاي دولت در بخش آب و مقابله با برداشتهاي 
غيرمجاز از منابع زيرزميني بيش از پيش فعال باشند. 
وي بازنگري و اجراي طرحهايهادي روستايي، 
ساماندهي و اجراي پســــماند روستايي، نظارت بر 
سالمت مالي دهياران، ساماندهي ماشين آالت دهياران 
و توسعه اشتغال روستايي و بهبود معيشت روستاييان 
را از ديگــــر برنامههاي حوزه معاونت عمراني عنوان 
كرد و بر نقش بخشــــداران درتحقق برنامههاي پيش 

بيني شده تاكيد كرد.
خدرلو مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي 
اســــتانداري آذربايجان غربي در ادامه اين نشســــت 
آموزش دهياران از برنامههاي جدي دفتربرشــــمرد 
و گفت: در ســــالجاري با برگزاري دورههاي غير 
حضوري 1809 دهياري مباحث عمومي و تخصصي 

آموزش ديدند.
وي همچنين از انتخاب 10 دهيار برتر استان براي 
شركت در المپياد كشوري دهياران خبر داد و افزود: 
اين شمار از ميان دهياران شركت كننده در دورههاي 
آموزشــــي و آزمونهاي برگزار شده انتخاب و براي 

شركت در مسابقات كشوري معرفي شدهاند.

پيوند اعضاي پيكر فرزند سردار شهيد برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز درروستاها
آقا بزرگي به 3 بيمار نيازمند

شهركردـ  خبرنگار اطالعات: هماهنگ كننده تيم پيوند اعضاي استان 
چهارمحال و بختياري از اهداي اعضاي بيمار مبتال به مرگ مغزي به 3 بيمار 

نيازمند خبر داد.
زهرا سياح، گفت: دهم دي ماه جاري محمد مهدي آقا بزرگي، تنها يادگار 
سردار شهيد ايرج آقابزرگي كه بر اثر تصادف رانندگى مصدوم شده بود، به 
بيمارستان آيت اهللا كاشاني شهركرد منتقل شد و تحت مراقبتهاي ويژه قرار 
گرفت. با تاييد مرگ مغزي اين جوان 32 ساله كه از كاركنان خدوم بيمارستان 
آيتاهللا كاشــــاني شهركرد بود و همچنين اعالم رضايت خانوادهاش، شامگاه 
هفدهم ديماه، بخشي از اعضاي بدن وي براي بخشيدن زندگي دوباره به 3

بيمار نيازمند جداسازي شد. كبد وي براي پيوند به شيراز انتقال يافت و كليهها 
در بيمارستان محل خدمتش به 2 بيمار 40 و 43 ساله لردگاني پيوند زده شد. 
 هماهنگ كننده تيم پيوند اعضاي چهارمحال و بختياري خبر داد كه از ابتداي 

امسال تاكنون 14 مورد اهداي عضو در اين استان انجام شده است.

توجه به شركتهاي دانش بنيان 
در شرايط فعلي بهترين فرصت است

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: رئيس پارك علم و فناوري هرمزگان توجه 
به شركتهاي دانشبنيان در شرايط فعلي را بهترين فرصت اعالم كرد.

علي فتي درنشست شوراي فناوري پارك هرمزگان كه با دستور كار 
پذيرش شركتهاي جديد در امور موسسات پارك برگزار شد،با اشاره 
به سياستهاي پارك علم و فناوري هرمزگان گفت: خوشبختانه نگاه به 
مجموعههاي پارك فناوري و توسعه شركتهاي دانشبنيان رو به جلو است از 
اين رو اعتبارات ويژهاي نيز به آن اختصاص يافته است. وي افزود: در شرايط 
موجود كشور متكي بودن به فناوران و شركتهاي دانشبنيان از اهميت بااليي 
برخوردار است كه ميتواند زمينه اقتصاد مقاومتي و گذر از شرايط تحريمي 
و در نهايت به قويشدن اقتصاد كشور بينجامد و اين بهترين فرصت در 
شرايط كنوني است. به گفته رئيس پارك علم و فناوري هرمزگان، در بودجه 
در نظر گرفته شده براي هرمزگان رشد خوبي انجام گرفته است كه براي 
توسعه شركتهاي دانش بنيان و فناوران اميدواركننده است. عليرضا نصيري، 
معاون فناوري و پشتيباني پارك علم و فناوري هرمزگان نيز  در اين نشست با 
تاكيد بر دوري از تك محصولي بودن شركتها تاكيد  كرد و گفت: در دوره 
رشد احتمال شكست باالست.  نصيري ادامه داد:در حوزه موسسات پارك 
نيز ممكن است اين اتفاق رخ دهد از اين رو شركتها بايد محصوالتشان را 
به روز كنند و سيستم نوآوري در روند فعاليتشان هيچگاه تعطيل نشود. وي 
گفت: ما نيز تالش ميكنيم حمايتهاي الزم در خصوص توسعه و پيشرفت 

شركتها انجام دهيم.

 برگزاري پارا المپياد شناي معلوالن تهران
 درشهر ري 

شهرريـ  خبرنگار اطالعات: مراسم پاياني پارا المپياد شناي معلوالن شهر 
تهران در شهر ري برگزارشد.

 شهردار منطقه 20 تهران در اين مراسم از پاراالمپياد شنا و شطرنج بانوان 
محالت شهرتهران به عنوان وسيله ودسترسي يكسان تمامي قشرهاي جامعه به 
امكانات شهري ياد كردوگفت: دسترسي يكسان تمامي جامعه به امكانات شهري 
از مهمترين مسائلي محسوب ميشود كه براي ايجاد عدالت اثر بخش است.

افشار مجموعه ورزشي قمربنيهاشم(ع) در منطقه 20 را يكي از 
مجموعههاي منحصربه فرد در كشور برشمرد و گفت: اميدواريم با افزايش اين 
مجموعههاي ورزشي ويژه توان يابان، بحث عدالت در حكمروايي خوب شهري 

تسري پيد كند و بستر فعاليتهاي ورزشي توان يابان بيش از پيش شود.
رئيس سازمان ورزش شهرداري تهران هم با قدرداني از شهرداري منطقه 
20 بابت ميزباني و برگزاري مراسم پاياني پاراالمپياد شنا و شطرنج بانوان 
مناطق 22 گانه گفت: قول ميدهيم تعداد رشتهها، تنوع فعاليتها، جشنوارهها 

و همايشهاي بيشتري را ويژه اين قشر برگزار كنيم.
شركت كنندگان در پاراالمپياد شنا در سه گروه و 9 كالس و در بخش 

نابينايان در 2 كالس با يكديگر رقابت كردند.
در پايان رقابتهاي يادشده با احتساب مقامهاي به دست آمده و

امتياز شماري نتايج زير حاصل شد:
منطقه 20 با 160 امتياز قهرمان شد. منطقه 12 با 142 امتياز مقام دوم را 
كسب كرد. منطقه يك با 126 امتياز بر سكوي سوم ايستاد و منطقه 4 با 72

امتياز عنوان چهارمي اين مسابقات را به خود اختصاص داد.
همچنين مسابقات شطرنج با حضور 30 نفر در دو كالس برگزار شد و 

مناطق يك، 12 و 14 موفق به كسب مقام شدند.

طرح قلك مهرباني در كرمان كليد خورد 

كرمانـ  خبرنگار اطالعات: طرح قلك مهرباني براي نخستين  بار 
در كشور، در يكي از مدارس كرمان اجرا شد  .قائم مقام كميته امداد 
استان كرمان در اين باره گفت: طرح قلك مهرباني براي نخستين بار 
با همكاري كميته امداد و مشاركت دانش آموزان، اوليا و مربيان يكي 
از دبستانهاي كرمان اجرا شد .سهراب روستايي با بيان  اين كه 20

هزار دانش آموز نيازمند در كرمان وجود دارد، افزود: ســـاالنه 50 تا 
60 ميليارد تومان از طريق مشاركتهاي مردمي براي رفع مشكالت 
افراد نيازمند جمع آوري ميشود و  كميته امداد به دنبال توانمندسازي 
افراد است كه با ارائه تسهيالت و كمكهاي نيكوكاران اين روند ادامه 
دارد  .به گفته وي از ابتداي امسال تاكنون اهداي 4000 فقره جهيزيه، 
كمك هزينه درماني به 5000 خانواده و ايجاد 5000 واحد مسكوني 
از طريق كميته امداد استان كرمان انجام شده است .روستايي اين امر 
نيكو را سبب فرهنگ سازي و ترويج نوعدوستي بين دانش آموزان 
دانست  و گفت:  اميدواريم اين طرح كه از استان كرمان آغاز شده 

است در مدارس سراسر كشور اجرايي شود.

جزئيات پرونده انتشار فيلم ضرب و جرح دختر 

جوان از زبان دادستان سيرجان
سرويس شهرستانها : دادستان عمومى و انقالب سيرجان در تشريح 
جزئيات خبر آزار و اذيت دختر جوان در سيرجان گفت: بهرغم رضايت 

دختر جوان، متهم اصلى از جنبه عمومى جرم در زندان بهسر مىبرد.
به گزارش روابط عمومى دادگســـترى كل استان كرمان، محسن 
نيكورز در تشريح جزئيات خبر آزار و اذيت دختر جوان در سيرجان 
اظهار داشت: خانم بزهديده كه جوانى متولد 1381 و اصالتا سيرجانى و 
به همراه مادرش ساكن تهران است در نخستين جلسه رسيدگى به پرونده 
نسبت به متهمان اعالم رضايت كرده است اما مادر اين دختر جوان از هر 

دو متهم شكايت كرده و تاكنون رضايتى اعالم نكرده است.
دادستان عمومى و انقالب سيرجان تاكيد كرد: اين پرونده از جنبه 
عمومى جرم به طور ويژه رسيدگى خواهد شد و دستگاه قضايى با عامالن 

اين حادثه قاطعانه برخورد خواهد كرد.
وى گفت: متاسفانه متهم اصلى پرونده با حيله و نيرنگ و به قصد 
انتقام دختر بزهديده را ترغيب مىكند كه به سيرجان سفر كند و اين دختر 
جوان هم به همراه مادرش و بهانه مالقات اقوام به سيرجان سفر مىكند.

نيكورز با بيان اينكه پدر دختر بزهديده فوت كرده است، تاكيد كرد: 
وى پس از سفر به سيرجان بدون اطالع دادن به مادر خود به يك خانه 
باغ كه از قبل توسط متهمان پرونده در منطقهاى خارج از شهر فراهم شده 
بود، مىرود كه در ادامه متهمان رديف اول و دوم با مراجعه به اين مكان 
اقدام به آزار و اذيت دختر جوان مىكنند و سپس متهم رديف اول كليپ 
ضبط شده را در اينستاگرام خودش به اشتراك مىگذارد. وى تاكيد كرد: 
بالفاصله پس از بارگذارى اين فيلم تكاندهنده در اينستاگرامِ عامل جرم 
در روز جمعه 14 دى ماه، موضوع از طريق كميته رصد فضاى مجازى 
دادسراى سيرجان رصد و در اندك زمانى دستور پيگيرى و اقدام صادر 
شد. وى تاكيد كرد: هنوز چند  ساعت از بارگذارى فيلم نگذشته بود كه با 
دستور قضايى متهِم اصلى  به نام اميرهمراه با فردى به نام  محمد كه اقدام 
به تصويربردارى كرده بود، در مخفيگاهشان توسط پليس آگاهى سيرجان 
دستگير شدند. دادستان سيرجان تاكيد كرد: در همان روز حادثه دختر جوان 
هم به دادسراى سيرجان احضار مىشود و تحقيقات تكميلى در اين باره 
آغاز مىشود. وى افزود: هنگامى كه متهمان  به دادسراى سيرجان منتقل 
شدند، آنقدر شوك زده بودند كه ابتدا منكر عمل مجرمانه شدند اما وقتى 
فيلم را مشـــاهده كردند و ادله ديجيتالى جرم را كه از محل مخفيگاه آنها 

كشف شده بود، پيش رو آنها گذاشته شد، بالفاصله اعتراف كردند.
نيكورز تاكيد كرد: در اين بـــاره پروندهاى تحت عناوين توقيف 
غيرقانونى، هتك حيثيت از طريق فضاى مجازى و آزار و اذيت بانوان، 
تشـــكيل و متهمان رديف اول و دوم به ترتيب امير 20 ساله  و محمد  

تفهيم اتهام شدند و  اكنون در زندان بهسر مىبرند.

گرگانـ  خبرنگار اطالعات: به هيچ عنوان بودجه ســـال آينده استان 
گلســـتان نه فقط كاهش نيافته، بلكه بودجه جاري آن 5/16 تا 20 درصد، 
بودجه عمراني استاني 6 تا 10 درصد و بودجه عمراني ملي گلستان 36 درصد 

افزايش يافته است.
سيد مناف هاشمي، استاندار گلستان در نشست خبري با بيان خبر باال 
افزود: استان گلستان در سال 96 با پرداخت 1100 ميليارد تومان رتبه چهارم 
كشـــور را در اعطاي تسهيالت رونق توليد كسب كرد و امسال با پرداخت 
458 ميليارد تومان به 138 واحد توليدي تا به امروز پس از استان البرز، رتبه 

دوم كشور را داراست.
استاندار گلستان در خصوص پارك پسماند گرگان گفت: پارك پسماند 
يكي از بهترين پروژههاي استان است كه در گام اول مانع تخليه 37 ساله زباله، 
نخالههاي ساختماني و فاضالب در اين مكان شده و در فاز دوم آن در تپه هزار 

پيچ، اقدام به درختكاري شده است.
وي با اشـــاره به تالشهاي صورت گرفته در زمينه سرمايهگذاري در 
استان گلستان گفت: طراحيهاي شهرككشاورزي با محوريت پرورش ميگو 
صورت گرفته است و تالش ميشود توليد آن در سال آينده به 2 برابر امسال 
افزايش يابد، همچنيـــن پس از تكميل فاز 4 هزار هكتاري مجتمع پرورش 
ميگوي گميشان، بايد زيرســـاختهاي الزم در سطح 10 هزار هكتار براي 

حضور سرمايهگذاران ايجاد شود.
وي افزود: بيش از 8 سال است اقدامي براي راهاندازي پتروشيمي گلستان 
صورت گرفته است و امروز پس از رايزنيهاي فراوان و پيگيري نمايندگان 
به اينجا رسيدهايم كه يكي از راههاي فعال شدن اين سرمايهگذاري، وارد شدن 
بخش خصوصي در آن است و در اين خصوص يك شركت تعاوني روستايي 

كشور، آمادگي سرمايهگذاري را دارد.
استاندار گلستان درباره جزيره آشوراده نيز گفت: پس از اخذ 12 استعالم 
و اختصاص 5 ميليارد تومان و از منابع اســـتان، پروژه گردشگري جزيره 
آشـــوراده با نظارت كامل سازمان محيط زيست آغاز شده و بودجه سال 98
براي اليروبي كانالهاي خزيني و چاپاقلي و ايجاد زيرساختهاي گردشگري 

در جزيره آشوراده اعتبار در نظر گرفته شده است.
وي در خصوص پروژههاي ريلي استان گلستان هم توضيح داد: 2 پروژه 
راهآهن گرگانـ  مشهد و برقي كردن راهآهن اينچهبرونـ  گرمسار، براي استان 

گلستان پراهميت است.
در پروژه برقي كردن راهآهن اينچه برونـ  گرمسار فاينانس طرف روسي 
و سهم 15 درصدي دولت به مبلغ بيش از 10 هزار ميليارد تومان از صندوق 
ذخيره ارزي مشخص شده، اما به دليل برخي مسائل بينالمللي مرحله اجرايي 

طرح آغاز نشده است.
 درباره پروژه راهآهن گرگانـ  مشـــهد نيز سهم 15درصدي دولت با 
حدود 10 هزار ميليارد تومان مشخص شده است و منتظر امضاي تفاهمنامه 

آستان قدس رضوي با طرف چيني در اين طرح هستيم.

بودجه سال آينده استان گلستان 
افزايش يافته است
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 " "

 " "
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 "  "  "  "

 "  "
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بودم، يك بار شخصى به چالش با  هنگامى كه من رئيس "امنو" 
من برخاســـت ولى من پيروز شـــدم اما مخالفان، موضوع را به دادگاه 

رأى داد. كشاندند و اين دادگاه نيز به غيرقانونى بودن "امنو" 
در زمان "عبداهللا"، رئيس "امنو" خود را تبديل به "مؤسسه"اى كرد 
و به هيچ كس اجازه نداد در برابرش كانديدا شود. غير ممكن بود كسى 
بتواند در سياستها و اقدامات وى ترديد كند و آنها را زير سؤال برد. 
به نظر مىرسد كه وظيفه هر عضو و هر نماينده در مجمع عمومى، 
حمايت از رئيس و ستايش از وى و سخنان اوست و اگر اظهارنظر 
يا انتقادى در ارتباط با رئيس يا سخنرانىاش فاش شود طرف مربوطه 
نه تنها توبيخ و مجازات مى شود، بلكه از كانديدا شدن در انتخابات 

بعدى هم منع مىشود.
تأسف برانگيز اينكه اعضاى "امنو" تبديل به مجموعهاى چاپلوس 
شـــدهاند كه كارى جز باقى ماندن در محدوده نورچشمىهاى رئيس 
براى تحقق دستاوردهاى شخصى ندارند و كمترين توجهى به كارها 
و سياستهايى كه براى حزب زيانآور هستند، نمىكنند. اگر موضوع 
ترديدآميزى مطرح شود، در صورتى كه نخست وزير صالح بداند و 
دســـتورش را بدهد، حذف مىشود و ناديده گرفته مى شود و نتيجه 
اينكه هيچكس در مورد چرايى عدم امكان ســـاخت نيمى از پل در 
آبهاى منطقهاى خودمان يا چرايى هدر دادن يك ميليارد رينگتى كه 
براى مجتمع ساختمان گمرك و مهاجرت و قرنطينه بهداشتى هزينه شد، 
سؤال نمىكند؛ همچنانكه كسى هم نيست كه علل توقف مذاكرات در 
مورد مسائل ديگرى چون موافقتنامه آب با "سنگاپور" را جويا شود. در 
واقع به استثناى مجموعهاى از وبالگها، در "امنو" هيچ عضو يا رهبرى 
نيست كه در مورد علت انتقال شركت هاى مالزيايى با سرمايههايى بالغ 

بر يك ميليارد رينگت به "سنگاپور"، سؤالى مطرح كرده باشد.
از ليستى شامل چندين پروژه بزرگ  آنگاه بود كه "تون عبداهللا" 
از جمله پل دوم و راه آهن يك خطه "بينانگ" و گســـترش سيســـتم 
و  حمل و نقل ريلى ســـبك و راه آهن يك خطه در "كواالالمپور" 
اقدامات توســـعه اقتصادى در مناطق عمده كشور با ميلياردها رينگت 
هزينه، سخن به ميان آورد ولى هيچ كس تا اواخر سال 2008م. نفهميد 
كه آيا كار بر روى اين پروژهها شروع شده تا تأثيرى در كشور داشته 

باشد يا خير؟
برخى از پروژههايى كه قبًال متوقف شده بودـ  راه آهن دو خطه، 
پروژه انتقال آب از باهانگ به "ســـالنگور"246 و جاده جديد منتهى به 
اتوبان فوقانىـ   به صورت جزئى از سر گرفته شد ولى پروژه راهآهن 

اجرايى خواهد شد. تا "بادانگ بيسار"  دو خطه، تنها از "ابوه" 
به علت اين تأخير نيز هزينه ساخت اين قطعه كوتاه حدود 12
ميليارد رينگت خواهد بود حال آنكه پيشنهاد اصلى كه شامل راهآهنى 
بود تنها 14 ميليارد رينگت هزينه  تا "بادانگ بيسار"  از "جوهور بارو" 
همچنان [تا زمان نوشتن اين  "باكون"  دربرداشـــت. كار بر روى سّد
يادداشـــتها] ادامه دارد، گو اينكه دولت "تون عبداهللا" كار را بر اساس 
برنامهاى شامل كشيدن دو رشته كابل در كف دريا به طول 700 كيلومتر 
به منظور رســـاندن برق به شبه جزيره، مختصر كرد، ايدهاى كه ما در 
اواخر دهه 90 قرن گذشـــته آن را رد كرده بوديم چون به لحاظ فنى 
اجراى آن با دشوارىهايى روبرو بود و هزينههاى آن نيز باال بود. از 
در مارس  كه "تون عبداهللا"  تأثير "سياســـت بخش اتومبيلهاى ملى" 

2006م. آن را اعالم كرد نيز برآشفته شدم.
ادامه دارد

پينوشت:
246 - اين پروژه كه اجراى آن 11 ســـال طول كشـــيد و شامل 
ســـاخت دو  باب ســـّد در "باهانگ" و يك منبع در "سالنگور" بود، 
براى پاسخ به نيازهاى آينده به آب تصفيه شده انتقالى با لوله ها در 

"سالنگور" و "كواالالمپور"، طراحى شده بود.

خبرگزارى فرانسه در گزارشى 
تصميم رئيس جمهورى آمريكا براى 
خروج نظاميان كشـــورش از سوريه 
را پيروزى استراتژيك براى ايران در 
مقام متحد و پشـــتيبان دولت سوريه 

قلمداد كرد.
بـــه گزارش گـــروه بينالملل 
خبرگزارى فارس، خبرگزارى فرانسه 
در گزارشى درباره پيشبينى آينده اقدام 
آمريكا در خارج كردن نيروهايش از 
ســـوريه نوشت: اجراى اين تصميم 
آمريـــكا، زمينه تقويت نفوذ ايران در 
منطقـــه را فراهم مىكند. بنا به اين 
گزارش، عقب نشينى آمريكا از سوريه، 
زمينه ايجاد كريدور زمينى كه ايران را به 
مديترانه متصل مىكند، فراهم مىكند، 
چيزى كه تهران همواره به دنبالش بوده 
و واشنگتن با آن مقابله كرده است. به 
نوشته خبرگزارى فرانسه، تحليلگران 
سياســـى بر اين باورند كه سناريوى 
خروج آمريكا از سوريه، ايران را قادر 
مىســـازد تا نقشه منطقه را بازسازى 
كند، زيرا اين كريدور قلمرو ايران را 
به عراق، سوريه و لبنان متصل مىكند. 
اين گزارش ادامه داد: منتقدان تصميم 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا، 
گفتهاند كه اين تصميم به ايران  اجازه 
خواهد داد به يك هدف استراتژيك 
خود دست يابد در حالى كه مقابله با 
تحقق اين هدف يكى از اولويتهاى 
اصلى سياست آمريكا در خاورميانه 

بوده است. 
«جوليان ترون»، استاد دانشگاه و 
پژوهشگر امور سوريه در گفتوگو با 
خبرگزارى فرانسه در واكنش به تصميم 
آمريكا گفت: واضح است كه اين، يك 
پيروزى استراتژيك براى تهران است  
و به ايران امكان مىدهد تا با شكستن 
حصر منطقه بىطرفى كه غرب بين 
سوريه و عراق ايجاد كرده است، در آنجا 
مستقر شود. خبرگزارى فرانسه نوشت: 
ايران كه در كنار روســـيه از مهمترين 
متحدان بشـــار اسد، رئيسجمهورى 
سوريه محسوب مىشود مستشاران و 
نيروهاى نظامى خود را  براى حمايت 
از ارتش سوريه به اين كشور فرستاده 
اســـت.اين منبع افزود: با وجود اينكه 
ترامپ، تصميم خارج كردن نيروهايش 
از سوريه را با شكست داعش مرتبط 
مىداند؛ اما مخالفان اين تصميم حتى 
در داخل جبهه آمريكا آن را نادرست 
ارزيابـــى مىكنند و معتقدند تصميم 
آمريكا اشتباهى راهبردى است و ميدان 
را به نفع ايران رقيب اصلى آمريكا در 

منطقه خالى مىكند.
خبرگزارى فرانسه آورده است: 
آمريكا قريب به 2000 نظامى كه اغلب 
آنها از نيروهاى ويژه هستند در سوريه 
مســـتقر كرده است كه اساسا در دو 
منطقه شرق سوريه در طول مرزهاى 
اين كشـــور با عراق حضور دارند كه 
اين امر به آنها اجازه مىدهد تحركات 
ايـــران را از طريق گذرگاه بين عراق 
و سوريه از نزديك زير نظر بگيرند. 
خبرگزارى فرانسه آورده است: نظاميان 
آمريكايـــى در مدت حضور خود در 
سوريه نيروهاى سوريه دموكراتيك 
شامل گروههاى ُكرد و عرب را در نبرد 

ضد داعش آموزش داده و حمايتهاى 
الزم را از آنها به عمل آوردند و هم 
اينك آخرين بقاياى عناصر داعش در 
منطقهاى از استان دير الزور در كرانه 
شرقى رود فرات باقى مانده است. از 
ســـوى ديگر آمريكا در پايگاه التنف 
در مثلث مرزى بين ســـوريه، عراق 
و اردن حضـــور دارد و دمشـــق و 
متحدانش همواره از آمريكا خواسته اند 
نيروهايش را از اين منطقه خارج كند.

در اين گزارش آمده است: آمريكا طى 
سالهاى اخير از طريق مواضع خود 

در ســـوريه و عراق جلوى تحركات 
ســـوريه و متحدانش در اين كريدور 
زمينى را گرفته است و تالش واشنگتن 
و تهران براى تاكيد حضور نظاميشان 
در اين منطقه بارها موجب ايجاد تنش 
در آنجا شـــده است. اين تنشها در 
سال 2017 به اوج خود رسيد هنگامى 
كه جنگندههاى آمريكايى در ماه مه آن 
سال پيشروى كاروان نيروهاى طرفدار 
نظام ســـوريه به سمت التنف را  با 
بمبـــاران اولين خودروى اين كاروان 
كه به منطقه نزديك شده بود، متوقف 
كرد. در ژوئن همان سال يك جنگنده 
آمريكايى براى نخســـتين بار يك 
هواپيماى سورى را كه متهم به بمباران 
نيروهاى سوريه دموكراتيك بود ساقط 
كرد، حادثهاى كه روسيه در مقام متحد 
دمشق آن را تجاوز آمريكا توصيف 
كرد. خبرگزارى فرانسه نوشت: ايران 
عالوه بر پشـــتيبانى از نظام سوريه از 
نفوذ زيادى در كشـــور همسايه خود 
يعنى عراق برخوردار است، آن هم از 
طريق جناحهاى شيعى تحت پرچم 
الحشدالشعبى كه در حال حاضر به 
دنبال انتخابات پارلمانى اخير عراق، 
پارلمان را در سيطره خود دارند، اين 
گروهها نقش بزرگى در حفظ امنيت 
در اســـتانهاى متعدد عراق در مرز با 
سوريه ايفا مىكنند.خبرگزارى فرانسه 
تاكيد كرد: خروج نظاميان آمريكايى 
از سوريه با اظهارات پيشين و مكرر 
مقامات آمريكايى تناقض دارد مبنى بر 
اينكه تا وقتى ايران و متحدانش سوريه 
را ترك كنند در اين كشور مى مانند.
خبرگزارى فرانسه به گزارش انستيتو 
واشنگتن براى سياست خاور نزديك 
اشاره كرده كه گفته بود كاخ سفيد بايد 
بداند عنصرى اصلى از سياستش در 
قبال ايران در معرض خطر است كه به 
طور مشخص، تالش براى ممانعت از 
تقويت نفوذ ايران در سوريه و ايجاد پل 
زمينى با لبنان و تهديد مستقيم اسرائيل 
اســـت. در اين گزارش آمده است: 
حزب اهللا كه دشمن سرسخت اسرائيل 
شمرده مىشود، با ابتكار ايران پس از 
حمله اسرائيل به بيروت در سال 1982
تاسيس شد و اين حزب شيعى مورد 

حمايت مالى و تسليحاتى ايران قرار 
گرفت و آشكارا در كنار نيروهاى دولتى 
سوريه از سال 2013 مبارزه مىكند.

خبرگزارى فرانسه افزود: اسرائيل هم 
بارهـــا ادعا كرده كه اهداف ايرانى و 
غيرايرانى متعلق به حزب اهللا در سوريه 
را بمباران كرده است، اسرائيل تاكيد 
مىكند كه با آنچه تالشهاى ايران براى 
تقويت حضور نظامى خود در سوريه 
و اعزام تسليحات پيشرفته به حزباهللا 
لبنـــان مىخواند مقابله خواهد كرد.

در دمشق مقامات اين كشور موضع 

رسمى خود در قبال تصميم آمريكا 
را اعالم نكردند؛ اما «بسام ابوعبداهللا»، 
رئيس مركز مطالعات راهبردى دمشق 
به خبرگزارى فرانسه گفت: سخن از 
اينكه بـــا خروج نيروهاى آمريكايى 
از سوريه خاليى ايجاد خواهد شد، 
اغراق آميز است. وى افزود: حضور 
ايران در سوريه به درخواست دولت 
ســـوريه بوده و هدف از آن سركوب 
تروريسم و كشورهاى حامى تروريسم 
است بنابراين اين حضور به تناسب 
افزايش يا كاهش خطرهاى تهديد كننده 
دولت سوريه، ضعيف يا قوى مىشود.
در همين حال آرون لوند، پژوهشگر 
مطرح در اتاق فكر «بنياد قرن» گفت: 
هنوز زود اســـت بگوييم چه طرفى 
جاى خالى آمريكايىها را پر خواهد 
كرد؛ وى در گفتوگو با خبرگزارى 
فرانسه تاكيد كرد: بايد منتظر باشيم و 
ببينيم چه اتفاقى خواهد افتاد و ميزان 
سرعت خروج آمريكا چقدر است و 
اينكه آمريكا كامال از ســـوريه خارج 
مىشود يا خير و چه كسى جاى آن را 
پر خواهد كرد. وى افزود: شايد به دنبال 

اين امر هرج و مرجى رخ دهد.
ســناريوهاى پيــشرو پس از 

خروج آمريكا از سوريه
تصميم غيرمنتظره دونالد ترامپ 
درباره خروج نيروهاى آمريكايى از 
سوريه، باعث شد تا همپيمانان آمريكا و 
دشمنان محلى و منطقهاى و بين المللى 
اين كشور تماسهايى را براى پر كردن 
خأل در سوريه برقرار كنند. به گزارش 
ايسنا، به نقل از روزنامه الشرق االوسط، 
دو موعد در صدر اين تماسها قرار 
دارنـــد: اول مذاكرات آمريكا و تركيه 

در واشنگتن و دوم مهلت 60 روزهاى 
كه براى عقبنشينى نيروهاى آمريكايى 
تعيين شده است.دمشق درباره تصميم 
آمريكا براى خارج كردن نيروهايش از 
سوريه سكوت كرده است و مسكو 
منتظر اجراى اين تصميم است. اعراب 
همپيمان واشنگتن در شرق فرات در 
نگرانى به سر مىبرند و كردها احساس 
مىكنند كه مجددا به آنها خيانت شده 
است. آنكارا از تصميم آمريكا به شكل 
محتاطانه استقبال كرده است و پاريس، 
لندن و برلين شوكه شدهاند و تالش 
مىكنند تا واشنگتن را منصرف كنند.

بعد از اعالم تصميم ترامپ، روند طرح 
ريزى براى عقبنشينى كامل و سريع 
از شرق فرات، منبج و پايگاه التنف آغاز 
شده است. فورا ديپلماتهاى وابسته به 
وزارت خارجه آمريكا از سوريه خارج 
شدند و پيشبينى مىشود كه ماموران 
سازمان اطالعات مركزى آمريكا(سيا) 
نيز به زودى خارج شـــوند تا مقدمه 
براى گردهمآوردن يگانهاى نظامى 
و نيروها براى عقبنشينى روشمند 
همزمان بـــا مقدمات براى پر كردن 

خأل فراهم شود.دو سناريو مطرح شده 
است: اول سناريويى است كه برهم 
صالح، رئيسجمهور عراق نيز به آن 
اشاره كرده است. اين سناريو بر اين 
مبناســـت كه رهبرانى از پ.ك.ك از 
قنديل به سليمانيه بروند و بعد براى 
ازسرگيرى روابط قديمى خود با دولت 
ســـوريه به دمشق سفر كنند و ارتش 
سوريه و گارد مرزى به تمامى مناطق 
مرزى سوريه با تركيه و عراق بازگردند 
و پرچم رســـمى سوريه در مناطق 
شرق فرات برافراشته شود. برخى هم 

حتى احتمال اقدامات مشترك كردها 
و ارتش سوريه عليه تركيه را مطرح 
مىكنند. طى دو روز گذشـــته ارتباط 
ميدانى ميان يگانهاى مدافع خلق كرد 
و نيروهاى دولتى در قامشلى، حسكه 
و حومه حلب ادامه داشـــته است.

تماسهاى غيرمستقيمى ميان يگانهاى 
مدافع خلق كرد و مسكو هم وجود 
دارد اما روســـيه چندان اشتياقى براى 
چنين طرحى ندارد. تركيه به موجب 
توافقهايى كه با مســـكو دارد مايل 
اســـت نوار امنيتى در شمال حلب و 
ادلب وجود داشته باشد. با اين حال 
طرح كنترل ارتش ســـوريه بر مناطق 
مرزى را هم قبول مىكند .سناريوى 
ديگر كه برخى مسئوالن آمريكايى از 
جمله جيمز جفرى، نماينده آمريكا 
در امور ســـوريه خواهان اجراى آن 
هستند پيچيدهتر است. اين سناريو بر 
اين مبناست كه براى رضايت تركيه 
يـــك منطقه حائل امنيتى به عمق 20
تـــا 30 كيلومتر در طول نوار مرزى 
شمال سوريه از جرابلس تا مرزهاى 
تركيه و عراق ايجاد شود، پستهاى 

ديدبانى آمريكا در شهرهاى كردنشين 
مرزى تل ابيض، كوبانى و رأس العين 
برچيده شوند و يگانهاى مدافع خلق 
كرد از مرزها دور شـــوند. بر اساس 
اين سناريو نيروهاى كرد سورى كه 
توسط پيشمرگههاى اقليم كردستان 
عراق آموزش ديدهاند و بيشـــتر به 
مســـعود بارزانى وفادارند به مرزهاى 
سوريه منتقل و در آنجا مستقر شوند، 
نيروهاى عشـــاير عرب نيز در شمال 
حلب و شـــرق فرات براى جنگ با 
داعش و تغيير توازن جمعيتى مستقر 

شوند. احمد الجربا، رئيس جريان الغد 
كه هزاران نيروى شـــبه نظامى عرب 
در اختيار دارد و هم با كردهاى عراق 
و هم دولت تركيه رابطه خوبى دارد 
نيز در اين زمينه نقش موثرى را ايفا 
كنـــد. همچنين به عربها اختيارات 
بيشترى در شهرهايى مثل رقه و الطبقه 
داده شود.در اين سناريو طرح استقرار 
نيروهاى مرزبانى دولت ســـوريه هم 
مطرح مىشـــود تا مورد قبول مسكو 
و دمشق باشد. همچنين طرح جنگ 
عليه داعش با حضور عشـــاير عرب 
و گروههاى شورشـــى ادامه مىيابد. 
در اين طرح پيشبينى شده از 2000

نيروى شورشـــى كه در پايگاه التنف 
هستند براى پاكسازى داعش استفاده 
شوند. مسئله اجراى نقشه راه منبج و 
عقبنشينى كامل يگانهاى مدافع خلق 
كرد و تشكيل شوراى جديد و مسائل 
ديگر در نشستهاى تركيه و آمريكا 
در ماه ژانويه بررسى خواهد شد. در 
اين نشست قرار است تركيه طرحهاى 
خود براى جنگ با داعش و دور كردن 
كردها را به نشســـت با آمريكايىها 

ببرد و واشنگتن نيز ايده خود درباره 
عقبنشينى كامل از سوريه ظرف دو 
ماه و سرنوشت منطقه پرواز ممنوع را 
با تركها بررسى كند.هيئتى از شوراى 
سوريه دموكراتيك شامل الهام احمد و 
رياض درار رهبران اين شورا دو روز 
پيش به فرانسه سفر كردند و ديدند كه 
مقامات پاريس از تصميم آمريكا شوكه 
شـــدهاند. تنها خبر خوش براى اين 
هيئت اين بود كه تركيه عمليات شرق 
فرات را به تأخير انداخته است. اما خبر 
بد براى آنها اين بود كه فرانســـه در 

صورت عقبنشينى آمريكا نمىتواند 
از نظـــر نظامى كار زيادى انجام دهد 
و خواستههاى كردها را درباره حفظ 

منطقه پرواز ممنوع برآورده كند.
واقعيتهايى كــه باعث فرار 

ترامپ از سوريه شد
نماينـــده آمريكا در ســـوريه 
در ســـخنانى اذعان كرد كه آمريكا 
بايـــد بپذيرد كـــه ديگر تنها قدرت 
تصميمگيرى در دنيا نيست. به گزارش 
خبرگزارى تســـنيم ، مدلى كه دونالد 
ترامپ رئيس جمهور آمريكا با اتخاذ 
تصميم عقبنشـــينى در سوريه رقم 
زده، نشان دهنده اين است كه آمريكا 
شكست خورده و ناكامى محاسباتش 
براى حمايت از متحدان منطقهاى خود 
جهت مقابله با ايران و محور مقاومت 
و تغيير رفتار دولت سوريه را پذيرفته 
اســـت. اين اقدام حتى فراتر از اينها 
نشان مى دهد كه محور مقاومت مبانى 
جديدى را در موازنههاى منطقهاى و 
بينالمللى ايجاد كرده و باعث شـــده 
اردوگاه غربى و متحدانش شـــامل 
اسرائيل و رژيم آل سعود در منطقه با 
شكست جديدى روبرو شوند .به نظر 
مىرسد تصميم تقريبا يك جانبه ترامپ 
براى عقبنشينى سريع از سوريه شنا 
كردن بر خالف جريان آب است. در 
اين شـــرايط اعتراضات وزارت دفاع 
آمريكا مبنـــى بر به تعويق انداختن 
عقبنشـــينى از سوريه كه از آوريل 
گذشـــته مطرح شده، يا مداخلههاى 
تجارت گونه وزارت خارجه و جان 
بولتون و حتى مداخلههاى اســـرائيل 
نتوانست مانع از اعالم تصميم ترامپ 
براى خروج ســـريع از سوريه شود.

حتى مجلس سنا و نمايندگان آمريكا 
نيز در تصميم به خروج از سوريه با 
ترامپ همراه نيستند. سناتورهايى نظير 
باب كوركر ، ليندســـى گراهام و آدام 
شيف رئيس كميسيون اطالعات در 
مجلس نمايندگان و نانســـى پلوسى 
رهبـــر دموكراتها در كنگره با اين 
تصميم مخالف هستند.آنها نيز مانند 
روزنامه صهيونيستىهاآرتص معتقدند 
كه خروج نيروهاى آمريكايى از سوريه 
به روسيه و ايران اجازه مىدهد تسلط 

خود بر اين كشـــور را تقويت كند.
اين موضوع ترديدهاى زيادى را براى
آينده اسرائيل ايجاد خواهد كرد.ترامپ
اما گرچه تالش دارد تصميم خود را
براى اجراى وعدههاى انتخاباتى و در
نتيجه پيروزى آمريكا بر داعش معرفى
كند، اما اين حقيقت را ناديده گرفته كه
اين تصميم در نتيجه عدم به رسميت
شناختن شكست محاسباتى آمريكا بر
متحدانش در اسرائيل و عربستان در
مغلوب كردن سوريه و تقابل با ايران
و محور مقاومت در لبنان و فلسطين

صورت گرفته است.
واقعيتهايى كه دونالد ترامپ
در اعالم شكست آمريكا از آن طفره
مىرود، به شكل تقريبا ملموسى در
اظهارات جيمز جفرى فرستاده ويژه
آمريكا در ســـوريه كه در كنفرانس
شـــوراى ناتو انجام شد، مطرح شده
بود. وى از گزينههاى باقيمانده براى
آمريكا در نتيجه موازنههاى بينالمللى
سخن گفت و به صراحت اعالم كرد
كه زمانى كه آمريكا قدرت برتر دنيا
بود و تصميمات را به تنهايى مىگرفت،
به پايان رسيده و اين كشور بايد دنيا
را همانگونه كه هست بپذيرد.جفرى
در سخنان خود تأكيد كرد كه آمريكا
بار ديگر خود را در ميان سياستهاى
تفكيكى ( اوباما) و سياســـتهاى
تفكيكى جديد ( سياستهاى ترامپ)
دچار شـــكاف ديده است. جفرى
در عبارتهاى اســـتراتژيك خود در
خصوص تغيير دنيا توضيح مىدهد
كه رقابت استراتژيك بين دولتها در
زمينه امنيت ملى مورد توجه و اولويت
آمريكا قرار دارد و اين كشور اهميتى
به تروريسم نمىدهد. وى همچنين به
بروز پديده چين به عنوان رقيب اول
آمريـــكا در عرصه اقتصادى و بروز
روســـيه به عنوان قدرت نظامى روز
افزون در جهان اشاره كرده و توضيح
مىدهد كه اين روند باعث عقبنشينى
آمريكا شده است. يكى از قدرتهاى
رو به رشـــد در دنياى متغير امروز
ايران اســـت كه به عنوان يك قدرت
منطقهاى از دولت ســـوريه و دولت
عراق و محور مقاومت در فلسطين و
لبنان حمايت مىكند و اين حمايت
باعث شده تاثيرگذارى قابل توجهى
در موازنههاى بينالمللى به دست آورد.
در همين رابطه است كه ترامپ اعالم
كرده اســـت كه از تكيه بر اسرائيل و
عربستان براى مبارزه با ايران در سوريه
و عرصه بينالمللى دست بر مىدارد.
ترامپ براى ارســـال نيروهاى نظامى
عربستان از ائتالف ناتوى اسالمى به
سوريه ناكام ماند و همچنين نتوانست
براى ايجاد كمربند امنيتى و استقرار
نيروهاى رژيم صهيونيستى ضد ايران
و سوريه و محور مقاومت موفق عمل
كند.از سوى ديگر رژيم صهيونيستى
نيز درگير شكستهاى نظامى از زمان
جنگ 33 روزه و جنگهاى غزه است
و به دنبال كشاندن نيروهاى آمريكايى
بـــه جاى خود به درگيرى با ايران يا
سوريه يا لبنان است كه اين موضوع
نيز فراتر از توانمندىهاى آمريكا براى

تحمل پيامدهاى اين تجاوز است.

خروج آمريكا از سوريه چه رهاوردى براى ايران دارد؟
بخش دوم و پايانيخروج نيروهاى آمريكا از سوريه؛ تاكتيك، يا استراتژى؟ !
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آگهى عرضه سهام شركت نمايشگاههاى بين المللى استان بوشهر
(سهامى خاص) به شناسه ملى 10320090339 و شماره ثبت 3233 در اداره ثبت شركتهاى بوشهر

اهم موضوع فعاليت شركت شرايط واگذارى
ثمن معامله

(ميليون ريال)
قيمت پايه هر سهم 

( ريال) 
سرمايه شركت
(ميليون ريال)

ليست سهام قابل عرضه
نام شركت

درصد كل تعداد سهام سهامداران

- خريد و تهيه زمين از منابع خشكى و يا به صورت خشك كردن دريا از منابع 
دولتى و خصوصى 

- ساخت سـالنهاى نمايش، سـالن كنفرانس، مسجد،كتابخانه،رستوران در 
جهت برگزارى نمايشگاه بين المللى استان بوشهر 

-اجاره زمين و سالن جهت برگزارى جلسات 
-سرمايه گذارى در زمينه بازرگانى،صنعت و معدن و .... 

- سرمايه گذارى در زمينه خريد و فروش و مشاركت در واحدهاى توليدى در 
بخش صنعتى،كشاورزى، معدنى و...

40 درصد ثمن
معامله نقد مابقى

طى 6 قسط3 ماهه
497ر28 300ر235

995ر136 8,84 112ر121

شركت
سرمايه گذارى و توسعه

استان بوشهر
(سهامى عام)

شركت نمايشگاههاى
بين المللى استان بوشهر

(سهامى خاص)

8,84 112ر121 جمع كل

 آگهى تغييرات
 شركت ساختمان سد و تأسيسات آبيارى سابير سهامى عام 

به شماره ثبت 11169 و شناسه ملى 10100443946

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315598) 

 آگهى تغييرات
 شركت منحله خدمات بازرگانى هما سهامى خاص 

به شماره ثبت 194465 و شناسه ملى 10102363536

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

 (315597)

 آگهى تغييرات
 شركت يارى رسان پارسيان سهامى خاص 

به شماره ثبت 254142 و شناسه ملى 10102945482

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (315601)

 آگهى ادغام شركت بهسازكاشانه تهران سهامى خاص 
به شماره ثبت 208278 و شناسه ملى 10102498053

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315599) 

 آگهى تغييرات شركت صنايع پتروشيمى دنا شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 387691 و شناسه ملى 10320371169

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315603) 

 آگهى تغييرات شركت فنى مهندسى طلوع صنعت اسفراين سهامى خاص 
به شماره ثبت 529804 و شناسه ملى 10861632267

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (315596)

 آگهى تغييرات شركت تعاونى توزيعى خاص كاركنان ستاد مركزى سازمان آموزش 
فنى و حرفه اى كشور  به شماره ثبت 189386 و شناسه ملى 10102313947

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315591) 

 آگهى تغييرات شركت اروند فراز آسانبر سهامى خاص 
به شماره ثبت 321376 و شناسه ملى 10103585121

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315595) 

 آگهى تغييرات موسسه صندوق سرمايه گذارى مشترك نو انديشان 
به شماره ثبت 29126 و شناسه ملى 10320759407

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315590) 

 آگهى تغييرات 
شركت تعاونى مسكن كاركنان سازمان امور ادارى و استخدامى كشور 

به شماره ثبت 13331 و شناسه ملى 10100507743

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315593) 

 آگهى تغييرات شركت تعاونى مصرف كاركنان سازمان آموزش فنى و حرفهاى كشور 
به شماره ثبت 242607 و شناسه ملى 10102833173

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315589) 

 آگهى تغييرات
 شركت تعاونى مسكن 

كاركنان سازمان امور ادارى و استخدامى كشور 
به شماره ثبت 13331 و شناسه ملى 10100507743

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (315592)

 آگهى تغييرات
 شركت فن آوران ارگان سهامى خاص 

به شماره ثبت 243192 و شناسه ملى 10102838904

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
 (315594)

 آگهى تغييرات 
شركت سنجش و آناليز نوين ابتكار شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 340483 و شناسه ملى 10103866560

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315584) 

 آگهى تغييرات شركت توسعه صنايع پايين دستى پترو ايرانيان سهامى خاص 
به شماره ثبت 462850 و شناسه ملى 14004516104

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315582) 

 آگهى تغييرات
 شركت پاكسان سهامى عام 

به شماره ثبت 8493 و شناسه ملى 10100364988

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (315583)
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ایمیل  خط ارتباطي :

چند نکته درخور توجه خوانندگان گرامی
 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پيام های تلفنی به نكات زير جلب می    كنيم:

*  موضوع پيام ها جنبه های خصوصی، حقوقی و يا قضايی نداشته باشد.
*  پيام ها مختصر و دقيق باشد و از تكرار آن ها خودداری شود.

*  خوانندگان محترم شهرستانی در پيام هايشان، نام شهرستان مربوطه را بيان فرمايند .
با تشكرـ سرويس ارتباطات مردمی* چاپ پيام ها بر اساس نوبت  است.

 بازسازي واحدهاي آسيب  ديده مناطق
 زلزله زده كرمانشاه پايان يافت

  رئيس ستاد هماهنگي بازسازي كرمانشاه، از اتمام پايان عمليات بازسازي 
و مقاوم س���ازي تمامي 60 هزار واحد تعميري خس���ارت ديده از زلزله 7/3 
ريشتري سال گذشته غرب اين استان خبر داد.  رضا خواجه اي افزود: تمامي 
مالكان واحدهاي تعميري با معرفي به بانک هاي عامل از تسهيات تعميرات براي 

واحدهاي مسكوني خود با توجه به نوع آسيب ديدگي برخوردار شدند. 

آينده فعاليت پليسي
سرهنگ دکتر غامحسین بیاباني * 

در ساليان اوليه  قرن بيست ويكم، فعاليت پليسي در جهان توسعه يافته 
و مسير سختي را پيموده است. پروفسور تيم هوپ بر اساس صدماتي كه 
توسط پليس ايجاد شده است، از جمله تاثيرات تبعيض آميز سياست هاي 
ايست هاي بازرسي و فرهنگ حاكم بر فعاليت پليسي، اظهار كرده است 
كه اين فعاليت ها تنگ نظرانه اند و باعث كاهش تاثيرگذاري پليس در 

ماموريت اصلي خود در جهت كنترل جرائم مي شوند. 
هوپ همچنين اشاره كرده است كه »طوفاني تمام  عيار« بر فعاليت 
پليس���ي در سراسر جهان تاثير مي گذارد. اول اينكه بيشتر كشورها از 
زمان بحران نفت در دهه1970 سطحي از رياضت اقتصادي را تجربه 
كرده اند. بودجه هاي پليسي در بريتانيا، اروپا و آمريكا كاهش يافته اند. 
تاثيرات بلندمدت تغييرات در جمعيت نشان مي دهد كه اگرچه بدهي و 
كاهش درآمدهاي مالياتي باعث كمبود بودجه اي بافاصله شده اند، آينده 
بسيار چالش برانگيز به نظر مي رسد؛ آينده اي كه در آن فعاليت پليسي 
بايد با ساختار نهادي بي كفايتش مواجه شود. عليرغم تغييرات فناورانه، 
بودجه هاي پليس در جهان نشان مي دهد كه حدود80 درصد مخارج، 
هزينه  نيروي كار مي شود، رقمي كه در30 ساله گذشته تغييري نكرده 
است. متناسب با ديگر ادارات بخش دولتي، فعاليت پليسي در زمانه اي 
گران قيمت شده است كه ضروري است از هزينه ها كاسته شود.  با توجه 
به هزينه هاي پليس، بنابراين اين امر به طورخاص مشكل آفرين است كه 
بعد دوم »طوفان«، چالش نشان دادن موثر بودن پليس است در شرايطي 
كه جرائم كاهش مي يابند و الگوهاي جرائم دستخوش تغييرند. در بحثي 
بين المللي در مورد دايل كاهش جرائم، تحليل هاي اندكي نقش اصلي را 
به پليس داده اند. قانع كننده ترين توضيحات، پيشنهاد داده اند كه پيشگيري 
جرم موقعيت محور، تاثيرگذارتر بوده اس���ت. عاوه بر اين، با كاهش 

تعداد كاركنان پليس هنوز افزايشي در جرائم مشاهده نشده است. 
يكي از دايل اينكه اين ارقام افزايش نمي يابند اين است كه اين 
ارقام منعكس كننده  تغييرات در الگوي جرائم نيستند. اداره آمار ملي 
انگلستان تخمين زده است كه بيش از 3 ميليون جرم براساس اينترنت 
و كاهبرداري هم در ارقام رسمي و هم در پيمايش جرائم انگلستان 

و ولز شناسايي نشده اند. 
با اضافه كردن اين ارقام به آمار رسمي، اين جرائم باعث افزايش 
آمار در انگلستان در حدود50 درصد مي شوند. پليس نمي تواند با اين 
جرائم مقابله كند زيرا در يک مدل جغرافيايي فعاليت پليسي با مرزهاي 
فيزيكي و اختيارات قانوني ملي محدود اس���ت. پليس همچنين در 
مقابله با جرائمي از قبيل قاچاق انسان، سوءاستفاده جنسي از كودكان 
و خش���ونت محلي درگير است كه در بين مرزهاي كشورها، ادارات 
يا فضاي خصوصي و عمومي است. راه حل ها اغلب به عنوان تجديد 
س���ازمان ساختاري سازمان فعلي ديده مي شوند و نه يک تغيير مسير 
اساس���ي تر. درنهايت، اين بحران در فعاليت پليسي در حال به چالش 

كشيدن مشروعيت پليس به عنوان يک موسسه است. 
در گذشته پليس بدون شک به تجربه و قوانين سنتي و گفتمان 
نظم تكيه داشته است. با انتخاب هاي هرچه دشوارتر بين تامين بودجه  
سامت، آموزش، دفاع و ديگر خدمات عمومي، محتمل نيست كه چنين 
رويكردي در بحث هاي زيادي پيروز باشد. رهبران پليس به يک راهبرد 
بسيار راديكال تر براي حفظ خدمات شان نياز دارند براي جلوگيري از 
آنچه جورج كلينگ آن را »عقب نشيني از هسته« ناميده است كه فعاليت 
پليسي را بيشتر و بيشتر به يک ويژگي غيرجذاب به عنوان يک خدمت 
اورژانس���ي گره گشاي نهايي سوق مي دهد. درواقع بروگدن و اليسون 
استدال كرده اند كه واكنش هاي مجزاي رهبران پليس به رياضت هم اكنون 

شروع كرده است به لغزش در چنين جهت نامناسبي. 
  يک رويكرد آلترناتيو هم وجود دارد. حتي صاحبنظراني كه سهم 
پليس را حداقل كرده اند و بر تاثير امنيت به طور وسيع تر و شبكه  امنيت 
تمرك���ز دارن���د در حمايت از تغييرات در رفتار از طريق قانونگذاري، 
پيشگيري و توان بخشي، جايي براي پليس به عنوان هادي كاهش ها در 
گذشته و زمان حال مي يابند. در اين كار، والر و ديگر نويسندگان اصلي 
اس���تدال كردند كه تكيه بر تجربه و تاكتيک هاي سنتي كافي نيست. 
در عوض، ليكاک و تيلي پيش���نهاد توجهي مضاعف به »حل مس���أله  
حرفه اي« را مي دهند و والر از »كنترل هوش���مندانه تر جرائم« با تمركز   
بر »مكان ها و افراد مسأله دار« حمايت مي كند و شرمن از راهبرد »سه 
تي« دفاع مي كند. يعني هدفگذاري، آزمايش و پيگيري با اس���تفاده از 
بهترين شواهد در دسترس. جريان مشترک هركدام از اينها، ادراكي از 
آينده  فعاليت پليسي به عنوان يک حرفه  جديد با استفاده از دانش براي 
حمايت از ارائه  خدمات و نوآوري و پژوهش در آزمايش، يادگيري و 

ايجاد فعاليت هاي موثر است. 
اصاح خدمات پليسي در اين مسيرها كاري آسان نيست. آموزش 
پليس ريشه هاي سختي در مدلي دارد كه تا حدود زيادي در قرن نوزدهم 
تبيين شده است كه در آن قانون و رويه هاي قضايي در تركيب با انتقال 
تجربيات بر فعاليت بر محور شواهد ترجيح داده شده اند. حرفه اي گري 
جديد بايد توجه بيشتري به تعهد اجتماعي، شواهد و راهبرد هايي داشته 

باشد كه بر بهبود مشروعيت تمركز دارند. 
نيرود و وايس���بورد و نيرود و ش���رمن استدال كرده اند كه براي 
اينكه رهبران پليس بتوانند با چالش هاي »طوفان تمام  عيار« مقابله كنند، 
ضروري اس���ت كه پليس، دانش پليسي را دارا باشد، آن را به كارگيرد 
و گس���ترش دهد. دارايي در اين زمينه ش���امل اين مي شود كه پليس، 
دانش پليسي را به عنوان سازه  اصلي فعاليت بپذيرد و در همكاري با 
پژوهشگران سرمايه گذاري كند و آن دانش را گسترش دهد. براي اينكه 
اين اتفاق بيفتد، نياز است كه افسران پليس و رهبران پليس دانش را 
به عنوان مشخص كننده  انتخاب راهكنشها )تاكتيک ها( و راهبرد هايشان 
و يک بخش حياتي از چارچوب صاحيتي براي هر گونه متقاضي يا 

هر يک از كاركنان پليس ارزش نهند. 
بدنه  درحال رش���د پژوهش و بررسي هاي سيستماتيک تحقيقات 
در فعاليت پليسي امروزه برنامه اي براي حرفه  پليس ارائه مي كند كه با 
مدل دهه1950 )واكنش سريع، تحقيق واكنشي و گشت تصادفي( بسيار 
متفاوت است. پليس مي تواند موثر باشد اگر تاش هايش را بر روي 
مكان هاي جرم خيز، متخلفان پرآسيب يا با تكرار جرم باا و بر روي 
حفاظت از قربانيان آسيب پذير متمركز كند. با توجه به تاثير هر رويكرد 
يا تركيب رويكردها بر روي مشروعيت مورد نظر، پليس بايد بتواند از 
تاثيرات معكوس رويكردهاي مبتني بر اقدامات پيشگيرانه بيش از حد 
شديد اجتناب كند. با بسط اين علم به چالش هاي مهار و پيشگيري 
مواردي از قبيل جرائم س���ايبري و جرائم سازمان يافته، پليس مي تواند 
چارچوب جديدي براي نقش خود در قلب مسئوليت هاي دولت براي 

حمايت از شهروندان از صدمات قابل اجتناب ايجاد كند. 
* رئيس مركز تحقيقات كاربردي پليس آگاهي ناجا

پاسخ مسئوان

پاسخ روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي 

آذربايجان غربي
در پي درج گزارشي با عنوان »خطوط انتقال خدمات رفاهي، باي 
جان جاده هاي روستايي اروميه« در روزنامه اطاعات ششم دي ماه 97 

به اطاع مي رساند:
اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي آذربايجان غربي براساس 
قوانين و مقررات ايمني راه ها نسبت به صدور مجوز حفاري در منتهي اليه 
حريم اقدام مي نمايد و شركت پيمانكار گاز زير نظارت اداره راهداري و 
حمل و نقل جاده اي شهرستان اروميه نسبت به حفاري براساس مجوز 
صادره اقدام مي كند و معمواً پس از اجراي عمليات برابر مجوز صادره 
نس���بت به برگرداندن به حالت اوليه اقدام مي شود و در صورت عدم 
اقدام خس���ارت وارده برابر مجوز صادره اخذ و در نهايت اين  اداره 

كل راساً وارد عمل مي شود.
 پاسخ روابط عمومي شركت گاز استان آذربايجان غربي 

به خبر روزنامه اطاعات
روزنامه قديمي و محترم اطاعات در خبري به نقل از خبرنگار 
خود در اروميه مدعي ش���ده اس���ت كه »شركت هاي پيمانكار اجراي 
پروژه هاي گازرساني و آب رساني با استفاده از فضاي بي تفاوتي متوليان 
راه ها، جاده هاي روستايي اروميه را در معرض تخريب و ويراني  قرار 
داده اند«، كه در راستاي انجام وظيفه و رسالت خود و همچنين تنوير 

افكار عمومي، توضيحاتي به شرح زير ارائه مي شود:
الف: خطوط انتقال و تغذيه گاز طبيعي در پروژه هاي گازرساني از 
جاده ها و حريم آنها عبور نمي كند، بلكه براساس دستورالعمل ها و اصول 
علمي، براي عبور خطوط گاز طبيعي از منتهي اليه حريم جاده ها استفاده 
مي ش���ود كه نمي تواند آسيبي  به جاده ها و حتي شانه خالي آن ها وارد 
سازد. در مواقعي بسيار ضروري هم كه ازم است خطوط گاز از جاده 
عبور كند، اين اقدام با مجوز اداره محترم راه و همچنين براساس اصول 
ايمني و مبتني بر استانداردهاي علمي صورت مي پذيرد و پس از عمليات 

حفاري نيز اقدامات اصاحي در حداقل زمان ممكن انجام مي گيرد.
ب: روزنامه محترم اطاعات همچنين  از نشست 10 كيلومتري 
جاده روستاهاي حيدرلو به خانشان در نتيجه حفاري هاي غيرفني براي 
انتقال گاز خبر داده است كه اين امر نيز با توجه به توضيحات ارائه 
شده فوق، غيرممكن است و پس از بررسي هاي ميداني منطقه مورد 
اشاره، نشست 10 كيلومتري جاده روستاهاي حيدرلو به خانشان به دليل 

عمليات حفاري و انتقال گاز، تكذيب مي شود.

ملت ايران سپاسگزار دكتر قاضي زاده هاشمي است 
تمام���ي مل���ت و اقوام ايراني از ُكرد و ترک و لُر وعرب و بلوچ و 
ديگر هموطنان ما، سپاسگزار خدمات دكتر سيدحسن قاضي زاده هاشمي 
در دوران وزارت بهداش���ت و درمان هس���تند و براي ايشان سامت و 
موفقيت روز افزون مسئلت مي كنند. در ضمن به دكتر قاضي زاده هاشمي 

توصيه مي كنم كتاب »نخبه كشي در ايران« را حتماً بخوانند! 
هموطن 

 لزوم حرفه آموزي به سربازان وظيفه 
سپري شدن دوران سربازي به نحو مطلوب به عنوان يک وظيفه ملي 
همواره يكي از دغدغه هاي جوانان كش���ور و خانواده هايشان بوده است 
ك���ه به ط���ور كلي اكثريت افراد جامعه را تحت تأثير قرار مي دهد. به باور 
كارشناسان، گذراندن دوران سربازي بايد به گونه اي باشد كه از اتاف وقت 
سربازان به نحو چشمگيري پيشگيري شود كه در اين ارتباط از رسانه پر 
مخاطب اطاعات تقاضا مي شود مقاله يا گزارشي نوشته و منتشر كند و 
براي بهينه سازي و كارآيي بهتر و بيشتر دوران سربازي، راهكارهاي آن را 
با مسئوان و ازجمله نمايندگان مجلس در ميان بگذارند. آنچه در اين زمينه 
به نظر من مي رسد، از اين قرار است: كاهش منطقي دوران سربازي، مهارت 
و حرفه آموزي به سربازان براي ورود به بازار كار پس از پايان خدمت نظام 
و در صورت امكان اين كه اگر محل هاي خدمت و تحصيل آنان در يک 

شهر باشد، تحت شرايطي بتوانند در آن شهر ادامه تحصيل دهند. 
مجتبي ، م، رـ  ايميل به خط ارتباطي 

لزوم نصب دستگاه نوبت دهي در دفاتر خدمات الكترونيك قضايي 
براي دريافت سامانه »سنا« به دفتر خدمات الكترونيک قضايي واقع 
در خيابان پيروزي، خيابان نبرد جنوبي رفتم كه خيلي شلوغ بود و نبود 
دستگاه نوبت دهي هم مزيد بر علت شده بود. لطفاً بنويسيد براي تمامي 
دفاتر خدمات الكترونيک قضايي دس���تگاه نوبت دهي بگذارند تا وقت 

مراجعان بيهوده تلف نشود. 
سيد حسن ميرنبوي

مسئوان ناتوان در حل مشكات، استعفا دهند! 
استعفاي وزير بهداشت و درمان به دايلي مانند تأخير در پرداخت 
معوقه هاي حقوق بازنشستگان اين وزارتخانه اقدامي مناسب و درخور 
قدرداني است. اميدوارم برخي از مديران و وزيران كشور كه براي انجام 
كار و مسئوليت ها و تحقق وعده هايشان ترديد دارند نيز استعفا دهند تا 
شايد مسئول بعدي بتواند مشكات را حل كند. اي كاش رئيس محترم 
جمهوري در عوض موافقت با استعفاي وزير فعال و مسئول در برابر 
وظايف خود، درصدد رفع معضات و مشكات بخش دارو و درمان 

كشور برآيد. 
احمديانـ  همدان 

جوانان ملزم به فراگيري فن و حرفه شوند
در شرايطي كه بيكاري يكي از معضات بزرگ اجتماعي و اقتصادي 
است وجود بيكاري در كشور به دايلي مانند فاقد مهارت بودن جوانان 
اس���ت، به مسئوان پيشنهاد مي كنم براي حل معضل بيكاري جوانان و 
بخصوص افراد ذكور در قبال دريافت مدارک تحصيلي ملزم به گذراندن 
دوره هاي مهارت آموزي از هنرستان هاي فني و حرفه اي شوند و درضمن 
در دوران خدمت مقدس س���ربازي نيز عاوه بر آموزش هاي نظامي به 
تكميل آموزش هاي فني جوانان پرداخته ش���ود، تا بعد از پايان دوره 
خدمت و يا پايان تحصيات، تمامي جوانان حداقل در يک رشته فني 

و يا هنري مهارتي به دست آورده باشند.
صابريـ  قائم شهر

  س����رويس خبر: هيات هفت 
نف����ري در م����ورد حادثه واژگوني 
اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقيقات 
سه عامل اساسي راننده، پيمانكارو 

دانشگاه آزادرا مقصر اعام كرد. 
جعفري دولت آبادي دادستان 
تهران در حاش����يه نشست بررسي 
وض����ع پيش فروش خودرو گفت: 
طبق وعده اي كه ب����ه مردم داديم 
هيات نظر كارشناسي را اعام كرده 
و سه عامل اساسي را مقصر دانسته 

است. 
او ادامه داد: راننده، دانشگاه و 
پيمانكار كه مسئول خدمات رساني 
در آنجا بوده است مقصر اعام شدند، 
راننده فوت كرده اس����ت و از طريق 

بيمه، مبلغ ديه ها وصول مي شود. 
وي افزود: برخاف نظر پليس 
ك����ه به طور درصدي اعام تقصير 

كرده بود هي����ات 7 نفري به نحو 
مساوي افراد و دستگاه ها را مسئول 
شناخته است، بعد از اباغ اين نظريه 
مقرر ش����د طبق قانون اقدام شود و 
اگر اعتراضي باشد طبق قانون به آن 

عمل مي شود. 
وي درب����اره اين كه آيا پرونده 
ش����اكي خصوصي هم دارد؟ گفت: 
خانواده هايي كه فرزندانشان فوت 

ش����ده و همچنين مصدومان طرح 
ش����كايت كرده اند و پرونده شاكي 

خصوصي دارد. 
دادستان كل كشور هم با اشاره 
به پرونده حادثه واژگوني اتوبوس 
در دانشگاه علوم و تحقيقات تهران 
گفت: بخش هايي از اين پرونده كه 
كارهاي حقوقي و قضايي آن تكميل 
ش����ده بود، آماده ارسال به دادگاه 

است. 
حجت ااس����ام والمسلمين 
محمدجعفر منتظ����ري دررابطه با 
آخري����ن پيگيري هاي انجام گرفته 
در مورد حادثه دانش����گاه علوم و 
تحقيقات، اظهارداشت: بخشي هم 
كه منوط به نظر نهايي پزش����كي 
قانوني است تا مشخص شدن نتيجه  
در مرحله دادسرا و تحقيقات باقي 
مي ماند و يكس����ري از اقدامات به 

تحقيقات ميداني تكاليفي را متوجه 
دانشگاه آزاد كرده است كه در اين 
زمينه اباغاتي شده است و به دنبال 
بر طرف كردن آنها باش����ند تا ديگر 

شاهد چنين مشكاتي نباشيم. 
وي افزود: در اين زمينه عده اي 
قصور و تقصير داش����تند كه در اين 
زمينه پرونده در دادگاه اس����ت و به 
ميزان قصور و تقصير برخورد قضايي 
صورت خواهد گرفت. بخش����ي از 
وظايف نيز بر عهده دانشگاه آزاد بوده 

است كه بايد به آن عمل شود. 
 * رسيدگي به پرونده 20 شركت 

ليزينگي
دادس����تان تهران همچنين در 
نشست بررسي پرونده هاي تخلفات 
شركت هاي ليزينگي گفت: پرونده 
20 ش����ركت ليزينگي و واردكننده 
خودرو با 5 هزار و 100 ش����اكي 

و 2هزار ميليارد تومان مطالبات در 
دست رسيدگي است. 

  جعف����ري دولت آبادي افزود: 
اين روز ها ش����اهد تجمع مردم در 
اعتراض به پيش فروش خودرو ها 
هس����تيم و در قوه قضاييه هر وقت 
با اين پرونده ها مواجه مي شويم به 
اين نتيجه مي رسيم كه شمار شكات 
زياد اس����ت و مرتب رو به افزايش 

هم خواهد بود. 
  وي گفت: رس����يدگي به اين 
پرونده ها بسيار سخت است چرا كه 
منابع مالي متهمان نامشخص است 
و خيلي مواقع سرمايه اي شناسايي 
نمي ش����ود و فشار شكات نيز روند 

تحقيقات را پيچيده تر مي كند. 
  او به چندين پرونده شركت هاي 
ليزينگ����ي كه منجر به صدور حكم 
ش����ده است، اش����اره كرد و گفت: 

ش����ركت نگين خودرو سه هزار و 
500 شاكي و شش محكوم دارد، يک 
نفر در زندان است و اين شركت 40 

ميليارد تومان بدهي دارد. 
وي افزود: ش����ركت پاسارگاد 
خودرو نيز 630 ش����اكي دارد و دو 
محكوم در زندان هس����تند و هفت 
ميليارد تومان بدهي دارد كه تاكنون 
اموالي توقيف نشده است و شركت 
پ����ارس خليج خودرو نيز با س����ه 
محكوم بازداشتي، 255 شاكي دارد 
كه تاكنون هيچ اموالي از اين شركت 

شناسايي نشده است. 
  دادستان تهران به تعدادي ديگر 
از پرونده هاي شركت هاي ليزينگي 
اش���اره كرد كه اين پرونده ها منجر 
به صدور حكم نش���ده و در حال 
بازپرس���ي و صدور كيفرخواست 

است.

دانشگاه آزاد، راننده و پيمانکار، مقصر سانحه اتوبوس شناخته شدند 

سرويس خبر: ششمين مرحله طرح مبارزه 
س����ارقان و محكومان فراري وقاچاقچيان كااي 
قاچاق با دس����تگيري 193 متهم و كشف 2275 
فقره سرقت وجمع آوري 15تن موادمحترقه ازدپو 

انبارها پايان يافت.  
سردار حسين رحيمي فرمانده انتظامي تهران 
بزرگ درباره دستاوردهاي اين طرح در مقر مركزي 
پليس آگاهي تهران بزرگ، اظهار كرد: در اجراي 
اين طرح 193 نفر از مجرمان حرفه اي، شبكه اي 
و محكوم����ان فراري كه در قالب 46 گروه اقدام 
به ارتكاب جرائم مختلف كرده بودند، دس����تگير 
ش����دند. او با اعام اين كه 23 درصد از دستگير 
شدگان معادل 62 نفر از آنان اقدام به سرقت به 
عن����ف و زورگيري كرده بودند، گفت: 680 فقره 
سرقت و زورگيري از سوي اين افراد كشف شده 
اس����ت كه تحقيقات براي كشف ديگر جرائم نيز 
ادامه دارد. وي از دس����تگيري 34 نفر كه در قالب 
10 شبكه اقدام به سرقت از مغازه و اماكن كرده 
بودند،خبر داد و افزود: اين افراد معادل 18 درصد 
از كل دستگير شدگان هستند و به 175 فقره سرقت 

از منزل و اماكن اعتراف كرده اند. 
رئي����س پليس تهران بزرگ ادامه داد: 69 نفر 
از دستگير شدگان كه در 16 شبكه فعاليت داشتند 
نيز اقدام به سرقت خودرو، موتورسيكلت و لوازم 
خودرو كرده بودند كه شمار اعترافاتشان از 1340 

فقره عبور كرده است.   
رئي����س پلي����س تهران بزرگ از كش����ف 
محموله هاي كااي قاچاق نيز در اجراي اين طرح 
خبر داد و گفت: در مجموع بيش از 750 ميليارد 
ريال كااي قاچاق از قاچاقچيان كش����ف ش����ده 
و منجر به دس����تگيري 17 قاچاقچي عمده شده 
اس����ت. وي اضافه كرد: بيشترين اقام كشف شده 
از اين قاچاقچيان 10 تن پوشاک قاچاق معادل 15 

هزار ثوب و 650 رول پارچه قاچاق است. 
رئيس پليس تهران از كش����ف مقادير قابل 
توجهي مواد محترقه نيز خبر داد و گفت:  همكاران 
در پليس آگاهي، پليس امنيت و پليس پيشگيري 
طرح هاي خود براي برخورد با قاچاق و خريد و 
فروش مواد محترقه را آغاز كرده اند و اخيرا نيز در 
بازرسي از چند انبار 15 تن مواد محترقه غيرمجاز 

و قاچاق را كشف و ضبط كردند. 

محسني اژه اي: نظام اسامي دست دستگيري 193 متهم و كشف 2275 فقره سرقت در تهران  
همه مفسدان را كوتاه كرد  

  سرويس خبر: معاون اول قوه قضائيه در برنامه بدون توقف با تاكيد بر اين كه 
بيان 40 سال زحمات مردم در 20 ساعت يا حتي 50 ساعت هم امكانپذير نيست 
گفت: يكي از خدمات اين نظام اين بود كه دست همه مفسدان را كوتاه كرد و 
همه اموال آن ها را به نفع مردم و بيت المال مصادره كرد و يكي از وظايف قوه 
قضائيه از همان روز هاي اول اين موضوع بوده است. حجت ااسام و المسلمين 
محسني اژه اي افزود: در جمهوري اسامي در همان ابتدا هم نگاه به اين موضوع 
بود كه اين اموال غصب ش���ده به بيت المال و مردم بازگردد و در عين حال، 
محاكمه طبق قانون و شرع انجام گيرد.  وي افزود: يكي از اقدامات بسيار مهمي 

كه قوه قضائيه انجام داد اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم است. 
او گفت: در همان س���ال هاي ابتدايي انقاب، قرار بود چند كودتا انجام 
شود كه قوه قضاييه با كمک ساير دستگاه هاي نظامي و انتظامي عوامل كودتا را 
شناسايي كرد و به مجازات رساند.  وي اضافه كرد: 31 شهريور سال 1359 از 
يک طرف جنگ خارجي نظامي تحميل شد و از طرف ديگر عوامل دشمن با 
نام هاي مختلف همراه با جنگ نظامي بيروني در داخل كشور دست به اسلحه 
بردند و امنيت و اموال مردم را خدشه دار مي كردند و خرمن يک كشاورز بيچاره 
را آتش مي زدند و مردم كوچه و بازار را ترور مي كردند بايد توجه داشت كه 
چه كسي چشم اين فتنه را درآورد و چه كسي با اين تروريست ها مقابله كرد و 
چه كسي در آن جنگ تمام عيار در اول انقاب با ستون پنجم دشمن در داخل 
مقابله كرد و چه كسي جلوگيري كرد كه ته مانده هاي آن ها امروز دست به دامن 
آمريكا، اسرائيل و دشمن هاي سرسخت جمهوري اسامي شوند؟ وي ادامه داد: 
البته اين كار نظام بود، اما بايد توجه داشت كه چه كسي آن ها را مجازات كرد و 
جوري برخورد كرد كه جلو خيلي از ناامني هاي بعدي را گرفت يعني پيشگيري 

كرد و پايه اي گذاشت كه امنيتي برقرار شد و نظام تثبيت شد. 

بهبهان � خبرنگار اطاعات: 
سرباز وظيفه س���ليم شاوردي از 
پرس���نل پاسگاه انتظامي پل زهره 
شهرستان بهبهان كه در درگيري با 
سوداگران مرگ زخمي شده بود به 
دليل شدت جراحات وارده به درجه 

رفيع شهادت نائل آمد. 
س���رهنگ علي قاس���م پور 
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي 
استان خوزستان دراين باره اظهار 
داش���ت: در راستاي اجراي طرح 
ارتقاي امنيت اجتماعي و برخورد 
با ف���روش و توزيع مواد مخدر، 
ماموران پاسگاه انتظامي پل زهره 
16 بهبهان هفته جاري، يک خودرو 

سمند حامل 30كيلوگرم مواد مخدر 
را با سه نفر سوداگر مرگ شناسايي 

و متوقف كردند. 
وي افزود: هنگام جابه جايي 
خودرو حامل مواد مخدر، قاچاقچيان 

قصد ربودن مواد مخدر را داشتند كه 
پس از تعقيب و گريز بين ماموران 
و قاچاقچيان درگيري پيش آمد و 
سه متهم زخمي و دستگير شدند 
كه استوار دوم وظيفه سليم شاوردي 
نيز مجروح و به بيمارس���تان اهواز 

منتقل شد. 
  قاس���م پور گفت: به رغم 
تاش پزشكان، اين سرباز به دليل 
شدت جراحات وارده به درجه رفيع 

شهادت نائل شد. 
  * شهادت مامورپليس راهور 

زاهدان � خبرنگار اطاعات: 
س���رگرد غامحسن جان دوست، 
مامورپليس راهور سه شنبه شب در 

زاهدان به شهادت رسيد. 
فرمان���ده انتظامي تربت جام 
گفت: ش���هيد جان دوست اهل 
روس���تاي »ابدال آباد« تربت جام 
مامور راهنمايي و رانندگي هنگام 
خدمت ب���ر اثر تير اندازي راكبان 
يک موتورس���يكلت در خيابان 
سعدي غربي در زاهدان به شهادت 
رسيد.يک س���رباز وظيفه نيز در 
 اين تيران���دازي مجروح و روانه 

بيمارستان شد. 
پيكر اين شهيد پس از انتقال 
به تربت جام در زادگاهش روستاي 
ابدال آباد تربت جام تش���ييع و به 

خاک سپرده شد. 

سرباز وظيفه و  افسر راهنمايي در بهبهان و زاهدان به شهادت رسيدند

جزئيات تيراندازي به خودرو رئيس كل 
دادگستري كهگيلويه و بويراحمد

سرويس شهرستانها: رئيس كل دادگستري كهگيلويه و بويراحمد جزئيات 
حادثه تيراندازي به خودرواش را تشريح كرد . غامرضا مزارعي در گفتگو با 
تسنيم، اظهار داشت: بعد از بازگشت از محل كار، هنگامي كه مي خواستم از 
خودرو پياده و وارد منزل شخصي ام شوم، خودرو را به گلوله بستند  . به گفته 

وي اين حادثه در خيابان »باهنر 5« رخ داد و به كسي آسيب نرسيد.  

یادداشت

پر�ند� كالس���ه 9709983904102899 شعبه 1 ش���و��� حل �ختال� بر��� 
تصميم نهايي شما��9709973904103414

خو�ها�: خو���سا�� مدير�� با �كالت �قا� �حيم ���يش مال فر�ند عليمحمد 
به نشاني تهر�� 

خو�ند�: خانم نجمه فر��� فر�ند حس���ين به نشاني �س���تا� خو�ستا� � �هو��� 
�يتو� كا�گر� خيابا� شيخ صفي شمالي �21

خو�سته ها:
1� تأييد فسخ قر����� (مالي)
2� �لز�� به فك پال� خو���

گر�شكا�� خو�ها� ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ به طرفيت خو�ند� تقديم ��شته كه پس �� ��جا� 
به �ين شو�� � ثبت به كالس���ه فو� � جر� تشريفا� قانوني �� �قت فو� �لعا�� تحت نظر �ست مالحظه 
مي گر�� �عضا� شو�� نظريه مشو�تي خو� �� كتبا� �عال� ��شته� لذ� با بر�سي ����� � محتويا� پر�ند� ختم 

�سيدگي �عال� � به شر� �تي مبا��� به صد�� ��� مي گر��:
��� قاضي شو��:

�� خصو� ���خو�س���ت شركت خو���س���ا�� مدير�� به �كالت �قا� �حيم ���يش موال به طرفيت 
خانم نجمه فر��� فر�ند حس���ين به خو�سته تنفيذ فس���خ قر����� شما�� 205417 � �لز�� به فك پال� 
خو��� با �حتس���ا� هزينه ����س���ي � حق �لوكاله �كيل� نظر به ����� � محتويا� پر�ند� � ���خو�ست 
تقديمي با عنايت به بندها� 6 � 8 قر����� منعقد� في مابين طرفين (شركت مدير�� خو��� � خو�ند�) با 
موضوعيت خريد خو���� كه مقيد گر�يد� �س���ت چنانچه هر يك �� چك ها� خريد�� تحت هر عنو�� به 
صد�� گو�هي عد� پر��خت منتهي گر�� �ين قر����� به خو�� خو� منفس���خ �ست � با توجه به گو�هي 
صا��� �� بانك تجا�� به ش���ما�� 814089 كه صر�حتا� مبين برگشت چك ها� موضو� قر����� به جهت 
كس���ر� موجو�� مي باشد � همچنين مطالبا� شركت �� س���و� خو�ند� منتهي به �صو� نگر�يد� � 
علي �غم �خطا�ها� متعد� شركت� حاضر به �يفا� تعهد�� خو� نشد� �ست� لذ� شو�� با توجه به محتويا� 
پر�ن���د� � �اليل �بر��� �� ناحيه �كيل خو�ها� با �حر�� ��بطه قر������ في مابين طرفين � �ينكه خو�ند� 
علي �غم �بال� �� جلسه �س���يدگي حضو� نيافته � هيچ گونه اليحه �� نيز �� جهت بي حقي خو�ها� به 
شو�� ���ئه ننمو�� � مس���تند�� خو�ها� مصو� �� �ير�� تعر� باقي ماند� �ست� لذ� شو�� مستند�� به مو�� 
10 � 219� 221 � 444 �� قان���و� مدني � مو�� 198� 515 � 519 قانو� �يين ����س���ي مدني ضمن 
صد�� حكم بر تأييد فس���خ قر����� شما�� 205417 �� خصو� يك �ستگا� خو���� �� �� �� به شما�� 
�نتظام���ي �ير�� 14�481�77 ��� بر �لز�� خو�ند� به فك پال� موصو� به خو�ها� � كليه خس���ا��� 
����س���ي � حق �لوكاله �كيل طبق تعرفه قانوني صا�� � �عال� مي ���� ��� صا��� غيابي � ظر� مهلت 
20 ��� �� تا�يخ �بال� قابل ��خو�هي �� همين ش���و�� � س���پس 20 ��� بعد قابل تجديدنظر خو�هي �� 

���گا� عمومي محل مي باشد. 
عبد�هللا مهرعلي تبا�  - قاضي شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

پر�ند� كالس���ه 9709983904102888 شعبه 1 ش���و��� حل �ختال� بر��� 
تصميم نهايي شما��9709973904103419

خو�ها�: خو���سا�� مدير�� با �كالت �قا� �حيم ���يش مال فر�ند عليمحمد 
 به نشاني تهر�� � بلو�� فر��� غر�� بين � ���� � پر��نه� � 21 ساختما� كا��� 

�3� ��حد19
خو�ند�: خان���م معصومه �مضاني فر�ند محمد�س���معيل به نش���اني ش���ير�� � 

بلو��مير��يي شير��� � �صا� � 1/9 ساختما� �ستخر طبقه7 �11
خو�سته ها:

1� تأييد فسخ قر����� (مالي)
2� �لز�� به فك پال� خو���

گر�شكا�� خو�ها� ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ به طرفيت خو�ند� تقديم ��شته كه پس �� ��جا� به 
�ين شو�� � ثبت به كالسه فو� � جر� تشريفا� قانوني �� �قت فو� �لعا�� تحت نظر �ست مالحظه مي گر�� 
�عضا� شو�� نظريه مشو�تي خو� �� كتبا� �عال� ��شته� لذ� با بر�سي ����� � محتويا� پر�ند� ختم �سيدگي 

�عال� � به شر� �تي مبا��� به صد�� ��� مي گر��:
��� قاضي شو��:

�� خصو� ���خو�س���ت شركت خو���سا�� مدير�� به �كالت �قا� �حيم ���يش موال به طرفيت خانم 
معصومه �مضاني فر�ند محمد�س���معيل به خو�سته تنفيذ فس���خ قر����� شما�� 102797 � �لز�� به فك 
پال� خو��� با �حتسا� هزينه ����سي � حق �لوكاله �كيل� نظر به ����� � محتويا� پر�ند� � ���خو�ست 
تقديمي با عنايت به بندها� 6 � 8 قر����� منعقد� في مابين طرفين (ش���ركت مدير�� خو��� � خو�ند�) با 
موضوعيت خريد خو���� كه مقيد گر�يد� �س���ت چنانچه هر يك �� چك ها� خريد�� تحت هر عنو�� به 
صد�� گو�هي عد� پر��خت منتهي گر�� �ين قر����� به خو�� خو� منفس���خ �س���ت � با توجه به گو�هي 
صا��� �� بانك ساما� به شما�� 1306/567784/42 كه صر�حتا� مبين برگشت چك ها� موضو� قر����� 
به جهت كسر� موجو�� مي باشد � همچنين مطالبا� شركت �� سو� خو�ند� منتهي به �صو� نگر�يد� � 
علي �غم �خطا�ها� متعد� شركت� حاضر به �يفا� تعهد�� خو� نشد� �ست� لذ� شو�� با توجه به محتويا� 
پر�ند� � �اليل �بر��� �� ناحيه �كيل خو�ها� با �ح���ر�� ��بطه قر������ في مابين طرفين � �ينكه خو�ند� 
علي �غم �بال� �� جلسه �سيدگي حضو� نيافته � هيچ گونه اليحه �� نيز �� جهت بي حقي خو�ها� به شو�� 
���ئه ننمو�� � مس���تند�� خو�ها� مصو� �� �ير�� تعر� باقي ماند� �س���ت� لذ� شو�� مستند�� به مو�� 10 � 
219� 221 � 444 �� قانو� مدني � مو�� 198� 515 � 519 قانو� �يين ����س���ي مدني ضمن صد�� حكم 
بر تأييد فسخ قر����� شما�� 102797 �� خصو� يك �ستگا� خو���� �� �� �� به شما�� �نتظامي �ير�� 
63�952�19 ��� بر �لز�� خو�ند� به فك پال� موصو� به خو�ها� � كليه خسا��� ����سي � حق �لوكاله 
�كي���ل طبق تعرفه قانوني صا�� � �عال� مي ���� ��� صا��� غيابي � ظر� مهلت 20 ��� �� تا�يخ �بال� قابل 
��خو�هي �� همين شو�� � سپس 20 ��� بعد قابل تجديدنظر خو�هي �� ���گا� عمومي محل مي باشد. 

عبد�هللا مهرعلي تبا�  - قاضي شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

پر�ند� كالس���ه 9709983904102897 شعبه 1 ش���و��� حل �ختال� بر��� 
تصميم نهايي شما��9709973904103421

خو�ها�: خو���سا�� مدير�� با �كالت �قا� �حيم ���يش مال فر�ند عليمحمد 
 به نشاني تهر�� � بلو�� فر��� غر�� بين � ���� � پر��نه� � 21 ساختما� كا��� 

�3� ��حد19
خو�ند�: خانم ��يا �حتش���امي فر�ند �كبر به نش���اني �ستا� سيستا� � بلوچستا� � 

��هد�� � منطقه1 مهر�با� جنوبي شهر� فر��� � شهيد بيگلو - � نظافتي شرقي � 53
خو�سته ها:

1� �لز�� به فك پال� خو���
2� تأييد فسخ قر����� (مالي)

گر�شكا�� خو�ها� ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ به طرفيت خو�ند� تقديم ��شته كه پس �� ��جا� به 
�ين شو�� � ثبت به كالسه فو� � جر� تشريفا� قانوني �� �قت فو� �لعا�� تحت نظر �ست مالحظه مي گر�� 
�عضا� شو�� نظريه مشو�تي خو� �� كتبا� �عال� ��شته� لذ� با بر�سي ����� � محتويا� پر�ند� ختم �سيدگي 

�عال� � به شر� �تي مبا��� به صد�� ��� مي گر��:
��� قاضي شو��:

�� خصو� ���خو�س���ت شركت خو���سا�� مدير�� به �كالت �قا� �حيم ���يش موال به طرفيت خانم 
��يا �حتشامى فر�ند �كبر به خو�س���ته تنفيذ فسخ قر����� شما�� 1038131 � �لز�� به فك پال� خو��� 
با �حتسا� هزينه ����س���ي � حق �لوكاله �كيل� نظر به ����� � محتويا� پر�ند� � ���خو�ست تقديمي با 
عنايت به بندها� 6 � 8 قر����� منعقد� في مابين طرفين (ش���ركت مدير�� خو��� � خو�ند�) با موضوعيت 
خريد خو���� كه مقيد گر�يد� �س���ت چنانچه هر يك �� چك ها� خريد�� تحت هر عنو�� به صد�� گو�هي 
عد� پر��خت منتهي گر�� �ين قر����� به خو�� خو� منفسخ �ست � با توجه به گو�هي صا��� �� بانك سپه 
به شما�� 0897/178965 كه صر�حتا� مبين برگشت چك ها� موضو� قر����� به جهت كسر� موجو�� 
مي باشد � همچنين مطالبا� شركت �� سو� خو�ند� منتهي به �صو� نگر�يد� � علي �غم �خطا�ها� متعد� 
ش���ركت� حاضر به �يفا� تعهد�� خو� نشد� �ست� لذ� شو�� با توجه به محتويا� پر�ند� � �اليل �بر��� �� 
ناحي���ه �كيل خو�ها� با �حر�� ��بطه قر������ في مابين طرفين � �ينكه خو�ند� علي �غم �بال� �� جلس���ه 
�سيدگي حضو� نيافته � هيچ گونه اليحه �� نيز �� جهت بي حقي خو�ها� به شو�� ���ئه ننمو�� � مستند�� 
خو�ها� مصو� �� �ير�� تعر� باقي ماند� �س���ت� لذ� شو�� مستند�� به مو�� 10 � 219� 221 � 444 �� قانو� 
مدني � مو�� 198� 515 � 519 قانو� �يين ����سي مدني ضمن صد�� حكم بر تأييد فسخ قر����� شما�� 
1038131 �� خصو� يك �ستگا� خو���� �� �� �� به شما�� �نتظامي �ير�� 85�684�42 ��� بر �لز�� 
خو�ند� به فك پال� موصو� به خو�ها� � كليه خس���ا��� ����سي � حق �لوكاله �كيل طبق تعرفه قانوني 
صا�� � �عال� مي ���� ��� صا��� غيابي � ظر� مهلت 20 ��� �� تا�يخ �بال� قابل ��خو�هي �� همين ش���و�� 

� سپس 20 ��� بعد قابل تجديدنظر خو�هي �� ���گا� عمومي محل مي باشد. 
عبد�هللا مهرعلي تبا�  - قاضي شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

پر�ند� كالس���ه 9709983904102852 شعبه 1 ش���و��� حل �ختال� بر��� 
تصميم نهايي شما��9709973904103403

خو�ها�: خو���سا�� مدير�� با �كالت �قا� �حيم ���يش مال فر�ند عليمحمد 
 به نشاني تهر�� � بلو�� فر��� غر�� بين � ���� � پر��نه� � 21 ساختما� كا��� 

�3� ��حد19
خو�ند�: �قا� �حسا� �ميني فر�ند علي به نشاني: قم � خيابا� پر�يسا� بلو�� 22بهمن 

مجتمع پيامبر�عظم �10 ��حد45
خو�سته ها:

1� �لز�� به فك پال� خو���
2� تأييد فسخ قر����� (مالي)

گر�شكا�� خو�ها� ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ به طرفيت خو�ند� تقديم ��شته كه پس �� ��جا� به 
�ين شو�� � ثبت به كالسه فو� � جر� تشريفا� قانوني �� �قت فو� �لعا�� تحت نظر �ست مالحظه مي گر�� 
�عضا� شو�� نظريه مشو�تي خو� �� كتبا� �عال� ��شته� لذ� با بر�سي ����� � محتويا� پر�ند� ختم �سيدگي 

�عال� � به شر� �تي مبا��� به صد�� ��� مي گر��:
��� قاضي شو��:

�� خصو� ���خو�س���ت شركت خو���سا�� مدير�� به �كالت �قا� �حيم ���يش موال به طرفيت �قا� 
�حسا� �ميني فر�ند علي به خو�س���ته تنفيذ فسخ قر����� شما�� 179554 � �لز�� به فك پال� خو��� با 
�حتس���ا� هزينه ����س���ي � حق �لوكاله �كيل� نظر به ����� � محتويا� پر�ند� � ���خو�ست تقديمي با 
عنايت به بندها� 6 � 8 قر����� منعقد� في مابين طرفين (ش���ركت مدير�� خو��� � خو�ند�) با موضوعيت 
خريد خو���� كه مقيد گر�يد� �س���ت چنانچه هر يك �� چك ها� خريد�� تحت هر عنو�� به صد�� گو�هي 
عد� پر��خت منتهي گر�� �ين قر����� به خو�� خو� منفس���خ �س���ت � با توجه به گو�هي صا��� �� بانك 
صا���� به ش���ما�� 0000400742 كه صر�حتا� مبين برگشت چك ها� موضو� قر����� به جهت كسر� 
موجو�� مي باش���د � همچنين مطالبا� شركت �� س���و� خو�ند� منتهي به �صو� نگر�يد� � علي �غم 
�خطا�ها� متعد� شركت� حاضر به �يفا� تعهد�� خو� نشد� �ست� لذ� شو�� با توجه به محتويا� پر�ند� � 
�اليل �بر��� �� ناحيه �كيل خو�ها� با �حر�� ��بطه قر������ في مابين طرفين � �ينكه خو�ند� علي �غم �بال� 
�� جلسه �سيدگي حضو� نيافته � هيچ گونه اليحه �� نيز �� جهت بي حقي خو�ها� به شو�� ���ئه ننمو�� � 
مستند�� خو�ها� مصو� �� �ير�� تعر� باقي ماند� �ست� لذ� شو�� مستند�� به مو�� 10 � 219� 221 � 444 
�� قانو� مدني � مو�� 198� 515 � 519 قانو� �يين ����سي مدني ضمن صد�� حكم بر تأييد فسخ قر����� 
ش���ما�� 179554 �� خصو� يك �ستگا� خو���� �� �� �� به شما�� �نتظامي �ير�� 16�575�67 ��� 
بر �لز�� خو�ند� به فك پال� موصو� به خو�ها� � كليه خس���ا��� ����سي � حق �لوكاله �كيل طبق تعرفه 
قانوني صا�� � �عال� مي ���� ��� صا��� غيابي � ظر� مهلت 20 ��� �� تا�يخ �بال� قابل ��خو�هي �� همين 

شو�� � سپس 20 ��� بعد قابل تجديدنظر خو�هي �� ���گا� عمومي محل مي باشد. 
عبد�هللا مهرعلي تبا�  - قاضي شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

پر�ند� كالس���ه 9709983904102687 ش���عبه 1 ش���و��� حل �ختال� بر��� 
تصميم نهايي شما��9709973904103407

خو�ها�: خو���س���ا�� مدير�� با �كالت �قا� �حيم ���يش مال فر�ند عليمحمد 
 به نشاني تهر�� � بلو�� فر��� غر�� بين � ���� � پر��نه� � 21 ساختما� كا��� 

�3� ��حد19
خو�ند�: خانم مريم �صفهاني پو� فر�ند غالمحسن به نشاني ما�ند��� � نوشهر � منطقه2 

� هفت تير � كوچه هفت تير2� نبش شاليز�� �94
خو�سته ها:

1� تأييد فسخ قر����� (مالي)
2� مطالبه خسا��� ����سي
3� �لز�� به فك پال� خو���

گر�ش���كا�� خو�ها� ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ به طرفيت خو�ند� تقديم ��شته كه پس �� ��جا� به 
�ين شو�� � ثبت به كالسه فو� � جر� تشريفا� قانوني �� �قت فو� �لعا�� تحت نظر �ست مالحظه مي گر�� 
�عضا� شو�� نظريه مشو�تي خو� �� كتبا� �عال� ��شته� لذ� با بر�سي ����� � محتويا� پر�ند� ختم �سيدگي 

�عال� � به شر� �تي مبا��� به صد�� ��� مي گر��:
��� قاضي شو��:

�� خصو� ���خو�ست شركت خو���س���ا�� مدير�� به �كالت �قا� �حيم ���يش موال به طرفيت خانم 
مريم �صفهاني پو� فر�ند غالمحس���ن به خو�سته تنفيذ فسخ قر����� شما�� 1076725 � �لز�� به فك پال� 
خو��� با �حتس���ا� هزينه ����س���ي � حق �لوكاله �كيل� نظر به ����� � محتويا� پر�ند� � ���خو�س���ت 
تقديمي با عنايت به بندها� 6 � 8 قر����� منعقد� في مابين طرفين (ش���ركت مدير�� خو��� � خو�ند�) با 
موضوعيت خريد خو���� كه مقيد گر�يد� �س���ت چنانچه هر ي���ك �� چك ها� خريد�� تحت هر عنو�� به 
صد�� گو�هي عد� پر��خت منتهي گر�� �ين قر����� به خو�� خو� منفسخ �ست � با توجه به گو�هي صا��� 
�� بانك صا���� به ش���ما�� 0000779405 كه صر�حتا� مبين برگشت چك ها� موضو� قر����� به جهت 
كسر� موجو�� مي باشد � همچنين مطالبا� شركت �� سو� خو�ند� منتهي به �صو� نگر�يد� � علي �غم 
�خطا�ها� متعد� ش���ركت� حاضر به �يفا� تعهد�� خو� نشد� �ست� لذ� شو�� با توجه به محتويا� پر�ند� � 
�اليل �بر��� �� ناحيه �كيل خو�ها� با �حر�� ��بطه قر������ في مابين طرفين � �ينكه خو�ند� علي �غم �بال� 
�� جلس���ه �سيدگي حضو� نيافته � هيچ گونه اليحه �� نيز �� جهت بي حقي خو�ها� به شو�� ���ئه ننمو�� � 
مس���تند�� خو�ها� مصو� �� �ير�� تعر� باقي ماند� �ست� لذ� شو�� مستند�� به مو�� 10 � 219� 221 � 444 
�� قانو� مدني � مو�� 198� 515 � 519 قانو� �يين ����س���ي مدني ضمن صد�� حكم بر تأييد فسخ قر����� 
شما�� 1076725 �� خصو� يك �ستگا� خو���� �� �� �� به شما�� �نتظامي �ير��72�943�88 ��� 
بر �لز�� خو�ند� به فك پال� موصو� به خو�ها� � كليه خس���ا��� ����سي � حق �لوكاله �كيل طبق تعرفه 
قانون���ي صا�� � �عال� مي ���� ��� صا��� غيابي � ظر� مهلت 20 ��� �� تا�يخ �بال� قابل ��خو�هي �� همين 

شو�� � سپس 20 ��� بعد قابل تجديدنظر خو�هي �� ���گا� عمومي محل مي باشد. 
عبد�هللا مهرعلي تبا�  -  قاضي شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

پر�ند� كالس���ه 9709983904102905 شعبه 1 ش���و��� حل �ختال� بر��� 
تصميم نهايي شما��9709973904103420

خو�ها�: خو���سا�� مدير�� با �كالت �قا� �حيم ���يش مال فر�ند عليمحمد 
به نش���اني �س���تا� تهر�� � بلو�� فر��� غر�� بي���ن � ���� � پر��نه� � 21 

ساختما� كا��� � �3� ��حد19
خو�ند�: �قا� سعيد جا�يد� فر فر�ند فير�� به نشاني �ستا� ���بايجا� شرقي � تبريز  � 

منطقه7� � ��� �هن هتل ��يا� كو� شقايق � شهد� �4 �1
خو�سته ها:

1� تأييد فسخ قر����� (مالي)
2� �لز�� به فك پال� خو���

گر�شكا�� خو�ها� ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ به طرفيت خو�ند� تقديم ��شته كه پس �� ��جا� به 
�ين شو�� � ثبت به كالسه فو� � جر� تشريفا� قانوني �� �قت فو� �لعا�� تحت نظر �ست مالحظه مي گر�� 
�عضا� شو�� نظريه مشو�تي خو� �� كتبا� �عال� ��شته� لذ� با بر�سي ����� � محتويا� پر�ند� ختم �سيدگي 

�عال� � به شر� �تي مبا��� به صد�� ��� مي گر��:
��� قاضي شو��:

�� خصو� ���خو�ست شركت خو���س���ا�� مدير�� به �كالت �قا� �حيم ���يش موال به طرفيت �قا� 
سعيد جا�يد� فر فر�ند فير�� به خو�سته تنفيذ فسخ قر����� شما�� 1013237 � �لز�� به فك پال� خو��� 
با �حتس���ا� هزينه ����س���ي � حق �لوكاله �كيل� نظر به ����� � محتويا� پر�ند� � ���خو�ست تقديمي با 
عنايت به بندها� 6 � 8 قر����� منعقد� في مابين طرفين (ش���ركت مدير�� خو��� � خو�ند�) با موضوعيت 
خريد خو���� كه مقيد گر�يد� �س���ت چنانچه هر يك �� چك ها� خريد�� تحت هر عنو�� به صد�� گو�هي 
عد� پر��خت منتهي گر�� �ين قر����� به خو�� خو� منفس���خ �س���ت � با توجه به گو�هي صا��� �� بانك 
صا���� به ش���ما�� 136/796442 كه صر�حتا� مبين برگشت چك ها� موضو� قر����� به جهت كسر� 
موجو�� مي باش���د � همچنين مطالبا� شركت �� س���و� خو�ند� منتهي به �صو� نگر�يد� � علي �غم 
�خطا�ها� متعد� ش���ركت� حاضر به �يفا� تعهد�� خو� نشد� �ست� لذ� شو�� با توجه به محتويا� پر�ند� � 
�اليل �بر��� �� ناحيه �كيل خو�ها� با �حر�� ��بطه قر������ في مابين طرفين � �ينكه خو�ند� علي �غم �بال� 
�� جلس���ه �سيدگي حضو� نيافته � هيچ گونه اليحه �� نيز �� جهت بي حقي خو�ها� به شو�� ���ئه ننمو�� � 
مستند�� خو�ها� مصو� �� �ير�� تعر� باقي ماند� �ست� لذ� شو�� مستند�� به مو�� 10 � 219� 221 � 444 
�� قانو� مدني � مو�� 198� 515 � 519 قانو� �يين ����سي مدني ضمن صد�� حكم بر تأييد فسخ قر����� 
شما�� 1013237 �� خصو� يك �ستگا� خو���� �� �� �� به شما�� �نتظامي �ير��15�213�15 ��� 
بر �لز�� خو�ند� به فك پال� موصو� به خو�ها� � كليه خس���ا��� ����سي � حق �لوكاله �كيل طبق تعرفه 
قانوني صا�� � �عال� مي ���� ��� صا��� غيابي � ظر� مهلت 20 ��� �� تا�يخ �بال� قابل ��خو�هي �� همين 

شو�� � سپس 20 ��� بعد قابل تجديدنظر خو�هي �� ���گا� عمومي محل مي باشد. 
عبد�هللا مهرعلي تبا�  - قاضي شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

ش�ركت �يس�ندگي بافندگي نجف �با� �� حا� تصفيه �� نظر ���� �قال� �ير �� ��طريق مز�يد� 
به فر�� برس���اند. 1� يك �س�تگا� ليفتر�� 2 تني سهند. 2� يك �س�تگا� پژ� جي �� �يكس 
م�د� 1385. 3� �ثاثي�ه � تجهي�ز�� ����� مس�تعمل. 4� �ب�ز���ال� � ل�و��� كا�گاه�ي 
مس�تعمل. 5� �بز���ال� مس�تعمل ��مايش نخ � پنبه. متقاضيا� مي تو�نند جهت با��يد � ��يافت 
فر� ش���ر�يط ش���ركت �� مز�يد� �� تا�يخ 97/10/22 لغايت 97/11/2 �� س���اعت ����� به ����: 
نجف �با� �نتها� خيابا� �ما� خميني ش���ركت �يسندگي � بافندگي مر�جعه نمايند � يا با شما�� تلفن 

09131312334 تما� حاصل فرمايند.
هيئت تصفيه شركت �يسندگي بافندگي نجف �با� (سهامي خا�)

بدينوس���يله ب���ه س�يد مس�عو� مير�قاس�ي ���ك�ي 
فر�ندسيدمحمد �بال� مي گر�� كه ���خو�ستي به خو�سته 
تنفيذ فس���خ قر����� خو��� به �نضما� هزينه ����سي به 
طرفيت شما به �ين شو�� تقديم كه به كالسه 973216 
ثبت � بر�� ��� سه شنبه 1397/10/25 ساعت 13:00 
�قت �س���يدگي تعيين گر�يد� �ست جهت �سيدگي 
�� �ين ش���و�� حاضر ��غير�ينصو�� تصميم مقتضي �خذ 

خو�هد شد.
مهديه �هقا�  - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

بدينوس���يله ب���ه محم�د پو�قل�ي گا��� فر�ن���د حافظ 
�بال� مي گر�� كه ���خو�س���تي به خو�س���ته تنفيذ فسخ 
قر����� خو��� به �نضما� هزينه ����سي به طرفيت شما 
به �ين ش���و�� تقديم كه به كالسه 973260 ثبت � بر�� 
���سه شنبه 1397/10/25 ساعت 12:00 �قت �سيدگي 
تعيين گر�يد� �ست جهت �س���يدگي �� �ين شو�� حاضر 

��غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

بدينوس���يله به فاطمه �مير �بر�هيمي �يزنا� فر�ند �لما� 
�بال� مي گر�� كه ���خو�س���تي به خو�س���ته تنفيذ فسخ 
ق���ر����� خو��� به �نضما� هزينه ����س���ي به طرفيت 
شما به �ين ش���و�� تقديم كه به كالسه 972966 ثبت 
� بر�� ��� سه ش���نبه 1397/10/25 س���اعت 14:00 
�قت �س���يدگي تعيين گر�يد� �ست جهت �سيدگي 
�� �ين ش���و�� حاضر �� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ 

خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

بدينوس���يله ب���ه �فش�ين عين �لله�ي با��ي�ل فر�ند �صغر 
�بال� مي گر�� كه ���خو�س���تي به خو�س���ته تنفيذ فسخ 
قر����� خو��� به �نضما� هزينه ����س���ي به طرفيت 
شما به �ين ش���و�� تقديم كه به كالسه 972976 ثبت 
� بر�� ��� سه ش���نبه 1397/10/25 س���اعت 13:15 
�قت �سيدگي تعيين گر�يد� �ست جهت �سيدگي �� �ين 

شو�� حاضر �� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

بدينوس���يله به �حيد غالمي فر�ند شمس  علي �بال� مي گر�� 
كه ���خو�ستي به خو�س���ته تنفيذ فسخ قر����� خو��� 
به �نضما� هزينه ����س���ي به طرفيت شما به �ين شو�� 
تقديم كه به كالسه 973231 ثبت � بر�� ���سه شنبه 
1397/10/25 س���اعت 12:30 �قت �سيدگي تعيين 
گر�يد� �س���ت جهت �س���يدگي �� �ين ش���و�� حاضر 

��غير�ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهد� �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

بدينوس���يله ب���ه �ه�������ر� �س�ولي فر�ن���د محمو� 
�بال� مي گر�� كه ���خو�س���تي به خو�س���ته تنفيذ فسخ 
قر����� خو��� به �نضما� هزينه ����س���ي به طرفيت 
شما به �ين ش���و�� تقديم كه به كالسه 972961 ثبت 
� بر�� ���سه شنبه 1397/10/25 ساعت 14:00 �قت 
�سيدگي تعيين گر�يد� �ست جهت �سيدگي �� �ين شو�� 

حاضر �� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

شركت تعا�ني مسكن فرهنگيا� تهر�� پونك ��نظر ���� يك �ستگا� �پا�تما� متعلق به خو� �� به ����: تهر�� � ميد�� تجريش � 
خيابا� شهيد ��بند� � پال�86 طبقه ��� به شر� �يل �� طريق مز�يد� به فر�� برساند.

مالحظاتمبلغ پايه مزايدهوضعيت موجود مساحتشرحرديف

تخليه � �ما�� تحويل25/000/000/000 �يا�سه خو�به با كف پا�كت پا�كينگ  � �نبا��140مترمربعپال� ثبتي 10 � 9 � 13630/8

متقاضيا� بر�� ��يافت �سنا� مز�يد� � با��يد ���ها� شنبه 97/10/22 لغايت ��شنبه 97/10/24 �� ساعت 10 لغايت 15 به ���� فو� 
مر�جعه نماييد.

تلفن تما�: 09193387855           تلفن �فتر تعا�ني: 44878377
مديرعامل تعا�ني مسكن فرهنگيا� تهر�� پونك � نعمت �له محر�بي مشتقين

موسسه تحقيقا� خا� � �� �� نظر ���� تكميل كا�ها� ساختمانى � �جر�� تاسيسا� بر� � مكانيك 
ساختمانها� مركز� � جنبى خو� �� طبق نقشه ها � مشخصا� فنى �� طريق مناقصه عمومى ( �� مرحله ��) 
به پيمانكا� ��جد صالحيت ��گذ�� نمايد. لذ� �� شركتها� ��جد صالحيت �عو� بعمل مى �يد جهت خريد 
�سنا�� نقشه ها � شر�يط مناقصه بر�سا� مند�جا� �ير به �فتر مهندسين مشا�� طر� � �نديشه به ���� 

پال�50- طبقه ��� مر�جعه نمايند. خيابا� 32  خيابا� سيدجما� �لدين �سد�با��  تهر�� 
بع���د �� ��كا� نو  ميد�� �س���تاند���- جا�� مش���كين �ش���ت  مح�ل �جر�� پر��� : كر�   1 

بلو�� �ما� خمينى- موسسه تحقيقا� خا� � �� 
شر� كا�: تكميل كا�ها� ساختمانى � �جر�� تاسيسا� بر� � مكانيك مجموعه مجتمع ��مايشگاهى   2

موسسه تحقيقا� خا� � �� 
بر���� پر���: حد�� 110 ميليا�� �يا� بر�سا� فها�� بها� سا� 1397 سا�ما� برنامه � بو�جه.  3

مد� �جر�� پر���:24 ما� شمسى �� تا�يخ �بال� قر�����.  4
5-حد�قل �تبه پيمانكا� پايه 3 ساختما� � پايه 5 تاسيسا�.

6  تامين �عتبا� پر��� �� محل �عتبا��� تملك ����ييها� س���رمايه �� سا�ما� تحقيقا�� �مو�� � تر�يج 
كشا���� مى باشد.

7  پيش پر��خت به ميز�� 25% مبلغ قر����� � طبق مقر��� پر��خت خو�هد شد.
8- متقاضيا� مبلغ پيش���نها�� خو� �� بصو�� مشخص � بر�سا� ��صد� كسر يا �ضافه  نسبت به مبلغ 

بند 3 �عال� � �� پاكت « � » بصو�� ال� � مهر شد� تحويل نمايند.
مهل�ت � مح�ل ��ياف�ت �س�نا�: �� تا�يخ 1397/10/20 لغايت پايا� �قت ����� ��� پنجش���نبه   9

مو��1397/10/27 �فتر مهند� مشا�� به ���� فو�.
مهلت � محل تحويل �س�نا�:�� ��� ش���نبه 97/10/29 لغايت پايا� �قت ����� ���چها�ش���نبه    10
1397/11/10 به ���� مند�� �� بند 1- ��حد �مو� مالى ( پيش���نها� �هند� ش���ر�يط خصوصى � ساير 

�سنا�مناقصه �� با قيد عبا�� « مو�� قبو� �ست » مهر � �مضا� نمو�� � تحويل نمايد)
تا�يخ با�گشايى پاكتها :ساعت 10 صبح ��� شنبه مو�� 1397/11/13 �� محل موسسه تحقيقا�   11

خا� � �� � مد� �ما� بر�سى پيشنها�ها حد�كثر يك هفته پس �� با�گشايى پاكت ها مى باشد.
12  مبل���غ تضمين ش���ركت �� مناقصه ب���ه ميز�� 6 ميلي���ا�� �يا� بصو�� ضمان���ت نامه بانكى يا 

چك تضمين شد� بانكى �� �جه موسسه تحقيقا� خا� � ��.
مي�ز�� ضمانت حس�ن �جر�� تعهد��: 10 ��صد مبلغ ق���ر����� بصو�� ضمانت نامه بانكى يا   13

چك تضمين شد� بانكى � يا سپر�� نقد� �� �جه موسسه تحقيقا� خا� � �� 
14  كا�فرما �� �� يا قبو� پيشنها�ها مختا� مى باشد.

15  هزينه �گهى بر عهد� برند� مناقصه �ست.
16  پيمانكا��� جهت كس���ب �طالعا� بيشتر مى تو�نند با مهندسين مشا�� طر� � �نديشه به ���� فو� 

88639018 تما� حاصل نمايند. � يا تلفن ها� 88254976 
موسسه تحقيقا� خا� � ��

پر�ند� كالس���ه 9709983904102899 شعبه 1 ش���و��� حل �ختال� بر��� 
تصميم نهايي شما��9709973904103414

خو�ها�: خو���سا�� مدير�� با �كالت �قا� �حيم ���يش مال فر�ند عليمحمد 
به نشاني تهر�� 

خو�ند�: خانم نجمه فر��� فر�ند حس���ين به نشاني �س���تا� خو�ستا� � �هو��� 
�يتو� كا�گر� خيابا� شيخ صفي شمالي �21

خو�سته ها:
1� تأييد فسخ قر����� (مالي)
2� �لز�� به فك پال� خو���

گر�شكا�� خو�ها� ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ به طرفيت خو�ند� تقديم ��شته كه پس �� ��جا� 
به �ين شو�� � ثبت به كالس���ه فو� � جر� تشريفا� قانوني �� �قت فو� �لعا�� تحت نظر �ست مالحظه 
مي گر�� �عضا� شو�� نظريه مشو�تي خو� �� كتبا� �عال� ��شته� لذ� با بر�سي ����� � محتويا� پر�ند� ختم 

�سيدگي �عال� � به شر� �تي مبا��� به صد�� ��� مي گر��:
��� قاضي شو��:

�� خصو� ���خو�س���ت شركت خو���س���ا�� مدير�� به �كالت �قا� �حيم ���يش موال به طرفيت 
خانم نجمه فر��� فر�ند حس���ين به خو�سته تنفيذ فس���خ قر����� شما�� 205417 � �لز�� به فك پال� 
خو��� با �حتس���ا� هزينه ����س���ي � حق �لوكاله �كيل� نظر به ����� � محتويا� پر�ند� � ���خو�ست 
تقديمي با عنايت به بندها� 6 � 8 قر����� منعقد� في مابين طرفين (شركت مدير�� خو��� � خو�ند�) با 
موضوعيت خريد خو���� كه مقيد گر�يد� �س���ت چنانچه هر يك �� چك ها� خريد�� تحت هر عنو�� به 
صد�� گو�هي عد� پر��خت منتهي گر�� �ين قر����� به خو�� خو� منفس���خ �ست � با توجه به گو�هي 
صا��� �� بانك تجا�� به ش���ما�� 814089 كه صر�حتا� مبين برگشت چك ها� موضو� قر����� به جهت 
كس���ر� موجو�� مي باشد � همچنين مطالبا� شركت �� س���و� خو�ند� منتهي به �صو� نگر�يد� � 
علي �غم �خطا�ها� متعد� شركت� حاضر به �يفا� تعهد�� خو� نشد� �ست� لذ� شو�� با توجه به محتويا� 
پر�ن���د� � �اليل �بر��� �� ناحيه �كيل خو�ها� با �حر�� ��بطه قر������ في مابين طرفين � �ينكه خو�ند� 
علي �غم �بال� �� جلسه �س���يدگي حضو� نيافته � هيچ گونه اليحه �� نيز �� جهت بي حقي خو�ها� به 
شو�� ���ئه ننمو�� � مس���تند�� خو�ها� مصو� �� �ير�� تعر� باقي ماند� �ست� لذ� شو�� مستند�� به مو�� 
10 � 219� 221 � 444 �� قان���و� مدني � مو�� 198� 515 � 519 قانو� �يين ����س���ي مدني ضمن 
صد�� حكم بر تأييد فس���خ قر����� شما�� 205417 �� خصو� يك �ستگا� خو���� �� �� �� به شما�� 
�نتظام���ي �ير�� 14�481�77 ��� بر �لز�� خو�ند� به فك پال� موصو� به خو�ها� � كليه خس���ا��� 
����س���ي � حق �لوكاله �كيل طبق تعرفه قانوني صا�� � �عال� مي ���� ��� صا��� غيابي � ظر� مهلت 
20 ��� �� تا�يخ �بال� قابل ��خو�هي �� همين ش���و�� � س���پس 20 ��� بعد قابل تجديدنظر خو�هي �� 

���گا� عمومي محل مي باشد. 
عبد�هللا مهرعلي تبا�  - قاضي شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

پر�ند� كالس���ه 9709983904102888 شعبه 1 ش���و��� حل �ختال� بر��� 
تصميم نهايي شما��9709973904103419

خو�ها�: خو���سا�� مدير�� با �كالت �قا� �حيم ���يش مال فر�ند عليمحمد 
 به نشاني تهر�� � بلو�� فر��� غر�� بين � ���� � پر��نه� � 21 ساختما� كا��� 

�3� ��حد19
خو�ند�: خان���م معصومه �مضاني فر�ند محمد�س���معيل به نش���اني ش���ير�� � 

بلو��مير��يي شير��� � �صا� � 1/9 ساختما� �ستخر طبقه7 �11
خو�سته ها:

1� تأييد فسخ قر����� (مالي)
2� �لز�� به فك پال� خو���

گر�شكا�� خو�ها� ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ به طرفيت خو�ند� تقديم ��شته كه پس �� ��جا� به 
�ين شو�� � ثبت به كالسه فو� � جر� تشريفا� قانوني �� �قت فو� �لعا�� تحت نظر �ست مالحظه مي گر�� 
�عضا� شو�� نظريه مشو�تي خو� �� كتبا� �عال� ��شته� لذ� با بر�سي ����� � محتويا� پر�ند� ختم �سيدگي 

�عال� � به شر� �تي مبا��� به صد�� ��� مي گر��:
��� قاضي شو��:

�� خصو� ���خو�س���ت شركت خو���سا�� مدير�� به �كالت �قا� �حيم ���يش موال به طرفيت خانم 
معصومه �مضاني فر�ند محمد�س���معيل به خو�سته تنفيذ فس���خ قر����� شما�� 102797 � �لز�� به فك 
پال� خو��� با �حتسا� هزينه ����سي � حق �لوكاله �كيل� نظر به ����� � محتويا� پر�ند� � ���خو�ست 
تقديمي با عنايت به بندها� 6 � 8 قر����� منعقد� في مابين طرفين (ش���ركت مدير�� خو��� � خو�ند�) با 
موضوعيت خريد خو���� كه مقيد گر�يد� �س���ت چنانچه هر يك �� چك ها� خريد�� تحت هر عنو�� به 
صد�� گو�هي عد� پر��خت منتهي گر�� �ين قر����� به خو�� خو� منفس���خ �س���ت � با توجه به گو�هي 
صا��� �� بانك ساما� به شما�� 1306/567784/42 كه صر�حتا� مبين برگشت چك ها� موضو� قر����� 
به جهت كسر� موجو�� مي باشد � همچنين مطالبا� شركت �� سو� خو�ند� منتهي به �صو� نگر�يد� � 
علي �غم �خطا�ها� متعد� شركت� حاضر به �يفا� تعهد�� خو� نشد� �ست� لذ� شو�� با توجه به محتويا� 
پر�ند� � �اليل �بر��� �� ناحيه �كيل خو�ها� با �ح���ر�� ��بطه قر������ في مابين طرفين � �ينكه خو�ند� 
علي �غم �بال� �� جلسه �سيدگي حضو� نيافته � هيچ گونه اليحه �� نيز �� جهت بي حقي خو�ها� به شو�� 
���ئه ننمو�� � مس���تند�� خو�ها� مصو� �� �ير�� تعر� باقي ماند� �س���ت� لذ� شو�� مستند�� به مو�� 10 � 
219� 221 � 444 �� قانو� مدني � مو�� 198� 515 � 519 قانو� �يين ����س���ي مدني ضمن صد�� حكم 
بر تأييد فسخ قر����� شما�� 102797 �� خصو� يك �ستگا� خو���� �� �� �� به شما�� �نتظامي �ير�� 
63�952�19 ��� بر �لز�� خو�ند� به فك پال� موصو� به خو�ها� � كليه خسا��� ����سي � حق �لوكاله 
�كي���ل طبق تعرفه قانوني صا�� � �عال� مي ���� ��� صا��� غيابي � ظر� مهلت 20 ��� �� تا�يخ �بال� قابل 
��خو�هي �� همين شو�� � سپس 20 ��� بعد قابل تجديدنظر خو�هي �� ���گا� عمومي محل مي باشد. 

عبد�هللا مهرعلي تبا�  - قاضي شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

پر�ند� كالس���ه 9709983904102897 شعبه 1 ش���و��� حل �ختال� بر��� 
تصميم نهايي شما��9709973904103421

خو�ها�: خو���سا�� مدير�� با �كالت �قا� �حيم ���يش مال فر�ند عليمحمد 
 به نشاني تهر�� � بلو�� فر��� غر�� بين � ���� � پر��نه� � 21 ساختما� كا��� 

�3� ��حد19
خو�ند�: خانم ��يا �حتش���امي فر�ند �كبر به نش���اني �ستا� سيستا� � بلوچستا� � 

��هد�� � منطقه1 مهر�با� جنوبي شهر� فر��� � شهيد بيگلو - � نظافتي شرقي � 53
خو�سته ها:

1� �لز�� به فك پال� خو���
2� تأييد فسخ قر����� (مالي)

گر�شكا�� خو�ها� ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ به طرفيت خو�ند� تقديم ��شته كه پس �� ��جا� به 
�ين شو�� � ثبت به كالسه فو� � جر� تشريفا� قانوني �� �قت فو� �لعا�� تحت نظر �ست مالحظه مي گر�� 
�عضا� شو�� نظريه مشو�تي خو� �� كتبا� �عال� ��شته� لذ� با بر�سي ����� � محتويا� پر�ند� ختم �سيدگي 

�عال� � به شر� �تي مبا��� به صد�� ��� مي گر��:
��� قاضي شو��:

�� خصو� ���خو�س���ت شركت خو���سا�� مدير�� به �كالت �قا� �حيم ���يش موال به طرفيت خانم 
��يا �حتشامى فر�ند �كبر به خو�س���ته تنفيذ فسخ قر����� شما�� 1038131 � �لز�� به فك پال� خو��� 
با �حتسا� هزينه ����س���ي � حق �لوكاله �كيل� نظر به ����� � محتويا� پر�ند� � ���خو�ست تقديمي با 
عنايت به بندها� 6 � 8 قر����� منعقد� في مابين طرفين (ش���ركت مدير�� خو��� � خو�ند�) با موضوعيت 
خريد خو���� كه مقيد گر�يد� �س���ت چنانچه هر يك �� چك ها� خريد�� تحت هر عنو�� به صد�� گو�هي 
عد� پر��خت منتهي گر�� �ين قر����� به خو�� خو� منفسخ �ست � با توجه به گو�هي صا��� �� بانك سپه 
به شما�� 0897/178965 كه صر�حتا� مبين برگشت چك ها� موضو� قر����� به جهت كسر� موجو�� 
مي باشد � همچنين مطالبا� شركت �� سو� خو�ند� منتهي به �صو� نگر�يد� � علي �غم �خطا�ها� متعد� 
ش���ركت� حاضر به �يفا� تعهد�� خو� نشد� �ست� لذ� شو�� با توجه به محتويا� پر�ند� � �اليل �بر��� �� 
ناحي���ه �كيل خو�ها� با �حر�� ��بطه قر������ في مابين طرفين � �ينكه خو�ند� علي �غم �بال� �� جلس���ه 
�سيدگي حضو� نيافته � هيچ گونه اليحه �� نيز �� جهت بي حقي خو�ها� به شو�� ���ئه ننمو�� � مستند�� 
خو�ها� مصو� �� �ير�� تعر� باقي ماند� �س���ت� لذ� شو�� مستند�� به مو�� 10 � 219� 221 � 444 �� قانو� 
مدني � مو�� 198� 515 � 519 قانو� �يين ����سي مدني ضمن صد�� حكم بر تأييد فسخ قر����� شما�� 
1038131 �� خصو� يك �ستگا� خو���� �� �� �� به شما�� �نتظامي �ير�� 85�684�42 ��� بر �لز�� 
خو�ند� به فك پال� موصو� به خو�ها� � كليه خس���ا��� ����سي � حق �لوكاله �كيل طبق تعرفه قانوني 
صا�� � �عال� مي ���� ��� صا��� غيابي � ظر� مهلت 20 ��� �� تا�يخ �بال� قابل ��خو�هي �� همين ش���و�� 

� سپس 20 ��� بعد قابل تجديدنظر خو�هي �� ���گا� عمومي محل مي باشد. 
عبد�هللا مهرعلي تبا�  - قاضي شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

پر�ند� كالس���ه 9709983904102852 شعبه 1 ش���و��� حل �ختال� بر��� 
تصميم نهايي شما��9709973904103403

خو�ها�: خو���سا�� مدير�� با �كالت �قا� �حيم ���يش مال فر�ند عليمحمد 
 به نشاني تهر�� � بلو�� فر��� غر�� بين � ���� � پر��نه� � 21 ساختما� كا��� 

�3� ��حد19
خو�ند�: �قا� �حسا� �ميني فر�ند علي به نشاني: قم � خيابا� پر�يسا� بلو�� 22بهمن 

مجتمع پيامبر�عظم �10 ��حد45
خو�سته ها:

1� �لز�� به فك پال� خو���
2� تأييد فسخ قر����� (مالي)

گر�شكا�� خو�ها� ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ به طرفيت خو�ند� تقديم ��شته كه پس �� ��جا� به 
�ين شو�� � ثبت به كالسه فو� � جر� تشريفا� قانوني �� �قت فو� �لعا�� تحت نظر �ست مالحظه مي گر�� 
�عضا� شو�� نظريه مشو�تي خو� �� كتبا� �عال� ��شته� لذ� با بر�سي ����� � محتويا� پر�ند� ختم �سيدگي 

�عال� � به شر� �تي مبا��� به صد�� ��� مي گر��:
��� قاضي شو��:

�� خصو� ���خو�س���ت شركت خو���سا�� مدير�� به �كالت �قا� �حيم ���يش موال به طرفيت �قا� 
�حسا� �ميني فر�ند علي به خو�س���ته تنفيذ فسخ قر����� شما�� 179554 � �لز�� به فك پال� خو��� با 
�حتس���ا� هزينه ����س���ي � حق �لوكاله �كيل� نظر به ����� � محتويا� پر�ند� � ���خو�ست تقديمي با 
عنايت به بندها� 6 � 8 قر����� منعقد� في مابين طرفين (ش���ركت مدير�� خو��� � خو�ند�) با موضوعيت 
خريد خو���� كه مقيد گر�يد� �س���ت چنانچه هر يك �� چك ها� خريد�� تحت هر عنو�� به صد�� گو�هي 
عد� پر��خت منتهي گر�� �ين قر����� به خو�� خو� منفس���خ �س���ت � با توجه به گو�هي صا��� �� بانك 
صا���� به ش���ما�� 0000400742 كه صر�حتا� مبين برگشت چك ها� موضو� قر����� به جهت كسر� 
موجو�� مي باش���د � همچنين مطالبا� شركت �� س���و� خو�ند� منتهي به �صو� نگر�يد� � علي �غم 
�خطا�ها� متعد� شركت� حاضر به �يفا� تعهد�� خو� نشد� �ست� لذ� شو�� با توجه به محتويا� پر�ند� � 
�اليل �بر��� �� ناحيه �كيل خو�ها� با �حر�� ��بطه قر������ في مابين طرفين � �ينكه خو�ند� علي �غم �بال� 
�� جلسه �سيدگي حضو� نيافته � هيچ گونه اليحه �� نيز �� جهت بي حقي خو�ها� به شو�� ���ئه ننمو�� � 
مستند�� خو�ها� مصو� �� �ير�� تعر� باقي ماند� �ست� لذ� شو�� مستند�� به مو�� 10 � 219� 221 � 444 
�� قانو� مدني � مو�� 198� 515 � 519 قانو� �يين ����سي مدني ضمن صد�� حكم بر تأييد فسخ قر����� 
ش���ما�� 179554 �� خصو� يك �ستگا� خو���� �� �� �� به شما�� �نتظامي �ير�� 16�575�67 ��� 
بر �لز�� خو�ند� به فك پال� موصو� به خو�ها� � كليه خس���ا��� ����سي � حق �لوكاله �كيل طبق تعرفه 
قانوني صا�� � �عال� مي ���� ��� صا��� غيابي � ظر� مهلت 20 ��� �� تا�يخ �بال� قابل ��خو�هي �� همين 

شو�� � سپس 20 ��� بعد قابل تجديدنظر خو�هي �� ���گا� عمومي محل مي باشد. 
عبد�هللا مهرعلي تبا�  - قاضي شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

پر�ند� كالس���ه 9709983904102687 ش���عبه 1 ش���و��� حل �ختال� بر��� 
تصميم نهايي شما��9709973904103407

خو�ها�: خو���س���ا�� مدير�� با �كالت �قا� �حيم ���يش مال فر�ند عليمحمد 
 به نشاني تهر�� � بلو�� فر��� غر�� بين � ���� � پر��نه� � 21 ساختما� كا��� 

�3� ��حد19
خو�ند�: خانم مريم �صفهاني پو� فر�ند غالمحسن به نشاني ما�ند��� � نوشهر � منطقه2 

� هفت تير � كوچه هفت تير2� نبش شاليز�� �94
خو�سته ها:

1� تأييد فسخ قر����� (مالي)
2� مطالبه خسا��� ����سي
3� �لز�� به فك پال� خو���

گر�ش���كا�� خو�ها� ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ به طرفيت خو�ند� تقديم ��شته كه پس �� ��جا� به 
�ين شو�� � ثبت به كالسه فو� � جر� تشريفا� قانوني �� �قت فو� �لعا�� تحت نظر �ست مالحظه مي گر�� 
�عضا� شو�� نظريه مشو�تي خو� �� كتبا� �عال� ��شته� لذ� با بر�سي ����� � محتويا� پر�ند� ختم �سيدگي 

�عال� � به شر� �تي مبا��� به صد�� ��� مي گر��:
��� قاضي شو��:

�� خصو� ���خو�ست شركت خو���س���ا�� مدير�� به �كالت �قا� �حيم ���يش موال به طرفيت خانم 
مريم �صفهاني پو� فر�ند غالمحس���ن به خو�سته تنفيذ فسخ قر����� شما�� 1076725 � �لز�� به فك پال� 
خو��� با �حتس���ا� هزينه ����س���ي � حق �لوكاله �كيل� نظر به ����� � محتويا� پر�ند� � ���خو�س���ت 
تقديمي با عنايت به بندها� 6 � 8 قر����� منعقد� في مابين طرفين (ش���ركت مدير�� خو��� � خو�ند�) با 
موضوعيت خريد خو���� كه مقيد گر�يد� �س���ت چنانچه هر ي���ك �� چك ها� خريد�� تحت هر عنو�� به 
صد�� گو�هي عد� پر��خت منتهي گر�� �ين قر����� به خو�� خو� منفسخ �ست � با توجه به گو�هي صا��� 
�� بانك صا���� به ش���ما�� 0000779405 كه صر�حتا� مبين برگشت چك ها� موضو� قر����� به جهت 
كسر� موجو�� مي باشد � همچنين مطالبا� شركت �� سو� خو�ند� منتهي به �صو� نگر�يد� � علي �غم 
�خطا�ها� متعد� ش���ركت� حاضر به �يفا� تعهد�� خو� نشد� �ست� لذ� شو�� با توجه به محتويا� پر�ند� � 
�اليل �بر��� �� ناحيه �كيل خو�ها� با �حر�� ��بطه قر������ في مابين طرفين � �ينكه خو�ند� علي �غم �بال� 
�� جلس���ه �سيدگي حضو� نيافته � هيچ گونه اليحه �� نيز �� جهت بي حقي خو�ها� به شو�� ���ئه ننمو�� � 
مس���تند�� خو�ها� مصو� �� �ير�� تعر� باقي ماند� �ست� لذ� شو�� مستند�� به مو�� 10 � 219� 221 � 444 
�� قانو� مدني � مو�� 198� 515 � 519 قانو� �يين ����س���ي مدني ضمن صد�� حكم بر تأييد فسخ قر����� 
شما�� 1076725 �� خصو� يك �ستگا� خو���� �� �� �� به شما�� �نتظامي �ير��72�943�88 ��� 
بر �لز�� خو�ند� به فك پال� موصو� به خو�ها� � كليه خس���ا��� ����سي � حق �لوكاله �كيل طبق تعرفه 
قانون���ي صا�� � �عال� مي ���� ��� صا��� غيابي � ظر� مهلت 20 ��� �� تا�يخ �بال� قابل ��خو�هي �� همين 

شو�� � سپس 20 ��� بعد قابل تجديدنظر خو�هي �� ���گا� عمومي محل مي باشد. 
عبد�هللا مهرعلي تبا�  -  قاضي شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

پر�ند� كالس���ه 9709983904102905 شعبه 1 ش���و��� حل �ختال� بر��� 
تصميم نهايي شما��9709973904103420

خو�ها�: خو���سا�� مدير�� با �كالت �قا� �حيم ���يش مال فر�ند عليمحمد 
به نش���اني �س���تا� تهر�� � بلو�� فر��� غر�� بي���ن � ���� � پر��نه� � 21 

ساختما� كا��� � �3� ��حد19
خو�ند�: �قا� سعيد جا�يد� فر فر�ند فير�� به نشاني �ستا� ���بايجا� شرقي � تبريز  � 

منطقه7� � ��� �هن هتل ��يا� كو� شقايق � شهد� �4 �1
خو�سته ها:

1� تأييد فسخ قر����� (مالي)
2� �لز�� به فك پال� خو���

گر�شكا�� خو�ها� ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ به طرفيت خو�ند� تقديم ��شته كه پس �� ��جا� به 
�ين شو�� � ثبت به كالسه فو� � جر� تشريفا� قانوني �� �قت فو� �لعا�� تحت نظر �ست مالحظه مي گر�� 
�عضا� شو�� نظريه مشو�تي خو� �� كتبا� �عال� ��شته� لذ� با بر�سي ����� � محتويا� پر�ند� ختم �سيدگي 

�عال� � به شر� �تي مبا��� به صد�� ��� مي گر��:
��� قاضي شو��:

�� خصو� ���خو�ست شركت خو���س���ا�� مدير�� به �كالت �قا� �حيم ���يش موال به طرفيت �قا� 
سعيد جا�يد� فر فر�ند فير�� به خو�سته تنفيذ فسخ قر����� شما�� 1013237 � �لز�� به فك پال� خو��� 
با �حتس���ا� هزينه ����س���ي � حق �لوكاله �كيل� نظر به ����� � محتويا� پر�ند� � ���خو�ست تقديمي با 
عنايت به بندها� 6 � 8 قر����� منعقد� في مابين طرفين (ش���ركت مدير�� خو��� � خو�ند�) با موضوعيت 
خريد خو���� كه مقيد گر�يد� �س���ت چنانچه هر يك �� چك ها� خريد�� تحت هر عنو�� به صد�� گو�هي 
عد� پر��خت منتهي گر�� �ين قر����� به خو�� خو� منفس���خ �س���ت � با توجه به گو�هي صا��� �� بانك 
صا���� به ش���ما�� 136/796442 كه صر�حتا� مبين برگشت چك ها� موضو� قر����� به جهت كسر� 
موجو�� مي باش���د � همچنين مطالبا� شركت �� س���و� خو�ند� منتهي به �صو� نگر�يد� � علي �غم 
�خطا�ها� متعد� ش���ركت� حاضر به �يفا� تعهد�� خو� نشد� �ست� لذ� شو�� با توجه به محتويا� پر�ند� � 
�اليل �بر��� �� ناحيه �كيل خو�ها� با �حر�� ��بطه قر������ في مابين طرفين � �ينكه خو�ند� علي �غم �بال� 
�� جلس���ه �سيدگي حضو� نيافته � هيچ گونه اليحه �� نيز �� جهت بي حقي خو�ها� به شو�� ���ئه ننمو�� � 
مستند�� خو�ها� مصو� �� �ير�� تعر� باقي ماند� �ست� لذ� شو�� مستند�� به مو�� 10 � 219� 221 � 444 
�� قانو� مدني � مو�� 198� 515 � 519 قانو� �يين ����سي مدني ضمن صد�� حكم بر تأييد فسخ قر����� 
شما�� 1013237 �� خصو� يك �ستگا� خو���� �� �� �� به شما�� �نتظامي �ير��15�213�15 ��� 
بر �لز�� خو�ند� به فك پال� موصو� به خو�ها� � كليه خس���ا��� ����سي � حق �لوكاله �كيل طبق تعرفه 
قانوني صا�� � �عال� مي ���� ��� صا��� غيابي � ظر� مهلت 20 ��� �� تا�يخ �بال� قابل ��خو�هي �� همين 

شو�� � سپس 20 ��� بعد قابل تجديدنظر خو�هي �� ���گا� عمومي محل مي باشد. 
عبد�هللا مهرعلي تبا�  - قاضي شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

ش�ركت �يس�ندگي بافندگي نجف �با� �� حا� تصفيه �� نظر ���� �قال� �ير �� ��طريق مز�يد� 
به فر�� برس���اند. 1� يك �س�تگا� ليفتر�� 2 تني سهند. 2� يك �س�تگا� پژ� جي �� �يكس 
م�د� 1385. 3� �ثاثي�ه � تجهي�ز�� ����� مس�تعمل. 4� �ب�ز���ال� � ل�و��� كا�گاه�ي 
مس�تعمل. 5� �بز���ال� مس�تعمل ��مايش نخ � پنبه. متقاضيا� مي تو�نند جهت با��يد � ��يافت 
فر� ش���ر�يط ش���ركت �� مز�يد� �� تا�يخ 97/10/22 لغايت 97/11/2 �� س���اعت ����� به ����: 
نجف �با� �نتها� خيابا� �ما� خميني ش���ركت �يسندگي � بافندگي مر�جعه نمايند � يا با شما�� تلفن 

09131312334 تما� حاصل فرمايند.
هيئت تصفيه شركت �يسندگي بافندگي نجف �با� (سهامي خا�)

بدينوس���يله ب���ه س�يد مس�عو� مير�قاس�ي ���ك�ي 
فر�ندسيدمحمد �بال� مي گر�� كه ���خو�ستي به خو�سته 
تنفيذ فس���خ قر����� خو��� به �نضما� هزينه ����سي به 
طرفيت شما به �ين شو�� تقديم كه به كالسه 973216 
ثبت � بر�� ��� سه شنبه 1397/10/25 ساعت 13:00 
�قت �س���يدگي تعيين گر�يد� �ست جهت �سيدگي 
�� �ين ش���و�� حاضر ��غير�ينصو�� تصميم مقتضي �خذ 

خو�هد شد.
مهديه �هقا�  - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

بدينوس���يله ب���ه محم�د پو�قل�ي گا��� فر�ن���د حافظ 
�بال� مي گر�� كه ���خو�س���تي به خو�س���ته تنفيذ فسخ 
قر����� خو��� به �نضما� هزينه ����سي به طرفيت شما 
به �ين ش���و�� تقديم كه به كالسه 973260 ثبت � بر�� 
���سه شنبه 1397/10/25 ساعت 12:00 �قت �سيدگي 
تعيين گر�يد� �ست جهت �س���يدگي �� �ين شو�� حاضر 

��غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

بدينوس���يله به فاطمه �مير �بر�هيمي �يزنا� فر�ند �لما� 
�بال� مي گر�� كه ���خو�س���تي به خو�س���ته تنفيذ فسخ 
ق���ر����� خو��� به �نضما� هزينه ����س���ي به طرفيت 
شما به �ين ش���و�� تقديم كه به كالسه 972966 ثبت 
� بر�� ��� سه ش���نبه 1397/10/25 س���اعت 14:00 
�قت �س���يدگي تعيين گر�يد� �ست جهت �سيدگي 
�� �ين ش���و�� حاضر �� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ 

خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

بدينوس���يله ب���ه �فش�ين عين �لله�ي با��ي�ل فر�ند �صغر 
�بال� مي گر�� كه ���خو�س���تي به خو�س���ته تنفيذ فسخ 
قر����� خو��� به �نضما� هزينه ����س���ي به طرفيت 
شما به �ين ش���و�� تقديم كه به كالسه 972976 ثبت 
� بر�� ��� سه ش���نبه 1397/10/25 س���اعت 13:15 
�قت �سيدگي تعيين گر�يد� �ست جهت �سيدگي �� �ين 

شو�� حاضر �� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

بدينوس���يله به �حيد غالمي فر�ند شمس  علي �بال� مي گر�� 
كه ���خو�ستي به خو�س���ته تنفيذ فسخ قر����� خو��� 
به �نضما� هزينه ����س���ي به طرفيت شما به �ين شو�� 
تقديم كه به كالسه 973231 ثبت � بر�� ���سه شنبه 
1397/10/25 س���اعت 12:30 �قت �سيدگي تعيين 
گر�يد� �س���ت جهت �س���يدگي �� �ين ش���و�� حاضر 

��غير�ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهد� �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

بدينوس���يله ب���ه �ه�������ر� �س�ولي فر�ن���د محمو� 
�بال� مي گر�� كه ���خو�س���تي به خو�س���ته تنفيذ فسخ 
قر����� خو��� به �نضما� هزينه ����س���ي به طرفيت 
شما به �ين ش���و�� تقديم كه به كالسه 972961 ثبت 
� بر�� ���سه شنبه 1397/10/25 ساعت 14:00 �قت 
�سيدگي تعيين گر�يد� �ست جهت �سيدگي �� �ين شو�� 

حاضر �� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

شركت تعا�ني مسكن فرهنگيا� تهر�� پونك ��نظر ���� يك �ستگا� �پا�تما� متعلق به خو� �� به ����: تهر�� � ميد�� تجريش � 
خيابا� شهيد ��بند� � پال�86 طبقه ��� به شر� �يل �� طريق مز�يد� به فر�� برساند.

تخليه � �ما�� تحويل25/000/000/000 �يا�سه خو�به با كف پا�كت پا�كينگ  � �نبا��140مترمربعپال� ثبتي 10 � 9 � 13630/8

متقاضيا� بر�� ��يافت �سنا� مز�يد� � با��يد ���ها� شنبه 97/10/22 لغايت ��شنبه 97/10/24 �� ساعت 10 لغايت 15 به ���� فو� 
مر�جعه نماييد.

تلفن تما�: 09193387855           تلفن �فتر تعا�ني: 44878377
مديرعامل تعا�ني مسكن فرهنگيا� تهر�� پونك � نعمت �له محر�بي مشتقين

آگهى مناقصه عمومى ( دو مرحله اى )
موسسه تحقيقا� خا� � �� �� نظر ���� تكميل كا�ها� ساختمانى � �جر�� تاسيسا� بر� � مكانيك 
ساختمانها� مركز� � جنبى خو� �� طبق نقشه ها � مشخصا� فنى �� طريق مناقصه عمومى ( �� مرحله ��) 
به پيمانكا� ��جد صالحيت ��گذ�� نمايد. لذ� �� شركتها� ��جد صالحيت �عو� بعمل مى �يد جهت خريد 
�سنا�� نقشه ها � شر�يط مناقصه بر�سا� مند�جا� �ير به �فتر مهندسين مشا�� طر� � �نديشه به ���� 

تهر�� – خيابا� سيدجما� �لدين �سد�با�� – خيابا� 32 –پال�50- طبقه ��� مر�جعه نمايند.
 1 – مح�ل �جر�� پر��� : كر� –ميد�� �س���تاند���- جا�� مش���كين �ش���ت – بع���د �� ��كا� نو – 

بلو�� �ما� خمينى- موسسه تحقيقا� خا� � �� 
2 – شر� كا�: تكميل كا�ها� ساختمانى � �جر�� تاسيسا� بر� � مكانيك مجموعه مجتمع ��مايشگاهى 

موسسه تحقيقا� خا� � �� 
3 –بر���� پر���: حد�� 110 ميليا�� �يا� بر�سا� فها�� بها� سا� 1397 سا�ما� برنامه � بو�جه.

4 – مد� �جر�� پر���:24 ما� شمسى �� تا�يخ �بال� قر�����.
5-حد�قل �تبه پيمانكا� پايه 3 ساختما� � پايه 5 تاسيسا�.

6 – تامين �عتبا� پر��� �� محل �عتبا��� تملك ����ييها� س���رمايه �� سا�ما� تحقيقا�� �مو�� � تر�يج 
كشا���� مى باشد.

7 – پيش پر��خت به ميز�� 25% مبلغ قر����� � طبق مقر��� پر��خت خو�هد شد.
8- متقاضيا� مبلغ پيش���نها�� خو� �� بصو�� مشخص � بر�سا� ��صد� كسر يا �ضافه  نسبت به مبلغ 

بند 3 �عال� � �� پاكت « � » بصو�� ال� � مهر شد� تحويل نمايند.
9 – مهل�ت � مح�ل ��ياف�ت �س�نا�: �� تا�يخ 1397/10/20 لغايت پايا� �قت ����� ��� پنجش���نبه 

مو��1397/10/27 �فتر مهند� مشا�� به ���� فو�.
10 – مهلت � محل تحويل �س�نا�:�� ��� ش���نبه 97/10/29 لغايت پايا� �قت ����� ���چها�ش���نبه  
1397/11/10 به ���� مند�� �� بند 1- ��حد �مو� مالى ( پيش���نها� �هند� ش���ر�يط خصوصى � ساير 

�سنا�مناقصه �� با قيد عبا�� « مو�� قبو� �ست » مهر � �مضا� نمو�� � تحويل نمايد)
11 – تا�يخ با�گشايى پاكتها :ساعت 10 صبح ��� شنبه مو�� 1397/11/13 �� محل موسسه تحقيقا� 

خا� � �� � مد� �ما� بر�سى پيشنها�ها حد�كثر يك هفته پس �� با�گشايى پاكت ها مى باشد.
12 – مبل���غ تضمين ش���ركت �� مناقصه ب���ه ميز�� 6 ميلي���ا�� �يا� بصو�� ضمان���ت نامه بانكى يا 

چك تضمين شد� بانكى �� �جه موسسه تحقيقا� خا� � ��.
13 – مي�ز�� ضمانت حس�ن �جر�� تعهد��: 10 ��صد مبلغ ق���ر����� بصو�� ضمانت نامه بانكى يا 

چك تضمين شد� بانكى � يا سپر�� نقد� �� �جه موسسه تحقيقا� خا� � �� 
14 – كا�فرما �� �� يا قبو� پيشنها�ها مختا� مى باشد.

15 – هزينه �گهى بر عهد� برند� مناقصه �ست.
16 – پيمانكا��� جهت كس���ب �طالعا� بيشتر مى تو�نند با مهندسين مشا�� طر� � �نديشه به ���� فو� 

� يا تلفن ها� 88254976 – 88639018 تما� حاصل نمايند.
موسسه تحقيقا� خا� � ��

پر�ند� كالس���ه 9709983904102899 شعبه 1 ش���و��� حل �ختال� بر��� 
تصميم نهايي شما��9709973904103414

خو�ها�: خو���سا�� مدير�� با �كالت �قا� �حيم ���يش مال فر�ند عليمحمد 
به نشاني تهر�� 

خو�ند�: خانم نجمه فر��� فر�ند حس���ين به نشاني �س���تا� خو�ستا� � �هو��� 
�يتو� كا�گر� خيابا� شيخ صفي شمالي �21

خو�سته ها:
1� تأييد فسخ قر����� (مالي)
2� �لز�� به فك پال� خو���

گر�شكا�� خو�ها� ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ به طرفيت خو�ند� تقديم ��شته كه پس �� ��جا� 
به �ين شو�� � ثبت به كالس���ه فو� � جر� تشريفا� قانوني �� �قت فو� �لعا�� تحت نظر �ست مالحظه 
مي گر�� �عضا� شو�� نظريه مشو�تي خو� �� كتبا� �عال� ��شته� لذ� با بر�سي ����� � محتويا� پر�ند� ختم 

�سيدگي �عال� � به شر� �تي مبا��� به صد�� ��� مي گر��:
��� قاضي شو��:

�� خصو� ���خو�س���ت شركت خو���س���ا�� مدير�� به �كالت �قا� �حيم ���يش موال به طرفيت 
خانم نجمه فر��� فر�ند حس���ين به خو�سته تنفيذ فس���خ قر����� شما�� 205417 � �لز�� به فك پال� 
خو��� با �حتس���ا� هزينه ����س���ي � حق �لوكاله �كيل� نظر به ����� � محتويا� پر�ند� � ���خو�ست 
تقديمي با عنايت به بندها� 6 � 8 قر����� منعقد� في مابين طرفين (شركت مدير�� خو��� � خو�ند�) با 
موضوعيت خريد خو���� كه مقيد گر�يد� �س���ت چنانچه هر يك �� چك ها� خريد�� تحت هر عنو�� به 
صد�� گو�هي عد� پر��خت منتهي گر�� �ين قر����� به خو�� خو� منفس���خ �ست � با توجه به گو�هي 
صا��� �� بانك تجا�� به ش���ما�� 814089 كه صر�حتا� مبين برگشت چك ها� موضو� قر����� به جهت 
كس���ر� موجو�� مي باشد � همچنين مطالبا� شركت �� س���و� خو�ند� منتهي به �صو� نگر�يد� � 
علي �غم �خطا�ها� متعد� شركت� حاضر به �يفا� تعهد�� خو� نشد� �ست� لذ� شو�� با توجه به محتويا� 
پر�ن���د� � �اليل �بر��� �� ناحيه �كيل خو�ها� با �حر�� ��بطه قر������ في مابين طرفين � �ينكه خو�ند� 
علي �غم �بال� �� جلسه �س���يدگي حضو� نيافته � هيچ گونه اليحه �� نيز �� جهت بي حقي خو�ها� به 
شو�� ���ئه ننمو�� � مس���تند�� خو�ها� مصو� �� �ير�� تعر� باقي ماند� �ست� لذ� شو�� مستند�� به مو�� 
10 � 219� 221 � 444 �� قان���و� مدني � مو�� 198� 515 � 519 قانو� �يين ����س���ي مدني ضمن 
صد�� حكم بر تأييد فس���خ قر����� شما�� 205417 �� خصو� يك �ستگا� خو���� �� �� �� به شما�� 
�نتظام���ي �ير�� 14�481�77 ��� بر �لز�� خو�ند� به فك پال� موصو� به خو�ها� � كليه خس���ا��� 
����س���ي � حق �لوكاله �كيل طبق تعرفه قانوني صا�� � �عال� مي ���� ��� صا��� غيابي � ظر� مهلت 
20 ��� �� تا�يخ �بال� قابل ��خو�هي �� همين ش���و�� � س���پس 20 ��� بعد قابل تجديدنظر خو�هي �� 

���گا� عمومي محل مي باشد. 
عبد�هللا مهرعلي تبا�  - قاضي شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

پر�ند� كالس���ه 9709983904102888 شعبه 1 ش���و��� حل �ختال� بر��� 
تصميم نهايي شما��9709973904103419

خو�ها�: خو���سا�� مدير�� با �كالت �قا� �حيم ���يش مال فر�ند عليمحمد 
 به نشاني تهر�� � بلو�� فر��� غر�� بين � ���� � پر��نه� � 21 ساختما� كا��� 

�3� ��حد19
خو�ند�: خان���م معصومه �مضاني فر�ند محمد�س���معيل به نش���اني ش���ير�� � 

بلو��مير��يي شير��� � �صا� � 1/9 ساختما� �ستخر طبقه7 �11
خو�سته ها:

1� تأييد فسخ قر����� (مالي)
2� �لز�� به فك پال� خو���

گر�شكا�� خو�ها� ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ به طرفيت خو�ند� تقديم ��شته كه پس �� ��جا� به 
�ين شو�� � ثبت به كالسه فو� � جر� تشريفا� قانوني �� �قت فو� �لعا�� تحت نظر �ست مالحظه مي گر�� 
�عضا� شو�� نظريه مشو�تي خو� �� كتبا� �عال� ��شته� لذ� با بر�سي ����� � محتويا� پر�ند� ختم �سيدگي 

�عال� � به شر� �تي مبا��� به صد�� ��� مي گر��:
��� قاضي شو��:

�� خصو� ���خو�س���ت شركت خو���سا�� مدير�� به �كالت �قا� �حيم ���يش موال به طرفيت خانم 
معصومه �مضاني فر�ند محمد�س���معيل به خو�سته تنفيذ فس���خ قر����� شما�� 102797 � �لز�� به فك 
پال� خو��� با �حتسا� هزينه ����سي � حق �لوكاله �كيل� نظر به ����� � محتويا� پر�ند� � ���خو�ست 
تقديمي با عنايت به بندها� 6 � 8 قر����� منعقد� في مابين طرفين (ش���ركت مدير�� خو��� � خو�ند�) با 
موضوعيت خريد خو���� كه مقيد گر�يد� �س���ت چنانچه هر يك �� چك ها� خريد�� تحت هر عنو�� به 
صد�� گو�هي عد� پر��خت منتهي گر�� �ين قر����� به خو�� خو� منفس���خ �س���ت � با توجه به گو�هي 
صا��� �� بانك ساما� به شما�� 1306/567784/42 كه صر�حتا� مبين برگشت چك ها� موضو� قر����� 
به جهت كسر� موجو�� مي باشد � همچنين مطالبا� شركت �� سو� خو�ند� منتهي به �صو� نگر�يد� � 
علي �غم �خطا�ها� متعد� شركت� حاضر به �يفا� تعهد�� خو� نشد� �ست� لذ� شو�� با توجه به محتويا� 
پر�ند� � �اليل �بر��� �� ناحيه �كيل خو�ها� با �ح���ر�� ��بطه قر������ في مابين طرفين � �ينكه خو�ند� 
علي �غم �بال� �� جلسه �سيدگي حضو� نيافته � هيچ گونه اليحه �� نيز �� جهت بي حقي خو�ها� به شو�� 
���ئه ننمو�� � مس���تند�� خو�ها� مصو� �� �ير�� تعر� باقي ماند� �س���ت� لذ� شو�� مستند�� به مو�� 10 � 
219� 221 � 444 �� قانو� مدني � مو�� 198� 515 � 519 قانو� �يين ����س���ي مدني ضمن صد�� حكم 
بر تأييد فسخ قر����� شما�� 102797 �� خصو� يك �ستگا� خو���� �� �� �� به شما�� �نتظامي �ير�� 
63�952�19 ��� بر �لز�� خو�ند� به فك پال� موصو� به خو�ها� � كليه خسا��� ����سي � حق �لوكاله 
�كي���ل طبق تعرفه قانوني صا�� � �عال� مي ���� ��� صا��� غيابي � ظر� مهلت 20 ��� �� تا�يخ �بال� قابل 
��خو�هي �� همين شو�� � سپس 20 ��� بعد قابل تجديدنظر خو�هي �� ���گا� عمومي محل مي باشد. 

عبد�هللا مهرعلي تبا�  - قاضي شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

پر�ند� كالس���ه 9709983904102897 شعبه 1 ش���و��� حل �ختال� بر��� 
تصميم نهايي شما��9709973904103421

خو�ها�: خو���سا�� مدير�� با �كالت �قا� �حيم ���يش مال فر�ند عليمحمد 
 به نشاني تهر�� � بلو�� فر��� غر�� بين � ���� � پر��نه� � 21 ساختما� كا��� 

�3� ��حد19
خو�ند�: خانم ��يا �حتش���امي فر�ند �كبر به نش���اني �ستا� سيستا� � بلوچستا� � 

��هد�� � منطقه1 مهر�با� جنوبي شهر� فر��� � شهيد بيگلو - � نظافتي شرقي � 53
خو�سته ها:

1� �لز�� به فك پال� خو���
2� تأييد فسخ قر����� (مالي)

گر�شكا�� خو�ها� ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ به طرفيت خو�ند� تقديم ��شته كه پس �� ��جا� به 
�ين شو�� � ثبت به كالسه فو� � جر� تشريفا� قانوني �� �قت فو� �لعا�� تحت نظر �ست مالحظه مي گر�� 
�عضا� شو�� نظريه مشو�تي خو� �� كتبا� �عال� ��شته� لذ� با بر�سي ����� � محتويا� پر�ند� ختم �سيدگي 

�عال� � به شر� �تي مبا��� به صد�� ��� مي گر��:
��� قاضي شو��:

�� خصو� ���خو�س���ت شركت خو���سا�� مدير�� به �كالت �قا� �حيم ���يش موال به طرفيت خانم 
��يا �حتشامى فر�ند �كبر به خو�س���ته تنفيذ فسخ قر����� شما�� 1038131 � �لز�� به فك پال� خو��� 
با �حتسا� هزينه ����س���ي � حق �لوكاله �كيل� نظر به ����� � محتويا� پر�ند� � ���خو�ست تقديمي با 
عنايت به بندها� 6 � 8 قر����� منعقد� في مابين طرفين (ش���ركت مدير�� خو��� � خو�ند�) با موضوعيت 
خريد خو���� كه مقيد گر�يد� �س���ت چنانچه هر يك �� چك ها� خريد�� تحت هر عنو�� به صد�� گو�هي 
عد� پر��خت منتهي گر�� �ين قر����� به خو�� خو� منفسخ �ست � با توجه به گو�هي صا��� �� بانك سپه 
به شما�� 0897/178965 كه صر�حتا� مبين برگشت چك ها� موضو� قر����� به جهت كسر� موجو�� 
مي باشد � همچنين مطالبا� شركت �� سو� خو�ند� منتهي به �صو� نگر�يد� � علي �غم �خطا�ها� متعد� 
ش���ركت� حاضر به �يفا� تعهد�� خو� نشد� �ست� لذ� شو�� با توجه به محتويا� پر�ند� � �اليل �بر��� �� 
ناحي���ه �كيل خو�ها� با �حر�� ��بطه قر������ في مابين طرفين � �ينكه خو�ند� علي �غم �بال� �� جلس���ه 
�سيدگي حضو� نيافته � هيچ گونه اليحه �� نيز �� جهت بي حقي خو�ها� به شو�� ���ئه ننمو�� � مستند�� 
خو�ها� مصو� �� �ير�� تعر� باقي ماند� �س���ت� لذ� شو�� مستند�� به مو�� 10 � 219� 221 � 444 �� قانو� 
مدني � مو�� 198� 515 � 519 قانو� �يين ����سي مدني ضمن صد�� حكم بر تأييد فسخ قر����� شما�� 
1038131 �� خصو� يك �ستگا� خو���� �� �� �� به شما�� �نتظامي �ير�� 85�684�42 ��� بر �لز�� 
خو�ند� به فك پال� موصو� به خو�ها� � كليه خس���ا��� ����سي � حق �لوكاله �كيل طبق تعرفه قانوني 
صا�� � �عال� مي ���� ��� صا��� غيابي � ظر� مهلت 20 ��� �� تا�يخ �بال� قابل ��خو�هي �� همين ش���و�� 

� سپس 20 ��� بعد قابل تجديدنظر خو�هي �� ���گا� عمومي محل مي باشد. 
عبد�هللا مهرعلي تبا�  - قاضي شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

پر�ند� كالس���ه 9709983904102852 شعبه 1 ش���و��� حل �ختال� بر��� 
تصميم نهايي شما��9709973904103403

خو�ها�: خو���سا�� مدير�� با �كالت �قا� �حيم ���يش مال فر�ند عليمحمد 
 به نشاني تهر�� � بلو�� فر��� غر�� بين � ���� � پر��نه� � 21 ساختما� كا��� 

�3� ��حد19
خو�ند�: �قا� �حسا� �ميني فر�ند علي به نشاني: قم � خيابا� پر�يسا� بلو�� 22بهمن 

مجتمع پيامبر�عظم �10 ��حد45
خو�سته ها:

1� �لز�� به فك پال� خو���
2� تأييد فسخ قر����� (مالي)

گر�شكا�� خو�ها� ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ به طرفيت خو�ند� تقديم ��شته كه پس �� ��جا� به 
�ين شو�� � ثبت به كالسه فو� � جر� تشريفا� قانوني �� �قت فو� �لعا�� تحت نظر �ست مالحظه مي گر�� 
�عضا� شو�� نظريه مشو�تي خو� �� كتبا� �عال� ��شته� لذ� با بر�سي ����� � محتويا� پر�ند� ختم �سيدگي 

�عال� � به شر� �تي مبا��� به صد�� ��� مي گر��:
��� قاضي شو��:

�� خصو� ���خو�س���ت شركت خو���سا�� مدير�� به �كالت �قا� �حيم ���يش موال به طرفيت �قا� 
�حسا� �ميني فر�ند علي به خو�س���ته تنفيذ فسخ قر����� شما�� 179554 � �لز�� به فك پال� خو��� با 
�حتس���ا� هزينه ����س���ي � حق �لوكاله �كيل� نظر به ����� � محتويا� پر�ند� � ���خو�ست تقديمي با 
عنايت به بندها� 6 � 8 قر����� منعقد� في مابين طرفين (ش���ركت مدير�� خو��� � خو�ند�) با موضوعيت 
خريد خو���� كه مقيد گر�يد� �س���ت چنانچه هر يك �� چك ها� خريد�� تحت هر عنو�� به صد�� گو�هي 
عد� پر��خت منتهي گر�� �ين قر����� به خو�� خو� منفس���خ �س���ت � با توجه به گو�هي صا��� �� بانك 
صا���� به ش���ما�� 0000400742 كه صر�حتا� مبين برگشت چك ها� موضو� قر����� به جهت كسر� 
موجو�� مي باش���د � همچنين مطالبا� شركت �� س���و� خو�ند� منتهي به �صو� نگر�يد� � علي �غم 
�خطا�ها� متعد� شركت� حاضر به �يفا� تعهد�� خو� نشد� �ست� لذ� شو�� با توجه به محتويا� پر�ند� � 
�اليل �بر��� �� ناحيه �كيل خو�ها� با �حر�� ��بطه قر������ في مابين طرفين � �ينكه خو�ند� علي �غم �بال� 
�� جلسه �سيدگي حضو� نيافته � هيچ گونه اليحه �� نيز �� جهت بي حقي خو�ها� به شو�� ���ئه ننمو�� � 
مستند�� خو�ها� مصو� �� �ير�� تعر� باقي ماند� �ست� لذ� شو�� مستند�� به مو�� 10 � 219� 221 � 444 
�� قانو� مدني � مو�� 198� 515 � 519 قانو� �يين ����سي مدني ضمن صد�� حكم بر تأييد فسخ قر����� 
ش���ما�� 179554 �� خصو� يك �ستگا� خو���� �� �� �� به شما�� �نتظامي �ير�� 16�575�67 ��� 
بر �لز�� خو�ند� به فك پال� موصو� به خو�ها� � كليه خس���ا��� ����سي � حق �لوكاله �كيل طبق تعرفه 
قانوني صا�� � �عال� مي ���� ��� صا��� غيابي � ظر� مهلت 20 ��� �� تا�يخ �بال� قابل ��خو�هي �� همين 

شو�� � سپس 20 ��� بعد قابل تجديدنظر خو�هي �� ���گا� عمومي محل مي باشد. 
عبد�هللا مهرعلي تبا�  - قاضي شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

پر�ند� كالس���ه 9709983904102687 ش���عبه 1 ش���و��� حل �ختال� بر��� 
تصميم نهايي شما��9709973904103407

خو�ها�: خو���س���ا�� مدير�� با �كالت �قا� �حيم ���يش مال فر�ند عليمحمد 
 به نشاني تهر�� � بلو�� فر��� غر�� بين � ���� � پر��نه� � 21 ساختما� كا��� 

�3� ��حد19
خو�ند�: خانم مريم �صفهاني پو� فر�ند غالمحسن به نشاني ما�ند��� � نوشهر � منطقه2 

� هفت تير � كوچه هفت تير2� نبش شاليز�� �94
خو�سته ها:

1� تأييد فسخ قر����� (مالي)
2� مطالبه خسا��� ����سي
3� �لز�� به فك پال� خو���

گر�ش���كا�� خو�ها� ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ به طرفيت خو�ند� تقديم ��شته كه پس �� ��جا� به 
�ين شو�� � ثبت به كالسه فو� � جر� تشريفا� قانوني �� �قت فو� �لعا�� تحت نظر �ست مالحظه مي گر�� 
�عضا� شو�� نظريه مشو�تي خو� �� كتبا� �عال� ��شته� لذ� با بر�سي ����� � محتويا� پر�ند� ختم �سيدگي 

�عال� � به شر� �تي مبا��� به صد�� ��� مي گر��:
��� قاضي شو��:

�� خصو� ���خو�ست شركت خو���س���ا�� مدير�� به �كالت �قا� �حيم ���يش موال به طرفيت خانم 
مريم �صفهاني پو� فر�ند غالمحس���ن به خو�سته تنفيذ فسخ قر����� شما�� 1076725 � �لز�� به فك پال� 
خو��� با �حتس���ا� هزينه ����س���ي � حق �لوكاله �كيل� نظر به ����� � محتويا� پر�ند� � ���خو�س���ت 
تقديمي با عنايت به بندها� 6 � 8 قر����� منعقد� في مابين طرفين (ش���ركت مدير�� خو��� � خو�ند�) با 
موضوعيت خريد خو���� كه مقيد گر�يد� �س���ت چنانچه هر ي���ك �� چك ها� خريد�� تحت هر عنو�� به 
صد�� گو�هي عد� پر��خت منتهي گر�� �ين قر����� به خو�� خو� منفسخ �ست � با توجه به گو�هي صا��� 
�� بانك صا���� به ش���ما�� 0000779405 كه صر�حتا� مبين برگشت چك ها� موضو� قر����� به جهت 
كسر� موجو�� مي باشد � همچنين مطالبا� شركت �� سو� خو�ند� منتهي به �صو� نگر�يد� � علي �غم 
�خطا�ها� متعد� ش���ركت� حاضر به �يفا� تعهد�� خو� نشد� �ست� لذ� شو�� با توجه به محتويا� پر�ند� � 
�اليل �بر��� �� ناحيه �كيل خو�ها� با �حر�� ��بطه قر������ في مابين طرفين � �ينكه خو�ند� علي �غم �بال� 
�� جلس���ه �سيدگي حضو� نيافته � هيچ گونه اليحه �� نيز �� جهت بي حقي خو�ها� به شو�� ���ئه ننمو�� � 
مس���تند�� خو�ها� مصو� �� �ير�� تعر� باقي ماند� �ست� لذ� شو�� مستند�� به مو�� 10 � 219� 221 � 444 
�� قانو� مدني � مو�� 198� 515 � 519 قانو� �يين ����س���ي مدني ضمن صد�� حكم بر تأييد فسخ قر����� 
شما�� 1076725 �� خصو� يك �ستگا� خو���� �� �� �� به شما�� �نتظامي �ير��72�943�88 ��� 
بر �لز�� خو�ند� به فك پال� موصو� به خو�ها� � كليه خس���ا��� ����سي � حق �لوكاله �كيل طبق تعرفه 
قانون���ي صا�� � �عال� مي ���� ��� صا��� غيابي � ظر� مهلت 20 ��� �� تا�يخ �بال� قابل ��خو�هي �� همين 

شو�� � سپس 20 ��� بعد قابل تجديدنظر خو�هي �� ���گا� عمومي محل مي باشد. 
عبد�هللا مهرعلي تبا�  -  قاضي شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

پر�ند� كالس���ه 9709983904102905 شعبه 1 ش���و��� حل �ختال� بر��� 
تصميم نهايي شما��9709973904103420

خو�ها�: خو���سا�� مدير�� با �كالت �قا� �حيم ���يش مال فر�ند عليمحمد 
به نش���اني �س���تا� تهر�� � بلو�� فر��� غر�� بي���ن � ���� � پر��نه� � 21 

ساختما� كا��� � �3� ��حد19
خو�ند�: �قا� سعيد جا�يد� فر فر�ند فير�� به نشاني �ستا� ���بايجا� شرقي � تبريز  � 

منطقه7� � ��� �هن هتل ��يا� كو� شقايق � شهد� �4 �1
خو�سته ها:

1� تأييد فسخ قر����� (مالي)
2� �لز�� به فك پال� خو���

گر�شكا�� خو�ها� ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ به طرفيت خو�ند� تقديم ��شته كه پس �� ��جا� به 
�ين شو�� � ثبت به كالسه فو� � جر� تشريفا� قانوني �� �قت فو� �لعا�� تحت نظر �ست مالحظه مي گر�� 
�عضا� شو�� نظريه مشو�تي خو� �� كتبا� �عال� ��شته� لذ� با بر�سي ����� � محتويا� پر�ند� ختم �سيدگي 

�عال� � به شر� �تي مبا��� به صد�� ��� مي گر��:
��� قاضي شو��:

�� خصو� ���خو�ست شركت خو���س���ا�� مدير�� به �كالت �قا� �حيم ���يش موال به طرفيت �قا� 
سعيد جا�يد� فر فر�ند فير�� به خو�سته تنفيذ فسخ قر����� شما�� 1013237 � �لز�� به فك پال� خو��� 
با �حتس���ا� هزينه ����س���ي � حق �لوكاله �كيل� نظر به ����� � محتويا� پر�ند� � ���خو�ست تقديمي با 
عنايت به بندها� 6 � 8 قر����� منعقد� في مابين طرفين (ش���ركت مدير�� خو��� � خو�ند�) با موضوعيت 
خريد خو���� كه مقيد گر�يد� �س���ت چنانچه هر يك �� چك ها� خريد�� تحت هر عنو�� به صد�� گو�هي 
عد� پر��خت منتهي گر�� �ين قر����� به خو�� خو� منفس���خ �س���ت � با توجه به گو�هي صا��� �� بانك 
صا���� به ش���ما�� 136/796442 كه صر�حتا� مبين برگشت چك ها� موضو� قر����� به جهت كسر� 
موجو�� مي باش���د � همچنين مطالبا� شركت �� س���و� خو�ند� منتهي به �صو� نگر�يد� � علي �غم 
�خطا�ها� متعد� ش���ركت� حاضر به �يفا� تعهد�� خو� نشد� �ست� لذ� شو�� با توجه به محتويا� پر�ند� � 
�اليل �بر��� �� ناحيه �كيل خو�ها� با �حر�� ��بطه قر������ في مابين طرفين � �ينكه خو�ند� علي �غم �بال� 
�� جلس���ه �سيدگي حضو� نيافته � هيچ گونه اليحه �� نيز �� جهت بي حقي خو�ها� به شو�� ���ئه ننمو�� � 
مستند�� خو�ها� مصو� �� �ير�� تعر� باقي ماند� �ست� لذ� شو�� مستند�� به مو�� 10 � 219� 221 � 444 
�� قانو� مدني � مو�� 198� 515 � 519 قانو� �يين ����سي مدني ضمن صد�� حكم بر تأييد فسخ قر����� 
شما�� 1013237 �� خصو� يك �ستگا� خو���� �� �� �� به شما�� �نتظامي �ير��15�213�15 ��� 
بر �لز�� خو�ند� به فك پال� موصو� به خو�ها� � كليه خس���ا��� ����سي � حق �لوكاله �كيل طبق تعرفه 
قانوني صا�� � �عال� مي ���� ��� صا��� غيابي � ظر� مهلت 20 ��� �� تا�يخ �بال� قابل ��خو�هي �� همين 

شو�� � سپس 20 ��� بعد قابل تجديدنظر خو�هي �� ���گا� عمومي محل مي باشد. 
عبد�هللا مهرعلي تبا�  - قاضي شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

آگهي مزايده
ش�ركت �يس�ندگي بافندگي نجف �با� �� حا� تصفيه �� نظر ���� �قال� �ير �� ��طريق مز�يد� 
به فر�� برس���اند. 1� يك �س�تگا� ليفتر�� 2 تني سهند. 2� يك �س�تگا� پژ� جي �� �يكس 
م�د� 1385. 3� �ثاثي�ه � تجهي�ز�� ����� مس�تعمل. 4� �ب�ز���ال� � ل�و��� كا�گاه�ي 
مس�تعمل. 5� �بز���ال� مس�تعمل ��مايش نخ � پنبه. متقاضيا� مي تو�نند جهت با��يد � ��يافت 
فر� ش���ر�يط ش���ركت �� مز�يد� �� تا�يخ 97/10/22 لغايت 97/11/2 �� س���اعت ����� به ����: 
نجف �با� �نتها� خيابا� �ما� خميني ش���ركت �يسندگي � بافندگي مر�جعه نمايند � يا با شما�� تلفن 

09131312334 تما� حاصل فرمايند.
هيئت تصفيه شركت �يسندگي بافندگي نجف �با� (سهامي خا�)

بدينوس���يله ب���ه س�يد مس�عو� مير�قاس�ي ���ك�ي 
فر�ندسيدمحمد �بال� مي گر�� كه ���خو�ستي به خو�سته 
تنفيذ فس���خ قر����� خو��� به �نضما� هزينه ����سي به 
طرفيت شما به �ين شو�� تقديم كه به كالسه 973216 
ثبت � بر�� ��� سه شنبه 1397/10/25 ساعت 13:00 
�قت �س���يدگي تعيين گر�يد� �ست جهت �سيدگي 
�� �ين ش���و�� حاضر ��غير�ينصو�� تصميم مقتضي �خذ 

خو�هد شد.
مهديه �هقا�  - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

بدينوس���يله ب���ه محم�د پو�قل�ي گا��� فر�ن���د حافظ 
�بال� مي گر�� كه ���خو�س���تي به خو�س���ته تنفيذ فسخ 
قر����� خو��� به �نضما� هزينه ����سي به طرفيت شما 
به �ين ش���و�� تقديم كه به كالسه 973260 ثبت � بر�� 
���سه شنبه 1397/10/25 ساعت 12:00 �قت �سيدگي 
تعيين گر�يد� �ست جهت �س���يدگي �� �ين شو�� حاضر 

��غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

بدينوس���يله به فاطمه �مير �بر�هيمي �يزنا� فر�ند �لما� 
�بال� مي گر�� كه ���خو�س���تي به خو�س���ته تنفيذ فسخ 
ق���ر����� خو��� به �نضما� هزينه ����س���ي به طرفيت 
شما به �ين ش���و�� تقديم كه به كالسه 972966 ثبت 
� بر�� ��� سه ش���نبه 1397/10/25 س���اعت 14:00 
�قت �س���يدگي تعيين گر�يد� �ست جهت �سيدگي 
�� �ين ش���و�� حاضر �� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ 

خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

بدينوس���يله ب���ه �فش�ين عين �لله�ي با��ي�ل فر�ند �صغر 
�بال� مي گر�� كه ���خو�س���تي به خو�س���ته تنفيذ فسخ 
قر����� خو��� به �نضما� هزينه ����س���ي به طرفيت 
شما به �ين ش���و�� تقديم كه به كالسه 972976 ثبت 
� بر�� ��� سه ش���نبه 1397/10/25 س���اعت 13:15 
�قت �سيدگي تعيين گر�يد� �ست جهت �سيدگي �� �ين 

شو�� حاضر �� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

بدينوس���يله به �حيد غالمي فر�ند شمس  علي �بال� مي گر�� 
كه ���خو�ستي به خو�س���ته تنفيذ فسخ قر����� خو��� 
به �نضما� هزينه ����س���ي به طرفيت شما به �ين شو�� 
تقديم كه به كالسه 973231 ثبت � بر�� ���سه شنبه 
1397/10/25 س���اعت 12:30 �قت �سيدگي تعيين 
گر�يد� �س���ت جهت �س���يدگي �� �ين ش���و�� حاضر 

��غير�ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهد� �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

بدينوس���يله ب���ه �ه�������ر� �س�ولي فر�ن���د محمو� 
�بال� مي گر�� كه ���خو�س���تي به خو�س���ته تنفيذ فسخ 
قر����� خو��� به �نضما� هزينه ����س���ي به طرفيت 
شما به �ين ش���و�� تقديم كه به كالسه 972961 ثبت 
� بر�� ���سه شنبه 1397/10/25 ساعت 14:00 �قت 
�سيدگي تعيين گر�يد� �ست جهت �سيدگي �� �ين شو�� 

حاضر �� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

شركت تعا�ني مسكن فرهنگيا� تهر�� پونك ��نظر ���� يك �ستگا� �پا�تما� متعلق به خو� �� به ����: تهر�� � ميد�� تجريش � 
خيابا� شهيد ��بند� � پال�86 طبقه ��� به شر� �يل �� طريق مز�يد� به فر�� برساند.

تخليه � �ما�� تحويل25/000/000/000 �يا�سه خو�به با كف پا�كت پا�كينگ  � �نبا��140مترمربعپال� ثبتي 10 � 9 � 13630/8

متقاضيا� بر�� ��يافت �سنا� مز�يد� � با��يد ���ها� شنبه 97/10/22 لغايت ��شنبه 97/10/24 �� ساعت 10 لغايت 15 به ���� فو� 
مر�جعه نماييد.

تلفن تما�: 09193387855           تلفن �فتر تعا�ني: 44878377
مديرعامل تعا�ني مسكن فرهنگيا� تهر�� پونك � نعمت �له محر�بي مشتقين

موسسه تحقيقا� خا� � �� �� نظر ���� تكميل كا�ها� ساختمانى � �جر�� تاسيسا� بر� � مكانيك 
ساختمانها� مركز� � جنبى خو� �� طبق نقشه ها � مشخصا� فنى �� طريق مناقصه عمومى ( �� مرحله ��) 
به پيمانكا� ��جد صالحيت ��گذ�� نمايد. لذ� �� شركتها� ��جد صالحيت �عو� بعمل مى �يد جهت خريد 
�سنا�� نقشه ها � شر�يط مناقصه بر�سا� مند�جا� �ير به �فتر مهندسين مشا�� طر� � �نديشه به ���� 

پال�50- طبقه ��� مر�جعه نمايند. خيابا� 32  خيابا� سيدجما� �لدين �سد�با��  تهر�� 
بع���د �� ��كا� نو  ميد�� �س���تاند���- جا�� مش���كين �ش���ت  مح�ل �جر�� پر��� : كر�   1 

بلو�� �ما� خمينى- موسسه تحقيقا� خا� � �� 
شر� كا�: تكميل كا�ها� ساختمانى � �جر�� تاسيسا� بر� � مكانيك مجموعه مجتمع ��مايشگاهى   2

موسسه تحقيقا� خا� � �� 
بر���� پر���: حد�� 110 ميليا�� �يا� بر�سا� فها�� بها� سا� 1397 سا�ما� برنامه � بو�جه.  3

مد� �جر�� پر���:24 ما� شمسى �� تا�يخ �بال� قر�����.  4
5-حد�قل �تبه پيمانكا� پايه 3 ساختما� � پايه 5 تاسيسا�.

6  تامين �عتبا� پر��� �� محل �عتبا��� تملك ����ييها� س���رمايه �� سا�ما� تحقيقا�� �مو�� � تر�يج 
كشا���� مى باشد.

7  پيش پر��خت به ميز�� 25% مبلغ قر����� � طبق مقر��� پر��خت خو�هد شد.
8- متقاضيا� مبلغ پيش���نها�� خو� �� بصو�� مشخص � بر�سا� ��صد� كسر يا �ضافه  نسبت به مبلغ 

بند 3 �عال� � �� پاكت « � » بصو�� ال� � مهر شد� تحويل نمايند.
مهل�ت � مح�ل ��ياف�ت �س�نا�: �� تا�يخ 1397/10/20 لغايت پايا� �قت ����� ��� پنجش���نبه   9

مو��1397/10/27 �فتر مهند� مشا�� به ���� فو�.
مهلت � محل تحويل �س�نا�:�� ��� ش���نبه 97/10/29 لغايت پايا� �قت ����� ���چها�ش���نبه    10
1397/11/10 به ���� مند�� �� بند 1- ��حد �مو� مالى ( پيش���نها� �هند� ش���ر�يط خصوصى � ساير 

�سنا�مناقصه �� با قيد عبا�� « مو�� قبو� �ست » مهر � �مضا� نمو�� � تحويل نمايد)
تا�يخ با�گشايى پاكتها :ساعت 10 صبح ��� شنبه مو�� 1397/11/13 �� محل موسسه تحقيقا�   11

خا� � �� � مد� �ما� بر�سى پيشنها�ها حد�كثر يك هفته پس �� با�گشايى پاكت ها مى باشد.
12  مبل���غ تضمين ش���ركت �� مناقصه ب���ه ميز�� 6 ميلي���ا�� �يا� بصو�� ضمان���ت نامه بانكى يا 

چك تضمين شد� بانكى �� �جه موسسه تحقيقا� خا� � ��.
مي�ز�� ضمانت حس�ن �جر�� تعهد��: 10 ��صد مبلغ ق���ر����� بصو�� ضمانت نامه بانكى يا   13

چك تضمين شد� بانكى � يا سپر�� نقد� �� �جه موسسه تحقيقا� خا� � �� 
14  كا�فرما �� �� يا قبو� پيشنها�ها مختا� مى باشد.

15  هزينه �گهى بر عهد� برند� مناقصه �ست.
16  پيمانكا��� جهت كس���ب �طالعا� بيشتر مى تو�نند با مهندسين مشا�� طر� � �نديشه به ���� فو� 

88639018 تما� حاصل نمايند. � يا تلفن ها� 88254976 
موسسه تحقيقا� خا� � ��
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اخبار کوتاهتاشهاي بي  نتيجه برای قانوني جلوه دادن استثنای   سرپرستان فدراسيونها

پیروزی ژاپن و ازبکستان در جام ملت ها
تی���م ملی ژاپن در دی���دار اولش در جام 
ملت های آسیا 2019 مقابل ترکمنستان به پیروزی 
رسید.به گزارش خبرگزاری فارس، ژاپنی ها در 
نیمه اول فرصت جدی برای گلزنی نداشتند و 
در این بین ترکمنستان با یک بازی منطقی  موفق 
ش���د در دقیقه 26  با شوت سرکش ارسانمراد 
امانوف، کاپیتانش به گل برتری برسد و در نهایت 
بازی در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به نفع 
ترکمنستان شگفتی ساز به پایان رسید.ژاپنی ها در نیمه دوم موفق شدند در 
دقیقه 56 با گل اوساکو بازی را به تساوی بکشانند و حماتشان دو چندان 
شد تا جایی که بعد از 2 دقیقه  اوساکو گل دوم خودش و تیمش را به ثمر 
رساند. سامورایی ها در دقیقه 71 بوسیله دوان گل سومشان را زدند.ترکمنستان 
پس از دریافت گل سوم به خودش آمد و در نهایت در دقیقه 79 ترکمن ها 
از روی نقطه پنالتی گل دومشان را بوسیله اتایوف به ثمر رساندند. در نهایت 

این دیدار با نتیجه3 بر 2 به نفع سامورایی ها به پایان رسید.
در دیگر دیدار که جان دار تر از بازی اول بود ازبکستان 2 بر یک عمان 
را از پیش رو برداشت در حالی که در دقایق پایانی داور از صحنه مشکوک 

به پنالتی برای عمانی ها صرف نظر کرد.
»شاعر فوتبال« در تاار مشاهیر ماراکانا جاودانه شد

رونالدینیو فوق ستاره اسبق تیم 
ملی برزیل به تاار مشاهیر ورزشگاه 
مشهور ماراکانا واقع در ریودوژانیرو 
پیوست تا رد پای »شاعر فوتبال« در 
قلب تاریخ جاودانه شود.به گزارش 
ایرنا، خبرگزاری آسوش���یتد پرس 
نوشت: رونالدینیو که در سال 2002 به 
همراه سلسائو جام قهرمانی جهان را 
باای سر برد و چهار سال بعد یعنی 
در سال 2006 به همراه آبی اناری ها 

عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را تصاحب کرد، به این افتخار نائل آمد.
س���تاره 38 س���اله سال های نه چندان دور باشگاه بارسلونا، با این افتخار به 
جمع بزرگانی همچون پله، گارینکا، زیکو و یک دوجین نام بزرگ دیگری 
پیوست که ردپای خود را در تاار مشاهیر این ورزشگاه پرآوازه به یادگار 

گذاشته اند.
شکست سنگین شینجیانگ با حضور حامد حدادی

تیم بسکتبال ش���ینجیانگ در 
حضور س���تاره ایرانی خود در لیگ 
چین مغلوب گواندونگ شد.به گزارش 
خبرنگار ورزش���ی خبرگزاری فارس، 
رقابت های لیگ بسکتبال چین پیگیری 
شد و تیم شینجیانگ در حضور حامد 
حدادی مقابل گواندونگ قرار گرفت.
در این بازی که با شکس���ت 115 بر 
89 شینجیانگ همراه بود حدادی 30 
دقیقه و 10 ثانیه در ترکیب تیمش قرار 
داشت و در این مدت 7 امتیاز، 14ریباند، 4 پاس منجر به گل، 3 توپ ربایی 
و 2 باک شات داشت.تقابل حدادی و جیان لیان، سنتر تیم ملی بسکتبال 
چین که بارها در مسابقات آسیایی مقابل هم قرار گرفته اند، از نکات جالب 

توجه این بازی بود.
رکورد ویژه پیتسی با عربستان

خوان آنتونیو پیتسی به اولین سرمربی تاریخ 
عربستان تبدیل شد که به برد در جام جهانی و 
جام ملت ها می رسد.به گزارش ایسنا و به نقل 
از اهداف، تیم ملی فوتبال عربستان موفق شد 
در اولین دیدار خود در جام ملت های آسیا کره 
شمالی را که یک نیمه 10 نفره بازی کرد، با 4 
گل شکست دهد. خوان آنتونیو پیتسی سرمربی 
عربستان بعد از این برد صاحب یک رکورد ویژه 

در تاریخ فوتبال عربستان شد و به اولین سرمربی تاریخ سعودی ها تبدیل شد 
که به برد در جام ملت ها و جام جهانی دست می یابد.تیم او در جام جهانی 
موفق شد مصر را با نتیجه 2 بر یک شکست دهد و اکنون نیز بعد از برتری 

4 بر صفر برابر کره شمالی، این رکورد برای پیتسی ثبت شد.

بحث حضور یا عدم حضور سرپرستان 
فدراس���یونهاي ورزشي، در انتخابات رؤساي 
فدراس���یونها، به بحثي کشدار و بي نتیجه از 
منظر قانون تبدیل شده که اما وزارت ورزش 
و جوانان با به میان آوردن تبصره هایي که بیشتر 
جنبة توصیه اي یا پیشنهادي دارد تا جنبة قانوني؛ 
قصد دارد یک بام و دو هواي بوجود آورده در 

این زمینه را، توجیه کند. 
پیش از این و طي س���الهاي گذش���ته، 
سرپرستان فدراسیونها، منعي براي حضور در 
انتخابات رؤساي فدراسیونها را نداشتند به شرط 
اینکه در یک مهلت قانوني تأیید شده، از سمت 
سرپرستي، استعفا بدهند. با توجه به اخبار ضد 
و نقیض، جا افتاد که سرپرستان اجازه حضور در 
انتخابات را ندارند و بدون اینکه کسي بپرسد این 
ماجرا قانوني است یا نه، از سوي همه، قانوني 
تلقي مي شد تا جائیکه وقتي قرار بود سرپرستي 
در انتخابات فدراسیونها، شرکت کند، خاف 
قانون به نظر مي رسید و همین موضوع باعث 
شد تا با رجوع به قوانین موجود، مشخص شود 
که حضور سرپرستان فدراسیونها در انتخابات 
رؤساي فدراسیونها، هیچ منع قانوني ندارد و هر 
سرپرستي که حائز شرایط ازم باشد، مي تواند 

داوطلب حضور در انتخابات باشد. 
در چنین شرایطي بود که از سوي برخي 
سرپرستان فدراسیونها که از سوي وزارت ورزش 
و جوانان، منصوب مي شوند، اعام شد که به 
دلیل بوجود نیامدن شائبه هایي مبني بر استفاده از 
رانت هاي احتمالي که شانس سرپرستان را در 
انتخابات بیشتر مي کند، وزارت ورزش از همه 
سرپرستاني که مسئولیت مي پذیرند، مي خواهد تا 
براي رعایت اخاقیات، از حضور در انتخابات 
رؤساي فدراسیونها، خودداري کنند. اصواً این 
ماجرا پیش���تر در زمان انتخابات سال گذشته 
فدراس���یون بسکتبال مطرح شد یعني زمانیکه 
پریچهره سرپرست فدراسیون در آخرین روز 
ثبت نام از کاندیداها، قصد داوطلب ش���دن را 
داشت اما از سوي داورزني منع شد و از همان 
زمان هم اعام شد سرپرستان نباید شرکت کنند 
چون باید اخاقیات رعایت شود و کاندیداها 
از شرایطي مساوي براي حضور در انتخابات، 
برخوردار باش���ند. این ماجرا به همین صورت 
پیش رفت تا روزي که رسول خادم از فدراسیون 
کش���تي کناره گیري کرد و بني تمیم سرپرست 
شد و داورزني معاون ورزش حرفه اي وزارت 
ورزش حض���ور بنی تمی���م را در انتخابات، 
طب���ق قانون اعام کرد با این توجیه که چون 
سرپرستان عموماً از خانواده آن ورزش نیستند 
وزارت ورزش و جوانان آنان را از حضور در 
انتخاب���ات منع مي کند اما براي فردي مثل بني 
تمیم که از خانواده کش���تي است، این استثناء 
بوجود مي آید. یعني بعد از آنکه بارها از سوي 
وزارتي ها بخصوص اسبقیان مدیرکل دفتر امور 
فدراسیونها، اعام شد که بدلیل اخاقي نبودن 

حضور سرپرستان، وزارت همه را از این ماجرا، 
منع ک���رده، داورزني توجیه  دیگري پیدا کرد 
تا در قانون نانوش���ته گذشته وزارت ورزش، 

استثناهایي پیدا کند. 
در این میان اما هرگز توضیحي داده نشد که 
چرا قبل و یا حداقل بعد از سرپرستي بني تمیم،  
در سایر فدراسیونهای مشمول داشتن سرپرست، 
از مدیران توانمند و حائز ش���رایطي از جنس 
همان ورزش براي سرپرستي استفاده نشد تا آنان 
هم بتوانند از این استثناء قانون نانوشته وزارت 
ورزش، بهره مند شوند و باز، مدیران وزارتخانه، 

شدند سرپرستان سایر فدراسیونها! و شاید از 
آنجا که این توجیهات س���طحي و غیراصولي 
معاونت ورزش قهرماني وزارت ورزش، جامعه 
ورزش را قانع نمي کرد، این روزها یکي دیگر 
از مدیران با اظهارنظري دیگر، سعي در توجیه 
بهتري در این زمینه، داش���ته است. به تازگي 
مهدي مس���تجاب الدعوه مسئول امور مجامع 
وزارت ورزش و جوانان و مشاور امور مشترک 
فدراسیونها، اظهارنظري کرده که در نوع خود، 

جالب است. 
مستجاب الدعوه بعد از آنکه تأکید کرده که 
قانون صریحاً اجازه مي دهد تا هر سرپرستي در 
انتخابات ریاست فدراسیونها شرکت کند یک 
پرانتز باز مي کند و مي گوید: »البته رئیس مجمع با 
لحاظ کردن شرایط مي تواند در مورد فدراسیونها 
و برگ���زاري مجامع انتخاباتي آنها، تصمیماتي 
بگیرد. بر همین اساس در مورد فدراسیونهایي که 
بدلیل اجراي قانون منع بکارگیري بازنشستگان، 
توسط سرپرست اداره مي شوند، با لحاظ کردن 
یک س���ري موارد و جلوگیري از عدم ایجاد 
هرگونه ش���بهه، اینگونه تصمیم گیري شد که 
سرپرستان آنها، اجازه اي براي ورود به انتخابات 
را نداش���ته باشند و تنها موظف به مهیا کردن 
شرایط قانوني، براي برگزاري مجمع و تسهیل 

انتخابات شدند.« 
اظهارنظری مبه���م چرا که »لحاظ کردن 

ش���رایط« یا »لحاظ کردن یک سري موارد« به 
خودي خود پرابهام است چون براي آن مصداق 
ی���ا مثالي ارائه نش���ده و به همین جهت هم 
مشخص مي شود که این اظهارنظر هم نه قانون 
که همان توصیه هاي قبلي در لباس دیگر است. 
وگرنه مگر مي شود که نگاه به این یک بام و دو 
هوا در مورد سرپرستان فدراسیون، در قانوني 
صریح عنوان ش���ده باشد اما معاونت ورزش 
قهرماني از آن خبر نداشته باشد تا براي یکی 
از کاندیداها، از »جنس ورزش بودن« را اصل 
بداند و یا مثاً اسبقیان بدون اطاع از آن، اشاره 

به غیر اخاقي بودن حضور سرپرس���تان را در 
انتخابات رؤساي فدراسیونها، کرده باشد. خب 
اگر قانوني صریح در این زمینه وجود دارد پس 
چ���را مدیران وزارت ورزش، یک لقمه را دور 
سر خود چرخانده و سپس وارد دهان کرده اند؟ 
کافي بود از همان ابتدا به قانون اشاره کنند تا 

استثنائات هم سؤال برانگیز نشود. 
در هر حال اگر چه با اظهارنظر مس���ئول 
امور مجامع وزارت ورزش مبني بر تصمیم گیري 
رئیس مجم���ع در مواردي خاص این ماجرا 
جنبة  قانوني پیدا نمي کند، اصواً این اظهارنظر 
چندگانه مدیران یک وزارتخانه در مورد یک 
موضوع واحد، فقط ابهامات و اتفاقا شائبه هایي را 
بیشتر مي کند که گویا وزارت ورزش و جوانان 
در تصمیم گیري هایي که به جاي قانوني بودن 
بیشتر جنبة توصیه یا پیشنهاد را دارد، قصد داشته، 

آنها را از میان بردارد. 
باید اذعان کرد که با این ش���رایط، تمام 
تاشهایي که وزارتخانه براي قانوني جلوه دادن 
استثنائات در بین سرپرستان فدراسیونها براي 
حضور در انتخابات رؤساي فدراسیونها، بکار 

بسته، عمًا  قانع کننده نبوده است! 
یک بام و دو هوای وزارت ورزش در 

مورد سرپرستان
»سرپرست «هایی که رسیدگی به رتق و 
فتق فدراسیون ها را عهده دار هستند می توانند 

برای ریاست فدراسیون کاندیدا شوند البته اگر 
به دلیلی غیر از اجرای قانون بازنشسته ها حکم 

گرفته باشند.
خبرگزاری مهر - گروه ورزش: این روزها 
حضور »سرپرس���ت« ها در ورزش پررنگ تر 
از همیشه است به خصوص اینکه تعداد قابل 
توجهی از فدراس���یون ها با مدیریت آنها اداره 
می ش���وند و این افراد هستند که حداقل در 
ظاهر و بر اس���اس حکم دریافتی، موظف به 
فراهم کردن شرایط برگزاری مجمع انتخاباتی 
فدراسیون خود می باشند تا مدیریت آن را به 

ثبات برسانند.
والیبال، کش���تی، هندبال، کاراته، جودو، 
قایقرانی، هاکی، چوگان، ورزش های سه گانه 
و ورزش ناشنوایان فدراسیون هایی هستند که 
با سرپرس���ت اداره می شوند و به همین دلیل 
وزارت ورزش باید برگزاری مجامع انتخاباتی 
آنه���ا را در اولویت کارهای خود قرار دهد به 
خصوص اینکه برخی از این فدراس���یون ها 
جزو رشته های المپیکی به حساب می آیند که 
ورزشکاران و تیم هایشان میادین انتخابی المپیک 

2020 توکیو را پیش رو دارند.
تنیس هم جدیدترین فدراسیونی است که 
مدیریت آن به سرپرست داده شده است. البته 
سرپرست این فدراسیون مجید شایسته است 
که دو دوره متوالی ریاس���ت این فدراسیون را 
بر عهده داش���ته و اتفاقا کاندیدای دوره جدید 
انتخابات هم شد. انتخاباتی که پروسه برگزاری 
آن به دایل نانوشته - تک کاندیدا بودن - به 
عقب برگشت داده شد تا از اول و با ثبت نام 

مجدد کاندیداها انجام شود.
همین مسئله ابهاماتی را ایجاد کرده مبنی 
بر اینکه مجید شایسته به دلیل سرپرست شدن 
نمی تواند ورود دوباره به انتخابات تنیس داشته 
باشد این در حالی است که یک مقام مسئول 
در  وزارت ورزش تاکید دارد بر اینکه منعی برای 
شایس���ته و سرپرستان مشابه او جهت کاندیدا 
شدن و حضور در انتخابات فدراسیون مطبوع 
خود وجود ندارد. وی در عین حال گفت که 
ش���رایط کاندیدا شدن برای همه سرپرست ها 

یکسان نیست!
مهدی مس���تجاب الدعوه مسئول امور 
مجامع وزارت ورزش و مشاور امور مشترک 
فدراسیون های ورزشی در گفتگو با خبرنگار 
مهر با بی���ان اینکه آئین نامه انتخابات رئیس 
فدراسیون ها منعی برای نام نویسی و کاندیدا 
شدن سرپرستان نگذاشته، گفت: همه افراد در 
صورت دارا بودن شرایط احراز انتخاب رئیس 
فدراس���یون - مصوب 96/6/14 - می توانند 
برای ش���رکت در مجمع انتخاباتی فدراسیون 
ها، کاندیدا شوند. هیچ محدودیتی برای هیچ 
فردی و حتی کسانی  که به عنوان سرپرست، 
فدراسیون را اداره می کنند وجود ندارد. وی در 
این رابطه ادامه داد: البته رئیس مجمع با لحاظ 

کردن شرایط می تواند در مورد فدراسیون ها و 
برگزاری مجامع انتخاباتی آنها تصمیماتی بگیرد. 
بر همین اساس در مورد فدراسیون هایی که به 
دلیل اجرای قانون منع به کارگیری بازنشسته ها 
توسط سرپرست اداره می شوند، با لحاظ کردن 
یک س���ری موارد و جلوگیری از عدم ایجاد 
هرگونه ش���بهه، اینگونه تصمیم گرفته شد که 
سرپرستان آنها اجازه ای برای ورود به انتخابات 
نداشته باشند و تنها موظف به مهیا کردن شرایط 
قانونی برای برگزاری مجمع و تسهیل فرآیند 

انتخابات شدند.
ب���ه گفته مس���تجاب الدعوه و با لحاظ 
کردن این موضوع که به جز فدراس���یون های 
مش���مول قانون منع به کارگیری بازنشسته ها، 
ورود سرپرس���ت های دیگر فدراسیون ها به 
انتخابات بامانع است، سرپرست فدراسیون های 
والیبال، کاراته، جودو، هندبال، قایقرانی، چوگان، 
ورزش های س���ه گانه و ورزش ناش���نوایان 
حس���ب تصمیمات اتخاذ شده امکان کاندیدا 
شدن برای احراز پس���ت ریاست ندارند اما 
سرپرست دو فدراسیون کشتی و تنیس از این 
قاعده مستثنی هستند و می توانند کاندیدا شوند 
چراکه برای کش���تی به خاطر استعفای رسول 
خادم سرپرست انتخاب شد و در مورد تنیس 
هم پایان دوره ریاست شایسته باعث سرپرستی 
او شده است. وی همچنین در مورد هاکی که 
اجرای قانون منع به کارگیری در آن با درگذشت 
مرحوم بهرام شفیع همزمان شد نیز تاکید کرد 
که هاکی هم جزو فدراس���یون هایی است که 
مشمول قانون منع به کارگیری بازنشسته ها بود 
و به همین دلیل سرپرست این فدراسیون اجازه 

کاندیدا شدن ندارد.
مس���ئول امور مجام���ع وزارت ورزش 
همچنین در مورد حق رای کاندیداها در مجامع 
انتخاباتی اینگونه توضیح داد: از میان کاندیداها 
تنها رئیس فدراسیون که خود نیز کاندیدا شده 
اس���ت، حق رای دارد آنهم در صورتیکه دوره 
چهارساله ریاستش به اتمام نرسیده باشد. حتی 
اگر یک روز از دوره چهارس���اله وی گذشته 
باشد وی هم حقی برای رای دادن در مجمع 
انتخاباتی ندارد. کمااینکه در مجمع انتخاباتی 
فدراسیون انجمن های ورزشی، محمد علیپور 

چنین حقی نداشت.
مش���اور دفتر امور مشترک فدراسیون ها 
یادآور شد: طبق آئین نامه انتخاباتی فدراسیون ها، 
روسای هیات های اس���تانی اعضای مجمع 
هس���تند که حق رای هم دارند. در غیاب وی 
نماینده هیات رئیسه هیات استانی می تواند با 
 معرف���ی نامه ازم و حفظ حق رای در مجمع 

شرکت کند.
این مقام مسئول در وزارت ورزش تاکید 
کرد که آئین نامه انتخاباتی فدراسیون ها بدون 
هیچ دخل و تصرفی در مورد مجمع انتخاباتی 

همه فدراسیون ها اجرا می شود.

واکنش وزیر به مشاجره جدید کی روش و برانکو
وزیر ورزش و جوانان  درباره مصاحبه ای 
ک���ه کارلوس کی روش در پایان بازی با یمن 
انجام داد با خبرنگاران صحبت کرد.به گزارش" 
ورزش س���ه" مسعود سلطانی فروزیر ورزش و 
جوانان در رابطه با اینکه اختاف کارلوس کی 
روش و برانکو ایوانکوویچ سرمربیان تیم ملی و 
پرسپولیس در جام ملتهای آسیا هم ادامه دار شده 
و آیا وزارت ورزش قصد ندارد تذکری به این 
افراد بدهد، گفت:»  بهتر است که همه انرژی را صرف حمایت از تیم ملی 
مان بکنیم و امیدوارم بتوانیم قهرمان شویم.« وزیر ورزش همچنین با بیان اینکه 
برای بازیکنان تیم ملی پاداش هایی را در نظر گرفته است در ادامه با بیان 
اینکه ممکن است برای حمایت از تیم ملی به امارات برود افزود:» امیدوارم 
در مراحل بعدی کنار تیم باشیم. تا اان همیشه در کنار تیم بوده ام و تاش 

می کنم که بازهم کنار تیم ملی باشم.«
سهراب مرادی کاندیدای بهترین وزنه بردار جهان شد

فدراسیون جهانی وزنه برداری 
همچون سالهای گذشته، امسال هم 
اقدام به انتخاب بهترین وزنه بردار 
سال کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، 
فدراسیون جهانی وزنه برداری با 
هدف انتخاب بهترین وزنه بردار 
س���ال 2018 جهان اقدام به انتشار 
لیست کاندیداها کرد که نام سهراب 

مرادی قهرمان  المپیک و جهان نیز در بین برترین ها وجود دارد.س���هراب 
مرادی به همراه »یولی ایراوان« از اندونزی، »لیئو ژیائو جون« از چین، »سیمون 
مارتیروسیان« از ارمنستان و »اشا تااخادزه« از گرجستان برای کسب عنوان 
بهترین وزنه بردار مرد س���ال 2018 جهان رقابت می کند.سایت فدراسیون 
جهانی وزنه برداری )IWF( آخرین مهلت شرکت در این نظرسنجی را تا 

31 ژانویه )11بهمن ماه( اعام کرده است.
هفتمی آسیا برای تیم دوچرخه سواری جوانان ایران

در جریان برگزاری مس���ابقات 
دوچرخه س���واری پیست قهرمانی 
آس���یا 2019، تیم جوانان ایران در رده 
هفتم رقابت های تعقیبی تیمی ایستاد.به 
گزارش ایرنا و براساس اعام فدراسیون 
دوچرخه سواری، رقابت های قهرمانی 
آسیا در قسمت پیست به میزبانی کشور 
اندونزی در پیست دوچرخه سواری 
شهر جاکارتا آغاز شد . ترکیب چهار 
نفره تیم ملی ایران در رشته تعقیبی تیمی شامل عماد محمدی، داود محمد 
آبادی، امیر حسین محمدی و علی لبیب بود.در پایان رقابت های تعقیبی تیمی 
آقایان رده س���نی جوانان ملی پوش���ان کشورمان که پس از یک سال غیبت 
دوباره در این رشته شرکت کرده بودند با ثبت زمان 4 دقیقه و 31 ثانیه در 

جایگاه هفتم قرار گرفتند.
هفته نهم لیگ برتر بسکتبال در غیاب صدرنشین

هفته نهم لیگ برتر بسکتبال 
امروز در غیاب صدرنشین مسابقات 
برگزار خواهد ش���د.به گزارش 
خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، 
نهمین هفته از لیگ برتر بسکتبال 
امروز برگزار می شود و پتروشیمی 
بندرامام که صدرنشین و تیم بدون 
شکست مسابقات است، این هفته 

با قرعه استراحت روبرو شده است تا مهمترین بازی هفته را جنوبی ها و 
شمالی ها در آبادان برگزار  کنند؛ جایی که نفتی ها میزبان شهرداری گرگان 
خواهند بود. هر دو تیم بازی های هفته قبل خود را با شکست پشت سر 
گذاشته  و زیر تیغ انتقادها رفته اند.شیمیدر پس از استراحتی که در هفته قبل 
داشت، در مشهد میهمان آویژه صنعت پارسا خواهد بود و به نظر نمی رسد 
نماینده تهران کار سختی را داشته باشد.در سایر دیدارها نیروی زمینی که 
دو برد پیاپی را کسب کرده به دنبال سومین پیروزی مقابل پدافند دزفول 
در خان���ه خواهد ب���ود و پگاه تهران و ذوب آهن نیز دیگر بازی تهران را 

برگزار می کنند.

اخبار کوتاه داخلی

اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در اقدامی عجیب 
و در فاصله کمتر از بیست و چهار ساعت تا برگزاری مجمع، 
تصمیم به لغو آن گرفتند و یک دلیل عجیب تر را برای لغو 

مجمع عنوان کردند!
ب����ه گزارش خبرنگار مهر، پس از کش و قوس فراوان 
برای تعیین تکلیف اعضای بازنشسته فدراسیون فوتبال و ماندن 
مهدی تاج، قرار ش����د این فدراسیون در مجمع عادی خود 

تکلیف سایر بازنشسته ها   و افراد جانشین آنها را مشخص کند. 
 درحالی که قرار بود این مجمع بعدازظهر روز چهارشنبه 19 
دیماه برگزار شود، سایت فدراسیون فوتبال شامگاه سه شنبه با 
انتشار اطاعیه ای به نقل از اعضای هیات رئیسه، خبر از لغو 

این مجمع داد. متن این اطاعیه به شرح زیر است:
»هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ایران مصوب می نماید که 
با درخواست تعدادی از اعضای مجمع و همچنین ماحظه 

ش����رکت تیم ملی فوتبال جمهوری اسامی ایران در رقابت 
های جام ملت های آس����یا و ضرورت تمرکز همه جانبه بر 
موفقیت تیم ملی، مجمع عمومی عادی فدراسیون فوتبال که 
مقرر بود در تاریخ 19 دی ماه 1397 برای تصویب صورت 
های مالی، گزارش حسابرس����ی و بازرسی، برنامه و بودجه 
فدراسیون و اصاحات مقررات انضباطی برگزار گردد، ملغی 
و تاریخ جدید آن در اولین جلس����ه هیات رئیس����ه تعیین و 

اعام خواهد شد.«
دلیل لغو مجمع عادی فدراسیون فوتبال از سوی اعضای 
هیات رئیسه در حالی بازیهای تیم ملی اعام شده است که 
برنامه جام ملت ها و بازیهای ایران از ماهها قبل مشخص بود 
و اگر قرار بود مجمع همزمان با بازیهای تیم ملی برگزار نشود 
باید از ماهها قبل این مجمع لغو می شد نه کمتر از بیست و 

چهار ساعت مانده تا برگزاری مجمع!

معاون اش���تغال و خودکفایی کمیته امداد امام 
خمینی)ره( با تشریح سرنوشت 2هزار و 500 میلیارد 
تومان اعتبار تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی به 
کمیته امداد امام خمینی برای اشتغالزایی مددجویان، 
توضیحاتی درب���اره عدم اقدام بانک مرکزی در این 

زمینه ارائه کرد.
 حجت اه عبدالملکی در گفتگو با تسنیم  اظهار 
داشت: زمانی که قرار بود قانون اشتغال پایدار روستایی 
و عش���ایری در مجلس تصویب شود، کمیته امداد 
پیش���نهاد داد در قانون مزبور ذکر شود تا بخشی از 
این منابع برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد 
در روستاها و مناطق عشایری استفاده شود که مورد 

پذیرش واقع نشد و در قانون هم نیامد.
این مقام مس���ئول در کمیته ام���داد افزود: از 
اردیبهش���ت امسال، به پیشنهاد خود دولت، قرار شد 
کمیته امداد هم برای در اختیار گرفتن بخشی از این 
منابع ورود کند؛ بر این اساس تفاهم نامه ای بین سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت رفاه امضا و قرار شد 2 هزار 

و 500 میلیارد تومان از منابع قانون مورد اش���اره که 
مجموعاً 12 هزار و 800 میلیارد بود، در اختیار کمیته 
امداد قرار گیرد. عبدالملکی توضیح داد: منابع این قضیه 
به این ش���کل است که رهبر معظم انقاب اسامی 
اجازه دادند یک و نیم میلیارد دار از صندوق توسعه 
ملی برداشت و تبدیل به ریال شود که 6 هزار و 400 
میلیارد تومان می شد؛ شبکه بانکی هم طبق قانون باید 
همین میزان اختصاص دهد که جمعاً 12 هزار و 800 
میلیارد تومان می شود. معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 
امداد اضافه کرد: از این عدد قرار بود 2 هزار و 500 
میلی���ارد توم���ان به کمیته امداد   و یک هزار و 250 
میلیارد تومان هم مشترکاً به بهزیستی و بنیاد شهید 
اختصاص یابد؛ بر این اساس ازم بود سامانه »کارا« 
که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متناس���ب 
با این پروژه طراحی شده بود، به نحوی اصاح شود 
تا فرایند مربوط به مددجویان کمیته امداد هم در آن 
لحاظ شود. وی ادامه داد: انجام فرایندهای یادشده، مدتی 
طول کش���ید و بعد پرونده های مربوط به مددجویان 

کمیته امداد در حالی راهی بانک های عامل شد که دو 
قسط از مبلغ مزبور یعنی 50 درصد مبلغ 12 هزار و 
800 میلیارد تومان، واریز شده بود اما ما وقتی مراجعه 
کردیم، گفتند پول تمام شده و به متقاضیان دیگر در 
بخش خصوصی، پرداخت شده است. این مقام مسئول 
در کمیته امداد گفت: در ارتباط با 50 درصد نخست 
این مبلغ، فقط 150 میلیارد تومان به مددجویان کمیته 
امداد یعنی نیم درصد از دو هزار و 500 میلیارد تومان 

پرداخت شده است.
  دختران بلوچس��تان و  گلس��تان درصدر 

بازماندگان از تحصیل
خبر دیگر اینکه، فاطمه رهبر معاون حمایت و 
س���امت کمیته امداد با بیان اینکه بر اساس آخرین 
آمار اخذ ش���ده از وزارت رفاه تعداد افراد بازمانده 
از تحصیل تحت حمایت کمیته امداد 2615 نفر در 
س���ال تحصیلی جاری بوده  اند، گفت: بخش عمده 
بازماندگان از تحصیل در دو استان سیستان و بلوچستان 

و گلستان هستند.

طبق آخرین آمار منتش���ر شده 
در س���ایت داده نم���ا در تهران بیش 
از 8 میلی���ون و 600هزار نفر زندگی 
می کنند که منطقه 4با داشتن جمعیتی 
بالغ بر 920 هزار نفر، پرجمعیت ترین 
و منطقه 9 با داشتن حدود 174 هزار 
نفر کم جمعیت ترین منطقه شهر تهران 

محسوب می شوند.
همچنی���ن محله فتح در منطقه 
9 ته���ران با 86 نف���ر به عنوان کم 
جمعیت ترین محله ش���هر شناخته 
می ش���ود؛ از طرفی تهرانپارس غربی 
با داشتن جمعیتی بالغ بر 125هزار نفر 

پرجمعیت ترین محله پایتخت است.
  روابط عمومی سازمان فناوری 
اطاعات و ارتباطات ش���هرداری با 

اع���ام این خبر، برای این که بدانید 
در ته���ران محله هایی وجود دارد که 
پرجمعیت تر از بس���یاری شهرهای 
بزرگ کش���ور است، یا برای دانستن 
تعداد آپارتمان های تهران به تفکیک 
مساحت یا مناطقی با بیشترین تعداد 
کتابخانه های عمومی به سایت »داده 
نمای« ش���هرداری تهران سری بزنید. 
 ب���ا مراجعه به ای���ن وبگاه به آدرس 
data.tehran.ir می توان از اطاعات 
آماری ش���هر که در دسته بندی های 
تفکیک ش���ده با نمودار، جداول و 
توضیحاتی همراه اس���ت به سادگی 
اس���تفاده کرد. طبق آمار منتشر شده 
در س���ایت داده نمای تهران، محله 
تهرانپ���ارس غربی در منطقه چهار با 

داشتن جمعیتی بالغ بر 125هزار نفر 
پرجمعیت ترین محله و ش���لوغ تر از 
ش���هرهای بزرگ و قدیمی مثل بندر 
انزلی، اهیجان و چابهار است.  محله 
مس���عودیه در منطقه 15 و جنت آباد 
جنوبی در منطقه پنج به ترتیب پس 
از تهرانپارس غربی پرجمعیت ترین 
و همچنین محله بوس���تان وایت در 
منطقه 19 و کوهس���ار در منطقه یک 
هم بعد از فت���ح، کم جمعیت ترین 
محات شهر تهران هستند.  همچنین 
متراکم ترین منطق���ه تهران به لحاظ 
جمعی���ت، منطقه 10 با آمار 399 نفر 
بر هر هکتار محسوب می شود. منطقه 
22 هم با آمار 30 نفر بر هر هکتار کم 
تراکم ترین منطقه تهران است. وجود 

بافت ریزدانه در منطقه 10 و زمین های 
عریض در منطقه 22 نش���ان دهنده و 
دلی���ل حجم باا و کم تراکم در این 
دو منطقه است.  گفتنی است، سازمان 
فاوای ش���هرداری تهران، سایت »داده 
نما« را در دوره جدید مدیریت شهری 
با هدف دسترس���ی آزاد شهروندان به 
داده های ش���هر، راه اندازی و در آن 
اق���دام به رونمایی از آمار و اطاعات 
مختلفی در حوزه هایی مثل ارتباطات، 
امور قضایی، انرژی، آموزش، بازارهای 
مالی، جمعیت و نیروی انسانی، حمل 
و نقل و انبارداری، آب و هوا، صنعت 
و معدن، عمران شهری و... کرده است. 
اطاعات این سایت به مرور در حال 

به روزرسانی و تکمیل است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان 
این که خرید و فروش کودکان مورد مهمی است که 
وجود دارد، گفت: جان کودکان در معرض خطر است 
لذا  باید سامانه الکترونیکی برای ارائه خدمات تمامی 

دستگاه های اجرایی به کودکان کار ایجاد کنیم.
به گزارش فارس، مس���عودی فرید در جلسه 
س���اماندهی وضع ک���ودکان کار و خیابان، گفت: 
سیاس���ت های آسیب ساز که در فضای کان کشور 
وجود دارد ما را به این حجم از آسیب ها رسانده است. 
کمیساریای عالی پناهندگان و همچنین سفارت های 
افغانستان،  پاکستان و نهادهای انتظامی بهتر است به 
وضع کودکان کار اتباع در کشور رسیدگی کنند زیرا 

بحث قاچاق کودکان یکی از مهمترین مش���کات 
حال حاضر اس���ت که باید به آن رسیدگی شود و 
دید که این افراد با همین روش زندگی در آینده چه 

وضعی خواهند داشت.
وی افزود: آیین نامه س���ال 84 اجرایی شد که 
جای چندین دستگاه در آن خالی بود. در عمل ما 
این طرح را اجرا نکردیم و به اصاح موارد موجود 
نپرداختیم لذا باید ساماندهی کودکان کار و خیابان در 
دستور کار قرار گیرد. بیش از چهار سال است که 
اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان معطل 
مانده که اگر کاری نکنیم چهار سال دیگر هم اجرای 
این طرح طول خواهد کشید و حال که کودک کار 

نیاز کمک فوری ما دارد از بین برود.
معاون امور اجتماعی س���ازمان بهزیستی بیان 
کرد: NGOها و سمن ها در محله های آسیب زا به 
خصوص هرندی مستقر هستند و خرید و فروش 
کودکان مورد مهمی اس���ت که اکنون وجود دارد و 
جان بسیاری از کودکان در این میان در معرض خطر 
است. مسعودی فرید افزود: ما باید سامانه الکترونیکی 
برای ارائه خدمات تمامی دستگاه ها به کودکان کار 
ایجاد کنیم زیرا براساس آن تعامل دستگاه ها و قدرت 
چانه زنی آنان باا می رود و این سامانه تولی گری هر 
بخش و دستگاه را در هر نقطه از تهران مشخص 

می  کند.

پرداخت »تسهیات اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد« در انتظار اقدام بانک مرکزی

خرید و فروش کودکان جان آنان را تهدید می کند 

پر جمعیت ترین و کم جمعیت ترین مناطق و محات تهران

۸۵  درصد  آب تهران به فاضاب  تبدیل  می شود
 "حدود 85 درصد آب مصرفی تهران به فاضاب تبدیل می ش���ود؛ یعنی850 
میلیون متر مکعب فاضاب شهری در سطح شهر تولید می شود در حالی که طرح 

فاضاب پایتخت کامل نیست."
رئیس اداره محیط زیست شهر تهران در گفتگو با مهر  با اعام این مطلب افزود: 
روانآب هایی که از ارتفاعات شمال تهران مثل رودخانه کن یا رود- دره هایی مثل 
فرحزاد، دربند، گابرده و ... منشا می گیرند آب های سالمی را داخل شهر می آورند 
اما متأسفانه جاهایی فاضاب هایی از اماکن مسکونی و سایر آاینده هایی که در 
شهر است  به این رودها و رود - دره ها اضافه و به فاضاب تبدیل می شود.

محمدحسین بازگیر افزود: در تهران حدود یک میلیارد متر مکعب آب در 
سال مصرف  و تقریبا حدود 85 درصدش به فاضاب تبدیل می شود. یعنی 850 
میلیون متر مکعب فاضاب شهری در سطح شهر داریم. طرح فاضاب تهران 
هم کامل نیست اگرچه شروع شده است.   وی ادامه داد: حدود 70 درصد شبکه 
اکنون نصب شده است اما تصفیه خانه های ایجاد شده تقریبا با 35 درصد ظرفیت 
فعال هستند. پس یک بخشی از فاضاب های خانگی ما همچنان رهاست یا وارد 

آبهای سطحی می شود. یک جاهایی هم به آبهای زیرزمینی اضافه می شود.

مدیرکل بیم���ه  گری و درآمد 
سازمان بیمه سامت گفت: این سازمان 
برای نوزاد فاقد کد ملی و شناسنامه که 
نمی توان برای او دفترچه بیمه سامت 
صادر کرد، امکان استفاده از دفترچه 

بیمه مادر را فراهم کرده است.
به گزارش ایسنا، امیر پیروزیان 
درباره ارائه خدمات این س���ازمان به 
نوزادان گفت: سازمان بیمه سامت 
ایران به منظور حمایت از خانواده هایی 
که فرزند آن���ان از بدو تولد نیاز به 
دریافت خدمت درمانی دارد و با توجه 
به اینکه نوزاد فاقد کد ملی و شناسنامه 

است و نمی توان برای او دفترچه بیمه 
سامت صادر کرد، امکان استفاده از 
دفترچه بیمه مادر برای دریافت خدمت 
در بخش بستری و در قالب ضوابط 
مربوط به ه���ر یک از صندوق های 
بیمه ای سازمان بیمه سامت فراهم 

کرده است.
وی به مدارک مورد نیاز اش���اره 
کرد و گفت: پس از صدور شناسنامه 
برای نوزاد، سرپرس���ت می تواند با 
ارایه شناسنامه خود و شناسنامه نوزاد 
نس���بت به صدور دفترچه بیمه نوزاد 

اقدام کند.

امکان استفاده از دفترچه بیمه سامت مادر 
برای نوزاد فاقد کد ملی و شناسنامه

دلیل عجیب هیات رئیسه فدراسیون فوتبال براي لغو مجمع عادی

شر� مختصر� �� كا�:
فر��سىنا� منطقه بر�
970110696شما�� مناقصه

�يمن سا�� نقا� نا �يمنموضو� مناقصه
4,269,587,820مبلغ بر���� �نجا� كا� (�يا�)

مبلغ ضمانتنامه شركت �� مناقصه( فر�يند 
339,000,000��جا� كا� ) ( �يا� )

�� ��� پنج شنبه تا�يخ  1397/10/20  لغايت ��� سه شنبه تا�يخ 1397/10/25مهلت فر�� �سنا�
تا ساعت 12 ��� شنبه تا�يخ 1397/11/06تا�يخ ��يافت �سنا� مناقصه �� مناقصه گر��

ساعت  13 ��� شنبه تا�يخ  1397/11/06تا�يخ با�گشائي �سنا� مناقصه
تهر�� خيابا� ملك �لشعر�� بها� نبش خيابا� ���ند�  –منطقه بر� فر��سى-����� �بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا� منطقهمحل تحويل � با�گشايي �سنا�

ن�و� س�پر�� ش�ركت �� مناقص�ه ( فر�ين�د ��ج�ا� كا� ): به صو��  ضمانت نامه بانكي  � يا چك تضمين ش���د� بانكي  يا ���يز �جه به حس���ا� جا�� ش���ما�� 
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 �� هر مناقصه � مبلغ 1,500,000 �يا� بصو�� �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�هايى 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 ميباشد. 
- هزينه ��� �� نوبت �گهى �� ���نامه �طالعا� بعهد� 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 عمومى شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ(سهامى خاص)

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى  نوبت دوم
شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ���� �جر�� عمليا� �يمن سا�� نقا� نا �يمن �� محد��� عملياتى منطقه 

بر� فر��سى خو� �� به پيمانكا��� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد . 

شركت پتر�شيمي �يال� (س���هامي خا�) �� نظر ���� مقد�� 2475 
تن محص���و� پلي �تيلن گريد 8200B خ���و� �� �� طريق مز�يد� عمومي 
با �عايت ش���ر�يط � �لز�ما� مش���ر�� �� جد�� �ير جه���ت صا���� به 
متقاضيا� ��جد ش���ر�يط به فر�� �س���اند. ضمنا�� ش���ر�يط ش���ركت 
 �� مز�ي���د� �� طريق مر�جعه ب���ه ��گا� �لكتر�نيكي ش���ركت به ����:

 WWW.ILAMPETRO.COM بخش با��گاني (مناقصه � مز�يد�)� 
قابل ��يافت مي باشد.

پلي �تيلن گريد 8200Bشر� كاال� مز�يد� ��:1
2475 تنتنا�:2

3
تا�يخ � ساعت برگز��� مز�يد� �نالين 
(تا�يخ � �ما� برگز��� مز�يد� قابل 

تمديد نمي باشد)
��� ��شنبه مو�خه 24�10�97 

ساعت:14:00 � 13:00 به �قت �ير��

نشريه ICISمبنا� ���ئه پيشنها� قيمت:4
��� مجتمع پتر�شيمي �يال� به صو�� FCAمحل تحويل كاال� مز�يد� ��:5

شر� پر��خت:6
���يز 10 ��صد سپر�� حسن �نجا� كا� 

به نسبت مبلغ كل پيشنها�� پس �� �بال�� 
�لباقي قبل �� شر�� حمل به شما�� 

حسا� مند�� �� پيش فاكتو� 

10 ��� كا�� پس �� ���يز كل �جه �ما� حمل:7
(PI) قطعي 

���� �يميل جهت ��سا� �نالين 8
Chief-sales@ilampetro.comپيشنها� قيمت مطابق بند3:

9

متقاضيا� شركت �� مز�يد� عمومي مي بايست ثبت �� خا�� �� �ير�� بو�� � 
مد��� ثبت خا�جي خو� �� حد�كثر 72 ساعت قبل �� ���ئه پيشنها� قيمت به 
�يميل Chief-sales@ilampetro.com يا به ���� ��حد فر�� شركت 
پتر�شيمي �يال�: تهر�� �  بلو�� �فريقا �  پايين تر �� پل شهيد همت � ساختما� 

با��گاني پتر�شيمي �  طبقه ��� تسليم نمايند.
برند� مز�يد� حق ��گذ��� � �نتقا� مو�� معامله به غير �� ند���.10
پتر�شيمي �يال� �� �� يا قبو� كليه پيشنها�ها مختا� مي باشد.11

���بط عمومي شركت پتر�شيمي �يال�

آگهي مزايده عمومي
شركت پتروشيمي ايالم

شركت پتر�شيمي �يال�

فراخوان برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي

 خريد تجهيزات آموزشي و كمك آموزشى شماره 97/13
����� كل نوس���ا�� � توسعه � تجهيز مد��� �س���تا� تهر�� �� نظر ���� با �عايت قانو� برگز��� مناقصا� � �ئين نامه ها� مربوطه مناقصه �� مرحله �� خريد 
تجهيز�� �ستاند��� �مو�شى � كمك �مو�شى مو�� نيا� خو� جهت �ستفا�� �� مد��� سطح �ستا� �� توليد � تامين كنندگا� �يصال� �� �� طريق سامانه تد��كا� 
�لكتر�نيكي ��لت برگز��نمايد. لذ� �� كليه ش���ركتها� ��جد شر�يط كه �مكانا� ال�� � صالحيت � سو�بق �جر�ئي � تخصصي مو�� بحث �� ���� مي باشند �عو� به 
عمل مي �يد با توجه به شر�يط عمومي � �ختصاصي مند�� �� �سنا� �قد�� نمايند. توضيح �ينكه كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �طالعا� � �سنا� مناقصه 
عمومي� تحويل �سنا� � مد���� ��سا� �عوتنامه� ���ئه پيشنها� مناقصه گر�� � با�گش���ايى پاكت ها �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت(ستا� )به 
���� www.setadiran.ir �نجا� خو�هد شد � ال�� �ست مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلي� مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� � ��يافت گو�هي �مضا� 

�لكتر�نيكي �� جهت شركت �� مناقصه محقق سا�ند.

برآورد ريالىمحل تامين اعتبار  عنوان تجهيزات رديف
مبلغ تضمين فرآيند ارجاع 

كار  (ريال)

14/600/000/000730/000/000از محل اعتبارات اسناد خزانه اسالمى بند ”ب“ تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 كالسى– ادارى1

4/000/000/000200/000/000از محل اعتبارات اسناد خزانه اسالمى بند ”ب“ تبصره 5 قانون بودجه سال 1397كمك آموزشى(رايانه اى)2

3
هوشمندسازى  1
( ديتا پروژكتور )

2/100/000/000105/000/000از محل اعتبارات اسناد خزانه اسالمى بند ”ب“ تبصره 5 قانون بودجه سال 1397

4
هوشمندسازى 2 

( برد هوشمند )
2/250/000/000112/500/000از محل اعتبارات اسناد خزانه اسالمى بند ”ب“ تبصره 5 قانون بودجه سال 1397

3/000/000/000150/000/000از محل اعتبارات اسناد خزانه اسالمى بند ”ب“ تبصره 5 قانون بودجه سال 1397فرش سجاده اى نمازخانه5

مهلت ��يافت �سنا� مناقصه عمومي:  ساعت 14 ���  ��شنبه تا�يخ 97/10/24
مهلت ��سا� پاسخ مناقصه عمومي:  ساعت 14 ���  شنبه تا�يخ 97/11/06

تا�يخ با�گشائي مرحله ��� پاكتها� مناقصه :  ساعت 10 ���  يكشنبه تا�يخ   07 /11/ 97 
  www.dres.ir/tehran سايت سا�ما� نوسا�� به نشاني �� iets.mporg.ir ين �گهي عال�� بر پايگا� ملي �طال� �ساني مناقصا� به نشاني�

نيز قابل ��يت مي باشد.
�طالعا� تما� �س�تگا� مناقصه گز�� : ���� : تهر�� -  باالتر �� ميد�� �نك - خيابا� ش���هيد خليل ���� - ����� كل نوسا�� مد��� �ستا� 

تهر�� - ��حد قر�����ها � تلفن 88779510-1
�طالعا� تما� سامانه ستا� جهت �نجا� مر�حل عضويت �� سامانه  � پشتيبانى مركز 41934 

����� كل نوسا�� مد��� �ستا� تهر��

نوبت ���

�� �جر�� ما�� 9 قانو� نظا� مهندس���ي � كنتر� س���اختما� � مو�� 52 � 53 
�يين نامه �جر�يي �� � به �ستنا� شيو� نامه تشكيل مجامع عمومي سا�ما� ها� 
نظا� مهندسي ساختما�� مجمع عمومي عا�� ساليانه سا�ما� نظا� مهندسي 
ساختما� �ستا� ���بيل� ��� س���اعت 15 ��� سه شنبه مو�� 1397/11/23 
�� محل س���الن �مفي تئاتر ساختما� مركز� س���ا�ما� � �� صو�� عد� حد 
نصا� نوبت ��� مجمع عمومي عا�� س���اليانه� ساعت 15 ��� پنج شنبه مو�� 
1397/12/2 �� محل مجتمع فرهنگي � هن���ر� فد� (��قع �� �بتد�� جا�� 
���بيل � تبريز) برگز�� مي گر��. بدينوس���يله �� كليه �عضا� محتر� س���ا�ما� 
�عو� مي نمايد كه �� �ما� � مكا� صد��لذكر با همر�� ��ش���تن كا�� عضويت 
معتبر حضو� بهم �س���انند.  برنامه مجمع: پيش �� �ستو�:  � تال�� �ياتي 
چند �� كال� �... مجيد  � س���ر�� جمهو�� �سالمي �ير��  � سخنر�ني ها� پيش 

�� �ستو�
�ستو� جلسه:  � �فتتا� مجمع عمومي توسط �ئيس سا�ما�  � �نتخا� هيأ� 
�ئيسه موقت (س���ني) مجمع  � �نتخا� هيأ� �ئيسه �صلي مجمع  � گز��� 
عملكر� ساالنه هيأ� مدير� � �عال� نظر نس���بت به �� توسط �ئيس سا�ما�  
� گز��� تر��نامه س���ا� مالي منتهي به تا�يخ 1396/12/29 توسط �ئيس يا 
خز�نه ��� س���ا�ما�  � گز��� با��� س���ا�ما� �� خصو� تر��نامه سا� مالي 
1396  � بر�سي � تصويب تر��نامه سا� مالي منتهي به تا�يخ 1396/12/29  � 
گز��� متمم بو�جه س���ا� 1397 توسط �ئيس يا خز�نه ��� سا�ما�  � گز��� 
با��� سا�ما� �� خصو� متمم بو�جه سا� 1397  � بر�سي � تصويب متمم 
بو�جه س���ا� 1397  � گز��� بو�جه پيشنها�� س���ا� 1398 توسط �ئيس 
يا خز�نه ��� سا�ما�  � گز��� با��� س���ا�ما� �� خصو� بو�جه پيشنها�� 
س���ا� 1398  � بر�سي � تصويب بو�جه پيشنها�� س���ا� 1398  � تعيين � 
تصويب منابع ���مد� س���ا�ما� مطابق ما�� 37 قانو� نظا� مهندسي � ساير 
مقر��� ال�� �الجر�  � تعيين حق عضويت � حق ����يه ساالنه �عضا� سا�ما�  
� تعيين ���نامه كثير�النتش���ا� بر�� �طالعيه ها� سا�ما�  � صد�� مجو� بر�� 
�جا�� مستغال� ساختما� ها� ����� سا�ما� �� كليه شهرستا� ها  � بر�سي � 
�تخا� تصميم نسبت به ساير �مو�� كه طبق قو�نين � �يين نامه ها مربو� نظا� 

مهندسي �ستا� � �� صالحيت مجمع عمومي �ست.
هيأ� مدير� سا�ما� نظا� مهندسي ساختما� �ستا� ���بيل

سازمان نظام مهندسى ساختمان 
استان اردبيل

بسمه تعالي
اطالعيه

برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه 
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اردبيل
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همكار ارجمند جناب آقاي رضاخان احمدلو
با نهايت تأس��ف مصيبت وارده را تسليت عرض نموده، 
از درگاه اي��زد منان براي آن مرحوم علو درجات و براي 

بازماندگان صبر و شكيبايي مسألت داريم.
ام�ور مال�ي � اداره حس�ابداري ها � بودج�ه و 
گزارشات � حقوق و دستمزد � سازمان وصول � 
اداره اموال و انبارهاي مؤسسه اطاعات و شركت 

ايرانچاپ 

خانواده محترم موسوي مجد
جناب آقاي مهندس موسوي مجد

مصيبت وارده را تس��ليت عرض مي نماييم ما را نيز در 
غم خود شريك بدانيد.

دكتر غامرضا خالقي � دكتر اميررضا خالقي

دوست و همكار گرامي جناب آقاي خرازي 
در غم از دس��ت دادن عزيزان به سوگ نشستن صبري 
عظيم مي خواهد. براي ش��ما و خانواده محترمتان صبر 
و ش��كيبايي و براي آن عزيز درگذشته غفران و رحمت 

از خداوند متعال خواستارم.
غامرضا شهري 

اناه و اناليه راجعون
جناب آقاي مياد يوسف زاده 

با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت پ��در گراميتان را به 
جنابعالي و خاندان محترمتان تس��ليت عرض نموده و 
شادي روح آن مرحوم و سامتي و شكيبايي بازماندگان 

را از خداوند متعال مسئلت داريم.
مديرعامل و هيئت مديره شركت اسسكو 
مديران پروژه ها و پرسنل

در دلم بود كه بي دوست نباشم هرگز 
چه توان كرد كه سعي من و دل باطل بود 
به مناس��بت پنجمين سال درگذش��ت برادر عزيزمان 
عليرض�ا فرهمند مترج��م و روزنامه نگار حكيم روز 
جمعه 21 دي ماه از ساعت 10 الي 12 در قطعه نام آوران 

بهشت زهرا)س( يادش را گرامي مي داريم.
خانواده فرهمند 

» اي هميشه باقي«
گذش��ت هرسال باور نبودنت را سخت تر و درك چرايي 

رفتنت را آسانتر مي كند.
ح��ال خوب مي دان��م در اين دني��اي رفتني، هيچ چيز 

ماندني تر از درد رفتن عزيزان نيست.
به مناسبت چهاردهمين سال درگذشت 
»بانو سيمين كميلي« 

يادش گرامي.
هميشه با مني
ادن

دي ماه چه تلخ زمزمه مي كند 
چه شب ها تا سپيده درد كشيدي 

نداي يا علي يا رب كشيدي 
بخواب آرام مادر جان در مزارت 

كه پايان شد تمام دردهايت 
يكس��ال از خاموشي شمع 
وجودم��ان، م��ادر عزيز و 
مهربانمان مرحومه مغفوره 
ش��ادروان فريده الياسي 
)خان�م  قبائ�ي  زري�ن 
اكبري( گذش��ت. بيستم 
دي ماه ي��ادآور صبحگاهي 
اس��ت كه مانن��د طوفاني 
س��همگين زندگي ما را در 
نوردي��د و تار و پود آن را در 

غ��م پيچيد و در اي��ن تند باد مادر عزيزمان چش��مان 
زيباي��ش را براي هميش��ه به رويمان بس��ت. اكنون ما 
مانده اي��م و زخمي ب��ر دل كه هيچ مرهمي التيام بخش 

آن نبود جز ياد و خاطرات شيرينش.
اكنون در اولين س��الگرد درگذش��ت مادر عزيزمان روز 
پنج ش��نبه 97/10/20 بر س��ر مزارش گردهم مي آييم 
و با اش��ك چش��مانمان مزارش را شستشو داده و ياد و 

خاطرش را گرامي مي داريم.
مادرم روحت شاد و يادت گرامي 

هزينه مراسم صرف امور خيريه خواهد شد.
از طرف فرزندان 

آن كس كه برايم نگران بود، پدر بود
آنكس كه مرا راحت جان بود، پدر بود

افسوس كه رفت از سرم آن سايه رحمت
آنكس كه مرا روح و روان بود پدر بود

ب��ا نهاي��ت تأس��ف و تأل��م 
درگذش��ت مرح��وم مغفور  
ح�اج عين اله حش�متي 
بزرگ خاندان حش��متي را 
به اط��اع كليه دوس��تان و 
آشنايان محترم مي رسانيم.

مراس��م س��ومين روز آن 
پنجش��نبه  روز  مرح��وم 
از   97/10/20 م��ورخ 
ال��ي   13:00 س��اعت 
14:30 در مس��جد نظ��ام مافي واق��ع در صادقيه، بلوار 
 آي��ت اه كاش��اني، بع��د از س��ه راه جنت آب��اد برگزار

 مي گردد.
و همچنين مراسم هفتمين روز آن مرحوم روز دوشنبه 
مورخ 97/10/24 از ساعت 15:00 الي 16:30 در محل 
س��الن اجتماعات امام زاده س��يدجعفر و سيده حميده 
 خات��ون واق��ع در اش��رفي اصفهاني، محل��ه باغ فيض

 برگزار مي گردد.
ش��ركت دوستان و آشنايان محترم موجب شادي روح 

آن مرحوم و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود
از ط�رف  خانواده ه�اي حش�متي، ش�ريعتي، 
صحيح النس�ب، نصيري، جليل�ي، پيله ور، زارع 
حس�يني، ش�اه محمدي و س�اير وابس�تگان و 

آشنايان

پاينده ايران
با اندوه بسيار درگذشت سرور ارجمند و گرامي مهندس 
تقي توكلي، از پيش��گامان مكتب پان ايرانيس��م را به 

آگاهي ياران و هم انديشان مي رساند.
سرور ارجمند مهندس تقي توكلي، بامداد سه شنبه 
هجده��م دي م��اه 1397 در زادگاه خود تبريز، ديده از 

جهان فرو بستند.
راه��ش پ��ر رهرو اس��ت، ي��ادش گرام��ي و روانش به 

سپنتامينو.
از سوي ياران و هم انديشان � هوشنگ طالع

مسافر تنها نازنين مادرم حاجيه عفت واحد 
سي وسومين سال پروازت گرامي باد.

دخترت زهره بكتاش

وقتي باران بي بهانه مي بارد
وقتي تو كنارم نيستي

وقتي حتي جاده ها هم بوي انتظار مي دهد
وقتي غريبانه به تو مي انديش��م و وقتي صادقانه برايت 
اشك مي ريزم در ميان دلتنگي ها فرياد مي زنم »پسرم 

كجايي!!«
21 دي م��اه هجدهمين س��الگرد پرواز بي بازگش��ت 
روانش�اد پاس�دار وظيفه مهدي مسگرزاده را به 
س��وگ مي نشينيم. هنوز عطر مهربانيت در كوچه پس 

كوچه هاي قلب هايمان جاريست. 
يادت گرامي.
روحت شاد.

خانواده هميشه داغدارت

هوالباقي

نُه س��ال اس��ت كه يلداي ماه تيره تر از هر يلدايي صبح 
مي شود ولي روشن نه.

نُه سال است آخر پائيز زمستان مي آيد ولي نمي رود.
نُه سال است كه بيهوده منتظريم آن خاك كه مي گويند 
سرد است عادتمان دهد به فراق ولي عادت نمي كنيم.

نُه سال است كه يك آغوش فراخ و پُرمهر همه ما را يكجا 
در بر نمي كشد.

س��وگ ش��ادروان مولود سعيد زاده امس��ال نُه ساله 
مي شود ولي كهنه نه

محمد، مهرك و مهسا

يادبود 
السام عليك يا اباعبداه)ع(

21 دي م��اه س��ال 1397 
مصادف با سي وپنجمين سال 
درگذشت خادم الحسين)ع( 
خدمتگ��زار م��ردم و پدر 
بزرگوارم��ان  و  گرام��ي 
ش��ادروان مرح��وم مغفور 
حاج آقا حسين رياحي نژاد 
مي باش��د. ضم��ن طل��ب 
مغفرت براي آن مرحوم و مادر 
عزيزمان مرحومه مغفوره 

حاجيه خانم زهرا رياحي نژاد )اس�ماعيل نوري( 
و زن��ده ياد ب��رادر گراميمان مرح��وم حاج آقا محمد 

رياحي نژاد ياد و نام آنها را گرامي مي داريم.
خاندان رياحي نژاد

 آگهی تغییرات 
شرکت نگین ساحل رویال سهامی خاص 

به شماره ثبت 322430 و شناسه ملی 10103589144 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/05/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : شرکت افق نیلی خلیج فارس )سهامی خاص( به شناسه 
ملی 10320637769 به نمایندگی علیرضا نورزاده لیاس���ی به شماره ملی به شماره 
ملی 6319923733 بعنوان رئیس هیئت مدیره- شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد 
ایرانیان به شناس���ه ملی 10101471388 )س���هامی خاص( به نمایندگی حسین 
رضایی به شماره ملی 0063436442 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره- شرکت گروه 
مالی مهر اقتصاد )سهامی عام( به شناسه ملی 10101863528 به نمایندگی میاد 
فزونی ش���ماره ملی 0082772207 بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل به مدت 
دو س���ال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور ، قراردادها ، چکها ، بروات و 
سفته ها و غیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل 
با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری 

و پرسنلی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت خواهد بود . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
 )315648(

 آگهی تغییرات
 شرکت افق نیلی خلیج فارس سهامی خاص 

به شماره ثبت 412265 و شناسه ملی 10320637769 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/05/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ش���رکت خدمات بازرگانی 
آینده نگر مهر )سهامی خاص( به نمایندگی آقای وحید نیک نژاد فرزند 
نظام اله به ش���ماره ملی 4911726946 بعنوان رئیس هیئت مدیره. 
شرکت گروه مالی مهر اقتصاد )سهامی عام( به نمایندگی آقای محمد 
تاماری درویشوند به ش���ماره ملی 0072261358 بعنوان نایب رئیس 
هیئت مدیره. شرکت نگین س���احل رویال به نمایندگی آقای محسن 
پیله ور به شماره ملی 4839859205 بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر 

عامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
 )315647(

 آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای ایمن آسایش کوثر شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 337428 و شناسه ملی 10103732361 

به اس����تناد صورتجلس����ه هیئت مدی����ره م����ورخ 1397/08/13 و مجوز ش����ماره 
97/510/100137 مورخه 97/8/15 بیمه دی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمید 
خان دایی قمصری با ش����ماره ملی 0493590870 به نمایندگی از ش����رکت خدمات 
بازرگانی تحفه )سهامی خاص ( به شناسه ملی 10100925765 به عنوان مدیر عامل 
و رئیس هیئت مدیره . آقای س����ید صادق نجابت با ش����ماره ملی 4250127060 به 
نمایندگی از شرکت س����رمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر )سهامی عام ( به شناسه 
ملی 10100932693 ب����ه عنوان نایب رئیس هیئت مدیره . آق����ای علی علی زاده با 
ش����ماره ملی 1601689454 به نمایندگی از ش����رکت منتصران )سهامی خاص ( به 
شناس����ه ملی 10100934959 به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند - کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدات و قرارداد ها با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت 
مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات 
اداری به امضاء مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره خواهد رسید – کلیه اختیارات 
هیئت مدیره بر اساس مفاد ماده 27 اساسنامه شرکت با رعایت صرفه و صاح شرکت و 

مقید به آئین نامه ها و مصوبات هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )315642( 

 آگهی تغییرات
 شرکت مهنازیان سهامی خاص 

به شماره ثبت 35334 و شناسه ملی 10100807552 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/04/23 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : آقای محمد رض���ا معلم کد مل���ی 0944115136 خارج از 
س���هامداران به س���مت مدیر عامل و خانم صدیقه جوانش���یر کد ملی 
0732044162 به س���مت عضو و رئیس هئیت مدیره و آقای محمد علی 
مظفری مجد کد ملی 00433712086 به سمت عضو هیئت مدیره و بهرام 
بهمنی نیا به کد ملی 0036214426 به س���مت نائب رئیس هیات مدیره 
انتخاب شدند . امضا کلیه اوراق و اس���ناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک و 
س���فته و برات و عقود و قراردادها با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضا 
هیئت مدیره همراه با مهر ش���رکت و مکاتبات اداری و عادی با امضا مدیر 

عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

 )315644( 

 آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان وزارت صنایع و معادن 
به شماره ثبت 50310 و شناسه ملی 10100954734 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/12/10ومجوز شماره 
972/15/46278مورخ97/4/4اداره کل تعاون کا ر و رفاه اجتماعی اس���تان تهران 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د :صورتهای مالی منتهی به س���ال 94و95 تصویب شد. 
اعضای اصلی علی البدل هیات مدیره بش���رح ذیل : - خانم پری س���یف الهی ک م 
0045226131 بعنوان عضو اصلی هیات مدیره - آقای س���ید محمدتقی ش���ریفی 
الیردی ک م 2091846007 بعنوان عضو اصلی هیات مدیره - خانم مهناز گلسرخی 
 ک م 2559527324 بعن���وان عضو اصلی هیات مدیره - باقر صفری دس���تجردئی 
ک م0519818441 بعن���وان عض���و اصلی هیات مدیره - آقای جواد اس���کندری 
ش���هرکی ک م 4621792245بعنوان عضو اصلی هیات مدیره - خانم زری نوری 
فرد ک م 0054622336 بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره - آقای حس���ین بنی 
اسدی ک م0530741962 بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال 
انتخاب ش���دند روزنامه اطاعات بعنوان روزنامه کثیر اانتشار جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
 )315641(

 آگهی تغییرات شرکت چرم رخشان در حال تصفیه سهامی خاص 
به شماره ثبت 23551 و شناسه ملی 10100690174 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/08/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عملکرد و صورتهای مالی تصفیه منتهی به 1396/06/31 
به تصویب رسید. موسس���ه حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه 

ملی 10103509060 به سمت ناظر تصفیه برای یک سال مالی تعیین گردید . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )315639( 

 آگهی تغییرات شرکت چرم رخشان در حال تصفیه سهامی خاص 
به شماره ثبت 23551 و شناسه ملی 10100690174 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/08/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عملکرد و صورتهای مالی تصفیه منتهی به 1395/06/31 

به تصویب رسید . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
 )315638(

 آگهی تغییرات
 شرکت تعاونی مسکن کارکنان وزارت صنایع و معادن 
به شماره ثبت 50310 و شناسه ملی 10100954734 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئ���ت مدیره م���ورخ 1396/12/13 ومجوز ش���ماره 
972/15/46278م���ورخ97/4/4اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اس���تان تهران 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محمد تقی ش���ریفی الیردی ک م 2091846007 به 
سمت رئیس هیات مدیره - مهناز گلس���رخی ک م2559527324 به سمت نائب 
رئیس هیات مدیره - باقر صفری دستجردئی ک م0519818441 به سمت منشی 
هیات مدیره انتخاب گردیدند. -خانم پری س���یف الهی ک م0045226131 بعنوان 
مدیرعامل شرکت برای مدت 3 س���ال انتخاب گردید مقرر شد که کلیه قراردادها و 
اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء -1 خانم پری سیف الهی مدیرعامل بعنوان دارنده 
امضاء ثابت و -2 محمد تقی شریفی الیردی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
تعاونی دارای اعتبار خواهد بود. در غیاب رئیس هیات مدیره امضای هر یک از اعضای 
هیات مدیره معتبر است و همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل 

و مهر شرکت معتبرند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
 )315640(

 آگهی تغییرات شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارس سهامی عام 
به شماره ثبت 7422 و شناسه ملی 10100333322 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هیات مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل در 28 بند تفویض نمود : 1( نمایندگی در برابر 
اشخاص ثالث و کلیه وزارتخانه ها ، موسس���ات و ادارات اعم از دولتی و غیردولتی و نیز نهادهای انقابی و عمومی . 2( استخدام، عزل و نصب و تسویه حساب و بازخرید کلیه 
ماموران و کارکنان ش���رکت و استفاده از خدمات قراردادی مشاوران و تعیین شغل و حقوق و دس���تمزد و پاداش آنها طبق آیین نامه های مصوب. 3( تهیه و پیشنهاد مقررات 
و آئین نامه های داخلی به هیئت مدیره جهت تصویب . 4( انجام ترفیع ، تش���ویق ، تنبیه و تعیین سایر شرایط اس���تخدامی کارکنان بر اساس آئین نامه های داخلی و طرح 
طبقه بندی مشاغل شرکت و سایر مقررات مربوط به وزارت کار . 5( تصویب وامهای پرسنلی کارکنان طبق مقررات آئین نامه وام و پرداخت وامهای ضروری موردی با تشخیص 
مدیرعامل . 6( انجام بازخرید مرخصی در مورد کارکنانی که به تشخیص مدیرعامل نیاز به خدمت ایشان وجود دارد. 7( اتخاذ تصمیم نسبت به انجام کلیه ماموریتهای )داخلی 
و خارجی( کارکنان. 8( وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و کارمزد و متفرعات و صدور مفاصا حساب و تسویه برای آنان . 9( پیشنهاد اخذ وام در مقابل توثیق 
اموال شرکت و پیشنهاد اخذ اعتبار از موسس���ات اعتباری غیربانکی و بانکها به هیئت مدیره . 10( پیشنهاد انجام خریدهای خارجی به هیئت مدیره و اخذ مصوبه . 11( انجام 
کلیه خرید و فروش ها و همچنین انعقاد قراردادهای مشاوره و کلیه خدمات تا سقف یک میلیارد ریال. 12( انعقاد قرارداد فروش محصوات تولیدی شرکت )بر اساس قیمتهای 
مصوب هیئت مدیره و ایجاد تسهیات و دادن اعتبار به خریداران و احیاناً تخفیف( و انعقاد قراردادهای تولید کارمزدی. 13( تهیه بودجه سالیانه شرکت و تشکیل کمیته بودجه 
و تس���لیم آن به هیئت مدیره و اخذ مصوبه . 14( اقامه هر نوع دعوی حقوقی و کیفری بطرفیت اش���خاص حقیقی و حقوقی و ورود به هرگونه دعوی چه بعنوان خواهان و چه 
بعنوان خوانده ، در کلیه مراحل قضائی با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر ، تعیین مصدق و کارشناس جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث دعوی 
متقابل و دفاع از دعوی تقابل ، ادعای جعل ، تعیین جاعل ، استرداد سند تقاضای صدور قرار تامین خواسته اعطای مهلت جهت پرداخت مطالبات شرکت به بدهکاران ، استرداد 
دعوی ، دعوی خس���ارت ،تقاضای صدور اجرائیه ، تعقیب عملیات اجرائی ، اخذ محکوم و غیره با حق تعیین وکیل با حق توکیل به غیر ولو کراراً درحدود اختیارات مدیرعامل . 
15( پیشنهاد صلح و سازش دعوی به هیئت مدیره جهت اتخاذ تصمیم . 16( دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها طبق مصوبات هیئت مدیره. 
17( دعوت از هیئت مدیره جهت تشکیل جلس���ات هیئت مدیره . 18( پیشنهاد افزایش و کاهش س���رمایه ، ایجاد اندوخته اختیاری عاوه بر اندوخته قانونی و تقسیم سود 
 بین صاحبان سهام به هیئت مدیره . 19( پیشنهاد سرمایه گذاری در ش���رکتهای جدید التاسیس یا موجود به هیئت مدیره . 20( پیشنهاد اصاح اساسنامه به هیئت مدیره . 
21( اجرای مصوبات هیئت مدیره و مصوبات مجامع پس از تصویب هیئت مدیره . 22( اقاله، فس����خ، ابطال و اصاح هرگونه قرارداد و موافقت  نامه که شرکت منعقد نموده است پس از 
پیشنهاد و تصویب در هیئت مدیره. 23( مبادرت به تقاضا برای ثبت هرگونه عامت تجاری و اختراع پس از تصویب هیئت مدیره. 24( به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در 
صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها پس از تصویب هیئت مدیره. 25( تعیین میزان استهاک ها. 26( تنظیم خاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر 6ماه یک بار و دادن آن 
به بازرس ش����رکت. 27( تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 ایحه اصاح 

قسمتی از قانون تجارت. 28( پیشنهاد هرنوع اندوخته عاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 ایحه اصاح قسمتی از قانون تجارت. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )315643(

 آگهی تغییرات شرکت فراز آریان سهامی خاص 
به شماره ثبت 190391 و شناسه ملی 10102323844

 به اس����تناد صورتجلس����ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
سیدمحمدحسن عائی طالقانی به کد ملی0040940381 و محمد مرادی اردبیلی به کد ملی1465211926 و 
امیرصادق توفیقی به کد ملی0064164357 به س����مت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 
اس����داله رنجبر به کد ملی4172306861 به س����مت بازرس اصلی و س����یدنورالدین جدی حسینی به کد ملی 

2249122441 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )315632( 

 آگهی تغییرات شرکت صنعتی بزین سهامی خاص 
به شماره ثبت 84150 و شناسه ملی 10101287410

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/04/18 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ترازنامه و حس���اب سود و زیان شرکت منتهی به پابان سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. 
- آقایان مس���عود محبعلی کدملی 0051939428 به عنوان بازرس قانونی و حمید غفوری مراد 
کدملی 0047588322 به عنوان بازرس علی البدل برای 1 س���ال مالی انتخاب شدند - روزنامه 

اطاعات جهت نشر آگهی های شرکت برای سال 1397 انتخاب شد . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )315637( 

 آگهی تغییرات شرکت صنعتی نمد سهامی خاص 
به شماره ثبت 447616 و شناسه ملی 10530204162 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/04/23 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت ، منتهی به پایان سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت . 
آقای حمید غفوری مراد کد ملی 0047588322 ب���ازرس اصلی و آقای رحمت اله حاتمی کد 
ملی 2431239195 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1397 انتخاب شدند - روزنامه 

کثیراانتشار اطاعات جهت نشر آگهی های شرکت برای سال 97 انتخاب شد .

 سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )315636(

 آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق تهران سهامی عام 
به شماره ثبت 489154 و شناسه ملی 14005709529 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/04/24 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ترازنامه و حساب س���ود و زیان سال مالی منتهی به1396 مورد تصویب قرار گرفت سازمان 
حسابرسی به شناسه ملی10101136332 به عنوان بازرس قانونی بمدت یک سال مالی انتخاب 

شد روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
)315634( 

 آگهی تغییرات
 شرکت نفت آریا آپادانا سهامی خاص 

به شماره ثبت 456034 و شناسه ملی 14004153123 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/08/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : آقای روزبه کاویان پور دارنده کدملی 2219005089 
به س���مت رئیس هیات مدیره آقای مازیار کاوی���ان پور دارنده کدملی 
0067429270 به س���مت نایب رئیس هیات مدیره آریا کاویان پور 
دارنده کدملی 0440381789 عضو هیات مدیره خش���ایار کاویان پور 
دارنده کدملی 0480190178 خارج از اعضاء هیات مدیره به س���مت 
مدیرعامل تعیین ش���دند . امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل 
چک و س���فته و برات و قراردادها به عهده مازی���ار کاویان پور و آریا 

کاویان پور متفقا همراه با مهر شرکت میباشد . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
 )315633(

 آگهی تغییرات 
شرکت نفت آریا آپادانا سهامی خاص 

به شماره ثبت 456034 و شناسه ملی 14004153123 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/21 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : اعض���اء هیئت مدیره به 
قرار ذیل بمدت دوس���ال انتخاب گردیدند: آق���ای روزبه کاویان پور 
دارنده کدمل���ی 2219005089 آقای مازیار کاویان پور دارنده کدملی 
0067429270 آقای آری���ا کاویان پور دارنده کدملی 0440381789 
آقای بهرام محم���د زاده روحانی دارنده کدمل���ی 0033842736 به 
سمت بازرس اصلی و آقای پیمان صالحی شمس دارنده کدملی شماره 
0080353193 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

انتخاب شدند . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
 )315631(

 آگهی تغییرات شرکت فراز آریان سهامی خاص 
به شماره ثبت 190391 و شناسه ملی 10102323844 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : امیرصادق توفیقی به ک���د ملی 0064164357 
بس���مت رئیس هیات مدیره و سیدمحمدحسن عائی طالقانی به 
کد ملی 0040940381 بسمت نایب رئیس هیات مدیره و محمد 
مرادی اردبیلی به کد ملی1465211926 بسمت مدیرعامل انتخاب 
شدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، 
سفته، قرارداد و عقوداس���امی با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از 
اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسات با 

امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
 )315635(

 آگهی تغییرات شرکت گوار کویر آریا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 430569 و شناسه ملی 10320824063 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/24 سرمایه شرکت از مبلغ 
10000000000 ریال به مبلغ 63051185000 ریال منقس���م به 12610237 سهم 5000 
ریالی با نام از طریق مطالبات حال ش���ده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 

اصاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
 )315628(

 آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 
به شماره ثبت 35235 و شناسه ملی 14004661322 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/07/02 و مجوز شماره 122/41693 
مورخ 97/9/3 س���ازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: روزنامه کثیراانتشار 
اطاعات جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد. حس���ابرس صندوق از “موسسه حسابرسی 
و خدمات مالی فاطر” به “موسسه حسابرس���ی بیات رایان به شناسه ملی 10100168482 به 

نمایندگی علیرضا شهریاری به کد ملی 0492053308” تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )315626( 

 آگهی تغییرات شرکت دنا قطعه سهامی خاص 
به شماره ثبت 99803 و شناسه ملی 10101437877 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/18 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د : - تراز نامه و صورت حساب سود و زیان س���ال مالی منتهی به1396/12/29 به تصویب رسید. 
- موسس���ه حسابرسی اعداد آراء ) 10100529345( به س���مت بازرس اصلی و آقای محمد حسین 
کوهزاد 0532948920 به س���مت بازرس علی البدل شرکت جهت سال مالی 1397 برای مدت یک 
سال مالی انتخاب شدند - روزنامه کثیر اانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )315625( 

 آگهی تغییرات شرکت رویا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 54587 و شناسه ملی 10100997127 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : - مبلغ اسمی س���هام به 1000000 ریال افزایش یافت در نتیجه 
سرمایه نقدی شرکت مبلغ 500000000000 ریال منقسم به 500000 سهم بانام 

1000000 ریالی میباشد درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )315629( 

 آگهی تغییرات شرکت کیمیا سامت فردا سهامی خاص 
به شماره ثبت 529085 و شناسه ملی 14007735568 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 34 سهام وثیقه مدیران : هریک از مدیران 
باید در مدت مدیریت خودمالک حداقل یک س���هم از سهام شرکت بوده و 
ورقه س���هم مزبور را به عنون وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از 
تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود به صندوق شرکت 
بسپارد وثیقه بدون ورقه س���هم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از 
قبیل حق رای و دریافت سود نمیباشد ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب 
دوره تصدی خود رااز ش���رکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیفه 
در صندوق شرکت باقی خواهدماند. تبصره زیر به ماده 46 اساسنامه اضافه 
گردید و ماده مذکور اصاح شد : هریک از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل 
میتوانند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را طی وکالت نامه رسمی به یکی 

از سهامداران تفویض نمایند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )315624( 

 آگهی تغییرات
 شرکت آرایه ایده های هوشمند آسیا شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 467935 و شناسه ملی 14004721067
 به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/09/08 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : آقای بابک غفاری دارنده کدملی شماره 0060358858 
بعن���وان رئیس هیات مدیره و آقای س���جادزارع دارنده کدملی ش���ماره 
2298816204بعنوان نایب رئیس هیات مدی���ره و اقای مهدی درویش 
 دارنده کدملی ش���ماره 4839434549 بعنوان مدیر عامل انتخاب شدند 
- حق امضای کلیه اوراق و اس���ناد تعهد آور از قبیل چک و سفته و برات 
بعهده مدیر عامل و یکی از اعضا ی هیات مدیره متفقا همراه بامهر شرکت 
و در غیاب مدیرعامل با امض���ای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه 
با مهرشرکت میباشد امضای سایر اسناد و نامه ها با امضای مدیر عامل و یا 

یکی از اعضای هایت مدیره همراه به مهر شرکت می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

 )315630( 

 آگهی تغییرات
 شرکت آرایه ایده های هوشمند آسیا سهامی خاص 

به شماره ثبت 467935 و شناسه ملی 14004721067 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش����د : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
آقایان بابک غفاری دارای کد ملی شماره0060358858 و احسان وزیری بمی 
دارای کد ملی ش����ماره 0077948653 و س����جاد زارع دارنده کد ملی شماره 
2298816204 و س����یدمحمد زمانی دارنده کد ملی شماره 0071791299 
و مهدی درویش دارنده کدملی ش����ماره 4839434549 بعنوان اعضای هیات 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -روزنامه کثیر اانتشاراطاعات جهت 
درج آگهی های ش����رکت تعیین شد. خانم زینب حریری دارنده کدملی شماره 
0064673405بعنوان بازرس اصلی و خانم دارام کیادارنده کد ملی ش����ماره 
031011019بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک س����ال مالی انتخاب 

شدند.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
)315627( 

چو بيصدا شكسته شد آئينه جوانيت
نخوانده پاره شد دفتر زندگانيت

پنج س��ال از درگذشت فرزند دلبندم شادروان بهاره 
بيطرفان گذشت يادش گرامي باد.

خانواده بيطرفان و غنييان



سال نود  و سوم

سرویس خارجی:  وزیر خارجه 
ترکیه خواستار نظارت ایران، ترکیه و 
روسیه بر خروج نظامیان آمریکایی از 
خاک سوریه که اخیرا ترامپ دستور 

آن را صادر کرد، شد.
»مولود چاووش اوغلو« گفت: 
آمریکا در موضوع خروج نیروهایش 
از سوریه، با مشکات فراوانی مواجه 
اس���ت و ما می خواهیم این روند 
را به همراه ایران و روس���یه که در 
قالب مذاکرات آستانه با هم همراه 
بوده ایم، هماهنگ کنیم. به گفته وی 
چنین اقدامی از این جهت ضرورت 
دارد که گروه های تروریستی مناطق 
خالی را در پی خروج آمریکا تحت 
سلطه خود در نیاورند. گفتنی است 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
روز ۲۸آذرماه اعام کرد قصد خارج 
کردن نظامیان آمریکایی از سوریه 
را دارد، امری که سبب شد »جیمز 
متیس« وزیر دفاع پیشین آمریکا از 
سمتش اس���تعفا کند. مطرح شدن 
تصمیم ناگهانی ترامپ برای خارج 
کردن نیروهای آمریکایی از سوریه 
جنجال های بس���یاری را به دنبال 
داش���ت، تا اینکه در نهایت ترامپ 
اعام کرد که خروج نیروهای این 
کشور از سوریه به صورت تدریجی 

انجام می گیرد.
 در این حال وزیر دفاع ترکیه 
و رییس ستاد ارتش آمریکا در آنکارا 
درباره مبارزه با تروریسم در سوریه 

گفت وگو کردند.
 »خلوص���ی آکار«، وزیر دفاع 
ترکی���ه و »جوزف دانفورد«، رییس 
ستاد ارتش آمریکا در مقر وزارت 
دفاع ترکیه در آنکارا درباره آخرین 

تحوات ش���مال سوریه و تصمیم 
آمریکا برای خارج کردن نیروهایش 
از ای���ن منطقه و جنگ با گروه های 
تروریستی بحث و گفت وگو کردند. 
آکار در ای���ن دیدار بر لزوم اجرای 
کامل و هرچه سریع تر نقشه راه منبج 
و بیرون کردن یگان های مدافع خلق 

کرد از این منطقه تاکید کرد.
در چنین ش���رایطی روزنامه 
»العربی الجدید« نوش���ت:تهران در 
س���وریه پیروز شد و رهبران عرب 
برای عرض تبری���ک به ایران، به 
دمشق می روند!  این روزنامه افزود: 
برخی سران کشورهای عربی، دلیل 
شتاب خود به سمت نظام سوریه را 
بازپس گیری دمشق از تهران اعام 
کرده اند؛ این درحالی اس���ت که 
ایران در سوریه و یمن پیروز شده 
است، در حالی که عرب های خلیج 
فارس در معرکه س���وریه شکست 

خورده اند. 
»العرب���ی الجدید« در واکنش 
کنایه آمیز به عادی س���ازی روابط 
کش���ورهای عربی با سوریه پس از 
خروج آمریکا نوش���ت: برادران ما 
فقط برای عرض تبریک به ایران، به 
دمشق می روند! این روزنامه تصریح 
کرد: نیازی به یادآوری تاش های 
برخی دولت های بزرگ، برای پایان 
دادن به نفوذ ایران در سوریه نیست 
همانطور که رئیس جمهور س���ابق 
فرانسه، نیکا س���ارکوزی تصور 
می کرد می توان���د چنین کند اما 
تاش���ش با شکست مواجه شد به 
این دلیل که از طبیعت خاّص روابط 
ایران و بشار اسد، غافل ماند؛ همان 
مساله مهمی که این روزها عرب ها 

نیز توجهی به آن ندارند. خبر دیگر 
اینکه وزیر خارجه اردن در کنفرانس 
خبری مشترک با وزیر خارجه آمریکا 
گفت که جوان متعلق به س���وریه 
و منطقه ای اش���غالی است و ما از 
اس���رائیل می خواهیم از این منطقه 

خارج شود. 
اما در تحوات میدانی، مرکز 
موس���وم به »دیدبان حقوق بشر 
سوریه« که نهادی وابسته به معارضان 
سوری است، اعام کرد که عناصر 
داعش طی چند روز گذشته حمات 
سنگینی به مواضع شبه نظامیان مورد 
حمایت آمریکا در سوریه داشته اند 
و عناصر باقیمانده داعش در شرق 
سوریه تلفات زیادی از شبه نظامیان 
ُکرد سوری گرفته اند. این مرکز اعام 
کرد که عناصر تروریستی داعش با 
اس���تفاده از شرایط جوی حاکم بر 
شرق سوریه که طی چند روز شاهد 
گرد و غبار بود، طی حماتی ۳۲تن 
از شبه نظامیان »نیروهای دموکراتیک 

سوریه« را از پای درآوردند.
 خبر دیگر اینکه تروریست های 
احرار الش���ام در غرب استان حما 
تسلیم شدند و مقرر شد که ساح 
سنگین و نیمه سنگین خود را تحویل 
جبهه النصره دهند و بدین ترتیب 
احرار الش���ام در این استان منحل 

اعام شود. 
ائتاف »هیات تحریر الشام« که 
جبهه النصره رکن اصلی آن است، با 
همتای تروریستی خود »احرار الشام« 
به توافق دست یافت و بر اساس این 
توافق، احرار الشام در منطقه »سهل 
الغاب« واقع در ریف غربی اس���تان 

حما منحل شد.

آنکارا خواستار نظارت ایران، ترکیه و روسیه بر خروج آمریکا از سوریه شد
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اعام وفاداری ارتش ونزوئا به »مادورو«
ایسنا: نیروهای مسلح ونزوئا وفاداری 
کامل خود را به رئیس جمهوری این کشور 
اعام کردند. این اعام وفاداری از س���وی 
نیروهای مسلح ونزوئا دو روز پیش از ادای 
سوگند نیکاس مادورو، رئیس جمهوری 
این کشور برای دوره دوم صورت گرفت. 
نیروهای مس���لح ونزوئا در بیانیه ای که از 
س���وی ژنرال وادیمیر پادرینو، وزیر دفاع 
این کشور خوانده شد، حمایت بی حد و 
حصر خود و وفاداری کاملشان به مادورو 
به عنوان رئیس جمهوری ونزوئا و فرمانده 
نیروهای مسلح برای بازه زمانی 20۱۹ تا 2022 را اعام کردند. در این 
حال دولت آمریکا تحریم هایی را علیه هفت ونزوئایی از جمله مالک 
ش���بکه تلویزیونی این کش���ور اعمال کرد. این درحالی است که روسیه 
هشدار داد سناریوی نظامی علیه ونزوئا فاجعه بار خواهد بود و آمریکا 

باید این موضوع را از سرش بیرون کند. 
بانک جهانی: اقتصاد جهان در 2019 بحرانی خواهد بود

ایرنا: بانک جهانی چشم انداز اقتصاد بین المللی در 20۱۹ میادی 
را آسمان تاریک توصیف کرد.بانک جهانی اعام کرد: سال گذشته شاهد 
بودیم که تجارت بین الملل و سرمایه گذاری با کاستی و کاهش مواجه 
شد و تنش های تجاری شدت گرفت و چندین بازار عمده جهانی تحت 
فش���ارهای مالی قرار گرفتند. بانک جهانی افزود: با وجود چالش های 
موجود در ارتباط با این کاستی ها، انتظار می رود توسعه اقتصادی و رشد 

بازارها در سال 20۱۹  بدون تغییر و در وضعیتی ثابت باقی بماند. 
ارسال بسته های مشکوک به 14 نمایندگی سیاسی خارجی در استرالیا

ایرنا: منابع خبری به نقل از پلیس استرالیا اعام کردند که ۱4 نمایندگی 
و مرکز سیاس���ی کشورهای مختلف جهان که در ملبورن استرالیا فعال 
هستند، به طور همزمان بسته مشکوک و خطرناک دریافت کردند.در پی 
این امر، آتش نشانان و متخصصان خنثی سازی بمب در نمایندگی های 
سیاسی هند و آمریکا در ملبورن دومین شهر بزرگ استرالیا حضور یافتند. 

از جمله این کشورها آمریکا و انگلیس هستند. 
وزیر خارجه هند: هیچ کشوری از شر تروریسم در امان نیست

ایرنا: سوشما سواراج، وزیر امور خارجه 
هند در نشست بین المللی رایسینا گفت که 
امروزه در عصر دیجیتال هیچ کشوری، چه 
کوچک و چه بزرگ از خطر تروریسم در 
امان نیست. وی در این کنفرانس که با حضور 
شخصیت های سیاسی، اقتصادی، علمی و 
فرهنگی جهان از جمله محمد جواد ظریف 
وزیر خارجه جمهوری اسامی ایران برگزار 
شد، گفت: چالش های بوجود آمده از سوی 
تروریسم در عصر دیجیتال به قدری برای 
همگان جدی ش���ده است که مبارزه با آن 

نیازمند یک عزم جدی از سوی همه است چرا که شرایط جدید زمینه را برای 
افراطی تر شدن تروریسم بیشتر کرده است. سواراج تصریح کرد: تهدیدات 

تروریستی به تدریج می روند تا شکل دولتی نیز به خود بگیرند. 
دورجدید سرکوب روهینگیا 4000 آواره برجا گذاشت

ایرنا: سازمان ملل با انتشار گزارشی شروع دور جدید درگیری ها و 
سرکوب اقلیت های قومی به ویژه مسلمانان روهینگیا در ایالت راخین 
میانمار توسط نظامیان این کشوررا در یک هفته اخیر تایید کرد که در پی آن 
بیش از 4000 نفر آواره شدند.عملیات سرکوب و کشتار مسلمانان روهینگیا 
توسط نظامیان و بودائیان افراطی در ایالت راخین میانمار طی یکسال اخیر 

هزاران کشته و بیش از 750 هزار آواره برجا گذاشته است. 
برزیل از پیمان مهاجرتی سازمان ملل خارج شد

مهر: برزیل رسماً از پیمان مهاجرتی سازمان ملل خارج شد و آن 
را ناکارآمد اعام کرد. حزب راس���ت افراطی برزیل که از اوایل س���ال 
میادی جاری )20۱۹( زمام دولت را بر عهده گرفته اس���ت، همانطور 
ک���ه وع���ده داده بود در این مورد نیز از آمریکا پیروی کرد. این درحالی 
است که »ارنستو آراجو« وزیر خارجه برزیل ماه گذشته میادی و قبل از 
آنکه رسماً عهده  دار این مقام شود، از تمایل برای خروج از این پیمان 

بین المللی خبر داده بود.

كوتاه از سراسر جهان

* دستور دو هفته قبل ترامپ براي خروج نیروهاي آمریکایي از سوریه، 
همه نگاه ها را متوجه ایران کرده تا جایي که محافل غربي و صهیونیستي اذعان 
دارند به اینکه توانمندي و نفوذ ایران در سوریه سبب شد ترامپ چنین دستوري 
صادر کند. در همین راستا این هفته روزنامه سعودي الحیات به صراحت نوشت 
که ایران در جنگ سوریه پیروز شد. تلویزیون رژیم صهیونیستي هم اذعان کرد 
که اسرائیل بزرگترین بازنده و ایران برنده جنگ سوریه هستند. همزمان محافل 
عربي مي گویند اتحادیه عرب شرط بازگشت سوریه به این اتحادیه را روشن 

شدن موضع دمشق درباره روابطش با ایران اعام کرده است.
* تحوات عراق این هفته تحت الشعاع ورود نظامیان خارج شده آمریکایي 
از سوریه به این کشور قرار داشت. به گفته منابع امنیتي، صدها نظامي آمریکایي 
پس از ترک خاک سوریه با ورود به عراق در پایگاه هایي واقع در اقلیم کردستان 
و همچنین استان»اانبار« عراق مستقر شدند. این اقدام واشنگتن که پس از ورود 
بدون هماهنگي اخیر ترامپ به»اانبار« صورت گرفت، خشم مقامات مقاومت 
و برخي رهبران سیاسي عراق را برانگیخت تا جایي که گروه هاي مقاومت این 
کشور، نظامیان آمریکایي را تهدید به حماتي نظامي همانند سال هاي قبل از 

۲011 که منجر به خروج آمریکا از عراق شد، کردند.
* ائتاف سعودي این هفته نیز با حمات هوایي و زمیني خود همچنان به 
نقض توافق آتش بس در»الحدیده« یمن علیرغم توجه هاي سازمان ملل و شوراي 
امنیت ادامه داد. از سوي دیگر و همزمان با این اقدام، سایر مناطق یمن نیز این 
هفته آماج حمات سنگین جنگنده هاي عربستان و امارات قرار داشت که به 

کشته و زخمي شدن شماري غیرنظامي انجامید.
* تظاهرات گسترده ضددولتي سوداني ها این هفته نیز ادامه داشت و هزاران 
معترض به سیاست هاي اقتصادي دولت »عمرالبشیر« به خیابان ها ریختند و خواستار 
برکناري رئیس جمهوري کشورشان از قدرت شدند.معترضان بارها تا آستانه اشغال 
کاخ ریاست جمهوري سودان نیز پیش رفتند که با سرکوب نیروهاي امنیتي و 

پلیس این کشور روبه رو مي شدند.
* لبنان این هفته صحنه تظاهرات علیه تشکیل نشدن دولت به نخست 
وزیري سعدحریري بود. معترضان شعار مي دادند که در نبود دولت، بسیاري از 
مراکز دولتي و خصوصي فلج شده اند. گفتني است پس از هفت ماه از انتخابات 
پارلماني و مکلف شدن حریري به تشکیل دولت، او که متحد عربستان است به 

دلیل دخالت سعودي ها هنوز نتوانسته  دولت تشکیل دهد.
* نیروهاي امنیتي عربس���تان این هفته با یورش به منطقه ش���یعه نشین 
»القطیف« در شرق این کشور و تیراندازي به سوي مردم پنج تن را به شهادت 
رس���اندند. از س���وي دیگر و همزمان با این تحوات، روند عادي سازي روابط 
عربستان و اعراب با رژیم صهیونیستي که با تاش هاي آمریکا از ماه ها پیش 
آغاز شده است، این هفته شتاب فراواني گرفت و رسانه هاي آمریکایي از سفر 
وزیر خارجه این کشور به خاورمیانه با هدف زمینه سازي براي دیدار نتانیاهو و 

»بن سلمان« خبر دادند.
* رویدادهاي این هفته اراضي اشغالي فلسطین تحت تاثیر ادعاهاي جدید 
نتانیاهو علیه ایران قرار گرفت. نخست وزیر رژیم صهیونیستي در دیدار با وزیر 
خارجه آمریکا که به اراضي اشغالي سفر کرده بود بار دیگر زبان به یاوه گویي 
علیه ایران گش���ود که بافاصله روزنامه صهیونیستي   ها  آرتص اذعان کرد ایران 
قدرتمند تر از آن است که اسرائیل شکستش دهد. همزمان روزنامه گاردین انگلیس 
هم در گزارشي حمله ۲۲ روزه سال ۲00۸ رژیم صهیونیستي به غزه را تروریستي 
توصیف کرد. در کنار این تحوات، محمود عباس رئیس تشکیات خودگردان 

فلسطین، ترامپ را به بدعهدي در موضوع فلسطین متهم کرد.
* کشور آفریقایي گابن این هفته شاهد کودتاي ناکام شماري از افسران ارتش 
بود. کودتاچیان در نخستین اقدام، ساختمان رادیو و تلویزیون را تصرف کردند و 
در تاش براي حمله به کاخ ریاست جمهوري بودند که پس از سه ساعت از 
آغاز کودتا، دولت شکست آن را اعام و تاکید کرد که افسران کودتاچي را دستگیر 

کرده است. در جریان زد و خورد ها دو تن از کودتاچیان کشته شدند.
* نیویورک تایمز این هفته در گزارش���ي اعام کرد که ترامپ با اتخاذ 
سیاس���ت هایي علناً خود را در مقابل مردم آمریکا قرار داده اس���ت. در این حال 
ترامپ با توجه به اختافات خود با دموکرات ها که منجر به تعطیلي دولت آمریکا 
ش���ده است گفت: احتمال دارد براي تامین بودجه احداث دیوار مرزي حالت 

اضطراري ملي اعام کنم. 
* اعتراضات جلیقه زردها این هفته نه فقط فرانسه که برخي دیگر از کشورهاي 
اروپایي دیگر را نیز فرا گرفت. انگلیس، سوییس، مجارستان و صربستان دیگر 
کشورهایي بودند که این هفته همزمان با فرانسه صحنه تظاهرات ضددولتي بودند. 
همزمان دولت فرانس���ه معترضان جلیقه زرد را به تاش براي کودتا با هدف 

ساقط کردن نظام متهم کرد.
* تحوات این هفته ترکیه تحت الشعاع فروش سامانه دفاع موشکي پاتریوت 
آمریکا به آنکارا قرار داشت. مقامات آمریکایي که چند هفته پیش پیشنهاد فروش 
س���امانه موش���کي پاتریوت را به ترکیه ارائه کرده بودند این هفته چند شرط از 
جمله عدم انتقال فناوري این سامانه به آنکارا و همچنین لغو خرید اس 400 

روسي در قبال تحویل پاتریوت به ترکیه گذاشتند .
* ترامپ در حالي براي گفتگو با مقامات اسام آباد ابراز تمایل کرده بود که 
منابع از آغاز تاش ها براي برگزاري نشست دوجانبه میان نخست وزیر پاکستان و 
رئیس جمهوري آمریکا خبر دادند. از طرفي سناتور لیندسي گراهام جمهوریخواه 
هم حزبي ترامپ نیز بهبود در روابط واشنگتن � اسام آباد را به نقش آفریني 
پاکستان در حل مساله صلح افغانستان مشروط کرد. در چنین شرایطي همزمان با 
تاش هاي اسا م آباد براي بهبود روابط با آمریکا، ولیعهد امارات این هفته در سفر 
به پاکستان با مقامات این کشور دیدار و توافقنامه گسترش همکاري هاي تجاري را 
امضا کرد. این درحالي است که ولیعهد عربستان سعودي نیز قرار است با وعده 

کمک 15 میلیارد داري تا پایان ماه جاري میادي به پاکستان سفر کند.
*رئیس جمهوري آمریکا درحالي که دائماً از تمایل خود براي برگزاري نشستي 
دیگر با رهبر کره شمالي در راستاي تداوم گفتگوهاي هسته اي خبر مي دهد، این 

هفته باردیگر بر ادامه تحریم هاي واشنگتن علیه پیونگ یانگ تاکید کرد.
در چنین شرایطي همزمان با استقبال چین از تمایل سران آمریکا و کره شمالي 
براي تداوم گفتگوهاي خلع ساح هسته اي شبه جزیره کره، کیم جونگ اون این 

هفته در سفري چهار روزه به دعوت رئیس جمهوري چین به پکن رفت.
* ترامپ این هفته در سخناني با اشاره به این که شوروي سابق براي مقابله 
با تروریست ها در افغانستان و جلوگیري از نفوذ آنها به خاک خود حق داشت در 
این کشور براي دفاع از منافعش حضور داشته باشد اعام کرد که واشنگتن هم 

باید براي مبارزه با تروریست ها در افغانستان حق دخالت داشته باشد.
* سرويس خارجي

نگاه هفته

س���رویس خارجی: دبیر کل 
سازمان ملل متحد از شورای امنیت 
این س���ازمان خواست به منظور 
نظارت بر آتش بس میان طرف های 
جنگ در یمن ، مجوز اس���تقرار 
۷5ناظر در شهر بندری »الحدیده« 

را برای شش ماه تأیید کند.
به گفته منابع خبری، این اقدام 
»آنتونیو گوترش« با هدف جلوگیری 
از شکست مذاکرات و توافق های 
صورت گرفته میان طرف های یمنی 
در مذاکرات صلح »استکهلم« سوئد 

اتخاذ شد. 
خبرگ���زاری رویترز در این 
رابطه نوش���ت:  15عضو شورای 
امنیت باید تا ۲0ژانویه )۳0دی ماه( 
درباره این درخواس���ت گوترش 
تصمیم بگیرن���د. در حال حاضر 
نظارت بر روند آتش بس الحدیده 
توسط تیم »پاتریک کامائرت« ژنرال 
هلندی انجام می شود و ماموریت 
یک ماهه وی روز ۲0ژانویه به پایان 

خواهد رسید .
در همین حال و همزمان با این 
اقدام گوترش، »مارتین گریفیتس«،  
فرس���تاده ویژه سازمان ملل نیز با 
» منصور هادی «، رئیس جمهوری 
دولت مس���تعفی یمن و مسئوان 
ای���ن دولت در »ریاض«، پایتخت 

عربستان دیدار کرد.
 »عبداه العلیمی«، مدیر دفتر 
ریاست جمهوری مستعفی یمن در 
صفحه ش���خصی خود در توییتر 
نوشت: دیدار مارتین گریفیتس با  
رئیس جمهوری دولت مس���تعفی 

یمن ، دیداری س���ازنده، کارآمد و 
شفاف بود.در چنین شرایطی، »مولود 

چاووش اوغلو«، وزیر خارجه ترکیه 
در سخنانی گفت: حل بحران یمن 

از اولویت های ترکیه در س���ال 
جاری میادی است.وی با بیان این 

که ترکیه خواستار حل بحران یمن 
است، تصریح کرد: حل این بحران 

و پایان دادن به مناقش���ات یمن از 
راه های سیاسی، امکان پذیر است و 

ما خواستار حل آن هستیم .
در تحوات میدانی نیز، 1۸تن 

از مزدوران عربستان در منطقه »نهم«، 
واقع در اس���تان »صنعا« به دست 

نیروهای یمنی از پا درآمدند. به گفته 
منابع خبری، تک تیراندازان ارتش 

و کمیت���ه های مردمی یمن موفق 
ب���ه هدف قرار دادن این  مزدوران 
ش���دند. یک منبع نظامی یمنی در 
این باره گفت: یگان تک تیرانداز 
ارت���ش و کمیته های مردمی این 
مزدوران را در جبهه های »الحول«، 
»عبی���دان« و »حریب« در منطقه 
»نهم« در استان »صنعا« هدف قرار 
دادند و به هاکت رساندند.ارتش 
و کمیته های مردمی یمن همچنین 
طی عملیاتی در استان »الجوف«، 
شماری از مزدوران عربستان را به 
هاکت رساندند و شمار دیگری را 

نیز زخمی کردند.
یمن���ی همچنین  نیروهای 
یورش وحشیانه متجاوزان سعودی 
به گذرگاه »علب« در ش���هر مرزی 
»عسیر« عربستان را ناکام گذاشتند.به 
گزارش رسانه های یمنی ،  نیروهای 
یمنی در این عملیات ش���ماری از 

متجاوزان را به هاکت رساندند.
از طرف���ی، نیروهای ارتش 
یمن عملیات تجاوزکارانه مزدوران 
سعودی در شهر مرزی »جیزان« را 
نیز ناکام گذاش���تند تا روز سختی 
را برای ائتاف س���عودی رقم زده 

باشند. 
طبق اعام رسانه های یمنی، 
مزدوران سعودی قصد داشتند به 
شرق »جبل جحفان« در »جیزان« 
نفوذ کنند ک���ه دخالت نیروهای 
یمنی مان���ع از تحقق هدف آنها 
شد. پهپادهای ارتش یمن نیز محل 
اس���تقرار توپخانه های سعودی را 

هدف حمات خود قرار دادند.

درخواست »گوترش« از شورای امنيت برای استقرار نيروهای حافظ صلح در »الحدیده« یمن

عکس دختر 7 ساله یمنی از تصاویر برتر سال 201۸ »تایم« شد
مجله آمریکایی »تایم« تصویر »امل حسین«، دختر هفت ساله یمنی 
را که انتش���ار عکس او در اکتبر ۲01۸ میادی دیدگاه افکار عمومی 
دنیا را متوجه بحران انسانی یمن کرد به عنوان تصویر برتر سال خود 
انتخاب کرد. تصاویر »امل حس���ین« دختر بچه هفت ساله یمنی که از 

شدت ضعف و گرسنگی، شرایط بسیار حادی داشت برای اولین بار از 
سوی روزنامه »نیویورک تایمز« منتشر و واکنش های همراه با همدردی 
جهانی را به دنبال داشت. »امل حسین« در نوامبر ۲01۸ بر اثر سو تغذیه 

شدید جان باخت.

سرویس خارجی: »گونن ِسِگو« 
وزیر پیشین انرژی رژیم صهیونیستی 
که پیش از این متهم به جاسوسی برای 
ایران شده بود از سوی دادگاه اسرائیل 

به 11 سال حبس محکوم شد.
س���ازمان امنیت داخلی رژیم 
صهیونیستی »شاباک«، ِسِگو ۶۲ساله 
را به برقراری تماس های غیرقانونی با 
دیپلمات های ایران، افشای اطاعات 
محرمانه درباره زیرساخت های نظامی 
و غیرنظام���ی رژیم صهیونیس���تی 
و جاسوس���ی متهم کرده بود. منابع 
رس���انه ای صهیونیستی نیز گزارش 
داده اند، جزئیات پرونده گونن سگو 
نشان می دهد وی زمانی که به عنوان 
پزشک در نیجریه فعالیت می کرد با 
منابع دیپلماتیک ایرانی ارتباط داشته 
است. پیش از این، روزنامه هاآرتص 
تحلیل کرده ب���ود که اگر اتهامات 
مطرح ش���ده علیه این وزیر پیشین 
انرژی اسرائیل صحت داشته باشد، 
اس���تخدام او به عنوان جاسوس و 
عام���ل اطاعاتی، یک پیروزی برای 
ایران است. روزنامه جروزالم پست نیز 
نوشته بود که جذب وزیر پیشین انرژی 
اسرائیل توسط ایران را نمی توان نادیده 

گرفت زیرا او می توانسته عاوه بر ارائه 
اطاعات حیاتی، مقامات دیگر را نیز 
برای تبدیل شدن به جاسوس، به ایران 
معرفی کند. گفتنی است گونن سگو 
در خرداد سال جاری پس از رسانه ای 
شدن اتهامات جاسوسی، توسط پلیس 
رژیم صهیونیستی بازداشت شد.خبر 
دیگر اینکه وزارت کش���ور فلسطین 
اعام کرد 45مزدور اسرائیل در نوار 

غزه را به اته���ام همکاری با رژیم 
صهیونیستی بازداشت کرده است. "ایاد 
البوزوم" نماینده وزارت کشور فلسطین 
در نوار غزه گفت: ما توانستیم ضربه 
بزرگی به امنیت رژیم اشغالگر بزنیم 
و از تعدادی عملیات که اس���رائیل 
قصد داشت در نوار غزه انجام دهد 
جلوگیری کنیم. از سویی وزیر جنگ 
سابق رژیم صهیونیستی اعتراف کرد 

که سیاست های نخست وزیر این رژیم 
در نوار غزه شکست خورده و جنبش 
حماس هم به پیروزی رسیده است. 
»آویگدور لیبرمن« گفت: اسرائیل در 
برابر گروههای فلسطینی تسلیم شد 
و دولت اس���رائیل به رهبرانشان که 
خواستار قتل ما هستند، مصونیت داده 
و آنه���ا از هیچ چیزی هراس ندارند. 
در این حال رئیس جمهور لبنان گفت: 

قدس وارث ادیان آس���مانی است و 
نمی تواند ش���هری منزوی باشد و به 
همین دلیل تهدید های صهیونیستی و 
هدف قرار دادن هویت این سرزمین 
مقدس با معرف���ی قدس به عنوان 
پایتخت رژیم اسرائیل، همه خطرناک 
هستند و نه فقط جنگ های جاری را 
تمام نمی کنند بلکه جنگ های جدید، 
آوارگی جدید و پاکسازی نژادی جدید 

به وجود می آورند.
در خبری دیگر سخنگوی کاخ 
کرملین به گزارش برخی رسانه های 
صهیونیستی در خصوص مداخله یک 
کشور خارجی در روند انتخابات این 
رژیم واکنش نش���ان داد. »دیمیتری 
پس���کوف« گفت: این گزارش های 
رسانه های اسرائیلی را نخوانید زیرا 
روسیه در انتخابات هیچ کشوری در 
جهان دخالت نمی کند و حتی قصد 
دخال���ت نیز ندارد. خبر دیگر اینکه 
بروز نقص فنی در کابین جنگنده های 
»اف- 15« نی���روی هوای���ی رژیم 
صهیونیستی، زمین گیر شدن ناوگان 
این نوع هواپیما را موجب شد. ارتش 
این رژیم دس���تور عدم پرواز ناوگان 

جنگنده های اف-15 را صادر کرد.

11 سال حبس برای وزیر صهیونیست متهم به جاسوسی برای ایران

سرویس خارجی:  پایگاه خبری »میدل  ایست  آی« در 
گزارشی فاش کرد که رئیس »موساد« با سران سازمان های 
اطاعاتی عربستان سعودی، امارات و مصر برای بررسی 
راهکارهای کاهش نفوذ ایران و ترکیه دیدار داشته است.

بر اساس گزارش پایگاه خبری »میدل ایست آی«، رئیس 
سازمان جاسوسی اسرائیل »موساد« اوایل دسامبر گذشته 
در پایتخت یکی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
با سران سازمان های اطاعاتی عربستان سعودی، امارات و 

مصر دیدار داشته است. 
بر اس���اس این گزارش، مح���ور اصلی این دیدار 
بررسی گام های کاهش نفوذ منطقه ای ایران و ترکیه بوده 
است. این در حالی است که ماه پیش نیز تلویزیون رژیم 

صهیونیستی فاش کرده بود »یوسی کوهن« رئیس »موساد« 
در س���ال ۲01۷ بارها به عربستان سفر کرده و با مقامات 
سعودی دیدار کرده بود.از طرفی همزمان با این گزارش، 
سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نیز اعام کرد: 
هیأت هایی از کشورهای مختلف عربی مخفیانه به اسرائیل 

سفر می کنند. 
سخنگوی وزارت  خارجه رژیم صهیونیستی مدعی 
شد که این هیأت ها از حاشیه خلیج فارس، اردن، یمن، 
مغرب، الجزایر، تونس، عراق، سوریه و لبنان بوده اند. به 
گفته وی، هیأت هایی که به سرزمین های اشغالی سفر 
کرده اند از طیف های مختلفی بودند که بیشتر این افراد در 
فعالیت های رسانه ای کشورهایشان صاحب نفوذ هستند.

وزارت خارجه رژیم صهیونیستي: هیأت هایي از کشورهاي 
عربي مخفیانه به اسرائیل سفر مي کنند 

سرویس خارجی:»عادل عبدالمهدی«، نخست 
وزیر عراق بر لزوم تقویت روابط خوب و برادرانه 

با کشورمان تأکید کرد .
عبدالمه����دی در کنفرانس خبری هفتگی 
خود پس از جلس����ه هیأت دولت، در پاس����خ به 
س����ؤالی درباره روابط ای����ران و عراق در دولت 
تحت رهبری اش گفت: روابط خوب، دوستانه و 
برادرانه ای با ایران داریم.وی اظهار داشت: ما باور 
داریم و در منشور دولت خود نیز گفته ایم که باید 
در تعامل با همسایگان، بر مشترکات تمرکز کنیم 
چ����ون در این صورت اختافات احتمالی نیز از 
بین خواهند رفت اما اگر روی اختافات متمرکز 

باشیم هیچ اختافی حل نخواهد شد. 
عبدالمهدی ادامه داد: در تعامل با همسایگان ، 
تأکید ما، کار بر روی مشترکات است و از این راه 
می توان بتدریج اختافات را نیز با روحیه و اعتماد 

و حسن نیت بیش از پیش حل کرد.
نخست وزیر عراق در خصوص وضع امنیتی 
این کشور نیز گفت: به رغم برخی اقدامات داعش 

برای افزایش روحیه عناصر خود، اقدامات بسیار 
خوب و در بااترین س����طح در بُعد اطاعاتی و 
عملیاتی علیه تروریسم در جریان است و امنیت 

در کشور رو به افزایش است.
عبدالمهدی همچنین ضمن ابراز بی اطاعی 
نس����بت به استقرار دوباره نیروهای  آمریکایی در 
عراق، از افزایش فعالیت های اطاعاتی نیروهای 
کش����ورش در مناطق حضور داعش خبر داد.وی 
افزود: ش����مار نیروهای آمریکایی در عراق رو به 
کاهش اس����ت. در چنین ش����رایطی و همزمان با 
اوج گیری مخالفت ها با دخالت های آمریکا در 
عراق و افزایش مطالبات برای خروج نظامیان این 
کشور، »حیدر العبادی« و »نوری مالکی«، نخست 
وزیران سابق و اسبق، یکدیگر را مسئول بازگشت 

نظامیان آمریکایی به عراق اعام کردند.
 حیدرالعبادی، نخست وزیر سابق و رئیس 
ائتاف »النصر« عراق همچنین نس����بت به کنترل 
مافیاها و گروه های مسلح بر قدرت در این کشور 
هش����دار داد و تاکید کرد که نش����انه هایی از این 

دس����ت تاش ها وجود دارد. یک عضو ائتاف 
»اإص����اح« عراق نی����ز از تکاپوی پارلمان برای 
تصویب قانون اخراج نیروهای بیگانه و در رأس 
آنها نیروهای آمریکایی خبر داد.در همین حال و 
همزمان با تش����دید اختافات میان رهبران عراقی 
بر س����ر حضور نظامیان آمریکایی در این کشور، 
»مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا در س����فری از 
پیش اعام نشده وارد بغداد شد تا با مقامات عراق 

دیدار و گفتگو کند.
در تحوات امنیتی نیز،برخی منابع از انفجار 
یک خوردوی بمب گذاری شده در شهر »تکریت«، 
واقع در اس����تان »صاح الدین« عراق خبر دادند. 
شبکه »المیادین« به نقل از منابع بیمارستانی عراق 
اعام کرد: بر اثر وقوع این انفجار تروریستی، سه 
نفر از شهروندان عراقی کشته و 10تن دیگر زخمی 
ش����دند.در همین حال، نیروهای ارتش عراق در 
عملیاتی غافلگیرانه موفق شدند یکی از سرکردگان 
داعش را که پیشتر جنایت های متعددی مرتکب 

شده بود، در استان »سلیمانیه« بازداشت کنند .

س���رویس خارجی: دموکرات های مجلس سنای 
آمریکا به دلیل مخالفت با دستور ترامپ برای تعطیلی 
دولت ، از تصویب طرحی برای اعمال تحریم های جدید 

علیه ایران، سوریه وروسیه جلوگیری کردند.
طرح پیشنهادی جمهوریخواهان که تحت عنوان 
»تقوی���ت امنیت آمریکا در خاورمیانه« خواهان هدف 
قرار دادن س���وریه و متحدانش یعنی ایران و روس���یه 
ب���ا تحریم های جدی���د و همچنین افزایش همکاری 
امنیتی واش���نگتن با رژیم صهیونیستی و اردن است با 
5۶ رای مواف���ق در برابر 44رای مخالف درحالی که 
برای تصویب نیاز به ۶0 رای داشت تصویب نشد. در 
همین رابطه، »کریس ون هولن« س���ناتور دموکرات در 
توئیتی نوش���ت: دموکرات های سنا باید از بررسی هر 
طرحی غیر مرتبط با بازگشایی دولت جلوگیری کنند 
در چنین شرایطی رئیس جمهوری آمریکا دموکرات ها 
را متهم کرد که بودجه دیوار مرزی را تامین نمی کنند 
تا دولت تعطیل ش���ود. ازسویی،»نانسی پلوسی«رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به سخنان ترامپ 
گفت:رئی���س جمهوری آمریکا باید از گروگان گرفتن 
م���ردم ایاات متحده خودداری کند و همچنین جلوی 

بحران را بگیرد و دولت را بازگشایی کند.
»چاک شومر« رهبر اقلیت سنای آمریکا نیز اعام 
ک���رد: ترامپ تنها از تعطیلی دولت برای ایجاد بحران 
و ت���رس و نگرانی و جلب توجه اس���تفاده می کند.

سناتور »برنی سندرز« دموکرات هم گفت: آقای رئیس 
جمهوری! نیازی به ایجاد بحران مصنوعی نداریم و با 
بحران های واقعی روبه رو هستیم،اجازه دهید به بازی 
تعطیلی دولت خاتمه بدهیم و با انجام کارهای واقعی 
به رفاه و بهبودی زندگی مردم آمریکا کمک کنیم.»آدام 
اسمیت«، رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان 
آمریکا نیز اقدام ترامپ در پافش���اری بر احداث دیوار 
در مرز با مکزیک را محکوم کرد و ریشه صحبت های 
او در خصوص بحران مهاجرت را در بیگانه ستیزی و 

نژاد پرستی دانست. 
از سویی،»سرگئی ریابکوف« معاون وزارت خارجه 
روس���یه از آمادگی مسکوبرای مذاکره با آمریکا درباره 
پیمان منع موش���ک های هس���ته ای میانبرد خبر داد و 
گفت: این مذاکرات می تواند در س���طوح دیپلماتیک و 
نظامی انجام شود.از طرفی یک مقام اروپایی اعام کرد: 
دولت آمریکا در اقدامی از پیش اعام نش���ده، سطح 
ماموریت س���فیر اتحادیه اروپا را که یکی از س���فرای 
برجس���ته محسوب می ش���ود را کاهش داده است.در 
چنین ش���رایطی روزنامه عربستانی»الحیات« با انتقاد از 
سیاست های »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا 
تاکید کرد: سیاست های ترامپ در بعد داخلی و خارجی 
که کاما مخالف اهداف سیاس���ی، اقتصادی، نظامی و 
ارزش های آمریکایی اس���ت،باعث تضعیف و انزوای 

آمریکا شده است.

دموکرات های سنای آمریکا مانع تصویب تحریم های تازه 
علیه ایران، سوریه و روسیه شدند

 س���رویس خارجی: بنیانگذار ش���رکت مایکروسافت با ارسال نامه ای به 
»عمران خان« نخست وزیر پاکستان خواستار سرمایه گذاری در این کشور شد.

نمایندگان بنیاد بیل گیتس ضمن دیدار با عمران خان، نامه رئیس شرکت 
مایکروسافت را به وی تقدیم و برای سرمایه گذاری در پاکستان اعام آمادگی 
کردند. بنیاد بیل گیتس برای سرمایه گذاری با هدف مبارزه با فلج اطفال و بهداشت 
نیز اعام آمادگی کرده است. این در حالی است که بیل گیتس در  دسامبر سال 
۲01۸ در تماس تلفنی با عمران خان  ازتاش دولت پاکستان برای ریشه کن کردن 

فلج اطفال قدردانی کرد و از سرمایه گذاری در این کشور خبر داد.

 »بیل گیتس« خواستار سرمایه گذاری
 در پاکستان شد

سرویس خارجی: هزاران معترض 
سودانی بار دیگر در شهرهای مختلف 
این کشور تظاهرات ضد دولتی برگزار 
کردند و با سردادن شعارهایی، خواستار 
برکناری »عمرالبشیر« از قدرت شدند.

به گفته مناب���ع خبری، هزاران 
سودانی در شهر »القضارف« واقع در 
ایالت »القضارف« )شرق سودان( در 
یکی از بزرگترین تظاهرات ضد دولتی 
در این کشور طی هفته های گذشته ، 
علیه حکومت سودان تظاهرات کردند 
و با س���ر دادن ش���عارهایی، سقوط 
نظام سودان و دولت »عمرالبشیر« و  
همچنین تحقق عدالت را خواس���تار 
شدند .معترضان از مرکز این شهر به 
سمت ساختمان مجلس قانونگذاری 
ایالت مذکور راهپیمایی کردند و پلیس 
نی���ز برای متفرق کردن معترضان به 
استفاده از گاز اشک آور متوسل شد.

تظاهر کنن���دگان همچنین با  
سر دادن شعارهایی خواستار محاکمه 

عامان قتل معترض���ان در جریان 
تظاهرات  و ناآرامی های اخیر شدند. 
نیروهای امنیتی سودان نیز با استفاده 
از گلوله های جنگی و گاز اشک آور ، 
اعتراضات مردم را به شدت سرکوب 

کردند.
در چنین شرایطی، کشورهای 
آمریکا، ن���روژ، انگلیس و کانادا به 
اعتراضات مردمی در سودان واکنش 
نش���ان دادند و با انتشار بیانیه ای، از 
دولت »عمرالبشیر« خواستند اعتراضات 
مسالمت آمیز مردم را سرکوب نکند.

در این بیانیه آمده اس���ت: کشورهای 
»تروی���کا« ) آمریکا، نروژ ، انگلیس ( 
و همچنین کانادا  همچنان نسبت به 
واکنش دولت سودان به اعتراض های 
اخیر در این کش���ور، بازداشت افراد 
سیاسی، فعاان و تظاهرکنندگان بدون 
اینکه اتهامی علیه آنها طرح ش���ود و 
محاکمه ای برای آنها صورت بگیرد، 

نگران هستند.

تأکید نخست وزیر عراق بر لزوم تقویت روابط برادرانه با ایران

 س���رویس خارجی: مقامات کاخ سفید  ضمن تایید خروج نظامیان 
آمریکایی از افغانستان اعام کردند که در نظر دارند به جای کاهش ۷000  

نیروی نظامی ،حدود ۳500 نفر از آنها را از این کشور خارج کند.
دو مقام ارشد کاخ سفید در این باره به »واشنگتن پست« گفتند: ترامپ 
خواستار خروج نظامی از افغانستان و در نهایت همه نیروها از این کشور 
است اما خروج کنونی نیروها احتماا بسیار کمتر از ۷000 نظامی اعام شده 
باشد.این مقامات با خودداری از ارائه شمار دقیق نیروهایی که احتماا خارج 
خواهند شد، اظهار داشتند: به دلیل این که گفتگوها در این باره جریان دارد 
اعام شمار  قطعی  خروج این نظامیان  مشخص نیست اما ممکن است 

حدود نیمی از مقداری باشد که ترامپ در ابتدا خواستار آن بود.

 مقامات کاخ سفید خروج نظامیان آمریکا 
از افغانستان را تایید کردند

افشای مذاکرات محرمانه میان کره شمالی و کانادا
 سرویس خارجی: مقامات آگاه  کانادا از مذاکرات محرمانه این کشور 

با کره شمالی در سپتامبر سال ۲01۸میادی در اتاوا پرده برداشتند.
 در همین رابطه، یکی از مقامات ارش����د دولت کانادا که خواس����ت 
نامش فاش نشود، اعام کرد:کشورش در ماه سپتامبر۲01۸، میزبان هیأتی 
از کره شمالی بوده که برای مذاکرات محرمانه به اتاوا سفر کرده بود. به 
گفته وی،این مذاکرات دو روز طول کشید و طرف کانادایی بر ضرورت 
پیشبرد خلع ساح هسته ای شبه جزیره کره و رفع مشکات حقوق بشری 
تاکید کرده بود. وزارت خارجه کانادا نیز تایید کرد که در س����پتامبر س����ال 
گذش����ته، هیأتی از کره شمالی س����فری محرمانه به اتاوا داشته است.این 
وزارتخانه اعام کرد: این سفر دلیلی بر تغییر رویکرد و روابط دیپلماتیک 

اتاوا- پیونگ یانگ نیست.

 سرویس خارجی:  منابع رسانه ای از بازداشت 100 نظامی ترکیه به 
اتهام عضویت در جریان گولن خبر دادند.منابع خبری اعام کردند: این افراد 
که همگی نظامیان فعال در نیروهای مسلح ترکیه هستند، به دستور دادستانی 
کل استان آنکارا به اتهام عضویت در سازمان گولن بازداشت شدند. در این 
حال پاکستان بعد از رای دادگاه عالی این کشور در مورد تروریستی بودن 
شبکه »فتح اه گولن« مدیریت مدارس این جریان را از عوامل گولن سلب 

و به بنیاد معارف دولت ترکیه انتقال داد.

بازداشت 100 نظامی ترکیه به اتهام عضویت 
در  جریان »گولن«

اوج گیری اعتراضات ضد دولتی در سودان 
با شعار برکناری »عمرالبشیر« از قدرت

لحظه ورود وزير اسرائيلی به دادگاه

احضاريه 
نظر به �ينكه پر�ند� خانم �كتر نرگس عز� پنا� نياكي فر�ند محمد هاشم �� 
هيأ� تجديد نظر �سيدگي به تخلفا� ����� كا�كنا� ��نشگا� علو� پزشكي 
شير�� مو�� بر�سي قر�� گرفته �ست � منجر به صد�� ��� شد� �ست. �� �� 
جهت كه نامبر�� �� �ستر� نمي باش���د� لذ� بدينوسيله به نامبر�� �طال� 
���� مي شو� چنانچه �� �ير�� سكونت ���ند ظر� مد� يك ما� � �� صو�� 
سكونت �� خا�� �� كشو� ظر� مد� س���ه ما� پس �� �نتشا� �ين �گهي به 
مديريت نوسا�� � توسعه سرمايه �نس���اني � تحو� ����� �ين ��نشگا� به 
نشاني: شير��� بلو�� �ند� جنب هال� �حمر� ساختما� مركز� ��نشگا� علو� 
پزشكي شير�� طبقه سو� مر�جعه نمايند� بديهي �ست پس �� �نقضا� مهلت 

مقر�� ��� صا��� ال�� �الجر� خو�هد بو�.
مديريت منابع �نساني ��نشگا� علو� پزشكي شير�� 

احضاريه 
نظر به �ينكه پر�ند� طاهر� مفر� حقيقي فر�ن���د محمد �� هيأ� تجديد 
نظر �سيدگي به تخلفا� ����� كا�كنا� ��نشگا� علو� پزشكي شير�� مو�� 
بر�سي قر�� گرفته �س���ت � منجر به صد�� ��� شد� �ست. �� �� جهت كه 
نامبر�� �� �ستر� نمي باشد� لذ� بدينوسيله به نامبر�� �طال� ���� مي شو� 
چنانچه �� �ير�� س���كونت ���ند ظر� مد� يك ما� � �� صو�� سكونت 
�� خا�� �� كشو� ظر� مد� س���ه ما� پس �� �نتشا� �ين �گهي به مديريت 
نوسا�� � توسعه سرمايه �نساني � تحو� ����� �ين ��نشگا� به نشاني: شير��� 
بلو�� �ند� جنب هال� �حمر� ساختما� مركز� ��نشگا� علو� پزشكي شير�� 
طبقه سو� مر�جعه نمايند� بديهي �س���ت پس �� �نقضا� مهلت مقر�� ��� 

صا��� ال�� �الجر� خو�هد بو�.
مديريت منابع �نساني ��نشگا� علو� پزشكي شير�� 

احضاريه 
نظر به �ينكه پر�ند� مرضيه �هقاني فر�ن���د قدمعلي �� هيا� تجديدنظر 
�س���يدگي به تخلفا� ����� كا�كنا� ��نش���گا� علو� پزشكي شير�� مو�� 
بر�سي قر�� گرفته �س���ت � منجر به صد�� ��� شد� �ست. �� �� جهت كه 
نامبر�� �� �ستر� نمي باشد� لذ� بدينوسيله به نامبر�� �طال� ���� مي شو� 
چنانچه �� �ير�� س���كونت ���ند ظر� مد� يك ما� � �� صو�� سكونت 
�� خا�� �� كش���و� ظر� مد� سه ما� پس �� �نتشا� �ين �گهي� به مديريت 
نوسا�� � توسعه سرمايه �نساني � تحو� ����� �ين ��نشگا� به نشاني:  شير��� 
بلو�� �ند� جنب هال� �حمر� ساختما� مركز� ��نشگا� علو� پزشكي شير�� 
طبقه سو� مر�جعه نمايند. بديهي �س���ت پس �� �نقضا� مهلت مقر�� ��� 

صا��� ال�� �الجر� خو�هد بو�.
مديريت منابع �نساني ��نشگا� علو� پزشكي شير�� 

احضاريه 
نظر به �ينكه پر�ند� �كر� �نبا���� فر�ند محمد �� هيأ� تجديد نظر �سيدگي 
به تخلفا� ����� كا�كنا� ��نش���گا� علو� پزشكي شير�� مو�� بر�سي قر�� 
گرفته �ست � منجر به صد�� ��� شد� �س���ت. �� �� جهت كه نامبر�� �� 
�ستر� نمي باشد� لذ� بدينوس���يله به نامبر�� �طال� ���� مي شو� چنانچه 
�� �ير�� س���كونت ���ند ظر� مد� يك ما� � �� صو�� سكونت �� خا�� 
�� كش���و� ظر� مد� سه ما� پس �� �نتشا� �ين �گهي به مديريت نوسا�� � 
 توسعه سرمايه �نساني � تحو� ����� �ين ��نشگا� به نشاني: شير��� بلو�� �ند� 
جنب هال� �حمر� ساختما� مركز� ��نش���گا� علو� پزشكي شير�� طبقه 
سو� مر�جعه نمايند� بديهي �س���ت پس �� �نقضا� مهلت مقر�� ��� صا��� 

ال�� �الجر� خو�هد بو�.
مديريت منابع �نساني ��نشگا� علو� پزشكي شير�� 

احضاريه 
نظر به �ينكه پر�ند� عطا فتحي فر�ند لطفعلي �� هيأ� تجديد نظر �سيدگي 
به تخلفا� ����� كا�كنا� ��نش���گا� علو� پزشكي شير�� مو�� بر�سي قر�� 
گرفته �ست � منجر به صد�� ��� شد� �س���ت. �� �� جهت كه نامبر�� �� 
�ستر� نمي باشد� لذ� بدينوس���يله به نامبر�� �طال� ���� مي شو� چنانچه 
�� �ير�� س���كونت ���ند ظر� مد� يك ما� � �� صو�� سكونت �� خا�� 
�� كش���و� ظر� مد� سه ما� پس �� �نتشا� �ين �گهي به مديريت نوسا�� � 
 توسعه سرمايه �نساني � تحو� ����� �ين ��نشگا� به نشاني: شير��� بلو�� �ند� 
جنب هال� �حمر� ساختما� مركز� ��نش���گا� علو� پزشكي شير�� طبقه 
سو� مر�جعه نمايند� بديهي �س���ت پس �� �نقضا� مهلت مقر�� ��� صا��� 

ال�� �الجر� خو�هد بو�.
مديريت منابع �نساني ��نشگا� علو� پزشكي شير�� 
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در طول يك سده اخير، هيچ كشوري در منطقه خاورميانه و بطور 
كلي در جهان اسام، مانند ايران، دچار خيزش و انقاب هاي عظيم نبوده 
است. در حقيقت، سرنوشت و تقدير ما دچار دگرگونيهاي حيرت انگيزي 
شده و همين امر نشان مي دهد كه نهاد ناآرام ايرانيان، همواره و مدام، در 
جستجوي آرمانشهري بوده است كه شايد ترجمان ديگرش »ناكجا آباد«ي 
معطوف به نارضايتي از وضع موجود باشد. چند موضوع مهم و دوران ساز 
در اين يك سده و يك قرن پيش از آن بيشتر در مركز توجهات قرار 

گرفته و مورد بحث و جدل، يا رقابت و جدال بوده است:
ـ تماميت ارضي و سرزميني و حسرت بر از دست رفتن بخش هاي 
كهنسال وطن در جنگ با روسيه در شمال، و هرات و تبعات در شرق 

كه به دسيسه بريتانيا و كمپاني هند شرقي رخ داد.
ـ سنت، تجدد، ديانت، غرب گرايي و بومي گري 

ـ ناســـيوناليزم، مليت، جهان وطني، اسام گرايي، احياي ديني و 
مذهبي.

ـ عدالت خواهي و مساوات طلبي، نبرد فقر و غنا
ـ توسعه، رشد، فرسايش، سرمايه گذاري و سرمايه داري.

ـ همزيستي و تنش زدايي، جنگ و تنش زدايي.
ـ تغيير خاستگاه و تغيير جايگاه طبقات اجتماعي در دوران ايران، 
تحول و تبدل از روســـتا به شـــهر، از جنوب شهر به شمال، و از توده 

به نخبگان...
ـ انقاب ديجيتال و تغيير مناسبات فكري، ارتباطات، اطاعات و 
حذف مرزهاي آگاهي و روابط و اخبار... انقاب اسامي ايران در سال 
1357، حاصل نهايي همين يك سده يا بيشتر بود كه در شكل و محتوا، 
تمام عناصر التهاب و انقاب را زير و زبر كرد تا برمحور عناصري كه 
شمايل آييني و هيئت ديني و آرمان هاي مذهبي را نمايندگي مي كردند، 
ايـــران و جهـــان را به صورت متفاوتي ابراز و عرضه كند. روحانيون به 
صورت پيشـــگامان و فوج هاي قدرتمندي كه در طول دو ســـده اخير، 
ارتباطي ناگسستني با تمام طبقات جامعه داشتند، به ميدان آمدند و با الگو 
و چارچوب هاي مرشد و رهبر و مرجع اعظم خود، آيت اه سيد روح اله 
موسوي خميني، به ايفاي نقش پرداختند. اما اين نقش،  تنها يك نما و 

يك نماد نداشت، بلكه سرشار از نمادها و نقش هايي بود كه در ابتدا حتي 
در تخيل و اوهام هيچ يك از انقابيون و روحانيون هم نمي گنجيد. به 
تدريج و با پيش رفتن مردم و تحول در ساختار هاي داخلي و خارجي، 
ســـيل عظيم ماجراها و رويدادها، الزامات نويني را تحميل كرد و آنچه 
كه مثابه كيفيت  و كميت حاكميت جمهوري اسامي ايران در طول 
چهـــار دهه اخير را عيان مي بينيم، برايندي از همين حركت تاريخي و 
رخدادهاي غيرقابل پيش بيني بوده است. در اين سيل و توفان حيرت انگيز 
تاريخي، مردم، آرام و به تدريج، يا يكباره و اعجاب انگيز با چهره ها و 
افكار روحانيون آشـــنا مي شدند و طاب و مقامات برجسته اي را كه به 
عنوان شاگردان امام يا رهبران انقاب اسامي ظهور كردند، مورد مقارنه 

و تطبيق قرار دادند.
نسل نخستين رهبران انقاب اسامي، روحانيوني دنيا ديده، تحصيل 
كرده و صاحبان تأليف و ترجمه و دانشي وسيع بودند كه طي ساليان 
دراز با علوم ســـنتي اسامي در حوزه هاي علميه، مسائل جهان جديد 
و فلســـفه و حكمت نوين، و ســـرانجام با پرسش ها و نيازهاي عصر و 
نســـل جوان آشنايي يافته بودند. سيدمحمود طالقاني، مرتضي مطهري، 
سيدمحمد حسيني بهشتي، حسينعلي منتظري، عبدالكريم موسوي اردبيلي، 
اكبر هاشمي رفسنجاني و بســـياري ديگر از اين روحانيون، تجربه هاي 
گران سنگ تاريخي، دوره هاي فشرده تدريس و وعظ و تحصيل، مبارزات 
طواني و حبس و زندان، فعاليت علمي در دانشگاه ها و مراكز علمي و 
نگارش مقاات و كتب ارزشمند را در كارنامه خود به ثبت رسانده بودند. 
بنابراين، زماني كه انقاب اسامي در 22 بهمن 1357 به پيروزي رسيد، 
آنان رجال سرشناسي بودند كه بسياري از مردم، دانشجويان، طاب، و 
انقابيون مي توانستند به آنان اعتماد كنند و سكان كشتي توفان زده ايران 
را به دست ايشان بسپارند. اكبر هاشمي رفسنجاني در ميان رهبران نسل 
اول انقاب اسامي ايران، يك چهره خاص و نمادين است كه هم در 
خيزش و به ثمر نشستن انقاب، هم در شكل دادن به نظام جايگزين 
و هم در تداوم و تحّوات ناگزير دهه هاي بعد، نقشي بي بدليل ايفا كرد. 
نقشـــي كه دوست و دشمن، در اهميت و وسعت آن تفاهم دارند و به 
يك معنا او را در زمره معماران و آفرينندگان انقاب و جمهوري اسامي 

در وطن عزيز ما ايران قلمداد مي كنند.
از نكته هايي كه شگفت و عجيب به نظر مي رسد، ابعاد متفاوت و 
متضاد در زندگي هاشمي رفسنجاني است. او مردي بود با وجوه و وجودي 
كه وصف آن بدون ســـتايش و اشـــاره به گستردگي و ژرفاي فردي و 
اجتماعي و تاريخي، امكان پذير نخواهد بود. سكوت و آرامش او، گوياي 
بسياري از ناگفته هاست! چراكه معمواً كساني كه با عنوان»انقابي« و 
»زنداني سياسي« يا »مبارزين« از آنها ياد مي شود، زخم و تازيانه و خشم 
و خروش و قهر و رنج را به مثابه ميراثي در روح وروان و جسم خود 
نگاه مي دارند و با خود به بيرون از زندان و ميله و زنجير مي آورند. اين 
امر، بخشي از ميراث مهر و صفاي انقابها و تازگي و اميد و لبخند و 
زايندگي را در جوانان و نســـل هاي تازه زايل و ضايع مي كند. اندك اند 
كساني كه بخروشند و تازيانه اي بر پيكرشان بنشيند و زخم هاي پر شمار 
داشـــته باشند اّما عفو كنند و با لبخند و بزرگواري به استقبال تاريخ و 
ميهن و مردم و نسل هاي جوان و تازه بروند. برخي از انقابيون، زندانها 
را به بهانه مبارزه و معارضه با ضد انقاب و دشمن احيا مي كنند و گويي 
هدف برچيدن اين چينش هاي سربي و آهني و بتني و سيماني نبوده 
است. انگار به اسم هاي تازه تر و زيرپوشش هاي مقدس و به نام مردم، 
بايد اين روش ها احيا شود و زنجيرهاي تازه و ميله هاي بيشتر در سلول ها 
نصب شود. در انقاب ايران كه با شرارت و بمب گذاري و ترور دشمنان 
و جنگ تمام عيار روبه رو بود، البته كارها دشوارتر مي شد. برخي بدين 
تفسير كه ضرورت است، به ايده هاي تغّيرآميز و قهرگونه ميدان مي دادند، 
اما هاشمي رفسنجاني به دو چيز بيشتر اهتمام داشت؛ يكي گسترش آزادي 
و دفاع از حريم نهادهاي انتخابي و صندوقهاي رأي گيري و ديگري جذب 
حداكثري و وحدت نيروهاي درون انقاب كه به اصطاح چپ و راست 
و ميانه خوانده مي شدند. دولت هايي كه او تشكيل داد و نهادهاي زيرنظر 
او، معمواً  تركيبي از همين جريانات و تمام اين ديدگاه ها و نظرات بود. 
اّما در وراي اين ديدگاه، او در دو دهه واپسين عمرش بسيار جفا ديد و 

رفتارهاي ناهنجار را تحمل كرد.
زماني كه دوران دوم رياست جمهوري هاشمي به پايان رسيد، گروهها 
و افرادي از دو جريان معروف كشور شروع به سم پاشي و ضديت با او 

معنا و معماي تاريخ معاصر

تحلیل و تجلیل از نقش های تاریخی آیت اه اکبر هاشمی رفسنجانی

سيد مسعود رضوي
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كردند. انگار نه انگار كه او نقطه ارتباط و حلقه اتصال ميان اين گروهها 
و جريانهاست؛ ازجمله چپ هاي تندرويي كه در دورة اول دولت اصاحات، 
با تبليغات و تحميقات زشت و زننده اي به هاشمي حمله مي كردند و هيچ 
دليل روشني جز عقده گشايي هم نداشتند. كسي نبود كه بپرسد كه اين 
چه كاريست كه هيچ منطق و عقل سليمي آن را نمي پسندد و تنها در 
پش���ت پرده، خشونت گرايان و راست هاي افراطي و تماميت خواهان حّظ 
مي كنند و با صداي بلند قهقهه مي زنند. ماجراي عاليجناب سرخپوش و 
خاكستري پوش، همراه با افسانه سرايي در مورد اشرافيت و ثروت هاشمي 
و خانواده اش، بي ترديد يك پروژة نابودگر براي تباهي زيرسازه هاي انقاب 
بود و در دهة هفتاد خورش���يدي، كسوف انقاب و جمهوريت را هدف 
خ���ود قرار داده بود. در اين جريان، احمق هايي كه پاكارد خودنمايي و 
شجاعت را بلند كرده بودند، سرباز هاي پياده اي محسوب مي شدند كه در 
پشت سر آنها رقباي هاشمي و كساني كه خود را در مقابل او كوچك 
و حقير مي ديدند قرار گرفته بودند. آنها نمي توانس���تند نفوذ و س���ابقه و 
انديشه و اهداف او را تحمل كنند زيرا خود حقير بودند و اهدافشان بعدها 
در جريان دولت نهم و دهم، و س���ردرگمي و آشفتگي و سوء استفاده و 

غارت هاي عظيم مشخص شد. 
باري،  تاريخ، سرش���ار از درس هاي بزرگ و كم نظير اس���ت، پر از 
چهره هاي مشهور، خوب، بد، سازنده و بازدارنده است. پس از ديكتاتورها و 
مصلحان، فاشيست ها و آزادي خواهان، پر از كساني است كه مردم آنان را 
دوست داشته يا از آنان نفرت داشته اند، تاريخ سرشار است از كساني كه 
مردم آنان را بخشيده و در آغوش كشيده اند و كساني كه نفرت و كينه 
مجال بخشش بدانان نداد و مردم نهايتاً آنان را در كورة تاريخ خاكستر 

كردند و در زباله دان خاطره ها جاي دادند. 
هاشمي هنگامي كه زنده بود، جنگيد، زندان رفت، در انقاب اسامي 
ايران مشاركت ورزيد، در شوراي انقاب، مجلس، شورا، رياست جمهوري، 
رياس���ت مجمع تشخيص مصلحت، مجلس خبرگان و ديگر مجامع و 
نهادها حضوري مؤثر داشت و سخنراني ها و دالتهايش نيز اثري ژرف بر 
تريبون هاي پرشنونده برجاي نهاد. هنگامي كه واپسين سالهاي عمر هاشمي 
طي مي شد، او باز هم محبوب بود و مردم به صورت فوج هاي ميليوني در 
نماز جمعة او شركت مي كردند و به ديدارش مي رفتند، پاي صندوق هاي 
راي صف كشيده و او را به نفر اول انتخاب ملت بدل كردند و نهايتاً در 
تشييع  جنازه اي باورنكردني، بر دوش ميليونها ايراني به سوي مرقد مرجع 
و رهبرش اما م خميني )ره( روانه شد تا واپسين سفرش از عالم خاك به 

جهان واپسين را اين گونه با عزت و سربلندي به پايان رساند. 
از ظرايف و عبرت هاي زندگي  هاشمي فقيد، بخشش رقبا و بدگويان 
و حتي دشمنان بود. او هيچگاه از جوانان و تندخوياني كه به او حمله 
مي كردند يا از گروهها و جريانات سياس���ي ش���كايت نكرد و افتخارش 
اين بود كه كيفرخواستي به نام او در رقابت هاي موجود طي چهار دهه 
واپسين عمر ثبت و صادر نشد. در حقيقت او در رقابت هاي سياسي، به 
قاعدة بازي تن مي داد و مردم را داور و قاضي روزگار مي دانست. مردم 
هم جز در انتخابات مجلس ششم كه هاشمي آماج حمات تندخويان و 
تندروي هاي سياسي چپ و راست شده و مطبوعات پوپوليست سياسي در 
مشاركتي عجيب و اشتباه به او مي تاختند، هميشه او را انتخاب كرده و 
به او اعتماد ورزيدند. در حقيقت، تجارب او را برمي گزيدند و به درستي 
راه و روش، نظم و خردمندي، سياستگري و مديريت، عاقة او به ايران 
و مردم، و سرانجام صدق و تندرستي گفتار و روش او باور داشتند. اين 
اعتماد وثيق كه س���رمايه اي ملي بود، براي هاشمي چنان پربار شد كه 
پس از چند دوره كه رقيبان شيرين عقل و بي جايگاه در ميان ملّت، او را 

بازنشسته ناميدند و پايان دوران سياست ورزي او را اعام كردند، همچون 
پيروز ميدان به صحنه كشور و مديريت سياسي بازگرداند و در آخرين 
انتخابات مجالس ثاثه)خبرگان، مجلس شورا و شوراي شهر(،  او به عنوان 
نفر اول پايتخت، آرايي خيره كننده كسب كرد و ركورد تمام ادوار را به 

نام خود ثبت و در تاريخ ضبط كرد.
هاش���مي در كوران مبارزات پيش از انقاب، زماني كه جوان بود 
و نش���ريات »بعثت« و »انتقام« را منتشر مي كرد، به تدريج به مياندار 
و حلقه ارتباط مبارزان مختلف، از ملّي و مذهبي تا چپ و روحانيت و 
مسلّح و غيرمسلّح بدل شد. تجارب او متعدد بود و معموًا مي كوشيد از 
روش هاي مبتني بر گفتگو و اقناع براي وحدت و جلب نظر گروهها و افراد 
بهره گيري نمايد. سپس دوران انقاب و پايه ريزي نظام جمهوري اسامي 
رس���يد و او تجربه هاي ممتد در مديريت و جنگ و اداره دس���تگاههاي 
عريض و طويل را داشت. دوره هاي زعامت هاشمي بر مجلس و دولت، 
از درخشش هاي او بود. كشور بودجه نداشت و درگير جنگ و ويرانه هاي 
موشك و بمب و گرفتاري دشمنان بود، اّما با وحدت و همدلي، با درايت 
و سخت كوشي، با همت و تدبير، جنگ به پايان رسيد،  دوران بازسازي 
و سازندگي آغاز شد و زيرساخت ها و سرمايه هاي عظيم در كشور فعال 
شد. همه از سرمايه دار تا كارگر، از كارمند تا مدير، از سپاهي و ارتشي 
و روحاني و دانشجو، بايد مشغول ساختن كشوري مي شدند كه به مردم 
وعده داده شده بود؛ وعده هاي سال 1357 كه امام در پاريس و سپس 
در تهران به ملّت داد، بايد محقق مي شد. اين كه زندگي مردم بر پايه 
صلح و اعتماد، بر اساس آزادي و استقال و در سايه وحدت و همدلي 
به رستگاري و خوشبختي خواهد انجاميد و ميزان رأي ملّت خواهد بود 
و اخاق و نجابت و تربيت و ش���وق و فرهنگ، چون آفتابي خواهد 
درخشيد... اين كه ما و كشورمان، حكومت و مديرانمان الگوي جهانيان 
خواهند شد، اين كه انقاب ايران چنان صدق و ايمان و راست كرداري 
و مهر و محبت و بخشش و الگوهاي بزرگ بشري را همچون آفتابي 
نمايان خواهد كرد و در مقابل تمدن غرب و حقوق بشر غربي ها، حقوق 
انسانها به نحوالمك و احسن افاده و اعاده مي گردد... نمي شد به مردم 

دروغ گفت و بايد وعده انقاب روزي تحقق مي يافت.
هاشمي رفسنجاني در دوران سازندگي، اين ديدگاه را مطرح مي كرد 
كه جنگ تمام شده و اساساً شرايط جنگي و الگوهاي مناطق جنگي، 
همان گونه كه از نام آن پيدا بود)جنگ تحميلي(، به ما و مردم مظلوم 
ايران،  به ويژه در مناطق جنگي تحميل شد. موشك و بمب و شليك 
و تفنگ و خش���م و خون، راهي بود كه براي نابودي انقاب از س���وي 
صدام و شوروي سابق و اربابان غربي و آمريكايي، با پول شيوخ نفتي 
به ما تحميل شد. جنگ، مسلمانان را تضعيف كرد و سرمايه هاي آنان را 
صرف زدوخورد و كشتار و عقب ماندگي مي كرد. از افغانستان و كشمير، 
تا شمال آفريقا، مسلمان در خون و جنگ و خشونت و جدلهايي فرقه اي 
و مذهبي غوطه ور ش���دند و س���ودش به جيب شركتهاي چندمليتي و 
نفت فروش���هاي آمريكايي و غربي مي رفت. اسلحه هاي بي شمار و بمب 
و موشكهاي شركتهاي تسليحاتي آمريكا و روسيه به كشتار خانوارها و 
كودكان مسلمان مصروف شد ... پس تنها يك راه باقي است و آن صلح 
است و سازندگي. بايد كار كرد و كشور را ساخت تا  مانند ژاپن و كره و 
ديگر كشورهاي توسعه يافته يك الگوي زندگي قدرتمند و پويا و ثروتمند 
ايجاد نماييم. ايران اسامي، براساس ديدگاه هاي سازندگي و توسعه نگر، 
چنين افقي بايد داشته باشد. ما منادي وحدت و پيشرفت بوديم و بايد 
باش���يم. اكنون كه به گذشته باز مي گرديم و خطبه  هاي جمعه هاشمي 
رفسنجاني بعد از پايان جنگ و پذيرش قطعنامه را دوباره مي شنويم، بايد 

حسرت داشته باشيم.
كه چرا مجال تحقق را با كژراهه هاي اختاف و تضعيف جريان 
توسعه، كاهش داديم. افزايش ثروت ملي و گسترش صنايع جديد و ورود 
سرمايه هاي نو و تكنولوژي  پيشرفته و بازسازي كل كشور بهتر است يا 
فروختن نفت و درگيري و توزيع فقر؟ هيچ راهي جز وحدت و همدلي، 
ايجاد ثروت و شغل، بهبود زندگي مردم و جلب آراي اكثريت و عموم مردم 
وجود ندارد. جمهوريت نظام، براساس كارآمدي و مشاركت عمومي، دركنار 
جلب رضايت ملت، تنها راه وفاق و فعال كردن قدرت واقعي است. مردم 
بايد از دستاوردهاي حكومت بهره مند شوند و حاكمان را مديران شايسته، 
پاك دست و درستكاري بدانند كه جان و مال و ناموس مردم را امنيت 
مي بخشند. اين ايده ها تنها از طريق سازندگي و كار و مديريت خردمندانه 
و دلسوزانه امكان پذير است و نبايد هيچگاه مسير روشن سازندگي مسدود 

مي شد يا در راه آن موانع بيهوده اي ايجاد كرد.
متأسفانه پس از دولت هشتم، وفاق وحدت سياسي به شقاق بزرگي 
انجاميد و طي چهار س���ال به درگيري و كنش هاي تند و برخوردهاي 
گس���ترده كش���انيده شد. دستاوردهايي كه با خون دل به چنگ آمده و 
خرابي هاي جنگ و ارعاب در دوران حمات وحش���يانه بعثيان در حال 
زدوده ش���دن بود، توسط دولتهاي نهم و دهم، درحالي كه خزانه  كشور 
در بهترين حالت طي يك سده اخير بود، آشفتگي و سوء تدبير به جايي 
رسيد كه سوء استفاده ها و مشكات عظيم پيدا شد و مردم نسبت به هر 

چيزي كه رنگ و بوي دولتي و حكومتي داشت، بدبيني يافتند. 
هاشمي در واپسين دوران زندگي، آماج حمات همان مديران هاله اي 
و معجزات هزاره اي شده بود. او كوشيد پاسخ دهد و به نحوي با مردم 
ارتباط برقرار كند. در زماني كه در سيماي رسمي كشور، مستقيماً اتهامات 
فراواني به او و خانواده اش وارد مي شد، هيچ لحظه كوتاهي به او اجازه 
پاسخگويي داده نمي شد. اما مردم در انتخابات و كنش هاي سياسي بزرگ 
پاسخ دادند. او را بركشيدند و به ديدگاهي كه او توصيه كرده بود رأي 
دادند. دوران تازه اي قرار بود آغاز شود و گفتگوهاي منتهي به معاهده 
برجام، نويد مي داد كه بااخره روزگار كار و ساختن و سازندگي فرا رسيده 
و در سياستگري مبتني بر اعتدال، تدبير هاي تازه اي مشاهده خواهد شد. 
اما رقباي هاشمي و كساني كه بهانه هاي ديگري داشتند، براي آن كه راه 
خطا رفته و سوء استفاده هاي عظيم را از معرض ديد عموم خارج كنند، 
مجال ندادند. تنش زدايي و قطعنامه هاي ويرانگر و ظالمانه كه با عقل 
و مذاكرات سخت و تدبيرهاي خردمندانه  به پايان رسيده بود، از طريق 
فرد نامعقول و ناهنجاري همچون ترامپ به صورت زورگويانه احيا شد و 
شگفتا كه همان رقبا و تنش زايان و جنگ ستاياني كه به هاشمي حمات 
ناجوانمردانه مي كردند، مشاركتي آشكار در اين ستم تازه داشتند. گويي 

صلح و سازندگي، دشمن و رقيب ابدي ايشان است.
آخرين سخنان  هاشمي، البته با اميد همراه بود. او حتي سخن از اينكه 
در آرامش جان خواهد س���پرد گفته بود و اين كه مردم با رأي درس���ت 
و گزينش آگاهانه، اجازه نخواهند داد، دشمنان و جاهان بر سرنوشت 
كشور سيطره يابند و جريان پيشرفت كشور را سد كنند... آرزوي هاشمي، 
آباداني ايران، آزادي ايران و سربلندي ميهن و قدرت دولت و حكومت 
بر همين اساس بود... اين نوشته، يادي از آن سياستمدار در گذشته در 
سالروز وفات اوست و اگر به نقد و تحليل ديد گاهها و مديريت سياسي 
او نپرداختيم، از آن رو بود كه رقيبان و حاسدان نااهل كه بويي از راستي 
و تندرستي ندارند، هجمه ها و تهمت هاي سخت به او مي زنند و شايد 
 وقتي ديگر به جاي تجليل، تحليل و به جاي ستايش، به نقد تاريخ نيز

بپردازيم...
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... حتما می دانی چقدر دلتنگت هس���تم و هر روز که می گذرد 
دلتنگی ام بیش���تر می شود. از روزی که خودم را شناختم همیشه فکر 
می کردم یکی از خوشبخت ترین دختران دنیا هستم، چرا؟ زیرا پدری 
مانند تو داشتم و دارم. در هر شرایطی از زندگی افتخار می کردم که 
فرزند شما هستم. یادم می آید زمانی که شما را به سربازی برده بودند و 
من به دیدنت در باغشاه آمدم فکر کنم کودکی ۳ یا ۴ ساله بودم زمانی 
که تو را در لباس سربازی دیدم با گریه گفتم بابا چرا پاسبان شدی!؟ 
همان موقع نیز با افتخار به تو نگاه می کردم. ولی دوست نداشتم لباس 

کسانی را به تن داشته باشی که تو را اذیت می کردند.
به خاطرم می آید زمانی که ۶ ساله بودم و پایم در گچ ، ساواکی ها 
به خانه آمدند و تو را بردند و من هم گریان به بردنت چشم دوخته 
بودم و باز هم به خود می بالیدم که چنین پدری دارم. بیاد دارم در 
کاس مدرسه زمانی که معلم کاس از بچه ها سوال می کرد که شغل 
پدرتان چیست، وقتی نوبت به من رسید گفتم »زندانی« و این باعث 
خوشحالی من بود پدری دارم که بابقیه پدرها فرق می کند و فرزندان 
این سرزمین را بر فرزندان خود ترجیح می دهد. در اینجا هم به این 
فکر بودم که باز من یکی از خوشبخت ترین دختران هستم که پدری 
از خود گذشته و ایثار گر دارد. آن موقع که به زندان اوین می آمدم و 
همراه با خانواده های همسنگرت در زندان مدت ها دم در زندان منتظر 

ماقات می ماندیم، باز هم خوشحال بودم که دختر تو هستم.
وقتی به ماقات می آمدیم با خوشرویی و خنده از ما پذیرایی 

می ک���ردی و انگار هیچ ناراحتی در زندان نداری باز به خود می گفتم 
تو انسان خوشبختی هستی که چنین پدری داری، زمانی که بزرگتر 
شده بودم و در یادگیری دروس کمکم می کردی و یا برایم کتاب هایی 
می خریدی و دوست داشتی مطالعه کنم باز می دیدم خیلی با پدرهای 
دیگر تفاوت داری و خدا را ش���کر میکردم در چنین خانواده ای به 

دنیا آمده ام.
هرگاه س���واات زیادی از تو می پرس���یدم به همه آن ها جواب 
می دادی و گاهی با شوخی می گفتی، »فاطی تو چقدر حرف می زنی«، 
باز خوش���حال می شدم که یکی از بهترین پدرهای دنیا نصیب من 

شده است.
روزی که مردم به خیابان ها آمده بودند و حضور آن ها آزادی زندانیان 
سیاسی را در پی داشت و تو یکی از آن ها بودی با افتخار و شادابی 
به دوستانم می گفتم پدرم با حمایت مردم از زندان آمده حتی زمانی که 
در جلوی چشمانم در اتاق خانه مورد اصابت گلوله فرقان قرار گرفتی و 
در مدت زمانی که پشت اتاق عمل منتظر شنیدن خبر سامتی ات بودم 
به وجودت افتخار می کردم که خدا از بین این همه بندگان باز تو را 

انتخاب نموده تا از آزمایش دیگری سرافراز بیرون بیایی.
یادم می آید وقتی لباس رزم می پوشیدی و به سوی جبهه حرکت 
می کردی، هر چند نگرانت بودم، وقتی به جبهه می رسیدی ساعت ها 
با تلفن به دنبالت بودم که ش���اید صدایت را بش���نوم و آرام بگیرم باز 
هم در دل می گفتم چقدر خوش���حال هستم که چنین پدری دارم و 

وقتی می دیدم زمانی که چه بر کرس���ی ریاست مجلس نشسته ای 
یا به مقام ریاس���ت جمهوری رسیده ای و یا این که مشاور امین امام 
هستی و این که بارها و بارها می دیدم افراد زیادی برای مشکاتشان 
به تو مراجعه می کنند و با کمال خوشرویی و امانت به رفع مشکل 
آن ها کمک می کنی حتی اگر به تو بد کرده بودند می دیدم تمام این 
مناصب هیچ تغییری در رفتارت نمی گذاشت و آن تواضع همیشگی 
را داشتی و آدم تغییر نبودی باز می گفتم من یکی از خوشبخت ترین 

دختران دنیا هستم.
حتی زمانی که تیغ حمله حس���ودان و خناسان که حتی بعضی 
از آن ها از دوس���تان خودت بودند ولی به خاطر قدرت، شیطان صفت 
ش���ده بودند به راحتی از کنار آن ها می گذشتی و توجهی به رفتار و 
گفتار آن ها نداشتی ولی مطمئن بودم که دلت را آزرده می کنند و تو 
به خاطر مردم و کشور و اسام سکوت می کنی و همه گونه فشار را 
تحمل می کنی؛ بیش از گذشته خوشحال می شدم که فرزند چنین 

پدری هستم و خوشحالیم مضاعف می شد.
... امروز مردم میهنم قدر شناس زحمات تو هستند و همانند ما بر 
رفتنت اشک میریختند و می ریزند. باز گفتم خدایا هنوز هم خوشبختم 
و ب���ه خ���ودم می بالم که بعد از فقدان پدرم نام نیک او به من اعتبار 
می دهد و از خداوند مهربان می خواهم که مرا در آن دنیا در کنار تو 
قرار دهد که خوشبختی ام پایان نداشته باشد. آن که آسان می سپارد 

جان به دیدارت منم. دخترت فاطی بابا.

پدری متفاوت

آنچه گذشت ...

یادهاو نظرها...

این که می خواهم زود ببینید و بر گردانید، تا زحمت زیادی که برای رسیدن کار به نمایشگاه کتاب، کشیده ایم، 
به سرانجام برسد. گفت من از فردا یا خانه هستم یا کیش، وقت می گذارم و می بینم. گفتم تقاضای دوم هم 
این است که به این کتاب به عنوان روایت شیرعلی نیا نگاه کنید که از نگاه بیرونی نوشته شده و نه روایتی که 

یکی از نزدیکان یا مشاوران شما نوشته باشد، خاطرم نیست چه گفت، اما پذیرفت.
از دوستان همراه او شنیدم که نوروز 95 در کیش، بخش زیادی از وقتش صرف دیدن کتاب شد؛ همان 

روزهایی که در رسانه ها می گفتند آقای هاشمی در کیش مشغول برنامه ریزی برای فان و بهمان است.
به گمانم روز ششم سال جدید بود که با آقای رجایی تماس گرفتم تا خبری بگیرم. گفت حاج آقا کار را 
دیده و چند نکته محدود گفته و نکته ی دیگری ندارند. بعدها آقای رجایی گفت نکته هایی برای اصاح به آقای 
هاشمی گفته بود و جواب شنیده که »سخت نگیرید. اگر نکته ای هست بگویید، اگر خواستند اصاح کنند و اگر 
نخواستند کتاب خودشان است. « این حرف از شیرین ترین خاطرات مراحل تولید این کتاب بود. نکته شیرین دیگر 
همراهی آیت اه برای گرفتن مجوز کتاب بود. حدس می زدیم مرحله ی بررسی و صدور مجوز خیلی طوانی 
شود و کتاب به نمایشگاه کتاب تهران نرسد، 8 فروردین نامه ای برای آیت اه نوشتم و خواستم در گرفتن مجوز 
کتاب یاریمان دهد. دستخط را همان روز در حاشیه ی نامه ی نگارنده برای وزیر ارشاد نوشتند: »جناب دکتر علی 
جنتی، زحمت زیادی کشیده اند که به نمایشگاه کتاب برسد لطفا دستور بدهید با اولویت و سرعت مجوز صادر 

شود.« اگر این همراهی که پس از نامه نیز ادامه یافت، نبود شاید کتابی به این صراحت منتشر نمی شد.
2-  ماجرای تلخ

 توهین ها و تهمت ها مدتی پیش از رونمایی، از زمانی که کتاب لو رفت از سوی برخی دوستان سابق آغاز 
شده بود. همان طور که تمجیدهایشان هنگام چاپ کتاب های پیشین درباره زندگی امام، زندگی و زمانه رهبری و 
کتاب تاریخ جنگ را جدی نگرفتم توهین ها هم مهم نبود. توهین و تهمت تنها مشکل نبود، نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور که دو کتاب رندگی امام و تاریخ جنگ را برای کتابخانه ها گرفته بود به روایت یکی از دوستاِن 
کارشناس در نهاد کتابخانه های عمومی کشور علی رغم تصویب گروه کارشناسی، خریِد دو کتاب زندگی رهبری 

و زندگی هاشمی از سوی مدیریت وتو شد. تمام کتاب های پیشین من با عینک جدید خوانده می شد و ...
مواردی باورنکردنی پیش آمد و اوضاع کاما سخت شد، بخشی از آن چه که گذشت هنوز قابل انتشار نیست. 
چند روزی مانده به درگذشت آقای هاشمی، همسرم که از اوضاع خبر داشت پرسید از نوشتن کتاب هاشمی 
پشیمان نیستی؟ گفتم نه. اما صادقانه اش این بود که فشارها اندکی به تردیدم کشانده بود و به توصیه های فراواِن 

دوستان فکر می کردم که اصرار داشتند چاپ کتاب هاشمی را یکی دو سالی به تاخیر بیاندازم.
ناگهان آیت اه هاشمی رفت. همه می گفتند عجب کاری انجام دادید و ... حقیقتا حساِب رفتن او را نکرده 
بودیم. در داخل و خارج از کشور از بی بی سی گرفته تا صدا و سیما به کتاب پرداختند. تلخ کامی رفتن آیت اه با 
رضایت از انتشار به موقع کتاب اندکی تسکین می یافت. آخرین خاطره ما از او روزی بود که تیم تولید کتاب 
از دوستان تحقیق و هنری گرفته تا چاپ و صحافی پیش ایشان رفتیم. یکی از دوستان قدری از اذیت ها گله 
کرد... نگاه و جمله اش، آخرین تصویر ماندگار از او در ذهنم اس���ت که گفت: »حقیقتا راضی نبودم به خاطر 

من اذیت شوید.«
نکته آخر این که مستقل و مردمی بودن دردسرهایی دارد. امید است که خداوند ما را برای غلبه بر این 

سختی ها یاری دهد.

... در سالگرد رونمایی از کتاب روایتی از زندگی و زمانه آیت اه هاشمی رفسنجانی است. جعفر شیرعلی نیا 
نویسنده کتاب به نقل از آیت اه هاشمی مطالبی بیان کرد و دو روایت تلخ و شیرین از سرنوشت این کتاب 

بیان کرد.
١. ماجرای شیرین

2۶ اسفند 1۳9۴ نیمه شب از سفر بازگشتم. بنا بود 27 اسفند پیش آقای هاشمی بروم و ماکت نهایی کتاب 
را برایش ببرم. زنگ زدم دفتر مجمع، گفتند زمان ماقاتی تنظیم نشده. آخرین روزِ کارِی سال بود. فردایش 

پنج شنبه تعطیل و پس از آن هم تعطیل. چاره ای نبود، راه افتادم سمت مجمع تا هر طور شده ببینمشان.
پیشتر متن را خوانده بود. نکاتی که گفته بود اغلب تاریخی بودند. تعدادی از اطرافیان هم نظراتی داده 

بودند که سلیقه ای بود و کمتر تاریخی.
نکات تاریخی را اصاح کرده بودیم و سلیقه ای ها را نه. به کمک دکتر رجایی توانستم آقای هاشمی را در 
آخرین روزکاری سال ببینم. ماکت کتاب را که آماده شده بود، دادم و قدری دید. گفتم دو تا تقاضا دارم؛ یکی 
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روزنوشت های مرحوم آیت اه هاشمی رفسنجانی 
از جهاتی یکی از مهمترین روایت ها برای پی گیری 
و ردیابی و روش���ن  ساختن برخی از رخدادهای مهم 
تاریخ بعد از انقاب ایران به شمار می رود. در استفاده 
از واژه »ردیاب���ی« تاکی���دی ویژه دارم، چرا که این 
روزنوشت ها بسیار مختصر، اما  حاوی اطاعاتی دست 
اول درب���اره برخی از مهمترین رخدادهای تاریخ بعد 
از انقابند. این اطاعات در کش���وری که آرشیو های 
نهادها و وزارتخانه ها، به قول مرحوم باستانی پاریزی، 
به »مارشیو«ی می مانند که محققان  و  پژوهشگران 
را به آن راهی نیست و یا در نهایت امکان نزدیکی به 
آنها نیست، سرنخ های ارزنده ای به دست می دهد که 
کمتر نوشته  یا روایت های دیگر از چنین ویژگی هایی 

برخوردار است.
از سوی دیگر نقش آقای هاشمی رفسنجانی در 
در تمامی سه و نیم دهه گذشته در عرصه سیاست 
و قدرت ایران، برجس���ته و ایشان یکی از شاهدان و 
البته متنفذین برخی از مهمترین تصمیم گیری ها نظام 
جمهوری اسامی بوده است. هوشیاری سیاسی او، نگاه 
واقع گرایانه اش به سیاست، توجه به منافع ملی، قدرت 
تحلیل و آنالیزش از ساختار قدرت و توان توازن بخشی 
ک���ه به جمع ها و گروه ها می داد، به نحوی بود که 
کمتر سیاستمدار و جمعی می توانست نقش او را نادیده 
بگیرد. در واقع سپهر سیاست به مردی همانند او نیاز 
داشت که هر از گاه چرخ های فعالیت را زنگ زدایی 
و روغ���ن کاری کند، او به تعبیر من»غضروف نظام« 
بود که فش���ارها را در دو سو تحمل می کرد، بدون 
آنکه این فشار را به طرف دیگر انتقال دهد. مرگ او، 
چه طبیعی و چه غیر طبیعی، خاء اش را در سپهر 
سیاس���ت ایران بیش از گذشته آشکار ساخت. همین 
ویژگی ها بود که در دهه اول انقاب لقب مهمترین 
یار رهبر نخست انقاب، در دهه دوم به اصلی ترین 
بازیگر صحنه سیاست ایران، در دهه سوم  به یکی 
از اصلی ترین مشاوران رهبر دوم انقاب و در نهایت 
در ۵ سال آخر حیاتش بازیگری هوشمند در عرصه 
سیاست و قدرت ایران نام گرفت که با رای باا در 
مجلس خبرگان بازگشتی شکوهمند به عرصه سیاست 
ایران داشت.حتی در دوره هایی که نهاد و هسته سخت 
ق���درت به هر دلیلی تصمیم به کنارزدن او گرفت، 
هوشیاری سیاسی و البته نقش توازن بخشی که داشت، 
در عمل افراد را به تردید در این تصمیم واداشت و یا 
ظرفیت آقای هاشمی به اندازه ای بود که  توان کنار 

زدن او را از آنها می ستاند.
 حتی مرگ آقای هاش���می هم به گونه ای بود 
که حضور او در صحنه سیاست را جلوه ای دیگر داد.

مرگ آقای هاش���می رفسنجانی غریب و حادثه خیز 
بود و البته همچنان حادثه ساز است و زمانی هم که 
راز آن به شکل رسمی برما شود، قطعا حادثه سازتر 
خواهد شد. به رغم آنکه تمامی پیش بینی ها این بود 
که آقای هاشمی مرگی طبیعی خواهد داشت، اما تقدیر 
و البته مخالفان و دشمنان کینه توز، دست به دست 
هم دادند تا او به گونه ای بمیرد که مرگش به یکی 
از رازهای ناگش���وده تاریخ جمهوری اسامی تبدیل 
شود. این گونه مردن هم البته از جهاتی برای مردی  
ک���ه تمامی زندگی اش در تاطم و بحران و فراز و 
فرود گذش���ت، بی وجه نبود و نیست. چگونگی مرگ 
آقای هاشمی همانند دوران حیاتش اسباب دردسر هر 
دو طیف دوستان و مخالفان شده است. دوستانی که 
در زمان حیات آقای هاشمی از او بهره ها بردند و به 
پست و موقعیت هایی در ذیل نام او رسیدند، در مرگش 
هم اش���ک ها ریختند، امروزه اما گویی او را فراموش  
کرده اند و حتی پی گیر چگونگی مرگش هم نیستند. 
دش���منان اما، با وقاحتی بی مانند،مرگ او را دستمایه 
تهدیداتی کرده اند و هر از گاه لهیب صفت، نهیب های 
مهیب برمی کشند و مخالفان را به مرگی همانند آقای 
هاشمی تهدید می کنند. همانانی که به نظر می رسد 
در مفقودشدن وصیت نامه و برخی دیگر از اسناد مرتبط 

با آقای هاشمی سهمی و نقشی داشتند.
تاریخ صبور اس���ت، ولی سکوت نخواهد کرد و 
روزی »این راز سر به مهر به عالم َسمر شود«. راز 
مرگ آقای هاشمی و چرایی آن نیز میوه خواهد داد، 
همچنانکه وصیت نامه آقای هاش���می هم روزی پیدا 
خواهد شد و در خواهیم یافت که این  فواد آبدیده 

در کوره  سیاس���ت، چه نکاتی را با مخاطبان عام و 
خاصش در میان گذاشته است.

به یاد دارم در سال های میانی دهه هشتاد، که به 
دیدار استاد ایرج افشار در منزل مسکونی اش در خیابان 
کامرانیه می رفتم، صحبتی شد درباره مرحوم محمدعلی 
فروغی و من از ایشان پرسیدم که استاد چطور ممکن 
است فردی منظم و فرهنگی و دست به قلم همانند 
فروغی خاطرات و دست نوشته های شخصی نداشته 
باش���د؟ که او گفت احتماا نوشته باشد، اما  هنوز 
پیدایش نکردیم. دو سال بعد از آن ماقات برخی از 
خاطرات او)از س���وی کتابخانه مجلس( منتشر شد و 
سال جاری ۲۷ تقویم از دست نوشته های او، آن هم 
بعد از ۶۰ سال پیدا و در کتابی قطور انتشار یافت تا 
نش���ان داده شود که هر رازی و امری  که به عالم 
سیاس���ت و چهره های شناخته شده در هر عرصه و 
موضوعی مرتبط باشد، در نهایت روزی سر از روزن 

اسرار برخواهد کرد.
***

 خوشبختانه آقای هاشمی این بختیاری را داشت 
و هم خود موقعیت س���نجی کرد و هم فرزندانش، به 
خصوص محسن، که این دست  نوشته ها را تنظیم و 
حروفچینی و در مکان هایی مورد اطمینان نگهداری 
کنند. هم اکنون ۱۵ جلد از روزنوشت ها منتشر شده 
و آنگونه که آقای محس���ن هاشمی بیان کردند، ۲۰ 
جلد دیگر از این روزنوشت ها حروفچینی و آرشیو و 
در جاهای مطمئن نگه داری می شوند تا به تناوب و 

هر ساله جلدی از آن انتشار یابند.
روزنوشت های آقای هاشمی رفسنجانی در برخی 
از مقاطع گفتمان س���از بود و س���بب شد تا برخی 
رخدادهای���ی، که عما به اعماق ذهن جامعه رانده 
و ته نش���ین شده بودند، نوری بر آنان افکنده شود و 
فضایی را فراهم کند تا بحث های جدی و فراوان تاثیری 
درباره  آن موضوع در بگیرد. نمونه شاخص این موارد 
را بای���د در موضوعاتی چون ادامه جنگ بعد از فتح 
خرمشهر، قطعنامه ۵۹۸ و ماجرای پذیرش آن، مسئله 
جانشینی رهبری، داستان حذف مرگ بر آمریکا،  و … 
جست وجو کرد که وقتی روزنوشت های  آقای هاشمی 
در آن زمینه و موضوع خاص منتش���ر شد، مسائلی 
مطرح شد و اسراری انتشار یافت که به نحوی ناخواسته 
دیگرانی را هم وارد میدان این گفت وگو کرد. این گونه 
همان دیدگاه هابرماس درباره نقش حوزه عمومی در 

برکشاندن یک گفتمان به ثبوت رسید و برخی از این 
گفته ها و خاطرات به اندازه ای خبر و نظر و حاش���یه 
به پا کرد که خود فصلی نوین در عرصه تاریخ نگاری 

معاصر و بعد از انقاب را سبب شد.
ویژگی دیگر این خاطرات نظم شگفت انگیز آقای 
هاش���می در نگارش روز به روز این خاطرات است. 
نظمی که شاید در کمتر سیاستمداری بتوان سراغ کرد 
که از ابتدای  حضور در ساختار قدرت و با این همه 
مش���غله و گرفتاری ها، در سطوحی این چنین کان، 

بیش از ۳۵ سال روزنوشت هایش را بنویسد.
***

نگارنده از نخستین افرادی بود که روزنوشت های 
مرحوم هاشمی رفس���نجانی را با عاقه می خواند. 
نخستین مجلد از این روزنوشت ها به صورت پاورقی 
در روزنامه همش���هری منتشر می شد و و تنظیم و 
ویراس���تاری آن را دوس���ت روزنامه نگار و مورخم  ، 
سیدمس���عود رضوی عهده دار بود. آن روزنوشت ها 
مربوط به سال ۱۳۶۰ بود و باعنوان عبور از بحران 
منتش���ر شد.سه ماه نخست این روزنوشت با ریاست 
جمهوری سیدابوالحسن بنی صدر در سال ۶۰ همزمان 
بود. جالب این که در آن زمان تنها وس���یله ارتباطی 
فکس بود و من که هر از گاه سری به فاکس های 
روزنامه می زدم، از مقطعی متوجه شدم که از طرف 
آقای بنی صدر نیز پاسخ هایی به روزنوشت های آقای 
هاشمی داده و برای روزنامه فکس می شود. من  آن 
پاسخ ها را می خواندم و در جایی آرشیو می کردم. چون 
در روزنامه عما امکان چاپ آن پاس���خ ها نبود، اما 
چند س���ال بعد یک کپی از آن پاسخ ها را که شاید 
4۵ تا ۵۰ ورق A4 می ش���د، به تقاضای مهندس 
محس���ن هاشمی که آن زمان در دفتر نشر معارف، 
مدیریت انتشار آثار آقای هاشمی را عهده دار بودند، به 
دفتر ایشان دادم. به گمانم پسندیده است که کتابی 
هم از نقدهای مختلف به س���خنان آقای هاشمی و 
روزنوشت هایش فراهم آید تا مخاطبان با روایت ها و 
نظرات دیگران نیز آشنا شوند واین گونه درکی عمیق تر 
از آن رخداد در اذهان شکل می گیرد. خوشبختانه تا 
زمانی که آیت اه هاش���می رفسنجانی در قید حیات 
بودند، به خصوص در سال های بعد از انتخابات ۱۳۸۸ 
در هر زمینه ای که ابهامی وجود داشت، ایشان تن به 

گفت و گو می دادند و ابهام زدایی می کردند.
ویژگی مهم آقای هاشمی این بود که از گفتگو 

تن نمی زد، و در بیان مسائل تردید و دو دلی به خرج 
نم���ی داد. نمونه  ای از این گفت وگوها را می توان با 
روزنامه کیهان مشاهده کرد. آقای هاشمی از موضع 
روزنامه کیهان نس���بت به خود آگاهی داش���تند،  و 
می دانستند آنها در تحریف حقیقت و تقدیس خشونت 
تا چه اندازه دستی گشاده دارند، اما پای پرسش های، 
گاه سهمگین آنها نشست و در نزدیک به ۲۰ جلسه 
به سواات گاه چالشی و حتی تند و زننده آنها پاسخ 
داد. این گفت وگو که ابتدا در ۲۰ شماره کیهان منتشر 
و س���پس در کتاب »بی پرده با هاشمی رفسنجانی«، 
از س���وی انتشارات کیهان به بازار کتاب عرضه شد، 
نمونه ای درخشان از مواجهه یک مسئول رده  باا با 
پرسش  هاست. سال های پایانی دهه هفتاد هم هنوز در 
خاطرم هست، روزهایی که در مطبوعات تیغ دشنام از 
سوی برخی روزنامه نگاران اصاح طلب آن دوران به 
سمت ایشان روانه می شد و ایشان برای اعام نامزدی 
مجلس هشتم، بی هراس از آن هجمه سنگین، پای 
میزگردی مطبوعاتی و آزاد با خبرنگاران نشست و به 

سواات بی  هیچ سانسور و ممانعتی پاسخ گفت.
م���ن در تاریخ روزنامه ن���گاری خود در میان 
مس���ئوانی در چنین رده ای ندیدم که بی هراس از 
پاس���خ باشند و تازه مشکلی در بیان نداشته و حتی 
ممانعت از انتشار آن هم نکنند. نوعی اعتماد به نفس 
ب���اا که ب���ه گمانم از دلیری فرد در این گونه امور 

نشات می گرفت.
 نگارنده خ���ود دو خاطره از دیدار حضوری با 
آقای هاشمی) به همراه اعضای هیات مدیره تعاونی 
مسکن  انجمن صنفی روزنامه نگاران در سال ۸۲ و چند 
روزی بعد از زلزله بم( و بار دوم ) به همراه اعضای 
هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران - در 
س���ال ۸۷( با  آقای هاشمی و نیز آقای خاتمی) سال 
۸۷( دارم ک���ه در هر دو دیدار نحوه مواجهه  آقای 
خاتمی و مواجهه آقای هاشمی را نقشبند خاطره من 

و گروهی از دوستان روزنامه نگار کرد.
آقای هاشمی ما را از بیان پرسش منع نکرد و 
بعد از پاسخ و پرسش هم نگفت که این سخنان را 
جایی بیان نکنید. اما در مقابل آقای خاتمی بسیاری 
از مس���ائل را بیان کرد و در آخر گفتند که اگر این 
سخنان جایی بیان شود من تکذیب می کنم. به همین 
دلیل اس���ت که آقای خاتمی که می توانستند بعد از 
آقای هاشمی دومین شخصی باشند که خاطرات دوران 
ریاست جمهوری شان را منتشر می کنند، به گمانم به 
دلیل همین ماحظات، امتی را از برخی ش���ناخت و 
کشف برخی رخدادها محروم کردند و البته به گمانم 
اگر این رخداد به س���نتی تبدیل می شد می توانست 
حتی فواید اقتصادی هم داشته باشد. چنانکه کتاب های 
آقای هاش���می به گواه استقبالی که از آن می شود، 
چرخ های نش���ر معارف را می گرداند و اگر ناشر این 
مجموعه آثار کمی نگاه حرفه  ای تر به ماجرا داشته باشد، 
از تحوات فن آورانه نش���ر استقبال کرده و به سراغ 
آنها برود، پای ش���خصیت های معروف و درگیر در 
خاطرات آقای هاشمی را با گفت وگوهایی به میدان 
بکش���اند، قطعا می تواند این انتشاراتی را به یکی از 
قطب های اقتصاد نشر در زمینه تاریخ معاصر و بعد 

از انقاب تبدیل کند.
چندی قبل که خاطرات همسر اوباما منتشر شد و 
در دو هفته باای دو میلیون نسخه از آن به فروش 
رف���ت، به همین فکر بودم که چگونه مردان و زنان 
رده  باای سیاس���ت در ینگه دنیا، از داشته های خود 
به���ره می برند و نه تنها خود که گروهی کثیر را از 

فعالیت های گذشته خود منتفع می سازند.
  جالب این که تنها بانوی ریاس���ت جمهوری 
ک���ه اصوا به صحنه اجتماعی آمدند و حتی کتابی 
از خود انتش���ار دادند باز همسر  آقای هاشمی) بانو 
عفت مرعش���ی( بودند  و از همسران آقای خاتمی 
اصوا خبری نیس���ت  و احمدی نژاد و روحانی و … 

که نیست؟
در حال���ی که نام بانو عفت در عمده خاطرات 

آقای هاشمی بروز و ظهور دارد.
این نوشته می توانست با نگاهی به خاطرات آقای 
هاشمی در سال ۷4 به پایان برسد که امید می رود در 
آینده  نزدیک به محتوی یادداشت ها و تاثیرات اجتماعی 

و سیاسی آن بپردازم.

سید ابوالحسن مختاباد

خاطرات

گفتمان ساز

نگاهی
به آخرین جلد

از یادداشت های
آیت اه هاشمی فسنجانی
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ظرف 36 سالی که با آیت اه هاشمی )ره( محشور بودم او را امیری 
عاشق و شخصیتی چند بعدی و چند وجهی یافتم.

کارنامه و عملکرد ایشان نیز گواه این برداشت است. او مجاهدی نستوه  
با روحیه ای پر از شجاعت بود.  در عین حال هاشمی دانشمندی قرآن 
پژوه و مدیری دنیا دیده و برنامه ریزو استراتژیست و فراتر از اصولگرایی 
و اصاح طلبی ، یک خدمتگزار ملی و مدنی و امیری عاشق ایران آباد 
بود. حسن خلق وتواضعی از جنس مردم که در دوره معاصر تاریخ ایران 
مثل او را کمتر می توان یافت و همین او را از دیگران ممتاز می کرد.  
او با جاذبه حداکثری ودافعه حداقلی با اغلب نیرو های کشور کار می کرد.  
بی نهایت مخلص و بی ریا بود. هاشمی هم خواهان عزت  اسام و هم 
دوستدارمردم و عاشق توسعه و آبادانی ایران بود.در توسعه امور زیربنایی 
کش���ور اثر انگشت سلیمانی اورا میتوان همه جا دید.توسعه علمی ایران 
نیز مدیون توجه و اهتمام او بود زیرا عمیقا مثل امیر کبیر معتقد بود راه 
برون رفت کشور از عقب ماندگی مزمن تاریخی توسعه علمی ایران است 
و ش���اهد این مدعا کار بزرگ او در تاسیس بزرگترین دانشگاه حضوری 
جهان بود که در اردیبهشت 1361 یعنی در دوران جنگ و 3روز قبل از 
آزاد سازی خرمشهر که خود فرماندهی آنرا برعهده داشت، بنیان گذاشته 
شد. این حرکت معنی دار هاشمی حاکی از دور اندیشی و آینده نگری او 
دارد  که حتی در دوران جنگ تحمیلی از فکر اصلی توسعه کشوربا ابزار 
توسعه علمی غافل نبود. امیر کبیر ما  در حقیقت پا جای پای امیرکبیر 
گذاشت وموفق شد بجای یک دارالفنون  400 دارالفنون بسازد. به گفته 
خودش  تقریبا نصف اوقات خود را در سالهای اخیرمصروف توجه و حل 
مشکات دانشگاه آزاد می کرد. تا آخرین ساعات حیاتش یعنی روز 19 
دی ماه 1395 از امر حمایت و پشتیبانی از دانشگاه آزاد غافل نبود و بعد 
آن یکشنبه سیاه - به من با تلفن گفت  "موافقت  از ظهر همان روز – 
وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را برای همه خواسته هایی که 
آنقدر دانشگاه آزاد را دوست داشت که با همه سوابق  داشتید جلب کردم." 
و خدمات درخشان پشت خط رئیس جمهور می ماند تا مشکات دانشگاه 
را به ایش���ان منتقل کند تا ش���اید دولت راه حلی بیابد. یکبار در حضور 
ایشان بودم مشکاتی راکه باید رئیس جمهور دستور حل آنرا به وزرای 
علوم و بهداشت و درمان می داد، خد متشان معروض داشتم . ایشان از 
دفترخود  خواستند تلفن رئیس جمهور را بگیرید تا با اوصحبت کند ولی 
دفتر پس از چند بار تماس اعام کرد رئیس جمهور صحبت نمی کنند و 
گفتند بعدا تماس بگیرید. متاسفانه این اتفاق بنا به اعام دفترآقای هاشمی  
چند بار دیگر در روز های قبل هم تکرار شده بود. آنروز هم به ایشان و 
هم به من خیلی سخت گذشت هرچند  در چهره ایشان مظلومیت توام 
با  عزمی راسخ را برای حل مشکات دانشگاه دیدم اما خیلی شرمنده 
ش���دم و با خود گفتم کاش این مطالب را به آقای هاشمی نمی گفتم.

اما با عظمت روح  و تواضع باایی که داشت به من گفت "عیب ندارد 
من شخصا به دفتر رئیس جمهور می روم و برای شما وقت می گیرم 

بیا و مشکات دانشگاه را با رئیس جمهور در میان بگذار"و چنین شد. 
او دهقان پیر و با تجربه ای بود و می دانست نهالی که در اردیبهشت 
1361 کاش���ته وطوفانهای زیادی را از س���ر گذرانده و اکنون مثل یک  
درخت  تناورو مثمر مجموعه عظیمی شده و با سرمایه های مردم بنا 
گردیده ممکن است هنوز دستخوش آسیب شود. باغ دانشی که هاشمی 
کاش���ت روشنی بخش چشمان  خودش و دوستدارانش بود)کَزْرٍع أَْخَرَج 
اَر(  َرّاَع لَِیغیَظ بِِهُم الُْکَفّ َشْطأَُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغلََظ َفاْسَتوي َعلي ُسوِقِه ُیْعِجُب الُزّ
هر چند متاسفانه تا آخر عمر از بغض و کارشکنی معاندان که از اول با 
این نهاد مردمی سر ناسازگاری داشتند آزار دید اما هاشمی مثل همیشه 
خستگی ناپذیر بود و حقیقتا رفتار هاشمی در این خصوص جای تامل و 
تعلم دارد.  همیشه رفتار آقای هاشمی رفتار یک عاشق بود عاشقی که 
به راه خود اطمینان داشت. درست مثل امیر کبیر که او هم یک دولتمرد 
عاش���ق و شیدای آبادانی ایران بود. هاشمی در باطن خود عاشق ایران 
آباد و شکوفا بود ریشه این عشق مبنای قرآنی هم داشت او مکررا در 
سخنانش تکرار می کرد ُهَو أَنَْشأَُکْم ِمَن اْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُکْم ِفیَها . او با  
عشقی بر ستون صداقت و ایمان و با دلبستگی و تعلق خاطر به کشور 

و مردم خود خدمت کرد . 
 هاش���می بخاطر روحیه باا و کان نگری و بلند پروازی، منشا 
بس���یاری از تحوات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور و 
نهادینه س���ازی آنها بود. عمق تاثیر و نفوذ هاشمی در تحوات مذکور 
قبل و بعد از انقاب به بیش از 60 سال می رسد که در تاریخ ایران 

بی نظیر است.
صبرو حوصله و سعه صدر او زبانزد خاص و عام بود و همین ویژگی 
از او مردی ساخته بود تا بسیاری از بحران ها را از سر کشور دور کند.او 
باتحمل تندروی ها و تهمت ها و بد اخاقی ها به همه مدیران دلسوز و 
عاشق ایران درس اخاق هم داد که اگر می خواهید به کشورتان خدمت 
کنید باید قدرت تحمل نامردمی ها را هم داشته باشید او این تحمل پذیری 

را ابزار کار یک مدیر و یک خدمتگزار مدنی می دانست.
خوش خلقی و قدرت باای ش���نیداری او به گفته ها و طرحها و 
برنامه های پیشنهادی مدیران انگیزه همکاران او را در اجرای برنامه ها 
دو چندان می کرد و در عین حال جاذبه هاشمی را باا می برد و عشق 

و عاقه او را در دل همه مدیرانش تثبیت می کرد. 
 تدبیر و امید در سراس���ر زندگی هاش���می موج می زد. او هیچگاه 
ناامید نبود یاس را عامل بدبختی و عقب ماندگی می دانست. در جریان 
بازسازی مناطق جنگزده و ازآن بااتر باز سازی اقتصاد کشور بعد از جنگ 
یک نمونه عالی و مثال زدنی از تدبیر و امید او دربکار گیری مدیرانی از 
همه طیف های سیاسی و تکیه بر توانایی های مردم بود. بلند پروازی و 
شجاعت هاشمی در تصمیم گیری های کان  زمینه ساز توسعه زیر بناهایی 
شد که در تاریخ ایران کم نظیر است و به خاطر همین مشی مدیریتی 
در هشت سال دوران ریاست جمهوری ایشان متوسط رشد ساانه تولید 

ناخالص ملی ایران نزدیک 7 در صد بود و همین پیشرفت شاخص های 
توس���عه اقتصادی و زیربنایی باعث ش���د که دولت آقای خاتمی هم در 
تداوم طرحهای مصوب دوران هاشمی و با تکمیل طرحهای نیمه تمام 
و شروع طرحهای جدید راه همواری که آماده شده بود پیمودو توانست  
به ش���اخص های باایی دررشد اقتصادی کشور دست یابد . چیزی که 
ظرف 16 سال در دوران هاشمی و خاتمی اتفاق افتاد  یعنی رشد ساانه 
اقتصادی مداوم با متوسط حدود  8 در صد در اقتصاد ایران بی سابقه 

است و تا کنون تکرار نشده است.
در کنار مدیریت سطح باای هاشمی متاسفانه جنبه و وجهه علمی 
و پژوهشی این قهرمان ملی کمتر مورد توجه قرار گرفته است . هاشمی  
بال���غ ب���ر یکصد کتاب تالیفی و ترجمه ای دارد که 53 جلد از کتابهای 
ایشان در خصوص قرآن پژوهی است که با سبکی روان و قابل استفاده 
برای همه نگاشته شده و حکایت از انس دائمی او با قرآن دارد . صفای 
باطن و صدق بیان او ریش���ه در همین مانوس بودن او با قرآن داشت. 
اوبا هوش سرشار و تیز بینی همواره اهل مطالعه فراوان و تحقیق وکسب 
آگاهی های به روز از اوضاع و احوال کشور و جهان بود و بطور مستمر 
روزانه وقایع مهم کاری خود را یادداش���ت می کرد که هم اکنون این 
مجموعه خود یک ذخیره تاریخی معتبر از سیر وقایع اتفاقیه و حوادث 39 
سال گذشته است که می تواند راهگشای سیر تحوات انقاب و مرجعی 

معتبر برای قضاوت آیندگان و پژوهندگان باشد. 
تفکر هاش���می و س���یر و سلوک مدیریتی او طوری بود که اغلب 
مدیران کشور او را از خود و همراه خود می یافتند او نه تنها بین مدیران 
کشور طرفداران زیادی داشت بلکه اغلب مردم روش اعتدالی و منش آزاد 
اندیشی هاشمی  را دوست می داشتند. تفکر هاشمی و مکتب فکری او 
نماینده و نماد یک تفکر مقبول اجتماعی شد که به نوبه خود یک  دست 

آورد کم نظیر در تاریخ سیاسی ایران است.
هاش���می اهل گذشت و بغایت مهربان بود و گفته هایش بر دل 
مخاطبانش می نشست و به همین دلیل خطبه های نماز جمعه او پر 
مخاطب بود. او آیت اه مردم و س���مبل وطن دوستی بود.هنوز پژواک 
صدای صادق و دلسوزانه  آن امیر عاشق و بی گزند در عمق خاطرات 
ملت ایران زنده است و دوستدارانش از غم فراق او بی تابند و با هم این 

شعر سعدی شیرازی را زمزمه می کنند: 
 بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران

کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران
هر کو شراب فرقت روزي چشیده باشد

داند که سخت باشد قطع امیدواران
سعدي به روزگاران مهري نشسته در دل

بیرون نمي توان کرد اا به روزگاران
چندت کنم حکایت شرح این قدر کفایت

باقي نمي توان گفت اا به غمگساران

امیر عاشق ایران آباد
دکتر حمید میرزاده- استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیات موسس دانشگاه آزاد اسامی
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محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 

در همایش "عبور از بحران و توس���عه 

ایران با نگاهی به رویکرد آیت اه هاشمی 

با گرامی داشت یاد و خاطره  رفسنجانی" 

رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام 

اظهار کرد: آیت اه هاشمی رفسنجانی از 

همه چیز خود برای انقاب اسامی مایه 

گذاشت و از هیچ چیز برای پیشبرد اهداف 

انقاب و پیشرفت کشور ابا نکرد.

وی در بخش دیگری از صحبت های 

خود با بیان اینکه »در دنیای امروز برای 

آنکه بتوانیم اهداف کشور و انقاب را پیش 

ببریم، ازم است تمام ظرفیت های خود را 

به درستی بشناسیم« خاطرنشان کرد: در 

دوره امروز برای پیشبرد اهداف انقاب و 

کشور پس از شناخت صحیح ظرفیت ها 

باید از آن ها به موقع خود استفاده کنیم و 

برای رسیدن به اهداف، نباید جز موضوعات 

مقدس و ارزش های اصیل خود موضوعات 

دیگری را قدسی کنیم. نباید از ابزارهای 

دیگر استفاده کنیم و منتظر ثبت در تاریخ 

بمانیم بلکه باید بدانیم تاریخ خود به درستی 

قضاوت خواهد کرد.

وزیر امور خارجه افزود: برای نگرانی 

از ثب���ت در تاریخ، باید خ���ود را برای 

مصالح م���ردم فدا کنیم و مصالح مردم 

را ف���دای خود نکنیم. باید ابتدا ببینیم که 

چه امکاناتی داریم و از آن ها به درس���تی 

استفاده نماییم.

ظریف با تاکید بر اینکه »در دنیای 

امروز استفاده از همه امکانات و ظرفیت ها 

ضروری است« ادامه داد: پیش از استفاده 

از امکانات باید شناخت واقعی و واقع بینانه 

از شرایط و ظرفیت ها داشته باشیم.

وزیر امور خارجه خاطرنش���ان کرد: 

جمهوری اسامی ایران به برکت انقاب 

اس���امی و تعلیمات ام���ام خمینی و 

رهنمودهای رهبری در منطقه و جهان شرایطی استثنایی پیدا کرده است. 

این شرایط همراه با خود هم ظرفیت هایی ایجاد کرده و هم تاش هایی 

در برابر نظام قرار داده است چرا که هیچ ظرفیت و فرصتی بدون چالش 

نبوده و هیچ چالشی نیز بدون فرصت نیست. آنچه که در این زمینه مهم 

است تاش ما و استفاده از ظرفیت ها توسط ماست. این اقدام می تواند ما 

را در رسیدن به اهداف مان کمک کند. برای همین نیز آیت اه هاشمی 

رفسنجانی یک مصلح انقابی و یک انقابی مصلح بود.

او با اشاره به ویژگی های شخصیتی آیت اه هاشمی رفسنجانی ادامه 

داد: همواره نگرش آیت اه هاش���می به اصاح و بهبود شرایط کشور با 

تکیه بر ارزش ها و ظرفیت های انقاب اسامی بود چرا که نمی توان برای 

خاص شدن از چالش ها، ظرفیت هایی را که باعث افزایش قدرت شده اند 

به فراموش���ی سپرده شود. آیت اه هاشمی رفسنجانی همواره در استفاده 

از امکانات، ظرفیت ها و توانمندی های جمهوری اسامی ایران به صورت 

عاقانه و با نگاه واقع بینانه تاکید داشت. همین نگاه نیز باعث شد که در 

بهترین شرایط ما مذاکره با صدام را آغاز کنیم.

ظریف با اش���اره به برخی ویژگی های دوران جنگ و پیش از آغاز 

مذاکره با عراق در این زمینه خاطرنشان کرد: اگر آقای هاشمی رفسنجانی 

نمی خواست که از ظرفیت های موجود استفاده کند و نگران آن بود که 

جامعه درباره مذاکره با فردی که خسارت های بسیاری به ملت مان وارد 

کرده چه می گویند، نمی توانست مسیر تاریخ منطقه را تغییر دهد. درایت 

آیت اه هاشمی رفسنجانی و رهبری و همچنین مجموعه نظام بود که 

باعث شد از آن فرصت استفاده شود.

وزیر امور خارجه ادامه داد:  اگر آیت اه هاشمی رفسنجانی گفت وگو 

ب���ا امیر عبداه را آغاز نمی کرد و نگران آنچه که در تاریخ ثبت خواهد 

شد، بود، هرگز نمی توانست تاریخ ساز شود. شناسایی ظرفیت ها و استفاده از 

امکانات، یک هوش و شجاعت ویژه ای می طلبد که ما این شجاعت را در 

امام خمینی سراغ داشتیم و امروز نیز در مقام معظم رهبری سراغ داریم 

و در آیت اه هاشمی رفسنجانی نیز به وفور مشاهده می کردیم.

او در ادامه صحبت های خود به توافق بر سر قطعنامه ۵۹۸ اشاره 

کرد و گفت: بااترین مرحله شجاعت آیت اه هاشمی در پذیرش قطعنامه 

۵۹۸ بود که در آن زمان برای بر عهده گرفتن این مسئولیت تاریخ ساز 

رقابتی میان امام و آیت اه هاشمی رفسنجانی ایجاد شده بود.

رئیس دس���تگاه دیپلماسی کشور در بخش دیگری از صحبت های 

خود با تاکید بر اینکه »دیپلماسی یکی از ابزارهای قدرت است« اظهار 

کرد: اینکه ما در منطقه حضور و جایگاه ارزشمندی داریم و مردم با دید 

عزت و احترام به جمهوری اسامی ایران نگاه می کنند و ما متکی به 

مردم خود هستیم، از نتایج توجه به دیپلماسی به عنوان یکی از ابزارهای 

قدرت است.

ظریف با اش���اره به وضعیت کشورهای منطقه خاطرنشان کرد: اگر 

به کشورهای منطقه نگاه کنیم مشاهده می کنیم که عربستان و امارات 

به ترتیب ۶۷ و ۲۲ میلیارد دار هزینه برای تجهیزات تسلیحات نظامی 

خود کرده اند و سایر کشورهای منطقه نیز در زیر چتر قدرت یک ابرقدرت 

هسته ای قرار دارند اما با وجود این ها جمهوری اسامی ایران امنیت و قدرت 

بیشتری دارد چرا که وجه تمایز ما با این 

رژیم ها در اتکا به خدا و مردم است.

وی ب���ا تاکید بر اینکه »باید قدردان 

وضعیت فعلی جمهوری اس���امی ایران 

باش���یم« به وضعیت استقال کشور کوبا 

اش���اره کرد و گفت: کوبا در فاصله ۱۵۰ 

کیلومتری بزرگترین قدرت هسته ای دنیاست 

اما آنچه که توانسته این کشور را امن نگه 

دارد، بیشتر از هر چیز، قدرت دیپلماسی این 

کشور بوده است.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: دیپلماسی 

می توان���د این ام���کان را فراهم کند که 

کشوری از شرایط مخاطره آمیز با امنیت 

عبور کند. در این زمینه آیت اه هاش���می 

رفسنجانی قدرت دیپلماسی را می شناخت 

و در مراحل مختلف از جمله جنگ ایران 

و عراق و مذاکرات هسته ای قبلی و آنچه 

که اخیرا اتفاق افتاد می توان درک واقعی و 

شناخت شرایط بین المللی را از سوی ایشان 

به خوبی مشاهده کرد.

او با بیان اینکه »عدم شناخت شرایط 

بین المللی می تواند کشوری در اوج قدرت 

را به نابودی بکشاند« افزود: مرحوم آیت اه 

هاشمی رفسنجانی معمار هسته ای جمهوری 

اسامی ایران بود و برنامه هسته ای ما در 

زمان او شکل گرفت. اما این توانمندی باید 

حفظ می ش���د نه اینکه به هدر برود و به 

جای آنکه زمینه قدرت جمهوری اسامی 

ایران را فراهم کند باعث افزایش فش���ار 

علیه کشور شود. فهم این موضوع نیازمند 

یک جامع نگری است که در نگاه آیت اه 

هاشمی وجود داشت.

ظریف تصریح کرد: وظیفه سیاست 

خارجی حراس���ت از امنیت ملی، تمامیت 

ارضی و کمک به وفاق مردم اس���ت و 

آیت اه هاشمی رفسنجانی این را به خوبی 

درک کرد. دوران س���ازندگی نمونه ای از 

تاش برای اس���تفاده از امکانات سیاس���ت خارجی برای بهبود وضعیت 

مردم بود.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: ما وظیفه داریم که سیاست خارجی 

را تبدیل به اهرمی برای کمک به اقتصاد کشور کنیم نه آنکه باری بر 

دوش مردم تحمیل کنیم. تاش آیت اه هاشمی رفسنجانی همواره این 

بود که سیاست خارجی باری بر مردم نباشد. این کار نیازمند آن نیست که 

ما از اصول و ظرفیت های خود عدول کنیم بلکه نیازمند شناخت اصول 

و ظرفیت هاست و ما باید بپذیریم که دیپلماسی یک روش برای تامین 

اهداف و منافع کشور است.

او با اش���اره به دیدار س���ه سال گذشته سفرا با مقام معظم رهبری 

خاطرنشان کرد: در این دیدار مقام معظم رهبری فرمودند که دیپلماسی 

در بسیاری از مواقع می تواند بهتر و ارزان تر از نیروی نظامی اهداف ما را 

تامین کند به شرط آنکه متکی به قدرت و امکانات و ظرفیت های کشور 

باشد و همچنین نگاه ما در این زمینه به سمت مردم باشد و ما آن ها 

را ولی نعمت خود بدانیم.

ظریف با بیان اینکه »آنچه که در سخنرانی امروز به آن اشاره کردم 

درس هایی بود که از ش���اگردی مکتب آیت اه هاشمی گرفته ام« اظهار 

کرد: امیدوارم این درس ها به کشور کمک کند که از این مسیر دشوار، 

پرمخاطره، پرچالش و پرظرفیت و نه بحرانی - چرا که هیچ گاه بحرانی 

نبوده و ان شاءاه نیز در آینده بحرانی نخواهد بود- به سامت و عاقبت 

به خیری و عزت و سربلندی و رفاه برای مردم عبور کنیم.

آیت اه هاشمی
معمار هسته ای کشور
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مصاحبه اختصاصی با مهندس محسن هاشمي رئیس شورای شهر تهران

شخصیتی استوار

در معرض نقدها و تخریب ها
   آیت اه هاشمي در دوران دولت سازندگي 
به مس�ایل اقتصادي اهمیت زیادي مي دادند و 
برخي معتقدند عدم توجه به توس�عه سیاسي 
و حت�ي فرهنگي موازنه توس�عه و برنامه هاي 
مورد نظر ایشان را به هم زد و همین امر موجب 
رش�د جریانهاي راست افراطي و حتي مخالف 

سازندگي و توسعه شد، نظر شما چیست؟
موافق اين نگاه نيس���تم، در نظريات توسعه، به 

اين موضوع به تفصيل پرداخته شده است که توسعه 

نيازمند ساختار است، اصوا نمي توان توسعه اقتصادي 

از سياس���ي و فرهنگي را تفکيک کرد ، توسعه يک 

مفهوم جامع اس���ت که تحقق آن به معناي پرورش 

استعدادها وقابليتهاي يک جامعه و بهبود شاخص هاي 

متفاوت زندگي اجتماعي است، ما در ادبيات توسعه با 

مفاهيمي چون توس���عه پايدار و توسعه متوازن مواجه 

هس���تيم، اينکه بگوييم آيت اه هاشمي رفسنجاني 

به دنبال توسعه تک بعدي اقتصادي بود نشان از آن 

دارد که نه شناخت درستي از ايشان داريم و نه درک 

عميقي از توسعه. 

شما شرايط بعد از جنگ را در نظر بگيريد ، کليه 

ش���اخصهاي زندگي در کشور در مرحله بحراني قرار 

دارد، کسري بودجه، شاخصهاي سامت مردم، وضعيت 

رفاهي، توليد ، اشتغال، زيرساختها و ساير شاخصها، خوب 

در اين شرايط حرف زدن از توسعه فرهنگي بدون اينکه 

مردم داراي سامت باشند، کودکانشان واکسينه شوند 

وبتوانند زندگي اوليه داشته باشند ، چه مفهومي دارد، 

توسعه فرهنگي با دسترسي به محصوات فرهنگي 

ممکن مي ش���ود، بدون برق ، ب���دون کتاب، بدون 

س���النهاي سينما و موسيقي ،بدون مطبوعات ، توسعه 

فرهنگي معنا مي يابد، يا در حوزه سياس���ي، زماني 

که ما روزنامه نداش���ته باشيم، احزاب نداشته باشيم، 

کرسي هاي دانش���گاهي قوي نداشته باشيم، اصوا 

فضاي مدني ما بسيار ضعيف باشد، چگونه مي توانيم 

به توسعه سياسي فکر کنيم، بنده تصور مي کنم توسعه 

مد نظر آيت اه هاشمي رفسنجاني توسعه اي متوازن 

و  پايدار بود و به همين جهت مي بينيم دولتي که بعد 

از ايشان آمد توانست از تاشها و زيرساختهاي دولت 

سازندگي استفاده کند.

  در همین راس�تا انتقاد مي شود که در دوره 
ریاس�ت جمهور ي آقاي هاش�مي ع�دم ورود 
و اش�راف ایش�ان به مس�ایل امنیت�ي موجب 
پدید آم�دن جریانهاي م�وازي و پرقدرتي در 
خارج از حوزه قانون و اختیارات ش�فاف دولتي 
ش�د و همی�ن امر ب�ه تدریج موج�ب پیدایش 
نیروهاي موسوم به خودسر در سطوح مختلف 

شده است؟
موضوع امنيت در نظام جمهوري اسامي ، مقداري 

پيچيده اس���ت و به راحتي نمي توان در مطبوعات در 

مورد ساختار آن نظر داد، اما بنده به همين مختصر 

اکتفا مي کنم که در دوران ايشان، در حوزه امنيت ما 

شاهد فعاليت هاي مثبت و فعاليت هاي منفي هستيم، 

فعاليت هاي مثبت در جهت تقويت دولت از س���وي 

نيروهاي انقاب و فعاليت هاي منفي در جهت تضعيف 

دولت از سوي جريان افراطي صورت گرفت، بنابراين 

آنچه که در توان واراده دولت بود، در س���ازماندهي 

و اس���تفاده مثبت از ساختار امنيتي متمرکز شد، البته 

همه چيز در اختيار دولت طبيعتا نيست، آقاي فاحيان 

چند سال قبل در مصاحبه اي گفتند که آقاي هاشمي 

مي خواس���ت مرا در دولت دوم خود، جابجا کند اما 

نتوانست، اين نشان مي دهد که دولت محدوديتهايي در 

اين حوزه داشت والبته همه دولتها داشتند، مگر در دولت 

اصاح���ات اين اتفاق نيفتاد و قتلهاي زنجيره اي که 

در انقاب بي سابقه بود در درون وزارت اطاعات رخ 

نداد، يا در دولت آقاي احمدي نژاد همين ناهماهنگي 

ميان رئيس جمهور و وزير اطاعات منجر به بحرانهايي 

شد، بنابراين نمي توان اين موضوع را مختص به دولت 

س���ازندگي دانست ، چرا که قبل و بعد از آن در همه 

دولتها وجود داشته است. 

   انتقاداتي هم درباره فقدان زیرساختهاي 
زیست محیطي در مدل توسعه دوران آیت اه 
فقید مطرح اس�ت، آیا آن شیوه سد سازي و یا 
تمرک�ز صنایع بزرگ در مناطق کم آب مرکزي 
مث�ل اصفهان، کرمان و یزد ضرورت داش�ته؟ 
و آی�ا در برنام�ه هاي توس�عه ایش�ان اینگونه 
ماحظ�ات اقلیمي وزیس�ت محیط�ي رعایت 

مي شد؟ 

سید مسعود رضوي - علیرضا بردبار
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البته تدوين نقش����ه جامع سدهاي کشور از قبل 

از انقاب آغاز شد و يکي از ماحظات جدي ايشان، 

حفظ محيط زيست بود و بايد توجه کنيم که بحران 

آب که در کشور ما يک مساله جدي است با فعاليتهاي 

سدسازي، به نوعي در دوره سازندگي ساماندهي شد، 

البته س����دهايي که ساخته شد با پيوستهاي مطالعات 

زيست محيطي طراحي گرديد و جا دارد از همه عزيزاني 

که در اين بخش زحمات زيادي کشيدند قدرداني شود 

از جمله مرحوم دکتر بيات، پدر سد سازي ايران، که 

بس����يار عاقمند به محيط زيست بود و نقش موثري 

در مطالعات اين حوزه در سدس����ازي داشت،  قطعا در 

مديريت منابع آب ، بخصوص در دهه هشتاد ، خطاهايي 

داشته ايم، مانند مصرف بي رويه و فاقد توجيه آب براي 

کشاورزي ، يا مشکات در آبگير يا مسير برخي سدها، 

اما نمي توان اتفاقي که در دهه هشتاد ونود افتاده است 

را به دهه شصت و هفتاد نسبت داد. 

نظامي�ان در دوران ايش�ان به پروژه هاي 
اقتص�ادي ب�زرگ دع�وت ش�دند ، البته هدف 
آيت اه هاشمي اس�تفاده از نيروهاي نهفته و 
موجود در اختيار سپاه و ارتش بود، اما آيا براي 
کنترل اقتدار اين نيروها تمهيدي هم انديشيده 

بودند؟ 
اين موضوع در قانون اساس���ي ما پيش بيني 

شده است، در اصل 148 بر استفاده از توان لجستيک 

نيروهاي مس���لح در سازندگي کشور تاکيد شده است 

و بدليل جنگ، ما بخش عمده توان ماش���ين آات 

و تجهيزات راهسازي و ساختماني خود را در صنايع 

دفاعي و نيروهاي مسلح متمرکز کرده بوديم، اوا عدم 

استفاده از اين توان موجب خسارت کشور وبيکاري و 

ناراحتي در نيروهاي مسلح مي شد و ثانيا بنيه کافي در 

بخش خصوصي در آن سالها براي ورود به پروژه هاي 

بزرگ وجود نداشت، بنابراين يکي از سياستهاي دولت 

س���ازندگي وارد کردن بخش عمراني نيروهاي مسلح 

در پ���روژه هاي بزرگ بود که در قالب مناقصات و 

قرارداد ها حضور پيدا کردند، البته آيت اه هاش���مي 

رفسنجاني با ورود نيروهاي مسلح وامنيتي به بخش 

انتفاعي وبازرگاني اقتصاد مخالف بودند و تا جايي که 

توان داشتند سعي مي کردند اين موضوع را مديريت و 

هدايت کنند تا توان نيروهاي مسلح در حوزه فعاليتهاي 

عمراني به بخش مورد نياز کشور يعني مناطق محروم 

و پروژه هاي ملي س���وق پيدا کند اما به دايلي که 

گفتم برخي از مسايل خارج از اختيارات وکنترل دولت 

بوده وهست و بعد از دولت سازندگي افراط در برخي 

واگذاريها صورت گرفت خصوصا در دولتهاي نهم ودهم 

و ش���هرداري سابق تهران، تا جايي که اخيرا نيز مقام 

معظم رهبري در تذکري صريح وعلني نارضايتي خود 

را از ورود بنگاههاي وابسته به نيروهاي نظامي وامنيتي 

به فعاليتهاي انتفاعي بيان کردند. 

در انتخاب�ات مجلس شش�م بس�ياري از 
کارشناس�ان خب�ره و حتي برخي مش�اوران ، 
بر اي�ن باور بودند که جناب آيت اه هاش�مي 
کانديدا نش�ود و در مجمع تشخيص مصلحت 
نظ�ام نق�ش مهمت�ري خواهد داش�ت، با چه 
تحليلي ايش�ان کانديدا ش�دند و چ�را پس از 

ورود به مجلس استعفا دادند؟
اگر بخواهيم از منظر مصالح ش���خصي و منافع 

آيت اه هاشمي به موضوع نگاه کنيم، قطعا نظر شما 

درست است، نفع ايشان در عدم حضور در انتخابات 

مجلس ششم بود، اما در آن زمان تحليلي وجود داشت 

که جريان اصاحات پس از دوم خرداد، به دليل عدم 

تجربه کافي در حوزه سياسي و همچنين نوعي غرور 

از پيروزي ، وارد تقابل و لجبازي با نظام مي ش���ود و 

اگر ايشان در مجلس حضور داشته باشد مي تواند اين 

فضا را مديريت کرده و از تقابل و بن بست در فضاي 

سياس���ي کشور که به تنش مي رسد ، جلوگيري کند 

و عما از شکس���ت جريان اصاحات و خسارت به 

انقاب پيشگيري کند، اما برخي دوستان اصاح طلب 

که تفکرات اصالتا چپ و افراطي داشتند، آقاي هاشمي 

را دش���من شماره يک خود فرض کردند و بيشترين 

تخريب را نس���بت به ايش���ان انجام دادند و موجب 

کاهش آرای ايشان شدند و با اتفاقاتي که در شمارش 

آرا افتاد، توانستند موقعيت اجتماعي ايشان را تضعيف 

کنند، البته نتايج حرکت اين دوستان بعدها مشخص 

ش���د، به بن بست رسيدن مجلس ششم، موضوع رد 

صاحيت و نامه سرگشاده به رهبري  عما فضايي را 

فراهم آورد که اصاح طلبان هم دولت و هم مجلس 

را تقديم رقيب کردند. 

   ريش�ه ه�اي اخت�اف ايش�ان و دول�ت 
احمدي نژاد و ش�خص محمود احمدي نژاد را 
درچه مي دانيد و چرا چنان حمات بي سابقه اي 
در آن دوره هم در هنگامه تبليغات وهم پس از 
آن در ه�ر دو دوره به ش�خص آيت اه صورت 

گرفت؟
م���ي توانم به جرات بگويم مس���اله بين آقاي 

احمدي نژاد و آيت اه هاش���مي رفسنجاني موضوع 

شخص نبود، اينکه با تخريب ، تهمت و فريب از آقاي 

هاشمي يک تابو بسازند که همه مشکات کشور را 

به ايش���ان نسبت دهند وايشان فعال مايشا و قدرت 

نخست کشور در همه حوزه ها ترسيم شود و بعد با 

شايعات مالي و اقتصادي وجه و سامت ايشان را نيز 

تخريب کنند، روشي بود که ابتدا توسط چپ افراطي 

استفاده شد و در انتخابات رياست جمهوري سال 1384، 

احمدي نژاد نيز از اين روش غيراخاقي راست افراطي 

براي رسيدن به قدرت استفاده کرد و در سال 1388 

نيز آن را ادامه داد در حالي که خود وي مي دانست 

که بسياري ادعاهايش عموما نادرست و مقام معظم 

رهب���ري در خطبه 29 خرداد 1388، به صراحت اين 

موضوع را در خطبه هاي نماز جمعه بيان کردند. 

 پس از پايان دولت نهم و در آستانه روي 
کار آمدن دولت دهم آيت اه هاش�مي تغيير 
رويکرد مش�هودي داشتند و مواضع انتقادي 
روش�ني نس�بت به برنامه ه�ا وعملکردهاي 
دول�ت احم�دي ن�ژاد و متح�دان و موتلفان 
ابراز داش�تند.  چرا پس از س�الها ش�کيبايي 
و صبوري، بااخره س�کوت را شکس�تند و آيا 
در ص�ورت حض�ور و تداوم حي�ات، بر حجم 

انتقادات نمي افزودند؟
بااخره فضا وموقعيت تاثير مهمي در رفتار افراد 

دارد، ايشان پس از سال 1388، احساس کردند بسياري 

از حريم هايي که وجود داش���ت توسط جريان افراطي 

دريده ش���ده است و مطالب و دروغهاي فراواني در 

فضاي رسمي بيان شده است ، ناگزير به سخن گفتن 

در مجامع عمومي ورس���انه اي براي دفاع از انقاب 

و جلوگيري از آس���يب ديدن کشور به دليل تحرکات 

افراطيون و تصميمات غلط در حوزه سياست خارجي، 

اقتصاد و فضاي داخلي کشور بودند و اين روشنگري 

ب���ه آگاهي عمومي منج���ر گرديد که نتيجه آن در 

انتخابات سال 1392 و 1394، آشکار شد، ايشان پس 

از انتخابات سال 1394 بيان کردند که فضاي آگاهي 

عمومي و دسترسي مردم به خصوص نسل جوان به 

اطاعات به حدي رسيده است که به نوعي مردم خود 

پيش���رو تحليل و فهم مسايل هستند و جامعه ديگر 

قابل کنترل و سانسور نيست. 

   از مجموعه آثار و يادداش�ت هاي آيت اه 
هاشمي چقدر مطالب منتشر نشده باقي مانده 

و چه زماني منتشر خواهد شد؟
تاکنون از آيت اه هاشمي رفسنجاني، خاطرات 

دوران مبارزه تا س���ال 1357، خاطرات سالهاي 58 و 

59 و 15 س���ال خاطرات روزشمار منتشر شده و 21 

س���ال ديگر از خاطرات روزشمار ايشان يعني از سال 

1374 تا سال 1395 و آخرين روز حياتشان باقي مانده 

که به جهت اينکه ما  بتوانيم کمترين سانسور را در 

انتشار خاطرات اعمال کنيم، ازم است که اين فاصله 

20 س���اله حفظ گردد ، ديگر آثار ايشان که مهمترين 

آنها »تفسير راهنما« و »فرهنگ قرآن« است در قالب 

54 جلد منتشر شده و به صورت ويژه غير از خاطرات،  

اثر ويژه منتشر نشده اي ندارند. 

در نمايشگاه کتاب در ارديبهشت 1398 ، کتاب 

خاطرات 1375 ايشان منتشر خواهد شد که بخشي از 

آن نيز مي تواند، پيش از آن در اختيار قرار گيرد.
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براي درك مقام و مرتبه هاشمي در جريان رخدادهاي 
سياســـيـ  ديني دهه سي و چهل و پنجاه، كافي است 
مروري كوتاه بر آثار و اسنادي كه در رابطه با وي از اين 
دوران باقي مانده است داشته باشيم. هاشمي پس از فراغت 
از مراحل اوليه تحصيل، در ميانه دهه سي، دلبستگي خاطر 
و تعلق فكري شديدي به امام خميني كه در آن زمان 
استاد برجسته و متنّفذ حوزه قم بود پيدا كرد. در پي همين 
مسئله، بزودي با گروهي از همفكران و دوستان خود نظير 
محمدجـــواد باهنر و محمدرضا صالحي كرماني اقدام به 

فعاليتهاي فرهنگي جالب و بديعي كرد.
نمونه عالي و مشـــخص فعاليتهاي وي در اواخر 
دهه ســـي و اوايل دهه چهل، انتشـــار هفت شماره از 
نشـــريه »مكتب تشيع« بود كه نخستين شماره آن در 
ارديبهشت 1338 منتشر شد.  در اين نشريه گروه وسيعي 
از برجسته ترين متفكران معاصر مسلمان به ارائة مقاله و 
مطلب پرداخته و ديدگاهها و تحليلهاي تازه اي درخصوص 
مسائل سياسي و اجتماعي و اعتقادي اسام و ايران عرضه 
مي نمودند. از جمله اين متفكران: عامه طباطبايي، آيت اه 
طالقاني، دكتر بهشتي، دكتر باهنر، استاد مطهري، مهندس 
بازرگان، ســـيدهادي خسروشاهي، احمد آرام، محمدرضا 
صالحـــي كرماني، محمدجواد حجتي كرماني، ابوالفضل 
موســـوي زنجاني، مهدي حائري، احمد آذري، حسينعلي 
راشد، محمدتقي فلسفي، محمدتقي جعفري، دكتر محمود 

نجم آبادي و... بودند.
در اين نشريه مسائل اجتماعي، اخاقي و ايدئولوژيكي 
اسام، به گونه هاي مختلف و با زبان امروزي و تازه، طرح 
و تحليل مي شد. عاوه بر آن، پاره اي از مسائل سياسي 
جهان معاصر، دنياي اســـام و كشور ايران صراحتاً و يا 
به صورت غيرمستقيم موردبازبيني و نقد قرار داده مي شد. 
ولي دامنه مباحث، متنوعتر از اين بود. زيرا مباحث تاريخي، 
فلسفي، ادبي و حتي علمي نيز عرضه مي شد. ويژگي همه 
اين مباحث در سطح كيفي مناسب و جهت گيري نوگرايانه 

و پوياي آن نهفته بود.
اين نشريه كه تا سال 1344 به تناوب منتشر مي شد، 
بر محور حضور و مديريت و انديشه هاشمي پديد آمده و 
استمرار يافته بود.  او در آن زمان با نيازهاي فرهنگي و 
نقايص آثار و مباحثي كه مطرح مي شد آشنايي يافته بود 
و نمي توانست نسبت به اين وضعيت بي تفاوت بماند. سالها 
بعد، وي شرايط فرهنگي آن دوران را چنين توضيح داد:

»... ادبيات سياسي و اجتماعي تحت تأثير تحرك 
ماركسيســـتي قرار داشت و شما كم واژة انقابي جوان 
پسندي را پيدا مي كنيد كه از اينها سرچشمه نگرفته باشد. 
اين حركت در ايران دو بعد داشت: يكي بعد توده اي براي 
عامه مردم كه شـــعارهاي سطحي و اميدواركننده براي 
قشر محروم و ضعيف كشور داشت، و يكي بعد علمي و 
استدالي براي نفوذ در دانشگاهها و مراكز تحقيقي؛ آن 
موقع افكار امثاِل تقي اراني ها واقعاً ميداندار بوده و با پشتوانه 
مبارزاتي و ســـوابق زندان و پشتوانه تهاجم ماركسيستها 
در سراسر دنيا محيط فكري روشنفكران ايران را كامًا 
قبضه كرده بودند. از اين جهت نيروهاي اسامي تحت 
فشار بودند و نيروهاي متفكر جامعه مي بايست جوابگوي 
شبهات زياد آنها مي بودند. در محيط كارگري و كشاورزي 
و روستاها نيز شعارهاي مساوات و مصادره اموال خانها، 
كه در آن زمان واقعاً مردم به شدت از آنها ناراضي بودند 
باعث شده بود كه در روستاهاي ما، كه در آن موقع به 
سختي مي شد در راه آن رفت و آمد كرد، كميته حزب 

توده تشكيل شود...
اگر كتابهاي آن زمان را شما بخوانيد، چون خودم 
بعداً وارد اين گود شدم مي دانستم چه بحثهايي حساسيت 
خاص خودش را در چه محافلي دارد. اين هم يك فشار 
روي مسلمانها بود. بعد سياسي قضيه هم كه بعد از شهريور 
]1320[ باز شد. محيط سياسي هم به وجود آمد. مذهبيها 
ابتدا ميدانداري نمي كردند. جبهه ملي و ملي گرايان پيشتازي 
مي كردند. كمونيستها و توده ايها در يك بخش انقابي تر 
و پيشتازتر بودند، ملي گرايان در يك سطح كمتر با طرح 

مسائل ملي و ضداستعماري...« 
نخستين تجربه هاي جدي تئوري پردازي سياسي از 
ســـوي هاشمي در همين نشريه تحقق يافت. مقدمه ها 
و مقاات سياسي، همراه با ترجمه هاي او درباره مسئله 
فلســـطين، نقطه قوت نشريه محسوب مي شد. مسلمًا 
مهمترين جهت گيريها و اهداف نشريه كه بيش از همة 
مطالب بر خوانندگان مؤثر بود. نوشته هاي خود هاشمي 
در مكتب تشـــيع است. او غالباً با طرح مسئله تبليغ و 
كيفيت به كارگيري امكانات تبليغي و روشنگري از سوي 
افراد متعهد و طاب و روحانيون، وضعيت ايستاي موجود 

را موردنقـــد قرار داده و آنان را به افزايش آگاهي خود و 
مخاطبانشان ترغيب مي نمود.

با گذر از چنين تجربه بديع و سرشـــاري كه در 
ســـالهاي حساس 38 تا 44 رخ داد، هاشمي به يكي از 
ستونهاي مبارزه ديني روحانيت شيعه در دهه چهل و پنجاه 
بدل شد. بينش و خردفراگير او، همراه با صداقت انقابي 
و بي باكيش، به زودي سبب شد تا اعتماد همه جانبه زعيم 
بزرگ شيعه، آيت اه العظمي خميني را نصيب وي سازد. 
در ماجراي حمله كوماندوها به مدرسه فيضيه، از نزديك 
شاهد ماجرا بود. سپس براي عزيمت به سربازي دستگير 
شد، اما محيط پادگاني را كه در آن بسر مي برد به محل 
وعظ و خطابه بدل ساخت. مدتي بعد نيز گريخت و مجدداً 

به امام پيوست.
در اين زمان، امام ســـمت گيريهاي نهايي خود را 
روياروي رژيم پهلوي اتخاذ كرده بود، به ويژه در سخنراني 
ـ.ق(، به كلي  عصر عاشـــوراي 1342 )محـــرم 1383 ه
اسطوره شاه و نظام سلطنتي را خوار و خفيف ساخت. در 
اين روزها، هاشمي هنوز در پادگان باغشاه به سر مي برد. 
هاشمي با وقوف بر اين وقايع و پس از فرار از پادگان، 
به فعاليتهاي جاري خود در حوزة علميه و در خدمت امام 
بازگشت. هنگامي كه امام در داووديه تحت نظر بود همراه 
با باهنر به ديدار ايشان شتافت. سپس به دليل اينكه احتمال 
دســـتگيري او شديد شد به زادگاهش در نوق رفسنجان 

بازگشت و مدتي پنهان شد.
اين واقعه در تابستان سال 1342 رخ داد و او براي 
نخستين بار ناچار شد تا به زندگي مخفي روي آورد. اين 
هجرت ناخواسته، براي او حكم توفيِق اجباري داشت؛ زيرا 
وي اقدام به ترجمه كتاب مهمي در باب موضوع فلسطين 
نمود. اين كتاب »القضية الفلسطينه« نام داشت و مؤلف آن 

اكرم زعيتر، سفير وقت اردن در تهران بود.
هاشمي به سرعت كار ترجمه اين كتاب را به پايان 
برد و پس از فراغت از اين كار، مجدداً به قم بازگشت و با 

توجه به تجربياتي كه در كار نشر كتاب به دست آورده بود 
اقدام به چاپ كتاب زعيتر با عنوان »سرگذشت فلسطين يا 
كارنامه سياه استعمار« كرد. هاشمي بر اين كتاب، مقدمه اي 
مفصل و بسيار برانگيزنده پيرامون مسئله »استعمار« نوشته 
بود. اين مقدمه، يكي از نقاط قوت و حساســـيت كتاب 
محسوب مي شد و به زودي توجه بسياري از نيروهاي مبارز 

و حساسيِت ساواك و رژيم را به خود جلب كرد.
مسئله مهمي كه دربارة سرگذشت فلسطين رخ داد، 
فروش سريع آن و چاپهاي مجدد كتاب بود كه عكس العمل 
مقامات امنيتي را برانگيخت. نخست به دليل نداشتن مجوز 
چاپ، آن را تحت پيگرد قرار دادند، اما هاشـــمي دايل 
موجهـــي در چـــاپ آن ارائه داد. به هر حال از آنجا كه 
نويسنده كتاب ديپلماتي حاضر در صحنه كشور بوده و در 
عين حال كتاب مجدداً تجديد طبع شد، ساواك در برابر 

عمل انجام شده قرار گرفت.
نكته مهم ديگر نيز، تأثير سريع كتاب بر انديشة رجال 
مستقل و روشنفكران كشور بود. از جمله دكتر مصدق كه 
در اين زمان در احمدآباد به سر مي برد، طي نامه اي در 11 
آذر 1343، به يكي از دوستانش چنين نوشت: »... از كتاب 
سرگذشت فلسطين بسيار استفاده نمودم و حيفم آمد كه اين 

كتاب در گوشه اي بماند و مورداستفاده قرار نگيرد...« 
در اين زمان هنوز روابط رژيم با سران صهيونيست 
اسرائيل برما نشده بود. به زودي همين مسئله سبب شد 

تا تمهيداتي براي جلوگيري از نشر كتاب بينديشند.
در 22 فروردين 1344، رئيس ســـازمان اطاعات و 
امنيت كشور )ساواك( سپهبد نعمت ا... نصيري، به وزارت 
خارجه نوشت: »كتاب ياد شده باا )سرگذشت فلسطين(، 
تأليف اكرم زعيتر كه به وسيله اكبر هاشمي به فارسي 
ترجمه و بدون مجوز طبع و نشر گرديده، در مقدمة آن 
مطالبي برخاف مصالح كشـــور درج شده كه انتشار آن 
مقرون به صاح نمي باشـــد، به همين جهت از طريق 
شهرباني كل كشور نسبت به جمع آوري كتاب موردبحث 

اقدام ازم معمول گرديده اســـت. نظر به اين كه كتاب 
مذكور به وسيله سفارت عراق در تهران به طور رايگان 
در اختيار مراجعه كنندگان قرار مي گيرد، عليهذا خواهشمند 
اســـت دستور فرماييد به جلوگيري از توزيع آن، به هر 
نحوي كه مقتضي مي دانند اقدام و از نتيجه، اين سازمان 

را مطلع نمايند.« 
با تبعيد امام خميني از كشور كه در پي افشاگريهاي 
ايشـــان راجع به مسئله كاپيتواسيون و شورش بر اين 
افتضاح قضايي و ديپلماتيك صورت گرفت، وضعيت مبارزه 
دگرگون شد. رژيم و ساواك بر شدت عمل خود نسبت 
به پيروان امام و طاب مبارز افزودند و تحت هر شرايطي 

آنان را دستگير و روانه زندانها مي ساختند.
در اين ايام، هاشمي به همراه جمعي از ياران مبارز 
و پيروان بي باك امام خميني، دست به اقدام تازه اي زدند. 
اين اقدام، انتشـــار نشريه اي مخفي، با ماهيت خبريـ  
تحليلي بود كه نظرات روحانيون پيرو امام و اخبار مبارزات 
را منعكس مي نمود. نخســـتين نشست براي انتشار اين 
نشريه و تهيه و تنظيم اولين شمارة آن در منزل هاشمي 
و با حضور وي، ســـيدهادي خسروشاهي، سيدمحمود 
دعايي و علي حجتي كرماني انجام گرفت. در نتيجة اين 
جلسه در 23 آذر 1342 كه مطابق با 27 رجب 1383 و 
سالروز بعثت پيامبر اكرم)ص( بود، نخستين شماره نشريه 

»بعثت« منتشر شد. 
به گفتة يكي از اعضاي گروه: »جلسات معمواً در 
منزل حجت ااسام هاشمي رفسنجاني تشكيل مي شد 
و هـــر كدام مطلب يا خبـــري كه قرار بود آماده كنيم 
تهيه كرده مي آورديم و در جلســـه موردبحث و نقد قرار 
مي گرفت و اگر با اكثريت آرا تصويب مي شد، در اختيار 
آقاي دعايي قرار مي گرفت تا آماده چاپ شـــود.«  بدين 
ترتيب تا روز 10 خرداد 1344، چهارده شـــماره از نشريه 
بعثت منتشر گرديد كه در اكثر محافل و مجامع ديني و 

سياسي توزيع مي گرديد.
به موازات اين نشريه، نشريه مخفي ديگري به نام 
»انتقام« توسط همين گروه انتشار يافت كه مكمل آن 
بود. اين نشريه نيز كه همچون بعثت بروي كاغذ پلي كپي 
چاپ مي شد، طي 8 شماره از 29 آذر 1343 تا 15 مهر 

1344 منتشر و توزيع شد.
تا اين زمان، هاشمي طعم زندان را نيز چشيده بود. 
وي يك بار براي پاســـخگويي دربارة كتاب سرگذشت 
فلسطين به زندان افتاده بود. پس از آزادي، به شدت از 
ســـوي مأموران ساواك تحت نظر قرار گرفت و بااخره 
در پي سخنراني اي كه در 20 دي ماه 1343 در مسجد 

صاحب الزمان نمود، ممنوع  المنبر نيز شد. 
از اين پس، جنگ و گريز هاشـــمي و ساواك به 
صورت بسيار گسترده آغاز شد. هاشمي به رغم محذورات 
و پيگرد مداوم ساواك، مرتباً اقدام به سخنرانيهايي مي كرد 

كه در آنها صريحاً به رژيم حمله مي شد.
پس از ترور حســـنعلي منصور، اين مسئله محور 
موضوعات سخنرانيهاي هاشمي قرار گرفت و او به تحليل 
جنبه هاي اســـتعماري كاپيتواسيون و تجليل از جواناني 
كه منصور را اعدام كرده بودند، مي پرداخت. وي در اين 
خطابه ها، از خود جسارت غريبي نشان مي داد؛ همين امر 
باعث شد تا ساواك به رابطة او و هيأتهاي مؤتلفه اسامي 
پي برد اما هاشمي به فعاليت خود ادامه مي داد. از جمله در 
تظاهرات و درگيريهاي 7 اسفند 1343 در مدرسه فيضيه 
نقش مهمي ايفا كرد و سازماندهي اين جريان را برعهده 
داشت. در پي اين تظاهرات كه دو روز پي در پي ادامه 
داشت، هاشمي به جرم تحريك طاب حوزة علميه قم و 
انتقاد از دولت و تبليغات به نفع امام خميني دستگير شد 

و به زندان قزل قلعه انتقال يافت.
هاشمي با ظرافت و خبرگي خاصي، جرائم انتسابي 
ساواك را رد كرد و اجازه نداد تا تناقضي در گفتارهاي او 
بيابند. وي جرائم را انكار كرد و به رغم تاشهاي چندماهة 
بسياري از مقامات امنيتي، كه »مشاراليه را فردي ماجراجو 
و ناراحت« اعام كرده و صريحاً ابراز داشتند: »استخاص 
وي به صاح نمي باشد«،  بااخره وي در تيرماه 1344 
آزاد شد. اما ساواك شديداً وي را تحت پيگرد قرار داده و 

اعمال او را به دقت تعقيب مي كرد.
در سالهاي بعد، فعاليت شديد هاشمي تداوم بيشتري 
يافت. وي چه با صدور بيانيه هايي كه مجموعه اي از فضا 
و علمـــاي حوزه نيز آن را امضا مي كردند و چه با ايراد 
سخنرانيهاي پرشور، نام امام خميني را به زبان مي آورد و 

دست به افشاگري عليه رژيم مي زد.
هاشمي به ويژه پس از تبعيد امام از كشور، در اين 
زمينه به فعاليتهاي حادي دست زد. جلسات متعددي با 

نگاهی به زندگی و  مبارزات

آیت اه هاشمي رفسنجاني
سمر پور محسن
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علما و روحانيون منعقد مي ساخت و از امكاني براي طرح 
موضوع بهره برداري مي كرد. حتي يك بار مس���قتيماً از 
آيت اه شريعتمداري كه از مراجع پرنفوذ حوزه در آن زمان 
بود، شديداً انتقاد كرد و از وي خواست تا در اعتراض به 
موضوع تبعيد امام خميني دستور تعطيل حوزه  ها را بدهد. 
در حين همين فعاليتها، يك بار نيز در 9 دي ماه 
1343 در نجف آباد اصفهان دستگير شد و پليس او را وادار 
به ترك اين شهر كرد. مدتي بعد رسماً ممنوع المنبر شد اما 

هاشمي اين ممنوعيت را مرتباً نقض مي كرد.
از اين پس، هاشمي به همراه گروهي ديگر از علماي 
مبارز، از جمله حضرت آيت اه خامنه اي، مبادرت به تشكيل 
جلسات مخفي مي كردند. اين جلسات مخفي و موضوع 
بحثهاي آنان توس���ط ساواك شناخته شد و لذا با شدت 
بيشتري هاشمي را تحت پيگرد قرار دادند. طي سال 1344 
و 1345، ساواك تهران، قم، كرمان و رفسنجان مرتباً در 
پي او بودند و به رغم گزارشهاي متعدد از سخنرانيها و 
تحريكات او، نتوانستند دستگيرش سازند. اين امر نه فقط 
به دليل نداشتن مدارك موثق و قابل استناد از هاشمي 
بلكه به دليل هشياري خود او نيز بود. به ويژه اينكه در 
اين زمان بس���ياري از دوستان روحاني او توسط ساواك 

دستگير و زنداني شده بودند.
هاشمي با توجه به فضاي سال 1345، شيوة خود را 
به روشنگري و ايراد سخنرانيهاي پرمحتوا پيرامون مسائل 
سياس���ي و اجتماعي معطوف مي كرد. طي سال 1346، 
خطابه هاي مهمي از جمله در مسجد موسي بن جعفر)ع( 
كه امامت جماعت آن با آيت اه محمدرضا سعيدي بود، 
از وي صادر شد. در اين سال، منازعات اعراب و اسرائيل 
به حادترين مراحل خود رسيد و مهمترين جنگ مابين 

آنان رخ داد.
هاش���مي كه باتوجه به مطالعات، مقاات و ترجمه 
كتاب سرگذشت فلسطين، از متخصصان و صاحبنظران 
موضوع فلسطين به شمار مي رفت، براي اطاع بيشتر از 
كم و كيف منازعات اعراب و اسرائيل به سفارت كويت 
مراجعه كرد و درخواس���ت نمود تا جرايد عربي مرتبط با 
موض���وع را در اختي���ارش قرار دهند. به همين جرم در 
مهرماه 1346 مجدداً توسط ساواك دستگير شد اما دايل 
هاشمي براي اين مسئله با توجه به مقام علمي او در اين 
زمينه، از وي رفع اتهام كرد و س���اواك نتوانست اتهامي 

به وي وارد آورد. 
مدتي بعد، مجدداً او را دستگير كردند. اين بار كه 
مقارن جشنهاي تاجگذاري بود به جرم توطئه عليه امنيت 
كشور وي را محبوس كردند. اما به رغم تاشهاي بسيار، 
او فقط به هفتاد روز حبس تأديبي محكوم شد كه با توجه 

به طواني بودن مدت بازپرسي آزاد گرديد.
در واقع هاش���مي و جامعة روحانيت مبارز، اقدام به 
صدور بيانيه اي در افش���اي جنايات رژيم و مسائل پشت 
پردة جشنهاي دو هزار و پانصد ساله نموده بودند.  پس 
از آن، به محض دس���تگيري نيز وي به همراه گروهي 
ديگر از زندانيان سياسي روحانيت، مبادرت به نوشتن نامة 
سرگشاده اي به علماي قم و نجف نمودند. اين نامة تأثيري 
كوبنده بر شرايط موجود نهاد و واكنش بسياري از علما و 
فضاي حوزه را برانگيخت. در اين نامه، هدف نويسندگان 
آن چنين ذكر شده بود: »منظور ما اين است به آنها كه 
هنوز در نهايت ساده دلي و تحت تأثير تبليغات گمراه كننده، 
خيال مي كنند هيأت حاكمه ايران براساس اصول انساني 
حكومت مي كند، بفهمانيم در اشتباه و خطايند...«  سپس 
دربارة هاشمي چنين نوشته شده بود: »جناب آقاي شيخ 
علي اكبر هاشمي رفسنجاني دانشمند و نويسنده و واعظ 
محترم را كه چندي قبل دوازده ساعت زير شكنجه هاي 
ضدانس���اني بود، به صرف اته���ام بدون دليل، آن چنان 
موردضرب شديد قرار داد]ند[ كه گوش ايشان آسيب ديده 
است...«  همزمان با اين نامه، متن مشابهي نيز از سوي 
محمد منتظري تهيه و به كميته دفاع از حقوق زندانيان 

سياسي ارسال شد. 
از س���ال 1347 به بعد، هاشمي در جلسات هيأت 
انصارالحسين، مسجد هدايت و حسينيه ارشاد شركت فعال 
داش���ت و سخنرانيهاي متعددي نيز ايراد مي كرد. به ويژه 
در جلسات انصارالحسين كه ساواك همة آنها را گزارش 
كرده است وي نقش محوري داشت و خطابه هايش بسيار 
برانگيزنده بود. در اين جلس���ات، وي عاوه بر افشاگري 
نسبت به رژيم، خطوط مبارزه را نيز موردتحليل و بازبيني 
قرار مي داد و جريانات انحرافي را نقد مي نمود. مس���ئلة 
فلسطين و واپس ماندگي جهان اسام و مسئلة استعمار، 
عمده ترين موضوعات سخنرانيهاي او در اين دوران بود.

در پي اين سخنرانيهاي شجاعانه كه در ضمِن آن 

حتي به مسائلي نظير مبارزه مسلحانه نيز پرداخته مي شد، 
بااخره مقدم مديركل ادارة سوم ساواك، با دستور اكيد، 
هاشمي و جمعي از دوستانش را ممنوع المنبر ساخت.  اما 
هاشمي در جلسات هيأت انصارالحسين شركت مي جست و 
وقعي به دستورات ساواك نمي نهاد. در ضمن همين مسائل 
و همين ايام بود كه ساواك متوجه شد كتاب ديگري از 
هاشمي چاپ و منتشر شده است. اين كتاب »اميركبير يا 

قهرمان مبارزه با استعمار« نام داشت. 
انتشار چنين اثري از سوي يك فرد روحاني در آن 
زمان از ديدگاههاي گوناگون جالب توجه بود و معرف طرز 
تلقي همه جانبه و عميق هاشمي نسبت به اوضاع و احوال 
و مس���ائل كشور ايران محسوب مي شد. گويي عاوه بر 
مسائل نظري اسام، وي توجه خود را به تجربيات و برخي 

مسائل عيني تاريخي نيز معطوف ساخته است.
در طي سالهاي 1348 و 1349، ثابتي عنصر فعال 
ساواك، شخصاً مسائل مربوط به هاشمي را تحت نظارت 
و پيگرد قرار داده بود. وي توانس���ت از جلسات هفتگي 
هاشمي با گروهي از روحانيون مبارز باخبر شود. برخي از 
اين روحانيون عبارت بودند از سيدمحمود طالقاني، شيخ 
مرتضي مطهري، سيدعلي خامنه اي، شيخ حسن اهوتي، 

نجم اعتمادزاده، محمدرضا مهدوي كني، محمدجواد باهنر، 
سيدعلي غيوري و...

مس���لماً اهميت سياسي جلساتي با حضور چنين 
افرادي نمي توانست از ديد ساواك پنهان بماند. همگام با 
اين جلسات، هاشمي به رغم ممنوع المنبر بودن خود به 
سخنراني در مراكز ديني مختلف، از جمله حسينيه راشاد و 
مسجد همت تجريش ادامه مي داد و ديدگاهها و تحليلهاي 

برانگيزنده اش را بيان مي نمود.
نتيجة اين سخنرانيهاي جسارت آميز اين بود كه در 
25 بهمن 1348 س���اواك وي را احضار نموده و ضمن 
تأكيد بر موضوع ممنوع المنبربودن وي، او را به شدت تهديد 
كردند. عاوه بر اين، گويا مس���ئوان ساواك در آستانة 
جشنهاي 2500 ساله از تحرك و نوع استدالهاي هاشمي 
و سخنرانيهايش هراس داشته و مي خواستند در اين زمينه 

پيش گيريهاي ازم را به عمل آورند. 
در خردادماه س���ال بعد، دوست و همرزم هاشمي، 
آيت اه سيدمحمدرضا سعيدي در پي سخنراني و اعاميه اي 
كه عليه سرمايه گذاري صاحبان سرمايه امريكايي در ايران 
صادر كرده بود، توس���ط س���اواك دستگير شد و در زير 
سخت ترين شكنجه ها به شهادت رسيد.  هاشمي در جلسه 
انصارالحسين به ياد او خطابه و روضه اي خواند كه سخت 

مؤثر واقع شد.
پس از آن فشار بر هاشمي بيشتر شد و به بهانه هاي 

مختلف وي را تحت بازجويي، تذكر و تعقيب مستقيم قرار 
مي دادند. هاشمي نيز با احتياط و در عين حال جسارت 
به فعاليتهاي خود ادامه مي داد. استمرار فعاليتهاي فكري و 
سياسي هاشمي چنان بود كه در پايان دهة چهل، او يكي 
از برجسته ترين چهره هاي مبارز در كليه مجامع مذهبي، 

دانشگاهي و كانونهاي فرهنگي غيروابسته به رژيم بود.
در آبان 1349 وي در دانشسراي مازندران سخنراني 
مهمي دربارة پيوستگي دين و سياست ايراد كرد. در آذرماه، 
به دعوت دانش���كده فني دانشگاه تهران در آن محل به 
س���خنراني پرداخت. پس از اين سخنراني كه با استقبال 
پرش���ور صدها دانش���جو روبه رو شد، ساواك به صورت 
شديدتري هاشمي را تحت پيگرد قرار داد. به ناچار هاشمي 
مدتي از چنگ ساواك پنهان شد و فقط دفعتاً در محلهايي 
نظير حسينيه ارشاد، مسجد همت، هيأت انصارالحسين 
و... به سخنراني مبادرت مي كرد. اين سخنرانيها، به ويژه 
سخنراني وي در فروردين 1350 در رفسنجان، در انتقاد و 
حمله به موضوع جشنهاي 2500 ساله، ساواك را سخت 

برآشفت و به تكاپو واداشت.
اين زمان مصادف بود با علني شدن مسئلة گروههاي 
معتقد به مشي مسلحانه. ساواك نيز در ابعاد وسيعي اقدام 

به مقابله و دستگيري مبارزان نموده بود. هاشمي بر اين 
باور پاي مي فش���رد كه براي تداوم مبارزه، حتي اامكان 
نبايد به زندان رفت. حتي به زندانيان پيش���نهاد مي كرد 
ك���ه با اظهار ندامت از محبس بيرون آيند و مجدداً به 

مبارزه ادامه دهند.
وي در اين هنگام، عاوه بر سخنرانيهاي پرشور و 
روشنگرش، به مديريت برخي امور ساختماني، فعاليت در 
مدرسة رفاه و مطالعات فرهنگي در مسائل ديني نيز ادامه 
مي داد. همچنين با توجه به نفوذ كام و مرتبة مهمي كه 
در مجامع ديني كسب نموده بود، به يكي از تكيه گاههاي 
مبارزان مسلمان بدل شده بود. بنابراين به طور طبيعي، 
هاشمي به كليه مبارزان مسلمان مدد مي رساند. از جمله 
به مجاهدين خلق كه در آن زمان مظهر مبارزة جوانان 
مسلمانان بودند كمكهاي مالي كرده بود و حتي خانه هايي 

در اختيارشان قرار داده بود.
تا اين زمان، ساواك از ارتباط هاشمي با روحانيون 
برجستة حوزه، سران نهضت آزادي و گروه فرهنگي حسينيه 
ارشاد اطاعات قابل توجهي به دست آورده بود اما به رغم 
تاشهاي بسيار از ارتباط وي با گروههاي مسلح مدركي 

به دست نياورده بود.
ساواك كه در آستانة جشنهاي 2500 ساله به سر 
مي برد، احتياط را از دست نمي داد اما به رغم حجم وسيع 
اطاعاتي كه دربارة ارتباطات، سخنرانيها و جلسات هاشمي 

مي رسيد، به سردرگمي عجيبي دچار شده بود. هم از اين 
رو بااخره در 13 مهر 1350 اداره كل سوم ساواك دستور 

اكيدي براي دستگيري هاشمي صادر نمود. 
هاشمي در همان روز به اتهام اقدام عليه امنيت كشور 
دستگير شد. اين بار مدرك مستقيم جرم او، نامه اي بود 
كه براي ارسال به نجف و رسيدن به نظر امام خميني 
تنظيم شده بود.  هاشمي در اين ارتباط به كميته مشترك 
ضدخرابكاري منتقل گرديد و تحت شكنجه و بازجويي قرار 
گرفت اما پايداري و مقاومت بسياري از خود نشان داد.

در بيرون از زندان، استاد مرتضي مطهري، خانواده 
هاشمي و برخي ديگر براي آزادسازي او دست به اقداماتي 
زدند اما اين اقدامات فايده اي نكرد و هاش���مي به جرم 
ارتباط با مخالفان، اقدام به فعاليتهاي ضدرژيم و ارس���ال 
پي���ام براي امام خميني محكوم گرديد. منتها چون هيچ 
يك از اين جرائم با مدرك قابل استناد و مشخصي اثبات 
نگرديد، وي به يك س���ال حبس محكوم شد. هاشمي 
بااخره بنا به رأي دادگاه تجديدنظر شمارة 3 تهران، در 
پنجم ارديبهشت 1351 از زندان آزاد شد. خروج هاشمي 
از زندان، موجي از تحرك و روحيه را براي كساني كه در 

بيرون به مبارزه اشتغال داشتند، همراه داشت.
در اين ايام، خانوادة هاشمي، به ويژه همسر وي عفت 
مرعشي نيز با شركت در تحصنها و مجالس اعتراضيه اي 
كه در نقاط مختلف، از جمله بيت برخي از آيات عظام 

برگزار مي شد، شركت مي جست.
ساواك اين فعاليتها را نيز تحت نظر داشت و عاوه 
بر اين اطاع حاصل كرده بود كه هاشمي و جمعي از 
همفكرانش درصدد تهيه اعاميه اي در اعتراض به اعدام 
جوانان مسلمان و سران مجاهدين هستند.  به همين علت 
تعقيب هاش���مي شدت بيشتري گرفت و تعداد زيادي از 
نيروهاي ساواِك تهران براي اين امر بسيج شدند اما هاشمي 

كه متوجه مخاطرات اخير شده بود، يكباره ناپديد شد.
او از طريق همسرش شايعه اي مبني بر سفر به شمال 
را به خورد ساواك داده بود و اين موضوع مدتها موجب 
جست و جوي بي حاصل آنها در شمال و نامه نگاريهاي 
بسيار با مراكز ساواك در شهرهاي شمالي كشور شد اما 
به زودي ساواك تهران متوجه حضور هاشمي در تهران 
ش���د. اين خبر نيز درست نبود و فقط به دليل حركات 
ظريف هاشمي، ساواك نمي توانست به او دسترسي پيدا 
كند. اين پنهانكاري هوشمندانه بااخره در تاريخ 6 شهريور 
1351 به پايان رس���يد زيرا هاشمي به وسيلة شهرباني 
كرمان دستگير شد و اندكي بعد به زندان قزل قلعه در 

تهران منتقل گرديد.
پس از اين دستگيري، او مجدداً مورد بازجويي قرار 
گرفت. در اين بازجويي، هاشمي نبوغ حيرت انگيز خود را 
به كمال نش���ان داد و همة فعاليتهاي خود را به نحوي 
توجيه نمود كه پيگرد قانوني نداشته باشد. به همين دليل 
به قيد وجه التزام مبلغ پنجاه هزار ريال و شرط عدم خروج 
از حوزة قضايي تهران آزاد گرديد.  البته يكي از دايل 
آزادي او اين بود كه ساواك مي خواست با تعقيب وي و 
اجراي عمليات شنود در منزلش به اطاعات افزونتري در 
ارتباط با روحانيون مبارز دست يابد. در اين زمينه، دستورات 
اكيد و بسيار سختي از سوي ثابتي صادر شد و هاشمي 

تحت نظر قرار گرفت.
هاشمي به رغم همة خطراتي كه در راه او موجود 
بود، باز هم به فعاليتهاي مخفي و آشكار خود ادامه مي داد. 
در جلسات انصارالحسين شركت مي جست و به ويژه در 
ارتباط با اعدام جوانان مس���لمان و مبارزات آنها، اقدام به 
اعتراض و تهيه امكانات و كمكهاي مالي مي نمود. مجموع 
اين فعاليتها كه بسيار متنوع و جسورانه بود، مرتباً از سوي 

ساواك مناطق مختلف گزارش مي شد.
دامنة اين فعاليتها كه در اسناد ساواك منعكس گرديده 
بود، ابعاد مختلفي را دربر مي گرفت، از جمله: سخنرانيهاي 
پي در پي و انتقادي عليه رژيم، دفاع از جوانان اعدام شده 
و زنداني كه به دس���ت رژيم در اسارت بودند، جمع آوري 
كمك مالي ب���راي گروههاي خرابكار )معتقد به مبارزه 
مسلحانه(، گشايش حساب بانكي از طريق سفارت مصر 
براي كمك به فلسطينيها، تهيه اعاميه ها و بيانيه هايي 
عليه رژيم در مناسبتهاي مختلف، تماس و ارتباط با امام 
خميني در نجف اش���رف، تحريك علما و فضا و آيات 

عظام در قم و...
اين روند، در زير تيغ حساس���يت آزاردهندة ساواك 
همچنان ادامه داش���ت تا آنكه هاشمي بنا به مقتضيات 
مهم مبارزاتي و براي اخذ تجربيات بيشتر، به چند كشور 
س���فر كرد. اين سفر مهم در پاييز سال 1354 به وقوع 

پيوست.
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قضاوت ما درباره شخصیت های ایرانی، به صورت 
عمده درون گفتمانی و به صورت سیاه و سفید است. 
داستان از این قرار است که ما در درون یک گفتمان 
مش���خص ایستاده و دیگران را تنها از یک زاویه یا 
یک مس���اله، و گاه یک جمله در باره شان قضاوت 
می کنیم. در حالی که اگر منطقی باشیم، در مقام یک 
قضاوت معقول، ازم است شناختی همه جانبه، متعادل، 
کامل، ضمنا با توجه به همه ادوار زندگی آنها یا ااقل 
بیشتر دوران زندگیشان، و همین طور غالب نوشته ها و 

دیدگاه های آنان داشته باشیم.
نفس این که توجه داشته باشیم ما در یک گفتمان 
هستیم و دیگران در گفتمانی دیگر، سبب نمی شود تا 
همه را با یک چوب برانیم. بر ماست که برای قضاوت 
درس���ت، شرایط سیاسی هر دوره را در نظر بگیریم. 
مقصود از ش���رایط سیاسی، شرایطی نیست که افراد 
بی اراده و بی خاصیت خود را درون آن انداخته باشند، 
بلکه مقصود شرایط حساسی است که به خاطر الزامات 
ایجاد شده در آن، گاه حتی امام معصوم هم ممکن 
است، مانند امام علی)ع( یا امام حسن)ع(، در آنها تن 
به صلح بدهد؛ ش���رایطی که اگر آدم بخواهد فقط و 
فقط به فکر انقابی بیندیش���د، و حواسش نباشد که 
رهبرش امام معصوم است، یک انقابی مثل حجربن 

عدی هم، صدای اعتراضش بلند می شود.
مقصود این که ما ایرانی ها، باید از این رویه خود 
در قضاوت نس���بت به سرمایه های سیاسی و فکری 
ملت مان، در آییم و آدم ها را واقع بینانه بشناسیم. من 
شک ندارم که این جمله علی مطهری که گفته بود 
اگر پدرش زنده مانده بود، بسیاری از اتفاقات نمی افتاد، 
درست است، زیرا شهید مطهری در طول سالیان نشان 
داده ب���ود که آدم متعادل و قضاوتش درباره افراد بر 
اساس نظام سرمایگی آنان بود، آن چنان که خیلی از 
آدمها را حتی اگر اشتباهاتی داشتند، به دلیل تفکر و 
اندیشه و تخصص و دانشی که داشتند، احترام می کرد 

و اجازه نمی داد حقوق آنان پایمال شود.
ب���ا این حال باید این را به عنوان یک واقعیت 
پذیرفت که انق���اب کار خودش را می کند، منطق 
خاص خود را دارد و هرچند می ش���ود آن را کم و 
بیش کنترل کرد، اما این بس���تگی به آن دارد که با 
چه شوری پیش رفته باشد و قدرت دفع در گفتمانش 
تا چه اندازه باش���د. واقع بینانه باید گفت، ماجرا این 
اس���ت که فضای انقاب، گفتمانی را ایجاد کرد که 
ما نس���ل انقاب درون آن بودیم و سالیانی دراز، بر 
اس���اس مبانی آن، در باره دیگران قضاوت می کردیم 
و پیش می رفتیم. بسیاری از افراد سیاسی، بسیاری از 
رخدادها و شرایطی که پیش آمد، در تولید این گفتمان 
موثر بود. تاریخ گذشته ایران و تجربه های گذشته در 
ش���کل دهی این گفتمان نقش داشت. به عاوه، در 
سالهای پس از انقاب به خاطر مشکاتی که پدید 
آمد، آدم هایی که به زبان آمدند، کتابها و جزواتی که 
منتشر شد، تاثیراتی که از کمونیستها گرفتیم و خیلی از 
چیزهای دیگر در شکل دهی به برخی از چارچوب های 
این گفتمان موثر بود. در این میانه گفتمانی به عنوان 
گفتم���ان انقاب پدید آمد که غالب توده های مردم 
در آن جای گرفتند. عده ای از مردم و شخصیت های 
دیگر و مخالفان هم بیرون این گفتمان بودند، گفتمان 
دیگری داشتند. این دو گروه زبان همدیگر را متوجه 
نمی ش���دند، هرچند توده های مردم گفتمان انقاب را 
به تناسب افکار و اندیشه هایی که داشتند، بهتر درک 
می کردند. حاا وقتی به آن دوره نگاه می کنیم می توانیم 
آدم ها و شخصیت ها را در دو سه گفتمان جای دهیم. 
رایج تری���ن و فراگیرترین آنها گفتمان انقابی بود که 

اصول خاص خود را داشت.
می دانیم که فشار و تهدید کمونیستها، پیدایش 
مجاهدین خلق و روی آوردن به جنگ مسلحانه که 
آغازگرش بودند، کّر و فّر جریان ملی یا ملی � مذهبی، 
فشارهای آمریکا، و بعد هم شرایط سخت جنگ ایران 
و عراق، همه و همه، گفتمان انقاب را در مس���یر 
خاصی هدای���ت کرد، به طوری که جلوی برخی از 
گزینه ها را گرفت و آنها را کنار گذاشت. یک قلم در 
باره جنگ، هشت سال طول کشید تا توانستیم بحث 

صلح را قبول کنیم.
گفتمان رایج انقاب بسیار نیرومند بود و کسانی 
که رهبری آن را داشتند، اغلب و مطابق معمول برای 
حفظ آن تاش و توجیه و تفسیر می کردند. در باره 

این گفتمان، هم از نظر سرچشمه ها و هم بازسازی و 
بازنگری و هم کارکرد آن در جامعه ایرانی در رسیدن 

به اهداف ملی و ارزشی دیگر، می توان بحث کرد.
کس���ان زیادی در ساخت این گفتمان انقابی 
نقش داش���تند و به صورت های مختلف و متفاوت 
مطالبی را در شرح مواضع آن بیان می کردند. زمانی 
که مخالفان جدا شده و به تدریج کنار گذاشته شدند، 
اختاف درون گفتمانی آغاز ش���ده و جریان چپ و 
راست درست شد. همان زمان که جامعه روحانیت و 
مجمع روحانیون شکل گرفت و با درایت امام، هر دو، 

به فعالیت پرداختند.
و اما گفتمان انقاب، چگونه شکل گرفت؟ آدمها 
و باورها، دو رکن اصلی آن بودند. برای نمونه، در بخش 
باورها، یکی از دستمایه های اصلی از نظر سرچشمه ای، 
نگاه به اسام و تفسیر ویژه آن و استفاده از عناصری 
بود که از اسام و تشیع اقتباس و استفاده می شد. در 
کنار آن از سرمایه های ملی و ایرانی و نیز تجربه های 

تاریخی گذشته استفاده می شد. افراد زیادی هم در این 
میانه موثر بودند. امام و همراهان ایشان، کسانی که 
آن باورها را طرح کرده و مدلی از اسام و تشیع را 
ارائه داده و مسیری را به عنوان مسیر درست تعریف 
می کردند، در راس افرادی بودند که به گفتمان انقاب 
شکل دادند. آنان و شمار فراوانی در گروه هایی که در 
مرتبه یا مراتب بعدی بودند، مطالبی در سطوح مختلف 
اظهار کرده، و در تقویت این گفتمان می کوشیدند. این 
مهم است که جریان شکل گیری این گفتمان را دقیقا 
پیگیری کرده و مولفه های آن را بشناس���یم. اسام، 
تاریخ اسامی، فقه اسامی، زندگی امامان به عنوان 

الگو، کربا، عناصر اولیه آن بودند.
ای���ن گفتمان تقریبا به دوره میانی تاریخ ایران 
توجهی نداش���ت. حتی از صفویه و قاجار هم که در 
باطن امر، نقش مهمی در افکار داش���تند گذشته بود. 
ماجرای گفتمان انقاب، از س���ال ۴۰ به بعد دنبال 
می شد تا به انقاب اسامی ۵۷ می رسید. البته و به 
تدریج، مباحثی در باره مشروطه و بیشتر نهضت ملی 
نفت مطرح ش���د و این هم به مناسبت نقش ملی ها 
یا ملی مذهبی ها بود که به تدریج از گفتمان انقاب 
بی���رون رفتند و در گفتمان دیگری جای گرفتند. در 
این گفتمان، دیدگاهی در باره مارکسیس���تها، امریکا، 
اسرائیل نقش مهمی داشت. در زمینه اختافات مذهبی 
و سیاس���ی، بحث استعمار، بهائیت، و مباحثی از این 
دست هم در شکل دهی مرزهای گفتمان انقابی موثر 
بود. بحث از التقاط دینی به همراه ماجراهای دیگر به 
تدریج دایره این گفتمان را مشخص تر کرده مرزهای 

خود را با مخالفانش مشخص تر می کرد.
اگر بخواهیم به مساله ایران و انقاب از این زاویه 
بنگریم، این که این گفتمان چطور پدید آمد، بر اساس 
چه مبانی، و چه کسانی آن را با چه دانش و کوششی 
رشد دادند و فارغ از نیک و بد، آن را به پیش برده و 
برای آن تعیین مسیر کردند، از چندین نفر می توانیم یاد 

کنیم که هاشمی رفسنجانی یکی از آنهاست.
همه کسانی که نقش محوری در گفتمان انقاب 
داشتند، دارای مشترکات و مفترقاتی بودند. تفاوت آنها، 

در سرچشمه های فکری، روحیات، آرمانها، و تجربه هایی 
بود که از گذشته اندوخته بودند.

بدون شک هاشمی یکی از برجسته ترین رهبران 
این گفتمان به حساب می آید و در این مسیر، زبان و 
سبک بیانش، بر اساس داشت ها و سرمایه هایی که دارد، 
نقش محوری در گفتمان انقاب دارد. جدای از این که 
وی در اصل این گفتمان، به طور اساسی حضور دارد، 
شاید بتوان گفت، نقش مهم و خاص او، در امر تحول 
گفتمانی و توجیه تغییرات درونی آن است که امری 
دشوارتر، هزینه بر، و نیازمند نوعی مقاومت و آمادگی 

برای چالش های درون گفتمانی می شود.
در اینجا هدف ما مقایس���ه نقش وی در شکل 
دهی به گفتمان انقاب با دیگران نیست، بلکه صرفا 
اشاره ای است به نقش خاص او با توجه به تفاوتی که 

او با بسیاری از دیگر رهبران انقاب داشت.
هاش���می از نظر فکری، یک روحانی بود که 
آموزش های عمومی و اختصاصی طلبگی را پشت سر 

نهاده اما اندیشه هایش صرفا حوزه محور نبود. به طور 
کلی می توان گفت که در ایران، در تمام دوره اسامی، 
یک تفاوت میان رهبران فکری وجود داشت. به نظرم 
این تفاوت از نقطه نظر ش���یعی و سنی هم تفاوتی 
نداشت. یعنی در زمانی که اکثریت مردم ایران سنی 
هم بودند، این تفاوت بود. همه مس���لمان بودند، اما 
عده ای نگاهشان به ایران هم بود، در حالی که نگاه 
گروه دیگر، صرفا به تفسیری از دین بود که به میراث 
فکری ایرانی توجه نداش���ت. اان هم همین منازعه 
هست و طبعا کسانی که جزو دسته دوم هستند، به 
راحتی، ممکن است گروه اول را متهم کنند که دینی 
نمی اندیش���ند، اما حقیقتا روشن نبود که تفسیری که 
آنها از دین داشتند، چیزی جز نوعی اجتهاد مشخصی 
بود که خود داشتند. جالب است که روزگاری بسیاری 
از س���نیان تندرو، مذهب تش���یع را نوعی مجوسیت 
می دانستند که در پشت محبت اهل بیت مخفی شده 
است. این را برای این جهت تاکید می کنم که داشتن 
نوعی نگاه ایرانی همزمان با تدین به اسام، تفاوتی 
با نوع نگاه عربی به محیط نجدی یا شامی یا عراقی 
نداشت که در کنار آن، اسام قرار گرفته بود. در واقع، 
آنها هم نوعی نگاه وطنی با عنایت به فرهنگ پیش 

از اسام خود همزمان با اسام داشتند.
نگاه هاشمی، با توجه به این تقسیم، نوعی نگاه 
منعطف به شرایط ایران بود. این نگاه، در مقیاس خاصی 
برای امام هم بود که به ایران کاما باور داشت. این 
نگرش در روحانیون مش���روطه هم بود. اگر کسی در 
عمق تحوات تاریخ ایران قرار داشت و به خصوص 
نس���بت به تاریخ معاصر ایران آگاهی داشت، مسلما 
نوعی تمرکز روی تفکر ایرانی که اسام با برداشت 

حکمت ایرانی بود، داشت.
هاش���می از بین کسانی که در شکل دهی به 
گفتمان انقاب سهم داشتند، چهره ای بود که تقریبا به 
صورت یک استثناء، در روزگاری که هیچ نوع توجه به 
امر تاریخ معاصر در ایران نبوده، او به نگارش کتابی 
در حوزه سیاس���ت ایرانی و به طور خاص، متمرکز 
روی امیر کبیر نوشته است. از این مطلب، ساده نباید 

گذشت. ممکن است خیلی ها توجهاتی به این امر داشته 
باشند، اما در میان چند کتابی که در آن روزگار در باره 
امیر کبیر نوشته شده، اثری از حسین مکی و آدمیت، 
هاشمی سومین نفر به حساب می آید. این مطلب اشاره 
به نوعی تلفیق تجربه ایرانی با درس طلبگی دارد و 

البته درون آن مطالب دیگری هم هست.
نف���س پرداختن به تاریخ معاصر به عنوان یکی 
از مواد اصلی تجربه های فکری هاش���می، خود در 
شکل دهی به ادبیات او و تاثیرش در گفتمان انقاب، 
مهم اس���ت. یک نمونه دیگر، کار در باره فلسطین 
است که در هفت دهه گذشته، مهم ترین مشغله ذهنی 
مسلمانان از نظر مباحث مربوط به امت اسامی بوده 
است. این امر در گفتمان انقاب، جایگاه خاص خود 
را برای همه داش���ته، اما از نظر هاشمی، نوعی کار 
تاریخی هم به حساب می آید. در واقع می شود گفت، 
هاشمی نس���بت به سیاست های منطقه ای تا حدی 
نسبت به دیگران وقوف بیشتری داشت. این امر، یعنی 
آشنایی های مزبور، سبب می شد تا آرمان گرایی او تا 

اندازه ای با نوع واقع گرایی گره خورد.
یکی از مواردی که می توانست تفاوت این دیدگاه 
را در درون گفتمان انقاب نشان دهد، بحث خاتمه 
دادن ب���ه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود، کاری 
که هاش���می با شهامت تمام دنبال کرده و آن را با 
موافقت امام، به انجام رساند. در مقابل نوعی تفسیر 
وجود داشت که می توانست آرمان گرایانه، مساله را تا 

نابودی کامل پیش ببرد.
تمایل هاشمی به سازندگی هم صرفا تمایلی نبود 
که به انتخاب او به ریاس���ت جمهوری پس از جنگ 
باز گردد، بلکه امری بود که ریشه در اعماق افکار و 
اندیش���ه های وی داشت. او مردی اقتصادگرا و مروج 
اندیشه زندگی و زیستن بود. به نظر می رسد، برخی از 
آرمانگرایان افراطی بوده و هستند که بیش از این که 
به حیات فکر کنند، به ممات می اندیشند، اما هاشمی، 
در عم���ق فکر خود، به اقتصاد و زندگی خوب توجه 
داشت. سالها خطبه های نماز جمعه را به این مباحث 
اختصاص داد و سعی می کرد، تمدن مادی را در کنار 

تمدن معنوی تقویت کند.
انعطافی که در گفتمانی از انقاب، آن مقدار که 
متعلق به هاش���می و جناح وی بود، توان و ظرفیت 
جلب توجه بیشتر توده ایرانی را داشت، در حالی که 
جریان دیگر، روی نوعی از گفتمان آرمان گرایی تکیه 
می کرد که تاکید بر تفکیک مردم، نوعی سخت گیری، 
و جداسازی در حد افراطی داشت. صد البته، هاشمی 
در ی���ک دوره و حتی تا پایان حیات، نقش رهبری 
نداشت، اما در همه این ادوار، روی افکار خود تاکید 
می کرد. به نظر می رسد، این حساسیت، در دوره ای که 
وی مسوولیت سیاسی کمتری داشت بیشتر بود. این 
مساله اصوا در سیاست امری عادی است که رهبرانی 
که مس���وولیت ندارند، انعطاف بیشتری در مقایسه با 
کسانی دارند که بر محور قدرت، سخن می گویند. با 
این حال، باید گفت عناصر فکری هاشمی، به گونه ای 
بود که در صورت رفع خطر مخالفان داخلی، می توانست 
تاکید بیشتری روی پذیرش جمعی مردم در درون یک 

گفتمان ملی و اسامی داشته باشد.
به عنوان خاتمه بحث باید عرض کنم، یک نگاه 
به روحانیون ما از مشروطه به این سمت، دو دسته را 
به ما نشان می دهد، دسته ای که آرمان گرا هستند و 
این آرمان گرایی را صرفا در یک نگرش دینی خاص 
و با توجیهی معین مطرح کرده و ضمن آن که نوعی 
سنت گرایی را طرح می کنند، به رغم آن که احساس 
می کنن����د با زندگی روزانه و تحوات آن کمتر رفاقت 
و صمیمت دارند، دنیای جدید را از هر حیث محکوم 
می کنند. دسته دوم روحانیون، به نوعی تغییر در نگاه 
سنتی باور داشته و حتی در مشروطه به راحتی توانستند 
نظ����ام جدی����د را در دل نگرش خود جای دهند. این 
تقسیم بندی ادامه یافت، ضمن آن که پهلوی با روش 
افراطی خود، همه اینها را به سمت مخالف سوق داد، 
اما وقتی شرایط عادی شد، دو نگاه، دو گفتمان را پدید 
آورد. هاشمی، یکی از اصلی ترین محورها، در گفتمانی 
بود که از مشروطه به این سو، نوعی همراهی با تغییرات 
را پذیرفته بود. در این دسته، حتی تعداد قابل توجهی 
از مراجع تقلید هم بوده اند، و به هیچ روی، کسی نباید 
تصور کند، جریانی است که می توان به راحتی آن را 

با نسبت ها و وصله های ناجور متهم کرد.

سهم 

هاشمی

در گفتمان 

انقاب
دکتر رسول جعفریان
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نشست نقد و بررسي مستند »هاشمي زنده است« با حضور علي 
طالبي طادي کارگردان، عباس سليمي نمين پژوهشگر تاريخ و فؤاد صادقي 

نويسنده و روزنامه نگار برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار ايرنا پاس، در اين نشست که عصر روز يکشنبه 
ش���انزدهم دي از سوي بنياد فرهنگي روايت فتح در سالن اسوه برگزار 
شد،ابتدا مستند 100 دقيقه اي »هاشمي زنده است« به نمايش درآمد و پس 
ازآن، با طرح اين سؤال از سوي احسان رستگار مجري برنامه که »رسالت 

يک مستند چيست؟«، ميزگرد نقد و بررسي اين مستند آغاز شد.
ابتدا فؤاد صادقي در پاسخ به پرسش مجري اظهار کرد: آنچه امروز 
دراين س���الن به نمايش گذاشته شد، به سادگي نمي تواند عنوان مستند 
رادريافت کند. مس���تند همانطور که از نامش پيداست بايد داراي سند و 
استناد باشد. مستندها داراي يک طرح تحقيق و مفهوم افزايي هستند حال 
آنکه اين فيلم بيشتر به يک کاژ يا ترکيبي از تصاوير آرشيوي شبيه بود 

که با يک ديدگاه خاص سياسي گزينش شده اند.
صادق���ي با بيان اينکه »اين فيلم از ارزش هنري خاصي برخوردار 
نيست«،گفت: از اين جهت بيشتر بايد از زاويه مفهومي به اين فيلم پرداخت. 
اهميت اين فيلم در نگاه سازندگان آن است؛ سازندگاني که با وجودي 
که دانشجو معرفي شده اند ولي در واقع يک تشکل شبه دانشجويي هستند 
که بناست بلندگوي يک جريان خاص قدرتمند در کشور باشند؛ جرياني 

که در حوادث دهه هاي اخير رد پاي محسوسي دارد.
وي ادامه داد: توليدات اين چنيني را به فراواني مي توان اين سال ها 
ازشبکه هاي مختلف تلويزيون ديد؛ اتفاقاً با صداي گوينده همين مستند يعني 

آقاي ناصر طهماسب که يکي از گران ترين گويندگان کشور است. 
صادق���ي افزود: نگاه حاکم بر اين جريان را بايد در جمات پاياني 
اين مستند ديد که معتقد است انقاب و ريل اقتصاد کشور از سال 68 به 
بعدبه انحراف رفت و با همه تفاوت هاي دولت ها و مجالس شوراي اسامي 
که در اين 30 سال روي کار آمدند، همچنان بر اين انحراف پيش مي رود 

تاوقتي کسي بيايد و اين را به مسير اصلي خودش برگرداند. 
وي اين نگاه به کشور و انقاب را نگاهي بسيار خطرناک دانست و 
گفت: اين نگاه براي رأي مردم هيچ ارزشي قائل نيست. اينکه ما حاصل 
انتخاب هاي گوناگون مردم در اين 30 سال را يکسره انحراف بخوانيم، 
نشان مي دهد که براي رأي مردم و همچنين براي رهبري انقاب ارزشي 
قائل نيستيم. بهرحال از سال 68 سکاندار اصلي اداره کشور مقام معظم 

رهبري حضرت آيت اه خامنه اي هستند و بيشترين تأثيرگذاري و اختيارات 
را در کشور داشته اند. هيچ شخص ديگري را غير از رهبر معظم انقاب 
نمي توان نفر اول کشور در اين 30 سال دانست. از اين رو، نگاه حاکم 
براين فيلم، جفا به فردي است که بااترين مسئوليت را در اين 30 سال 

درکشور داشته است.
اين نويسنده و روزنامه نگار، نگاه توهم آميز به مجموعه اتفاقات کشور 
را ويژگي اين مستند خواند و گفت: بر اساس ادعاي فيلم، بايد بررسي 
کرد وديد قبل از سال 68 قطار کشور بر کدام ريل بوده که آقاي هاشمي 
از سال 68 آن را منحرف کرده است. تا پيش از پيروزي انقاب که قطار 
کشور برريل شاهنشاهي بوده است. بعد از پيروزي انقاب هم که دولت 
موقت و مهندس مهدي بازرگان اداره کشور را بدست گرفت که قطعاً از 
نگاه سازندگان فيلم منحرف است. پس از او نيز، بني صدر و بعد از آن نيز 
دولت مهندس ميرحسين موسوي سکان اداره کشور را به دست گرفتند 
که قطعاً به نظر سازندگان فيلم همگي منحرف هستند. به اين ترتيب، ما 
ملتي هستيم که نه از سال 68 که از ابتداي انقاب، اشتباه کرده ايم و 

طبق اين نگاه، امام نيز از ابتدا اشتباه عمل کرده است. 
صادقي افزود: روايت فيلم اين است که امام در جنگ به يک فرد 
انحرافي اعتماد کرد و رهبر انقاب هم در س���ال 76، درباره يک فرد 

انحرافي گفتندکه هيچکس براي من هاشمي نمي شود. 
وي با طرح اين پرس���ش که اگر همه انحرافي بودند، چه کس���ي 
مي تواند قطارکشور و انقاب را روي ريل درست بازگرداند؟ گفت: پاسخ 
اين مستند به اين پرسش روشن است؛ تنها يک جريان خاص است که 
مي تواند کشور را اداره کند؛ يک جريان امنيتي که در برهه هاي حساس 
کشور را نجات داده و اکنون هم اگر به او ميدان بدهند مي تواند کشور 

را نجات دهد. 
صادقي با انتقاد از نام مس���تند گفت: فيلم با عنوان »هاشمي زنده 
اس���ت« به تمسخر جمله حضرت امام درباره آقاي هاشمي مي پردازد تا 
بگويد انحراف هنوز هم زنده اس���ت. حال آنکه واقعيت اين اس���ت که 
آقاي هاشمي دو سال است که ديگر زنده نيست و ما بايد براي آينده 
خود تصميم بگيريم؛ آيا مي خواهيم به نسخه هايي بازگرديم که همه را 
انحرافي مي دانند؟ در 30 سال گذشته، 5 مجلس اصولگرا و دو مجلس 
اصاح طلب بر کش���ور حاکم شده اند، برنامه هاي توسعه اي و بودجه هاي 
کشور عمدتاً در مجالس اصولگرا بسته شده است، آيا مي خواهيم بگوييم 

که همه را بايد کنارگذاشت و به سوي يک نسخه جديد رفت که همه 
را اهل انحراف مي داند؟

اين نويسنده و روزنامه نگار تأکيد کرد: اگر بخواهيم در اين فضا حرکت 
کنيم، بهترين مسير را براي کساني باز کرده ايم که اصل انقاب اسامي را 
اشتباه مي دانند. در واقع نگاهي از جنس نگاه حاکم بر اين فيلم، به ترين 
پاس گل به ضد انقاب است؛ اينکه ما همه مسئوان اين کشور از ابتدا 

تا امروز را دزد، خائن، منحرف، جاسوس يا نادان خطاب کنيم. 
وي با اشاره به تعابيري که فيلم بر آن تأکيد دارد، گفت: شاهکارها 
و نقطه عطف هاي فيلم آنجاست که از ميان مناظره آقاي احمدي نژاد و 
مهندس موسوي در سال 88، بخشي را به نمايش مي گذارد که دقيقاً رهبر 
انقاب در خطبه معروف خود در 29 خرداد 88، شديدترين واکنش را به 
آن نشان دادند و بخاطر همين جمات، براي نخستين بار، رئيس جمهوري 
کشور را با نام در خطبه هاي نمازجمعه مورد انتقاد قرار دادند. همچنين در 
فيلم، بخشي از اعترافات زندانيان سال 88 پخش مي شودکه اتفاقاً رهبر 
انق���اب در واکنش به پخش اين اعترافات از تلويزيون در عيدفطر 88 
فرمودند اعترافات افراد فقط عليه خودش���ان داراي صحت است و درباره 

ديگران بي اعتبار است. 
صادق���ي با تأکيد بر اينکه »نگاه حاکم بر اين فيلم، هديه و پاس 
گل به ضد انقاب است«، گفت: اين نگاه به دليل تأثيري که در همه 
رسانه هاي حاکميتي دارد، حائز اهميت است و متأسفانه دانشجويان و جواناني 
ازجنس سازندگان اين فيلم نيز که مي خواهند انقابي باشند، نادانسته تحت 
تأثير همان نگاه هستند؛ نگاهي که از سن آنها بيشتر است و نمي دانند 

که تيشه به ريشه انقاب مي زند. 
وي با بيان اينکه »اين نگاه به دنبال حذف همه براي گرفتن عنان 
مطلق قدرت در دست است«، اين فيلم را داراي اشتباهات و دروغ هاي 
فراواني دانست و گفت: در بخش هاي پاياني فيلم عنوان مي شود که آقاي 
هاشمي در استخر فرح پهلوي از دنيا رفته اند در حاليکه اين يک دروغ 
آشکار است آن هم نه درباره زمان و مکاني که ما و سازندگان فيلم به آن 
دسترسي نداريم. مکاني هست در تهران متعلق به نهاد رياست جمهوري 
که اصًا درون کاخ سعدآباد نيست. باغ کشاورزي بوده به نام ارکيده که 
بعد از انقاب به يک ساختمان دولتي جهت برخي ماقات هاي رؤساي  
جمهور تبديل مي ش���ود و آب  انبار اين مجموعه، تبديل به يک استخر 
کوچک سرپوشيده شده است. اين استخر اکنون هم در اختيار سپاه حفاظت 

میزگردی به مناسبت پخش فیلم مستند»هاشمی زنده است«با حضور فواد صادقی ، عباس سلیمی نمین، علی طالبی طادی

روایت هنری یا کیفرخواست
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است. متأسفانه کساني که اين فيلم را ساختند هرگز به خود زحمت نداده اند 
بروند ببينند اين استخر کجاست. از اين رو، من مخاطبان اين فيلم را به 

قضاوت درباره دروغ هاي فاش اين فيلم دعوت مي کنم.
اين نشست با اظهارات علي طالبي طادي کارگردان اين مستند ادامه 
يافت که در واکنش به فؤاد صادقي سخن گفت و جاهايي ديالوگ هاي 

پينگ پنگي بين او و صادقي، محل اعتراض سليمي  نمين شد.
ادامه اين نشست و مناظره را بخوانيد: 

طادي: نکته اول اينکه، خانواده آقاي هاشمي به ما اتهاماتي زدند. 
آقاي ياسر هاشمي گفتند مقدار زيادي از تصاوير مستند دروغ است حال 
آنکه ما اس���رار مگويي نگفتيم. همه قبًا گفته شده است. حتي برخي 
اهل فن به ما خرده مي گيرند که موارد بديهي را دوباره طرح کرده ايم. 
ما به آقاي ياس���ر هاش���مي نامه هم زديم و گفتيم بياييد با هم مناظره 
کنيم اما از س���مت ايش���ان جوابي دريافت نکرديم. اان هم باز اعام 
مي کنيم حاضريم با ايشان مناظره کنيم. البته قابل پيش بيني بود، نگاه 
اين بزرگواران نگاه باا به پايين است و هميشه يکطرفه صحبت کردند. 
يک مصاحبه مي کنند نزديک 12روزنامه در روزهاي يکم و دوم دي ماه 
تيتر يک مي کنند. براي هيچ فيلم سينمايي اي چنين هجمه اي نبوده است. 
انگار يک دکمه اي وجود دارد که اگر يک خانواده خاص بزند مي تواند به 
صورت کثيراانتشار و زنجيره وار روزنامه ها آن را چاپ کنند. اين ما را ياد 

روزنامه زنجيره اي انداخت.
نکات���ي را آق���اي صادقي درباره هويت ما گفتند. ما يک مجموعه 
دانشجويي هس���تيم به نام سفيرفيلم. چرخش مالي ما مشخص است. 
هزينه مستند هم مشخص است. آقاي محمد هاشمي گفتند اين مستند 
سه ميليارد خرج داشته است. اين براي کساني که در اين حوزه هستند، 
بيش���تر شوخي است. يک مستند آرشيوي، حدود 60 ميليون خرج دارد. 

ما اکران هاي دانش���جويي داريم. سفير جزو اولين مؤسسه هايي است که 
از سال 89، اکران هاي دانشجويي دارد. البته درباره اين مستند به لطف 
فشارهايي که خانواده آقاي هاشمي آوردند خيلي از اکران هاي دانشجويي 
ما کنسل شدولي 60 اکران دانشجويي داشتيم. در دانشگاه اميرکبير مجوز 
اکران از دانشگاه گرفته بوديم اما با فشاري که نمي خواهم از آن سخن 
بگويم، کار را کنس���ل کردند. تا بحال نزديک به ش���ش هزار نسخه به 
صورت اينترنتي فروختيم. بعضي پروژه هايمان را به اوج مي فروشيم. بعضي 
پروژه ها را به جاهاي ديگر مي فروشيم ولي اين جنس پروژه هايمان را به 
علت جنجالي بودن کسي نمي خرد. مي خواهم بگويم ما از جاي خاص 
و مخوفي تغذيه نمي شويم ولي بايد روشن شود که اين اعداد را خانواده 
آقاي هاشمي از کجا به ما نسبت مي دهند. روزنامه همشهري زده است 

20 ميليارد تومان. 
صادقي: من صحبت از ميليارد نکردم. گفتم شما يک گروه دانشجويي 
هس���تيد چطور گران ترين گوينده ايران يعني آقاي ناصر طهماس���ب را 
مي آوريد؟ اگر دانش���جويي هستيد چرا يک دانشجو را نياورديد، پس کار 

دانشجويي نيست.
طادي: گفتن ارقام، حرفه اي نيس���ت ولي آقاي ناصر طهماس���ب 
رقم هايشان متفاوت است؛ از يک و نيم ميليون مي گيرند تا شش يا هفت 
ميليون. درس���ت است اگر بخواهد براي شما بخواند قطعاً عدد متفاوتي 
مي گويد. من ترجيح دادم مديوم استاندارد رعايت شود. چهار پنج ميليون 

تومان هم براي يک گوينده حرفه اي عدد خاصي نيست. 
آقاي صادقي يک مس���تند جديدي را ترسيم کردند که حرف هاي 
خاصي مي زند. ما نگفتيم انحراف ايجاد شده. از اقتصاد گفتيم که يک 
واقعيت اس���ت. کيست بگويد اقتصاد امروز ما انقابي و اسامي است. 
امام خميني مي فرمايند کشور را بعد از من دست ليبرال ها مي دهيد. آقاي 
روغني زنجاني مي گويند که هاشمي يک بيزينسمن بود و کشور را به 
سمت ليبراليسم برد ما هم نمي دانستيم کجاست و فقط همراهي کرديم. 
حتي به احمدي نژاد هم انتقاد کرديم که در اقتصاد کان، کشور را ليبرالي 

مديريت کرد، شايد در شئونات رفتاري ساده زيست بود.
در مورد اينکه ما مديريت رهبري را زير س���ؤال برده ايم، به نظرم 
پشت سر رهبري مخفي نشويم. آقاي صادقي مي گويند اين فيلم به امام 
توهين کرده است. چه کسي گفته که نقد هاشمي، نقد امام و انقاب 

و رهبري است؟
رهبر انقاب گفتند من نه ش���رعاً نه عرفاً نه قانوناً اجازه ندارم در 
شقوق ريز کشور دخالت کنم. سر قضيه برجام گفتند بنده خوش بين نيستم 
ولي اجازه دادند بروند و مذاکره کنند. هنوز دو سال نگذشته همه چيز را 
گردن رهبري مي اندازند. دولت به چه شکل سمت مذاکرات رفت؟ رهبري 
گفتند اگر آنها برجام را پاره کنند ما آتش مي زنيم. آقاي روحاني بافاصله 
گفت برجام چيزي نيس���ت که بعضي فکر  کنند بيندازند در منقل آتش 
بزنند. اينها حافظه تاريخي است. حاا که خورده زمين مي گويند رهبري 

پشت اين کار بوده است. 
صادقي: ش���ما مي گوييد از سال 68 آقاي هاشمي قطار را از ريل 
خارج کرده اس���ت. قبل از 68 آقاي موس���وي بوده، شما نظرتان درباره 

قبل از 68 چيست؟
طادي: درباره موضع ما نسبت به دولت ميرحسين موسوي هم، ما 

نگفتيم آقاي موسوي منحرف بوده يا نه. 
اما شما استخر فرح را اشاره کرديد. يا نمي دانيد يا مي دانيد ونمي خواهيد 
بگوييد. استخر فرح نبود، استخر کي بود؟ شايد آقاي ياسر هاشمي هم 
نمي داند. دو جا داش���تند يکي در س���عدآباد بود که آقاي احمدي نژاد که 
آمد نگذاش���تند سعدآباد بروند. يک استخري آقاي هاشمي ساخته بودند. 
آقاي ياسر هاشمي گفتند 77، ولي ما تاجايي که يادمان است در دوران 
رياست جمهوري شان بوده است زماني که تورم باا بود و مردم مشکل 
اقتصادي داشتند. يک شخصي است به نام ليا امامي که زن هويداست 

باغ ارکيده اي داشته که در آن گل مي کاشته. آن زير هم آب انبار نبوده، 
اين حرف شبيه شوخي است. سونا بوده که با گسترش تبديل به استخر 
مي شود. خانواده آقاي هاشمي دو سال است چيزي نگفته، حاا به يکباره 
بعد از اين مستند گفتند. ما حالت احمدي نژادي نداريم که بياييم رو کنيم. 
ليا امامي با فرح فرقي ندارد. مشکل ما فرح نيست. مشکل اين است 
که چرا مسئوان کشور کاخ نشين هستند. اگر بناست روحانيون کاخ نشيني 
کنند همسر هويدا همانجا مي نشست. مسأله اين است که روحانيون قرار 
نبود بروند شمال تهران زندگي کنند. اين همه مسئوان از استخرهاي 
مختلف اس���تفاده مي کنند چرا يک نفر بايد استخر خاص براي خودش 

درست کند؟ 
صادقي: پس پذيرفتيد که استخر فرح نبوده است که مدت هاست روي 
اين موضوع مانور داده مي شود. من توضيح دادم اين استخر جريانش چه 
بوده است. باغ گل بوده و ابتداي انقاب توسط بنياد مستضعفان تملک 
مي شود. دولت آن را مي خرد و تبديل به ساختمان مي شود. بنا براين قبل 
از انقاب نه کاخي وجود داشته نه استخري. اما درباره زندگي در شمال 

تهران، امام مگر کجا زندگي کردند؟
طادي: امام جايي که داشتند لوکس نبود. نصف خانه آقاي هاشمي 
که اان موزه شده، 500 متر است.امام در يک جاي چند وجبي زندگي 
مي کرد يک حسينيه هم داشت که براي ديدارهاي مردمي بود. اينکه بعد 
از فوت آقاي هاشمي آمدند يک مبل پاره گذاشتند و همه را به آن ارجاع 
دهند که شوخي است. خواهشا از سد لتيان که آقاي هاشمي مي رفت و 

براي مرحوم شاه بود، چيزي بگوييد.
صادقي: شما قبل از فوت رفته ايد که مي گوييد بعد از فوت آن را 

آنجا گذاشته اند؟
طادي: آقاي صادقي مي گويد ما در فيلم دروغ هاي بس���يار گفتيم. 
اين را شما از کجا آورديد؟ ما روايت محسن رضايي را آورديم که چطور 
ق���ول تأمي���ن مي   دهد و بعد نامه را به امام مي دهد. آنقدر که مي گويند 
آقاي هاشمي فرمانده جنگ بوده، کمتر از دو سه ماه در جنگ به عنوان 

جانشين فرمانده کل قوا مسئوليت داشتند، در هشتمين سال جنگ و در 
همين مدت کوتاه، جام زهر را به امام دادند.

صادقي: اين هم دروغ است. از سال 62 تا 67 ايشان فرمانده جنگ 
بودند. شما اينها را نمي دانيد. 

س���ليمي نمين: بله آقاي هاش���مي فرمانده جنگ بودند. من هم با 
عنوان اين مس���تند مخالفم. ابتدا بايد تشکر کنم از نيروهاي جواني که 
شجاعانه وارد اين عرصه ها مي شوند تا هم نسلي هايشان که پيوندشان با 
تاريخ قطع شده، با تاريخ پيوند بخورند. امروز ما به دليل گسست از تاريخ 
ضربه هاي جدي مي خوريم و تجربيات س���نگين تاريخي را دوباره تکرار 
مي کنيم. پيوند نسل جديد با تاريخ بسيار ارزشمند است اما اين جوانان را 
به بردباري و پذيرش نقد دعوت مي کنم. اين ايراد آخر آقاي صادقي به 
مستند قطعاً درست بود. آقاي هاشمي مدتي فرمانده جنگ بودند و مدت 
کوتاهي جانشين فرمانده کل قوا بودند. دوران جانشيني شان کوتاه بود اما 
دوران طواني اي فرمانده جنگ بودند. از سال 62. اما نکته اي خطاب به 
آقاي صادقي دارم. اگر شما به جوانان ايراد مي گيريد که چرا سياه نمايي 
مي کنيد ابتدا بايد به آقاي هاشمي در اين باره ايراد گرفت. بله اين ايراد 
به اين مستند هست که به جاي انتقاد، تندروي دارد و کليه دستاوردها را 
بعضا زير سؤال مي برند. اما من از شما سؤال مي کنم مگر آقاي هاشمي 
بنيانگذار اين ش���يوه نبود؟ بر اساس خاطرات خود آقاي هاشمي، ايشان 
در دولت مهندس موس���وي نقش تعيين کننده دارد. خودش نوشته که 
فان وزير را احضار کردم گفتم اينگونه عمل کنيد. اما بافاصله بعد از 
اينکه رياس���ت جمهوري را مي گيرد چه شيوه اي با آقاي موسوي دارد؟ 
عنوان مصيبت کده را چه کسي روي دولت ميرحسين موسوي مي گذارد؟ 
ايشان خطبه هاي متعددي را به تشريح مصيبت کده دولت آقاي ميرحسين 
موسوي اختصاص مي دهد. در حالي که نقش تعيين کننده اي در دولت 
آقاي موسوي دارد؛ هم در اداره امور هم در حوزه تعيين خط مشي. چون 
اين آقاي هاشمي است که بحث عدالت اجتماعي را ابتدا مطرح مي کند 
و بحث دولتي شدن امور را به صورت جدي پيگيري مي کند، اما جوري 
موضع مي گيرد گويي دولت آقاي موسوي هيچ دستاوردي نداشته و همه 
آنچه در دوران جنگ صورت گرفته، انحراف و فاجعه آفرين براي کشور 
بود. بعدها وقتي که احمدي نژاد به عنوان يک نيروي جوان پيدا شد و 
به خطا همه عملکردهاي انقاب را زير سؤال برد، آقاي هاشمي تأسف 

خورد که اين چه کاري است. 
سؤال من اين است آيا واقعا اداره دولت در دوران جنگ کار سختي 
بود يا نه؟ عدالت را رعايت کردن در آن ايام کار س���ختي بود. آقايان 
ايرادهايي هم در دولتي کردن اقتصاد و قطع دس���ت بخش خصوصي 

داشتند اما دستاوردهاي اين دولت هم کم نبود. 
اما من فهرستي از ايرادها به اين مستند دارم؛ 1- اين که در سال 
58، آقاي هاشمي با مقام معظم رهبري به سفر حج رفتند حذف کرده 
است و مي گويد آقاي هاشمي با افراد باا پشت بام رفتند. نمي گويد آقاي 
هاشمي با آقاي خامنه اي آن شب در پشت بام بودند که خبر تسخير انه 

جاسوسي آمريکا را شنيدند.
2- اين که بگوييم آقاي هاشمي، امام را مجبور کردند، تحقير امام 
است نه نقد هاشمي. امام اگر صلح را پذيرفت براساس واقعياتي بود که 
بخشي از آن را آقاي هاشمي برايش تشريح کرد. امام معتقد بود صلح 
پايدار از مس���ير پيروزي در نبرد نظامي اتفاق مي افتد ولي واقعيت تلخ 
شرايط آن روز باعث شد امام صلح را بپذيرد. آقاي هاشمي تنها بازيگر 
اين ايام نيس���ت. امام براساس واقعيت موجود به اين نتيجه مي رسد که 

امروز پذيرش صلح به نفع جامعه است. 
3- مستند به موضوع مک فارلين وارد نشده است. 

4- برخي مونتاژها در فيلم خطاس���ت. آنجا که به نحوي تاش 
مي ش���ود اين تلقي را ايجاد کند که آقاي هاش���مي دارد براي بوش پدر 

کف مي زند. 
5- موسيقي اي که روي تصاوير سفر حج آقاي هاشمي کار شده، 
موسيقي در شأن حج نيست. آقاي هاشمي در آن تصاوير در حال عبادت 
حج است ولي موسيقي براي استقبال از اشراف عرب و طاغوت است. به 

کار گرفتن اين موسيقي درباره آقاي هاشمي خطاست.
6- مستند مي توانست به بحث استقراض در دوران رياست جمهوري 
آقاي هاشمي بخوبي وارد شود که اصا به آن نپرداخته است. يکي از 
ايرادات اساسي که به دولت آقاي هاشمي وارد است، بحث استقراض نه 
براي سرمايه گذاري کان بلکه گاهي براي مصرف است. آقاي هاشمي 
خودش���ان هم به اين ايراد پي بردند. ابتدا در نمازجمعه گفتند خيلي از 
کساني که مي گويند ما 35 ميليارد مقروض هستيم، دروغگو هستند و دارند 
تهمت مي زنند. اما بعد از اين خطبه، به آقاي هاشمي گفته مي شود که 
اطاعاتش ناقص است. بعد ايشان مسئوليت تحقيق را به دفتر بازرسي اش 
يعني آقاي محسن هاشمي دادند و دفتر گزارش داد که بله چنين قرضي 
را براي شما ايجاد کردند و شما اان 35 ميليارد مقروض هستيد. درواقع، 
افرادي از بي اطاعي آقاي هاشمي استفاده کردند. من اطاع دقيق دارم 
بعد که آقاي محسن هاشمي گزارش داد، تازه آقاي هاشمي مطلع شد 
که برخي او را در چه وادي قرار دادند. يکي از تجربياتي که از آن غفلت 
مي کنيم اين است که شخصيت ها وقتي در جايگاه حساس قرار مي گيرند 
بافاصله توسط افرادي احاطه مي شوند که آن شخصيت را در مسيري 
قرار مي دهد که بعضا خودش هم تمايلي ندارد. اين موضوعات ازم است 
به يک تجربه تاريخي براي ما تبديل شود. من وقتي مديرمسئول کيهان 
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هوايي بودم نامه اي خدمت آقاي هاش���مي نوشتم که بنده اطاع موثق 
دارم برخي استقراض ها براي اموري است که ما براحتي با ريال مي توانيم 
آنها را انجام دهيم. مثا دانش���گاه آزاد براي ميز و صندلي اس���تقراض 
خارجي کرده يا در مورد مراتع استقراض خارجي صورت گرفته بود. آقاي 
هاش���مي نامه من را به مهدي نواب معاون بين الملل وزارت اقتصاد و 
دارايي ارجاع دادند. آنجا به عنوان يک روزنامه نگار تاش کردم از آقاي 
نواب ليست استقراض را بگيرم ولي هرگز حاضر نشد ليست را به من 
بدهد. حال آنکه آقاي هاشمي خودش قبا در يک نمازجمعه گفته بود 
استقراض پديده بسيار بدي است؛ اما اين کار به نام آقاي هاشمي و در 

بي اطاعي او انجام دادند.
7- نکته مهم اين است که معتقدان به اقتصاد باز، به سياست باز 
اعتقادي نداش���تند. اقتصاد باز براي قشر خاصي دستاوردهايي داشت که 
نبايد اجازه مي دادند مردم بر آنها نظارت کنند براي همين فضاي سياسي 
را به شدت بستند. اينها چه کساني بود و چگونه توانستند آقاي هاشمي 
را در اين وادي قرار دهند که بعد آقاي خاتمي که فضاي باز سياسي را 
طرح کرد، آن همه با اقبال مواجه شد؟ اين هم از تجربيات مهم ماست 
که ديديم شورش هايي در شيراز، کرمان، اراک، مشهد، اسامشهر و خيلي 
شهرها صورت گرفت در حاليکه اگر مقداري فضا باز بود و مسائل جامعه 
مطرح مي شد، شايد آن شورش ها صورت نمي گرفت. اينها نکاتي است که 

مستند از آن غفلت کرده است. 
8- درباره کنار رفتن آقاي عارف، مس���تند به لحاظ تاريخي دچار 
اشتباه است. آقاي عارف تحت فشار اصاح طلبان و با دلخوري شديد کنار 
رفت. ولي مستند مي خواهد بگويد که اين کناره گيري طبق برنامه ريزي 

بوده است.
مجري: آقاي طادي، چرا موسيقي فيلم، موسيقي »فهرست شيندلر« 
انتخاب شده؟ مي دانيد که اين موسيقي خاستگاه ايدئولوژيکي دارد و درباره 

رژيم صهيونيستي و هولوکاست است؟
طادي: ابتدا، درباره عنوان »هاشمي زنده است« توضيح دهم. عقيده 
ما اين است که هاشمي زنده است. روزنامه آرمان که متعلق به خانواده 
آقاي هاشمي است، قبا عکس آقاي روحاني و هاشمي را کنار هم زد 
و گفت روحاني همان هاشمي است. از اين رو به نظر ما  هاشمي زنده 

است نه از نظر فيزيکي بلکه از نظر ايدئولوژيکي. 
درباره موس���يقي فيلم هم بايد بگويم، فيلم 100 دقيقه اي است و 
انتخاب موسيقي هاي متفاوت براي آن خيلي سخت است. هر موسيقي 
ديگري هم انتخاب مي کرديم، باز ممکن بود از نظر ايدئولوژيکي خاستگاهي 

داشته باشد. 
مجري: با وجودي که اسم فيلم از جمله امام است ولي در فيلم به 
جمله کامل امام اشاره اي نشده است. از طرفي وقتي به انتخابات رياست 
جمهوري 68 اشاره مي کنيد، به رقيب آقاي هاشمي اشاره نشده و انگار 

آقاي هاشمي خودش تنها کانديدا بوده است. 
درباره جمله امام، مخاطب ما متولدين دهه 70 هستند و من فيلم را 
براي متولدين دهه 70 به بعد ساخته ام. من براي دهه خودم فيلم ساختم؛ 
نسلي که آقاي هاشمي براي آن نسخه فرزند کمتر زندگي بهتر را پيچيد 

و من که بچه چهارم خانواده بودم، کوپن نداشتم.
درباره انتخابات رياست جمهوري 68 هم باز مي گويم من فيلم را 
براي دهه هفتاد به بعد ساخته ام. در آن انتخابات واقعا رقيبي براي آقاي 
هاشمي وجود نداشت و عباس شيباني مشخص بود که بنا نيست رأي 

بياورد و بناست چه کسي رئيس جمهور بشود.
صادقي: شما به فشار خانواده آقاي هاشمي به دانشگاه اميرکبير اشاره 
کرديد. فيلم شما مجوز ندارد. در کشوري که هرکس بخواهد هر کاري 
انجام دهد بايد مجوز داش���ته باش���د، عجيب است که شما بدون مجوز 
ساخت و اکران، براحتي مستندتان را اکران مي کنيد. به دانشگاه هم اعام 
کرده بودند که مستند مجوز دارد، دانشگاه از وزارت ارشاد استعام کرد 
ديد مجوز ندارد. چون فکر نمي کنم کسي در اين کشور بتواند بگويد بعد 
از اين همه تخريب آقاي هاشمي و اينکه دو فرزندش را به زندان بردند، 
آقاي هاشمي قدرت حاکميت در اختيارش هست در شرايطي که خودش 

هم در قيد حيات نيست. 
طادي: مس���تندها نياز به مجوز ندارند ولي خانواده آقاي هاش���مي 
فش���ار آوردند و وزارت ارش���اد هم به دانشگاه پالس داد و دانشگاه مانع 

از اکران شد.
سليمي نمين: اينکه دوستاني که دنبال حذف مجوز ساخت از داستاني ها 

هستند، حاا پيگير مجوز ساخت مستندها هم باشند جاي سؤال است.
صادقي: نه من پيگير مجوز ساخت مستند نيستم. اتفاقا بنظرم خيلي 
هم خوب است که همه مثل آقاي طادي بتوانند مستند بسازند و کسي 
مانع شان نشود نه اينکه فقط يک نگاه خاص توان ساخت مستند بدون 

مجوز و اکران داشته باشد.
اما، نکته ديگري که مي خواستم بگويم اين است که همانطور خود 
آقاي طادي مي گويد زمينه اصلي نقدهاي ايشان بنا بوده اقتصادي باشد 
ولي هم مستند و هم سخنانشان نشان مي دهد نه تنها شناختي ندارند 
بلکه مطالعه اي هم در اين باره صورت نگرفته است. همه مي دانند درصد 
باايي از اقتصاد کش���ور حکومتي يا دولتي است؛ چطور مي توان چنين 

اقتصادي را ليبرالي خواند؟
قطعاً انتقاداتي به عملکرد اقتصادي مس���ئوان کشور در دوره هاي 
مختلف وارد است، ولي اينکه بگوييم همه اين سال ها انحرافي بوده و 

يک مدل و تئوري اقتصادي هم ارائه ندهيم، غيرعلمي اس���ت. فيلم در 
بخش اقتصاد خطا مي رود من فقط يک اشاره مي کنم؛ طبق سامانه  بانک 
اطاعات سري هاي زماني اقتصادي که تحت کنترل بانک مرکزي و تنها 
مرجع آمار رسمي اقتصادي است، تنها سالي که کشور بعد از انقاب، رشد 
دورقمي و تورم تک رقمي را تجربه کرده، دوره آقاي هاشمي و سال 69 

است؛ رشد 12 درصدي و تورم 9 درصدي. 
در فيلم بارها گفته مي شود در دوره سازندگي تورم باعث شد مردم 
خيلي بدبخت شوند. شاخص حداقل حقوق در دوره آقاي هاشمي از سال 
68 تا 76، 10 برابر شده است يعني از عدد حدود 2500 تومان به 25 
هزار تومان رس���يده است. تورمي که در اين دوره بوده نسبتش 5 برابر 
است. يعني رشد حقوق نسبت به رشد تورم 2 برابر است. يعني سفره مردم 
در اين هشت سال بزرگ شده است. البته ما در حاشيه شهرها اعتراضاتي 
داشتيم چراکه سيستم کشور هنوز درباره مستمري بگيران ساماندهي نشده 
بود. اما بيکاري در اين دوره نسبت به ديگر دوره ها کاهش داشته است. 
همين عدد براي دوره اي که آقاي طادي در فيلمشان به عنوان دوره ورود 
مديران جوان از آن ياد مي کند، يعني دوره آقاي احمدي نژاد 1.2 است يعني 

نسبت افزايش حقوق به تورم 1.2 است. يعني کاهش پيدا مي کند. 
موضوع بدهي ها که آقاي سليمي نمين گفتند درست است؛ ولي بايد 
بپذيريم بخش عمده بدهي هاي ما براي چه بوده است. فواد و سيمان و 

پتروشيمي همگي در دوره سازندگي کليد خورد. آقاي سليمي نمين گفتند 
که آقاي هاشمي دوره جنگ را دوره مصيبت خوانده است. بله آن دوران، 
دوره مصيب بود، برگ برنده اي در اختيار ما نبود و ما تحريم بوديم. با 
اينحال ببينيد، زيرساخت هاي کشور ما بسيار مناسب است که همه در دوران 
انقاب ساخته شده؛ چرا موفقيت هاي خود را زير سؤال مي بريم. اينها در 
دوره سازندگي پايه گذاري شده به رغم اشتباهاتي که در هر دوره اي وجود 
داشته است.  اما درباره خطبه هاي نمازجمعه آقاي هاشمي هم، مي توانم 

کتاب خطبه هاي آقاي هاشمي را براي آقاي سليمي نمين بفرستم. 
نکته بعدي تقطيعي است که در سخنان آقاي هاشمي صورت گرفته 
و اين مستند را بي ارزش کرده است. آقاي هاشمي در همايشي دارد درباره 
تکنولوژي از اهميت علم صحبت مي کند، مستند آن سخنان را جوري 
تقطيع کرده که گويي آقاي هاش���مي ضد پيشرفت ها و صنايع دفاعي 
بوده است. کليد صنعت موشکي را آقاي هاشمي زده، چطور ممکن است 
مخالف صنايع دفاعي و موشکي باشد؟ در دوره سازندگي با همين دارها 
که معتقديم بدهي باا آورده، بخش عمده تزريق مالي صنايع دفاعي مان 
صورت گرفته اس���ت. قرض کرديم ولي اان به آن افتخار مي کنيم. يا 
صحبت هاي آقاي هاشمي درباره استفاده ابزاري از زن را تقطيع کردند تا 
اين تلقي را ايجاد کنند که هاشمي گفته برويد در تهران و بي حجاب ها را 

آتش بزنيد. حال آنکه اين سخنان بصورت کامل در اينترنت هست.
نکته آخر من اين است که ما در اين کشور زندگي مي کنيم. آنچه اين 
مستند گفته، چيز جديدي نيست و سخناني است که بارها از صداوسيمادر 
قالب هاي مختلف گفته شده است. اگر قرار بود مردم ما اين حرف ها را 
بشنوند و تحت تأثير قرار بگيرند که به تعبير ايشان آنقدر اشتباه نمي کردند. 
چرا در همه اين سال ها گول آقاي هاشمي را خوردند؟مي خواهم بگويم 
اتفاقا عمده محبوبيت آقاي هاشمي ناشي از همين تخريب ها بوده است. 
آقاي هاشمي برخاف بقيه آقايان يک ريال خرج روزنامه نکرده است و 

روزنامه اي نداشته است. صداوسيما هم که ندارد. 
نمي خواهم بگويم اين مس���تند و همفکران ايشان دروغگو هستند، 
بين دروغگو و دروغ تفاوت است. آقايان فکر مي کنند راست است، فکر 
مي کنند انقابي گري اين است و امام اين است. فکر مي کنند دارند به 

وظيفه شان عمل مي کنند.
طادي: وقتي آقاي صادقي مي گويند تقطيع ش���ده، ياد صحبت هاي 

نماينده سراوان مي افتم.
درباره بحث موش���کي هم، چه کس���ي موشک ها را آورد براي ما 
هم سؤال است که آقاي هاشمي چرا بعدا مي گويد دنياي آينده دنياي 

گفتمان هاست نه دنياي موشک ها. 
صادقي: اين جمله را آقاي هاشمي نگفته است. 

طادي: توييت کردند و بعد که رهبري سخنراني کردند، آن صفحه 
را تکذيب کردند.

صادقي: اصا آقاي هاشمي صفحه اي در توييتر نداشته است. 
س���ليمي نمين: بله، آقاي هاشمي در زمينه موشکي، نقش مبدع را 
داشته است. اما بعد به سمت غربگرايان رفته است. درباره داعش چقدر 
مواضع ايشان اصولي بود؟ اگر نگاه ايشان اجرا مي شد امروز چه وضعيتي 
داش���تيم؟ نگاه آقاي هاشمي به داعش، يک نگاه تک بعدي بود. ايشان 
بحث هاي���ي را در مجم���ع در اين باره مطرح کرد که کاما خاف واقع 
بود. حتي استفاده از ساح شيميايي را به دولت سوريه نسبت داد. آقاي 
هاشمي مبدع توان موشکي کشور است چون خودش فرمانده جنگ بوده 
و قدر موشک را در جنگ مي داند اما مواضع ايشان بعدها درباره برجام 
و موشک و صنايع دفاعي، مواضع معناداري است بنوعي که گويا ايشان 

توان نظامي را کم ارزش مي داند. 
معتقدم هاشمي را بايد به عنوان مجموعه اي از نقاط قوت و ضعف 
بدانيم، او در کنار اينکه مدير توانمند و قدرتمندي بود در عين حال نگاه 
ويژه اي به مديريت داشت و معتقد بود مدير در جمهوري اسامي بايد 
زندگي حداکثري داشته باشد. سبک زندگي ايشان هم روشن است که با 

نگاه امام در تعارض بود. 



  

پنجشنبه20 دی 1397- سال نود وسومـ    شماره 27194

www.iranianshistoryonthisday.com

امروز در تاريخ
قاب تاريخ

 سرایه

آیت اه هاشمی رفسنجانی و دکتر حسن روحانی و دکتر کمال خرازی در اتاق فرماندهی عملیات - دوران دفاع مقدس

ساري جمعه15دي

اميدي براي شاه ايران باقي نمانده

هفته نامه آمريكائي »تايم« در آخرين ش���ماره خود كه 
ديروز به تهران رسيد گزارش اصلي خود را به بحران ايران 
اختصاص داده و تحت عنوان شاه مصالحه مي كند. مطلب 

مبسوطي پيرامون تحوات اوضاع ايران انتشار داده است.
تايم مي نويسد: پادشاهي ايران كه روزي مملكتي بود 
آسوده و س���رفراز بظاهر به نقطه اي رسيده كه اميدي براي 

محمدرضا شاه پهلوي باقي نمانده است. 
خيابانه���اي پايتخ���ت ايران ش���اهد درگيري هاي 
خش���ونت آميز بين تظاهركنندگان و مأموران انتظامي است 
تنها يك روز اجساد بيش از20 تن روي سنگفرش خيابانها 

افتاده بود.
بختيار: من استعفاي شاه را نخواسته ام

پاريس � خبرگزاري فرانسه � شاپور بختيار نخست وزير 
ايران اظهار اطمينان كرد كه شاه در چند روز آينده ايران را ترك 
خواهد كرد.بختيار كه در يك گفت و ش���نود تلفني با راديو 
فرانسه شركت كرده بود گفت كه پادشاه استعفا، نخواهد كرد و 
من از وي چنين درخواستي نكرده ام، اما كشور را ترك ميكند 

تا تشكيل شوراي سلطنتي امكان پذير شود.
شاپور بختيار اضافه كرد كه مسأله خارج شدن شاه تقريبًا 
يك عمل انجام يافته است و چيزي كه اهميت دارد اين است 
كه ايران استقال، تماميت ارضي و وحدت خود را حفظ كند.
بختيار گفت يك دسيسه عظيم توسط كارشناسان كمونيست 
براي تجزيه كشور وجود دارد. من تا پايان عليه اين دسيسه 

مبارزه خواهم كرد.
موافقت آمريكا با خروج شاه

خبرگزاريهاي يونايتدپرس و فرانسه امروز گزارشهائي 
از قول منابع آگاه واشينگتن مخابره كردند كه حكايت از وقوع 
تغييراتي در سياست آمريكا در قبال مسائل ايران دارد، ولي 
گزارش خبرگزاري را نشان مي دهد. اين گزارشها به تفكيك 

در زير آمده است:
واش���نگتن � يونايتدپرس � به اظهار منابع آگاه دولت 
آمريكا به منظور حمايت از دول���ت غيرنظامي بختيار، در 
سياست پيشين خود نسبت به شاه تغييراتي داده و موافقت 

كرده است كه شاه كشور را ترك كند.
به گفته اين مقامها اين چرخش سياسي آمريكا با تلفن به 
ويليام سوليوان سفير آن كشور در تهران كه هروزه با شاه گفتگو 

مي كند، اطاع داده شده است.
سوليوان سفير آمريكا در تهران طرفدار روش

 خشونت آميز است

واش���نگتن � رويتر � يونايتدپرس � باا گرفتن موج 
بحران داخلي ايران محافل آمريكايي و صاحبنظران سياسي 
اين كشور بحث و گفتگوهاي داغ و در عين حال پردامنه اي 
را درباره نقش ويليام سوليوان سفير اياات متحده در ايران 
به عمل مي آورند.مخالفان ويليام س���وليوان به اين مسأله 
اشاره مي كنند كه سوليوان ديپلمات حرفه اي طرفدار اعمال 
روش هاي خشونت آميز در جريان جنگ هاي هند و چين بود 
و هم اوست كه پيوسته از رژيمهاي ديكتاتوري مورد حمايت 

آمريكا جانبداري كرده است.
امام خميني: باكودتا مقابله خواهيم كرد

حضرت آيت اه خميني در مصاحب���ه اي با لوموند 
نقطه نظرهاي خود را بيان داش���تند كه در شماره ديروز اين 
روزنامه چاپ پاريس منتشر ش���ده است و خبرگزاريهاي 

بين المللي هر كدام از زاويه اي آن را نقل كرده اند.
آسوشيتدپرس گزارش خود از مصاحبه را با اين جمله 
كه امام خمين���ي وقوع يك كودت���ا را در ايران امكان پذير 
دانسته اند، ولي گفته اند كه اين آخرين سنگي است كه رژيم به 

سوي مردم پرتاب مي كند، آغاز كرده است.
يونايتدپرس گزارش خ���ود را از اين مصاحبه با اين 
جمله كه ام���ام خميني تاكيد كرده  ان���د كه هيچگاه نقش 
دولتي نخواهند پذيرفت ش���روع كرده اس���ت و نوشته 
اس���ت حضرت امام خميني گفته اند كه در آينده نيز مانند 
 گذش���ته معظم له تنها به راهنمائي و ارش���اد ملت خواهند

 پرداخت.
اعتصاب در راديو و تلويزيون ادامه دارد

شوراي مؤسس اتحاديه كاركنان سازمان راديو تلويزيون 
ملي ايران پيش از ظهر امروز نيز در ساختمان توليد اين سازمان 
تشكيل جلسه داد و اعضاء شورا براي تعيين موضع خود در 

برابر دولت جديد به تبادل نظر پرداختند.
كاركنان سازمان راديو تلويزيون همچنان در اعتصاب 
بس���ر ميبرند و هم اكنون راندمان پخش خبر و برنامه هاي 

گوناگون راديو تلويزيون به حداقل رسيده است.

بزرگترین شکست نظامی امپراتوری روم از ایران
دهم ژانويه س���ال 62 پيش ازمياد پمپي ژنرال رومي و 
يكي از اعضاي شوراي 3 نفري رياست امپراتوري روم اعام 
كرد كه سوريه و مناطق اطراف آن ضميمه قلمرو روم خواهد 
بود. اين تصميم، چهل روز بعد توس���ط يك فرستاده ويژه به 
اطاع امپراتوري ايران رسانده شد. پاسخ ايران اين بود: دست 

روميان از مناطق شرق مديترانه كوتاه.
اين پاسخ دندان شكن بر امپراتوري روم گران آمد و عزم 
جنگ با ايران را كرد. كراسوس ژنرال ديگر � همرديف پمپي 
و يكي از اعضاي شوراي سه گانه رياست بر امپراتوري روم 
تداركات ازم براي اين جنگ را فراهم كرد و 9 س���ال بعد با 

سپاهي انبوه وارد شرق مديترانه شد. 
ارتش ايران به فرماندهي س���پهبد »سورنا« به حركت 
درآمد و جنگ دو ارتش در منطقه حّران )مرز امروز س���وريه 
و تركيه( آغاز ش���د. در اين جنگ سپاه روم درهم شكست، 
 كراسوس و پس���رش كش���ته و روميان به مديترانه ريخته 

شدند.
وثوق الدوله رئيس فرهنگستان ایران شد!

 بيس���تم دي ماه 1314 وث���وق الدوله رئي���س الوزراء 
س���ال هاي 1297 و 1298 كه بعدا اعتراف به گرفتن رش���وه از 
دولت انگلس���تان كرده بود تا ايران را دربس���ت تحت الحمايه 
آن دول���ت قرار دهد و قس���متي از اين پ���ول را به صندوق 
 دولت مس���ترد كرده بود به رياست فرهنگستان ايران منصوب

 شد !
اخطار دکتر مصدق به احمد قوام در مورد انتخابات

بيس���تم دي ماه 1325 دكتر مصدق در مسجد شاه در 
اجتماع مردم معترض به احتمال مداخله دولت در انتخابات 
در شرف انجام، به قوام السلطنه نخست وزير وقت اخطار كرد 
كه دس���ت خود را از جريان انتخابات دور نگهدارد و فلسفه 

دمكراسي و راي مردم را به بازي نگيرد.
آزاد شدن فروش ارز در بانک های ایران

از بيستم دي ماه 1352 و دو ماه و چند روز پس از باارفتن 
بهاي نفت خام در سطح جهان كه ناشي از تحريم صدور آن 
از جانب كش���ورهاي عربي بود و افزايش درآمد ارزي ايران 
از اين رهگذر، به تصميم دولت وقت خريد و فروش ارز در 
بانك های كشور نيز آزاد شد به اين ترتيب كه در ايران هر كس 
مي توانس���ت به هر بانك مراجعه و تا هر مبلغ پول خارجي 
كه مي خواست خريداری كند و هيچ شرط و محدوديتي در 

كار نبود.

در هر طرفی اگرچه ياری دگرس���ت

واندر هر گوش���ه غمگس���اری دگرست

در س���ر ز غمت مرا خماری دگرست

معش���وقه تويی و عش���ق كاری دگرست

انوری

دوستان را در خلوت توبيخ كن و در ماءعام تحسين .

اسکاروایلد
مطمئن ترين راه براي موفق ش���دن، اين اس���ت كه 
 هميش���ه به خودتان بگوييد يك دفع���ه ديگر امتحان 

مي كنم.

توماس ادیسون
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