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 * نام   هاشمي رفسنجاني با عزت ايران گره خورده است
* در ساختار انقاب و استقرار نظام، شهید بهشتي و مرحوم  هاشمي 

استوانه اصلي بودند
  *  هاش�مي زنده اس�ت و زنده مي ماند، چرا که فکر، انديش�ه، صبر

مدارا، استقامت و فداکاري  هاشمي، همواره زنده مي ماند
 * کسي که پس از رحلت امام مجلس خبرگان را جمع کرد و موضوع 

رهبري را به سامان رساند،  هاشمي بود
  * نق�ش   هاش�مي در روزه�اي بحران�ي کش�ور و نظ�ام را نباي�د

از ياد ببريم، چرا که هاشمي مرد حافظ اين کشور و نظام بود  
 * دولت يک پناهگاه و حامي بزرگ را از دست داد  

 * در هفته هاي آينده با موشک هاي ساخت خود 2 ماهواره جديد را 
به فضا خواهیم فرستاد

    * قدرت دفاعي، فناوري و اعتدال امروز ايران از يادگاران  هاش�مي 
رفسنجاني است

  * اگ�ر بخواهی�م در دوران انق�اب، مجس�مه اي از اعتدال بس�ازيم
تنديس هاشمي، تنها نماد براي آن است

*    ب�رادر مرحوم آيت اه هاش�مي رفس�نجاني: مش�ي »هاش�مي«؛ 
دوري از افراط و تفريط   بود

     * او وحدت آفرين�ي را ب�ه تفرقه افکني، تنش زدايي را به تنش زايي
و منافع ملي را به منافع گروه ها و شخصیت ها مقدم مي دانست

   * محسن هاش�مي فرزند آيت اه هاش�مي: پدرم براي انقاب بارها
از خود گذشت

   * احم�د مس�جد جامع�ي: در جمه�وري اس�امي کمتر ش�خصیتي
 را داري�م ک�ه ب�ه اندازه هاش�مي، خ�ود را در مع�رض رأي م�ردم

قرار داده باشد

محمدجواد ظریف پنجشنبه شب در صفحه توییتر 
خ���ود به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آمریکا در 
دانشگاه آمریکایی قاهره پاسخ گفت. وزیر امور خارجه 
نوشت:» هر جا و هر گاه که آمریکا دخالت می کند، 
هرج و مرج، سرکوبگری و نفرت ایجاد می شود. آن 
روز که ایران بخواهد برای تبدیل شدن به یک کشور 
»نرمال« به تقلید از دولت های دست نشانده آمریکا و 

»مدل های حقوق بشری« مایک پمپئو رو بیاورد روزی 
خواهد بود که جهنم یخ ببندد )کنایه از هیچ وقت(. بهتر 

است آمریکا با از دست دادن ایران کنار بیاید .«
بعیدی نژاد: اروپا مأمن گروه های تروریس��تی 

شده است
ازس���وی دیگر،س���فیر ای���ران در لندن گفت: 
بقیه در صفحه 2

  رئیس جمهوري: نمي توان خادمان ملت را 
با تهمت و دروغ حذف کرد

ظريف در پاسخ به اظهارات پمپئو :

* آمريکا با از دست دادن ايران کنار بیايد 
  * هر جا و هر گاه که آمريکا دخالت مي کند، هرج و مرج

سرکوبگري و نفرت ايجاد مي شود
 * بعیدي نژاد سفیر ايران در لندن: اروپا مأمن گروه هاي 

تروريستي شده است
* سخنگوي وزارت امور خارجه بازداشت يک شهروند 

آمريکايي به نام مايکل وايت در ايران را تائید کرد
*رئیس دفتر رئیس جمهوري شايعه استعفاي ظريف 

و خروج از برجام را دروغ هاي مغرضانه خواند 

روزي كه ايران به مدل حقوق بشري 
آمريكا روآورد، جهنم يخ مي بندد! 

صفحه2

 * س�خنگوي وزارت کش�ور: 

بررس�ي ايحه قان�ون جامع 

 انتخاب�ات در هی�ات دول�ت

در ح�ال انج�ام اس�ت ک�ه در 

آينده نزديک به مجلس تقديم 

مي شود

اعام ويژگي هاي 
ايحه قانون جامع 

انتخابات

صفحه13

* فرمانده نیروي هوايي ارتش: به راحتي مي توانیم امنیت 
منطقه را برقرار کنیم 

* امیر دريادار س�یاري: دش�منان اگر اش�تباه کنند، پاسخ 
پشیمان کننده دريافت خواهند کرد

نمایش قدرت خلبانان 

جوان ارتش در رزمایش 

فدائیان حریم وایت

م�ع�ارف

صفحه 6
امام موسی صدر

زینب)س(

و رسالت حسیني

درآیين دومين سالگرد بزرگداشت مرحوم آیت اه هاشمي رفسنجاني

وادت با سعادت بانوي آب و آئینه و آفتاب، اسوه و اسطوره صبر و شکیبایي، مظهر پاك سرشتي و پارسایي، پیام آور نهضت کربا، حضرت زینب کبري)س( و خجسته روز پرستار بر همگان مبارك باد

صفحه16صفحه4

بهره برداري از فاز نخست

شهرك حمل و نقل جاده اي در تهران

کشته شدن چندین فرمانده ارشد

ائتاف سعودي در حمله پهپادي انصاراه یمن
 * وزير راه و شهرس�ازي در مراس�م افتتاح ش�هرك حمل و نقل تهران: دولت بايد تصدي گري

خود را به حداقل رسانده تا سرمايه گذاري بخش خصوصي توسعه يابد
 * اس�تاندار » لحج« يمن و ش�ماري از معاونان س�تاد کل ارتش دولت مس�تعفي اين کش�ور

در میان زخمي شدگان قرار دارند

یادداشت سردبیر

پیش نیاز
علیرضا خاني

ذات هستي در جریان مداوم تغییر است  و آنچه یک بار برای ما 
رخ می دهد دیگر هرگز اتفاق نخواهد افتاد چرا که اگر دوباره رخ 
دهد، دیگر آن اتفاق نیست بلکه اتفاق جدیدی است که مختصات 

جدیدی دارد. ما نیز آدم های کم و بیش جدیدی هستیم.
شرایط فعلی کشور ، شرایط تازه ای است. تحریم های این دوره 
با تحریم های پیشین تفاوت دارند. این بدان معنا نیست که تغییرات 
بوجود آمده ، الزاماً به نفع ما یا الزاماً به زیان ماس��ت بلکه برخی 
از آنها ممکن است به نفع ما باشد و برخی نباشد. هم شرایط فرق 
ک��رده ، ه��م تحریم ها متفاوتند و هم  تحریم کنندگان . هم واکنش 
کشورها در برابر تحریم ها متفاوت است و هم  رفتار مردم خودمان 
ممکن است تفاوت هایی با دوره پیشین داشته باشد چرا که اساسًا 
هر نوع نگرش��ی منبعث از ش��رایط و عوامل متعدد مسلط بر همان 

دوره است... 
بس��یاری از مس��ئوان در شرایط فعلی اقتصادی، مردم را دعوت 
به همکاری و مش��ارکت برای شکست دادن تحریم ها و به حداقل 
رساندن عوارض آن می کنند که البته این دعوت خجسته ای است. 
اما مش��ارکت حداکثری م��ردم در همراهی با دولت و اضمحال 
تحریم ه��ا، خ��ود الزاماتی دارد ک��ه البته باید آن را رعایت کرد و 
ش��رایطش را مهیا. این الزامات نیز ، قطعاً  باید با ش��رایط جدید و 
زمان حال انطباق داشته باشد تا حائز کارکرد حداکثری  باشد. برای 
همین دوباره موضوع » سرمایه اجتماعی« را که این بار باید با شرایط 

اکنون سازگار و منطبق باشد ، نگاه می کنیم.
س��رمایه اجتماعي، در خاصه ترین گوی��ه، پیوندهاي ظریف و 
نامرئي، اما محکم و محسوس��ي اس��ت که اجزاء و افراد جامعه 
را، درون گروهه��اي اجتماع��ي و برون آن، به هم پیوند مي دهد و 
درک معنای»جامعه« را از برداش��ت »مجموعه افراد پراکنده« نجات 

مي بخشد.
»اعتماد« نخس��تین و � به تعبیري � بنیادي ترین سرمایه اجتماعي 
اس��ت. چو اعتماد نباش��د، افراد جامعه، در هراسي موهوم از هم، 
محکوم به زیستن در اضطرابند و دامنه آزادي شان، حدفاصل میان 

صلح مسلح و جنگ بالقوه است.
همبس��تگي و مشارکت نیز، دو جلوه دیگر سرمایه اجتماعي اند. 
همبستگي و مشارکت کنش هاي جمعي را ممکن مي سازد و نبودش 
به پریشاني و اضمحال گروههاي اجتماعي مي انجامد و به همین 
س��یاق حسن نیت، دوستي، حس همدردي و مراودات اجتماعي از 

جنبه هاي دیگر سرمایه اجتماعي اند
س��رمایه اجتماعي منبعي براي تسهیل کنش و دستیابي به اهداف 
گروهي است. این منبع شامل اعتماد، تعامات و هنجارهاي مشوق 
جمعي اس��ت که در میان گروه هاي اجتماعي پدیدار شده و سبب 
تسهیل همکاري و تعامل و کاهش هزینه هاي عمل مي شود. سرمایه 
اجتماعی درون و برون س��ازمان ها و گروه های اجتماعي ش��کل 

می گیرد.
سرمایه اجتماعي سبب مي شود تا هزینه هاي دستیابي به هدفهاي 
معیني کاهش یابد. هدفهایي که در نبود سرمایه اجتماعي دستیابي 
به آنها تنها با صرف هزینه هاي زیادي امکان پذیر مي شد. هرچه میزان 
آن بااتر باشد، دستیابي گروه به اهداف خود با هزینه کمتري انجام 
مي ش��ود. اگر در گروهي به دلیل نبود ویژگي هایي مانند اعتماد و 
هنجارهاي مشوق مشارکت، سرمایه اجتماعي به اندازه کافي فراهم 
نباشد، هزینه هاي همکاري افزایش خواهد یافت و تحقق عملکرد، 
بستگي به برقراري نظام هاي نظارتي و کنترل بر هزینه پیدا خواهد 
کرد. در مقابل، وجود س��رمایه اجتماعي به میزان کافي و مناس��ب 
سبب برقراري انسجام اجتماعي و اعتماد متقابل مي شود و هزینه هاي 
تعامات و همکاري هاي گروهي کاهش  و در نتیجه عملکرد گروه 
بهبود مي یابد. پس هرچه س��رمایه اجتماعي در گروه کمتر باش��د، 
هزینه هاي تعامل و همکاري بیش��تر، در نتیجه، دس��تیابي به اهداف 

کمتر خواهد شد.
تفاوت سرمایه اجتماعي با دیگر سرمایه ها مانند سرمایه مادي و 
س��رمایه فیزیکي این است که این شکل از سرمایه، حاصل روابط 
و تعامات اجتماعي مبتني بر اعتماد و مشارکت اعضاي گروه هاي
بقیه در صفحه 2
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�گهى برگز��� مناقصه عمومي شما�� 71603/� � � 
هو�پيمايي جمهو�� �سالمي �ير�� « هما »

(خدما� خشكشويى � �تو نمو��)
هواپيمايى جمهورى اسالمى ايران در نظر دارد نسبت به انتخاب پيمانكاران ذيصالح و برگزارى مناقصه عمومى اقدام نمايد.

1- نوع مناقصه : عمومى – يك مرحله اى (فشرده)
2- مناقصه گزار : هواپيمايى جمهورى اسالمى ايران به آدرس تهران – فرودگاه مهرآباد – ادارات مركزى "هما"

3- موضوع مناقصه: خدمات مربوط به خشكشويى و آبشويى و اتو نمودن انواع البسه و اقالم پروازى قسمتهاى مرتبط با هواپيمايى جمهورى اسالمى ايران «هما»
4- مدت قرارداد : يكسال شمسى (از 98/2/1 لغايت 99/1/31)

5- محل خريد و ارائه پيشنهادها : تهران – فرودگاه مهرآباد – ادارات مركزي "هما" – ساختمان پشتيباني – واحد امور پيمان و رسيدگي پشتيباني – اتاق 301
تلفنهاي تماس : 46624145 و 46624430

6- نحوه دريافت اسناد مناقصه : داوطلبان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به هريك از طرق ذيل اقدام نمايند :
ــاعت 9 صبح الي 15) با در دست داشتن معرفي نامه به همراه كپى برابر اصل  ــاعات اداري (س ــنبه مورخ 97/11/6 طي س الف -  از تاريخ 97/10/22 لغايت روز ش
گواهينامه صالحيت پيمانكار صادره از اتحاديه صنف خشكشويى و لباسشويى ايران يا ساير مراجع صالحيت دار، اصل فيش واريزي بانكي به مبلغ 000ر109 ريال 

به حساب سيبا شماره 0105705989006 بانك ملي ايران به نام شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران اقدام نمايند ( پنج شنبه ها تعطيل مي باشد) .
. http://iets.mporg.ir ب- از طريق شبكه اطالع رساني اينترنتي

7- مهلت تحويل پيشنهادها : حداكثر تا ساعت 15 روز يكشنبه مورخ 97/12/5
8- تاريخ و محل گشايش پاكت ها : ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 97/12/13  در اتاق جلسات ساختمان پشتيباني .

9- ميزان تضمين فرآيند ارجاع كار : برابر 000ر000ر144  ريال (به شرح مندرج در بند 5 برگ شرايط)
10- ميزان تضمين انجام تعهدات : 10% مبلغ پيشنهاد قيمت .

ــايت (http://iets.mporg.ir) اقدام مى نمايند مى بايست در زمان ارائه پيشنهادها، كپى  ــناد مناقصه از طريق س ــبت به تهيه اس 11- مناقصه گرانى كه نس
برابر اصل گواهينامه صالحيت پيمانكار صادره از اتحاديه صنف خشكشويى و لباسشويى ايران يا ساير مراجع صالحيت دار را به واحد امور پيمان و رسيدگى 

ارائه نمايند. در غير اينصورت از پذيرش پيشنهادها خوددارى خواهد شد.
توضيحا� :

- رعايت كليه شرايط عمومى و خصوصى مندرج در اسنادمناقصه الزامي است .
- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد .

- براي كسب اطالعات بيشتر به سايت http: //iets.mporg.ir مراجعه گردد .

�گهي مناقصه عمومي �� مرحله �� 
شما�� مناقصه 97-101-02-2-01-25

نوبت ���
نا� �ستگا� مناقصه گز��: شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايران 

ــوره پخت كارخانه  ــب 24 عدد بلوك ك � موض�و� مناقص�ه: خريد و نص
آگلومراسيون 

� مبلغ � نو� س�پر�� ش�ركت �� مناقصه: مبلغ 400/000/000 (چهارصد 
ميليون ريال) به صورت: 
الف) ضمانت نامه بانكي 

ب) ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه 
داراي مجوز الزم از طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند.
ــيبا 0105181766009 نزد بانك ملي  ــاب س ج) وجه نقد واريز به حس

ايران شعبه آهنشهر كد 3565
د) انواع اوراق مشاركت 

ــهامي خاص سنگ آهن مركزي ايران قابل وصول در  ــركت س در وجه ش
كليه بانك ها 

ــي 97/10/22 لغايت  ــر آگه � �م�ا� فر�� �س�نا� � با��يد: از تاريخ نش
97/11/10 در ساعات اداري (7:30 الي 13)

ــين(ع)ـ  ابتداي بلوار  � محل تحويل �س�نا� مناقصه: يزدـ  ميدان امام حس
شهيد بهشتيـ  شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايرانـ  دبيرخانه 

كميسيون معامالت ـ  تلفن تماس (36285630ـ035)
ــنبه مورخ  � �ما� تحويل �س�نا� مناقصه: تا پايان وقت اداري (14:00) ش

97/11/27
� نحو� خريد �سنا�: به صورت اينترنتي بر اساس شرايط مندرج در سايت 

WWW.ICIOC.ir
ــماره تلفن 035-31454475  ــب اطالعات بيشتر با ش ضمناً جهت كس

تماس حاصل نمائيد.
شركت سهامي خا� سنگ �هن مركز� �ير�� 

�گهى مناقصه عمومى �� مرحله �� 
شما��  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. 
���بط عمومى شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� مركز�

شركت توزيع نيروى برق استان مركزى

��
ت �

نوب (�گهي مناقصه عمومي)
شما��  97/169-1
شركت �ير�� تر�نسفو

 �� نظ��ر ���� مقد�� ح��د�� 345 تن �ن��و�� ��� فوال��
 ST37-2,  ST52-3 �� �� طريق مناقصه عمومي خريد��� نمايد.

متقاضيا� مي تو�نند جهت �خذ �طالعا� بيش����تر با ش����ما�� تلفن 
33790537-024 �� س����اعت 12-10 تم����ا� حاص����ل نمو�� 
� حد�كثر ظ����ر� مد� پن����ج ��� كا�� �� تا�يخ �نتش����ا� �گهي 
 نس����بت به ��يافت �س����نا� � مش����خصا� كامل �� طريق سايت

www.iran-transfo.com � ي����ا  �عز�� نماين����د� خو� به همر�� 

معرفي نامه جهت �خذ مد��� � ���ئه پاسخ �قد�� نمايد. شركت �ير�� 
تر�نسفو �� �� يا قبو� پيشنها�ها� ���ئه شد� مختا� �ست.

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

شركت �ير�� تر�نسفو [خريد ��خلي]

فو 
�نس

� تر
ير�

ت �
رك

ش

�گهي فر�خو�� عمومي 
شما�� 97/10-103�

شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران در نظر دارد از طريق فراخوان 
ــبت به انجام «ارزيابي كيفي متقاضيان سرمايه گذاري طرح  عمومي نس
ــاالنه در محدوده  توليد پودر ميكرونيزه آهك به ظرفيت 57000 تن س
ــتان داراب» اقدام نمايد لذا از كليه شركت هايي كه در اين زمينه  شهرس
داراي سابقه و همچنين توان علمي، فني، مهندسي و اجرايي مي باشند 
ــاعت 16 مورخ  دعوت به عمل مي آيد از تاريخ 97/10/22 حداكثر تا س
ــناد فراخوان با در  ــتر و تهيه اس ــب اطالعات بيش 97/10/29 جهت كس
دست داشتن معرفي نامه به آدرس تهران، باالتر از ميدان وليعصر، روبروي 
سينما استقالل شماره 1713 برج جنوبي، طبقه نهم، اتاق 915 مراجعه 
ــده در آن  ــاره ش ــناد مذكور را به همراه مدارك اش و در صورت تمايل اس
حداكثر تا تاريخ 97/11/13 در پاكت در بسته با ذكر موضوع فراخوان به 

دبيرخانه شركت واقع در نيم طبقه آدرس فوق تحويل نمايند.

 پرسابقه ترين
 �     پر مخاطب ترين

 مجله كشو��
 همسفر مسافر�� 

خطو� هو�پيمايى 
�    �يلى

سى دى  روزنامه اطالعات
 فروردين  تـا  دى ماه 

 سـال 1323
قيمت هر  CD  70/000  ريال

�گهي مناقصه 
شما��  90-97 �لي 97-91

صنايـع هفتـم تير اصفهان در نظر دارد اقالم مورد نياز زير را از طريق 
ــب  ــركت در مناقصه، جهت كس مناقصه تأمين نمايد. عالقه مندان به ش
ــتر و دريافت اسناد مربوطه مي توانند حداكثر ظرف مدت  اطالعات بيش
5 روز كاري از تاريخ چاپ آگهي در ساعت اداري با همراه داشتن رزومه 
كاري خود به آدرس: كيلومتر 45 جاده اصفهانـ  مباركه، مديريت خريد 
صنايع «دايره خريد داخل» مراجعه نمايند. (هزينه درج آگهي به عهده 

برنده مناقصه مي باشد)
1� 2�ستگا� جت پرينتر صنعتي 

2� 2�ستگا� ��� 330 ليتر� ضد �نفجا� 
تلفن تماس: 33972228-031 يا 031-33972227

« ���بط عمومي صنايع هفتم تير �صفها� »

 * فر�شگا� مركز� : تهر�� بز�گر�� حقاني� ��بر�� �يستگا� متر�� ساختما� ���نامه �طالعا�� تلفن : 29993686 
* فر�شگا� شما�� (1): تهر�� خيابا� �نقال� �سالمي� ��بر�� ��نشگا� تهر���  تلفن : 66460734 

* نمايندگي ها� ���نامه �طالعا� �� سر�سر كشو�� تلفن تو�يع � فر��:  29993242� 29993306
* بر�� خريد پستي �� سر�سر كشو� با تلفن 29993306 تما� حاصل فرماييد.

www.ketabettelaat.com : سايت فر�شگا� �ينترنتي ���� *

خاطر�� نو��لدين كيانو��
به كوشش: مؤسسه تحقيقاتي � �نتشا��تي �يدگا�

قطع: وزيري، 688 صفحه، چاپ پنجم
براي كساني كه بامسائل سياسي آشنايي دارند و يا حتي كساني كه 
ــته اند، نام نورالدين كيانوري نامي، كم و بيش،  نيم نگاهي به آن داش
ــي كيانوري با شكل گيري حزب  ــده است. فعاليت سياس شناخته ش
ــكل هاي جريان چپ در  توده ايران به عنوان يكي از قديمي ترين تش
ايران پيوند خورده است. وي در حساسترين مقاطع تاريخ اين حزب 
نقشي استثنايي به عهده داشت و به لحاظ عملكرد سياسي خويش با 
مهمترين حوادث تاريخ نيم قرن اخير پيوندي ناگسستني دارد. عالوه 
بر آن، حزبي كه وي طي مدت قريب به چهل سال عضو مركزيت آن 
ــت به عنوان ريشه جريانات چپ در ايران محسوب مي گردد.  بوده اس
ــي اش، اين فرصت  ــاليان دراز فعاليت سياس موقعيت او در حزب و س
را به وي داده است كه اطالعات گسترده و ارزشمندي از رويدادهاي 

سياسي نيم قرن اخير كشورمان داشته باشد؛ اطالعاتي كه براي عالقه مندان تاريخ معاصر ايران گرانبهاست. 
ــه تحقيقاتي و  ــط مؤسس ــت، توس از همين رو، اين مجموعه كه حاصل مصاحبه ها و گفتگوهاي فراوان با اوس

انتشاراتي ديدگاه فراهم آمده تا در اختيار خوانندگان كتاب هاي تاريخ به ويژه تاريخ معاصر ايران قرار گيرد.

معرفي كتاب هاي انتشارات اطالعات

صفحه2

»نميتوان در یک رودخانه دو بار پا گذاشت، چرا  که 
هنگامي که براي بار دوم از آن عبور ميکنیم، دیگر 
نه آن رودخانه، رودخانه قبلي است و نه تو آن آدم 

قبلي«
هراکلیت ، فیلسوف یونانی قرن ششم پیش از میاد



رئیس  دفت���ر رئیس جمهوري 
گفت: دکتر روحاني معتقد است که 
صداوسیما در مقطعی که دشمنان 
به دنب���ال ناکارآمد جل���وه دادن 
انقاب هستند، به رسالت تاریخی 
خود عمل کند و دس���تاوردهای 
 انقاب و دولت را به اطاع مردم 

برساند.
به گزارش ایس���نا، حس���ن 
روحان���ی در 10 دی ماه در جمع 
وزیر، معاون���ان و مدیران وزارت 
نیرو  اظهار داشت که »دلیل این که 
اقدامات دولت بیان و بازگو نمی شود، 
این است که رسانه ها آن ها را بیان 
نمی کنند و صدا و س���یمای کشور 
بین مکروه، واجب، مس���تحب و حرام گاهی دچار مشکل می شود و تصور 
می کند که تعریف از دولت، مکروه است در حالی که این اقدام مستحب یا 
 واجب است. باید واقعیت ها را برای مردم توضیح بدهیم که چه اقداماتی انجام 

شده است.«
 واعظی درباره انتقاد رئیس جمهوري از صداو س���یما بیان کرد: من از 
صداو سیما بابت زحمات و تاش هایی که دارند، تشکر می کنم. من در سفر 
به استان ها مشاهده می کنم که صداوسیما به دنبال این است که روابط دولت 
و مردم را برقرار کند.وی ادامه داد: انتقاد رئیس جمهوري در جلسه با مدیران 
وزارت نیرو، یک م���ورد خاص بود. نظر دکتر روحاني این بود که در حال 
حاضر دشمنان تاش زیادی دارند که 40 سال انقاب را ناکارآمد جلوه دهند 
 و در این شرایط هیچ ابزاری کارآمدتر از صداوسیما برای اطاع رسانی به مردم 

وجود ندارد.
رئیس دفتر رئیس جمهوري تصریح کرد: دکتر روحاني با آن ادبیات از 
صداوسیما خواستند که به رسالت تاریخی خود عمل کند و بیشتر دستاوردها 
و عملکردهای 40 ساله گذشته از جمله عملکرد دولت در بخش های مختلف 

را به اطاع مردم برساند.

شنبه 22 دي 1397ـ  5 جمادي ااول 1440ـ 12 ژانویه 2019ـ سال نودوسومـ   شماره 27195 2اخبار داخلی

 سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: 
بررسی ایحه قانون جامع انتخابات اکنون 
در صح���ن هیات دول���ت در حال انجام 
اس���ت که پس از تصویب توسط هیات 
وزیران در آینده نزدیک به مجلس شورای 

اسامی تقدیم می شود. 
به گزارش ایلنا، سید سلمان سامانی، 
با اش���اره به روند تهیه ایحه قانون جامع 
انتخابات گفت: این ایحه حاصل تجربیات 
بیش از ۳۷دوره برگزاری انتخابات و نقطه نظر  
صاحبنظران و   منطبق با سیاست های کلی 

انتخابات اباغی مقام معظم رهبری است.
وی ادامه داد: از ن���کات متمایز این 
ایح���ه، فراگیری، ش���فافیت هزینه  های 
انتخاباتی، برگزاری انتخابات الکترونیک 
و تدوین مجازات   های متناس���ب با جرائم 

انتخاباتی است.
سخنگوی وزارت کشور درباره دایل 
و ض���رورت تدوین قانون جامع انتخابات 
اظهار داش���ت: نبود انس���جام در قوانین 
انتخاباتی و پراکندگی گس���ترده در عرصه 
قوانین و مقّررات همچنین فقدان وحدت 
رویه در فرآیندهای اصلی انتخابات مختلف 
از جمله نحوه تشکیل و ترکیب هیات   های 
اجرایی و حیطه اختیارات آنها، نحوه حضور 
نمایندگان نامزدها در ش���عب اخذ رای، 
سیستم رأی  گیری س���نتی و وجود خاء 
قانون���ی در زمینه به کارگیری فناوری  های 
نوین در برگزاری انتخابات از دایل اصلی 

تدوین این ایحه به شمار می  روند. 
سامانی اضافه کرد: همچنین فقدان نظام 
مالی شفاف و دقیق در فعالیت های تبلیغاتی 

نامزدهای انتخاب���ات و وجود ابهامات در 
ش���رایط عمومی و اختصاصی داوطلبان 
انتخابات ریاست   جمهوری، مجلس شورای 
اسامی و شوراها، عدم شفافیت مواد قانونی 
مرتبط با تبلیغات انتخابات و نبود قانون و 
ضوابط ازم در زمینه به کارگیری شیوه   های 
نوین تبلیغات انتخاباتی، همچنین  پیش  بینی 
مجازات هایی موثر و پیشگیرانه در برخورد 
با جرائم انتخاباتی و متخلفان از دیگر دایل 
مهم ضرورت تهیه قانون جامع انتخابات 

است.
وی درب���اره ویژگی های ایحه قانون 
جامع انتخابات تصریح کرد: ایحه قانون 
جامع انتخابات با توجه به سیاست های کلی 
انتخابات بازنگری و اصاح شده است که 
موجب رفع نواقص انتخابات  های گذشته 

می  شود.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس 
و هماهنگی اس���تان ها اف���زود: در ایحه 
جامع انتخابات مجموعه قوانین انتخابات 
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسامی و 
شورای اسامی ش���هر و روستا به منظور 
سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه 

انتخابات با یکدیگر تجمیع شده است.
س���امانی تغییر ترکیب هیات اجرایی 
مرک���زی انتخاب���ات را از نقاط قوت این 
ایحه بر اساس توجه ویژه به نقش احزاب 
و رس���انه  ها و وکای دادگستری برشمرد 
و خاطرنش���ان کرد: در ای���ن ایحه برای 
سیاستگذاری کان انتخابات، هیات اجرایی 
مرکزی انتخابات با ترکیب وزیر کشور به 
عنوان رئیس هیات، وزیر اطاعات، دادستان 

کل کش���ور، یک نفر از دبیران کل احزاب 
به انتخاب خانه احزاب، یک نفر از اعضای 
کانون وکا به انتخاب اتحادیه سراس���ری 
کانون های وکای دادگستری، یک نفر از 
مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری   ها به 
انتخاب خودشان و یک نفر به عنوان نماینده 

تشکل  های مردم   نهاد پیش  بینی شده است.
وی درباره نحوه اجرای بند 11سیاست 
کلی انتخابات مبنی بر نظارت ش���ورای 
نگهبان در انتخابات ابراز داشت: در ایحه 
قانون جامع انتخابات آمده است که نظارت 
بر فرآیندها، ابع���اد و مراحل انتخابات به 
جز انتخابات شورای اسامی شهر و روستا 
به نحوی که در این قانون تعریف شده و 
توسط وزارت کشور به مورد اجرا گذاشته 

می   شود، برعهده شورای نگهبان است.
سخنگوی وزارت کش���ور ادامه داد: 
همچنین در ایحه مذکور تاکید شده است 
که هرگونه اظهارنظر از سوی شورای نگهبان 
در مقام نظارت،فقط بر نحوه اعمال قانون 
حاضر توسط مجری انتخابات است و باید 
مستند به عدول یا تخطی مجری از فرایندها، 
ابعاد و مراحل قانونی پس از اس���تماع نظر 
و مشاهده مستندات وزارت کشور باشد.
سامانی شفاف   سازی و قانونمند کردن منابع 
مالی فعالیت   ها و تبلیغات انتخاباتی داوطلبان 
در همه انتخاب���ات را از دیگر ویژگی   های 
این ایحه دانست و بیان کرد: شفاف   سازی 
هزینه   های مالی انتخابات و منابع مجاز و 
غیرمجاز برای تبلیغات انتخاباتی در مواد 
ایحه قانون جامع انتخابات احصاء ش���ده 

است. 

وی با بیان این ک���ه به منظور تامین 
س���امت انتخابات در این ایحه، برای 
نخستین   بار تشکیل دفاتر ثبت  نام رای  دهندگان  
به منظور شفاف سازی انتخابات و شناسایی 
و احراز هویت رأی دهندگان قبل از برگزاری 
انتخابات پیش بینی  شده است، یادآور شد: 
همچنین در ای���ن ایحه برگزاری انتخاب 
الکترونیک و همزمانی برگزاری انتخابات 
ریاس���ت   جمهوری و شوراها و   همزمانی 
برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری 
با یک دوره از انتخابات مجلس مورد توجه 

قرار گرفته است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و 
هماهنگی استان ها درباره تعیین حدود آرای 
فرد پیروز در سه انتخابات ریاست جمهوی، 
مجلس   و ش���وراها بیان ک���رد: انتخاب 
رئیس   جمهوری با کسب اکثریت مطلق آرا، 
نمایندگان مجلس   با اکثریت یک چهارم 
آرای صحیح و ش���وراهای اسامی شهر و 
روستا با کسب اکثریت نسبی کل آرا خواهد 

بود.
س���امانی با بیان این که در این ایحه 
ش���رایط اختصاصی عاوه بر ش���رایط 
عمومی برای همه داوطلبان انتخابات ریاست 
جمهوری، مجلس   و شورای   شهر و روستا 
به منظور فراهم کردن زمینه حضور داوطلبان 
کارآمد تعریف ش���ده است، گفت: مراجع 
پنجگانه به منظور تائید شرایط اختصاصی و 
عمومی داوطلبان از حیث آشنایی با مسائل 
حقوقی، اجرایی، مدیریتی، علمی و قوانین و 
مقررات کشور به جهت شناسایی، انتخاب 
و تائید داوطلبان کارآمد و برتر متناسب با 

اقتضائات و ش���رایط روز کشور و تعیین 
محدوده اعام نظر هر کدام از مراجع مزبور 

تعیین شده است. 
وی افزود: حضور نمایندگان نامزدها 
در ش���عب اخذ رای و مراکز تجمیع آرا، 
همچنین تعیین تعداد، نحوه انتخاب، حضور 
و فعالیت آنان در روز رای   گیری به منظور 
شفاف   سازی بیشتر جریان انتخابات و تامین 
بیشتر حقوق داوطلبان در این ایحه لحاظ 

شده است.
س���خنگوی وزارت کشور با بیان این 
که برای نخس���تین بار مجموعه جامع از 
جرائم انتخاباتی و مجازات متناس���ب با 
آن پیش  بینی شده اس���ت، اظهار داشت: 
افزایش مهلت بررسی صاحیت داوطلبان 
و تبلیغات انتخاب���ات کاندیداها از دیگر 
 اقداماتی است که در این ایحه پیش  بینی 

شده است.
س���امانی اضافه کرد: بر همین اساس 
بررس���ی صاحیت داوطلب���ان انتخابات 
ریاس���ت   جمهوری از 10روز به ۲0روز، 
مهلت بررسی صاحیت داوطلبان انتخابات 
مجل���س   از 10روز ب���ه ۲0روز، مهلت 
تبلیغات انتخابات ریاس���ت  جمهوری از 
حدود ۲0روز به ۳0 روز و مهلت تبلیغات 
انتخابات مجلس  و شوراهای   شهر و روستا 

افزایش یافته است.
وی ادام���ه داد: با توج���ه به اهمیت 
پیشگیری و برخورد با تخلفات انتخاباتی 
و به منظور تقویت این امر، پیش  بینی شده 
است که شعب ویژه ای نسبت به رسیدگی به 

جرائم و شکایات انتخابات ایجاد شود.

 اعام ويژگي هاي ايحه قانون جامع انتخابات
بقیه از صفحه اول

متاسفانه کشورهای اروپایی عاوه بر 
منافقین، مأمن و پناهگاه نمایندگان 
گروه های تروریستی و تجزیه طلب 
جدیدی شده اند که آشکارا به دنبال 

تاش برای تجزیه ایران هستند.
به گ����زارش ایس����نا، حمید 
بعیدی ن����ژاد در صفحه توییتر خود 
نوشت: ملت ایران ایجاد فرصت به 
این گروه ه����ای منفور برای طراحی 
اقدامات تروریستی و تجزیه ایران را 
مصداق آزادی های سیاسی نمی داند.

سفیر کش����ورمان در اهه هم 
از اروپا ب����ه دلیل میزبانی  گروه های 
تروریستی و متهم کردن ایران انتقاد 
کرد.   علیرضا جهانگیری  در توییتی 
پیرامون وض����ع تحریم های جدید 
اتحادیه اروپا علیه ای����ران "بر پایه 
مفروضات خیالی و داس����تان های 
موه����وم"، نوش����ت: "در حالی که 
غربی ها بر اساس احتماات اثبات 
نشده و مفروضات ساختگی عمل 
می کنند، به راحت����ی واقعیت های 
آشکار را نادیده می گیرند. واقعیت 
این است که اتحادیه اروپا گروه های 
تروریستی را میزبانی می کند و آنها را 
برای فعالیت های غیرقانونی شان آزاد 
می گذارد اما درمورد ایران بر اساس 
مفروضات غیرواقعی و داستان های 

تائید نشده اقدام می کند."
اخیرا اتحادیه اروپا به بهانه آنچه 
که دست داش����تن ایران در قتل دو 
ش����هروند ایرانی-اروپایی خوانده، 
تحریم هایی را علیه بخشی از وزارت 
اطاعات و دو شخص ایرانی وضع 

کرده است.
تائید بازداش��ت ش��هروند 

آمریکایی در مشهد
خبردیگراین که  س����خنگو و 
رئیس مرکز دیپلماس����ی عمومی و 
رس����انه ای وزارت امور خارجه در  
پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد 
خبر منتشره پیرامون بازداشت یک 

ش����هروند آمریکایی در ایران به نام 
مایکل وایت، با تائید این دستگیری 
گفت: یک شهروند آمریکایی به نام 
مایکل وایت چندی قبل در ش����هر 
مشهد بازداشت ش����د که موضوع 
در نخس����تین روزهای دستگیری از 
طریق دفتر حفاظت منافع آمریکا در 
تهران به اطاع دولت آمریکا رسید 
و دولت متبوع وی از همان ابتدای 
بازداشت در جریان این دستگیری 
قرار داشته است. بهرام قاسمی  با اشاره 
به مطالب نادرست برخی رسانه های 
آمریکایی در چند روز گذش����ته که 
با انجام فضاسازی و تشدید جنگ 
روانی و دروغپردازی های هدفمند با 
انتشار گزارشاتی بی اساس، به شرایط 
نامطلوب و آزار و اذیت این زندانی 
آمریکایی اشاره کرده اند، اظهار داشت: 
این گونه گزارش ه����ای دروغ و 
نادرست به شدت تکذیب می شود.

وی اف����زود: پرونده این فرد از 
س����وی مجاری ذی صاح قانونی 
در حال رس����یدگی اس����ت و در 
صورت اتمام این روند موضوع از 
س����وی مراجع ذیربط در زمان ازم 

اطاع رسانی خواهد شد.
دراین می����ان رئی����س دفتر 
رئیس جمهوری ش����ایعه استعفای 
ظری����ف و خ����روج از برجام را 
دروغ ه����ای مغرضان����ه خواند و 
 بر ضرورت هوش����یاری رسانه ها 

تاکید کرد.
  محمود واعظ����ی در توییتی 
نوشت که خبر استعفای محمدجواد 
ظریف و خروج ای����ران از توافق 
برجام که به طور همزمان منتش����ر 
ش����ده اند، هر دو دروغ و مشتمل 
بر اهدافی مغرضان����ه و ضد منافع 
 ملی هستند.ازم اس����ت رسانه ها
 نسبت به نش����ر اخبار مشکوک این 
چنینی هوشیار و محتاط بوده و خدای 
نکرده تریبون و بلندگوی دشمنان 

داخلی و خارجی ملت نشوند.

 سرویس سیاسی � اجتماعی: آیین دومین سالگرد 
بزرگداشت مرحوم آیت اه هاشمی رفسنجانی صبح 
پنجشنبه با سخنان حجت ااسام و المسلمین حسن 
روحانی رئیس جمهوری و باحضور جمعی از مسئوان 
کشوری، لشکری و سفیران کشورهای خارجی مقیم 

تهران در سالن اجاس سران برگزار شد.
  و ي در ای���ن مراس���م   آرزوی آی���ت اه 
هاشمی رفسنجانی را نظام س���ربلند و ایران باشکوه 
دانست و با تاکید بر این که ملت این هدف را دنبال 
می کند، اظهارداشت: نام هاشمی رفسنجانی با عزت ایران 
گره خورده است وبا وجود شاق هایی که بر روح او 
زدند اما بدرقه پرشکوه هاشمی توسط مردم نشان داد که 
نمی توان خادمان ملت را با تهمت و دروغ حذف کرد.

 روحانی با بیان این که هاشمی هم در دفاع مقدس 
و هم استقرار صلح نقش ارزشمندی داشت ، تصریح 
کرد: در ساختار انقاب و استقرار نظام، شهید بهشتی و 

مرحوم هاشمی استوانه اصلی بودند.
وي با بیان این که امروز برای تعظیم شخصیت 
بلندی در اینجا گرد آمدیم ک���ه بر همه ملت ایران، 
عزت ایران و نواندیشی اسامی حق بزرگی دارد،  گفت: 
آیت اه هاشمی همواره از هر منصب و جایگاهی که در 

آن قرار گرفت، برتر و بااتر بود.
باهیچ شاق و شکنجه ای به زانو در نیامد

 رئیس جمهوري با بیان این که هاشمی چنان شجاع 
و مقاوم بود که دردوران مبارزات انقابی  هیچ شاق و 
شکنجه ای او را به زانو در نیاورد، تصریح کرد: نه فقط 
شکنجه و شاق های ساواک و زندان های رژیم طاغوت 
هاشمی را به زانو در نیاورد، بلکه حتی شاق هایی که 
به آبرو و روح هاشمی وارد آمد هم نتوانست او را به 

زانو در آورد.
روحاني شاق بر جسم را دردناک توصیف کرد، 
اما شاق بر روح، آبرو و حیثیت را بسیار دردناکتر از 
شاق بر جس���م ذکر کرد و گفت: امروز اینجا جمع 
شده ایم که بگوییم هاشمی زنده است و زنده می ماند، 
چرا که فکر، اندیشه، صبر،  مدارا، استقامت و فداکاری 
هاش���می، همواره زنده می ماند و ما بلندترین آرزوی 
هاشمی، یعنی نظام سربلند جمهوری اسامی و ایران 
باشکوه را دنبال خواهیم کرد و تا این هدف ادامه دارد و 
تا ایران و نظام اسامی برقرار است، هاشمی زنده است.

وي در ادامه با اشاره به این که مردم قدرشناس 
ایران، آخرین بار هاشمی رفسنجانی را در خیابان انقاب 
بدرقه کردند، خاطر نشان کرد: تا جاده انقاب هست، 
هاشمی هم زنده است و چنان که جایگاهی رفیع در 
میان ملت ایران داش���ت، همواره این جایگاه را حفظ 
خواهد کرد. رئیس جمهوري اضافه کرد: فکر بلند و 
هوشیاری ملت ایران در دو صحنه آشکار شد؛ یکی 
آن زمان که تهمت ها و سخن های ناروای بسیاری علیه 
هاشمی به زبان آمد، اما در آخرین انتخاباتی که او شرکت 
کرد با رأی باای مردم تهران مواجه شد و صحنه دوم 
هم زمانی بود که مردم آن نمایش باشکوه را در بدرقه 
پیکر هاشمی به نمایش گذاشتند. این دو صحنه به همه 
معاندان، دشمنان و سرکوبگران اعام کرد که نمی توان 
با تهمت و دروغ، فرهیخته ای محبوب ملت را از صحنه 

خارج کرد.
 هاشمی زنده است 

روحانی اظهار داش���ت: هاشمی همچنان همان 
شخصیت واایی اس���ت که امام راحل درباره او پس 
از حمله سبعانه ضد انقاب گفت: "هاشمی زنده است 
چون نهضت زنده است". هاشمی با نهضت، انقاب 

اسامی، ایران و عزت ایران پیوند خورده است.
وي با اش���اره به این جمله ماندگار مقام معظم 
رهبری درباره آیت اه هاشمی که »هیچ کس برای من 
هاشمی نخواهد شد«، تصریح کرد: این توصیف نشانه 
جایگاه بلند هاشمی نزد مقام معظم رهبری است. تا 
چندین هفته پس از رحلت آیت اه هاشمی در دیدارهایم 
با مقام معظم رهبری، شاهد این بودم که ایشان با آه، 
افسوس و ناراحتی از مرگ غمبار آیت اه هاشمی سخن 
می گفتند و تأکید می کردند که نمی توانم این اتفاق را 

از یاد ببرم.
رئیس جمهوري با بیان این که آیت اه هاشمی یکی 
از ش���خصیت های بنام و مؤثر در اس���تقرار انقاب 
اسامی بود، گفت: دو نفر در پیروزی انقاب و استقرار 
نظام و شکل دادن به ساختار جمهوری اسامی ایران 
نقشی بسیار مؤثر داشتند؛ یکی آیت اه شهید بهشتی که 
مجلس خبرگان قانون اساسی را به خوبی اداره کرد و 
میثاق و منشور ملی یعنی قانون اساسی را به ثمر نشاند 
و دوم آیت اه هاشمی رفسنجانی که مشابه این کار را در 

تشکیل و اداره اولین مجلس شورا بر عهده داشت.
بار جنگ بر دوش هاشمي بود

وي در ادامه گفت: هاشمی رفسنجانی در دوران 
دفاع مقدس و در جریان اس���تقرار صلح هم نقش 
کم نظیری داش���ت. اگر چه فرمانده کل قوا در زمان 
جنگ امام خمینی)ره( بود، اما ایشان بار این مسئولیت 
را به مقام معظم رهبری و آیت اه هاش���می تفویض 
کرده بودند. رئیس جمهوري اضافه کرد: آقای هاشمی از 
ابتدای جنگ هم نماینده امام در شورای عالی دفاع بود، 
اما از سال 6۲ به بعد به دستور امام و البته به پیشنهاد مقام 
معظم رهبری، فرمانده جنگ شد و تا پایان دوران دفاع 

مقدس  این مسئولیت را بر عهده داشت.
 روحانی اظهار داش���ت: هوش و فراست باای 
آقای هاشمی از ایشان یک فرمانده توانمند در جنگ 
ساخته بود و هر وقت در جلسات، فرماندهان نقشه 
جنگ را پهن می کردند و به توضیح درباره مس���ائل 
مختلف می پرداختند، ایشان خیلی مسلط به توضیحات 
فرمانده���ان گوش می کردند و ب���ا تکیه بر یکی از 
ویژگی های خاص خود  که طرح سئواات دقیق بود، 
هم به فرماندهان روحیه می دادند و هم نشان می دادند 
که اگر کسی می خواهد مسأله ای را برای ایشان توضیح 

دهد، باید اطاعات دقیق و به روز داشته باشد.

وي خاطر نشان کرد: آقای هاشمی رفسنجانی به 
معنای واقعی کلمه مدبر بود. کسانی که تدبیر ندارند، 
فقط صحنه پیش رو را می بینند و پس از آن را نمی توانند 
در ذهنشان ترسیم کنند، اما یک فرد مدبر، تا پایان کار 
را می بیند و هاشمی حقیقتاً در سیاست، امنیت، اقتصاد، 

جنگ و عرصه های دیگر، مدیر و مدبر بود. 
 رئیس جمه���وري در ادامه اظهار داش���ت: 
هاشمی رفسنجانی در پیروزی و پایان بخشیدن به جنگ 
هم نقش بسزایی داشت، چنان که در روزهای سخت 

جنگ هم صبر هاشمی فوق العاده و ستودنی بود.
روحاني با اشاره به نقش آیت اه هاشمی رفسنجانی 
در فرماندهی عملیات   گوناگون و سرنوشت ساز در 
جنگ، گفت: فرمان حمله عملیات کربای 4 را ایشان 
صادر کرد، هر چند که در میدان جنگ فراز و نشیب 
وجود دارد و ما گاهی پیروز می شدیم و گاه در برخی 
از عملیات ها شکست می خوردیم اما در عین حال، 

هاشمی خستگی ناپذیر بود.
وي افزود: پس از علمیات کربای 4، ایش���ان 
تصمیم گرفت که عملیات بعدی طراحی شود و پس 

از یک هفته، عملیات کربای 5، طراحی شد.
هاشمي خستگي ناپذیر بود

رئیس جمهوري با اشاره به این که هاشمی انسانی 
با صبر و حوصله فراوان و مردی خستگی ناپذیر بود، 
گفت: یکی از پیچیده ترین مسائل استراتژیک در دنیا، 
نحوه پایان دادن به جنگ است. در مسا ئل جنگ سیاسی 
و اقتصادی هم همین طور اس���ت؛ این هنر نیست که 
در جنگ اقتصادی چه کاری انجام دهیم و در جنگ 
سیاسی بخواهیم با دنیا بجنگیم بلکه هنر این است که 

چگونه به جنگ پایان دهیم.
  روحانی با اشاره به این که امروز در میان جامعه 
و در میان همه اقشار در حوزه و دانشگاه سیاستمدار 
مسلمان، متعهد و مجتهد اگر گوهری نایاب نباشد، 
بسیار کمیاب است، اظهار داشت: هاشمی استراتژیست 
و سیاستمداری مسلمان بود و این در حالی است که 
بسیاری از کسانی که سیاست می فهمند، استراتژیست 
نیستند.وي با بیان این که جنگ تحمیلی علیه ایران برای 
تصاحب سرزمین و فقط جنگی نظامی نبود، خاطر نشان 
کرد: هدف مهم دشمنان انقاب اسامی از تحمیل جنگ 
به ملت ایران از بین بردن فرصت انقاب در ایام آغاز 
انقاب و دوران نشاط پس از آن بود و یکی از اهداف 
مهم جنگ این بود که فرصت جهانی انقاب را از ما 
بگیرند و کشور را به جای تمرکز بر فرصت توسعه و 
ساختن، به جنگ مشغول کنند.  روحانی ادامه داد: در آن 
دوران باید حواسمان به هدف اصلی دشمن می بود و 
هاشمی این را به خوبی می دانست و می فهمید که جنگ 
را باید برای دستیابی به صلح عزتمند ادامه دهیم.  رئیس 
جمهوري با اشاره به این که یکی از روزهای خوشحالی 
هاشمی آن غروب جمعه تیرماهی بود که از خدمت 
امام)ره( برگشته بود، گفت: هاشمی بیان می کرد که من 
فرماندهی جنگ را به عهده می گیرم و جنگ را پایان 
می دهم و حاضرم ،امام مرا به عنوان جانشین فرمانده کل 
قوا، عزل و حتی محاکمه کند و همه این مطالب را به 
نوعی خدمت امام گفته بود، اما امام به عنوان مرد غیور 
تاریخ ایران هرگز نمی پذیرفت که یکی از حواریون او 

بخواهد این گونه مسئولیت را برعهده بگیرد.
  روحانی خاطر نشان کرد: پس از آن دیدار، صبح 
یکشنبه جلسه ای در ریاست جمهوری تشکیل شد که 
آن جلسه سرنوشت جنگ را با صلح عزتمند پایان داد و 
در آن جلسه که سیاستمداران، فرماندهان و برخی ائمه 
جمعه مطرح کشور حضور داشتند، یادگار امام، پیام امام 
را قرائت کرد و آن هم هدایتگر راه ما بود. وي با تأکید بر 
این که هاشمی در اداره جنگ و ساماندهی صلح نقش 
فوق العاده ای داشت،گفت: نباید این نقش را از یاد ببریم 
و باید کتاب ها و مطالب گوناگون درباره این نقش برای 

ایران و نظام اسامی نوشته شود.
 نقش هاشمی در روزهای بحراني کشور

رئیس جمهوري با اشاره به این که پس از ارتحال 
امام راحل، هاشمی جایگاهی داشت که احساس می کرد، 
تمام مسئولیت کشور بر دوش او آمده است، گفت: 
کسی که پس از رحلت امام مجلس خبرگان را جمع 
کرد و موضوع رهبری را به سامان رساند،  هاشمی بود و 
اگر او در آن جلسه نبود، بحث رهبری به اشکال مختلفی 

که در آن دوران مطرح بود، به نتیجه نمی رسید.
رئیس جمهوري اظهار داشت: نقش هاشمی در 
روزهای بحراني کش���ور و نظام را نباید از یاد ببریم، 
چرا که هاش���می مرد حافظ این کشور و نظام بود و 
با موقع شناس���ی می دانست که چگونه باید جریان ها 
را هدایت کند.  روحانی با اش���اره به این که آیت اه 
هاشمی در مسائل گوناگون کشور و انتخابات مهم نقشی 
تأثیرگذار داشت، گفت: نقش آقای هاشمی در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۷6، بسیار مهم و اساسی و در 

انتخابات 9۲، استثنایی بود.
وي با اش���اره به توصیه ها و تأکیدات آیت اه 
هاشمی در س���ال 95 به وی درباره ضرورت حضور 
در انتخابات سال 96، گفت: جای او در آن انتخابات 
باش���کوه و حضور مردم بسیار خالی بود و هیچ روز 
سختی امروز در دولت وجود ندارد که ما این احساس 
را نداشته باشیم که دولت یک پناهگاه و حامی بزرگ 
را از دس���ت داد.  رئیس جمهوري با بیان این که اگر 
امروز هاشمی در میان ما بود، فضا را به گونه ای دیگر 
می ساخت، افزود: هاشمی بعد از انتخابات 9۲، بسیار 
نگران سرنوشت مذاکرات هسته ای بود و به طور مداوم 
و مرحله به مرحله آن را دنبال می کرد و به غیر از آن که 
از من در این باره سئوال می کرد، با دیگر مسئوان هم در 

این زمینه جلسات متعددی داشت.
روحاني با بیان این ک���ه او در تمام عرصه ها و 
موضوعات، دغدغه پیشرفت کشور را داشت و ایران 
سربلند و عزیز و مدرن را می خواست، اظهار داشت: 
شاید زمینه این اندیشه او در تفکرات امیرکبیر وجود 

داش���ت؛ کما این که امام)ره( هم تفکر اولیه خود را 
از مدرس گرفته بود. تم���ام هم و غم امیرکبیر ورود 
علم و صنعت جدید به کشور و پیشرفت و مبارزه با 
استعمار بود و مدرس همواره برای استقال ایران تاش 
می کرد. وي خاطر نشان کرد: هاشمی همواره به دنبال این 
بود که معضات و مشکات کشور را به نحوی حل 
و فصل کند و تنها کسی است که در کشور از ابتدای 
انقاب تا روز آخر عمر خود مسئولیت را قبول و تا 

ساعات آخر برای اسام، نظام و ایران تاش کرد.
رئیس جمهوري ادامه داد: هنگامی که برجام به 
ثمر رسید و توانستیم به توافق دست پیدا کنیم، آیت اه 
هاشمی به من گفت : "امروز من دیگر راحت می میرم، 
چرا که امروز فهمیدم کشور استقرار یافت و سایه جنگ 

از کشور برداشته شده است." 
وي افزود: هاشمی بنیانگذار فناوری هسته ای در 
این کشور بود و هر کس در این کشور جز هاشمی از 
فناوری هسته ای سخن بگوید، نادرست گفته است، 
چرا که او اولین کسی بود که دستور ورود سانتریفیوژ 
به کش���ور را داد و در تمامی مراحل ،مسائل را به ریز 
دنبال می کرد. رئیس جمهوري با اشاره به نقش آیت اه 
هاشمی رفس���نجانی در اعتای صنایع دفاعی کشور، 
اظهار داشت: موشک امروز وسیله دفاعی ماست و به 
آن افتخار می کنیم و در هفته های آینده با موشک های 
س���اخت خود دو ماهواره جدید  را به فضا خواهیم 
فرستاد. روحاني با تأکید بر این که قدرت دفاعی، فناوری 
و اعتدال امروز ایران از یادگاران هاشمی رفس���نجانی 

است، گفت: اگر بخواهیم در دوران انقاب، مجسمه ای 
از اعتدال بسازیم، تندیس هاشمی، تنها نماد برای آن 
است، چرا که او همواره با افراط و تفریط مخالف بود 
و اعت���دال را به ما آموخت. گر چه اصل اعتدال برای 
پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( است ،اما او  پدر تفکر اعتدال 

و اساس امید در کشور بود.
وي با بیان این که فراجناحی بودن در این کشور 
سخت است، اظهار داشت: برای کسی که فراجناحی 
عمل می کند، روز پیروزی همه کف می زنند و در روز 
سختی همه از او فاصله می گیرند و بسیار دشوار است 
که کس���ی بخواهد، فراجناحی کار کند، اما هاشمی با 
ه���ر دو جناح خوب و رفیق بود و با افراطیون هر دو 
جناح برخورد می کرد. معتدلین دو جناح هاش���می را 
پناهگاه خود می دانستند و هر شخصی از تاجر، بازاری، 
تولیدکننده، سرمایه دار و کارگر هنگامی که خدمت وی 
می رس���یدند، شخصیتی کم نظیر با صبر و حوصله را 

مشاهده می کردند و روحیه می گرفتند.
 رئیس جمهوري با بیان این که آیت اه هاشمی بسیار 
صبور و مظلوم بود، گفت: پس از شهید بهشتی در تاریخ 
انقاب ندیدم به کسی به اندازه هاشمی ظلم شود. هر 
چه خواستند گفتند و او به خاطر اسام،  ایران و انقاب 
چی���زی نگفت.  روحانی با تأکید بر این که امروز باید 
هاشمی زمان خود باشیم و راه اورا ادامه دهیم، گفت: باید 
در برابر نامایمات صبر و مدارا و اعتدال را پیشه کنیم و 
در مشکات تحمل داشته باشیم.  باید از هاشمی اعتدال 

را یاد بگیریم و نباید هدف را از یاد ببریم. 
 رئیس جمهوري با بیان این که امروز روز سختی 
است و دشمن با همه توان برای اعمال فشار سیاسی 
و اقتصادی علیه ما به میدان آمده است، گفت: مطمئنًا 
با وحدت، اتحاد و صب���ر و حوصله و پیروی از راه 

هاشمی، می توانیم راه و انقاب خودرا حفظ کنیم.
 مشی »هاشمی«؛ دوری از افراط و تفریط  

برادر مرحوم آیت اه هاشمی رفسنجانی هم در 
این مراس���م با تاکید بر این که مشی هاشمی اعتدال و 
دغدغه اش حفظ وحدت و دوری از افراط و تفریط 
بود، گفت: آیا وقت آن نرسیده است که اهداف و آمال 
این بزرگمرد تاری���خ یعنی تاش برای حفظ نظام و 
ارزش های آن و وحدت بین جریان های سیاسی داخل 

نظام را حفظ کنیم؟
  محمد هاش���می،اظهار داشت: دو سال است 
شخصیتی را از دس���ت داده ایم که عمر پربرکتش را 
در مبارزه با ظلم و ظال���م و خدمت به نظام و مردم 
صرف کرد و سرانجام در غروب  غم انگیز 19 دی ماه 
سال 1۳95 دنیایی را به سوگ نشاند. اکنون ما ماندیم 
و میراث ایشان یعنی حفظ نظام، وحدت و عظمت 
ملت ایران. وی ادامه داد: مش���ی هاشمی اعتدال بود و 
دغدغه همیشگی اش میانه روی، وحدت و دوری از 
افراط و تفریط  . او وحدت آفرینی را به تفرقه افکنی، 
تنش زدایی را تنش زایی و منافع ملی را به منافع گروه ها 
و شخصیت ها مقدم می دانست. هاشمی همواره این 
فرمایش امام جعفر صادق )ع( را سرلوحه قرار داد که 
حاا که حکومت اسامی تاسیس شده است اگر برای 
اسام عیب و ننگ باشد، هیچ پاسخی در بارگاه عدل 

الهی نداریم.
برادر مرحوم هاشمی رفسنجانی گفت: دو سال 
اس���ت که جای این بزرگمرد تاریخ ایران در لحظه 

 لحظه های تقویم این سرزمین خالی است. صفحات 
غبارآلود تاری���خ فراموش نمی کند که نمونه کم نظیر 
نسل اول مبارزان ستمشاهی چه طور باهوش وافر و 
خطرپذیری شرایط را برای آیندگان فراهم می کردند. 
صفحات تاریخ از یاد نمی برد که همدلی و وحدت در 
سایه سار نگاه اهل دل و تمنای خانه دل سپر دگان خواهد 
بود.محمد هاش���می با بیان این که انقاب به پشتوانه 
هاشمی قد راست کرد، با طرح این پرسش که اکنون باید 
چه کرد؟ ادامه داد: میراث گرانبهای ایشان یعنی یادآور 
خردادهای خونین تا بهمن های پرشکوه و مبارزه های 
پرتاطم وجود دارد. هاشمی پشتوانه نظام و از یاران 

دیرین امام و رهبری بود.
وی افزود: وحدت یعنی جریان های سیاسی داخل 
نظام را حفظ کنیم و آتش تفرقه دش���من را خاموش 
کنیم که از قدیم میراث سران غرب و انگلیس بود. به 
جمله امام خمینی)ره( برگردیم که هاشمی زنده است، 
چون نهضت زنده است نه آن جمله گردانندگان شیطان 
صفت انگلیس���ی و اذناب فریب خورده داخلی که 
می گویند؛ هاشمی زنده است چون انحراف زنده است.
وی گفت: برخاف نظر و خواست شیطان صفتان و 
فریب خوردگان، جهانیان شاهد بودند که جمهوری 
اسامی   در چهلمین سال تولدش قدرتمندتر از همیشه 
به س���مت اهداف الهی خود در حرکت است و به 
خاس���تگاه جویندگان حقیقت در جهان تبدیل شده 

است.
فاطمه هاشمی دختر مرحوم آیت اه هاشمی هم در 

این مراسم دلنوشته ای در سوگ پدر  قرائت کرد. 
  آی��ت اه هاش��می برای انق��اب باره��ا 

از خود گذشت
محسن هاشمی دیگرفرزند آیت اه هاشمی هم 
گفت:  ایشان برای انقاب بارها از خود گذشت وبا 
جان و مالش برای انقاب تاش کرد.مسائلی در زندگی 
آیت اه هاشمی بود که سعی می کرد مخفی نگه دارد، 

چون اهل ریا نبود. 
هاشمی ادامه داد: پیش از انقاب وقتی می خواست 
به کشور بازگردد، همه به پدر توصیه می کردند این کار 
را نکند، ولی او زندان در ایران را بر زندگی در خارج از 
کشور ترجیح داد. در عملیات مرصاد از منطقه عملیات 
خارج نشد و گفت:" ازم است در منطقه بمانم." در 
جریان پذیرش قطعنامه 598 هم گفت حاضر اس���ت 

مجازات شود ولی صلح به دست آید.
وی همچنین بیان کرد: آیت اه هاش���می فردی 
انتقادپذیر بود. کتاب های خاطرات وی نشان می دهد 
چگونه زندگی روزمره خود را بدون سانسور در اختیار 

مردم قرار داد. هیچ ریایی در این خاطرات نیست.
 فرزند آیت اه هاشمی رفس���نجانی   در حاشیه 
آیین هم گفت : از رئیس جمهوری که برای سخنرانی 
تشریف آوردند و برای ایشان سنگ تمام گذاشتند تشکر 
می کنم.  و ی  افزود: امسال چهلمین سالگرد انقاب و 
دومین سالگرد رحلت آیت اه هاشمی رفسنجانی است.
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به این که آیت اه 
هاشمی ۳8 سال پس از انقاب و 40 سال هم قبل از 
انقاب برای ایران و انقاب زحمات فراوانی کشید، 
اظهار داشت: جا دارد از دکتر روحانی رئیس جمهوری 
که برای سخنرانی تشریف آوردند و سخنان ارزشمندی 
را در مورد دوران مسئولیت آقای هاشمی و مبارزات 
انقابی ایش���ان بیان کردند و برای ایشان سنگ تمام 

گذاشتند، تشکر کنم.
رئیس ش���ورای شهر تهران با اشاره به چهلمین 
سالگرد پیروزی انقاب اسامی بیان کرد: امیدوارم کشور 
و مردم ایران بتوانند در این جنگ اقتصادی که دشمنان 

بر کشور حاکم کرده اند، پیروز شوند.
فرزند رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت 
نظ���ام اضافه کرد: امیدوارم هم���ان طور که آیت اه 
هاشمی توانست جنگ را با صلح به پایان برساند، ما هم 
با همدلی و همبستگی و انسجام بتوانیم جنگ اقتصادی 
را طوری به پایان برسانیم که در نهایت منجر به رفاه 

مردم کشورمان بشود.
 گفته های احمد مسجد جامعی

 عضو شورای شهر تهران هم دراین آیین بیان کرد: 
به واقع می توان گفت که هاشمی، جهان و زمان خود 
را خوب شناخته و به نیاز و پرسش زمانه پاسخ داده 
بود. می دانیم طرح مسأله فلسطین بدون مسأله قومی و 
ضدیت با یهود کاری متفاوت است که هاشمی انجام 

داده است.
 احمد مس���جدجامعی گفت: هاشمی را همه ما 
می شناسیم و بسیاری از مردم دوستدار انقاب هم در 
سراسر دنیا، ایشان را می شناسند. هاشمی شخصیتی در 
خدمت نظام و انقاب و مردم بود، ولی زوایای پنهانی 
در حوزه اندیش���ه، سیره و عمل ایشان وجود دارد که 

بجاست در چنین نشست هایی به آن بپردازیم.
وی افزود: هر چند بیشتر بر مشی سیاسی آیت اه 

تاکید شده است و در برخی نشست ها درباره نقش و 
جایگاه ایشان در توسعه صنعتی و گسترش زیربناهای 
کشور گفته اند ،اما واقعیت این است که وجوه فرهنگی 

ایشان  کمتر مورد بحث قرار گرفته است.
مسجد جامعی بیان کرد: در یکی از ماقات هایی 
که با مرحوم آیت اه هاشمی داشتم، سخن از »دشمنی 
با اهل فرهنگ و هنر و رس���انه« پیش آمد و من گفتم 
اگر زندگی و فعالیت هر طبقه ای از طبقات اجتماعی 
را زیر ذره بین قرار دهند، مشکاتی دیده می شود که 
همین قدر قابل انتقاد خواهد بود، اما کسانی تمام این 
طبقات را رها کرده و فقط اهل فرهنگ و هنر و رسانه 
را نشانه گرفته اند.  ایشان در پاسخ به این صحبت، به 
نکته ای اشاره کردند که برای فهم بهتر رفتارهای فرهنگی 
گره گشاست و گفتند که منظور این افراد که تعرض به 
اهل فرهنگ دارند، نه اهل فرهنگ و هنر، بلکه قدرت 
است و فرهنگ، پوششی است که برای حمله به دولت 
انتخاب کردند و ادامه دادند که اگر در همین حوزه ها 
افرادی از خودشان باشند، این اعتراض ها بسیار کاهش 
پیدا مي کند یا حتی ش���ما دیگر شاهد هیچ اعتراضی 
نخواهید بود؛ با ای���ن که همان رویه هایی که دیگران 

داشتند هم دنبال می شود.
وی بیان کرد: آقای هاش���می در آنجا گفتند که 
ماهیت قضایا در این نگاه چندان مهم نیست، ولی این 
مهم است که چه کسی در چه جایگاهی قرار گرفته 
است. ایش���ان توجه ما را به این نکته و سئوال جلب 
کردند که چرا بیشتر این تحرکات به ظاهر فرهنگی، در 
مناسبت های خاص نظیر هفته دولت انجام می شود؟ 
برای نمونه به دفتر نشریه ای حمله شد یا کتابفروشی به 

آتش کشیده می شود؟
مسجدجامعی با مروری بر آثار هاشمی پیش از 
انقاب گفت: در آثار آقای هاش���می پیش از انقاب، 
دقت های ویژه ای نهفته اس���ت و صرفا برای ترجمه 
یا تالیف، کتاب با شخصیتی را انتخاب نکرده است. 
برای نمونه، اگر در میان این همه شخصیت تاریخی به 
سراغ امیرکبیر می رود، شما بدانید با توجه به شرایط و 
ظرفیت های زمانه نکته ای در این جستجو وجود دارد.

وی افزود: اگر هاشمی نشریه» مکتب تشیّع« را در 
دهه سی تأسیس می کند، باید بدانید که فهم متفاوتی 
در ارائه مطالب آن نشریه وجود دارد. اگر هاشمی پیش 
از انقاب را در نظربگیریم، متوجه می شویم که حتی 
فعالیت های مبارزاتی او هم جنبه فرهنگی داشت. او 
مشکل را در مبارزه با استعمار و استبداد، اساساً فرهنگی 
می دانست و می کوشید به سهم خود از طرق فرهنگی 
به این مسأله بپردازد. از آثار پیش از انقاب او پیداست 
که هاشمی شخصاً مترجم، معلم، محقق و روزنامه نگار 
است.  این عضو شورای شهر تهران در ادامه بیان کرد: 
به واقع می توان گفت که هاشمی، جهان و زمان خود 
را خوب شناخته و به نیاز و پرسش زمانه پاسخ داده 
بود. می دانیم طرح مسأله فلسطین بدون مسأله قومی و 
ضدیت با یهود، کاری متفاوت است که هاشمی انجام 
داده است، زیرا در آن زمان دو تفکر در برابر فلسطین 
وجود داشت؛ یکی تفکر روشنفکران سکوار و چپ   
که ماجرا را از چشم قومیت می دیدند و دیگری تفکر 
اِخوانی  که ماجرا را عربی می دید و می خواست جهان 
را به دو بخش اسام و کفر تقسیم کندو با حکم جهاد، 

جهان کفر را از پای درآورد.
وی بیان کرد: هاش���می متنی را انتخاب کرد که 
در آن یهودس���تیزی نبود، بلکه دفاع از مردم فلسطین 
ب���ود. متنی را انتخاب کرد ک���ه در آن به جای نگاه 
قومی، نگاهی آزادیبخش وجود داش���ت. هاشمی از 
بنیانگذاران نشریه »مکتب تش���یع« در سال ۳8 بود. 
او تقریب���اً یک تنه و با امکاناتی محدود آن نش���ریه 
را تا س���ال 4۲ ادامه داد و نش���ریه مکتب اسام که 
امسال پنجاهمین سال انتش���ار آن است، همزمان با 
 مکتب تش���یع آغاز به کار کرد و هر دو به گونه ای 
رقابت گونه در بین نش���ریات مذهبی در میان مردم، 

طاب و حوزیان منتشر می شد.
  از فکر امیرکبیری غافل نماند

مس���جدجامعی ادامه داد: اما نخستین تألیف 
هاش���می چنانچه از نام آن پیداس���ت، باز هم جنبه 
ضّداستعماری دارد. او در کتاب »امیرکبیر، قهرمان مبارزه 
با استعمار« بر وجه ضد استعماری امیرکبیر انگشت نهاد. 
هاشمی در این کتاب »الگوی کاماً ایرانی از مبارزه با 
استعمار« را نشان می دهد. او هیچ گاه از فکر امیرکبیری 
که خود روایت کرده اس���ت، غافل نماند. هاشمی در 
جایی چنین بیان می کند که اگر فقیهی دنیا دیده، جای 
امیرکبیر بود هم همین کارهای او را می کرد. هرچند 
آقای هاشمی معتقد بود که کاش امیرکبیر، اصاحات 
خود را در سایه تعامل و سازش با ارکان دولت پیش 

می برد که دوره صدارت او استمرار می یافت. 
وی افزود: باید ببینیم که هاشمی در دوره بعد از 
انقاب  به عن���وان رئیس مجلس، رئیس جمهوري و 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه نقشی را 
در حوزه فرهنگ ایفا می کند؟ از هاشمی رئیس مجلس 
در حوزه فرهنگ، می توان به مصوبات مهم فرهنگی 
در دوره ریاس���ت او اشاره کرد که منجر به رسمیت 
یافتن بخش فرهنگ و هنر در قوانین و بودجه شد. در 
کنار این مصوبات هم شاهد تصویب موافقتنامه هایی 
با کشورهای خارجی در حوزه همکاری های فرهنگی 
و هنری و ورزشی هستیم. هاشمی همیشه راه را برای 
گفتگو و مذاکره با جهان باز نگه می داشت و در این 
دوره   با کشورهای بسیاری موافقتنامه های همکاری 

داریم که در مجلس آن دوره به تصویب رسیده بود.
مس���جدجامعی در ادامه گفت: دانشگاه آزاد در 
زمانی راه اندازی ش���د که برخی از استادان خبره و 
ممتاز، به دایلی اجازه تدریس در دانشگاه ها نداشتند و 
دانشجویان هم به دلیل رد شدن در گزینش ها، گرایش 
به مهاجرت پیدا می کردند، اما آقای هاشمی با حمایت از 
راه اندازی دانشگاه آزاد، کاری کرد تا از روند مهاجرت 

دانشجویان کاسته و از ظرفیت های علمی کشور به نحو 
مطلوب استفاده ش���ود، اما فارغ از این جنبه، دانشگاه 
آزاد آن زمان، توانست به لحاظ فرهنگی در آن سال ها 
تاثیرات خوبی در کش���ور بگذارد و نسلی را پرورش 
داد که به دنبال توسعه فرهنگی و هنری از جمله تئاتر، 
سینما، موسیقی و کتاب بودند و به تنوع و تکثر فرم 
های فرهنگی و تولید و مصرف محصوات فرهنگی 

افزودند.
وی با اش���اره به دوره ریاست جمهوری آیت اه 
هاشمی گفت: بر اساس آمارها ،تعداد عناوین کتاب های 
منتشره در این دوره بیش از دو برابر افزایش یافت و 
از ۷۷00 به 15000 عنوان رسید. نشریات هم بیش از 
۳00 درصد رشد داشتند. آثار صوتی هم نزدیک به سه 
برابر شد، اجرای تئاتر هم از دوبرابر گذشت .نخستین 
روزنامه رنگی و متفاوت از لحاظ محتوا و فرم و زمان 
انتشار »همشهری« در سال ۷1 منتشر شد و پس از آن 
روزنامه های ایران و جام جم به بازار مطبوعات روانه 
شدند و دوره جدیدی در روزنامه نگاری و رسانه آغاز 
شد. عناوین مطبوعات در سال 1۳۷0 سیصد عنوان و 

در سال 1۳۷6 به 105۳ عنوان رسید.
این عضو شورای ش���هر در بخش دیگری از 
صحبت های خود گفت: پایبندی آقای هاش���می به 
مردمسااری باعث شد که ایشان در تمامی سال های 
پس از انقاب در مناسبت های مختلف، نمایندگی مردم 
را بپذیرد. به عبارت دیگر، در جمهوری اسامی کمتر 
شخصیتی را داریم که تا این اندازه، خود را در معرض 
رای مردم قرار داده باشد و این واقعاً اعتقاد واقعی ایشان 

را به مردمسااری نشان می دهد.
وی گفت: ایشان در ۳9 سال بعد از انقاب، 14 
بار خود را در معرض رای مردم قرار داد. یعنی تقریبًا 
هر سه سال یکبار که در موارد بسیاری موفق به اخذ 
رای مردم شد و در مواردی هم از نمایندگی بازماند و 
در انتخابات آخر نه تنها توانست حائز بااترین میزان 
رای شود، بلکه توانست فهرست مورد نظر خود را به 

نتیجه ای مطلوب برساند.
مسجدجامعی یادآور شد: در دوره ای که یکسان 
ش���دن قیمت ارز مطرح شد و قیمت کااها افزایش 
چشمگیری یافت ،دولت هاشمی مابه التفاوت بهای 
قدیم و جدید کااهای فرهنگی را محاسبه و آن را در 
اختیار دستگاه متولی فرهنگ و هنر قرار داد که گشایشی 
در کارها ایجاد کرد و خاط���ره ای ماندگار بر جای 
گذاشت، اما دوره دوم ریاست جمهوری ایشان همراه با 
»ممیزی سخت و بی سابقه« ای بود که موارد عینی آن 
به عنوان طنز تلخ، نقل محافل می شد؛ هرچند نمی توان 
گفت که هاشمی درد ممیزی را نمی شناخت؛ کتاب های 
ایشان در قبل از انقاب هم جزو کتاب هایی است که 
مورد ممیزی قرار گرفته است. دیدگاه آقای هاشمی 
این بود که به نظر نمی رسد بخش فرهنگ صرفا در 
اختیار دولت باشد و عمده عوامل فرهنگ ساز ، خارج 
از اختیار دولت است. ایشان در بخشی از سخنانش می 
گوید:" با سلیقه خود در مورد فرهنگ کار نمی کردم". 
واگذار کردن یکپارچه فرهنگ به »گروه افراطی« هیچ 
مشکلی را حل نمی کرد. آقای هاشمی بیشتر از سوی 
کسانی به دنبال کردن سیاست های فرهنگِی مغایر با 
اصول انقاب  متهم ش���ده است و می شود که عمومِ 
این منتقدان، درگیر کار آفرینش فرهنگی هنری نبودند 
و عمده فعالیتشان بر »عیب جویی و نگاه غیر منصفانه« 
متمرکز بود، همان کس���انی که حتی مرگ آیت اه 
هاشمی، نقطه پایانی بر عیب جویی هایشان نشده است.  
براساس این گزارش ، در این مراسم عاوه برآیت اه  
سید حسن خمینی و خانواده گرامی بنیانگذار جمهوری 
 اس���امی، اعضای بیت مرحوم آیت اه هاشمی هم 

حضور داشتند.
جمعی از اعضای هیات دولت از جمله اسحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، محمود علوی 
وزیر اطاعات، محم���ود واعظی رئیس دفتر رئیس 
جمهوری، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس 
جمهوری، سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش، 
حس���ینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری، 
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسامی، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور 
زنان و خانواده و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه 

و بودجه از دیگر حاضران در این مراسم بودند.
از دیگر چهره های حاضر در این آیین می توان 
به علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس  ، محمدرضا 
عارف رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و 
رئیس فراکسیون امید و جمعی از نمایندگان اشاره کرد.

پیروز حناچی شهردار تهران،آیت اه محمد امامی 
کاشانی خطیب موقت نماز جمعه تهران، سید رضا 
صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک و عبدالناصر 
همتی رئی���س کل بانک مرکزی به همراه  نمایندگان 
اقلیت های دینی، اقوام و اقش���ار مختلف مردم هم از 
جمله ش���رکت کنندگان در این آیین بودند. آیت اه 
محمد سروش محاتي استاد حوزه و دانشگاه هم در 
این مراسم،به بیان سیره و شخصیت آیت اه هاشمي 
رفسنجاني پرداخت و گفت:هاشمي حتي در همان 
19 دي ماه سال 1۳95 شاکله اصلي فکري اش همان 

شاکله فکري سال 46 بود.
مراسم بزرگداشت مرحوم هاشمي رفسنجاني 

در حرم امام خمیني)ره(
همچنین مراس���م دیگري بعد از ظهر پنجشنبه 
در حرم مطهر امام خمیني)ره( و س���ر مزار آیت اه 
هاشمي رفسنجاني برگزار ش���د.در این مراسم که با 
حضور خانواده آن مرحوم و جمعي از شخصیت ها 
و مسئوان کشوري برگزار شد،سخنرانان به سجایاي 
اخاقي ،مبارزاتي و مسئولیت هایي که در دوران انقاب 

و پس از آن داشتند،اشاره کردند.

ظريف :روزي كه ايران به مدل حقوق بشري 
آمريكا رو آورد، جهنم يخ مي بندد!  

 توضیحات واعظی درباره انتقاد 
رئیس جمهوري از صداوسیما

  رئیس جمهوري: نمي توان خادمان ملت را با تهمت و دروغ حذف كرد

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستایي وزیر کشور و رئیس شوراي 
عالي هماهنگي ترافیک شهرهاي کشور از بررسي و تصویب سیاست هاي پدافند 
غیرعامل در طرح هاي جامع حمل و نقل و ترافیک ش���هرهاي کش���ور در جلسه 

اخیر این شورا خبر داد.
ب���ه گ���زارش فارس، مهدی جمالی نژاد گفت: با توجه به سیاس���ت های 
اباغ���ی مقام معظ���م رهبری   در باره لحاظ مولفه ه���ای پدافند غیرعامل در 
 هم���ه برنام���ه ریزی ها و طراحی ه���ا و با توجه به اهمی���ت طرح های جامع 
حمل و نقل و ترافیک در نظم دهی و سهولت بهره گیری از سامانه های حمل و 
نقلی موجود در شهرها و تردد هرچه بهتر شهروندان در معابر شریانی و عمومی شهرها 
و بر اساس درخواست رسمی سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر لحاظ موضوعات 
پدافندی در این طرح ها، این موضوع در دستور کار شورای عالی هماهنگی ترافیک 
شهرهای کشور قرار گرفت. وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع، نظرات 
دستگاه های ذیربط در این باره اخذ و ابعاد مختلف موضوع در جلسات متعدد کمیته 
فنی شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مطرح و بررسی شد.جمالی 
نژاد افزود: در جلس���ه 19دی ش���ورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور 
مقرر شد در هر شهر با توجه به مخاطرات طبیعی و تهدیدات احتمالی موجود، 
تقاضاه���ای محتم���ل برآورد  و در طرح های جامع حمل و نقل و ترافیک لحاظ 
شود.وی اضافه کرد: بر این اساس پیش بینی تقاضاهای مبتنی بر تخلیه اضطراری 
 شهرها در مواقع ضروری و اسکان موقت از جمله مهمترین برنامه هایی است که 

می بایددر طرح های جامع حمل و نقل و ترافیک مورد توجه قرار گیرد.

واكنش سخنگوی شورای عالی امنیت ملی  
به انتشار اخبار  جهت دار

 تصويب سیاست هاي پدافند غیرعامل 
در طرح هاي جامع  حمل و نقل شهري

سخنگوی شورای عالی امنیت 
ملی گفت: اخبار و مواضع ش���ورای 
عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن صرفا از 
سوی سخنگوی این نهاد اعام می شود 
و هرگونه اطاع رسانی خارج از مسیر 
ذکر ش���ده ضمن آن که مورد تایید 
نیست،اقدامی خاف قانون محسوب 

می شود.
به گزارش دبیرخانه  شورای عالی 

امنیت ملی،کیوان خسروی با اشاره به 
اقدام خاف قانون برخی کانال های 
خبری مش���کوک و انتشار اخباری 
جهت دار به نقل از مقام مطلع در شورای 
عالی امنیت ملی اظهار داشت: شناسایی 
و برخورد قانونی با ش���به رسانه های 
متخلف که مبادرت به اقداماتی از این 
دست می کنند توسط مراجع ذیربط در 

دست انجام است.

احمد مسجدجامعیمحمد هاشمی

یادداشت سردبیر

پیش نیاز
بقیه از صفحه اول

اجتماعي اس��ت و به شکل عیني و فیزیکي وجود ندارد. تفاوت 
دیگر آن است که سرمایه اجتماعي ، درست برعکس سرمایه مادی، 
هرچه بیشتر مصرف شود، افزایش خواهد یافت و در صورت عدم 
مصرف، رو به کاهش و نابودي خواهد گذارد. سرمایه اجتماعي در 
سه سطح مي تواند ایجاد شود. سطح نخست فردي است. محصولي 
که در نتیجه سرمایه اجتماعي حاصل مي آید مي تواند از سوي فرد 
مورد استفاده قرار گیرد. براي نمونه مادري که در هنگام گرفتاري، از 
دوستش مي خواهد تا مراقب فرزند او باشد. اگر این رابطه دوستي و 
سرمایه اجتماعي حاصل از آن نبود، آن مادر مجبور بود تا با پرداخت 
هزینه، فردي را به عنوان پرستار براي نگهداري و مراقبت از فرزندش 
استخدام کند. دومین سطح، گروهي است. سرمایه اجتماعي که از 
روابط دوستانه و صمیمانه اعضاي گروه حاصل مي آید، مي تواند از 
سوي تمامي اعضاي گروه مورد استفاده قرار بگیرد. سومین سطح، 
سطح اجتماعي است. در این سطح، سرمایه اجتماعي به شبکه هاي 
اجتماعي و اعتماد میان اعضاي یك جامعه از یك شهر گرفته تا یك 
کشور منجر می شود. سرمایه اجتماعي نوعي اتصال اجتماعي تار و 
پود با رفتار اجتماعي است که دربرگیرنده تعامات بي شماري است 

که زندگي شخصي و اجتماعي ما را شکل مي بخشد. 
سرمایه اجتماعی ، در سطح نظری به اقسام متعددی تقسیم شده 
اس��ت. در نوع » درون گروهی« س��رمایه اجتماعی در واقع،  نوعي 
دارایي افراد در روابط اجتماعي اس��ت که شامل صداقت، رفاقت، 
دوس��تي و احس��اس همدردي می شود.  روابط دوستانه ، خانواده،  
محله ، گروه های همس��ال و خویش��اوندی بر مبنای همین سرمایه 
شکل می گیرد و تداوم می یابد. اما سرمایه اجتماعی » بین گروهی«  
عاوه بر مشتمل بودن بر ویژگی های فوق، بیشتر بر پایه پایبندی بر 
تعهدات متقابل و اعتماد بین گروهی ، استوار است.  این پایبندی در 
واقع ، نوعي هنجار غیررسمي ضروري براي همکاري گروه هاست. 
برای روش��ن ش��دن مفهوم اخیر در نظر آورید که مردم ، اساس��ا 
مجموعه ای از گروه های اجتماعی هستند و دولت یا حاکمیت نیز 
یك گروه اجتماعی است. موقعی عنصر » مشارکت« برای اهدافی 
خاص میان مردم با دولت محقق می ش��ود که س��رمایه اجتماعی 
اعتماد از قوت و غلظت کافی برخوردار باشد و التزام به تعهدات 
متقابل بین دولت با مردم نیز رعایت شود. چنانچه دولت ها به مردم 
وعده هایی دهند که به آن پایبند نباش��ند ، به همان نس��بت عنصر 
مش��ارکت تضعیف می ش��ود و چنانچه مردم در دولت کنش ها و 
منش هایی ببینند که س��رمایه اجتماعی » اعتماد« ش��ان را تضعیف 
و لرزان کند ، به همان نس��بت احس��اس انسجام و مشارکت را در 
آنها ضعیف می کند. این رفتار ها می تواند ش��امل ُصور مختلف 
فساد ، اختاس، اتاف منابع ، خویشاوند سااری ، انحصار طلبی، 
رانت جوی��ی و رانت خ��واری و هر نوع ناکارآمدی و بی کفایتی در 

انجام وظایف قانونی و مصرح باشد.
  بنابراین ، پیش نیاز کس��ب و اس��تفاده مفید از سرمایه اجتماعی 
» مشارکت« ، تحصیل سرمایه اجتماعی » اعتماد« است و خلق این 
سرمایه ارزشمند ، در گرو اصاحات وسیع در رفتار ها ، رویه ها 

و روندهاست.



 اکران استانی جشنواره فیلم  فجر 
در راه است

سیدحسین سیدی مدیر بخش استان های سی و هفتمین دوره جشنواره 

فیلم فجر تاکید کرد که این بخش با مشکل مالی مواجه نیست.
به گزارش مهر چندی پیش سیدحسین سیدی مدیر بخش استان های 
س���ی و هفتمین دوره جش���نواره فیلم فجر از اکران ۱۱ تا ۱۴ اثر از این 
رویداد سینمایی در ۳۱ استان از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه خبر داد و عنوان کرد؛ 
»گروه بندی و تعداد فیلم هایی که قرار است اکران شوند پس از توافق نهایی 

با نمایندگان صنف خانه سینما اعام می شود.«
سیدی با بیان اینکه مشکلی از  بابت اکران در استان ها ندارند، اظهار 

کرد: صورت جلسه نهایی این امر در هفته جاری انجام می شود.
مدیر بخش استان های سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر تاکید کرد: 
بر خاف چیزی که عنوان می شود، ما به لحاظ مالی مشکلی نداریم چراکه 
سازمان سینمایی عزم جدی بر اکران همزمان این آثار در سایر استان ها هم 

دارد از همین رو ما به طور مسلم این کار را انجام خواهیم داد.
وی با اشاره به اینکه هماهنگی های اولیه اکران آثار در استان ها انجام 
ش���ده است، درباره پرداخت سهم صاحبان فیلم ها و توافق های انجام شده 
با آنها اظهار کرد: بعد از آنکه توافق ما با خانه س���ینما انجام ش���ود، مثل 
س���ال های گذش���ته دوستان خانه سینما با صاحبان آثار درباره این سهم به 

نتیجه می رسند.

وزیر آم����وزش  و پرورش 
با اش����اره به سیاست دولت در 
چابک  سازی سازمانی گفت: به 
آموزش  وپرورش اجازه داده شد 
که معاونت تربیت  بدنی و سامت 
همچن����ان به  عنوان یک معاونت 
باقی بمانن����د و ادغامی در این 
شاخه از آموزش  و پرورش انجام 

نشود.
به گزارش ایسنا، سیدمحمد 
بطحایی در مجمع عمومی سالیانه 
فدراس����یون ورزش دانش آموزی 
با اشاره به دستاوردهای ورزش 
دانش آموزی اظهار کرد: با همت 
همکاران����م در وزارت آموزش  و 
پرورش و همراهی وزارت ورزش 
و جوانان، فدراس����یون ورزش 
دانش آموزی با تاش های صورت 
گرفته توانسته است سیر تکامل 
خودش را طی کند و دستاوردهای 

خوبی داشته باشد.
وزیر آم����وزش  و پرورش 
با اش����اره به تعریف مدرسه در 

س����ند تحول بنیادین خاطرنشان 
کرد: مدرس����ه مکانی است که در 
آن بای����د امکانات و تجهیزات و 
نیروی انسانی در این راستا شکل 
بگیرد و دان����ش آموزان زندگی 
کردن را تمرین کنند البته در حال 
حاضر مدارس با وضعیت مطلوب 
فاصله  دارند و یکی از مهم ترین 
مؤلفه ها در مدرس����ه، نش����اط و 
س����رزندگی و امید به آینده است 
و خستگی و کسالت اصلی ترین 
 دشمن نش����اط در دانش آموزان

 است.
وی با بیان اینکه اصلی ترین 
مؤلفه نش����اط و س����رزندگی در 
مدارس، تربیت بدنی است، گفت: 
جای تأس����ف است که در اخبار 
می خوانیم و مش����اهده می کنیم 
که نوجوانی درگیر آس����یب های 
اجتماعی می شود . برای پیشگیری 
از ای����ن حوادث باید در مدارس 
توجه زیادی به مؤلفه های نشاط 
- که ورزش اس����ت - بشود البته 

این ها در آموزه های تربیت اسامی 
ما وجود دارد اما به  طور مطلوب 

به آن پرداخته نمی شود.
وزیرآموزش  و پرورش افزود: 
رنگ لباس ه����ای دانش آموزان 
در مدارس به گونه ای باش����د که 
نشاط را به مدارس بیاورد چراکه 
روانشناس����ی رنگ ها براثربخشی 
یادگیری تأثیر می گذارد و این ها 
حلقه های مفقوده ای است که به 
دلیل غفلت از آن ها اثربخشی در 
برنامه های آموزشی و پرورشی کم 

شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از 
مأموریت ها درآموزش  و پرورش، 
ورزش قهرمانی وکشف استعدادها 
اس����ت، اظهار کرد: آنچه برای ما 
در کنار ورزش قهرمانی بس����یار 
اهمیت دارد ورزش همگانی است 
و از منظ����ر تربیتی باید نگاه به 
فدراس����یون ورزش دانش آموزی 
 با دیگر فدراس����یون ها متفاوت 

باشد.

گالری »آ« در تازه ترین پروژه 
خود با عنوان »در پرانتز« تاش کرده 
است، معضل خشک شدن زاینده 
رود و خطر تجاری شدن یک بنای 
تاریخ���ی در اصفهان را با نگاهی 

شاعرانه به نمایش درآورد.
ب���ه گزارش ایرن���ا، در این 
نمایشگاه گروهی که به مناسبت هفته 
هن���ر تهران »تیرآرت« تدارک دیده 
شده، دو اثر به صورت مشخص به 

اصفهان پرداخته است.
ویدئو آرت مرتضا آکوچکیان 
با عنوان »یاد آر ز شمع مرده یادآر« 
به راز تش���کیل شمعی در دهانه 
های زیری���ن پل خواجو پرداخته 
اس���ت و همچنین شمعی که در 
زاویه ۳0درجه نسبت به خط افق 

نمایان می شود.
هنرمند با نمایش این ش���مع، 
تمثیل وار، معضل خشکی زاینده 
رود را در ای���ه های زیرین اثر، 
یادآور می شود. شمع در حقیقت 
اشارتی است به وضعیت مردمی که 
زاینده رود، همواره بخش مهمی از 
هویت آنها بوده و هست. آکوچکیان 
با به���ره مندی از آوازخوانی های 

متداول م���ردم اصفهان، روح گره 
خورده اصفهانی ها با رودشان را به 
تصویر کشیده است. در اثری دیگر 
با عنوان »جامعه هنر ریسباف«، فرید 
بیان با چیدمانی متشکل از 6 ویدئو 
و قابی از سردر کارخانه ریسندگی 
ریسباف اصفهان به معماری این بنای 
شصت و نه هزار متری،می پردازد 
که مدتها اس���ت نادیده گرفته شده 
و در خطر بدل ش���دن به فضایی 

تجاری است.
هنرمند در بیانیه خود از تخیل و 
رویایی سخن می گوید که پیشنهاد 

هنرمندانه ای است برای بقای این بنا. 
او در بخشی از بیانیه خود گفته است: 
»در شهری که فرصت چندانی برای 
ارائه هنری به ش���هروندانش نداده 
است ریسباف می تواند تحقق یک 
پایگاه هنری در ابعاد مناسب برای 
هنر باشد.« »در پرانتز« تا تاریخ ۲۴ 
 دی ماه ادام���ه دارد و عاقمندان 
می توانند برای تماش���ای آثار به 
گالری آ واقع در خیابان کریمخان 
زند، ابتدای ش���هید عضدی) آبان 
جنوبی(، کوچه ارشد،شماره هفت 

مراجعه کنند.

 »زن«، »آب«، »اسب« دست مایه خلق آثار هنری برخی 
از نمایشگاه های هنرهای تجسمی شده است که عصر جمعه 

۲۱ دی ماه در گالری های تهران افتتاح می شوند.
به گزارش ایرنا، گالری ها و مرکزهای هنری تهران میزبان 

نمایشگاه های متعددی برای اهل فرهنگ و هنر هستند.
»دان مک کالین« از مش���هورترین عکاسان جنگ در 
جهان اس���ت که با عکس های سیاه و سفید خود چهرۀ 
زشت جنگ را به قضاوت زمانۀ خود گذاشت، دلیل قدرت 
عکس های خود را چنین توصیف می کند: »عکاسی برای 
من نگاه کردن نیس���ت، احساس کردن است. اگر نتوانید 
چیزی را که به آن نگاه می کنید احساس کنید، هیچ وقت 
نمی توانید کاری کنید که دیگران از دیدن تصاویر ش���ما 

چیزی احساس کنند.«

»دم« در گالری نگاه
»دم« عنوان نمایش���گاهی است که جمعه ۲۱ دی ماه 
ساعت ۱6 در گالری نگاه افتتاح شد و تا ۱0 بهمن ادامه 

خواهد داشت .
آرمان اس���تپانیان، بهاره بیشه، اشکان تیرداد، مرضیه 
خرس���ند، پژمان دادخواه، سارا ساسانی، جال سپهر، مریم 
س���عیدپور، اعظم شادپور، امید شلمانی، سیوا شهباز، آیتا 
شکیبافر، حسنا شهرامی  پور، الناز عابدی، نازلی عباس پور، 
نازلی عباس���ی، مهرداد عمرانی، صمد قربان زاده، سروش 
میانی  زاده، مهدی مقیم  نژاد، علی یحیایی و فرید موسوی 

هنرمندان حاضر در نمایشگاه هستند.
گالری ن���گاه در خیابان مطهری،خیابان جم، خیابان 

غفاری، پاک ۴6 واقع شده است.

سرویس شهرستان ها: در مراسمي با حضور مدیران 
ش���هرداري و اعضاي شوراهاي شهر شیراز و کرمان و 
جمعي از مدیران اس���تان فارس، بزرگداشت خواجوي 

کرماني برگزار شد. 
مراسم بزرگداشت خواجوي کرماني در آرامگاه و 
بوستان خواجو در شیراز و با حضور مدیران شهري و 
شوراهاي اسامي شهرهاي شیراز و کرمان و جمعي از 
مسئوان استان فارس، برگزار شد. شهردار شیراز در آیین 
نکوداشت خواجوي کرماني گفت: برنامه هاي مجموعه 
مدیریت ش���هري بر این مبناست که دوباره این فرصت 
را براي ش���یراز فراهم کنی���م تا بر قله فرهنگ و ادب 

ایران زمین بدرخشد   .   
اسکندرپور بازتعریف سرمایه هاي غني ادبي، فرهنگي 
و هنري ش���یراز را در عرصه مدیریت شهري ضروري 
دانس���ت و افزود: رویکرد مجموعه مدیریت شهري به 
ش���یراز مبتني بر داشته هاي غني ادبي، فرهنگي و هنري 
این ش���هر با تکیه بر شعار شیراز باید شبیه شیراز باشد 
است، چون معتقدیم آنچه شیراز را از سایر کانشهرها 
متمایز مي کند نه ساخته هاي فیزیکي بلکه فرهنگ و ادب 
این سرزمین اس���ت.وي یکي از رویکردهاي مجموعه 
مدیریت ش���هري را رویدادمحوري دانست و گفت: با 
برگزاري رویدادهاي فرهنگي همچون آیین نکوداشت 
یادروز خواجوي کرماني تاش داریم شیراز را به شهر 
برگزاري رویدادهاي فرهنگي، هنري، علمي، آموزشي و 
گردشگري تبدیل و اقتصاد این کانشهر را متحول کنیم. 
برنامه پنج س���اله شیراز نیز بر این نقطه کانوني تمرکز 
 دارد که ش���یراز به ش���هر برگزاري رویدادهاي ملي و

 بین المللي تبدیل شود.
اس���کندرپور با بیان اینکه پرداختن و معرفي بیشتر 
بزرگان مي تواند منجر به توسعه پایدار شهري و شکوفایي 
اقتصادي شود، خاطرنشان کرد: رویداد سازي و اقتصاد 
رویدادمحور بستري براي معرفي بیشتر بزرگان شهر است 
لذا شیراز به عنوان پایتخت فرهنگ و ادب ایران مفتخر 
اس���ت که آیین نکوداشت خواجوي کرماني را برگزار 
کند و درصدد هستیم طي سال هاي آتي این آیین را به 
صورت گسترده تر و در سطح ملي و بین المللي برگزار 

کنیم. شهردار شیراز با اشاره به حضور شهردار، اعضاي 
شوراي شهر و جمعي از مدیران شهري کرمان در این 
آیین گفت: درصدد هستیم تفاهمنامه اي به منظور توسعه 
روابط فرهنگي ش���یراز و کرمان منعقد کنیم و روابط 
این دو کانشهر را بیش از پیش بسط دهیم. اسکندرپور 
خطاب به حاضرین در این آیین تاکید کرد: شیراز با توجه 
به ارزش هاي دروني و بیروني، هم اکنون نیز یک هویت 
ملي براي ایران و یک نام بلند آوازه براي جهان اس���ت  
و به تمامي نیک اندیشاني که به فرهنگ، تاریخ، ادب و 
هنر عشق مي ورزند، تعلق دارد. شهردار شیراز اضافه کرد: 
خواجوي کرماني دیگر مهمان ش���یراز نیست بلکه خود 
صاحبخانه است و جزو داشته هاي غني این کانشهر و 
سرمایه عظیم فرهنگي آن محسوب مي شود. این شهر با 
خواجوي کرماني دلپذیرتر ش���ده و گنجمان، دیارمان و 
خاکمان را خواستني تر کرده است  .    محمدصادق بصیري، 
معاون سیاسي امنیتي استانداري کرمان در این مراسم، وجوه 
اشتراک دو استان فارس و کرمان را یادآور شد.  بصیري 
گفت: حکمت و فلسفه وجود، رشد حکمت نظر و منتهي 
شدن آن به علم اخاق و موضعگیري علیه صوفیان ریاکار 
و استفاده از مضامین ریاستیزانه از جمله اشتراکات میان 
مکاتب فارس و کرمان بوده که خواجوي کرماني نیز به 
خوبي در آثار خود به آنها پرداخته اس���ت. وي یکي از 
نکات برجسته آثار خواجوي کرماني را معرفي اهل بیت 
علیهم السام به عنوان پارسایان واقعي دانست و گفت: 
تمام تاش حکمایي همچون خواجوي کرماني در تاریخ 
در جهت برجسته کردن مکتب هاي انسان ساز فارس و 

کرمان بوده است. 
شهردار کرمان به عنوان دیگر سخنران این مراسم بر 
اهمیت مفاخر و نخبگان هر سرزمین به عنوان سرمایه هاي 
اصلي آن تاکید و با استقبال از پیشنهاد شهردار شیراز مبني 
بر انعقاد تفاهمنامه فرهنگي میان دو شهر شیراز و کرمان 
اضافه کرد: وجه تمایز هر شهر هویت فرهنگي آن است 
نه س���اخت و ساز که با توسعه همکاري هاي فرهنگي 
مي توان در راستاي تثبیت و توسعه این هویت اقدام هاي 

مناسبي انجام داد. 
سید مهران عالم زاده به ظرفیت هاي مشترک فرهنگي 

ش���یراز و کرمان اشاره کرد و گفت: به دنبال تفاهمي با 
شهرداري شیراز هستیم تا بتوان با افزایش مراودات دو 
شهر نه تنها مراسم یادبود خواجوي کرماني، بلکه آیین هاي 
بزرگداشت دو قله رفیع ادبیات ایران حافظ و سعدي را 
همزمان در هر دو شهر برگزار کنیم  .    رئیس سازمان اسناد 
و کتابخانه ملي فارس نیز بزرگداشت خواجوي کرماني را 

فرصتي براي اداي دین به این شاعر بزرگ دانست. 
کوروش کمالي سروس���تاني گفت: رونق ادبي و 
فرهنگي شیراز در آن دوران و تساهل و تسامح موجود 
باعث ش���د تا این شاعر گرانقدر این شهر را که در آن 
زمان مرکز ادب ایران بود براي زندگي برگزیند. او حضور 
عبیدزاکاني و خواجوي کرماني را همزمان با دوران جواني 
و بالندگي حافظ در شیراز نشان دهنده اهمیت این شهر 
دانست و گفت: اگرچه سعدي پیش از این بزرگان مکتب 
شیراز را بنیان نهاد با این حال در همین دوران این مکتب 
به اوج پختگي خود رسید. این پژوهشگر انتقال مزار این 
شاعر پس از دوران جنگ را یکي از خواسته هاي استاندار 
وقت کرمان اعام کرد و گفت: با این حال مردم شیراز 
خواجو را نگه داشتند و مقبره اي در خور این شخصیت 
بزرگ ادب ایران بنا کردند. وي اظهار امیدواري کرد تا 
برپایي روزهاي فرهنگي اینچنیني با گسترش روابط شیراز 

و کرمان بیشتر شود.
حكما؛ نخ تسبيح وحدت ملي 

سیدحسین مرعش���ي دبیر فعلي حزب کارگزاران 
سازندگي که پس از جنگ نیز استاندار کرمان بود در این 
مراس���م در سخناني جایگاه حکما و ادیبان را در تاریخ 

ایران بسیار مهم برشمرد. 
مرعش���ي گفت: اشتباه هاي حاکمان و ساطین در 
مقاطع مختلف تاریخي ایران را به نقطه فاجعه و اشغال 
توسط بیگانگان برده است که این اتفاق ها که در طول 
تاریخ هم بس���یار تکرار شده به خاطر غرور، اشتباه هاي 
بسیار، ندانم کاري، بدرفتاري با مردم و ناراحت کردن آنان 
پیش آمده در حالي که نخستین وظیفه یک حاکم حفظ 
تمامیت ارضي ُملک و مملکت است. این فعال سیاسي 
ضربه خوردن هاي کشور از این ناحیه را یکي از زمینه هاي 
مهم براي تحقیق پژوهشگران دانست و گفت: در تاریخ 

همیشه کم کاري حاکمان را ادیبان و حکما با آثار خود 
جبران کرده و نخ تسبیح وحدت ملي شده اند. مرعشي 
ادامه داد: فضا و حکما هرچه حکام و ساطین در تاریخ 
بر باد دادند را جبران کردند و امیدواریم این فجایع دیگر 
در تاریخ تکرار نش���ود. دبیر حزب کارگزاران سازندگي 
در بخش دیگري از سخنان خود با اظهار به این که به 
همراهي با اهالي شیراز افتخار مي کنیم گفت: شیرازیان 
میزبان تنها حکومت تمام ایراني و یکي از حکومت هاي 

خوب ایران بودند اگرچه از آن دفاع نکردند.  
 ف��رح ني��ازکار :خواج��وی کرمان��ی مقدمه 

حافظ بود  
ف���رح نیازکار می گوید: اهمی���ت خواجو در تاریخ 
غزل سرایی نه به جهت تقلید از سعدی است که به جهت 

آن است که مقدمه حافظ است.
به گزارش ایسنا، این مدرس دانشگاه و سعدی پژوه در 
بیستمین نشست از سلسله نشست های »برخوان سعدی« با 
اشاره به هفدهم دی ماه، زادروز خواجوی کرمانی، درباره آثار 
این شاعر سخن گفت و به مقایسه غزل های او با غزلیات 

سعدی شیرازی پرداخت.
نیازکار با تبیین پیشینه زندگی خواجوی کرمانی گفت: 
تاثر شاعران از محیط اطراف و عشق و الفت شان به دیار 
و ش���هر و کاشانه خود نشان از اهمیت این امر به عنوان 
هویت فرهنگی و اقلیمی آنان دارد؛ برخی از ش���اعران تا 
پایان عمر خویش زادگاه خود را ترک نکرده اند و برخی 
سال ها در دیگر سرزمین ها زیسته اند و تجربیات حاصل از 
این سفرها را در آثار خویش با مردمان  در میان نهاده اند. 
او در ادامه اظهار کرد: بس���یاری از آنان در اشعارش���ان نام 
زادگاه و ش���هر خود را به نیکی و برخی نیز با دلتنگی و 
رنجوری یاد کرده اند و به همین دلیل نیز روی به مهاجرت 
نهاده، دیار خود را ترک کرده و در اقلیمی دیگر س���اکن 
شده اند و آن دیار را ستوده اند؛ چنان که خواجوی کرمانی 
در اش���عار خویش چنین یاد می کند؛ "ّخرم آن روز که از 
خطۀ کرمان بروم/ دل و جان داده ز دس���ت از پی جانان 
بروم" و با افکندن رحل اقامت در شیراز، چنین می سراید؛ 
"هر نس���یمی که از آن خطه نیاید باد اس���ت/ خنک آن باد 

که از جانب یراز آید".

3 اخبار داخلي
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 وزیرآموزش و پرورش:ایجاد نشاط و امید در مدارس 
مانع بروز آسیب های اجتماعی می شود

موضوعات اجتماعی با نگاهی شاعرانه در گالری»آ« 

 برنامه گالری های تهران در ماه آینده 

کوتاه آموزشيبرگزاري آيين بزرگداشت خواجوي كرماني در شيراز

لزوم بازنگری در آیین نامه خصوصی سازی رشته های پزشکی
دکتر نمکی، سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در نامه ای به دکتر اریجانی، معاون آموزشی این وزارتخانه بر بازنگری 

آیین نامه خصوصی سازی رشته های پزشکی تاکید کرد.
به گزارش ایس���نا و به نقل از وبدا، سرپرست وزارت بهداشت 
در این نامه با اشاره به مواردی از نارضایتی و شکوائیه نسبت به این 
آیین نامه تاکید کرد، در اس���رع وقت به این موضوع رس���یدگی و در 

صورت لزوم نسبت به بازنگری آن اقدام شود.
پیش از این، دی ماه سال  جاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی آیین نامه ای را اباغ کرده بود که طی آن به 
سرمایه گذاران بخش خصوصی اجازه می داد تا دانشگاه علوم پزشکی 
خصوصی تاسیس کنند، امری که انتقادات متعددی از سوی جمعیت 

دانشجویی به همراه داشت.
 فراخوان جذب »راهبران آموزشی« در تابستان

مدیرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینکه با پیگیری های صورت گرفته موافقت اصولی "پس���ت" راهبران 
آموزشی را دو ماه پیش دریافت کردیم و از این پس افراد را تحت 
عنوان »راهبر آموزش���ی« به صورت ساختارمند بکار خواهیم گرفت 
گفت: اما اکنون درحال تنظیم ش���رح ش���غل و وظایف آنها و تنظیم 
حکم کارگزینی ش���ان هستیم که به کمک معاونت توسعه و سازمان 
امور استخدامی در دست انجام است.اگر این فرایند طی شود پست 
راهبر آموزشی در طبقه بندی معلمان کشور قرار می گیرد و بخشی از 

نگرانی ها و دغدغه هایشان رفع می شود.
مرتضی شکوهی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به روند جذب 
راهبران آموزش���ی در وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: در حال 
حاضر حدود ۳000 راهبر آموزشی داریم که وظیفه راهنمایی و نظارت 
معلمان کاس های چند پایه، روستایی و  عشایری را برعهده دارند. 

راهبران از بین بهترین معلمان ما انتخاب می شوند.
وی افزود: طی یک فرایند پیش بینی ش���ده اعام می ش���ود آنها 
که عاقه  مند به این پس���ت هس���تند اعام داوطلبی کنند. استان های 
م���ا ای���ن افراد را ثبت نام می کنند و یک مصاحبه حضوری از آنها به 
عمل می آید و در نهایت واجدین صاحیت انتخاب می شوند. راهبران 
آموزشی معلمان و صاحب تجربه خوبی بوده و سطح تحصیاتشان 

بااتر است.
مدیرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش درباره 
وظایف و ماموریت های راهبران آموزش���ی گفت: راهبران می توانند 
ب���ه معلمین ما در مناطق کمتر برخوردار که ممکن اس���ت تعدادی 
جدیدااس���تخدام یا سرباز معلم باشند کمک کنند تا بتوانند خدمات 
مناس���ب آموزشی و پرورش���ی ارائه دهند و کمک کنند آنها بخوبی 
طراحی آموزشی کنند، مدیریت کاس های چند پایه را بخوبی انجام 
داده و دانش آموزان را در فرایند یادگیری فعال نگه دارند و تکالیف 

مناسب ویژگی های دانش آموزان آن کاس ها ارائه دهند.
وی درباره جذب راهبران آموزشی در سال آتی گفت: هر ساله 
فراخوان جدید می دهیم و با توجه به اینکه در ایام تابس���تان تعدادی 
راهبران آموزشی بازنشسته می شوند و یا تغییر پست می دهند، استان ها 
در تابس���تان اطاع  رس���انی می کنند و داوطلبان فرایندها را طی  و در 
ص���ورت پذیرش، آموزش های ازم را دریافت و از اول مهر مدارس 

را مورد نظارت قرار می دهند.
 5  انتصاب جدید در وزارت آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش پنج مشاور و مدیر جدید منصوب کرد 
که جدیدترین انتصاب او محمد خرم بود که عهده دار سرپرستی دفتر 

امور مجلس وزارت آموزش و پرورش شد.
به گزارش ایس���نا، خرم در حال حاضر به عنوان مش���اور وزیر 

آموزش و پرورش نیز فعالیت می کند.
بطحائی همچنین در احکامی »بهروز امیدی« را به عنوان »سرپرست 
دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری«، »اسماعیل دلفراز« 
را به عنوان مشاور و »منصور اردستانی« را به  عنوان »سرپرست دفتر 
حقوقی، اماک و حمایت قضایی« و »بیات س���لطانی« را به عنوان 
»سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری« 

منصوب کرد.
به گزارش ایسنا، هفته گذشته »امیرعلی نعمت الهی« به عنوان قائم 
مقام و سرپرس���ت مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی، 
»شاپور محمد زاده« به عنوان مشاور و دستیار ارشد و »مرتضی نظری« 

به عنوان مشاور در امور مطالعات اجتماعی منصوب شدند.
  عمده مطالبات معلمان خرید خدمات تا پایان سال 

پرداخت می شود
معاون توس���عه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش با 
بیان اینکه عمده مطالبات معلمان خرید خدمات تا پایان سال پرداخت 
می شود، گفت: تاش می کنیم حقوق این معلمان را به روز کنیم و مانند 

سرباز معلمان و نیروهای حق التدریس ماهیانه پرداخت شود.
عل���ی الهیا ر ترکم���ن در گفت وگو با فارس، اظهار کرد: درحال 
حاضر ۳۳0 هزار نفر دانش آموزان مناطق مختلف از طریق طرح خرید 

خدمات تحت پوشش تحصیل هستند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در سال های گذشته ردیف مشخصی 
برای پرداخت حقوق افرادی که در این طرح فعالیت می کنند، اختصاص 
داده نشده بود یک مقدار پرداخت های آنها با کندی مواجه شد و برای 

ما مطالبه ایجاد کرده بود.
الهیار ترکمن اضافه کرد: ما امسال برای خرید خدمات آموزشی 
ردیف ایجاد کردیم ولی هر تخصیصی که از این ردیف گرفتیم اول 
مطالبات س���ال های قبل را تسویه کردیم که تا بهمن ماه سال گذشته 
تسویه شده است و پیگیری می کنیم تا هرچه زودتر مابقی مطالبات را 

پرداخت کنیم و از شرمندگی این عزیزان بیرون آییم.
وی تصریح کرد: س���عی می کنیم تا آخر س���ال عمده مطالبات 
معلمان خرید خدمات را پرداخت کنیم البته چند ماه و به چه مقدار 

را  نقدینگی خزانه تعیین می کند.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش افزود: 
ت���اش داریم حقوق این معلم���ان را به روز کنیم و مانند نیروهای 
حق التدریس و سرباز معلمان به صورت ماهیانه پرداخت شود که این 

اقدام جزو اولویت های ماست.

 آيت اه عل�ي كاظمي اردبيل�ي

جانش���ین کام��ل زهرای اطهر، زینب است
نور چش���م حضرت ختم پیمبر زینب است

 
بحث ارزش ها اگر مطرح ش���ود اندر میان

بی تأمل با هم��ه عالم برابر زینب اس���ت
            

او شکوه حضرت حّق است اندر عرش و فرش
شکر گویم باره����ا از ع��رش برتر زینب است

 
آن که ک���رده عال�م���ی را از ف��روغ روی خود

چون شب مهتاب و جان پرور منّور زینب است
 

در مناع���ت، حیدر ثانی بُود از این س���بب
افتخار حیدر و اواد حی�در زینب اس���ت

 
مایۀ عیش و س���رور مصطفی در جان و دل

همچنان محبوب���ۀ خّاق داور زینب است
 

آن که در راه برادر، داده ف���رزندان خویش
دی���ده در دل بارها داغ برادر زینب اس���ت

 
در حجاز و کربا و شام و در جاهای سخت

آن ک���ه ب��وده با برادر یار و یاور زینب است
 

آن که همچ��ون بلبل���ی شوریده اندر گلِستان
ناله ها کرده است بر گل های پرپر زینب است

 
آن که بوسیده است حلقوم حسین تشنه لب

روی خاک ک��ربا بر ج��ای م����ادر زینب است
 

بوسه ها کرده است آن که با لب خونین خود
باره����ا از پی�ک����ر عبّاس و اکب��ر زینب است

 
از برادر بر گ���رفته آن ک���ه در گرداب غ����م

جسم خون آلوده و قنداق اصغر زینب است
 

آن که اندر حادثات سخت شیر افکن همی
ایس���تاده چون یکی سَد سکندر زینب است

 
ِشکوه ای هرگز نکرده آن که پیش هیچکس

لحظه ای از گردش چرخ ستمگ��ر زینب است۱ 
 

آن که ش��ور و ولوله انداخته اندر جه���ان
از سر و زلف پریشان ، دیدۀ تر زینب است

 
در میان        قتلگاهی ک���ه به خ�����ون آغشت���ه  ب����ود

ندبه آن کس کرده بر آن جسم بی سر زینب است
 

شأن زینب با کام و کلمه کی آید به دست ؟
»کاظمی« بس کن، ز ه�ر واژه ف��راتر زینب است

 

۱- این بیت اش���اره به این مطلب دارد که وقتی یزید در مجلس 
خود به حضرت زینب جسارت کرد و گفت: کیف رایت صنع اه )یعنی 
کار خدا را چگونه دیدی ؟( حضرت زینب بی تامل فرمود:ما رایت اا 

جمیا )یعنی همه را زیبا و جمیل و دلپسند دیدم(.

جانشین کامل زهرای 
اطهر، زینب است

 رشد ۱۳ درصدی بودجه دانشگاه
 فنی و حرفه ای در سال ۹۸ 

رییس دانشگاه فنی و حرفه ای با اشاره به رشد ۱۳ درصدی بودجه 
این دانشگاه در سال ۹۸ تاکید کرد: متاسفانه این میزان رشد بودجه دانشگاه 
و درعین حال عدم تخصیص به موقع این بودجه به هیچ عنوان اهداف 

برنامه ششم مبنی بر توسعه رشته های مهارتی تحقق نخواهد یافت.
دکتر ابراهیم صالحی عمران در گفت وگو با ایس���نا ضمن انتقاد از 
وضعیت بودجه اختصاصی به دانش���گاه ها، اظه���ار کرد: با وجودی که 
هزینه های جاری دانش���گاه بسیار باا اس���ت اما تخصیص های مناسبی 
صورت نمی گیرد و درحال حاضر با گذش���ت ۹ ماه از س���ال فقط ۷0 
درصد بودجه این دانش���گاه تخصیص پیدا کرده و ۱۵ درصد این میزان 
از سوی خزانه پرداخت نشده است،  ضمن اینکه کل این مبلغ نیز کفاف 

هزینه ها را نمی دهد.
وی در ادامه با بیان اینکه باید فکری به حال آموزش عالی کشور کرد،  
گفت: براساس ایحه دولت، بودجه دانشگاه فنی و حرفه ای در سال ۹۸ با 
رشد ۱۳ درصدی مواجه شده است اما این میزان رشد در بودجه نمی تواند 

جوابگوی ارتقای کیفیت در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باشد.
رییس دانشگاه فنی و حرفه ای با بیان اینکه این دانشگاه با ۱۷۳ دانشکده 
و آموزش���کده یکی از بزرگ  ترین دانش���گاه های کشور است، اظهارکرد: 
بیش از ۲00 هزار دانشجو دراین دانشگاه تحصیل می کنند و درمجموع 
بیش از ۹00 کادر آموزش���ی در مجموعه دانش���کده های فنی و حرفه ای 
کشور فعالیت می کنند که اگر بودجه مناسبی در اختیار دانشگاه قرار بگیرد 
و تخصیص های به موقع داش���ته باشیم، می توانیم در حوزه آموزش های 

مهارتی و اشتغال فارغ التحصیان نقش موثرتری ایفا کنیم.
دکتر صالحی عمران با بیان اینکه درسال های اخیر آموزش عالی به 
طور کلی به س���مت تقاضای اجتماعی سوق پیدا کرده است، افزود: این 
موضوع در مورد متقاضیان کنکور که بیش���ترین جمعیت آن هرس���ال به 
سمت رشته های علوم تجربی گرایش پیدا می کنند، بیشتر صدق می کند. 
متاس���فانه دانشگاه ها و آموزش عالی ما اسیر تقاضاهای اجتماعی شده اند 
و سیاس���تگذاران بدون برنامه ریزی دقیق به سمت برآوردن این تقاضاها 

حرکت می کنند.
وی تصریح کرد: تصور غلط عموم این است که فرد با اخذ مدرک 
می تواند وارد کارهای دولتی شود، در صورتی که باید در نظر داشت که 
دانش آموختگان با مهارت  افزایی می توانند وارد کارهای دولتی و اداری 

شوند که رفع این موضوع نیازمند فرهنگ سازی است.
رئیس دانش���گاه فنی و حرفه ای اظهار کرد: باید با افزایش رشته های 
مهارتی به اشتغال  زایی کمک کرد و اینکه چه نوع مهارت هایی می تواند 

ورود افراد به بازار کار را تسهیل کند، نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه روح آموزش عالی بیشتر متوجه کمیت  گرایی است 
و این موضوع موجب آسیب شده، تصریح کرد: استخدام دولتی پاسخگوی 
تقاضاهای اشتغال جامعه دانشگاهی نیست و باید به حوزه مهارت های 

سخت و نرم توجه شود.

حسن حاجی نوری مجسمه ساز پیشکسوت درگذشت 

حسن حاجی نوری هنرمند پیشکسوت مجسمه ساز 
در ۹۲ سالگی در تهران از دنیا رفت.

به گزارش ایسنا داریوش حاجی نوری، پسر این 
هنرمند با تایید این خبر، گفت: پدرم پنجش����نبه )۲0 
دی ماه( بر اثر کهولت سن از دنیا رفت. او از مشکل 

ریوی رنج می برد.
پسر این هنرمند که خودش مجسمه ساز است، 
بیان کرد: مراس����م خاکسپاری روز شنبه )۲۲ دی ماه( 
انجام می ش����ود و به احتمال زیاد پیکر ایش����ان در 
 قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده 

شود.
او گفت: از آنجا که به روزهای تعطیل خوردیم 
هنوز هیچ هماهنگی  انجام نش����ده است و برنامه ای 
برای اینکه مراس����م تشییع از کجا انجام شود، وجود 
ندارد. برای گرفتن مس����جد و مراسم ختم هم پیگیر 

شدم اما هنوز موفق به انجام این کار نشدم.
حاجی نوری اعام کرد: اگر می شد از جایی مثل 
خانه هنرمندان مراسم تشییع انجام شود و مسئوان 
مربوطه این هماهنگی را به وجود می آوردند، خیلی 
بهتر بود زیرا من به اندازه کافی درگیر تشریفات مراسم 

هستم و زمانی برای هماهنگی این برنامه ها ندارم.
در بیش����تر آثار حسن حاجی نوری، ایران باستان 
مورد توجه قرار گرفته اس����ت و او جایگاه ویژه ای 
در زمینه مجسمه سازی شهری دارد. از این هنرمند 
پیشکسوت در سال ۱۳۹۲ و در سی وپنجمین نشست 

پژوهشی نگارخانه برگ تجلیل شد.
جواد مجابی، هنرمند نقاش و پژوهش����گر در 

مراسم تجلیل از این هنرمند، از حسن حاجی نوری 
ب����ه عنوان یکی از این هنرمندانی که مظاهر تاریخی 
ایران مثل بازسازی ستون تخت جمشید را پیش روی 
م����ردم می گذارد، یاد کرد و گفت: حاجی نوری یکی 

از کسانی است که حق او شناخته نشد .
این هنرمند، سازنده مجسمه ای به ارتفاع ۱۲ متر 
برای کش����ور آرژانتین بود که در مدت دو سال در 

محل تخت جمشید ایران ساخته بود.
حسن حاجی نوری متولد ۱۳0۵ در جواهردشت 
 اس����ت و اولین آموزه های هنری اش را نزد اس����تاد
  رحی����م زاده ارژنگ  یاد گرفت و درس����ال ۱۳۲۳ 
کارگاه ش����خصی اش را دایر کرد و بعد ها به عنوان 
مدرس نقاشی و مجسمه سازی در اداره کل هنرهای 

زیبا مشغول به خدمت شد.
این هنرمند در س����ال ۱۳۳6 با س����اخت ماکت 
مجسمه اردشیر بابکان، مقام اول مسابقه پیکره سازی 
را گرفت و ماکت هایی از آثار باستانی ایران به سفارش 

موزه  ایران باستان ساخت.
حاجی نوری در س����ال ۱۳6۸ نشان درجه یک 
هنری خود را از وزارت فرهنگ و ارش����اد اسامی 

دریافت کرد.
ازم ب����ه یادآوری اس����ت مدیر روابط عمومی 
معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی درباره 
مراسم تشییع پیکر این هنرمند گفت: با هماهنگی های 
انجام شده، پیکر این هنرمند روز یکشنبه ساعت ۱0 
صبح از مقابل خانه هنرمندان تهران به سمت بهشت 

زهرا تشییع می شود.

روایت میکائیل شهرستانی از نمایش آوازه خوان 
خیابان های منهتن

 ۱۱  انیمیشن کوتاه ایرانی
 در دانمارک

میکائیل شهرستانی گفت: سیستم 
اجرایی تئاتر در این دوران، رویکردی 
م���ادی و تج���اری دارد و بر این 
اساس"آوزاه  خوان خیابان های منهتن" 
را در مقابله و اعتراض به این جریان 

روی صحنه آوردم.
س���رویس تئات���ر هنرآناین: 
نمای���ش "آوازه خ���وان خیابان های 
براساس طرحی از میکائیل  منهتن" 
شهرستانی به نویسندگی نیما مهر به 
کارگردانی و بازی میکائیل شهرستانی 
از ۱۹ دی ماه ساعت ۱۹:۳0 در سالن 
چهارس���و مجموعه تئاترشهر روی 

صحنه است. 
میکائیل شهرستانی در گفت وگو 
با خبرنگار هنرآناین درباره موضوع و 
مضمون نمایش "آوازه خوان خیابان های 
منهت���ن" گفت: این نمایش به نوعی 
درباره سیستم فرهنگی اجتماعی دهه 
پنجاه و شصت آمریکاست و در آن 
دوران، قوانینی بر سیستم جاری سینما 
و تئاتر آن عصر وضع شد. این نمایش 
به روزهای پایانی عمر بازیگر ذخیره ای 
می پردازد که عاقمند بود تا آرزوهایش 

در تئاتر برادوی تحقق یابد. 
این بازیگ���ر و کارگردان تئاتر 
ضمن بیان اینکه تمرینات این نمایش 
ح���دود یک ماه ب���ه طول انجامید، 
درباره سبک و فضای اجرایی این اثر 
نمایشی خاطرنشان کرد: "آوازه خوان 
خیابان های منهتن" کاماً رئالیستی اجرا 

 می ش���ود و تلفیقی از دو هنر تئاتر و
 سینماست.  به بهانه ضرورت درام 
از ای���ن دو هنر به گونه ای در هر دو 

مدیوم بهره بردیم. 
او در خص���وص ایفای نقش 
در ای���ن نمایش عنوان کرد: از آنجا 
که مدت ها مقاات و یادداشت هایی 
را مبنی ب���ر رویکرد و دیدگاهم به 
سیاست های جاری در عرصه فرهنگ 
و هنر در روزنامه های کثیراانتش���ار 
منتشر می کردم اما به نظرم کافی نبود، 
تصمیم گرفتم تا نظراتم را در قالب 
اثری دراماتیک و با بازی خودم توضیح 
دهم تا ش���اید چشمی بینا و گوشی 

شنوا پیدا شود.
شهرستانی ضمن ابراز تاسف 
نس���بت به اینکه تئاتر جریان ساز به 
زیر سیطره و سایه سلبریتی ها است، 

تصریح کرد: متاسفانه کارگردانان و 
سیس���تم اجرایی تئاتر در این دوران 
تفک���ر و رویکردی مادی و تجاری 
دارند و بر این اساس این نمایش را 
در مقابله و اعتراض به این جریان به 

صحنه آوردم.
 او در ادام���ه اضاف���ه کرد: به 
نظرم وظیفه امثال ما و رسانه هاست 
تا با اطاع رسانی دقیق چند جانبه و 
چند سویه، هجمه ای از مخاطبان و 
تماشاگران تئاتر را به سمت و سوی 
آثار نمایشی غیر مادی و تفکربرانگیز  
هدای���ت کنند و این تنها انتظار من 
از سیس���تم فرهنگی و هنری جامعه 

است.
عاقه مندان به منظور تهیه بلیت 
نمایش "آوازه خوان خیابان های منهتن" 

به سایت تیوال مراجعه کنند.

یازده انیمیشن کوتاه ایرانی که 
در س���ال گذشته حضور موفقی در 
رویدادهای بین المللی داش���تند، در 
جشنواره فیلم کپنهاگن کشور دانمارک 

اکران می شوند .
به گزارش مهر، ۱۱ انیمیش���ن 
کوتاه ایرانی که در س���ال گذشته در 
رویدادهای بین المللی موفق بودند، 
در بخش ویژه ای در چهارمین دوره 
 VOID ilmجشنواره فیلم کپنهاگن
festival در کش���ور دانمارک اکران 

می شوند.
این بخش که با نام فیلم کوتاه 
ایرانی است، شامل فیلم های »آلفابت« 
ب���ه کارگردانی کیان���وش عابدی، 
»پیشخدمت« به کارگردانی فرنوش 
عاب���دی، »گرگم و گله می برم« به 

کارگردانی امیرهوشنگ معین، »باانس« 
به کارگردانی برزان رس���تمی، »مرد 
دودکشی« به کارگردانی مقداد اخوان، 
»چش���م انداز خالی« به کارگردانی 
علی زارع  قنات نوی، »قایم باشک« به 
کارگردانی محسن شکر طلب، »یال 
و کوپال« به کارگردانی شیوا صادق 
اس���دی، »آقای گوزن« به کارگردانی 
مجتبی موسوی، »روباه« به کارگردانی 
صادق جوادی و »بدو رستم بدو« به 

کارگردانی حسین مایمی می شود.
عنوان این بخش »صنعت پررونق 
و هیجان انگیز انیمیشن کوتاه ایران« 

است.
این جش���نواره ۲۴ ژانویه تا ۲ 
فوریه برابر با ۴ تا ۱۳ بهمن ماه برگزار 

می شود .
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امام جمعه موقت تهران تغییر 
در ن���گاه به نظام بودجه ریزی در 
کوتاه مدت را ضروری دانست و 
گفت: دستگاه مالیاتی برای آن که 
عادانه مالیات دریافت کند، نیازمند 
اطاعات است و همه دستگاه ها باید 
اطاعات را طبق قانون در اختیار 

نظام مالیاتی قرار دهند.
به گزارش ایرنا، حجت ااسام 
و المسلمین »محمد حسن ابوترابی 
ف���رد« در خطبه های  نماز  جمعه 
تهران افزود: بسیاری از صاحبنظران 
اعتقاد دارند تفاوت معناداری بین 
ایحه بودجه 98 با سال های گذشته 
به جز افزایش ارقام متناس���ب با 
تورم دیده نمی شود. البته اقدامات 
شفاف س���ازی ش���کل گرفته   و 
قدم های کوتاه برای کاهش بعضی 
از هزینه ها برداشته شده است، اما 
این اقدامات متناس���ب با تحول و 
تغییر و حرکت به س���مت بودجه 

مبتنی بر عملکرد نیست. 
ابوتراب���ی ف���رد تحول در 
سیاس���ت های مالی، پولی و نظام 
بانکی کشور را ضروری دانست و 
گفت: اگر سیاست های پولی اصاح 
نشود پدیده تورم از جامعه رخت 
بر نخواهد بست و اگر نظام بانکی 
اصاح نش���ود رشد برای کشور 

چالش های عمده ایجاد می کند. 
وی ب���ا تاکی���د بر ضرورت 
تغییر در س���اختار مالیاتی کشور 
گفت: ساختار مالیاتی کشور قابل 
قبول نیس���ت. امروز صاحبنظران   
می گویند ح���دود 40 تا 50 هزار 
میلی���ارد تومان یا بیش از آن فرار 

مالیاتی داریم. 
ابوتراب���ی فرد با بیان این که 
اصاح نظام مالیاتی به معنای افزایش 
نرخ مالیات نیس���ت، تصریح کرد: 
امروز در تعریف حکمرانی خوب 
یکی از ش���اخص ها نظام مالیاتی 
فراگیر،جامع و عادانه است و ما با 

آن فاصله بسیار زیادی داریم. 
وی با تاکید بر لزوم جلوگیری 
از فرارمالیاتی در کشور این امر را 
زمینه سازفساد اقتصادی   برشمرد 
و گفت: پایه های مالیاتی باید افزایش 

پیدا کند.
از بس���یاری حوزه ها مالیات 
دریافت نمی کنیم. بعضی از افرادی 
که دستگاه قضایی آنها را محاکمه 
کرد به عنوان انس���ان متخلف در 
نظام اقتصادی کشور دهها حساب 
بانکی داشتند، منابع کانی جابه جا 

ش���د و یک ریال پرداخت مالیاتی 
نداشتند. 

ابوترابی فرد با تاکید بر لزوم 
کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهای 
واقعی اظهارداشت: نمی توان بدون 
کاهش هزینه ها قدمی برداش���ت. 
یکی از کشورهای همسایه در آغاز 
اصاحات اقتصادی متوسط تورم 
60 درص���د را تجربه می کرد که با 
مدیریت هزینه ها قدم های اصولی 

برداشت. 
وی ادامه داد: باید هزینه ها را 
مدیریت کنیم و افزایش حقوق ها 
متناس���ب با منابع واقعی بودجه 

تعریف شود. 
امام جمعه موقت تهران اضافه 
ک���رد: در ظاهر پیام می دهیم که 
10 درصد 20 درصد حقوق شما 
را افزای���ش دادیم اما در پس این 
پرده پیام این اس���ت که 30 درصد 
40 درصد ارزش پول شما را پایین 

آوردیم. 
ابوتراب���ی فرد با تاکید بر این 
که کاهش هزینه های عمومی باید 
جزو مسائل اصلی باشد به بودجه 
یکی از نهادها در س���ال های اخیر 
اش���اره کرد و گفت:در طول سال 
93 تا سال 98 اعتبارات هزینه ای 
و اختصاصی یک نهاد 225 درصد 
رشد دارد در حالی که باید در جهت 

کاهش هزینه ها حرکت کنیم. 
وی تصریح کرد: اس���تقال 
بانک مرکزی امروز مطالبه جدی 
رهبرمعظم انقاب است. افزایش 
نظارت قانونمند و سیستمی بانک 
مرک���زی بر بانک ه���ای دولتی و 
خصوصی ضرورت اصلی و کلیدی 

انقاب و نظام است.
ابوترابی فرد همچنین پیشنهاد 
مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر 
این که تمامی درآمدهای حاصل از 
نفت به صندوق توسعه واریز شود 
را درس���ت خواند و یادآور شد: 
دولت اگر نیازی دارد 14میلیارد دار 
برای کااهای ضروری و اساس���ی 

از صندوق توس���عه دریافت کند.
اگ���ر هزینه ها با منابع تطبیق نکرد 
ک���ه نمی کند مجددا می تواند از 
صندوق توسعه به صورت شفاف 
و با روش های مناس���ب و نظارت 

بانک مرکزی   استفاده کند.
ام���ام جمعه موق���ت تهران 
همچنین با تاکید بر این که قوام و 
قیام جامعه به اقتصاد سالم، مولد، 
دانش بنی���ان و مدیریت صحیح 
مصرف و نه متکی بر اقتصاد نفت 
اس���ت، گفت: در آستانه تصویب 
ایحه بودجه سال 98، مجلس باید 

به این حقیقت چشم بدوزد.
وی اظهار داشت: برای حرکت 
و تعالی جامعه و استحکام و اقتدار 
جامعه انس���انی و اسامی باید به 
حوزه اقتصاد توجه ویژه داش���ته 

باشیم.
خطیب  جمعه تهران یادآورشد: 
اقتصاد در جامعه اس���امی صرفا 
هدف نیست بلکه ابزاری برای تعالی 
و تکامل انسان و جامعه اسامی و 
رس���یدن به معرفت، علم و تربیت 
انسانی که در قله ها پرواز می کند، 

است.
وی ب���ا بیان این که در آیات 
الهی به جامعه آراسته به نور ایمان 
اش���اره شده است، عنوان کرد: بر 
اساس فرامین خداوند متعال، کسانی 
که در مدرس���ه قرآن و وحی زانو 
زده، در پرتو انوار نورانی وحیانی 
حرک���ت می کنن���د و آموزه های 
وحیانی و فرامین رس���ول مکرم 
اس���ام و پیشوایان معصوم دین را 
نقش���ه راه قرار داده اند، ثمره این 
سلوک رسیدن به حیات علمی و 

معرفتی است.
امام جمعه موقت تهران این 
نکته را یادآور شد: انسانی که سخن 
خدای متعال را استماع می کند و 
به مبدا و معاد ایمان دارد، انس���ان 

زنده است.
ابوترابی فرد خاطرنشان کرد: بر 
اساس آیات الهی کسانی که تحت 
انظار پیامبر اکرم )ص( و در حیات 
عقانی و معرفتی قرار دارند در یک 
مرتبه ای از حیات علمی هس���تند 
و اف���رادی با تذکرات پیامبر )ص( 
بیدار می شوند که دارای مرتبه ای 
از خش���یت، معرفت و علم بوده و 
بعد از آن که به مدرس���ه وحی راه 
یافتند به قله های حیات دست پیدا 
می کنند که با حیات گذش���ته آنها 

قابل مقایسه نیست.

خطیب جمعه تهران:همه دستگاه ها باید اطاعات 
ازم رابه  نظام مالیاتی  بدهند

نخس���ت وزیر عراق در دیدار با وزیر نفت ایران 
بر اهمیت تقویت روابط با جمهوری اس���امی ایران در 

بخش های مختلف بویژه نفت و گاز تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، عبدالمهدی در دیدار با بیژن زنگنه 
وزیر نفت جمهوری اسامی ایران و هیات همراه با وی، 
به عمق روابط دو ملت و دو کشور همسایه ایران و عراق 
اشاره کرد و بر اهمیت تقویت آن در زمینه های مختلف 

در راستای منافع دو ملت تاکید کرد.
نخست وزیر عراق همچنین همکاری در زمینه های 
نفت و گاز را از مهمترین زمینه هایی دانست که در روابط 

دو کشور باید تقویت شود.
وزیر نفت جمهوری اسامی ایران هم در این دیدار 
که ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسامی ایران در عراق 
و ثامر الغضبان وزیر نفت این کش���ور و هیات هایی از 
مدیران ارشد بخش نفت و گاز دو کشور حضور داشتند، 
از س���طح روابط دو کشور ابراز خرسندی کرد و گفت: 
امیدواریم روابط دو کشور توسعه یابد و بویژه در بخش 
نفت و گاز همکارهای مشترک بیشتری صورت گیرد و 

ایران بتواند نیازهای عراق را تامین کند.
وی همچنین انتخاب عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر 
جدید عراق را تبریک گفت و نسبت به برقراری ثبات و 

رشد هر چه بیشتر در عراق اظهار امیدواری کرد. 
همچنین بیژن زنگنه و ثامر الغضبان وزیران نفت ایران 
و عراق در پایان مذاکرات هیات های دو کشور در بغداد، 
در یک کنفرانس خبری کوتاه بر گسترش روابط از جمله 

در حوزه انرژی تاکید کردند.
الغضبان گفت: مذاکرات در ادامه صحبت های دیدار 
یک ماه قبل در حاشیه اجاس اوپک و با هدف بررسی 

زمینه های همکاری دو کشور انجام شد.
وی روابط دو کشور دوست و برادر ایران و عراق 

را روابطی خوب و گس���ترده در حوزه اقتصاد و تجارت 
دانس���ت و گفت که دو طرف بنا دارند آن را در حوزه 

انرژی هم گسترش دهند.
وزیر نفت عراق گفت: افق های روش���نی در مورد 
همکاری فی مابین وجود دارد و در جریان مذاکرات امروز 
در خصوص این افق ها صحبت شد و بنا داریم توافق های 
انجام شده در گذشته را مبنای کار قرار دهیم و درصورت 

امکان به آن بیفزاییم.
بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسامی ایران هم با 
اش���اره به دیدارهایش با نخست وزیر و وزیر برق گفت 
که در این دیدارها در مورد مسائل مورد عاقه دو کشور 

بحث و تبادل نظر شد.
وی به وجود مشترکات فراوان تاریخی و فرهنگی 
میان دو کشور اشاره کرد و گفت که تهران و بغداد، هم 
در حوزه روابط دو جانبه و هم در سطح سازمان های بین 

المللی همکاری خوبی با هم دارند.
وزیر نفت ابراز امیدواری کرد که همکاری ها در زمینه 
نفت بین دو کشور افزایش یابد.الغضبان وزیر نفت عراق 
در پاس���خ به سوالی در باره برداشت از میادین مشترک 
نفتی گفت که بین دو کش���ور همکاری پیرامون بررسی 
مطالعاتی بر روی تعدادی از میادین مشترک وجود دارد 
اما دو طرف هنوز به توافق مشخصی درخصوص برداشت 

از این میادین نرسیده اند.
وی در عین حال همکاری در حوزه های مختلف میان 
دو کشور را گسترده دانست و خواستار تقویت آن شد.

زنگنه هم در پاسخ به سوال دیگری تاکید کرد که ایران 
بدلیل داشتن منابع کافی، مشکلی برای افزایش صادرات 

گاز به عراق ندارد.
وی همچنین بار دیگر بر نامشروع بودن تحریم های 

آمریکا علیه ایران تاکید کرد.

بانک مرکزی مطالب منتشره از 
سوی رسانه های معاند پیرامون یکی 
از بانک های کش���ور را در جهت 
ت���اش آنها برای ضربه زدن به بازار 

پول دانست.
به گزارش روابط عمومی بانک 
مرکزی، این نهاد ناظر پولی و بانکی 
کشور از هموطنان خواست در این 
زمینه هوشیاری ازم را داشته باشند 
و فریب فضاسازی رسانه های معاند 
را نخورند.در روزهای گذشته انتشار 
اخبار دروغ و شایعات بی اساس در 
برخی جریان های خبری وابسته به 
دشمن، سبب نگرانی سپرده گذاران 
یکی از بانک های خصوصی کشور 

شده بود.
در همین رابطه، بانک آینده هم 
در اطاعی���ه ای اع���ام کرد: از آن 
جایی که بانک ها در نظام اقتصادی 
کش���ورمان از اهمیت بسیار باایی 
برخوردار هس���تند؛ در زمان هجمه 
بیگانگان به س���اختارهای اقتصادی 
کش���ور بیش���تر مورد هدف قرار 
می گیرند؛ چنانکه در روزهای اخیر 
شاهد ادعاهای واهی و بی اساس از 
طرف رسانه ای معلوم الحال و به تبع 

بازنش���ر آن در شبکه های اجتماعی 
درباره عملکرد بانک بوده ایم.

در این بیانیه تاکید شده است: 
مدعیان و ش���ایعه پراکنان این روزها 
همان هایی هس���تند که در طول یک 
سال گذشته در جنگ اقتصادی، ابزار 
عملیات روانی شده اند. آنها مدتی نظام 
ارزی و اقتصادی کشور و زمانی بازار 
محصوات و مایحتاج مورد نیاز مردم 
را مختل کردند و امروز نام و اعتبار 
بانک ها و کارآفرینان را مورد حمله 

قرار می دهند.
انجام مطالعات برای استفاده از 

باک چین در بانک مرکزی 
دبیر کل بانک مرکزی از مطالعات 
متمرکز این بانک برای بهره گیری از 

فناوری باک چین خبر داد.
ب���ه گ���زارش روابط عمومي 
پژوهش���کده پولی و بانکی، محمد 
طالبی گفت: بس���یاری از مشکات 
موج���ود در دنیای مالی فعلی مانند 
جع���ل و کاهبرداری با سیس���تم 
Encrypt )رمزنگاری( پیشرفته ای 
ک���ه در باک چین وجود دارد، کًا 

متحول خواهد شد.
وی درباره اهمیت و ضرورت 

بررسی های جدی راجع به تکنولوژی 
BlockChain، با بیان اینکه باکچین 
تکنولوژی جدیدی است که در دنیا 
مطرح شده و پیش بینی می شود تحول 
بزرگ در دنیا بعد از اینترنت باش���د، 
افزود: پیش بینی می شود باک چین 
تمام ساختارهایی که توسط اینترنت 
ایجاد ش���د را وارد پاردایم جدیدی 
کرده و تحوات چشمگیری را رقم 

بزند.
دبی���ر کل بانک مرکزی  اظهار 
داش���ت: پیش بینی می شود که نظام 
مالی در عص���ر باک چین تا حد 
بس���یار زیادی تغییر کند.بر مبنای 
این تکنولوژی ساختارهای مبنی بر 
»نهادهای اداره کننده نظامات مالی به 
صورت متمرکز« تغییر خواهد کرد 
و در قال���ب اصطاحاً تکنولوژی 

باک چین اداره خواهد شد.
وی با اش���اره به رمز ارزهای 
جهانروا ادامه داد:  هم اکنون کشورها 
به سمت رمز ارزهایهای ملی و نشنال 
حرکت کرده اند که تحواتی را ایجاد 
خواهد ک���رد و همچنین بازارهای 
س���رمایه به سمت ابزارهایی رفته اند 

که مبتنی بر باک چین است.

آیین بزرگداشت نخستین سالگرد 
شهدای کشتی سانچی

آیین بزرگداشت نخستین سالگرد شهدای حادثه کشتی سانچی با حضور 
وزیر کار،خانواده های دریانوردان و جمعی از مس���ئوان در حس���ینیه ارشاد 

تهران برگزار شد.
به گزارش ایرنا، در این آیین جمعی از سفرا و کارداران کشورهای خارجی 
به همراه نمایندگانی از چین به همراه سفیر این کشور و سفیر کره جنوبی در 

تهران هم حضور داشتند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاش���یه این آیین از پرداخت یک 
میلیون و 217 هزار دار دیه به خانواده های شهدای حادثه سانچی خبر داد و 
گفت: این مبلغ به خانواده هایی که تشریفات قانونی مربوط به حصر وراثت 

را طی کرده و پرونده تشکیل داده اند، پرداخت شده است.
محمد شریعتمداری همچنین از پرداخت 340 هزار دار غرامت به فرزندان 
ش���هداي س���انچي خبر داد و در ادامه با ابراز تسلیت به خانواده های شهدای 
سانچی گفت: هیچ اقدامی جایگزین این ضایعه بزرگ نخواهد شد اما بابت 
سال های خدمتی که این شهدا داشته اند تمام کادر کشتی بیمه هستند و از 
ابتدای حادثه تاش شده تمام امکانات در توان شرکت ملی نفتکش در اختیار 

خانواده های آنان قرار گیرد.
وی همچنین از پرداخت 50 تا 60 میلیون تومان به عنوان مس���تمری به 
هر یک از خانواده های شهدای سانچی خبر داد و گفت: در حوزه استخدام 

فرزندان شهدا همه اینها به کار گرفته خواهند شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در دادگاه هنگ کنگ 
اصل موضوع تصادف کشتی ایرانی و چینی مطرح شده که مراحل توسط وکا 

و شرکت نفتکش ایران پیگیری می شود.
وی در عین حال از اخذ مبالغی بابت بیمه از س���وی ش���رکت های بیمه 
برای کشتی سانچی خبر داد و گفت: بیمه های بین المللی خسارت خود را 
)در ارتباط با آلودگی دریایی و امداد و نجات در دریاها طبق کنوانسیون های 

بین المللی( پرداخت کرده اند.
عضو کابینه دولت درباره تاثیر تحریم ها بر پیگیری مساله سانچی هم گفت: 

تا جایی که اطاع دارم در حوزه پرداخت بیمه مشکل خاصی وجود ندارد.
وی در عین حال تصریح کرد که روند رس���یدگی به موضوع سانچی با 
توجه به شدت و آمار تلفات باای سانحه نشان می دهد که امکان شناسایی 
مقصر وجود ندارد یا پایین است. با این وجود، موضوع در هنگ کنگ مطرح 
بوده و با انجام بررسی ها در آینده مشخص خواهد شد که تاکنون نتیجه ای 
حاصل نشده است.شریعتمداری با سخت خواندن تشخیص مقصر حادثه گفت: 
اگر بتوانیم تعیین کنیم که تقصیر با چه کسی بوده این خود یک امتیاز است 

اما شاید امکان پذیر نباشد.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران هم گفت: پرونده سانحه سانچی تا 
پنج ماه آینده در نوبت رسیدگی قرار می گیرد و دادگاه آن در هنگ کنگ یا 

چین برگزار می شود.
نصراه سردشتی اظهار داشت: بیمه گران انگلیسی طرف قرار داد شرکت 
مل���ی نفتکش با ادعاهایی ک���ه چین، کره و ژاپن برای آلودگی دارند به طور 

مستقیم با آنها در حال مذاکره هستند.
وی تصریح کرد: دادگاهی که قرار است در چین یا هنگ کنگ برگزار 
ش���ود، بحث درجه تقصیر را در حادثه س���انچی مشخص خواهد کرد که این 

دادگاه هم ارتباط زیادی با شرکت ملی نفتکش ایران ندارد.
مدیرعامل ش���رکت ملی نفتکش ایران در ادامه از پرداخت پول بیمه به 
11نفر از خانواده های شهدای سانچی خبر داد و گفت: به بقیه خانواده هایی 
که امور مربوط به انحصار وراثت را در دست انجام دارند، حق بیمه پرداخت 
خواهد شد.وی اضافه کرد: همچنین طبق مصوبه هیات مدیره این شرکت، یک 
نفر از اعضای درجه یک خانواده های شهدای سانچی به کار گرفته می شوند 

که تاکنون 13 نفر در این شرکت جذب شده اند.
نامبرده افزود: پرداخت مستمری به برخی از بازماندگان حادثه سانچی هم 
همانند خانواده های شهدا خواهد بود و اعضای خانواده این شهدا هم که هم 

اینک سر کار هستند، در جاهای مختلف شرکت به کار گرفته شده اند.
همچنین مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: یک نفر از بستگان 
درجه اول هر کدام از شهدای حادثه سانچی اعم از فرزندان و همسران آنها در 

شرکت ملی نفتکش یا دیگر سازمان ها استخدام می شوند.
جمشید تقی زاده اظهار داشت: این مساله شامل فرزندان بالغ شهدا بوده 
و حتی فرزندانی که به سن بلوغ نرسیده اند، پس از رسیدن به این سن در 
صورتی که تمایل داشته باشند و صاح بدانند در سیستم شرکت ملی نفتکش 

جذب خواهند شد.

مشكلي در واردات برنج برای تنظیم 
بازار شب عید وجود ندارد

  ب���ا افزای���ش 11/2 درصدی تخصیص ارز ب���رای واردات برنج، 
 نگران���ی در ای���ن زمینه ب���ه ویژه برای تنظیم بازار ش���ب عید وجود

 ندارد.
به گزارش روابط عمومي وزارت جهاد کش���اورزی، مسعود بصیری 
مدیرکل برنامه ریزی، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهادکشاورزی 
با اش���اره به اینکه  میزان کل ارز تخصیص یافته به برنج وارداتی برای 
رفع کس���ری این محصول در بازار مصرف تاکنون بیش از کل س���ال 96 
است، اظهار داشت: براساس اطاعات اخذ شده از معاونت امور تولیدات 
زراعی میزان تولید برنج کشور بین 2 تا 2/2 میلیون تن است و نیاز برنج 
وارداتی با احتساب سرانه مصرف 37/7 کیلو گرم برای هر نفر نزدیک 
به 800 هزار تا یک میلیون و 100 هزار تن برآورد ش���ده که این مقدار 

به غیر از ذخیره راهبردی است.
وی افزود: به رغم اعمال تحریم های ظالمانه، خوش���بختانه با برنامه 
ریزی هایی که از قبل صورت گرفته در همه کااهای اساس���ی از جمله 
برنج وضع ذخایر راهبردی در شرایط بسیار خوبی است و هر زمان بازار 

نیاز به ورود دولت داشته باشد می توانیم ورود پیدا کنیم.
بصیری با بیان این که از ابتدای سال تا 15 دی بالغ بر یک میلیون 
و 117 هزار تن برنج وارد کش���ور ش���ده است، اظهار داشت: واردات 
برنج از کش���ورهای هند، پاکس���تان و تایلند انجام می شود و سامت و 
استانداردهای این برنج ها از سوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی تایید می شود.
وی زمان ممنوعیت واردات برنج را از 31 مرداد س���ال 98 اعام 
کرد و گفت: با توجه به ش���رایط تحریم، ضرورت تامین برنج به اندازه 
کاف���ی در ب���ازار، رفع نگرانی ها و جلوگی���ری از افزایش قیمت برای 
 مصرف کننده، امسال ممنوعیت واردات برنج از 31 شهریور تا اوایل آذر 

اعمال شد.

رئیس کانون صرافان با تشریح مکانیزم تشکیل 
بازار متش���کل ارزی گفت: مکانیزم قیمت گذاری 
در این بازار براساس عرضه و تقاضا و به صورت 

شفاف و واقعی است. 
به گزارش خبرگزاری صدا و س���یما، رضا 
ترکاش���وند اظهار داشت: بازار متشکل ارزی، اتاق 
شفافی است که تشکیل آن در شورای پول و اعتبار 
به تصویب رسیده و همه بازیگران اصلی بازار در 

آن حضور دارند. 
وی درباره اصلی ترین کارگزاران و بازیگران 
این مجموعه افزود: کانون صرافان، کانون بانک های 
خصوصی و ش���ورای بانک های دولتی به عنوان 
بازیگران اصلی این بازار هستند و بانک مرکزی به 
عنوان ناظر عملیات، این بازار را رصد می کند تا 

این بازار سالم کار کند.
رئی���س کانون صرافان در م���ورد مکانیزم 
قیمتگ���ذاری در این بازار گفت: عرضه ای که در 
این بازار صورت می گیرد، در یک دوره زمانی آزاد 
است ولی معامله صورت نمی گیرد؛ سپس براساس 

میزان عرضه و تقاضا و قیمت هایی که ارائه می شود 
ب���ه صورت میانگین و با توجه به نرخ روز قبل، 
نرخی تعریف می شود و به عنوان نخستین معامله 
ش���روع به کار می کند و بر اساس آن بازار شکل 

می گیرد و به کارش ادامه می دهد.
وی با اشاره به اینکه همچنان قیمت گذاری های 
ارز به صورت شفاف نیست، گفت: صبح ها منتظر 
هستیم که نرخ ارز از دو بازار افشاری و سبزه میدان 
اعام ش���ود و این بازارها هم وابسته به بازارهای 
کشورهای همسایه مثل بازار هرات، سلیمانیه و دبی 
هستند که در این بازارها نرخی تعریف می شود و 

در بازار داخلی ادامه پیدا می کند.
ترکاشوند ادامه داد: بازار متشکل ارزی به دنبال 
این است که به صورت شفاف و براساس عرضه و 

تقاضا و فاکتورهای بازارهای داخلی عمل کند.
وی در باره زمان راه اندازی این بازار افزود: 
مقدمات حقوقی این بازار و س���اختار کلی آن  از 
طرف بانک مرکزی درحال تعریف شدن است و 
به محض اینکه مراحل حقوقی آن تمام شد، این 

بازار کارش را شروع می کند.
رئیس کانون صرافان افزود: تش���کیل بازار 
متشکل ارزی آرزوی 70 ساله در نظام ارزی کشور 
است و ما نیازمند این بازار بوده ایم که بدانیم عرضه 
در آنجا انجام می ش���ود و ادامه دارد و براس���اس 

واقعیات بازار، نرخ در آن تعیین شود.
وی درب���اره وضع فعلی بازار ارز گفت: بازار 
فعلی ارز،  تابع عرضه و تقاضا است و درصورتی 
که بتوانیم عرضه و تقاضا را مدیریت کنیم، می توانیم 

امیدوار به این بازار باشیم. 
ترکاش���وند ادامه داد: درحال حاضر این بازار 
توسط بانک مرکزی مدیریت می شود؛ یعنی تقاضا 
تعریف ش���ده و هر کسی می داند چه میزان ارز 
برای چه مقصودی در س���ال می تواند بگیرد و از 
طرفی عرضه هم تعریف و مدیریت می ش���ود و 
معلوم است که از چه کانال هایی عرضه صورت می 
گیرد، به چه طریقی ارز وارد کشور می شود،چگونه 
در گمرکات ثبت و تأیید شده و در داخل کشور 

توزیع می شود.
دستورالعمل دریافت وام  با ضمانت اوراق مالی اسامی 
 بانک مرکزی دستورالعمل نحوه تضمین شدن اوراق مالی اسامی برای دریافت 

تسهیات بانکی از سوی پیمانکاران عمرانی را به شبکه بانکی اباغ کرد.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزی، این دستورالعمل که با همکاری سازمان 
بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی تدوین شده و در جلسه کمیسیون مقررات 
و نظارت مؤسسات اعتباری این بانک به تصویب رسیده، فرآیند توثیق اوراق 
مالی اسامی نزد بانک های عامل را تشریح کرده است.گفتنی است: پیمانکارانی 
که چنین اوراقی در اختیار دارند، برای دریافت تس���هیات از بانک های عامل 
می بایست ابتدا فرم های نزد شرکت »سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه« را تکمیل کرده و پس از تأیید سازمان بورس، اقدام به ارائه این اوراق نزد 
بانک های عامِل اعطای تسهیات کنند.پیش از این هم اخذ تسهیات با ضمانت 
اسناد خزانه اسامی در شبکه بانکی مسبوق به سابقه بوده و اداره کل اعتبارات 

بانک مرکزی در بخشنامه 10 آبان 1396 این امر را تأیید کرده بود.

مدیر عامل س���ازمان حمایت 
از حق���وق مصرف کنن���دگان و 
تولیدکنن���دگان از برنامه ریزی این 
سازمان برای تحقق ساماندهی بازار 
خودرو در قال���ب مجموعه ای از 
سیاست های کان و اقدامات اجرایی 

در مدت معین خبر داد.
به گ���زارش روابط عمومي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
عباس تاب���ش به مصوبات جدید 
س���تاد تنظیم ب���ازار در دو بخش 
خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت 
گذاری شورای رقابت و همچنین 
خودروهای خارج از ش���مول این 
قیمت گذاری اشاره کرد و افزود: در 
بخش خودروهای پرتیراژ مشمول 
قیمت گذاری ش���ورای رقابت با 
توجه به شرایط جدید، خودروسازها 
مکلف به افزایش تولید بر اس���اس 
برنامه ارائه شده و مورد تایید وزارت 

صنعت، معدن و تجارت هستند.
وی ادام���ه داد: همچنی���ن 
ش���رکت های خودروسازی مکلف 
هستند حداقل 80 درصد تولید خود 
را به تعهدات معوق اختصاص داده 
و 20 درصد فروش فوری با هدف 

کاهش نرخ بازار داشته باشند.
مدیر عامل س���ازمان حمایت 
از حق���وق مصرف کنن���دگان و 
تولیدکنندگان متذکر شد: یکی دیگر 
از وظایف خودروس���ازها عمل به 
همه تعهدات فروش قطعی و فروش 
فوری بر اساس قیمت های مندرج در 

متن قرارداد است که هیچ افزایشی 
مشمول آنها نخواهد بود.

وی اضافه کرد: خودروسازان 
در تعهدات پیش فروش عادی که 
تاریخ های سررسید قرارداد آنها تا 31 
مرداد97 است به قیمت های مصوب 
مورد عمل در موعد تحویل)مندرج 
در فرم قرارداد( ملزم هس���تند و 
نباید افزایشی نسبت به قیمت های 

مصوب داشته باشند.
معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت اظهار داشت: برای تعهدات 
پی����ش فروش عادی با قیمت زمان 
تحویل که تاریخ های سررس����ید 
قرارداد آنها بین یک ش����هریور تا 
30 دی امسال است با لحاظ ارزش 
روز ودیعه مش����تری و افزایش های 
ناش����ی از تغییرات هزینه ای برای 
شرکت های خودروساز اعم از مواد 
اولیه و نوسانات نرخ ارز محاسبه و 
دریافت کنند.  وی درباره تعهدات 
فروش عادی که تاریخ های سررسید 
قرارداد آنها از ابتدای بهمن امس����ال 
به بعد است، گفت: این تعهدها بر 
اساس شرایط مندرج در فرم قرارداد 
که حاصل توافق بین مش����تری و 
خودرو ساز است، تعیین و اجرایی 

خواهد شد.
تاب���ش در ادام���ه و درباره 
خودروهای خارج از شمول قیمت 
گذاری شورای رقابت تصریح کرد: 
در این بخش هم شرکت عرضه کننده 
مکلف است تعهداتی که تاریخ های 

سررسید قرارداد آنها 31 مرداد امسال 
است را مطابق قیمت رسمی شرکت 
در موعد تحویل )مندرج در قرارداد( 
رعایت کند و نباید افزایشی نسبت 

به قیمت مذکور داشته باشد.
وی ادامه داد: تعهدات فروشی که 
تاریخ های سررسید قرارداد آنها یکم 
شهریور امسال به بعد است)اعمال 
تغییرات نرخ برابری ارز( بر اساس 
ضوابط قیمت گذاری کااهای تولید 
داخل و آیین نامه آن خواهد بود که 
در کمیت����ه خودرو مصوب و برای 

اجرا اباغ خواهد شد.
به گفته مدیر عامل س���ازمان 
حمایت، قیم���ت تعهدات جدید 
سررس���ید نش���ده هم راساً توسط 
شرکت های عرضه کننده و با رعایت 

ضوابط قیمت گذاری خواهد بود.
وی همچنی���ن تاکید کرد: در 
هر دو گروه خودرویی و ش���رایط 
قید شده برای ایفای تعهدات آنها، 
سود مشارکت و تاخیر در تحویل 
مطابق مفاد من���درج در ماده )4( 
آیین نامه حمایت از حقوق مصرف 
کنن���دگان خودرو، از قیمت نهایی 

کسر می شود.
از س���وي دیگر معاون طرح 
و توسعه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: خودروسازان نیازمند 
برنامه حداقل پنج ساله هستند تا 
بتوانند روال مشخصی را در تولید 
 محصول در ش���رکت های خود 

پیاده کنند.

 وزی���ر امور اقتصادی و دارایی از اجرای 
حسابداری تعهدی از سوی بیش از 90 درصد 

دستگاه های اجرایی خبر داد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی 
ایران )شادا(، فرهاد دژپسند در نهمین کنفرانس 
بین المللی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در 
مرکز همایش های دانشگاه الزهرا، پیاده سازی 
کامل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را یکی 
از مهمترین ابزارهای نظام برای مقابله با اثرات 
تحریم های ظالمان���ه بیان کرد و گفت: اگر 
می خواهیم بدون دادن باج به بیگانگان، در ارایه 
خدمات و انجام وظایف خود و اداره کشور 
موفق باش���یم، قطعا یکی از مهمترین شروط، 
بهبود عملکرد مدیریت از طریق پیاده سازی 

کامل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است.
وی افزود: ایحه بودجه س���ال 1398 
می توانست بهترین آینه برای انعکاس مجموعه 
اقدامات انجام ش���ده در این رابطه طی چند 

س���ال اخیر باشد، زیرا ما بار دیگر در شرایط 
تحری���م، همراه با تضییقات مالی و درآمدی 

برای دولت هستیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اموال و دارایی های 
راکد و طرفیت های خالی و با استفاده دولت، 
اجرای بوجه ریزی عملیاتی مبتنی بر عملکرد 
را یکی از راه های بکارگیری و بهره ور سازی 
این ظرفیت ها خواند و گفت: در این صورت 
با این ش���رایط مواجه نمی ش���ویم که در 
روزگار تحری���م 35 درصد درآمدهای دولت 
در بودجه کماکان از محل فروش نفت پیش 

بینی شده باشد.
وی ب���ا طرح این س���وال که چرا باید 
هزینه های دولت در بودجه های ساانه اینقدر 
باا باش���د؟، اظهار داش���ت: این سوال، فقط 
متوجه س���ازمان برنامه و بودجه نیست، بلکه 
همه دس���تگاه های دولتی است و تک تک ما 

باید پاسخگوی این موضوع باشیم.

ای���ن عضو کابینه دول���ت با بیان اینکه 
خوش���بختانه تدوین قوانین و آیین نامه های 
مرب���وط به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با 
موفقیت به انجام رسیده و باید به دنبال جواب 
این س���وال باشیم که علت تحقق نیافتن کامل 
آن چیست؟ و آیا ناشی از فقر بدنه کارشناسی 
برای اجرای این نظام در دستگاه های دولتی است 
یا اینکه نگران هس���تیم با اجرای بودجه ریزی 
عملیاتی، بهره وری پایین برخی دستگاه ها در 
معرض عموم قرار گیرد؟، تصریح کرد: پاسخ 
این س���وال نیازمند یک پیمایش ملی و استانی 
در بین دس���تگاه های دولتی است تا مشخص 
ش���ود چرا پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر 
عملکرد از س���ال 82 تا بحال به درازا کشیده 
اس���ت، در حالی که تعداد زیادی از اعضای 
شورای سیاستگذاری همین همایش، در مناصب 
مهمی هستند ولی کماکان درگیر این موضوع 
هستیم که در تحقق حسابداری تعهدی چقدر 

پیشرفت کرده یا عقب مانده ایم؟
وی افزود: بنابر گزارش های ارائه شده از 
سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل 
کش���ور با وجود اجرای حسابداری تعهدی از 
س���وی 90 درصد دستگاه های دولتی، متأسفانه 
هن���وز نتیجه مطل���وب و مورد انتظار حاصل 

نشده است.
دژپس���ند در ادامه ش���کل گیری دولت 
الکترونیک و هوش���مند را یکی از عوامل مهم 
تس���هیل کننده تحقق بودجه ریزی مبتنی بر 
عملکرد خواند و گفت: در صورت شکل گیری 
دولت الکترونیک، بخشی از عوامل هزینه زای 
دس���تگاه های دولت���ی خودبه خود حذف می 

شود.
وی تصری���ح کرد: با تحق���ق این نوع 
بودجه ریزی، بس���یاری از اموال و دارایی ها و 
منابع بااس���تفاده دولت، به اهرمی برای رشد 

تبدیل می شوند.

مرحله نخست شهرک حمل و 
نق���ل جاده اي تهران با هدف کاهش 
تردد خودروهای سنگین و کامیون ها به 
شهر تهران و تامین بهداشت روانی و 
حفاظت محیط زیست تهران با حضور 
وزیر راه و شهرسازی، استاندار تهران و 
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای به بهره برداری رسید. 
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، 
ساخت ش���هرک حمل  و نقل جاده 
اي ته���ران که با همت و س���رمایه 
گذاری بخش خصوصی در کیلومتر 
25 جاده قدیم قم - تهران س���اخته 
ش���ده است، عاوه بر مزایای صنفی 
برای رانندگان، کامیون داران و صاحبان 
بار، منافع اجتماعی از جمله خروج 
کامیون ها از ترافیک شهری، حفاظت از  
محیط زیست و تأمین بهداشت روانی 

در شهر را به همراه دارد.
بر اساس این گزارش، شهرک 
حمل و نقل از نظر نقاط دسترسی به 
همه مبادی ورودی و خروجی از جمله 
اتوبان های ساوه و قم متصل است و از 
دو طرف به کمربندی منتهی می شود 
که از طرفی به جاده ساوه و قم و از 

طرفی به جاده خاوران می رسد.
دسترس���ی آسان به این شهرک 
از طریق بزرگراه ها و کمربندی های 
موج���ود در اطراف تهران، این امکان 
را به کامیون ها می دهد که از شمال، 
جنوب، ش���رق و غرب و در همه 
 ساعات ش���بانه روز بدون ورود به 
محدوده شهر تهران وارد شهرک شده 
و کاای خ���ود را تخلیه و بارگیری 
کنند.این گزارش می افزاید: شرکت 
شهرک حمل  و نقل تهران که در سال 
1370 به ثبت رسیده و در جوار شهر 
جدید آفت���اب قرار دارد، در فضایی 
به وس���عت 300 هکتار در سه فاز 
طراحی ش���ده است و در فاز نهایی 
320 شرکت و موسسه حمل  و نقل 
فعال در ش���هر تهران در این شهرک 

مستقر خواهند شد.
همچنین با توجه به اینکه در کل 
کشور بیش از 90 درصد شرکت های 
حمل  از سیس���تم نرم افزار سبا برای 
ثبت بارنامه های خود استفاده می کنند 
پرسرعت ترین خط اینترنت به صورت 
مستقل برای شهرک فعال شده است.

این ش���هرک دارای دو رمپ 
اختصاص���ی ب���رای ورود و خروج 
کامیون ها به شهرک است که غیر از 
دسترسی آسان به آن، باعث جلوگیری 
از تصادف���ات احتمالی کامیون ها در 
اتوبان می ش���ود و با هماهنگی ها و 
مساعدت سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای برای احداث تقاطع غیر 
همسطح شهرک حمل و نقل 5 میلیارد 
ریال توسط اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای کشور استان تهران و 
بقیه از سوی سازمان راهداری و حمل 

و نقل جاده ای تامین شده است.
اعتبار کل س���اخت این پروژه 
27 هزار و 639 میلیارد ریال اس���ت 
و برای تکمیل این طرح، حدود 400 
کیلومتر راه اصلی و 63 هزار و 500 
مترمکعب خاکبرداری و 41 هزار متر 

مکعب خاکریزی انجام شده است
محمد اس���امی وزی���ر راه و 
شهرس���ازي در مراسم افتتاح شهرک 
حمل و نقل تهران با بیان اینکه وزارت 
راه در حمل و نقل هیچ نقش���ی را 
جز تس���هیل کنندگی و حمایت از 
ظرفیت ه���ای بخش خصوصی ایفا 
نخواهد کرد، افزود: دولت باید تصدی 
گری خود را به حداقل رس���انده و 
هموار س���ازی کند تا سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و مردم توسعه یابد 
و اقتصاد رقابتی در کشور ایجاد شود 
که امیدواریم این امر با همت مردم و 

حمایت مسئوان اجرا شود.
وی  سیاس���ت های کلی اباغی 
مقام معظم رهبری، قانون رفع موانع 
تولید و بهبود فضای کسب و کار و 
همچنین ش���ورای گفتگوی دولت و 
بخ���ش خصوصی را از ظرفیت های 
خوب کشور بیان کرد که می تواند به 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
اقتصاد سرعت بخشد و افزود: از این 
رو همه مس���ئوان اعم از استانداران، 
فرمانداران و مدیران کل دستگاه های 
اجرایی  کمک کنند تا سرمایه گذاری 

بخش خصوصی شتاب گیرد.
وزیر راه و شهرسازی شهرک های 
حمل و نقل را حلقه گمش���ده نظام 
لجستیک کش���ور دانست و گفت: 
لجستیک می تواند به کمک حمل و 
نقل ترکیبی و استفاده از ظرفیت های 

ترانزیت، سهم خود را در اقتصاد کشور 
به صورت روز افزون گسترش دهد و 
شهرک ها باید با کمک و سرمایه گذاری 

بخش خصوصی توسعه یابند.
وی افزود: فاز یک شهرک حمل 
و نقل تهران که به بهره برداری رسیده،  
الگوی خوبی برای سایر استان ها است 
تا ش���رکت های حمل و نقل در این 

مناطق استقرار یابند؛  البته سهم رانندگان 
و ناوگان حمل و نقل باری کشور در 
این شهرک ها باید به خوبی دیده شود 
و در این شهرک ها سرویس و خدمات 
مناسبی به رانندگان و خودروهای باری 
داده ش���ود، زیرا کارآمدی و بازدهی 
باای بخش حمل و نقل برای توسعه 
بهره وری اقتصاد کشور  امری مهم و 

ضروری است. 
این عضو کابینه دولت استقرار 
شهرک حمل و نقل در جوار منطقه 
آزاد ش���هر فرودگاهی امام خمینی را 
نقطه قوتی دانس���ت که با افتتاح این 
مرکز بزرگ لجستیک منطقه ای نمود 
پیدا کرده است و گفت: شهرک حمل 
و نقل و منطقه آزاد فرودگاهی با توجه 
به وجود قطار و هواپیما در این منطقه 

کارآمدی را افزایش خواهند داد.
وی همچنین با قدردانی از اقدام 
خوب س���ازمان راهداری و حمل و 

نقل جاده ای در احداث رمپ و لوپ 
ش���هرک حمل و نقل و دسترسی ها  

افزود: این اقدام موجب حذف یکی 
از نقاط حادثه خیز جاده ای با توجه به 

حجم ناوگان عبوری شده است.
شهرک حمل و نقل برای فعالیت 
شرکت های استارتاپی و الکترونیک 
صنعت حمل و نقل هم قابل استفاده 

است، اما اینکه گاراژ های جنوب تهران 
به این شهرک منتقل شود، به شهرداری 

تهران مربوط است. 
اس���امی در ادامه افزود: این 
ش���هرک جایگاه موثری در مدیریت 
ناوگان و بار منطقه دارد و پشتیبانی بار 
در یک فرآیند قرار می گیرد. در تهران 
تاکنون چنین فعالیتی نداش���ته ایم و 
این شهرک با زحمات فعاان بخش 
خصوصی س���اخته شده به گونه ای 
که احداث فاز نخس���ت آن 28 سال 

طول کشید.
وی درباره اینکه احداث شهرک 
حمل و نقل با احداث منطقه بارانداز 
شهرک فرودگاهی امام خمینی که در 
منطقه ویژه اقتص���ادی این فرودگاه 
ساخته می شود، موازی کاری نیست؟ 
گفت: اس���تان تهران به ایجاد چنین 
خدمات زیربنایی در بخش حمل و 
نقل نیاز دارد و در نظام جامع حمل 

و نقل هم احداث چندین لجستیک 
پارک طراحی ش���ده است که پارک 
لجس���تیک امام خمینی یکی از این 
لجس���تیک پارک هاست و به عنوان 
بارانداز استفاده خواهد شد؛ اما شهرک 
حمل و نقل استان تهران محل تجمیع 
ش���رکت های حمل و نقلی و ناوگان 

باری جاده ای است.

 طرح عرضه مصالح ارزان قیمت 
به انبوه  سازان

وزیر راه و شهرسازی همچنین 
در حاشیه بازدید از مجموعه مسکن 
مهر پرند در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت:مسکن بخش پیشران اقتصاد 
بوده چرا که مسکن و عمران یکی از 
محورهایی است که در اقتصاد کشور 
و در تولید و اشتغال سهم دارد؛ بنابراین 
باید مسکن را رونق دهیم تا تولید و 

اشتغال رونق پیدا کند.
به گزارش فارس، وی در پاسخ 
ب���ه این که دلیل بی توجهی به بافت 
فرسوده در بودجه 98 در حالیکه رئیس 
جمهوری بر بازسازی بافت فرسوده 
تاکید کرده است، چیست گفت:درباره 
بازسازی بافت فرسوده مصوبه ای برای 
آن وجود دارد که هم قانون خاص و 
هم مصوباتی دارد که از صندوق توسعه 
ملی برای آن منابع در نظر گرفته شده 

است و تصور بنده این است که این 
منابع برای بخش مسکن کفایت می 
کند حال اگر مرکز پژوهش های مجلس 
این باور را دارد که بافت فرسوده ابتر 
می ماند قطعا با مجلس این موضوع 

را پیگیری خواهیم کرد.
این مقام مسئول همچنین درباره 
افزایش سقف وام مسکن مهر اظهار 
داشت: مردم باید در احداث پروژه های 
مسکن مهر مشارکت داشته باشند و 
با مش���ارکت خود مردم نسبت به 
افزایش سقف وام مسکن مهر تصمیم 
می گیری���م؛ البته باید قبول کنیم که 
قیمت های ساخت افزایش پیدا کرده 
اس���ت.وی با تاکید بر اینکه یگانه راه 
افزایش توان خرید مردم بحث افزایش 
سقف وام مسکن نیست، گفت: برنامه 
ما این است که بتوانیم سازوکاری برای 
ارائه مصالح ارزان قیمت به انبوه سازان 
تدوی���ن و طراحی کنیم و در جریان 
این س���ازوکار، مصالح با تخفیف به 
سازندگان ارائه شود و جبران هزینه ها 
از محل فعالیت سازندگان مسکن در 
پهنه های تجاری صورت بپذیرد.  در 
این صورت مسکن با قیمت تمام شده 
کمتری به دست مردم می رسد و سود 

سازندگان هم جبران خواهد شد.
اسامی همچنین درباره تعیین 
تکلیف مدیریت سازمان نظام مهندسی 
اظهار داشت: ریاست شورای مرکزی 
نظام مهندسی برای یک سال تعلیق 
شده بود، پیش از این اعضا نسبت به 
تشکیل جلسات سازمان نظام مهندسی 
اقدام نمی کردند اما توانستیم جلساتی را 
برگزار کنیم. در این جلسات با حضور 
اعضا رای گیری شد و فقط یک نفر 
به ادامه مدیریت رئیس شورای مرکزی 
نظام مهندسی رای نداد و نظر اعضای 
شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی 
این اس���ت که سازمان با همان روال 

سابق ادامه کار پیدا کند. 
وی همچنین درباره سرنوشت 
مس���کن اجتماعی در دوره جدید 
وزارت راه و شهرسازی گفت: ساخت 
مس���کن با پیشوند و پسوند را قبول 
ندارم و آنچه که قانون مکلف کرده 

را انجام می دهم. 
وزیر راه و شهرس���ازی با بیان 
اینکه تا پایان س���ال 13 هزار واحد 

مسکن مهر در اختیار متقاضیان پرند 
قرار خواهد گرفت، گفت: پنج دسته 
مشکل و مانع در پروژه مسکن مهر 
پرند وجود دارد. اولین مش���کل نبود 
طرح جامع این شهر جدید است که 
باید یک چارچوب مشخص برای آن 
تعریف و طبق اسناد نباید تراکم شهر 
جدید پرند بیشتر از 125 هزار واحد 
شود و تمام امکانات و دسترسی ها باید 

برای این میزان تراکم تامین شود.
وی با اشاره به اینکه مترو پرند 
هم در دس���تور کار است که ایستگاه 
تبادلی آن باید در تهران ایجاد ش���ود 
و اتص���ال پرند به ف���رودگاه امام را 
هم پیگیری می کنیم، اظهار داش���ت: 
انشعابات 25 هزار واحد مسکن مهر 
باید برقرار شود تا بتوانیم این میزان 
واحدها را هرچه سریع تر به متقاضیان 

تحویل دهیم.
اسامی با اش���اره به ساخت 
200 هزار واحد مسکونی ویژه اقشار 
متوسط در شهرهای جدید گفت: طبق 
برنامه ریزی های انجام شده قرار بر این 
اس���ت که 200 هزار واحد مسکونی 
در ش���هرهای جدید ساخته شود که 
برخی از پروژه ها هم ش���روع شده و 
شهر جدید پرند هم 200 هزار واحد 
در یک مجموعه 88 هکتاری است 
ک���ه این واحدها به صورت ویایی 

ساخته می شود.
وی همچنین ادامه داد: مشکل 
دیگری که در این پروژه با آن مواجه 
هس���تیم نبود واحدها و دستگاه های 
دولتی است که باید تمام دستگاه های 
خدمات رسان در این مجموعه استقرار 
پیدا کنند و نسبت به ساخت فضاهای 
عمومی و سرانه های آموزشی، درمانی 

و... اقدام کنند.
وزیر راه و شهرس���ازي با تاکید 
ب���ر اینکه هیچ وقت اعام نکرده ایم 
مسکن مهر در پایان سال 98 به اتمام 
می رسد، گفت: بارها گفته ام واحدهایی 
از مس���کن مهر که با مشکل فنی و 
اجرایی مواجه هستند را تا پایان سال 
98 به مردم تحویل می دهم اما تحویل 
واحدهایی که با مشکل حقوقی مواجه 
هستند در حوزه اختیارات وزارت راه و 
شهرسازی نیست و ابتدا باید مشکات 

حقوقی این واحدها برطرف شود.

سرویس شهرستانها: امام جمعه موقت قم گفت: 
یک���ی از معیارهای امر به معروف در جامعه توجه به 

عدالت اجتماعی است.
آیت اه سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه های 
نم���از جمعه قم در مصلی ق���دس تاکید کرد: تقوای 
اله���ی برکات و آثار زیادی در زندگی دارد که رهایی 
از تنگناهای زندگی توس���ط مددهای الهی یکی از آثار 

مهم تقواست.
وی درباره اهمیت امر به معروف و نهی از منکر 
افزود: یکی از معیارهای امر به معروف در جامعه توجه 
به عدالت اجتماعی اس���ت. معروفی بااتر از عدالت 
اجتماعی در جامعه نداریم و هر فعالیتی که برخاف 

عدالت اجتماعی باشد مصداق منکر است.
خطیب جمعه قم گفت: بر اساس آموزه های دینی 
مدیر و حاکم جامعه اسامی باید با دید یکسان به آحاد 
جامعه نگاه کند و تبعیضی میان مردم قائل نباشد.  مدیر 
در جامعه اس���امی نباید بین نژادهای مختلف تبعیض 
قائل شود همه یکسان آفریده شده اند و نباید به بهانه 
تفاوت رنگ تفاوت در خدمت و بهره مندی از امکانات 
قائل شد در حالی که پیش از اسام تبعیض نژادی بیداد 
می کرد و با ظهور پیامبر اکرم)ص( و اسام به شدت 

با این روند مبارزه شد.
حس���ینی بوشهری افزود: مدیر در جامعه اسامی 
نباید خود را از مردم جدا بداند و هر چه را برای خود 

دوست دارد، برای آحاد مردم هم دوست داشته باشد. 
اگر چنین دیدگاهی در جامعه اس���امی اجرایی شود 
جامعه تبدیل به مدینه فاضله می شود و کسی گرسنه 
نمی ماند و در حق کسی ستم نمی شود. وی تاکید کرد: 
طبق گفته های امام علی)ع( روش زمامداری این است 

که مردم از عدالت زمامداران ناامید نشوند.
خطیب جمعه قم درباره دیدار مردم قم در 19 دی 
امس���ال با رهبر معظم انقاب تاکید کرد: نباید منویات 
ایشان به فراموشی سپرده شود ،معظم له در این دیدار 

بیانات بسیار مهمی فرمودند که چراغ راه است.
ایش���ان قیام 19 دی را نقطه عطف برای انقاب 
اسامی دانستند و قم را مادر انقاب نامیدند و تاکید 
داشتند انگیزه هایی برای تغییر فضای معنوی و انقابی 

قم وجود دارد تا روحیه انقابی را بزداید .
امام جمعه موقت قم گفت: مسئوان باید قدردان 
مسئولیت خود در خدمت رسانی به مردم باشند و از 
نهیب دش���من نهراسند و بر سر دشمن فریاد بکشند؛  
22بهمن پیش روی ماست، دشمنان خواب  دیده بودند 
که نتوانیم جشن چهل سالگی انقاب را ببینیم در حالی 

که برگزاری این جشن تودهنی به دشمن است.
به گفت���ه خطیب جمعه قم، انقاب اس���امی 
دس���تاوردهای زیادی همچون استقال، اعتمادبه نفس، 
محرومیت زدایی و خودباوری داش���ته است ،لذا دشمن 

همواره در جهت توطئه افکنی قدم برداشته است .

 خطیب جمعه قم: حاکم جامعه اسامی نباید تبعیضی 
میان مردم قائل شود 

بهره برداري از فاز نخست شهرك حمل و نقل جاده اي در تهران 

تاکید عراق بر گسترش روابط با ایران در بخش نفت و گاز جزئیات تشكیل نخستین بازار متشكل ارزی

نحوه فروش خودروهاي متعهد شده به خریداران اعام شد

وزیر اقتصاد: اجرای حسابداری تعهدی هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است 

بانک مرکزی: شایعات درباره یكی از بانک ها تاش برای 
ضربه زدن به بازار پول است  

وزیر راه و شهرسازی شهرک های حمل و نقل را حلقه گمشده نظام لجستیک کشور دانست

دیدار زنگنه با نخست وزیر عراق در بغداد



ــاله روز جهاني پرستار در 12 ماه مه  هر س
ــي  ــتار انگليس زادروز فلورانس نايتينگل پرس
ــدرن به منظور  ــتاري م و بنيانگذار حرفه پرس
ــي نقاط جهان  ــتاران، در اقص قدرداني از پرس
ــور ما روز تولد  ــته مي شود. در كش گرامي داش
ــتار ناميده شده  حضرت زينب(س) روز پرس

است.  
بر اساس يك عادت هميشگي هر ساله با 
فرا رسيدن روز پرستار مراسمي در بيمارستان ها 
ــور برگزار  ــگاه هاي علوم پزشكي كش و دانش
ــي  ــئول براي دلخوش ــود چند مقام مس مي ش
پرستاران صحبت هايي مي كنند از آنان به عنوان 
ركن اصلي درمان نام برده مي شود جوايزي به 
پيشكسوتان اعطا مي شود و همه چيز به دست 
فراموشي سپرده مي شود تا شايد سالي ديگر و 

روز پرستاري ديگر. 
ــگاه و  ــت جاي ــفانه در بزرگداش متأس
ــه آنان  ــختي هاي ك ــتاران نه از س منزلت پرس
ــخني به ميان مي آيد و نه قدردان  ــند س مي كش
ــه عادت  ــتند صرفاً بنا ب ــان هس زحمت هايش
ــرفت كنند و  ــه مي خواهند پيش ــئوالني ك مس
پله هاي ترقي را چند تا يكي طي كنند در مراسم 
ــد و وعده هايي مي دهند كه  حضور پيدا مي كنن
شود  تحقق پيدا نمي كند. به آنان فرصت داده نمي   
ــن تصويب  ــد از قواني ــان بگوين از مشكالتش
شده اي كه هيچگاه اجرايي نشد و از حجم باالي 
ــرح وظايفي كه بر اثر طرح  كار هاي خارج از ش

تحول سالمت به دوش آنان افتاده است.  

ــط سازمان  ــي هاي انجام شده توس بررس
ــه مهمترين  ــت ك ــتاري حاكي از اين اس پرس
ــتاران عبارتند از: ساعات كار  ــكالت پرس مش
ــيفت هاي در گردش، شيفت هاي  طوالني، ش
ــديد در  ــب پركار، فعاليت ذهني و بدني ش ش
ارتباط با تعداد باالي بيماران، واگذاري وظايف 
غير حرفه اي به عهده پرستاران، تاثيرات روحي 
ــان ها در بدترين مرحله  ــا انس ــاس مداوم ب تم
ــاي  ــرگ ) و واكنش ه ــاري و م ــي (بيم زندگ
ــاني،  منفي بيمار و همراهان وي همچون پريش
ــي  داروي ــگري،كمبود هاي  يأس،پرخاش
تجهيزات و هماهنگي هاي زمانبر براي حضور 
ــون ويزيت،  ــم درمان همچ ــاير اعضاي تي س
ــات، اعزام و  مشاوره، تصويربرداري، آزمايش

انتقال بيمار.

عدم اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري 
ــال86 قانون تعرفه گذاري خدمات  در س
ــد اما هر  ــتاري به تصويب مجلس مي رس پرس
ساله توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشكي به بهانه اي اجرا نمي شود. اجراي طرح 
ــران ويژگي هاي  ــالمت در اي ــام س تحول نظ
ــال 92 ارزش تعرفه هاي  عجيبي داشت، در س
پزشكي به ميزان 300درصد افزايش پيدا كرد در 
حالي كه بيشترين باركاري اين طرح را پرستاران 

ــزان ناچيزي  ــند و فقط به مي ــه دوش مي كش ب
افزايش دريافتي را شاهد بودند. يكي از نكات 
خيلي عجيب اين طرح اين است كه بخشي از 
خدمات پرستاري را هم به تعرفه هاي پزشكي 
اضافه كردند، كار را پرستار انجام مي دهد اما به 
ــود. به همين دليل بهاي  اسم پزشك ثبت مي ش
زيادي براي آن خدمات در نظر گرفته شد، اگر 
ــتاري اجرا  ــون تعرفه گذاري خدمات پرس قان
شود هم پرستاران با روحيه بيشتري در خدمت 
ــتند، و هم بيمه ها  اعتالي سالمت جامعه هس
بار مالي كمتري را تحمل مي كنند كه همين امر 
سبب كاهش پرداختي حق بيمه توسط مردم هم 

مي شود. 

كمبود بودجه 
دكتر حيدرعلي عابدي  ـ عضو كميسيون 
ــدي قبل در  ــس چن ــت و درمان مجل بهداش
ــته  ــانه هاي گروهي اظهارداش مصاحبه با رس
ــورت گرفته از وزارت  بود: با پيگيري هاي ص
ــت، درمان و آموزش علت عدم اجراي  بهداش
ــتاري كمبود  قانون تعرفه گذاري خدمات پرس
ــه از آنان تقاضا  ــده ك اعتبار و بودجه عنوان ش
كرديم بودجه الزم براي اجراي قانون در اليحه 

بودجه سال 98 ديده شود  . 
وي با بيان اين مطلب كه مقرر شد در اين 
ــازمان برنامه و بودجه  ارتباط رايزني هايي با س
ــتاري داشته باشيم تا  و جلساتي را با نظام پرس
ــب و در صورت  ــري و پيگيري مناس با همفك

ــراي اجراي قانون در اليحه  امكان، منابع الزم ب
ــود مي افزايد:  بودجه 98 لحاظ و پيش بيني ش
مقرر شد معاونت پرستاري وزارت بهداشت، 
ــتاري و همچنين بنده به عنوان عضو  نظام پرس
ــوراي عالي نظام پرستاري  ناظر مجلس در ش
ــاالنه چه  طرحي را تدوين و برآورد كنيم كه س
ــور بازنشسته و  ــتار در كش ميزان نيروي پرس
تعداد بيمارستان ها چه ميزان افزايش مي يابد و 
ــت يابي به استاندارد نيروي  همچنين براي دس
پرستار تا سال 1404 چه تعداد نيرو بايد جذب 

كنيم . 
ــادآوري مي كند:  ــده مجلس ي اين نماين
ــت يابي به تمامي آمارها و  مقرر شد بعد از دس
ــازمان امور  ــب با س موارد مذكور رايزني مناس
استخدامي براي پيش بيني جذب پرستار در 7 
ــتور كار قرار گيرد تا تعداد آنان  سال آتي در دس
به استاندارد نزديك شود  .   بر اساس محاسبات 
ــي براي  ــا در بخش دولت ــه تنه صورت گرفت
ــتاندارد نزديك شود  اينكه تعداد پرستار به اس
ــتار جذب كنيم و اگر  بايد ساالنه 20 هزار پرس
ــر قرار دهيم بايد  بخش خصوصي را نيز مدنظ
نسبت به جذب ساالنه 25 هزار نيرو اقدام كنيم 
ــال 1404 به استاندارد  كه با اين اوصاف در س
منطقه اي دست خواهيم يافت؛ البته بايد برآورد 
كرد كه چه تعداد از اين 25 هزار نيرو پرستار و 

ــتار خواهند بود كه بايد اين مهم در  كمك پرس
محاسبات بعدي بررسي شود . 

مشكالت پرستاران در كشور 
ــركل خانه  ــريفي مقدم - دبي ــد ش محم
ــتاران به  ــكالت پرس ــورد مش ــتار در م پرس
ــد:  ــات مي گوي ــه اطالع ــگر روزنام گزارش
ــتاران كه درواقع مطالبه  مهمترين مشكل پرس

مردم است كمبود نيروي پرستار است.  
ــالمت يكي از  وي با بيان اينكه بحث س
مهمترين اولويت دولت ها است مي افزايد: در 
ــت كه انسان سالم محور  دنيا اعتقاد بر اين اس
ــتاران موثرترين گروه  ــت و پرس ــعه اس توس
براي تأمين سالمت مردم هستند كه خدمات 
ــتي درماني را به مردم ارائه مي دهند. از  بهداش
نظر مديريتي نيروي هايي كه در سالمت مردم 

تاثيرگذار هستند بايد تعدادشان زياد باشد تا 
بهتر بتوانند ارائه خدمت كنند و اين در حالي 
است سهمشان هم از منابع مالي بايد به همان 

نسبتي باشد كه كار مي كند.  
ــتار يادآوري مي كند:  دبيركل خانه پرس
ــي كه انجام  ــتاران ما عليرغم تالش هاي پرس
ــب  مي دهند كه مردم بتوانند از خدمات مناس
ــوند. متأسفانه با توجه به جمعيتي  بهره مند ش
ــد خدماتي را كه  ــردم ما 50 درص كه داريم م
ــد. در حال  ــد را دريافت نمي كنن بايد بگيرن
ــر 1000 نفر  ــا براي ه ــتاندارد دني حاضر اس

ــتار است. در بعضي  جمعيت حدود 10 پرس
ــور ها اين تعداد به 12 نفر هم مي رسد  از كش
متوسط اين استاندارد 5 تا 6 نفر پرستار است. 
كشور چين كه داراي جمعيتي ميلياردي است 
به ازاء هر 1000 هزارنفر 8 نفر نيروي پرستار 
ــور هاي اطراف خودمان  دارد و حتي در كش
ــتان كه از نظر  ــان و ارمنس هم مانند آذربايج
ــرفته هم نيستند 6 نيروي  پزشكي خيلي پيش
ــور ما به ازاء هر 1000  پرستار دارند و در كش
ــم اين در  ــتار داري ــت ما 1/5 پرس نفر جمعي
ــور عراق اين آمار 1/8  حالي است كه در كش

پرستار است. 
اين در حالي است كه اگر اين آمار كمتر 
از 3 پرستار باشد كف استاندارد است و مردم 
ــتي  نمي توانند از حداقل مراقبت هاي بهداش
ــفانه ما فاقد كف  ــند كه متأس برخوردار باش

استاندارد هاي الزم هستيم.  
وي با اشاره به اين مطلب كه اگر جمعيت 
پرستاري كشور 2 برابر شود تازه مردم جامعه 
ــتاري بهره مند  ــتاندارد پرس ــا از حداقل اس م
ــوند مي گويد: دولتي كه سالمت مردم  مي ش
برايش مهم است و نظام طرح تحول سالمت 
را در كشور اجرايي مي كند بايد حداقل تعداد 
ــته باشد. ما حتي  ــتاررا در كشورش داش پرس
ــور عراق هم  ــتار از كش ــي به پرس از دسترس
پايين تر هستيم و عليرغم اينكه پرستاران تمام 
تالششان را براي بهبود بيماران انجام مي دهند 

متأسفانه در برخي از موارد بيماران جانشان را 
ــت مي دهند و خدمات پرستاري چون  از دس
ــت از  ــتقيمًا با جان بيماران در ارتباط اس مس
ــت. اگر يك  ــوردار اس ــت زيادي بر خ اهمي
ــته شود قطعه خراب  كارگر در كار خانه خس
ــاس است و با  ــود ولي كار پرستار حس مي ش
سالمت بيماران در ارتباط است به طوري كه 
اگر پرستار نتواند خدمات الزم را به مردم ارائه 
دهد بيمار از بين مي رود و اين در حقيقت يك 

مطالبه مردمي است.  
ــتارمي افزايد: مردم  ــه پرس دبيركل خان
ــتند و وقتي  ــران خيلي نجيب و مظلوم هس اي
ــان در اثر عدم رسيدگي فوت مي كند  بيمارش
تقصير را به گردن قضا و قدر مي اندازند. نحوه 
ــتم وزارت بهداشت، درمان و  ارزشيابي سيس
آموزش مناسب نيست. هزاران ميليارد تومان 

ــود و متأسفانه در  پول وارد وزارتخانه مي ش
جاهايي كه بايد هزينه شود انجام نمي شود.  

مهاجرت پرستاران 
شريفي مقدم درباره مهاجرت پرستاران به 
كشورهاي ديگر مي گويد: امروزه سردمداران 
ــالمت مردم قايل  در دنيا ارزش زيادي براي س
هستند و نياز به پرستار دارند تا خدمات سالمتي 
ــد از اينرو روي  ــه دهن ــردم جامعه ارائ را به م
نيروي پرستاري سرمايه گذاري مي كنند. كشور 
سوئيس عليرغم اينكه كشور ثروتمندي است 

در بخش سالمت بيشتر از پزشك نياز به پرستار 
دارد چون عالوه بر اينكه خدمات پرستار ارزانتر 
ــتاران اين خدمات را بهينه تر انجام  است پرس
مي دهند. مسئوالن كشور سوئيس تصميم دارند 
كه استاندارد 10 نفر پرستار را به ازا ء هر 1000 
نفر به 12 نفر برسانند از اين رو با توجه به اينكه 
پرستاري رشته سخت و تخصصي است براي 
جذب پرستاران اقدام كرده است و پرستاران ما 
هم جالي وطن مي كنند. اين در حالي است كه 
ــت و انسان بايد از  جالي وطن كار سختي اس

تمام عزيزانش دست بكشد. 
ــه امروزه در همه  وي با بيان اين مطلب ك
جاي دنيا پرستاران ايراني كار مي كنند مي افزايد: 
اين نشانه خوبي نيست عليرغم اينكه جامعه ما 
كمبود پرستار دارد آنان جذب كشور هاي ديگر 
ــتاراني كه جذب كشورهاي  ــوند و پرس مي ش

ديگر شده اند افراد كار آمد و با تجربه هستند.  
  در حال حاضر ما 20 هزار نفر پرستار بيكار 
ــان وجود  ــه امكانات جذب هم برايش داريم ك
ــتاراني كه جذب كشورهاي ديگر  ندارد. پرس

شده اند افراد كار آمد و با تجربه اي هستند.  
ــخ با اين  ــتاردر پاس ــر كل خانه پرس دبي
ــه 98 تمهيداتي براي  ــش كه آيا در بودج پرس
بهتر شدن شرايط پرستاران انديشيده شده است 
ــفانه هيچ كاري خاصي  ياد آوري مي كند: متأس
ــتاران انجام نشده است و بحث  براي رفاه پرس
ــال 1386 تا كنون كه چيزي  تعرفه گذاري از س

حدود 13سال از تصويب قانون تعرفه گذاري 
مي گذارد هنوز اجرايي نشده است طرح تحول 
ــبه تصويب و ميليارد ها تومان  سالمت يك ش
هزينه آن شد بدون كارشناسي هاي الزم و بدون 
ــن طرح اجرايي  ــورت با صاحب نظران اي مش
ــال ها  ــه گذاري بعد از س ــد ولي طرح تعرف ش
ــده است و جالب  ــور اجرايي نش هنوز در كش
ــته و هم امسال  ــت كه سال گذش هم اينجا اس
ــتاران  هيچ بودجه اي از طرف دولت براي پرس

پيشنهاد نشده است.  
ــكالت  ــن بود براي اينكه مش هدف ما اي
مردم برطرف شود ساالنه مجوز جذب 20 هزار 
ــتار را صادر كنند كه مردم كمترآسيب  نفر پرس
ــي به اين  ــردن و كم توجه ــد موافقت نك ببينن
ــتم بهداشت  ــانه اين است كه سيس مسايل نش
ــك محور هستند.با  ــور ما پزش ودرمان در كش
ــت،درمان و آموزش  عوض شدن وزير بهداش
پزشكي اميدواريم كه ساختار بهداشت و درمان 
كشور عوض شود و پرستاران از جايگاه خوبي 

برخوردار شوند.  
درد و دل هاي پرستاران  

ــتان هاي  ــي از بيمارس ــوپروايزر يك س
ــت نامش فاش شود در  خصوصي كه نخواس
مورد مشكالت پرستاران به گزارشگر روزنامه 
اطالعات مي گويد: ساالنه حدود 5 هزار پرستار 
از دانشكده هاي كشور فارغ التحصيل مي شوند 
ــال گذشته  ــت كه طي 10 س و اين در حالي اس
ــتخدام شده اند و مابقي  فقط 3 هزار پرستار اس
ــتاران به داليل مختلف يا از كشور خارج  پرس
شده و در كشورهاي پيشرفته مشغول خدمت 

هستند يا بيكار مانده اند.

ــكالت  ــن مطلب كه مش ــان اي ــا بي وي ب
ــختي كار،  ــاالري، س ــام پزشك س ــي، نظ مال
ــتان ها و ده ها مشكل  خصوصي سازي بيمارس
ــانه هاي پرستاران  ــت كه بر ش ديگر مدت هاس
ــنگيني مي كند، مي افزايد: تمام اين  ــور س كش
اتفاقات در حالي صورت مي گيرد كه پرستاري 
ــرفته يكي از پردرآمدترين  در كشورهاي پيش
ــت و آنان چون مدام در معرض ابتال  شغل هاس
به بيماري هاي مختلف قرار دارند، از امكانات 

خوبي برخوردار مي شوند. 
پرستاراني كه با بيماران در حال مرگ سر و 
كار دارند يا از افرادي كه به بيماري هاي العالج 
مبتال شده اند نگهداري مي كنند، مدام تحت نظر 
روانكاو و روانپزشك قرار مي گيرند تا كارشان 

تأثير نامطلوبي بر روحيه آنان نگذارد.
اما در كشور ما از اين قبيل خدمات خبري 
ــتاري براي كار در يك بخش  نيست. هيچ پرس
خاص در ايران آموزش نمي بيند و اين در حالي 
است كه در كشورهاي ديگر آموزش پرستاران 

ركن اصلي آغاز به كار آنهاست. 
امامي، پرستار بيمارستان امام خميني نيزدر 
مورد مشكالتش مي گويد: تأمين مالي پرستاران 
ــته هاي آنان از دولت است  از مهم ترين خواس

ــراي رفع ــالش خود را ب ــت بايد همه ت و دول
ــتاران به كار ــكالت كاري و معيشتي پرس مش
ــه مداواي ــتري ب بگيرد تا آنان با دلگرمي بيش

بيماران بپردازند.
ــه زياد بودن ــاره به اين مطلب ك وي با اش
ــي از ديگر ــتن مرخص ــاعات كاري و نداش س
مشكالت پرستاران است، مي افزايد: متأسفانه
ــد كفاف ــتاران مي دهن ــه پرس ــه ب حقوقي ك
زندگي شان را نمي دهد، بنابراين مسئوالن بايد

توجه بيشتري به اين موضوع داشته باشند. 
ــت با رفتار حرفه اي، ــتاران قرار اس پرس
ــالق خوب خود، آگاهي هاي تخصصي و اخ
به بيماران آرامش هديه كنند. بنابراين ضرورت
دارد كه در گام اول، مشكالت روياروي آنها از
ميان برداشته شود تا بتوانند با فراغ بال، به ايفاي

نقش خود در نظام سالمت جامعه بپردازند.   
ــال در ــه مدت 20 س ــتاري ك بهرام پرس
ــغول به كار است به يك بيمارستان دولتي مش
گزارشگر روز نامه اطالعات مي گويد: سختي
ــت كه زندگي ــده اس ــتاران باعث ش كار پرس
خانوادگيشان دستخوش تألمات شديدي شود
آنان از شب كاري،خستگي مفرط، عدم حضور
ــت ها در خانه داري و ــم ها، كم و كاس در مراس
ــيدگي به فرزندان، همواره شكايت دارند رس
ــتاران غايبين هميشگي محافل و خانواده پرس
دورهمي هاي خانوادگي هستند چراكه قوانين
مربوط به تغيير شيفت ها بسيار سخت و محدود

كننده است.
ــا وجود ــتند كه ب ــتاري هس  مادراِن پرس
ــيرخواره مجبور به ترك كردن داشتن فرزند ش
وي حتي در شرايط بيماري هستند تا در شيفت

18 ساعته شِب بيمارستان حضورداشته باشند.

ــأله به تنهايي كافي است كه بنابر اين همين مس
ــرايط روحي نامناسب در ــتار خانم با ش پرس
ــود. اين موضوع در شرايط ــيفت حاضر ش ش
ــاعد براي خودِ نيروهاي پرستار جسمي نا مس
نيز صدق مي كند. حتي در شرايط از دست دادن
عزيزان،پرستار بايد با حال روحي نا مساعد بر
بالين بيمار حاضر شود و به بهترين نحو بيماران

را درمان كنند.  
وي به سرپرست جديد وزارت بهداشت،
ــه مي كند با ــكي توصي ــان و آموزش پزش درم
ــتردگي كار درمان در بخش هاي توجه به گس
ــمت اعظم اين اقدامات ــتري و انجام قس بس
ــه گذاري ــتاران بايد قانون تعرف ــط پرس توس
خدمات پرستاري هر چه زودتر اجرايي شود تا

هزينه هاي درمان هم كاهش پيدا كند. 
ــتار با بيان اين مطلب كه دفاع از اين پرس
حق پرستار دفاع از بهداشت و سالمت جامعه
ــرايط نامناسب پرستاري در است مي گويد: ش
ــتاران به مرور كشور باعث شده است كه پرس
ــور را ترك كنند و جذب كشور هاي زمان كش

ديگر شوند.  
بيتا مهدوي
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* * متأسفانه هيچ كار خاصي براي رفاه پرستاران انجام نشده است و بحث 
تعرفه گذاري از سال 1386 تا كنون كه چيزي حدود 13 سال از تصويب قانون 

تعرفه گذاري مي گذرد   هنوز اجرايي نشده است
* تأمين  مالي پرستاران از مهم ترين خواسته هاي آنان از دولت است و دولت 
بايد همه تالش خود را براي رفع مشكالت كاري و معيشتي پرستاران به كار 

بگيرد تا آنان با دلگرمي بيشتري به مداواي بيماران بپردازند

حمايت از پرستاران ؛ تضمين نظام سالمت

*   دكتر حيدرعلي عابدي - عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس: با پيگيري هاي 
صورت گرفته از وزارت بهداشت، درمان و آموزش علت عدم اجراي قانون تعرفه 
گذاري خدمات پرستاري كمبود اعتبار و بودجه عنوان شده كه از آنان تقاضا كرديم 

بودجه الزم براي اجراي قانون در اليحه بودجه سال 98 ديده شود
* محمد شريفي مقدم - دبير كل خانه پرستار : دولتي كه سالمت مردم برايش 

مهم است و نظام طرح تحول سالمت را در كشور اجرايي مي كند بايد حداقل تعداد 
پرستاررا در كشورش داشته باشد

آگهي مزايده عمومي 97-48 
( انواع خودروهاي سواري، تاكسي، كاميون ودودستگاه موتوراوراقي كاوازاكي )

شـركت ايران خودرو ( سـهامي عام ) در نظر دارد تعدادي از انواع خودروهاي سواري،وانت، تاكسي،كاميون ودو دستگاه موتور اوراقي كاوازاكي 
شركت سمند ترابر از طريق مزايده عمومي  مربوط به شـــركت ايران خودرو و امداد خودرو و همچنين چند دستگاه خودرو كشنده دنيز را به نمايندگي ِ

به فروش برساند.
زمان و محل برگزاري مزايده : 

 كليه متقاضيان اعم از اشـــخاص حقيقي يا حقوقي مي توانند از ســـاعت 8 تا 13:30 روز يكشنبه مورخ 97/10/23 لغايت پنجشنبه مورخ 97/10/27 ،
 جهت بازديد، خريد اســـناد مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت به نشـــاني : كيلومتر 14 اتوبان تهران- كرج ، به  طرف شهرك پيكانشهر (آزاد شهر) ، خيابان 
شـــهيد گودرزي ، انتهاي خيابان هشتم غربي ، جنب مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور ، سايت برگزاري مزايده هاي شركت ايران خودرو مراجعه 

نمايند . 
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاي 48279319 و 48279324  تماس حاصل فرمائيد.

 - ســـپرده شركت در مزايده براي هر خودرو مبلغ بيست ميليون ريال مي باشد و امكان اخذ ســـپرده درمحل برگزاري مزايده با استفاده از كارت هاي 
عضو شبكه بانكي (شتاب)  فراهم مي باشد.(محدوديت پرداخت طبق ضوابط بانكي)

-  مشروح شرايط مزايده در اسناد مزايده به طور كامل درج شده است و شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در 
اسناد مزايده مي باشد

-  مزايده گزار در رد يا قبول پيشنهادها در هر مرحله از فرايند مزايده مختار مي باشد.
- شركت كنندگان بايد مدارك را پس از اخذ به  دقت مطالعه و با ورود اطالعات صحيح، امضا نموده و به همراه كپي شناسنامه و كارت ملي در پاكت هاي 

در بسته به متصدي مزايده تحويل نمايند.
- كليه وجوه دريافتي از بابت فروش اقالم موضوع مزايده به صورت نقدي بوده  و هرگونه ماليات ، عوارض و حقوق دولتي مربوطه طبق مقررات و قوانين 

و همچنين هزينه آگهي و كارشناسي مزايده به عهده برنده مزايده مي باشد.
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افـقـى: 

  1 - فيلمى از ابراهيم حاتمى كيا - سريالى از سعيد سلطانى
 2 - ويرانه هاى تاريخى در 49 كيلومترى تكاب در 

آذربايجان غربى - نابودى 
 3 - ماه كارگرى - گل و لجن - كالم آرزو - گنجينه اى

 از معارف بشرى
 4 - از صفات پيامبر«ص» - مخلوط خودمانى - شجاعت

 5 - ته نشســت - جمع آورى كننده نان خشــك - 
واحد معيار

 6 - هال - ظرف آشپزخانه
 7 - بى درنگ - هيكل - گردش

 8 – نفس بلند - فلزى  در ساخت وسايل جراحى - سنگريزه 
9 - ظاهر ساختمان - عيد ميالد مسيح (ع) - پيغام 
10 - نوعى اتو بخار نسبتا بزرگ - مسخرگى ، شوخى

 11 - بندر استان بصره - بازرگان - خوراك قنارى
 12 - خالف هم بودن - مقابل گوينده - نوعى شيرينى

  13 - لقــب امــام پنجــم شــيعيان - عقيــده -
 درد و رنج – گريز غريزى

 14 - كلمه پرسشى - مكتب آزادى خواهى
 15 - از كشورهاى حوزه بالتيك - كشور« مانيل»

عـمـودى:

 1 - از مراكز درمانى - از سازهاى ضربى
 2 - نسبت زن و شوهر - پرنده سعادت – نهايى

 3 - هواپيماى عجول - پيامبرى مشهور به زيبايى - 
رويدادها 

4 - اخالل كننده - آشكار شدن - سيم برق
 5 - كشــيك و پاســبانى (تركى) - اديب ، محقق و 

مترجم ايرانى مولف از صبا تا نيما - نت منفى
6 - فراموشى - خطاى فرنگى - پسوند صفت عالى
 7 - بيكاره - حرص - چه كسى است؟ - رنگ آسمان

 8 - دانه دانه - حالل مشكالت ! - گرفتار
  9 - ســپهر - ايمان قلبى ، باور - پرســش از مكان - 

كالم تنفر
 10 - هدايت شونده - دسته و گروه - فالگيرى 

 11 - شهر آلمان - پايتخت كشور آفريقايى«گابن »-
 ناتوان 

12 - موى ميان سر - پناهگاه - گلزن بارسلونا
 13 - مراوده - سند - نقشه انگليسى

 14 - محصول ســاوه - رفتار متناســب با شرايط - 
چاره و عالج

 15 - برادر قابيل - قوس قزح

 آگهى تغييرات موسسه اطاق پاياپاى اسناد بانكى در حال تصفيه 
به شماره ثبت 993 و شناسه ملى 10100116965 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى مورخ 1395/08/17 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : عملكرد مديران تصفيه منتهى به1394/12/29 تصويب گرديد. موسسه 
حسابرسى ومديريت سخن حق به ش.م 10101836532 به سمت ناظر تصفيه براى 

بقيه مدت تصدى انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315565) 

 آگهى تغييرات موسسه حرفه هنرمند زمان نو 
به شماره ثبت 43017 و شناسه ملى 14007144694 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مـــورخ 1397/04/24و مجوز 
معاونت امور مطبوعاتى و اطالع رســـانى ارشاد بشـــماره 97/29257 مورخ 97/5/7 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : آقاى ايمان افسريان محصل به شماره ملى 0061332186 به سمت مدير عامل 
(مدير مســـئول) وخانم ليال پوربابك به شماره ملى 0943273560 به سمت رئيس هيئت مديره 

انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315617) 

 آگهى تغييرات شركت سازمان آب منطقه اى تهران سهامى خاص 
به شماره ثبت 14024 و شناسه ملى 10100528209 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/06/10 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى 1396/12/29 بتصويب رسيد. سازمان حسابرسى 
به شناسه ملى 10101136332 بعنوان بازرس قانونى شـــركت براى يك سال مالى انتخاب 

گرديد. روزنامه كثير االنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى رسمى شركت انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315563) 

 آگهى تغييرات شركت توسعه تجارت انرژى پرتو شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 449104 و شناسه ملى 14003863792 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/09/11 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : 1 - شركت مذكور در تاريخ فوق منحل اعالم گرديد و آقاى سيدمحمد موسوى به كدملى 
3620860378 به عنوان مدير تصفيه انتخاب شد و آدرس مدير تصفيه و محل تصفيه تهران، 

بزرگراه صدر، خيابان بهارجنوبى، پالك 21 كد پستى 1939856341 مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315564) 

 آگهى تغييرات
شركت خدمات مديريتى عملياتى ديدگاهان جاويد سهامى خاص 

به شماره ثبت 442903 و شناسه ملى 10320897890 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/11 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : ماده 51 اساسنامه به شرح زير تغيير كرد: سال مالى شركت از اول دى ماه 

هرسال آغاز مى شود و پايان آذر ماه سال بعد به پايان مى رسد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315562) 

 آگهى تغييرات شركت مهندسين مشاور فرايند سازان انرژى سهامى خاص 
به شماره ثبت 187866 و شناسه ملى 10102298980 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/07/14 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زيان ســـال منتهى به 1396/12/29 مورد 

تصويب قرار گرفت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (315561)

 آگهى تغييرات 
شركت تعاونى كارخانجات فرآورى روغن و دانه هاى روغنى ايران 

به شماره ثبت 270807 و شناسه ملى 10103073556 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/08/20 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : سرمايه شركت به مبلغ 48214000000 ريال كاهش و 

ماده مربوط در اساسنامه اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315567) 

 آگهى تغييرات موسسه اطاق پاياپاى اسناد بانكى در حال تصفيه 
به شماره ثبت 993 و شناسه ملى 10100116965 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/09/07 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : عملكرد مديران تصفيه منتهى به 1395/12/30 تصويب 

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

 (315566)

 آگهى تغييرات موسسه حرفه هنرمند زمان نو 
به شماره ثبت 43017 و شناسه ملى 14007144694 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/04/24 و مجوز 
معاونت امور مطبوعاتى و اطالع رســـانى ارشاد بشماره 97/29257 
مورخ 97/5/7 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : آقاى ايمان افســـريان 
محصل به شـــماره ملى 0061332186 به سمت مدير عامل(مدير 
مسئول) و خانم ليال پوربابك به شـــماره ملى 0943273560 به 
سمت رئيس هيئت مديره انتخاب شـــدند. حق امضاء : كليه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهدآور موسســـه از قبيل چك ، سفته ، بروات ، 
قراردادها و عقوداسالمى با امضاى مدير عامل و رئيس هيئت مديره 

همراه با مهر موسسه معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (315618)

 آگهى تغييرات 
شركت خدمات بيمه اى پوشش توسعه بهشهر شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 161400 و شناسه ملى 10102040330 
 به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/08/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 

- كد پستى شركت بشرح 1515664111 صحيح است 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

 (315555)

 آگهى افزايش شركت مهندسى توليدى صنعتگران سپهران شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 238139 و شناسه ملى 10102790060 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/08/05 سرمايه شركت از مبلغ 
507500000 ريال منقسم به 350000 ســـهم با نام 1450 ريالى بمبلغ 5600000000 ريال 
منقسم به 350000 سهم 16000 ريالى با نام از محل مطالبات حال شده صاحبان سهام افزايش 
يافت. در نتيجه ماده پنج اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. ذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در 

تاريخ فوق الذكر تكميل امضاء شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315557) 

 آگهى تغييرات 
شركت گروه سرمايه گذارى سايپا شركت سهامى عام 
به شماره ثبت 10346 و شناسه ملى 10100419821 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/04/27 
و مجوز شـــماره 122/37936 مورخ 1397/05/16 سازمان بورس و 
اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : ماده 42 اساسنامه را به شرح 
ذيل اصالح گرديد: ماده 42 – پاداش اعضاء هيئت مديره هرسال طبق 
تصميم مجمع عمومى، ممكن است نســـبت معينى از سود خالص به 
عنوان پاداش با رعايت اصالحيه ى قانون تجارت در اختيار هيئت  مديره 
گذارده شود. اين نسبت به هيچ وجه نبايد از سه درصد سودى كه همان 

سال به صاحبان سهام پرداخت مى شود، تجاوز كند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

 (315554)

 آگهى تغييرات شركت گروه سرمايه گذارى كاركنان سايپا سهامى خاص 
به شماره ثبت 312499 و شناسه ملى 10103511827 

به استناد صورتجلســـه هيات مديره مورخ 1397/08/06 و به اســـتناد مجوز شماره 122/41228 
مورخ 1397/08/23 ســـازمان بورس اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد : سرمايه شركت از مبلغ 
3800000000000 ريال به مبلغ 4600000000000 ريال منقسم به 4600000000 سهم 1000 
ريالى با نام از طريق مطالبات حال شده و سود انباشـــته افزايش يافته و ماده مربوطه در اساسنامه به 
شرح فوق اصالح وذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل امضاء گرديده است . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315560) 

 آگهى تغييرات 
شركت طراحى مهندسى كيمياى سبز طبيعت شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 233344 و شناسه ملى 10102743342 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396/09/14 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
محل شـــركت در واحد ثبتى تهران به آدرس : تهران - شهرستان تهران - بخش مركزى - شهر 
تهران-شـــهرآرا-خيابان شـــهرآرا-خيابان 16 مترى محمدى-پالك -15طبقه دوم- كد پستى 

1443833977 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315559) 

 آگهى تغييرات 
شركت توسعه تجارت بين الملل اكسيس سهامى خاص 

به شماره ثبت 457812 و شناسه ملى 14004254120 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1395/12/16 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : اعضاى هيات مديره براى 
مدت 2 سال به شـــرح ذيل انتخاب شـــدند: آقاى آرش شكريان به 
شـــماره ملى 3255811831 - آقاى على اكبر شكريان به شماره ملى 
3379551351 - آقاى سياوش شكريان به شماره ملى 0453653391 
آقاى ميثم ميرآتى به شـــماره ملى 0081773196 به سمت بازرس 
اصلى و آقاى حسين يشاوردى فر به شـــماره ملى 0047965304 به 
ســـمت بازرس على البدل بمدت يك سال مالى انتخاب شدند. روزنامه 

كثيراالنتشار اطالعات جهت نشر آگهى هاى شركت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
 (315556)

 آگهى تغييرات 
شركت طراحى مهندسى كيمياى سبز طبيعت سهامى خاص 
به شماره ثبت 233344 و شناسه ملى 10102743342 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/09/14 
تصميمات ذيل اتخاذ شــــد : اعضاى هيئت مديره براى مدت يكسال بقرار ذيل 
انتخــــاب گرديدند : آقاى ابراهيم قلى پور كد ملى 5779629188 به ســــمت 
رئيس هيئت مديره آقاى عليرضا عليزاده كد ملى0061697117 به ســــمت 
مديرعامل و عضو هيئت مديره خانم مريم مهرآور كد ملى 0010201807 به 
ســــمت نائب رئيس هيئت مديره آقاى سيد احمد هدايتى هتكه لوئى با شناسه 
ملى 5779984883 به عنوان بازرس اصلى و آقاى فرشــــاد بابازاده هتكه لوئى 
به شماره ملى 0011311002 به عنوان بازرس على البدل براى يك سال مالى 
انتخاب گرديدند. كليه اســــناد و اوراق بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، 
ســــفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمى با امضاء رئيس هيئت مديره (منفردا ) 

همراه با مهر شركت معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315558) 

 آگهى تغييرات شركت رنگين اهن سهامى خاص 
به شماره ثبت 47551 و شناسه ملى 10100927558 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/09/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى احمد 
اصالنى كد ملى 0323104428 به ســـمت رئيس هيئت مديره و آقاى حســـام الدين خوشدل 
نيكخو كد ملى 0042533430 نايب رئيس هيئت مديره و آقاى حبيب ا... خوشـــدل نيكخو كد 
ملى 0042782181 به ســـمت مديرعامل انتخاب گرديد. امضاء كليه اوراق و اسناد تعهدآور با 

امضاء مديرعامل و يكى از اعضاء همراه با مهر شركت معتبر ميباشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315553) 

 آگهى تغييرات شركت رنگين اهن سهامى خاص 
به شماره ثبت 47551 و شناسه ملى 10100927558 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1397/07/11 تصميمات ذيل اتخاذ شد : صورتحساب 
ســـود و زيان و ترازنامه ســـال مالى منتهى به96/12/29 به تصويب رسيد. موسسه حسابرسى آرمان 
آروين پارس به شـــماره شناسه ملى 10103538953 بعنوان بازرس اصلى سال و موسسه حسابرسى 
آرمان نوين رسيدگى به شماره شناســـه ملى 10103013428 بعنوان بازرس على البدل براى سال 

منتهى به 97/12/29 انتخاب گرديد. روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه كثير االنتشار انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315552) 
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بحث درباره سوره «علق»  اشاره:
به اينجا رســـيد كه خدا از پيامبر(ص)

ميخواهـــد باالتر برود، از كريم به 
اكرم و اين يعني معراج. آية «ُسبحان 
الذى اسرى...» ميفرمايد پيامبر(ص) تا 

دورترين جا رفت. 
به آنجا مىگويند دورترين، چون 
بيشتر از آن نمىشود رفت. دورترين، 
جغرافيا نيست؛ جايى بود كه بيش از 
آن نمىشد رفت.                                   

دورترين ممكن است.
«دورترين ممكن» جايى بود كه 
حضرت رفت. من معتقد نيستم كه 
معراج اين بود كه پيامبر شبي از مدينه 

به فلسطين رفت و برگشت. اين معراج بزرگي نيست. تمثيل معراج 
است. پيامبر اكرم(ص) دو قوس نزول و صعود عالم را طي كرده است. 

ما او را اينگونه و با اين اوصاف ميشناسيم.
آيه بعدي ميفرمايد: «الذى َعّلم بالقلم».

رباالكرم كسى است كه «علم بالقلم». «َعّلم» يعنى تعليم داد. آيه 
نشان ميدهد كه معلم واقعى، حق تعالى است، چون اگر استعداد و 
سواد به ما نمىداد، «علم» محقق نميشد. هر معلمى مظهر علميت حق 

است. معلم واقعى اوست. خداوند چگونه تعليم داد و ميدهد؟ 
«بالقلم»، اما قلم يعنى چه؟

همه عالم، قلم حق اســـت. همه عالم نوشتة حق است. در اين 
عالم چيزى نداريم كه نوشته حق نباشد. اگر به ملكوت هم برويد، 
چيزى كه نوشته حق نباشد، پيدا نميكنيد. خداوند هر آدمى را با قلم 
تعليم كرده اســـت، يعنى بالموجودات. اگر اين عالم نبود و شـــما كه 
موجود هســـتيد نبوديد، تعليم پيدا نميكرديد. پس قلم، قلم آفرينش 

است و قلم هستى است.
قلم حيات است.

بگوييد: هستى؛ زيرا حيات بخشى از هستى است.
در آيه بعدي ميفرمايد: «َعّلم االنسان ما لم يعلم» (علق، 5) 

خداوند با «قلم» خودش انسان را تعليم داده است؛ يعني با هستى 
چون هستي قلم الهي است. اما بايد ديد كه خداوند چه چيزى را به 
آدم آموخته است. پاسخ اين است: «َعّلم االنسان ما لم يعلم». خدا به 
انســـان ندانستههايش را آموخته است. چيزهايي را آموخته است كه 
او نميدانســـت. قاعدهاى در فلســـفه و منطق وجود دارد كه طبق آن 
گفته ميشود: هيچكس نمىتواند از مجهول مطلق آغاز كند. اگر شما 
هيچ نميدانســـتيد و مطلقا جاهل بوديد، هيچ چيزي را نمىتوانستيد 

بفهميد. 
نـــه از «معلوم مطلـــق» و نه از «مجهول مطلق» چيزى نمىتوان 
فهميد. به همين جهت، خداي متعال چيز تازهاي نمىفهمد، چون او 
مطلق عالم است. آهن اگر تا ابد آهن باشد، چيزى نمىفهمد. پس، 
از مجهول مطلق به آگاهى راه نيست، از معلوم مطلق هم چيز تازهاي 
آموخته نمىشود. آموزش زمانى ممكن است كه از «معلوم من وجه» 
به «مجهول من وجوه» برسيم. ما در وسطيم. بشر اگر هيچ نمىدانست، 
با مجهول مطلق مواجه بود و چيزى نمىتوانست بياموزد. او با تعليم 

خدا عالم شد. بعد راه تعليم را ياد گرفت.
مبنا همان تعليم الهى است.

بله. در اينجا بالضروره ناچاريم افالطونى شويم. در عالم دين  ما 
بحمدهللا قرآنى هستيم؛ اما اگر خواسته باشيم وارد فلسفه بشويم، بايد 
افالطونى شويم چون در اين مقام او به قرآن نزديك است. افالطون 
مىگويد: بچهها شرقى باشند يا غربى، دبستاني باشند يا دبيرستاني و 
دانشگاهي، هيچ چيز ياد نمىگيرند، بلكه آنچه در عالم ُمثل ميدانستند، 

به ياد مىآورند.
ياد نمىگيريم، يادمان مىآيد.

يعني «تذكر» است. از نظر افالطون آموختن، ياد گرفتن نيست، 
متذكر شدن است. در لوح ضمير شما در «عالم مثل»، در عالم عقالنيت، 
همه چيز هست و حضور دارد و بعد آنها را در مسير آموزش و يادگيري 
به ياد ميآوريد. بسته به اين است كه چقدر پردهها را عقب بزنيد. هر 

اندازه تالش كنيد، يك پرده كنار مىرود و چيزي يادتان مىآيد. 
به عبارت ديگر: آموختن، به يادآوردن است، نه ياد گرفتن.

خداونـــد در ازل، همـــه چيز را به ما تعليم كرده اســـت. اينجا 
كه آمدهايم، مىدانســـتيم؛ اما فعال يادمان نيست. بهطور كلي، علم و 
فراگرفتن دانش، تذكر است. روشن است كه مباني افالطوني به اين 
آيه نزديكتر از مباني ارسطويي است. افالطون مرد بزرگي است و به 
قول وايتهد فيلسوف معاصر ما: دوهزار و پانصد سال تاريخ فلسفه، 
پانوشت حرفهاى افالطون است. خدا از ازل به شما تعليم كرده ولي 
يادتان نيست. حاال كه ياد مىگيريد، همان را كه خدا يادتان داده بود، 
به ياد مىآوريد. بايد پردهها را عقب بزنيد. علم الهى در درون ماست، 

يعنى خداوند علم را در درون ما قرار داده است. 
در ادامه مىفرمايد: «كّال اّن االنسان ليطغى ان رآُه استغنى».

تا پيش از اين آيه، خداوند كماالت انسانى را بيان كرد. از «اقرأ» 
شروع شد و به «ربك االكرم» رسيد كه حاوي باالتر رفتن و لزوم باال 
رفتن است. «االكرم» ناظر به فضيلت و استعداد آدمي است. گويي به 
پيامبر(ص) فرموده است: باالتر برو. اين باالتر رفتن دو گونه است: يا 
خـــوب مىرويم، يا طغيان ميكنيم. طغيانگرها مىخواهند باال بروند. 

فرعون و نمرود طاغى بودند و قصدشان اين بود كه اوج بگيرند!
فرعــون آنقــدر باال رفت كه خودش را خدا ديد و دعوي «فقال انا 

ربُُكُم االعلى» (نازعات، 24) ميكرد.
اين آيه به انسان هشدار ميدهد تا حواسش را جمع كند و بداند 
كجا ميرود و چه ميكند. مخاطب آيه، انسان است و انبيا را نمىگويد. 
«االنسان» يعنى فرعون و تمام طغيانگران عالم. آنها مىخواهند باال بروند، 
ولي با نادانى اين كار را ميكنند. تذلل و فقر وجودي نسبت به حق را 
فراموش ميكنند و خود را بىنياز ميبينند و اين سرآغاز سقوط است.  
احساس بينيازي به خدا موجب خودبيني و خودفريبي ميشود. چنين 
احساسي انسان را دچار انحراف و اعوجاج ميكند. انسان زمانى دچار 
طغيان ميشود كه فكر كند همه چيز خودش است و همه قضايا در 
دست اوست و ميتواند برود. چنين فكري سرآغاز طغيان است. چنين 
انســـاني، هرچه باالتر برود، سقوطش بيشتر خواهد بود. اين طغيان 

هرچقدر امتداد پيدا كند، بدتر است. به قول مولوى: 
هر كه باالتر رود، ابلهتر است    استخوان او بَتر خواهد شكست

سوره علق از يك سو با «االكرم»، اندازة بيپايان باالتر رفتن انسان 
را نشان ميدهد، از سوي ديگر خطر سقوط را بيان ميكند.

آيا مطلق باال رفتن خطر دارد؟
هر باال رفتني خطرناك نيست، اما باال رفتنهاي بينيازانه به خدا 
و مبدأ، حتما خطر به دنبال دارد. اينجاست كه قرآن هشدار ميدهد. 
«كال ان االنسان ليطغى ان رآُه استغنى». خدا از روي شناخت انسان سخن 
ميگويد. شـــايد در آن دوره كه قرآن نازل شـــد، برخي از اين قضايا 
را به درستي نمىشد فهميد، اما تجربه تاريخى بشر با گذشت زمان 
حقايق را بيشتر ميفهمد. روانشناسى و جامعهشناسى جديد ممكن 
است برخي از اين قضايا را درك كند. تعقلها بايد فرا رود تا قرآن 

توسط جهان فهميده شود. 
در ادامه ميفرمايد: «ان الى ربك الُرجعى».

هـــم اهل طغيان بايد بدانند كه هرچه طغيان كنند و به هر كجا 
بروند، به سوى حق مىروند، هم كساني كه رو به اعتال دارند: بهطور 
مطلق، بازگشت به سوي «رب» است. طغيانگران به هر كجا بروند، 
چارهاي ندارند جز اين كه در آســـتانه حق ســـر تعظيم فرود بياورند. 
به كجا رود كبوتر كه اسيرِ باز باشد؟ انصافا قرآن چقدر منظم است! 
رجعت، بازگشـــت به حق است. قرآن مىخواهد بگويد رفتن انسان 
هم با حق هست، هرچند كه خودش نداند و نفهمد. انسان، سرانجام 

هرچه برود، بازگشت به حق خواهد كرد.
«الم يعلم بان اهللا يرى»؟ 

آيا انسان نميداند كه خدا او را ميبيند؟ چه بياني رساتر از اين 
ميتوان براي نظارت خداوند بر انسان پيدا كرد؟ انسان تحت رؤيت 
خداست و خدا در هر حال، او را ميبيند. اين چيزي است كه انسانها 
از آن غافلند و آن را لحاظ نميكنند. انسان مفرى از بازگشت به حق 
ندارد، خطاب به اصناف مردم مىگويد: فكر نمىكنيد كه خدا شما را 

مىبيند؟ آيا انسان نميفهمد كه خدا او را مىبيند؟ 
چه بسا اگر ميدانست و ميفهميد، به گونهاي ديگر عمل ميكرد.

حتما چنين اســـت. ســـؤال قرآن را خطاب به همه انسانها و 
بهخصوص طاغيان و ياغياني مثل فرعون و نمرود و ستمگران قديمي 
و فعلى بايد خواند و پرسيد: آيا اينان نمىدانند كه خدا مىبيند؟ آيا 

نمىبينند كه خدا اينها را مىبيند؟ 
مشكلشان اين است كه نمىدانند. آيه حكم هم نميكند، ميپرسد.

مىخواهد تنبّه دهد. اصوال پرسشهاى قرآن خيلى معنىدار است 
و غالبا حالت تنبه و بيدار كردن و آگاهيبخشي دارد. 

خيلى از شما سپاسگزارم. اين بحث ما در همينجا به اتمام ميرسد.

پس از شهادت امامحسين(ع)، هزاران گرگ بيابان 
كه نه عهدى داشتند و نه نجابت و بزرگمنشى، به طمع 
مال به حرم امام و خيمهها حملهور شدند. اينان گمان 
مىبردند كه به طال و زيرانداز و لباسى دست مىيابند. 
بىشك هجوم آنان به فرار فرزندان و زنان اهل بيت و 
يارانش انجاميد. در صحرا و در هر مكانى پراكنده شدند. 
به كجاها متفرق شدند؟ آن كودكان كجا رفتند؟ يكى از 
مقتلنويسان نقل مىكند عصر عاشورا دختربچهاى از اهل 
بيت را ديدم كه مىدود و جامهاش ميسوزد؛ نزديك 
شـــدم تا آتش را خاموش كنم، از من گريخت. گمان 
مىكرد كه من هم براى غارت بردن لباس و چيزى از 
اين دست او را مىخواهم. دويد تا اينكه او را گرفتم. 
بالفاصله گفت: «قرآن خواندهاى؟» گفتم: «بله.» گفت: 
«اين آيه را خواندهاى: فأما اليتيم فال تقهر؟» بله. گفت: 
«به خدا ســـوگند من يتيم حسينم!» گفتم: دخترم! من 
قصد سوئى ندارم. مىخواهم اين آتش را خاموش كنم. 
پس از آنكه از آتش رهايى يافت، گفت: «تو با مايى يا 
از دشمنان مايى؟» گفتم: «نه با شمايم و نه با دشمنانتان؛ 
من ناظرم.» گفت: «سؤالى دارم: كوفه كجاست؟» گفتم: 
«از كوفه چه مىخواهى؟» گفت: «عمهام زينب گفته ما 
در نجف بارگاهى داريم كه آوارگان و بىپناهان بدان 
پناه ميبرند. مىخواهم به آنجا پناه ببرم و از ستم اينها 
شكوه كنم.» گفتم: «دختركم، كوفه از اينجا فاصله بسيار 

دارد و رفتن به آنجا برايت آسان نيست.»
اين ماجرا را نقل كردم تا ذهنيت كودك را دريابيد. 
ذهنيت كودك اين است كه اگر دشمن بر آنان هجوم 
برد، مىتواند به نجف پناه ببرد. يك كيلومتر، بيشـــتر، 
كمتر، به مقدار نفسش. مهاجمان بسيار بودند. دهها هزار 
نفر به خيمهها حملهور شدند و كودكان فرار مىكردند. 
اين نكته را گفتم تا برسيم به مسئوليت زينب. شب كه 
فرارسيد، او بايد فرزندان و كودكان را گرد بياورد و به 
آنان آب و نان دهد و لباس بپوشاند؛ از اين رو، پس 
از آنكه سپاهيان متفرق شدند و اوضاع آرام شد، زينب 
دههـــا كودك و زن را جمع كرد تا وظيفة خود را در 
برابر آنان ادا كند. صبح ســـپاه عمر سعد مشغول دفن 
كشتهشدگانشان شدند. كشتههاى آنان بسيار بود، ياران 
حسين ارزان كشته نشدند، زيرا هر يك از آنان بيش از 
يك نفر را مىكشتند. سپاهيان عمر بر كشتهشدگان خود 
نماز خواندند و دفنشان كردند و هنگامى كه به اجساد 
حسين و اهل بيت و يارانش رسيدند، آنان را در صحرا  
رها كردند و عزم كوفه كردند. سرهاى پاك در عصر 
عاشورا، فرستاده شدند و اهل بيت را هم اسير گرفتند 

تا تقديم ابن زياد كنند.
آنان تصميم گرفتند كه اهل بيت و زنان و كودكان 
را از مســـيرى ببرند كه اجساد شهدا را ببينند. من هر 
بار كه تـــالش مىكنم دليل گذراندن زنان و كودكان 
اسير را از كنار اجساد كشتهها دريابم، چيزى دستگيرم 
نمىشـــود، جز اين كه اين اقدام براى تسلى خاطر و 
فرونشاندن كينة عمر سعد و جماعتش بوده باشد. آنان 
چه كســـانى را به اسارت گرفتند؟ كودكان خردسال و 
زنان را از كنار پيكر پدران و برادران و نزديكانشـــان 
گذراندند. اجســـاد صورت عادى ندارند، قطعه قطعه 
شدهاند، بسيارى بىسر هستند، بسيارى بىدست هستند، 
بســـيارى پاره پارهاند. با اين حال، آنان را واداشتند كه 

جسدهاى عزيزانشان را ببينند.
چه شد؟ تنها يك صحنه را ذكر مىكنم تا دريابيد 
كه مقصود از شـــهادت حسين(ع) چه بود و زينب چه 
نقشى در موفقيت و تحقق اين مقصود داشت. اگر زينب 
زنى عادى بود، مانند ديگر زنان مويه مىكرد و ناله سر 
مىداد. اما زينب نمىخواهد بگريد، او درصدد تكميل 
رسالت حسين(ع) است. اين رسالت چگونه ادا مىشود؟ 
با عزت و كرامت. حســـين نمىپذيرد كه خواهرش و 
زنان ناله و جزع و فزع كنند، بلكه مىخواهد آنان استوار 
باشند و سبب سرزنش دشمنان نباشند. زينب آمد و زنان 
و كودكان نيز در پىاش روان بودند. رسيدند به اجساد 
پاك، به مقتل. زينب به پيكر برادرش نزديك شد. مىدانيم 
كه دهها نفر در قتل حسين مشاركت داشتند. بىشك 
پيكر حســـين پاره پاره بود، و پوشيده از تير و نيزه و 
سنگ. زينب در برابر ديدگان دشمنان، پيكر را بلند كرد 

و گفت: «پروردگارا، اين قربانى را از ما بپذير!» 
اين «ما» كيســـت؟ مقصود اهلبيت است. مقصود 
زينب اين است كه ما حسين را قربانى داديم تا از دين 
پاسدارى كنيم، از كرامت انسان پاسدارى كنيم. شهادت 
بر ما تحميل نشـــد؛ ما آن را تقديم كرديم. زينب در 

اين موضع از رسالت حسين پاسدارى كرد. همة مردم 
و دشمنان دريافتند كه زينب(س) با همة توان و   نهايت 
عزت ادامهدهندة رسالت است و نمىخواهد ضعف نشان 
دهد و تسليم شود. او هم در موضع حسينى ثابتقدم 
است كه مىگفت: «دست خوارى به شما نمىدهم و 
چون بىمايگان نمىگريزم.» اهل بيت رســـول خدا(ص)

بدينسان راهى كوفه شدند. 
حماسة كوفه

مردم كوفه جشـــن گرفتند و با شادى و سرور از 
كاروان اســـيران استقبال كردند. اما بهسرعت اسيران را 
شناختند. زينب دختر على است و على اميرالمؤمنين بود 
و مركز خالفتش كوفه. پنج سال در كوفه حاكم بود و 
از اين شهر جهان وسيع اسالم را اداره مىكرد. در آن 
دوره، فاطمة زهرا(س) فوت كرده بود و مىتوانيم بگوييم 
كه زينب نقش بانوي خانه را داشت. مردمان كوفه غير 
زينب را نمىشناختند. پس در واقع زينب وارد محل 
خالفت پدرش شد. با چه وضعيتى؟ اسير! اما جماعت 
دشمن كوچكتر از آن بود كه بخواهد او را خوار كنند.  
زينب اســـيري است نشسته بر پشت شتر و برادرانش 
كشته شدهاند؛ اما نيروى ايمان، او را از اين مسائل دور 

مىكند و او را پيروز احساي مىكنى!
زينب به كوفيان كه مىرسد، سخن آغاز مىكند. 
به تعبير برخـــى مورخان صداى على بن ابيطالب را 
مىشنوند. گويا زينب با دهان على(ع) سخن مىگويد؛ 
صدايى كه همچنان در گوش كوفيان بود. در اين هنگام 
گريه آغاز كردند و غم به دامان گرفتند. زينب آنان را 
نكوهش كرد و گفت: «بايد بسيار بگرييد و كم بخنديد. 
چرا گريه مىكنيد؟ از گريهتان چه ســـود؟ آيا مىدانيد 
چه خونى از رسول خدا ريختيد؟ آيا مىدانيد كدامين 
جگرگوشـــة پيامبر را دريديد؟ شما دخترزادة پيامبر را 
كشتيد و گريه مىكنيد؟ گريه درمان اين مصيبت نيست، 
زيرا در قتل حســـين مشـــاركت كرديد. آنان كه براي 
كشتن حسين آمدند، مردان شما بودند. شما آنان را به 

اين كار تشويق كرديد!»
زينب با اين كار براى انقالب زمينهسازى مىكند، 
براى حركت، براى تغيير وضع موجود. او وجدانهاى 
خواب و بى توجه را نكوهش مىكند و مىكوشد تا آنان 
را بيدار كند. هدف او فرونشاندن كينة خود نبود. او بر 

آن است كه مسئوليتشان را به آنان گوشزد كند.
اهـــل بيت را به كاخ ابن زياد بردند. زينب وارد 
كاخ شد و سالم نكرد و در گوشهاى نشست. ابن زياد 
پرسيد: «اين متكبر كيست؟» گفتند: «زينب دختر على.» 
گفت: «اى زينب، چگونه يافتى آنچه را خدا با برادرت 
كرد؟» گفت: «جز زيبايى نديدم. آنان مردانى بودند كه 
خدا كشتهشدن را برايشان مقدر كرده بود و به سوى 

آرامگاهشان رفتند.» 
ـ ستايش خداى را كه شما را رسوا كرد و سخنانتان 

را تكذيب كرد.
ـ : فاجر رسوا مىشود و منافق تكذيب، و ما از 
اينان نيستيم. كشته شدن عادت ماست و شهادت كرامت 

ماست نزد خداوند.
پس از اين، ميان زينب و ابن زياد سخنان بسيارى 

رد و بدل شد. ابنزياد خشمگين شد و خواست على 
بن حسين را بكشد كه زينب مانع شد. خواست زينب 
را بكشـــد كه افكار عمومى اجازه نداد؛ بنابراين زينب 
نقش خود را در كوفه هم ايفا كرد، به گونهاى كه هنگام 
خروج اهلبيت و اسرا از كوفه، جّو اين شهر سنگين بود. 
كوفه به شهرى ديگر بدل شد. پس از مدتى كوتاه، از 
اين شهر جماعتى به نام «توابين» با چهارهزار نفر خروج 
مىكنند. اينان در راه خونخواهي حســـين كشته شدند. 
مختـــار نيز پس از اندك زمانى از همين كوفه خروج 
مىكند. اينهمه نتيجة مواضع و اقدامات حضرت زينب 

است. اين مواضع از كوفه به شام منتقل شد. 
در شام

كاروان اســـيران از كوفه به موصل و از آنجا به 
نصيبين، حمص، حماه، حلب و بعلبك رفت و در آخر 
به شـــام رسيد. اين مسير را انتخاب كردند، زيرا ميان 
عراق و شام بيابان وسيعى قرار دارد و امكانات گذشته 
اجـــازة عبـــور از بيابان را نمىداد. پس بايد آن را دور 
مىزدند. از سوى ديگر، يزيد و دستگاهش بر آن بودند 

كه اهل بيت را به گوشـــه گوشة جهان اسالم ببرند تا 
در مردم رعب و وحشـــت ايجاد كنند و به آنان نشان 
دهند كه خليفه مىكشد و نابود مىكند تا تسليم شوند 
و قيام نكنند. اما نتيجه كامال برعكس شد، زيرا كاروان 
به هر شـــهرى كه مىرسيد، با شادى و سرور استقبال 
مىشـــد؛ اما پس از آنكـــه از چرايى ماجرا و اوضاع 
آگاه مىشدند، گريه مىكردند، ناله سر مىدادند و توبه 
مىكردند. در بسيارى از اين شهرها مسجد يا مقامى به 
نام «رأسالحسين» در محل قرارگرفتن سر امامحسين(ع)

در اين اماكن هست. 
به   همان شـــكل به شام رسيدند و به   همان شيوه 
در بازار ســـخن گفتند و پس از مدتى بر يزيد وارد 
شدند. طبيعتا، يزيد استقبال عمومى اعالم كرده بود و 
مىخواســـت آن روز را جشن بگيرد. آن روز را روز 
پيروزى بزرگ و آشـــكار مىدانست. مردم به استقبال 
آمده بودند. نمايندگانى از بالد بيگانه و مناطق مختلف 
آمده بودند. يزيد نشست و سر حسين در برابرش. اهل 
بيت و زينب و سجاد آمدند. اهل بيت به گرفتارىها 
و سختىها اعتنايى نداشتند. يزيد با چوبى به دندانهاى 

امام حسين مىزند و اين اشعار را مىخواند:
ليت أشياخى ببدر شهدوا

جزع الخزرج من وقع األسل
اى كاش پدرانـــم در جنگ بدر مىديدند كه ايل 
خزرج از زخم نيزههاى ما به آه و فغان آمده است. تا 
شادى از سر و رويشان مىريخت، آن وقت مىگفتند: 

يزيد ديگر بس است.
تا اينكه در بيت آخر مىگويد:

لعبت هاشم بالملك فال
خبر جاء و ال وحى نزل

هاشـــميان با حكومت بازى كردند، نه خبرى از 
آسمان آمد و نه وحى نازل شد!

يزيد مىگويد هرآنچه در گذشـــته، از زمان پيامبر 
رخ داد، همه بازى بود. مقصود اين بود كه به حكومت 
برسند و بر مردم مسلط شوند و اكنون ما آمدهايم و بازى 
مىكنيم و حكومت را از آنان مىستانيم و انتقاممان را هم 
مىگيريم. آنان را كه كشتيم، خون ما را در بدر ريخته 
بودند (پدربزرگ، عمو و پسرعموى يزيد در جنگ بدر 
كشته شده بودند). اين واقعه نتيجة خونخواهى است. 

در منطق يزيد اسالم هيچ جايگاهى ندارد.
اين منظره بر زينب و ديگران بى  نهايت ســـنگين 
است. افراد حاضر در خيابان از زينب و على بن حسين 
چيزهايى شنيدهاند؛ اما آنان كه در كاخ خليفهاند، مانند 
سفرا و نمايندگان قشرهاي مختلف، همگى منتظرند كه 
حقيقت را بدانند. در اين هنگام زينب(س) ســـخن آغاز 
مىكند؛ كســـى است كه اسير و خسته است، زيرا راه 
درازي را در حركت بوده و روزهاى جانكاهى داشته 
است: مصيبتهاى فراواني ديده و مسئوليتهاى سنگيني 
داشته، نه درست خوابيده و نه استراحتي كرده. اكنون 
نيز مســـئول حفظ سالمت و حيات فرزندان حسين 
است. افزون بر همة اينها، پادشاهى مغرور و پيروز در 

برابرش نشسته است. 
زينب سخن آغاز مىكند. در ابتدا مىگويد: «الحمدهللا 
رب العالمين و صلى اهللا على رسوله و آله أجمعين. راست 
كان عاقبه الذين أساُؤوا السوأى  گفت خدا كه فرمود: ثُّم
أن كّذبوا بĤيات اهللا و كانوا بها يستهزئون». اين آيه دربارة
كسانى است كه گناه مىكنند و مىگويند معصيت اثرى 
در ايمان ندارد، ايمان قلبي كافي است. مىگويند انسان 
در اعمالش آزاد است: هر گونه بخواهد سخن بگويد، 
عمل كند، لباس بپوشد! اين منطق نادرست است و قرآن 
تأكيد مىكند كه گناه به انكار خدا و كفر و استهزاى 
خدا مىانجامد: آن كه اعمال ناشايست انجام مىدهد، 

در پايان به انكار آيات خدا مىرسد. 
فساد و انحراف مرزى ندارد. گمان مبريد كه آدمى 
امروز اندكى منحرف مىشـــود و فردا برمىگردد. هر 
اندازه كه انســـان راه انحراف را ادامه مىدهد، اهميت 
مسئله فزونى مىيابد و توقف دشوارتر مىشود. انسان 
در مسير معصيت مانند خودرويى است كه در سرازيرى 
اســـت: هرچه پيشتر مىرود، متوقف كردنش دشوارتر 
مىشود. اگر امروز از گناه دست شستيم و متوجه خدا 
شديم، آسانتر از فرداست. در جوانى بازگشت، آسانتر 
از پيرى است. زينب(س) به يزيد توضيح مىدهد تو كه 
بدينجا رســـيدهاى كه مىگويى: «لعبت هاشم بالملك 

فال...»، اين نتيجة طبيعى فســـق و فجور است. هركه 
منحرف شود و به مسير منحرف خود ادامه دهد، ناگزير 

روزى به اينجا مىرسد.
زينـــب در ادامه مىگويـــد: «أظننَت يا يزيد حيث 
أخذَت علينا أقطار األرض و آفاق السماء...» يزيد! آيا گمان 
ميكنى از هر طرف راه را بر ما بســـتهاى و ما چون 
اسيران به هر سو مىرويم، ما نزد پروردگار خواريم و 
تو ارجمندي؟ خود را بزرگ پنداشتى و كبر ورزيدى 

و شادمان و مسرور گشتى!
ديدى كه دنيا در دســـتان توست، كارها بر وفق 
مرادت اســـت و حكومتى كه حق ما بود، در اختيار 
تو قرار گرفته است. مهال مهال! أنسيت قول اهللا تعالى: و 
اليحسبن الذين كفروا أنما نُملى لُهم خيٌر ألنُفسهم انما نُملى 
لُهــم ليزداُدوا إثما ولهُم عذاٌب مهين. اندكى درنگ كن، 
آنچه مىبينى امتحانى از جانب خداست؛ زيرا خداوند 
پيروزى را مختص نيكوكاران نكرده است. هر كس كه از 
راه اسباب و مسبب قدم بردارد، به نتيجه خواهد رسيد. 
خداوند الزاما انسانى را كه در راه خير قدم برمىدارد، 

بالفاصله پيروز نمىكند. 
خواهـــرم! گمان مبر به مجـــرد اينكه نمازت را 
خواندى، مشـــكالتت حل مىشود؛ يا به محض اينكه 
انسان خوبى بودى و روزهات را گرفتى، فوراً خدا كمك 
مىكند و مشكالتت حل مىشود؛ يا بدهىهايت پرداخت 
مىشود. نه، اين مسائل مردود است. خير حقيقى در مال 
و دنيا نيست. چه بسا آدمى در اين دنيا متمكن و راحت 
نباشد. ممكن است كسى در دنيا راحت نباشد، اما اجر 
عظيمى در آخرت داشته باشد. انسان اگر در راه خير 
قدمى برداشـــت، بالفاصله مالى كسب مىكند، در اين 
صورت، دين ارزشى ندارد. اگر خدا به هر نمازگزارى 
پولى عطا كند و بي نماز از دريافت اين پول محروم 
باشد، همة مردم نمازخوان مىشوند. اما نمىتوان براى 
نماز قيمتى گذاشت. اگر خدا هر دروغگو و منافقى را 
فوراً تنبيه كند، مردم ديگر جرأت عمل شـــر نخواهند 
داشت؛ اما انســـان نيكوكار نبايد لزوما در انتظار مال 
و احترام و جاه باشـــد. گاه انسان در راه خير متحمل 
سختىها و مشكالت مىشود. اگر همة دنيا را بدهند و 
اجر اخروى را از ما بگيرند، كمال نفس و آرامش روان 

را از ما بگيرند، چه ارزشى دارد؟
زينب چه جايگاهى نزد خدا دارد؟ حسين مقامى 
ارجمند نزد خدا دارد، در عين حال، آنان به مشكالت 
جانكاهى دچار شدند؛ زيرا بنيان جهان اينگونه نيست 
كه اگر انسانى كار خيرى كرد، خدا بى درنگ اجرش 
را به او بدهد. انســـانى كه كار خير مىكند، احساس 
آرامش درون دارد، در آينده آرامش به دســـت مىآورد 
و گاه اين آينده بسيار دور است. اين انسان به راحتى 
مىرسد و جزاى برترش نزد خداست. معقول نيست كه 
تو بدهكار و خسته و گرفتار مشكالت باشى و بگويى 
نماز مىخوانم و فورا ديونت پرداخت و مشـــكالتت 
حل بشـــود. بله، بىشك ادعيه در حاالت مشخص و 
با شروط معين مستجاب خواهد شد. زينب اين قاعده 
را بـــه يزيـــد تذكر مىدهد و با صدايى بلند مىگويد: 
«اگـــر ما اموال و مقام و پيروزى داديم به آنان كه كفر 
مىورزند، اين عطا خيرى برايشان نيست، اينها آزمايش 

و امتحان است.
آزادشدگان

در ادامه مىگويد: «أمن العدل يابن الطلقاء»: اى فرزند 
آزادشدگان، آيا عادالنه است؟ «ابن الطلقاء» يعنى فرزند 
كســـى كه آزاد شده است. زينب به يزيد مىگويد: تو 
فرزند آزادشدگانى. آنگاه كه پيامبر(ص) ظفرمندانه وارد مكه 
شد، بر اساس نظام عربى قديم، حق داشت كه مكيان 
را به بندگى بگيرد؛ اما فرمود: «فكر مىكنيد چگونه با 
شما رفتار ميكنم؟» گفتند: «تو برادرى كريم و فرزند 
برادرى كريم هستى.» فرمود: «برويد، شما آزادشدهايد.» 
زينب به اين ماجرا اشاره مىكند كه اگر جد من اراده 
كرده بود، جد تو و پدرت را به بندگى مىگرفت و تو 
اكنون بندهاى خرد بودى. من با اين چشم به تو مىنگرم، 

هرچند اكنون بر مسند خالفت و حكومت باشى.
«اى فرزند آزادشدگان، آيا عادالنه است كه زنان و 
كنيزكان خود را در پس پرده بنشانى و دختران رسول 
خدا را در حالت اسيري به اين سو و آن سو بكشانى 
و رويشان را آشكار كنى و دشمنان، آنان را از سرزمينى 
به سرزمينى بكشانند و چشم بيگانه و آشنا و شريف 
و پســـت به آنان خيره شود. از مردانشان كسى با آنان 

نيست و پرستارى در كنارشان نيست.
ســـپس زينب بر كوبندگى اين موضع مىافزايد: 
«كيــف تُرتجــى؟» من از تو چنين انتظاري ندارم و در 
جايگاهى نيستى كه اميد به تو بُرد؛ زيرا تو فرزند   همان 
كسي هستى كه جگر پاكان را به دندان گرفت و گوشتش 
با خون شهدا روييد (اشاره به مادر معاويه، هند جگرخوار 
كه گوشت حمزه را خورد). و چگونه از دشمنى با ما 
بكاهد، كسى كه با كينه به ما مىنگرد و بىآنكه گناهش 
را بزرگ بدارد، مىگويد: كاش نياكانم بودند و شادى 

مىكردند و به من دست مريزاد مىگفتند!
فواهللا ما فريت أال جلدك و ال جزرت إال لحمك: به 
خدا، جز پوست خود را ندريدى و جز گوشت خود 
را نشكافتى؛ بر پيامبر وارد مىشوى در حالى كه خون 
خاندانش و هتك حرمتشان به گردن توست، در هنگامى 
كه خداوند پراكندگى ايشان را جمع مىكند، و حقشان 
را مىگيرد: و ال تحسبن الذين ُقتلوا فى سبيل اهللا أمواتا بل 
أحياء عند ربهم يُرزقون: كسانى را كه در راه خدا كشته 

شدهاند مرده مپندار، بلكه زنده  اند و نزد پروردگارشان 
روزى داده مى شـــوند. تو را بس كه حاكم خداست و 
محمد دشمن توست و جبرئيل ياور ماست. كسى كه 
تو را فريفت و بر گردة مردم سوار كرد، بهزودى خواهد 
فهميد كه براى ظالمان بد عوضى اســـت و كدام يك 

جايگاهى بدتر و لشكريانى ضعيفتر دارد!
در ادامه، زينب اين كلمات شـــگفت را به پادشاه 
پيروز مىگويد: «اين مصائب جانكاه اســـت كه مرا به 
همسخنى با تو واداشته، و گرنه تو را ناچيز مىشمارم. 
و أستعظم تقريعك و أستكثر توبيخك: اگر بخواهم تو را 
سرزنش كنم، بزرگت دانستهام، سرزنش تو در شأن من 
نيست؛ اما چشمها پر اشك است و سينهها داغديده. و 
شگفتا كه نجيباِن حزب خدا را آزادشدگان حزب شيطان 
كشتهاند. خون ما از سرپنجهها مىريزد و گوشت ما از 
دهانها مىافتد و پيكرهاى پاك خوراك گرگهاست و 

چنگال كفتارها آنها را به خاك افكنده است.
اى يزيـــد، تو 
خود ميدانى اجساد 
پاكى كه در كربال و 
در صحرا   رها كردى، 
بدن خاندان پيغمبر 
اســـت و بادها هر 
روز بر آنان مىوزد.
اگر ما را به غنيمت 
گرفتهاى، درخواهى 
يافت كه سبب زيان 
تو بودهايم. شكايت 
نزد خدا مىبرم و بر 
او توكل مىكنم. هر 
نيرنگى مىخواهى، 
بـــزن و هر كارى مىخواهى،بكن. به خدا ســـوگند 
نميتوانى ياد ما را محو كنى و هرگز ننگ اين ستم را 
از خود نميتوانى زدود. رأى تو سســـت و روزهايت 
اندك و جمعت پراكنده اســـت، آن روز كه منادى ندا 

دهد: لعنت خدا بر ستمكاران!»
انقالب دائمى 

آنچه دربارة زينب گفتيم، برخى از ابعاد زينب بود 
و نه همة زينب. تا آن هنگام كه زينب در مدينه بود، 
اهل مدينه مىشوريدند تا اينكه بنىاميه مجبور شدند 
كه وى را تبعيد كنند تا در مدينه نباشد، زيرا وجود او 
سبب انقالب دائمى بود. اين زن مسئوليت خود را ادا 
كرد و به جهانيان رساند آنچه را بر حسين رفت و در 
عمل، رســـالت حسين را تمام كرد. نخستين كسى كه 
حركت كرد، زنى از بنى بكر در لشكريان عمر سعد بود. 
او به پاخاست و بدينگونه انقالبها از مكانى به مكان 
ديگر منتقل شد تا اينكه حكومت بنىاميه به سرانجام 
رسيد. رفتند؛ قبورشان كجاست؟ آثارشان كجاست؟ اما 
حسين و اهل بيتش هر روز در حال شناخته شدن و 

فزونى يافتناند.
ما چه بايد بكنيم؟ آيا فقط مكلف به تماشـــا و 
مرور واقعه هستيم؟ امروز وظيفة ما چيست؟ حسين به 
عبيداهللا بن حر جعفى مىگويد: به خدا آن كه فرياد مرا 
آن هنگام كه مىگويم: آيا ياريگرى هست (هل من ناصر 
ينصرنى)، بشنود و يارى نرساند، در آتش جهنم است. 
خب، ما صداى حسين را شنيدهايم. او براى چه چيزى 
كشته شد؟ براى دين، براى حق؛ بنابراين اهداف حسين 
پابرجاست. حسين ابدا به طور عموم از موضع ما راضى 
نيست. آيا حسين مىپذيرد كه موضع ما در برابر يهود، 
خوارى و سستى باشد؟ آيا حسين مىپذيرد كه فلسطين 

و قدس جوالنگاه توطئه و فساد يهود باشد؟ 
اى بانـــوان، بدانيد كه وظيفه فقط بر عهدة مردان 
نيست. زينب در گرفتارىها و دشوارىها با حسين بود. 
شـــما نيز بايد در گرفتارىها و دشوارىها كنار مردان 
باشيد. ببينيد در برابر خطرها و مشكالت چگونهايد؟ 
ببنيد در برابر هجوم دشمن و ويرانى چه حالى داريد؟ 
آيـــا تـــرس و فرار و جزع و فـــزع داريد يا پايدار و 
قهرمانيد؟ حسين(ع) به زينب مىگويد: نمىخواهم هنگام 
نبرد با دشمن صداى ناله و فغان زنان را بشنوم، زيرا 
ناله و فغان نقص و ضعف اســـت. چگونه حسين از 
ما مىپذيرد كه به گريه بسنده كنيم و هيچ فداكارى و 

جهادى نكنيم؟
اى خواهران، بايد آماده باشـــيم. چه بسا حوادث 
متأثركننده و آيندهاى سخت پيش رو باشد. شايد دشمن 
متعرض سرزمين ما شود و در معرض خطر قرار بگيريم. 
بايد آماده باشيد، بايد احساس قدرت بكنيد، بايد بدانيد 

كه زندگى در ذلت مطلقا ارزشى ندارد. مرگ بهتر از 
زندگى ذليالنه است. اگر انسان به مرگ بىتوجه باشد، 
قدرتمندترين مىشود. همة ناتوانى ما ناشى از ترسمان 
از مرگ اســـت. هرگاه كه از مرگ مىهراسيم، تسليم 
مىشويم و به خوارى تن مىدهيم. حرفت را بزن، حقت 
را بخواه، بدون ترس بر جايت بايست و موضع خود را 

روشن بيان كن. چه مىتوانند از تو بگيرند؟ هيچ.
بايد آماده باشيم. بر ماست كه از جنبة شخصى و 
معنوى آماده شويم و به آنچه براى ما گفته مىشود، گوش 
فرا دهيم. بايد مواضع استوار و نيرومندي داشته باشيم. 
نمىشود به محض بلند شدن صداى تفنگ و شليك 
گلوله و فرود آمدن بمب، همه ناله و فرياد كنند و پا 
به فرار بگذارند. اين شايسته نيست. بايد دائماً زينب را 
پيش چشم داشته باشيد. او سرور و رهبر و اسوة زندگى 
شماست و حق را به شما مىآموزد.  اسالم راستين در 
زينب مجسم مىشود: زينب را در داراالماره ببينيد، در 
برابر يزيد ببينيد، در جنگ ببينيد. اين است زن مؤمن، 
اين است زن مسلمان. باب ايمان در برابر شما مفتوح 
اســـت. هر كدام از شما مىتواند زنى مؤمن و صالح 
باشد. اما چگونه مىتوانيم مؤمن شويم؟ آن هنگام كه 
گناهان كوچك را ترك مىكنيم و آن هنگام كه وقتمان 

را عمال در راه تقويت ايمان به كار مىگيريم.
اكنون ما در 24 ســـاعت چه مىكنيم؟ آيا برنامة
روزانة خود را مالحظه كردهايد؟ چگونه آن را سپرى 
مىكنيم؟ چند ساعت را صرف شكم و خودمان مىكنيم؟ 
چند ساعت را در راه تقويت ايمان صرف مىكنيم؟ بايد 
آماده شويم. زينب پيش روى ماست، حسين پيش روى 
ماســـت. ما بايد ياور آنان باشيم. بايد زينب و حسين 
را در راه تحقق اهدافشان يارى كنيم. ما چه كردهايم؟ 
آيا انديشدهايد كه چگونه به حسين يارى برسانيد؟ غير 
از گريه چه كردهايد؟ بسيارى بر حسين گريه مىكنند 
اما او را يارى نمىرســـانند. ابنسعد اول كسى بود كه 
بر حســـين گريست و حسين را يارى نكرد. زنهار كه 
گريه كافى نيست، بايد حسين را يارى كرد. چه مهيا 
كردهايد براى يارى حسين؟ اگر حسين براى دين كشته 
شـــد و دين و آموزههاى دينى اكنون در پيش ماست، 
هر كدام از ما مىتواند در تحقق هدف دينى حسين و 
زينب را يارى كند. اگر كسى نماز نمىگزارد، براى اكرام 
حســـين و زينب نماز بخواند. من قول مىدهم كه نام 
او در فهرست ياوران و همراهان حسين و زينب درج 
مىشود. اگر كسى غيبت مىكند و براى تكريم حسين 
اين كار را ترككند، حســـين او را در شـــمار ياران و 
سپاهش مىگذارد. اگر كسى وجدان مريضى دارد و آن 
را پاك مىگرداند، اگر كسى با بستگانش اختالفى دارد 
و آن را رفع مىكند، اگر كســـى به همسايهاش كمكى 
كند، اگر كســـى مشـــكلى دارد و آن را حل كند، اگر 
كسى فرزندش را نيكو تربيت كند، اگر كسى در لباس 
و زندگـــى و زبـــان و نماز و خانه نقصى دارد و آن را 
برطرف كند، او از ياران حسين و زينب است. امروز 
يارى زينب براى تحقق اهدافش و يارى او در استمرار 
اعمالش و يارى او در حقايق دينى و امورى است كه 

او و حسين براى آنها به پاخاستند.

ما چـه كردهايـم؟ آيا انديشـيدهايم كـه چگونه به 
حسين(ع) يارى برسانيم؟ غير از گريه چه كردهايم؟ 
بسيارى بر حسين ميگريند، اما يارىاش نمىكنند. 
زنهار كه گريه كافى نيسـت! اگر امامحسـين براى 
دين شـهيد شـد و ديـن و آموزههايـش اكنون در 
پيش ماسـت، هر يك از ما مىتواند در تحقق هدف 

دينى، حسين و زينب را يارى كند

برخـي گنـاه مىكننـد و مىگويند: ايمـان قلبي 
كافي اسـت و انسـان در اعمالش آزاد است: هر 
گونه بخواهد سخن بگويد، رفتار كند و بپوشد! 
اين منطق نادرسـت اسـت و قرآن تأكيد مىكند 
كـه گناه بـه انـكار خدا و كفـر و اسـتهزاى حق 
مىانجامد: آن كه اعمال ناشايست انجام مىدهد، 

در پايان به انكار آيات خدا مىرسد

فرض خدمت به انسان، گرچه 
به ســـود انسان است، ولي غايت 
مطلوب، رسيدن او به كمال انساني 
اســـت تا شايستة لقاءاهللا گردد و به 
رضوان الهي نايل گردد؛ لذا هدف، 
ســـاختن انسان است تا شايستگي 
پيوست به عالم ملكوت را پيدا كند 
و به سوي حيات جاويد پرواز نمايد. 
اثر و نتيجة «خدامحوري» در شرايع 
آسماني و بهخصوص در اسالم و 
«انسانمحوري» در فرهنگ غرب 

نسبت به حقوق بشر، اين است:
حقوق بشر از ديدگاه نخست، 
از مباني شـــريعت اســـتنباط شده و در چارچوب اراده و فرمان الهي 
است و ناگزير نمي  تواند مطلق باشد و از تمامي اعتبارات و حيثيات 
صرف نظر كند. وقتي كه از حقوق بشـــر در اسالم صحبت مي  شود 
آن بشـــر، نميتواند مطلق باشـــد. بشري است كه در ارتباط با خدا و 
معنويات و اخالق فاضله كه كرامت انســـاني بدان بستگي دارد، قرار 
گرفته است. در حالي كه حقوق بشر از ديدگاه «انسانمحوري»، مطلق 
اســـت و انساني در نظر گرفته شده كه تسليم هيچ گونه محدوديتي 
بيرون از حيطه بشري نگرديده است و مي  تواند اطالق خود را حفظ 
كند و در تنظيم حيات فردي و اجتماعي خود، تنها از درون خود و 
برخاسته از خواسته  هاي خود الهام گرفته، و از جايي و سرايي ديگر كه 
بخواهد تأثيرگذار در زندگي وي در اين سرا باشد، دستوري دريافت 
نكرده اســـت و ســـخني به ميان نمي آيد. اين بر اثر آن است كه ديد 
او نســـبت به اين حيات صرفاً مادي اســـت و بيرون از ماده، هستي 
إن هي اّال حياتنا الدنيا نموت و نحيا و ما نحن  ديگري قائل نيست: «قالوا

بمبعوثين»(مؤمنون، 37).
چنين پنداشتهاند و ميگويند: جز اين حيات دنيوي، حيات ديگري 
نيست، همين جا زندگي ميكنيم و همينجا ميميريم، و بازگشت به 
حيـــات اخروي وجود ندارد؛ ولي قرآن برخالف نظريه ماديگري، به 
انسان فوقالعاده اهميت ميدهد تا آنجا كه او را گل سرسبد آفرينش 
قرار داده و با عنوان «خليفه الهي»1 مظهر اتّم صفات جمال و جالل او 
را معرفي كرده، و مسجود فرشتگان قرار داده،2 و «ودايع ربوبيت» را 
به او سپرده،3 تمامي نيروهاي فعال جهان هستي، اعم از عاقل و غير 
عاقل، چه سفلي و چه علوي، در اختيار كامل او قرار داده است.4 لذا 
او را گرامي داشته5 و در آفرينش او، به خود تبريك گفته است.6 اين 
به خوبي مي  رساند كه آفرينش انسان، غايهالغايات اساس آفرينش است 
و انسان است كه محور اصلي آفرينش و راز هستي را تشكيل مي دهد. 
از اين روست كه خداوند، انسان را مورد خطاب قرار داده، گويد: «يا 
ابن آدم، خلقت االشياء الجلك، و خلقتك ال جلي: همه چيز را براي تو 

آفريدم، ولي تو را براي خودم آفريدم» (حديث قدسي). 
لذا مي  توان گفت: از ديدگاه قرآن، انسان در نظام آفرينش محور 
است، و همه چيز در پرتو وجود وي آفريده شده و پيرامون محوريت 
او مي  چرخد؛ ولي در عين حال، هدف از آفرينش انسان، تجلي ذات 
اقدس متعالي اســـت؛ زيرا انسان، يگانه آفريده  اي است كه ميتواند 
جلوگاه تمامي صفات جمال و جالل الهي باشـــد و حديث قدســـي 
«كنُت َكنزاً مخفياً فاحببُت ان اُعرف، فخلقُت الخلق لِكي اُعرف: گنجي نهان 
بودم، خواستم تا شناخته شوم، پس خلق را آفريدم تا آشكار شوم» و 
آن آفريده  اي كه ذات اقدس حق در وي تجلي ميكند، همان انسان 
است و بس. لذا خدامحوري و انسانمحوري، هر دو از ديدگاه قرآن 
درست است، و انسان در نظام آفرينش نقش اصالت و محوريت را 
ايفا ميكند، و نسبت به ذات حق، نقش عبوديت را «و ما خلقت الجن 
و االنس اال ليعبدون»(ذاريات، 56)؛ كه عبادت از نظر عارفان، همان تخلق 

به خالق معبود است.
 قانونگذاري در جامعه ديني

به همين مناســـبت الزم است اندكي پيرامون مبناي قانونگذاري 
در جامعه ديني درنگ كنيم. جامعه ديني به جامعه  اي گفته مي  شود كه 
فرهنگ و شيوه رفتاري حاكم در آن، برخاسته از تعاليم وحياني بوده 
باشـــد، و تمامي قوانين حاكمه و حتي قوانين وضعيه كه خبرگان و 
كارشناسان طرح و تصويب مي  كنند، بايد با مباني اصيل ديني تطابق 
داشته باشد. به همين جهت در كل كشورهاي اسالمي كه داراي جامعه

ديني هســـتند، ســـعي بر آن است تا قوانين حاكمه خود را بر اساس 
دين و شريعت پايهگذاري كنند، و مسأله «حكومت ديني» از همين جا 
نشأت گرفته، و به معناي حاكميت دين تلقي ميگردد. حاكم اسالمي 
بايد مشروعيت حكومت خود را براساس مباني ديني به دست آورده 
باشد، وگرنه اصل مشروعيت نظام حاكم زير سؤال ميرود و احيانًا
غاصبانه شمرده ميشود. به گونه  اي فشرده، جهت بحث را به هر دو 

جنبه معطوف ميداريم:
1) مبناي تشريع در حكومت اسالمي،

2) مبناي مشروعيت حكومت در اسالم.
درباره موضوع نخست بايد گفت: تشريع (قانونگذاري) در نظام 
حكومت اســـالمي، از دوران عهد رســـالت و پس از آن در دوران 
حضور معصومين(ع) و سپس در دوران غيبت كبري، همچنان ادامه دارد. 
البته روشن است كه تشريع در عهد رسالت، با پشتوانه وحي انجام 
ميگرفت و در دوران حضور، با در اختيار داشتن ودايع نبوت كه به 
ائمه معصومين(ع) ســـپرده شده بود، صورت مي  گرفت؛ ولي در عهد 
غيبت، با در دست داشتن قواعد عامه و مباني كلي شريعت، به دست 
فقهاي عظام انجام ميگيرد. لذا «خاتميت» به معناي ختم نبوت و بسته 
شدن باب وحي رسالت است؛ ولي در باب تشريع همچنان باز است 
و بايد باز باشد؛ به جهت تحول و تطور حاصل در زندگي بشريت، كه 
تداوم اجتهاد و استنباط احكام متناسب با شرايط روز را ميطلبد. البته 

با تفاوتي كه در مبناي تشريع سهگانه هست، چنانكه اشاره شد.

 جايگاه اخالق در جامعه ديني
در اينجا بايد متذكر شـــويم كه اخالق در جامعه ديني، جايگاه 
شايسته  اي دارد و در تمامي احكام و قوانين مدني و غيره مورد عنايت 
قرار گرفته است. برخالف قوانين وضعيه در ديگر جوامع، كه براي 
اخالق جايگاهي قائل نيستند، اسالم حتي در قوانين كيفري و جزائي، 
احكام خود را براســـاس حفظ كرامت و حرمت انساني تنظيم كرده، 
و مسأله كرامت انساني هيچگاه و در بحرانيترين شرايط مغفول عنه 
نگرديده است. انسان در بُعد زميني خود حرمتي دارد و در بعد آسماني 
خود كرامتي بهسزا. شرايع الهي در تنظيم قوانين اجتماعي بشر، هر دو 
بعد را بهخوبي و به طور كامل رعايت كردهاند. در صورتي كه قوانين 

وضعيه صرفاً بعد زمين انسان را مد نظر قرار داده است. 
انسان در زندگي جوانب متعددي دارد كه بايد رعايت شود، رابطه
او با خودش، رابطه او با خانواده و بستگانش، رابطه او با همصنفان 
و همكارانش، كه منشأ اين رابطه در ضمير خود آگاه هر آدمي وجود 
دارد، و آن فطرت و خرد اوست. انسان وقتي ميتواند با آرامش خاطر 
به زندگي خود ادامه دهد كه در مجموعه اين روابط موفق بوده باشد، 
و از اســـتحكام شايســـتهاي برخوردار باشد. آيا قوانين وضيعه كه بر 
دست بشر انجام مي  گيرد، مي  تواند استحكام و تعادل همه اين روابط را 
تضمين كند؟ يا آنكه صرفاً در صورت خلوص نيت در وضع قوانين، 
برخي جوانب كه مربوط به خانواده و جامعه است، رعايت مي  شود، 
آنهم ناقص. و ديگر جوانب بهكلي مغفول عنه واقع مي  شود، و آدمي 
را در چنان مجال حساسي (خودنگري و خدانگري) رها و به حال 
خود واگذار ميكنند؟ آري، اين قوانين الهي است كه همه جوانب را 
رعايت كرده، التهاب آدمي را در زندگي فرو مي  نشاند. در اين باره به 

آيات زير بنگريد كه چگونه جامعيت شرايع الهي را مي  رساند.
«و آتاكم من كّل ما سالتموه»(بقره، 178 و 179)؛ هر آنچه نيازمند 
بوديد و در نهاد فطرت خود تقاضاي برآوردن نياز را از ما داشتيد، به 
شـــما ارزاني داشتيم. پس هر آنچه انسان در حيات ديني خود به آن 
نيازمند است، پاسخ آن را در داده هاي شريعت مي يابد. و شريعت 
در اين باره هيچ كم و كاستي ندارد؛ «اكملُت لكم دينكم»(مائده، 3)، «فإّما 
يأتينّكم منّي هدًي فمن تبع هداي فال خوٌف عليهم و ال هم يحزنون»(بقره، 
38)؛ آنگاه كه سيل هدايت به سوي بشريت سرازير گرديده، پس هر 
كه به ذيل عنايت آن تمسك جويد، هرآينه از هر خوف و هراس و 
دغدغه  اي در امان است و مي  تواند با آسايش خاطر به زندگي مادي 

و معنوي خود ادامه دهد. 
 ادامه دارد

پينوشتها:
1 «إنّي جاعٌل في األرض خليفه»(بقره، 30)

2. «و إذا قلنا للمالئكه اسجدوا آلدم»(بقره، 30)
3. «إنّا عرضنا األمانه .... و حملها اإلنسان»(احزاب، 72)

4. «و سّخر لكم ما في السماوات و ما في األرض جميعاً»(جاثيه، 13)
5. «و لقد كّرمنا بني آدم»(اسراء، 70)

6. «فتبارك اهللا أحسن الخالقين»(مؤمنون، 14)



7 اقتصادى

چابهارپايانه بين المللى اقتصاد ايران

آنچه در پى آمده است نگاهى دارد به مزيت ها 
و اهميــت راهبردى منطقــه آزاد تجارى چابهار و 
همچنين فعاليت ها و مسئوليت هاى اجتماعى آن در 
چارچوب توسعه شرق كشور كه بخش دوم آن را 
در شــماره قبل مالحظه كرديد و اينك بخش سوم 

وپايانى را مى خوانيد: 
***

 منطقه چابهار به لحاظ داشـــتن پتانســـيل هاى 
ترانزيتى، صنعتى، تجارى، گردشگرى و حتى كشاورزى 
برخوردار از موقعيت ممتازى است و مى تواند نقش 
مهمى را در اقتصاد محلى و ملى و در سطح منطقه ايفا 
كند اما تحقق كامل آن نيازمند تكميل هر چه سريعتر 

زيرساخت جاده اى، ريلى و هوايى است.
در همين زمينه با غالمرضا پناه معاون اقتصادى و 
سرمايه گذارى منطقه آزاد چابهار هم درباره ظرفيت ها،
امنيت سرمايه گذارى و ضرورت تكميل زيرساخت ها

و تدابير انديشيده شده براى جذب نيروهاى بومى در 
منطقه چابهار به گفتگو نشستيم كه ماحصل آن درپى 

آمده است:   
وى در خصـــوص ظرفيـــت ها و فرصت هاى 
سرمايهگذارى در منطقه آزاد چابهار مى گويد: در ارتباط 
با فرصت ها و موقعيت هاى سرمايه گذارى در چابهار 
بايد گفت كه اين منطقه يكى از پنج محور مواصالتى 
ترانزيتى دنيا توســـط سازمان ملل شناخته شده است. 
بنابر اين چابهار چهارراه و كريدورى شمال به جنوب 
و غرب به شرق است. شما اگر روى نقشه نگاه كنيد، 
چابهار بهترين منطقه ترانزيتى اســـت كه كشورهاى " 
"آ سه آن" (اتحاديه كشـــورهاى جنوب شرق آسيا) را 
به كشـــورهاى آسياى ميانه و كشورهاى اروپايى را به 
آســـياى ميانه وصل كند. اينجا همچنين بهترين مسير 
ترانزيتى است كه كشورهاى "سى آى اس" (كشورهاى 
مستقل مشترك المنافع) را به كشورهاى حاشيه حوزه 

خليج فارس وصل كند.
معاون اقتصادى و ســـرمايه گذارى منطقه آزاد 
چابهارمى افزايد: يكى از مصارف غالت، صيفى جات 
و حبوب آسياى ميانه در كشورهاى حوزه خليج فارس 
است كه چابهار محور ترانزيتى اين كشورها است. شما 
اگر ارسال كاال را از چين به روسيه در نظر بگيريد و 
بخواهد از مسير چابهار از چين به روسيه منتقل شود، 
حداقـــل بين 20 تـــا 25 روز كاال مى تواند به مقصد 
برسد.وى تصريح مى كند: چنانچه ما راه آهن را برقرار 
كنيم طبيعتا بين 10 تا 15 روز كاال مى تواند از مسير 
چابهار به كشورهاى سى آى اس برسد و اگر راه آهن 
باشد به طور اتوماتيك مسير ترانزيتى كاال از شبه قاره 
هند، چين و ساير نقاط به كشور هاى سى آى اس از 

چابهار خواهد بود.
نامبرده اضافه مى كند: اگر با ســـفراى كشورهاى 
همسايه صحبت كنيد به شما خواهند گفت كه چابهار 
منطقه كليدى براى ترانزيت كاالهايشان است. چابهار 
به عنوان تنها بندر اقيانوسى ايران ظرفيت پهلو گرفتن 
كشـــتى هاى بزرگ را دارد. به طورى كه كشتى هايى 
تـــا 400 هزار تن مـــى توانند پهلو بگيرند؛ به جهت 
اينكه عمق آبخور آب در منطقه چابهار قابل مقايســـه 
با هيچ بندرى در كشور ما نيست. امروز ظرفيت هاى 
بندرى در چابهار در فاز اول و دوم شكل گرفته است. 
بندر شـــهيد بهشتى با ظرفيت 8/5 ميليون تن تخليه 
و بارگيرى اين ظرفيت را دارد كه كشـــتى هاى بسيار 
بزرگ در كنار خودش پهلو بگيرد و بارگيرى كند. اين 

به هر حال ظرفيتى است كه در چابهار به لحاظ داشتن 
زيرساخت هاى اساسى و اوليه اسكله و بندر در چابهار 
شـــكل گرفته است.وى ادامه مى دهد:زيرساخت دوم، 
برخوردارى از شـــبكه ريلى است كه در حال ساخت 
و ســـاز است و اگر به ثمر برسد چابهار مى تواند به 
عنوان يك هاب ترانزيتى منطقه و شبه قاره هند باشد. 
امروز شما مى بينيد كه مبادالت بين هند و افغانستان يا 
افغانستان با هند يا با آسياى ميانه، ناچارا و الزاما بايد 

از بندر چابهار باشد.
پناه خاطرنشان مى كند: امروزه در تمام دنيا وقتى 
شما مى خواهيد به يك مجموعه اقتصادى فكر كنيد 
و طرح اقتصادى تهيه كنيد، يكى از آيتم هاى اساسى 
كه در معادله شما تاثيرگذار است هزينه حمل و نقل و 
ترانزيت است. چابهار هم مى تواند در موضوع قيمت 
تمام شده هر كاالى ترانزيتى و هر كاالى ساخته شده 
تاثير خودش را داشته باشد. به اين علت موضوع بسيار 
پررنگى است كه شبه قاره هند در كنار چابهار قرار گرفته 
و كشورهايى مثل هند، پاكستان، افغانستان، عمان و حتى 
چين هر كااليى كه بخواهند صادر شود يا هر كااليى از 
آن طرف به ايران وارد شود، چابهار نزديكترين مسير 
خواهد بود و اين در هزينه حمل و نقل و قيمت تمام 

شده نقش موثرى را ايفا كند.
وى اضافـــه مى كنـــد: مزيت ديگرى كه چابهار 
مىتواند در بحث سرمايه گذارى داشته باشد به لحاظ 
جمعيت بااليى است كه در كنار چابهار وجود دارد، زيرا 
عمده كشورهايى كه در كنار چابهار هستند، كشورهايى 
به ششمار مى آيند كه بسيارى از محصوالتشان وارداتى 
است. شما اگر ساير بنادر ايران را مالحظه كنيد، جمعيتى 
كه پشت شان خوابيده با يك فاصله ترانزيتى، جمعيت 
كوتاه و كمى است. مثال در خليج فارس، نزديك ترين 
كشورها به قشم يا بندرعباس، كشورهاى حاشيه خليج 
فارس با تقريبا 55 ميليون جمعيت هستند و اين جمعيت 
كوچكى اســـت در مقابل اينكه ما در چابهار جمعيتى 
مثل هند، پاكستان و افغانستان را داريم كه باالى يك 

ميليارد نفر هستند.
معاون اقتصادى و ســـرمايه گذارى منطقه آزاد 
چابهار ادامه مى دهد: از ديگر محورهاى اساســـى در 
چابهار نقش و جايگاه آن در اقتصاد ملى است. سازمان 
محيط زيست امروزه بخاطر مساله كم آبى، به صنايع 
آب بر مثل پتروشيمى و فوالد در مراكز كشور اجازه 
ايجاد نخواهد داد و بنابراين اين صنايع بايد در جايى 
كه آب و دريا وجود دارد، منتقل شوند. طبيعتا سواحل 
مكـــران و چابهار بزرگترين مزيت براى ايجاد صنايع 

سنگين را دارند.
وى مى افزايد: اين كاالهايى كه به ويژه در فوالد 
توليد مى شوند، كاالهايى با وزن باال و حجيم هستند و 
طبيعتا هزينه حمل و نقل آنها قابل توجه خواهند بود. 
چابهار اين مزيت را دارد كه صنايع ســـنگين در اينجا 
مستقر شـــود. در حال حاضر ما مجموعه فوالدى را 
طراحى كرده ايم و االن با پيشرفت سى درصد است. 
ما همچنين مجموعه پتروشيمى با شش فاز و ظرفيت 8
ميليون تن را داريم كه مجوز محيط زيست را دارد. در 
عين حال ما در حال مطالعه و جانمايى مجموعه فوالدى 
به ظرفيت 10 ميليون تن هستيم و يك كنسرسيوم كه 
عمدتا مجموعه هاى بزرگ و شركت هاى بزرگى هستند 
كه در كشور كار مى كنند، در حال مطالعه، طراحى و 

مكان يابى در چابهار هستند.
اين مقام مسئول مى گويد: براى صنايع سنگين كه 

نيـــاز به آب فراوان دارد و با نگاه به صادرات بايد به 
آن نگاه كرد، بهترين مكان و ظرفيت در سواحل مكران 
و به ويژه منطقه آزاد چابهار است. ما در خوشه هاى 
صنايع پايين دستى هم مى توانيم بهترين مزيت را داشته 
باشيم به جهت اينكه مى توان اين ظرفيت را متناسب 
با صنايع فوالدى و صنايع پتروشـــيمى ايجاد كرد و با 
ارزش افزوده بســـيار باالترى اين ها را به كشورهاى 
هدفى كه در منطقه وجود دارند، صادر كرد. همچنين، 
ما مى توانيم صنايع غذايى را در چابهار توسعه دهيم 
و با ايجاد صنايع وابسته به كشاورزى محصوالتمان را 

از اينجا به كشورهاى ديگر صادر كنيم و نقش موثرى 
در ارزآورى براى كشور در حوزه هاى صنعتى و چه 

در حوزه هاى كشاورزى داشته باشيم.
وى مـــى افزايد: نكتـــه آخر كه كمتر در چابهار 
مطالعه شـــده است، حوزه كشاورزى است. چابهار در 
اين زمينه مىتواند به عنوان يك هاب در كشور عمل 
كند. مطالعات ما نشـــان مى دهد كه چابهار در زمينه 
ايجاد گلخانه هاى بزرگ هيدروپونيك از ظرفيت بسيار 

بااليى برخوردار است.
پناه اضافه مى كند: باتوجه به بحث انرژى، حداقل 
و حداكثر دما در چابهار 15 درجه و 40 درجه است 
و اين دما را در همه جاى كشور نخواهيم داشت. معنا 
و مفهوم اين يعنى در ســـردترين شرايط چابهار، براى 
ايجاد دماى گلخانه شـــما به 8 درجه دما نياز داريد . 
در ماكزيمم دما هم شـــما در مناطق گرمسيرى دما به 
باالى 60 درجه خواهد رســـيد و به 10 تا 20 درجه 
كمتر نياز خواهيد داشت و در مناطق سردسيرى، گاهى 
دما تا 20 تا 40 درجه خواهيد داشـــت. پس حتى در 
حداقل و حداكثر دما، چابهار ظرفيت بااليى دارد كه با 
كمترين هزينه براى ايجاد انرژى در توليدات گلخانهاى 

وجود دارد.
معاون منطقه آزاد چابهارهمچنين از مجموعه هزار 
و نهصد هكتارى گردشگرى به عنوان ظرفيت ديگرى 

كه در حال ايجاد است ،نام برده و مى گويد: چابهار 
به لحاظ رنج دمايى مىتواند مقصد گردشگران داخلى 
و خارجى باشد و باتوجه به كشورهايى مثل افغانستان، 
عمـــان و حتى هند فكر مىكنيم كه اگر ما مجموعه 
قابل قبول و اســـتانداردى در گردشگرى ايجاد كنيم، 
مىتواند مقصد گردشگران باشد. طراحى مان روى اين 
موضوع به زودى به اجرا خواهد رسيد و مجموعه اى 
با ظرفيت و پتانســـيل هاى خوبى را براى گردشگران 
ايجاد خواهيم كرد كه در كنار كســـانى كه مىخواهند 
صنايع و مجموعههايى را اينجا تاسيس كنند، گردشگرى 

متناســـبى وجود داشته باشد.وى در مورد تدابيرى كه 
براى تامين امنيت ســـرمايه گذاران در منطقه انديشيده 
شده توضيح مى دهد: طبيعتا براى سرمايه گذار اولين 
دغدغه امنيت سرمايه گذارى در هر منطقه و كشورى 
اســـت. در چابهار ما دو موضوع داريم: موضوع اول 
اينكه ما در طى ساليانى كه از عمر سرمايهگذارى در 
چابهار مىگذرد، سرمايه گذاران با طيب و امنيت خاطر 
سرمايهگذارى كردند و كوچكترين مساله اى را نداشتند. 
به لحاظ كنترل هاى مرزى، مرز اينجا در حوزه زمينى 
و دريايى بســـيار قوى است و مباحث مختلف امنيتى 
كامال رصد مى شود. موضوع اصلى كه وجود دارد و 
ما فكر مىكنيم با حل اين مساله بزرگترين كمك را 
به اين منطقه كرده ايم، اين است كه استان سيستان و 
بلوچستان به لحاظ نرخ اشتغال در رده آخرين استانهاى 
كشـــور قرار دارد و شايد بزرگترين مخاطره امنيتى ما 

بحث عدم اشتغال در استان است.
پناه مى افزايد: هم اكنون در سطح خرد، متوسط و 
بزرگ 442 پروژه را در حال اجرا داريم. اين پروژه ها
وقتى به بهره بردارى برسند، در ظرف دو تا سه سال 
آينده عددى حدود 17 يا 18 هزار نفر در اين پروژه ها 
مشغول به كار خواهند شد. پروژه هاى بزرگ ما مثل 
پتروشيمى كه شكل بگيرند عدد باالترى خواهد شد. 
ما فكر مى كنيم اگر در ظرف 5 سال آينده اشتغال در 

منطقه چابهار و شهرستان هاى مجاور را حل كنيم، خود 
به امنيت چابهار كمك بسيارى خواهد كرد. وقتى بوميان 
اينجا در توليد، صنعت و گردشگرى مشغول به كار شوند، 
براى تداوم اشتغال خودشان به امنيت كمك خواهند كرد. 
ما در يك بازه باالى پنج سال مى توانيم مشكل اشتغال 
در منطقه به ويژه شهرســـتان چابهار و شهرستان هاى

مجاور، استان و حتى استان هاى مجاور را حل كنيم 
و اين بزرگترين پارامتر براى امنيت سرمايهگذارى در 

منطقه چابهار خواهد بود.
وى ادامه مى دهد: ما در حال حاضر در حاشيه 

چابهار نزديك به 50 هزار نفر حاشيه نشين داريم، اگر 
ما زندگى حاشـــيه نشين ها را سامان ببخشيم، طبيعتا 
آنها بيشتر از ما به چابهار عالقهمند مى شوند و با نگاه 
استحكام تر و قوى ترى به چابهار فكر خواهند كرد و 

آنان نگهبانان منطقه چابهار خواهند بود.
معاون اقتصادى و ســـرمايه گذارى منطقه آزاد 
چابهاردر پاســـخ به اينكه باتوجه به ســـرمايه گذارى 
بزرگ چينى ها در بندر گوادر پاكستان و اينكه چابهار 
در آينده به عنوان رقيبى براى اين بندر خواهد بود، آيا 
فكر نمىكنيد اين موضوع باعث شود تا از سوى برخى 
تالش هايى بـــراى ناامن كردن منطقه صورت گيرد، 
جواب مى دهد: ما بندر گوادر پاكســـتان را به عنوان 
مزاحم نمى بينيم بلكه به عنوان يك رقيب رفيق مىدانيم. 
فكر مى كنيم كه بندر گوادر اتفاقا مى تواند ما را در 
رقابـــت جدى تر كند، مثل وقتى كه در كالس درس 
شاگردهاى اول زيادند، شما هم ناچارا بايد خودتان را 
در سطح آنها نگه داريد. هر منطقه آزادى كه در كنار 
مـــا وجود دارد، اصال به ديده رقيب مزاحم نمى بينيم 
و حتى مى توانيم همگرايىهايى داشـــته باشيم. وقتى 
چينى ها مى خواهند در گوادر ســـرمايه گذارى كنند 
يكى از نگاههايشـــان رسيدن به منطقه "سى آى اس" 
است و به ناچار بايد از منطقه چابهار هم گذر كنند، 
پس ما بايد يك ارتباط تنگاتنگى ميان دو منطقه و دو 

بندر ايجاد كنيم.
وى اضافـــه مى كند: به رغم ســـرمايه گذارى 
چينىها در گوادر، نگاهشـــان اين اســـت كه حتما 
سرمايهگذارىهايى را هم در چابهار داشته باشند. يعنى 
معتقدند چابهار موقعيت مزيتى است تا به بسيارى از 
كشـــورهاى مختلف به ويژه كشورهاى "سى آى اس" 
و كشورهاى اروپا دسترسى داشته باشند، بنابراين آنان 
مايلند كه در حوزههاى پتروشيمى و دارويى در چابهار 
سرمايه گذارى كنند، آنها هم به اين جمعبندى رسيده اند 
كه نياز دارند تا در چابهار سرمايه گذارى داشته باشد.
پناه در خصوص اينكه آيا در منطقه صندوق حفظ 
و حمايت از سرمايهگذاران در نظر گرفته شده يا چنين 
صندوق هايى موجود است، مى گويد: ما دو تا بحث 
در بخش داخلى و خارجى داريم. در بخش خارجى به 
لحاظ قوانين كشورى و حوزه حمايت از سرمايهگذارى 
در وزارت اقتصاد، از همان ابتدا دولت سرمايه گذارى 
خارجى را در اينجا تضمين مى كند ولى براى كسانى 
كه در داخل هستند و اقدام به سرمايه گذارى مى كنند، 
صندوقى به نام صندوق ضمانت و حمايت از سرمايه 
گذار در مناطق آزاد تشـــكيل و اخيرا دبيرخانه آن در 
چابهار رونمايى شد. يكى از اعضاى هيات مديره آن 
صندوق، منطقه آزاد چابهار خواهد بود كه به طور طبيعى 
ما هم در سطح مورد نياز به صندوق تسهيالت مىدهيم 
و هـــم اينكه به لحاظ اعتبارى حمايت خواهيم كرد؛ 
به طور مثال سرمايهگذارى كه مى خواهد از بانك ها
تســـهيالت بگيرد و در منطقه آزاد عضو شـــود. آن 
صندوق متناسب با ظرفيت و اعتبارسنجى كه خواهد 
كرد صندوق آنها را ضمانت خواهد كرد و از ســـوى 
بانك مساعدت مىشود.وى درباره اينكه تاكنون چند 
شـــركت در اينجا ثبت شده و فعال هستند، توضيح 
مى دهد: شـــمار شركتهاى ثبت شده در منطقه آزاد 
3هزار 362 شـــركت اســـت و ولى نزديك به چيزى 
حدود هزار و 856 شركت اينجا فعالند و به طور جدى 
فعاليت خودشان را در منطقه به شكل توليد و تجارى 

انجام مى دهند.
معاون اقتصادى و ســـرمايه گذارى منطقه آزاد 
چابهارمى افزايد: از بيش از 3 هزار شركت ثبت شده، 
100 شركت افغانستانى داريم كه تعدادى شان به طور 
جدى فعالند و تعدادى هم فعاليت كمترى دارند. فكر 
مى كنيم با شرايط جديد كه افغانستان هم مصوب كرده 
منطقه آزادشان را ايجاد كنند و الگوبرداريشان هم از ما 
خواهد بود، ما مى توانيم روابط قوىترى با اين كشور 

در حوزه مباحث توليد و تجارى داشته باشيم.
وى تصريـــح مـــى كند: ما در عيـــن حال با 
بوروكراسىهاى ادارى هم مواجه هستيم. زيرا بعضى 
از شركت ها با موضوع ترانزيتى ثبت شده اند اما بستر 
فعاليت آنها هنوز مهيا نشده است. مثال افغانستان مىتواند 
به صورت انبوه صادرات انار داشته باشد و آنها با اين 
نگاه آمده و اينجا شـــركت ثبت كرده اند. اما چون در 
اينجا قرنطيه نبانى ايجاد نشده، نتوانسته اند كارشان را 
شـــروع كنند. چون وزارت جهاد كشاورزى به درستى 
درخصوص هر گونه نباتاتى كه از كشور گذر مى كند، 
حساســـيت دارد. در هرصورت ما با وزارت جهاد به 
توافق رسيديم و پذيرفتند كه قرنطيه نباتى ايجاد شود و 
ما هم زمين داديم و در حال روند اجرايى اوليه هستند 
كه تجهيزات و تداركات را ببينند تا فرايندها بين ما و 
كشور افغانستان با كيفيت بهترى انجام گيرد. در بحث 
حوزه نباتى بايد كاالها پلمپ هايشان به طور كامل باز 

شود، كنترل شود. وزارت جهاد كارى ندارد كه در آن
چه چيزى است، جهاد به لحاظ اينكه محصول را كنترل
كند تا بيمارى به كشاورزى ما وارد نشود محصوالت

را به جد رصد و كنترل مى كند.
پنـــاه در مـــورد تدابير منطقـــه آزاد براى ايجاد
زيرســـاختهاى جاده اى، ريلى و هوايى مى گويد:
بحث ايجاد چنين زيرساخت هايى در دست منطقه آزاد
نيست و بحث ملى است و بايد كالن نگاه شود اين
جمله معترضه ماست. مقام معظم رهبرى فرمودند كه
سواحل مكران گنج پنهان است و ما اين گنج را داريم
و مى تواند نقش موثرى داشـــته باشد و حتى در اين
شرايط تحريم. اگر ما در گذشته مسيرهاى ترانزيتى را
ساخته بوديم، بخشى از مشكالت ما حل شده بود، اما
ما اين دو زيرساخت اساسى را نداريم. حتى در بحث
گردشـــگرى، مى خواهيم مجوز يك فرودگاه را داشته
باشـــيم كه با مشاركت منطقه آزاد و بخش خصوصى

ساخته شود و از جايى هم پول نمى خواهيم.
وى اضافه مى كند: اگر بحث ريلى ما تحقق يابد
و افزايش ترن ها اتفاق بيفتد بقيه موارد هم مى تواند
حل شود. ما اين ظرفيت را خواهيم داشت كه بخش
خصوصـــى تـــرن اضافه كند و كاال را حمل كند. اگر
كااليى باشـــد، سرمايه گذار براى حملش خواهد آمد
و ما نگران مساله بعدش نيستيم. نگرانى ما اين است
كه شبكه ريلى به فرجامى برسد. كشور ازبكستان در
حوزه ريل و ترانزيت در زمره كشورهاى مطرح است
و كشورهايى كه هستند حاضرند با ما مرتبط شوند و
كاال را حمل كنند. شـــما به ما ريل بدهيد ما تضمين

انتقال 8 ميليون تن كاال را مى دهيم.
معاون اقتصادى و سرمايه گذارى منطقه آزاد چابهاردر
خصوصى اينكه باتوجه به تجربه عسلويه، در استفاده از
نيروهاى بومى در منطقه آزاد چابهار چه ضمانتى وجود
دارد، مى گويد: نگاه ما در برنامه ريزىها به كارگيرى
نيروى بومى منطقه است به چهار دليل: يك ما با عسلويه
متفاوت هستيم چون اينجا بسترهاى الزم براى آموزش
و مهارت آفرينى نيروها وجود دارد. ما اينجا دانشـــگاه
بينالمللى داريم كه زير مجموعه منطقه آزاد است و هم
دانشگاه علمى كاربردى داريم كه زير مجموعه ماست و
هم دانشگاه آزاد را داريم يعنى در منطقه ما مجموعههاى
آموزشى كار مى كنند؛ بنابراين نيروهاى فنى مورد نياز
را مى توان در اين مجموعه آموزش داد و متناسب با
فعاليت ها و برنامه هايى كه وجود دارد، دنبال كرد.وى
مى افزايد: نكته دوم، استان سيستان و بلوچستان به لحاظ
نرخ بيكارى در رده بااليى اســـت. به طور طبيعى اين
موضوع مى طلبد كه براى تامين امنيت سرمايه گذارى از
نيروهاى بومى منطقه استفاده كنيم و اين راهكارى است

كه در تمام برنامهريزى ها ديده شده است.
پناه ادامه مى دهد: نكته سوم ،بخاطر بعد مسافتى
اســـت كه اســـتان هاى همجوار با چابهار دارند. چند
اســـتان همجوار عسلويه است، اما ما از اينجا تا مركز
استان 700 كيلومتر راه داريم و به طور طبيعى اين هم
يكى از مزيتهايى خواهد بود كه كمك خواهد كرد
تا سرمايهگذار از نيروى هاى بومى استفاده كند و نكته
آخر اينكه شايد به آن توجه نشده باشد، قناعتى است كه
نيروهاى بومى دارند و اين نيروها به لحاظ پركار بودن
و قناعتى كه دارند، مى توانند ظرفيتى براى سرمايهگذار
باشـــند. بخاطر اين مـــوارد ما نگرانى در به كارگيرى

نيروهاى بومى نداريم.
چابهار- ايرنا

؛ تضمين امنيت سرمايه گذارى در چابهار تكميل زيرساخت ها
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جذابيت بازار ســـهام در برهه كنونى، 
بيش از هر مقطع ديگريســـت، شاهد اين 
مدعا هم حجم نقدينگى است كه از ابتداى 
سال به سمت اين بازار روانه شده است به 
نظر مى رسد با ريسك بسيار زياد بازارهاى 
رقيب، در آينده شـــاهد تداوم حضور افراد 

جديد در بازار سهام باشيم.
مسعود سلطان زالى مديرعامل شركت 
تامين سرمايه بانك ملت در گفتگو با پايگاه 
خبرى بازار سرمايه (سنا) بيان كرد: در شرايط 
كنونى، در باره بازارهاى موازى نظير بانك 

و ارز نمى توان چشم انداز چندان صعودى را متصور شد در مورد برخى بازار ها 
مانند مسكن هم، پيش بينى ركود سنگين وجود دارد. وى در ادامه با اشاره به شانس 
خوب بازار سرمايه براى سرمايه گذارى افزود: با توجه به افزايش نوسان بازارهاى 
رقيب و به تبع آن افزايش ريسك براى سرمايه گذارى، شانس بازار سرمايه براى 
جذب نقدينگى بيش از ديگر بازارها به نظر مى رسد. مديرعامل تامين سرمايه بانك 
ملت در ادامه به جزييات گزارش هاى مالى شركت ها اشاره كرد و در توضيح 
اقبال خوب بازار نسبت به انتشار گزارش هاى 9 ماهه بيان كرد: نتايج گزارش هاى 
ماهانه و فصلى منتشر شده تا كنون حاكى از نتايج مطلوبى است در اين مورد به نظر 
مى رسد در پايان سال شاهد انتشار عملكرد مالى مناسب از بسيارى از شركت ها 
باشيم. وى همچنين در باره ريسك هاى موجود در بازار و اثرگذارى آن بر صورت 
هاى مالى شركت ها افزود: نكته قابل توجه در مورد عملكرد سه ماهه پايانى سال 
برخى صنايع است شرايط تحريمى از مهمترين مواردى است كه حداقل در كوتاه 
مدت مى تواند برخى شركت ها را متاثر كند.  مديرعامل تامين سرمايه بانك ملت  
تصريح كرد: بسيارى از شركت ها به ويژه شركت هاى صادرات و واردات محور 
در حال اتخاذ تصميمات جديد براى شرايط خريد و فروش با كشور هاى ديگر 
هستند به بيانى ديگر، اتخاذ استراتژى هاى جديد براى عبور از مسير تحريمى موضوع 

زمان برى است كه اثر آن را از ابتداى سال آينده مى توانيم شاهد باشيم.

مديرعامل ســـرمايه گذارى دانايان 
پارس، روند كلى برگزارى نمايشگاه بورس 
، بانك و بيمه را به لحاظ كمى و كيفى در 
دوره هاى اخير رو به رشـــد توصيف كرد 
و گفت: اين نمايشـــگاه تخصصى توانسته 
اســـت به تدريج جايگاه مناسبى در فضاى 

رسانه اى كشور پيدا كند.
شهاب الدين شمس در گفتگو با پايگاه 
خبرى بازار ســـرمايه (سنا) اظهار داشت: با 
رســـانه اى شدن دستاوردهاى نمايشگاه و 
معرفى مفاهيم بازار به زبان ساده، ارتباط دو 
سويه اى با عامه مردم هم در حال شكل گيرى است كه اين تحول به نوبه خود 
فرهنگ سازى در بازار سرمايه را تسهيل خواهد كرد اين اتفاق از  فاينكس 2018

پررنگ تر شده و انتظار مى رود در2019 هم تقويت شود.
وى افزود: مسايل متعددى در شكل گيرى يك نمايشگاه موفق دخيل است؛ 
از جمله زمان بندى و هماهنگى هاى ادارى باعث شـــده  افت و خيزهايى در 
عملكردهاى نمايشـــگاه از نظر تعداد بازديدكننده داشته باشيم ولى در مجموع، 
نمايشگاه  از نظر ايجاد و اجرا هر سال بهتر از قبل از آن بوده و به اهداف كلى 

خود نيز نزديك تر شده است.
كارشـــناس بازار سرمايه با بيان اينكه اقتصادى بودن يك نمايشگاه بستگى 
زيادى به شـــرايط و زمان و كيفيت برگزارى آن دارد، ابراز داشـــت: موفقيت و 
بالندگى رويدادى در اين وســـعت، نياز به هماهنگى نزديك مراكز برگزاركننده، 
نهادهاى بازار و مجموعه رسانه ها دارد وگرنه ميزان دستيابى به اهداف آن تكاپوى 

هزينه ها را نخواهد داد.
شـــمس با اشـــاره به اينكه هم اكنون نمايشگاه بورس، بانك و بيمه از بعد 
تبليغاتى و رسانه اى هم دارد به بلوغ مى رسد، افزود: اميدواريم امسال نمايشگاه 
جهش تازه اى را تجربه كند؛ همان گونه كه نمايشگاه 2018 هم نسبت به قبل 

از خود واقعا متفاوت بود.

8 اقتصادى

مدير سرمايه گذارى شركت توسعه گوهران اميد، ضمن تشريح رابطه 
بين نرخ سپرده، نرخ پس انداز و جريان نقدينگى در بازارها گفت: واقعيت 
اين است كه دولت در فكر كنترل تورم است؛ چراكه در شرايطى كه همه 
فكر مى كردند كه ممكن است بانك ها به سمت افزايش نرخ سپرده ها و 
تسهيالت بروند تا نقدينگى را جمع كنند، بانك مركزى عكس آن عمل كرد 

و سياست كاهش را در پيش گرفت.
غالمرضا جواشى، با بيان اينكه سياست هاى جديد  بانك مركزى در 
رابطه با كاهش سرعت گردش پول است، به پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)، 
گفت: كاهش سرعت گردش پول ثبات قيمت ها را در پى خواهد داشت و 
با اين شيوه تورم كنترل مى شود، اما بايد به اين سوال ها هم پاسخ داد كه 
آيا ثبات اقتصادى پديد مى آيد يا اين كه به ركود هم دامن زده مى شود؟ 

همچنين نقدينگى هاى خرد به سمت كدام بازار متمايل مى شود؟
مدير ســـرمايه گذارى شـــركت توسعه گوهران اميد، با تاكيد بر اينكه 
شرايط و اقدامات فعلى دولت باعث شده شاهد ثبات در قيمت ها باشيم، 
افزود: ثبات قيمت ها و كاهش گردش پول، موجب شده تا از جذابيت بازار 

طال و ارز كاسته شود.
وى بازار مسكن را هم براى ورود نقدينگى هاى جديد مقصد مناسبى 
ندانست و يادآور شد: اين نقدينگى ها خرد است و سرمايه هاى كوچك يا 
متوسط در بازار مسكن هم چندان موفق نخواهد بود، مگر اين كه بازار صنايع 

مسكن به بورس ورود كند.
كارشناس بورس در پاسخ به اين پرسش كه چه مسيرى بايد طى شود 
تا نقدينگى هاى خرد به طرف بازار سرمايه سوق پيدا كند؟ گفت: براى اين كه 
مجموعه اين اقدامات به نتيجه برسد و عملى شود، بايد ابزارهاى مطلوب و 
مورد نظر صاحبان نقدينگى ها قابل استفاده باشد. در صورتى كه بازار سرمايه 
محل جذب سرمايه هاى خارج شده از بانك ها و نقدينگى هاى جديد باشد 
پول وارد چرخه توليد مى شود و چرخ صنايع حركت مى كند اما آنچه مد 

نظر سپرده گذار بانكى است ممكن است در بورس تامين نشود.
مدير سرمايه گذارى شركت توسعه گوهران اميد راهكار بهبود جذابيت 
بازار سرمايه براى سپرده گذاران بانكى جهت انتقال نقدينگى به بورس را كاهش 
برخى مشكالت پيش روى شركت ها و سهامداران آنها در بورس برشمرد و 
گفت: براى اين كه اين اتفاق در كوتاه مدت بيافتد، حداقل كارى كه مى توان 

انجام داد اين است كه در بازار سرمايه چند مساله همزمان رعايت شود.
وى افزود: جذابيت بازار سرمايه به طور قطع به سودآورى آن است. اما 
بايد به اين نكته توجه كرد كه سودآورى هاى شارپى و كوتاه مدت باعث 

ايجاد ضرر و زيان گروه هاى غير حرفه اى مى شود. 
درست است كه بخشى از ورود و خروج هاى آنى در كوتاه مدت يك 
انگيزه مي باشد، ولى براى سرمايه گذاران خارج شده از بانك كه آشنايى با 

بورس ندارند، با زيان همراه مى شود. 
بنابراين بايد با فرهنگ سازى، ديد كوتاه مدت سرمايه گذارى به ديد 
بلند مدت تبديل شود و همچنين تفكر استفاده از صندوق ها و مراجعه به 

مشاوره هاى حرفه اى رايج شود.
جواشـــى با اشـــاره به لزوم معرفى ابزارهاى با درآمد ثابت به سرمايه 
گذاران ريسك گريز افزود: قطعا بايد ابزارهايى با درآمد ثابت كه ريسك آنها 
تا حدى با ريسك سپرده گذارى در بانك برابرى مى كند به سرمايه گذاران 

ريسك گريز معرفى شود. 
معموال ســـرمايه گذاران عام در اغلب كشـــورها مستقيما خود سراغ 
خريد ســـهم يك شـــركت نمى روند بلكه به سراغ شركت هاى تخصصى 
سرمايه گذارى و فاندها مى روند تا بتوانند هم از نظر اطالعاتى و هم از نظر 
تخصص به آنها اعتماد كنند.  در اين شرايط پول سرمايه گذاران در حالت 
امنى قرار مى گيرد از طرفى در بازه مشـــخصى تقريبا مشـــابه شرايط سپرده 

گذارى در بانك سود عايدشان مى شود.
كارشناس اقتصادى معضل ديگر در بازار سرمايه را قيمت گذارى هاى 
دســـتورى دانســـت و تصريح كرد:به عنوان مثال صنايع پتروشيمى كه جزو 
مهمترين صنايع بورسى هستند طى ماه هاى اخير بارها به دليل اعمال قوانين و 
سياست هاى مختلف دستخوش ريسك هاى سيستماتيك مختلف شده اند. 
از ســـوي ديگر مديرعامل شركت كارگزارى بانك پاسارگاد با تشريح 
شش مزيت سامانه جامع اطالعات مشتريان (سجام) از پيشتازى اين شركت 

در ثبت نام اين سامانه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى ســـمات، محمد عابد، دسترســـى به تمام
سرويس هاى بازار سرمايه، نبود نياز به احراز هويت مجدد در همه بخش هاى 
بازار، شفافيت دراطالعات مشتريان، بروزرسانى به موقع و يكپارچه اطالعات، 
متمركز شدن پرداخت ها و عايدات نقدى شركت ها و سهولت در مكاتبات 

و مراسالت را شش مزيت مهم ثبت نام در سامانه سجام اعالم كرد.

مديرعامل شركت مديريت دارايى مركزى بازار سرمايه، نوآورى، پويايى، 
تقويت تدارك وسيع و گسترده منابع مالى كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت 
و همچنين در نظرگرفتن افق زمانى سرمايه گذاران و سطح ريسك آنها را 

مشخصه بارز تامين مالى از طريق انتشار اوراق بهادار اسالمى دانست.
غالمرضا ابوترابى در گفتگو با پايگاه خبرى بازار سرمايه(سنا) گفت: در 
گذشته شركت هاى ايرانى عمدتا تامين مالى خود را از طريق بازار پول انجام 
مى دادند؛ اما در سال هاى اخير با توجه به توسعه بازار سرمايه بر تامين مالى 

از طريق بازار سرمايه تاكيد بيشترى شده است.
وى با بيان اينكه امروزه در بازار ســـرمايه متناسب با نيازهاى گوناگون 
افراد، ابزارهاى مالى مختلف تعبيه شده است، اظهار داشت: براى مثال سرمايه 
گذاران ريسك پذير مى توانند در پروژه هاى مشاركتى كه ميزان سود و زيان 
پروژه از ابتدا مشخص نيست و سود قطعى به دارندگان اوراق پرداخت نمى 
شود مشاركت كنند يا سرمايه گذاران ريسك گريز مى توانند با خريد اوراقى 
مثل اوراق اجاره يا مرابحه كه اوراق با درآمد ثابت محسوب مى شوند ريسك 

خود را تا ميزان زيادى پوشش دهند. 
يا اينكه سازنده اى كه داراى توانايى ساخت هست اما منابع مالى كافى براى 
اين امر را ندارد، مى تواند از طريق انتشار اوراق بهادار اسالمى همچون اوراق 

استصناع، منابع مالى الزم را بدست آورده و ساخت پروژه را از سر گيرد.
مديرعامـــل شـــركت مديريت دارايى مركزى افـــزود: اوراق بهادار و 
سپرده هاى بانكى در جذب منابع مالى رقيب يكديگر هستند؛ چراكه هر دو 
از ضريب ريسك بسيار پايينى برخوردارند و سرمايه گذار در هر دو مورد از 

يك سود حداقلى مطمئن برخوردار خواهد بود.
وى ادامه داد: اما آنچه هر يك از اين دو نوع ابزار را نسبت به ديگرى 
جذاب تر مى كند، قدرت نقدشوندگى آنهاست كه اين قابليت ها در اوراق 
بهادار به نحوى پيش بينى شده و منجر به جذابيت اين اوراق شده است. 

امروزه با توجه به كاهش نرخ سود بانكى و باالبودن نرخ سود اوراق 
نسبت به سود بانكى، شاهد استقبال بيشتر سرمايه گذاران نسبت به اوراق 
بهادار اسالمى هستيم به طورى كه اين امر مى تواند سرمايه هاى عظيم ملت 

را تجميع كرده و به رونق توليد ملى بيانجامد.    
 ابوترابى در ادامه، در باره تاثير اليحه بودجه سال آينده بر اوراق بدهى 
و ســـهم اوراق بهادار در بودجه 98 گفت : دولت در اين اليحه، انتشـــار 89

هزار ميليارد تومان انواع اوراق مالى اســـالمى را در دســـتور كار قرار داده كه 
از اين ميزان،معادل 72 هزار و 500 ميليارد تومان مربوط به تسويه بدهى ها 
و اجراى طرح ها و پروژه ها و سه ميليارد دالر مربوط به اوراق ارزى مالى 

اسالمى در نظر گرفته شده است.
وى خاطرنشان كرد: در اين اليحه، دولت در جداول پيش بينى واگذارى 
و تملك دارايى هاى مالى در ســـال 98 منابع حاصل از فروش و واگذارى 
انواع اوراق مالى اســـالمى را با رشـــد حدود 14 درصدى نسبت به سال 96

برآورد كرده است. 
شايان ذكر است كه دولت براى سال مالى 97 منابع حاصل از فروش 
و واگذارى انواع اوراق مالى اسالمى را معادل 38/5 هزار ميليارد تومان پيش 
بينى كرده بود در حالى كه اين رقم در اليحه بودجه 98 مبلغ 44 هزار ميليارد 

تومان برآورد شده است.
مديرعامل شركت مديريت دارايى مركزى اظهار داشت: با رعايت قوانين 
و مقررات، شـــركت هاى دولتى تا ســـقف 45 هزار ميليارد ريال اوراق مالى 
اسالمى ريالى را براى اجراى طرح هاى داراى توجيه فنى، اقتصادى، مالى و 
زيست محيطى خود كه به تصويب شوراى اقتصاد مى رسد، با تضمين و 

بازپرداخت اصل و سود توسط خود، مى توانند منتشر كنند.
ابوترابى با بيان اينكه  سقف مجاز اوراق منتشره تسويه نشده تا پايان 
سال مبلغ 290 هزار ميليارد ريال اعالم شده است، افزود: اين درحالى است 
كه در بودجه سال 97، سقف انتشار اوراق مالى اسالمى ريالى و ارزى براى 
دولت معادل 260 هزار ميليارد ريال تعيين شده بود. همچنين در بند «د» تبصره 
پنج اليحه بودجه، به شهردارى هاى كشور و سازمان هاى وابسته به آنها با 
تاييد وزارت كشور سازمان امور شهردارى ها و دهيارى هاى كشور، اجازه 
داده شده تا سقف 55 هزار ميليارد ريال اوراق مالى اسالمى ريالى با تضمين 
خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهردارى ها منتشر كنند.

وى توضيح داد: بر اساس پيشنهادهاى مطرح شده در اليحه بودجه سال 
98 كل كشور، دولت مجاز است اسناد خزانه اسالمى موضوع رديف درآمدى 
اين قانون را با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا سه سال صادر كرده و به 

طلبكاران تا سقف 130 هزار ميليارد ريال واگذار كند. 
همچنين بازپرداخت اصل اين اسناد در قوانين بودجه هاى سنواتى كل 
كشور پيش بينى مى شود و خزانه دارى كل كشور موظف است نسبت به 

تسويه آن اقدام كند.

نقدينگى خرد به سمت كدام
بازار مي رود؟

سهم اوراق مالى اسالمى در اليحه 
بودجه 98

رئيس سازمان بورس و اوراق 
بهادار، به همراه ساير اعضاى هيات 
مديره اين سازمان با حضور در شركت 
مديريت دارايى مركزى بازار سرمايه 
از بخش هاى مختلف اين شــــركت 

بازديد كرد.
بــــه گزارش پايگاه خبرى بازار 
سرمايه (سنا)، دكتر شاپور محمدى، 
در اين بازديد ضمن تشكر از زحمات 
مديــــر عامل،اعضاى هيات مديره و 
كاركنان اين شــــركت اظهار داشت: 
دقت، شفافيت و كارايى از اصول بازار 
سرمايه بشمار مى آيند كه سرلوحه 
فعاليت هاى تمام اركان اين بازار از 
جمله شركت مديريت دارايى مركزى 

بازار سرمايه است.
در ادامــــه، غالمرضا ابوترابى 
مديرعامل شــــركت مديريت دارايى 
مركزى در باره عملكرد شــــركت 

مديريت دارايى بازار سرمايه اظهار 
كرد: ارزش مجموع صكوك منتشره 
از ابتداى تاسيس شركت تا آذر امسال 
بالــــغ بر 279 هزار ميليارد ريال بوده 
كــــه تاكنون 27 مورد آن مجموعاً به 
ارزش 36 هزار ميليارد ريال سررسيد 
شــــده و 35 مورد باقيمانده در حال 

معامله است.
وي توضيح داد: در ســــال مالى 
15 مورد صكوك به  1397 مجموعًا
ارزش بالغ بر 122 هزار ميليارد ريال 
در بازار ســــرمايه منتشر شد كه اين 
حجم نسبت به دوره مشابه پارسال 

26 درصد رشد داشته است.
ابوترابي با اشاره به انواع صكوك 
منتشــــره در سال مالى 1397 افزود: 
صكوك اجاره با 64 هزار ميليارد ريال 
52 درصد از حجم صكوك منتشره را 
در اين سال به خود اختصاص داد و 

صكوك منفعت و مرابحه به ترتيب 
با 41 درصد و 7 درصد در رتبه هاى 

بعدى قرار دارند.
ابوترابــــى اظهار داشــــت: در 
سال هاى اخير ابزارهاى جديدى مانند 
صكوك منفعــــت و صكوك اجاره 
مبتنى بر سهام وارد بازار سرمايه شدند 
اما مهمترين گام پس از طراحى و پياده 
سازى موفق هر ابزار مالى، فرهنگ 
سازى و آشنا كردن سرمايه گذاران و 
آحاد جامعه نسبت به ابزارهاى مالى 
جديد و كاركرد آن است كه به نوعى 
بازاريابى ابزارهاى مالى محســــوب 

مى شود.
وى افزود: در صورتى كه ابزار 
مالى طراحى شده متناسب با نيازهاى 
طبيعى سرمايه گذاران و بازارهاى مالى 
باشد، اين امر سبب استقبال روزافزون 

سرمايه گذاران خواهد شد.

به گفته يك كارشــــناس بازار 
ســــرمايه، عرضه نفــــت در بورس 
مى تواند برخى از مشكالت ناشى از 
تحريم ها را حل كند و راهى براى 

تامين ارز مورد نياز دولت باشد.
همايون دارابى كارشــــناس و 
تحليلگر بازار سرمايه درخصوص 
اهميت عرضــــه نفت در بورس به 
پايگاه خبرى بازار ســــرمايه (سنا)، 
گفت: هيچ راه حلى به صورت مطلق 
راهگشاى مشكالت نيست و براى 
مديريت شرايط فعلى اقتصاد بايد از 
ابزار هاى مختلفى بهره برد اما به نظر 
مى رسد كه استمرار عرضه نفت خام 
در بورس مى تواند شــــاهراه كنترل 

محدوديت هاى نفتى ايران باشد.
وى به تبعات منفى تاخير عرضه 
نفت در بورس اشــــاره كرد و افزود: 
مشكل اساسى اين است كه برخى 
از دوستان درك نكرده اند در شرايط 
تحريم نفتى هستيم. شرايط تحريم 
بســــيار حساس اســــت و عمل در 
اين مقطع بايد با ســــرعت، دقت و 
درايت كامل انجام بگيرد تا بتوانيم با 

تحريم ها مقابله كنيم.
به گفته اين تحليلگر بازار سرمايه، 
متاسفانه اگر به دنبال روش هاى نوين 
فروش نفت نباشيم در آينده آمارها 
كاهش سهم نفت ايران در بازارهاى 

جهانى را نشان مى دهد.
وى با بيان اينكه در گذشته به اين 
موضوع توجه نشد، افزود: در شرايط 
پيچيده امروز، ابتكار عمل و در پيش 

گرفتن راه هاى جديد و سرعت عمل 
مى تواند راهگشا باشد.

دارابى ادامه داد: مسيله عرضه 
نفت در بورس به تحريم ها خالصه 
نمى شود. بخش زيادى از صنايع ما 
به نفت، فراورده هاى نفتى و كاالهاى 
مرتبط با آن وابســــته است. متاسفانه 
طى سال هاى گذشته نگاه دولتى به 
موضوع انرژى و نفت موجب شــــد 
عموما قيمت ها به صورت يكطرفه، 
به دور از وقعيت هاى روز و دستورى 

به شركت ها تحميل شود.  
وى ادامــــه داد: اكنــــون هم 
مهم ترين درخواست صنايع پتروشيمى 
و پااليشــــى ها ايجاد رگوالتورى يا 
عرضه شــــفاف نفت و محصوالت 
مرتبط با آن در بورس انرژى و بورس 
كاال است تا براى مواد اوليه، نفت و 
محصوالت مرتبط با آن قيمت عادالنه 

تعيين شود.
اين كارشــــناس افزود: عرضه 
محصــــوالت پايه و نفت در بورس 
انرژى و كاال دورنما و اطمينان بهترى 
براى سرمايه گذار بخش خصوصى 
ايجــــاد مى كند و تجربه حضور در 
فضاى شفاف و عادالنه را به همراه 

دارد.
اين تحليل گر بازار سرمايه با 
اشاره به اينكه جا افتادن بورس نفت 
نيازمند سال ها تالش است، گفت: 
گــــر اين روزها بورس لندن جايگاه 
خوبى در بازار نفت دارد، ناشى از 100
سال تالش مداوم است. طى دو دهه 

گذشته امارات تالش كرده با كمك 
كارشناســــان خارجى، بورس نفت 
راه اندازى كند و نفت سبك دبى و 
نفت عمان تا حدودى براى آسياى 

جنوب شرقى آشنا است.  
وى افزود: اين موارد نشــــان 
مى دهد كه نبايد انتظار داشته باشيم 
اتفاقى كه در كشــــورهاى ديگر پس 
از ده ها سال تالش محقق شده در 
كشور ما به سرعت عملياتى شود. اين 
امر يك تعهد دراز مدت و هدف بلند 
مدت است. عرضه نفت در بورس 
انرژى، تابــــوى معامالت با ديدگاه 
سنتى را شكست اما متاسفانه همچنان 
روش هايى استفاده مى شود كه در 
دهه 60-70 ميالدى انجام مى شده 
و تنها  ســــرعت و عمل در استقرار 
عرضه نفت در بورس حاكى از عزم 
جدى براى عبور از شرايط فعلى است 
و تاخير عرضه طالى سياه در بازار 
سرمايه به معناى ادامه همان ديدگاه 

قبلى است. 

عرضه نفت در بورس مى تواند مشكالت ناشى 
از  تحريم ها را حل كند 

لزوم توجه به شفافيت و كارايي در بورس
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شاخص مثبت سنجش بازارفرهنگ سازى با نمايشگاه
معاون بازارهاى خارج از بورس فرابورس 
ايران در باره دليل تاييدنشدن معامالت سهام 
شـــركت نورد و لوله اهواز در روز پانزدهم 
دىگفت: با توجه به اخبار منتشرشده مبنى بر 
ايجاد تغيير در وضع سهامدارى اين شركت، 
معامالت نماد «فاهواز» داراى نوســـان قابل 
توجهى بود كه فرابورس به منظور بررسى 
صحت و سقم موضوع و با توجه به نوسان 
قيمت يادشده، معامالت نورد و لوله اهواز 

را تاييد نكرد.
به گزارش پايگاه خبرى فرابورس ايران، 
بهنام محسنى با اشاره به اينكه فرابورس همزمان با منتشرشدن اخبار مربوط به 
فاهواز، از سازمان خصوصىسازى در باره اخبار منتشره استعالم گرفت، بيان كرد: 
موضوعاتى از قبيل صحت و سقم قرارداد منعقد شده براى نقلوانتقال سهام شركت 
نورد و لوله اهواز، وضع افزايش سرمايه شركت در صورت انجام اين نقلوانتقال و 
... مورد استعالم قرار گرفته و منتظر پاسخ سازمان خصوصىسازى براى شفافسازى 

موضوع هستيم از همين رو نماد فاهواز متوقف شد.
محسنى اين نكته را كه طبق ماده 36 احكام دائمى برنامههاى توسعه كشور 
نقلوانتقال سهام شركتهاى ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خارج از 
فرايندهاى بازار فرابورس ايران، غيرقانونى است بيان كرد و افزود: در سامانههاى 
فرابورس نقلوانتقالى مربوط به شركت نورد و لوله اهواز ثبت نشده و با توجه به 
انتشار اخبار تاثيرگذار در اين زمينه، اين موضوع از سازمان خصوصىسازى پيگيرى 
شد. به گفته محسنى حتى اگر برنامهاى توسط سازمان خصوصىسازى مبنى بر 
نقلوانتقال سهام وجود داشته باشد تا زمانى كه در بازار فرابورس ايران ثبت نشود، 
از نظر ما و به لحاظ قانونى كان لم يكن تلقى مىشود. وى در پايان درباره زمان 
بازگشايى نماد بازار پايهاى فاهواز گفت: فرابورس به محض دريافت پاسخ از سوى 
سازمان خصوصىسازى، با توجه به اطالعاتى كه دريافت مىكند در باره بازگشايى 

نماد تصميم گرفته و اين موضوع را اطالعرسانى مىكند.

دليل متوقف شدن يك نماد

آگهى تغييرات شركت تجهيزات ناوگان ريلى البرز نيرو سهامى خاص
 به شماره ثبت 314526 و شناسه ملى 10103547391

آگهى تغييرات
 شركت اميد انديشان عافيت فردا با مسئوليت محدود

 به شماره ثبت 515363 و شناسه ملى 14007070377

آگهى تغييرات
 شركت اميد انديشان عافيت فردا با مسئوليت محدود 

به شماره ثبت 515363 و شناسه ملى 14007070377

آگهى تغييرات شركت سانا گستر سبز شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 506947 و شناسه ملى 14006633754

آگهى تغييرات شركت توسعه سپهر الهيه سهامى خاص
 به شماره ثبت 430479 و شناسه ملى 10320825157

آگهى تغييرات شركت توسعه سپهر الهيه سهامى خاص 
به شماره ثبت 430479 و شناسه ملى 10320825157

آگهى تغييرات شركت نشر الكترونيك ايران سهامى خاص
 به شماره ثبت 248974 و شناسه ملى 10102894820

آگهى تغييرات شركت يوفور پارس سهامى خاص
 به شماره ثبت 450141 و شناسه ملى 14003897635

آگهى تغييرات شركت مهندسين مشاور سطح و صنعت سهامى خاص
 به شماره ثبت 52797 و شناسه ملى 10100979402

آگهى تغييرات شركت شهاب توشه سهامى خاص 
به شماره ثبت 158280 و شناسه ملى 10102009875

آگهى تغييرات شركت لوله سازى اهواز سهامى عام
 به شماره ثبت 11254 و شناسه ملى 10100839465

آگهى تغييرات شركت محور گسترش كاالى خاورميانه سهامى خاص
 به شماره ثبت 523401 و شناسه ملى 14006086713

آگهى تغييرات شركت بازرگانى بهپرور گروه سهامى خاص
 به شماره ثبت 239304 و شناسه ملى 10102801051

آگهى تغييرات شركت سانا گستر سبز شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 506947 و شناسه ملى 14006633754

آگهى تغييرات شركت صنعت بسته بندى سيمان فارس و 
خوزستان شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 504399 و شناسه ملى 14006510984

آگهى تغييرات شركت بانك گردشگرى شركت سهامى عام
 به شماره ثبت 392373 و شناسه ملى 10320435268

آگهى تغييرات شركت آروين شالوده تاوا با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 478584 و شناسه ملى 14005207899

آگهى تغييرات شركت بانك گردشگرى شركت سهامى عام
به شماره ثبت 392373 و شناسه ملى 10320435268

آگهى تغييرات شركت بانك گردشگرى سهامى عام
 به شماره ثبت 392373 و شناسه ملى 10320435268

آگهى تغييرات شركت صنايع فلزى مازند سهامى خاص
 به شماره ثبت 271994 و شناسه ملى 10760018843

آگهى تغييرات 
شركت الله اكباتان سهامى خاص

 به شماره ثبت 46513 و شناسه ملى 10100917378

آگهى تغييرات
 شركت بانك گردشگرى شركت سهامى عام

 به شماره ثبت 392373 و شناسه ملى 10320435268

آگهى تغييرات شركت شيراز سرم سهامى خاص 
به شماره ثبت 495739 و شناسه ملى 10530242441

آگهى تغييرات شركت بازرگانى بهپرور گروه سهامى خاص
 به شماره ثبت 239304 و شناسه ملى 10102801051

آگهى تغييرات شركت اميد انديشان عافيت فردا با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 515363 و شناسه ملى 14007070377

آگهى تغييرات

 شركت الله اكباتان سهامى خاص

 به شماره ثبت 46513 و شناسه ملى 10100917378

آگهى تغييرات شركت بانك گردشگرى شركت سهامى عام
 به شماره ثبت 392373 و شناسه ملى 10320435268
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تبريز- خبرنگار اطالعات: نايب رئيس 
انجمنهاي اسالمي كاالهاي كشور اعالم 
كرد: 970هزار نفر از رانندگان حمل و نقل 
جادهاي كشور زير پوشش خدمات بيمه 

قرار گرفتند.
سعيد انگوتي در مراسم قدرداني از 
تالشـــگران عرصه حمل و نقل جادهاي 
بناب گفت: اين شمار راننده با 152 ميليارد 
تومان اعتبار بيمه شدند.وي با انتقاد از انجام 
نشـــدن كار كارشناسي در بيمه رانندگان 
اضافـــه كرد: اين بيمه فقط شـــامل حال 
رانندگان و همسران آنها بوده و اميدواريم 
فرزندان رانندگان نيز بتوانند از مزاياي اين 
بيمه بهرهمند شـــوند.او با اشاره به كشته 
شدن 145 نفر از رانندگان در سال جاري، 
گفت: مسئوالن امر بايد در خصوص بيمه 
رانندگان و خانوادههاي آنها اهتمام كنند.

مديركل راهـــداري و حمل و نقل 
جادهاي آذربايجان شرقي هم از توزيع 26

هزار حلقه الستيك بين رانندگان آذربايجان 
شـــرقي خبرداد و گفت: هنوز 87 درصد 
نياز رانندگان اســـتان در اين بخش تأمين 
نشـــده است و در تالشـــيم تا الستيك 

مورد نياز رانندگان را تأمين كنيم.اروجعلي 
عليزاده اعالم كرد: بيش از 30هزار نفر در 

حوزه حمل و نقل استان فعاليت و تالش 
ميكنند.وي با بيان اين كه پاسخگويي به 

مطالبات رانندگان در دســـتور كار دولت 
است؛ افزود: درصدد واقعي كردن كرايهها 

و يكسانسازي آن هستيم.
وي گفت: با تشكيل كميته راهبردي 
در استان با حضور كارشناسان خبره در اين 
حوزه سعي داريم در راستاي رفع مطالبات 
و درخواستهاي اين قشر قدمهاي اساسي 
برداريم.عليـــزاده اعالم كرد: دولت طرح 
تكميل بيمه اين قشـــر را در دستوركار 
قرار داده اســـت و بيشـــتر رانندگان به 
همراه خانوادههايشان زيرپوشش بيمه قرار 
گرفتهاند.رئيس انجمن صنفي شركتهاي 
حمل و نقل جنوب اســـتان آذربايجان 
شـــرقي هم با تأكيد بـــر اين كه ناوگان 
حمل و نقل استان فرسوده است؛ گفت: 
32هزار و 289 دستگاه خودرو در ناوگان 
حمل و نقل اين استان فعاليت ميكنند كه 
عمر متوسط آنها بيش از 19سال است 
و انتظار داريم مسئوالن نسبت به ترميم 
و بازسازي ناوگان حمل و نقل جادهاي 
استان فكر اساسي كنند.ناصر هاللي با تأكيد 
بر رعايت شركت محوري در حمل و نقل 
بار استان افزود: با اجراي اين طرح بار به 
نوبت بين شركتها و رانندگان تقسيم شده 

و حق رانندگان پايمال نميشود.

970هزار راننده جادهاي كشور بيمه شدند

سرويس شهرستانها: معاون مطبوعاتي و اطالع 
رساني وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت: سهم بودجه 
فرهنگي كشور اندك است و در حال رايزني با مجلس 

شوراي اسالمي براي افزايش آن هستيم.
محمد سلطاني فر در نشست مسئوالن رسانهاي 
خراسان شمالي در بجنورد با اشاره به شرايط حساس كشور، 
اظهار داشت: رسانهها ميتوانند در گذر از اين گردنه پر پيچ 

و خم به كشور كمك كنند.
وي با تاكيد برضرورت آموزش خبرنگاران اظهار 
داشت: تا امروز كالسهاي آموزشي متعددي به صورت 
رايگان براي خبرنگاران برگزار شده است اما مسئوالن 
نيز آموزش ميخواهند.سلطاني فر با اعالم آمادگي براي 
برگزاري دورههاي آموزشي ويژه مسئوالن خراسان شمالي 
افزود: در اين خصوص كالسهاي آموزشي متعددي براي 
مسئوالن در استانهاي كشور برگزار شده است تا ترس 
آنها از روزنامه و روزنامه نگار و نحوه مراوده و برخورد و 
ارائه اطالعات را كه بيشتر به دليل ناآگاهي، است برطرف 
شود. وي با بيان اين كه امروز بسياري از روزنامههاي 
بزرگ و پرسابقه كشور با مشكالت اقتصادي دست و 
پنجه نرم ميكنند، به فراواني تعداد رسانهها در كشور اشاره 
كرد و اظهار داشت: آيا واقعاً كشور ما به 6 هزار مجوز 
رسانههاي مكتوب، 4هزار پايگاه و فضاي مجازي و تعداد 

باالي خبرگزاريها نياز دارد؟
سلطاني فر با بيان اينكه وزارت ارشاد  از مجوزهايي 
كه از يك سال قبل داده شده  است حمايت نميكند، گفت: 
مجوز انتشار روزنامه به كسي داده ميشود، كه قبال سابقه 
مديريت هفته نامه داشته باشد.وي افزود: در كشور 661

نشريه اقتصادي و330 نشريه ورزشي داريم كه اگر قرار بود 
كميت منجر به رشد و پيشرفت شود، بايد در عرصه اقتصاد 

و ورزش امروز حرف اول را در دنيا ميزديم.
معاون امور مطبوعاتي و اطالع رساني وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمي در رابطه با كم كردن تيراژ روزنامهها در 
ادارات نيز گفت: صرفه جويي خوب است، ولي قرار نيست 

اين صرفه جويي از روزنامهها شروع شود.
وي در رابطه با كانونهاي آگهي و تبليغات اظهار 
داشت: در دورههاي گذشته به دليل نگاه درآمدزايي به اين 
كانونها توجه نميشد، ولي اكنون به هر رسانهاي در كمتر 

از 2 ماه مجوز كانون تبليغاتي ميدهيم.
وي افزود: هم اينك 11هزار كانون تبليغاتي در كشور 
داريم كه براي توجه بيشتر به آنها مقدمات اتحاديه بزرگ 
كانونهاي آگهي فراهم شده كه تا 2 هفته آينده راه اندازي 
ميشود.سلطاني فر از اجراي اقدامات مقدماتي طرح پايش 
آگهيهاي تبليغاتي در فضاي مجازي خبر داد و گفت: بايد 
قبول كرد فضاي آگهي تغيير يافته است و صرفاً در فضاي 
مكتوب نيست، بلكه دريايي از پول در فضاي مجازي وجود 

دارد كه ميتوان از آن به خوبي استفاده كرد.
وي با اشاره به عملكرد خودسرانه و سليقهاي در مورد 
دريافت ماليات، اظهار داشت: تشكلها اتحاديههاي مربوطه 
ميتواند اين روند را دنبال كند و ما نيز هر گونه مكاتبهاي 

را براي معافيت رسانهها از ماليات انجام ميدهيم.
معاون مطبوعاتي و اطالع رساني وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي با تاكيد بر حمايت جدي از انجمنهاي 
صنفي رسانه اي، گفت: تا االن حدود 30 نهاد صنفي به 
ثبت رسيده است، اما، خود خبرنگاران هم ميتوانند اتحاديه 
صنفي ايجاد كنند، زيرا كه آينده توسعه يافتگي رسانههابه 

واسطه همين انجمنها است.
وي با اشاره به لزوم  تشكيل رشته روزنامه نگاري 
در دانشگاه دولتي استان خراسان شمالي، افزود: مباحث 

مسكن، سينما و ديگر امكانات رفاهي براي خبرنگاران را 
نيز مسئوالن خراسان شمالي بايد در برنامه داشته باشند تا 

از ظرفيت ساير نهادها استفاده شود.
سلطاني فر، ايده استفاده از خبرنگاران به عنوان 
مشاوران رسانههاي مديران دستگاهها را به شرط اينكه تبديل 
به روابط عمومي نشوند مطلوب دانست و گفت: اگر نقد از 
روزنامه نگار گرفته شود، خطر بدل شدن به روابط عمومي 
وجود دارد.وي با تاكيد بر نگاه ويژه براي تامين معيشت 
و حداقل ملزومات خبرنگاراني كه دائم قلم ميزنند، گفت: 
نبايد جايگاه روزنامه نگاري و خبرنگاري را با ساير نهادها 
يكي ديد.وي با بيان اينكه عملكرد ضعيف وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي را در پرداختن به موضوعات معيشتي 
خبرنگاران نفي نميكنيم، اظهار داشت: امروز نشريات دولتي 
هم از نظر تامين كاغذ تعداد كاركنان و مراودات باال مشكل 
دارند و  اين مشكالت فقط مربوط به رسانههاي مستقل 
نيست.سلطاني فر، گفت: هم اينك 2سال است 5گروه روي 
كاستيهاي قانون مطبوعات كار ميكنند تا ايرادهاي آن 
رفع شود، ولي نگران هستيم كه بدون رفع اين نقائص اين 
قانون تصويب شود.وي با اشاره به وجود انتقادات فراوان 
در طرح رتبه بندي رسانهها به دليل انجام آن به وسيله 
خود آنها، گفت: به همين دليل درصد تاثير رتبه بندي را 
در برخي جاها به صفر رسانديم تا دوباره بازنگري شود.در 
اين نشست از مادر شهيد محمدرضا اماني، خبرنگار شهيد 

خراسان شمالي تجليل شد.
وزارت كار سختي كار خبرنگاري را نپذيرفته است

معاون مطبوعاتي و اطالع رساني وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي گفت: اگرچه قرار گرفتن حرفه خبرنگاري در 
حيطه مشاغل سخت و زيانآور مورد پيگيري اين وزارتخانه 
و خبرنگاران است، ولي هنوز وزارت تعاون، كار و رفاه 

اجتماعي آن را نپذيرفته است كه در صورت قبول اين 
موضوع از سوي وزارتخانه يادشده، خبرنگاران ميتوانند با 
20 سال خدمت بازنشسته شوند.سلطانيفر بيمه خبرنگاران 
را از وظايف كارفرما و مديران مسئول نشريات دانست و 
گفت: تا چند سال قبل يارانهاي به صندوق هنرمندان براي 
بيمه خبرنگاران اختصاص مييافت كه با مداخله در كار 

كارفرمايان، اتفاقات بدي در اين حوزه رخ داد.
سلطاني فر افزود: با سهميه بندي رسانهها براي بيمه، 
چون برخي رسانهها با همه سهميه خود كار نميكردند، 
افراد ديگري را كه خبرنگار نبودند در ليست قرار ميدادند 
تا از تسهيالت بيمه برخوردار شوند كه سبب ميشد افراد 
مطالبه حقوق خود را از كارفرما داشته باشند و كارمندان 
عادي را به عنوان خبرنگار بگنجانند. به همين دليل در 
برنامه ديگري همه رسانهها را مشمول رديف زير 7 درصد 
پرداخت بيمهاي براي 5 نفر بيمه شده قرارداديم كه تمامي 
رسانههاي مكتوب را شامل ميشد و اكنون به دنبال آن 

هستيم كه رسانههاي مجازي را نيز دربرگيرد.
معاون مطبوعاتي و اطالع رساني وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي با اشاره به بيمه تكميلي 3000روزنامه نگار 
از طريق صندوق هنرمندان، گفت: اين افراد كه با احتساب 
خانوادههايشان شامل حدود 7هزار نفر ميشوند. با پرداخت 
30 درصد سهم روزنامه نگار، ميتوانند از مزاياي بيمه 
تكميلي برخوردار شوند.سلطاني فر از واگذاري بخشي 
از اختيارات ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمي به خانههاي 
مطبوعات خبر داد و گفت: اگر اين آمادگي در خانههاي 

مطبوعات وجود داشته باشد، اين امكان فراهم ميشود.
وي افزود: تا امروز در هيات مركزي خانههاي 
مطبوعات 18 بند براي واگذاري امور، مصوب شده و قرار 

است اين اختيارات واگذار شود.

سردار نقدي: 1700 ميليارد تومان نقدينگي 
سرگردان تعادل اقتصادي جامعه را  برهم ميزند

سرويس شهرستانها: رسيدن انقالب اسالمي به چهل سالگي خود 
ناكامي توطئههاي دشمن طي اين سالها براي از ميان بردن انقالب و نظام 

ما را نشان ميدهد.
سردار پاسدار محمدرضا نقدي، معاون اجتماعي و فرهنگي سپاه پاسداران 
پنجشنبه شب در اجتماع بزرگ مردم در مسجد امام خميني(ره) قزوين به 
مناسبت چهل سالگي انقالب، با بيان مطلب باال  افزود: دشمن ميخواهد به 
مردم ايران القاء كند كه در حوزههاي اقتصادي و معيشتي به بن بست رسيدهاند، 
اما هنوز از اين موضوع غافل است كه پيروزي در هر شكل با انقالب اسالمي 

بوده است و خواهد بود.
وي اضافه كرد: انقالب اسالمي ايران در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي 
خود قرار دارد و دستاوردهاي ما طي 40سال گذشته همواره ثابت كرده كه 
نظام استكباري و سرمايه داري نتوانسته است كوچكترين مانعي در مسير توسعه 

و اعتالي نظام ما ايجاد كند.
نقدي با بيان اينكه انقالب اسالمي هميشه به تنهايي از پس مشكالت 
خود برآمده است،گفت: انقالب اسالمي از ابتداي پيروزي تاكنون يك تنه 
در مقابل هجمههاي دشمن كه در رأس آنها آمريكا و اسرائيل جنايتكار قرار 
دارد، ايستادگي كرده است.معاون اجتماعي و فرهنگي سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي با اشاره به شرايطي كه موجب سرنگوني رژيم طاغوت شد، گفت: 
نبايد فراموش كنيم انقالب ما با اينكه تمامي نيروهاي پليس، ساواك،رسانهها 
و استكبار جهاني با محمدرضا شاه همراه بودند، با هدايتهاي امام (ره) و 

پيروي مردم از ايشان، پيروز ميدان شد.
وي به شهداي ترور انقالب اسالمي اشاره كرد و ياد و خاطره آنان را 
گرامي داشت و گفت: بعد از انقالب اسالمي، گروهكهاي ضد انقالب و  از 
جمله ليبراليستها، كمونيستها و حتي سطلنت طلبها 17 هزار ايراني را به 
شهادت رساندند و هدفشان براندازي انقالب اسالمي بود، اما باز هم جريان 
انقالب از اين بحرانها عبور كرد و پيروز باقي ماند.نقدي با تشريح اوضاع 
جنگ در دهه 60، اظهار داشت: انقالب اسالمي براي پايش و رصد تحركات 
دشمن به تاسيس وزارت اطالعات اقدام كرد، اما اين سازمان در آن دوران 
حتي چند نيروي اطالعاتي با تجربه نداشت و همه جوان و دانشجو تحت 
فرماندهي محسن رضايي بودند كه توانستند از حريم انقالب اسالمي دفاع 
كنند.نقدي به توانمنديهاي ايران در حوزههاي انرژي، نيروي انساني، علم و 
فناوري و نقدينگي مالي اشاره كرد و اظهار داشت: كشور ما با داشتن نفت، 
گاز و معادن مس، روي و تيتانيوم، و فناوري علوم هستهاي و داشتن سالحهاي 
پيشرفته دفاعي و نظامي مقام بااليي در منطقه دارد و دشمن از اين ظرفيتها 
ميترسد.معاون اجتماعي و فرهنگي سپاه پاسداران انقالب اسالمي  مشكالت 
اخير معيشتي در كشور را ناشي از نقدينگيهاي سرگردان دانست و گفت: 
وجود يك هزار و 700 ميليارد تومان نقدينگي سرگردان در دست مردم كه 
گاهي به بازار سكه و ارز روانه ميشود، تعادل اقتصادي جامعه را برهم زده و 

الزم است كه در اين حوزه شاهد تحرك مديريت اجرايي كشور باشيم.
نقدي اضافه كرد : ما در مقايسه با كشورهاي غربي همواره به نسبت 
40 سال پيش با رشد عظيمي روبرو بودهايم كه نبايد اين موضوع مورد 

بيتوجهي قرار بگيرد.
معاون اجتماعي و فرهنگي سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت: راه حل 
برون رفت از مشكالت اقتصادي و مبارزه با جنگ اقتصادي دشمن، بازگشت 

به مسير انقالبي است.

كرمان؛ ميزبان انتخابات مجمع ملي سازمانهاي 
مردمنهاد جوان 

خبرنگار اطالعات: انتخابات مجمع ملي سازمانهاي مردمنهاد  كرمان ـ 
جوان كل كشور براي نخستين بار در استان كرمان برگزار ميشود.

محمدمهدي تندگويان معاون امور ســـاماندهي جوانان وزارت ورزش 
و جوانان كشـــور با اعالم اين خبر در ديدار استاندار كرمان،گفت: تمامي 
استانهاي ما در كشور مجمع جوانان دارند و مجمع ملي سازمانهاي مردمنهاد 
جوان كل كشـــور اول تا سوم بهمنماه بهمدت سه روز در كرمان برگزار 
ميشود.وي افزود: سال گذشته اين مجمع در شيراز برگزار شد وامسال با 
حضور معاون اول رئيسجمهوري در كرمان برگزار ميشود و در مجموع 

اقدامات خوبي در اين حوزه انجام شده است.
همچنين در سفر معاون امور ساماندهي جوانان وزارت ورزش و جوانان 
كشـــور به كرمان، سالن چند منظوره شهر محيآباد بخش ماهان كرمان با 
حضور، محمدمهدي زاهدي نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي 
اسالمي، محمدصادق بصيري سرپرست معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي 
استانداري، محمدتقي اميريخراساني مديركل ورزش و جوانان استان كرمان 
و جمعي از مسئوالن استاني و محلي افتتاح شد . سالن چند منظوره شهر 
محيآباد با اعتبار 11 ميليارد و 981 ميليون ريال از محل اعتبارات استاني 

و در مساحت 1150 مترمربع به بهرهبرداري رسيده است. 

انتقاد معاون وزير ارشاد از فراواني تعداد نشريههاي اقتصادي و ورزشي

سرويس شهرستانها: رئيس سازمان 
مديريت بحران كشور از اختصاص 4ميليارد 
دالر از محل صندوق توســـعه ملي براي 

طرحهاي آبخيزداري در كشور خبر داد.
اســـماعيل نجار در نشست خبري 
استانداران ادوار ايالم با اشاره به معضل گرد 
و غبار در غرب ايران اظهار داشت: 80درصد 
منشـــا آن در خارج از مرزهاي كشور و 
20درصد داخلي است و همكاريهاي كشور 

عراق تاكنون نتيجهبخش نبوده است.
وي اضافـــه  كرد: براي مناطق داخل 
كشور مطالعات زيادي صورت گرفته و هم 

اكنون نيز طرحهايي در دست اجراست و 
حل اين مســـئله به محيط زيست واگذار 

شده است.
وي  يادآور شد: براي توسعه طرحهاي 
آبخيزداري از محل صندوق توســـعه ملي 
4ميليارد دالر مجوز گرفته شده است و اين 
اعتبارات در استانهاي كشورتوزيع خواهد 

شد.
نجار با اشاره به اينكه طرحهاي بسيار 
خوبي در زمينه آبخيزداري و جنگل كاري 
در اســـتان ايالم انجام شده است، گفت: 
5هـــزار ميليارد ريال براي خريد بالگرد در 

كشـــور اختصاص يافته است و به طور 
قطع ايـــالم در اولويت اختصاص بالگرد 

قرار دارد.
وي از تشكيل كميتههاي استاني مجمع 
استانداران در كشور خبر داد و گفت: تاكنون 
250 استاندار عضو مجمع استانداران كشور 
شدهاند.نجار اظهار داشت: از ظرفيتهاي 
استانداران در برگزاري جشنهاي چهلمين 
ســـال پيروزي انقالب اسالمي براي ارائه 
خدمات مطلوب به مردم و تسريع در اجراي 

برنامهها استفاده ميشود.
رئيس ســـتاد بحران كشور در دومين 

نشســـت تخصصي استانداران ادوار استان 
ايالم نيز با اشـــاره به موضوع آب و خاك 
گفـــت: 120 ميليون تن انواع مواد غذايي 
و  بويژه كشاورزي ساالنه در كشور توليد 
ميشود كه 36 ميليون تن آن به شيوههاي 
مختلف  در ايران به هدر ميرود كه فاجعه 

محسوب ميشود.
نجار اظهار داشت: استفاده بي رويه از 
ســـموم كشاورزي و به ويژه سموم قاچاق 
عالوه بر آلودگي محيط زيست، در كاهش 
كيفيت مواد غذايي و توليدات كشاورزي 

نيز موثر است.

وي با بيان اينكه مشكل آب در ايران 
بـــه مديريت منابع آبي بويژه در حوزههاي 
كشاورزي و صنعت نياز دارد، افزود: امسال 
يك هزار و 200 ميليارد ريال براي كاهش 

تنش آبي اختصاص يافته است.
نجار تاكيد كرد: در اجراي طرحهايي 
مانند انشـــعابات آبياري نوين بايد تغذيه 
سفرههاي زيرزميني نيز لحاظ شود و تنها 
راه خروج از مشـــكالت كنوني اين است 
كه ترميـــم طبيعت را به خودش و بدون 
دخالت عامل انساني واگذار كنيم، تا ميزان 

تخريبها كاهش يابد.

4ميليارد دالر براي توسعه آبخيزداري كشور اختصاص يافت

برگزاري دومين نمايشگاه كتاب تخصصي 
كودك و نوجوان در استان قم

قمـ  خبرنگار اطالعات: دومين نمايشگاه كتاب تخصصي كودك و 
نوجوان در استان قم برگزار مي شود.

سيدموسي حسينيكاشاني، مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان 
قم در نشست خبري با اصحاب رسانه موقعيت كتاب را در اين استان 
موقعيتي خاص معرفي كرد و گفت: حضور 12 هزار ناشـــر در استان 
و صدور 9 هزار مجوز كتاب در سال گذشته جايگاه استان قم را بين 
استانهاي ديگر متمايز كرده است.وي با ابراز رضايت از حمايتهاي 
قبل و بعد از چاپ كتاب از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و 
اداره كل به انبار كتاب اهدايي استان اشاره كرد و افزود: وقتي وزارتخانه 
امتيازي براي ما قائل ميشود، ما عالقهمنديم همه از اين امتياز اطالع 

پيدا كنند و از آن بهره مند شوند.
حسيني كاشاني گفت: از جمله امتيازات اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي، وجود انبار كتاب با هدف اهداء كتاب به سازمانها، مدارس، 
مســـاجد و نهادهاي متقاضي است و اميدوارم با توجه به اطالعرساني 
صورت گرفته متقاضيان بيشـــتر از گذشته براي دريافت كتاب به اين 
اداره مراجعه كنند.مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان قم نمايشگاه 
استاني را جز مطالبات اصلي مردم قم دانست و افزود: با توجه به تعدد 
دانشگاهها، حوزههاي علميه برادران، خواهران و طالب خارجي و عموم 
مردم عالقه مند در راستاي حمايت از بخش كتاب امسال دومين نمايشگاه 
تخصصي كتاب كودك و نوجوان را برگزار خواهيم كرد و برنامهريزي 

كردهايم كه همه مردم بتوانند از يارانه كتاب استفاده كنند.
حسينيكاشـــاني درباره نمايشگاههاي استاني كتاب هم گفت: از 
جمله مباحثي كه جنبه حمايتي دارند، برپايي نمايشگاههاي استاني است. 
امسال به پيشنهاد اتحاديه و تعاوني ناشران، بحث نمايشگاه تخصصي 
كودك و نوجوان مطرح شـــد و بعد از تصويب، اعتبار مناســـبي براي 
اين نمايشگاه در نظر گرفته شد.وي ادامه داد: امسال با برنامه ريزي به 
عمل آمده نمايشگاه در تاالر مركزي شهر برگزار ميشود و عالوه بر 
برپايي نمايشگاه از ديگر ظرفيتهاي تاالر از قبيل سالن نمايش و سالن 
نشستها بهره خواهيم برد و نمايشگاه با حضور آيت اهللا سعيدي و 

جمعي از مسئولين كشوري و استاني، افتتاح ميشود.
در ادامه اين نشســـت، خرمي رئيس اتحاديه ناشـــران به فضاي 
اختصاص يافته به نمايشگاه اشاره كرد و گفت: 1500 مترمربع فضا در 
3 طبقه به نمايشگاه اختصاص يافته و 110 ناشر در نمايشگاه حضور 
خواهند يافت.وي افزود: ناشـــرين از سراسر كشور حضور يافتهاند و 
خوشبختانه ناشرين برتر و مهم كشور هم اعالم آمادگي كردهاند كه اين 

امر باعث رونق و رشد كيفي نمايشگاه خواهد شد.
رئيس اتحاديه ناشران قم گفت: عالوه بر بن خريد كتاب، ناشرين 
شـــركتكننده از30 تا50 درصد تخفيف براي مخاطبين تدارك ديدهاند 
و اين نكته انگيزه مخاطبين را براي خريد كتاب باال ميبرد.وي برپايي 
نمايشگاههاي تخصصي را يك رويكرد جديد دانست و گفت: اين قبيل 
نمايشگاهها كه به صورت تخصصي برگزار ميشوند با استقبال بيشتري 
از طرف مردم مواجه خواهد شد، لذا با همت اداره كل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي امسال نمايشگاه به صورت تخصصي برگزار ميشود.
تهيه اپليكيشن خدمات مشتركين شركت برق در كرمان 
كرمانـ  خبرنگار اطالعات: اپليكيشن اندرويد خدمات مشتركين 
شركت توزيع برق شمال كرمان به منظور تكريم ارباب رجوع وكاهش 

مراجعات حضوري تهيه شد.
امير جهانشـــاهي مديرروابط عمومي اين شركت با اعالم خبر 
1404 و كاهش مراجعات  باال، گفت: در جهت تحقق سند استراتژيك
حضوري مشـــتركين، تكريم ارباب رجـــوع و ارائه خدمات مطلوب 
اپليكيشـــن جامع خدمات مشـــتركين راه اندازي شد و اكنون روي 

گوشيهاي داراي سيستم عامل اندرويد قابل نصب است.
وي افزود: نرم افزار ياد شـــده ايـــن امكان را ايجاد ميكند كه 
مشتركين تلفن همراه تحت سيستم عامل اندرويد بتوانند تمامي خدمات 
عمومي مورد نياز از جمله مشاهده همه اطالعات مربوط به انشعاب، 
، دريافت ســـوابق پرداخت  PDFدريافت قبض المثني به طور فايل
صورتحســـابها، دريافت سوابق مصرف به طور نموداري و همچنين 
محاسبه بهاي برق مصرفي بر اساس كيلوواتهاي روي كنتور برق توسط 

مشترك و دريافت قبض تسويه حساب را به راحتي انجام دهند
.او در ادامه از برونسپاري فروش انشعاب برق از اول آذرماه در 
شمال استان كرمان خبر داد و اظهار داشت: شهروندان در شمال استان 
كرمان با مراجعه به دفاتر پيشـــخوان دولت نسبت به خريد انشعاب 
مورد نياز خود اقدام و به طور الكترونيكي پرونده درخواست خود را 

پيگيري كنند. 

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886
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مشــــهد- خبرنگار اطالعات: عضو 
مجمع تشــــخيص مصلحت نظام گفت: 
بســــياري از دستاوردهاي 40 ساله انقالب 
اســــالمي به ابتكار، مشاركتهاي فكري، 
اقدامهاي نرمافزاري، قانونگذاري و تصويب 
بودجهها در قوه مجريه و سياســــتگذاري 
كالن در مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
توسط آيتاهللاهاشمي رفسنجاني به دست 

آمده است.
حجت االســــالم والمسلمين مجيد 
انصاري در مراسم دومين سالگرد ارتحال 
آيت اهللاهاشمي رفسنجاني در مشهد افزود: 
تاثيــــر عيني و يادگارهاي ماندگار اين يار 
امام خميني (ره) و سرباز مجاهد امامراحل 
در ايــــران در تمامي اســــتانها، مناطق و 
مرزهاي اين كشــــور گسترده است و در 
همه عرصههاي آباداني، كار، توليد، صنعت، 

معدن و علم و پژوهش ميدرخشد.
وي با بيان اينكه آيت اهللاهاشمي مردي 
بزرگ، تاريخ ساز، مجاهد و مديري توانا 
و انساني دلســــوز براي مردم بود، اظهار 
داشت: تاريخ را صرفا بايگاني ديدن و در 
آن گردش كردن مطلوب نيســــت، اما اگر 
تاريخ و شخصيتهاي آن را به عنوان الگو 
و اســــوه امروز و فردا معرفي كنيم، يك 
ضرورت اجتماعي و امر عقالني و سيره 
قرآني است. در اين خصوص درس قرآن 
براي ما آن است كه اگر فردي و چهرهاي 
برجسته و اخالقي و دانا در جامعه بود قدر 
او را بدانيم.انصاري به بهبود روابط ايران و 
عربستان در دوران رياست جمهوري آيت 
اهللاهاشمي اشاره كرد و افزود: ايشان معتقد 
بود ايران و عربستان همچون دو بال براي 
پيشــــرفت جهان اسالم هستند از اين رو 
به دنبال بهبود روابط بود، چنانچه تا آخر 
رياســــت جمهوري ايشان كار به حذف 

رواديد بين اين 2 كشور ميانجاميد.
عضو مجمع تشــــخيص مصلحت 
نظام با بيان اينكه بايد بن بســــتها را با 
سرانگشــــت تدبير بگشائيم اظهار داشت: 
در دولتهاي نهم و دهم پس از ســــفر 
آيت اهللاهاشمي به عربستان، ايشان مذاكرت 
خوبي با ملكعبداهللا داشت و در بازگشت 
اعالم كرد آمادگي رفع مشكالت را داريم، 
اما گفتند نيازي نيست و ما خود مشكالت 

را رفع ميكنيم.
وي بــــه روابط نزديك و حســــنه 
آيتاهللاهاشمي با رهبر معظم انقالب اشاره 
كرد و گفت: با وجود برخي اقدامات كه 
بــــه دنبال بر هم زدن اين رابطه بودند، اما 
ايــــن نزديكي و ارتباط خوب با رهبري تا 

لحظه آخر عمر ايشان باقي بود.
وي افزود: اگر آقايهاشمي قرار بود 
در جشن 40 ســــالگي انقالب سخنراني 
كند، از ما چه ميخواســــت؟ امروز جنگ 
اقتصادي ما از جنگ اقتصادي دوران جنگ 
شــــديدتر است و بدتر از آن جنگ نابرابر 
رسانهاي است، چنانچه بي.بي.سي پس از 
30 ســــال هزاران بهتان عليه امام راحل و 

انقالب ميسازد.
انصاري اظهار داشت: برخي در داخل 
نيز فكر ميكنند همه دشــــمنان انقالب و 
كشور از ميان رفتهاند و براي تخريبهاشمي 
مستند «هاشمي زنده است» را ميسازند.

وي گفت: شماهاشمي دوستان نبايد از 

اين اقدامات دلگير شويد، بواسطه شخصيت 
بزرگ ايشــــان است كه امروز حتي از نام 
او هم ميترســــند و  لذا به دنبال تخريب 

او هستند.
عضو مجمع تشــــخيص مصلحت 
نظام افزود: متاســــفم كه در اين هياهوي 
تهمت پراكني برخي با ابزار فضاي مجازي 
ناخواسته به دنبال دشمنان راه ميافتند، بايد 
در برابر اين هجمهها به شناساندن الگوهايي 
نظير شــــهيد مطهري و شــــهيد بهشتي و 
آيتاهللاهاشمي اقدام كرد، بايد دستها را به 
سوي امام بزرگوارمان دراز كنيم و با ايشان 
بيعــــت ببنديم، نبايد ياس و نااميدي القاء 

شده توسط دشمنان بر ما تأثير گذارد.
وي به خاطرات خود از پايان جنگ 
تحميلي اشاره كرد و گفت: آقايهاشمي 
شــــجاعانه به امام راحل ميگويد من به 
عنوان فرمانده جنگ به دنبال صلح هستم 
و مســــئوليت صلح را ميپذيرم و شما به 
عنوان رهبر كشــــور براي اينكه ابهت و 
حرفتان نشكند، اگر پذيرش صلح خوب 
شــــد كه هيچ، اما اگر مشكلي پيش آمد 
بگوييد منهاشــــمي را اعدام كنند اما من 
فكر ميكنم مصلحت كشور به ادامه جنگ 
نيست. كجاي دنيا اين اخالص را ميتوانيد 

پيدا كنيد؟
انصاري افزود: خراسان رضوي شاهد 
معارفه اســــتاندار جديد بود، ضمن تشكر 
از استاندار سابق آقاي رشيديان، از حسن 
انتخاب آقاي رزم حســــيني توسط دولت 
تشكر ميكنم، ايشان همچون آقايهاشمي 
رفســــنجاني اســــت و در دوران تصدي 
اســــتانداري كرمان همه نيروهاي اصالح 
طلــــب و اصولگرا را جمع كردند و البته 
از نظــــر اقتصادي و ســــازندگي همچون 
آقايهاشــــمي هستند و اميدوارم عملكرد 
ايشان به رونق و توسعه خراسان رضوي 

منجر شود.
وي اظهار داشــــت: اصالح طلبان با 
اتــــكا به عقل و تدبيــــر هيچگاه به دنبال 
ســــهمخواهي نبودهاند و نيستند، اميدوارم 
در كنار آقاي رزم حســــيني و با همكاري 
همه گروهها بتوانند گامهاي بزرگي در راه 

توسعه استان خراسان رضوي بردارند.
 *دلسوزترين فرد براي رهبري

مدير مســــئول روزنامــــه جمهوري 
اســــالمي گفت: عدهاي ســــعي دارند با 

تبليغات نادرســــت آيت اهللاهاشمي را به 
نسل جوان بد جلوه دهند، اما بايد بگويم 
ايشان دلسوزترين فرد براي رهبري بوده و 

كسي دلسوزتر از او نبوده است.
حجت االســــالم والمسلمين مسيح 
مهاجري در مراسم دومين سالگرد ارتحال 
آيت اهللاهاشــــمي رفسنجاني و نيز مراسم 
يادبود ارتحال آيت اهللاهاشمي شاهرودي 
در مســــجد جامع شهرستان سيمرغ استان 
مازندران افزود: برگزاري چنين مراســــمي 
بسيار حائز اهميت است، چرا كه ميتوانيم 
زحماتــــي را كــــه بزرگاني همچون آيت 
اهللاهاشمي رفسنجاني و آيت اهللا شاهرودي 
براي كشور، نظام، انقالب و اسالم متحمل 
شــــدند، به اطالع مردم و نسلهاي آينده 

برسانيم.
وي تاكيد كرد: برپايي اين گونه مراسم 
سبب ميشــــود تا دستاني را كه به دنبال 
تفرقه افكني ميان مردم و مخدوش كردن 
چهرههاي خدمتگــــزاران نظام جمهوري 
اسالمي ايران هستند، برمال كنيم و اطالعات 
درســــت را در اختيار مردم و نسل جديد 
قرار دهيم.مدير مسئول روزنامه جمهوري 
اســــالمي با بيان اين كه بايد اين بزرگان 
هميشه مطرح باشند، گفت: با مطرح ماندن 
بزرگاني همچون آيت اهللاهاشمي و آيت اهللا 
شاهرودي ميتوانيم خدمات و افكار آنان 
را به نسلهاي آينده منتقل كنيم و از اين 
طريق ياد اين بزرگان هميشــــه در ذهنها 

زنده باقي بماند.
مهاجري با اعالم اينكه عدهاي سعي 
دارند تا آيت اهللاهاشــــمي را مقابل رهبري 
معرفــــي كنند، افزود: بايــــد ويژگيهاي 
آيتاهللاهاشــــمي در مناسبتهاي مختلف 
مانند برپايي چنين مراسمي اطالع رساني 
شــــود تا تالش اين عده كه مسائل منفي 
درباره آيت اهللاهاشــــمي به ذهنشان تزريق 
شده است و ميخواهند آيت اهللاهاشمي را 

در مقابل رهبري قرار دهند، ناكام بماند.
وي ويژگيهاي شخصيتي و سياسي 
مرحوم آيتاهللا هاشــــمي رفســــنجاني را 
تبيين كرد و اظهار داشت: آيت اهللاهاشمي 
رفسنجاني بعد از فوت امام راحل همه هم 
و غم خود را براي تقويت رهبري انقالب 
گذاشتند و هرگز كوچكترين اقدامي براي 

تضعيف رهبري انجام ندادند.
مدير مسئول روزنامه جمهوري اسالمي 

شــــخصيت آيت اهللاهاشمي رفسنجاني را
چند بعدي معرفي كــــرد و توضيح داد:
ايشــــان حتي در زندان، كتاب تفسير قرآن
كريم را نوشــــت كه مجموع آن 45 جلد

شده است.
وي از آيت اهللاهاشمي به عنوان فقيه
مجتهد، مفســــر قرآن كريم، صاحبنظر در
علم كالم و دلســــوز براي نظام و حامي
رهبري ياد كرد و افزود: ايشان همواره براي
رضاي خدا كار كرد و مصداق مجاهد في

سبيلاهللا بود.
مهاجري به سابقه زندان مرحومهاشمي
رفسنجاني در دوران طاغوت اشاره كرد و
گفت: زماني كه همه نتوانستند مقابل رژيم
شاهنشاهي ايستادگي كنند، ايشان به دليل
مبارزات انقالبي به رهبري امام خميني (ره)
دستگير و زنداني شد و شكنجههاي زيادي

را تحمل كرد.
وي صبــــر و بردبــــاري در برابــــر
مشكالت را از ديگر ويژگيهاي شخصيتي
آيتاهللاهاشمي رفسنجاني دانست و افزود:
ايشان هيچگاه در برابر مشكالت از كوره

در نميرفت.
مهاجري ادامه داد: درســــت اســــت
در كشور ما مشــــكالتي وجود دارد، اما
اند، همانگونه كه رهبر معظم انقالب گفته
آمريكا شكســــت خواهد خورد و ماهم
بايد قدردان نعمتهايي باشــــيم كه نتيجه
زحمات بزرگمرداني مانند آيت اهللاهاشمي

رفسنجاني وهاشمي شاهرودي است.
مدير مســــئول روزنامــــه جمهوري
اســــالمي گفت: منتقدين آيت اهللاهاشمي
اگر ميخواهند ايشــــان را نقد كنند، بايد
درســــت نقد كنند و تخريب نباشد و از
دروغافكنيهاي خود دست بردارند و در
مقابل، موافقين آيت اهللا هم صبر و تحمل
خود را باال ببرند،همان گونه كه خودايشان

صبور و بردبار بود.
مهاجري تهمت زدن و دروغ بستن به
آيت اهللاهاشــــمي را با آنچه كه عدهاي در
باره شهيد بهشتي انجام دادند، مقايسه كرد و
توضيح داد: عدهاي بعد از شهادت آيتاهللا
بهشــــتي به دنبال تخريب ايشان بودند، تا
جايي كه امام راحل در باره ايشان فرمودند
بهشتي مظلوم است.وي افزود: بنده 12 سال
با آيت اهللا بهشتي بودم، به مدت 10 سال
با ايشان كارهاي علمي و 2 سال كارهاي
اجرايي كردم و طي اين مدت زندگي شهيد
بهشــــتي را مطالعه كردم و با سيره ايشان
آشنا شدم و فهميدم كه ايشان حداقل در
18 رشته علمي صاحب نظر و مجتهد بود
و عــــالوه بر علوم حوزه، علوم جديد را

هم ميشناخت.
مدير مسئول روزنامه جمهوري اسالمي
ادامه داد: آيت اهللا بهشتي در اقتصاد سرآمد

و صاحبنظر بود.
 ايشــــان همچنين در علوم اجتماعي،
جامعه شناسي، عرفان و مديريت سرآمد
بود، به طوري كه امامراحل فرمودند آيت
اهللا بهشــــتي يك ملت براي ملت ما بود.
مهاجري با بيان اين كه آيت اهللا بهشتي به
3زبان عربي، انگليسي و آلماني مسلط بود،
گفت: ايشان رئيس شوراي انقالب و رئيس
قوه قضائيه بود و وقتي هم كه شهيد شد،

از بهتان و دروغ در امان نماند.

مجيد انصارى:بسياري از دستاوردهاي انقالب مرهونهاشمي رفسنجاني است

ســـرويس شهرستانها: 12مدال آسيايى و جهانى 
مرحـــوم بيت اهللا عباس پـــور باحضور خانواده اين 

ورزشكار بهموزه آستان قدس رضوى اهدا شد.
در مراسمى كه باحضور رئيس فدراسيون بدنسازى 
و پرورش اندام، نصيرى پيشكسوت بزرگ اين رشته و 
خانواده مرحوم بيت اهللا عباسپور در سالن همايشها و 
نمايشگاههاى آستان قدس رضوى برگزار شد، 12مدال 

آســـيايى و جهانى اين ورزشكار بهموزه آستان قدس 
تقديم شد.بيتاهللا عباسپور عناوينى همچون قهرمانى در 
مسابقات جهانى هند در سال 2003، مسابقات جهانى 
چين در سال 2005، رقابتهاى جهانى كره جنوبى در 
سال 2007 و مسابقات جهانى بحرين در سال 2008

و كسب چهار عنوان قهرمانى آسيا در سالهاى 2007، 
2008، 2009 و 2010 در كارنامه خود داشته است.

اهداى 12مدال آسيايى و جهانى مرحوم 
بيت اهللا عباسپور به موزه آستان قدس

مشهد ـ خبرنگار اطالعات: 
بخش ويژه انقالب اسالمي موزه 
زنـــده زيارت؛  با حضور جمعي 
از مسئوالن آستان قدس رضوي 
در محل سابق كارخانه نخريسي 

مشهد افتتاح شد.
ميهمانان ويژه اين مراســـم 
جمعي از خانواده شهداي مدافع 
حرم بودند كه با در دست داشتن 
عكسهاي اين شهدا ياد و خاطره 

شهيدان را زنده كردند.
موزه زنده زيارت در مساحت 
شش هكتار ساخته شده كه بخش 
ويژه انقالب اسالمي در مساحت 
يك هكتار از اين موزه همزمان با 
والدت حضرت زينب كبري(س) 

به بهرهبرداري رسيده است.
مجـــري اين پـــروژه دفتر 
مطالعات جبهه فرهنگي انقالب 
اسالمي است و در اين فاز، يك
مقطع تاريخي از زمان ورود امام 

رضا(ع) تا پيروزي انقالب اسالمي 
به تصوير كشيده شده است.

اجراي نمايشهاي زنده در 
نماهاي تاريخي اين موزه يكي از 
نوآوريهايي است كه در مراسم 

افتتاح به نمايش گذاشته شد.
حجتاالســـالم والمسلمين 
رئيسي توليت آستان قدس رضوي 
در آيين افتتاح اين موزه با بيان اين 
كه اين انبار (محل سابق ساختمان 
موزه) تبديل به يكي از بزرگترين 
مراكز فرهنگي كشور خواهد شد، 
افزود: توسعه فرهنگ زيارت در 
همه نقاط مشهد و كشور در دستور 
كار قرار دارد به نحوي كه فضاهاي 
بدون استفاده شهر با هدف ايجاد 
فضاهـــاي فرهنگي، به كار گرفته 
ميشـــود كه از جمله باغ خاتون 
و اين كارخانه نخريسي است كه 
ســـالها كاربري نداشتند ولي از 
اين پس به فضاي فرهنگي تبديل 

ميشوند.
وي اجـــراي موزه زيارت را 
برگرفته از ايده نمايشـــگاه مشهد 
دوست داشتني دانست و افزود: 
تجربه موفق نمايشگاه در راهاندازي 
اين موزه به عنـــوان يك مركز 

فرهنگي موثر است.
ســـازمان  رئيس  همچنين 
فرهنگي آستان قدس رضوي در 
اين مراسم اظهار داشت: راهاندازي 
اين موزه و فاز نخســـت آن، در 
جهت توســـعه فرهنگ زيارت 

است.
حجتاالسالم گنابادي نژاد با 
بيـــان اين كه بيش از يك ميليون 
مترمربع فضـــاي ماموريتهاي 
فرهنگي در دوره جديد افزايش 
پيدا كرده است افزود: آستان قدس 
ماموريت دارد از لحظهاي كه زائر 
از منزل خارج ميشود تا مقصد او 

را همراهي كند.

 موزه زيارت در مشهد به بهرهبرداري رسيد

نيازمنديها تلفني 

آگهي ميپذيرد

021-22225333

شماره نمابر نيازمنديها

22224886

22224963

به منظور شركت در انتخابات
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

هيأت اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديههاي صنفي تهران
آگهي فراخوان انتخابات اعضاي اتحاديه صنف ناشران و كتابفروشان تهران (نوبت اول)

نام خانوادگينامرديف

آموزگارمحمود1

احمد جواهريسيدرفيع2

اميريبهروز3

بدركوهيمجيد4

بيرقيمريم5

پايدار داريانمسعود6

توكل صديقيمحمدرضا7

تيمورزاده نجارفرهاد8

جباريپريسا9

جاللي نائينيزيبا10

حسنپورهومان11

حسنيعلي12

حسيني نيكسيدعباس13

دانش اشراقيمرتضي14

دهقانييحيي15

نام خانوادگينامرديف

سرامينيايش16

سنگريفرشته17

سياح براتيعبدالحميد18

سياحفرنسرين19

شاهورديروبن20

شريف حسينيمهدي21

شهالئي  مقدمابوالقاسم22

صدقيان حكاكفاطمه پروين23

طورانيانعليا كبر24

عبدالصالحيسيد احمد25

علمي كتابفروشكاظم26

عليبيكامير27

علي نقيكاوه28

فخري زادهمحمد مهدي29

فروغي دهكرديفتح اله30

فريدونعبدالعظيم31

قربانيحسن32

گالبيمسعود33

نبيئيزهرا34

نمازيهاحميد35

نام خانوادگينامرديف

بيژنزادهشهربانو1

حسينزادگانزهره2

حصاركيميثم3

رحمت سميعيصادق4

صادقي صادقآباديمهدي5

غياثيحسين6

فوالدينسبناصر7

كازريمسعود8

نويدامير9

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت دوم
جلسه مجمع عمومي عادي نوبت دوم شركت 
تعاوني مصرف بيمارستان قلب شهيد رجايي 

D

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت دوم 
صاحبان سهام شركت تضمين شركتهاي ساختماني

 (سهامي خاص) به شماره ثبت 88728 و شناسه ملي 10101331160

آگهى تغييرات شركت تعاونى مسكن كارمندان اداره كل تشخيص و وصول 
درآمد شهردارى تهران به شماره ثبت 446023 و شناسه ملى 14003746561

آگهى تغييرات شركت خدمات مديريت و مشاوره امواج اروند كران شركت 
سهامى خاص به شماره ثبت 298100 و شناسه ملى 10103340413

آگهى تغييرات شركت حمل و نقل بين المللى تهران كاروان
 سهامى خاص به شماره ثبت 50110 و شناسه ملى 10100952785

آگهى تغييرات شركت فرا ديد ارتباط فاوا سهامى خاص
 به شماره ثبت 401048 و شناسه ملى 10320522797

آگهى تغييرات شركت تعاونى مسكن كارمندان اداره كل تشخيص و وصول درآمد 
شهردارى تهران به شماره ثبت 446023 و شناسه ملى 14003746561

آگهى تغييرات
 شركت صنايع فرهنگى ايران سهامى خاص

 به شماره ثبت 78362 و شناسه ملى 10101232164

آگهى تغييرات موسسه خيريه معلولين عقب ماندگى ذهنى وحدت 
به شماره ثبت 3991 و شناسه ملى 10100232929

آگهى تغييرات شركت صناع شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 52755 و شناسه ملى 10100978984

آگهى تغييرات موسسه خيريه معلولين عقب ماندگى ذهنى وحدت 
به شماره ثبت 3991 و شناسه ملى 10100232929

آگهى تغييرمحل شركت مبلمان رويا پرداز زرين سهامى خاص
 به شماره ثبت 659 و شناسه ملى 14004623880

آگهى تغييرات شركت مشاور سرمايه گذارى ايده مفيد
 سهامى خاص به شماره ثبت 471480 و شناسه ملى 14004871275

آگهى تغييرات
 شركت جى تى آى پارس شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 187729 و شناسه ملى 10102297691

آگهى تغييرات

 شركت توسعه تجارت الكترونيك دماوند شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 456475 و شناسه ملى 14004177130

آگهى تغييرات شركت توسعه تجارت الكترونيك دماوند شركت
 سهامى خاص به شماره ثبت 456475 و شناسه ملى 14004177130

آگهى تغييرات شركت بازرگانى نوانديشان اطلس ايرانيان 
سهامى خاص به شماره ثبت 303971 و شناسه ملى 10103411873

آگهى تغييرات شركت كارخانجات كابل سازى ايران
 شركت سهامى عام به شماره ثبت 10196 و شناسه ملى 10100415452

آگهى تغييرات
 شركت آريا صنعت بهينه شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 213246 و شناسه ملى 10102546644

آگهى تغييرات
 شركت آريا صنعت بهينه شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 213246 و شناسه ملى 10102546644

آگهى تغييرات شركت داروئى آترا سهامى عام
 به شماره ثبت 10979 و شناسه ملى 10100438440

رونمايي از سند هويتي 2 شهيد مدافع حرم  
بندرعباس- خبرنگار اطالعات:به مناسبت هفته ثبت احوال از سند 

هويتي 2 شهيد مدافع حرم در هرمزگان رونمايي شد.
 مديركل ثبت احوال هرمزگان گفت: اين سند داراي اطالعاتي 
مانند نام، نام خانوادگي، تاريخ تولد، محل تولد، جنسيت و خصوصيات 
ظاهري فرد كه بهصورت نمادين به خانوادههاي شهدا اهدا ميشود.

فرزاد افشـــارينژاد در مراسم رونمايي از اين سندها در گلزار 
شهداي بندرعباس افزود: صدور سند هويتي باعث آشنايي بيشتر مردم 

با شهدا ميشود.
استان هرمزگان دو شهيد مدافع حرم دارد

مديركل بنياد شهيد هرمزگان هم گفت: شهيد عبدالحميد ساالري 
نخستين شهيد مدافع حرم از هرمزگان، متولد سال 1355 در روستاي 
ســـر در حاجيآباد در 26 مهرماه 1394 به دمشـــق اعزام شد و پس 
از حضور در جبهههاي مقابله با داعش در ســـوم آذرماه 1394 به 

شهادت رسيد.
پاكدامن افزود: شـــهيد خليل تختي نژاد نيز دومين شهيد مدافع 
حرم از استان هرمزگان متولد دهم تيرماه 1372 در بندر عباس است 

كه در سن 24سالگي در سوريه به شهادت رسيد.
اســـتان هرمزگان داراي هزار و 200 شهيد، پنج هزار جانباز و 

340 آزاده است.
برداشت ماهي خاوياري براي نخستين بار در هرمزگان

*براي نخســـتين بار بيش از يـــك و نيم تن ماهي خاويار از 
استخرهاي ذخيره آب كشاورزي شهرستان حاجي آباد برداشت شد.

معاون آبزي پروري شيالت هرمزگان با اعالم خبر باال گفت: اين 
ماهيها از 2 استخر ذخيره آب كشاورزي در دشت گلروئيه و جائين 

شهرستان حاجيآباد برداشت شده است.
عبدالرسول دريايي هدف از اجراي اين طرح را توسعه آبزيپروري 
در آبهاي داخلي بهويژه استفاده بهينه از ظرفيت استخرهاي ذخيره 

آب كشاورزي موجود و در حال بهرهبرداري اعالم كرد.
وي افزود: ماهيان خاوياري در دشـــت گلروئيه در مدت 2سال 
و سه ماه با وزن متوسط 12كيلوگرم و در روستاي جايين شهرستان 
حاجيآباد با مدت پرورش يك ســـال و چهار ماه با وزن متوســـط 

5كيلوگرم برداشت شد.
معاون آبزيپروري شيالت هرمزگان گفت: ماهيهاي خاوياري 

برداشت شده به كشور روسيه صادر شد.
دريايـــي افزود: هر كيلو گرم ماهي خاويار 80 هزار تومان براي 
كشـــور ارزآوري دارد.وي امكانسنجي پرورش ماهي خاوياري در 
شهرستانهاي غير ساحلي، استفاده حداكثري چند منظوره از منابع آب 
شـــيرين، افزايش بهره وري و فعالسازي ظرفيتهاي جديد توسعه 
آبزي پروري استان توام با كشاورزي، ايجاد تنوع گونهاي در پرورش 
آبزيان، آبزيپروري در مناطق دور از ساحل، افزايش توليد و مصرف 
گوشت آبزيان را از مهمترين مزاياي اجراي اين طرح بيان كرد.معاون 
آبزيپروري شيالت هرمزگان گفت: اين طرح به صورت آزمايشي در 

شهرستانهاي رودان و ميناب هم آغاز شده است.
 برگزاري جشنوارههاي فجر استاني تا 25 بهمن در يزد 

يزدـ  خبرنگار اطالعات: مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي يزد 
با اشاره به اهميت برگزاري جشنوارههاي فرهنگي و هنري در استان 
گفت: جشنوارههاي فجر استاني از 18 ديماه تا 25 بهمن ماه در يزد 

برگزار ميشود. 
مجيد جواديان زاده درجمع خبرنگاران با اشـــاره به برنامههاي 
مختلف فرهنگي و هنري اســـتان، افزود:ازابتداي امسال برنامههاي 
فرهنگي و هنري مختلفي متناسب با زمانهاي مختلف در سطح استان 

برگزار شده است. 
وي امســـال را بهار فرهنگ و هنر دانســـت و افزود: برگزاري 
جشنواره فيلم كوتاه تهران، برگزاري جشنواره فيلم رضوي، برنامههاي 
آموزشي فصل تأتر، برگزاري تأتر خياباني چتر زندگي، جشنواره تأتر 
استاني، جشنوار ملي پرسبوك در بافت تاريخي، از جمله برنامههاي 

انجام شده از ابتداي امسال تاكنون در يزد است. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان يزد در ادامه با اشاره به 
ضرورت توجه به حقوق فرهنگي و هنري مردم، گفت: مردم يزد بايد 
همزمان با ديگر استانهاي كشور از جديدترين دستاوردهاي فرهنگي 

و هنري بهره مند شوند. 
جواديانزاده برگزاري جشـــنوارههاي فجر اســـتاني را از جمله 
دستاوردهاي فرهنگي و هنري جديد دانست و گفت: در حوزه فرهنگي 

هنرمندان روح شهر را گسترش و تقويت ميكنند.
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نوبت سوم  آگهي دعوت از بستانكاران شركت بين المللي تجارت و توسعه فرسمن آسيا 
سهامي خاص )در حال تصفيه( ثبت شده به شماره 368869 و شناسه ملي 10320186317

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1396/9/26 و طبق آگهي منتشره در روزنامه رسمي 
شماره 21221 مورخ 1396/10/25 ش���ركت بين المللي تجارت و توسعه فرسمن آسيا )سهامي خاص( 
به ش���ماره ثبت 367931 منحل شده است، در اجراي ماده 225 قانون تجارت از كليه بستانكاران شركت 
بين المللي تجارت و توسعه فرسمن آسيا سهامي خاص)در حال تصفيه( دعوت مي گردد تا با كليه دايل و 
مس���تندات مربوط به مطالبات خود به نشاني: تهران، خيابان گاندي، خيابان پانزدهم، پاك 17 كدپستي 
1517886311 ظرف مدت حداكثر شش ماه از تاريخ انتشار اولين نوبت اين آگهي مراجعه نمايند. بديهي 

است پس از انقضاي اين مدت هيچگونه ادعايي از اين بابت پذيرفته نخواهد شد. 
فرامرز بختياري  - مدير تصفيه شركت بين المللي تجارت و توسعه فرسمن آسيا سهامي خاص )در حال تصفيه(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شركت هات وينتر 
)سهامی خاص( به شماره ثبت : 28387  و شناسه ملی 10100738508
بدينوسيله از كليه سهامداران دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده كه در مورخ : 97/11/3 ساعت 10 صبح در محل قانونی شركت 

برگزار می گردد، شركت نمايند.
دستور جلسه : انتخاب اعضای هيأت مديره 

هيأت مديره شركت هات وينتر) سهامی خاص(

مزایده گزار: شركت كارخانه چينی ايران )سهامی عام ( در حال تصفيه
موضوع مزایده:

شركت چينی ايران ) كاشی ايرانا( در نظر دارد كارخانه توليد گرانول و فريت خود را شامل 
دارايی های مشروحه ذيل از طريق مزايده به فروش برساند:

1- زمين به مساحت 22هكتار
2- آب ،برق،گاز- دو حلقه چاه آب)يک حلقه صنعتی و يک حلقه كشاورزی(

3-پست برق 4/1مگاوات – ايستگاه گاز لوله 6اينج با فشار 4بار
4-كمپرسورخانه دو دستگاه هر كدام با ظرفيت 10بار

اعیانی:
- ساختمان اداری: آزمايشگاه،كنترل كيفيت،س���وله و سالن های توليد و انبار حدوداً 

15000متر مربع
خطوط تولید:

1- خطوط توليد گرانول با ظرفيت 720تن در روز
2- خطوط توليد فريت با 11كوره دوار

3- تجهيزات لعاب پودری
4- آزمايشگاه و كنترل كيفيت مجهز و مدرن

تاریخ و محل دریافت اسناد: از تاريخ 97/10/22 لغايت 97/11/02 در ساعات اداری 
به آدرس تهران : 

كيلومتر 13جاده مخصوص كرج،پاك 283 تلفن: 44901719 
محل بازديد: قزوين ،س���ه راهی شامی شاپ ، جنت پمپ بنزين ، شركت ستبر گرانول، 

تلفن :02835270265-6
باز گشایی اسناد: تاريخ 97/11/03 از ساعت 10صبح در محل شركت

هزينه جاری و كس���ورات قانونی)كارشناسی(چاپ آگهی و 9% ماليات بر ارزش افزوده و 
عوارض بر عهده برنده مزايده می باشد.

شركت در قبول و يا رد كليه پيشنهادها مختار است.

مزايده 97/4  )نوبت دوم(

شركت س�مندریل درنظر دارد بمنظور تهيه مصالح واجراي روسازي 
بتني حدود 30.000 مترمربع از پروژه بارانداز خود واقع در ايس����تگاه 
آپرين )اسامش����هر( از طريق برگزاري مناقصه تک مرحله اي نسبت 
ب����ه انتخاب پيمانكار واجد ش����رايط اقدام نماي����د. از كليه متقاضيان 
واجدشرايط دعوت ميشود جهت دريافت اسناد ظرف مدت 5 روزكاري 
از تاريخ درج آگهي به محل اين شركت واقع در: تهران، كيلومتر14 آزاد 
راه تهران-كرج ،شهرك پيكانشهر، ساختمان بلوك12 ،طبقه سوم، اداره 
امور قراردادها وخريد، مراجعه نمايند. جهت كس����ب اطاعات بيشتر با 
شماره تلفن 44783250-021 داخلي  117 تماس حاصل فرماييد. 

هزینه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

آگهي مناقصه عمومي
 شماره 06/ب/97

دعوتنامه تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
جلسه مجمع عمومي عادي شركت تعاوني مسكن كاركنان معاونت آب و خاك 
و صنای�ع اس�تان البرز)نوب�ت اول( در روز يكشنبه مورخ 1397/11/28 ساعت 10 
درمحل كرج � كيلومتر7 جاده ماهدشت )محمدشهر( � معاونت آب و خاك � سالن آمفي 
تئاتر برگزار مي گردد. از كليه داوطلبان اعضاي شركت تعاوني دعوت مي شود جهت اتخاذ 

تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند.
ی�ادآوري مي ش�ود: 1� در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد مي تواند حق 
حضور و اعمال رأي از س���وي خود را به نماينده تام ااختيار خود واگذار نمايد در اين صورت 
هيچ عضوي نمي تواند نمايندگي بيش از س���ه عضو را بپذيرد و هر ش���خص غيرعضو تنها 
نمايندگي يک نفر از اعضاء را خواهد داش���ت. اضافه مي شود برگه هاي نمايندگي مزبور با 
امض���اي اكثريت هيات مديره و بازرس تعاوني معتبر خواهد بود. بدين منظور عضو متقاضي 
اعطاي نمايندگي بايد حداكثر ظرف مدت 30 روز از تاريخ انتشار اين آگهي به همراه نماينده 
خود با در دست داش���تن مدارك مويد عضويت در تعاوني و كارت شناسائي معتبر در محل 
دفتر تعاون���ي حاضر و پس از احراز هويت طرفين، عضويت متقاضي و اهليت نماينده، برگه 
نمايندگي مربوطه توس���ط مقام مذكور تائيد و برگ���ه ورود به مجمع عمومي براي نماينده 
صادر گردد. 2� اعضايي كه تمايل به كانديداتوري هيات مديره/ بازرسان را دارند درخواست 
كتبي )فرم مش���خصات( حداكثر ظرف مدت )7( روز از تاريخ انتش���ار آگهي دعوت مجمع 
عمومي به همراه داشتن مدارك ازم )كپي صفحات شناسنامه � مدرك تحصيلي، تخصصي 
و تجربي � كارت ملي � كارت پايان خدمت)آقايان( و )2 قطعه عكس( به دفتر تعاوني تحويل 
نمايند. 3� اين مجمع با نصف بعاوه يک رسميت يافته و مصوبات آن در صورت عدم مغايرت 

با ضوابط قانوني براي كليه اعضا اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود.
دس�تور جلس�ه: 1� گزارش كتبي هيأت مديره از عملكرد سال1396. 2� گزارش كتبي 
بازرس از عملكرد س���ال1396. 3� طرح و تصويب صورت هاي مالي س���ال1396 شامل 
عملكرد، س���ود و زيان و ترازنامه. 4� طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي 
س���ال1397. 5� انتخاب بازرس اصلي و علي البدل براي مدت يک سال مالي. 6� انتخابات 
اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره. 7� تصميم گيري درخصوص روزنامه كثيراانتشار. 
8� تصميم گي���ري درخصوص اعضايي كه به تعه���دات مالي مصوب مجمع عمومي تاريخ 

هيأت مديره96/5/3 عمل ننموده اند.

آگهي مزايده زمين متعلق به شركت تعاوني انبوه سازان 
مسكن سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين

شركت تعاوني انبوه سازان مسكن سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوین به استناد 
مصوبه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت س���وم م���ورخ 93/12/13، قصد دارد 3قطعه 
زمين واقع در ش���هر محمديه منطقه6، بر بلوار جانبازان )35متري( ضلع جنوبي دانش���گاه البرز با 
مش���خصات ذيل از طريق مزايده به فروش برس���اند. لذا از متقاضيان خريد درخواست مي گردد، 
جهت كس���ب اطاعات بيش���تر و بازديد و تكميل فرم مربوطه، حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهي 
به آدرس ش���ركت تعاوني واقع در قزوين، خيابان ش���هيد بابايي، خيابان دندانپزش���كي، ورودي 
ايستگاه خط واحد دانش���گاه آزاد، بااتر از مركز بهداشت ش���هيد بلنديان، پروژه ماصدرا با تلفن 

02833654200�09127811799 )دكتر موسوي( مراجعه نمايند.
مشخصات زمین: 1� قطعه اول شش دانگ از زمين داراي پاك ثبتي به شماره 15258 فرعي از 32 
اصلي از قطعه7 واقع در بخش14 به مساحت 2000مترمربع. 2� قطعه دوم شش دانگ از زمين داراي 
پاك ثبتي به ش���ماره 20107 فرعي از 32 اصلي از قطعه 4 واقع در بخش14 به مساحت 420/78 
مترمربع. 3� قطعه سوم شش دانگ از زمين داراي پاك ثبتي به شماره 15257 فرعي از 32 اصلي از 

قطعه6 واقع در بخش14 به مساحت 1579/22 مترمربع.
شرایط مزایده: 1� كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در مزايده شركت نمايند. 2� متقاضيان 
بايس���تي معادل 5درصد از قيمت كل زمين مورد تقاضا را منطبق با قيمت پايه زمين به حساب جاري 
420000011353 به نام شركت تعاوني انبوه سازان مسكن سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 
قزوين نزد بانک مسكن به عنوان سپرده شركت در مزايده واريز و فيش آن را منضم به پيشنهاد مربوطه 
تحويل تعاوني نمايند. 3� به پيش���نهادهاي فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده كمتر از ميزان مقرر، 
چک ش���خصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. 4� شركت تعاوني در قبول يا رد كليه پيشنهادها 
مختار اس���ت. 5� هرگاه نفر اول برنده مزايده از عقد ق���رارداد خودداري نمايد وجه واريزي وي به نفع 
شركت تعاوني ضبط و با نفر دوم و س���وم به همين نحو عمل خواهد شد. 6� پرداخت كليه هزينه هاي 
آگهي به عهده برنده مزايده خواهد بود. 7� قيمت هاي پايه زمين هاي مورد مزايده برابر نظر كارشناسي 

رسمي دادگستري به شماره نامه 97/4149 مورخ 97/7/28 به شرح ذيل مي باشد.
7�1�  قطعه4 به متراژ420/78 مترمربع از قرار هر مترمربع 5/500/000 ريال
7�2�  قطعه7 به متراژ2000مترمربع از قرار هر مترمربع5/000/000 ريال

7�3�  قطعه6 به متراژ 1579/22 مترمربع از قرار هر مترمربع 5/000/000 ريال
ضمناً پرداخت به صورت اقساط، تهاتر با مصالح ساختماني از قبيل ميلگرد و يا مشاركت در ساخت پروژه 

ماصدرا نيز قابل قبول مي باشد كه شرايط پرداخت آن در اسناد و مدارك مزايده موجود مي باشد.

هيئت مديره شركت تعاوني انبوه سازان مسكن سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين

خدمت كليه سهامداران مركز آموزش عالي علمي كاربردي الموت به شماره ثبت 14
بدينوسيله از شما دعوت مي شود كه در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم مركز آموزش عالي 
علمي كاربردي الموت كه در مورخ 97/11/5 رأس س����اعت 10 صبح در آدرس كرج محمدشهر بلوار امام خميني 
نرسيده به ماهدشت روبروي خيابان پدم خيابان معين سير مركز آموزش عالي علمي كاربردي كوشا كرج تشكيل 
مي گردد حضور به هم رس����انيد. از طرف هيئت مديره. دستور جلسه: 1� بررسي صورتهاي مالي سالهاي 93، 94، 
95، 96. 2� اس����تماع گزارش هيئت مديره. 3�  انتخابات هيأت مديره جديد و بازرسين. 4�  تعيين تكليف چگونگي 
ادامه فعاليت مركز آموزش با توجه به بحران اقتصادي. 5� با توجه به اينكه جلسه مجمع نوبت دوم مي باشد جلسه 
با حضور هر تعداد از س����هامداران طبق اساسنامه رسمي و كليه تصميمات ازم  ااجرا مي باشد. 6� سهامداراني كه 
به هر دليل نمي توانند ش����خصاً در جلسه حضور پيدا كنند، مي توانند يک نفر را به عنوان نماينده تام ااختيار كتباً 

مديرعامل و رئيس هيأت مديره: وجيه اله صادقي فيشانيدر همين گروه معرفي كنند.

خريد كود شيميايي
ش�ركت كشت و صنعت میثاق امداد )سهامي خاص( درنظر دارد 
نسبت به خريد كود شيميايي سولفات روي به مقدار 5/740 كيلوگرم 
� س���ولفات آمونيوم به مقدار 136/083 كيلوگرم � سولفات منگنز به 
مقدار 5/740 كيلوگرم � سولفات پتاسيم به مقدار 82/535 كيلوگرم 
� سوپر فس���فات به مقدار 16/850 كيلوگرم جهت باغات كيوي خود 
در حوزه مازندران و گيان اقدام نماي���د. متقاضيان مي توانند جهت 
ارائه پيش���نهاد قيمت و ارائه اصالت و برگ آناليز از تاريخ انتشار آگهي 

به مدت 7 روز با شماره هاي ذيل تماس حاصل نمايند.
شماره دفتر مركزي:

 09111943023 � 01154604032 � 01154602411
09113932885 � 09127229023 

آدرس دفت��ر مركزي: مازندران، كارآب��اد، روبروي كارخانه 
چايسازي، شركت كشت و صنعت ميثاق امداد 

آگهي فروش گوسفند نژاد رومانف
ش�ركت كشت و صنعت میثاق امداد )سهامي خاص( درنظر دارد 
نس���بت به فروش گوسفندان رومانف موجود در مزرعه ثامن اائمه)ع( 
واحد گنبدكاووس به ترتيب رومانف مي���ش، بالغ مجموع 98 رأس 
ش���امل )F3:52 – F2:22 – F1:24( و رومانف قوچ مجموع 5 رأس 
شامل )F3:2-F2:2-F1:1( اقدام نمايد. متقاضيان مي توانند جهت 
ارائه پيشنهاد قيمت از تاريخ انتشار آگهي به مدت 7 روز با شماره هاي 

ذيل تماس حاصل نمايند.
شماره تلفن مركزي: 

 09111943023  � 01154604032 � 021154607411
09118669232 � 09113932885 � 09127229023 

آدرس: مزرعه ثامن اائمه)ع(: گنبد � كيلومتر 27 جاده گنبد 
داشلي برون 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

 شركت كاابر نيما فجر آباده 
به شماره ثبت 485 و شناسه ملي 10530088915

بدينوس���يله از كليه صاحبان س���هام شركت يا 
نمايندگان آنها دعوت مي شود تا در جلسه مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده كه رأس س���اعت 
10 صبح روز سه شنبه مورخه 97/11/2 در محل 
قانوني شركت تش���كيل مي گردد حضور به هم 

رسانند.
دستور جلسه: 

تقسيم س���ود و پاداش هيأت مديره براي سالهاي 
93 و 94 و 95 و 96

هيأت مديره شركت 

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول شركت: تعاوني تهيه و توزيع 
پروفيل سيرجان شناسه ملي: 10860506153 شهرستان: سيرجان استان: كرمان

به اطاع كليه اعضاي محترم ش���ركت تعاوني مي رس���اند كه جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت 
اول اين تعاوني در ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 97/11/8 در محل شركت واقع در بلوار عباسپور 
خيابان درخشان تش���كيل مي گردد. از سهامداران دعوت مي گردد كه رأس ساعت مذكور در جلسه 
مجمع حضور به هم رس���انند. ضمناً اعضايي كه مايلند حق حضور و رأي دادن در مجمع را به نماينده 
تام ااختي���ار واگذار نمايند تا تاريخ 97/11/06 به اتف���اق نماينده خود جهت تأييد برگ نمايندگي 
به محل ش���ركت مراجعه نمايند. دستور جلس�ه: 1� طرح و تصويب اساسنامه جديد شركت تعاوني 
منطبق با اصاحات به عمل آمده در قانون بخش )93/02/17(. 2� اصاح تبصره ماده 21 اساسنامه.

هيئت مديره شركت تعاوني تهيه و توزيع پروفيل سيرجان 

آگهي مزايده فروش 
تعداد يك دستگاه اتومبيل پژو روآ مدل 1383

محل بازدید و نحوه تسلیم پیشنهاد: دانشگاه پيام نور گرگان 
زمان بازدید: 97/10/22 الي 97/11/3 به مدت 10 روز كاري

كارشناس اموال: )شربتي 09112777299(
اجراي تمام بندهاي شرايط مزايده براي شركت كنندگان الزامي مي باشد. به مداركي كه 

ناقص و بعد از مهلت تعيين شده ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
روابط عمومي دانشگاه پيام نور گرگان 

آگهي مناقصه عمومي )نوبت اول(
دهی�اري صالح آب�اد ش�رقي در نظر دارد به استناد مجوز شوراي اسامي روستا )طي 
بند دو از صورتجلس���ه ش���ماره 97/5/98 مورخ 97/7/18( انجام پروژه به شرح ذيل را 

ازطريق مناقصه عمومي به پيمانكار ذيصاح و واجد شرايط واگذار نمايد.
موضوع مناقصه: تكميل س���اختمان نيمه كاره چند منظوره دهياري صالح آباد شرقي با 

اعتبار: 15/000/000/000 ريال و برآورد 12/658/887/850 ريال
مناقصه گران به مدت 10 روز پ���س از درج آگهي نوبت دوم )كه 5 روز پس از نوبت اول 
مي باش���د( مهلت دارند جهت دريافت پاكت هاي ال���ف، ب و ج و تكميل و ارائه آن به 

دبيرخانه دهياري صالح آباد شرقي مراجعه نمايند.
1� س���پرده ش���ركت در مناقصه معادل 5 درصد مبلغ پيمان كه به صورت ضمانت نامه 
معتبر بانكي يا فيش واريزي وجه به حساب شماره 0357266746008 بانک ملي شعبه 

سيزده آبان به نام سپرده دهياري صالح آباد شرقي مي باشد.
2� ارائه مدارك هيچ حقي براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد.
3�  هزينه تكثير اسناد مناقصه به عهده مناقصه گران مي باشد.
4�  هزينه درج 2 نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

5� در صورت انصراف برنده اول و دوم و س���وم، سپرده شركت در مناقصه به نفع دهياري 
صالح آباد شرقي ضبط مي گردد.

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده )نوبت اول(
بدينوسيله از كليه اعضاي ش���ركت تعاوني مسكن شاهد اردبيل شماره ثبت 
437/357 دعوت به عمل مي آي���د در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
نوبت اول كه در روز پنجشنبه مورخه 1397/11/25 رأس ساعت 13 در محل 
نمازخانه اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اردبيل برگزار مي گردد 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1� گزارش هيأت مديره و بازرس 
2� تصويب صورتهاي مالي سالهاي 92 تا 97

3� تصويب روزنامه  جهت انتشار آگهي دعوت 
4� انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره و بازرس 

كليه داوطلبان تصدي س���مت هاي هيأت مديره و بازرس���ي شركت تعاوني 
درخواست كتبي خود را به همراه مدارك ازم ظرف مدت 10 روز پس از انتشار 

آگهي به هيأت مديره شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

هيأت مديره شركت تعاوني مسكن شاهد اردبيل 

آگهي دعوت سهامداران مجمع عمومي عادي به طور 
فوق العاده شركت بهداشتي درماني پرتو روشن تهران 

)سهامي خاص( به شماره ثبت 200814 و شناسه ملي 10102425667
بدينوس���يله از كليه صاحبان س���هام يا نمايندگان قانوني س���هامداران شركت 
بهداشتي درماني پرتو روشن تهران )س���هامي خاص( به شماره ثبت 200814 و 
شناس���ه ملي 10102425667 دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده كه در ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 1397/11/07 در محل 
قانوني شركت به نش���اني: تهران � بلوار آفريقا )نلسون ماندا( �  خيابان تنديس � 

پاك2 � كدپستي 1915613491 تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

1� انتخاب اعضاء  هيأت مديره 
2�  انتخاب بازرس قانوني سال مالي 97

3� تصويب تراز سال مالي منتهي به 1396/12/29
4� انتخاب روزنامه كثيراانتشار جهت درج آگهي هاي شركت 

5� ساير مواردي كه در صاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده باشد.
هيأت مديره 

شركت فواد جهان آرا اروند واقع در خرمشهر در نظر دارد، جهت تأمين انواع 
جرثقيل هاي سبک شامل جرثقيل سقفي، ديواري و بازويي با ظرفيت يک تا دو تن 
مورد نياز پروژه فوادس���ازي خود، از كليه شركت هاي واجد شرايط جهت شركت 

در مناقصه دعوت به عمل آورد.
كليه متقاضياني كه تمايل به شركت در مناقصه مذكور را دارند مي توانند حداكثر تا پايان 
  )sot copy . cd . ...( وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 97/10/26 رزومه كامل خود
را به آدرس خرمش���هر، خيابان فردوسي، نبش كوچه گلش���ن، پاك30، شركت فواد 
جهان آرا اروند، واحد بازرگاني � بخش مناقصات ارس���ال فرمايند. جهت كسب اطاعات 

بيشتر مي توانيد از طريق راه هاي ارتباطي زير با ما در تماس باشيد.
تلفن تماس: 53512371�061 داخلي 610، خانم لطفي 

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

فراخوان
 شركت در مناقصه عمومي

ش�ركت فواد جه�ان آرا اروند واقع در خرمش���هر در نظر دارد، جهت تأمين 
سيس���تم )PMS )Power Management System، فيبرنوري و كابل هاي 
مورد نياز پروژه فوادسازي خود، از كليه شركت هاي واجد شرايط جهت شركت در 

مناقصه دعوت به عمل آورد.
كليه متقاضياني كه تمايل به شركت در مناقصه مذكور را دارند مي توانند حداكثر تا پايان 
  )sot copy . cd . ...( وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 97/10/26 رزومه كامل خود
را به آدرس خرمش���هر، خيابان فردوسي، نبش كوچه گلش���ن، پاك30، شركت فواد 
جهان آرا اروند، واحد بازرگاني � بخش مناقصات ارس���ال فرمايند. جهت كسب اطاعات 

بيشتر مي توانيد از طريق راه هاي ارتباطي زير با ما در تماس باشيد.
تلفن تماس: 53512371�061 داخلي 610، خانم لطفي 

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

فراخوان
 شركت در مناقصه عمومي

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت تعاوني آهنگران و 
صنعتگران اتومبيل تهران )نوبت اول( شماره ثبت 50307 و شناسه ملي 10100954700

بدينوس���يله از اعضاي محترم اين ش���ركت دعوت مي شود در جلس���ه مجمع عمومي عادي به طور 
فوق العاده نوبت اول كه در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/11/09 واقع در محل شركت به 
آدرس: خيابان خاوران بعد از پل بس���يج، مقابل پاركينگ شركت واحد برگزار مي گردد، حضور به هم 

رسانند.
دس�تور جلس�ه: 1� تغييرات سرمايه ش���ركت. لذا از كليه اعضاي محترم تقاضا مي گردد، در جلسه 

فوق الذكر حضور به هم رسانيده و يا نماينده تا م ااختيار خود را به صورت مكتوب معرفي نمايند.
هيئت مديره

آگهی تغييرات شركت فن آوا سيستم سهامی خاص 
به شماره ثبت 214780 و شناسه ملی 10102561765

 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/24 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : آقای محمود رستمی بش����منی به كد ملی 2649178566، به نمايندگی 
 از ش����ركت گروه فن آوا به شناس����ه ملی 10102411479، به سمت رئيس 
هيئت مديره و آقای س����يد عليرضا رحمانی به كد مل����ی 0051409755 به 
نمايندگی از شركت شبكه گس����تر فن آوا به شناسه ملی 10102534249 به 
سمت نايب رئيس هيئت مديره وآقای علی رنجبران به كد ملی 0062375016، 
به نمايندگی از ش����ركت فن آوا ماهواره به شناس����ه ملی 10102582478 به 
س����مت عضو هيئت مديره و آقای محمدصادق كريم����ی مهرآبادی به كد ملی 
0603246680 به نمايندگی از ش����ركت توسعه هوش����مند به سام به شناسه 
ملی 10102597103 به س����مت عضو هيئت مديره وآقای حميدرضا زنديه به 
كد ملی 2298248257 به نمايندگی از ش����ركت داده سامانه فن آوا به شناسه 
ملی 10102534268، به سمت عضو هيئت مديره و مدير عامل انتخاب شدند. 
هيئت مديره اختيارات ذيل را به مدير عامل نفويض نمود. نمايندگی شركت در 
برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و كليه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. 
تعيين ميزان استهاك ها با توجه به قوانين جاری كشور. تنظيم خاصه صورت 
دارائی و قروض شركت هر شش ماه يكبار و دادن آن به بازرس قانونی شركت. 
پيگيری برگزاری و تهيه دس����تور جلسه برای جلسات هيأت مديره و همچنين 
مجامع عمومی عادی س����اليانه و فوق العاده. پيش����نهاد روش های اجرايی در 
چهارچوب مقررات و آيين نامه های شركت منطبق با ضوابط و آيين نامه های 
گروه فن آوا. نظارت بر حس����ن اجرای آيين نامه های شركت و انجام اقدامات 
ازم برای اداره امور شركت. همكاری و ارائه تسهيات ازم جهت انجام وظايف 
بازرس قانونی و حسابرس. دريافت مطالبات ش����ركت - پيشنهاد تقسيم سود 
بين صاحبان س����هام به هيأت مديره. - تنظيم گزارش سه ماهه و شش ماهه 
حسابرسی شده در زمينه صورت های مالی اساسی و يادداشت های آن و تصويب 
در هيأت مديره و ارائه به بازرس قانونی. امضاء كليه اوراق و اس����ناد تعهد آور از 
جمله چک ، سفته ، برات با امضاء مدير عامل و رئيس هيئت مديره متفقاً همراه 
با مهر شركت و در غياب ايش����ان با امضاء دو نفر از اعضای هيئت مديره متفقاً 
همراه با مهر شركت معتبر و اوراق عادی و مراسات با امضاء مديرعامل منفرداً 
همراه با مهر ش����ركت معتبر و در غياب ايش����ان با امضاء يكی از اعضای هيئت 

مديره و مهر شركت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری تهران )319568(

آگهی تغييرات
 شركت سل تك فارمد شركت سهامی خاص 

به شماره ثبت 450447 و شناسه ملی 14003907134 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ساليانه مورخ 1397/03/02 و به استناد 
مجوز ش���ماره 97/271135 مورخ 1397/04/06وزارت فرهنگ و ارش���اد اسامی 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : اعضای هيأت مديره به شرح ذيل به مدت 2 سال انتخاب 
گرديدند: ش���ركت گروه دارويی بركت سهامی عام به شناسه ملی 10320275643 
پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهی س���هامی خاص به شناسه ملی 14001906001 
شركت فن آوری بن ياخته های رويان سهامی خاص به شناسه ملی 10102960210 
شهرك صنعتی دارويی بركت سهامی خاص به شناسه ملی 10320643911 شركت 
بيوس���ان فارمد سهامی خاص به شناس���ه ملی 10320825770 ترازنامه و حساب 
سود و زيان سال مالی منتهی به 1396/12/29 به تصويب رسيد. موسسه حسابرسی 
مفيدراهبر به شناسه ملی 10861836531 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی برای 
مدت يكس���ال انتخاب گرديد. روزنامه كثيراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های 

شركت انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادواماک كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری تهران
)319567( 

آگهی تغييرات شركت مهندسی رستافن ارتباط سهامی خاص
 به شماره ثبت 148859 و شناسه ملی 10101917198 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/26 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : ترازنامه و حساب سود و زيان س���ال مالی 96 به تصويب رسيد . موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس با 
شناسه ملی 10320610350 به سمت بازرس اصلی و آقای جعفر آهنگری با شماره ملی 4939543161 به 
 سمت بازرس علی البدل برای مدت يكسال مالی انتخاب گرديدند . روزنامه كثيراانتشار اطاعات جهت درج

 آگهی های شركت تعيين شد . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )317916(

آگهی تغييرات شركت ساختمانی جنوب ساز شركت سهامی خاص 
به شماره ثبت 23048 و شناسه ملی 10100685193 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/09/07 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: خانم پروانه اميری كد ملی 0041614372 به س���مت رئيس هيئت مديره خانم 
 نگين جواهريان كد ملی 0452566411 به سمت نايب رئيس هيات مديره سيامک 
جوان بخت قدرت كد ملی 1552027279 به سمت مدير عامل )خارج از اعضاء( برای 
 بقيه مدت تصدی هيئت مديره انتخاب گرديدند. كليه اسناد واوراق بهادار )چک ،سفته ،

بروات ،ضمانت نامه بانكی ( با امضاء رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت و اوراق 
عادی و اداری با امضا مدير عامل يا يكی از اعضای هيئت مديره همراه با مهر شركت و 
امضای تعهد اور از جمله انجام قرار داد – تفاهم نامه –صورتجلسه با كار فرما –مشاور و 
خريد مصالح و تجهيزات و عقد قرار داد با پرسنل و پيمانكاران جزء با امضاء مدير عامل 

و رئيس هيئت مديره با مهر شركت معتبر می باشد . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)317915(

آگهی تغييرات شركت غذايی مدرن به طعم رويان كاوه 
سهامی خاص به شماره ثبت 427947 و شناسه ملی 10320809696 
به استناد صورتجلس���ه هيئت مديره مورخ 1397/08/19 تصميمات ذيل اتخاذ 
ش���د : آقای عبدالرحيم امعرف به كد فراگير 91343699 به نمايندگی از شركت 
اس اف س���ی آی ليمتد كد فراگير 3002595258 به سمت رئيس هيئت مديره. 
آقای محمدرضا مهاجری به ش���ماره ملی 0058933530 به نمايندگی از شركت 
صافوابهشهر )سهامی خاص به شناسه ملی 10102550662 به سمت مدير عامل 
و عضو هيئت مديره. آقای يوسف عزيز رامجو به كد فراگير 101649523 به نمايندگی 
از شركت طلوع پخش آفتاب به شناسه ملی 10320621809 به سمت نايب رئيس 
هيئت مديره برای باقيمانده مدت تصدی انتخاب گرديدند . كليه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور از جمله چک، س���فته، برات و بطور كلی هرگونه اسناد و مداركی كه برای 
شركت ايجاد تعهد نمايد و يا از شركت سلب حق نمايند، با امضای متفق مديرعامل 
و يک نفر از اعضای هيئت مديره همراه با مهر شركت و در غياب مديرعامل با امضای 
دو نفر از اعضای هيئت مديره و يا با امضای متفق يكی از اعضای هيئت مديره و محمد 
 عباسعلی پور كبيرره به ش���ماره ملی 0041056779 همراه با مهر شركت معتبر 
می باشند. كليه مكاتبات و اسناد عادی با امضای منفرد مدير عامل همراه با مهر شركت 
و در غياب مدير عامل با امضای يكی از اعضای هيئت مديره و يا با امضاء محمد عباسعلی 
پور كبيرره همراه با مهر شركت معتبر می باشند. حدود اختيارات مديرعامل به شرح 
ذيل تعيين گرديد : - نظارت بر امور اداری ش���ركت - انجام تشريفات قانونی - عزل و 
نصب كارمندان و كارگران و تعيين حقوق و حق الزحمه و مزد آنان )در خصوص عزل 
و نصب مديران با تاييد اعضای هيئت مديره امكان پذير خواهد بود( - تهيه و تنظيم 
بودجه ساليانه شركت جهت بررسی و تصويب هيئت مديره - تعيين ميزان استهاك 
دارائی های شركت - تنظيم خاصه صورت دارائی و قروض شركت هر شش ماه يک 
مرتبه و تس���ليم آن به بازرس شركت - تهيه ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش 
ساانه شركت جهت تسليم به مجمع عمومی ساانه - دعوت مجامع عمومی و تهيه 
دستور جلسه آنها. - پيشنهاد به مجمع عمومی فوق العاده جهت افزايش و كاهش 
سرمايه و يا هرگونه تغيير ديگری در اساسنامه. - اجرای تصميمات مجامع عمومی 
- مطالبه مبلغ پرداخت نشده سرمايه شركت. - افتتاح حسابهای جاری و سپرده نزد 
بانكها و ساير موسسات مالی - اقامه هرگونه دعوی و شكايت وانصراف از آن و دفاع از 
هرگونه دعوی و شكايت و يا تصميم به آن به طرفيت هر شخص اعم از حقيقی و حقوقی 
و در كليه مراجع و دادگاهها اعم از حقوقی وكيفری و اجرايی و در كليه مراحل اعم از 
بدوی و پژوهشی و تجديد نظر و فرجام با داشتن تمام اختيارات در كليه مراحل قانونی 
و قضايی و اجرايی با حق مصالحه و سازش و تعيين وكيل سازش و ارجاع به داوری و 
تعيين داور و تعيين كارشناس و ادعای جعل و تعيين جاعل و اقرار و مطالبه خسارت 
و استرداد دعوی و جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث و دعوی متقابل و جوابگويی به آن 
و صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرايی و اخذ محكوم به و تفويض تمام يا قسمتی از 
اختيارات مذكور در اين بند به وكيل يا وكای منتخب با دادن حق توكيل در توكيل 

ولو كراراً و حق عزل و تعيين حق الوكاله آنان. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)317914(

آگهی تغييرات شركت مادر تخصصی توسعه معادن و صنايع معدنی خاورميانه
 سهامی عام به شماره ثبت 310643 و شناسه ملی 10103500247

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/08 و مجوز شماره 122/41307مورخ 1397/8/26سازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل 
اتخاذ ش���د : موضوع شركت به شرح زير اصاح شد: “ ماده 3 - موضوع شركت الف- موضوع فعاليت های اصلی : 1 - سرمايه گذاری در سهام، سهم الشركه، واحدهای 
سرمايه گذاری صندوق ها يا ساير اوراق بهادار دارای حق رای با هدف كسب انتفاع به  طوری كه به  تنهايی يا به همراه اشخاِص تحِت كنترل يا اشخاص تحت كنترل واحد، 
كنترل شركت، موسسه يا صندوق سرمايه پذير را در اختيار گرفته يا در آن نفوذ قابل ماحظه يابد و شركت، موسسه يا صندوق سرمايه پذير )اعم از ايرانی يا خارجی( 
در زمينه يا زمينه های زير فعاليت كند: اكتشاف و انجام تحقيقات زمين شناسی متالوژی استخراج و بهره  برداری از معادن توليد و فرآوری مواد معدنی توليد شمش از 
سنگ های معدنی خرد كردن، شستشو، دانه بندی، كانه آرايی، تغليظ، تصفيه، فرآوری، ذوب و فلوتاسيون مواد معدنی توليد مواد و تركيبات شيميايی معدنی توليد 
پودرهای مواد معدنی و برش سنگ های تزئينی. 2 - انجام فعاليت های زير در ارتباط با اشخاص سرمايه پذير موضوع بند 1 فوق: 1    -2 - خدمات اجرايی در تهيه و خريد 
مواد اوليه  و ماشين آات برای اشخاص حقوقی سرمايه پذير 2- 2 - خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمين پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمايه پذير 3 - 2 - انجام 
مطالعات، تحقيقات و بررسی های تكنولوژيكی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمايه پذير 4 - 2 - تأمين منابع مالی اشخاص 
حقوقی سرمايه پذير از منابع داخلی شركت يا از طريق ساير منابع ازجمله اخذ تسهيات بانكی به نام شركت يا شخص حقوقی سرمايه پذير با تأمين وثيقه يا تضمين 
بازپرداخت ازطريق شركت يا بدون تأمين وثيقه يا تضمين بازپرداخت  5 -  2 -تدوين سياست های كلی و راهبردی و مديريتی اشخاص حقوقی سرمايه پذير 6 - 2 - 
شناسايی فرصت های سرمايه گذاری درخصوص بند 1 فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمايه پذير 7 - 2 - ارائه ساير خدمات فنی، مديريتی، اجرايی و مالی 
به اشخاص حقوقی سرمايه پذير. 3 - سرمايه گذاری با هدف كسب انتفاع و كنترل عمليات يا نفوذ قابل ماحظه در سهام، سهم الشركه و ساير اوراق بهادار دارای حق رأی 
آن عّده از اشخاص حقوقی كه خدمات زير را منحصراً به اشخاص سرمايه پذير يا عاوه بر اشخاص سرمايه پذير به ديگران ارائه می نمايند 1 - 3 - خدمات موضوع بند 2 
فوق 2 - 3 - حمل و نقل و انبارداری، بازاريابی، توزيع و فروش محصوات. ب ( موضوع فعاليت های فرعی 1. سرمايه گذاری در مسكوكات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده ی 
بانكی و سپرده های سرمايه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز 2. سرمايه گذاری در سهام، سهم الشركه ، واحدهای سرمايه گذاری صندوق ها يا ساير اوراق 
بهادار دارای حق رای شركت ها، موسسات يا صندوق ها ی سرمايه گذاری با هدف كسب انتفاع به  طوری كه به تنهايی يا به همراه اشخاص تحت كنترل و اشخاص تحت 
كنترل واحد، كنترل شركت، مؤسسه يا صندوق سرمايه گذاری سرمايه پذير را در اختيار نگرفته يا در آن نفوذ قابل ماحظه نيابد يا در صورت در اختيار گرفتن كنترل يا 
نفوذ قابل ماحظه، شخص حقوقی سرمايه پذير در موضوعات غير از موضوعات مذكور در بندهای 1 و 2 قسمت الف اين ماده فعاليت نمايد. 3 – سرمايه گذاری در ساير 
اوراق بهادار كه به طور معمول دارای حق رأی نيست و توانايی انتخاب مدير يا كنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد. 4 – سرمايه گذاری در ساير دارايی ها از جمله 
دارايی های فيزيكی، پروژه های توليدی و پروژه های س���اختمانی با هدف كسب انتفاع 5 – ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: 1 - 5 - پذيرش سمت در 
صندوق های سرمايه گذاری 2 - 5 - تامين مالی بازارگردانی اوراق بهادار 3 - 5 - مشاركت در تعهد پذيره نويسی اوراق بهادار 4 - 5 - تضمين نقدشوندگی، اصل يا حداقل 
سود اوراق بهادار 6 - شركت می تواند در راستای اجرای فعاليت های مذكور در اين ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهيات مالی يا تحصيل دارايی 
نمايد يا اسناد اعتباری بانكی افتتاح كند و به واردات يا صادرات كاا بپردازد و امور گمركی مربوطه را انجام دهد. اين اقدامات فقط در صورتی مجاز است كه در راستای 
اجرای فعاليت های شركت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند. - اساسنامه شركت، مطابق با نمونه اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق 

بهادار مختص شركتهای هلدينگ )شركتهای سهامی عام( اصاح شد و اساسنامه جديد مشتمل بر 66 ماده و 24 تبصره تصويب و جايگزين اساسنامه قبلی شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )317917(

آگهی تغييرات شركت حمل و نقل چند وجهی سايپا سهامی خاص
 به شماره ثبت 232958 و شناسه ملی 10102739529 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ساليانه مورخ 1396/04/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد : موسسه 
حسابرسی فاطر به شناس���ه ملی 10100188574 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطمينان 
بخش و همكاران به شناس���ه ملی 10320853349 به عنوان بازرس علی البدل شركت برای يكسال مالی 
انتخاب گرديدند روزنامه كثيراانتشار اطاعات جهت درج در آگهی های شركت انتخاب گرديد ترازنامه و 

حساب سود و زيان سال مالی منتهی آخر اسفند 1395به تصويب رسيد 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )317910(

آگهی تغييرات شركت مهنازيان سهامی خاص
 به شماره ثبت 35334 و شناسه ملی 10100807552 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ساليانه مورخ 1397/04/20 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : بهرام بهمنی نيا به شماره ملی 0036214426 و محمد علی مظفری مجدبه شماره ملی 
0043782086 و خانم صديقه جوانشير به شماره ملی 0732044162 به سمت اعضا هيئت 

مديره برای مدت دو سال انتخاب گرديدند 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )317912(

آگهی تغييرات شركت بين المللی بازرگانی فيروز فام آريا 
سهامی خاص به شماره ثبت 504700 و شناسه ملی 14006524112 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/29 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت 
در واحد ثبتی تهران به آدرس اس���تان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزی ، شهر تهران، 
صادقيه ، بلوار شهدای صادقيه ، كوچه مرودشت ، پاك 5 ، طبقه دوم ، واحد شرقی به كد پستی 

1451614646 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )317905(

آگهی تغييرات شركت پادنا پليمر سهامی خاص
 به شماره ثبت 316090 و شناسه ملی 10103554127 

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/09/05 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : - آدرس شركت به: استان قزوين - شهرستان آبيک - بخش مركزی - دهستان كوهپايه 
ش���رقی - روستا يانس آباد-روستای يانس آباد-خيابان اصلی- پاك صفر طبقه همكف- كد 

پستی 3445145483 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )317908(

آگهی تغييرات شركت امير سازه پايدار سهامی خاص
 به شماره ثبت 193976 و شناسه ملی 10102358895 

 به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/09 تصميمات ذيل اتخاذ شد :
 سرمايه ش���ركت از مبلغ 1500000000 ريال به مبلغ 7500000000 ريال منقسم به 75000 
سهم 100000 ريالی با نام از طريق مطالبات حال شده افزايش يافته و ماده مربوطه در اساسنامه به 
شرح فوق اصاح وذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل امضاء گرديده است . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )317909(

آگهی تغييرات شركت تاشگران انديشه كاراد سهامی خاص 
به شماره ثبت 408285 و شناسه ملی 10320594260 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/02/09 و مجوز ش���ماره 972303/7588 مورخ 97/3/6 سازمان 
ميراث فرهنگی و گردشگری ) اداره كل حقوقی و اماك ( تصميمات ذيل 
اتخاذ ش���د : - شركت سرمايه گذاری ميراث فرهنگی و گردشگری ايران به 
شناس���ه ملی 10103992454 و شركت توسعه اميد افق گردشگری به 
شناسه ملی 10320651534 و شركت بانک گردشگری به شناسه ملی 
10320435268 و ش���ركت تجارت بين الملل هم وطا آريا به شناسه ملی 
10104074305 و ش���ركت تجارت بين الملل مي���اد آريا زيگورات به 
شناس���ه ملی 10104079348 به عنوان اعضای هيئت مديره برای مدت 

2 سال انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )317906(

آگهی تغييرات شركت خدمات بيمه ای مسكن آباد سهامی خاص
 به شماره ثبت 378816 و شناسه ملی 10320289261 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/02/30 و مجوز به شماره 447627 - 97 
مورخ 1397/09/07 مديريت امور نمايندگان و كارگزاران بيمه آسيا تصميمات ذيل اتخاذ 
 شد : حسين رحمتی به شماره ملی 3933037441 به نمايندگی از شركت انديشه گستر فردا
 به شناس���ه ملی10103427343 به س���مت رئيس هيئت مديره- عليرضا خيری به 
ش���ماره ملی 1552163385 به نمايندگی ازشركت گروه مالی بانک مسكن به شناسه 
ملی10100687843 شناسه ملی10101236571 جايگزين غامرضا مثنوی به سمت 
عضو هيئت مديره و مدير عامل- مسعود شرفی به شماره ملی 2560144670 به نمايندگی 
از شركت گروه سرمايه گذاری مسكن شناس���ه ملی10101236571 جايگزين علی 
صحرانورد به سمت نايب رئيس هيئت مديره برای باقيمانده دوره تصدی تعيين گرديدند. 
حق امضای كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضای مدير 
عامل و يكی اعضای هيئت مديره و در غياب مديرعامل، با امضای دو عضو هيئت مديره همراه با 

مهر شركت و اوراق عادی و اداری به امضای مدير عامل همراه با مهر شركت معتبراست. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )317911(

آگهی تغييرات شركت تاشگران انديشه كاراد سهامی خاص 
به شماره ثبت 408285 و شناسه ملی 10320594260 

به استناد صورتجلس���ه هيئت مديره مورخ 1397/02/09 و مجوز شماره 
972303/7588 مورخ 97/3/6 س���ازمان ميراث فرهنگی و گردشگری 
 ) اداره كل حقوق���ی و اماك ( تصميمات ذيل اتخاذ ش���د : - ش���ركت
 س���رمايه گذاری ميراث فرهنگی و گردش���گری ايران به شناس���ه ملی 
10103992454 ب���ا نمايندگ���ی ابراهيم جهانگي���ری به كدملی 
3070952410 به س���مت رئيس هيئت مديره و شركت توسعه اميد افق 
گردشگری به شناسه ملی 10320651534 با نمايندگی ساره محبعلی 
مزلقانی به كدملی 0075422522 به س���مت نايب رئيس هيئت مديره و 
شركت بانک گردش���گری به شناسه ملی 10320435268 با نمايندگی 
آذرچهر عنبرستانی به كدملی 0054311756 و شركت تجارت بين الملل 
هم وطا آريا به شناس���ه ملی 10104074305 با نمايندگی محمد قائد به 
 كدملی 2451943084 به س���مت اعضای هيئت مديره و شركت تجارت

 بين الملل مياد آريا زيگورات به شناس���ه مل���ی 10104079348 با 
نمايندگی هادی پورجاويد به كدملی 0074185012 به سمت عضو هيئت 
مديره و مديرعامل انتخاب گرديدند. -كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شركت از قبيل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای مديرعامل و 
يكی از اعضای هيئت مديره متفقاً همراه با مهر شركت و اوراق عادی و اداری با 

امضای مديرعامل به تنهايی همراه با مهر شركت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )317907(

آگهی تغييرات شركت همراهان اطباء با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 168010 و شناسه ملی 10102105348 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/07/27 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : آقای محمد عطاری به كد ملی 0036118079 با پرداخت 
 مبلغی به صندوق شركت سهم الشركه خود را به مبلغ 998000000 ريال
 افزايش داد در نتيجه س���رمايه ش���ركت از مبلغ 5000000ريال به مبلغ 
1000000000 ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در اساس���نامه اصاح 
گرديد ميزان سهم الشركه هر يک از ش���ركاء به شرح ذل می باشد: آقای 
محمد عطاری به كد مل���ی 0036118079 دارنده 998500000 ريال 
 خان���م پوپک ياوری به كد مل���ی 0052839214 دارنده 750000 ريال

 آقای فراز عطاری به كد ملی 0017945275 دارنده 500000 ريال خانم 
ميترا مدنی به كد ملی 0052841510 دارنده 250000 ريال 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )316212(

آگهی تغييرات شركت توسعه نوآوری و فن آوری سينا 
سهامی خاص به شماره ثبت 521280 و شناسه ملی 14007336014 

به استناد صورتجلس���ه هيئت مديره مورخ 1396/11/02 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
شركت كارگزاری بورس به گزين به شناسه ملی 10101459751 با نمايندگی محمد 
گركانی نژاد به ش���ماره ملی0056193009 به س���مت رئيس هيات مديره، شركت 
 مديريت سرمايه گذاری كوثر بهمن به شناس���ه ملی 10100945346 با نمايندگی
 حجت اله گودرزی به ش���ماره ملی5579449097 به سمت نايب رئيس، شركت مادر 
تخصصی مالی و سرمايه گذاری سينا به شناسه ملی 10340058917 با نمايندگی ميثم 
زرگرپور به شماره ملی1285058720 به سمت مدير عامل و عضو هيأت مديره تا تاريخ 
98/10/18 انتخاب گرديدند. برخی اختيارات مندرج در ماده 37 اساسنامه به شرح ذيل 
به مديرعامل تفويض گرديد: نمايندگی ش���ركت در برابر اشخاص و كليه ادارات دولتی و 
موسسات خصوصی، افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شركت نزد بانک ها و موسسات، 
دريافت مطالبات شركت و پرداخت و واخواست اوراق تجاری، مبادرت به تقاضا و اقدام برای 

ثبت هرگونه عامت تجاری و اختراع. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )317902(

تاسيس شركت سهامی خاص بين المللی توسعه و مهندسی پارس تامين
  درتاريخ 1395/12/07 به ش����ماره ثبت 506640 به شناسه ملی 14006615723 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خاصه آن به شرح زير جهت اطاع عموم 
آگهی می گردد. موضوع : ارائه خدمات و تامين نيروی انسانی متخصص، ماهر ، خدماتی و ساده در كليه پاايشگاهها و مناطق نفتی و صنايع مرتبط با نفت و گاز و پتروشيمی 
و همكاری با نهادها، شركتها و سازمان ها ،ارايه انواع خدمات، نگهداری و ايجاد فضای سبز سايت ها ، سازمان ها، نهادهاو شركتهای دولتی و خصوصی وشهرداريها ، تامين 
اساتيد و مدرس مورد نياز جهت برگزاری كليه دوره های آموزشی مرتبط با صنايع نفت و گاز اعم از تخصصی و عمومی ، تهيه و تامين كليه تجهيزات مورد نياز مرتبط با صنايع 
نفت و گاز و پتروشيمی ، خريد و فروش ، صادرات و واردات كليه تجهيزات و محصوات مرتبط با صنايع نفت، گاز و پتروشيمی و صنايع وابسته و ارائه خدمات بازرگانی مرتبط 
با موضوع شركت ، تامين وسايل نقليه مورد نياز در كليه صنايع مرتبط با نفت، گاز ، پتروشيمی و صنايع وابسته در نهادها و شركتهای دولتی و خصوصی ، اخذ نمايندگی از 
شركتهای داخلی و خارجی در حوزه های نفت، گاز و پتروشيمی و صنايع وابسته و اخذ نمايندگی از فروشندگان خارجی و بازاريابی محصوات آنها در داخل و خارج كشور ، 
تعميرات و راه اندازی و نگهداری تاسيسات ، تجهيزات و صنايع نفت ، گاز و پتروشيمی و صنايع وابسته ، ارائه كليه خدمات مجاز بازرگانی مشتمل بر تاسيس شركت ، سرمايه 
گذاری و مشاركت در شركتها و يا خريد و فروش سهام شركتها ، افتتاح انواع حسابهای ارزی در بانكهای بين المللی ، انجام معامات تهاتری با شركتها و موسسات داخلی 
و خارجی و هرنوع فعاليت خدماتی در حوزه های نفت و گاز و پتروشيمی و صنايع ، و اجرای هر نوع پروژه ها و طرحها و برون سپاريهای حوزه های نفت، گاز ، پتروشيمی و 
صنايع ، شركت در كليه مزايدات و مناقصات بخشهای دولتی و خصوصی . در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذيصاح مدت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 
مركز اصلی : تهران يوس����ف آباد نبش خيابان شصت و هشتم ساختمان مولی الموحدين پاك 472 كدپستی 1436973661 سرمايه شركت : سرمايه نقدی شركت 
مبلغ 1000000000 ريال منقسم به 10000 سهم 100000 ريالی كه 10000 سهم بانام می باشد و مبلغ 350000000 ريال نقداً طی گواهی شماره 1/101 مورخه 
95/11/2 بانک ايران زمين شعبه يوسف آباد پرداخت و مبلغ 650000000 ريال بقيه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است. اولين مديران : بين المللی توسعه مهندسی 
پارس پيدكو به شماره ملی 10101015243 و به نمايندگی امير جاويدنيا به شماره ملی 6109819581 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقای مالک الهی به شماره 
ملی 3501162601 به سمت رئيس هيئت مديره و آقای مسعود دهدشتی به شماره ملی 3520135469 به سمت مديرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند - دارندگان 
 حق امضا : كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک سفته برات قراردادها و عقوداسامی با امضاء مدير عامل و رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت و نامه های 
عادی و اداری با امضای مدير عامل همراه با مهر شركت معتبر می باشد. اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : آقای حبيب رضا هاديان رنسانی 
به شماره ملی 0052887197 به سمت بازرس اصلی و    حيدر نوروزی به شماره ملی 3559514411 به سمت بازرس علی البدل برای مدت يكسال انتخاب شدند روزنامه 

كثير اانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )316210(

آگهی تغييرات شركت تاشگران انديشه كاراد سهامی خاص 
به شماره ثبت 408285 و شناسه ملی 10320594260 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ساليانه مورخ 1397/02/30 و 
مجوز شماره 972303/16231 مورخ 97/5/3 سازمان ميراث فرهنگی و 
 گردشگری ) اداره كل حقوقی و اماك ( تصميمات ذيل اتخاذ شد : - صورت های
 مالی و صورت سود و زيان دوره مالی شش ماهه منتهی به 1396/12/29 مورد 
تصويب قرار گرفت. - روزنامه اطاعات به عنوان روزنامه كثيراانتشار جهت 
درج آگهی های شركت انتخاب شد. - موسسه حسابرسی و خدمات مالی 
فاطر به شناس���ه ملی 10100188574 به عنوان بازرس اصلی و موسسه 
حسابرسی آرمان آروين پارس به شناسه ملی 10103538953 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت يكسال مالی انتخاب گرديد 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)317904(
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يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

 زيرا وقتى اين سياست به اجرا گذاشته شد فروش خودرو كاهش 
پيدا كرد و "پروتون" زيان هاى هنگفتى ديد و اكنون در انديشه ساخت 
اتومبيلهاى برقى و ورود به پروژههاى ديگرى است تا سوددهى شركت 
را تضمين كند. ما به دليل همين سياست بود كه مجبور به وارد كردن 
تعداد بيشترى از قطعات و اتومبيل شديم حال آنكه بهتر بود خودمان 

مىساختيم و صادر مىكرديم.
ولى هيچ چيز مانند نتايج وحشتناك دوازدهمين انتخابات عمومى 
در مارس 2008م. مرا وادار نســـاخت كه به صورت علنى به انتقاد 
بودم. قرار بود  بپردازم. من شب اعالم نتايج انتخابات در "كواالالمپور" 
روز بعد راهى "رياض" پايتخت عربستان سعودى شوم. پيش از عزيمت 
به آن ســـفر، نياز به اســـتراحتى كوتاه داشتم. پس از آنكه "حاسمه" با 
مـــن تمـــاس گرفت تا خبر پيروزى "مخرز" در انتخابات پارلمانى در 
را بدهد، توانستم در آرامش بخوابم.  از حوزه "جيرلون"  ايالت "قدح" 
ولـــى صبـــح روز بعد هنگامى كه نتايج كامل آن انتخابات را خواندم، 
زيرا احتمال شكست جبهه ملى و از دست دادن  شـــگفتزده شدم247
برخى كرسىهاى آن را مىدادم ولى ميزان شكست خفت بار ائتالف، 

خيلى بيش از انتظاراتم بود.
وقتى خبر تعويق سفرم به رياض را به اطالعم رساندند، بالفاصله 
بـــه يك كنفرانس مطبوعاتى فراخواندم تا به صورت علنى اعالم كنم 
"تون عبداهللا" بايد مســـئوليت اين نتايج را بپذيرد و اســـتعفا دهد. اين 
كار پس از چنين شكست بزرگى، اقدام درستى بود. من انتظار افتادن 
"بينانگ" و "قدح" و "كالنتان" به دســـت اپوزيسيون را داشتم ولى فكر 
نمىكردم "سالنگور" و "بيراك" را نيز از دست بدهيم. شكست در "قدح" 
غير منتظره نبود. ما از سال 1999م. در پى جريان "انور" و چشم كبود او، 
انتظار چنين شكســـتى را داشـــتيم ولى در آن انتخابات، جبهه ملى از 
حمايت گسترده چينىها برخوردار شد، گو اينكه چينىها و هندىها و 
نيز مااليايىها اين بارـ  آنگونه كه نظرسنجى نشان مىدادـ  همگى به 

حزب حاكم پشت كرده بودند.
من هيچ نقشى در انتخابات سال 2008م. نداشتم زيرا هيچ كس از 
من درخواست كمك نكرد. لذا در ايام كمپين انتخاباتى همه وقتم را 
در حوزه انتخابى "مخرز" [پسرم] سپرى كردم. در آنجا با مردى روبرو 
شـــدم كه با ناراحتى اظهار داشـــت ديگر در "امنو" دموكراسى وجود 
ندارد؛ من اندكى در سخنانش تأمل كردم و نتيجه گرفتم كه گفته او 

كامًال درست است.
دموكراسى بايد مانع از نشستن يك رهبر ناشايست بر اريكه قدرت 
باشد ولى اوضاع در "امنو" چنين نبود و حتى وقتى روشن شد كه "عبداهللا" 
از حمايت [مردمى] برخوردار نيست، ["امنو"] اصرار داشت كه او از چنين 

حمايتى برخوردار است و عمًال منكر چنين نظرى بود.
براى مردم تبديل به كســـى شـــد كه براى جاودان ساختن دولت 
خود، بر آنها فشار مىآورد. همچنانكه مااليايىها در گذشته بدونهيچ 
نيز  اعتراضى به سياست هاى حكام خود تن مى دادند، رهبران "امنو" 

امروز با درآميختن سرسپردگى و وفادارى، در اشتباه هستند.
آنچه گفته شد و نيز پول سياسى و اين اعتقاد گمراهكننده مااليايىها 
به "برترى"، ســـهم بسزايى در تضعيف حزب ايفا كرد. همانگونه كه 
قانون طبيعت مىگويد، وقتى ضعيف باشيد در معرض فشار هم قرار 

مىگيريد. 
ادامه دارد

پينوشت:
247- "جبهه ملى" اكثريت دوسوم را كه معموالً از آن برخوردار 
بود، از دست داد زيرا تنها 140 كرسى از كل 222 كرسى يعنى 63.1
درصد كرسىها را به دست آورد و اپوزيسيون نيز در پنج ايالت يعنى 
"بينانگ"، "ســـالنگور"، "قدح"، "بيراك" و  "كالنتان" و نيز منطقه فدرال 

"كواالالمپور" پيروز شد.

دونالـــد ترامـــپ از وزارت دفاع 
كشورش خواســـت تا در مورد برنامه 
خروج نصف  يا تمامى سربازان آمريكا از 
افغانستان اقدام الزم را انجام دهد، اقدامى 
كه او را با چالشهايى در داخل و خارج 
از اين كشور مواجه ساخته است.مقامهاى 
وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) گفتند كه 
در اين مـــورد كارها را آغاز كردهاند و 
در اوايل سال آينده ميالدى جزئيات اين 
برنامه را به ترامپ خواهند ســـپرد، اما 
روند خروج بيش از هفت هزار ســـرباز 
آمريكايى در افغانستان تا چند هفته آينده 
آغاز مى شود.اين اقدام، اولين گام از برنامه 
مرحلهبندىشده كاهش چشمگير حضور 
نظامى آمريكا در افغانستان و نهايتا پايان 
دادن به اين حضور پس از نزديك به 18
ســـال است.آمريكا در سال 2001، پس 
از حادثه 11 سپتامبر، به ادعاى مبارزه با 
تروريسم به افغانستان حمله كرد. با وجود 
آنكه تنها چند ماه بعد 'جورج بوش' پسر، 
رئيسجمهوريوقت آمريكا اعالم كرد كه 
ماموريت اين كشـــور در افغانستان به 
موفقيت پايان يافته، اما با گذشت بيش 
از 17 ســـال، ناامنى در افغانستان بيشتر 
شده اســـت كه كارشناسان دليل آن را 
حضور نظامى آمريكا در اين كشـــور 
مىدانند. آمريكا در حال حاضر بيش از 
14 هزار نيروى نظامى در افغانستان دارد 
كه بخش عمده آنها در قالب ماموريت 
سازمان آتالنتيك شمالى (ناتو) در زمينه 
آموزش نيروهاى محلى و پشـــتيبانى از 
آنها فعاليت مىكنند.در هر حال با خروج 
نيروهاى آمريكايى از افغانستان قرار است 
ماموريت مقابله با تروريستهاى داعش 
و شـــايد با طالبان بر عهده 350 هزار 
ســـرباز افغان سپرده شود؛ ماموريتى كه 
مقامات افغانســـتان نيز از آن احساس 
نگرانى نمىكنند. چون سخنگوى رئيس 
جمهورى اين كشور گفته است 'خروج 
نيروهاى آمريكايى تاثير بدى بر امنيت اين 
كشور نخواهد داشت زيرا در چهار سال و 
نيم گذشته كنترل كامل اوضاع در دست 
نيروهاى افغان بوده است.اين تصميم در 
حالى توسط ترامپ اتخاذ شد كه او در 
دو سال گذشته عالوه بر افزايش بودجه 
نظامى اياالت متحده، بر شـــمار نظاميان 
خود در كشورهاى اين منطقه نيز افزوده 
است. وى 30 مرداد سال گذشته راهبرد 
دولتش را در قبال افغانســـتان تشريح 
كرد و گفـــت: نيروى نظامى آمريكا از 
16 سال پيش در افغانستان حضور دارد 
و اين حضور چند ســـال ديگر نيز ادامه 
خواهـــد يافت. در جريان اين ماموريت 
قرار است مبارزه با تروريست  هاى القاعده 
و داعـــش تشـــديد و از قدرت گيرى 
اسالم گرايان افراطى طالبان در افغانستان 
فعاالنه جلوگيرى شود. البته آمريكا طى 
اين چند سال حضور خود در افغانستان 
براى دومين بار است كه از تصميم براى 
خروج نظاميانش از خاك افغانستان سخن 

گفته است. 
در نوبـــت اول كه همزمان با پايان 
دوره حكومت 'بارك اوباما' در سال 2014

بود با مقاومت جنگ ساالران به وقفه افتاد 
و با به قدرت رسيدن ترامپ نه تنها اين 
تصميم عملى نشد، بلكه تعداد نظاميان 
آمريكايى در افغانستان افزايش يافتند و 
از پنـــج هزار نظامى به بيش از 14 هزار 

نفر امروز رسيدند.
اندك كســانى كه با ترامپ در اين 

طرح همسويى كردند
امروزه اكثريت بزرگى از آمريكايىها 
و افغانى خواهان پايان مأموريت سربازان
اين كشور در افغانستان هستند و معتقدند 
كه مردم افغانستان بايد بتوانند حفاظت و 
امنيت خودشان را خود به دست بگيرند. در 
اين بين عالوه بر نيروهاى طالبان افغانستان، 
در خود آمريكا شمار زيادى از سياستمداران 
و حتى نظاميان همسو با ترامپ قرار دارند، 
چرا كه خســــتگى از جنگ در افغانستان 
مدتها است خود را به طرز بارزى نشان 
داده اســــت.اين تصميم ترامپ همچنين 

موجب شادمانى برخى كشورهاى منطقه از 
جمله روسيه و پاكستان شد، به گونه اى كه 
شاه محمود قريشى، وزير خارجه پاكستان 
در شهر مولتان در گفت وگو با رسانهها 
اين تصميم ترامپ را اقدامى مناسب براى 
پيشبرد مذاكرات صلح پيش روى طالبان و 
آمريكا ارزيابى كرد و گفت كه اسالم آباد از 
مذاكرات صلحى كه اخيرا در ابوظبى برگزار 
شــــد استقبال كرده و به حمايت از روند 
صلح افغانستان ادامه مىدهد.محمد فيصل 
سخنگوى وزارت امور خارجه پاكستان نيز 
ديروز (يكشنبه) گفت كه خروج نيروهاى 
آمريكايى از افغانســــتان اقدامى مثبت بود 
و طالبان هميشه روى اين موضوع اصرار 
داشتند. همانگونه كه اشاره شد اين طرح 
ترامــــپ بيش از همه مورد رضايت كامل 
طالبان بود، چون پس از پايان نشســــت 
به اصطالح صلح افغانســــتان در ابوظبى 

رسانهها اعالم كرده بودند كه گروه طالبان 
در مذاكراتش با طرفهاى ديگر خواستار 
خروج آمريكا از افغانستان شده است و از 
امارات، پاكستان و عربستان خواسته است 
كه خــــروج آمريكايىها را تضمين كند؛ 
بنابراين مى توان چنين ارزيابى كرد كه اين 
دستور ترامپ گامى براى اين تضمين بوده 
است.البته برخى تحليلگران نيز در قطعيت 
اين تصميم ترامپ تشكيك ايجاد كردند؛ 
از جملــــه در يكى از صفحات اجتماعى 
پربازديد افغانستان به نام 'صداى بغالن' در 
همين رابطه آمده اســــت كه اصل خروج 
اتفاق نمى افتد اما در ظاهر تبليغاتى انجام 
مى شود كه آمريكا خروج نظاميان خود را 

روى دست گرفته است كه با اين كار طالبان 
هم مى تواند بگويد يكى از خواستههاى 
آنها كه خروج نظاميان آمريكايى بود، در 
حال عملى شدن است و بنابر اين گفت 
وگــــوى آنها با آمريكا موفقيتى هم براى 
آنها داشته است.اداره كنندگان اين صفحه 
باور دارند كه طالبان، آمريكا و كشورهاى 
حامــــى آنها همه مىدانند كه خروجى در 
كار نيست و تنها در گفتار ميدان گفت و 
گو با طالبان را داغ مىسازد. با اين وجود 
خود دولت افغانستان تاكنون نه تنها نظر 
منفى در اين خصوص ابراز نداشته بلكه 
به نوعى رضايت خود را از اين موضوع 
اعالم كرده است .از جمله بعد از اعالم اين 
تصميم ترامپ بود كه 'هارون چخانسورى' 
سخنگوى رياست جمهورى افغانستان به 
خبرنگاران گفت كه نظاميان خارجى كه در 
اين كشور حضور دارند، تنها نقش مشورتى 

و آموزشى دارند و در جنگ جارى با طالبان 
نقشى ايفا نمى كنند كه خروج آنها اثرى 

در صحنه جنگ داشته باشد .
چالشهاى داخلى و خارجى ترامپ 

براى اجراى اين طرح
غير از اين دســـته اندك از موافقان 
داخلى و خارجى اين طرح، گروهى از 
شخصيتهاى آمريكايى، دولتهاى جهان 
و افغانىهايى هم هســـتند كه مخالف 
خروج آمريكا از افغانستان هستند.باوجود 
اعتماد به نفس سران كابل و تاكيد آنان 
بر تامين امنيت كشور خود، در داخل و 
خارج از مرزهاى آمريكا انتقادهايى عليه 
تصميم ترامپ صورت گرفته اســـت.از 

نگاه منتقدان، خروج نظاميان آمريكايى از 
افغانستان بر تقويت و افزايش گستره نفوذ 
طالبان و داعش در آن كشور خواهد افزود؛ 
به ويژه اينكه اين گروههاى تروريســـتى 
به تازگى بيش از پيش قدرت گرفته اند.
از جمله معروفترين مخالفان اين طرح، 
جيمز متيس، وزير دفاع آمريكا است كه 
با پافشارى بر اين موضوع و حتى پس 
از نگرفتن جواب قانع كننده از ســـوى 
ترامپ، سرانجام مجبور به تسليم استعفاى 
خود از دولتش شـــد.البته اختالف ميان 
متيـــس و ترامپ تنها مربوط به پرونده
افغانســـتان و يا سوريه و عراق نمىشود 
بلكه او يك تئوريســـين نظامى به شمار 
مىرود و از اينرو نه تنها در موضوعات 
ميدانى بلكه به برآيند رفتار تند ترامپ كه 
منجر به خروج از پيمانهاى بينالمللى 
و حتى توافق جامع قدرتهاى هســـته 

اى جهان با ايران (برجام) مىشـــود نيز 
كامال آگاه بود. 

مخالفان طرح در داخل آمريكا
اعالم خروج آمريكا از افغانستان و 
حتى سوريه عالوه بر دموكراتهاى آمريكا 
بـــه ويژه هيالرى كلينتون، وزير خارجه 
پيشين اين كشـــور و رقيب انتخاباتى 
ترامپ، با انتقـــاد بعضى از جمهورى 
خواهان هم حزبى سرشناس او در كنگره 
نيز همراه شد.از جمله ليندسى گراهام از 
سناتورهاى جمهوريخواه در پيام توئيترى 
كه منتشـــر كرد با انتقاد از اين تصميم 
ترامپ، نسبت به گسترش نفوذ ايران در 
منطقه هشدار داد و نوشت كه داعش در 

سوريه، عراق و افغانستان شكست نخورده 
است و اين خروج نيرو به ضرر متحدان 
آمريكا تمام مى شود.وى به عنوان نماينده 
سنا از ايالت كاروليناى جنوبى يكشنبه اين 
هفته گفت كه خروج آمريكا از افغانستان 
بســـيار خطرناك است و شرايط را براى 
ايجاد يك اقدام تروريســـتى 11 سپتامبر 

ديگر آماده خواهد كرد.
رئيس  ســـناتور 'باب كوركـــر' 
جمهوريخواه كميته سياســـت خارجى 
مجلس ســـنا و 'ماركـــو روبيو' ازديگر 
ســـناتورهاى شاخص جمهوريخواه هم 
بـــا انتقاد از اين اقـــدام ترامپ به ويژه 
بـــراى خروج آمريكا از ســـوريه آن را 
تصميمى سياســـى خواندند و از آن به 
عنوان واگذارى امور منطقه به روسيه و 
ايران ياد كردند.'بيل روجيو' تحيلگر مسائل 
افغانســـتان در بنياد دفاع از دمكراسى در 

واشنگتن تصميم آمريكا براى خروج از 
افغانســـتان را بزرگترين دستاويز جديد 
طالبان و حتى تروريستهاى داعش براى 
هرچه جوالن دادن در اين كشور ارزيابى 
كرد.وى در عيـــن حال اين تصميم را 
موجب وارد آمدن آسيب جدى به بيش از 
100 هزار نيروى سازمان پيمان آتالنتيك 
شمالى (ناتو) در اين كشور توصيف كرد 
و گفت كه از آنجايى كه نيروى هوايى 
آمريـــكا بزرگترين تضمين كننده امنيت 
هوايى افغانستان است، نيروهاى ناتو از 
اين پس با مشـــكالت جدى رو به رو 

خواهند شد.
مخالفان طرح در خارج از آمريكا

كشــــورهاى اروپايى نيز از مخالفان 
تصميم رئيس جمهــــورى آمريكا براى 
خروج نيروهايش از افغانستان هستند چرا 
كه آنها هزاران نيرو در كنار نظاميان آمريكا 
در قالــــب ماموريت ناتو براى حمايت از 
دولــــت كابل و مبارزه با طالبان دارند. به 
اعتقاد مقامــــات اروپايى، خروج نظاميان 
آمريكا از افغانســــتان، نيروهاى اروپايى را 
در معرض خطر بــــزرگ ترى قرار مى 
دهد، زيرا بســــيارى از دولتهاى اروپايى 
كه تحت فشار واشنگتن بر شمار نيروهاى 
خود در اين كشور افزودند، اكنون احتماال 
تعهــــدات خود را در زمينه تامين نيروى 
انسانى در افغانستان، مورد ارزيابى مجدد 
قرار مىدهند. اين درحالى است كه 'امانوئل 
رئيس جمهورى فرانسه و 'آنگال  مكرون' 
مركل' صدراعظم آلمان به تازگى از تشكيل 
ارتش مســــتقل اروپايى (جداى از ناتو) 
طرفــــدارى كردهاند. به اعتقاد تحليلگران، 
بسيارى در اروپا اعتبار خاصى براى جيمز 
متيس به عنوان ژنرالى بازنشسته و حامى 
پروپا قرص ناتو و اروپا قائل بودند و كناره 
گيرى وى در اعتراض به تصميمات ترامپ 
در مورد ســــوريه و افغانستان، كشورهاى 
اروپايى را دلسرد و سرخورده كرده است. 
در اين بين آلمان و هلند از تصميم رئيس 
جمهــــورى آمريكا براى كاهش نيروهاى 
آن كشور در افغانســــتان و سوريه ابراز 

نگرانى كردند.
به گزارش خبرگـــزارى رويترز از 
پـــراگ، 'آنك بايلولد' وزير دفاع هلند در 
يك كنفرانس خبرى در اين شـــهر، طرح 
دولت آمريكا براى خروج از ســـوريه و 
افغانســـتان را نگران كننده خواند.بايلولد 
همچنين گفت: تصميم واشـــنگتن براى 
عقب نشينى نيروهايش از افغانستان از نظر 
مالحظات امنيتى بسيار نابهنگام است'.به 
گزارش همين خبرگزارى از فرانكفورت، 
خانم 'اورزوال فونِدر اليِن' وزير دفاع آلمان 
نيز با صدور بيانيه اى خواستار شفافيت 
آمريكا بعد از استعفاى ناگهانى جيمز متيس 
وزير دفاع آن كشور شد.وى در اين بيانيه 
با اشاره به آنچه كه از آن به عنوان نقش 
برجسته امريكا در ساختار امنيت جهانى نام 
برد، افزود، براى همگان بسيار مهم است 
كه بدانند اين كشـــور در باره طرحها و 
برنامههاى امنيتى آينده خود چگونه شفاف 

سازى مى كند.به گزارش ايرنا، اين وزير
آلمانى در ســـفرى به افغانستان از پايگاه
نيروهاى آلمانى در مزار شـــريف بازديد
كرده بود.وزارت دفاع آلمان حتى به تازگى
در ترسيم راهبرد امنيتى خود در افغانستان،
استفاده از پهپادهاى رژيم صهيونيستى در
افغانســـتان را تا سال 2020 تمديد كرده
وزير خارجه آلمان نيز بود.'هايكو ماس' 
بـــا اعالم اينكه تصميم ترامپ يك اقدام
شگفت انگيز است، تاكيد كرد كه اين خطر
وجود دارد كه اجراى اين تصميم به مبارزه
با داعش لطمه بزند و دستاوردهاى گذشته
را نيـــز به خطر اندازد.انگليس فعالترين
شـــريك در مبارزه با داعش نيز هر چند
آشـــكارا از آمريكا انتقاد نكرد اما مقامات
اين كشور نيز آشكارا ناخشنود هستند و
از ايـــن تصميم بى اطالع بودهاند. گاوين
ويليامســـون وزير مشاور در امور دفاعى
انگليس نيز با رد نظر ترامپ تاكيد كرد كه
كارهاى زيادى بايد انجام شود تا از پيروزى
غرب در خاور ميانه اطمينان حاصل شود.
در اين ميان، دولتمردان هند نيز نســـبت
به اين تصميم رئيس جمهورى آمريكا و
حتى كناره گيرى جيمز متيس وزير دفاع
آمريكا از پست رياست پنتاگون با توجه
به ســـابقه ديرينه روابط وى با هند و از
دست دادن اين شريك دفاعى خود، اظهار

نگرانى كردند.
پايـــگاه خبرى 'تايمز آو اينديا' هند
در تحليلى از تحوالت منطقه به گونه اى
ناخشنودى دهلى نو از خروج نيروهاى
آمريكايى از افغانستان را منعكس كرد و
آن را حادثه اى دردناك براى افغانستان و
هند ارزيابى كرد. اين تحليل عقب نشينى
نيروهاى آمريكايى از افغانستان را خبر
ناگـــوارى هم براى كابل و هم دهلى نو
خوانـــد و افزود: در واقع آمريكا با اين
تصميم به طور همزمان 'هم افغانستان و
هند را با اتوبوس زير گرفته است. نويسنده
با تحليل اينكه طرح جديد آمريكا حضور
هند در افغانستان را به خطر انداخته است،
چنين اســـتدالل كرده است كه خروج
نيروهاى آمريكايى از افغانستان در واقع
به منزله سپردن كنترل كامل افغانستان به
پاكستان و تروريستهاى نيابتى اسالم آباد
از جمله شاگردان مدرسه حقانى است كه
با كمك دولت خود تالش خواهند كرد
عرصه را در افغانستان براى كشور رقيب
خود، يعنى هند هر روز تنگ تر كنند .به
اعتقاد نويسنده، اين اتفاق در حالى مىافتد
كه هند بر ميزان سرمايهگذارىهاى خود
در افغانستان افزوده و در عين حال براى
دور زدن پاكستان در منطقه، با ورود به
طرح تقويت بنـــدر چابهار در ايران و
ايجاد كريدورى ميان اين بندر راهبردى و
افغانستان هر روز مى كوشد حضور خود
را در آن كشور پررنگ تر كند.در همين
رابطه يك مقام هندى نيز در گفت وگو
گفت كه با با روزنامه 'هندوستان تايمز' 
كناره گيرى ماتيس و نيز خروج آمريكا
از افغانستان براى هند بسيار سخت است
زيـــرا در اين صورت هند بازنده بازى
با پاكســـتان در اين كشور خواهد بود.از
ديگر مخالفان خروج نيروهاى آمريكايى
از افغانســـتان دولت زالند نو و استراليا
به عنـــوان همپيمانان آمريكا در منطقه
هســـتند كه از اين تصميم ترامپ هنوز

حيرتزده هستند. 

چالش هاى ترامپ براى خروج آمريكا از افغانستان
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مبلغ برآورد به ريالعنوان پروژه رديف
ميزان سپرده شركت 

در مناقصه  بريال
محل اجراي 

كار 
مدت 

اجراي كار
ساعت بازگشايي 

پاكتها
حداقل رتبه و گرايش مربوطه

1
خريد و نصب و راه اندازي

2 دستگاه آسانسور و 2
دستگاه پله برقي – نوبت دوم

11/409/600/000570/480/000
پاركينگ 

طبقاتي سعدي
15  الي 315/30 ماه

 اشخاص حقيقي و حقوقي داراي 
صالحيت يا پروانه فعاليت از امور صنفي 

و رزومه كاري در موضوع مناقصه

2
خريد و نصب و راه اندازي 

تجهيزات سامانه هاي 
دوربين نظارت تصويري

2/425/410/000121/270/500
سطح شهر 

زنجان
15/30  الي 216 ماه

شركتهايي كه موضوع فعاليت آنها 
و گواهينامه آموزشي مرتبط با 

موضوع مناقصه باشد 

3
انجام مطالعات مهندسي و 

طراحي و ساخت پل عابر پياده 
ميدان فلسطين

شركتهاي حقوقي داراي رتبه 5  ابنيه16  الي 416/30 ماهميدان فلسطين4/650/000/000232/500/000

( شماره (  48 - 97

سينانام منطقه برق

971410711شماره مناقصه

انتقال نيرو و برقرساني موضوع مناقصه

4,449,175,904مبلغ برآورد انجام كار (ريال)

348,000,000مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه  ( ريال )

از روز يكشنبه تاريخ 97/10/23 لغايت روز پنج شنبه  تاريخ لغايت 97/10/27مهلت فروش اسناد

تا ساعت 13 روز يكشنبه تاريخ 97/11/07تاريخ دريافت اسناد مناقصه از مناقصه گران

ساعت 14 روز يكشنبه تاريخ 97/11/07تاريخ بازگشايي اسناد مناقصه

تهران– شهرك ولي عصر - خيابان حيدري - روبروي دادسرا– اداره دبير خانه  منطقه برق سينا و محل بازگشايي سالن جلسات منطقهمحل تحويل و بازگشايي اسناد

http moamelat tbtb ir

www tavanir org ir
http iets mporg ir

http moamelat tbtb ir

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى  (نوبت اول)

 آگهى تغييرات شركت رنگين اهن سهامى خاص 
به شماره ثبت 47551 و شناسه ملى 10100927558

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (315551) 

 آگهى تغييرات
 شركت فن اواكارت سهامى خاص 

به شماره ثبت 209152 و شناسه ملى 10102506520

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
 (315620)

آگهى تغييرات شركت كاوه صنعت آتروپاد با مسئوليت محدود
 به شماره ثبت 481634 و شناسه ملى 14005348569

آگهى تغييرات شركت خطوط انتقال تهران راميان سهامى خاص
 به شماره ثبت 158751 و شناسه ملى 10102014540

آگهى تغييرات شركت پتروشيمى ايالم شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 253861 و شناسه ملى 10102942739
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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.

تولیت آستان قدس رضوی: برای حل مشکات 
مردم، آماده همکاری با دولت هستیم

سرويس شهرس���تانها: توليت آستان قدس رضوی گفت: آستان 
قدس رضوی در قبال حل مشكات مردم حاضر به هر نوع همكاری 
با بخش های مختلف كش���ور از جمله دولت و مديريت استان است 

و خواهد بود.
به گزارش فارس به نقل از صفحه اينس���تاگرام حجت ااس���ام 
والمسلمين سيد ابراهيم رئيسی توليت آستان قدس رضوی در ديدار 
اس���تاندار جديد خراس���ان رضوی افزود: مشهد مقدس ساانه حدود 
۳۰ميلي���ون نفر جمعيت متغير دارد كه در كش���ور بی نظير و نيازمند 

اقتضائات خاصی است.
وی افزود: وظيفه داريم در جهت خير و صاح مردم و تسهيل 
امر زيارت هرچه می توانيم به دستگاه های مختلف كمک و در اين باره 
تاش كنيم.در مش���هد مقدس رابطه شهروند و گردشگر نيست، بلكه 
مفهوم زائر و مجاور وجود دارد و به همين دليل همه مسئوان در اين 

شهر و استان خادمان حضرت رضا)ع( هستند.
توليت آستان قدس رضوی خطاب به عليرضا رزم حسينی استاندار 
خراس���ان رضوی اظهار داشت: سابقه مديريتی شما نشان می دهد كه 
به موضوع رفع محروميت و گره گش���ايی از مردم اهتمام داريد و اين 

موضوع برای اين استان و مردم آن اميدآفرين است. 
استاندار خراسان رضوي به زيارت قبور شهدا رفت

همچنين به گزارش خبرنگار ما از مشهد، استاندار جديد خراسان 
رضوي نخستن روز كاري خود را با حضور در آرامستان بهشت رضا)ع( 

و اداي احترام به شهداي دفاع مقدس آغاز كرد. 
عليرضا رزم حسيني در جوار مزار سرداران شهيد شوشتري و كاوه 
در جمع خبرنگاران گفت: مردم و ملت در 4 دهه گذشته براي دفاع از 
انقاب و پايمردي جانفشاني كردند و بدون چشمداشت مالي و خالصانه  
به دفاع از كشور پرداختند. ما هم در حوزه هاي مختلف سعي مي كنيم 
تا در حد بضاعت و توانمان مس���ير خوبي را براي آبادانه و پيش���رفت 
استان فراهم كنيم.   وي همچنين در ادامه به منزل خانواده سردار شهيد 

محمود كاوه رفت و با مادر اين شهيد ديدار كرد.  

مراقبت از بناهاي تاريخي مهمتر از ثبت  جهاني آن ها است 
در خبرها خواندم كه مسئوان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 
در تاش براي ثبت جهاني ش���هر تاريخي و ديدني ماس���وله در حال 
رايزني هس���تند، در حالي كه ثبت جهاني آثار تاريخي كش���ورمان اگر 
بدون در نظر گرفتن حفظ و نگهداري آن ها باشد، براي آيندگان نتايج 
مثبتي ندارد. بهتر است مسئوان فرهنگي كشور نيمي از هزينه هايي را 
كه براي ثبت جهاني آثار و بناهاي تاريخي در نظر مي گيرند، براي حفظ 
و مراقبت هاي ويژه  از آثار ثبت جهاني شده در سال هاي گذشته مانند 
تخت جمشيد، قلعه رودخان، سي و سه پل اصفهان و ده ها بناي تاريخي 

ديگر كه در حال تخريب و نابودي است، خرج كنند. 
از عاقه مندان به آثار تاريخي 

تشکر از نمايندگي ايران خودرو 
از كاركنان تعميرگاه مجاز نمايندگي فرهنگ شهر بابل كه با دقت 
و حوصل���ه براي رفع معايب خودروهاي مش���تريان وقت مي گذارند، 

متشكرم . 
رضا عباس زادهـ  بابلسر 

در  اين محل دوباره میدان بسازند 
ميدان ش���هدا از ميادين قديمي تهران اس���ت كه امروز با تغييراتي 
كه در آن داده اند، تنها چيزي كه ندارد ميدان اس���ت! نبود ميدان باعث 
بي نظمي در رفت و آمد خودروها، راهبندان و مشكاتي براي رانندگان 
و رهگذران ش���ده اس���ت. از شوراي شهر و شهرداري خواهان ساخت 

ميدان در اين محل هستيم. 
علي از تهران 

آموزش كودكان درباره استفاده درست از تلفن همراه 
استفاده بيش از حد از وسايلي مانند تلفن همراه، لب تاپ و تبلت 
بخصوص در مورد كودكان موجب به خطر افتادن س���امت و بيماري 
آنان در حال و آينده مي شود. اين وسايل پيشرفته اگرچه فوايد و مزايايي 
دارد، اما استفاده درست و به اندازه از آن ها بايد به كودكان و نوجوانان 

آموزش داده شود. 
مصطفي بهزادي نكوـ  همدان 

زندان براي سارقان با سابقه حکم هتل را دارد! 
از نمايندگان محترم مجلس و مسئوان قوه قضائيه انتظار مي رود براي 
پايان دادن به معضل دزدي ها و بخصوص سارقاني كه ده ها بار دستگير و 
سپس آزاد مي شوند، چاره عاجل بينديشند. زيرا چون در اين مورد قوانين 
محكم و بازدارنده اي وجود ندارد، محكوميت دزدان به زندان در واقع 
برايشان به معناي رفتن به يک هتل با امكانات رايگان غذايي و بهداشتي 
و حتي تفريحي و ورزشي است كه موجب ريشه كني سرقت در كشور 
نمي شود. متاسفانه قوانين نيز به گونه اي نيست كه دستگيري مجرمان توسط 

مأموران زحمتكش نيروي انتظامي به قدر كافي اثربخش باشد. 
شهروند مالباخته از تهران

قدرداني از رئیس و مدير داخلي بهداري زندان اوين
از رئيس و مدير داخلي محترم بهداري زندان اوين به دليل پيگيري 
مداواي زندانيان مبتا به بيماري هاي خاص و صعب العاج تش���كر و 

قدرداني مي كنيم.
مددجوي بيمار از بازداشتگاه اوين

در آرزوي پايان يافتن مدارس كپري! 
در »قاب امروز« ضميمه روزنامه 6 دي ماه عكسي از مدرسه كپري 
روستاي »الي كشته« از توابع بخش جازموريان شهرستان رودبار جنوب 
كرمان چاپ شده بود كه دل هر ايراني دوستدار فرزندان وطن را پردرد 
مي كرد، آن هم عكسي از وضعيت نامناسب تحصيلي دانش آموزاني كه 
آينده س���ازان كشورمان هس���تند. اي كاش اندكي از كمک هاي خارجي 
كشورمان را به مدرسه سازي براي اين كودكان اختصاص دهند، تا شايد 

از درس خواندن در كپرها رهايي يابند. 
هموطني از استان گيان 

وعده هاي مسئوان به اجرا درآيد 
هيچ مس���ئولي در كشور به فكر مشكات معيشتي مردم نيست 
كه هر روز بايد ش���اهد افزايش قيمت كااهاي ضروري و مصرفي 
باشيم؟  آيا وقت آن نرسيده است كه آسايش و آرامش به ميان مردم 
برگردانده شود؟ متأسفانه در ميان انبوه مشكات اقتصادي و افزايش 
نرخ تورم، مسئوان صدا و سيما در شبكه هاي تلويزيون به رقابت در 
زمينه آموزش پخت و پز با انواع محصوات پروتئيني مي پردازند، در 
صورتي كه با وجود معضات اقتصادي،  گوشت قرمز، مرغ و ماهي 
از سبد غذايي اكثر خانوارها در حال محو شدن است. آيا آموزش هاي 
هنري و آش���پزي به ارائه راهكارهايي براي هماهنگي دخل و خرج 
مردم ارجحيت دارد؟ اميدوارم وعده هاي دولت براي رونق بازار كار، 
افزايش حقوق ها و رفع مشكات معيشتي مردم به كمک ديگر مسئوان 

كشور به اجرا درآيد. 
تلفن به خط ارتباطي 

درخواست ماقات حضوري با رئیس دادگاه هاي استان تهران 
حدود 6 س���ال اس���ت كه دوران حبس خود را سپري مي  كنم. در 
اين مدت بارها براي توضيح برخي مسايل مهم قضايي درباره پرونده ام 
درخواست ماقات حضوري با رئيس محترم كل دادگاه هاي استان تهران را 
داده ام، ولي متأسفانه تاكنون موفق به ماقات نشده ام. با توجه به مشكاتي 
كه براي خانواده و زندگي ام به وجود آمده است، از رياست ندامتگاه تهران 

بزرگ درخواست هماهنگي و پيگيري تقاضاي خود را دارم. 
باقريـ  مددجوي ندامتگاه تهران بزرگ

لزوم سرمايه گذاري هاي كان در بخش هاي مهم اقتصادي 
يكي از راهكارهاي اساس���ي ريشه كني فقر، سرمايه گذاري هاي 
كان در بخش  هاي كان و مهم اقتصاد كش���ور اس���ت. براي تأمين 
اين س���رمايه گذاري ها بايد درآمدهاي حاصل از فروش اموال مصادره 
شده را براي ارتقاي بهداشت و درمان عمومي، آموزش و پرورش و 
تأسيس و ادارة كارگاه هاي كوچک و پربازده توليدي هزينه كرد. مسلمًا 
انجام اين مؤلفه ها بايد در كنار افزايش كارآيي و تقويت صنايع دفاعي 

كشورمان باشد. 
تلفن به خط ارتباطي

شهرداري درختان چنار و كاج بکارد 
چند سالي است كه شهرداري اسامشهر در ابتداي فصل زمستان 
به بهانه هرس درختان، بسياري از آن ها را در خيابان ها و پارك هاي 
ش����هر بسيار كوتاه مي كند. كه متأسفانه چوب هاي حاصل از آن نيز 
به كارخانه هاي ذغال س����ازي واقع در احمدآباد انتقال مي يابد و از آن 
محصولي ُمضر براي برخي از مردم و بخصوص جوانان توليد مي شود، 
ضمن آن كه آلودگي فضاي شهر به دليل دود كارخانه هاي ذغال سازي 
در منطقه مزبور و شهرهاي اطراف را هم به دنبال مي آورد. از مسئوان 
محيط زيس����ت و شهرداري هاي تهران و اسامشهر تقاضا داريم براي 
حل اين معضل چاره انديش����ي كنند و براي كاهش هزينه هاي هرس 
درختان در هر سال، بهتر است درختان كاج و چنار در سطح شهرها 

كاشته شود. 
شهروندي از اسامشهر 

اين پل خطرناك را اصاح كنند 
طرح ساخت پل در جاده شهرك »واوان« مشهد، اردهال و دليجان 
در استان مركزي از سوي مسئوان راهداري و حمل و نقل جاده اي در 
دس���ت بررس���ي است و اين در حالي است كه پل مزبور بعد از چند 
سال به فاصله 1۰۰ متري از كنار جاده احداث شده و اشتباه در طراحي 
و ساخت اين پل، خطرهايي براي رفت و آمد از اين محور ايجاد كرده 
است، اميدواريم قبل از وقوع حادثه اي تلخ و جبران ناپذير مانند حادثه 
واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد، مسئوان وزارت راه و شهرسازي 

به فكر رفع معضل ياد شده باشند. 
از ساكنان استان مركزي 

خواهان مراقبت هاي ويژه پزشکي در زندان هستم 
يكي از كارآفرينان برتر كشور هستم كه براي افزون بر 4 هزار نفر 
در سطح ايران و برخي از ديگر كشورها اشتغال ايجاد كرده ام و حدود 
2 سال است به دليل اختاف حساب با وزارت بهداشت و درمان و 
گمرك ايران،  تحمل كيفر مي كنم. در شرايطي كه از بيماري »ام اس« و 
ناراحتي قلبي رنج مي برم، به دستور رياست محترم زندان ها بايد تحت 
مراقبت هاي ويژه و البته با پرداخت هزينه آن توسط خودم باشم. اكنون 
در س���وئيت دربسته اي محبوس هستم، از قوه محترم قضائيه تقاضاي 

حل مشكاتم را دارم. 
عليرضا ابراهيميـ  مددجوي ندامتگاه تهران بزرگ 

نمايش قدرت خلبانان جوان ارتش در رزمايش فدائيان حريم وايت 

���نامه 
پر�ند� كالس���ه 9709983904102684 شعبه 1 شو��� حل �ختال� بر��� تصميم نهايي شما�� 

 9709973904103602
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 � ��حد 19 
خو�ند�: �قا� نامد�� صفر� فر�ند جبا� به نش���اني: خو�ستا� مسجد سليما� منطقه 1 � همافر�� 

��بر�� كا�گا� جوشكا�� مهر� بهنا � � جنب ���يشگا� كو�� � �69 
خو�سته ها: 1. مطالبه خسا��� ����سي. 2. �لز�� به فك پال� خو���. 3. تاييد فسخ قر����� (مالي).

گر�شكا� � خو�ها� ���خو�ستي به خو�س���ته تنفيذ فسخ به طرفيت خو�ند� تقديم ��شته كه پس �� 
��جا� به �ين ش���و�� � 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� نامد�� صفر� فر�ند جبا� به خو�سته تنفيذ فسخ قر����� شما�� 1062302 � �لز�� به فك پال� 
خو��� با �حتس���ا� هزينه ����سي � 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� �ست 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 شما�� 592956 كه صر�حتا مبين برگشت چك ها� موضو� قر����� 
به جهت كسر� موجو�� مي باش���د � 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� � �الي���ل �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 تاييد فس���خ قر����� شما�� 1062302 �� خصو� يك 
�س���تگا� خو���� �� �� �� به ش���ما�� �نتظامي �ير�� 24 � 397 � 57 ��� بر �لز�� خو�ند� به فك 
پال� موصو� به خو�ها� � كليه خسا��� ����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�� � 

سپس 20 ��� بعد قابل تجديد نظر خو�هي �� ���گا� عمومي محل مي باشد. 
عبد�هللا مهر علي تبا� - قاضي شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

�گهى مز�يد� 
شركت باما(سهامى عا�) �� نظر ���� �� طريق مز�يد� نه گر�� �� �قال� ضايعاتى� 
ماش���ين �ال� � خو��� خو� �� طبق �سنا� مز�يد� موجو� �� سايت شركت به ���� 
www.bamaco.ir به فر�� برس���اند. لذ� متقاضيا� م���ى تو�نند با �� نظر گرفتن 
مو��� مشر�حه �كر شد� �� �فترچه �سنا� مز�يد�� پيشنها� قيمت خو� �� حد�كثر تا 
تا�يخ 1397/10/30 به ���� �كر شد� �� �سنا� مز�يد� تحويل نمايند � ��صو�� 

لز�� با شما�� تما�44-03137252740 ��خلى 101 تما� حاصل نمايند.

بدينوس���يله به س�يد مجتبي مرتضو� فر�ند سيد عزيز�له 
�بال� مي گر�� كه ���خو�س���تي به خو�سته تنفيذ فسخ 
قر����� خو��� به �نضما� هزينه ����س���ي به طرفيت 
شما به �ين شو�� تقديم كه به كالسه 972931 ثبت � 
بر�� ��� سه شنبه 1397/10/25 ساعت 15:15 �قت 
�س���يدگي 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 محم�و� �� پ�ر�� فر�ند 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 972909 ثبت � بر�� ��� ��شنبه 
1397/10/24 س���اعت 10:00 �قت �سيدگي تعيين 
گر�يد� �س���ت 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 �ك�ر� م�ر��� فر�ند عزيز�له �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 972888 ثبت � بر�� ��� سه شنبه 
1397/10/25 س���اعت 15:00 �قت �سيدگي تعيين 
گر�يد� �س���ت جهت �سيدگي �� �ين شو�� حاضر �� غير 

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

بدينوسيله به معصومه علي ���� فر�ند حسين �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 972934 ثبت � بر�� ��� سه شنبه 
1397/10/25 س���اعت 12:00 �قت �سيدگي تعيين 
گر�يد� �س���ت جهت �سيدگي �� �ين شو�� حاضر �� غير 

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

بدينوسيله به علي مهد�� مهر فر�ند �سمعيل �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 972916 ثبت � بر�� ��� ��شنبه 
1397/10/24 س���اعت 11:00 �قت �سيدگي تعيين 
گر�يد� �س���ت جهت �سيدگي �� �ين شو�� حاضر �� غير 

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

�گهي مناقصه عمومي يك مر حله �� 
نوبت  ���

1� نا� س��ا�ما� مناقصه گز��: ش���ركت مديريت توليد بر� 
بيستو� 

2� موضو� مناقصه: خريد قطعا� كمپرسو� هو� 
3� تا�يخ � محل فر�� �سنا�: �� چا� نوبت ��� �گهي لغايت 
97/10/29 به ����: كرمانش���ا� � كيلومتر 25 جا�� كرمانشا� � 

همد�� (نير�گا� حر��تي بيستو�) 
4� مبلغ � ن��و� س��پر��: 180/000/000 �يا� به صو�� 
ضمانت نام���ه بانك���ي با �عتب���ا� 3 ماهه � يا ���يز به حس���ا� 

مناقصه  گز�� 
5� �ما� تسليم پيشنها� قيمت: تا تا�يخ 97/11/9 بصو�� 

ال� � مهر شد� طبق �سنا� مناقصه 
6� مد��� مو�� نيا� جهت ��يافت �س��نا�: فيش ���يز� 
به  مبلغ 250/000 �يا� به حس���ا� جا�� شما�� 78471 نز� 
بانك تجا�� شعبه بيستو� كد 18450 � ���ئه معرفي نامه كتبي 

نمايند� شركت 
�گهي فو� �� س���ايت ها� ش���ركت تو�نير � نير�گا� بيستو� 
(www.bpps.ir � www.tavanir.org.ir) ��� شد� �ست. 
جهت كسب �طالعا� بيشتر با شما�� تلفن        34642020 � 083 

(��خلي 2)� �مو� با��گاني تما� حاصل فرماييد. 
شركت مديريت توليد بر� بيستو� 

شركت مديريت توليد بر� بيستو�
 (سهامى خا�)

تقاضا� شما�� R2-9440583-RK مناقصه شما�� R2-97/006شما�� تقاضا � مناقصه
خريد:P/F GAS COMPRESSORشر� �قال� ��خو�ستي

مبلغ تضمين شركت �� فر�يند ��جا� كا� 295/000/000 �يا� مي باشدمبلغ تضمين شركت �� فر�يند ��جا� كا�
ضمانت نامه بانكي يا ���يز �جه نقد به حسا� شركت مجتمع گا� پا�� جنوبي � يا ���ئه چك تضمين شد� بانكي نو� تضمين شركت �� فر�يند ��جا� كا�
97/11/06 �خرين مهلت �عال� �ما�گي � ��سا� ���مه

97/11/25تا�يخ تحويل �سنا� به ��جدين شر�يط
97/12/25�خرين مهلت ���ئه پيشنها�ها
98/01/06تا�يخ گشايش پاكت ها� فني
98/02/06تا�يخ گشايش پاكت ها� مالي

�ستا� بوشهر � بند� عس��لويه � منطقه �يژ� �قتصا�� �نر�� پا��� شركت مجتمع گا� پا�� جنوبي� فا�2 � 3 � ����� خدما� كاال� پايشگا� ���� � تلفن مناقصه گز��
��� � تلفن: 3989�0773131

شما�� مجو�:1397/5328
(نوبت ���)

شركت مجتمع گا� پا�� جنوبي ��نظر ���� �قال� مو�� نيا� خو� �� با شر�يط �يل �� طريق مناقصه عمومي 
تامين نمايد:

مناقصه  گر�� مي تو�نند جهت كسب �طالعا� بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR مر�جعه � يا با شما�� تلفن 3989�0773131 تما� حاصل فرمايند.
���بط عمومي شركت مجتمع گا� پا�� جنوبي

شركت مجتمع گا� پا�� جنوبي

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

بر�بر ��� شما�� 139760317001002484 � 97/7/23 هيأ� ��� موضو� قانو� تعيين 
تكليف �ضعيت ثبتي ���ضي � س���اختما� ها� فاقد سند �سمي مستقر �� ��حد ثبتي ناحيه 
يك �هو�� تصرفا� مالكانه � بالمع���ا�� متقاضي خانم صديقه مر��قي �صل فر�ند جعفر به 
شما�� شناسنامه 10 صا��� �� خرمشهر به شما�� ملي 182975550 �� ششد�نگ يك با� 
ساختما� به مساحت 303/85 مترمربع �� قسمتي �� پال� 7 بخش 8 �هو�� خريد��� شد� 
كه حكايت �� �حر�� مالكيت متقاضي نس���بت به ملك مو�� تقاضا � �نتقا� ملك �� �قا� لفطه 
�غاغله نو�صر� (مالك �س���مي) كه طي ���ئه قولنامه عا�� به نا� متقاضي �نتقا� يافته محر� 
گر�يد� �ست. لذ� به منظو� �طال� عمو� مر�تب �� �� نوبت به فاصله پانز�� ��� �گهي مي شو� �� 
صو�تي كه �شخا� نسبت به صد�� سند مالكيت متقاضي �عتر�ضي ��شته باشند مي تو�نند �� 
تا�يخ �نتشا� ��لين �گهي به مد� �� ما� �عتر�� خو� �� به �ين ����� تسليم � پس �� �خذ �سيد� 
ظر� مد� يك ما� �� تا�يخ تسليم �عتر��� ���خو�ست خو� �� به مرجع قضائي تقديم نمايند. 
بديهي �ست �� صو�� �نقضا� مد� مذكو� � عد� �صو� �عتر�� طبق مقر��� سند مالكيت 

صا�� خو�هد شد. ضمنا� صد�� سند مالكيت مانع �� مر�جعه متضر� به ���گا� نخو�هد بو�.
تا�يخ �نتشا� نوبت ���: پنج شنبه 97/10/6
تا�يخ �نتشا� نوبت ���: شنبه 97/10/22

�كبر �فشين -�ئيس ����� ثبت �سنا� � �مال� ناحيه يك �هو�� 
5/2473/�/�لف

شر�عنو����يف

�ستا� بوشهر- عسلويه - شرك�ت پتر�شيمى نو��  صند�� پستى: 75391-115/ تلفن ها� تما� : 4-37323250-077 نا� � نشاني �ستگا� مناقصه گز��1
www.bpciran.com :خلى 2253-2251 ���نگا�: 37324775-077/ سايت �ينترنتى��

 تامين لوله �ليا��موضو� مناقصه2

تا�يخ� مهلت� نشاني ��يافت � تحويل �سنا� �ستعال� 3
كيفي مناقصه گر��

�س�نا� ���يابي كيف�ي �� �مو� حقوقى � قر�����ها � يا �� طريق س�ايت �ينترنتى ش�ركت ��يافت ش�د� � بعد �� 
تكميل �نها به همر�� مد��� مربوطه حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� ��شنبه به تا�يخ 1397/11/01 به ���� 

فو� ��سا� � يا به �مو�حقوقى � قر�����ها� �ين شركت �� عسلويه تحويل گر��.
�� �سنا� مناقصه ����� خو�هد شد.مد� �عتبا� پيشنها�ها4

5
نو� � مبلغ تضمين شركت �� مناقصه (پس �� مرحله 

���يابى كيفى � �عو� �� مناقصه گر�� �حر�� صالحيت 
شد�� همر�� پيشنها� قيمت ���ئه گر��)

بص�و�� ضمانت نامه بانكي معتب�ر به مبل�غ  2,000,000,000 �يا� (�� ميلي�ا�� �يا�) � يا ���يز �جه نقد به حس�ا� 
جا�� شما�� 2661026610 نز� بانك تجا�� شعبه پتر�شيمى نو�� به نا� شركت پتر�شيمى نو�� 

شر�يط متقاضى :
1- ��شتن شخصيت حقوقي� شما�� شناسه ملي � شما�� �قتصا�� مؤ�يا� مالياتي.

2- ��شتن تجربه � ��نش فنى كافى مرتبط با موضو� مناقصه � حسن سابقه ��كا�ها� قبلى. 
3- ��شتن تو�نايى مالى � ���يه ضمانت نامه ها� بانكى معتبر.

4- ���ئه س���و�بق كا�� � همچنين مد��� � گو�هينامه ها� مرتبط با سيس���تم ها� 
مديريتى متناسب با موضو� مناقصه �� صو�� �جو�.

5- ���� بو�� تأييديه ها� مو�� نيا� كسب � كا� �� مر�جع �يصال�.
6- ���ئه صو�تحسا� ها� مالي حسابرس���ي شد� توسط حسابرسا� مستقل مربو� به 

�خرين سا� مالي.

7- تكميل فر� ها� �ستعال� ���يابى كيفى � ��سا� مد��� مربوطه.
شركت پس �� بر�سى �سنا� � مد��� ��صله � ���يابي تو�نمند� متقاضيا� ��چا�چو� 
ضو�بط � مقر���� نسبت به تو�يع �س���نا� مناقصه بين شركت ها� ��جد شر�يط �قد�� 
خو�هد نمو�. ���يه مد��� � سو�بق مذكو� هيچ حقى �� بر�� متقاضيا� جهت شركت �� 
مناقصه �يجا� نخو�هد كر�. �� ضمن به ��خو�ست ها � مد��� ��سالى بعد ��مد� مذكو� 
ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد � �ين شركت �� �� يا قبو� هريك �� شركت ها �ختيا� ����.

���بط عمومى شركت پتر�شيمى نو��

مناقصه شما��: 97/231
شركت پتر�شيمي نو�� - سهامى عا�

�گهى شناسايى � ���يابى كيفى مناقصه گر�� (�� مرحله ��)

�گهي مز�يد�
�ين ش����ركت �� نظر ���� �� طريق مز�يد� عمومي نسبت به 
فر�� چند �ستگا� خو���ها� سبك � سنگين � همچنين 
قطعا� ماش����ين �ال�� �سائط نقليه � �مو�� �سقاطي� ما��� � 
غير� �قد�� نمايد. متقاضيا� جهت كسب �طالعا� بيشتر � يا 
��يافت فر� مربوطه مي تو�نند همه ���� به غير �� �يا� تعطيل 
حد�كثر تا تا�يخ 1397/11/7 �� س����اعت 8 صبح لغايت 16 
به ����: �صفها�� �توبا� شاهين شهر� پل هو�يي گز� به طر� 
پااليشگا�� بلو�� �ما� علي(�)� مجتمع بنيا� بتن مر�جعه � يا با 

شما�� تلفن 4�45723083�031 تما� حاصل نمائيد.
شركت عمر�� � مسكن �صفها�

«�گهي �حضا� متهم»
نظر به �ينكه �قا� خليل �لبوغبيش فر�ند �بر�هيم �� پر�ند� كالسه 970875 به �تها� تير�ند��� به خو��� 
موضو� شكايت �قا� لفطه �بيد�  فر� فر�ند نصير �� سو� �ين ���سر� تحت تعقيب �ست � �بال� �خطا�يه 
بو�س����طه معلو� نبو�� محل �قامت نامبر�� ممكن نگر�يد بدين �سيله �� �جر�� ما�� 174 قانو� �يين 
����سي كيفر� 1392 مر�تب �� ���نامه كثير�النتشا� به متهم فو� �بال� مي شو� تا ظر� مهلت يك ما� 
پس �� �نتش����ا� �ين �گهي �� ���نامه كثير�النتشا� جهت �س����يدگي به �تها� خو� �� شعبه ��� ���يا�� 
���س����ر�� عمومي � �نقال� ��مشير حاضر شو� بديهي �ست �� صو�� عد� حضو� �� ���گا� مستند�� به 
ما�� 406 قانو� �يين ����سي كيفر� 1392 غيابا� به موضو� �سيدگي كر�� � ��� صا�� خو�هد نمو�.

���يا� شعبه ��� ���يا�� ���سر�� عمومي � �نقال� ��مشير - ياسين طيبي 

����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� خو�ستا� 
����� ثبت �سنا� � �مال� حو�� ثبت ملك ����� سه �هو�� 

هيا� موضو� قانو� تعيين تكليف �ضعيت ثبتي ���ضي � ساختما� ها� فاقد سند �سمي 
�گهي موضو� ما�� 3 قانو� � ما�� 13 �ئين نامه قانو� تعيين تكليف 

�ضعيت ثبتي � ���ضي � ساختما� ها� فاقد سند �سمي 
بر�بر ��� ش���ما�� 1397603171800001926 هيا� ��� موض���و� قانو� تعيين تكليف 
�ضعيت ثبتي ���ضي � ساختما� ها� فاقد سند �سمي مستقر �� ��حد ثبتي حو�� ثبت ملك 
����� سه �هو�� تصرفا� مالكانه بالمعا�� متقاضي �قا� عبد�لعلي �حساني فر�ند صفر علي به 
ش���ما�� شناسنامه 119 صا��� �� ��فو� �� يك با� ساختما� به مساحت 387/70 مترمربع 
پال� فرعي 1578 باقيماند� ��قع �� چنيبه س���فلي جنب تصفيه خانه فاضال� خريد��� �� 
مالك �س���مي �قا� سيد هاشم نو�� پال� 1578 باقيماند� محر� گر�يد� �ست. لذ� به منظو� 
�طال� عمو� مر�تب �� �� نوبت به فاصله 15 ��� �گهي مي شو� �� صو�تي كه �شخا� نسبت 
به صد�� سند مالكيت متقاضي �عتر�ضي ��شته باشند مي تو�نند �� تا�يخ �نتشا� ��لين �گهي به 
مد� �� ما� �عتر�� خو� �� به �ين ����� تسليم � پس �� �خذ �سيد� ظر� مد� يك  ما� �� تا�يخ 
تسليم �عتر��� ���خو�س���ت خو� �� به مر�جع قضايي تقديم نمايند. بديهي �ست �� صو�� 

�نقضا� مد� مذكو� � عد� �صو� �عتر�� طبق مقر��� سند مالكيت صا�� خو�هد شد. 
تا�يخ �نتشا� نوبت ���: 97/10/22   تا�يخ �نتشا� نوبت ���: 97/11/6 

بهنا� قا��يا� - �ئيس ثبت �سنا� � �مال� 5/2686 �/ �لف 

����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� خو�ستا� 
����� ثبت �سنا� � �مال� حو�� ثبت ملك ����� سه �هو�� 

هيا� موضو� قانو� تعيين تكليف �ضعيت ثبتي ���ضي � ساختما� ها� فاقد سند �سمي 
�گهي موضو� ما�� 3 قانو� � ما�� 13 �ئين نامه قانو� تعيين تكليف 

�ضعيت ثبتي � ���ضي � ساختما� ها� فاقد سند �سمي 
بر�بر ��� شما�� 139760317180001910 هيا� ��� موضو� قانو� تعيين تكليف �ضعيت 
ثبتي ���ضي � ساختما� ها� فاقد سند �سمي مستقر �� ��حد ثبتي حو�� ثبت ملك ����� سه 
�هو�� تصرفا� مالكانه بالمعا�� متقاضي �قا� عبد�لعلي �حس���اني فر�ند صفر علي به شما�� 
شناسنامه 119 صا��� �� ��فو� �� يك با� ساختما� به مساحت 375/50 مترمربع �� پال� 
� فرعي �� 1578 باقيماند� ��قع �� چنيبه سفلي جنب تصفيه  خانه فاضال� خريد��� �� مالك 
�س���مي �قا� سيد هاشم نو�� مالك پال� 1578 باقيماند� محر� گر�يد� �ست. لذ� به منظو� 
�طال� عمو� مر�تب �� �� نوبت به فاصله 15 ��� �گهي مي شو� �� صو�تي كه �شخا� نسبت 
به صد�� س���ند مالكيت متقاضي �عتر�ضي ��شته باشند �� تا�يخ �نتشا� ��لين �گهي به مد� �� 
ما� �عتر�� خو� �� به �ين ����� تس���ليم � پس �� �خذ �سيد� ظر� مد� يك ما� �� تا�يخ تسليم 
�عتر��� ���خو�س���ت خو� �� به مر�جع قضايي تقديم نمايند. بديهي �ست �� صو�� �نقضا� 

مد� مذكو� � عد� �صو� �عتر�� طبق مقر��� سند مالكيت صا�� خو�هد شد. 
تا�يخ �نتشا� نوبت ���: 97/10/22  تا�يخ �نتشا� نوبت ���: 97/11/6 

بهنا� قا��يا� - �ئيس ثبت �سنا� � �مال� 5/2683  �/ �لف 

 س���رويس شهرستانها: خلبانان جوان جنگنده هاي 
فانتوم و سوخو24 در دومين روز رزمايش فدائيان حريم 
وايت ارتش جمهوري اس���امي ايران اهداف زميني 
راب���ا موفقيت منهدم كردندو قدرت خود را به نمايش 

گذاشتند.  
رزمايش فدائيان حريم وايت نيروي هوايي ارتش 
جمهوري اسامي ايران از روزپنجشنبه دراصفهان آغاز 
شد وديروز با دست يافتن به اهداف از پيش تعيين شده 
به پايان رسيد.  امير سرتيپ خلبان حميد واحدي جانشين 
فرمانده نيروي هوايي ارتش صبح پنجشنبه با اعام رمز 
»السام عليک يا اباعبداه الحسين، يا حسين)ع( « آغاز  
مرحله عملياتي هش���تمين دوره رزمايش اقتدار هوايي 

فدائيان حريم وايت را به يگان هاي تابعه اعام كرد. 
سخنگوي هشتمين رزمايش اقتدار هوايي فدائيان 
حريم وايت هم گفت: در دومين روز از مرحله اصلي 
فاز عملياتي هشتمين رزمايش بزرگ فدائيان حريم وايت 
جنگنده بمب افكن هاي راهبردي سوخو24 و هواپيماهاي 
بمب افكن سنگين با استفاده از اصل غافلگيري و دور از 
ديد رادارهاي دشمن اهداف ثابت متحرك زميني دشمن 

را منهدم كردند. 
امير س���رتيپ دوم خلبان محمد انگيزه افزود: پس 
از بمباران موفق پنجش���نبه ش���ب، هواپيماهاي بمب 
افكن راهبردي س���نگين س���وخو24 و جنگنده فانتوم 
و  بمب افكن هاي راهبردي س���وخو24 با حمل انواع 
موشک هاي بهينه شده و نقطه زن ايكس25 كه توسط 
متخصصان جوان نيروي هوايي ارتش آماده بهره برداري 
و تست عملياتي شده است، اهداف زميني را باموفقيت 

منهدم كردند. 
استفاده از بمب هاي قاصد و ماوريک  

وي افزود:جنگنده بمب افكن هاي اف4 با ش���ليک 
موش���ک هاي ارتقا يافته ماوريک و استفاده از بمب هاي 
هوش���مند، نقطه زن و دو ايس���تاي قاصد كه به وسيله 
متخصصان جهاد خودكفايي نيروي هوايي ارتش توليد 
ش���ده است با حجم تخريب گسترده، اهداف زميني را 

مورد اصابت قرار دادند. 
در اين مرحله از رزمايش از پرنده هاي فوق سبک 
و پهپادهاي تهاجمي نيروي هوايي در راستاي شناسايي 
و انهدام اهداف شبيه سازي شده در حجم گسترده به 

منظور ضربه نهايي به دشمن استفاده شد. 
  وي با بيان اين كه هشتمين رزمايش اقتدار هوايي 
فدائيان حريم وايت بر اساس صحنه واقعي جنگ انجام 
ش���د، با ابراز رضايت از عملكرد خلبانان جوان نيروي 
هواي���ي و كاركن���ان فني افزود: به همه اهداف از پيش 
تعيين شده اين رزمايش كه با بهره گيري از تجربيات 
خلبانان و پيشكسوتان 8سال دفاع مقدس و خودباوري 
و ايمان به توانمندي نسل جوان امروز انجام شد تا اين 

لحظه دست يافته ايم. 

فرمانده نيروي هوايي ارتش جمهوري اس���امي 
ايران پس از پايان آخرين مرحله رزمايش فدائيان حريم 
وايت گفت: ما به راحتي مي توانيم امنيت را در منطقه 
برقرار كنيم و در اين زمينه نيازي به حضور كشورهاي 
بيگانه نداريم. امير سرتيپ خلبان عزيز نصيرزاده،پيام اين 
رزمايش را صلح و دوستي براي كشورهاي همسايه بيان 
كرد و افزود: نيروي هوايي ارتش جمهوري اسامي ايران 
آمادگي پاسخگويي به هر تهديدي را دارد . مردم شريف 
ايران اطمينان داش���ته باشند كه فرزندان خود در نيروي 

هوايي به خوبي از آسمان كشور دفاع مي كنند. 
فرمانده نهاجا افزود: پيام ما به ملت ايران اين است 

كه ما آماده پاسخگويي به هر تهديدي هستيم و پيام ما 
براي ملت هاي منطقه و كش���ورهاي همسايه پيام صلح 

و دوستي است. 
پاسخ پشيمان كننده 

معاون هماهنگ كننده ارتش ظهرديروز پس از پايان 
هشتمين رزمايش اقتدار فدائيان حريم وايت نيروي هوايي 
ارتش در منطقه عمومي اصفهان اظهارداشت: پيام ما براي 
كشورهاي دوست و همسايه همواره صلح و دوستي است 
و به دشمنان مي گوييم كه اگر اشتباه كنند پاسخي قاطع 

و پشيمان كننده دريافت خواهند كرد. 
امير دريادار حبيب اه سياري افزود: در اين رزمايش 
عمليات هايي از جمله پرتاب بمب، راكت، موشک و نبرد 
هوايي و حتي زدن موشک در هوا توسط هواپيماي ديگر 
و بار ريزي توس���ط هواپيما هاي ترابري بسيار خوب، به 

موقع و با اقتدار انجام شد. 
عمليات غافلگيري شبانه  

در نخستين مرحله نهايي هشتمين رزمايش اقتدار 
هواي����ي فدائيان حريم وايت ني����روي هوايي ارتش، 
هواپيماهاي بمب افكن راهبردي س����نگين سوخو24 و 
فانتوم با بمباران سنگين، اهداف از پيش تعيين شده را 

منهدم كردند.اين هواپيماهاي بمب افكن با اس����تفاده از 
غافلگيري شبانه و در ارتفاع پست اقدام به بمباران سنگين 
هوا به زمين ) Carpet Bombing ( به س����مت اهداف 
از پيش تعيين شده كردند. هواپيماي اف4 نيز با استفاده 
از سيستم روشنايي رزمي )فلر( اقدام به روشنايي صحنه 
نبرد در راس����تاي شناسايي و انهدام اهداف توسط ديگر 
جنگنده ها كرد.  جانشين فرمانده نيروي هوايي ارتش تاكيد 
كرد: عقابان تيز پرواز نيروي هوايي با تمام توان و تا پاي 

جان از كشور دفاع خواهند كرد. 
امير سرتيپ خلبان حميد واحدي در حاشيه اجراي 
عمليات پرواز و بمباران شبانه اضافه كرد: نيروي هوايي 
ارتش سناريو بمباران شبانه را با كمک بمب افكن هاي 
برد بلند، برد كوتاه و ميان برد، در رزمايش اقتدار هوايي 
فدائي����ان حري����م وايت با موفقيت اجرا و به اهداف از 
پيش تعيين شده دست پيدا كرد. وي اعام كرد: در اين 
عمليات از بمب ها و تس����ليحات ساخت داخل و بومي 

كشور استفاده شده است. 
عمليات مقابله با حمله شيميايي  

عمليات مقابله با حمله ش����يميايي دشمن توسط 
تيم هاي متخصص در حوزه هاي جنگ نوين نيروي هوايي 
ارتش در نخس����تين روز از مرحله اصلي و فاز عملياتي 
هشتمين رزمايش اقتدار هوايي فدائيان حريم وايت اجرا 
شد. در اين روز تيم هاي متخصص در حوزه هاي جنگ 
نوين حاضر در منطقه رزمايش در اين مرحله، به مقابله با 
تک شيميايي دشمن فرضي پرداختند و گروه جنگ هاي 
نوين نهاجا با بكارگيري انواع س����امانه هاي رفع آلودگي 
بومي سازي شده توسط متخصصان كشورمان به مقابله 

با حمله شيميايي دشمن پرداختند. 
همچنين در اين روز هواپيماي ميگ 29 با شليک 
موشک هاي بهينه شده  R73، موشک رها شده از هواپيماي 

اف5 را با موفقيت رهگيري و منهدم كرد. 
در اين روز هواپيماهاي سي1۳۰ ترابري و پشتيباني 
نهاجا در شرايط سخت و ارتفاع پست اقدام به عمليات 
بارريزي كردند. معاون عمليات ارتش جمهوري اسامي 
اي���ران گفت: قرارگاه پدافند هوايي خاتم اانبيا )ص( 
در نخس���تين روز رزمايش اقتدار هوايي فدائيان حريم 
وايت، كار رهگيري و شناس���ايي جنگنده هاي دشمن 

فرضي را انجام داد. 

 خسارت دانش آموزان فوت شده 
حادثه زاهدان پرداخت شد

سرويس شهرستانها: مديرعامل بيمه معلم گفت: خسارت مالي فوت 
چهار دانش آموز پيش دبستاني حادثه آذر ماه آتش سوزي يک مدرسه در 
زاهدان، پيش از صدور حكم دادگاه، به عنوان بيمه حوادث و بيمه مسئوليت 

مقصران، به خانواده آنان پرداخت شد.
محمد ابراهيم تحسيري دربندرعباس افزود: 6 سال قبل ارتباط بيمه معلم 
و آموزش و پرورش براي مدتي قطع بود اما اكنون دانش آموزان سراسر 
كشور در طول سال تحصيلي براي حوادث درون مدرسه اي يا حادثه هاي 

بيرون از فضاي آموزشي زير پوشش بيمه معلم هستند.
 معاون فني اشخاص بيمه معلم نيز با بيان جزئياتي از حادثه 27آذر 
يک واحد آموزشي در شهر زاهدان كه در آن 4 كودك پيش دبستاني در 
حادثه آتش سوزي جان باختند گفت: بر اساس راي دادگاه بدوي، برخي 
از عوامل اداري و آموزش���ي آموزش و پرورش بين 5تا 45 درصد مقصر 
شناخته شدند. عباس معيني ادامه داد: قبل از صدور راي دادگاه، بيمه معلم 
در وجه خانواده هر يک از كودكان فوت شده چكي به مبلغ يک ميليارد 
و 225 ميلي���ون ري���ال صادر كرد كه7۰ ميليون ريال بابت غرامت فوت و 
بقيه مربوط به بيمه مسئوليت افراد مقصر شناخته شده جهت پيشگيري از 

زنداني شدن آنان بود.

بازپروري در»كهريزك« بعد از تغییر كاربري
سرويس خبر: رئيس پليس تهران بزرگ توضيحاتي را درباره زمان آغاز فعاليت 

مركز نگهداري و بازپروري معتادان »سروش« در كهريزك ارائه كرد. 
سردار حسين رحيمي، درباره زمان آغاز فعاليت مركز نگهداري از معتادان 
س���روش در كهريزك اظهار داش���ت: در بحث بازپروري، پليس به دوستان 
بهزيستي كمک مي كند و نبايد در برابر اين اقدام موضع منفي گرفته شود. وي 
با بيان اين كه طبق پيش بيني ها در تهران حدود 15 تا 2۰ هزار معتاد متجاهر 
داريم، افزود: ازم است كه اين معتادان جمع آوري شده و در مراكز بازپروري 
نگهداري شوند و اين امر با مشاركت و همكاري تمام دستگاه ها شدني است. 
 وي با تاكيد بر اين كه اقدام پليس در راه اندازي و مركز بازپروري س���روش 
نافي زحمات و تاش هاي عوامل بهزيستي نيست، اضافه كرد: پليس هم در 
كهريزك جايي داشت كه مدت ها خالي بود و ما اين مركز را تغيير كاربري 
داده و به مركز بازپروري معتادان متجاهر تبديل كرديم.   او درباره اين كه گفته 
مي شود، بهزيستي ايراداتي را به اين مركز گرفته است، گفت: ما موارد گفته 
شده را برطرف كرديم و اگر مجوزهاي قانوني را در چارچوب قانون دريافت 
نكرده باشيم، اصا از آن بهره برداري نخواهيم كرد. در اين مورد نيز اقدامات 

و مجوزهاي ازم دريافت شده و تقريبا كار تمام شده است. 

  گلستان 24 دي، میزبان رئیس جمهوري است  
سرويس شهرستانها:  رئيس جمهوري دوشنبه 24 دي ماه به استان 

گلستان سفر مي كند. 
اس���تاندار گلستان با بيان اين كه آماده استقبال از رئيس جمهوري 
هستيم، گفت: رئيس جمهوري ساعت 9 صبح دوشنبه در ورزشگاه تختي 

گنبد كاووس سخنراني و با مردم گفتگو خواهد كرد. 

  س���رويس خبر: پليس راهور 
تهران برخورد با خودروهاي پاك 

مخدوش را تشديد كرد.  
سرهنگ حسن عابدي جانشين 
رئي���س اين پليس گفت: برخورد با 
همه تخلفات به صورت روزانه انجام 
مي شود و پاك مخدوش نيز يكي 
از مواردي است كه پيش از اين نيز 
با آن برخورد ش���ده است، ولي به 
علت اولويتي كه احساس شد، از هفته 
گذش���ته طرح برخورد با پاك هاي 

مخدوش آغاز شده است. 
او افزود: مصاديق اين تخلف 
ش���امل مواردي همچون استفاده از 
پاك زير س���پر يا پش���ت شيشه، 
استفاده از طلق روي پاك، ناخوانا 
بودن پاك، مخدوش كردن پاك يا 
استفاده از پاك هاي غيرمجاز از جمله 
تعمير است كه برخورد با اين گونه 

موارد تشديد شده است. 
عاب���دي با ي���ادآوري اين كه 
دوربين هاي ثبت تخلف در ش���هر 

فعالند، گفت: ممكن است برخي از 
شهروندان تصور كنند كه با پوشش 
پاك مي توانند از اين دوربين ها رد 
شوند و تخلفشان نيز پيگيري نشود. 
در صورتي كه بس���ياري از مواردي 
كه وس���يله نقليه از دوربين رد شده  
و پوش���ش پاك داشته ، با توجه به 
سيس���تم موجود مشخص شده كه 

شماره پاك چه بوده است. 
وي با تأكيد ب���ر فعال بودن 
تمامي دوربين هاي شهر گفت: اگر 

وسيله نقليه اي با پاك مخدوش از 
يک دوربين رد شود، دوربين بعدي 
شماره پاك را بررسي مي كند و در 
صورت���ي كه آن خودرو براي ورود 
به محدوده طرح مجاز نبوده باشد، 
تخلفش ثبت مي شود.  وي تأكيد كرد: 
پوشش پاك جريمه 6۰ هزار توماني 
را در پ���ي دارد و افزون بر اعمال 
قانون، هم خودرو توقيف مي ش���ود 
و ه���م فرد متخلف به مقام قضايي 

معرفي مي شود. 

تشديد برخورد پلیس با خودروهاي پاك  مخدوش

س���رويس خبر:  معاون اجتماعي فرماندهي 
انتظامي غرب اس���تان تهران با تش���ريح جزئيات 
شهادت يک مامور پليس هنگام خدمت، از تشكيل 
تيمي ويژه براي دستگيري عامل شهادت اين مامور 

پليس خبر داد. 
سرهنگ مهدي سرپناه، درباره جزئيات شهادت 
مامور كانتري زركان شهريار گفت: ماموران تيم گشت 
كانتري زركان ش���هريار از طريق مركز فوريت هاي 
پليسي11۰ از سرقت يک خودرو سواري در محدوده 
باغستان باخبر شدند و با توجه به اين كه تعقيب و 

گريز ميان ماموران و خودرو سارقان آغاز شده بود، 
عوامل گشت كانتري زركان كه دو مامور بودند، اقدام 
به اجراي طرح مهار در محدوده ميدان نماز شهريار 
كردند.  وي با اشاره به اينكه در همين هنگام خودرو 
مس���روقه به محل رسيده و با مامور وظيفه شناس 
پليس برخورد كرد، گفت: خودرويي كه سارق پشت 
فرمان آن نشس���ته بود، با استواريكم اسداه خزايي 
برخورد كرد و مامور وظيفه شناس ما به شدت دچار 

مصدوميت شد. 
سرپناه با اشاره به انتقال مامور پليس به مركز 

درماني، گفت: بعد از گذشت سه روز از اين حادثه، 
صبح پنجشنبه استوار يكم خزايي در بيمارستان به 
درجه رفيع شهادت رسيد.  معاون اجتماعي فرماندهي 
ويژه غرب اس���تان تهران با تأكيد بر اين كه شهيد 
خزايي 29 س���اله و متاهل بود، گفت: با دس���تور 
فرماندهي ويژه غرب اس���تان تهران، تيمي ويژه از 
ماموران پليس غرب استان تهران براي شناسايي و 
دس���تگيري عامل شهادت اين مامور پليس تشكيل 
شده و تاكنون سرنخ هاي خوبي نيز از اين فرد به 

دست آمده است. 

تشکیل تیمي ويژه براي دستگیري عامل شهادت مأمور پلیس در شهريار
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اخبار کوتاهسناریو ماندن یا رفتن كي روش در آستانه بازی با ویتنام 

۳ امتياز اول به حساب استراليا
تیم ملی فوتبال استرالیا با برتری برابر فلسطین به ۳ امتیاز اول خود از 
این رقابت ها دست یافت.به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتبال استرالیا در دومین 
دیدار خود در جام ملت های آسیا با قضاوت والنتین کوالنکو ازبک به دیدار 
فلسطین رفت. کانگوروها که در بازی اول خود برابر اردن شکست خورده 
بودند، نیاز به کسب ۳ امتیاز این دیدار داشتند و جیمی مک ارن در دقیقه 
۱۸ بازی توانست اولین گل بازی را برای تیمش به ثمر برساند ۳ دقیقه بعد 
آور مبیل روی اش���تباه خط دفاع فلس���طین موفق شد گل دوم را نیز برای 
تیمش به ثمر برس���اند و خیال اس���ترالیا را بابت برد راحت کند. در دقیقه 
۹۰ بازی استرالیا به گل سوم رسید. آپوستولوس جیانو موفق شد با ضربه 
سر دروازه فلسطین را برای بار سوم باز کند تا این دیدار با برتری ۳ گله 

استرالیایی ها به پایان برسد.
یوفا تيم منتخب ۲۰۱۸ را اعام کرد

یوفا با رای گیری از کاربران خود، تیم منتخب س���ال ۲۰۱۸ را اعام 
کرد.به گزارش ایسنا، یوفا مطابق هر سال تیم منتخب سال را با نظر کاربران 
خود انتخاب می کند و در اوایل س���ال ۲۰۱۹ میادی نیز بعد از اتمام رای 
گیری و ش���مارش آرا، تیم منتخب س���ال این قاره را اعام کرد که به این 
شرح  است:دروازه بان: مارک آندره تراشتگن )آلمان- بارسلونا(مدافعان: مارسلو 
)برزیل- رئال مادرید(، سرخیو راموس )اسپانیا- رئال مادرید(، فیرجیل فان 
دایک )هلند- لیورپول( و رافائل واران )فرانس���ه- رئال مادرید(هافبک ها:  
انگولو کانته )فرانسه- چلسی(، ادن هازارد )بلژیک - چلسی( و لوکا مودریچ 
)کرواسی - رئال مادرید(مهاجمان: لیونل مسی )آرژانتین - بارسلونا(، کریستیانو 
رونالدو )پرتغال - رئال مادرید و یوونتوس( و کیلیان ام باپه )فرانسه - پاری 

سن ژرمن(
توکيو به پرداخت رشوه برای ميزبانی المپيک ۲۰۲۰ متهم شد

سونکازو تاکِدا رئیس کمیته المپیک ژاپن 
به اتهام فس���اد و پرداخت رش���وه در رابطه با 
کس���ب امتیاز میزبانی المپیک ۲۰۲۰ توکیو، از 
سوی مقامات کشور فرانسه مورد پیگرد قانونی 
قرار گرفت.به گزارش ایرنا، خبرگزاری فرانسه 
نوش���ت: تاکدا 7۱ ساله در تاریخ دهم دسامبر 
سال ۲۰۱۸ پس از تحقیقات مراجع قضایی به 

پرداخت مبلغی در حدود ۲ میلیون یورو به عنوان رش���وه پیش از انتخاب 
توکیو به عنوان میزبان بازی های المپیک س���ال ۲۰۲۰، متهم ش���د و تحت 
پیگرد قرار گرفت.توکیو در جریان رای گیری سال ۲۰۱۳ با شکست اسپانیا 
و ترکیه، امتیاز میزبانی بازی المپیک تابستانی ۲۰۲۰ را به دست آورد.تاکدا 
که سابقه هدایت تیم ملی سوارکاری کشورش را در بازی های المپیک در 
کارنامه دارد، یکی از اعضای پرنفوذ کمیته بین المللی المپیک )IOC( نیز 

محسوب می شود.
التماس نيمار برای بازگشت به بارسلونا

مهاجم پاری سن ژرمن به هر نحوی شده 
است می خواهد به بارسلونا برگردد.به گزارش 
ایسنا و به نقل از ال موندو، نیمار برای بازگشت 
به بارسلونا لحظه شماری می کند. مهاجم پاری سن 
ژرمن به همین منظور  پنج بار با باشگاه کاتاانی 
تماس گرفته و درخواستش را مطرح کرده است. 
بازیکن برزیلی قصد دارد تیم فرانسوی را ترک 
کند.از طرفی پدر نیمار با خوسپ ماریا بارتومئو 
به طور مستقیم صحبت کرده است و از رییس باشگاه بارسلونا خواسته است 
بازگشت پسرش را فراهم کند. او به بارتمئو گفت: نیمار ناراحت و پشیمان 
است.مهاجم برزیلی در تابستان ۲۰۱7 بارسا را ترک کرد و با قراردادی به 
ارزش ۲۲۲ میلیون یورو به پاری سن ژرمن پیوست. او با این جا به جایی 

گران ترین بازیکن جهان شد.

دور دوم مرحله گروهي مس���ابقات فوتبال جام 
ملت هاي آسیا آغاز شد در حالي که اردن اولین صعود 
کننده به مرحله بعد، پس از کسب دومین پیروزي، معرفي 
شد. اردني که به عنوان اولین شگفتي ساز در جامي معرفي 

شد، که مي تواند جام شگفتي ها لقب بگیرد.
اگرچه اردني ها ب���ه عنوان اولین صعودکننده به 
مرحله بعدي، عنوان شگفتي آفرین را بدست آوردند اما 
بزرگترین ش���گفتي  این جام، مي تواند کم شدن فاصله 
تیم هاي درجه دوم حتي درجه س���وم آسیا با تیم هاي 

تراز اول باشد.
ش���اید ادعاي شانس نداشتن تیم هاي مدعي مثل 
اس���ترالیا، ژاپن و کره جنوبي، بعد از یک بازي، براي 
صعود به مراحل پایاني، قضاوت منصفانه اي نباشد، اما 
اشاره به ضعیف ظاهر شدن آنان مقابل حریفان درجه 
دوم و سوم آسیا، قضاوتي غیرمنصفانه نیست. چه کسي 
اس���ت که رد کند از جمع سه تیمي که براي اولین بار 
به جمع تیم هاي جام ملت هاي آس���یا پیوسته اند، فقط 
عملکرد یمني ها آن هم بواسطه قرار گرفتن در مقابل تیم 
اول آسیا، ضعیف ارزیابي مي شود وگرنه قرقیزستان و 
فیلیپین که چین و کره را دق مرگ کردند. باخت استرالیا 
به اردن هم که هیچ توجیهي ندارد و همین طور پیروزي 
بسیار خفیف ژاپن مقابل ترکمنستان در حالي که این 

بازي مي توانست به تساوي هم بینجامد. 
در ای���ن میان اما ارزیابي قدرتمند ظاهر ش���دن 
تیم هاي ملي ایران و عربستان تا این مرحله موضوعي 
غیرقابل انکار اس���ت نه بواسطه این که این دو تیم به 
ترتیب 5 و 4 گل مقابل یمن و کره ش���مالي زدند و 
گلي دریافت نکردند بلکه به این دلیل که در سایه یک 
بازي گروهي منسجم، با برنامه، سریع و... به این بردها 
دس���ت یافتند. حتي عراق که اصلي ترین حریف ایران 
در مرحله گروهي به حس���اب مي آید مقابل ویتنام با 
خوش شانسي جان سالم بدر برد و اگر نبود خطاي دقیقه 
پایاني پشت محوطه ۱۸ قدم � که البته مي توانست خطا 
هم نباشد � شاید امتیاز آن بازي بین دو تیم همگروهي 

ایران تقسیم شده بود.
همه این نتایج تا این مرحله نش���ان مي دهد که 
دیگر نمي توان مثل گذشته تیم هاي آسیایي را به درجه 
اول، دوم و س���وم، تقسیم کرد چون بسیاري از درجه 
دوم و سومي ها، امروز مقابل درجه یک ها، عملکردي 

راضي کننده داشته اند.
در این ش���رایط ملي پوشان کشورمان امروز ویتنام 
را پیش رو دارند، تیمي که به ضعیفي یمن نیس���ت اما 
اغراق نیست اگر گفته شود، کیفیتش، چندان هم کمتر 
از عراق نیست. بازي اول این تیم مي تواند بر این ماجرا 
صحه بگذارد هرچند که طبیعتاً عراقي ها به لحاظ قواي 
جسماني، کامًا نسبت به ویتنامي ها، برتر هستند و برگ 
برن���ده آنها هم، همین ماجرا بود. با این احوال ضعف 
بدني ویتنامي ها، اولین موردي است که ملي پوشان ایران 
مي توانند از آن بهره ببرند و البته در سایر شاخصه ها هم 
برتري تیم ایران، کامًا محسوس است. آنچنان محسوس 
که خود ویتنامي ها هم شانس چنداني براي خود مقابل 
ایران، قائل نیستند اگرچه باخت خود مقابل عراق را با 
چاشني بدشانسي همراه مي دانند. با این وجود در صدد 
هستند که تیم ملي ایران را به چالش بکشند و حداقل 
ب���ا ارائه یک بازي خوب و هیجان انگیز، اواً هواداران 
خود را خوش���حال کنند و ثانیاً امیدوار باشند به اینکه 
به عنوان یکي از بهترین تیم هاي سوم مسابقات به دور 
بعد صعود کنند. اما همه این موارد کافي نیست تا تیم 
ملي این حریف را دست کم بگیرد بلکه هم بازیکنان 
و هم کي روش، نهایت تمرکز خود را روي این بازي 
گذاشته اند و براي برد به میدان مي روند بخصوص که 
این بار، همه بازیکنان در اختیار کادر فني هس���تند و 

مي توانند به میدان بروند.
با این حال انگار قرار است قبل از هر مسابقه اي، 

حاش���یه اي تیم ملي یا کادر فني را در بر بگیرد. در 
بازي اول که دعواي برانکو و کي روش نقش آفرین شد 
و در آس���تانه بازي دوم، به میان آمدن توافق کي روش 
با فدراس���یون کلمبیا براي هدایت این تیم! موضوعي 
که مي تواند هم تمرکز ملي پوشان را برهم بزند و هم 
تمرکز کادر فني را هرچند که هر این دو گروه مدعي 
ش���دند فقط روي بازي ویتنام متمرکز هستند واغیر! 
در ای���ن میان همانطوري ک���ه بهتر بود کي روش در 
مصاحبه قبل از بازي با یمن در قبال سؤال خبرنگاري 
درباره صحبت هاي برانکو، سکوت مي کرد اما نکرد در 
مصاحب���ه قبل از بازي با ویتنام هم، اگرچه تأکید کرد 

نمي خواهد وارد ماجرا شود اما عمًا وارد شد و توپ 
را در زمین فدراس���یون فوتبال و وزارت ورزش ایران 
انداخت که چون او را نخواس���ته اند، حق داشته است 
براي آینده اش تصمیم بگیرد. البته این، طبیعت کي روش 
است که در هر شرایطي، مقصران را معرفي کند تا به 
ای���ن ترتیب حامیانش از او دفاع کنند و البته بر تعداد 

آنها نیز افزوده شود.
در هر حال و با وجود اینکه بیشتر انتقادات وارده 
به کي روش، به رفتار او باز مي گردد نه به قابلیت هاي 
فني اش، اما هن���وز خیلي ها امیدوارند که در صورت 
قهرماني محتمل ای���ران در جام ملت ها، کار با مربي 
پرتغالي، ادامه دار ش���ود. انتظاري که پیش از این، خود 
کي روش هم داشته حتي وقتي هنوز قرارداد کوتاه مدت 
پ���س از ج���ام جهاني را امضا نکرده بود و البته هنوز 
ه���م این امیدواري وجود دارد حتي وقتي پاي توافق 
وي با فدراسیون کلمبیا به میان آمده باشد چرا که در 
اش���اره به جزئیات این توافق، آمده اس���ت »اگر اتفاق 
خاصي نیفتد« کي روش پس از جام ملت ها، س���رمربي 
کلمبیا خواهد شد و عدم پاسخ شفاف کي روش هم در 
نشست خبري خود به سؤالي در این مورد، مي تواند به 
معناي باز بودن پایان سناریوي ماندن یا رفتن کي روش 

در تیم ملي باشد.
سناریویي که با پیروزي بر ویتنام و در ادامه  برتري 
بر عراق و نهایتاً رسیدن به فینال و قهرماني، مي تواند 
پایانش، ابقاي سرمربي پرتغالي در فوتبال ایران باشد!

کی روش : نهایت تمرکزم را برای بازی با ویتنام 
و عراق گذاشته ام

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه از حضور 
نلو وینگادا در کادر فنی تیمش خوش���حال است، در 
آستانه بازی با ویتنام به خبر توافقش با تیم ملی فوتبال 

کلمبیا واکنش نشان داد.
ب���ه گزارش خبرنگار مه���ر از امارات، کارلوس 
کی روش در نشس���ت خبری پیش از بازی تیم ملی 
فوتب���ال ایران و ویتنام در جمع خبرنگاران حاضر در 

سالن کنفرانس ورزشگاه آل نهیان ابوظبی گفت: دیدار 
دوم در جام ملت های آس���یا را می خواهیم با قدرت 
انجام دهی���م. می خواهیم بهترین بازی خودمان را به 
نمایش بگذاریم.  ویتنام کادرفنی خیلی خوبی دارد. آنها 
تاش های گسترده ای برای موفقیت داشته اند.وی افزود: 
خوشبختانه تمام بازیکنان را در اختیار داریم. امیدوارم 

بازی بهتری را نسبت به حریفمان نشان دهیم.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه آیا برد پرگل مقابل ویتنام نیز همچون دیدار 
با یمن رخ خواهد داد؟ اظهار داشت: امیدوارم فوتبال 
خوبی را ارائه دهیم. ویتنام با یمن متفاوت است. اینجا 

فوتبال است و تئاتر نیست. تفاوت زیادی بین فوتبال 
و اُپرا هس���ت. شما در فوتبال حریف دارید. به همان 
اندازه که شما آرزو و رویا دارید حریف شما هم همان 
رویارا دارد.کی روش تاکید کرد: در دور اول بازی ها 
دیدیم مسابقات دشواری پیش رو داریم. بازیکنان ویتنام 
صادقانه و متعهد کار می کنند. آنها در یک ماه گذشته 
فقط پنج، شش بازی دوستانه انجام داده اند. فکر می کنم 

کار سختی پیش روی ما باشد.
سرمربی تیم ملی فوتبال در خصوص اینکه ایران 
در صورت صدرنش���ینی در گروه راه ساده تری برای 
قهرمانی دارد و اینکه آیا برای صدرنشینی روی تفاضل 
گل بازی حس���اب می کند؟ تاکید کرد: نه. من به این 
موضوع فکر نمی کنم. ما تیم مغروری نیس���تیم و از 
افرادی فروتن شکل گرفته ایم. همیشه به عنوان رهبر 
تیم یکسری مسائل عمومی را در اختیار بازیکنانم قرار 
می دهم تا کاراکتری جوانمردانه و فارغ از غرور داشته 
باش���ند. مهمترین مساله این است که باید به حریف 
احترام بگذاریم. در غیر اینصورت تبدیل به افراد مغرور 
می ش���ویم. وی درباره حضور نلو وینگادا در کادرفنی 
تیم ملی افزود: همیشه تاش کرده ام افرادی را به کار 
بگیرم که به من و تیمم کمک کنند. این دوس���تان در 
هشت سال گذشته هم بدون هیچ چشمداشتی کمک 
کرده اند. در چند س���ال اخیر از طریق همین دوستان 
بازی های دوستانه، اردوها و حتی هتل هایی را برای 
ایران که مش���کات مالی دارد درست کردم. همچنین 
دکتر کریگ از استرالیا در کنار تیم ملی است. وینگادا 
و امثال ایشان بطور رایگان به تیم ملی کمک می کنند 

و خوشبختم که آنها را در اختیار دارم.
کی روش افزود: اعتقاد راسخ دارم اگر می خواهیم 
موفق باش���یم، به دو تیم نی���از داریم. تیمی که درون 
زمی���ن صادقانه می جنگند و تیمی که بیرون از زمین 
می جنگند. همیشه به دو کاپیتانم که الگوی بازیکنان 
هستند افتخار می کنم. قبل از مسعود شجاعی، جواد 
نکونام لیدر و رهبر تیمم بود و حاا هم مسعود. من 

به داشتن چنین خانواده ای افتخار می کنم که همیشه 
تاش کرده اند تا افتخار آفرینی کنند. من یک خانواده 
شخصی دارم و خانواده ای  هم از بازیکنان در تیم ملی 
که به آنها می بالم. کی روش در پاسخ به سوال خبرنگار 
ویتنامی درباره پیشرفت این تیم اذعان داشت: بازی های 
ویتنام را از قبل دنبال می کردم. بازی های این تیم در 
سوزوکی کاپ را دیده ام. البته همانطور که می دانید 
تیم ملی عراق یکی از مدعیان گروهی ما است. ویتنام 
مقابل عراق بسیار بازی خوبی انجام داد. این دیدار برای 

ما مهم بود و این هشدار را دریافت کرده ام.
در ادامه این نشست خبری، خبرنگار مهر از کارلوس 
کی روش درباره پیشنهاد تیم ملی فوتبال کلمبیا و توافقش 
با این تیم س���ئوال کرد و از وی خواس���ت در اینباره 
توضیح���ات بدهد. کی روش در این خصوص گفت: 
خودتان گفتید که اان وقت مناسبی برای پاسخ به این 
سوال نیست. من تا بی نهایت تمرکزم را برای بازی با 
ویتنام و عراق گذاشته ام. مسیر بسیار بلندی را پیش رو 
داریم. باید بگویم وقتی قرارداد ۶ ماهه ای را با فدراسیون 
فوتب���ال امضا کردم برای این بود که آرزوی میلیون ها 
ایرانی و خانواده خودم که تیمم هستند را برآورده کنم. وی 
افزود: یکی از مهم ترین فاکتورهایم این اس���ت که به 
موفقیت برسیم. از ماه جوای مسئوان فدراسیون فوتبال 
و وزارت ورزش نخواس���تند قرارداد من طوانی مدت 
ش���ود. تمام تمرکزم را برای این موضوع گذاشته ام. اما 
باید بگویم ما یک خانواده فوتبالی تمام و کمال هستیم. 

تنها مطلبی که مهم است بازی با ویتنام است.
انصاری فرد: با انرژی برای بازی با ویتنام تمرکز 

می کنیم
مهاج���م تیم ملی فوتبال 
ایران، گفت: با تمام انرژی برای 
بازی با ویتنام تمرکز می کنیم.

ب���ه گ���زارش خبرنگار 
اعزامی فارس از امارات، کریم 
انصاری فرد در جمع خبرنگاران، 
گفت: بازی خوبی مقابل یمن 

انجام دادیم و با یک پیروزی پرگل روحیه گرفتیم. همه 
چیز برای فینال دوم ما و بازی با ویتنام آماده اس���ت. 
ریکاوری خوبی کردیم و از امروز با تمام انرژی برای 
بازی با ویتنام تمرکز می کنیم.وی افزود: در فوتبال روز 
دنیا حریف آسان نداریم. بازی ترکمنستان مقابل ژاپن را 
دیدید که این تیم چقدر خوب کار کرد. همه بازی ها 
سخت است.  تیم ملی وارد مسابقات شده تا بهترین 
نتایج را کسب کند. هیچ بازی برای ما آسان نیست. مهاجم 
تی���م ملی در م���ورد اینکه مردم انتظار دارند تیم ملی 
قهرمان شود، تصریح کرد: این مسئله انگیزه خوبی به 
بازیکنان می دهد. وقتی مردم این توقع را دارند بازیکنان 
انرژی می گیرند. مهمتر از قهرمانی در حال حاضر بازی 
با ویتنام است. اان این بازی پیش روی ما است. وی 
در مورد اینکه در جام جهانی پنالتی مهمی را به ثمر 
رساند و آیا در حال حاضر آمادگی گلزنی دارد، گفت: 
مسابقات جام ملت ها تازه شروع شده است. امیدوارم 
تیم ملی خوب بازی کند و نتایج  قابل قبولی بگیرد. 
اینکه چه کسی گل می زند مهم نیست. طبیعتا من هم 
تاش می کنم گلزنی کنم اما مهمترین مسئله برای همه 

ما گلزنی تیم ملی است.
وی در مورد اینکه تیم ملی همیش���ه در ضربات 
پنالتی مشکل داشته و آیا در حال حاضر برای زدن پنالتی 
در دیدارهای حذفی تمرین می کنند،  اظهار داشت: در 
حال حاضر نه اما از خیلی قبل از شروع جام ملت ها 
ه���ر روز در اردوهایمان تمرین پنالتی می کردیم. البته 
شرایط بازی فرق دارد. اتفاقات بازی روی ضربه زدن 
تاثیر دارد. در کل همه بازیکنان آماده این موضوع هستند، 
چرا که موفقیت تیم ملی در اولویت است تا اگر بازی 

به پنالتی کشید، ان شاءاه ما برنده شویم.

»صادق زاده« پهلوان ایران شد
»جابر صادق زاده« با برتری مقابل »امیر 
محمدی« برای دومین سال متوالی، صاحب 
بازوبند پهلوانی ایران ش���د . به گزارش ایرنا؛ 
رقابت های قهرمانی کشتی پهلوانی بزرگساان 
کش���ور، یادواره قهرمان بزرگ کشتی ایران و 
جهان »پهلوان باش���ی علیرضا سلیمانی« در 
مجموعه ورزشی انقاب کرج برگزار شد. در 
دیدار فینال وزن ۱۰۰ کیلوگرم، صادق زاده با 
پیروزی ۶ بر ۲ و ضربه فنی محمدی برای دومین سال پیاپی صاحب بازوبند 
پهلوان کشور شد. بازوبند پهلوان کشور توسط خانواده معظم شهیدان »یساولی« 

بر بازوی جابر صادق زاده بسته شد.
پيروزی مدعيان در هفته نهم ليگ برتر بسکتبال

در هفته پایانی دور رفت لیگ برتر 
بسکتبال تیم های شیمیدر و نفت آبادان 
حریفان خود را شکست دادند.به گزارش 
ایرنا، در هفته نهم لیگ برتر بسکتبال مدعیان 
حریفان خود را مغلوب کردند.نفت آبادان 
در خانه برابر شهرداری گرگان به میدان 
رف���ت و با نتیجه ۸۹ بر 7۹ حریفش را 

شکست داد تا به یک برد خانگی دست پیدا کند و باختی دیگر هم برای 
گرگانی ها رقم خورد.ش���یمیدر دیگر مدعی این فصل که به مصاف آویژه 
صنعت مشهد رفته بود در خانه حریف با نتیجه 7۹ بر 57 به برتری رسید 
و نیم فصل اول را با برد تمام کرد.۲ بازی دیگر لیگ در سالن آزادی تهران 
برگزار شد که ابتدا نیروی زمینی با نتیجه 77 بر 7۳ رعد پدافند دزفول را 
شکست داد و سپس ذوب آهن در مصاف با پگاه 77 بر۶۳ به برتری رسید.با 
این نتایج لیگ برتر نیم فصل اول خود را به پایان رساند و تیم ها از بیست 

و هفتم دی دور برگشت را آغاز خواهند کرد.
رقيبان تيم ملی واليبال ایران در المپيک

فدراس���یون جهانی والیبال گروه 
بندی مس���ابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۰ 
را اعام کرد.به گزارش ایسنا به نقل از 
روابط عمومی فدراسیون والیبال، تیم ملی 
والیبال ایران در مرحله گروهی رقابت های 
المپیک ۲۰۲۰ در گروه پنجم با تیم های 
روسیه، کوبا و مکزیک هم گروه خواهد 
بود و در این گروه باید شانس رسیدن به 
مسابقات المپیک را دنبال کند.گروه بندی این مسابقات به این شرح است:گروه 
یک: برزیل، مصر، بلغارستان، پورتوریکو.گروه دو: آمریکا، بلژیک، هلند و 
کره جنوبی.گروه سه: ایتالیا، صربستان، استرالیا و کامرون.گروه چهار: لهستان، 
فرانسه، اس���لوونی و تونس.گروه پنج: روسیه، ایران، کوبا و مکزیک.گروه 
شش: کانادا، آرژانتین، فناند و چین.ازم به ذکر است تیم های اول هر گروه 
مستقیما راهی المپیک ۲۰۲۰ خواهند شد و تیم هایی که در این مرحله موفق 
به دریافت جواز حضور در مسابقات المپیک نشوند، در ژانویه ۲۰۲۰ )دی 

و بهمن ۱۳۹۸( شانس خود را مجددا آزمایش خواهند کرد.
شکست شاگردان اکبری در اردکان

تیم های خاتم، پیکان و شهرداری 
ورامی���ن در هفته هفدهم رقابت های 
لی���گ برتر والیبال پیروز ش���دند.به 
گزارش خبرگزاری فارس، هفدهمین 
هفته از رقابت های لیگ برتر والیبال 
باشگاه های کشور با برگزاری ۶ دیدار 
در شهرهای مختلف پیگیری شد. در 
این هفته اردکانی که با ۱۰ پیروزی و 

مجموع ۲۹ امتیاز در رده سوم جدول رده بندی قرار داشت میزبان سایپا بود 
که نبرد جذاب این دو تیم در نهایت با نتیجه ۳ بر صفر به سود خاتم تمام 
شد. نتایج دیدارهای هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر والیبال به شرح زیر 

است: خاتم اردکان ۳ � سایپا تهران صفر
شهرداری تبریز ۳ � پیام خراسان ۲
پیکان تهران ۳ � دورنای ارومیه یک

شهروند اراک صفر � شهرداری ورامین ۳
شهرداری گنبد ۲ � فواد سیرجان ۳
شهرداری ارومیه ۲ � کاله مازندران ۳

اخبار کوتاه داخلی

مدیرکل دفتر توانمندس����ازی و 
بهبود س����رمایه های انسانی پرستاری 
معاونت پرستاری وزارت بهداشت با 
اشاره به برنامه جذب ساانه ۱۰ هزار 
نیروی پرستاری در کشور، گفت: طبق 
آمارها از س����ال ۱۳۹۳ تا ابتدای سال 
۱۳۹7 حدود ۲۸۰۰۰ پرس����تار جذب 
کرده ایم و امیدواریم این روند تا سال 

۱4۰۰ ادامه یابد.
احمد نجاتیان در گفت وگو با ایسنا،    
گفت: باید توجه کرد که هنوز آمار دقیقی 
از تعداد پرستار در کشور وجود ندارد،   
اما درحال حاضر تعداد پرستارانی که در 
سیستم وزارت بهداشت ارائه خدمت 

می کنند، حدود ۹۰ هزار نفر است. بر 
این اساس شاخص  تعداد پرستارمان 
نس����بت به تعداد تخت نیز یک است؛ 
یعنی به ازای هر تخت بیمارستانی در 
شبانه روز یک پرستار داریم. وی با بیان 
اینکه البته استانداردی که در این حوزه 
برای بهبود شرایط کشور تعیین شده و 
باید به آن برس����یم ۱.۸ پرستار به ازای 
هر تخت اس����ت، افزود: براساس این 
استاندارد، میزان کمبود نیروی پرستار در 
کشور، حدود 7۰ تا ۸۰ هزار نفر است. 
در عی����ن حال درحال حاضر کل کادر 
پرس����تاری وزارت بهداشت در کشور 
نیز ۱۲5 هزار نفر است و شاخص آن 

هم ۱.5 به ازای هر تخت اس����ت که 
باید به استاندارد ۲.5 به ازای هر تخت 
برس����یم. نجاتیان به برنامه های وزارت 
بهداش����ت برای جذب ۱۹۰۰۰ نیروی 
پرستاری جدید در کشور اشاره و اظهار 
کرد: در دوره وزارت آقای دکتر هاشمی 
مذاکراتی با مجلس شورای اسامی و 
سازمان مدیریت انجام و توافق بر این 
شد که طی یک دوره شش الی هفت 
س����اله بتوانیم سالی ۱۰ هزار پرستار به 
تعداد کادر پرستاری کشور اضافه کنیم 
و در این صورت مش����کات مان در 
زمینه کمبود پرستار حل خواهد شد و 

به عددی منطقی می رسیم.

چهار نمایشگاه »لوستر«، »معماری، خانه مدرن و دکوراسیون داخلی«، »صنعت 
مبلمان و تجهیزات اداری« و »ماش����ین آات کش����اورزی« از دیروز در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.
به گزارش ایرنا، تعداد ۲۲5 شرکت داخلی محصوات خود را در نمایشگاه 
لوس����تر به نمایش گذاش����ته اند؛ این نمایشگاه در س����الن های 5، ۶، 7، ۲7 و ۲5 
پذیرای عاقه مندان است. همچنین در سالن های ۳۱، ۳7 و 44 نهمین نمایشگاه 
 بین المللی »معماری، خانه مدرن و دکوراسیون داخلی« برپا شده و در آن عاوه بر 
۱۸۲ شرکت داخلی، تعداد ۲۱ شرکت خارجی از کشورهای هلند، چین، روسیه، 
آلمان، کره جنوبی، ایتالیا، بلژیک، ترکیه و فناند حضور دارند. هشتمین نمایشگاه صنعت 
مبلمان و تجهیزات اداری هم در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز 
بکار کرد. در این نمایشگاه، تعداد 4۳ شرکت داخلی محصوات خود را در فضایی 

حدود پنج هزار متر مربع در سالن های 7، ۸ و ۹ به نمایش گذاشتند.
  این نمایش����گاه ها به مدت چهار روز ادامه دارند و از س����اعت ۱۰ تا ۱۸ در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران )بزرگراه چمران( پذیرای عاقه مندان 

هستند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: پرستاران در زمان انقاب، 
 جنگ، سازندگی و همچنین در زمان تحریم ها 
پا به پای آحاد ملت تاش کرده و حتی دقیقه ای 

کار خود را رها نکردند.
به گزارش فارس، مریم حضرتی در مراسم 
تجدید میثاق جامعه پرستاری با آرمان های امام 
راحل و انقاب اسامی با اشاره به این جمله از 
مقام معظم رهبری مبنی براینکه »پرستاری نقش 
درجه اول را برای تامین سامت جامعه دارد، لذا 
بی توجهی به پرستاری بی توجهی به سامت مردم 
است«، گفت: پرستاران ما همسان با نقش بالینی 
خود با رویکرد علمی، همپا با کشورهای موفق در 

این حوزه در مرز دانش حرکت می کند.

حضرتی وجود ۱۹۲ دانش���کده پرستاری 
و پذیرش ساانه نزدیک به ۱۱ هزار دانشجوی 
پرستاری در سه مقطع کارشناس، کارشناسی ارشد 
و دکترای پرس���تاری و وجود بیش از دو هزار 
عضو هیات علمی و همچنین فعالیت شبکه ملی 
تحقیقات پرستاری را از نقاط قوت حوزه پرستاری 
دانست و گفت: داشتن حداقل ۲5 درصد از سهم 
تولید علم و چاپ مقاات علمی و حضور اساتید 
و درخشش پرستاری در جشنواره های مختلف، 
انتش���ار بیش از ۳۰ مجله علمی پرستاری نشان 
می دهد پرستاری ما از نظر علمی و پژوهشی از 

بسیاری از کشورها جلوتر است. 
وی افزود: امروز که در آس���تانه چهلمین 
سالگرد پیروزی انقاب اسامی هستیم، پرستاری 

چه در عرصه علمی و چه در عرصه اجتماعی، 
پیشرفت های چشمگیری داشته که ندیدن این 
واقعیت ها جفا در حق همه پیشکسوتان و بزرگان 

ما در تمام عرصه های کشور است.
معاون پرستاری وزارت بهداشت، تصریح 
کرد: پرس���تاران چه در زمان انقاب و چه در 
زمان جنگ و چه در س���ازندگی و چه در زمان 
تحریم ها پا به پای آحاد ملت تاش کرده و حتی 
دقیق���ه ای کار خود را رها نکردند و امروز این 
میراث ارزش���مند را برای ما به یادگار گذاشتند. 
هر چند این پیشرفت ها مانع دیدن مشکاتی که 
پرستاران به عنوان پیشگامان ارایه مراقبت در کشور 
با آن مواجه هستند نباید باشد. مشکات بسیاری 
که می تواند منجر به فرسایش جسمی و روانی 

و بی انگیزگی آنان شود. وی کمبود شدید نیروی 
پرس���تاری، حجم زیاد کار، مطالبات و معوقات 
انباشته، اضافه کار اجباری و عدم اجرای برخی 
از مصوبات قانونی به دلیل کمبود نیرو را منجر 
به ایجاد مشکات معیشتی بسیاری برای پرستاران 
عنوان کرد و افزود: امید است با تامین بودجه از 

منابع پایدار، این دوران سخت نیز بگذرد.
حضرتی در پایان با ابراز امیدواری از حل 
معضات و مشکات پرستاران در آینده، گفت: 
امروز گرد هم آمده ایم تا یکبار دیگر با بنیانگذار 
کبیر انقاب اسامی تجدید میثاق کنیم و راه او 
که تبعیت از وایت و پاسداشت خون شهدا و 
معیارهای ارزشی انقاب اسامی است را پاس 

بداریم.

شروع 4 نمایشگاه تخصصي در تهرانوزارت بهداشت: به ازای هر تخت بيمارستانی یک پرستار داریم پرستاران در پرستاری از انقاب اسامی نقش بزرگی دارند

نام روزنامه:  اطالعات 

تاريخ درج آگهى نوبت اول 

روزشنبه 1397/10/22

آگهي مناقصه عمومى 
شركت پتر�شيمي ما��� �� نظر ���� �قال� مو�� نيا� �يل �� �� طريق مناقصه عمومي خريد��� نمايد .

روابط عمومي پتروشيمي مارون �كر شما�� تقاضا ��  Subject  �يميل ��سالى �لز�مى مى باشد.
ضمنا� متقاضيا� مي تو�نند متن �گهي فو� �� �� سايت WWW.MPC.IR مالحظه نمايند .

تضمين شركت در مناقصه  نحوه دريافت اسناد
 آخرين مهلت ارسال پيشنهادها

توسط فروشندگان
شماره مناقصه شماره تقاضا آخرين مهلت دريافت اسناد رديف موضوع مناقصه نوع مناقصه

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه 
 به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

 ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه
mryazdani @mpc.ir    به آدرس ايميل                        

 10روز پس از درج 
  آگهي نوبت دوم

  7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-970664 97-T-240 SODIUM  CARBONATE تجديد مناقصه 1

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه 
 به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

 ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه
  mmohebifar@mpc.ir  به آدرس ايميل

 10روز  پس از درج
  آگهي نوبت دوم

5  روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
 در ازاي ايميل اعالم آمادگى شركت ها  

KAD-973404 97-T-241  مناقصه عمومى
SHELL&TUBE  HEAT  EXCHANGER -TUBE  BUNDLE 

ONLY-ACCORDING  TO  ATTACHED  DRAWINGS
2

ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه 
 به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

 ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه
  atalavari@mpc.ir به آدرس ايميل              

 10روز پس از درج
  آگهي  نوبت دوم

  5  روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-950377 97-T-242 مناقصه عمومى
P/F "KIEKENS" VENTURI-STYLE 

DESUPERHEATER
3

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه 
 به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه
   mmohebifar@mpc.ir به آدرس ايميل              

 10روز  پس از درج
  آگهي نوبت دوم

5  روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
 در ازاي ايميل اعالم آمادگى شركت ها  

KAS-960727 97-T-243 SCHUTT   ON/OFF   GATE   VALVE مناقصه عمومى 4

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه 
 به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

 ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه
  braeesi@mpc.ir به آدرس ايميل

 10روز پس از درج
  آگهي نوبت دوم

  5  روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-970368 97-T-244 تجديد مناقصه "MAPAG" BUTTERFLY VALV 5

ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه 
 به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

 ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه
  braeesi@mpc.ir به آدرس ايميل

10روز پس از درج
  آگهي نوبت دوم 

  5  روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-970330 97-T-245 "POSITIONER   COMPL. ASSY "MASONEILAN مناقصه عمومى 6

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه 
 به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه
   braeesi@mpc.ir به آدرس ايميل

10روز پس از درج
  آگهي نوبت دوم 

  5  روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-970394 97-T-246 "P/F "MASONEILAN مناقصه عمومى 7

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه 
 به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

 ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه
braeesi@mpc.ir به آدرس ايميل

 10روز پس از درج
  آگهي  نوبت دوم

5  روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي  ارائه معرفي نامه شركت 

KAS-950622 97-T-247 "SOLENOID   VALVE "HERION مناقصه عمومى 8

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه 
 به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه
   akhalifeh @mpc.ir به آدرس ايميل  

 وباذكر شماره تقاضا در موضوع

 14روز پس از درج 
  آگهي نوبت دوم

 7  روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي  ارائه معرفي نامه شركت 

KAD-963741 97-T-248  مناقصه عمومى 
  كابلهاى ابزاردقيق در متراژهاى : 6000 ،2000و 4000 مترى

 كه بايد روى دارمهاى 1000 مترى تحويل شود
9

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه 
 به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

 ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه
  atalavari@mpc.ir به آدرس ايميل          

 14روز پس از درج
  آگهي  نوبت دوم

  7  روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-960749 97-T-249 مناقصه عمومى
P/F "MASONEILAN" PNEUMATIC   SPRING 

DIAPHRAGM   ACTUATOR
10

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه 
 به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه
 mryazdani @mpc.ir به آدرس ايميل                           

10 روز پس از درج
آگهي نوبت دوم 

 7  روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي ارائه معرفي نامه شركت 

KAS-970546 97-T-250 مناقصه عمومى PH   NEUTRALIZER   AMINE 11
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سركار خانم زهرا بخشي مقدم
 وكيل پايه يك دادگستري 

مصيبت وارده را به ش��ما و خانواده محترمتان تس��ليت 
عرض مي كنيم.

آزمايشگاه پاتوبيولوژي كاوش 
سركار خانم دكتر شعله تقديسي 

با اندوه فراوان درگذش��ت همس��ر گراميتان را تسليت 
ع��رض نموده و براي آن مرحوم از درگاه خداوند متعال 
آمرزش و علو درجات و صبر و سامتي براي بازماندگان 

محترم آرزومنديم.
دكتر منوچهر بيات � هاله بيات � ش�هره حاجي 

موسايي �  دكتر هومان بيات 

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 

سرور گرامي 
جناب آقاي شهاب الدين مشكوتي 

درگذش��ت برادر بزرگوارتان را خدمت ش��ما و خاندان 
مشكوتي تسليت عرض مي نمايم.

حاج حسن صفوي فر

جناب آقاي مهندس مهدي ثقه̈    ااسامي 
ب��ا اندوه ف��راوان مصيبت درگذش��ت جن�اب آقاي 
مهندس توكلي را تس��ليت عرض نموده، ما را در غم 

خود شريك بدانيد.
دكتر مجيد آراد � دكتر مجيد مقيمي � مهندس 

نادر افشار 

بازگشت همه به سوي اوست 
جناب آقاي دكتر پيرحسيني 

با نهايت تأس��ف و تأثر فراوان درگذشت مادر گراميتان 
را به ش��ما و خانواده محترم تس��ليت عرض نموده و از 
خداون��د منان ب��راي آن مرحومه عل��و درجات و براي 

بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.
مديرعامل، هيئت مديره � پزش�كان و پرس�نل 

بيمارستان اله 

سركار خانم دكتر شعله تقديسي 
بدينوس��يله درگذشت همسر گراميتان مرحوم دكتر 
ابوالفض�ل قائمي را به حضور ش��ما و خانواده محترم 
تسليت عرض نموده و از درگاه ايزد منان صبر با بردباري 

برايتان و براي آن مرحوم علو درجات را آرزو داريم.
هيئ�ت مدي�ره و مديرعامل و كاركنان ش�ركت 

داروسازي نياك  

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

با نهايت تأسف و تألم درگذشت نا به هنگام شادروان دكتر 
بابك عظيمي اناركي را به استحضار مي رسانيم.

مراس��م بزرگداشت آن فقيد سعيد روز يكشنبه بيست 
و س��وم ديم��اه نود و هفت در مس��جد الزه��را واقع در 
شهرك غرب خيابان هرمزان ساعت 15 لغايت 16/30 

برگزار مي گردد. 
حض��ور دوس��تان و س��روران ارجمند موجب ش��ادي 
 روح آن مرح��وم مغف��ور و تس��لي خاط��ر بازماندگان 

خواهد بود.
خاندان هاي عظيمي اناركي � صدريه � وزيري � 

كيا � لطف در و ساير وابستگان 

مهندس تقي توكلي درگذشت
يار دبيرستاني ما مهندس تقي توكلي، از ميان ما رفت 

و ما را تنها گذاشت. روانش به سپنتامينو.
پروي�ن )داري�وش(، بيرجندي )خس�رو(، خان 
محمدآذري )يحيي(، خس�رواني )خسرو(، طالع 
)هوش�نگ(، عس�گري )ناص�ر(، قاضي زاهدي 
)محم�ود(، كاميار )بهمن(، محجوبي )حس�ين(، 
)بهاالدي�ن(،  هاتف�ي  )جمش�يد(،   محم�دي 

هدايت )فرهاد(

پرسه 
با اندوه فراوان به آگاهي خويش��ان، دوستان و آشنايان 
مي رس��اند كه مراس��م پرس��ه مادر و خواهر عزيزمان 
ش��ادروان پري چهر فرين )سروشيان( در روز شهريور 
امشاس��پند و بهمن برابر ب��ا آدينه 28 دي ماه 1397 � 
)1397/10/28( از س��اعت 10:00 ت��ا 12:00 پيش از 
نيم��روز در محل تاار اي��رج واقع در خيابان جمهوري، 
خيابان مي��رزا كوچك خان، كوي زرتش��تيان، برگزار 

مي گردد.
فرانك سروشيان )قندهاري زاده(، سيامك سروشيان، 
 پروان�ه فرين )س�هيل(، ش�كوفه فري�ن )يگانگي(، و 
خانواده هاي: فرين، سروشيان، سهيل، يگانگي، 
 گي�و، قنده�اري زاده، اورم�زدي، س�توده نيا و

 ساير خانواده هاي وابسته.

 هو 
با عرض تشكر و سپاس از ذوات محترم سادات جليل القدر 
و يكاي��ك ياران و مريدان گرام��ي خاندان آتش بيگي، 
دوستان و آشنايان كرام و ارجمند، خويشان و بستگان 
مع��زز، خانم  ه��ا و آقاي��ان كه قبول زحم��ت فرموده از 
اقصي نقاط كش��ور به مناس��بت درگذشت شادروان 
آقاي س�يد ناصرالدين مشعشعي صهر حضرت آقا 
منصور ميرزا مشعش��ع طاب ثراه با حضور و ش��ركت در 
مراس��م تش��ييع و تدفين در محال قره  قويونلو ماكو و 
مجلس ترحيم در ش��هر تبريز موجبات تس��كين آام و 
تساي خاطر همسر و  فرزندان آن مرحوم و بازماندگان 
را فراهم آورده اند صميمانه قدرداني مي شود و توفيقات 

همگان را از خداوند متعال مسألت دارم. 
سيد نظام الدين مشعشعي 

مسافر تنها نازنين مادرم حاجيه عفت واحد 
سي وسومين سال پروازت گرامي باد.

دخترت زهره بكتاش

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

آگهی تغییرات
 شرکت کاوه صنعت آتروپاد با مسئولیت محدود

 به شماره ثبت 481634 و شناسه ملی 14005348569 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/01/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : - رس���ول نیازی ثمرین به ش���ماره ملی 
1467263151 و منصور نیازی ثمرین به شماره ملی 1467462810 هر 
یک با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه های خود را به 
مبلغ 500000000 ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
10000000ریال به مبلغ 1000000000ریال افزایش یافت و ماده مربوط 
در اساسنامه اصاح گردید. - شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش 

سرمایه به شرح فوق می باشد . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)317993(

آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان مهر اقتصاد سهامی خاص
 به شماره ثبت 500860 و شناسه ملی 14006293211 

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/04/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی رجبی دارای شماره 0065341341 به سمت 
رئیس هیات مدیره مجتبی نمازیان دارای شماره ملی 2002321442 به سمت عضو 
هیات مدیره سید محمد منصوری دارای شماره ملی 0068573324 به سمت عضو 
هیات مدیره محمود خسروی معبود دارای شماره ملی 0053773561 به سمت 
عضو هیات مدیره بهزاد فتحی 5010431033 به سمت نایب رئیس هیات مدیره 
 و مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته، برات، قرارداد ها و عقود با امضای مدیر عامل و یک نفر از 
اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء ثابت رئیس 
هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و 

اداری با امضای مدیر عامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)317994(

آگهی تغییرات شرکت ملی نفت ایران شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 4976 و شناسه ملی 10100260838 

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/02/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1395/12/29 

بتصویب   رسید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )317985(

آگهی تغییرات شرکت فواد البرز سپاهان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 308552 و شناسه ملی 10103465451 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/04/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 نش���انی مرکز اصلی شرکت به تهران شهر تهران-پامنار-کوچه شهید الیاس پرتوی-خیابان 
پامنار-پاک 41 -ساختمان گل-طبقه اول-واحد -34کدپستی 1117733693 تغییر یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )317986(

 آگهی تغییرات شرکت پویا سامانه همکاران با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 460697 و شناسه ملی 14004408538

 به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/09/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل 
ش���رکت به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، اباذر ، خیابان 
 گلس���تان یکم ، خیابان بوستان یکم ، پاک 21 ، س���اختمان بارمان ، طبقه سوم ، واحد 18 به 

کد پستی1471694555 تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )317987(

آگهی تغییرات شرکت کوروش سرمایه پاسارگاد سهامی خاص
 به شماره ثبت 497522 و شناسه ملی 10260680520 

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/01/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملی 10100617632 بسمت 
بازرس اصلی و سپیده یوسفی کد ملی 1288084196 بسمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )317989(

آگهی تغییرات شرکت پویا سامانه همکاران
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 460697 

و شناسه ملی 14004408538 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/05 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : آقای احس���ان زرین کوب به 
شماره ملی 4132509699 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره. آقای 
سیدحامد شهیدی به شماره ملی 1533942439 به سمت رئیس هیئت 
مدیره. آقای مسعود غفوری به شماره ملی 3875189124 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1399/7/30 انتخاب شدند دارندگان حق امضاء 
و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات و عقود اسامی 
و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت 

مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )317988(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی کار و تدبیر تهران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 104665 

و شناسه ملی 10101485576
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/13 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - آقای مسعود زواری به شماره ملی 0011514922 خارج از 
هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل 2 - آقای سیدکمال حسینی فرد به شماره 
ملی 2063674752 بعنوان رئیس هیئت مدیره 3 - آقای حس���ین زواری 
به شماره ملی 2091842281 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره 4 -آقای 
حسن زواری به ش���ماره ملی 2091856223 بعنوان عضو هیئت مدیره 
انتخاب شدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته 
، بروات ،قراردادها و عقوداسامی با امضاء مشترک رئیس و نایب رئیس هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )317990(

 آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صوفیا طب سهامی خاص
 به شماره ثبت 231985 و شناسه ملی 10102730081 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/05/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : موارد ذیل به موضوع ش���رکت الحاق و ماده 
مربوطه در اساس���نامه اصاح گردید: خریدوفروش واردات وصادرات انواع 
دارو ومواداولیه دارویی وملزومات دارویی وتجهیزات پزشکی وبیمارستانی 
وکلیه آرایش���ی وبهداشتی ،اخذ واعطا نمایندگی از ویا به اشخاص حقیقی 
وحقوقی داخلی وخارجی ،اخذ وام واعتبارازکلیه بانکها وموسس���ات مالی 
واعتباری ،شرکت در مناقصات ومزایده های بخش های دولتی وخصوصی 
،خرید تکنولوژی ودانش فنی وانجام هرگونه عملیات در ارتباط با فعالیت های 
ش���رکت. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای 

ازم 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )317991(

آگهی تغییرات شرکت پاایش پارسیان سپهر سهامی خاص
 به شماره ثبت 389021 و شناسه ملی 10320393136 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/21 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردید. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)317977(

آگهی تغییرات شرکت فواد اکسین خوزستان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 248247 و شناسه ملی 10102888400 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/20 و نامه شماره 18699 مورخ 
1397/07/17 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای 
سال مالی 1396 به تصویب رسید موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی 10840017999 به عنوان 
بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی 10100182550 به عنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )317980(

آگهی تغییرات 
شرکت بهین تاش تارا سهامی خاص به شماره ثبت 330935 

و شناسه ملی 10103678485 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/01/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : عبارت ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق 
و ماده 2 اساس���نامه اصاح گردید :خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه 
اقام مجاز بازرگانی از جمله مواد غذایی و آشامیدنی ،محصوات کشاورزی و 
محصوات آرایشی و بهداشتی، انجام عملیات امور ساختمانی -اخذ و اعطای 
نمایندگی در داخل و خارج از کشور- اخذ وام و تسهیات از بانکهای داخلی و 
خارجی بصورت ریالی و ارزی -شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و 

خصوصی و خدمات بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای ازم . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)317981(

آگهی تغییرات
 شرکت فنی وبازرگانی پترو صنعت جاده ابریشم سهامی خاص

 به شماره ثبت 359299 و شناسه ملی 10104072930 
به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/08/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امین نجفی دوبنداری به شماره ملی 1920076344 و 
سعید احسانی به ش���ماره ملی 1741025753 به ترتیب به سمت بازرس اصلی و 
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . حمید سدیره به شماره ملی 
1930562391 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و فرزاد سدیره به شماره 
ملی 2298382239 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و کریمه امیدی به شماره 
ملی 1827981490 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل – چک – سفته – برات- قراردادها 
و عقود با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)317982(

آگهی تغییرات
 شرکت تکنولوژی الکترونیک و سیستمهای کنترل کنترونیک 

سهامی خاص به شماره ثبت 40936 و شناسه ملی 10100863161
 به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/04/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396/12/29 
بتصویب رسید. محمد حس���ن درویش ش م 0043227996 - احمد امیدی 
ش م -0045435219 سیدمحسن موس���وی نسب ش م 0042522056 
 - علیرض���ا ملک اس���معیلی ش م 0039900134 و اس���معیل آذربهرام
 ش م0039967212 برای 2 س���ال به عنوان اعض���ای هیات مدیره تعیین 
گردیدند. آقایان مهرپور شاه محمدی ش م 0044992734 و خسرو مدرسی 
به ش م 4591017117به ترتیب بعنوان بازرس قانونی و علی البدل برای یکسال 
مالی تعیین گردیدند. روزنامه اطاعات جهت درج آگهی و اطاعیه های مربوط 

به شرکت تعیین گردید . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )317983(

آگهی تغییرات شرکت تکنولوژی الکترونیک و سیستمهای 
کنترل کنترونیک سهامی خاص

 به شماره ثبت 40936 و شناسه ملی 10100863161 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/31 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : احمد امیدی به ش���ماره ملی 0045435219 سمت مدیر 
عامل و عضو هیئت مدیره ، س���ید محسن موس���وی نسب به شماره ملی 
0042522056 رئیس هیئت مدیره ، علیرضا ملک اسمعیلی به شماره ملی 
0039900134 نایب رئیس هیئت مدیره ، محمدحسن درویش به شماره 
ملی 0043227996 عضو هیئت مدیره و اسمعیل آذربهرام به شماره ملی 
0039967212 عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اس���ناد و کلیه اوراق 
تعهد آور از جمله چک ها ، سفته ها، بروات و قراردادها با امضاء 3 نفر از 5 نفر از 

اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )317984(

آگهی تغییرات شرکت منحله رایان انرژی فروز
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 440791 و شناسه ملی 10320881809

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : آقای مجتبی طزری به شماره ملی 0083076557 به 

عنوان مدیر تصفیه به مدت 2 سال انتخاب گردید.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )317969(

آگهی تغییرات شرکت کارگزاری پگاه یاوران نوین 

سهامی خاص به شماره ثبت 226216 و شناسه ملی 10102673831 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/21 و مجوز سازمان بورس 

بش���ماره 122/39747 مورخ 97/7/9 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام شرکت به کارگزاری نگاه 

نوین تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )317970(

آگهی تغییرات شرکت صنعتی سپنتا سهامی عام
 به شماره ثبت 7253 و شناسه ملی 10100328356 

به استناد صورتجلس����ه هیئت مدیره مورخ 1397/09/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای 
ابوالفضل آمره به ش����ماره ملی 5718856133 به نمایندگی از ش����رکت لوله و پروفیل سپنتا 
تهران)س����هامی خاص( ش.م 10102610680به سمت رئیس هیات مدیره 2 - آقای همایون 
ابوعلی شمش����یری به شماره ملی1817880276 به نمایندگی از شرکت پخش سراسری لوله 
و پروفیل س����پنتا )سهامی خاص( ش.م 10100452935 به نایب رئیس هیات مدیره 3 - آقای 
اکبر اعایی به شماره ملی 1581621957 به نمایندگی از شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا 
)س����هامی خاص( ش.م 10102442357 به سمت عضو هیات مدیره 4 - آقای سعید سیاحی 
به ش����ماره ملی 1988257069 به نمایندگی از شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر)سهامی 
خاص( ش.م 10100548970به س����مت عضو هیات مدیره 5 - آقای امیر جعفری برواتی به 
شماره ملی 2991309679 به نمایندگی از موسسه بنیاد پانزده خرداد ش.م 10100182809 به 
سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیر عامل و یک عضو هیات مدیره و یا دو 
عضو هیات مدیره و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )317975(

آگهی تغییرات
 شرکت تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب سهامی خاص

 به شماره ثبت 156727 و شناسه ملی 10800057950 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای 
علی احمدی نیری با کد ملی 0079030882 به نمایندگی از شرکت تولیدی و صنعتی 
شاهین روی سپاهان به س���مت رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا خوشکام با کد 
ملی 1827986352 به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و خانم شهرزاد شادپور با کدملی 
0040148981 به عنوان مدیرعامل وعضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب 
گردیدند. کلیه اس���ناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک سفته بروات و عقود قراردادهای 
اسامی با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در 
غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر ش���رکت و سایر نامه ها و 
مکاتبات اداری منفردا با امضا مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی 
از اعضا هیات مدیره همراه با مهر ش���رکت معتبر می باشد . اختیارات مدیرعامل بشرح 

بندهای 1و3و6 و11و12و17 ماده 38 اساسنامه تعیین گردید . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )317976(

آگهی تغییرات
 شرکت پاایش پارسیان سپهر سهامی خاص

 به شماره ثبت 389021 و شناسه ملی 10320393136 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/06/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : س���رمایه ش���رکت از مبلغ 10000000000 ریال به 
 مبلغ 4500000000000 ریال منقس���م به 4500000000 س���هم

 1000 ریال���ی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال ش���ده افزایش یافت و 
مبلغ 2500091000 ریال بموجب گواهی شماره 100/97/581 مورخه 
1397/6/7 بانک پارسیان شعبه بلوار کشاورز پرداخت گردیده است. ماده 
 مربوطه در اساس���نامه اصاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 

فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)317978(

آگهی تغییرات شرکت فواد اکسین خوزستان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 248247 

و شناسه ملی 10102888400 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/01 
 و نامه ش���ماره 18699 مورخ 1397/07/17 س���ازمان خصوصی سازی
 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح 
ذیل انتخاب گردیدند. : ش���رکت س���رمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
کشوری با شناس���ه ملی 10101154437 - شرکت سرمایه گذاری صدر 
تأمین با شناس���ه ملی 10101924696 - شرکت سرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی با شماره ملی 10101044869 - گروه ملی صنعتی فواد ایران 
با شناسه ملی 10860719168 - شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان 

اکسین با شماره ملی 10420338003 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )317979(

آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر سهامی خاص
 به شماره ثبت 237234 و شناسه ملی 10102781241 

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :  
آقای علی رنجبر حسن باروق دارای کد ملی 6038796630 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به نمایندگی ش���رکت گلتاش شناسه ملی 10260244573 آقای علیرضا 
موس���وی جهان آباد دارای کد ملی 4220050841 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به نمایندگی شرکت پاکسان شناسه ملی 10100364988 آقای علی اکبر 
محمودی دارای کد ملی 0057869529 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 
به نمایندگی شرکت صنایع بهداشتی ساینا شناسه ملی 10102239945 برای 
مدت باقی مانده دوره تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و عقد قرارداد و عقود اسامی با امضای مدیر عامل 
و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر 

عامل به همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)317972(

آگهی تغییرات
 شرکت نجات ایمن دانا پایه سهامی خاص

 به شماره ثبت 477009 و شناسه ملی 14005139752 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد مبشر به شماره ملی 0451050886 
آقای سعید درایه به شماره ملی 0040782247 آقای حسین صیرفی به 
ش���ماره ملی 0450342646 آقای هادی سلیمانی ملکان به شماره ملی 
0452447895 به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت 2 س���ال انتخاب 
شدند ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به 95/12/30 بتصویب 
رسید. موسسه حسابرسی و توسعه مدیریت امین آزمون دارای شناسه ملی 
10320466885 بعنوان بازرس اصلی و آقای غامرضا خواجوی بعنوان 

بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )317973(

آگهی تغییرات شرکت کاسل نوش سهامی خاص
 به شماره ثبت 3646 و شناسه ملی 10195006456 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/02/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت درسال مالی 
منتهی به س���ال 1396 به تصویب رسید، موسسه آتیه اندیش نمودگر به 
شناسه ملی 10103297965 بعنوان بازرس اصلی و هاشم صرافی مایری 
به کد ملی 3932501349 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
انتخاب گردیدند. -روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و 
موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار )317974(

اناه و انا اليه راجعون

با نهايت تأثر و تأس��ف درگذشت انساني شريف و پدري 
مهربان و فداكار مرحوم هرمز اس�حاقي)خلخالي( 

را به اطاع كليه دوستان و آشنايان مي رساند.
به همين مناس��بت مجلس ترحيمي در روز يكش��نبه 
مورخ 97/10/23 از س��اعت 15 الي 16:30 در مسجد 
خاتم اانبي��اء واقع در تهران پ��ارس، فلكه اول، خيابان 
حسيني)بهار س��ابق(، بين خيابان109 و 111 برگزار 

مي گردد.
حضور ش��ما سروران گرامي در اين مراسم باعث شادي 

روح آن مرحوم و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
از طرف خانواده هاي داغدار: اس�حاقي، عمراني، 

احمدي، آبي، صيادي و ساير منسوبين

همكار گرامي
 جناب آقاي بيژن آبي

مصيبت وارده را به ش��ما و خانواده محترم و داغدارتان 
تس��ليت مي گوييم، از خداون��د متعال براي آن مرحوم 
رحم��ت اله��ي و براي بازمان��دگان صبر و ش��كيبايي 

آرزومنديم.
اعضاي تحريريه روزنامه اطاعات 

آقايان: 
آذرني�ا � آقاي�ي � اميري � بردب�ار � پورعالي � 
تبري�زي � حي�درزاده � خان�ي � داودبيگ�ي � 
درويشي � دين پرست � داهی آذر � جال رفيع 
� رضا رفيع � س�ام � رضوي � حبيب اه صادقي 
� طوس�ي نژاد � ظري�ف � حبي�ب عبدالله�ی � 
صالح � فارسي � فرازمند � فيضي � قاسم زاده � 
قطبي � قهرماني � كاظمي مير � كرابي � كاظم لو 
� كياني � مازوجي � ميري خاني � ميرزاآقاس�ي 
� تاج محمد  كاظمي � نجفی � نرجه � نفيس�ي � 
ويژگان � يزدان پرس�ت � يغمايي � هاش�ميان � 

دوستي � دهقان.
خانم ها:

باقرن�ژاد � تيم�وري � زمان فش�مي � گردان � 
نظ�ري � مهدوي � واع�ظ محرابي � يار محمدي 

� طاهري � ميرزايي 
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خروج نیروهای آمريکايی از سوريه آغاز شد
 سرویس خارجی: خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی ائتاف ضد داعش 

اعام کرد که آمریکا خروج نیروهایش از سوریه را آغاز کرده است.
یک مسئول در وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( به خبرگزاری فرانسه گفت که 
ارتش آمریکا از دیروز جمعه خارج کردن نیروها و تجهیزات خود از سوریه را 
آغاز کرده است.پیش از این نیز شبکه سی ان ان اعام کرده بود که آمریکا طی 
چند روز اخیر تعدادی از تجهیزات خود را خارج کرده است.یک مسئول در 
دولت آمریکا که از روند این عملیات آگاه است گفت خروج تجهیزات نشانگر 

آغاز خروج آمریکا از سوریه است.
این درحالی اس���ت که جدول زمانی برای عقب نشینی کامل ۲۰۰۰سرباز 
آمریکایی هنوز مشخص نیست.در این راستا وزارت خارجه روسیه در اولین واکنش 
به اعام آغاز خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تأکید کرد که باید ارتش سوریه 
کنترل مناطقی را که آمریکایی ها از آنجا خارج می شوند، در دست بگیرد. ماریا 
زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: خروج نیروهای آمریکایی از 
مناطق سوریه باید تحت نظارت دولت سوریه باشد و دولت سوریه باید کنترل 

مناطقی را که نیروهای آمریکایی از آنجا خارج می شوند در دست بگیرد.
 وی تأکید کرد که ازم است در سایه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه 
مذاکراتی میان کردها و دمشق برگزار شود. زاخارووا تأکید کرد: ما فکر می کنیم که 
آمریکا می خواهد در سوریه بماند و نمی توانیم به حرف های آمریکا درباره خارج 
کردن نیروهایش از سوریه اعتماد کنیم چراکه شاهد استراتژی رسمی از سوی 
این کشور نبوده ایم. در چنین شرایطی »ژان ایو لودریان« وزیر امور خارجه فرانسه 
گفت کشورش متعهد است به محض دستیابی به راه حل سیاسی نیروهایش را 
از سوریه خارج کند. لودریان گفت: ما در سوریه حضوری اندک داریم.خبر دیگر 
اینکه دستیار ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور سیاسی بر ضرورت حفظ و 
تکمیل همکاری های سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه برای حل بحران سوریه 
تاکید کرد. حسین جابری انصاری در محل ضیافت های وزارت خارجه روسیه 
و در دیدار با معاون وزیر امور خارجه و نماینده ویژه رییس جمهوری روسیه 

در امور سوریه این مطلب را بیان کرد.
 وی افزود: همکاری های ایران، روسیه و ترکیه در قالب فرمت آستانه، 
مهم بودن خود را در چند سال گذشته به خوبی نشان داده است. در این حال 
فیصل مقداد معاون وزیر خارجه سوریه گفت: کشورهای اروپایی برای بازگشایی 
سفارتخانه هایشان در دمشق با ما تماس می گیرند. فیصل مقداد همچنین اعام 
کرد کشورش تماس با کردها در شمال این کشور را به دنبال تاش ترکیه برای 
مداخله نظامی در این منطقه آغاز کرده است. همزمان گروه های ُکرد سوریه ضمن 
استقبال از سخنان فیصل مقداد درباره برقراری تماس و گفت و گو با آنان ابراز 

امیدواری کردند که کانال های ارتباطی میان کردها با دمشق فعال شود.
در خب���ری دیگرپس از بحث و جدل های اخیر در لبنان پیرامون دعوت 
یا عدم دعوت از س���وریه برای شرکت در نشست اقتصادی اتحادیه عرب در 
بیروت، »نبیه بری« رئیس پارلمان لبنان خواستار تعویق در برگزاری این نشست 
شد. همچنین شبکه تلویزیونی »ان.بی.ان« لبنان وابسته به نبیه بری در اعتراض به 
دعوت نشدن سوریه به نشست اقتصادی اتحادیه عرب در بیروت اعام کرد 
که این نشست را تحریم می کند. خبر دیگر اینکه منابع سوری از فرمان عفو 
ریاست جمهوری برای حدود ۲۴هزار جوانی که از خدمت نظامی در دوران 
جنگ علیه تروریسم فرار کرده بودند، خبر دادند. اما در تحوات میدانی، روزنامه 
الوطن سوریه به نقل از منابع محلی نوشت، در پی حمله تروریست های داعش 
به شهرک الشعفه در دیر الزور سوریه، پنج سرباز انگلیسی وابسته به نیروهای 

ائتاف بین المللی کشته و شماری نیز زخمی شدند. 
از سویی انفجار یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده متعلق به گروه 
تروریستی تحریر الشام در شهر ادلب در شمال غرب سوریه یک کشته و چند 

زخمی برجای گذاشت.

ماهاتیر محمد: ورزشکاران اسرائیلی حق ورود به مالزی را ندارند
ایرنا: ماهاتیرمحمد نخست وزیر مالزی اعام کرد 
که این کشور مجوزهای ازم برای ورود ورزشکاران 
اسرائیلی به مالزی و شرکت آنها در مسابقات پاراشنای 
جهانی 2019 را که در ش���هر کوچین مالزی برگزار 
می شود، صادر نخواهد کرد. وی با تاکید بر سیاست 
مالزی در حمایت از مردم فلسطین گفت: براساس این 
سیاست، مالزی مجوز ورود ورزشکاران اسرائیلی برای 
حضور دراین مسابقات را صادر نمی کند. اظهارات 

نخست وزیر مالزی پس از آن مطرح شد که برخی رسانه ها گزارش هایی در 
مورد اعمال فشار صهیونیست ها بر مالزی برای دریافت ویزای ورود ورزشکاران 
این رژیم به مالزی برای شرکت در مسابقات پاراشنای جهانی 2019 را مطرح 

کرده بودند. 
حذف نام فلسطین و جايگزينی رژيم صهیونیستی در کتب درسی مغرب
ابنا: همزمان با رقابت برخی رژیم های عربی برای سازش با رژیم صهیونیستی، 
در کشور مغرب کتابی درسی چاپ و منتشر شده که در آن نام فلسطین از نقشه 
منطقه حذف و نام رژیم صهیونیس���تی جایگزین آن شده است. فعاان مغربی 
تصاویری از صفحات یک کتاب درسی را در این کشور منتشر کردند که در 
آن با حذف نام کشور فلسطین از نقشه منطقه، نام اسرائیل جایگزین آن شده 
و همه آثار اسامی به ویژه مسجد ااقصی متعلق به اسرائیل دانسته شده است.
در این کتاب، قدس به عنوان پایتخت اسرائیل و شهر مقدس یهودیان معرفی 
ش���ده اس���ت! در این کتاب ادعا شده است: اسرائیل کشوری است که یهودیان 
در سال 1948 آن را بنیان نهادند و اکنون فلسطینیان عرب و یهودیان اسرائیلی 

در آن سکونت دارند! 
کشته شدن اولین خبرنگار در سال ۲۰۱۹

ابنا: »جاوید نوری« خبرنگار جوانی که به عنوان 
مجری در یک رادیوی محلی به نام »رادیو نشاط« در 
وایت فراه افغانستان فعالیت می کرد به دست طالبان 
تیرباران شد.بدین ترتیب او نخستین خبرنگاری است 
که در سال 2019 به قتل می رسد.افراد طالبان، جاوید 
نوری را در مسیر راه از خودرو پایین آورده و تیرباران 
کردند.س���ازمان گزارشگران بدون مرز هم اعام کرد 
جاوید نوری اولین خبرنگار در جهان اس���ت که در 
س���ال 2019 کشته شد.گروه طالبان هم مسئولیت قتل جاوید نوری را برعهده 

گرفت و او را مامور دشمن خواند. 
قانونگذاران انگلیسی خواستار ايجاد معاونت گرسنگی شدند

ایرنا: نمایندگان یک کمیته پارلمانی انگلیس در واکنش به افزایش آمار فقر، 
بی خانمانی و سوءتغذیه ده ها هزار کودک در این کشور خواستار ایجاد معاونت 
گرسنگی در دولت شدند.کمیته پارلمانی نظارت بر محیط  زیست در گزارشی تند، 
دولت محافظه کار »ترزا می« را به نادیده گرفتن عمق معضل گرسنگی در جامعه 
انگلیس متهم کرد و گفت که با این مساله به عنوان یک مشکل خارجی برخورد 
می شود. بر اساس این گزارش، انگلیس در صدر فهرست کشورهای اروپایی قرار 
دارد که به لحاظ امنیت غذایی رتبه پایین دارد. »ناامنی غذایی« اصطاحی است 
که بر اساس آن افراد به طور مرتب قادر به تأمین مواد غذایی سالم نیستند. این 
گزارش یادآور می شود که استفاده از بانک های غذا در پی اجرای ریاضت های 

اقتصادی، 52 درصد افزایش یافته است. 
پسر ترامپ، پناهجويان را حیوانات خطرناک خواند

ایرنا: »دونالد ترامپ جونیور« پسر ارشد رئیس 
جمهوری آمریکا در اظهاراتی جنجال برانگیز پناهجویان 
و مهاجران را به حیوانات خطرناک تشبیه کرد.ترامپ 
جونیور در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: "می دانید 
چرا می توانید یک روز را در باغ وحش لذت ببرید؟ 
زیرا دیوارها کارس���از هستند." اظهارات پسر ارشد 
ترامپ که قبا هم آوارگان سوری را با کاسه ای از 
آبنبات های مسموم مقایسه کرده بود، انتقادهایی را در 

این شبکه اجتماعی برانگیخته است. 
روسیه: بی بی سی حامی داعش است

ابنا: مقامات روس���یه، ش���بکه تلویزیونی بی بی سی را به انتشار ایده های 
داعش متهم و اعام کردند بر برنامه های این شبکه تلویزیونی به صورت دائم 
نظارت می کنند. نهاد نظارت بر ارتباطات روسیه در بیانیه ای با اشاره به این که 
موضوع بر سر نقل قول های ابوبکر البغدادی سر کرده داعش است، اعام کرد 
مضمونی که دیدگاه های ایدئولوژیکی سازمان های تروریستی را منتشر می کند در 
سایت شبکه بی بی سی شناسایی شده است. در این بیانیه آمده است کارشناسان 
مشغول بررسی این موضوع هستند که آیا این مضمون به معیارهای قانون مبارزه 

با افراطی گری در روسیه پایبند است یا نه. 
رئیس پیشین سیا: پوتین بزرگ ترين هديه برای ناتو است

ایس���نا: دیوید پترائوس، رئیس پیشین سازمان 
اطاعات مرکزی آمریکا )س���یا( از افزایش فعالیت 
نظامی آمریکا و ناتو در شرق اروپا حمایت کرد و در 
عین حال گفت که از زمان پایان جنگ سرد، رهبری 
روسیه دلیل جدیدی برای ادامه حیات ناتو ایجاد کرده 
است. پترائوس که در یک کنفرانس در دهلی نو سخن 
می گفت، تصریح کرد: وادیمیر پوتین از زمان جنگ 
سرد به این سو، بزرگ ترین هدیه برای ناتو محسوب 
می ش���ود چون او دلیل جدیدی برای ادامه حیات ناتو ایجاد کرده اس���ت. او با 
اشاره به تهدید روسیه، گفت چین هم جزو کشورهایی است که نظم جهانی را 

مورد تهدید قرار داده است. 
جلیقه زردهای فرانسه حساب های بانکی خود را خالی می کنند

ایرنا: معترضان جلیقه زردها در فرانس���ه قصد دارند در اقدامی هماهنگ 
حس���اب های خود را خالی کرده و نظام بانکی و دولت فرانس���ه را به نحوی 
مسالمت آمیز برای اجرای اصاحات مدنظر خود تحت فشار قرار دهند.جلیقه 
زردها می خواهند تا جایی که می شود از حساب های بانکی خود برداشت کنند 
تا به زعم خود بانک های فرانسوی را تضعیف کنند و دولت به نحو قانونی و 
بدون خشونت به وحشت بیفتد. یکی از اهداف جلیقه زردها این است که دولت 
را وادار کنند با برنامه پیشنهادی همه پرسی شهروندان موافقت کند. از سویی 
برخی شرکت های تجاری فرانسوی اعام کرده اند از بابت اعتراضات و تظاهرات 

جلیقه زردها، بیش از ۶0 میلیون دار خسارت دیده اند. 
آخرين رئیس مجلس شوروی درگذشت 

ایرنا: آناتولی لوکیانوف که در دو سال آخر عمر 
اتحاد جماهیر شوروی سابق رئیس پارلمان آن بود 
در 88 سالگی بر اثر بیماری قلبی و کهولت سن در 
بیمارستان مرکزی مسکو درگذشت. وی در سال 1990 
میادی بجای میخاییل گورباچف که در انتخابات به 
مقام رئیس جمهوری اتحاد جماهیر شوروی رسید، 
رئیس شورای عالی )پارلمان( شوروی شد. لوکیانف 
از س���ال 1987 تا 1988 دبیر کمیته مرکزی حزب 

کمونیست شوروی بود. وی ابتدا طرفدار و دوست گورباچف رئیس جمهوری 
شوروی بود اما سپس مخالف سرسخت وی شد و در مبارزات علیه او گوی 
رقابت را از دیگر همحزبی های خود ربود. او در سال 1992 به اتهام حمایت 

از کودتا علیه حکومت گورباچف زندانی شد. 
اعتصاب، فعالیت فرودگاه های آلمان را مختل کرد

ایرنا: اعتصاب کارکنان امنیتی سه فرودگاه آلمان، برنامه پرواز هواپیماها در 
این کشور را مختل کرد.پیشتر اتحادیه تجاری آلمان مستقر در برلین از کارکنان 
فرودگاه های »دوسلدورف«، »کلن بن« و »اشتوتگارت« دعوت کرده بود دست 
از کار بکشند. صدها پرواز در این سه فرودگاه لغو شده اند که به سرگردانی 
110 هزار مس���افر منجر ش���د. فرودگاه های دیگر در آلمان نیز تحت تاثیر این 
اعتصاب قرار گرفته اند، از جمله در برلین 90 پرواز در فرودگاه »تگل« و چهار 

پرواز دیگر در فرودگاه »شونفلد« لغو شدند. 
ترزا می: حتمًا ۲۹ مارس از اتحاديه اروپا خارج می شويم

مهر:  نخست وزیر انگلیس با رد هرگونه تعویق 
در انجام »برگزیت«، گفت: لندن حتماً 29 ماه مارس 
سال جاری میادی )9 فرودین 1۳98( از اتحادیه اروپا 
خارج خواهد شد. »ترزا می« هرگونه تعویق خروج 
لندن از اتحادیه اروپا را رد کرد. این در حالیست که 
مجلس عوام انگلیس در حال بحث و بررسی پیرامون 
پیش نویس توافق ترزا می با اتحادیه اروپا پیرامون 
خروج لندن از این اتحادیه موسوم به »برگزیت« است. 
سخنگوی نخست  وزیر انگلیس هم تصریح کرد: ترزا می آماده می شود حتی 

بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شود. 
روسیه: تهديدات انگلیس را بی پاسخ نمی گذاريم

مهر: سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به تهدیدات انگلیس علیه 
کشورش هشدار داد: به تهدیدهای لندن واکنش نشان می دهیم. ماریا زاخارووا 
اعام کرد: مس���کو از اظهارات نظامی گرایانه وزیر دفاع انگلیس متحیر ش���ده 
اس���ت. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: اگر امنیت روسیه مورد تهدید 
قرار گیرد، روس���یه به نحو مقتضی به آن واکنش نش���ان خواهد داد. وی افزود: 
 به هر اقدامی که امنیت روسیه یا متحدان ما را با مخاطره مواجه سازد، واکنش 

بهنگام خواهیم داشت. 
رهبر مخالفان، پیروز انتخابات رياست جمهوری کنگو شد

ایرنا: کمیته انتخاباتی جمهوری دموکراتیک کنگو 
»فلیکس شیس���کدی« رهبر مخالفان در کنگره این 
کش���ور را برنده نهایی انتخابات ریاست جمهوری 
کنگ���و اعام کرد.خبرگزاری »رویترز«، پیروزی این 
رهبر مخالف در انتخابات ریاست جمهوری کنگو را 
که در فضایی پر آش���وب برگزار شد، شگفت انگیز 
توصیف کرد و نوش���ت: این نتیجه، زمینه را برای 
اولین انتقال مسالمت آمیز قدرت دموکراتیک در این 

کشور ایجاد می کند. 

كوتاه از سراسر جهان

سرویس خارجی:  نماینده ولی 
فقیه در عراق با سفر به استان کرکوک، 
با روحانیون و دانشگاهیان این استان 
دیدار و بر لزوم انس���جام و همدلی 
میان شیعه و سنی تاکید کرد.آیت اه 
سید »مجتبی حسینی«، نماینده ولی 
فقیه در عراق با سفر به استان های 
»صاح الدین« و »کرکوک« در شمال 
عراق با مردم، روحانیون، دانشگاهیان، 
رزمندگان و خانواده های ش���هدای 
جن���گ علیه داعش دیدار و گفتگو 

کرد.
  وی در سفر به کرکوک مورد 
استقبال اساتید و دانشجویان دانشگاه 
کرکوک ق���رار گرفت و در جمع 
آن���ان در خصوص اهمیت زندگی 
مسالمت آمیز از منظر اسام سخن 
گفت.آیت اه سید »مجتبی حسینی« 
همچنین پس از ایراد س���خنرانی در 
دانش���گاه با حضور در حسینیه اهل 
البیت )ع( و س���پس مسجد جامع 
ب���زرگ کرکوک ، با مردم و علما و 
بزرگان اسامی دیدار و گفتگو کرد.

ایش���ان در نشست مشترک با 
روحانیون و بزرگان شیعه و اهل سنت 
به نقل از آیت اه العظمی سیستانی ، 
مرجعیت عالی عراق، شیعه و سنی را 
نفس )جان( واحد دانست و بر انسجام 
وح���دت و همدلی آنها تاکید کرد.  
نماینده ولی فقیه در عراق همچنین 
با حضور در شهر »طوزخورماتو« در 
استان »صاح الدین« با خانواده های 
شهدا و مجاهدین و اقشار مختلف 

مردم این شهر دیدار کرد. 
 وی گفت: همانگونه که انسان  

بای���د از نفس خود مراقبت کند که 
شیطان وارد نفسش نشود همانطور 
هم باید مواظب شهر، وطن و خاکش 

باشد که شیطانی مثل داعش به آنجا 
تجاوز نکند.

آیت اه حس���ینی با اشاره به 
تصاویر ش���هدا تاکید کرد : اینها از 
کسانی بودند که هم مبارزه با نفس 
داشتند هم با دشمن دین و وطن خود 
جنگیدند و بر همین اساس درجات 

رفیعی در بهشت را خداوند به آنان 
وعده داده است.  نماینده ولی فقیه 
در عراق همچنین مراتب س���ام و 

دعاگویی حضرت آیت اه العظمی 
خامنه ای ، رهبر معظم انقاب را به 

مردم این شهرها اباغ کرد.
در تحولی دیگر، »برهم صالح«، 
رئیس جمهوری عراق در  سفر خود 
ب���ه »دوحه « با »تمیم بن حمد آل 
ثانی«، امیر قطر و مسئوان برجسته 

این کشور دیدار کرد.»برهم صالح« در 
این دیدار در سخنانی اعام کرد: عراق 
برای برقراری بهترین روابط با برادران 

عرب خود تاش می کند و خواستار 
تحکیم روابط میان کشورهای عربی- 
عربی و عربی- منطقه ای است.امیر 
قطر نیز ب���ه نوبه خود بر حمایت 
سیاسی و امنیتی کشورش از عراق  و 
عزم جدی دوحه برای توسعه روابط 

برادرانه با بغداد تاکید کرد.

در همی���ن حال، منابع خبری 
اعام کردند : امیر قطر درخصوص 
س���رمایه گذاری یک میلیارد داری 

برای بازس���ازی عراق اعام آمادگی 
کرده اس���ت.به گفته این منابع، در 
این دیدار دو طرف توافق کردند که 
ی���ک خط دریایی با هدف تبادات 
تجاری و روابط اقتصادی میان بندر 
»حمد« در قطر و بندر »ام قصر « در 
بصره عراق ایجاد کنند.بندر حمد با 

ظرفیت بارگیری هفت میلیون و 5۰۰ 
هزار کانتینر در سال بزرگترین بندر 

خاورمیانه محسوب می شود.
در خبر دیگری، » وال استریت 
ژورن���ال« آمریکا اعام کرد: برخی 
مسوان عراقی در جریان سفر اخیر 
پمپئو به عراق، از وی خواستار تداوم 
حضور نظامی آمریکا در کشورشان 
ش���دند.این روزنامه بدون ذکر نامی 
از این مسوان عراقی، نوشت: این 
خواسته ها در سایه اعام خروج نظامی 
آمریکا از سوریه صورت گرفته است. 
همزمان، در پی انتشار خبری از سفر 
چند هیات عراقی به اراضی اشغالی ،  
وزیر دارایی رژیم صهیونیستی ، عراق 
را از لیست »دشمنان« این رژیم حذف 
کرد.»کحلون« اعام کرد: به موجب 
اختیاراتی که به وی داده شده، عراق 
را از لیست کشورهای دشمن حذف 

می کند.
لیست کش���ورهای دشمن به 
موجب قانون اسرائیل شامل سوریه، 
لبنان، یمن، ایران و عربستان است.در 
تحوات امنیتی نیز، انفجار خودروی 
بمب گذاری شده در منطقه »القائم« 
در غرب عراق دو کش���ته و دست 
کم ۲6 زخمی بر جا گذاش���ت. در 
همین حال، »محمد الحلبوسی« رئیس 
پارلمان عراق وقوع انفجار انتحاری در 
شهر »القائم« واقع در استان اأنبار را 
به شدت محکوم کرد.به گفته برخی 
منابع خبری، دولت عراق پس از این 
حمله، در استان های آزاد شده عراق 
از اشغال داعش تدابیر شدید امنیتی 

اعام کرد.

تاکيد نماينده ولی فقيه در عراق بر انسجام و همدلی شيعه و سنی

 سرویس خارجی: نیکاس 
م���ادورو رئی���س جمه���وری 
ونزوئا به رغم کارش���کنی های 
آمریکا، با ادای س���وگند در مراسم 
تحلیف خود، دومین دوره ریاست 

جمهوری اش را آغاز کرد. 
مادورو که در س���ال ۲۰13 
برای نخستین بار رئیس جمهوری 
ونزوئا ش���د، پس از پیروزی در 
انتخابات سال ۲۰18 برای بار دوم 

به این سمت انتخاب شد.
 با وجود فش���ارهای موجود 
از س���وی آمریکا و متحدانش در 
آمریکای اتین علیه دولت ونزوئا، 
مراسم تحلیف مادورو برگزار شد 
و وی برای دومین بار س���وگند 

یاد کرد.
 امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع 
کش���ورمان به نمایندگی از رئیس 
جمهوری کشورمان برای حضور 
در مراسم تحلیف ریاست جمهوری 

ونزوئا به این کشور سفر کرد.
 مادورو به هنگام سوگند در 
برابر دی���وان عالی ونزوئا گفت: 
سوگند یاد می کنم که سوسیالیسم 

قرن بیست ویکم را بسازم.
 مادورو گفت، ۹۴کش���ور 
نمایندگان خود را برای شرکت در 

این مراسم فرستاده اند. به گزارش 
آسوشیتدپرس، صدها تن از مقامات 
ارشد دولتی که در ساختمان دیوان 

عالی حضور داشتند، پس از ادای 
سوگند، مادورو را تشویق کردند.

از سویی واشنگتن پست به نقل 

از یک مقام ناش���ناس گزارش داد 
که وزیر دفاع ونزوئا ماه گذشته از 
نیکاس مادورو خواسته بود استعفا 

ده���د در غیر این صورت خودش 
از کار کناره گیری خواهد کرد. در 
این حال مشاور امنیت ملی آمریکا 

در واکنش به آغاز دور دوم ریاست 
جمهوری مادورو در ونزوئا گفت 
که واش���نگتن به فشار علیه این 

کشور ادامه خواهد داد. جان بولتون 
اعام کرد که واشنگتن به افزایش 
فشار بر کاراکاس ادامه خواهد داد 

و آمریکا نی���کاس مادورو را به 
رسمیت نمی شناسد. 

پیش از ای���ن، وزارت امور 
خارجه روس���یه درباره هرگونه 
س���ناریوی نظامی علیه ونزوئا به 
ایاات متحده هش���دار داده بود. 
در چنین شرایطی رئیس جمهوری 
پاراگوئه هم اع���ام کرد، روابط 
دیپلماتیک کشورش با ونزوئا را 
قطع کرده و بافاصله دیپلمات های 
کشورش را از کاراکاس فرامی خواند. 
رئیس جمهوری پاراگوئه این موضوع 
را بعد از آن اعام کرد که مادورو 
برای دوره جدید ریاست جمهوری 
خود مراس���م تحلی���ف را به جا 
آورد. ای���ن در حالی اس���ت که 
رئیس جمهوری ونزوئا انتقادهای 
برخی کشورها از خود را مبنی بر 
این که به دلیل مناقشات مربوط به 
انتخابات سال گذشته میادی در 
ونزوئا، رهبری وی نامشروع است، 

رد کرده است. 
رئیس جمهوری پاراگوئه در 
یک سخنرانی تلویزیونی اظهار کرد: 
برای دفاع از آرمان های درس���ت، 
هیچ تبعات ب���دی وجود ندارد. 
آرمان آزادی و دموکراس���ی یک 

آرمان درست است. 

برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهوری ونزوئا به رغم کارشکنی های آمريکا 

حضور وزير دفاع ايران در مراسم تحلیف مادورو
امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
کشورمان ضمن حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهور 
ونزوئا با وی دیدار و گفت وگو کرد.امیر س���رتیپ 
حاتمی به نمایندگی از دولت جمهوری اسامی ایران 

در مراسم تحلیف »نیکاس مادورو« رئیس جمهوری 
ونزوئا حضور یافت. وزیر دفاع کشورمان همچنین 
در حاشیه این مراسم با  »اوو مورالس« رئیس جمهوری 

بولیوی دیدار و گفت وگو کرد.

سرویس خارجی: حمله پهپادی کم سابقه انصاراه 
به تجمع و مراس���م رژه نیروهای ائتاف سعودی در 
استان »لحج« یمن ، به کشته و زخمی شدن دهها تن 
از فرماندهان ارش���د و مقامات سیاسی بلندپایه ائتاف 

عربستان از جمله استاندار این استان منجر شد.
به گزارش خبرگزاری »اسپوتنیک «، چندین فروند 
پهپاد »قاصف K ۲ « انصاراه یمن پس از رصد دقیق 
اطاعاتی، رژه بزرگ و تجمع گسترده نیروهای ائتاف 
عربستان در پایگاه نظامی »العند«، واقع در استان »لحج« 
یمن را آماج حمات موشکی خود قرار دادند که در پی 
آن ، شمار زیادی از فرماندهان ارشد و مقامات سیاسی 

بلندپایه ائتاف سعودی کشته و زخمی شدند.
خبرگزاری »اس���پوتنیک « اعام کرد: در پی این 
حمات عاوه بر کش���ته ش���دن چندین تن، »عبداه 
النخعی« رئیس ستاد مشترک دولت مستعفی یمن ،»صالح 
الزندانی«، معاون رئیس ستاد مشترک ارتش این دولت ، 
»محمد صالح«، رئیس دستگاه اطاعات دولت مستعفی 

و »ثابت جواس« از فرماندهان نظامی این ائتاف نیز به 
شدت زخمی شده اند. همچنین شبکه خبری»الجزیره« 
نیز اعام کرد که استاندار »لحج« در میان زخمی شدگان 
ای���ن حمات قرار دارد.از س���وی دیگر و همزمان با 
ای���ن حمات، منابع یمنی از حمله دیگر یگان پهپادی 
ارتش انصاراه به مواضع ائتاف س���عودی، این بار در 
اس���تان »عسیر«، در جنوب عربستان خبر دادند که به 
هاکت ش���مار دیگری از نظامیان و مزدوران ائتاف 

عربی منجر شد.
در همین حال، دو غیر نظامی یمنی در ادامه حمات 
ارتش عربستان به شهرهای مرزی »رازح« و »منبه« در 
استان »صعده« واقع در شمال یمن کشته شدند.در چنین 
ش���رایطی، »انور قرقاش«، وزیر مشاور در امور خارجی 
امارات از حمله پهپادی یمنی ها به عناصر و سرکردگان 
وابس���ته به رئیس جمهوری مستعفی یمن و مزدوران 
ائتاف س���عودی-اماراتی در »لحج« که کشته و زخمی 

شدن دهها تن از آنها را درپی داشت، انتقاد کرد.

 کشته شدن چندين فرمانده ارشد ائتاف سعودي
 در حمله پهپادي انصاراه يمن 

سرویس خارجی: پکن در واکنش به تهدیدات آمریکا در دریای چین جنوبی  
موشک های کشتی زن بالستیک با قابلیت حمل کاهک هسته ای در شمال غربی 
چین مستقر کرد.چین در پاسخ به اقدامات تحریک آمیز آمریکا در دریای چین 
جنوبی، با به رخ کشیدن توان موشکی خود ،موشک هایی در خاک کشورش 

مستقر کرد که توانایی هدف قرار دادن کشتی های متوسط و بزرگ را دارند.
 در همین رابطه، منابع خبری اعام کردند:چین موش���ک های بالس���تیک 
» DF- ۲6« را در شمال غرب این کشور مستقر کرده که این موشک ها قابلیت 
حمل کاهک های هسته ای و معمولی را دارند و برد آنها 5۴71 کیلومتر است. 
این در حالی است که این نوع موشک ها قدرت آتش بی سابقه ای به چین می دهد 
که به وسیله آنها می تواند جزایر تحت قلمرو آمریکا که پایگاه هوایی »اندرسون« و 
سایر تأسیسات نظامی کلیدی این کشور در آنها قرار دارند را هدف قرار دهد.

 در چنین شرایطی،»چاک هیگل«، وزیر دفاع سابق آمریکا ضمن انتقاد از 
سیاست های رئیس جمهوری ایاات متحده،تاکید کرد:به اعتقادمن ترامپ اصا 
درکی از سیاست خارجی نداشته و وضعیت رهبری جهانی واشنگتن اکنون هیچ 

چشم اندازی از پیشرفت یا موفقیت ندارد.
 از سویی،»مایکل کوهن« وکیل پیشین ترامپ که حاضر به همکاری علیه وی 
با بازپرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات۲۰16آمریکا شده است،اعام 
کرد: درباره ارتباط رئیس جمهوری ایاات متحده با مسکو در کنگره شهادت 
می دهد. در این حال،منابع خبری اعام کردند: »پل مانافورت«، رئیس س���تاد 
انتخاباتی دونالد ترامپ اطاعات انتخاباتی سیاسی در سال۲۰16 را با یک عامل 

تجاری وابسته به سازمان اطاعات روسیه به اشتراک گذاشته بود. از طرفی،» راد 
روزنستاین« معاون دادستان کل آمریکا که بر روند تحقیقات در مورد مداخله 
روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰16 ایاات متحده نظارت داشته است، 

ظرف چند هفته آینده از وزارت دادگستری کناره گیری می کند.
 در خبر دیگری،»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در پی شکس���ت 
نشست سوم خود با رهبران دموکرات کنگره برای بازگشایی دولت،نشست خود 
با آنها را بی نتیجه دانست و گفت:دموکرات ها فقط وقت من را تلف کردند.

وی همچنین هشدار داد در صورتی که کنگره و دموکرات ها با بودجه مورد نیاز 
برای ساخت دیوار مرزی موافقت نکنند، با استفاده از وضعیت اضطراری ملی 
چنین بودجه ای را تأمین خواهد کرد. در این حال، ترامپ با اعام لغو سفر خود 
به »داووس« سوئیس، علت آن را کنار نیامدن دموکرات ها با طرح وی برای 

ساخت دیوار در مرز مکزیک دانست. 
این در حالی اس���ت که »نانسی پلوسی« رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
ادعای ترامپ مبنی بر این که دموکرات ها با امنیت مرزی مخالفت کرده اند را 
نادرست خواند و گفت: همه می دانند وی حقایق را نمی گوید چرا که ما فقط 

با دیوار مرزی و نه با امنیت آن مخالفیم.
در همین حال،صدها نفر از کارمندان آمریکایی که با تعطیلی دولت این 
کشور بدون حقوق مانده اند، در اعتراض به تداوم این روند مقابل کاخ سفید 
تظاهرات برگزارکردند.کارمندان آمریکایی در این تظاهرات شعار»ترامپ، تعطیلی 

را تمام کن«، »دولت را بازگشایی کن«، »بگذار کارم را بکنم« سر دادند.

 چین برای مقابله با تهديدات آمريکا، موشک های کشتی زن بالستیک 
در شرق آسیا مستقر کرد

سرویس خارجی: سفیر عربستان 
در »قاهره« با اش���اره به درخواست 
تظاهرکنندگان سودانی برای سرنگونی 
دولت سودان گفت: برای »ریاض« 
سرنوشت »عمرالبشیر« و اینکه چه 
کسی قدرت را در سودان در اختیار 
داش���ته باشد، چندان مهم نیست ؛ 
اقدامی که به باور آگاهان سیاس���ی 
می تواند نوعی »چراغ سبز« سعودی ها 
به معترضان سودانی برای سرنگونی 
دولت »البشیر« قلمداد شود تا اینگونه 
مزد خ���وش خدمتی »خارطوم« به 
ائتاف سعودی در جنگ یمن داده 

شده باشد !
سفیر عربستان در مصر و نماینده 
دائمی این کشور در اتحادیه عرب 
با اش���اره به تظاهرات مردم سودان 
که خواس���تار برکناری »عمرالبشیر« 
رئیس جمهوری این کشور هستند، 
گفت: سرنوشت »عمرالبشیر« و اینکه 
چه ش���خصی قدرت را در کشور 
س���ودان در اختیار داشته باشد برای 
»ریاض« چندان مهم نیست بلکه برای 
عربستان اجرایی شدن خواسته های 
مردم س���ودان و کرامت آنان مهم 
است !همزمان، روزنامه »السودان الیوم« 
نیز در گزارش���ی با انتقاد از اینکه 
عربس���تان تظاهرات مسالمت آمیز 

سعودی ها را با گلوله و ساح های 
س���نگین پاسخ می دهد و از آزادی 
بیان در این کش���ور خبری نیست، 
نوشت: ریاض از دولت »خارطوم« 
می خواهد که به خش���ونت علیه 
تظاهرکنندگان پایان دهد و به خواسته 
ملت سودان احترام بگذارد و آزادی 

بیان را تضمین کند.
این روزنام���ه در ادامه آورده 
اس���ت: این درخواست ریاض از 
»خارطوم« ) احترام به خواسته مردم 
سودان ( به معنای تمایل عربستان برای 
کناره گیری »عمرالبش���یر« از قدرت 
است و درخواست تضمین آزادی 
بیان در سودان از سوی سعودی ها 
ب���ه معنای آن اس���ت که هر کس 
می تواند مخالفتش را با »عمرالبشیر« 

اعام کند.
این روزنامه س���ودانی در پایان 
تاکید کرد: زمانی که انقاب مردم مصر 
شعله ور شد، ریاض در کنار رئیس 
جمهوری اسبق مصر ایستاد و رسما 
مخالفتش را با س���رنگونی »حسنی 
مبارک« اعام کرد ، در آن زمان ریاض 
نگفت که برای عربستان اهمیتی ندارد 
که چه کس���ی قدرت را در »قاهره« 
در اختیار داش���ته باشد، اما درباره 
رئیس جمهوری سودان چنین حرفی 

را زد . الس���ودان الیوم نوشت: این 
موضع سعودی ها برای »عمرالبشیر« 
بسیار سخت تر از تظاهرات معترضان 

سودانی است.
در چنین ش���رایطی،هواداران 
»عمرالبشیر« نیز همزمان با مخالفان 
دول���ت، در حمای���ت از وی به 
خیابان ه���ای »خارطوم « آمدند . به 
گ���زارش برخی منابع، در تازه ترین 
تظاهرات و ناآرامی های ضد دولتی 
مردم این کشور، سه معترض دیگر 
س���ودانی در شهر »أم درمان«، واقع 
در شمال »خارطوم« به دست پلیس 

کشته شدند.
در همین حال،تلویزیون رسمی 
سودان صحنه هایی از سخنرانی »عمر 
البشیر« رئیس جمهوری سودان در 
جم���ع هوادارانش در »خارطوم« را 
منتشر کرد. به گزارش این منبع خبری، 
سخنرانی وی با رقص و آواز خوانی 
به پایان رسید و برخی اعام کردند که 
این اقدام البشیر ، رقصیدن بر اجساد 
جوانان کش���ورش و نوعی افتخار 
وی به پیروزی ناتمامش در بحران 
کنونی سودان بود. عمر البشیر در این 
سخنرانی، تظاهرکنندگان علیه رژیمش 
را در انتخاباتی به اصطاح خود آزاد 

و سالم، به مقابله فرا خواند.

رياض: سرنوشت »عمرالبشیر« برای عربستان اهمیتی ندارد

پارلمان فلسطین به سلب صاحیت سیاسی 
محمود عباس رأی داد

 س���رویس خارجی: مجلس قانونگذاری فلسطین )پارلمان( به اتفاق 
آرا سلب صاحیت سیاسی »محمود عباس« رئیس تشکیات خودگردان 

را تصویب کرد.
رئیس تشکیات خودگردان فلسطین یکم دی ماه امسال )13۹7( از 
انحال مجلس قانونگذاری فلسطین خبر داد اما اعضای این مجلس در نوار 
غزه اعام کردند دستور عباس فاقد صاحیت قانونی است و جلسات آن را 
در نوار غزه برگزار خواهند کرد. »احمد بحر« معاون اول مجلس قانونگذاری 
اعام کرد عباس با انحال پارلمان، آن هم با حکم صادر شده از یک دادگاه 
غیرقانونی، بار دیگر به اراده ملت فلسطین تعرض کرد و وی اکنون صاحیت 
قانونی، ملی، اخاقی و انس���انی خود برای ادامه پست ریاست تشکیات 

خودگردان را از دست داده است.
 وی افزود: بر اس���اس ماه 36 قانون اساس���ی، ریاست محمود عباس 
بر تشکیات خودگردان در ژانویه ۲۰۰۹ به پایان رسیده و وی از آن زمان 
تا کنون پس���ت مذکور را غصب کرده است. احمد بحر گفت که محمود 
عباس امتیازهای مجانی به رژیم اشغالگر داده و به هماهنگی امنیتی با این 
رژیم افتخار می کند؛ این هماهنگی باعث شهادت، مجروحیت و بازداشت 
صدها فلسطینی شده است و همه این موضوعات دال بر این است که وی 

دیگر شایستگی ازم برای باقی ماندن در منصب خود را ندارد.
در این حال پس از سنگ اندازی تشکیات خودگردان در سفر رئیس 
دفتر سیاسی حماس به روسیه، مسکو سفیر تشکیات خودگردان را فراخواند 
و مراتب نارضایتی خود را اعام کرد. رسانه های صهیونیستی به نقل از منبعی 
نزدیک به »محمود عباس« رئیس تشکیات خودگردان فلسطین اعام کردند با 
فشار تل آویو و تشکیات خودگردان، سفر »اسماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاسی 
حماس به روسیه لغو شده است. مسکو اعام کرد از تشکیات خودگردان و 

رژیم صهیونیستی به خاطر سنگ اندازی در سفر هنیه، ناخشنود است. 
وزارت خارجه روسیه »عبدالحافظ نوفل« سفیر تشکیات خودگردان 
در این کشور را فراخواند و مراتب نارضایتی مسکو از بسته شدن گذرگاه 
رفح را به وی اعام کرده است. از سویی یک هیأت امنیتی بلندپایه مصری 
که روز گذشته وارد نوار غزه شد، با رهبران جنبش مقاومت اسامی حماس 
و دیگر گروه های فلس���طینی در این باریکه دیدار کرد. هدف از س���فر این 
هیأت، بحث و بررسی آخرین تحوات اوضاع در باریکه غزه و تاش برای 

آرام سازی اوضاع و حل مشکل گذرگاه زمینی رفح است. 

سرویس خارجی: قانونگذاران آمریکایی در 
مراس���م صدمین روز از قتل »جمال خاشقجی«، 
روزنامه نگار منتقد میانه روی سعودی در کنگره، 
از »ترامپ« خواستند تا عربستان را مسئول قتل 
وی معرفی کند.به گزارش خبرگزاری »رویترز«، 
بی���ش از 1۲تن از اعضای »س���نا« و مجلس 
نمایندگان آمریکا از هر دو حزب »جمهوریخواه« 
و »دموکرات« این کشوردر همایشی درباره آزادی 
مطبوعات و بزرگداش���ت »جمال خاشقجی« و 
بیش از 5۰روزنامه نگار دیگر در مقر کنگره ، از 
اینکه دولت دونالد ترامپ پاس���خ قوی به قتل 

خاشقجی نداده است ، ابراز تأسف کردند.
دموکرات ها در این نشس���ت تأکید کردند : 
روابط اس���تراتژیک و تجاری با عربستان نباید 
باعث شود ارزش هایی مثل آزادی بیان را فراموش 
کنیم.»نانسی پلوسی«، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا گفت: اگر تصمیم گرفتیم که منافع تجاری 
را بر مسائل دیگر ترجیح دهیم ، در این صورت 
باید اعتراف کنیم که ارزش های اخاقی را زیرپا 
گذاشته ایم.از طرفی، »رابرت جردن «، سفیر سابق 
آمریکا در »ریاض« نیز گفت : س���فیر عربستان 
در واشنگتن )برادر »بن سلمان« ( باید از سمت 

خود استعفا دهد.مقامات دولت ترکیه نیز از آماده 
سازی کیفرخواستی برای محاکمه مظنونان قتل 
جمال خاشقجی خبر دادند.یک منبع خبری در 
دفتر دادستانی ترکیه در همین رابطه اعام کرد : 
عربستان چه مظنونین به قتل جمال خاشقجی را 
به ما تحویل بدهد و چه ندهد، همه آن ها را در 

استانبول مورد محاکمه قرار می دهیم.
»استفان دوجاریک«،سخنگوی سازمان ملل 
نیز ضمن تأکید بر اینکه موضع این سازمان درباره 
قتل جمال خاشقجی تغییر نکرده است خواستار 

انجام تحقیقات کاملی درباره این پرونده شد.

قانونگذاران آمريکايی: ترامپ، رژيم عربستان را عامل اصلی قتل »خاشقجی« معرفی کند

سرویس خارجی: مقامات افغان 
از هاکت 5۰ عضو گروه تروریستی 
داعش براثر درگیری با طالبان افغانستان 

در وایت کنر خبر دادند.
 مقامات محلی اعام کردند: در 
درگیری طالبان با گروه تروریستی داعش 
در شهرستان »مانونگی« وایت کنر 5۰ 
جنگجوی این گروه کشته و دهها تن 

زخمی شدند. از سوی دیگر، وزارت 
دفاع افغانس���تان اعام کرد: »خاطب 
امیر« س���رکرده داعش در ننگرهار بر 
اثر حمات هوایی به هاکت رسید.

همچنی���ن به گفته این وزارتخانه، 87 
شبه نظامی در نقاط مختلف این کشور 
به دست نیروهای دولتی کشته و ۴3 نفر 
زخمی شدند.در چنین شرایطی،مقامات 

محلی افغان از کشته شدن 3۹نظامی 
براثر حمات طالبان به پاس���گاه های 
نیروهای امنیتی در وایات قندوز،بغان 
و تخار، بادغیس وجوزجان خبر دادند.  
در خبر دیگری،»حامد کرزی«، رئیس 
جمهوری اسبق افغانستان با اشاره به 
نقش واشنگتن و اسام آباد درکشورش 
گفت: به عقیده من آمریکا از افغانستان 

خارج نخواهد شد و نظامیان آمریکایی 
در قالب توافقنامه امنیتی دو جانبه در 
این کشور باقی خواهند ماند. در این 
حال،نشریه آمریکایی »تریبیون« نوشت: 
سیاست های جنگ طلبانه آمریکا در 
طول 18 س���ال گذشته در افغانستان 
موجب افزایش نیروهای طالبان شده 

است.

هاکت 5۰ داعشی به دست طالبان  افغانستان در »کنر«

سرویس خارجی:رئیس جمهوری ترکیه اعام کرد: 
پایان کار جریان گولن موسوم به »فتو« در داخل و خارج 

از این کشور نزدیک است.
»رجب طیب اردوغان«گفت: من به تمامی اعضای فتو 
در داخل و خارج از کشور می گویم که پایان شما نزدیک 
است و هیچ جایی برای رفتن و هیچ کاری برای انجام دادن 
ندارید. وی افزود:فتح اه گولن، رهبر گروه تروریستی فتو 
که ترکیه وی را عامل کودتای شکست خورده ۲۰16 می داند، 
دیر یا زود به ترکیه بازمی گردد.اردوغان تاکید کرد: نمی دانم 
تا کی افرادی که پشت فتح اه گولن ایستاده اند به حمایت 
از او ادامه می دهند اما وی دیر یا زود به ترکیه می آید. در 
چنین شرایطی،پلیس ترکیه درچندین عملیات همزمان در۲۰ 
استان، 5۲ نظامی این کشور را به اتهام طرفداری از جریان 

گولن دستگیر کرد. همچنین مقامات ترکیه دستور بازداشت 
1۰۰ سرباز و دانشجوی افسری سابق این کشور رابه دلیل 

ارتباط با شبکه گولن صادرکردند.
 در خبر دیگری،»مولود چاووش اوغلو«، وزیرخارجه 
ترکیه ضمن استقبال از پیشنهاد آمریکا برای فروش سامانه 
موشکی پاتریوت به آنکارا، اعام کرد: کشورش نمی تواند 
پیش شرط لغو خرید سامانه موشکی اس ۴۰۰ از روسیه 

را برای خرید پاتریوت آمریکایی بپذیرد.
 ازس���ویی،ژنرال »اسماعیل حقی پکین« رئیس سابق 
اداره اطاعات س���تاد مشترک ارتش ترکیه اظهار داشت: 
در پایگاه هوایی اینجرلیک 5۰ عدد بمب هسته ای وجود 
داشت که در سال ۲۰17 با همین تعداد بمب  جدید هسته ای 

حرارتی تعویض شده اند.

اردوغان: پايان جريان»گولن« نزديک است

س����رویس خارجی:گروه ویژه اقدام مالی موس����وم 
به)FATF( رضایت خود را از اقدامات  پاکستان  درمبارزه 
با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعام کرد.گروه ویژه اقدام 
مالی بر اساس گزارش ها و تحقیقات انجام شده، رضایت 
خود را از تاش های پاکستان و طرح ضربتی مبارزه با 
پولشویی و تامین مالی تروریسم اعام کرد.  این در حالی 
است که بنا به گفته مقامات بلند پایه پاکستانی، این برای 

نخس����تین بار است که گروه ویژه اقدام مالی از اقدامات 
پاکستان تجلیل کرده است. گفتنی است بر این اساس، زمینه 
)FATF( ازم برای خروج پاکستان از فهرست خاکستری
در ماه »می« آینده فراهم شده است. از سویی،بانک جهانی 
با امضای  توافقنامه ای  با اسام آباد ، مبلغ یکصد میلیون 
دار برای اجرای پروژه های انرژی خورشیدی ایالت سند 

پاکستان، به دولت این کشور وام پرداخت می کند.

 رضايت FATF از اقدامات پاکستان
 در مبارزه با پولشويی 

سرویس خارجی: »شی جین 
پین���گ« رئیس جمه���وری چین 
ب���ه دعوت رهبر کره ش���مالی در 
آین���ده ای نزدیک به پیونگ یانگ 

سفر می کند.
 در همین رابطه، منابع خبری 
اعام کردند: »کیم جونگ اون«رهبر 
کره ش���مالی در دی���دار با رئیس 

جمهوری چین در پکن، به مناسبت 
هفتادمین س���الگرد برقراری روابط 
دیپلماتیک بین دو کشور وی را برای 
یک بازدید رسمی از پیونگ یانگ، 
به کش���ورش دعوت کرد که شی 
جین پینگ این دعوت را پذیرفت و 
قول داد جزییات بیشتری در مورد 
برنامه های���ش به وی اعام کند. در 

چنین شرایطی،رهبر کره شمالی در 
دیدار با رئیس جمهوری چین بار 
دیگ���ر بر تعهد خود مبنی بر خلع 
س���اح شبه جزیره کره تاکید کرد. 
رئیس جمهوری چین نیز از اقدامات 
مثبت کره شمالی برای حفظ صلح 
و ثبات و تحقق نابودی تسلیحات 
هسته ای در شبه جزیره تشکر کرد.

رئیس جمهوری چین به کره شمالی می رود



آنفوانزا  يا  سرماخوردگي؟

 مساله اين است!

زوج هاي موفق

 اين خصوصيات را دارند
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...تئاتر...سينما
کلمبوس

اگ��ر اهل تماش��اي 
فيلم ه��اي طن��ز هس��تيد، 
تماش��اي  ب��ه  مي تواني��د 
کلمب��وس بروي��د؛ فيلمي 
به کارگرداني، نويس��ندگي 
ت��ف  گي ها تهيه کنند و

عليمرداني که با نقش آفريني 
فرهاد اصاني، سعيد پورصميمي، شبنم مقدمي، هانيه توسلي، مجيد صالحي، فريده 
سپاه منصور، عرفان ابراهيمي، ميترا رفيع، نيما نيک طبع روي پرده رفته است.  داستان 
 فيلم درباره يک خانواده قديمي و پرجمعيت ايراني است که قصد دارند به آمريکا
 مهاج��رت کنند.دام��اد اي��ن خانواده و بزرگ اين خاندان چن��دان مايل به انجام 
اي��ن مهاج��رت نيس��تند، اما بقيه اهل خانواده بس��يار مش��تاق آن هس��تند. اين 
خان��واده بع��د از انتخابات رياس��ت جمه��وري آمري��کا و روي کار آمدن ترامپ 
 به مش��کاتي براي مهاجرت برمي خورند؛ مش��کاتي که داس��تان اين فيلم را 

پيش مي برد. 

اله زار،

 هتل کاتوزيان
خانه نمايش مهرگان 
از 9 دي ماه تا 9 بهمن ماه 
در س��الن ش��ماره 1 خ��ود 
ميزبان نماي��ش »اله زار، 
هتل کاتوزيان« اس��ت که 
هر ش��ب س��اعت 20:30 

ب��ا نويس��ندگي و کارگردان��ي حميد ابراهيمي روي صحنه م��ي رود. اين نمايش 
ماج��راي افتت��اح چن��د تماش��اخانه تئاتر را در خيابان ال��ه زار روايت مي کند که 
ع��ده اي ب��راي جش��ن افتتاحيه از اقصي نق��اط ايران و خارج از کش��ور در يکي 
 از هتل ه��اي خياب��ان ال��ه زار ات��اق رزرو کرده اند اما در هت��ل اتفاقات عجيبي 
مي افت��د .   قيم��ت بليت اين نمايش 40 هزار تومان اس��ت و بازيگراني مثل داوود 
داداشي، فرج اه گلسفيدي، جليل فرجاد، اردان شجاع کاوه، شهره قمر، مهدي 

مقدم، حسين مسافر، حسين احمدخاني و... در آن نقش آفريني مي کنند. 

در روزهاي پيش رو، فرصت خوبي داريد 
تا براي تعطيات آخر هفته و وقت گذراني با 
خانواده و دوس��تانتان برنامه ريزي کنيد. اگر 
هنوز براي اوقات فراغت پيش رويتان فکري 
نکرده ايد ما برايتان پيش��نهادهايي داريم که 

خواندنشان خالي از لطف نيست. 

وقتي با عطس��ه، س��رفه، درد يا تب از خواب بيدار مي شويد و احساس 
مي کني��د نمي تواني��د عضاتت��ان را ت��کان دهيد، چط��ور مي فهميد دچار 
س��رماخوردگي ش��ده ايد يا آنفوانزا؟ مهم اس��ت که تفاوت ميان عائم 
س��رماخوردگي و آنفوانزا را بدانيد.    س��رماخوردگي يک بيماري تنفس��ي 
خفيف نس��بت به آنفوانزا اس��ت. عائم سرماخوردگي مي تواند حس بدي 
به ش��ما بدهد، اما آنفوانزا نش��انه هاي يک بيماري جدي را براي چند روز 

تا هفته ها به شما منتقل مي کند.  
عائمشايعسرماخوردگي

س��رماخوردگي مي تواند با يک گلو درد ش��روع ش��ود که به صورت 
کلي بعد از يک يا دو روز اين عامت از بين مي رود. ممکن اس��ت عائم 
تنفس��ي، آبريزش بيني و به دنبال آن احتقان و س��رفه به مدت چهار يا پنج 
روز طول بکشد. تب در بزرگساان شايع نيست اما امکان يک تب خفيف 

را از نظر دور نکنيد. 
در کودکان احتمال بروز تب در هنگام ابتا به س��رماخوردگي بيش��تر 
ش��ايع اس��ت. از ديگر عائم س��رماخوردگي مي توان به آبريزش بيني در 
روزهاي اول ابتا اشاره کرد که ممکن است بعد از آن ترشح بيني غليظ تر 

و حتي تيره تر  شود.
 روند تيره رنگ ش��دن ترش��حات بيني طبيعي اس��ت و معموا به اين 
معني نيس��ت که س��ينوس ها دچارعفونت باکتريال پيش��رفته شده باشند.

فراموش نکنيد س��رماخوردگي مي تواند ناش��ي از صدها ويروس مختلف 
باشد . 

عائم س��رماخوردگي معموًا حدود يک هفته طول مي کش��د. در سه 
روز اول س��رماخوردگي، بيماري ش��ما واگيردار اس��ت بنابراين بهتر است 
منزل بمانيد. اگر عائم سرماخوردگي بعد از يک هفته بهبود نيافت، شايد 
 ب��ه عفونت باکتريال دچار ش��ده باش��يد. اين يعن��ي احتماا نياز به مصرف

آنتي بيوتيک داريد. گاهي اوقات ش��ايد عائم س��رماخوردگي را با رينيت 
آلرژيک يا عفونت سينوسي اشتباه بگيريد.

 اگر عائم سرماخوردگي به صورت ناگهاني و سريع شروع شد و بعد از 
يک هفته بهبود نسبي يافت، مي توان گفت شما دچار سرماخوردگي شده ايد 
و اگر عائم بعد از يک هفته بهبود نيافت شايد آلرژي يا سينوزيت باشد. 

عائمشايعآنفوانزا

عائم آنفوانزا از عائم سرماخوردگي جدي تر است و سريع تر ظاهر 
مي شوند. عائم آنفوانزا شامل: گلو درد، تب، سردرد، درد بدني و احتقان 
و س��رفه اس��ت. بيش��تر عائم آنفوانزا به تدريج و طي دو تا پنج روز بهبود 
مي يابند، اما معموًا احس��اس رهايي از اين بيماري زودتر از يک هفته فرا 
نخواهد رس��يد. يکي از عوارض نگران کننده آنفوانزا س��ينه پهلوست. اگر 
متوجه تنگي نفس شديد فورا با پزشکتان مشورت کنيد. تب از نشانه هاي 

شايع سينه پهلوست که پس از يک يا دو روز از بين مي رود. 
آنفوانزاداريدياسرماخوردگي؟

   آنفوانزا عموما رفتارهاي يک س��رماخوردگي س��اده را مثل گرفتگي 
بيني، سرفه يا دردهاي بدني، تقليد مي کند، اما يک سرماخوردگي معمولي 
به ندرت فرد را دچار تب بااي 38.5 درجه سانتيگراد مي کند. در آنفوانزا 
ش��ما يک تب ابتدايي داريد که ناش��ي از همان ويروس آنفوانزا اس��ت و 
اين شما را زمين گير خواهد کرد. همچنين بدن درد و دردهاي عضاني از 
عائم شايع آنفوانزا محسوب مي شوند. جدول زير مي تواند در تشخيص 

اينکه سرماخوردگي داريد يا آنفوانزا به شما کمک کند :
چهزمانيبهپزشکمراجعهکنيم؟

اگر عائم آنفوانزا يا سرماخوردگي را داشتيد يا نشانه هاي شديدتري 
از اي��ن بيماري ها در ش��ما بروز کرد به پزش��ک مراجع��ه کنيد. اين عائم 

عبارتند از : 
تبمداوم: تبي که بيشتر از سه روز طول بکشد.

بلعدردناک: گلودرد شديد نياز به درمان پزشکي دارد  . 
س�رفهمداوم:وقتي س��رفه بعد از دو يا س��ه هفته از بين نمي رود 
ممکن است عامت بروز برونشيت باشد و شايد نياز به مصرف آنتي بيوتيک 

داشه باشيد. يکي از ديگر دايل سرفه مداوم آسم است. 
احتقانمداوموس�ردرد: اگر در اطراف چش��م ها و صورت درد 
داريد و نيز بعد از يک هفته غلظت ترشحات بيني داريد ممکن است يک 
عفونت باکتريايي داشته باشيد و احتماا به آنتي بيوتيک نياز داريد. با اين 

حال بيشتر عفونت هاي سينوسي به آنتي بيوتيک نياز ندارند. 
نش�انههايبحرانيبرايبزرگس�اانعبارتنداز: سردرد، 

تنگي نفس، سرگيجه، استفراغ مداوم.
نش�انههاياورژانس�يش�ايعکودکانعبارتنداز:تنفس 
دش��وار با نفس نفس زدن )تند نفس کش��يدن(، رنگ پريده ش��دن چهره، 
ننوشيدن مايعات به اندازه کافي، بي حالي و ناتواني براي تعامات طبيعي، 
زودرنجي ش��ديد، عائمي که بهبود يافته و س��پس ناگهان بدتر مي شوند، 

تب به همراه با بثورات جلدي.
پيشگيريودرمان

مهم ترين اقدام پيشگيري براي جلوگيري از سرماخوردگي يا آنفوانزا، 
شستن دست ها به طور مرتب است. شستن دست به وسيله ماليدن دست ها 
ب��ا آب گ��رم و صابون براي حداقل 20ثاني��ه، کمک مي کند تا ميکروب ها 
از روي پوس��ت پاک ش��وند. عاوه بر شستش��وي دست براي پيشگيري از 
عائم آنفوانزا يا آنفوانزاي فصلي يا س��رماخوردگي همچنين مي توانيد 

واکسن آنفوانزا دريافت کنيد . 
براي درمان، استفاده از مسکن ها داروهاي تب بر و داروهاي ضدانعقاد 
موثر است. نبايد داروهاي ضد سرفه و سرماخوردگي براي کودکان تجويز 
ش��ود،داروهاي آنتي ويروس��ي تجويز ش��ده براي آنفوانزا ممکن است در 

بعضي موارد توصيه شوند. 
webmd:منبع

آنفوانزاسرماخوردگيعايم
  گاهي اوقاتتب

ومعموا خفيف
عموما بااتر از 38.5 درجه 

و در کودکان   3 تا 4 روز 
طول مي کشد 

شايعگاهي  سردرد
معموا يا اکثرا شديدکميدرد بدني

مي تواند 2 تا 3 هفته طول گاهي اوقات خستگي و ضعف
بکشد

معموا   در شروع بيماريهرگزخستگي شديد
گاهي اوقاتشايعگرفتگي بيني

گاهي اوقات معمواعطسه
گاهي اوقات شايعگلو درد

ناراحتي قفسه سينه 
و سرفه

شايع مي تواند شديد باشدخفيف تا متوسط

احتقان سينوس هاعوارض پيچيده
عفونت گوش مياني

سينوزيت، برونشيت، 
عفونت گوش، سينه پهلو 
که مي تواند خطرناک باشد

آنفوانزا 

يا  سرماخوردگي؟ 

مساله اين است!
    مترجم: ستاره مغاري
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بچه هاي نباتي   

خبر داده اند رئيس از مرکز توانبخش��ی ديدار دارد. خانم”الف«دس��تور 
داده تمام کارکنان يک دس��ت و يک رنگ بپوش��ند؛ مقنعه های پفی، لباس 
فرم سرمه ای. گفته، لباس بچه ها را از جنس پنبه بگيريد. در رنگ های آبی 
و صورت��ی. ام��ر کرده تمام ملحفه تخت ها را س��فيد کنند. اتاق ها و راهروها 
را ضدعفونی کنند. وس��ايل آموزش��ی را بيشتر کنند. برای ورود رئيس، گروه 
ارکس��تر دع��وت کنند. بنره��ای خير مقدم به در و ديوار بزنند. مس��ير راه او 
را ب��ا گلدان ه��ای طبيع��ی پر کنند. خانم »الف«از يک هفت��ه قبل افتاده به 
برنامه ريزی تا همه چيز از آن چه هس��ت بهتر به نظر بيايد. تا تبليغی باش��د 

برای موسسه و اين که حتما متفاوت باشند. 
خانم »ح« موافق نيس��ت طوری وانمود کنند که توان بخش��ی مشکلی 
ندارد. خانم »ع« غر می زند، اين کار يک جور ش��يادی اس��ت حتی اگر برای 
حفظ آبروی موسس��ه باش��د. برای خانم »الف«، رضايت آقای رييس مهم 
اس��ت. خانم »ح« را مجبور کرده گزارش��ی برای توانبخشی بنويسد. از سال 
تاس��يس و قدمتش، از خيرين موسس��ه، از خدمات و ريز خدماتی که برای 
بچه های ناتوان انجام می دهند. خواسته تا حدی غلو کند، نه برای خوشايند 

رئيس تا بودجه ای برای موسسه در نظر بگيرند.
کارکنان با لباس فرم سرمه ای، جلوی پله های موسسه ايستاده اند. آقای 
رئيس با دو همراه وارد می شود. از خبرنگارهای خبری نيست که موسسه فکر 
می کرد می آيند تا در رسانه ها حضور رئيس را تيتر کنند. گروه ارکستر می نوازد 
و زير متن قدم های آقای رئيس می شود. چند دختر با لباس ياسی رنگ جلو 

می آيند. شعر خيرمقدم می خوانند و دسته گل تقديم می کنند.
خانم »ح« شروع می کند، به گفتن از ضوابط موسسه. از پدر و مادرهايی 
که از آنها ضمانت گرفته ش��ده بچه هايش��ان را رها نکنند. فراموش می کند 
از س��ال تاس��يس بگويد. از خيرينی که س��ال ها از موسسه حمايت کرده اند. 
آقای رئيس و همراهان راهنمايی می ش��وند به بخش ايزوله ها. اتاق ايزوله 
بزرگ است. بچه ها اغر و بی قرار پنجه می کشند به هوا و صدايی نامفهوم، 
گلويش��ان را جر می دهد. خانم خانم »ح« توضيح می دهد: اين ها بچه های 

ايزوله اند؛ بچه های عميق، شديد، نباتی. نباتی ها کارشان خوردن و خوابيدن 
است.  آی کيويی کمتر از بيست دارند. در مجموع معلول ذهنی-جسمی اند.

نگاه کنجکاو رئيس روی تک تک بچه ها مکث می کند. خانم »الف« سر 
تکان می دهد. خانم »ح« ادامه می دهد: ايزوله ها دو گروه اند. گروه اول بهره 
هوشی صفر تا بيست دارند. گروه دوم با بهره هوشی پنجاه که آموزش پذيرند. 
البته هستند آموزشی هايی که به هفتاد هم می رسند. بچه های گروه دوم در 

سالن بغلی اند. لطفا بفرماييد. 
خانم »الف« خوشحال است از اين که خانم »ح« درسش را خوب پس 

می دهد. از آقای رئيس می پرسد: سوالی هست بفرماييد؟
آق��ای رئي��س لبخند می زند. به ظاهر س��والی ن��دارد. خانم »الف« که 
تجربه ای در اين جور ديدارها دارد، س��کوت رئيس و همراهان برايش قابل 

درک نيست.
خانم »ح« س��ينه صاف می کند: اتاق بچه های تربيت پذير آرام اس��ت. 

بچه های اين جا بعضی از کلمات را ياد می گيرند مثل سام کردن.
به بچه ها بلند سام می دهد. بچه ها وا خورده و خجول جواب می دهند. 
خان��م »ح« توضيح��ش را کامل می کند: ش��لوغی بچه های اين جا غيرقابل 
پيش بينی است آن ها بعضی رفتارها را ياد می گيرند. مثل لباس پوشيدن اما 

باز جزء نباتی ها هستند.
پسرکی با چشم های مورب جلو می آيد. با آقای رئيس دست می دهد. 
خانم »الف« خودش را می خورد از فرصتی که برای عکس و فيلم از دست 
داده. بهياری برای آوردن دوربين از اتاق بيرون می دود. از جمع همراه يکی 
می پرس��د اين بو از کجاس��ت؟ خانم »ح« نهايت حسن استفاده را می کند تا 
بگوي��د: از ض��د عفونی کننده ه��ا و دارو ها که به بچه های ناآرام می دهيم. ما 
صب��ح ب��ه صبح لباس بچه ها را عوض می کنيم. تخت ها، ديوارها و زمين ها 

را شستشو می دهيم. 
خانم »الف«دخالت می کند: در واقع پرس��تارهای ما پرس��تار نيس��تند 
مادريارند. دادن صبحانه، ساعت َدهی، ناهار و شام و حمام و پوشک کردن 

بچه ها با آن هاس��ت. ما بچه های چهار تا بيس��ت س��ال را پوش��ک می کنيم. 
اگرچه موسساتی شبيه ما هزينه های اين چنين نمی کنند.

جمله آخر را می گويد تا جناب رئيس متوجه اهميتی ش��ود که موسس��ه 
به بچه ها می دهد. ادامه می دهد: بچه ها تا وقتی زنده اند که بهداشت رعايت 

شود وقتی نباشد می ميرند. 
نمی گويد مردن اين جا عادی اس��ت و کس��ی به خاطرش افس��وس 

نمی خورد. آقای رئيس و همراهان راهنمايی می شوند به اتاق آموزشی.  
- آموزش در اينجا همان قدر اهميت دارد که برای بچه های عادی... 
اي��ن را خان��م »ح« می گوي��د و وارد اتاق می ش��ود. بچه ها مش��غول چيدن 
ش��کل های هندس��ی اند. آموزشياری در حال کمک کردن به بچه ای است تا 
ش��کل مناس��ب را در جای خالی بگذارد. پسرکی دور از جمع بچه ها مشغول 
پرکردن حفره های خالی اش��کال هندس��ی است. آقای رئيس از جمع همراه 
جدا می ش��ود. خانم »الف«از فرصت اس��تفاده می کند. همراهی اش می کند 
و می گويد: رامتين از بچه های س��ندرم داون اس��ت. نس��بت به بچه های هم 

گروهش باهوش تر است. 
آقای رئيس پسرک را نوازش می کند. نگاهش عميق چشم های خالی 
از هوش پس��رک می ش��ود. چش��م های خانم »الف« دنبال کس��ی است تا 
از اي��ن صحن��ه عکس بگيرد. آق��ای رئيس. کنارش می نش��يند. در چينش 
ش��کل ها کمک��ش می کن��د. خانم »ح« برخورد عاطفی جن��اب رئيس را به 
حساب سخنرانی اش می گذارد. پسرک به آقای رئيس لبخند می زند. بزاقی 
تا زير چانه اش کش می آيد. جناب رئيس با دس��تمال پاکش می کند. خانم 
»الف« دنبال جمله ای اس��ت خوش��ايند رئيس. بيشتر دنبال کسی تا عکس 
بگيرد. يکی دوربين به دست می دود توی اتاق، اجازه هست و عکس می گيرد. 
آقای رئيس پس��رک را بغل می کند. همراهان دس��ت می زنند. مادريارها به 
وجد می آيند. خودش��ان را در کادر دوربين جا می دهند. آقای رئيس صورت 
به صورت پس��رک می گذارد. تش��ويق ها بلندتر می شود. و کسی جمله رئيس 

را نمی شنود که می گويد: چه بزرگ شدی پسرم!

    فاطيما فاطري

...گشتوگذار...کتاب
هوس کشتن روي نوک زبان 

اگر اهل نمايش��نامه خوانی هستيد، پيشنهاد  اين 
هفته ما برای مطالعه ش��ما کتاب »هوس کشتن روی 

نوک زبان« نوشته »َزويه دوَرنژه« است.
 اين کتاب با ترجمه فارسی »زيبا خادم حقيقت« 
به تازگی منتش��ر و روانه  بازار کتاب ش��ده و ش��امل دو 
نمايشنامه از دوَرنژه؛ نمايشنامه نويس، کارگردان تئاتر 
 و سينمای معاصر فرانسوی است که برای نخستين بار 

به فارسی برگردانده شده. کتاب »هوس کشتن روی نوک زبان« 192 صفحه دارد و با قيمت 20هزار تومان 
توسط نشر نيماژ منتشر شده است.

 َزويه دوَرنژه در آثار نمايشی خود با زبانی خاص شخصيت های تنهايی را به تصوير می کشد که در فرار 
از گذش��ته ای نافرجام و در هراس از آينده ای نامش��خص و در رويارويی با افرادی از جنس خود در دنيايی 

خشونت بار، نااميدانه در پی رنگ بخشيدن به لحظه های زمان حال خود هستند. 
»ه��وس کش��تن روی ن��وک زب��ان« پي��ش از اي��ن و در س��ال 1395 ب��ا کارگردان��ی س��يما 
 ش��يبانی و ب��ا حض��ور اصغ��ر ن��وری ب��ه ص��ورت نمايش��نامه خوان��ی در ت��اار مش��اهير مجموع��ه 

تئاترشهر اجرا شده بود.

رباط نو سريزد
زمس��تان فصل خوبی برای س��فر به ش��هرهای 
کويری يزد اس��ت و اگر گذارتان به اين اس��تان افتاد 
ديدار از روس��تای تاريخی س��ريزد را به ش��ما پيشنهاد 

می کنيم.
 روس��تای س��ريزد  دارای دو کاروانسرای قديمی 
)رباط( بوده که يکی به کاروانسرای کهنه و ديگری به 
کاروانسرای نو مشهور است و هر دوی آنها در نزديکی 

 ميدان انتهای روستا قرار گرفته اند. با توجه به سبک معماری اين دو رباط و نوع مصالح به کار رفته در آن ها، 
می توان تاريخ احداث بنا را مربوط به دوره صفويه )در حدود قرن 16 ميادی( دانست.

 رب��اط ن��وی س��ربزد در قس��مت ورودی دارای حياط��ی نس��بتا کوچ��ک اس��ت و در ضل��ع جنوبی، 
حي��اط اصطبل��ی س��ر پوش��يده و بزرگ قرار دارد. اين کاروانس��را، در مقايس��ه با کاروانس��راهای اس��تان 
 ي��زد، ک��ه صف��ه ه��ا و اصطب��ل هاي��ی در چهار ط��رف بنا دارن��د، کمی متفاوت اس��ت و اصطب��ل آن در

 يک طرف حياط قرار دارد.
 در چهار طرف حياط کاروانسرا پنج صفه به قرينه ساخته شده است و در ضلع ورودی بنا و در نمای 

بيرونی نيز هفت صفه ديده می شود.
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خانه و آشپزخانه4

...پيشنهادسرآشپز

ته چين خوشمزه و معروف سنگسري غذاي سنتي مردم شهر سنگسر 
در اس��تان س��منان اس��ت. در ته چين سنگس��ري از گوش��ت و آلو و گاهي 
بادمجان استفاده مي شود. اما در ميهماني هاي بزرگ مثل عروسي و وليمه 
حاجي ه��ا، ب��ره را ب��ه صورت کامل و درس��ته زير برنج مي گذارند و س��رو 

مي کنند. 

:ازممواد
3پيمانه   برنج

500گرم گوسفنديگوشت
بهمقداردلخواه  برقانيآلو

بهمقدارازم پلومخصوصادويه
نمک،ادويه،پودرسير،فلفلبهمقدارازم
بهمقدارازم ديگتهبرايزمينيسيب
بهمقدارازم  حيوانيروغن

:تهيهطرز
   برنج را بعد از 8 س��اعت خيس خوردن، در آب جوش بريزيد و وقتي 

کمي نرم شد، آبکش کنيد. يادتان باشد که برنج را کمي زنده برداريد. 
گوشت يا ماهيچه را در قابلمه بگذاريد و و نمک، ادويه، فلفل و پودر 
سير روي آن بماليد و بگذاريد يکي دو ساعت بماند تا طعم دار شود سپس 

گوشت را با آب کم بپزيد.
ته يک قابلمه را روغن ريخته و سيب زميني هايي را که براي ته ديگ 
حلقه حلقه کرده ايد بچينيد. سپس 1 يا 2 کفگير برنج روي آن بريزيد، بعد 
بخش��ي از گوش��ت يا ماهيچه پخته را بچينيد و روي آن آلوها را که از قبل 

شسته و خيس کرده ايد، قرار دهيد.
 اگر دوس��ت داش��ته باشيد مي توانيد يک رديف بادمجان حلقه و سرخ 
شده روي گوشت بگذاريد. سپس بقيه برنج را روي گوشت بريزيد، به طوري 
که روي گوشت را بپوشاند.  در آخر مقداري ادويه پلويي )مي توانيد ترکيبي 
از دارچين، هل، ميخک، زيره و هر آنچه خودتان دوست داريد انتخاب کنيد( 
روي برنج بپاشيد و آب گوشت و روغن را مخلوط کرده و روي برنج بدهيد. 

سپس قابلمه ته چين را روي شعله مايم قرار دهيد تا خوب بپزد. 

در پايان کار 2 قاشق روغن حيواني گرم کرده و روي برنج بريزيد. اين 
ته چين معموًا با سااد شيرازي و سس آبغوره سرو مي شود . 

:نکته
برخي در اين غذا به جاي گوشت پخته از گوشت خام استفاده مي کنند 
که در اين صورت بايد اجازه دهيد قابلمه ته چين به مدت 2 تا 3 ساعت روي 

شعله مايم همراه با شعله پخش کن بپزد.  با اين روش عصاره گوشت به 
خوبي به خورد برنج مي رود و طعم بي نظيري پيدا مي کند.

برخي براي ته ديگ اين غذا از بادمجان استفاده مي کنند.  براي اين 
کار بايد بادمجان درس��ته را از درازا يک برش بزنيد، کمي قره قوروت اي 

آن بگذاريد و براي ته ديگ اين برنج استفاده کنيد.  
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ته چين سنگسري

کرم بروله
کرم بروله يک دسر فرانسوي خوشمزه است که 
خامه مبناي آن را تش��کيل مي دهد. بافت داخلي اين 
دس��ر، نرم و کرم مانند اس��ت اما ايه رويي آن ترد و 
کاراملي اس��ت. در واق��ع همين روکش کاراملي و ترد 

مهم ترين ويژگي کرم بروله است.

موادازم:
4عدد  مرغتخم

2ليوان پرچربخامه
قاشق4  شکر

نصفقاشقچايخوري  وانيل
نوکقاشقچايخوري  نمک

:تهيهطرز
ف��ر را ب��ا دم��اي 170درجه س��انتي گراد يا 350درجه فارنهايت گرم کنيد .   4    عدد تخم مرغ را شکس��ته و 
زرده ها را از س��فيد کاما جدا کنيد .   در ظرف ديگري 4 پيمانه ش��کر را به همراه وانيل و نمک بريزيد و خامه 
را به آن اضافه کنيد. کمي به آرامي هم بزنيد و توجه داش��ته باش��يد که اين کار را به دقت و آرامي انجام دهيد 

تا خامه شل نشود. 
حاا ظرف خامه را به مدت 2 دقيقه در مايکروفر قرار دهيد تا شکر در آن به خوبي حل شود . 

بعد از اينکه خامه را از مايکروفر درآورديد کمي به آرامي آن را هم بزنيد تا از حل شدن شکر در آن مطمئن 
شويد .   حاا تخم مرغ ها را هم بزنيد تا يکنواخت شوند. سپس آنها را به مخلوط خامه اضافه کنيد و خوب ترکيب 
کنيد. کرم بروله را در ظرف کوچک س��راميکي که مخصوص دس��ر آماده کرده ايد )به اين ظرف ها رمکين هم 

گفته مي شود( ريخته و آنها را در ديس فر بچينيد و کمي آب داغ در کف ديس بريزيد. 
کرم بروله بايد به مدت 40دقيقه در دماي 170 درجه سانتي گراد داخل فر قرار گيرد .   در نهايت کرم بروله 
را از فر بيرون بياوريد و مقداري ش��کر روي هر ظرف بپاش��يد.  با اس��تفاده از فندک هاي آش��پزخانه، با احتياط 
ش��عله را روي ش��کر بگيريد تا کمي قهوه اي ش��ود. حاا مي توانيد با استفاده از ميوه هاي دلخواه، پودر شکات 

يا قهوه و هر چه دوست داريد دسر خود را تزئين کنيد. 

شامي سبزي

:ازممواد
200گرم کردهچرخگوشت

بهمقدارازم سياهفلفلونمک
1عدد  پياز

1قاشقچايخوري  زردچوبه
1قاشقچايخوري کاريادويه
1قاشقسوپخوري نخودچيآرد

100گرم تازهمعطرسبزيجات
1عدد زمينيسيب
2عدد  مرغتخم

بهمقدارازم کردنيسرخروغن

:تهيهطرز
براي تهيه ش��امي س��بزيجات، گوش��ت چرخ کرده را همراه مقداري نمک در ظرفي بريزيد و  ورز دهيد. 
حاا پياز رنده ش��ده، زردچوبه، ادويه کاري، آرد نخودچي، س��بزيجات معطر خرد ش��ده و کمي فلفل سياه را به 
آن بيافزاييد و ورز دهيد تا کامًا حالت چس��بندگي پيدا کند. در آخر، س��يب زميني پخته و رنده ش��ده را به آن 

اضافه و مخلوط کنيد .   
بعد تخم مرغ ها را در ظرفي بش��کنيد و با همزن دس��تي هم بزنيد، س��پس آن را به مخلوط اضافه کرده و 

مواد را کامًا ورز دهيد .   کِف دست را با مقداري روغن مايع، چرب کنيد.
 از ماي��ه آماده ش��ده ب��ه ان��دازه نارنگ��ي برداريد و در دس��ت به ش��کل گرد فرم دهي��د و کمي آن را پهن 
کني��د .   ش��امي ها را در تاب��ه اي ک��ه روغ��ن مخص��وص س��رخ کردن��ي را در آن داغ کرده اي��د، روي حرارت 
مايم س��رخ کنيد و وقتي يک طرف آن ها س��رخ ش��د، ش��امي ها را برگردانيد تا روي ديگرش��ان هم س��رخ 
 و ترد و طايي ش��ود. س��پس ش��امي ها را روي حوله کاغذي قرار دهيد تا روغن اضافي آن ها گرفته ش��ود

 و بعد سرو کنيد. 
نکته:

س��بزيجات معطر اين غذا ش��امل جعفري، نعناع، ترخون و مرزه اس��ت که بهتر اس��ت نسبت جعفري به 
بقيه سبزيجات، 70 به 30 باشد.

...دنيایشيرين...آشپزيسريع
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5 تندرستی

کبد يکي از مهم ترين ارگان هاي بدن اس��ت که تا وقتي دچار 
بيماري نش��ده، از آن غافل هس��تيم. مش��کات کبدي خيلي زود 
مي توانند به يک بيماري حاد و حتي مرگ و مير منجر شوند. اما چه 

عايمي نشان مي دهد که فردي دچار مشکل کبدي شده است؟
خستگيمزمن:خستگي مزمن و طواني مدت از شايع ترين 
نش��انه هاي آس��يب کبدي هستند. خس��تگي مرتبط به کبد به خاطر 
تغييرات مغزي و اختاات هورموني مربوط به مغز و اعصاب است. 
تشديد خستگي مي تواند نشان دهنده باا رفتن سم در خون باشد .

خشکي و سوزش پوست: پوست ما براي سالم ماندن به انتقال 
مايع��ات و رطوب��ت از طري��ق بدن نياز دارد. هنگامي که اين رطوبت 
تامين نمي شود باعث ظهور اتفاقاتي مانند قرمزي دست يا پاها زرد 

ش��دن غش��اهاي مخاطي ي��ا لکه بيني غيرقاب��ل توضيح در مناطق 
خاص مي شود .

دردشکم:اگر کبد آسيب ديده باشد معموًا در ناحيه شکمي 
احساس درد را تجربه مي کنيم . 

تهوع:کبد يک عضو بزرگ در سيستم گوارشي است. که هر 
مشکل مربوط به کبد مي تواند با مشکات گوارشي آشکار شود. تهوع 
و اس��تفراغ اغلب به علت تجمع س��موم بدن ميباشد و کبد نمي تواند 

آن را ريشه کن کند . 
خونمردگي: مهمترين نقش کبد کمک به توليد آنزيم هاي 
پروتئين��ي ازم اس��ت ک��ه اين آنزيم هاي پروتئين��ي به جلوگيري از 
لخت��ه ش��دن خون کمک مي کنند. هنگامي ک��ه مکانيزم جلوگيري 
از لخته ش��دن خون دچار اختال مي ش��ود تغييرات ظاهري پوس��ت 

شايع هستند. 
�6الته�ابشکمي:آس��يب کبدي جري��ان طبيعي خون را 
متاشي مي کند که باعث افزايش فشار خون در داخل شکم مي شود. 
اين رگ هاي اطراف مسئول حمل و نقل خون از صفرا و روده به کبد 
هستند اختال در اين فرايند موجب افزايش فشار خون مي شود؛ يک 
بيماري ش��ناخته ش��ده به عنوان پر فش��اري خون پورتال وجود دارد 
پرفش��اري خون پورتال باعث انباش��ت مايع در اطراف شکم مي شود 

که آسيست نام دارد . 
زردي:مش��کات کبدي مي تواند باعث تغيير رنگ چش��م و 
پوس��ت ش��ود اين تغيير رنگ به دليل ايجاد يک رنگدانه به نام بيلي 
روبين توس��ط صفرا مي باش��د رنگ زرد پوست يا چشم، زردي ناميده 
مي ش��ود. به غير از تغيير در ظاهر رنگ چش��م، زردي مي تواند عائم 
ديگ��ري مانن��د تي��ره ش��دن ادرار، خارش تمام بدن را در بر داش��ته 

باشد.

لکه هاي قهوه اي روي دس��ت با س��ن ارتباطي ندارند اما باعث 
پيرتر به نظر رس��يدن دس��تان شما مي شوند. اين لکه ها که اغلب در 
سنين بااي 50 سال خود را نشان مي دهند ناشي از قرار گرفتن در 

معرض نور خورشيد هستند. 
عاقه زياد به قرار گرفتن زير نور خورشيد مي تواند باعث بروز 
زودتر اين لکه ها شود. شما بايد هر روز قبل از ترک خانه، دست هايتان 
را با کرم ضدآفتاب با  SPF   30    بپوشانيد و اگر حتي کمي در معرض 
نور خورش��يد هس��تيد، پس از هر بار شس��تن دست ها و پس از هر دو 

ساعت اين کرم را بر روي دست هايتان بماليد.  
البته طب سنتي هم پيشنهادهاي موثري براي درمان لکه هاي 
روي دست دارد. مثا آب ليمو را به طور مستقيم بر روي نقاطي که لکه 
وجود دارد، بريزيد. اجازه بدهيد آب ليمو به مدت 30 دقيقه در محل 

موردنظر باقي بماند. سپس آن نقاط را با آب سرد بشوييد.
 اي��ن کار را دوب��ار در روز و به م��دت دو م��اه انج��ام بدهيد تا از 
اثرات آن ش��گفت زده ش��ويد. اگر پوس��ت صورت تان حساس است، 

آب ليمو را با گاب يا 
عس��ل مخلوط کنيد .   
همچني��ن مي توانيد 
يک قاشق غذاخوري 
دو  س��اده،  ماس��ت 
غذاخ��وري  قاش��ق 
پودر جو دوسر و يک 
چاي خوري  قاش��ق 
آب ليم��وي تازه را با 

هم ترکيب کنيد. 
حاصل  ترکيب 

را ب��ر روي پوس��ت تان بمالي��د و بگذاريد به م��دت 30دقيقه بر روي 
پوس��ت تان باقي بماند. س��پس آن را با آب س��رد بش��وييد و کمي 
مرطوب کنن��ده ب��ر روي آن محل بماليد. اي��ن کار را چندبار در هفته 

تکرار کنيد  . 

 7 نشانه مشکات کبدي

لکه هاي پيري روي دستان شما

پرسشنامه ي پاسخ هاي   نشخواري ) RRS (: اين پرسشنامه را هوکسما 
و مارو تدوين   و   واکنشهاي   ُخلقي   منفي   را   ارزيابي   کردند.    از   دو خرده مقياس  
 پاسخهاي   نشخواري   و   پاسخهاي   منحرف کننده حواس تشکيل شده   و   هر  
 کدام 11 عبارت را ش��امل مي ش��ود. 22 عبارت دارد که طبق طيف ليکرت 
از 1 )هرگز( تا 4 )اغلب اوقات( نمره گذاري مي شود. باقري نژاد، صالحي و 
طباطبايي ) 30 ( ضريب پايايي پرسش��نامه را به روش آلفاي کرونباخ 0/90 
و ب��راي ابع��ادش 0/92 و 0/89 گ��زارش کردند. روايي    پرسش��نامه   ازطريق  
 همبس��ته کردن   با پرسش��نامه   باورهاي  فراش��ناختي 0/65 در سطح 0/001 
مطرح ش��د که نش��ان مي دهد از روايي زيادي برخوردار اس��ت. در پژوهش 
طبيب زاده و س��پهريان آذرضريب پايايي پرسش��نامه با روش آلفاي کرونباخ 

0/80 به دست آمد )  31  (. 
روشاجرا

روش اجراي پژوهش بدين صورت بود که بعد از کس��ب اجازه از حوزه 
پژوهش دانشگاه و انجام هماهنگي هاي ازم با بيمارستانها و مراکز پزشکي 
درماني ش��هر تربت حيدريه، از بين کليه بيماران داراي س��ردردهاي ميگرني 
مراجعه کننده به بيمارس��تانها و مراکز پزش��کي درماني ش��هر تربت حيدريه 
تع��داد 45 نف��ر بيم��ار مبتا به ميگرن انتخاب و به تصادف در س��ه گروه )دو 
گ��روه آزماي��ش و يک گروه کنترل( هر گروه 15 نفر تقس��يم ش��دند. گروه 
آزمايش تحت مداخات درماني )گروه آزمايش اول: درمان مبتني بر بهبود 
کيفيت زندگي و گروه آزمايش دوم: درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي( 

ق��رار گرفتن��د و گروه کنت��رل مداخله اي دريافت نکردن��د. در ابتدا و انتهاي 
 تحقي��ق آزمودني ه��ا ب��ه ابزار  پژوهش پاس��خ دادند. پژوه��ش حاضر با کد 
 IR.IAU.MSHD.REC. 1397.029  در کميته اخاق دانش��گاه آزاد 

اسامي مشهد به تصويب رسيده است.  
  جدول 1. محتواي جلسات    آموزش   و   درمان   مبتني بر کيفيت زندگي

جلسةاول
 تعريف نقش کيفيت زندگي در زندگي شخص و معرفي درمان مبتني 
بر کيفيت زندگي و رويکردهاي جديد درماني در روان شناسي و آموزش مدل 
پنج راهه   CASIO  و تعيين رئوس و ساختار کلي جلسات و تکميل نيمرخ 
کيفيت زندگي به صورت فردي و توافق بر حوزه هاي مهم از بين 16 حوزه 

 مشخص شده در درمان مبتني بر کيفيت زندگي و دريافت بازخورد . 
جلسهدوم

 تعيين دستور جلسه و بررسي نقش متغيرهاي مربوطه در سامت رواني 
افراد و تعريف عزت نفس بر اس��اس مدل درمان مبتني بر کيفيت زندگي و 
آموزش و ارايه تکليف »يادداشت موفقيت« براي اجرا در منزل و دومين راه 
موفقيت در دستيابي عزت نفس )مسير »لطفًا سؤال نکنيد!!!«( و سومين راه 
موفقيت در دستيابي عزت نفس )مسير خود پذيري( و چهارمين راه موفقيت در 
دستيابي به عزت نفس )روابط اجتماعي سود بخش( و پنجمين راه موفقيت در 
دستيابي به عزت نفس )ياري رساني( و آموزش و ارايه تکنيک  BAT  جهت 
 تکميل در منزل و آموزش استفاده از »ليست توانايي ها« و دريافت   بازخورد

تعيين دس��تور جلس��ه و مروري کوتاه بر جلس��ه قبل و بررسي  جلسه   سوم 
تکاليف جلسه قبل و تعريف سامتي مطابق درمان مبتني بر کيفيت زندگي 
و ارتباط شادکامي با سامت رواني و جسماني و بررسي عادات غلط در مورد 

سامتي و دريافت بازخورد
جلسهچهارم

تعيين دس��تور جلس��ه و مروري کوتاه بر جلس��ه قبل و بررسي تکاليف 
جلس��ه قبل و آش��نايي با نقش اهداف، ارزش ها و زندگي معنوي در رضايت 
از زندگي و مش��خص کردن فلس��فه زندگي و اجراي تمرين هدف يابي و 
آموزش تکنيک نمايش��نامه زندگي و کارکردهاي مذهبي و معنوي بودن و 

آشنايي با اصول تعيين هدف و دريافت بازخورد.
ادامه دارد

ميگرن و کيفيت زندگي
دمنوش هاي گياهي بهترين دارو براي س��امت بدن هس��تند و پوس��ت هم    دكتر محمد شعباني بخش چهارم

از اين قاعده مستثني نيست. با نوشيدن برخي دمنوش ها مي توانيد به سامت و 
زيبايي بيشتر پوستتان کمک کنيد. 

اگر پوست چربي داريد، بايد از گياهاني استفاده کنيد که به شما در متعادل 
سازي پوستتان کمک مي کنند. گياهان پاکسازي کننده و خنک بهترين گزينه ها 
هس��تند. بادرنجبوي��ه، بومادران، ريش��ه باباآدم، چاي ت��رش و برگ چاي بهترين 

گياهان محسوب مي شوند . 
اگر پوس��ت خش��کي داريد، گزينه مناس��ب براي ش��ما گياهان با طراوت و 
آبدار مثل گل ختمي، يونجه، گل ش��اه پس��ند، گل رز و جينسينگ هندي هستند. 
کافيس��ت آنها را با مقداري آب جوش ترکيب کنيد و يک ربع بعد بنوش��يد. اما اگر 
پوس��ت مختلطي داريد، بهتر اس��ت به ريش��ه قاصدک، برگ گزنه، ريشه باباآدم، 
بابون��ه روي آوري��د. در عين حال يادتان باش��د دمنوش ها ب��ه تنهايي براي بهتر 
ش��دن پوس��ت ش��ما کافي نيستند و آنچه سامتي پوست ش��ما را تامين مي کند، 
 شستش��وي مرتب روزانه، خواب کافي، نداش��تن اس��ترس، خوردن غذاهاي کم چرب و س��بزيجات و ميوه ها و اس��تفاده از کرم مرطوب کننده و

 ضدآفتاب است. عادت کردن به حفظ اين رويه ها مي تواند پيري پوست شما را به تاخير بيندازد و شادابي تان را تضمين کند. 

دمنوش هايي براي پوست بهتر
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زندگي مش��ترک پر از پس��تي و بلندي است. 
هميش��ه رابطه زناشويي مانند روزهاي اولش، شبيه 
ب��ه فيلم هاي رمانتيک و عاش��قانه نيس��ت. گاهي 
آن قدر افراد درگير کار مي شوند که يادشان مي رود 
ب��راي يکديگ��ر وقت بگذارند. همين مي ش��ود که 
زندگي ش��ان تبديل به عادت مي ش��ود و تنها چيزي 
ک��ه اين بين رنگ مي بازد عش��ق و عاقه اس��ت. 
هداي��ت و مديري��ت روابط عاطفي و اجازه ندادن به 
رنگ باختن عشق، نيازمند آگاهي و تاش است. در 
اين مطلب به کارهايي که زوج هاي خوشبخت بعد از 

ساعات کاري باهم انجام مي دهند، پرداخته ايم : 
درجريانحالهمهستند

اين افراد بعد از اينکه از سرکار برمي گردند، با 
تمام خستگي شان به گپ زدن با يکديگر مي پردازند. 
از ح��ال و هواي��ي که در آن روز داش��ته اند براي هم 
مي گوين��د، در مورد محيطي که در آن کار مي کنند 
و همکاران شان حرف مي زنند. به عبارتي اين افراد 
نس��بت ب��ه حال و ه��واي هم بي تفاوت نيس��تند و 
همديگر را در جريان روزمرگي هايشان مي گذارند . 

باهمورزشميکنند
اين افراد باهم ورزشي مشترک را شروع مي کنند 
و س��اعتي از روز را ب��ا يکديگ��ر به فعاليتي اين چنين 
مي پردازن��د. خيلي از باش��گاه ها به صورت خصوصي 
زن و ش��وهرها را ثبت نام مي کند. ش��ما مي توانيد با 
ثبت نام در يکي از رش��ته هاي ورزش��ي هم فعاليتي 
را با همس��رتان ش��روع کنيد و هم براي سامتي تان 
ت��اش کني��د. معموا وجود فردي ديگر که همراه با 
شما هدفي را براي تحقق تعيين مي کند، انگيزه زيادي 

براي رسيدن به هدف در اختيارتان مي گذارد . 
 اگ��ر وق��ت، ش��رايط و هزين��ه کاف��ي براي
ثبت نام در باش��گاه را نداريد، پياده روي و قدم زدن 
با همس��رتان مي تواند بهترين گزينه باش��د. وقتي 
با ش��ريک زندگي تان پياده روي مي کنيد در واقع با 
يک تير به دو نش��ان زده ايد. هم ورزش مي کنيد و 
ه��م پياده روي بهترين گزين��ه براي هم صحبتي و 

گپ زدن است . 
تقسيمکارهايخانه

زن و شوهر بايد شبيه دو دوست باشند. يعني 
به رابطه ش��ان برچس��ب زن و ش��وهري نزنند. اگر 
همديگ��ر را مثل دو دوس��ت بدانند، ديگر خبري از 
کليش��ه هاي جنس��يتي نيس��ت. به اين صورت که 

کارهاي خانه را به زنانه و مردانه تقس��يم نمي کنند. 
هر دو درکنار هم هس��تند و هرکاري از دست ش��ان 
برآي��د را انج��ام مي دهند. در مورد کارهاي خانه هم 
باه��م هم��کاري مي کنند. مث��ا در روزهاي جمعه 
مي توانيد در کنار هم غذا درس��ت کنيد، باهم ظرف 
بش��وريد و کارهاي نظافت��ي خانه را بايکديگر و در 
کنار هم انجام دهيد. نه اينکه بار انجام اين مسائل 

بر دوش يک نفر باشد . 
برنامهريزيميکنند

زمان��ي از روز و هفت��ه را ب��ه حرف زدن در مورد 
آرزوهايت��ان اختصاص دهي��د و براي آن برنامه ريزي 
کنيد. حتي اگر مي دانيد اين آرزو ش��دني نيس��ت، از 
گفتن در مورد آن ابايي نداشته باشيد. گفتن و شنيدن 
از آرزوه��ا باعث مي ش��ود به آين��ده اي که در کنار هم 
هس��تيد، خوش بين تر بشويد و ش��ادتر زندگي کنيد و 
براي رسيدن به خواسته هايتان هدفي داشته باشيد.   

باهمغذاميخورند
م��ادرم هميش��ه مي گفت يک��ي از علت هايي 
ک��ه قديمي ه��ا با يکديگر صميم��ي بودند، اين بود 
که هميش��ه »باهم« س��ر س��فره مي نشستند و غذا 
مي خوردند. يکي از عللي که امروزه روابط سرد شده، 
اين است که هرکسي در يک جاي خانه مي نشيند و 

غذاي خود را در انزوا مي خورد يا اگر هم دور هم جمع 
مي شوند، همه حواس شان به تلويزيون يا تلفن هاي 
همراه ش��ان اس��ت. حتي المقدور تاش کنيد، يکي 
از وعده ه��اي غذاي��ي را در کنار هم و س��ر يک ميز 
بخوريد. سر يک ميز يا يک سفره غذا خوردن، يکي 
از موقعيت هايي ست که مي توانيد باهم گپ بزنيد و 

از اوضاع يکديگر باخبر شويد . 
باهمقرارميگذارند

ب��ه ياد دوراني قب��ل از ازدواج ت��ان روزهايي 
باهم وعده کنيد و به سينما، کافه و رستوران رويد. 
روزهاي��ي که ب��اران مي بارد و هوا خوب اس��ت به 
يکديگر زنگ بزنيد و بعد از س��اعت کاري همديگر 
را به يک پياده روي دعوت کنيد. به ياد گذش��ته در 
پارک باهم قرار بگذاريد و به جاهايي رويد که قبا 
در آنج��ا خاطره هاي خوب ثبت کرده ايد و با تداعي 
کردن آن خاطرات به دوس��تي و عش��ق بايکديگر 

اميدوار شويد . 
بايکديگربازيوتفريحميکنند

انج��ام بازي هاي فک��ري و رقابتي باعث بروز 
هيجانات زيادي مي شود و زندگي را از يک نواختي 
در مي آورد. س��عي کنيد در برنده ش��دن با هم رقابت 
کني��د و ه��م را به چالش بکش��يد. انجام بازي هايي 

که به هر يک از ش��ما اجازه اس��تفاده از قدرت فکر 
مي دهد، اوقات خوشي را براي تان فراهم مي کند و 
به ش��ما و همسرتان کمک مي کند تا تنوع بيشتري 

در رابطه تان ايجاد کنيد . 
اختص�اصتنهاي�يب�هرااوقات�ي

ميدهند
تنش ها و مش��کات کاري گاهي آن قدر زياد 
مي ش��وند ک��ه افراد نياز به ريلک��س کردن ذهن و 
جسم ش��ان دارن��د. ش��ما بايد ضمن ت��اش براي 
گذران��دن اوقات��ي خوب و بهره ور با همس��رتان، به 
فرديت خود نيز توجه داشته باشيد. پس اگر موقعي 
متوجه شديد همسرتان نياز دارد کمي تنها باشد، به 
او اين فرصت را دهيد و از اين کار رنجيده نشويد . 

در آخ��ر اي��ن را نکته را دس��ت کم نگيريد که 
زندگي ش��غلي را فداي زندگي ش��خصي تان نکنيد. 
منافع شخصي و خانوادگي مي توانند از منافع شغلي 
پيشي بگيرند. اگر شغلي داريد که با تمام خوبي هايش، 
خللي به زندگي شخصي و مشترک تان وارد مي کند، 
تا جايي که مي توانيد آن کار را رها کنيد. مس��افت 
طواني، خستگي هاي بيش از، فرسايش روحي زياد 
و... اگر به حدي باش��ند که به زندگي ش��خصي تان 
ضربه مي زنند، بايد در موردش تدبيري بيانديشيد. 

زوج هاي موفق اين خصوصيات را دارند
    عطيه ميرزا اميری

...توصيهعاشقانه
غر نزنيد، راه حل بدهيد! 

هر زوجي با چالش هايي روبه رو است اما اگر در 
مورد اين مشکات با همسرتان صحبت نکنيد، تنش 
ناشي از اين اختاف زناشويي و فاصله پيدا کردن ميان 

شما افزايش خواهد يافت.
 بس��ياري از اف��راد مهارت ه��اي ارتباطي کافي 
 را ب��راي بي��ان دلخوري ها و حل مس��ايل ميانش��ان 

نياموخته اند. 
س��عي کنيد وقتي اندوه، عصبانيت يا دلخوري تان کمي کمتر ش��د، به موضوع فکر کنيد و آنچه که 

واقعا شما را مي آزارد با همسرتان در ميان بگذاريد. 
بهت��ري بيفت��د احس��اس  اتفاق��ي  اگ��ر چ��ه  داري��د و  انتظ��اري  بگويي��د ک��ه چ��ه  او   ب��ه 

 خواهيد داشت. 
در عي��ن ح��ال از ن��گاه همس��رتان ه��م ب��ه ماج��را فک��ر کني��د و س��عي کني��د بفهمي��د چ��را 
ي��ک موض��وع بي��ن ش��ما تبدي��ل ب��ه مش��کل ش��ده و آزارت��ان مي ده��د. يادت��ان باش��د هميش��ه 
 ش��کايت هايتان را ب��ا ي��ک راه ح��ل هم��راه کني��د در غي��ر اي��ن ص��ورت، فقط غ��ر زده اي��د و کمکي به

 حل مشکل نکرده ايد. 

...يافتههايروانشناسي
چرا مردان بيشتر احساس تنهايي 

مي کنند؟
روانشناس��ان مي گويند مردان ب��ه علت ماهيت 
وجودي خود و تمايل غريزي به س��رکوب و عدم بروز 
احساساتشان، در حالت تنهايي تنش بسيار بيشتري را 
نسبت به زنان تجربه مي کنند .   محققان دانشگاه آريزونا 
دريافتند که اهميت دادن به احساس��اتي مثل مهرباني، 
صميميت و همدردي با تجربه احساس تنهايي در تضاد 

است و به همين دليل زنان که ذاتا اهميت بيشتري براي اين احساسات قائل هستند، در بدترين شرايط هم 
بحران تنهايي را کمتر تجربه مي کنند .   انزواي وجود يا بحران اگزيستانس��يال بيش��تر در ش��رايطي نمود پيدا 
مي کند که فرد اساس زندگي خود را مورد پرسش قرار مي دهد. مواجه شدن با سوااتي مثل هدف زندگي 
چيست و يا چرا بايد به زندگي اهميت بدهم در عميق شدن انزوا اثر مخربي دارد .   روانشناسان دريافتند که 
يکي از دايل تجربه بيش��تر انزوا در مردان، ناشايس��ت ش��مردن بروز احساس��اتي مثل مهرباني و احساسي 
بودن است .   از آنجايي که نمايش اين رفتارها از نظر مردان مطلوب نيست، بنابراين احتمال ابتا به انزواي 

وجودي در مردان بيشتر است. 
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7 والدین و فرزندان

در چن��د س��ال اخير به دليل افزاي��ش روز افزون کودکان به بيماري 
»اوتيس��م«، افراد و رس��انه ها بيشتر از گذشته سعي در شناساندن اين واژه  
به مردم را دارند. اما به نظر مي رسد هنوز هم افراد زيادي از اين بيماري و 
عائم آن بي خبرند. به غير از مشکات کودکي، اين افراد در سن مدرسه 
هم نمي توانند مانند ساير دانش آموزان سر کاس هاي درس حاضر شوند 
و فعاليت هاي درخور سن ش��ان را داش��ته باشند. بيشتر مبتايان به اوتيسم 
ب��ه دليل بي اطاع��ي و بي توجهي خانواده ها، دچار معلوليت هاي ش��ديد 
مي ش��وند. در واقع غفلت از بيماران اوتيس��م مس��اوي اس��ت با معلوليت 
هميشگي. زماني که سن فرد مبتا باا مي رود، عايم يکي پس از ديگري 
خودشان را نشان مي دهند. مثا کودکي که به سن مدرسه رسيده و دچار 
اوتيس��م اس��ت نمي تواند به راحتي رابطه دوستانه برقرار کند يا با کودکان 
هم س��ن و س��الش بازي کند. چنين فردي از نظر اجتماعي ناتوان اس��ت. 
اين افراد حرکات شان هماهنگي ندارد و احساس همدلي با هم کاسي ها 
و اطرافيان ش��ان را ندارند. بنابراين فردي که با چنين ناتوانايي هايي رش��د 
مي کند، نمي شود جلوي پيشرفت اين ناتواني را در بزرگسالي گرفت. پس 
مهمترين اصل تش��خيص به موقع و مداخات زودهنگام اس��ت. در ادامه 

اين مقاله به اختصار به چند روش ارزشيابي اوتيسم، مي پردازيم . 
والدينتوسطکودکدراوتيسمارزيابي

بس��ياري از والدين قبل از مراجعه به متخصص، به دنبال روش��ي 
هستند تا کودک را بهتر بشناسند. اين شناخت عاوه بر اينکه بسياري از 
ابهامات و ترديدهاي آنها را در مورد مشکل کودک حل مي کند، موجب 

مي شود تا با شناخت بيشتر به متخصص مراجعه کنند . 
بازي يکي از روش هايي اس��ت که والدين مي توانند رفتار کودک 

را در آن به دقت مورد مشاهده و ارزيابي قرار بدهند. 
مشاهده از طريق بازي يک تست يا شيوة غربالگري نيست، بلکه 
فرآيندي س��ت، س��اختار يافته که در آن رفتارهاي اجتماعي، ارتباطي و 
قدرت تخيل کودک مورد مشاهده قرار مي گيرد. مشاهدة رفتار کودک 
در بازي يکي ازمؤثرترين ش��يوه هاي مطالعه رفتار، به ويژه براي گروه 
س��ني زير ش��ش سال است. بهترين مش��اهده از طريق بازي مي تواند 
توس��ط روانش��ناس در ات��اق مراقبت هاي کودک و ي��ا در مرکز باليني 
ک��ودکان انجام ش��ود . اما والدين خود با انج��ام مراحل زير مي توانند به 
يک شناخت نسبي از نشانه هاي اوتيسم در کودک دست يابند. در زير 

نمونه اي از ارزيابي کودک در بازي توصيف شده است . 
مدتزمانبازي:10-15دقيقه

ابزار بازي: يک جعبه ابزار شامل قرقره و نخ، يک گوشي تلفن که 
داراي دکمة فش��ار باشد، عروسک هايي که پوشش آنها قابليت حرکت 
دادن و درآوردن را داشته باشند، فنجان و دو عدد قاشق، دو عدد توپ 
کوچک، يک ماش��ين، وس��ايل کششي و تايردار مانند قطار و کاميون، 

جورچين، قالب ها، حلقه ها و ديگر وسايل بازي . 
:روش

  -   ب��ا کودک ت��ان ش��روع به بازي کنيد. رفتار آنه��ا را در بازي با 

دقت مشاهده کنيد . 
  -  کنار جعبه ابزار بنشينيد. چنانچه کودک درگير فعاليت با جعبه 
نيس��ت، وس��يله اي را برداريد و به او نش��ان دهيد و با نام بردن اسمش، 
او را ترغيب کنيد تا کنارتان بنشيند. چنانچه پاسخي به اسم خود نداد، 

يکي از والدين کودک را در کنار جعبة ابزار مي نشاند . 
  -  تلفن، بش��قاب و يا قاش��ق را به کودک نش��ان بدهيد. چنانچه 
شروع به بازي نکرد، يا براي مثال با تلفن تماس نگرفت و يا صحبتي 
نکرد، يک نفر نمادين تلفن زدن و صحبت کردن را انجام دهد، و يا از 
کاسه و بشقاب غذاي نمادين را بخورد. سپس از کودک مجدداً بخواهيد 

تا با آن وسايل بازي کند . 
  -  يکي از والدين کتابي را به کودک نشان بدهد. چنانچه به کتاب 
نگاهي نکرد، تصويري از داخل آن را به او نشان داده و دربارة آن صحبت 
کني��د. چنانچ��ه به تصوير نگاه کرد، بدون آنکه هدايتش بکنيد رفتار او 

را به زيرکي دنبال کنيد . 
  -  کودک را با گفتن نامش مورد خطاب قرار دهيد و وسيله اي را 
در اتاق به او نش��ان دهيد. چنانچه به آن نگاه نکرد، يک نفر بازوهاي 
کودک را بگيرد، مجدداً با نام او را مورد خطاب قرار دهد، و به او کمک 

کند تا به آن وسيله نگاه کند . 
  -   در ضمن بازي وانمود کنيد که دس��ت ش��ما آسيب ديده است. 
انگشت خود را بگيريد و فرياد بزنيد و بگوييد آخ، ببينيد کودک توجه نشان 

مي دهد؟ با کنجکاوي نگاه مي کند؟ ناراحت است يا بي تفاوت؟
  -  دِر شيشه اي که داخل آن حباب دارد را باز کنيد تا حبابي بيرون 

بيايد و بعد درش را ببنديد و جلوي صورت تان نگه داريد. منتظر شويد 
و ببينيد کودک چگونه پاسخ مي دهد.

 آيا تقاضاي انجام دوبارة آن را از شما دارد؟ چگونه؟ پس از آنکه 
مطمئن ش��ديد دِر آن را محکم بس��ته ايد، آن را به دست کودک بدهيد. 

آيا او تقاضاي کمک مي کند؟ چگونه؟
فرممشاهدةبازيکودک

تمام مهارت هاي زير را در نظر بگيريد و کنار هرکدام مش��اهدات 
خ��ود را يادداش��ت کني��د. گاهي هيچ کدام از نش��انه ها در کودک ديده 
نمي شود، پس در نتيجه اوتيسم ندارد. گاهي برخي نشانه ها به صورت 
خفيفي در او مش��اهده ش��ده که در اين صورت او مش��کوک به اوتيسم 

است و گاهي هم عائم اوتيسم کامًا آشکار است. 
مهارتهايارتباطي: کودک از ژست ها در طي بازي استفاده 
کرده اس��ت؟ از لغات اس��تفاده کرده اس��ت؟ از والدين تقاضا و يا سؤال 

داشته است؟
مهارتهاياجتماعي: جس��تجو براي تماس با والدين داشته 
اس��ت؟ چگونه؟ نگاه به صورت والدين داش��ته اس��ت؟ به چه ميزان و با 
چه کيفيتي؟ پاس��خ به نام داش��ته اس��ت؟ چگونه و بعد از چند بار مورد 

خطاب قرار دادن؟
مهارتهايرفتاريوتخيلي: تقليد از رفتار ديگران و بازي 
خيالي داشته است؟ چگونه؟ بي قرار و پر جنب و جوش است؟ به جايي 
خيره مي ش��ود؟ رفتارهاي کليش��ه اي دارد؟ با اشياء بازِي فعال مي کند؟ 

)يا به عبارتي استفادة گوناگون از اشياء مي کند(   

  عطیه میرزا امیری

چند روش برای ارزيابي اوتیسم توسط والدين

...بچههاويافتهها
آسیب روحي نوجواناني

 که پدر افسرده دارند
پژوهش ه��اي اخي��ر دانش��مند نش��ان مي دهد 
پدران��ي ک��ه پس از تولد فرزندش��ان دچار افس��ردگي 
مي ش��وند، احتمال اينکه فرزند دخترش��ان در نوجواني 
افس��رده ش��ود، باا اس��ت .   اي��ن مطالعه ک��ه به طور 
مشترک بين پژوهشگران انگليسي و آمريکايي انجام 

ش��د نش��ان داد که اگرچه فرزند دختر بيش��تر زمان خود را با مادر خود مي گذراند اما افس��ردگي پدر پس از 
تولد فرزند مي تواند تاثير به س��زايي در افس��ردگي دخترش در نوجواني داش��ته باش��د .   نکته قابل توجه اين 
اس��ت که از هر 20 مرد، تنها يک مرد چند هفته پس از تولد فرزندش، به عائم افس��ردگي دچار مي ش��ود. 
دکتر جما لويس   نويس��نده ارش��د اين مطالعه مي گويد: تصور رايج غلط اين اس��ت که مادران بيشترين تاثير 
را روي س��امت روحي کودکان دارند اما اين مطالعه نش��ان داد که برعکس اس��ت. پژوهش��گران دو گروه 
7هزارنفري از کودکان را که والدين آنها را افس��ردگي داش��تند در س��ن 7 و 14س��الگي بررس��ي کردند و 
دريافتند که کودکاني که پدران افس��رده داش��تند، بيش از کودکاني که مادرانش��ان افسرده بودند در نوجواني 

به افسردگي مبتا شده بودند.  

...تربيتکودک
جلوگیري از دعواي بچه ها

دع��واي بچه ه��ا، چه خواهر و برادر باش��ند و چه 
دوس��ت و همکاس��ي، خيلي از پدر و مادرها را کافه 
مي کند. اما دعواهاي کودکانه نش��انه اين هس��تند که 
فرزند شما مهارت هاي حل مساله و سازگاري را کسب 

نکرده است. 
دو کودک��ي ک��ه با هم دعوا مي کنند را مدتي زير 
نظر بگيريد تا عوامل اختافش��ان را بشناس��يد. گاهي 

وقت ها تکرار يک موضوع در دعوا نش��ان مي دهد ايرادي وجود دارد. در دعواهاي به طور مس��تقيم دخالت 
نکنيد و به سخن چيني بچه ها اهميت ندهيد.

 بگذاريد خودش��ان مش��کل ش��ان را حل کنند و ش��ما از دور مراقبشان باشيد و اگر ازم بود، در شرايط 
خارج از دعوا نکاتي را براي مديريت بهتر اختافات به آنها ياد دهيد. 

ب��ه ک��ودک ي��اد بدهي��د ک��ه هميش��ه ح��ق ب��ا او نيس��ت و ب��راي کارهاي مش��ترک مث��ل با هم 
ب��ازي ک��ردن ي��ا ب��ا ه��م کاردس��تي درس��ت ک��ردن، باي��د ب��ه قواني��ن و تقس��يم وظايف��ي که ش��ده 
 احت��رام بگذارن��د. مث��ل ي��ک داور، قواني��ن را ب��ه بچه ه��ا آم��وزش دهي��د و مراق��ب اج��را ک��ردن

 آنها باشيد.  
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ساري جمعه15دي

خروج شاه بدون كناره گيري وضع را تغيير نمي دهد
پاريسـ  خبرگزاري فرانسه )ساعت 12 امروز( حضرت 
آيت اه روح اه خميني رهبر شيعيان امروز گفتند خروج شاه 
ايران مادام كه از سلطنت كناره گيري نكند چيزي را در ايران 
تغيير نخواهد داد. حضرت آيت اه خميني در يك مصاحبه 
راديوئي كه در اقامتگاه ايشـــان در حومه پاريس انجام شد، 
خاطرنشان ساختند كه رژيم كنوني غير قانوني است و ازم 
است كه تمامي »نظام« تغيير پيدا كند. امام خميني تأكيد كردند 
كه در ايران كنوني دولت، پارلمان و حتي شـــوراي نيابت 
سلطنت )در شرف تشكيل( غير قانوني هستند و همگي بايد 
منحل شـــوند و مادام كه اين اقدام صورت نگيرد آرامش به 

كشور باز نخواهد گشت. 
نظر حضرت آيت اه طالقاني در مورد بازگشايي دانشگاهها
اين اعاميه امروز از ســـوي حضرت آيت اه طالقاني 

منتشر شد. 
بسم اه الرحمن الرحيم... ويزكيهم و يعلمهم الكتاب 

و الحكمت 
دانشـــگاه مركز تزكيه و تعليم و تربيت نسل جوان و 
سنگر آزادي و آزاديخواهي است و ملت مسلمان ايران اين 
مركز دانش و بينش را براي ســـازندگي انسان هاي با ايمان و 
مبارزه فكري عليه نظام طاغوتي وابسته به استعمار به رهبري 
حضرت آيت اه العظمي خميني مي شناسد. از اينرو بازشدن 
دانشگاهها خواست مردم ايران و اينجانب است و بازكردن 
دانشگاه ها را با همت و همبستگي دانشگاهيان تأييد كرده و 
از استاداني كه براي گشودن اين سنگر آزادي به مدت بيست 
و پنج روز در دانشگاه و چند روز در وزارت علوم متحصن 

شده اند تجليل مي نمايم. 
تظاهرات و تيراندازي در شهرستانها

* ايامـ  ساعت ده صبح ديروز حدود 2 هزار تن از مردم 
ايام پس از اجتماع در مقابل نمايندگي هاي جرايد اين شهر، 
به خاطر ديررسيدن روزنامه دست به تظاهرات زدند و عليه 

دولت شعارهايي دادند!
* بجنوردـ  فرهنگيان بجنورد در يك نشســـت يكبار 
ديگر همبستگي خود را با جامعه روحانيت اعام كردند و از 

شهداي اين شهر تجليل نمودند. 
* شوشترـ  تظاهرات ديروز )چهارشنبه( شوشتر، در 
حالي كه باران شديدي مي باريد، در ساعت سه بعد از ظهر به 

خشونت كشيد و در جريان آن 6 نفر كشته شدند. 
* كرمانـ  نظارت بر توزيع بنزين در جايگاه هاي پمپ 
بنزين كرمان به جوانان سپرده شد و از ديروزـ  چهارشنبهـ  
گروهي از جوانان با بازوبند )انتظامات اسامي( در جايگاه هاي 

پمپ بنزين اين شهر در كار توزيع بنزين نظارت مي كنند. 
* شـــهرضاـ  مدت دو ماه است كه شهرضا يكپارچه 
تعطيل و ناآرام است. به دنبال اعتصابات و تظاهرات گسترده 
مردم شهرضا، پريروز آيت اه طاهري در ميان استقبال گرم 

مردم اين شهرستان از اصفهان، وارد شهرضا شدند. 
دستور تأمين گاز مصرفي داخل كشور داده شد

اهواز )57/10/20(
* اهوازـ  بسمه تعالي، اباغ شماره9 مورخ 1357/10/20 
از هيأت اعزامي امـــام خميني به كاركنان محترم واحدهاي 
بهره برداري شماره 2 اهواز و 2 مارون. نظر به اين كه شروط 
ازم در پيـــام امام خميني تحقق يافته و ترتيب جلوگيري از 
صدور نفت به خارج از كشور داده شده است، به منظور تأمين 
نفت خام پاايشگاه هاي آبادان، تهران، تبريز و گاز طبيعي مورد 
مصرف داخلي كشـــور خصوصاً شيراز كه تمام احتياجات 
اساسي شهر از جمله به راه انداختن پاايشگاه، وابسته با آن 
است به اين وسيله از كارگران و كارمندان زحمتكش و عزيز 
واحدهاي شماره 2 اهواز و 2 مارون دعوت مي شود به سركار 
خود بازگردند و وظايف محوله را با دقت و عاقمندي تمام 

انجام دهند. 
ميلياردها ريال اموال شاه

  به موقوفه بنياد پهلوي واگذار شد
شاهنشاه ايران چندين ميليارد ريال ثروت خود را طي 
فرماني در اختيار بنياد پهلوي گذاشت تا طي وقفنامه اين بنياد 
كه يك مؤسسه خيريه است صرف امور فرهنگي اجتماعي 
مذهبي و خيريه گردد. در اين فرمان آمده است »كليه اموال 
ما را كه ابوالبجمعي حسابداري اختصاصي است با سازمان 
و كارمندان آن طبق فهرســـت توشيح شده به منظور افزايش 
درآمد و توســـعه مصارف مقرر در فرمان موقوفات خاندان 
پهلوي مورخ مهر ماه 1340 در اختيار بنياد پهلوي مي گذاريم 
تا آنچه را كه مقتضي بداند به فروش رســـانده و بقيه را مورد 

بهره برداري قرار دهد...« 

 پایتخت  اردشیر   پاپکان
اردشير پاپكان ناسيوناليست بزرگ ايرانی پس از پايان دادن به 
حكومت اشكانيان كه به ضعف و فساد گراييده بودند 12 ژانويه سال 
225 ميادی تصميم گرفت كه شهر غور پارس )فيروز آباد امروز( 
را پايتخت ايران كند، به اين شـــهر رفت و دستور ساختن يك كاخ 

سلطنتی، يك دژ نظامی و تاسيسات اداری را صادر كرد .
ترور   پادشاه  سامانی

12 ژانويه 914 در ســـاعات بعد از نيمه شـــب، تنی چند از 
مستخدمين اميراحمد سامانی به خوابگاه او در شهر بخارا   ريختند و 
وی را كشتند. شهر بخارا پايتخت سامانيان بود.بسياری از مورخان 
نوشته اند؛ از روزی كه اميراحمد منع سخن گفتن به عربی در دربار 
سلطنتی را لغو كرد، اطرافيانش از او كه پدرش اميراسماعيل سامانی 

پرچمدار فارسی كردن بود دلخور و بيزار شده بودند. 
مروج  دوستي،   ابوسعید   ابوالخیر 

 تاريـــخ ادبيات جهان درگذشـــت صوفي و ســـخنور 
 پارســـي گوي خراساني؛ ابو ســـعيد ابوالخير را در 81 سالگي در 
12 ژانويه سال 1049 ذكر كرده است كه اشعار، گفته ها و عقايد او 
در »اسرارالتوحيد« گرد آوري شده است. وي از مروجان دوستي و 
مهرباني كردن و از نهي كنندگان كينه جويي و عناد بود. ابوسعيد در 

»ميهنه« خاوران به دنيا آمده بود.
عبور تیمورگورکان از گذرگاه خیبربرای تصرف هند

12ژانويـــه 1397 اميرتيمور گوركان با نيروهايش به منظور 
تصرف هندوستان از گذرگاه ِخيبَر گذشت. 341 سال بعد در همين 
ماه نادرشاه افشار ارتش ايران را از اين گذرگاه وارد شبه قاره هند كرد 

و هر دو موفق به تصرف دهلي شدند.
انگلیسي ها    قصر شیرین   را تصرف کردند

22 ديماه 1296  باراتف ژنرال روس و افرادش خاك ايران را 
ترك گفتند و در پي خروج آخرين نظامی روس از ايران، نيروهاي 
 انگليســـي كه از طريق عراق هم وارد غرب وطن ما شـــده بودند 

قصر شيرين و نيمي از استان كرمانشاه را تصرف كردند. 
انگليسي ها در جريان جنگ جهاني اول به بهانه درآويختن با 
عثماني كه از قرن ها پيش بين النهرين را در كنترل داشت وارد خاك 

اين سرزمين شده بودند.
پایان بازي نفتکش »ُرزماري«

12 ژانويه 1952 يك دادگاه مستعمراتي انگليسي درعدن راي 
داد كه محموله نفت كشتي »ُرزماري« متعلق به انگلستان است و اين 
كشتي بدون كسب اجازه از دولت انگلستان در بنادر ايران »نفت متعلق 
به انگلستان!« را به مقصد اروپا بارگيري كرده؛ بايد محموله آن ضبط و 
تخليه شود و صاحبان كشتیـ  كه با پرچم »ُهندوراس« حركت می كرد 

ـ هزينه دادرسي، توقيف و تخليه را بپردازند تا آزاد شود.

بـــاز آی كه تـــا صدق نيـــازم بينی
بينـــی درازم  شـــب های  بيـــداری 

نـــی نی غلطم كه خـــود فراق تو بتا
كـــی زنـــده گـــذاردم كـــه بـــازم بينی

ابوسعید ابوالخیر

*»بهترين راه برای رسيدن به خوشبختی اين است 
كه خودتان باشيد. « 

برنارد شاو

*»مردان بلند نام و با آوازه هرگز نمی  ميرند، زيرا 
كه گورشان قلوب نسل های آينده است.« 
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)برابر با 12 صفر1399، 11 ژانویه 1979 ( نقل شده است 


