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* جوانان انجمن هاي اسامي مي توانند پيشگامان و راهبران 

جهاد في سبيل اه باشند

* همه مي دانيم كه شما دانشجويان در شمار برترين اميدهاي 

آينده كشوريد

* ب�ه توفي�ق اله�ي هم اكن�ون خي�ل عظيمي از دانش�جويان 

ديروز، در كش�ور به كارهاي بزرگ س�رگرمند و لذت خدمت 

ب�ه پيش�رفت دانش و فناوري در ميهن خ�ود را با همه وجود 

حس مي كنند

* پيوستن دانشجويان ايراني در هر نقطه از جهان به حركت 

پيشرفت و بي نياز كردن كشور از بيگانگان، جهاد في سبيل اه 

است
حضرت آیت اه خامنه ای در 
پیامی به پنجاه و س���ومین نشست 
اتحادی���ه انجمن های اس���امی 
دانشجویان در اروپا، تأکید کردند: 
پیوس���تن دانشجویان ایرانی در هر 
نقطه از جهان به حرکت پیشرفت 
و بی نیاز کردن کشور از بیگانگان، 

جهاد فی سبیل اه است.
متن پیام رهبر انقاب اسامی 
که صبح دیروز حجت ااس���ام 

جواد اژه ای آن را در مرکز اسامی 
هامبورگ قرائت کرد، به این شرح 

است:
بسم اه الرحمن الرحیم

جوانان عزیز
همه میدانیم که شما دانشجویان 
در شمار برترین امیدهای آینده ی 
کشورید. آنچه همه باید بدانند این 
است که به توفیق الهی هم اکنون  
بقیه در صفحه 2

صفحه16صفحه2

ظریف: ننگ اجاس ضد ایراني 

از دامان لهستان پاك شدني نیست

پدافند هوایي سوریه حمله رژیم صهیونیستي

به فرودگاه دمشق را دفع كرد
* در شرايطي كه ايران جان لهستاني ها را در جنگ  جهاني دوم نجات داد، اين كشور هم اكنون 

ميزبان سيرك مذبوحانه ضدايراني شده است

* شمخاني: برگزاري اجاس لهستان به معناي باختن قافيه است

* ارتش سوريه 8 موشك شليك شده از جنگنده هاي اسرائيلي را ساقط كرد 
* در اين تجاوز جديد صهيونيست ها فقط به يك انبار فرودگاه دمشق آسيب رسيد 

* پهپاد هاي ارتش سوريه، نشست تروريست هاي النصره در حما را هدف قرار دادند

بي نیاز كردن كشور از بیگانگان، جهاد 
في  سبیل اه است

تجلیل از دکتر مهدی محقق
در پنجاهمین سالگرد تأسیس مؤسسه

مطالعات اسامی دانشگاه تهران -  مک   گیل

صفحه2

 * ش�وراي عال�ي هماهنگ�ي
اقتص�ادي س�ران ب�ر مبارزه 
جدي جامع و ريشه اي با موارد 

فساد اقتصادي تأكيد كرد 

بانك مركزي
موظف به 

تضمین حقوق 
سپرده گذاران 

مؤسسات اعتباري 
شد

انجمن شاعران انقاب اسامي
و دفاع مقدس افتتاح شد

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6
استاد سيدهادي خسروشاهي

خطیب مبارز و پویا
یادبود شيخ عيسي

سليم پور اهري

پيام رهبر معظم انقاب به نشست اتحادیه انجمن هاي اسامي دانشجویان در اروپا :

اختاف هاي منطقه اي 
رمز حضور آمریکا!

صفحه2

شماره مجوز:  نوبت ���
1397 – 5437 

شركت ملي نفت �ير�� 
شركت مهندسي � توسعه نفت 

طر� خط لوله �نتقا� نفت خا� گو�� / جاسك � پايانه مربوطه 
�گهي فر�خو�� عمومي ���يابي كيفي پيمانكا���

(مناقصه عمومي شما�� : � � /97/19)
شركت مهندسي و توسعه نفت (طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره/ جاسك 
و پايانـه مربوطـه) در نظر دارد از طريق فراخـوان عمومي، اجراي پروژه زير 
را به يك شـركت پيمانكاري (و يا مشـاركتي از يك پيمانكار و يك مشـاور) 

ذيصالح واگذار نمايد.
1- شر� مختصر پر���

EPC پروژه تأمين برق تلمبه خانه  شماره 5  و ايستگاه هاي بين راهي به صورت
2- محل � مد� �جر�� پر��� 

محل اجراي پروژه استان  هرمزگان و مدت اجراي آن 15 ماه مي باشد.
3- شر�يط پيمانكا��� متقاضي

ــته پست،  ــته نيرو (زير رش ــاخت رش - دارا بودن گواهينامه صالحيت پيمانكاري طرح و س
ــته  ــته نيرو (زير رش ــاركت تضامني يك پيمانكار پايه يك رش انتقال و توزيع نيرو) و يا مش
پست، انتقال و توزيع نيرو) بهمراه يك مشاور پايه يك انرژي با تخصص انتقال نيرو از سازمان 

برنامه و بودجه كشور
- دارا بودن صورتهاي مالي حسابرسي شده

- ارائه مداركي دال بر دارا بودن خط مشي و نظام مديريت  HSE متناسب با موضوع مناقصه 
- دارا بودن ظرفيت آماده بكار

ــت دوم در روزنامه، ضمن  ــار آگهي نوب ــد حداكثر تا 5 روز پس از انتش ــان مي توانن متقاضي
ارائه تقاضاي كتبي، تصوير گواهينامه صالحيت(هاي) فوق االشاره، تصوير صورتهاي مالي 
ــناد استعالم ارزيابي كيفي به نشاني:  ــي شده و معرفي نماينده، جهت دريافت اس حسابرس
ــري-  پالك 247- طبقه  ــهيد كالنت ــتاد نجات الهي- تقاطع خيابان ش ــران- خيابان اس ته
10- اتاق 1024- دفتر مديريت طرح گوره / جاسك(شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت 
ايران) مراجعه و پس از تكميل، اسناد مذكور را ظرف مدت دو هفته از آخرين روز توزيع به 
ــاني تحويل نمايند. متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سوال مي توانند با شماره  همان نش
ــت ارائه تقاضا صرفاً  به منظور  تلفن  88892063 (021) تماس حاصل نمايند . بديهي اس
ــنهاد  ارزيابي كيفي متقاضيان بوده و هيچگونه حقي را براي آنان جهت دعوت به ارائه پيش

���بط عمومي شركت مهندسي � توسعه نفتايجاد نخواهد نمود.

 * 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 ���� *

بررسي ميراث زوجه درحقوق اسالم و ايران 
تأليف دكتـر حسين  مهرپور

قطع وزيري ، 236 صفحه ، چاپ چهارم 
ــر زندگي اجتماعي خود را با تشكيل خانواده  از دورترين ادوار تاريخ كه بش
ــناخته شد، مسأله ميراث نيزكه در  ــخصي براي او ش آغاز كرد و مالكيت ش
واقع، تعيين اموال و دارايي آدمي، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرارگرفت. 
براي نظام مند كردن اين موضوع، بتدريج و با تجربه، قواعدي برقرار شد كه 
ــته  برخي از اين اصول تا زمان ما نيز دوام آورده اند. از جمله ورثه به دو دس
ــته اول با والدت در نتيجه پيوندهاي  ــدند. دس ــبي و سببي تقسيم ش نس
ديرين خانوادگي حاصل مي شد و دومي به سبب پيوند ازدواج جديد ايجاد 
مي گرديد. ارث به همسر در دسته دوم قرارگرفت. پيش از اسالم در بسياري 
از جوامع زن به عنوان همسر، نه تنها ارث نمي برد كه خود جزو اموال شوهر 
ــالم در اين زمينه، تحولي به وجود آورد و  ــوب مي شد. اس متوفايش محس
ــناخت و براي جنس مؤنث  ــهم و حق از اموال متوفي ش زنان را صاحب س
ــالمي  ــرد. قانون مدني ايران نيز كه بر پايه احكام اس ــهم االرث تعيين ك س
ــكل گرفته چنين حقي را تأييد مي كند. اين كتاب يكي از مباحث مربوط به ارث زن يعني زوجيت را كه موجب ارث بردن  ش
ــت و ضوابط و قواعد حاكم بر ميزان و نحوه ارث بردن زن از  ــالم مورد بحث قرارداده اس ــود، از ديدگاه حقوق ايران و اس زن مي ش

دارايي شوهر را بيان مي كند.

انتشارات اطالعات منتشر كرد : 

�گهى �عو� به همكا��
وزارت نيـرو ، در راسـتاى راهبـرد شايسـته گزينـى در 
دولـت دوازدهم و  ايجاد فرصت هاى برابر براى همه افراد 
داراى صالحيت هـاى عمومى و تخصصى خدمتگزارى، از 

متخصصين داوطلب واجد شرايط براى همكارى در سمت هاى زير دعوت 
به اعالم آمادگى مى نمايد: 

1 -  مديرعامل شركت �� منطقه �� چها�محا� � بختيا��
2 - مديرعامل شركت �� منطقه �� قز�ين

3 -   مديرعامل شركت �� �  فاضال� ��ستايى �ستا� چها�محا� � بختيا��
4-  مديرعامل شركت �� �  فاضال� ��ستايى �ستا� هرمزگا�
5 - مديرعامل شركت �� �  فاضال� ��ستايى �ستا� خو�ستا�

براى كسـب اطالع از شـرايط احراز  و وظايف مربوطه و همچنين تكميل 
فرم درخواسـت، لطفـاً از تاريـخ 97/10/22  لغايت 97/11/05 به آدرس

www.moe.gov.ir  مراجعه فرمائيد.
����� نير� 3774/ م الف

  نوبت ���

شركت  سهامى �� � فاضال� �ستا� ���بايجا� شرقي

«�گهي فر�خو�� مناقصه عمومي با ���يابي كيفي»
ش�ما�� 200971403000105 م�و�� 97/10/9 مند�� 
�� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت شما�� 96 سا� 97

شـركت آب و فاضالب اسـتان آذربايجان شـرقي در نظر دارد عمليات 
ــير را از محل  ــيرخانه عجبش مربوط به احداث مخزن 5000 مترمكعبي و ش
ــه روش مناقصه (عمومي) با ارزيابي  ــخصات ذيل ب ــارات عمراني و با مش اعتب
ــتاد) به آدرس ــداركات الكترونيكي دولت (س ــامانه ت ــق س ــي را از طري  كيف

www.setadiran.ir به پيمانكاران داراي صالحيت واگذار نمايد.
مشخصات پروژه: احداث مخزن 5000 مترمكعبي و شيرخانه عجبشير

الفـ  مبلغ برآورد اوليه: 22/948/277/196 ريال
بـ  مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 1/147/413/860 ريال

جـ  محل اجراي كار: شهر عجبشير
دـ  رشته و گروه پيمانكار: آب
هــ  مدت اجراي كار: 24 ماه

وـ  دستگاه نظارت: مدير دفتر اجراي طرح هاي تامين و توزيع آب شهري
زـ  محل اعتبار: عمراني

ــركت  ــنهاددهنده حائز حداقل امتياز ارزيابي كيفي الزم جهت ش حـ  پيش
ــپرده، تضمين هاي معتبر تسليم يا  ــت معادل مبلغ س در مناقصه مكلف اس
ــركت واريز و حسب مفاد اسناد مناقصه  ــاب بانكي ش مبلغ مذكور را به حس
ــناد به  ــيد واريز وجه را به صورت اصل در وقت مقرر در اس ضمانتنامه يا رس
ــليم نمايد. به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش،  كارفرما تس

سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن ترتيب اثر نخواهد شد.

الزم به ذكر است كه هزينه آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد.
www.abfa-azarbaijan.ir :آدرس سايت اينترنت

شناسه آگهي: 345884
شركت �� � فاضال� �ستا� ���بايجا� شرقي

�گهي مناقصه 
مالچ  پاشي همر�� با نهالكا�� 

به شما��  9721
كا�فرم�ا: ����� كل منابع طبيعي � �بخيز���� �س��تا� 

سيستا� � بلوچستا�
موضو�:  مالچ پاشي � نهالكا�� �� سطح 1500هكتا� �� 

شهرستا� �ير�نشهر
جه��ت كس��ب �طالع��ا� بيش��تر �� س��اعت 19:00 ��� 

23�� ما� به سايت www.setadiran.ir مر�جعه شو�.
�/�لف 2020شما�� شناسه : 346715

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

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

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

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

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

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

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

سيد مهد� حسيني  �   شهر��� سا��حاصل نمايند.

�گهي مناقصه عمومي 
شما�� 7-97-907-219

شـركت كشـت و صنعت كارون �� نظر ���� نسبت به تأمين �قال� خو� 
طبق شر� جد�� �يل �قد�� نمايد. متقاضيا� جهت ��يافت �سنا� مناقصه 
� �طالعا� بيش���تر مي تو�نند �� تا�يخ ��� �گهي ب���ه جز� �يا� تعطيل به 
مركز ش���ركت يا �فاتر تهر�� � �هو�� مر�جعه � پاكت پيشنها� قيمت خو� 
�� حد�كثر تا پايا� ساعت 14 ��� چها�شنبه مو�خه 97/11/3 منحصر�� به 
مركز شركت تحويل نمايند� كليه پيشنها�ها ��� ساعت 14/30 هما� ��� 

�� مركز شركت با�گشايي � قر�ئت خو�هد شد. 
مبلغ ضمانت نامه يا چك تضمين شده بانكيشرح كاالرديف

000ر000ر200هيدروفلوم و متعلقات1
هزين���ه ��� �گهي مناقصه �� ���نامه برعه���د� برند� يا برندگا� مناقصه 

مي باشد� شركت �� �� يا قبو� هر يك �� پيشنها�ها مختا� مي باشد. 
 ���� مركز ش���ركت: شوش���تر� كيلومت���ر 17 جا�� قدي���م ��فو� � 

شركت كشت � صنعت كا���� حو�� مديريت با��گاني ( �مو� قر�����ها )
تلفن: 2-36222071-061 (��خلي 2218) فاكس: 061-36227306 
�فتر �هو��: �مانيه� خيابا� سقر��� بين عا�� � لقما�. تلفن: 33335850 

061- 33338222 �
�فتر تهر��: خيابا� كر�ستا� ش���مالي� شير�� جنوبي � بن بست موسو� 

پال� يك. تلفن:021-88036753
شركت كشت � صنعت كا��� 

�گهي ���يابي كيفي جهت برگز��� 
مناقصه عمومي ��مرحله �� شما�� : 97/37

نگاه نگران  نسل هاي آينده را با مصرف بهينه آب به آرامش تبديل كنيم.
شـركت آب و فاضالب روستايي اسـتان سيستان و بلوچسـتان ��نظر���� 
عملي�ا� �جر�يي �ح�د�� �بگير ش�نا�� چا� نيمه ش�ما�� 3 سيس�تا� 
(�سكله ش�نا��) �� ��طريق برگز��� مناقصه عمومي تامي���ن نمايد. لذ� �� كليه 
پيمانكا��� ����� �تبه 4 � باالتر� �� �ش���ته �� �عو� به عمل مي �يد تا بر�س���ا� 

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

2) �ما� فر�� �سنا� ���يابي: �� تا�يخ 97/10/23 لغايت 97/10/25
3) �خرين مهلت تحو� �سنا� ���يابي: پايا� �قت ����� مو�� 97/11/11 مي باشد.

4) تا�يخ � س��اعت با�گش��ايي پاكت ها� ���يابي كيفي: ساعت 10 مو�� 
97/11/13 مي باشد.

تذك�ر مهم : به �س���تنا� بند 2 بخش���نامه 30593  م���و�� 94/05/03 موضو� 
�س���تو��لعمل مبلغ ظرفيت مجا� پيمانكا��� بر�� شركت �� مناقصه ���يابي كيفي 
� ��جا� كا�� مبلغ ظرفيت ���� پيمانكا��� �� پايگا� �طال� �س���اني sajar �� سو� 

كا�فرما كنتر� � مال� عمل قر�� خو�هد گرفت.
لذ� پيمانكا��� مي بايس���ت با �طمينا� �� ظرفي���ت كا�� مجا� (مبلغ ظرفيت ����) 
برحس���ب تعد�� � مبلغ پيمانها� �� �س���ت �جر�� خو� �قد�� به خريد �س���نا� 
���يابي كيفي نمايند� �� غير �ينصو�� مطابق �س���تو��لعمل �سيدگي به تخلفا� 

ناشي �� عد� �عايت ضو�بط ��جا� كا� با �� شركت �فتا� خو�هد گر�يد.
5) محل ��يافت �سنا�:

 www.setadiran.ir :���� سامانه تد��كا� �لكتر�نيك ��لت (ستا�) به
6) محل تسليم �سنا� تكميل ش��د�: با�گذ��� بر ��� سامانه ستا� � تحويل 

به صو�� فيزيكي به �بيرخانه شركت �� � فاضال� ��ستايي �ستا� � � �.
تذكر:  ضمنا� كليه ش���ركت كنندگا� ملز� به با�گذ��� پاكت ها� مناقصه � ���يابي 
كيفي بر ��� س���امانه ستا� مي باش���ند �� غير �ينصو�� پاكت ها� �نها تحويل � 

با�گشايي نخو�هد شد.
تلفن تما�: 33426312-054 ��خلي 120

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

�ناهللا � �نا �ليه ��جعو� 
خانو��� محت�ر� ثالث�ي 

درگذشـت  تأثـر  و  تأسـف  نهايـت  بـا 
جنا� �قا� حا� �حمد علي ثالثي

ــگران عرصه  ــركت پاكنام و از تالش  يكي از بنيان گذاران ش
ــليت  ــتگان تس صنعت را به آن خانواده محترم و كليه وابس
ــعيد علو  عرض نموده و از درگاه ايزد منان جهت آن فقيد س

درجات و براي بازماندگان اجر و صبر جميل آرزومنديم. 
هيأ� مدير� شركت پاكنا� 

(سهامي خا� )

جنا� �قا� مهند� مسعو� ثالثي
 با كمال تأسف و تأثر درگذشت پدر گراميتان 
جنا� �قا� حا� �حمد علي ثالث�ي

 از پيشروان عرصه صنعت و توليد كشور را به جنابعالي 
ــرض نموده و براي آن  ــليت ع و خانواده محترمتان تس
فقيد سعيد از خداوند منان علو درجات و رحمت واسعه 

مسألت مي نمايد. 
��حشا� شا� � مقامشا� بلند مرتبه با� 

هي�أ� مدي�ر�  � مديرعامل 
شركت بيسكويت گرجي

�گهي مناقصه شما�� 97/3
(مناقصه عمومي يك مرحله ��)

1ـ نام و آدرس مناقصه گزار: شركت مديريت توليد برق لوشان ، كيلومتر90 جاده قديم قزوين 
ـ رشت، نيروگاه شهيد بهشتي لوشان

تلفن: 171و34610155ـ013 فكس: 01334610221
ــه واگذاري انجام طبخ و توزيع غذاي كاركنان(كانتين) نيروگاه  ــوع مناقصه: مناقص 2ـ  موض

شهيد بهشتي لوشان به پيمانكار ذيصالح
ــيد سپرده نقدي واريز وجه به حساب جاري  ــركت در مناقصه:  رس 3ـ  مبلغ و نوع تضمين ش
سيبا به شماره 0105878552009 و يا ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه به نفع شركت 
مديريت توليد برق لوشان كه حداقل بايستي براي مدت90 روز از تاريخ تسليم پيشنهادها 
معتبر بوده و براي90 روز ديگر قابل تمديد باشد و يا چك بانكي تضمين شده در وجه شركت 

مديريت توليد برق لوشان به مبلغ 645/000/000 ريال.
4ـ آخرين مهلت خريد اسنادـ  محل دريافت اسناد ـ  نحوه دريافت اسناد: در صورت تمايل به 
ــركت محترم مي تواند حداكثر تا 7 روز پس از انتشار نوبت اول آگهي  ــركت در مناقصه آن ش ش
مناقصه در روزنامه اطالعات به يكي  از دو روش زير نسبت به خريد اسناد مناقصه اقدام نمايد.

1ـ اعزام نماينده آن شركت با دردست داشتن معرفي نامه و فيش واريزي به مبلغ 300/000 
ريال به حساب سيبا به شماره 0105878552009 بانك ملي شعبه جمال آباد لوشان (كد 

شعبه 4172) در وجه شركت مديريت توليد برق لوشان به واحد بازرگاني اين شركت.
2ـ تحويل فيش واريزي به مبلغ 300/000 ريال به حساب سيبا به شماره 0105878552009 
ــعبه 4172) در وجه شركت مديريت توليد برق  ــان (كد ش ــعبه جمال آباد لوش بانك ملي ش
ــت الكترونيكي  ــناد مناقصه از طريق پس ــي نيروگاه و دريافت اس ــه واحد بازرگان ــان ب لوش
ــت Email خود را كتباً به دستگاه مناقصه گزار اعالم  ــركت كننده در مناقصه موظف اس (ش

نمايد) و يا از طريق سايت هاي ملي مناقصات و نيروگاه لوشان 
5ـ  آخرين مهلت تحويل اسنادـ  محل تحويل: حداكثر10 روز پس از آخرين مهلت دريافت 

اسنادـ    دبيرخانه شركت
6ـ شرايط شركت كنندگان: كليه اشخاص حقوقي واجدشرايط تأييدشده از طرف مراجع ذيصالح.

ت��ذكر:
1ـ هزينه انتشار آگهي برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

2ـ متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند به سايت هاي زير مراجعه نمايند.
http://Iets.mporg.ir             www.loshanpgmc.ir
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ــزى به  ــتان مرك ــرق اس ــروى ب ــع ني ــركت توزي ــانى : ش ــركت و نش ــام ش 1- ن
ــن تماس ــتيبانى با تلف ــور پش ــدر، ام ــى ص ــام موس ــان ام ــانى : اراك ،خياب  نش
 32226033 086-08632228038 در نظر دارد كاالهاى زير را از طريق مناقصه عمومى خريدارى نمايد. 

2- شرح مختصرى از كاال
مقدارشرح كاالرديف

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

ــران بايد مبلغ فوق  ــد ،مناقصه گ ــركت در مناقصه مبلغ 1,390,000,000ريال مى باش ــپرده ش 3- س
ــى خالص مطالبات قطعى تاييد  ــات بيمه گر،گواه را به صورت ضمانت نامه بانكى ،ضمانت نامه موسس
ــاب جارى شماره  ــده بانكى يا واريز وجه به حس ــركت توزيع ،چك تضمين ش ــده توسط امور مالى ش ش
14005103651 به نام شركت توزيع نيروى برق استان مركزى بانك مسكن  شعبه مركزى ارائه نمايند.

4- به پيشنهادهاى فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايى كه بعد از انقضاى مدت مقرردرفراخوان 
ــپرده هاى مخدوش ،سپرده هاى كمتر از ميزان  ــود و هم چنين به پيشنهادهاى فاقد سپرده، س واصل ش

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

ــماره  ــك ملى به ش ــيبا بان ــزى در وجه س ــش واري ــال في ــغ 200000 ري ــناد : مبل ــروش اس ــغ ف مبل
0105314217006 شعبه ميدان دارايى

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

ــى صدر، شركت توزيع نيروى برق  ــايى: اراك، ميدان دارايى، خيابان امام موس 7- محل تحويل و بازگش
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
www.tavanir.org.ir سايت پايگاه ملى مناقصات http://iets.mporg.ir و سايت شركت توزيع 

نيروى برق استان مركزى:www.mpedc.ir مراجعه فرماييد. 
���بط عمومى شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� مركز�

شركت توزيع نيروى برق استان مركزى
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نيويورك تايمز  با انتشار تصاوير يزد

ايران را جواهر خاورميانه ناميد
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بقيه از صفحه اول
خيل عظيمی از دانشجویان دیروز، 

در کشور به کارهای بزرگ سرگرمند 
و لذت خدمت به پيشرفت دانش و 

فناوری در ميهن خود را با همه ی 
وجود حس می کنند. دانش���جویان 
امروز ما - در هر نقطه ی جهان- این 
فرصت را خواهند داش���ت که به 
ای���ن مجموعه های مؤمن و خدوم 
بپيوندند و کش���ور را از بيگانگان 

کامًا بی نياز کنند.
 این حرکت آنگاه که با نيت 
صادقانه و خدایی انجام گيرد، جهاد 
فی سبيل اه اس���ت. شما جوانان 
انجمن ه���ای اس���امی ميتوانيد 
پيش گامان و راهب���ران این جهاد 
باشيد. توفيق روزافزون شما را از 

خداوند خواهانم.
سيّدعلی خامنه ای
۲۰ دی ۱۳۹۷

 رهبر معظم انقاب:  بي نياز كردن كشور

از بيگانگان   جهاد في  سبيل اه است
 »محمد جواد ظری���ف« وزیر امور خارجه 
جمهوری اسامی ایران در واکنش به طرح آمریکا 
برای برگزاری اجاس���ی عليه ایران در ورشو 
پایتخت لهستان،جمعه شب در صفحه توئيتر خود 
نوشت: این لکه ننگ از دامان دولت لهستان پاک 

شدنی نيست.
به گزارش ایرنا، ظریف ادامه داد: در شرایطی 
که ایران جان لهستانی ها را در جنگ جهانی دوم 
نجات داد، این کش���ور هم اکنون ميزبانی سيرک 

مذبوحانه ضد ایرانی را بر عهده گرفته است. 
وی ادامه داد: به ميزبان و شرکت کنندگان در 
این کنفرانس ضدایرانی یادآوری می کنم؛ آن هایی 
که در نمایش قبلی آمریکا عليه ایران شرکت کردند، 
یا اان مرده اند، یا روس���ياه و منزوی اند. ایران اما 

قوی تر از هميشه است.
»مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا روز 
جمعه از تدارک نشس���تی با موضوع ایران در 
روزهای ۱۳ و ۱4 فوریه )۲4 و ۲5 بهمن( خبر داده 
بود.وی مدعی شد که کشورهایی از آسيا، آفریقا، 

نيمکره غربی، اروپا و خاورميانه در این نشست 
حضور خواهند یافت.

این اقدام در ادامه تاش های مذبوحانه آمریکا 
در ماه های گذشته برای القای سياست ایران هراسی 
است.عباس عراقچی معاون سياسی وزیر امور 
خارجه کش���ورمان هم در صفحه توئيتر خود با 
کنایه به ميزبانی لهستان برای نشست ضد ایرانی 
نوشت:۱8۹۲ لهستانی از ۱۹4۲ تاکنون در قبرستان 

لهستانی ها درقلب تهران آرميده اند.
وی افزود: بيش از یکصد هزار لهستانی پس 
از آزادی از اردوگاه های کار اجباری اس���تالين از 
راه ایران بازگشتند.عراقچی اضافه کرد: قبرستان ها 
در ایران بعداز ۳۰ س���ال قابل جایگزینی هستند 
اما مردم تهران ۷۷ سال است که احترام ميهمانان 

خودرا نگاه داشته اند.
پاسخ به اتهام هاي هلند و دانمارک

خبر دیگر این که، در روزهای گذشته وزارت 
خارجه دانمارک در بيانيه ای اعام کرد که اتحادیه 
اروپا تصميم گرفته  است که یکی از معاونت های 

وزارت اطاعات ای���ران را به دليل اقداماتش در 
خاک اروپا در فهرست گروه های تروریستی این 
اتحادیه قرار دهد.هم  زمان هلند هم ایران را به دست 
داشتن در قتل دو نفر از مخالفان جمهوری اسامی 

در خاک هلند متهم کرد.
وزیر خارجه کش���ورمان ، در واکنش به 
ادعاهای برخی کش���ورهای اروپایی در حساب 
تویيتر خود نوشت: اروپایی ها از جمله دانمارک، 
هلند و فرانسه، به س���ازمان مجاهدین خلق که 
۱۲ هزار ایرانی را کشته اند و شریک جرم صدام 
در جنایت هایش عليه کردهای عراق بوده اند پناه 
داده اند؛ همين طور به تروریست های دیگری که 
از اروپا، قتل ایرانيان بی گناه را ترتيب داده اند. متهم 
کردن ایران، مسئوليت پناه دادن به تروریست ها را 

از سر اروپایی ها باز نمی کند.
  ظریف، در عين حال مس���ئوليت دولت 
دانمارک را برای تعقيب و دس���تگيری عوامل 
گروهک تروریس���تی که به دخالت در حمله 
تروریستی اهواز اعتراف کرده اند و مسئوليت آن 

را پذیرفته اند، یادآور شد و اقدام دولت دانمارک 
را برای حمایت از این افراد به رغم اذعان صریح 
به مسئوليت عمليات تروریستی اخير در اهواز، 

غيرقابل قبول دانست.
شمخانی:برگزاري اجاس لهستان به معناي 

باختن قافيه است
دبير ش���ورایعالی امنيت ملی در واکنش به 
برگزاری اجاسی ضد ایرانی در لهستان که روز 
جمعه توس���ط وزیر خارجه آمریکا مطرح شد، 
گفت: تبدیل »تحریم با حداکثر فشار« به »سمينار و 

کنگره« به معنای باختن قافيه است.
 به گزارش ایرنا، امير دریابان علی شمخانی 
دبير شورایعالی امنيت ملی صبح دیروز در حاشيه 
مراس���م ختم والده فرمانده کل ارتش در جمع 
خبرنگاران در واکنش به بيانيه آمریکا و لهستان 
درباره برگزاری اجاسی ضد ایرانی در ماه آینده 
ميادی، اظهار داشت: آدمی که می گوید تحریم 
با حداکثر فشار، وقتی به سمينار و کنگره می رسد 

مفهومش این است که قافيه را باخته است.
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استان تهران از بیشترين آمار وادت برخوردار است

 اختاف هاي منطقه اي رمز حضور آمريکا!
پمپئو وزير خارجه ترامپ به منطقه آمده اس��ت تا ضمن ديدار 
از اردن، مصر، عراق، بحرين، امارات، قطر، عربستان سعودي، عمان 
و كويت ادامه دو سياس��ت ترامپ در خاورميانه را به آنها بار ديگر 
اط��اع دهد و اعام كند. اين دو سياس��ت، يكي ادامه حمايت از 
حاكمان اين كشورها و تقويت همراهي و همگامي آنها با كاخ سفيد، 
همچنين تاكيد بر حمايت همه جانبه از رژيم صهيونيستي است كه 
مأموريت اجراي هژموني بر خاورميانه را از س��وي رئيس جمهور 
آمريكا دارد. سياس��ت دوم، ادامه اجراي طرح »تحريم« آمريكا عليه 
جمهوري اس��امي ايران و تشديد آن با همكاري رژيم هاي دوست 

دولت آمريكا است.
واقعيت ميداني در خاورميانه نشان از تغيير بزرگ دارد و اغلب 
دولت هاي عربي همگام با ترامپ دريافته اند كه او ديگر نمي خواهد 
براي خاورميانه هزينه اي بپردازد. دو جنگ ويرانگر بعد از س��الها، 
يكي در س��وريه و ديگري در يمن به پايان راه رس��يده اند و مثلث 
همس��ويي جنگي آمريكا، اسرائيل و عربستان سعودي نه تنها ديگر 
جواب نمي دهد كه به بن بست رس��يده  است. در اين بن بست كه 
اغلب تحليلگران سياسي در كشورهاي عربي و در غرب نوشته اند، 
ترامپ بازنده ي خاورميانه و پوتين پيروز اين ميدان ش��ده است. دو 
هفته قبل ترامپ با عصبانيت خطاب به رژيمهاي عربي خليج فارس 
گفت: »اگر حمايت من نباشد، اين رژيمها يك هفته هم دوام نخواهند 
آورد!« انعكاس گفته ترامپ در رسانه هاي غربي و برخي از مطبوعات 
كشورهاي عربي موجب تحقير دولت هاي عربي حامي آمريكا شد. 
در دو هفته گذشته، انعكاس اين خبر از سوي رئيس جمهور آمريكا 
كه سربازان آمريكايي خاک سوريه را ترک خواهند كرد و به خانه 
برمي گردند و از پي آن ارتش آمريكا از افغانستان نيز خارج خواهد 
شد! به يكباره نتانياهو و محمد بن سلمان وليعهد سعودي و بسياري از 
دولت هاي عربي در منطقه را دچار شوک و مخمصه كرد. به طوري 
كه در محافل سياس��ي، آتش بس در يمن و پايان جنگ در سوريه 
را شكست فاجعه بار براي اس��رائيل و سعوديها ناميدند. بازگشت 
دولت هاي عربي منطقه به دمشق و بازگشايي سفارت خود در سوريه 
و دعوت از بشار اسد براي شركت مجدد در سازمان اتحاديه عرب، 
همگي حكايت از بن بست ترامپ در منطقه داشت. آن هم در حالي 
كه مسكو »پوتين« همچنين تركيه و ايران در ترسيم شرايط كنوني از 
ادامه مبارزه با تروريسم و گروههاي مسلح باقي مانده سخن گفته اند و 

آمريكا مي خواهد بساط نظاميگري خود را از منطقه برچيند.
در واشنگتن روز به روز ترامپ دچار مشكات و بحران سياسي 
داخلي در تقابل با مجلس نمايندگان كنگره كه اكنون دموكرات ها در 
آن اكثريت پيدا كرده اند، همچنين روال شكست سياست نظاميگري 

آمريكا در خاورميانه، شده است.
در چنين فضاي متاطم، ابتدا جان بولتن مشاور امنيتي ترامپ با 
هياهوي خبري وارد اسرائيل شد و در ماقات با نتانياهو كه اكنون در 
فضاي انتخاباتي )پايان اسفند ماه( قرار دارد درباره حمايت همه جانبه 
آمريكا از رژيم صهيونيستي و برخي از دولت هاي عربي همراه آمريكا 
بار ديگر سخن گفت تا مگر به رژيمهاي همراه دولت ترامپ، اطمينان 
خاطر دهد كه آنها را در صحنه آشفته منطقه تنها نخواهد گذاشت! او 
از اسرائيل به تركيه رفت تا با اردوغان رئيس جمهور تركيه ماقات 
كند. اردوغان ماقات با مشاور امنيتي ترامپ )جان بولتن( را نپذيرفت 
و او بافاصله با تحقير خاک تركيه را ترک كرد و به واشنگتن برگشت! 
از پي او پمپئو وزير خارجه ترامپ به منطقه آمده است تا از 9 كشور 
عربي ديدار كند. نوک پيكان حمله او تهران را نشانه گرفته است تا 
مگر همچنان ايران را دشمن  اصلي و آشوب ساز در اين كشورها و 
به خصوص در تقابل با رژيم صهيونيستي معرفي كند. پمپئو در مصر 
و اردن و ... چند بار اين جمل��ه را تكرار كرد كه »آمريكا نخواهد 
گذشت تا ايران همچنان منطقه را به آشوب بكشد و دولت هاي همسو 
با آمريكا را تهديد كند«! وزير خارجه ترامپ اعام كرد، در بهمن ماه 
آينده، آمريكا نشستي بين المللي با شركت رهبران جهان در لهستان 
درب��اره آينده خاورميانه و تهديد ايران، برگزار خواهد كرد تا در آن 
براي ثب��ات خاورميانه، صلح، آزادي و امنيت در اين منطقه گفتگو 
شود. پمپئو گفت، آمريكا مي خواهد از اين كنفرانس »اطمينان حاصل 
كند كه ايران تأثير كارشكنانه اي ندارد!« هنوز به صورت رسمي اعام 
نشده است كه چه كشورهايي در اين نشست شركت خواهند كرد. اما 
پمپئو گفت »ما رهبران دهها كشور از سراسر جهان را گردهم خواهيم 
آورد، كش��ورهايي از آسيا، آفريقا، نيمكره غربي، اروپا و خاورميانه 
در اين كنفرانس حضور خواهند داشت.« رسانه هاي آمريكايي درباره 
پيشنهاد جديد وزير خارجه ترامپ، نوشتند كه اعان تازه ترين اقدام 
دولت ترامپ، گوياي شكست او در ادامه تحريم عليه ايران و تاش 
مجدد براي تحقق كارزار جديد »فشار حداكثري« عليه تهران است. 
وزير خارجه آمريكا در گفت وگو با ش��بكه »فاكس نيوز« واشنگتن 
اظهار كرد ايران و روسيه را »مجريان شرارت در خاورميانه« مي داند و 
گفت: »اميدواريم آنها )ايران و روسيه( را همراه با حكومت )سوريه( 
و تمام افراد ذي نفع بر سر ميز مذاكره بياوريم تا درباره شكل ساختاري 
كه سوريه پس از يك جنگ داخلي بايد داشته باشد، گفت وگو كنند! 
چند نكته درباره پيش��نهاد وزير خارجه آمريكا در پايان اين نوشته 

قابل نقد است. 
1� دو س��فر »جان بولتن« مشاور سياسي � امنيتي جنگ طلب 
ترامپ و از پي او »پمپئو« وزير خارجه ترامپ، نش��انه روش��ن از 
استيصال سياست خاورميانه اي ترامپ است. چند بار در محك نوشته 
شد كه ترامپ استراتژي دقيق و روشني درباره خاورميانه بحران زده 
ندارد. او كليد اين منطقه را به »نتانياهو« نژادپرست سپرده است كه 
خود با كشتار فلسطينيان و محوريت جنگ طلبي براساس سياست 
»بحران پيراموني« رژيم صهيونيستي و نابودي فلسطينيان اكنون دچار 
بن بست شده اس��ت. ترامپ در دو سال گذش��ته مدام دولت ها و 
ملت هاي عرب را تحقير كرده است و سرانجام گفته است اگر گمان 
مي كنيد ما براي ش��ما خواهيم جنگيد، خيال باطلي است. شما بايد 
دارهاي نفتي خود را به من بدهيد و من هم به شما اسلحه مي فروشم. 
ترام��پ و آمريكا اكنون در جوامع عربي منفورند. دولت هاي عربي 
نيز دريافته اند كه بايد آرام آرام از ترامپ فاصله بگيرند. سياست هاي 
نژادپرستانه و جنگ طلبانه ي نتانياهو نيز ديگر جواب نمي دهد و اكنون 

در داخل اسرائيل دچار مشكات متعدد شده است. 
2� پمپئو وزير خارجه ترامپ، دس��تورات داماد صهيونيست 
ترامپ � »گشنر« � را دنبال مي كند و ابي صهيونيست هاي افراطي در 
واشنگتن كه گشنر داماد ترامپ از سران آن است به ديوار شكست 
خورده اس��ت. در آمريكا در هر دو ح��زب حاكم )دموكرات ها و 
جمهوري خواهان( اين باور ش��كل گرفته است كه عملكرد ترامپ 
در خاورميانه به خصوص در يمن، سوريه و علي الخصوص درباره 
ايران و خارج شدن از برجام، موجب تسهيل سياست هاي پوتين در 

خاورميانه و موفقيت روسيه در منطقه شده است. 
3� كنفرانس لهستان يك مانور سياسي � تبليغاتي است تا مگر 
اندكي براي شكست ترامپ در خاورميانه مرهمي شود. نبايد آن را 
به صورت نقطه عطف ديد و يا بزرگ نمايي كرد. آمريكا رمز ادامه 
حضور تخريبي خود در منطقه را همچنان در تش��ديد اختاف هاي 
منطقه اي جستجو مي كند. سياست خارجه جمهوري اسامي بايد بر 
حل اختاف ها و نزديكي هر چه بيشتر با كشورهاي مسلمان منطقه 
باشد. تنها از اين طريق است كه رژيم صهيونيستي و دولت ترامپ 
به شكس��ت كامل خواهند رسيد. خاورميانه ي در صلح، تنها مسير 
بن بست براي سياست جنگ طلبانه و تروريست پرور اسرائيل و آمريكا 

است.

س���خنگوی وزارت ام���ور خارجه 
کشورمان اظهار داش���ت: به نظر می رسد 
عناصری در داخل کشور در جهت تضعيف 
و تخریب جایگاه وزی���ر و وزارت امور 
خارجه با توجه به نقش اساس���ی و حياتی 
آنها در وضع کنونی کشور، تاش می کنند 
و در همين چارچوب به صورت جنون آميز 
دست به انتشار اخباری نادرست و کذب 

می زنند.
بهرام قاس���می در گفتگو با ایسنا، در 
پاسخ به سئوالی در رابطه با شایعات اخير در 
ارتباط با دستگاه دیپلماسی کشور از جمله 
استعفای محمد جواد ظریف از سمت خود، 
خروج ای���ران از برجام و همچنين وجود 
اختافاتی بين رئيس جمهوري و وزیر امور 
خارجه در رابطه با موضوع سياست خارجی 
کشور، تصریح کرد: استعفای آقای ظریف 
از ریاست دستگاه دیپلماسی کشور را قویا 
تکذیب می کنم. متاسفانه در حالی که هفته  
گذشته ایشان در یک سفر کاری بسيار مهم 
و حساس در هندوستان به سر می بردند و 
مشغول رایزنی با مقامات آن کشور بودند، 

این خبر جعلی ساخته و پرداخته شد.
وی با بيان این که در همين چارچوب 
شاهد انجام برخی دیگر از فضاسازی ها از 
س���وی برخی از رسانه های مشخص عليه 
وزارت امور خارجه بودیم، گفت : به نظر 
می رس���د که عناصری در داخل کشور در 

جهت تضعيف و تخریب جایگاه وزیر امور 
خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور با توجه 
به نقش حياتی و اساس���ی آنها در وضع 
کنونی کش���ور تاش می کنند و در همين 
چارچوب به صورت جنون آميز به انتشار 
اخبار نادرست در جهت تضعيف دستگاه 
دیپلماسی کشور و پرسنل متعهد و کوشای 

آن دست می زنند.
این دیپلمات ارشد کشورمان همچنين 
با رد ش���ایعات منتشر شده در مورد وجود 
اختاف بين رئيس جمهوري و وزیر امور 
خارجه هم خاطر نش���ان کرد: رابطه بسيار 
صميمانه و س���ازنده ای مي���ان وزیر امور 
خارجه با هيات دولت به خصوص شخص 
رئيس جمهوري و همچنين سایر سران قوا 
و مقامات عاليرتبه کشور وجود دارد و وزیر 
امور خارجه و دس���تگاه زیر مجموعه شان 
همواره در حال تاش برای ارتقای جایگاه 
ایران و همچنين خنثی کردن مکر و حيله 
دشمنان عليه ملت ایران و تامين منافع مردم 

هستند.
قاس���می در مورد شایعه سوم مطرح 
شده در برخی از رسانه ها و فضای مجازی 
مبنی بر خروج ایران از برجام هم با رد این 
موضوع ادامه  داد: به نظر می رسد عده ای به 
صورت سيستماتيک در صدد ایجاد آشوب 
ذهنی و آشفتگی در بازار به منظور اثرگذاری 
بر وضع کنونی آن در جهت منافع سوداگران 

هستند. آنها تاش می کنند که با انتشار برخی 
از اخبار جهت دار و کذب، فضاسازی روانی 
منفی در بازار ایجاد کنند ولی خوشبختانه با 
توجه به هوش و ذکاوت مردم این اقدامات 

راه به جایی نمی برد.
قاسمی همچنين تاکيد کرد: تصميم گيری 
در مسائل مربوط به برجام از همان ابتدا بر 
عهده شورای عالی نظارت بر برجام بوده 
اس���ت و در آینده هم روند به همين نحو 
خواهد بود و ه���ر نوع تصميمی در مورد 
برجام از س���وی این هيات اتخاذ و اعام 

می شود.
سخنگوي وزرات خارجه: قطعنامه 
2231 ابران را از برنامه موشكي متعارف و 

دفاعي منع نكرده است
  س���خنگوی وزارت امور خارجه با 
تاکيد ب���ر این که قطعنامه ۲۲۳۱ ایران را از 
برنامه موش���کی متعارف، دفاعی و دارای 
کاربردهای علمی منع نکرده است، گفت: 
تاش برای القا و تحميل برداشت نادرست 
از این قطعنامه درباره برنامه موشکی ایران 

غيرمسئوانه است.
به گزارش مرکز دیپلماسی رسانه ای 
وزارت امور خارجه، »بهرام قاس���می « در 
واکنش به اظهارات س���خنگوی وزارت 
امور خارجه فرانسه در باره برنامه موشکی 
ایران اف���زود: انتظار می رود فرانس���ه از 
تکرار ادعاهای نادرس���ت مخالفان برجام 

خودداری کند.وی یادآور ش���د: برخاف 
ادعای سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، نه 
 برنامه موشکی ایران با اهداف غيرمتعارف 
پایه گذاری ش���ده و نه آنچه به عنوان حق 
طبيعی ایران ب���رای تقویت توانمندی های 
علم���ی و دفاعی خود در قال���ب برنامه 
موش���کی توسعه یافته اس���ت، برخاف 

قطعنامه ۲۲۳۱ است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بيان 
این که در هيچ بخش���ی از این قطعنامه، 
ایران از برنامه موشکی متعارف و دفاعی و 
کاربردهای علمی منع نشده است، تصریح 
کرد: ما قویا معتقدیم ت���اش برای القا و 
تحميل تفس���ير و برداش���تی نادرست از 
قطعنامه ۲۲۳۱ درمورد برنامه موشکی ایران 

رفتاری غيرمسئوانه است.
قاس���می باردیگر تاکيد کرد: برنامه 
موشکی ایران دفاعی، ملی، متعارف و نه تنها 
قانونی است بلکه حق طبيعی ملت ایران به 

شمار می رود.
به گزارش ایرنا، ون درمول سخنگوی 
وزارت خارج���ه فرانس���ه در واکنش به 
اظهارات روز پنجشنبه رئيس جمهوری مبنی 
بر این که ای���ران به زودی دو ماهواره را با 
موشک های س���اخت ایران به فضا پرتاب 
خواهد کرد، گفت: کشورش معتقد است 
که برنامه موش���کی ایران ناقض قطعنامه 

۲۲۳۱ شورای امنيت سازمان ملل است.

 رئيس دفتر رئيس جمهوری با انتقاد ش���دید از برخی 
کش���ورهای اروپایی به دليل متهم کردن تهران به حمایت از 
تروریس���م، تاکيد کرد: اروپا در صورت صداقت، از حمایت 

منافقين و گروه های تجزیه طلب دست بردارد.
محمود واعظی در گفتگو با ایرنا، در پاسخ به سئوالی درباره 
تحریم ایران توسط اروپا، اظهار داشت: اروپا نباید فراموش کند 
که این جمهوری اس���امی ایران بود که به یاری مردم عراق و 

سوریه شتافت تا با تروریسم داعشی به طور مؤثر بجنگد.
وی با بيان این که این ایران بود که با داعش جنگيد و شهيد 
داد تا این گروه تروریستی توان کمتری برای اقدامات جنایتکارانه 
خود در جهان از جمله در اروپا داشته باشد، تصریح کرد: اروپا به 
جای قدردانی از تاش های ایران در مبارزه بی امان با تروریسم، 

ما را به حمایت از تروریسم متهم می کند.
رئيس دفتر رئيس جمهوری یادآور شد: جای هيچ شک 
و شبهه ای نيست که اروپا مأمن تروریست ها چه منافقين و چه 
دیگر گروه های تروریس���تی تجزیه طلب است و طی 4۰ سال 
گذشته با ارائه حمایت های مختلف، زمينه فعاليت این گروه ها 
برای انجام اقدامات تروریستی در داخل کشور را فراهم آورده 

است.
واعظی ادامه داد: اگر اروپا در مبارزه با تروریسم صداقت 

دارد، باید از حمایت از این تروریست ها که دستشان به خون 
مردم ایران آغشته است، دست بردارد.

انتظارات ايران از اروپا
 )SPV( وی در پاسخ به پرسشی درباره کانال مالی با اروپا
و انتظارات تهران از اتحادیه اروپا در این عرصه، اظهارداشت: 
برخی تحریم های اخير اروپا عليه ایران را فرصت مناسبی برای 
حمله به برجام و اعام عدم صداق���ت اروپا در نهایی کردن 
کانال مالی می دانند و این درحالی است که گفتگوی ما و اروپا 
درباره برجام به این معنا نيست که با اروپا در مورد موضوعات 
دیگر اختاف نظر نداریم.رئيس دفتر رئيس جمهوری تاکيد 
کرد: بنابراین در عين این که تحریم های اخير اروپا را محکوم 
می کنيم، از اروپا انتظار می رود که حمایت از برجام و مخالفت با 
تحریم های آمریکا را به اقدام عملی تبدیل و تعهدات خود را در 

چارچوب برجام عملياتی کند.
واعظی با تاکيد بر این که ما به گفتگوی خود با اروپا درباره 
برج���ام و کانال مالی ادامه می دهيم ولی به آن دل نمی بندیم و 
تعامل خود با دیگران را معطل اروپا نکرده ایم و نمی کنيم، گفت: 
ایران اکنون با کشورهای مختلف از جمله چين، روسيه، هند و 
همسایگان  تعامات سياسی و اقتصادی بسيار خوبی دارد و این 
طور نيست که کار کشور، معطل تصميم اروپایی ها شده باشد.

وي افزود: اروپا باید به تعهدات خود در چارچوب برجام 
عمل کند و تعلل بيش از حد در این زمينه هيچ توجيهی ندارد.

 رئيس دفتر رئيس جمهوری در پاس���خ به این سئوال که 
به اعتقاد شما سفر پی درپی مقام های آمریکایی به منطقه با چه 
اهدافی انجام می ش���ود و توصيه تهران به کشورهای منطقه و 
از جمله برخی همسایگان در این زمينه چيست؟ گفت: جای 
تعجب نيست که برای چندمين بار مقامات آمریکایی عازم منطقه 
ش���ده اند تا سياست های شکست خورده خود را توجيه کنند. 
آمریکا به جای تصحيح سياست های مخرب خود،  ایران را به 
بی ثباتی در منطقه متهم مي کند و سعی دارد تا شرکای خود را 

نسبت به سر در گمی آمریکا توجيه کند.
واعظي تاکيد کرد: سياست ایران هراسی که با هدف ایجاد 
یک دش���من موهوم برای فروش بيشتر تسليحات مرگبار به 
منطقه و تسلط رژیم صهيونيستی بر امور کشورهای منطقه دنبال 

می شود، خریدار ندارد.
وي یادآور شد: مردم منطقه به خوبی می دانند که اختافات 
و سوء تفاهم ها، فقط از طریق گفتگو با همسایگان قابل حل 
است و کشورهای دیگر که از هزاران کيلومتر دورتر به این جا 
می آیند، فقط در پی تفرقه افکنی و دنبال کردن منافع نامشروع 

خود هستند.

 معاون اول رئيس جمهوری 
با اش���اره به ش���رایط تحریم و 
محدودیت های ناشی از آن، گفت: 
همان گونه که مقام معظم رهبری و 
رئيس جمهوری بارها تاکيد کرده اند 
در این شرایط فرصت برای تامين 
نيازهای کشور از طریق توليد داخل 
و ظرفيت های موجود فراهم شده 

است.
به گ���زارش پای���گاه اطاع 
رسانی معاون اول رئيس جمهوری، 
جلسه شورای عالی علوم تحقيقات 
و فناوری )عت���ف( عصر دیروز به 
ریاست معاون اول رئيس جمهوری 

برگزار شد.
جهانگيری در این نشس���ت 
گفت: دانش���گاه ها و مراکز علمی 
کشور باید تمام تاش خود را برای 
تامين قطعات مورد نياز بخش صنعت 
و سایر نيازهای کشور به کار گيرند.

وی با بيان ای���ن که باید این 
باور ایجاد شود که هزینه در بخش 
پژوهش به نفع کشور است، گفت: 
آموزش و پژوهش نقش موثری در 
بهبود عملکرد بنگاه های اقتصادی 

دارد.
 جهانگيری در این جلس���ه با 

تاکيد بر اهميت تحقيق و پژوهش 
در توسعه کشور، گفت: دولت برای 
برنامه های پژوهش���ی و تحقيقاتی 
کشور اهميت فراوانی قائل است، 
زیرا پژوهش و تحقيق نقش پراهميتی 
در توسعه و پيشبرد برنامه های کشور 

دارد.
معاون اول رئيس جمهوری با 
اش���اره به این که به هر ميزان که 
در زمينه پژوهش و تحقيق هزینه و 

سرمایه گذاری کنيم ضرر نکرده ایم، 
خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه های 
جدی مي���زان بازده���ی اعتبارات 
پژوهش���ی و تحقيقاتی بوده است. 
باید این باور در جامعه ایجاد شود 
که اعتبارات هزینه ش���ده در بخش 
پژوهش می تواند برای کشور بازدهی 
داشته باش���د و گرهی از مشکات 

پيش روی باز کند.
جهانگيری گفت: تحقيقات و 

پژوهش باید در کشور مساله محور 
باشد و باید جهتگيری و برنامه های 
پژوهشی و تحقيقاتی به سمت رفع 

نيازهای جامعه باشد.
وی از سازمان برنامه و بودجه و 
دبيرخانه شورای عالی عتف خواست 
با قرار دادن این موضوع در دستور 
کار خود، راهکارهایی تدوین کنند 
که پژوهش و تحقيقات در کشور 
با رویکرد حل مسائل و چالش های 

پيش روی توسعه دنبال شود.
معاون اول رئيس جمهوری با 
تاکيد ب���ر این که بخش خصوصی 
و بنگاه های اقتص���ادی هم باید به 
موضوع تحقيق و پژوهش و سرمایه 
گذاری برای آموزش نيروی انسانی 
خود توجه کنن���د، گفت: آموزش 
و پژوهش نق���ش موثری در بهبود 
عملکرد بنگاه های اقتصادی و افزایش 
درآمدزایی آنها دارد و باید با استفاده 
از راهکارهایی نظير اعطای امتيازات 
و حمای���ت از بنگاه هایی که در امر 
پژوهش سرمایه گذاری می کنند، 
سایر بنگاه های اقتصادی را هم به این 
موضوع مهم تشویق و ترغيب کنيم.

جهانگيري همچنين با اشاره 
به این که دس���تگاه های اجرایی هم 
آن طور ک���ه باید موضوع پژوهش 
 و تحقيقات را م���ورد توجه قرار 
نمی دهند، از دبيرخانه شورای عالی 
عتف خواست این موضوع را آسيب 
شناسی کند و گزارش آن را به شورا 

ارائه دهد.
در این جلسه که وزیر علوم، 
تحقيقات و فناوری، سرپرس���ت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، روساي دانشگاه هاي تهران 

و آزاد اسامی هم حضور داشتند، 
دبير شورای عالی عتف گزارشی از 
برگزاری نمایشگاه تقاضا و عرضه 
پژوهش و فناوری ارائه کرد و گفت: 
این نمایشگاه در تاریخ سوم تا ششم 
دی برگزار و برای نخستين بار ۹۰۰ 
تقاضا و درخواست فناورانه جمع 

آوری و مستندسازی شد.
وی با اش���اره به این که ۷۰ 
شرکت فعال در زمينه های مختلف 
نظير صنایع دفاعی، خودرو ، صنایع 
فلزی، فناوری اطاعات و س���ایر 
صنایع در این نمایش���گاه حضور 
داشتند افزود: 8۹ توافقنامه به ارزش 
۱۲۰ ميليارد تومان در این نمایشگاه 

به امضا رسيده است.
در ادامه این جلسه، دبير شورای 
عالی عتف در گزارش���ی از پایش 
و ارزیاب���ی علم، فناوری و نوآوری 
در کشور، دس���تاوردهای علمی و 
رش���د فناوری در کشور را تشریح 
و خاطرنشان کرد: خوشبختانه در 
دولت یازدهم و دوازدهم ميزان رشد 
علم و فن���اوری و جایگاه ایران در 
شاخص های جهانی ارتقا یافته است 
و شاهد دستاوردهای خوبی در زمينه 

فناوری و نوآوری بوده ایم.

ظريف: ننگ اجاس ضد ايراني  از دامان لهستان پاك شدني نیست

سخنگوي وزارت امور خارجه:  رابطه رئیس جمهوري و دكتر ظريف صمیمانه و سازنده است

واعظي: اروپا به جای قدردانی، ايران را به حمايت از تروريسم متهم می كند

جهانگیری: فرصت برای تامین نیازهای كشور از طريق تولید داخل فراهم است

یک عضو کميسيون تلفيق 
ایح���ه بودجه کل کش���ور ، از 
پيش بينی رئيس سازمان برنامه و 
بودجه ب���رای ایجاد بيش از یک 
ميليون شغل در سال ۹8 خبر داد.

س���امی  نگهبان  محمود 
در گفتگو با ایس���نا، با اشاره به 
برگزاری اولين جلسه کميسيون 
تلفيق با حضور محمدباقر نوبخت 
رئيس س���ازمان برنامه و بودجه، 
همتی رئيس کل بانک مرکزی و 
زنگنه وزیر نفت اظهار داشت: در 
این جلسه دکتر نوبخت سه هدف 
اصلی بودجه را اشتغال، کاهش 

فقر مطلق و مهار تورم دانست.
وی اف���زود: دکتر نوبخت 
همچني���ن گفت:65 ه���زار و 
 ۳۰۰ ميلي���ارد تومان برای ایجاد 
یک ميليون و ۷۷ هزار ش���غل 
در س���ال ۹8 در نظر گرفته شده 
و همچنين ۱4 ميلي���ارد دار با 
ارز 4۲۰۰ تومانی برای کااهای 
اساس���ی و دارو پيش بينی شده 

است.
نماین���ده م���ردم خواف و 
رشتخوار در مجلس اضافه کرد: 
دکتر همتی ه���م درباره نحوه و 
ميزان تامين ارز مورد نياز کشور 
توسط بانک مرکزی مطالبی را بيان 
و مهندس زنگنه هم مواردی را 
در مورد درآمدهای نفتی و ميزان 

فروش نفت مطرح کرد.
نگهبان با اش���اره به پيش 
بينی ایحه بودجه س���ال ۹8 در 
دو س���قف، افزود: سقف اول 
4۰۷ هزار ميليارد تومان و سقف 
دوم 44۷ هزار ميليارد تومان در 
نظر گرفته شده است. همچنين 
در این ایحه منابع شرکت های 
دولتی، موسسات انتفاعی وابسته 
به دول���ت و بانک ها ۷۲ درصد، 
درآمده���ای اختصاصی دولت 4 
درصد و منابع عمومی دولت ۲4 

درصد است.
این عضو کميس���يون تلفيق 
ایحه بودجه سال ۹8 یادآور شد: 
در این ایحه اعتبارات هزینه ای 
۳۲۰ هزار ميليارد تومان، اعتبارات 
تملک دارایی سرمایه ای 6۲ هزار 
ميليارد تومان و اعتبارات تملک 

دارایی مالی ۲5 هزار ميليارد تومان 
پيش بينی شده است.

وی ادام���ه داد: در ایحه 
بودجه درآمده���ای مالياتی ۱۲6 
هزار ميليارد توم���ان، صادرات 
رس���می نفتی یک ونيم ميليون 
بشکه در روز، س���هم صندوق 
توسعه ملی ۲۰ درصد و متوسط 
قاب���ل وصول هر بش���که نفت 
صادراتی 54 دار در نظر گرفته 
شده است. همچنين نرخ تسعير 
ارز کااهای اساسی 4۲۰۰ تومان 
و متوسط نرخ ارز 5544 تومان 
پيش بينی شده و ۱4 ميليارد دار 
برای کااهای اساس���ی، دارو و 
تجهيزات پزش���کی و نهاده های 
دامی و کشاورزی در نظر گرفته 

شده است.
نگهبان ادام���ه داد: در ایحه 
بودجه س���ال آینده، درآمدهای 
عمومی ۲۰8 هزار ميليارد تومان، 
 واگذاری دارایی های س���رمایه ای
 ۱48 ه���زار ميلي���ارد تومان و 
واگ���ذاری دارایی های مالی 5۱ 
هزار ميليارد تومان پيش بينی شده 
است.این نماینده مجلس با اشاره 
به جلسه دیروز کميسيون تلفيق، 
حمایت از معيش���ت عمومی و 
عدالت اجتماعی، افزایش شفافيت 
و انضباط بودجه ای، حمایت از 
توليد و اش���تغال، توجه ویژه به 
فرهنگ و افزایش پایداری بودجه 
در مقابل تحریم ها و شوک ها را 
از ویژگی ه���ای ایحه بودجه در 

شرایط تحریمی ذکر کرد.
  تأس��يس بانك مشترک 

ايران با 3كشور
 عضو کميسيون امنيت ملی 
مجلس معتقد اس���ت با تأسيس 
بانک مشترک ميان ایران، چين، 
هندوستان، پاکس���تان، روسيه و 
ترکيه می ت���وان بخش اعظمی از 

مبادات ارزی را صورت داد.
ابوالفضل حس���ن بيگی در 
گفتگو با خانه ملت با اش���اره به 
س���فر اخير وزیر امور خارجه 
کش���ورمان به هندوستان گفت: 
یکی از وظای���ف دیپلمات ها به 
خصوص وظيفه ذاتی وزیر امور 
خارجه ارتباط و مذاکره با تمامی 

کشورهای جهان به جز اسرائيل و 
آمریکا است.نماینده مردم دامغان 
در مجلس در ادامه با بيان این که 
کشورهای زیادی حرکت ترامپ 
عليه ای���ران را تقبيح کرده اند و 
تحریم های ظالمانه آمریکا را دنبال 
نکردند، یادآور شد: یکی از این 
کش���ورها هندوستان است که از 
قدیم اایام با آنها روابط گسترده 

ای داشته ایم.
وی افزود: هندوس���تان با 
حدود یک ميليارد و ۱5۰ ميليون 
نف���ر جمعيت  کش���ور بزرگی 
محسوب می شود که بخشی از 
نيازهای این کشور از ایران تأمين 
می شود و البته متعاقب آن بخشی 
از نيازهای ایران از هندوستان قابل 
تأمين اس���ت؛ از این رو ارتباط 
بسيار گسترده ای ميان دو کشور 

وجود دارد.
حسن بيگی در ادامه تصریح 
کرد: بعد از خ���روج آمریکا از 
برجام، هندوستان حمایت خود 
را از ای���ن توافقنامه اعام کرد و 
با ایران پيمان اخوت بست و در 
همين زمين���ه در بخش امنيت و 
اقتصاد با ایران معاهدات متعددی 
را به امضا رس���اند و اکنون هم 
بخش���ی از منابع نفتی خود را از 
ای���ران تأمين می کند و همچنين 
یکی از سرمایه گذاران اصلی بندر 

چابهار است.
وی ادامه داد: اکنون تاش 
داریم از طریق تهاتر با هند روابط 
اقتصادی را برقرار کنيم که برای 
این مهم باید بانک مش���ترکی 
تأسيس شود که مبادات ارزی ما 

را تأمين کند.
عضو کميسيون امنيت ملی و 
سياست خارجی مجلس در پایان 
با بيان این که وزیر امور خارجه 
در سفر به هند جلسات متعددی 
داش���ت و حمایت هایی هم از 
سوی تجار ایرانی صورت گرفت، 
خاطرنشان کرد: جمهوری اسامی 
به دنبال تأسيس بانک مشترکی با 
ترکيه، چين، پاکستان، روسيه و 
هندوستان برای تبادل ارزی است 
و همين تاش در جریان مذاکرات 

با اروپایی ها هم دنبال می شود.

پیش بینی نوبخت برای ايجاد بیش از يک میلیون شغل در سال ٩٨

معاون ام���ور بانوان و خانواده 
رئيس جمهوری گفت: سياست های 
مربوط به ش���اخص های عدالت 
جنسيتی در ستاد ملی زن و خانواده 
تصوی���ب و برای اج���را به همه 
دستگاه ها اباغ شد و هدف نهایي آن 

دستيابی به عدالت جنسيتی است.
به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار 
در نشس���ت انتقال تجارب موفق 
حوزه زنان در مدیریت شهری افزود: 
نقش و اهميت توجه به موضوع زنان 
و خانواده در مدیریت شهری اهميت 
به سزایی دارد و یکی از محورهای 

توسعه پایدار شهرها است.
معاون امور زن���ان و خانواده 
رئيس جمهوری گفت: بدون برنامه 
ریزی موثر برای زنان و خانواده نمی 
توان به اهداف کان دست یافت و 
باید مبتنی با هر برنامه ای به سمت 

تحقق عدالت گام برداشت.
وی خاطر نش���ان ک���رد: در 
مدیریت ش���هری باید به مفهوم 
عدالت جنس���يتی پرداخت تا همه 
زنان و مردان از خدمات مدیریت 

شهری بهره مند شوند.
ابتکار ادامه داد: این خدمات 
باید حقوق اولي���ه را تامين کند و 
مطالبات زن���ان و خانواده را با نگاه 
وس���يعتر جواب ده���د و عدالت 
جنسيتی در همه دستگاه ها اجرا شود.
معاون امور زنان و خانواده رئيس 

جمهوری گفت: اگر شورای شهر 
ش���اخص های مربوط به عدالت 
جنسيتی را تصویب کند، می توان 
بر اساس اسناد فرادستی در برنامه 
ساليانه ش���ورا به عنوان یک محور 

مطرح شود.
وی با بي���ان این که دولت در 
ایحه بودجه س���ال ۹8 گام های 
خوبی برداش���ته است، اضافه کرد: 
۳۰ درصد پست های مدیریت در 
چهار س���ال بر اساس شایستگی و 
توانمندی به زنان واگذار مي شود.

ابتکار تاکيد کرد: حدود 6۰ درصد 
در استانداری ها در مورد واگذاری 
پست های مدیریتی به زنان نسبت به 

پارسال رشد داشته است.
معاون امور زن���ان و خانواده 
رئيس جمه���وری گفت: در برنامه 
ریزی شهری هم باید شاخص های 
دوستدار خانواده را در نظر بگيریم و 
به دنبال آن چهره خشن شهری را با 
برنامه ریزی تغيير دهيم و عناصری 
که آرامش و نشاط را به شهر باز می 

گرداند شناسایی کنيم.
ابتکار به اجرای طرح گفتگوی 
ملی خانواده در بيشتر شهرها اشاره 
کرد و افزود: این طرح با بهره گيری 
از مشارکت تشکل های مردم نهاد، 
ش���هرداری ها و مدارس در تاش 
اس���ت تا نش���ان دهد خانواده در 
معرض همه آسيب های اجتماعی 

قرار دارد.
معاون امور زن���ان و خانواده 
رئيس جمهوری گفت: در خانواده 
دچار اختال ارتباطی شده ایم و این 
اختال اعضای آن را از هم جدا مي 
کند و امروز ارتباط بين نس���لی به 
یکی از مشکات نهاد خانواده تبدیل 

شده است.
وی یادآورش���د: موض���وع 
گفتگوی مل���ی خانواده یک بحث 
کليدی است و باید برای اجرای آن 

همکاری کرد.
ابتکار اظهار داش���ت: اکنون 
عدالت جنس���يتی و گفتگوی ملی 
خانواده در عاليترین سطح مدیریت 
شهری و مصوبات شورای اسامی 
شهر باید از محورهای برنامه های 

پنجساله شهری باشد.
معاون امور زن���ان و خانواده 
رئيس جمه���وری گفت: در مورد 
توانمندسازی زنان، زنان سرپرست 
خانواده در اولویت هستند که توان 
افزایی یکی از نيازهای آنان محسوب 

می شود.
وی بر لزوم حمایت از استارت 
آپ ها )کسب و کارهای نوین ( برای 
اشتغالزایی بانوان تاکيد و خاطرنشان 
کرد: باید با تاسيس خانه استارت 
آپی مرکزی برای حضور جوانان و 
فعاان در حوزه کار آفرینی و کسب 

و کارهای خاقانه ایجاد کرد.

رئيس کميته هسته ای مجلس 
گفت: دوازدهمين گزارش س���ه 
ماهه وزارت امور خارجه درباره 
اجرای برجام طبق قانون ۲6 دی 
۱۳۹۷ به مجلس ارائه می ش���ود 
که پس از آن گزارش شش ماهه 
کميسيون امنيت ملی و سياست 

خارجی را تهيه می کنيم.
حجت ااسام و المسلمين 
مجتبی ذوالنوری در گفتگو با ایرنا، 
اظهار داشت: گزارش شش ماهه 
کميسيون امنيت ملی و سياست 
خارجی مجلس را از دو گزارش 
 آخر دس���تگاه دیپلماسی تهيه 

می کنيم.

وی اف���زود: پ���س از ارائه 
گزارش وزارت امور خارجه در 
مورد برجام، گزارش شش ماهه 
ما تهيه و نهایی می شود، در این 
زمينه بازدیدهایی که قرار است از 
بخش های مختلف انجام شود بعد 
از تقدیم گزارش دوازدهم دستگاه 

دیپلماسی اعام می شود.
نماینده مردم قم در مجلس 
درمورد آخرین وضع گزارش های 
رسيده از س���وی وزارت امور 
خارج���ه درم���ورد برجام و 
گزارش های کميسيون امنيت ملی 
و سياست خارجی مجلس گفت: 
گزارش ش���ش ماهه اول و دوم 

این کميسيون در صحن مجلس 
شورای اس���امی قرائت شده 

است.
وی یادآور شد: گزارش شش 
ماهه سوم و چهارم این کميسيون 
تخصصی مجلس هم تجميع و 
چند ماه است که تحویل هيات 

رئيسه مجلس شده است.
رئي���س کميته هس���ته ای 
کميسيون امنيت ملی و سياست 
خارجی مجلس دهم تصریح کرد: 
ما منتظریم این گزارش در دستور 
کار مجلس قرار گيرد و در جلسه 

علنی مجلس قرائت شود.

طی ۹ ماهه امس���ال یک ميليون و 46 هزار و 
۹۹ نوزاد در کشور متولد شده است که استان تهران 
بيشترین آمار وادت را در ميان استان های مختلف 

دارد.
به گ���زارش مهر ، بر اس���اس آمارهای پایگاه 
اطاعات جمعيت س���ازمان ثبت احوال در ۹ ماهه 
اول امسال، یک ميليون و 46 هزار و ۹۹ نوزاد متولد 
شده اند که از این ميان استان های تهران با ۱۳۷ هزار 
و ۷۰۷ مورد و خراسان رضوی با ۱۰۱ هزار و 5۳۱ 
مورد و همچنين خوزستان با 84 هزار و ۱86 مورد 

دارای بيشترین وادت ها بوده اند .
همچنين اس���تان های ایام ب���ا ۷6۳۷ مورد، 
کهگيلویه و بویراحمد ب���ا ۱۰ هزار و ۹۹۰ مورد و 
خراسان ش���مالی با ۱۲ هزار و ۳5۹ مورد به ترتيب 

دارای کمترین وادت ها بوده اند.بر اس���اس قانون 
ثبت احوال، مهلت اعام کنندگان برای وادت عضو 
ادارات ثبت احوال، ۱5 روز از رخداد وادت است که 

این مهلت برای اعام کنندگان وفات ۱۰ روز است.
همچنين بر اس���اس آمارهای پایگاه اطاعات 
جمعيت ثبت احوال، در ۹ ماهه امسال ۲۷6 هزار و 
۷8۷ وفات در کش���ور رخ داده است که استان های 
تهران با 4۲ هزار و ۲۷8 واقعه و خراسان رضوی با 
۲۲ هزار و 56۹ واقعه و همچنين اصفهان با ۱۷ هزار 
و 6۰۰ واقعه به ترتيب دارای بيشترین آمار فوتی ها 
در کشور بوده اند.اس���تان های ایام با ۱8۳6 مورد، 
کهگيلویه و بویراحمد با ۲۰۱۹ مورد و س���منان با 
۲468 مورد، استان هایی بودند که کمترین آمار وفات 

را داشتند.

بانک مركزي موظف به تضمین حقوق 
سپرده گذاران مؤسسات اعتباري شد

 ش���ورای عالی هماهنگی اقتصادی سران س���ه قوه دیروز به ریاست 
حجت ااسام و المسلمين دکتر حسن روحانی رئيس جمهوري و با حضور 
رئيس مجلس شورای اسامی و دیگر اعضای شورای عالی تشکيل جلسه 

داد.
به گزارش ایس���نا، در این جلسه بررسی طرح اصاح نظام بانکی ادامه 

یافت و چند بند دیگر از پيشنهاد بانک مرکزی در این زمينه بررسی شد.
به موجب این طرح ، بانک مرکزی موظف است با بهره گيری از تمامی 
ابزارهای نظارتی، حقوق سپرده گذاران در مؤسسات اعتباری را تضمين کند.

همچنين مبارزه جدی، جامع و ریش���ه ای با موارد فساد اقتصادی مورد 
تأکيد قرار گرفت و از دبيرخانه شورای عالی خواسته شد، با استفاده از تجارب 
گذشته، سازوکار مناسب در این زمينه را برای طرح در جلسات آینده ارائه 
کند.همچنين موضوع حفظ و تقویت فضای تاش و سازندگی و اميد به آینده 
که تخریب آن در دستور کار بدخواهان کشور قرار گرفته است، مورد تأکيد 
قرار گرفت و از همه رسانه های کشور دعوت شد تا این توطئه  بدخواهان را 
برای مردم تبيين ونسبت به انعکاس واقعيات و دستاوردهای انقاب اسامی 

و مقابله با جنگ روانی دشمنان اهتمام کنند.

اخبار كوتاه

 عیدي بازنشستگان تأمین اجتماعي به محض اعام دولت 
پرداخت مي شود

  سرپرست سازمان تامين اجتماعی گفت: هيچ مشکلی برای پرداخت 
عيدی به مستمری بگيران و بازنشس���تگان این سازمان وجود ندارد و به 

محض اعام مبلغ آن از سوی دولت پرداخت می شود.
محمد حسن زدا در حاشيه مراسم روز پرستار در گفتگو با ایرنا، افزود: 
ميزان عيدی بازنشستگان و مستمری بگيران توسط هيات دولت مشخص 

می شود و این سازمان برای پرداخت آن مشکلی ندارد.
وی تصریح کرد: هيچ مش���کل مالی در س���ازمان تامين اجتماعی 
وجود ندارد. به محض اعام مبلغ عيدی از سوی هيات دولت، پرداخت 
خواهد شد و به یاری خداوند اعتبارات مورد نياز برای پرداخت عيدی به 

بازنشستگان و مستمری بگيران تامين خواهد شد.
براس���اس آمار، سه ميليون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمری بگير از 

سازمان تامين اجتماعی مستمری دریافت می کنند.
همچنين ماهانه بيش از 6 هزار ميليارد تومان برای بازنشس���تگان و 

مستمری بگيران، مستمری پرداخت می شود.
امیر خانزادی: »فاتح« ٩بهمن به ناوگان نیروی دريايی ارتش 

ملحق می شود
فرمانده نيروی دریایی ارتش از الحاق زیر دریایی »فاتح« به ناوگان این 

نيرو در نهم بهمن ماه امسال خبر داد.
به گزارش ایسنا، امير دریادار حسين خانزادی درباره الحاق زیر دریایی 
فاتح به ناوگان این نيرو گفت: این زیردریایی نهم بهمن ماه به ناوگان نداجا 

ملحق می شود.
وی همچنين درباره زمان اعزام ناوگ���روه نيروی دریایی ارتش به 
اقيانوس اطلس، با بيان این که    »به زودی این ماموریت آغاز می ش���ود«، 
خاطر نشان کرد: هرجایی که مملکت اراده کند نداجا حضور خواهد داشت 
، این که کدام اقيانوس باشد، مهم نيست؛ چراکه در همه دریاهای آزاد امکان 
حضور برای همه ملت ها وج���ود دارد و هر ملتی که قدرت دریانوردی 

داشته باشد، می تواند در دریاهای آزاد حضور داشته باشد.
فرمانده نداجا همچنين درباره آخرین وضع ناوش���کن دماند اظهار 
داشت: هفته پيش از روند بازسازی ناوشکن دماوند بازدید کردیم؛ تاکنون 
کار س���ازه تمام شده است و اقدامات مربوط به روسازه هم در حال اتمام 

است. اميدواریم تا پایان سال ناوشکن دماوند در آب باشد.
 ايرانی ها از سفر به گرجستان امتناع كنند

  وزارت امور خارجه به شهروندان ایرانی توصيه کرد با توجه به اخبار 
مربوط به شيوع آنفلوانزای خوکی در گرجستان به جز در موارد ضروری تا 

اطاع ثانوی از سفر به این کشور خودداری کنند.
   وزارت خارجه در اطاعيه ای اعام کرد: با توجه به اخبار مربوط به 
شيوع آنفلوآنزای خوکی در کشور گرجستان، به هموطناني که قصد سفر به 
این کشور را دارند، توصيه می شود جز در موارد ضروری تا اطاع ثانوی 

از سفر به گرجستان خودداری کنند.
منابع رسمی گرجستان تأیيد کردند که تاکنون ۱4 نفر در این کشور بر 

اثر ابتا به آنفلوانزای خوکی جان خود را از دست داده اند.
به دنبال ش���يوع آنفلوانزای خوکی در گرجستان و تعطيلی مهدهای 
کودک و مدارس، برخی دانش���گاه های این کشور هم برای پيشگيری از 

شيوع بيماری تعطيل شد.
پایگاه خبری آپس���نی گزارش داد ک���ه وزارت آموزش و پرورش 
گرجس���تان از برخی دانشگاه های این کشور خواست در ارتباط با شيوع 

آنفلوانزا تا ۲۱ ژانویه تعطيل شوند.
هیاتی برای بررسی اظهارات بخشی به خوزستان  اعزام شده است

معاون حقوق���ی رئيس  جمهوری گفت: وزیر اطاعات هياتی را برای 
پيگيری اظهارات اسماعيل بخشی به خوزستان اعزام کرده است و فکر می کنم 

به زودی توضيحاتی را در این زمينه ارائه دهند.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دولت، لعيا جنيدی درباره آخرین وضع 
پيگيری اظهارات اس���ماعيل بخشی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
گفت: از روز اولی که این مساله مطرح شد به وزارت اطاعات نامه نوشتيم 
و توضيح خواستيم.وی ادامه داد: رئيس  جمهوری هم پيگير بودند تا دولت 
هم در هياتی که برای این موضوع تشکيل شده است حضور داشته باشد؛ البته 

شاید این هيات تشکيل شده باشد و این امکان هم وجود نداشته باشد.



 سرویس فرهنگی: نشست »نیم 
قرن از مونت���رال تا تهران«، همزمان 
با پنجاهمین س���ال تاسیس موسسه 
مطالعات اس���امی دانشگاه تهران _ 
مک   گیل، شنبه 22 دی 1397، ساعت 
17 در تاار فرهنگ  سازمان اسناد و 

کتابخانه ملی ایران برگزار شد.
ب���ه گزارش خبرنگار ما، در این 
برنامه، مهدی محقق، توفیق سبحانی، 
نوش آفرین انصاری، منوچهر صدوقی 
ُسها و علی سلطانی گردفرامرزی حضور 
داشتند. در این مراسم پیام احمد مهدوی 
دامغانی و هرمان لندلت؛ اسام شناس 

آلمانی قرائت شد.
متن پیام دکت���ر احمد مهدوی 
دامغانی که از فیادلفیا ارسال شده به 
شرح ذیل است: "استاد ارجمند جناب 
آقای دکتر  مهدی محقق دامت افاضاته 
حقاً از مفاخر فرهنگ ایران اس���امی 
معاصرند. معظم له بیش از شصت سال 
از عمر شریف خود را صرف تعلیم و 
تالیف و نشر آثار و مآثر این فرهنگ 
فرموده اند و اجال و تکریم و تقدیر 
خدمات ایش���ان اجال و تکریم علم 
و ادب است. از درگاه باری تعالی بقاء 
عمر و عزت و دوام و استمرار توفیق 
جناب ایشان و تداوم موسسه مطالعات 

اسامی را مسالت می کنم".
همچنی���ن هرم���ان لندلت نیز 
از س���وییس پیامی ارس���ال کرد که 
متن آن به این ش���رح اس���ت: "به 
مناس���بت پنجاهمین سالگرد تاسیس 
 موسس���ه مطالعات اسامی دانشگاه 
مک   گیل شعبه تهران، بنده هم تبریک 
می گویم و اظهار خشنودی خود را ابراز 
می دارم و امیدارم فعالیت آن در آینده 
ادامه پیدا کند.درخشندگِی راهنمایِی علم 
و پایندگِی دائمِی رفت  و آمد عالمان و 

دانشمندان مبارک".
توفیق س���بحاني در آغاز این 
نشست طي سخنان کوتاهي از جایگاه 
و خدمات استاد مهدي محقق تقدیر 

و تشکر کرد. 
آن���گاه دکتر علي س���لطاني 
گردفرامرزي به تش���ریح خدمات و 
خصایص دکتر مهدي محقق پرداخت: 
وي در بخش دیگري از سخنان خود 
به شدت از وضعیت دانشگاه ها انتقاد 
کرد و گفت: به رغم اینکه دو سال پیش 
قانوني براي مجازات کساني که براي 
دیگران پایان نامه بنویسند تصویب شد، 
ولي امروز جلو دانشگاه مي توان درست 
برخاف آن را به عینه مشاهده کرد. 

دکتر منوچهر صدوقي سها نیز 
به بی���ان خدمات دکتر مهدي محقق 
پرداخت و گفت: وجه مشترک افرادي 

که در بحث فلسفه به خارج رفتند همه 
ب���راي تحصیل رفتند فقط آقاي دکتر 
محقق با سابقه حوزوي و دانشگاهي 
خود به فرنگ براي تدریس رفتند.  و 
این وجه منحصر ایش���ان است وي 
افزود: چند حرکت عمده دکتر محقق 

انجام دادند: 
� ش���رح منظومه سبزواري که 
انجیل فلسفه اسامي است وي منظومه 

را آنجا تدریس کردند 

� تأسیس مؤسس���ه مطالعات 
اسامي دانشگاه تهران

� یکي از برکات ایش���ان آوردن 
استاد دانشگاه مک گیل به ایران است. 
این برکات زیادي داش���ت از جمله 
تربیت استاداني مانند دکتر اعواني و ... 
اما از همه مهم تر این است که ایشان 
مقداري از شرح منظومه سبزواري را به 
انگلیسي ترجمه کردند. کساني هستند 
مي گویند: چیزي به اسم فلسفه اسامي 
نداریم و بدتر از آن مي گویند با تشییع 
جنازه ابن رشد، آن تمام شد. بر خاف 
این ش���ایعه زشت، با مرگ ابن رشد 

فلسفه اسامي تولد مي یابد. 

صدوقي سها گفت: این ترجمه 
دکتر محقق، عامل���ي براي رفع این 
شبهه شد. مرحوم سید حسین ضیایي 
که حکمت ااش���راق را به انگلیسي 
ترجم���ه کرد، همه اینها از آثار وجود 
دکتر مه���دي محقق بود. به گزارش 
خبرنگار ما ،نوش آفرین انصاري همسر 
دکتر مهدي محقق سخنران بعدي این 
نشس���ت بود که به اتفاق دکتر محقق 
در سال 1344 به دانشگاه مک گیل رفته 
بود. وي در بخش���ي از سخنان خود 
گفت: در این مؤسس���ه اتاقي وجود 
داشت که همه استادان و دانشجویان 
آنجا جمع مي شدند و بحث هاي علمي 
مي کردند، در این جلسات با همسران 

این استادان آشنا شدم. 
وي افزود: اولین اتفاق جالبي که 
افتاد این بود که اس���تاد مهدي محقق 
آنجا گم شد. انصاري گفت: گفته هاي 
بزرگان در آن دانش���گاه وارد زندگي 
ما شد و قرار شد که من فلسفه زبان 

بخوانم. 
� وي در بخ���ش دیگ���ري از 
س���خنان خود از قول یکي از استادان 
آن دانشگاه گفت: اگر استاد محقق در 
جنوب شرق آسیا زندگي مي کرد یک 

قدیس مي شد. 
در این دوره سه ساله اتفاق هاي 

مهمي افتاد. 
دکتر محقق مقدمات تأس���یس 
مؤسس���ه مطالعات اسامي دانشگاه 
تهران را فراهم س���اخت. خدا را شکر 
که استاد از پا نیافتاد هرچه غیر فارسي 
و غی���ر عربي اتفاق مي افتاد من باید 
در مؤسس���ه انجام مي دادم. هنوز اسم 
دکتر محقق در دانش���گاه منویل اسم 

ویژه اي است. از مسئوان و معاونین 
فرهیخته دانشگاه تهران که کمک کردند 
مخصوصاً در بحث مکان بسیار تشکر 

مي کنیم.  
� مؤسس���ه از چند منظر براي ما 

اهمیت داشت: 
1 � محل کار و جایي براي انجام 

کارهاي علمي و تحقیقي
2 � هدف داشتن

 3� انگیزه فکر کردن به انتشارات، 
)هم آثار خودش و هم آثار دیگران( 
� ایج���اد انگیزه براي کمک به 

دیگران به عنوان حامي 
وي در ادامه گفت:1500 یادداشت 
بصورت موضوعي دکتر محقق تهیه 
کرد و یک فهرست توصیفي که چقدر 

استاد دوست داشت انجام شود.
به گفته انصاري در سالهاي اخیر 
کمک هاي محمدعلي منصوري مسئول 
نشر و مدیر هنري بازنشر چاپ 1313 
شاهنامه است که اثري درخور که در 
سال 1389 منتشر شد. وي در پایان با 
اشاره به اینکه پژوهشگر جوان محمود 
محقق امروز امید ما هس���تند، گفت: 
امیدوارم دانشگاه تهران قدر این موسسه 
را بداند که براي ایران و جهان بسیار 

ارزشمند است.
سخنران بعدي استاد دکتر مهدي 
محقق بود که به تفصیل خاطرات خود 
را در دانش���گاه مک گیل تشریح کرد: 
وي در بخش دیگري از سخنان خود 
درباره فعالیت هاي علمي خود گفت: 
هرکاري  که مي خواستیم درباره کتاب 
حاج ما هادي س���بزواري انجام دهیم 
همه درها ب���از بود که من همه آنها 
را از کرامات حاج ماهادي سبزواري 

مي دانم  وي افزود: در کانادا که ما درس 
مي دادیم قرار شد محلي در تهران باشد 
تا آقاي سونگ بیاید. ایشان مرتباً قبل 
از انقاب مي آمدند و کتابهاي فلسفه 
زب���ان و منطق زبان را مي خواندیم و 
آنرا با اصول فقه تطبیق مي دادیم براي 
اولی���ن بار که اصول فقه براي خارج 
معرفي مي شد من یک سال در کانادا 
کام درس دادم س���ونگ رفت پیش 
رئیس دانشگاه که این شرم آور است 

که یک اس���تاد فلسفه بیاید فقط زبان 
فارس���ي درس بدهد و آنگاه براي من 

درس کام را گذاشتند.
استاد محقق گفت: ما 40 کتاب 
با شماره چاپ کردیم در بحث عنوان 
همایشي بین المللي اصفهان و این فکر 
غلط را که فلسفه اسامي وجود ندارد، 

از بین بردیم.
ما 12 کتاب ب���ه خرج دولت 
مال���زي در تهران در خصوص اصول 

فقه اسامي چاپ کردیم.
از دکتر رحیمیان معاون پژوهشي 
دانش���گاه تهران که مکان در اختیار ما 

گذاشتند، تشکر مي کنیم.
ما س���ه نفر با تنگدستي آنجا را 

اداره کردیم.
گرچه مردم عاقه مند هستند و 
کمک مي کنند این موسسه را به رغم 
اینکه کمک کانادا هم قطع ش���ده و 
دانشگاه تهران هم کمکي که مي کند 
کف���اف نمي کند داریم اداره مي کنیم و 
این موسسه فلسفه اسامي را به دنیاي 

خارج معرفي مي کند.
به گزارش خبرنگار ما در پایان 
این نشس���ت با اهداء  لوح تقدیر از 
خدم���ات ماندگار دکتر مهدي محقق 

تجلیل شد.
دکتر مهدی محقق به مناس���بت 
 س���ابقه دو س���ال تدری���س که در 
سال های 1340 تا 1342 در دانشکده 
مطالعات ش���رقی و افریقائی دانشگاه 
لندن )SOAS( داشت، در سال 1344 
از طرف دانشگاه تهران برای تدریس 
زبان و ادب فارسی به آن مؤسسه اعزام 
گشت و در طی سه سال اقامت خود 
در کانادا موفق ش���د که توجه استادان 
و دانش���جویان مؤسسه را به فلسفه و 
کام و عرفان و اصول فقه شیعی که 
تا آن وقت در آن دیار ناشناخته مانده 
بود جلب کند و خود به تدریس این 
علوم بپردازد. وی با همکاری پروفسور 
توشی هیکو ایزوتسو نشر مجموعه ای 
از متون فلسفی و کامی و عرفانی را 
تحت عنوان »سلسله دانش ایرانی« پایه 
ریزی کرد. سپس این همکاری علمی 
را به تهران منتقل س���اخت. پروفسور 
چارلزآدامز رئیس مؤسس���ة مطالعات 
اسامی جهت تمرکز این فعالیت های 
مشترک توانست موافقت هیأت امنای 
دانش���گاه مک گیل را برای تأسیس 
ش���عبه ای از مؤسسه در تهران اخذ 
کند و س���پس با موافقت وزارت امور 
خارجه ایران و وزارت علوم و آموزش 
عالی این ش���عبه در تاریخ 14 دیماه 
1347 مصادف با 4 ژانویه 1969 طی 
مراسمی با سخنرانی آقایان، پروفسور 
فضل اه رضا )رئیس دانشگاه تهران(، 
دکتر عبداه فریار )معاون وزارت علوم 
و آموزش عالی( و دکتر سید حسین 
نصر )رئیس دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی( از طرف ایران، و آقایان، جناب 
کریستوفر ابرتز )سفیر کشور کانادا در 
ایران(، پروفسور استانلی فراست )رئیس 
دانشکده مطالعات و تحقیقات عالی 
دانشگاه مک گیل( و پروفسور چارلز 
آدامز )رئیس مؤسسه مطالعات اسامی 
آن دانش���گاه از طرف کانادا( در تاار 
فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 

افتتاح گردید. 

3 اخبار داخلي
یكشنبه 23 دي  1397ـ   6  جمادي ااول  1440ـ   13 ژانویه 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27196

تجلیل از دکتر مهدی محقق در  پنجاهمین سالگرد تأسیس مؤسسه مطالعات اسامی دانشگاه تهران- مک   گیل

کوتاه آموزشي

معاونان درمان و بهداشت وزارت بهداشت ابقا شدند
سرپرست وزارت بهداشت، در احکام جداگانه ای دو تن از معاونان 

وزارتخانه را ابقا کرد.
به گزارش مهر، س���عید نمکی سرپرست وزارت بهداشت، که در 
ابتدای حضور در وزارتخانه، رئیس سازمان غذا و دارو را تغییر داد، با 
صدور احکام جداگانه ای، معاونان درمان و بهداشت وزارت بهداشت 

را ابقا کرد.
بر اس���اس احکام سرپرس���ت وزارت بهداشت، قاسم جان بابایی 
معاون درمان وزارت بهداشت و علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت 

بهداشت، در سمت خود ابقا شدند.
 تامین ۱۰۰ درصدی داروی فاکتور ۹ از پاسمای ایرانی

رئیس اداره بیولوژیک س���ازمان غذا و دارو، گفت: در ش���رایط 
عادی پاسمای داخلی ظرفیت تأمین 100درصدی داروی فاکتور 9 و 

ایمونوگلوبین)IVIG( کشور را دارد.
به گزارش مهر، علی واش���قانی، با بیان اینکه بخش قابل توجهی 
از داروی مورد نیاز بیماران خاص با پاس���مای داخلی تولید می شود، 
اظهارداشت: پاسمای جمع آوری شده توسط سازمان انتقال خون و یا 
بخش خصوصی برای تولید دارو به کشورهای اروپایی ارسال و به  صورت 

داروی مورد نیاز بیماران خاص مجددا به کشور وارد می شود.
وی با اشاره به اینکه سازمان بهداشت جهانی و کشورهای اروپایی، 
ایران را در زمینه تأمین داروی بیماران خاص از طریق پاسمای داخلی 
به عنوان نمونه موفق به دنیا معرفی می کنند، افزود: س���ازمان بهداشت 
جهانی به سایر کشورهایی که امکان تولید برخی از داروهای بیماران 
خاص را ندارند، توصیه می کند که مانند ایران از  پاسمای داخلی برای 

تولید دارو بهره ببرند.
واشقانی با تاکید بر اینکه پاسمای ایران از لحاظ کیفیت در سطح 
قابل قبولی قرار دارد، گفت: با توجه به خطر انتقال آلودگی از پاسما 
و اهمیت کیفیت پاسمای مصرفی در تأمین داروها، داروهای مورد نیاز 
بیماران خاص کشور در حد امکان از پاسمای داخلی تامین می شود.

رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو با تأکید بر اینکه داروهایی 
که از پاسما تولید می شوند، استراتژیک و مهم هستند، افزود:  برای اینکه 
یک کشور بتواند داروی موردنیاز خود را از پاسمای داخلی تولید کند، 
بازرس���ان کشور مقصد از مراکز دریافت آن به  صورت دوره ای بازدید 
کرده و در صورت تائید، می توانند پاسمای خود را برای تولید دارو 

به این کشورها ارسال کنند.
دانشگاه عامه برای جلوگیری از سرقت علمی قانون وضع کرد

رئیس دانشگاه عامه طباطبایی می گوید: به منظور جلوگیری از 
سرقت علمی در دانشگاه قوانینی وضع شده که دانشجویان و استادان 

موظف به رعایت آنها هستند.
حسین سلیمی دیروز در گفت و گو با ایرنا افزود: دانشگاه عامه 
تمامی تدابیر ازم را برای ممانعت از س���رقت تعمدی و غیر تعمدی 
علمی در پایان نامه های دانشجویی پیش بینی کرده و تاکنون نیز هیچ 

فردی به جهت سرقت علمی اخراج نشده است .
وی درعین حال گفت که تاکنون 7 پرونده سرقت علمی در دانشگاه 
عامه بررسی و از این میان فقط دو نفر متخلف شناخته شدند در عین 

حال که هیچ کدام از این افراد اخراج نشده اند .
 س���لیمی افزود: دانشجویان و اس���تادان باید موضوع و محتوای 
پایان نامه و مقاات را در سامانه های همانندیاب )ایرانداک ( مورد بررسی 

قرار دهند تا حتی ناآگاهانه مرتکب سرقت علمی نشوند .
رئیس دانشگاه عامه طباطبایی با اشاره به اینکه اجازه دفاع از پایان 
نامه منوط به گواهی تش���ابه نداشتن از سایت های همانندیاب است، 
یادآور ش���د: حتی اگر پس از دفاع از پایان نامه ها نیز ناظران متوجه 
س���رقت علمی ش���وند، بی شک مدرک دانشجو باطل شده و با استاد 

راهنما نیز برخورد می شود.
س���لیمی خاطر نش���ان کرد: اخذ گواهی تشابه نداشتن موضوع و 
محتوای مقاات در نشریات علمی نیز با مسئولیت پژوهشگر و سردبیر 
انجام می شود و در صورت اثبات انجام سرقت علمی مجازات های 

قانونی برای فرد خاطی اعمال می شود.
 پرداخت مطالبات معلمان خرید خدمات تا پایان سال  

معاون توسعه 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.
علی اللهیا ر ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش 
و پرورش در گفت وگو با فارس، درباره »مشکات معلمان خریدخدمات 
آموزشی 93 به بعد«، گفت:امسال برای خرید خدمات آموزشی ردیف 
ایجاد کردیم ولی هر تخصیصی که از این ردیف گرفتیم اول مطالبات 
سال های قبل را تسویه کردیم که تا بهمن ماه سال گذشته تسویه شده 
اس���ت و پیگیری می کنیم تا هر چه زودتر مابقی مطالبات را پرداخت 

کنیم و از شرمندگی این عزیزان بیرون آییم.
معاون توس���عه مدیریت و پش���تیبانی وزیر آموزش و پرورش 
افزود: تاش داریم حقوق این معلمان را به روز کنیم و مانند نیروهای 
حق التدریس و سرباز معلمان به صورت ماهیانه پرداخت شود که این 

اقدام جزو اولویت های ماست.
وی با اش���اره به اقدام مجلس برای معافیت مدارس از پرداخت 
هزینه آب و برق و گاز گفت: معافیت آب و گاز عملیاتی شده ولی 

وزارت نیرو همراهی نمی کند.
وی درباره ناعدالتی در پرداخت حقوق معلمان گفت: منابع ما در 
آموزش و پرورش ورودی های متعدد دارد که باید یک کاس���ه ش���ود 
 و شفافیت داشته باشیم. اگر بخواهیم شفاف سازی کنیم در قوانین و 
پیش بینی منابع آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش باید دارای 

یک منبع مالی، کافی و بسنده باشد.

سلیم نیساری، حافظ شناس، درگذشت
دکتر سلیم نیساری استاد دانشگاه و 

حافظ شناس درگذشت.
به گزارش ایلنا، دکتر سلیم نیساری 
در کنار زنده یاد اس���تاد منوچهر مرتضوی 
و زنده یاد عامه محمد قزوینی و زنده یاد 
 استاد رشید عیوضی یکی از استادان بزرگ 

حافظ شناسی در دوران معاصر بود.
به گفته ش���یرین عاصمی، مسئول 
دبیرخانه شورای فرهنگستان زبان و ادب 
فارس���ی، نیساری که برای درمان و دیدار 
پس���رش به فرانسه رفته بود وصیتش این 

بوده که در ایران به خاک س���پرده ش���ود که در آنجا درگذشت و به زودی 
پیکر او به ایران انتقال داده می شود.

س���لیم نیس���اری متولد 21 آذر 1299 درتبریز، استاد ادبیات فارسی و 
حافظ پژوه، نسخه پژوه و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود. 
وی دانش آموخته مقطع دکترای فلس���فه از دانشگاه ایندیانای آمریکا بود و 
اولین کتاب ها را در زمینه آموزش زبان فارس���ی به غیرفارسی زبانان تألیف 

کرده است.
دکتر سلیم نیساری در سال 1382 به عضویت پیوسته فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی در آمد. او همچنین موفق به دریافت نشان درجه یک حافظ شناسی 

شد و از سوی مرکز حافظ شناسی مورد تجلیل قرار گرفت.
از آثار س���لیم نیس���اری می توان به تدریس زبان فارسی در دبستان یا 
آموزش هنرهای زبان، دستور خط فارسی، غزل های حافظ، دیوان حافظ با 
مینیاتورهایی از استاد فرشچیان، دفتر دیگرسانی ها در غزل های حافظ، کلیات 
روش تدریس، تمبرهای ایران، دستور خط فارسی، پژوهشی درباره  پیوستگی 
خط فارس���ی با زبان فارسی، برگزیده ای از غزل های حافظ، برگزیده ای از 

غزل های سعدی، مقدمه ای بر تدوین غزل های حافظ و ... اشاره کرد.

 نمایش مستند »رازماندگاری«
 در هنروتجربه

مراس���م آیین دیدار با عوامل مس���تند »رازماندگاری« به کارگردانی 
خشایار محمودآبادی دوشنبه 24 دی در موزه سینما برگزار می شود.

خشایار محمود آبادی که در کارنامه اش کارگردانی چندین فیلم کوتاه 
و مستند دیده  می شود، »راز ماندگاری« را در فاصله سال های 2012 تا 
2015 کارگردانی کرده است. این مستند بلند روایت تصویری یک سفر 
و یک تحول است:»سفر رویا گون دختری غیر ایرانی از دل کتاب خانه ها 
و موزه ها از س���مت دیگری از جهان به دل تاریخ ش���هر اصفهان که با 

تغییر و تحولی درونی او همراه می شود.«
کارگردان »راز ماندگاری« در یادداشتی این مستند را دغدغه روزگاران 
غربت توصیف کرده است:» زمانی که هر کس از ملیت می پرسید ایران 
را سرزمینی شهر نادیده و تمدن ناداشته می پنداشت. بر آن شدم که به  
زیباترین نحو ممکن ش���هری که در آن زیسته بودم و عاشقانه دوستش 

داشتم را نمایش دهم.
 چند س���الی از آن دوران می گذرد. فیلم در جشنواره های مختلف 
بین المللی نمایش داده شده و بازخوردها نشان می دهد که تاشم برای 
محدود مخاطبان بین المللی فیلم اثرگذار بود.  فیلم اثری اس���ت که به  
صورت تولید مش���ترک دو کش���ور ایران و ایرلند  با عواملی از چندین 

کشور ساخته و پرداخته شد.  امید که مورد پسند واقع شود.«

  لزوم بازنگری نسبت تربیت دانشجو در مقاطع

 تحصیات تکمیلی و پایه
سرپرس���ت وزارت بهداشت بر لزوم بازنگری در 
نسبت تربیت دانشجویان در مقاطع تحصیات تکمیلی و 
پایه اشاره کرد و گفت: تربیت دانشجوی آموزش تکمیلی، 
در شرایطی که بیشترین نیاز خدمات سامت در مقاطع 
پایه است باید مورد تجدید نظر قرار گیرد، که این کار 

در حوزه آموزش در دست پیگیری است.
به گزارش ایس���نا، دکتر سعید نمکی در نشست 
با مس���ئولین حوزه آموزش با اش���اره به سوابق دکتر 
اریجانی معاون آموزش���ی وزارت بهداش���ت، آینده 
 نگری، استفاده وسیع از نیروی انسانی، دوری گزینی از 
 چالش های سیاسی و تاش طوانی در این حوزه را از 

ویژگی های وی برشمرد.
 وی ب���ا بیان اینکه حوزه آم���وزش از مهمترین 
حوزه های وزارت بهداش���ت است، گفت: اگر امروز 
روی آموزش س���رمایه گذاری نکنیم هزینه آن را بعدا 
خواهیم پرداخت. بحث بار بیماری هایی که در کشور 
ایجاد ش���ده در واقع حاصل غفلت های دیروز بوده 
است و باید به مسیری که امروز می رویم و تاثیر آن 

بر آینده دقت کنیم.
 سرپرس���ت وزارت بهداش���ت با بی���ان اینکه 
حرکت های خوبی در علوم پزشکی کشور داشته ایم، 
گفت: در رابطه با آموزش پزشکی زحمات زیادی کشیده 
شده است ولی ازم است با توجه به نکاتی کمک کنیم 

این راه را با سرعت بیشتر طی کنیم.
وی بر لزوم بازنگری در نسبت تربیت دانشجویان 
در مقاط���ع تحصیات تکمیلی و پایه اش���اره کرد و 
گفت: تربیت دانش���جوی آموزش تکمیلی، در شرایطی 
که بیشترین نیاز خدمات سامت در مقاطع پایه است 
باید مورد تجدید نظر قرار گیرد، که این کار در حوزه 

آموزش در دست پیگیری است.

وی افزود: متخصصین ما باید بتوانند با زبان مردم 
آموزش هایی آماده کنند برای ایشان. به عنوان مثال در 
بیماری های غیرواگیر باید آموزش ها را به سمت جامعه 

پیش ببریم تا سبک زندگی مردم را تغییر دهیم.
سرپرست وزارت بهداشت از تجربه واکسیناسیون 
کشور و موفقیت هایی که در این زمینه حاصل شده سخن 
گفت و اظهار داشت: امروز در کنترل چاقی، دیابت و  
تصادفات،  وزارت بهداشت نقش اندکی دارد و همکاری 
بین بخشی است که می تواند بار این چالش ها را در 
جامعه کم کند و ازم است در این زمینه آموزش های 

مناسبی برای جامعه تدارک دیده شود.
سرپرس���ت وزارت بهداشت به برنامه جلوگیری 
انتقال دانشجو از خارج به داخل کشور از ابتدای سال 
2019 اش���اره کرد و گفت: نباید اجازه دهیم که افراد 
بروند 6 ماه در خارج از کشور تحصیل کنند و بعد وارد 
کشور شوند و باعث دلسردی دانشجویان داخل بشوند. 

باید مسائل اجتماعی آموزش مدیریت شود.
وی بر لزوم ارتباط بین علوم پایه و بالین در علوم 
پزش���کی تاکید کرد و گفت: علیرغم تاش هایی که 
شده هم افزایی بین علوم پایه و بالین شکل نگرفته و 
بدون پیوند این دو، حوزه پزشکی رشد نخواهد کرد. با 
برگزاری نشست های علمی مشترک، و پایان نامه های 
مشترک  می توان این برنامه ها را پیش برد. که این کار 

در حوزه آموزش شروع شده است.
 ب���ه گزارش وبدا، وی در پایان ضمن اش���اره به
 برنامه هایی که در حوزه آموزش اجرا شده گفت: من 
حوزه آموزش را حوزه اول وزارت بهداشت می دانم و 
هرگز معاونت آموزشی را معاونت چندم وزارت بهداشت 
نخواهم دید و ازم اس���ت برای پیگیری این برنامه ها 

نشست های بیشتری داشته باشیم.

اولین پارک فناوری سامت اصفهان افتتاح شد
در اولین بخش از سفر معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور به استان اصفهان 
ضمن بهره برداری از محصوات دانش بنیان 
و فناور ایران س���اخت پزشکی و سامت، 
پارک علم و فناوری سامت دانشگاه علوم 

پزشکی نیز افتتاح شد.
ب���ه گزارش ایس���نا، معاون علمی و 
فناوری رییس جمهور گفت: پیشرفت قابل 
توجهی در پارک های علم و فناوری انجام 
شده است و به دنبال واگذاری این حوزه 

به بخش خصوصی هستیم.
سورنا ستاری در آیین افتتاح نخستین 
پارک علم و فناوری سامت کشور درباره 
راهگشایی این پارک در جمع خبرنگاران، 
اظه���ار کرد: اکنون بیش از 40 پارک علم 
و فناوری در کش���ور وجود دارد، ولی در 
حوزه سامت یک یا دو پارک مشغول به 

فعالیت هستند.
وی ادامه داد: ش���رکت های زیادی در 
این پارک ها در حال فعالیت هستند و این 
امر در اس���تان اصفهان به طور ویژه  مورد 
توجه واقع ش���ده است. حوزه سامت در 
شاخه های مختلف بازار فوق العاده ای دارد 
و این موضوع باعث می شود تا شرکت های 

بسیاری رشد کنند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور 
تصریح کرد: پیشرفت قابل توجهی انجام 
شده است و با همدلی که در شرکت های 
دانش بنیان و استان اصفهان است، اتفاقات 

خوبی رقم زده شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: نس���ل جدید 
پارک های علم و فناوری به سمت واگذاری 
به بخش خصوصی می رود و حتی تاسیس 
پارک و زیرس���اخت ها توسط این بخش 
اجرا خواهد شد و به همین دلیل به دنبال 
راه اندازی این پارک ها در ش���هرها هستیم. 
ای���ن اتفاق در تهران پیش از این رخ داده 

است.
با حضور سورنا ستاری این مرکز که 
ش���امل 10 خوشه فناور فعال است، افتتاح 
شد. این خوشه ها شامل فناوری های نوین، 

زیست فناوری، مهندسی ژنتیک، فناوری 
مواد جدید نانو، لوازم و تجهیزات پزشکی، 
داروس���ازی و گیاهان دارویی، طب سنتی، 
آی .ت���ی و فناوری اطاعات و ارتباطات، 
دامپزش���کی و محصوات پزشکی است. 
مجوز موافقت این مرکز فروردین امسال از 
س���وی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی صادر شد.
کس���ب و کارهای دانش بنیان و فناور 
دانش بنیان حوزه ه���ای گوناگونی چون 
فناوری های س���امت، تجهیزات پزشکی، 
غ���ذا و دارو در این پارک علم و فناوری 
استقرار یافته است که برای ورود به مرحله 
تجاری سازی، حمایت و هدایت می شوند.

علیرضا یوسفی، معاون توسعه و منابع 
انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در 
حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: 
این پارک علم و فناوری سامت در زمینی 
به وسعت 21 هکتار احداث شده است.

وی اظه���ار کرد: در حال حاضر بیش 
از 40 ش���رکت مستقر در این مرکز فعال 
ش���ده است و تا دو سال آینده این تعداد 

به 100 مرکز ارتقا می یابد.
یوسفی با بیان اینکه حوزه سامت از 

حوزه های دیگر گسترده تر است، تصریح 
کرد: سامت انسان مهمترین نکته در زندگی 
افراد جامعه است. در آینده این پارک نقطه 

امید جوانان استان است.
معاون توسعه و منابع انسانی دانشگاه 
علوم پزش���کی اصفه���ان در خصوص 
اعتب���ارات این ط���رح گفت: بیش از 25 
میلیارد تومان هزینه شده است و معتقدیم 
این سرمایه گذاری معتبر و قابل بازگشت 

است.
بر اس���اس این گزارش، ستاری در 
بخش نخس���ت سفر به استان اصفهان از 
مجموعه های فناور و دانش بنیان مس���تقر 
در ش���هرک نوآوری و ش���هرک سامت 
اصفه���ان نیز بازدید کرد. هدف اصلی این 
مجموع���ه دانش بنیان، ارائه مجموعه ای از 
خدمات درمانی و بهداش���تی در قالب 36 
کلینی���ک تخصصی در حوزه های درمانی 

مختلف است.
در بازدید مع���اون علمی و فناوری 
رییس جمهور از شهرک سامت اصفهان، 
دو دستگاه پیشرفته ایران ساخت به نمایش 

درآمد.
در بخش���ی از این بازدید دس���تگاه 

ش���تاب دهنده خطی پزشکی ایران ساخت 
که در تش���خیص و درمان سرطان کاربرد 
دارد، نصب و راه اندازی ش���د.  س���اخت 
دستگاه شتاب دهنده خطی پزشکی نیازمند 
دانش فنی باا است و تولید آن توسط یک 

شرکت دانش بنیان انجام شده است.
س���اخت و تجاری سازی این دستگاه 
در قال���ب طرح های کان معاونت علمی 
و فن���اوری ریاس���ت جمهوری حمایت 

می شود.
به گفته مدیرعامل این شرکت فناور، 
ارزش نمون���ه خارج���ی هر نمونه از این 
دستگاه بین 1.2 تا  سه میلیون دار است 
و ساخت نمونه ایران ساخت این دستگاه 
با کیفیت مش���ابه خارجی 150 هزار دار 
هزینه دارد که نسبت به نمونه خارجی زمینه 
جلوگیری از خروج ارز را فراهم می کند.

همچنین کیفیت و فناوری باای این 
محصول دانش بنیان، راه  ارزآوری از طریق 

صادرات را هموار می کند.
دستگاه اش���عه ایکس ایران ساخت 
با کاربرد مش���اهده و اسکن کانتینرهای 
گمرکی کاا نیز دیگر دستگاهی است که 

به بهره برداری عملیاتی رسید.
این دستگاه دانش بنیان با تولید پرتوهای 
ایکس و دریافت عائم روی شناساگرها، 
داخل کانتینرهای گمرکی و بار را شناسایی 
و امکان مشاهده محموله های بار را فراهم 

می کند.
این دس���تگاه دانش بنیان اولین بار در 
کشور و با حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری تجاری سازی شده است.

با س���اخت این دس���تگاه، ایران در 
جمع چهار کشور دارنده این فناوری قرار 
می گیرد. قیمت نمونه خارجی این دستگاه 

بین 2 تا 3 میلیون دار است.
 س���اخت نمونه ایران ساخت و کاما 
بوم���ی با هزینه کمت���ر از 100هزار دار، 
صرفه جویی ارزی قابل توجهی را در کنار 
ایجاد زمین���ه ارزآوری از راه صادرات به 

دنبال دارد.  

جایزه  دکتر مجتبایی اعطا می شود

مراسم اهدای جوایز به برگزیدگان هشتمین دوره  جایزه  دکتر فتح اه 
مجتبایی در روز سه شنبه 25 دی، ساعت 16:30 با حضور اصحاب فرهنگ 
و اندیشه در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان 

شهید احمد قصیر )بخارست(، نبش کوچه سوم برگزار می شود.
در این مراسم، گزارشی از پایان نامه های ارسالی به هشتمین دوره ی جایزه  
ارائه می شود و دکتر فتح اه مجتبایی، دکتر محمود عابدی، دکتر علی اشرف 
صادقی، دکتر تقی پورنامداریان، دکتر حسین معصومی همدانی، دکتر محمدرضا 
موحدی و علی اصغر محمدخانی درباره  وضعیت پژوهش های ادبی و عرفانی 
و پایان نامه های دو حوزه ی زبان و ادبیات فارس���ی، ادیان و عرفان س���خن 
می گویند و کتاب »تبارشناسی اشراقیان« نوشته ی دکتر زهرا زارع، برگزیده ی 

پنجمین دوره ی جایزه  در رشته  ادیان و عرفان، رونمایی می شود.

همایش چهل سال هنر انقاب برگزار می شود
معاونت علمی و پژوهش���ی فرهنگستان هنر با همکاری پژوهشکده هنر، 
همایش »چهل چراغ هنر؛ جستاری در چهل سال هنر انقاب اسامی ایران« را 

برگزار می کند.
به گزارش ایلنا، همایش »چهل چراغ هنر« به مناس���بت چهلمین سالگرد 
پیروزی انقاب اس���امی، طی دو روز با ارائه مقاات و س���خنرانی های علمی 

برگزار می شود.
این همایش با سخنرانی دبیر علمی این نشست ها، محمدعلی رجبی، عضو 
پیوسته و عضو گروه هنرهای سنتی و صنایع دستی فرهنگستان هنر، روز دوشنبه 
24 دی ماه ساعت 14 آغاز می شود. در نشست نخست اولین روز این همایش، 
محمد رجبی با عنوان »هنر انقابی، انقاب هنری«؛ سیدمحمد بهشتی در خصوص 
»چهل سال هنر پس از پیروزی انقاب اسامی، بازگشت به خویش« و هادی 
ربیعی درباره »تحلیلی بر هنر انقاب اسامی براساس مبانی حکمی فارابی« به 
سخنرانی می پردازند. »مروری بر چهل سال تئاتر ایران؛ دستاوردها، چالش ها و 
چشم انداز آینده«، »واکاوی شیوه های جذب سرمایه در سینمای پس از انقاب« 
و »گفتمان موسیقی ایران در چهل سال اخیر«، نیز عنوان مقااتی است که در 
دومین نشست نخستین روز »چهل چراغ هنر«، به ترتیب توسط علی منتظری، 
حمید دهقانپور و کاوه خورابه، با مدیریت عبدالحسین اله، عضو هیئت علمی 
فرهنگستان هنر، ارائه می شود. نخستین نشست علمی دومین روز این همایش 
که 25 دی ماه برگزار می شود نیز، به ارائه مقاات »خوشنویسی ایران، از انقاب تا 
انقاب« از حمید رضا قلیچ خانی، »سیر تحول نگارگری در دوران انقاب اسامی« 
از خشایار قاضی زاده و »شکوفایی صورت و معنا در نقاشی انقاب اسامی ایران« 
از محمدکاظم حسنوند اختصاص دارد که مدیریت آن را مهدی مکی نژاد، عضو 
هیئت علمی فرهنگستان هنر بر عهده دارد. مدیر آخرین نشست علمی این همایش 
نیز حبیب اه صادقی، عضو پیوسته و عضو گروه هنرهای تجسمی فرهنگستان 
هنر است که در این نشست مقااتی چون »چهل سال گرافیک انقاب اسامی 
ایران« توسط محمد خزائی، »سیر تحول عکاسی در ایران؛ 1397-1357« توسط 
محمد مهدی رحیمیان و »مجسمه سازی در عصر انقاب اسامی ایران« توسط 
طاهر شیخ الحکما ارائه می شود. همایش »چهل چراغ هنر« روزهای 24 و 25 
دی ماه، از ساعت 14 تا 18 در فرهنگستان هنر برگزار می شود. عاقه مندان برای 
ش���رکت در این نشست های علمی می توانند به نشانی خیابان ولی عصر)عج(، 

چهارراه طالقانی، شماره 1552 مراجعه نمایند.

جشن صدسالگی هنرستان موسیقی برگزار می شود
نشست رسانه ای نکوداشت یکصدمین سال 
تاس����یس هنرستان موسیقی شنبه بیست و دوم با 
حضور دست اندرکاران این پروژه در دفتر موسیقی 

وزارت ارشاد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دست اندرکاران 
پروژه نکوداشت یکصدمین سال تاسیس هنرستان 
موسیقی، روز شنبه بیست و دوم دی ماه طی یک 
نشست خبری که در محل دفتر موسیقی وزارت 
فرهنگ و ارش����اد اسامی برگزار شد به تشریح 

برنامه های مختلف این پروژه پرداختند.
محم����د اللهیاری مدیرکل دفتر توس����عه و 
آموزش های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
در ابتدای این نشست رسانه ای ضمن ارائه گزارشی 
از روند فعالیت های آموزشی حوزه مدیریتی خود 
گفت: مجموعه ما در معاونت هنری متولی آموزش 
هنر در بخش های مختلف هنری اس����ت و امروز 
بسیار خوشحالیم که به بهانه صد سالگی هنرستان 
موسیقی تهران در این نشست حضور پیدا کردیم. 
در چند ماهی که من در دفتر آموزش حضور پیدا 
کردم موضوع صد سالگی هنرستان موسیقی یکی 
از مباحث مهمی بود که برای آن برنامه ریزی هایی 

را انجام دادیم.
وی ادام����ه داد: ه����دف از برگ����زاری این 
گرامیداش����ت صرفا برگزاری یک مراسم نیست 
بلکه ما درنظر داریم در زمینه گسترش فعالیت های 
هنرستان های مختلف حوزه موسیقی برنامه هایی را 
آغاز کنیم که امیدواریم این برنامه مقدمه خوبی برای 
توسعه یک جریان آموزشی در بخش هنر باشد. ما 
برای برگزاری جشن برنامه های مختلفی را تدارک 
دیدیم هزینه چندانی را نداش����تیم چرا که در این 
راه فارغ التحصیان هنرستان در بخش های مختلف 
همکاری بسیار شایسته و ارزشمندی با ما داشتند. 
اللهیاری در بخش دیگری از این نشست رسانه ای به 

موضوع اهداف برگزاری جشن صدسالگی هنرستان 
موسیقی برای افزایش دستمزد مدرسان و معلمان 
این مجموعه اشاره کرد و گفت: من بارها به این 
موضوع اشاره کردم که هدف ما از برگزاری این 
رویداد فقط برگزاری جشن نیست. من قبا هم به 
این نکته اشاره داشتم که رویکرد ما در برگزاری 
جشن موضوع مهم »روند پژوهی« بود. که همین 
موضوع نشان دهنده ریل گذاری ای است که صرفا 
با هدف جشن برای جشن اتفاق نمی افتد. احسان 
آقایی دبیرمراسم نکوداشت یکصدمین سال تاسیس 
هنرستان موسیقی هم پس از صحبت های اللهیاری 
بیان کرد: ما در طول این هفته برنامه های مختلفی را 
برای جشن صد سالگی هنرستان موسیقی تدارک 
دیده ایم که امروز)شنبه 22 دی( ساعت 20 دوئت 
فلوت و پیانو با هنرمندی فیروزه نوایی و لیا رمضان 
آغازگ����ر برنامه های ما خواهند بود. ما در روز 24 
دی ماه نیز شاهد اجرای ارکسترهای ایرانی هنرستان 
موسیقی دختران و هنرستان موسیقی هستیم. درروز 
27 دی ماه که ش����ب اصلی جشن خواهد بود، 

ارکستر بادی تهران، گروه »نریمان« به سرپرستی 
علی پژوهش����گر، دوئت سنتور و تمبک استادان 
سعید ثابت و محمد اسماعیلی و ارکستر مشترکی 
از هنرس����تان های دختران و در قالب یک ارکستر 
سمفونیک به اجرای برنامه می پردازند. این ارکستر 
در آینده نیز مورد حمایت معاونت هنری وزارت 
ارش����اد قرار خواهند گرفت که بتوانند برنامه های 

مختلفی را برای مخاطبان اجرا کنند.
آقایی ادامه داد: رونمایی از تمبر هنرس����تان 
موسیقی با یادمان استادان حسین دهلوی و غریب 
گرکانی از مدیران هنرس����تان موسیقی و رونمایی 
از کتاب صد سالگی هنرستان، بخش های مختلف 
برنامه ما در جشن اصلی را تشکیل می دهند. در 
بخش قدردانی ما سه بخش داریم که در بخش نسل 
قدیمی هنرجویان هنرستان از داود جعرفی امید، امیر 
اشرف آریانپور و رحمت افشار به عنوان هنرجویان 
قدیمی هنرستان تقدیر می شود. در بخش مدیران 
هنرستان هم از غامحسین فخیمی کیا، پروین دخت 
اش����تهاردی و ملیحه سعیدی تجلیل می شود. در 

بخش قدردانی از معلمان قدیمی هنرستان نیز مراسم 
نکوداش����تی برای استاد محمد اسماعیلی نوازنده 
تمبک، استاد رحمت افشار نوازنده ساز کارینت 
و استاد مینا افتاده مدرس موسیقی برگزار می شود. 
دبیر جشن صدسالگی هنرستان موسیقی با اشاره 
به اینکه انتشار کتاب هنرستان و تولید فیلم مستند 
صدسالگی هنرستان موسیقی دو فرزند خجسته 
این رویداد هستند، توضیح داد: ما برای تولید این 
فیلم تاکنون با 43 نفر از هنرجویان ادوار مختلف 
هنرس����تان مصاحبه کردیم که به احتمال زیاد این 
تعداد به 100 نفر نیز می رسند. این فیلم به زودی 
کارهای مربوط به تدوین را به پایان می رساند و 
بنا داریم در صورت آماده س����ازی همه مراحل آن 
در گ����روه هنر و تجربه اکران کنیم. به اعتقاد من 
این فیلم مس����تند دربرگیرنده گفتگوهای جذابی 
است که به نوعی می تواند بیانگر تاریخ موسیقی 

کشورمان باشد.
علی تقی پور مولف کتاب صد سالگی هنرستان  
موسیقی نیز در این نشست خبری اظهار کرد: در این 
کتاب سعی شده روند آموزشی هنرستان موسیقی 
از بدو تاسیس تاکنون مورد توجه قرار گیرد. دراین 
راه با افراد زیادی در حوزه های مختلف مصاحبه 
و پژوهش انجام گرفته اس����ت. ما در این کتاب 
تاش کردیم ضمن نگاهی به فعالیت های مختلف 
مدیران هنرستان موسیقی به همراه بیوگرافی کاملی 
از آن ها به نقش و تاثیر آنها در دوره های مختلف 
آموزشی بپردازیم. البته آنچه که در کتاب اول پیش 
روی مخاطبان قرار می گیرد نگاهی به فعالیت های 
هنرستان از سال تاسیس تا سال 1359 است. این 
در حالی است که روند فعالیت های این مجموعه 
بعد از پیروزی انقاب اسامی نیز مورد کنکاش 
دقیقی ق����رار گرفته که در قالب یک جلد مجزا 

منتشر خواهد شد.

انجمن شاعران انقاب اسامي و دفاع مقدس  افتتاح شد 

سرویس فرهنگي: آیین افتتاحیه 
انجمن شاعران انقاب اسامي و دفاع 
مقدس با حضور جمعي از ش����اعران، 
مدیران فرهنگي و اصحاب رسانه در 
سالن هویزه موزه انقاب اسامي و دفاع 

مقدس برگزار شد. 
سعید بیابانکي مجري برنامه ضمن 
خوش آمد گویي به حضار بیان داشت: 
به فال نی����ک بگیریم هم زماني آغاز 
این انجمن را با چهلمین سالگرد آغاز 
انقاب اس����امي.  در خصوص شعر 
انقاب بس����یار سخن گفته شده است 
ش����عر همواره خط شکن بوده است و 
اولین واکنشها را شعر نشان داده است. 
از شعر انقاب مي توانیم به عنوان یک 

ادبیات شکوهمند نام ببریم. 
وي در ادامه از علي اصغر جعفري 
)مدیرعامل موزة دفاع مقدس( براي ارائه 

سخنراني دعوت کرد. 
علي اصغر جعف����ري در ابتداي 
س����خنانش بیان داشت:با شکل گیري 
انجمن شاعران انقاب اسامي و دفاع 
مقدس فص����ل جدیدي از فعالیتهاي 
ش����عر انقاب آغاز مي گردد. ادبیات 
انقاب، ادبیات فاخري اس����ت که در 
همه جهان مي درخشد. شاعران دفاع 

مقدس پیش  قراول نظام اسامي بوده اند.  
شعر انقاب اسامي وقتي به ایستگاه 
دفاع مقدس رسید به بالندگي غیرقابل 
وصفي رسید.  به اعتقاد من در بعثت 
انقاب اسامي، شعر انقاب هم بعثت 
خود را آغاز کرد.  نس����ل جوان تشنة 

ادبیات فاخر هستند. 
 وي در ادامه یادي کرد از بزرگان 
این عرصه که امروز در میان ما نیستند. 
ما باید پارادایم درستي از تعالیم ارزشي 
را پایه گذاري کنیم. امروز نیازمند انسجام 
و تش����کل خود شاعران و فعاان این 
عرصه هستیم تا در برابر تبلیغات منفي 
بیگانگان ایس����تادگي کنیم. من امروز 
خوشحالم که شاهد برگزاري این مراسم 
در محل موزه دفاع مقدس هس����تم، 
حضور شاعران به ما قوت قلب مي دهد. 
ما بزودي انجمن نویسندگان و انجمن  
علمي دفاع مقدس را راه اندازي خواهیم 
کرد. آن هم به دور از جناح بندي هاي 

سیاسي.
حسین اس����رافیلي مدیر انجمن 
شاعران انقاب اسامي و دفاع مقدس 
با اش����اره به اینکه، ادبیات فارسي یک 
ادبیات نجیب و متعهدانه بوده اس����ت 
خاطرنش����ان کرد: جاي انجمني که به 

آرمانها و ارزشهاي گرانسنگ گذشته 
بپردازد بس����یار خالي بود. جاي یک 
انجمني که ارزش����هاي پاک انساني که 
ما را به مکارم اخاقي برساند و ادامه 
دهنده ادبیات غني اس����امي و دیني 
باشد احساس کردیم کم است و کمبود 
داریم. امیدواریم در راس����تاي فرهنگ 
اصیل انقاب به آرمانهاي خود جامه 

عمل بپوشانیم. 
سخنران بعدي مراسم یوسفعلي 
میرش����کاک بود او سخنانش را با ذکر 
خاطره اي از شب شعر میدان خراسان 
آغاز کرد و به آش����نایي اش با حمید 
سبزواري اشاره کرد. وي سپس گفت: 
من به همراه حمید سبزواري به روزنامه 
جمهوري اسامي رفتیم و به آشنایي اش 
با علي معلم اشاره کرد که در ماه هاي بعد 

با او مصاحبه اي انجام داده بود.
این ش���اعر پیشکسوت در ادامه 
گف���ت: من عاقه مند ب���ه آقاي علي 
موس���وي گرمارودي بودم. من ترجیح 
مي دهم شاعر سیاست زده نباشد. با توجه 
به شرایط اول انقاب که تعداد گروههاي 
سیاس���ي زیادي بوجود آمده  بودند. در 
پایان مراس���م از پوستر مسابقه شعر 
جوان)چاووشي بیداران( رونمایي شد.

هرمان لندلت احمد مهدوی دامغانی



بسته ها� شبانه �ينترنت به صبح �فتا� 
تبديل «شبانت» به «صبحانت» 

نخس����تين �پر�تو� ��تباطي كش����و� �� بخش 
��تباطا� سيا� بر�� �فع نگر�ني � �غدغه بخشي �� 
كا�بر�� �ينترنت كه بسته ها� هديه �ينترنت شبانه 
�� �سيب �� مي ��نستند� �قد�� به تعريف بسته ها� 
هديه ����نه كر� كه پيش بيني مي شو� �ين ��يه به 

�يگر �پر�تو�ها نيز سر�يت كند. 
منتقد�� مي گويند كه ���ئه �ين بسته ها� كا�بر�� 
�� ����� به �ستفا�� �� �ين حجم ��يگا� يا كم هزينه 
�� مد� ش����ب مي كند � �لگو� �فتا�� �نها �� �� 
طو� ش����بانه ��� تغيير مي �هد كه �ين سياست با 
مو��ين فرهنگي �� تضا� �س����ت � مي تو�ند بر�� 
گر�� ها� سني نوجو�نا� � جو�نا� �سيب ��  باشد. 
�� �� جه����ت كه سا� هاس����ت �پر�تو�ها �قد�� 
به ���ئه �ين بس����ته ها مي كنن����د� �لگو� �فتا�� 
مش����تركا� �� تغيير ���� � نوعي �نتظا� �� �نها به 
�جو� ����� �ند كه طبيعتا حذ� �ين مد� خدما�� 
نا�ضايتي ها� بيشتر� �� به همر�� خو�هد ��شت � 

منتقد�� �� جنا� �يگر� سر بر مي ���ند. 
فال� جوشقاني� معا�� ��ير ��تباطا� � فنا��� 
�طالعا� هم �� نشس����تي كه نيمه س����ا� جا�� 
��ش����ت� �عتقا� خو� مبني ب����ر تأثير� كه �ين 
بسته ها� هديه شبانه مي تو�ند بر ���يا� �فتا�� � 
فرهنگي محد��� سني نوجو�نا� � جو�نا� ��شته 
باشد �� عنو�� كر� � گفت بسته ها� شبانه �ينترنت 

موبايل به تد�يج حذ� خو�هند شد. 
به گز��� تس����نيم� حا� كه م����د� �ما� به 
نس����بت كوتاهي �� طر� �ين موضو� مي گذ��� با� 
هم �پر�تو� موبايل همانند �فتا�� كه �� بر�بر خطر 

�قتصا�� بخش ثابت ��ش����ت� پا پيش گذ�شته � 
با �تخا� شيو� �� بينابين� به سمت �فع نگر�ني ها 
� �غدغ����ه كا�بر�� �ينترن����ت �� ��تبا� با مقوله 

«بسته ها� شبانه» �فته �ست. 
�گر نگاهي به جد�� تعرفه ها� �ينترنتي �پر�تو� 
��� كش����و� بيند��يم� متوجه تغيير�تي �� سبك 
بسته ها� تعريف شد� توسط �� مي �فتيم� �� حا� 
حاضر مشتركا� همر�� ��لي كه �� بسته ها� ماهانه 
�س����تفا�� مي كنند� مي تو�نند هديه «صبحانت» 

��يافت كنند. 
�ين �پر�تو� �� ��ستا� �فع �غدغه �� �سته �� 
كا�بر�� �ينترنتي كه ���ئه بسته ها� شبانه �� كا�� 
غيرفرهنگي مي ��نستند� بسته ها� صبحانت �� به 
مد� فر�� خ����و� �ضافه كر�� � 10 ��صد حجم 
كل بس����ته ماهانه �� به صو�� ��يگا� به صبحانت 

�ختصا� ���� �ست. 
صبحانت �� كنا� شبانت 

با توجه به پيا�� س����ا�� �ين م����د� �� همر�� 
��� كه بر�� نخس����تين با� �ست بين �پر�تو�ها� 
��تباطي كش����و� به �قو� مي پيوند�� ش����اهين 
��پناهي مديركل ��تباطا� شركت ��تباطا� سيا� 
�ير�� �� گفت � گويي با خبرنگا� تس����نيم� تد��� 
بس����ته ها� �ينترنتي صبحانت �� �قد�مي �� سو� 
بخش با���يابي �پر�تو� � �فع �غدغه برخي كا�بر�� 

�ينترنت ��نست. 
��پناه����ي با بيا� �ينكه ص����د�� گاليه برخي 
مشتركا� �� ش����نيديم� گفت: با �ستفا�� �� نظر 
كا�بر�� �� ش����بكه ها� �جتماع����ي � همچنين 

خر�ج����ي تحقيقا� با���ما�� ب����ه مطالعه �فتا� 
مش����تركا� پر��ختي����م � �� چا�چو� مقر��� 
�گوالتو�� ��تباطا�� �قد�� به طر�حي �ين بسته  ها 
كر�يم تا بخش����ي �� تر�فيك شبانه به  ��� منتقل 

شو�. 
�� �� پاس����خ به �ين سؤ�� كه �فز�يش تر�فيك 
ش����بكه �� ���� �حتما� بر�� �خت����ال� �� ��ند 
خدما� �هي به ساير مش����تركا� �ينترنت كه �� 
بسته ها� معمولي يا �ينترنت ���� �ستفا�� مي كنند 
�� �فز�يش نمي �هد� گفت: به هيچ عنو�� �ين �تفا� 
نخو�هد �فت����ا� � به مش����تركا� �طمينا� خاطر 
مي �هيم با ظرفيت گس����تر�� شبكه �پر�تو� ���� 
هيچ �ختاللي �� �� ��ند خدما� �هي مش����اهد� 

نخو�هيد كر�. 
مدي����ر كل ��تباطا� هم����ر�� ��� �فز��: �ين 
هديه بر�� بس����ته ها� ماهيانه �ينترنت �� �مر�� 
به مش����تركا� عرضه مي شو� كه �� ساعا� شش 
تا 12 قابل �س����تفا�� �ست � مصر� �� بر تر�فيك 
بسته �صلي ��لويت ����� به �ين ترتيب �� ساعا� 
صبح� تا پيش �� مصر� كام����ل هديه �� تر�فيك 

بسته �صلي �ستفا�� نمي شو�. 
به گز��� تس����نيم� با توجه به �ش����ا�� �� كه 
معا�� ��ير ��تباطا� � �گوالتو� ��تباطي به حذ� 
تد�يجي بسته ها� هديه شبانه �پر�تو�ها ��شته� 
پيش بيني مي شو� كه �پر�تو�ها� �يگر هم به �ين 
مقوله ���� كر�� � �قد�� به تعريف � ���ئه بسته ها� 
جديد �ينترنت مطابق ب����ا چا�چو� ها� �فتا�� 

صحيح  شوند.
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نفت ، طا ، سكه و ارز

 

هر بشكه نفت سبك آمريكا )وست تگزاس(

هر بشكه نفت درياي شمال )برنت(

متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك

هر اونس )31/1 گرم( طا

بازار جهاني

بازار داخلي

51/59 دار 

60/48 دار 

 59/48 دار    

1287/53 دار    

 3750000 تومان

3885000 تومان

1950000 تومان

1220000  تومان

670000 تومان

354000 تومان

4200 تومان 

11017/4 تومان

11350 تومان

4816 تومان

12863/7 تومان

13000  تومان

5392/9  تومان

14183/3 تومان

14400  تومان

1143/7  تومان

3029/6  تومان

3050  تومان

سكه طا طرح قديم )به وزن 8/13 گرم(

سكه طا طرح جديد )به وزن 8/13 گرم(

نيم سكه طا )به وزن 4/06گرم(

ربع سكه طا )به وزن 2/03 گرم(

سكه يك گرمي

هر گرم طاي 18 عيار )بدون مزد ساخت(

دار آمريكا)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

دار آمريكا)نرخ صرافی(

يورو)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

يورو)نرخ صرافی(

پوند انگلستان)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

پوند انگلستان)نرخ صرافی(

درهم امارات )نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

درهم امارات )نرخ صرافی(

از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون ساانه 
1000 تا 1200 میلیارد تومان در حوزه ماشین های 
کشاورزی سرمایه گذاری و تسهیات پرداخت 

شده است.
به گزارش پایگاه اطاع رس���انی وزارت 
جهاد کش���اورزی، کامبیز عباسی رئیس مرکز 
توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در حاشیه سومین 
نمایش���گاه بین المللی ماشین های کشاورزی، 
نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری افزود: در پنج 
سال اخیر حدود 92 هزار تراکتور و 220 هزار 
دس���تگاه ادوات کشاورزی در اختیار کشاورزان 
قرار داده شده است. همچنین امسال در شرایط 
سخت تحریم نزدیک به 14 هزار دستگاه تراکتور 
و حدود 500 دس���تگاه کمباین برداشت غات 

وارد مزارع شده است. 
وی ب���ا بیان این ک���ه 95 درصد نیازهای 
ماشین آات کشاورزی کشور توسط صنعتگران 
داخلی تولید می ش���ود، گفت: فقط 5 تا 10 
درصد نیازهای ماشین های کشاورزی از طریق 

واردات تامین می شود.
عباس���ی با اشاره به اینکه ایران در حوزه 
ماشین های کشاورزی صادرکننده به کشورهای 
همسایه مانند عراق و افغانستان و همچنین به 
حوزه آفریقا و آمریکای جنوبی اس���ت، گفت: 
ماشین های کش���اورزی تولید ایران به لحاظ 
کیفیت دارای مزیت صادراتی اس���ت و از نظر 
قیم���ت 40 تا 60 درصد ارزان تر از برندهای 

مطرح دنیا است.
وی درباره نرخ تسهیات بانکی برای تولید 
ماشین های کشاورزی اظهار داشت: تسهیات 
بانک���ی در این ح���وزه با نرخ 15 درصد ارایه 
می شود؛ ضمن آن بسته اشتغال هم در کنار خط 
اعتباری مکانیزاسیون تامین شده که نرخ سود آن 
برای مناطق مرزی چهار درصد و برای مناطق 

غیر مرزی با نرخ سود 6 درصد است.
نامبرده با اشاره به اینکه توسعه مکانیزاسیون 
منجر به افزایش خود اتکایی و کیفیت محصوات 
استراتژیک مانند گندم و چغندرقند شده است، 
درباره نقش مکانیزاسیون در توسعه کشاورزی 
حفاظتی گفت: مهمترین رکن کشاورزی حفاظتی، 
»کم خاک ورزی« و »بی خاک ورزی« است و 
تجهیزاتی که این کار را می کنند، خاک ورزی های 
حفاظتی و بذرکارهای کشت مستقیم هستند و در 
این زمینه در کشور ما تولید کننده بذر کار کشت 
مستقیم به اندازه کافی وجود دارد.به طوری که 

س���اانه در کشور حداقل 4500 دستگاه بذرکار 
تولید می ش���ود که 50 درصد آنها بذرکارهای 
کشت مستقیم است و می توانند در بقایای گیاهی 

محصوات واکشت کنند.
وی با اظهار اینکه در چند سال اخیر 2 تا 
2/5 میلیون هکتار از اراضی کشور زیر پوشش 
روش های کم خاک ورزی و بی خاک ورزی 
قرار گرفته است، تصریح کرد: در هر هکتار از 
این اراضی به طور میانگین سه هزار تا چهار هزار 

متر مکعب آب صرفه جویی می شود.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 
قیمت بذرکارهای کش���ت مستقیم تولید ایران 
را در مواردی یک پنجم تا یک شش���م قیمت 
بذرکارهای خارجی دانس���ته و کیفیت آنها را 
بس���یار نزدیک به برندهای وارداتی ذکر کرد 
و درباره اعتبار پیش���نهادی بخش مکانیزاسیون 
کشاورزی در ایحه بودجه 98 گفت: ما حدود 
2 هزار میلیارد تومان پیش���نهاد تسهیات را در 
حوزه مکانیزاسیون کشاورزی داده ایم که حدود 
30 ت���ا 40 درصد آن تس���هیات با کارمزد 4 
درص���د و 6 درصد و حدود 60 تا 70 درصد 
تسهیات با کارمزد 15درصد است. این اعتبارات 
از محل خط اعتباری مکانیزاس���یون کشاورزی 
اس���ت و پیش بینی می کنیم با سیاست های 
ریالی مانند کاهش نرخ س���ود و افزایش طول 
 دوره پرداخت تس���هیات بر مشکات ارزی 

فائق آییم.
وی در عی���ن حال نقل و انتقال پول را از 
مشکات حوزه مکانیزاسیون در شرایط تحریم 

بیان کرد و اظهار داشت: همه کشورهای صاحب 
صنایع کشاورزی مانند آلمان، ایتالیا، فرانسه، کره 
و ژاپن در زمینه ماشین های کشاورزی با ایران 
مراوده دارند اما نقل و انتقال پول برای ما مشکل 

ایجاد کرده است.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی 
هم اظهار داش���ت: این وزارتخانه پیشنهاد کرده 
اس���ت که در سال 98 حدود 300 میلیون دار 
اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به طرح توسعه 

سامانه های نوین آبیاری اختصاص یابد.
علیمراد اکبری با اش���اره به اینکه در سه 
سال اخیر یک میلیارد و 500 میلیون دار اعتبار 
از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح 
س���امانه های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی 
پرداخت شده است، ادامه داد: عاوه بر تخصیص 
اعتبار صندوق توس���عه ملی، یک هزار میلیارد 
تومان هم در ایحه بودجه 98 برای اجرای طرح 
س���امانه های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی 

پیشنهاد شده است.
وی گف���ت: با توجه ب���ه تولید لوازم و 
تجهیزات آبیاری های نوین در کشور، این توان 
وجود دارد که ساانه بیش از 400 هزار هکتار 
از اراضی کش���اورزی را به سامانه های نوین 
آبیاری مجهز کنیم.معاون وزارت جهاد کشاورزی 
در پاسخ به پرسشی درباره نقش تحقیقات در 
ارتقای کیفی لوازم و تجهیزات آبیاری گفت: نام 
این لوازم و تجهیزات از دو مسیر مرکز آزمون 
مکانیزاسیون کشاورزی و مرکز تحقیقات مهندسی 
و فنی می گذرد و گواهینامه دریافت می کنند.

مجری طرح ملی گیاهان دارویی از صادرات 
300 میلیون داری گیاهان دارویی در هشت ماهه 
اول امسال خبر داد و گفت: سامانه جامع گیاهان 
دارویی به منظور توس���عه تولید و صادرات این 

گیاهان بزودی راه اندازی می شود.
ب���ه گزارش روابط عموم���ي وزارت جهاد 
کشاورزی، حسین زینلی گفت: ما بر اساس تامین 
نیازهای کش���ور یک برنامه کاربردی و راهبردی 
کل کش���ور را داریم که به زودی این برنامه در 
س���طح کشور به تفکیک روس���تا و شهر اعام 

خواهد شد.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی های به عمل 
آمده و بر مبنای تولیدات کشاورزی مناطق مختلف 
ما کشور را قطب بندی کرده ایم و تصمیم بر آن 
است که هر استان صرفاً روی محصول اختصاصی 
منطقه خود کار کند. یعنی مثا گل محمدی فقط 
در کاشان، فارس و کرمان تولید شود. این برنامه 
در راستای آن است که در هر استانی یک زنجیره 
ارزش )تولید، فرآوری، تحقیقات دانشگاهی و...( 
ایجاد کنیم و بر آن هستیم که در هر استانی تمام 
زنجیر ارزش آن گیاه دارویی خاص تامین شود.

مجری طرح ملی گیاهان دارویی خاطرنشان 
کرد: برآوردها نش���ان می دهد 85 درصد گیاهان 
دارویی که در کشور ما مصرف می شود، قابلیت 
کش���ت، تولید و توس���عه را در داخل دارد و بر 
این مبنا برنامه ریزی کرده ایم که در س���ال آینده 

75 درصد از این میزان را از طریق تولید داخلی 
کشور تامین کنیم.

وی با اش���اره به اینکه در سال آینده ما 100 
درصد شاهد تامین نیاز ملی کشور همراه با تولید 
محصول با کیفیت و صادراتی خواهیم بود، گیاهان 
دارویی و داروهای گیاهی را مصداق بارز پدافند 
غیر عامل در کش���ور دانست و گفت: در جهت 
تقویت تولید داخلی از سال آینده در زمینه واردات 
گیاهان دارویی )مواد اولیه یا فرآوری ش���ده( به 
شدت سخت گیری خواهیم کرد مگر اینکه تولید 
آن محص���ول گیاه دارویی را در داخل کش���ور 

نداشته باشیم.
نامبرده یادآور شد: این موضوع را به کارخانجات 
اعام کرده ایم و اان هم اعام رس���می می کنم. 
در این رابطه بر اساس برنامه ریزی های به عمل 
آمده، جلس���اتی هم با واحدهای صنعتی بزرگ 
فرآوری محصوات کشاورزی و گیاهان دارویی و 
کارخانجات دارویی تشکیل خواهد شد تا برنامه 

»کشاورزی مبتنی بر قرارداد« را عملیاتی کنیم.
وی تعداد گونه هایی که به کشور وارد می شود 
)مثل هل، دارچین و زنجبیل( را حدود 30 گونه 
اعام کرد و گفت: از مجموع 8000 گونه گیاهی 
ش���ناخته شده، تعداد 1728 گونه گیاهی بومی و 
اندمیک ایران که از این تعداد 40 تا 50 گیاه دارویی 
پر مصرف در داخل کشور داریم و 220 گونه گیاهی 
کًا در عطاری ها و طب سنتی استفاده می شود 

و 190 گونه هم در داخل کشور و مراتع طبیعی به 
صورت وحشی تولید می شود که تولید برخی از 
این نوع گیاهان که فاقد مزیت نسبی است، صرفًا 

به صورت گلخانه ای موافقت می شود. 
مجری طرح ملی گیاهان دارویی میزان تحقق 
برنامه های کوتاه مدت طرح ملی گیاهان دارویی 
طی س���ال 97 را بااتر از 100 درصد دانست در 
ادامه درباره کشت پاییزه اظهار داشت: تولید سیاه 
دانه، تخم شربتی، گیاهان اساسی مثل گشنیز، خار 
مریم، آویش���ن، گل گاو زبان و... از اولویت های 

مد نظر این برنامه است.
وی با اشاره به ساماندهی حوزه تولید و فروش 
گیاهان دارویی گفت: به زودی سامانه تولید، توسعه 
و ص���ادرات و واردات گیاهان دارویی راه اندازی 
و رونمایی خواهد ش���د تا بتوانیم فرایند تولید و 
توزیع از مزرعه تا سفره را رصد کنیم که به نوعی 
می تواند فروش بدون واسطه این محصوات تلقی 
ش���ود؛ هدف این س���امانه و مبنای کار ما ترویج 
کش���اورزی مبتنی بر قرارداد بین کشاورزان، مردم، 

تجار و کارخانجات است. 
مج���ری طرح ملی گیاهان دارویی صادرات 
گیاهان دارویی در هشت ماهه نخست سال جاری 
را 300 میلیون دار اعام کرد و گفت: ما در داخل 
کشور پتانسیل خوبی برای افزایش این مقدار داریم 
و برای بالفعل ش���دن این پتانسیل باید برنامه ای 

راهبردی و عملیاتی داشت.

5 طرح بزرگ گازی همزمان با چهلمین س���الگرد 
پیروزی انقاب اس���امی در کش���ور به بهره برداری 

می رسد.
مهندس حس���ن منتظر تربت���ی معاون وزیر نفت 
و مدیرعامل ش���رکت مل���ی گاز ایران دیروز در جمع 
خبرنگاران 90 درصد از پیشرفت های صنعت گاز کشور 
را مرهون دوران چهل ساله انقاب و به ویژه 15 سال 
اخیر دانست و ادامه داد: صنعت گاز خودکفاترین صنعت 

پس از انقاب اسامی است.
 به گفته وی، هم اکنون 97 درصد جمعیت شهری 
و 82 درصد روس���تا ها از نعمت گاز برخوردارند و در 
مجموع 93/6 درصد جمعیت کشور به لوله کشی گاز 

دسترسی دارند.
مدیرعامل ش���رکت ملی گاز ایران ادامه داد: مطابق 
بررس���ی های صورت گرفته هم اینک به 1139 شهر 
و 27 هزار روس���تا در کشور گازرسانی کرده ایم، این 
درحالیست که پیش از انقاب فقط جمعیت محدودی 

از 8 شهر به گاز دسترسی داشتند.
وی  افزود: همزمان با چهلمین س���الگرد پیروزی 
انقاب اس���امی خط تولید ماده بو دار کننده گاز  که 
پیش از این از خارج تامین می شد، در عسلویه بوشهر 
به بهره برداری می رس���د و بدین ترتیب بعد از روسیه 
و فرانس���ه، ایران س���ومین کشور جهان خواهد بود که 
توانایی تولید این ماده را بدست می آورد. همچنین خط 
لوله ارسال گاز از کهنوج به جیرفت در استان کرمان با 
سرمایه گذاری معادل 500 میلیارد تومان به بهره برداری 

خواهد رسید.
معاون وزیر نفت گفت: در آستانه چهلمین سالگرد 
پی���روزی انقاب از هفته پیش گاز CNGبه ش���بکه 
شهرس���تان زابل در استان سیستان و بلوچستان تزریق 
شد و می توان امیدوار بود که تا پایان سال آینده تمامی 
خطوط لوله و شبکه های اصلی و فرعی انتقال گاز به 

زابل به بهره برداری خواهد رسید.
وی با اش���اره به گازرسانی به زاهدان گفت: برای 
انتقال گاز به تمامی نقاط زاهدان باید 1350 کیلومتر شبکه 
داخلی احداث کنیم که تاکنون 473 کیلومتر آن اجرا و 
گاز تزریق شده است و 400 کیلومتر دیگر هم در دست 
اجرا قرار دارد. در این جهت دو قرارداد 250 کیلومتری 
در مرحله مناقصه قرار دارد که با اجرای این طرح همه 

شهر زاهدان تحت پوشش شبکه گاز قرار می گیرد.
منتظر تربتی با اظهاراینکه خط لوله انتقال گاز ورودی 
سایت 2 عسلویه به مجتمع های پتروشیمی هم همزمان 
با چهلمین سالگرد پیروزی انقاب افتتاح می شود، ادامه 
داد: اگرچه آمریکایی ها برای صادرات گاز ما مشکاتی 
را ایجاد کرده اند، اما صادرات به کش���ور های عراق و 
ترکی���ه بدون وقفه ادامه دارد و و پول گاز صادراتی به 
عراق بر مبنای یورو دریافت می ش���ود. برنامه هایی هم 
ب���رای صادرات گاز به کویت، عمان و امارات داریم و 
طبق برنامه ریزی های انجام شده، درنظرداریم با استفاده 
از ی���ک خ���ط انتقال که ازکف دریا می گذرد گاز را به 

عمان صادر کنیم.

به گفته وی، مقدار عرضه گاز به نیروگاه ها تا پایان 
اس���فند به 70 میلیارد مترمکعب می رسد که این مسئله 
باعث می شود در مصرف گازوئیل صرفه جویی شده و 

گازوئیل مازاد صادر شود.
منتظ���ر تربتی گفت: هیچ برنامه ای برای افزایش 
قیمت گاز بها و حق انشعاب گاز در سال آینده نداریم 
ولی تغییرات قیمت احتمالی به تصمیم گیری نمایندگان 
مجلس ش���ورای اسامی در بررسی ایحه بودجه کل 

کشور ارتباط دارد.
مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران همچنین درباره 
گازرسانی به سواحل َمُکران در کرانه شمالی دریای عمان 
و بستر سازی برای توسعه صنعتی این منطقه گفت: 30 
کیلومتر از خط لوله انتقال گاز به َمُکران احداث ش���ده 
است و پروژه احداث این خط لوله به بخش خصوصی 

واگذار شده که اجرای آن در حال انجام است.
وی میزان رش���د مصرف داخلی را به طور ساانه 
6 درص���د اعام کرد و ادامه داد: در حال حاضر تولید 
گاز به طور روزانه 800 میلیون متر مکعب اس���ت که 
این رقم معادل 5 میلیون بش���که نفت در روز است و 
از ای���ن می���زان، 37 درصد مربوط به حوزه نیروگاهی، 
25 درصد بخش خانگی، 30 درصد حوزه صنعت و 4 
درصد مربوط به تامین نیاز بخش CNGاست که این 
رق���م 4 درصدی معادل صرفه جویی 20 تا 23 میلیون 

لیتر بنزین در روز است.
منتظر تربتی میزان ظرفیت انتقال گاز کشور را 750 
میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت: تا پایان امسال و 
ابتدای سال آینده به این ظرفیت 70 تا 100 میلیون متر 

مکعب اضافه می شود.
وی همچنین درباره صادرات گاز به پاکستان )خط 
لوله صلح( گفت: ایران آمادگی کامل برای صادرات گاز 
به پاکستان را دارد اما این پاکستانی ها هستند که باید 
درباره دریافت گاز از ایران و احداث خط لوله در خاک 
خود تصمیم بگیرند؛ البته برخی از شرکت های خصوصی 
این کشور قصد دارند تا به این پروژه ورود کنند؛ ضمن 

اینکه درباره خط لوله تاپی هم باید گفت که مسیر ایران 
برای انتقال این گاز امن ترین مسیر است.

این مقام مس���ئول در بخش دیگری از گفته های 
خود درباره دریافت گاز از ترکمنستان توضیح داد: برای 
دریافت گاز از این کشور در شمال شرق به منظور انجام 
صادرات به هر نقطه ای که ترکمنس���تان مدنظر داشته 
باشد، هیچ مشکلی وجود ندارد، حتی در سال اول نیازی 

به تاسیس خط لوله ای جدید وجود ندارد.
وی  میزان ظرفیت انتقال گاز کشور را 750 میلیون 
متر مکعب عنوان کرد و گفت: تا پایان امسال و ابتدای 
سال آینده به این ظرفیت 70 تا 100 میلیون متر مکعب 

اضافه می شود.
مدیرعامل ش���رکت ملی گاز ایران س���وآپ گاز 
ترکمنس���تان را در دس���ت بخش خصوصی دانست و 

گفت: توان سوآپ گاز با حجم باا را داریم اما ممکن 
اس���ت به دلیل تغییرات فصلی در حال حاضر میزان 
س���وآپ گاز ترکمنس���تان کاهش داشته باشد؛ اما چند 
شرکت بخش خصوصی در حال مذاکره با شرکت گاز 

این کشور هستند.
وی درباره گازرسانی به منطقه ماسوله توضیح داد: 
میراث فرهنگی اجازه حفاری در این منطقه را به دلیل 
احتمال آسیب رسیدن به بافت فرهنگی- تاریخی به ما 
نداده اس���ت؛ اما ما توان کافی برای گازرس���انی در این 
منطق���ه را داری���م و در حال حاضر نیاز این منطقه به 
انرژی از طرق دیگر همانند LPG، نفت سفید و غیره 

برطرف می شود.
منتظرتربت���ی همچنین از برنامه ریزی برای  طرح 
600 میلیون یورویی توس���عه و احداث مخزن گاز در 
منطقه شوریجه خراسان خبر داد و گفت: مذاکرات این 

طرح در حال انجام است.
بهره برداری از 3 سکو فازهای 13 و 22 تا 24 

پارس جنوبی 
دو س���کوی فاز13 پارس جنوبی کمتر از چهار 
روز پ���س از آغاز عملیات نصب آن، راه اندازی و آماده 

تولید شد. 
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجری فاز13 با 
اشاره به افروخته شدن همزمان دو مشعل جدید سکو های 
این فاز در 110کیلومتری س���واحل خلیج فارس گفت: 
به زودی و با آماده شدن خط لوله دریا، ارسال گاز به 

پاایشگاه خشکی آغاز می شود. 
معتم���د با قدردانی از تاش متخصصان ایرانی در 
راه اندازی همزمان دو س���کوی بزرگ این فاز افزود: با 
راه اندازی کامل این دو س���کو تولید یک میلیارد فوت 
مکع���ب گاز ت���رش غنی )نیمی از ظرفیت کامل طرح 

توسعه ای فاز 13( محقق می شود.
برای انتقال گاز ترش از دریا به خشکی 200 کیلومتر 
لوله گذاری شده است که بزودی از لوله 32 اینچی خط 
گاز، انتقال گاز ترش استخراجی به خشکی برای پاایش 

انجام خواهد شد.
بخش فراس���احل فاز13 پارس جنوبی متشکل از 
38حلقه چاه دریایی در بخش شمال غربی میدان مشترک 

پارس جنوبی واقع است. 
خبر دیگری در همین رابطه حاکیس���ت نخستین 
سکوی طرح توسعه فازهای 22 تا 24 میدان گازی پارس 
جنوبی دیروز با ظرفیت برداش���ت روزانه 1402 میلیون 

مترمکعب گاز راه اندازی شد و به بهره برداری رسید.
فرهاد ایزدجو مجری طرح توسعه فازهای22 تا 24 
میدان گازی پارس جنوبی با اعام این مطلب گفت: با 
توجه به برنامه ریزی های دقیق انجام شده برای شتاب در 
تامین بخش���ی از سوخت زمستانی کشور، همه مراحل 
اتصال خطوط لوله دریایی به سکو و راه اندازی سکوی 
22 پارس جنوبی در دریا از سوی متخصصان ایرانی انجام 
و رکورد زمانی راه اندازی سکوهای پارس جنوبی شکسته 
ش���د.هم اکنون منابع گازی این سکو پس از استحصال 
از چاه های تولیدی برای فرآوری و جداسازی ترکیبات 
گازی از طریق یک رشته خط لوله 32 اینچ به طول 110 

کیلومتر به پاایشگاه خشکی ارسال می شود.
به گفته ایزدجو، س���کوی فاز 22 نخستین سکوی 
اصلی طرح توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی است 
که پس از پایان عملیات نصب و راه اندازی در دریا به 

مرحله تولید رسیده است.
مجری طرح توسعه فازهای22 تا 24 پارس جنوبی 
تولیدی ش���دن یکی دیگر از سکوهای پارس جنوبی 
را دستاوردی ارزشمند توصیف کرد و گفت: تولیدات 
س���کوی 22 طرح توسعه فازهای 22 تا 24 روزانه 14 
میلیون و 200 هزار مترمکعب گاز به حجم تولید کنونی 

پارس جنوبی افزوده است.
با بهره برداری کامل از چهار سکوی بخش فراساحل 
فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی، از هر سکو روزانه 14 
میلیون و 200 هزار مترمکعب گاز ترش غنی برداشت 
می شود.طرح توسعه فازهای 24-22 پارس جنوبی برای 
تولید 56 میلیون متر مکعب گاز ترش از میدان مشترک 
و تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز متان، 2900 
تن گاز مایع )ال پی جی(، 2750 تن اتان، 75 هزار بشکه 

میعانات گازی و 400 تن گوگرد طراحی شده است.

 در حالی که ستاد تنظیم بازار هنوز بطور 
رسمی قیمت جدید هیچکدام از خودروهای تولید 
داخلی را اعام نکرده است، گروه خودروسازی 
سایپا بهای تولیدات خودرا از دیروز بین 30 تا 87 
درصد افزایش داد. گروه ایران خودرو هم هفته 
گذشته بهای خودرو زیر 40 میلیون تومانی خود 

را بطور متوسط 10 میلیون تومان گران کرد.
براین اس���اس شرکت خودروسازی سایپا 
از دی���روز قیم���ت پراید  SE131 را با افزایش 
30 درص���دی 295 میلیون و 250 هزار ریال و 
به���ای پراید  SE132 287 میلیون و 650 هزار 

ریال اعام کرد.
همچنین در س���ایت فروش این شرکت  

قیم���ت پراید SE111 ب���ه 292 میلیون و 450 
ه���زار ریال، پرای���د  SE151 به 304 میلیون و 
250 هزار ریال ، تیبا SX به 357 میلیون و 650 
هزار ریال، تیبا SXپایه گاز سوز 377 میلیون و 
150 هزار ریال، س���اینا اتوماتیک 631 میلیون و 
550 هزار ریال، کوئیک گیربکس دس���تی ساده 
ب���ه 425 میلیون و 500 هزار ریال، آریو دنده ای 
به809 میلیون و 800 هزار ریال و سراتو 2000 
آپشنال به یک میلیارد و 960 میلیون ریال افزایش 

یافته است.
 به گزارش تس���نیم، همزم���ان با اعام 
قیمت ه���ای جدید محصوات س���ایپا، پارس 
خودرو هم لیس���ت جدید قیمت های خود را 

اعام کرد. بر این اساس، قیمت پارس تندر از 
48 میلی���ون و 260 هزار تومان به 84 میلیون و 

200 تومان رسیده است.
همچنین قیمت ساندرو اتوماتیک 110میلیون 
و 400 هزار تومان، س���اندرو استپ وی دنده ای 
103 میلیون و 100 هزار تومان و ساندرو استپ 
وی اتوماتی���ک 122 میلیون و 700 هزار تومان 

تعیین شده است.
عاوه براین قیمت برلیانسH230 دنده ای 
از 43 میلیون و 600 هزار تومان به 64 میلیون و 
200 هزار تومان و قیمت برلیانس H 330دنده ای 
از 54 میلیون و 800 هزار تومان به 89 میلیون 

و 500 هزار تومان رسیده است. 

مدیرعامل بورس انرژی از آماده سازی اطاعیه سومین نوبت عرضه نفت 
خام در بورس انرژی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعلی حسینی درباره آخرین اقدام ها 
برای عرضه نوبت سوم نفت خام سبک ایران در این بازار گفت: حجم عرضه 
نفت خام س���بک ایران در این مرحله معادل 3 میلیون بش���که خواهد بود که 
به صورت محموله های یک میلیون بش���که ای روانه میز فروش مي شود البته 
محموله ها همچنان 35 هزار بشکه ای خواهد بود.وی افزود: در اطاعیه عرضه 
جدید، براساس پیشنهادهای ارائه شده مدت دوره تسویه معامات نفت خام از 
60 به 90 روز افزایش یافته است.  همچنین این امکان برای خریداران فراهم شده 
که معامات نفت خام به طور کامل براساس ریال ایران تسویه شود.مدیرعامل 
بورس انرژی در مورد زمان عرضه های آتی هم گفت: این مس���ئله منوط به 
تصمیم گیری شرکت ملی نفت است و قاعدتاً شرکت ملی نفت ایران باتوجه 
به رویکرد سازنده ای که دراین باره دارد متناسب با شرائط و صاحدید خود 
تصمیم ازم را اتخاذ خواهد کرد.حسینی از رشد قابل تامل کدهای معاماتی 
داخلی و خارجی پس از عرضه موفق نفت خام در نوبت اول و دوم سخن 
گفت و افزود: در بازار سایر فراورده های نفتی هم اکنون روزانه نزدیک به 20 

نوبت عرضه فراورده هیدروکربوری انجام می شود. 

جزئیات تأسیس بورس بین الملل
 در مناطق آزاد

تأمین سرمایه طرح های پتروشیمی با 
عرضه اوراق مشارکت اسامی

مدیر س���رمایه گذاری ش���رکت ملی صنایع پتروشیمی جزئیات تامین 
س���رمایه طرح های پتروش���یمی از طریق فروش اوراق مشارکت اسامی را 

تشریح کرد.
حسین علیمراد در گفتگو با ایسنا با اشاره به اینکه مجوز انتشار اوراق در 
چارچوب فعالیت های بازار سرمایه که همان بورس است، دیده شده، گفت: 
طبق بررسی های انجام شده یک مشکل اساسی وجود دارد و آن اینکه ضمانتی 

که برای صادر شدن این اوراق ازم است با چالش هایی روبرو است.
وی با تاکید بر این که انتشار اینگونه اوراق با توجه به شرایط فعلی ایران 
و لزوم اتکاء به منابع داخلی بسیار مطلوب است، افزود: مشکل این است که 
نمی توانند ضمانت نامه های خاص را ارائه کنند و صادرکردن اوراق به تعویق 

می افتد و ممکن است امکان پذیر نباشد.
مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تشکیل کارگروهی 
برای حل مش���کل مذکور خبر داد و گفت: برای این که اوراق عرضه ش���ود 
و س���ازمان بورس مجوز ازم را برای عرضه اوراق به مردم صادر کند، به 
ضمانتی نیاز دارد که این ضمانت باید سازوکار عملی داشته باشد که مورد 
پذیرش بورس واقع شود؛ اینکه این ضمانت در طرح های پتروشیمی توسط 
چه شرکت هایی ارائه و چگونه انجام شود، مورد سوال است که در کارگروه 

بررسی می شود. 
وی با اشاره به اینکه این اوراق برای تامین سرمایه طرح هایی است که 
اولویت صنعت پتروش���یمی و وزارت نفت بوده و از نظر استراتژیک برای 
کشور مهم هستند و همچنین برای طرح هایی است که مراحل پایانی خود 
را طی می کنند و با تزریق کمی سرمایه راه اندازی خواهند شد، درباره میزان 
سرمایه مورد نیاز برای اتمام طرح های مذکور بیان کرد: میزان سرمایه مورد 
نیاز برآورد شده، اما تمرکز خاصی روی مبلغ اوراق نداریم، زیرا میزان سرمایه 

سرگردان مردم بیش از نیاز صنعت پتروشیمی است.

پیش بینی کاهش 10 درجه ای دمای هوا 
در اغلب استان ها   

 با ورود یک س���امانه بارش���ی به ایران از س���مت غرب و تقویت این 
سامانه با امواج سرد، دمای هوا در اغلب استان ها بین 8 تا 10 درجه کاهش 

می یابد.
احد وظیفه مدیر پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور اعام کرد: 
این سامانه امروز از سمت غرب وارد کشور خواهد شد که دامنه فعالیت آن 

در شمال غرب، غرب، جنوب غرب و دامنه های جنوبی البرز خواهد بود.
به گفته وی، با ورود این سامانه از امروز بعدازظهر دمای هوا در استان های 
ایام، لرستان، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، 
همدان، قزوین، البرز، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، 

غرب اصفهان و تهران به نحو محسوسی کاهش می یابد.
وی با اشاره به تقویت این سامانه از فردا گستره بارش را عاوه بر مناطق 
ذکر شده، در سواحل دریای خزر، شمال شرق کشور، شمال بوشهر، قسمت هایی 
از غرب فارس و غرب اصفهان عنوان کرد و افزود: پیامد ورود این سامانه 
بارش باران، گاهی وزش باد شدید در مناطق کوهستانی و مرتفع بارش برف 
و در مناطق جنوب غرب و جنوب کشور رگبار و رعد و برق خواهد بود.
مدیر پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور گفت: سامانه سرد و بارشی 
دیگری از بعدازظهر چهارشنبه وارد کشور می شود که ابتدا نیمه غربی و سپس 
از روز پنجشنبه کل کشور را  متأثر می کند و جمعه عمده فعالیت آن محدود 
به شرق کشور و شرق سواحل دریای خزر خواهد بود.وظیفه افزود: با ورود 
این سامانه کاهش محسوس دما بین 8 تا 10 درجه، بارش برف و در پاره ای 

نقاط بارش باران و وزش باد شدید پیش بینی می شود.

دو کارخانه جدید فواد با س���رمایه گذاری 
بخش خصوصی تا ابتدای س���ال آینده در منطقه 
سنگان استان خراسان به بهره برداری می رسد.

خ���داداد غریب پور جهان آباد معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو( 
دیروز با اشاره به این مطلب اعام کرد:  افزایش 
تعداد کارخانه های فرآوری سنگ آهن سنگان از 
یک به 5 به معنی سرمایه گذاری 10هزار میلیارد 

تومانی است.
ب���ه گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وی با 
تقدیر از س���رمایه گذاری بانک های پارسیان و 
ملی و شرکت های فواد مبارکه، فواد خراسان و 
فواد خوزستان اظهار داشت: این سرمایه گذاری ها 
تاکنون سبب ایجاد 5هزار شغل در ناحیه معدنی 
سنگان شده است که البته  تحقق این تعداد شغل 

مدیون همکاری نمایندگان مجلس، دستگاه های 
دولتی و مقامات محلی، نظامی و انتظامی است که 

رونق سرمایه گذاری را رقم زده است.
مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو( با اشاره به اینکه 
10 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید هم 
در راه سنگان است،گفت: در سنگان 17/5 میلیون 
تن کنسانتره و 15 میلیون تن گندله تولید خواهد 
شد.وی با بیان اهمیت توسعه زیرساخت ها در 
س���نگان اظهار داشت: کمیته توسعه سنگان در 
ایمیدرو تشکیل می شود که هدف آن رفع موانع 
س���رمایه گذاری، توسعه زیرساخت ها و محیط 
زیس���ت است.همچنین تفاهم نامه ای در جهت 
مشارکت در توسعه زیرساخت ها در شرف امضا 
است تا امور این بخش به طور سازماندهی شده ای 

اجرا شود.

غری���ب پور همچنین خب���ر داد:  نیمه اول 
سال 98 کارخانه های گندله سازی توسعه ملی 
و مبارکه به بهره برداری می رس���د.مرتضی هاشم 
پور مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان هم با اشاره 
به اینکه ذخیره قطعی س���نگ آهن در سنگان به 
 بیش از یک میلیارد تن می رسد، گفت: بیش از 
30 درصد ذخایر سنگ آهن ایران در معادن سنگان 
جای دارد.  سنگان همچنین سهم 22درصدی در 

تامین سنگ آهن طرح جامع فواد دارد.
وی با بیان ویژگی های معدنکاری در سنگان 
گفت: امکان فعالیت معدنکاری در 12 ماه سال در 
این ناحیه وجود دارد.در عین حال   وجود ماده 
معدنی در سطح و کاهش هزینه های استخراج،  
نسبت باطله برداری سه به یک و کاهش هزینه های 
معدن کاری و وجود عناصر نادر خاکی از جمله 

ویژگی های اصلی معادن سنگان است.

پرداخت عوارض آزادراه ها 
الکترونیک خواهد شد 

بهره برداری از 5 طرح بزرگ گازی در چهلمین سالگرد پیروزی انقاب

آماده سازی مرحله سوم عرضه 3 میلیون 
بشکه نفت خام در بورس انرژی

مشاور رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار در امور بین الملل 
با تشریح جزئیات تاسیس بورس 
بین الملل در مناطق آزاد، گفت: با 
توجه به اینکه بسیاری از مراحل 
به اجرا رسیدن این طرح تاکنون 
طی شده است، به نظر می رسد تا 
پایان سال شاهد تصویب نهایی این 
آیین نامه در هیات وزیران باشیم.

به گ���زارش روابط عمومي 
س���ازمان بورس و اوراق بهادار، 
به���ادر بیژنی با اش���اره به اینکه 
طرح تاسیس و فعالیت بورس در 
مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران 
در حال آماده سازی است، گفت: 
در پانصد و چهاردهمین جلس���ه 
هیات مدیره س���ازمان بورس و 
اوراق بهادار طرح تاسیس بورس 
بین الملل در مناطق آزاد بررسی و 
مورد تایید این شورا قرار گرفت 
و س���پس برای بررسی بیشتر به 
شورای عالی بورس ارجاع شد.

وی ب���ا اع���ام اینکه این 
آیی���ن نامه اکنون در هیات دولت 
است، گفت: تصویب نهایی این 
آیین نامه شرایطی را فراهم می کند 
تا متقاضیان درخواس���ت تاسیس 
بورس، درخواس���ت های خود 
را به صورت کتبی به س���ازمان 
بورس و اوراق بهادار ارائه دهند 
و سازمان بر اساس مهلت تعیین 
شده ، بررسی های اولیه را انجام 

می دهد. 
مشاور رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار در امور بین الملل با 
بیان اینکه درخواست های تاسیس 
بورس به چند شیوه می تواند به 
سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه 
شود، افزود: این درخواست ها می 
تواند توسط عده ای از سهامداران 
کش���ورهای دیگر ارائه شود یا به 
ش���کل تلفیقی از سرمایه گذاران 
خارجی و ایرانی در کنار یکدیگر 

باشد.
وی ب���ا اظه���ار اینکه در 
آیین نامه پیش���نهادی آمده است 
سرمایه تشکیل بورس باید فقط 
ارزی باش���د، ادام���ه داد: درباره 
سقف مالکیت سهامداران خارجی 
و ایرانی و حداکثر سهامداری هر 

گروه شورای عالی بورس پس از 
تاسیس این بورس تصمیم گیری 

می کند.
بیژنی درباره مزایای تاسیس 
ب���ورس بین الملل در مناطق آزاد 
تجاری - صنعتی گفت: تشکیل 
چنین بورسی می تواند گام مهمی 
در بین المللی شدن بازار سرمایه 
ایران باشد؛ همچنین این موضوع 
می تواند یکسان سازی مقررات 
و استانداردها و پذیرش همزمان 
اوراق به���ادار و کاا را به همراه 

داشته باشد.
وی اشاره کرد: از سوی دیگر 
تاسیس بورس بین الملل به افزایش 
س���طح استانداردها و رویدادهای 
اجرایی کمک می کند و باعث می 
شود بازار سرمایه ایران فعال تر، 
منصفانه تر و شفاف تر از قبل شود 
همچنین می تواند سطوح رقابتی را 
ارتقا دهد و میان بورس ها رقابت 

سازنده ایجاد کند.
مشاور رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار در امور بین الملل 
درباره مبادات بانکی این بورس 
گف���ت: جزییات این موضوع در 
آیین نامه پیشنهادی ارائه نشده و 
اتخاذ تصمیم نهایی به نظر سازمان 
بورس و ش���ورای عالی بورس 

موکول شده است.
وی افزود: در آیین نامه به این 
موضوع اشاره شده که وجود یک 
نهاد متولی برای تاس���یس بورس 
بین الملل الزامی است و با توجه به 
اینکه معموا نهادهای متولی بزرگ 
در دنیا بانک ها هستند باید منتظر 

حضور این گروه ها باشیم.
بیژن���ی گفت: این امکان هم 
وجود دارد تدابیری اتخاذ ش���ود 
تا ش���اهد اتصال نهاد متولی ایران 
)شرکت س���پرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تس���ویه وجوه( به 
شرکت های سپرده گذاری دیگر 

کشورها باشیم.
قرار است بورس بین الملل 
با هدف جذب س���رمایه گذاران 
خارجی در جزیره کیش راه اندازی 
ش���ود که مبادات مالی در آن از 
طریق ارزهای بین المللی خواهد 

بود. 

سرمایه گذاری ساانه 1200 میلیارد تومانی در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی واردات گیاهان دارویی از سال آینده ممنوع است

2 کارخانه فواد سال جدید در سنگان به بهره برداری می رسد

 الکترونیک ک���ردن پرداخت 
عوارض آزادراه ها تأثیر بس���زایی در 
کاهش ترافیک خودروها در مبادی 
آزادراه���ی دارد و بزودی پرداخت 
ع���وارض در تمام���ی آزادراه ها 

الکترونیک می شود.
میرشفیع  مهندس سیدحسین 
معاون ساخت و توسعه آزادراه های 
شرکت زیربنا های حمل ونقل کشور با 
اعام این مطلب به خبرگزاری صدا 
و س���یما افزود:در بخش راهسازی 
بودجه ای که برای س���ال 98 در نظر 
گرفته  ش���ده است 5 درصد بودجه 
مورد نیاز برای تکمیل پروژه های در 

دست اجرا است.
وی با اش���اره به اینکه از نظر 
پوشش جاده های آسفالته در کشور 
یک حرکت جهشی را طی 40 سال 
دوره انقاب شاهد بوده ایم، گفت: در 
شرایطی که برخی از مراکز استان های 
ما پیش از انقاب مانند استان کهگیلویه 
و بویراحمد فاقد راه های آسفالته بودند 
امروز  بس���یاری از مسیر های شبکه 
اصلی و فرعی کشور تکمیل شده و 
بسیاری از جمعیت روستایی هم از 

راه های آسفالته بهره مند شده اند.
میر ش���فیع با بیان اینکه طول 
راه های کشور از 300 هزار کیلومتر 
فراتر رفته است، اضافه کرد: بیش از 
2هزار و 200 کیلومتر آزادراه در کشور 
در دست بهره برداری و  هزار و 180 
کیلومتر دیگر در دست  ساخت است 

و قرارداد 400 کیلومتر دیگر بسته شده 
که در شرف اجرا است.

وی ب���ا بی���ان اینکه برخی از 
پروژه های در دس���ت اجرا در سال 
آینده به بهره برداری خواهند رسید، 
اظهار داشت: قطعه 4 ارومیه -تبریز 
به زودی به بهره برداری می رس���د. 
همچنین بخش عمده آزادراه شیراز- 
اصفه���ان که قریب به 220 کیلومتر 
است، در سال آینده زیر بار ترافیک 
خواهد رفت. عاوه  بر آن آزادراه اراک 
- خرم آباد سال آینده به بهره برداری 
می رسد که راه خرم آباد به تهران را 

نزدیک تر می کند.
وي در رابطه با بهره برداری از 
کمربندی جنوب تهران هم گفت: این 
آزادراه از محور قم -گرمسار نزدیک 
 ورامین شروع شده و بعد از گذشت 
از آزادراه تهران-قم و تهران-س���اوه 
بعد از آبیک  به آزادراه کرج-قزوین 
متصل می شود. طول این آزادراه 158 
کیلومتر است که 80 کیلومتر آن در 
حال حاضر کامل شده و امیدواریم که 
تا سال آینده به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه 
س���اخت آزادراه به استاندارد های 
بین المللی نزدیک هستیم، افزود: البته 
متأسفانه باید گفت که در حال حاضر 
نگهداری راه ها در ش���رایط مناسبی 
نیست و از برنامه نگهداری استاندارد 
به دلیل محدودیت منابع فاصله زیادی 

گرفته است.

بهای محصوات سایپا 30 تا 87 درصد افزایش یافت 

از دارایی سپرده گذاران بانکي صیانت می شود
بانک مرکزی از مردم خواست 
به شایعات در مورد بانک ها توجه 
نداشته و مطمئن باشند این بانک به 
عنوان نهاد ناظر و متولی بازار پول 
از حقوق مردم عزیز صیانت کرده و 
اجازه هیچ گونه آسیب به دارایی های 

آنها را نخواهد داد.
روابط عمومي بانک مرکزی با 
صدور اطاعیه ای اعام کرد:  مردم 
عزی���ز توجه دارند که در ماه های 
اخیر به رغم ت���اش آمریکا در 
اعمال فشار اقتصادی و روانی که با 
استفاده از ابزارهای مختلف پیگیری 
م���ی کند، بانک مرکزی جمهوری 
اسامی ایران با همکاری ارکان نظام 
و به ویژه حمایت روسای محترم 
قوای سه گانه توانسته است ثبات 

نس���بی را در بازار ارز ایجاد کرده 
و ثبات بازار پول را تداوم بخشد.
بدیهی است که این اقدامات، آنهایی 
را که به اخال بازار و آش���فتگی 
اقتصاد دل بس���ته بودند، به سمت 
انتشار شایعات متعدد خصوصاً در 
مورد بانک ها برای ایجاد تزلزل در 

بین مردم واداشته است.
بانک مرکزی جمهوری اسامی 
ای���ران از مردم عزیز می خواهد به 
ش���ایعات در مورد بانک ها توجه 
نداشته باشند و مطمئن باشند بانک 
مرکزی به عنوان نهاد ناظر و متولی 
بازار پ���ول از حقوق مردم عزیز 
صیانت ک���رده و اجازه هیچ گونه 
آسیب به دارایی های آنها را نخواهد 

داد.

 چهاردهمین کنفرانس توسعه 
منابع انسانی 25 و 26 دی با موضوع 
»سرمایه انسانی و تحول دیجیتال« با 
حضور مدیران ارش���د سازمان ها و 
مدیران منابع انس���انی سراسر کشور 
در مرک���ز همایش های بین المللی 
صدا و س���یما برگزار می شود.نقش 
مدیریت منابع انس���انی در فرهنگ 
س���ازی و حمایت از تولید ملی با 

کیفیت، نقش مدیریت منابع انسانی 
در نهادین���ه کردن اخاق حرفه ای، 
مسئولیت اجتماعی شرکت ها، سازمان 
ها و نهادها، نقش مدیریت منابع انسانی 
در راهبری ب���اور، امید و اعتماد در 
سازمان ها و راهکارهای ارتقاء برند و 
حرفه ای گرایی مدیریت منابع انسانی 
از جمل���ه موضوعات محوری این 

کنفرانس هستند.

افزایش مهلت ثبت سفارش واردت کاا به کشور  
افزایش زمان اعتبار ثبت سفارش کاا مشکاتی همچون روند طوانی 

ترخیص کاا و احتمال ابطال ثبت سفارش را کاهش داده است.
فرشاد مقیمی معاون امورصنایع وزارت صنعت ، معدن وتجارت دیروز با 
بیان این مطلب افزود: براساس توافق انجام شده با بانک مرکزی و گمرکات، 

زمان ثبت سفارش کاا از سه ماه به 6ماه افزایش یافته است. 
وی همچنین از تمدید ثبت س���فارش به صورت سیستمی خبر داد و 
گفت: به تازگی تمهیداتی برای تمدید ثبت سفارش از طریق سامانه در نظر 

 گرفته شده است که نیازی به مراجعه حضوری افراد نخواهد داشت. 
برگزاري کنفرانس توسعه منابع انسانی ؛پس فردا 
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ــف  ــا ردي ــتري، خانه ه ــهر خاكس در ش
ــي از آنها  ــوند و در خيل به رديف تكرار مي ش
زندگي مالل آوري جريان دارد. بعضي خانه ها 
ــوار و پنجره اند. به  ــتر از در و دي اما چيزي بيش
محض اين كه واردشان مي شوي، جريان قوي 
ــاس مي كني كه به قالب نقش و  زندگي را احس
ــت. اين خانه ها  رنگ و عطر و طعم درآمده  اس
ــد و آكنده اند از  ــد، انرژي مثبت دارن روح دارن

مهرباني صاحبخانه. 
به يكي از اين خانه ها آمده ام. در را مردي 
ــم فرزند  ــد كه بعدا مي فهم ــم باز مي كن به روي
ــام داده  ــتخوان انج ــودش هم پيوند مغزاس خ
ــد كفش ها را  ــت. از همان طبقه همكف باي اس
ــت، نه  درآورد، چون اينجا يك خانه واقعي اس
فقط يك مركز مراقبت هاي پس از پيوند. بوي 
ــرم و خانگي  ــاد و محيط گ غذا، رنگ هاي ش
ــوند احساس كني در  همه و همه باعث مي ش
ــاختمان  ــتي. در طبقه اول س خانه خودت هس
ــهيدي مي نشينم  ــه طبقه منتظر خانم قوام ش س
ــم. پرنده هاي كاغذي  و به دوروبرم نگاه مي كن
بسياري را مي بينم كه به سقف آويخته شده اند 
و به ياد هزار درناي كاغذي مي افتم كه «ساداكو 
ساساكي»، دختربچه ژاپني كه بر اثر انفجار بمب 
اتمي آمريكا در هيروشيما دچار سرطان خون 
ــت به نيت سالمت دوباره  شده بود، مي خواس
خود درست كند اما عمرش كفاف نداد اين كار 

را به پايان برساند. 
ــاداكو عمر كوتاهي داشت اما درناهاي  س
كاغذي او در سراسر جهان به نماد صلح تبديل 
ــتاني است كه به  ــدند. اين درست شبيه داس ش
ــه آرمان عماد»  ــت كردنش به «خان دنبال رواي
آمده ام؛ عماد پسربچه ايراني است كه عمر كوتاه 

اما پربركتي داشت و هستي اش باعث به وجود 
آمدن اين خانه گرم و صميمي شد. 

ــته ام كه عماد از توي  حاال در اتاقي نشس
قاب عكسي در گوشه آن با چشم هاي درشت 
و مهربانش نگاهم مي كند. لبخند زيبايي به لب 
ــد به اين خانه و  ــه انگار مهر تأييد مي زن دارد ك
ــه براي ديدن  ــذرد و به من ك آنچه در آن مي گ

مادربزرگش آمده ام.  
مشاركت نيكوكاران در تهيه و پخت غذا

ــي اقامت دارند كه  در خانه عماد، كودكان
پيوند مغزاستخوان انجام مي دهند. آنها به همراه 
مادرانشان از شهرهاي مختلف به تهران آمده اند 
و براي گذراندن طول دوره درمان خانه عماد را 
انتخاب كرده اند. به اين ترتيب دست كم نگراني 
ــوراك را ندارند و با  هزينه اقامت و خورد و خ

خيال راحت تري به درمان مي پردازند.
ــهيدي، مدير خانه عماد،  ــانه قوام ش  افس
ــت و  ــه طبقه باال رفته اس ــراي ديدن بچه ها ب ب
ــادران برمي گردد پايين.  به همراه چند نفر از م
ــيده اند كه از روي  زن ها لباس هاي محلي پوش
ــود فهميد هركدامشان از كدام استان  آنها مي ش
ــالم  و عليك مي كنند  آمده اند. با من به گرمي س
ــواد الزم را براي  و لبخند مي زنند. آمده اند تا م

ناهاري كه مي خواهند براي فرزندانشان بپزند از 
افسانه خانم تحويل بگيرند. 

ــي از قبيل مرغ و  صبح به صبح مواد غذاي
ــته هاي كوچك، گوجه فرنگي،  گوشت در بس
ماكاروني، پياز و سيب زميني به آنها داده مي شود 
ــان را تهيه كنند.  ــذاي فرزندش ــان غ تا خودش
خانم شهيدي مي گويد: هر بچه بنا به وضعيت 
ــا دخالتي  ــماني اش رژيم خاصي دارد. م جس
ــان در آشپزي  در كار مادرها نمي كنيم، خودش
ــان را  خالقيت به خرج مي دهند و تجربه هايش
به همديگر منتقل مي كنند. اما غذاي بزرگترها را 
خودمان تهيه مي كنيم و همه با هم در طبقه پايين 
ــذا و دورهم  ــاعت غ غذا مي خوريم. همين س
ــه مادرها  ــازي روحي ــدن ها به بازس جمع ش
ــواده و گروه در  ــد. حدود 70 خان كمك مي كن
ــاركت دارند و هر دوماه يك بار  تدارك غذا مش
در نوبتشان غذاي خانگي را طبق دستورالعمل 
ــاد تهيه و از  ــان يا در خانه عم در خانه خودش

ميهمانان پذيرايي مي كنند. 

پروسه پيوند مغزاستخوان
ــراي برخي  ــتخوان كه ب ــد مغزاس «پيون
بيماري هاي صعب العالج مانند بيماري نقص 
ــود، پروسه سختي دارد. اين   ايمني انجام مي ش
ــدن مي توانند  بيماري ها درصورت درمان نش
منجر به نابينايي، فلج يا مرگ شوند، مثال مبتاليان 
ــتخوان را  ــمي ماژور اگر پيوند مغزاس به تاالس
ــكل مي دهد.  ــان تغييرش انجام ندهند صورتش
ــد،  ــتخوان موفقيت آميز باش اگر پيوند مغزاس
ــود اما پيداكردن فرد  مشكالت بيمار حل مي ش
ــازگار براي پيوند و آزمايش هاي الزم ماه ها  س

طول مي كشد.» 

ــن موضوع  ــهيدي با بيان اي خانم قوام ش
ــان اقوام  ــب در مي ــد: گاهي فرد مناس مي گوي
ــي از خانمهايي  ــود. يك درجه يك پيدا نمي ش
ــتان و  ــصت نفر را از سيس كه امروز ديديد، ش
بلوچستان به تهران آورد تا باالخره توانست فرد 
مناسبي را براي اهداي مغزاستخوان به فرزندش 

پيدا كند. 
ــتخوان، هموطِن  ــده مغزاس ــن كه دهن اي
ــل را باال  ــال موفقيت عم ــد احتم گيرنده باش
ــتند  ــي از نيكوكاران حاضر نيس ــرد. برخ مي ب
براي پيوند مغزاستخواني كه دهنده آن خارجي 
باشد كمك كنند، چون در اين صورت بايد پول 
زيادي بدهند، درحالي كه احتمال موفقيت پيوند 
هم پايين است. اما گاهي مورد مناسب در ميان 
ــود ندارد و به ناچار بايد  نمونه هاي موجود وج
به بانك هاي پيوند كشورهاي ديگر مانند آلمان 
و هند مراجعه كرد. اين كار بيش از بيست هزار 

يورو خرج دارد. 
او مي افزايد: متأسفانه براي مشاركت مردم 
در اهداي مغزاستخوان خوب تبليغ نشده است؛ 
درحالي كه اين كار شبيه اهداي خون است و هيچ 
مشكلي هم براي دهنده پيوند به وجود نمي آورد، 

زيرا سلول ها كامال بازسازي مي شوند.  

تولدي دوباره
«در كنار همه دشواري ها، نحوه مراقبت از 
بيمار پس از پيوند از اهميت خاصي برخوردار 
ــرايط ايزوله نگهداري  است و بيمار بايد در ش
ــد. خانه آرمان  ــود تا بدن او پيوند را پس نزن ش
ــا مي دهد تا  ــه خانواده ه ــن امكان را ب عماد اي
ــب و خانگي  ــان در محيطي مناس از فرزندش
ــته  ــه جا و غذا نداش ــداري كنند و دغدغ نگه

باشند.  
ــاي تولدي  ــتخوان به معن ــد مغزاس پيون
ــتم هاي بدن گيرنده  دوباره است، گويي سيس
ــد و دوباره شروع به رشد  پيوند به صفر مي رس
مي كند، به طوري كه بعداز شش ماه بايد دوباره 
ــن هاي الزم را بزند. اين بچه ها دست كم  واكس
ــند، هفته اي يك روز  سه ماه بايد در تهران باش

ــگاه بروند و هفته  اي يك بار هم  بايد به آزمايش
ــوند. اگر بعد از  بايد توسط پزشك ويزيت ش
سه ماه سطح سلول ها باال برود و ميزان مصرف 
داروي «سانديمون» كم شود، مي توانند به خانه 
برگردند. بعداز آن هر دوهفته يك بار و بعد هر 
سه هفته يك بار و به مرور كمتر و كمتر مراجعه 

مي كنند.»
ــن موضوع  ــا بيان اي ــه عماد ب مدير خان
ــتان مفيد رفتيم و نحوه  مي افزايد: ما به بيمارس

تميزكردن اتاق مناسب نگهداري از يك بيمار 
پيوندي را آموختيم. در خانه عماد اتاق ها روزي 
يك بار با محلول ضدعفوني كننده تميز مي شود 
و هميشه الكل در اختيار مادرها هست تا بتوانند 
ــد. از ورود افراد مريض يا  همه چيز را تميز كنن
كساني كه واكسن خورده اند و بدنشان ميكروب 

ضعيف شده دارد جلوگيري مي كنيم.  
ــف به تهران  االن يكي از بچه ها به نام يوس
آمده و چون سرما خورده برايشان هتل گرفتيم 
ــش نيايد.  ــكلي پي ــراي بچه هاي ديگر مش تا ب
ــه رها» انجام داديم؛  اين كار را با كمك «موسس
ــتم هتلينگ و  ــه اي كه با توجه به سيس موسس
ــت هتل ها و  ــراها از ظرفي ــا همراه س ارتباط ب
ــه خانواده هاي  تخفيف هاي آنها براي كمك ب

بيماران و همراهان بيمار استفاده مي كند.  

آرزوها براي آينده
ــن مركز  ــه عماد، اي ــه مدير خان به گفت
به طور استاندارد امكان نگهداري از 9 بيمار را 
دارد اما پيش آمده كه تا 13 نفر را هم پذيرش 
كرده باشد. خانم قوام شهيدي مي افزايد: بعد 
ــال  از تجهيز مركز از اوايل فروردين ماه امس
ــروع به پذيرش متقاضيان كرديم. به دفتر  ش
ــپرديم تا كودكاني  مددكاري بيمارستان ها س
را كه پيوند مغزاستخوان انجام مي دهند به ما 
ــه ما مراجعه  ــي كنند. دومين نفري كه ب معرف

ــما باز  ــاي مالمير بود كه در را براي ش كرد آق
ــا آورد و بعد از  ــه اينج ــرش را ب كرد. او پس
ــد و در حال حاضر  ــش پايبند مركز ش درمان
ــال كار  ــد. از صبح دنب ــا كار مي كن همين ج
ــهاي  دفترچه بيمه بچه ها و داروها و آزمايش
ــه همه بچه ها مثل بچه  خودش  آنها مي رود و ب

نگاه مي كند.  
او با اشاره به اين كه خانواده ها خودشان 
طبقات ساختمان را طبق برنامه تميز مي كنند، 
مي گويد: در اين مدت فقط يكي از بچه هاي 
ــفانه  ــت كه متأس ــاد از دنيا رفته اس خانه عم
ــش از او دو فرزند ديگر را هم  خانواده اش پي
ــت داده بودند. يكي ديگر از بچه هاي  از دس
ــوارض بعد از عمل  ــم دچار ع خانه عماد ه
شده است. بزرگترها سعي مي كنند اين جور 

موارد را مطرح نكنند تا بچه هاي  ديگر متوجه 
نشوند و روحيه شان را از دست ندهند. 

او مي افزايد: كارهاي ثبت مركز را به نام 
ــام داده ايم. نيما كرمي،  خانه آرمان عماد انج
ــون، در برنامه «صبحي ديگر»  مجري تلويزي
ــد  ــا صحبت كرد و باعث ش ــاره مركز م درب
ــد به محض ثبت  آقايي تماس بگيرد و بگوي
ــان كمك خواهد  اين مركز، يك ميليارد توم
ــت داريم بتوانيم جايي را بخريم و  كرد. دوس

اين مركز را بزرگ تر كنيم. 

حكمت و خدمت  
خانم قوام شهيدي نوه خود را به دليل ابتال 
ــت؛  ــت داده اس به دو عارضه مادرزادي از دس
ــر كوچكي كه نام او را روي اين خانه  همان پس
گذاشته اند و در امريكا متولد شد و در همان جا 

هم از دنيا رفت.
ــخت تر از اين نيست كه درست  چيزي س
در لحظه اي كه منتظر تولد يك بچه سالم هستي، 
بفهمي نوزادت مشكل دارد. زينب، دختر خانم 
قوام شهيدي، همه آزمايش هاي دوران بارداري 
ــكوكي وجود  را انجام داده بود و هيچ چيز مش
ــمت اين بود كه عماد با  ــت اما انگار قس نداش
سندرم داون و بيماري قلبي به دنيا بيايد تا پدر و 
مادرش در زندگي رسالت بزرگ تري را به عهده 

بگيرند. 

خانم قوام شهيدي مي گويد: من تا چندماه 
بعد از مرگ عماد هنوز هم متوجه حكمت خدا 
ــه از اينجا به خانه  ــودم. االن بعضي روزها ك نب
ــكر مي كنم كه براي ما چنين  مي روم، خدا را ش
بستري فراهم كرد تا به آرامش برسيم. حكمت 
زندگي كوتاه عماد، تأسيس اين خانه و آرامشي 

است كه به ما داد. 
ــال و چهار روز فرصت  عماد فقط يك س
زندگي پيدا كرد، اما باعث شد والدينش به فكر 

ــراهاي امريكا به  انتقال تجربه  خود از همراه س
ــه عماد اقدام  ــيس خان ايران بيفتند و براي تأس
ــراي  ــه همراه س ــا كه با اقامت در س كنند. آنه
ــته بودند دوران دشوار بيماري  متفاوت توانس
ــتري در كنار او  ــش بيش ــان را با آرام فرزندش
ــكان را براي  ــد، تصميم گرفتند اين ام بگذرانن
خانواده هاي هموطنشان نيز فراهم كنند كه جز 
ــان دغدغه ديگري  پرداختن به درمان فرزندش

نداشته باشند. 
داستان ابوالفضل

ــه، از  ــكاس روزنام ــد نجفي، ع با محم
اتاق هاي خانه عماد ديدن مي كنيم. من با چند نفر 
از مادران حرف مي زنم. يكيشان كه از كرمانشاه 
آمده مي گويد كه چطور در روزهاي تلخي كه با 
واقعيت بيماري فرزندش مواجه شده بود، خانه 
عماد مانند معجزه اي سر راهش قرار گرفت. او 
مي گويد: من از ارديبهشت ماه براي پيگيري كار 
درمان پسرم ابوالفضل به تهران مي آمدم. پسرم 
از ده ماهگي لرزش مردمك داشت و تحت نظر 
ــش درنمي آمد  ــود. دندان هاي ــك ب چشم پزش
ــرش كمي  ــك بود. س و تحت نظر دندان پزش
ــيد و تحت نظر دكتر مغز و  بزرگ به نظر مي رس
ــكي به من نگفت كه  اعصاب بود اما هيچ پزش
او مشكل ژنتيكي يا بيماري خاصي دارد. حتي 
دكتر غددي كه در كرمانشاه مردم برايش دست 
و پا مي شكنند و به سختي نوبت مي دهد متوجه 

مشكل فرزند من نشد.  
ــال و نيمه شد متوجه شدم  وقتي چهارس
نمي تواند چيزهايي را كه مي خواهد پيدا كند و 
مسيرش را به درستي تشخيص بدهد. يك روز 
ــرم بدجوري  ــرعمه اش او را هل داد و پس پس
ــوژي بردم، گفتند  ــورد. او را به راديول زمين خ

ــن مورد  ــت. در اي ــتخوانش باالس ــم اس تراك
جستجو و پيگيري كردم و باالخره متوجه شدم 

كه ابوالفضل بيماري ژنتيكي دارد.  
مادر ابوالفضل مي افزايد: من به تهران آمدم 
ــودم و جايي براي  درحالي كه هيچ جا را بلد نب
ــتم. در پارك ها مي خوابيديم و  خوابيدن نداش
خيلي سخت مي گذشت. پولي هم براي رهن 
ــتم. روزي كه پسرم قرار بود  كردن خانه نداش
ــتري شود با خانمي  در بيمارستان شريعتي بس
صحبت كردم كه در تهران خانه اجاره كرده بود. 
او به من گفت دوره درمان پسرت طوالني است 
و دكتر اجازه نمي دهد دائم به كرمانشاه بروي و 
برگردي، چون اين كار احتمال موفقيت پيوند را 

خيلي پايين مي آورد. 
ــماره تلفني به من داد و گفت  آن خانم ش
ــماره زنگ بزن، كمكت مي كنند. من  به اين ش
اول ترسيدم و گفتم عماد ديگر كيست؟! اما بعد 
ــتجو كردم و اطالعات الزم را  در اينترنت جس
ــتان زندگي عماد را  به دست آوردم. وقتي داس
ــور  ــت كم در كش خواندم  با خودم گفتم ما دس
خودمان هستيم اما زينب در كشور غريب چه 

كشيده است!  
ــگ زدم و آنها با  باالخره به خانه عماد زن
ــتي به اينجا  روي خوش گفتند هروقت خواس
بيا. بعد هم كه آمدم، بهترين اتاق را در اختيارمان 

ــتم و  ــتند. از هفتم مهر تا حاال اينجا هس گذاش
خيالم راحت است، درحالي كه قبال از صبح تا 
ــب دنبال دوا و دكتر بودم و غروب از شدت  ش
خستگي فقط مي خوابيدم و خيلي وقت ها غذا 

هم نمي خوردم.
زير تيغ جراحي

ــر كوچك تري دارد  ــادر ابوالفضل دخت م
ــت و درست  كه او هم دچار همين بيماري اس
همان وقتي كه ما به خانه عماد رفته بوديم، زير 
ــاي ديگر به او دلداري  تيغ جراحي بود. مادره
ــل دخترش دعا  ــد و براي موفقيت عم مي دادن

مي كردند. 
او مي گويد: پيش از تولد دخترم آنيا كه االن 
ــت مي خواستم آمنيوسنتز  زير تيغ جراحي اس
ــه اي از مايع آمنيوتيك (آب  (خارج كردن نمون

ــكم براي  ــوزن از راه ش دور جنين) با ورود س
ــيميايي  ــلول هاي جنيني و مواد ش آزمايش س
ــط جنين) كنم اما دكتر  مختلف توليدشده توس
گفت چرا مي خواهي براي بچه سالم اين كار را 
انجام بدهي؟ همين آزمايش هاي معمولي كافي 

است! 
دخترم كه االن گيرنده مغزاستخوان است 
ــتخوان براي پيوند  قبال به عنوان دهنده مغزاس
برادرش آزمايش داده بود كه البته نتيجه آزمايش 
ــان داد كه نمي تواند اين كار را انجام بدهد.  نش
ــر بزرگم مثبت بود  ــبختانه آزمايش پس خوش
ــتخوان او به ابوالفضل پيوند زدند.  و از مغزاس
ابوالفضل االن بينايي يك چشمش را از دست 
ــت. اين موضوع برايم خيلي مهم بود.  داده اس
ــا حاجي آبادي  ــبختانه دكتر محمدرض خوش
ــمش را انجام داد و بينايي پسرم  جراحي چش

برگشت. 

با دختر رئيس جمهور اسبق! 
ــس خاتمي، دختر  از قضاي روزگار نرگ
ــات با  ــراي مالق ــبق هم ب ــور اس رئيس جمه
بچه هايي كه دچار مشكل بينايي شده اند به خانه 
عماد آمده است. آقاي نجفي، عكاس ما، با اشاره 
به اين كه اسم برادر نرگس خانم هم عماد است، 
از او مي پرسد براي همين به اينجا آمده ايد؟! او 
جواب مي دهد: خبر نداريد كه اسم همسرم هم 
آرمان است، يعني خانه آرمان عماد متشكل از 

اسم كساني است كه من دوستشان دارم! 
ــش مي كنيم و عكس  با بچه ها خوش  و ب
مي گيريم. خانم قوام شهيدي مي گويد: پيش از 
ــرژي منفي مي دادند و  اين بعضي ها به زينب ان
مي گفتند اين كار را نكن، دردسرش زياد است 
اما دراين چند ماه بحمداهللا مشكل خاصي پيش 
ــت. خانواده ها از ما تشكر مي كنند اما  نيامده اس
نمي دانند كه خودشان چه خدمت بزرگي به ما 
كرده اند و بعد از رفتن عماد آرامش را به ما هديه 

داده اند.  

ــريعتي، باالتر   * خانه عماد در خيابان ش

ــت  ــيدخندان، خيابان مجتبايي، بن بس از پل س
ــماره تلفن آن  ــان، پالك 4 قرار دارد و ش احس

02122857964 است.

ارمغان زمان فشمي

* نحوه مراقبت از بيمار پس از پيوند از اهميت خاصي برخوردار است و 
بيمار بايد در شرايط بهداشتي نگهداري شود تا بدن او پيوند را پس نزند

* خانه آرمان عماد اين امكان را به خانواده ها مي دهد تا از فرزندشان در 
محيطي مناسب و خانگي نگهداري كنند و دغدغه جا و غذا نداشته باشند

گزارشي از خانه عماد- بخش اول

خانه هزار درنا

*افسانه قوام شهيدي ـ مدير خانه عماد: برخي از نيكوكاران 
حاضر نيستند براي پيوند مغزاستخواني كه دهنده آن خارجي 
باشد كمك كنند، چون در اين صورت بايد پول زيادي بدهند، 

درحالي كه احتمال موفقيت پيوند هم پايين است
* متأسفانه براي مشاركت مردم در اهداي مغزاستخوان خوب 

تبليغ نشده است 
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افـقـى: 

  1 - بازيگر ساعت پنج عصر - جانوران بيابانى 
2 - آشيانه - نوعى شيرينى - لباس رزم

 3 - سالم تلفنى - آب شرعى - از پرندگان شكارى - آن سوى
 4 - اميدوارى - دوستان خاموش - تباهى ها و بدى ها 
5 - پارچه اى شبيه جيب - گرفتاران - مخفف آتش

 6 - طايفــه غرب ايــران - آنچه بودنش براى انجام 
كارى ضرورت دارد - هميشــه تســليم راننده با 

احتياط است
 7 - سال تركى - شهرى در ايالم - كارها

 8 - سگ فضانورد - هذيان - فيلسوف معروف يونانى
 9 - گياه دارويى - فيزيكدان انگليســى كه قوانين 

الكتروليز را وضع كرد - عدد فردوسى پور 
10 - بوزينه - داراى شكل - حرف ندا
 11 - نوعى رنگ مو - شكر - پيوستگى

 12 - آشــوب و هياهو - قبيلــه عرب جاهليت - 
شكستگى هاى طبقات رسوبى زمين

  13 - داســتان كوتاه - بى حس در دســت يا پا - 
نت آخر - مادر وطن

  14 - كتــاب مقدس هندوان - مادر اســفنديار -
 همسر حضرت ابراهيم (ع) 

15 - لوس - از تابلوهاى راهنمايى و رانندگى

عـمـودى:

 1 - جنگ ابزار - از عشاق ادبيات فارسى
 2 - موى گردن اسب - وقوع امرى - شنيدن

  3 - شــاعر ايرانى قرن ششم مقب به« حجه الحق » - 
پايتخت پرو - همسايگى 

4 - ماه كارگرى - كوه - پير ، مسن
  5 - كشور پهناور شمال آمريكا - چاق - پيش شماره
 6 - داروى بيهوشى - طعم - پيشوند نزد و نزديك - عكس

 7 - يكى از دو جنس - از گلهاى زيبا - داراى صفات 
ممتاز و برجسته در نوع خود 

8 - سخن گفتن - پايتخت زيمبابوه - مختصر
 9 - دفاع بايرن مونيخ - ميوه گرمسيرى - دوستى 

10 - وقــت فعاليت - زنــدان - گردش كودكانه - 
آداب و رسوم

 11 - حرف گزينش - ضمير مفعولى - درنگ و تأنى
 12 - با وفا - داراى رفتار بسيار جدى - ناخن ستور
 13 - جمع وزير - داراى يك سن - كشور صنعتى اروپا
 14 - پاسدارى و نگهدارى - خفاش - نوعى يقه
 15 - از ورزشگاه هاى قديمى شهر تهران - حريص

شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ در نظر دارد اجراى عمليات  انتقال نيرو و برقرسانى شبكه هاي توزيع نيروي برق  در منطقه برق  سينا خود را به پيمانكاران 
واجد شرايط واگذار نمايد . 
شرح مختصري از كار:

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

نوع سپرده شركت در مناقصه: به صورت  ضمانت نامه بانكي  و يا چك تضمين شده بانكي  يا واريز وجه به حساب جارى شماره 0101801171004 به نام شركت 
توزيع نيروى برق تهران بزرگ بانك صادرات شعبه مالصدرا و يا مطالبات ثبت و تاييد شده نزد امور مالي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ارائه نمايند.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
 مبلـغ فـروش اسـناد: جهت شـــركت در مناقصه ، مبلـــغ 1,500,000 ريال به صـــورت الكترونيكي  صرفاً از طريق درگاه پرداخت اينترنتي ســـايت شـــركت 

به نشاني  http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نام مناقصه و مزايده اقدام به خريد اسناد نمايند.
به پيشنهادهاي فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش وپيشنهادهايي كه بعد از انقضاى مدت مقرر درفراخوان واصل مي شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرايط متقاضيان جهت شركت در مناقصه : 
- داشتن گواهينامه صالحيت پيمانكاري دررشته نيرو ازمعاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري (سازمان مديريت وبرنامه ريزي) الزامى مى باشد. 

- هزينه درج دو نوبت آگهى در روزنامه اطالعات به عهده برنده مناقصه مى باشد .
ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

نشاني هاي كسب اطالعات بيشتر :
    www.tavanir.org.ir:سايت شبكه اطالع رساني معامالت شركت توانير  

 http://iets.mporg.ir  :سايت پايگاه ملى مناقصات
  http://moamelat.tbtb.ir : سايت شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

 روابط عمومى
شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ(سهامى خاص)

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى  (نوبت دوم)

فراخوان مشاركت درتبديل سنگ آهن به گندله 

يك شـــركت صنعتى و معدنى در نظر دارد سهميه سنگ آهن يك ميليون تنى 
خود را با مشـــاركت دارندگان توان فنى و مالى الزم به گندله سنگ آهن تبديل 
نمايد. لذا از شـــركتهايى كه توانايى فنى و مالى الزم جهت مشـــاركت را دارند 
دعوت مى نمايد مشخصات كامل شركت خودرا به انضمام روزنامه رسمى آخرين 
تغييرات و.....حدأكثرتايك هفته بعد از تاريخ آگهى به آدرس پســـت الكترونيكى

amiralin307@gmail.com  ارسال نمايند.

«خالصه آگهي مزايده فروش ضايعات چوبي خرده چوب
 شماره 250/97/16261 مورخ 1397/10/19 

شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران»
شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران در نظر دارد 2000 (دو هزار) تن ضايعات 
چوبي از نوع خرده چوب (به تفكيـــك 1000 (هزار) تن ضايعات خرده چوب 
خالص و 1000 (هزار) تن ضايعات خرده چوب با پوســـت كم) را در يارد چوب 

آالت كارخانه و از طريق مزايده عمومي به فروش رساند.
ـ عالقمندان شركت در مزايده مي توانند، جهت دريافت اسناد مزايده و كسب 
اطالعات بيشـــتر به كيلومتر 12 جاده ساري به سمنانـ  مجتمع صنايع چوب 
و كاغذ مازندرانـ  واحد تأمين و فروش چوب و يا به ســـايت اينترنتي شركت 
صنايع چوب و كاغذ مازندران به نشاني: www.mazpaper.com (حداكثر 

تا پايان ساعت اداري روز دوشنبه مورخ 1397/11/1) مراجعه فرمايند.
ـ حداكثر مهلت تســـليم پيشـــنهادهاي قيمت به دبيرخانه شركت (مجتمع 
صنايع چوب و كاغذ مازندران) ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 1397/11/2 

و بازگشائي نيز رأس ساعت 16 همان روز مي باشد. 
روابط عمومي شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران 

آگهى تغييرات شركت فن آوران هميار سازه سهامى خاص 
به شماره ثبت 493671 و شناسه ملى 14005931440 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/03/08 تصميمات ذيل اتخاذ شد : صورتهاى 
مالى شـــركت براى دوره مالى منتهى به 1396/10/30 به تصويب رسيد . - موسسه حسابرسى و خدمات 
 مديريت ســـخن حق شناســـه ملى 10100553250 بعنوان بازرس اصلى و موسسه حسابرسى امجد تراز
شناسه ملى 10260117975 (حسابداران رســـمى) بعنوان بازرس على البدل براى دوره مالى منتهى به 

1397/10/30شركت انتخاب شدند . - روزنامه اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319569)

آگهى تغييرات شركت بوتان سهامى عام 
به شماره ثبت 4083 و شناسه ملى 10861634770 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/06/14 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : آقاى مسعود با شماره ملى 0047696796 به نمايندگى شركت 
بوتان ران ش.م 10101573196 جايگزين آقاى خسرو كاردگر شد . اعضاء 
هيئت مديره براى بقيه مدت تصدى به شرح زير تعيين گرديدند : شركت 
گروه توســـعه بوتان با شناســـه ملى 10100830068 به نمايندگى آقاى 
محسن خليلى عراقى با شماره ملى0037674404 به سمت رئيس هيئت 
مديره و شركت بوتان يكتا بيتا با شناسه ملى 10102083726 به نمايندگى 
آقاى محمد تقى سمنانى با شـــماره ملى 0048057517 به سمت نايب 
رئيس هيئت مديره و شركت صنعتى توال با شناسه ملى 10861495338 
به نمايندگى آقاى فاتح برائى با شماره ملى 3760128009 به سمت عضو 
هيئت مديره و مديرعامل و شركت توسعه صنايع ساختمانى بهار با شناسه 
ملى 10102579539 به نمايندگى آقاى غالمحسين داود آبادى با شماره 
ملى 0381582892 به ســـمت عضو هيئت مديره و شركت بوتان ران با 
شناســـه ملى 10101573196 به نمايندگى آقاى مسعود حسينمردى با 
شماره ملى 0047696796 به سمت عضو هيئت مديره . كليه اوراق و اسناد 
تعهدآور از قبيل چك ، ســـفته و برات با امضاى مديرعامل و يكى از اعضاى 
هيئت مديره و در غياب مديرعامل بـــا امضاى رئيس هيئت مديره يا نايب 
رئيس هيئت مديره و يكى از اعضاى هيئت مديره و ممهور به مهر شـــركت 
معتبر مى باشـــد . كليه اوراق و مكاتبات عادى با امضاى مديرعامل و مهر 

شركت معتبر مى باشد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(319566)

آگهى تغييرات شركت تالشگران انديشه كاراد سهامى خاص
 به شماره ثبت 408285 و شناسه ملى 10320594260 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396/12/22 و مجوز شـــماره 
 972303/5345 مورخ 97/2/23 سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى ( اداره كل حقوقى و امالك )

  تصميمات ذيل اتخاذ شد : - سال مالى شـــركت از اول فروردين ماه هر سال آغاز مى شود و تا 
بيست و نهم اسفند ماه همان سال به پايان مى رسد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (317903)

آگهى تغييرات شركت صبا آرمه سهامى خاص
 به شماره ثبت 277228 و شناسه ملى 10103022645 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/06/10 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : آقاى سيد محمد مهدى صفوى همامى با كد ملى 
1288319150 به عنوان نايب رئيـــس هيأت مديره و مدير عامل 
انتخاب گرديد كليه اوراق و اســـناد تعهـــد آور و نيز كليه چك ها، 
بروات،سفته ها و ســـاير اوراق تجارى با امضاء مدير عامل و يكى از 
اعضاء هيأت مديره و يا امضاى مدير عامل و معاون مالى و ادارى به 
همراه مهر شـــركت و در صورت غياب مدير عامل، با امضاء يك نفر 
از اعضاى هيأت مديـــره و امضاى معاون مالى و ادارى به همراه مهر 
شركت معتبر خواهد بود و ساير مكاتبات داخلى و خارجى با امضاء 

مدير عامل شركت صورت خواهد گرفت. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319565)

آگهى تغييرات 
شركت نئو پان بيست و دو بهمن سهامى عام 

به شماره ثبت 129810 و شناسه ملى 10101731374 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/09/10 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : محمد بهرامى نيا داراى كدملى0042510090خارج 
از اعضاء براى باقيمانده مدت بعنوان مديرعامل انتخاب شدند. امضاء 
كليه اوراق و اسناد تعهد آور از قبيل چك و سفته و برات با امضاء دو 
نفراز اعضاى هيئت مديـــره و يا يكى از اعضاى هيئت مديره و مدير 
عامل متفقا همراه با مهر شـــركت معتبر مى باشد و اوراق عادى و 
مكاتبات ادارى با امضاء رئيس هيئت مديره و يا مديرعامل همراه با 

مهر شركت معتبر مى باشد 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(319562) 

آگهى تغييرات شركت آكام تجارت تيراژه سهامى خاص
به شماره ثبت 397988 و شناسه ملى 10320487360 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فـــوق العاده مورخ 
1397/07/29 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : شـــركت افـــرا الكترونيك 
كســـرا به شناســـه ملى 14005715705، شـــركت آتى تهويه آسيا به 
 شناســـه ملـــى 10320896048 شـــركت زانـــوس ســـازه شـــمال 
به شناسه ملى 14005633573 براى مدت 2 سال به عنوان اعضاى هيات 
مديره انتخاب گرديدند. ترازنامه و حســـاب سود و زيان سال مالى منتهى 
به 29 اســـفند 1396 مورد تصويب قرارگرفت. روزنامه اطالعات به عنوان 
روزنامه كثيراالنتشار، جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد. موسسه 
حسابرسى و خدمات مالى آريا بهروش به شناسه ملى 10100621378 به 
سمت حسابرس بازرس اصلى و موسسه حسابرسى و خدمات مديريت اديب 
به شناسه ملى10100150569 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك 

سال مالى انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319558)

آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى صباتأمين سهامى عام
به شماره ثبت 147960 و شناسه ملى 10101908370 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1396/10/16 و باستناد مجوز شماره 
122/41263 مـــورخ 97/8/24 اداره نظارت بر نهادهاى مالى ســـازمان بورس و 
اوراق بهـــادار تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : آقاى اكبـــر آبكاراصفهانى با كد ملى 
1286821800 به نمايندگى از شـــركت سرمايه گذارى تأمين اجتماعى با شناسه 
 ملـــى 10101044869 به عنوان رئيـــس هيأت مديره ، آقـــاى ابراهيم صادقى 
با كد ملى 5149546135 به نمايندگى از شـــركت ســـرمايه گذارى نفت و گاز و 
پتروشيمى تأمين با شناســـه ملى 10420205695 به عنوان عضو هيأت مديره ، 
آقاى فريدون رهنما رودپشـــتى با كد ملى 2739692153 به نمايندگى از شركت 
سرمايه گذارى صدر تأمين با شناســـه ملى10101924696به عنوان عضو هيأت 
مديره ، آقاى ســـيد محمد رضا صباغى با كد ملى 0039992497 به نمايندگى از 
شركت سرمايه گذارى سيمان تأمين با شناسه ملى 10101942066به عنوان عضو 
هيأت مديره ، آقاى ســـعيد خدامرادى با كد ملى 3874614433 به نمايندگى از 
شركت سرمايه گذارى دارويى تأمين با شناسه ملى 10102543204 به عنوان مدير 
عامل و نايب رئيس هيأت مديره انتخاب شدند. كليه اوراق و اسناد تعهد آور شركت 
و همچنين كليه چك ها ، بروات، سفته ها و ساير اوراق تجارى با امضاء مدير عامل 
و يكى از اعضاء هيأت مديره متفقاً با مهر شـــركت و در غياب مدير عامل با امضاء دو 
نفر از اعضاء هيأت مديره همراه با مهر شـــركت و اوراق عادى و مراسالت با امضاء 
مدير عامل همراه با مهر شـــركت معتبر مى باشـــد. هيأت مديره اختيارات مندرج 
در بندهـــاى 1-51 ،5-51، 7-51، 8-51، 12-51 ، 13-51، 19-51 ، 28-51 ، 
( به اســـتثناى مصالحه و سازش در دعاوى حقوقى) ، 51-21 و 51-22 از ماده 51 

اساسنامه شركت را به مدير عامل تفويض نمود. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319563)
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سلوك عاشورايي

اخالق رباني

وقف ميراث جاويدان

واژهنامه هايدگر

شيخ عيسي سليمپور اهري خطيبي توانمند 

و مبـارز و محققـي پويـا بـود و شـايد هيچ 

منبـري را بدون تحقيـق در زواياي تاريخي، 

اجتماعي، سياسـي، فرهنگي، ايـراد نميكرد. 

اگـر مواعـظ او جمـعآوري ميشـد، امروزه 

ميتوانسـت بهمثابه يك گنجينـه گرانبها در 

اختيار اهل علم و وعاظ جوان قرار بگيرد

اخالق و عدالت اجتماعي 
در خصوص اخالق و آميزش 
بـــا عدل اجتماعي و مقدار ارتباط 
آن با قوانين كيفري و جزائي، كافي 
اســـت به اين آيه كه درباره مسأله
ديات و قصـــاص آمده، بنگريم: 
«يــا ايها الذين آمنــوا ُكتب عليكم 
القصــاص في القتلي... فمن ُعفي له 
من أخيه شــٌئ فاتّباٌع بالمعروف و 
أداٌء اليه بإحســان ذلك تخفيٌف من 
ربكم و رحمه: اى كسانى كه ايمان 
آوردهايد، در باره كشتگان، بر شما 
[حق] قصاص مقرر شده... و هر 
كـــس كه از جانب برادر [دينى]اش [يعنى ولّى مقتول]، چيزى [از 
حق قصاص] به او گذشت شود، [بايد از گذشت ولّى مقتول] به 
طور پســـنديده پيروى كند، و با [رعايت] احســـان، [خونبها را] به 
او بپردازد. اين [حكم] تخفيف و رحمتى از پروردگار شماســـت؛ 
پـــس هـــر كس، بعد از آن از اندازه درگذرد، وى را عذابى دردناك 

است.»(بقره، 178). 
قصـــاص در مورد قتل عمد، امري ثابت و حق اولياي مقتول 
است؛ ولي اگر اولياي مقتول گذشت كردند و به «ديه» راضي گشتند، 
پس قاتل و كســـان او بايســـت اين چشمپوشي برادرگونه را پاس 
داشـــته، با خوبي و خوشي، در پرداخت «ديه» كوشا باشند. شاهد 
مطلب در اينجاست كه خداوند از اولياي مقتول نسبت به قاتل و 
كسانش، به «برادري» ياد ميكند، باشد تا عطوفت برادري انساني، 

موجب شفقت و دلگرمي گردد.

حكومت ديني
و اما مســـأله حكومت اسالمي و مشروعيت آن از منظر دين، 
در جـــاي خود (معرفـــت، 1378، 159) بحث كرده  ايم كه تعيين حاكم 
اسالمي و تبيين شرايط آن، در دو عهد حضور و غيبت فرق مي  كند: 
در عهد حضور، شخص حاكم، با تنصيص از باال، تعيين مي  گردد. 
بدين معنا كه واليت عامه حضرت رســـول (ص) و زعامت سياسي 
آن حضـــرت با نص آيه كريمة «النّبي أولي بالمؤمنين من انفســهم: 
پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزديكتر] است» (احزاب، 6)
ثابت گرديده و دســـتورات آن حضرت در اداره امور و ديگر ابعاد 
سياســـتمداري، با همين آيه، فرض و به مردم تبليغ شـــده است. و 
مسلمانان موظف بودند كه با وي بيعت كنند، و اين تكليف حتم 

بود، و حق اختيار نداشتند.
«و ما كان لمؤمن و ال مؤمنه اذا قضي اهللا و رسوله أمراً أن يكون 
لهم الخيره من أمرهم: هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا 
و فرستادهاش به كارى فرمان دهند، براى آنان در كارشان اختيارى 
باشد.»(احزاب، 36) «امر» در «امرهم»، در مورد مسائل سياسيـ  اجتماعي 
است كه در تصميمات سياسيـ  اداري كشور، پس از شور و تصميم 
نهايي، و در مرحله اجرا، براي آحاد مردم، جاي اظهار نظر نيست. 
پيامبر اكرم(ص) نيز علي(ع) را پس از خود به عنوان ولي امر مسلمين 
معرفي و تعيين فرمود. در حديث غدير، ابتدا اين مطلب را مطرح 
فرمود: «السُت اولي منكم بانفسكم:آيا واليت من، حاكم بر خواستههاي 
شما نيست؟» كه اشاره به آيه كريمة سوره احزاب است؛ همگي گفتند: 
«اللهم بلي» (خدايا شاهد باش، آري). آنگاه فرمود: «فمن كنُت مواله 
فعلي مواله: پس هر كه واليت مرا اقرار دارد، بداند كه علي پس از 
من بر او واليت دارد»؛ يعني الزمه اقرار به واليت رسولاهللا، اقرار 
به واليت علي پس از وي است؛ لذا مسلمانان پس از ختم خطبه، 
جملگي با علي(ع) بيعت كردند و او را با عنوان «ولي مسلمين» ياد 
نمودنـــد. ائمه يازده  گانه (ع) پس از موال علي(ع) هر يك با نص امام 
قبلي معرفي و تعيين ميگرديد و مردم موظف بودند واليت آنان را 

يكي پس از ديگري بپذيرند.
و اما در دوران غيبت، وضع فرق مي  كند. آنچه از باال دستور 
مي  رسد، توصيف بيان اوصاف رهبر است كه مردم (فرهيختگان) با 
در نظر گرفتن اوصاف يادشده، آن را كه جامعتر و شايسته  تر است، 
مشخص كرده، با او بيعت ميكنند. موال امير مؤمنان(ع) در تبيين اين 
اوصاف ميفرمايد: «اّن احق الناس بهذا االمر، اقرهم عليه و اعلمهم بامراهللا 
فيه»(نهجالبالغه، خطبه 173)، «هذا االمر» اشاره به امر واليت و زعامت 
سياسي است. «احق» در اينجا، به معناي «ذي حق» است، همانند آيه 
كريمة «أفمن يهدي الي الحق أحق أن يتبع أّمن ال يهّدي إال أن يهدي؟ 
فما لكم كيف تحكمون: آيا كسى كه به سوى حق رهبرى مىكند، 
ســـزاوارتر اســـت مورد پيروى قرار گيرد يا كسى كه راه نمىنمايد 
مگر آنكه [خود] هدايت شـــود؟ شـــما را چه شده، چگونه داورى 
مىكنيد؟»(يونس، 35). كسي كه به حق (به خوبي) راه مي  برد، احق به 

رهبري امت است، يا كسي كه اساساً راه به جايي نمي  برد؟!
پر روشن است كه كسي كه راه به جايي نميبرد، هرگز شايستگي 
رهبري را ندارد تا آن كســـي كه به خوبي راه مي  برد، شايســـته  تر 
باشد؛ لذا تقابل در اين  گونه موارد، تقابل عدم و ملكه است. و كلمه

«احق»، در اين جاها، صرفاً به معناي «ذيحق» است كه طرف مقابل، 
اصال شايستگي ندارد؛ لذا طبق فرموده موال علي(ع) آن كسي كه تنها 
شايســـتگي تصدي واليت امري را دارد، كسي است كه واجد دو 

شرط اساسي باشد:
1) «اقواهم عليه»؛ يعني بينش سياسي قوي و مستحكم داشته 

باشد، تا مبادا در اداره امور، سستي و ضعف نشان دهد.
2) «اعملمهم بامراهللا فيه»، درباره زعامت و سياســـت امور، از 
نظريات شرع بهخوبي آگاه باشد، تا مبادا در تصميمات خود، برخالف 

شرع حركت كند.
پس هر كه از شايستگان امت، واجد اين دو شرط اساسي بود 
(در كنار شـــرايط عقالني ديگر)، مردم ميتوانند با تشخيص اصلح 
شايسته  ترين را انتخاب كنند و با وي بيعت كنند، و به رهبري وي 
تن در دهند؛ لذا تعيين رهبري در دوران حضور با تنصيص (تعيين 
از باال) انجام مي  گيرد و مردم موظف به بيعتاند؛ ولي تعيين رهبر 
در دوران غيبـــت با توصيف از بـــاال و انتخاب مردم توأماً انجام 
مي  گيرد. و بيعت در اين دوره اختياري است؛ بدين معنا كه اختيار 
دارند تا هر كه را در چارچوب اوصاف يادشده، اصلح و شايستهتر 
يافتند، با وي بيعت كنند و تا اين بيعت انجام نگيرد، رهبر شايسته 

مشخص نميگردد.



7 اقتصادى

رشد قيمت مسكن در يك سال باعث 
شد تا ماليات بر عايدى مسكن بيش از پيش 
ضرورى به نظر برســــد، اما موانع موجود 
در بررســــى اين طــــرح در مجلس و عدم 
راه اندازى ســــامانه ملى امالك و اسكان در 
وزارت راه اجراى اين طرح را ســــخت و 

دشوار كرده است.
به گزارش فارس، اكثر كارشناســــان بر 
اين باور هستند كه تصويب و اجراى طرح 
ماليات بر عايدى ســــرمايه در بخش امالك 
(CGT) مىتواند از ورود ســــفته بازان و 
سوداگران به بخش مسكن بكاهد و منجر به 
كاهش و واقعى شــــدن قيمت مسكن شود؛ 
بنابراين آنان معتقدند، در صورت تصويب و 
اجراى اين طرح، مى توان بازار مســــكن را 
از دســــتبرد سوداگران و سودجويان در امان 

نگه داشت.
براســــاس اين طرح كه هنوز در ميان 
بررسى دو كميسيون عمران و اقتصاد در رفت 
و آمد اســــت و به تصويب مجلس شوراى 
اسالمى نرسيده هر نوع نقل و انتقال قطعى 
زمين، امالك و مســــتغالت با كاربرىهاى 
مسكونى، ادارى و تجارى كه پس از تاريخ 
اجراى اين قانون خريدارى (به انتقال گرفته) 
شوند، مشمول «ماليات بر عائدى سرمايه» 
خواهد شد و نرخ اين ماليات در سال اول 
اجرا 5درصد، در ســــال دوم 10درصد، در 
سال سوم 15درصد و از سال چهارم به بعد 
20درصــــد عائدى ملك يعنى ما بهالتفاوت 
قيمت خريد و فروش خواهد بود. البته در اين 
طرح توليدكنندگان و مصرف كنندگان واقعى 

مسكن از پرداخت ماليات معاف شدهاند.
در گزارش منتشر شده مركز آمار ايران 
مشخص شــــده است كه در فاصله زمانى 
1385تا 1395حدود 10ميليون و 500هزار 
واحد مسكونى در كشور توليد شده اما تنها 
2ميليون و 400هزار خانوار صاحب مسكن 
ملكى شــــده اند، يعنى به عبارتى 77درصد 
(سه چهارم) مسكن توليد شده در اين بازه 
زمانى براى فعاليت هاى ســــوداگرانه بوده 
اســــت؛ اين در حالى اســــت كه در فاصله 
زمانى 1355تا 1365حدود 80درصد مسكن 
توليد شده را خانوارها با هدف مصرف واقعى 

خريدارى كردهاند.
به عبارتى اين آمار نشــــان مىدهد كه 
عالوه بر آنكه با كمبود مســــكن در سراسر 
كشور مواجه هستيم، به دليل نبود سازوكار 
مناســــب مالياتى به ويژه ماليات بر عايدى 
سرمايه و همچنين عدم پايهريزى سامانه ملى 
امالك و اسكان كشور موضوع تبصره 7ماده 
169مكرر اصالحيه قانون مالياتهاى مستقيم 
مصوب 1394مجلس شــــوراى اسالمى از 
سوى وزارت راه و شهرسازى براى اجراى 
ماليات بر خانه هاى خالى، 2/6ميليون خانه 
خالى در كشور، توازن را در اين بخش بر 

هم زده است.
بررســــىهاى آمارى نشــــان مىدهد، 
حمايــــت از توليد مســــكن بــــه تنهايى 
كافــــى نبوده و نيازمند ســــازوكار مالياتى 
براى حذف ســــوداگرى از بازار مســــكن

هم هستيم.
به گفته محمــــد رضا رضايى كوچى 
رئيس كميســــيون عمران مجلس، كشور 
در حال حاضر بــــا كمبود 4ميليون واحد 
مسكونى مواجه است، بنابراين كمبود مسكن 
از يك ســــو و نبود ســــازوكارهاى مالياتى 
براى جلوگيرى از ورود نكردن ســــوداگران 

به بخش مســــكن دست به دست هم داده 
تا بخش مسكن به يك بخش كامال آسيب 

پذير تبديل شود.
بنابراين گزارش، بسيارى از كارشناسان 
و سياست گذاران مسكن معتقدند يكى از 
مشكالت فعلى بخش مسكن، كمبود واحد 
مسكونى مصرفى است، با اين حال برخى 
ديگر با اشاره به آمار منتشره از سوى مركز 
آمار ايران در مورد تعداد واحدهاى مسكونى 
موجود در كشــــور، مشكل فعلى اين بازار 
را عالوه بر كمبود واحد مســــكونى، عدم 
مديريــــت واحدهاى موجود در باره نحوه 
تخصيص آن به متقاضيان مىدانند؛ به گونهاى 
كــــه بخش عمدهاى از مالكان، خانوارهايى 
هســــتند كه يك واحد مسكونى مصرفى 
دارند و درصد بسيار محدودى هم مالكانى 
هســــتند كه تعداد زيادى واحد مسكونى 
بــــا هدف انجام معامالت ســــرمايه اى در 

اختيار دارند.
به هر سوى،به نظر مى رسد اين اتفاق به 
دليل نبود بانك اطالعاتى و عدم راه اندازى 
سامانه ملى امالك و اسكان كشور از سوى 
وزارت راه و شهرســــازى در حدود 3سال 
گذشــــته (تبصره 7ماده 169مكرر اصالحيه 
قانون ماليات هاى مستقيم مصوب 1394) 

رخ داده است.
ســــامانه اى كه با استفاده از آن، عالوه 
بــــر امكان اخذ ماليات بر خانه هاى خالى، 
امكان اخذ ماليات بر عايدى مسكن و حذف 
سوداگران از اين بخش وجود داشت؛ نتيجه 
اجراى اخذ اين دو نوع ماليات به خصوص 
ماليات بر عايدى سرمايه در بخش امالك، 
امــــكان بازار پذير كــــردن اين تعداد واحد 
مســــكونى و تبديل آن به بخش مصرفى را 

هم فراهم مى كرد.
پس با اين حساب اگر دولت و وزارت 
راه و شهرســــازى از عرضه مسكن حمايت 
كنند و ساخت و ساز در كشور بار ديگر رشد 
پيدا كند تا زمانى كه بازار سوداگرانه مسكن 
كنترل نشود، امكان توانمند شدن خانوارها 
براى خريد مسكن مصرفى و كاهش قيمت ها 

در اين بازار وجود ندارد.
در اين ميان مركز پژوهش هاى مجلس هم 
در گزارشى كارشناسى به بررسى طرح الحاق 
يك ماده (ماده واحده) به قانون ماليات هاى 
مستقيم متشكل بر 10تبصره پرداخته كه از 
ســــوى نمايندگان مجلس به هيات رئيسه 
تقديم و به صورت عادى در دســــتور كار 
كميسيونهاى اقتصادى به عنوان كميسيون 
فرعى (كه به تصويب رســــيد) و كميسيون 
عمران به عنوان كميسيون اصلى قرار گرفته 
است كه در صورت تصويب اين طرح در 
كميسيون عمران، به زودى در صحن مجلس 

بررسى خواهد شد.
اين گزارش، ماليات بر عايدى امالك و 
مسكن را جزئى از ماليات بر عايدى سرمايه 
مى داند كه در بسيارى از كشورهاى پيشرفته 

در حال اجراست.
بر اســــاس اعالم مركز پژوهشهاى 

مجلــــس، ماليات بر عايدى مســــكن به 
مالياتى گفته مىشــــود كه به رشد مسكنـ 

تفاضل قيمت خريد و فروش ملكـ  اخذ 
مى شود.

در اين گزارش ادعا شــــده كه درآمد 
ماليات بر عايدى مســــكن از مالياتى كه از 
بخشهاى توليدى حتى توليد مسكن گرفته 
مىشود، بسيار بيشتر خواهد بود؛ به عبارت 
ديگر به دليل ريســــك پايين سوداگرى در 
بخش مســــكن و از ســــوى ديگر ريسك 

باالى سرمايهگذارى در بخش هاى توليدى، 
سرمايه ها به سمت فعاليتهاى سوداگرانه 

در بخش امالك سوق داده مىشود. 
بنابراين اخذ ماليــــات از اين عايدى

مى تواند از گســــيل سرمايه ها و نقدينگى 
در بازارهاى ســــوداگرانه امالك و در نتيجه 

افزايش قيمتها جلوگيرى كند.
گزارش كارشناسى مركز پژوهشهاى 
مجلس مىگويد: از سال 1371تا 1394قيمت 
زمين در تهران 128برابر، قيمت مســــكن 
88برابر و اجاره بها 106برابر رشــــد داشته 
است. اين در حالى است كه طى همين بازه 
زمانى ارزش كاالهاى مصرفى رشد 67برابرى 
داشــــته است. به بيان ديگر عايدى زمين در 
اين مدت 2برابر عايدى كاالهاى مصرفى و 

عايدى مسكن 1/4برابر اين كاالهاست.
علىاكبر كريمى عضو كميسيون اقتصادى 
مجلس شوراى اسالمى اظهار مى دارد: طرح 
ماليات بر عايدى سرمايه بر امالك با عنوان 

طرح الحاق يك مــــاده قانون مالياتهاى 
مســــتقيم و مقابله با ســــوداگرى و كاهش 
التهابات بازار مسكن در شهريور در مجلس 
شــــوراى اسالمى ارائه شده است. براساس 
اين طرح يك متن به عنوان ماده 60به قانون 

مالياتهاى مستقيم الحاق مىشود.
وى افزود: براســــاس مفاد اين ماده و 
تبصرههــــاى آن بعد از يــــك ماه از تاريخ 
تصويب قانون تمام معامالتى كه در خصوص 
امالك و مستقالت با كاربرىهاى مسكونى 

تجارى و ادارى صورت مىگيرد، مشــــمول 
ماليات بر عايدى سرمايه امالك خواهد بود 
و اين قانون در مورد كل مناطق كشــــور و 
حتى مناطق آزاد و ويژه اقتصادى هم سارى 

و جارى است.
اين عضو كميسيون اقتصادى مجلس با 
بيان اينكه عايدى سرمايه امالك به معناى 
مابهالتفــــاوت قيمت خريد و قيمت فروش 
است، تصريح مى كند: فرض طراحان طرح 
و قانونگذار اين اســــت كه هر وقت ملكى 
خريدارى شده و همزمان به فروش مىرسد، 
مابهالتفاوت ارزش خريد و فروش عايدى 
است كه مالك كسب مى كند و با توجه به 
اينكه براى اين درآمد تالش نشده و فقط 
سرمايه در آن ملك ذخيره شده و در واقع 
ارزش افزوده حاصل شــــده همه اين مبلغ 

متعلق به فرد نيست. 
بخشى از آن ناشى از تورم و تغييراتى 
اســــت كه يكباره در بازار امالك و مسكن 

اتفاق مىافتد و درآمد بادآورده است، لذا اخذ 
ماليات از اين درآمد مىتواند براى جامعه مفيد 

باشد و صرف نياز جامعه شود.
وى در ادامه با اشاره به موارد معافيت 
از پرداخت ماليات بر عايدى سرمايه امالك 
اظهار مى دارد: اولين انتقال امالك كه قبل از 
اجراى قانون خريدارى شده و براى اولينبار 
نقــــل و انتقال صورت مىگيرد، از پرداخت 
ماليات معاف هستند. همچنين اولين نقل و 
انتقال در مورد ســــاختمانهاى نوساز كه از 

اخذ پروانه ســــاخت آنها بيش از پنج سال 
نگذشته باشد، معاف خواهد بود. اين عاملى 
اســــت كه ساختمانهاى نوسازى كه خالى 
هســــتند هرچه سريعتر به فروش برسند و 
حبس نشوند و احتكار مسكن و ساختمان 

ساخته شده نداشته باشيم.
كريمى ادامه مى دهد: نقل و انتقال واحد 
مسكونى اصلى هر شخص حقيقى يكبار در 
هر دو سال هم از اين ماليات معاف است. 
فرض اين است كه هر فرد يك خانه دارد 
و براى آن خانه اصلى كه آن را به سازمان 
امور مالياتى معرفى خواهد كرد؛ اگر در هر 
دو سال يك معامله انجام دهد از اين معامله 

معاف است. 
عــــالوه بر اين در صورتى كه بخواهد 
ملكى را كســــى وقف كند نقل و انتقال آن 
از ماليات معاف است يا مواردى كه قيمت 
فروش مســــاوى يا كمتر از قيمت خريد 
باشد ماليات اعمال نخواهد شد زيرا ارزش 

افزودهاى ايجاد نشده است.
وى افزود: در مورد ساير مفاد احكامى 
كــــه در اين طرح پيشبينى شــــده، نقل و 
انتقال امالكى كه مشمول ماليات اين قانون 
خواهد بود از ماليات نقل و انتقال موضوع 
ماده 59معاف اســــت تا دو بار معافيت نقل 
و انتقال دريافت نشود. همچنين اولين انتقال 
براى ساختمانهاى نوساز كه بعد از اجراى 
اين قانون پروانه ســــاخت دريافت مىكنند 
در صورتى كه پنج ســــال از اخذ پروانهشان 

نگذشته باشد از ماليات نقل و انتقال موضوع 
ماده 77هم معاف هستند.

نماينده مردم اراك در مجلس شوراى 
اسالمى با اشاره به سازوكار الزامآور اين قانون 
يادآور شد: در تبصره پنج اين طرح پيشبينى 
شده كه ظرف يك ماه از تاريخ الزم االجرا 
شــــدن اين قانون، سردفتران اسناد رسمى و 
دفاتر مشاوره امالك موظف هستند در هنگام 
تنظيم سند به انتقال ملك يا حق واگذارى 
محل يا ســــند تعهد به انتقال يا اصطالحا 
همان قولنامه قيمت مورد معامله را براساس 
توافق طرفين معامله با دقت و صراحت در 
متن مبايعهنامه يا قرارداد واگذارى ثبت كنند 
و به امضاى طرفين برسانند به عبارتى آنچه 
مالك اخذ ماليات خواهد بود، قيمتى است 
كه طرفين اعالم مىكنند و در نقل و انتقال 
امالك مسكونى فروشنده بايد پيش از معامله 
تعيين كند كه اين ملك، ملك اصلى مسكونى 
وى اســــت يا خير.وى با بيان اين كه براى 

تعيين قيمت فروش تمامى امالك و خريد 
امالكى كه بعد از اجراى اين قانون صورت 
مىگيرد، قيمت ثبت شده در قولنامه مالك 
است، مى گويد: قانونگذار و سازمان امور 
مالياتى به هيچ وجه در تعيين قيمت نقشى 
نخواهند داشت و آنچه در قرارداد واگذارى 
مورد توافق طرفين قرار مىگيرد و به امضاى 
آنها مىرسد مبناى عمل سازمان امور مالياتى 

خواهد بود.
كريمــــى در ادامــــه اظهار مى دارد: بر 
فــــرض اگر در يك معامله قيمت پايينى كه 
غيرواقعى هم اســــت، درج شود ماليات بر 
عايدى سرمايه كمتر خواهد شد، ولى بايد 
در معامله بعدى جبران شود، زيرا اگر قيمت 
پايين و غيرواقعى درج شود مفهوماش اين 
اســــت كه ماليات بر عايدى سرمايه امالك 
از فروشنده اوليه به خريدار منتقل مىشود 
و او مجبور است اين ماليات را در مرحله
بعد خودش بپردازد. پس به طور منطقى هم 
خريدار و هم فروشنده سعى مىكنند قيمت 
واقعى باشد تا مشكلى براى خودشان پيش 
نيايد. اين مكانيزم الزامآور تضمينكننده واقعى 
شدن قيمت معامالتى است كه در قراردادها 

درج مىشود.
وى بــــا بيان اينكه 10تبصره ذيل ماده 
60به قانون مالياتهاى مستقيم الحاق خواهد 
شد، ادامه مى دهد: همانطور كه كسى يك 
ماه زحمت مىكشد و حقوق مىگيرد و يك 
بخش آن را ماليات مىدهد يا يك شركت 
يــــا يك بنگاه اقتصادى از ســــود حاصله 
25درصد ماليات مىدهد، كســــانى هم كه 
در زمينهى دارايى و ثروت ســــرمايه گذارى 
مىكنند و از اين محل درآمد كسب مىكنند 
به فرض ســــهام بازار سرمايه، سپرده بانكى 
يا معامالت امالك يا انواع ســــرمايه گذارى 
در مورد دارايىهاى مختلف كه باعث رشد 
ثروت و دارايى مىشود بايد مشمول پرداخت 
ماليات شــــوند و حق مسلم جامعه از آن 
ميزان ثروت و دارايى افزايش يافته پرداخت

 شود.افشــــين پرويــــن پور كارشــــناس 
سياســــتگذارى مسكن هم در مورد تاثير 
اجراى ماليات بر عايدى بر قيمت مســــكن 
مى گويد: اجراى ماليات بر عايدى مسكن 
در كوتاهمدت هم مىتواند مؤثر باشد، چرا 
كه هر سياست اعالمى در حوزه اقتصاد يك 

اثر روانى دارد.
وى مــــى افزايد: وقتى اين موضوع در 
دولت نهم مطرح شــــد كه قرار است چنين 
كارى اجرا شــــود، 10 درصد قيمت مسكن 
كاهش يافت؛ هر چند در همان سالها هم 
اجرا نشــــد، اما اثر روانى آن باعث شد كه 
قيمت مســــكن 10 درصد كاهش يابد.اين 
سياست هم اثركوتاهمدت و هم ميانمدت و 
بلندمدت خواهد داشت و كامًال هم مىتواند 
مؤثر باشد، چون يك دورنمايى براى اقتصادى 
ترسيم مىكند كه سوداگرى در بخش امالك 
و مســــتغالت سودى نخواهد داشت و اين 
باعث مىشود، عده زيادى سرمايههاى خود 

را از اين بازار خارج مىكنند.

وى اضافه مى كند: اين برنامه مىتواند
يك سياســــت مؤثر و راهگشا براى مهار
حبابهاى قيمت مســــكن و سوداگرىها

باشد.
مهدى غالمى كارشناس مسكن تصويب
طرح ماليات بر عايدى سرمايه را گام مهمى
براى تنظيم بازار مسكن دانسته و مى گويد: در
حالى كه اميدوار به تغيير سياست هاى كالن
وزارت راه و شهرسازى در راستاى افزايش
توليد و عرضه مســــكن هستيم، تصويب و
اجراى ايــــن طرح هم مى تواند با كاهش
انگيزههاى سوداگرانه در بازار مسكن، افزايش
شــــديد قيمت ها در بازار مسكن را كنترل

كند.
اين كارشناس در پاسخ به اين كه آيا اجراى
ماليات بر عايدى امالك مانع ورود نقدينگى
به سمت توليد مسكن نخواهد شد،جواب
مى دهد: ماجرا از اين قرار اســــت كه در
شرايط كنونى به دليل عدم اجرام ماليات هاى
تنظيمى، خريد و فروش مسكن سود بسيار
بيشترى از توليد مسكن دارد. بنابراين افراد
ترجيح مىدهند سرمايه هاى خود را به جاى
توليد مســــكن به سمت خريد و فروش و
بعضا ســــفته بازى و سوداگرى در اين بازار
سوق دهند. در نتيجه توليد و عرضه مسكن
در پايين ترين حد خود در ســــالهاى اخير

رسيده است.
غالمى با اشاره به اينكه آمارها از كاهش
50 درصدى توليد مسكن در سالهاى 92 تا
96 نسبت به سال هاى قبل از خود حكايت
دارد، اضافه مى كند: اين ركود توليد مسكن
تاثير خود را در كل اقتصاد كشــــور گذاشته
اســــت، زيرا رونق توليد مسكن مىتواند
بسيارى از صنايع ديگر را به حركت درآورد.
بنابراين ركودى كــــه بعضى از نمايندگان
مجلس آن را نتيجه اجراى ماليات بر عايدى
سرمايه مىدانند، اكنون اتفاق افتاده است و اگر
اين ماليات اجرا نشود، اين ركود سنگينتر

هم خواهد شد.
اين كارشناس مسكن با اشاره به اينكه
بايد بين ركود در توليد مســــكن و ركود
خريد و فروش در بازار مسكن تمايز قائل
شد، تصريح مى كند: مطابق با آمار منتشره
توسط بانك مركزى، ميزان معامالت انجام
شده در ماههاى اخير در شهر تهران در حال
كاهش است، تا جايى كه در مهر امسال به
پايين ترين سطح خود در دو سه سال اخير

رسيده است.
آنچه مسلم است اينكه ماليات بر عايدى
مسكن نوعى قدم برداشتن بر لبه تيغ است؛
از يك ســــو بايد به گونهاى طراحى شود
كه بخش وسيعى از معامالت مسكن را در
بر بگيرد و از ســــوى ديگر از دامن زدن به
معامالت پنهان و غير شفاف جلوگيرى كند.
پس بايد اين موضوع مشخص شود كه آيا
خريد و فروش ها و معامالت مسكنى كه
افراد انجام مىدهند با هدف سوداگرانه است
يــــا مصرفى و حال كه اين طرح مى تواند
از ورود ســــفته بازان و سوداگران به بخش
مســــكن بكاهد و منجر به كاهش و واقعى
شدن قيمت مسكن شود، چه خوب است
مجلســــى ها از يك ســــو و وزارت راه و
شهرسازى به عنوان نماينده دولت از سوى
ديگر به وظايف خود عمل كرده و به خوبى
اين طرح را تصويب و اجرا كنند تا بخش
مسكن عالوه بر رونق توليد از رشد قيمت

بيش از حد قيمت جلوگيرى شود.

ضرورت هاى ماليات بر عايدى مسكن
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تعاوني مسكن فرهنگيان ناحيه 2 شهريار

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
شركت بين المللي دندانپزشكان پارس(سهامي خاص)
به شماره ثبت 94653 و شناسه ملي: 10101387305

نوبت اول

آگهي حقتقدم در خصوص افزايش سرمايه
آگهي حقتقدم شركت ريختهگري فوالد طبرستان (سهامي خاص)

 ثبت شده به شماره 601 و شناسه ملي 10100925176

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
 شركت معدني كروميت يابان دولت آباد نيريز (سهامي خاص)

 ثبت شده به شماره 404810 و شناسه ملي 10320558209

شرايط شركت در مناقصه : 

IR

IR

آگهي مناقصه عمومي 
دو مرحله اي 

خريد سموم تدخيني گازي  

آگهي مناقصه عمومي به شماره 97/5852

جناب سرهنگ علي تقيلو 
فرمانده محترم انتظامي شهرستان خدابنده 

آگهي فراخوان 

ارزيابي كيفي 

به شماره 469ـ1/4ـ97

آگهى تغييرات شركت گروه صنعت سلولزى تأمين گستر نوين سهامى خاص
 به شماره ثبت 84290 و شناسه ملى 10800021304

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319564)

تاسيس شركت با مسئوليت محدود مهراد رشد ايرانيان 
درتاريخ 1397/09/25 به شماره ثبت 535142

 به شناسه ملى 14008010610 ثبت و امضا ذيل دفاتر
تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير 

جهت اطالع عموم آگهى مىگردد 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(319561)

آگهى تغييرات شركت مهندسين مشاور توان آب شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 59797 و شناسه ملى 10101048478

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319560)

آگهى تغييرات 
شركت توليدى وصنعتى سى بى جى سهامى خاص 
به شماره ثبت 25528 و شناسه ملى 10100709904

 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319559)

آگهى تغييرات شركت گروه راهبرد مبين كوثر سهامى خاص 
به شماره ثبت 425997 و شناسه ملى 10320773020

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319557)

آگهى تغييرات شركت توسعه تجارت اميد ايرانيان سهامى خاص
به شماره ثبت 342405 و شناسه ملى 10103932058

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319556)

آگهى تغييرات شركت پزشكى نور شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 447480 و شناسه ملى 10100484420

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319555)

آگهى تغييرات شركت نجات ايمن دانا پايه سهامى خاص
 به شماره ثبت 477009 و شناسه ملى 14005139752

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(319554)

آگهى تغييرات شركت تعاونى اعتبار كارگران شيالت
به شماره ثبت 56481 و شناسه ملى 10101015754

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319552)

آگهى تغييرات
 شركت تعاونى اعتبار كارگران شيالت 

به شماره ثبت 56481 و شناسه ملى 10101015754

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(319551)



8 اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

پرداخت الكترونيك سامان كيش
سيماناصفهان

داروسازيفارابي
ايرانياساتايرورابر

نيرومحركه
فوالدخوزستان
پتروشيمي جم

البراتوارداروسازيدكترعبيدي
سايپا

گروهبهمن
مسشهيدباهنر

پتروشيميشيراز
معدني وصنعتي گلگهر

گروهصنايعبهشهرايران
سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

داروسازيكوثر
ليزينگ ايرانيان

صنعتيآما
الكتريكخودروشرق

فرآوريموادمعدنيايران
سرمايهگذاريمليايران

ايركاپارت صنعت
گروهصنعتيبارز

سيمانسفيدنيريز
داروسازياسوه

داروسازيابوريحان
بينالملليتوسعهساختمان

شهد
تجارت الكترونيك پارسيان

آلومراد
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

توسعهشهريتوسگستر
معدنيامالحايران

فوالدكاوه جنوب كيش
گروه دارويي بركت

توسعه معدني وصنعتي صبانور
بانك پاسارگاد

كابلالبرز
شركت ارتباطات سيارايران

سيماناروميه
قندثابتخراسان

فراوردههاينسوزايران
داروسازيجابرابنحيان

بيسكويتگرجي
مهندسينصيرماشين

س.صنايعشيمياييايران
صنايعجوشكابيزد

سرمايهگذاريصنعتومعدن
پااليش نفت تبريز

پتروشيمي فناوران
توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)

نفتبهران
صنايعپتروشيمي خليج فارس

فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر
ايرانترانسفو
سيمانكرمان

داروسازيسينا
ليزينگخودروغدير
داروسازيروزدارو

داروپخش(هلدينگ)
سيمانخاش

فوالداميركبيركاشان
دشتمرغاب

سازهپويش
معدني وصنعتي گلگهر

گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
شركت ارتباطات سيارايران

جامدارو
فرآوردههايتزريقيايران
سرمايه گذاري اعتبارايران

پارسسويچ
چرخشگر

سيمانشاهرود
سپنتا

پتروشيمي فجر
توليدمحورخودرو

توسعهمعادنرويايران
صنايع سيمان دشتستان

گروه صنعتي پاكشو
آهنگريتراكتورسازيايران

فوالدمباركه اصفهان
بهنوشايران

حمل ونقل بين المللي خليج فارس
واسپاري ملت
توليديمهرام

فروسيليسايران
كاشيوسراميكحافظ

سرمايه گذاري خوارزمي
سيمانتهران

داروسازياكسير
پارسخزر

گسترش نفت وگازپارسيان
خدماتانفورماتيك

خوراكدامپارس
كارخانجاتقندقزوين

سيمانبهبهان
سيمانغرب

سرمايه گذاري دارويي تامين
پااليش نفت اصفهان

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
بيمه البرز

سيمانفارس
مليصنايعمسايران  

به پرداخت ملت
نيروكلر

كارتنايران
فنرسازيخاور

مليسربورويايران
مهركامپارس
سبحان دارو

سراميكهايصنعتياردكان
فيبرايران

تامينماسهريختهگري
گروه توسعه صنعتي ايران

كارخانجات توليدي شهيدقندي
كمباينسازيايران

نوسازيوساختمانتهران
ريختهگريتراكتورسازيايران

سرمايهگذاريبهمن
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

دودهصنعتيپارس
ايرانارقام

سرمايهگذارينيرو
لعابيران

سيمانبجنورد
صنايعكاشيوسراميكسينا

درخشانتهران
پشمشيشهايران

كشتوصنعتچينچين
سرمايهگذاريتوسعهملي

گروه دارويي سبحان
لولهوماشينسازيايران

سايپاآذين
پارسالكتريك
نوردآلومينيوم

آلومينيومايران
حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)

كشاورزيودامپروريمگسال
ايرانتاير

پارسسرام
گروهصنعتيبوتان

كاشيپارس
لنتترمزايران

پست بانك ايران
بانككارآفرين

ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
سرمايه گذاري ساختمان ايران

پمپسازيايران
گروه دارويي سبحان

افست
بيمه ما

سيمان فارس نو
پارسخودرو

توريستي ورفاهي آبادگران ايران
سيمانشمال

سرمايهگذاريسايپا
دادهپردازيايران

ماشينسازينيرومحركه
سيمانقائن

فرآوردههاينسوزآذر
سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)

قندهكمتان
سرمايهگذاريبوعلي

كربنايران
صنايعشيمياييسينا

كويرتاير
لبنياتكالبر

ليزينگ رايانسايپا
داروسازي زاگرس فارمدپارس

ليزينگايران
ايراندارو

فنرسازيزر
رينگسازيمشهد

حملونقلتوكا
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

زامياد
صنايعريختهگريايران

پتروشيميخارك
مخابرات ايران

داروسازيزهراوي
سرمايهگذاريسپه

كارخانجاتداروپخش
شيشههمدان

سيمان خوزستان
پارسدارو
سايپاشيشه

معدنيوصنعتيچادرملو
پگاهآذربايجانغربي

شيميداروئيداروپخش
صنايعآذرآب

شيشهوگاز
صنايع پتروشيمي كرمانشاه
سرمايه گذاري پارستوشه

البرزدارو
نيروترانس

گروهصنعتيسپاهان
سرمايهگذاريشاهد
عمرانوتوسعهفارس

فوالدخراسان
حفاري شمال

سيمانفارسوخوزستان
ليزينگصنعتومعدن

سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
بانكپارسيان

فوالدآلياژي ايران
پالسكوكار

كمكفنرايندامين
گروه مپنا(سهامي عام)

بانكاقتصادنوين
بيمه دانا

توليديكاشيتكسرام
ايرانمرينوس

شكرشاهرود
پاكسان
سالمين

سرمايه گذاري شفادارو
پارسمينو

تايدواترخاورميانه
نفت سپاهان

قطعاتاتومبيلايران
داروييلقمان

مارگارين
بيمه پارسيان

سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
بانك خاورميانه

كيميدارو
سرماآفرين

داروييرازك
داده گسترعصرنوين-هايوب

پتروشيمي پارس
سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي

كاشيسعدي
صنايعالستيكيسهند

سيمانصوفيان
بانك تجارت
سيمانداراب

المپپارسشهاب
باما

پااليش نفت تهران
ذغالسنگنگينطبس

همكاران سيستم
تامين سرمايه اميد

رادياتورايران
پتروشيمي جم

سختآژند
سيمان كردستان

گلوكوزان
پتروشيمي شازند

سامانگستراصفهان
توليدمواداوليهداروپخش

سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)
سرمايهگذاريمسكن

سيمانمازندران
قندمرودشت

لبنياتپاك
تراكتورسازيايران

كارت اعتباري ايران كيش
توليدي چدن سازان

سيماندورود
داروسازيامين

سرمايه گذاري پرديس
سيمانهگمتان

پتروشيمي پرديس
معدنيدماوند

سيمانخزر
كشتوصنعتپياذر

كالسيمين
بانك صادرات ايران

گلتاش
توسعهمعادنوفلزات

كاشيالوند
نفتپارس

صنايعشيمياييفارس
مهندسينصيرماشين

پااليش نفت بندرعباس
سيمانآرتااردبيل

قندلرستان
قنداصفهان

بيمه ملت
سيمانشرق

سيمانسپاهان
شيرپاستوريزهپگاهخراسان

س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
سرمايهگذاري صنعتنفت  

به پرداخت ملت
بانك ملت
بانك سينا

نوردوقطعاتفوالدي
سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)

سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

كنترلخوردگيتكينكو
سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)

سيمانهرمزگان
فرآوردههاينسوزپارس

پتروشيمي مبين
موتورسازانتراكتورسازيايران

تكنوتار
معادنمنگنزايران

سرمايهگذاريآتيهدماوند
صنعتيبهشهر

شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
پتروشيميآبادان

بيمه آسيا
صنايعخاكچينيايران

آبسال
پتروشيمي پرديس

كارخانجاتتوليديشيشهرازي
سيمانايالم

داروييلقمان

1365
5660
2211

2167
1795

7937
2920

10320
6790
3814
2672
4323
28500
1835
2141

3347
1370
1290

2554
3555
2800

10200
6638

34570
1949
1960

3238
2230
1569
1600

4640
8938
5226
4983
5450
1570
2529
10000
2294

990
11572

5080
1569
5411

1738
884

1580
5570
1625

3780
2999
4400
1125
3129
1620

2430
12750
20200
2759
4970
7899
1280
9300
4600

3398
9220
2981
1730

10690
6620
6322
12900
2482

913
980

4840
2125
4550

12602
2549
1020

8762
1975
2183
6969

11383
1712
6300
5860
7690

3335
4046
6000

1867
3525
9556
3926
1677

16340
3650
12400
2759
2875
1055

12
-90

-75
11

-7
-24

10
22

-252
-55
-31

23
-586

23
-27
-14

-6
-34
-16
-24
-11
-15

-88
-412
-48
-19

-23
17

-42
-10

-127
-154
-110
-85
-47
-22

19
-9
20

-15
-306

-65
-10

-104
-42

-6
-42

-109
-17

14
-87
-89
-20
-14

9
-30

-141
64

-38
-101

-223
-35

-134
-98
-31

-444
-61

-4
-237
-345

-141
-401
-127

-9
-30
-86
-60

-155
-592

-85
-29
417
-61

-36
-121

-362
-63

-319
-155
-127

-31
-208
-195
-53
-115
-502
-155

-60
-611
-122
-491
-145
-151
-63

11000
6094

20322
4062

4885
2933
3950
3126
1972

4636
3142
3420
1006

2554
3512
1240

4383
8780
3496
1218

2579
7320

3838
9660
5930
11917
1985
1610

4399
3246
6290
2713
3411
2921

4284
4090
9860

8556
7201

5498
2145
1720

7897
2930
2620

2787
5993
2190

5820
967

2041
1295
924

3340
1798
11901
2286

932
9690
1600

12700
15871

5139
1930
1395
11200

916
1832
1393
1960
1830
4167
1118

1718
39500
2330

15760
2226
7090

3432
3950

11930
2413
4986
2240
3969
2423
6905
6310
2980

4630
4403
4750
1169
1860

8854
2825
1544
1336

890
1136
2580
1122

3428
290

967
193
232
139
188
148

93
220
149
162
47
121

167
54

208
418
166

58
122
140
182
440
121

567
94
66

209
154
299
129
162
139
204
133
469
407

68
261
102
81

253
55

124
83

266
50
70
46
66
36
44
50
15

566
22
44

233
21

295
755

119
75
62

217
19

87
66
75
40

186
53
54

269
61

429
49

128
-45

80
-64

31
48
34

103
46
46

-21
68
25
27

-25
22
58

167
38

3
15
7

10
-1
26

17050
5557
7650
2855
2245
8661

11750
25657

1333
1096

7380
5900

6780
1558

1199
2118
1162

2581
1883

28250
2137
1649
3580

13934
6624
6713

903
10220
2504
4530
2990
2070

23345
3603
1464
4590
1306
2198
19000
2930
3650
11198
5070
5229
3115

4670
8300
1200

15479
44988

2148
14430

4497
11000

6875
3480
17600

1530
2050

11499
9270

10999
13101

18583
6716

4575
18992

8311
7050
2624
5150
1681

1483
36750

7429
2780
4452
2465

21903
4419
4910

4945
14270

1182
33913

6649
5177
1030

1538
7305

15255
3770

11436
7150
7102

24090
4500
5751
7915

4338
1080

5830
2800

536
-38

92
20
81

160
51

1221
-9
32
23

-11
64
39

4
38
21

27
47

397
16
31
20

660
69

5
17

157
12

-61
10

13
1024
-38

5
-69
-22

-2
8

-3
-3
85
26

175
-4

-20
9
6

-152
301

6
-230

36
139
33
53

-99
17
-1

261
-9

-11
623
453

0
42

0
-7

-48
-120
-111

21
-26
672

-1
24

-63
-129
-208

18
-35
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آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

به نظر مى رسد همچنان بخش عمدهاى از درآمد ها به سمت بازار 
پول هدايت و اقتصاد ما بانك محور محسوب مى شود، بنابر اين همچنان 
به فرهنگسازى بيشترى براى سرمايه گذارى در بورس نياز داريم. 

على اسالمى بيدگلى رئيس هيات مديره شركت مشاور سرمايهگذارى 
آرمان آتى ضمن بيان مطلب فوق به پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)؛ 
گفت: همه مىدانيم هدايت نقدينگى به سمت بازار سرمايه و افزايش 
سهم اين بازار از پس اندازهاى مردمى يكى از راه هاى توسعه اقتصادى 

و كمك به بخش مولد اقتصاد است.
بنابراين بايد پيش نيازها و شرايطى را فراهم كنيم كه سرمايه گذاران 
به صورت پايدار بتوانند در بازار سرمايه حضور داشته باشند.كارشناس 
بازار سرمايه ادامه داد: مقاومت هاى فرهنگى از سوى سرمايه گذاران 
خرد، دسترسى اندك، پيچيدگى هاى ناشناخته و بى اطالعى از مزاياى 
ابزارهاى امروز بازار سرمايه مهمترين عامل فاصله آحاد جامعه از بورس 
است. اسالمى بيدگلى افزود: از سوى ديگر بارها به صورت تاريخى 
شاهد بوديم كه با ورود سريع و گسترده منابع به بازار سرمايه، فشار 
تقاضا در مقابل عرضه ايجاد شـــده و پس از يك رشـــد شارپى روند 
اصالح آغاز مى شود؛ در اين شرايط سرمايه گذاران كم تجربه يا غير 
حرفه اى با رفتار هيجانى تصميم گيرى مى كنند و موقعيت اصالح 
همراه با فشـــار عرضه كاهش غير منطقى و بى دليل شاخص را رقم

مى زند. بنابراين بايد ابزارهايى داشته باشيم كه اگر موقعيت ورود منابع 
به بازار سرمايه ايجاد مى شود بتوانيم از بروز هيجانات همراه با كاهش 

يا رشد بى رويه در بازار جلوگيرى كنيم.
فعال بازارسرمايه در باره پيش نيازهاى الزم براى تحقق اين مهم 
گفت: يكى از اين موارد اين است كه ارزش پايه بازار سرمايه را توسعه 
دهيم متأســـفانه در ســـال هاى گذشته بعد از موج ورود شركت هاى 
مشمول اصل 44 قانون اساسى، تعداد شركت هاى خصوصى كه وارد 
بورس اوراق بهادار شدند بسسيار اندك بود.وى با  تاكيد بر قابليت و 
پتانسيل باالى ابزارهاى موجود در بازار سرمايه گفت: با وجود اينكه در 
توسعه بازار سرمايه بسيار موفق بودهايم، اما هنوز نتوانستيم مكانيزم هاى 
بازارگردانى كه تأثيرپذيرى ريسك هاى سيستماتيك بازار را كم مىكند 
را به خوبى اجرا كنيم.اسالمى افزود: اين موارد و مسايل مشابه باعث 
شده هنگامى كه يك ريسك سيسماتيك مثبت يا منفى در بازار شايع 
مى شود ما با ورود يا خروج حجم زياد جريان نقدى مواجه شويم كه 

تورم تقاضا در قبال عرضه و يا برعكس نتيجه آن است.

فرهنگسازى

براى سرمايه گذارى در بورس
بـــورس اوراق بهادار تهـــران در پى رونمايى 
با  از ابزار جديد "قراردادهاى آتى ســـبد ســـهام" 
حضور مديران ارشد بازار سرمايه، در جهت ارتقاى 
دانش بازار ســـرمايه نســـبت به اين ابزار، دورههاى 
آموزشـــى تخصصى را براى نهادهاى مالى، فعاالن 
بازار سرمايه و عموم سرمايهگذاران عالقمند برگزار

كرده است.
بـــه گزارش روابط عمومى بورس تهران،در اين 
جلســـات آموزشى بالغ بر 760 نفر ساعت آموزش 
ديدهاند كه 620 نفر ساعت آموزش مربوط به نهادهاى 

مالى و 140 نفر ســـاعت براى عموم سرمايهگذاران 
عالقمند بوده است.

مطابـــق برنامهريزىهاى انجامشـــده برگزارى 
ايـــن دورههـــاى آموزشـــى تا پايان ســـال ادامه 

خواهد داشت.
عالقمندان براى كســـب اطالعات بيشـــتر در 
باره كالسهاى آموزشـــى رايگان آشنايى با قرارداد 
آتى ســـبد ســـهام مىتوانند با مديريت توســـعه 
فرهنگ ســـرمايهگذارى با شماره تلفن 64086377

تماس بگيرند.

مديرعامل بانـــك آينده از 
واگذارى سهام پروژه ايرانمال در 
بهمن سال جارى از طريق بورس 

خبر داد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار 
ســـرمايه (سنا)، جالل رسولاف 
با اشـــاره به چرايى ورود بانك 
آينده به پـــروژه ايرانمال اظهار 
داشـــت: بانك آينده از ادغام 10

تعاونى اعتبارى، دو موسسه مالى 
و يك بانك ايجاد شد و بسيارى 
از هزينهها در اين موسســـه ها و 
تعاونـــى ها تحت مقررات بانك 

مركزى نبود.
وى افـــزود: يكى از مواردى 
كه اين موسســـات و تعاونىها 
داشتند، پروژههاى نيمه تمامى بود 
كه به بانك آينده به ارث رســـيد 
و با توجه بـــه وضع اقتصادى 
در ســـال 1392 و 1393، امكان 
واگذارى ايـــن پروژهها وجود 
نداشت كه با مشورتهاى انجام 
شـــده، مجوز ورود اين بانك به 
پروژه «ايران مال» از بانك مركزى 
و شـــوراى پول و اعتبار گرفته

شد.
مديرعامل بانـــك آينده با 
بيان ايـــن كه بخش عمدهاى از 
پروژه ايران مال در ســـال جارى 
به بهرهبردارى مىرسد، گفت: در 

رابطه با سياســـتهاى خود، از 
بهمن ســـال جارى به بعد بخش 
عمدهاى از ســـهام اين شركت با 
همكارى سازمان بورس و اوراق 
بهادار عرضه مىشـــود كه خود 
مردم صاحب اين پروژه شـــوند؛ 
هـــر چند كه در حال حاضر هم 
سپردهگذاران بانك آينده صاحب آن

 هستند.
رســـولاف اضافه كرد: اين 
پروژه دو ميليون متر مربع مساحت 
دارد كه يك ميليون و 450 ميليون 
متر مربع آن در اين مرحله واگذار 
مىشود و متروى خط شش هم 
تا يك ســـال و نيم آينده به اين 

پروژه مىرسد.
بـــه گفته وى، بـــراى اين 
پـــروژه 20 هـــزار پاركينـــگ 
خـــودرو و موتور ســـيكلت
تعريف شده و از طريق آن بين 25
تا 30 هزار اشتغال مستقيم و سه تا 
چهار برابر اين مقدار، اشتغال غير 

مستقيم ايجاد خواهد شد.
مديرعامل بانك آينده در ادامه 
بـــا بيان اين كه بخش عمدهاى از 
سپردههاى مردمى در جهت اعطاى 
تســـهيالت به فعاالن اقتصادى و 
مردم هزينه مىشود، تصريح كرد: 
بيش از 75درصد از ســـپردههاى 
مردمى صرف پرداخت تسهيالت 

مىشـــود كه اين بانك در سال 
جارى 770 فقره تســـهيالت به 
واحدهاى كوچك و متوســـط 
معـــادل 2500 ميليـــارد تومان 

پرداخت كرده است.
به گفته رسولاف، همچنين 
اين بانـــك 250 ميليارد تومان 
وام قرضالحسنه پرداخت كرده 

است.
به گزارش سنا؛ پيش از اين 
و در روز نوزدهـــم دى؛ محمد 
شريعتمدارى وزير تعاون، كار و 
رفـــاه اجتماعى پس از بازديد از 
مجموعه بازار بزرگ ايران (ايران 
مال) در جمع مديران اين مجموعه 
بيان كـــرد: «ايران مال» متعلق به 
كشور اســـت بر خالف برخى 
شـــايعات، ايران مال، صرفا براى 
فروش محصوالت خارجى نيست 
بلكه مركزى براى فروش كاالهاى 
ايرانى و صنايع دستى ايرانى است، 
در ضمـــن مجموعه ايران مال را 
بايد يكى از نقاط قوت گردشگرى 
ايران دانست كه پس از راهاندازى 
گردشگران داخلى و خارجى را 
جذب مى كند، ايران مال در واقع 
يك ايران كوچك است و تمدن 
ايرانى و اســـالمى و تمدن دوران 
كنونـــى در اينجا به خوبى ديده 

مىشود.

آموزش قراردادهاى آتى سبد سهام

واگذارى سهام «ايرانمال» از ماه آينده در بورس

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (شنبه 97/10/22)

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  1/591

ميليون ريال 3/869/990

142/276 معامله 

ميليارد ريال   6/249/293

بازار در يك نگاه
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آگهى تغييرات شركت رادكان طيور گلستان سهامى خاص
 به شماره ثبت 10301 و شناسه ملى 10700190919

آگهى تغييرات شركت پارس فنر سهامى خاص
 به شماره ثبت 686 و شناسه ملى 10861593478

آگهى تغييرات شركت پارس فنر سهامى خاص
 به شماره ثبت 686 و شناسه ملى 10861593478

آگهى تغييرات شركت توليدى و صنعتى پلى وينا (سهامى خاص)
 به شماره ثبت 99 و شناسه ملى 10100470719

تاسيس شركت سهامى خاص شيمى دانشگران فراسو كاسپين

 –

آگهى تغييرات 
شركت روغن موتور سمند راد (سهامى خاص)

 به شماره ثبت 277 و شناسه ملى 10101716458

آگهى تغييرات شركت روغن موتور سمند راد (سهامى خاص)
 به شماره ثبت 277 و شناسه ملى 10101716458

آگهى تغييرات
 شركت راه و ساختمان انبوه سازان عمران بناء دماوند

سهامى خاص به شماره ثبت 13346 و شناسه ملى 10840438411

آگهى تغييرات
 شركت راه و ساختمان انبوه سازان عمران بناء دماوند سهامى 

خاص به شماره ثبت 13346 و شناسه ملى 10840438411

آگهى تغييرات شركت آرين سگال پاسارگاد (سهامى خاص) 
به شماره ثبت 1381 و شناسه ملى 10861992848

آگهى تغييرات شركت آرين سگال پاسارگاد (سهامى خاص) 
به شماره ثبت 1381 و شناسه ملى 10861992848

آگهى تغييرات شركت مرغ پرور سهامى خاص 
به شماره ثبت 353 و شناسه ملى 10780022355

تاسيس شركت سهامى خاص پردازش فراسو مبتكر

–
 –

 –

آگهى تغييرات 
شركت توليدى صنعتى ايمن ساز احمد سهامى خاص
 به شماره ثبت 2006 و شناسه ملى 10861243803

آگهى تغييرات 
شركت توليدى و صنعتى الكترود ساوه سهامى خاص

 به شماره ثبت 500 و شناسه ملى 10861601526

آگهى تغييرات شركت توليدى يدكى موتور ايران سهامى خاص
 به شماره ثبت 2964 و شناسه ملى 10100824694

آگهى تغييرات شركت مقره سازى ايران سهامى عام
 به شماره ثبت 162 و شناسه ملى 10861639681

آگهى تغييرات شركت توليدى چرم ياران سهامى خاص
 به شماره ثبت 8686 و شناسه ملى 10103121431

آگهى تغييرات شركت توليد نيروى برق شازند سهامى عام
 به شماره ثبت 954 و شناسه ملى 14005681783

آگهى تغييرات شركت ريسندگى و بافندگى نجف آباد شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 3 و شناسه ملى 10260001001



99 اخبار شهرستانها

  فرمانداران و بخشداران راهكار كارشناسانه ارائه دهند
اروميهـ  خبرنگاراطالعات:فرمانداران و بخشداران 
بايد ضمن احصاء مسائل و مشكالت شهرستان ها، 
بخش ها و روســـتاهاي اســـتان آذربايجان غربي، 
راهكارهاي كارشناسي براي رفع مشكالت ارائه كنند 
تا با رفع مشكالت موجود، سطح رفاه و رضايتمندي 

مردم ارتقا يابد. 
استاندار آذربايجان غربي در نشست مشورتي 
بخشداران اين استان گفت: با مشاركت مردم بسياري 
از مسائل و مشكالت قابل حل است، لذا از مديران 
و مسئوالن اســـتاني به ويژه فرمانداران و بخشداران 
به عنوان نمايندگان عالي دولت در شهرســـتان ها و 
بخش ها انتظار مي رود موضوع ارتباط و تعامل با مردم 

را بيش از پيش مورد توجه قرار دهند.
محمدمهدي شهرياري همچنين صيانت از منابع 
طبيعي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: متاســـفانه در 
برخي موارد شاهد تعرض و تخريب منابع طبيعي در 
برخي شهرستان ها و بخش ها بوده ايم كه از فرمانداران 
و بخشداران انتظار داريم با جديت كافي و قاطعانه 
با اين نوع تخلفات و تعرضات برخورد قانوني كنند.

شـــهرياري به موضوع ايجاد اشتغال در بخش ها و 
روستاها نيز اشاره كرد و افزود: طرح هاي بسيار زيادي 

را با استفاده از تسهيالت اندك و ارزان قيمت مي توان 
در روســـتاها اجرا كرد كه موجب اشتغال ساكنين 
اين مناطق مي شود؛ بخشداران بايد در اين زمينه نيز 
با اســـتفاده از ظرفيت خود روستائيان، ورود جدي 
تري پيدا كننـــد.وي همچنين از اهتمام فرمانداران و 
بخشداران استان در جذب تسهيالت اشتغال پايدار 
روستايي تقدير كرد و گفت: با كمك فرمانداران و 
بخشداران استان، در مرحله اول 260 ميليارد تومان 
اعتبار براي طرح هاي اشـــتغال پايدار روستايي در 
استان جذب و پرداخت شد و آذربايجان غربي رتبه 
اول پرداخت اين تســـهيالت را در كشور به خود 
اختصاص داد.او در ادامه از بخشداران خواست ضمن 
شناسايي روستاهاي مهاجرفرست استان، راهكارهاي 
پيشنهادي خود براي تثبيت جمعيت در اين مناطق را 
به معاونت عمراني و دفتر روستايي استانداري ارائه 
كنند.شهرياري در رابطه به مسائل و مشكالت مالي 
بخشداري ها و دهياري هاي استان نيز گفت: تامين 
نيازهاي مالي بخشداري ها و دهياري ها در دستور كار 
قرار دارد و سعي داريم تا حد امكان با تامين اعتبارات 
مورد نياز، بخشداري ها و دهياري ها را در انجام هر چه 

بهتر وظايفشان كمك كنيم.

وي در بخـــش ديگري از ســـخنان خود در 
خصوص محل هاي هزينه كـــرد درآمد حاصل از 
فروش سهميه سوخت مرزنشينان در استان گفت: 
در ســـال جاري از محل درآمدهـــاي حاصل از 
فروش سهميه سوخت مرزنشينان، اقداماتي از قبيل 
اختصاص تغديه رايگان براي دانش آموزان مناطق 
مرزي، تامين هزينه تحصيل بازمانده هاي از تحصيل 
در مناطق مرزي، تامين هزينه تحصيل دانش آموزان

پيش دبستاني و زير پوشش بيمه حوادث قرار گرفتن 
80 هزار واحد مســـكوني در اين مناطق انجام شده 
است.شهرياري گفت: همچنين به دنبال اخذ مجوز 
اختصاص بخشـــي از درآمدهاي حاصل از فروش 
سهميه سوخت مرزنشينان براي اجراي پروژه هاي 

عمراني در مناطق مرزي هستيم.
اجراي هر چه بهتر برنامه هاي چهلمين سالگرد 
پيروزي انقالب اسالمي در استان، استفاده از ظرفيت 
و ايده هاي جوانان و بانوان توانمند، هماهنگي بيشتر 
با فرمانداران و شناســـايي و معرفي روستاهايي كه 
قابليت اجراي طرح هاي بوم گردي را دارند، از ديگر 
موارد مورد تاكيد استاندار آذربايجان غربي خطاب به 

بخشداران استان در اين جلسه بود.

ساري - خبرنگار اطالعات: 
شركت توزيع نيروي برق مازندران 
درمجموع 136 ميليـــارد و 285 
ميليون تومان در بخش هاي مختلف 
خانگي، صنعتي،عمومي، ســـاير 
مصارف و كشاورزي از مشتركان 

خود طلب وصول نشده دارد.
مديرعامل شركت توزيع نيروي 
برق مازندران بـــا اعالم اين خبر 
افزود: عمده ترين مشكل صنعت 
برق مازندران عدم وصول مطالبات 
ميلياردي اين شركت از مشتركان 

خود است. 
شـــهابي گفت: قطـــع برق 
مشـــتركان بدهكار به امور برق را 
آخرين راه وصـــول مطالبات اين 
شركت خواند و گفت: در صورت 
ناديده گرفتـــن اخطارهاي كتبي 

به ناچار بـــرق واحدهاي مختلفي 
كه نسبت به هشدارها بي توجهي 
كنند قطع مي شود چراكه تنها منبع 
تأمين نقدينگي شـــركت توزيع 
برق پس از فروش انشـــعابات كه 
آن هم مبلغ ناچيزي اســـت وصول 
مطالبات مشـــتركان برق است كه 
در صورت عـــدم تحقق اين مهم 
خدمت رساني شركت توزيع برق 
مازندران به نقاط مختلف به دليل 
كمبود نقدينگي با مشـــكل جدي 

روبرو مي شود.
او با اشاره به اينكه بنا به دستور 
وزير نيرو و مديرعامل شركت توانير 
براي عبور از پيك تابستان سال 98، 
برنامه ريزي دقيقي در شركت توزيع 
نيروي برق مازندران انجام گرفته 
اســـت، گفت: با كمك و همياري 

مردم شريف مازندران بتوانيم تابستان 
سال آينده را با كمترين خاموشي به 

پايان برسانيم.
* بهره برداري ازنيروگاه 

نيـــروگاه مقيـــاس كوچك 
الكتروبنيان شايگان واقع در شهرك 
صنعتي محمودآباد به بهره برداري 

رسيد.
اين نيروگاه 12 مگاواتي داراي 
6 دستگاه مولد كاترپيالر هر يك به 
قدرت 2 مگاوات با راندمان بسيار 
مطلوب است و با اعتبار 480 ميليارد 
ريال توسط بخش خصوص احداث 

شده است.
كمك به توليد برق شـــبكه 
سراســـري و جلوگيري از اعمال 
خاموشـــي، كاهش تلفات شبكه 
توزيع و فوق توزيـــع، به تعويق 

انداختن توسعه پروژه هاي شبكه، 
افزايش مشاركت بخش خصوصي 
در توسعه زير ساخت هاي استان در 
راستاي اصل 44 و افزايش پايداري 
شبكه و تامين برق مستمر از جمله 
اهداف ســـاخت اين مولد مقياس 

كوچك به شمار مي رود.
همچنيـــن تقويـــت پدافند

غير عامل، بهبود ولتاژ مشـــتركين 
منطقه و ايجاد اشتغال براي 10 نفر 
نيروي تحصيلكـــرده از اهداف و 
اثرات اجرايي اين نيروگاه محسوب 

مي شود.
اين نيروگاه با مجوز شركت 
برق منطقه اي مازندران و گلستان 
توسط شركت الكتروبنيان شايگان 
در زميني به مساحت 1250 متر مربع 

به اجرا در آمده است.

طلب 136ميلياردي شركت توزيع نيروي برق مازندران از مشتركين

ايــــالم - خبرنگاراطالعات 
:استاندار ايالم گفت؛ بازگشايي سامانه 
كارا همراه با افزايش سهم و اختيارات 

استان انجام مي گيرد.
 قاسم سليماني دشتكي در سي 
امين جلسه كارگروه اشتغال استان 
ايالم از برآورده شدن آرزوي ديرينه 
مردم استان خبر داد و گفت: در ديدار 
با وزير راه و شهرســــازي مقرر شد 
كلنگ زني فاز اول راه آهن اســــالم 
آباد به ايالم تا پايان سال انجام گيرد 
و بحث بزرگراه هاي ايالم به مهران و 
مهران - دهلران به انديمشك هم در 

حال واگذاري به پيمانكار است. 
وي در ادامه گفت؛ در مذاكره 
با وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
كه در خصوص بازشــــدن سامانه 
كارا و امكان ثبت نام در اين سامانه 
و همچنين افزايش ســــهم استان از 
تسهيالت اشــــتغالزايي و افزايش 
اختيارات اســــتان و شوراي اشتغال 
استان بحث شده و مورد موافقت نيز 

قرار گرفت.
 او ادامه داد؛ در بحث افزايش 
بانك ها و اعتبارات آنها نيز پيشنهادهايي 

ارائه شد كه مورد پذيرش وزير قرار 
گرفت و مقرر شد در جلسه سران قوا 
مطرح شود. استاندار ايالم از تالش 
كارگروه اشتغال و اداره كل تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي به دليل كاهش يك 
درصدي بيكاري در استان قدرداني 
كرد و يادآور شد: رتبه اشتغال استان 
نسبت به سال گذشته بهبود 7 پله اي 
داشته و از رتبه 15 كشور به رتبه 22 
ارتقاء يافته است كه جاي تشكر دارد، 
البته بنده به نحوه محاسبه نرخ بيكاري 
و اشتغال در كشور انتقاد دارم و بايد 

اين رويه اصالح شود.
استاندار ايالم همچنين از مديران 
خواست نســــبت به ارائه گزارش 
فعاليت هــــا و اقدامات انجام گرفته 
اطالع رساني الزم را در اسرع وقت 
انجام دهند و در پايان بيان داشــــت: 
بنده هر ســــفر و يا ديدار و پيگيري 
كه دارم خود را موظف مي دانم كه 
به مردم گزارش دهم و مديران هم 
اين رويه را در پيش بگيرند و نسبت 
به ارائه گزارش هاي واقعي براساس 
كارهايي كه انجام گرفته به موقع اقدام 

كنند. 

آغاز عمليات اجرايي راه آهن
 اسالم آبادغرب به ايالم تا پايان امسال

 15  اثر تاريخي استان مركزي ثبت ملي شد 
اراكـ  خبرنگار اطالعات: مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري استان مركزي گفت: 15 اثر تاريخي از هشت شهرستان استان 
در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيد.عليرضا ايزدي افزود: تپه خلچان و 
خانه اجالل در شهرستان تفرش، خانه اعتصام الملك و خانه ميرزا مرتضي 
نورايي در شهرستان آشتيان، حسينيه و مسجد ديلم آباد انجدان، عمارت 
بانك شاهي و حمام روستاي مصلح آباد در شهرستان اراك، حمام روستاي 
والشجرد شهرستان فراهان و بقاياي باروي تاريخي شهر و آب انبار مسجد 
جامع شهرستان ساوه در جديدترين آثار ثبت ملي شده استان قرار گرفت.

وي يادآورشد: ســـنگ نگاره هاي دره كوه راونج دليجان، درمانگاه و باغ 
ارباب قنبر شهرستان محالت و بقاياي كاروانسراي حاجي آباد شهرستان 
زرنديه هم سه اثر ديگري است كه با پيگيري هاي معاونت ميراث فرهنگي 

استان مركزي تشكيل پرونده و در نهايت ثبت ملي شد.
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زاهـــدانـ  خبرنگار اطالعات: رئيس ســـازمان 
صنعـــت، معدن و تجارت سيســـتان و بلوچســـتان 
گفت: از 371 معدن فعال اســـتان ســـاالنه بيش از 15 
ميليون تن موادمعدني اســـتخراج و روانه بازار مصرف 

مي شود. 
نادر ميرشـــكار اظهار داشـــت: 62 درصد معادن 
سيســـتان و بلوچســـتان از نوع مصالح ساختماني، 
11درصد معـــادن از نوع ســـنگ هاي تزئيني و نما، 
9 درصد معـــادن غيرفلـــزي و 18 درصـــد معادن

 فلزي است. 
وي تاكيد كرد: ذخيره قطعي معادن استان بيش از 

يك ميليارد و 100 ميليون تن است.
او اضافه كرد: از اين ميزان ذخيره قطعي معادن استان 
بيش از 720 ميليون تن داراي پروانه بهره برداري و 380 ميليون 
تن ذخاير شناسايي شده براي واگذاري به سرمايه گذاران

بخش معدن است. 
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت سيستان و 
بلوچستان مهمترين مواد معدني اين استان را شن و ماسه، 

خاك رس، آهك و مارن، لوماشل، شيل و ماسه سنگ، 
انواع سنگ الشه، پوزوالن، كائولن، گچ خاكي، گرانيت، 

مرمر، تراورتن، تراكيت، سنگ چيني، مرمريت، كروميت، 
منگنز، مس، آهن، تيتانيوم و منيزيت، سيليس، ِگّل سفيد، 

تالك، خاك صنعتي، گارنت (مواد معدني غير فلزي) اعالم 
كرد و افزود: كروميت، ســـيمان و سيليس از عمده مواد 

معدني است كه از استان صادر مي شود. 
ميرشـــكار تاكيد كرد : دولت سرمايه گذاري هاي 
مناســـبي در زمينه معدن و صنايع معدني در سيستان 
و بلوچســـتان انجام داده اســـت كه مي توان به پروژه 
آنتيموان، فوالد مكـــران چابهار، مـــس چهل كوره، 
اكتشـــافات 85 هزار كيلومتري در سطح استان و انجام 
عمليـــات ژئوفيزيك هوايي و تهيه نقشـــه هاي زمين 
شناســـي در مقياس 100 هزارم و يـــك پنجاه هزارم

 اشاره كرد. 
وي گفت: از 371 معدن فعال استان 112 معدن در 

حوزه شهرستان زاهدان وجود دارد.
او درباره تاثير معادن اين اســـتان در حوزه اشتغال 
گفت: حدود 7000 نفر در حوزه معادن اســـتان مشغول 
به كار هســـتند كه در صورت توجه بيشـــتر به بخش 
معدن،افراد بيشـــتر جوياي كار در ايـــن حوزه فعال 

خواهند شد. 

1200عنوان برنامه هاي مردميساالنه 15 ميليون تن موادمعدني در سيستان و بلوچستان استخراج مي شود 
  به مناسبت دهه فجر در همدان برگزار مي شود

همدانـ  خبرنگار اطالعات: مديركل تبليغات اسالمي استان همدان 
از برگزاري يك هزار و 200عنـــوان برنامه هاي مردمي همزمان با ايام 
دهه فجر درهمدان  و تشكيل 350 ستاد مردمي در روستاها و محالت 

شهرهاي اين استان در همين ارتباط خبر داد.
حجت االسالم علي دشتكي با بيان اينكه نبايد دهه فجرانقالب اسالمي 
ايران را فقط به ارائه گزارش عملكرد دستگاه ها اختصاص داد، در جمع 
مبلغان اداره كل تبليغات اسالمي استان همدان  اظهار كرد: مبارزه با ظلم و 
بي عدالتي از جمله اهداف بزرگ انقالب اسالمي است و برجسته كردن اين 
دستاوردها و نعماتي از اين دست، بر ارائه گزارش عملكرد اولويت دارد.

مديركل تبليغات اسالمي استان همدان از برگزاري نشست تبييني ويژه 
12هزار نفر عضو شبكه تبليغ استان همدان با عنوان «جهاد تبييني در امتداد 
قيام فاطمي و افق انقالب اسالمي» خبر داد و گفت: اين برنامه 26دي ماه  در 
حسينيه امام خميني (ره) و با هدف تبيين مباني ديني و مذهبي در جامعه و 
نيز 40سالگي انقالب و دستاوردهاي آن برگزار خواهد شد و سخنرانان مطرح 

كشوري نيز در اين برنامه شركت خواهند داشت.

589حلقه چاه غير مجاز 
در استان همدان مسدود شد

* مديرعامل شـــركت آب منطقه اي همدان گفت: از ابتداي امسال 
تاكنون 589حلقه چاه غير مجاز در استان همدان مسدود شده است.

منصور ســـتوده در جمع خبرنگاران افزود: با انســـداد اين تعداد 
چاه هاي غيرمجاز، حجم آب صرفه جويي شده در استان همدان از ابتداي 

سال تا كنون به بيش از 27 ميليون متر مكعب رسيده است.
وي عمق انسداد 589حلقه چاه پرشده را بيش از 20هزار متر دانست 
و گفت: با جديت پيگير پر كردن چاه هاي غيرمجازي كه حكم قضايي 
آنها صادر شده است هستيم و 85درصد چاه هايي كه تا پايان امسال در 
استان همدان پر و مسدود خواهند شد،  مربوط به شهرستان هاي رزن و 
كبودرآهنگ است. همچنين از ابتداي سال جاري 600پروانه بهره برداري 
چاه هاي مجاز در اســـتان همدان اصالح و يا تعديل شده است.ستوده 
همچنين گفت: تاكنون4 هزار و 103حلقه چاه مجاز در استان همدان به 
كنتور هوشمند مجهز شده و تعهد نصب كنتور در سال جاري 380دستگاه 

بوده است. 

جريمه 33 ميليارد و 600 ميليون توماني 
رانندگان متخلف در هرمزگان

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: فرمانده پليس راه هرمزگان گفت: از 
ابتداي امسال تا پايان آذرماه، رانندگان متخلف در جاده هاي برون شهري 

هرمزگان 33 ميليارد و600 ميليون تومان جريمه شدند
رئيس پليس راه هرمزگان در نشســـت خبري با بيان اين كه تردد 
اتوبوس هاي درون شهري در محور اسكله شهيد رجايي و دانشگاه هرمزگان 
خطرناك و خالف قانون است افزود:برابر قانون همه اتوبوس هايي كه در 
محورهاي برون شهري تردد مي كنند بايد باداشتن صورت وضع به سامانه 
پايش هوشمند تردد ناوگان(سپهتن) مجهز باشند. وي اضافه كرد: اين موارد 
در ســـرويس هاي واحدهاي صنعتي غرب بندرعباس و محور اسكله و 

همچنين مسير دانشگاه هرمزگان رعايت نمي شود.
 او ادامه داد: اين موارد را به طور مكتوب به استانداري هرمزگان اعالم 
كرده ايم اما شوراي ترافيك استان با اين توجيه كه حريم حومه شهر بيش 
از50 كيلومتر است، موافق استفاده از اتوبوس هاي فاقد كيفيت و ايمني در 

اين محورها هستند. 

پيش بيني بارندگي هاي 
در حد نرمال براي زمستان استان اصفهان

اصفهانـ  خبرنگار اطالعات: اداره كل هواشناسي استان اصفهان با 
اعالم افزايش 18 درصدي بارش هاي استان در پاييز گذشته نسبت به بلند مدت، 
مجموع بارش ها در زمستان امسال اصفهان را در حد نرمال و متمايل به كمتر از 
نرمال پيش  بيني كرد. اين اداره كل، ميانگين بارش هاي استان اصفهان از ابتداي 
سال زراعي جاري (اول مهر97 تا پايان آذر) را 48 ميليمتر اعالم كرد كه نسبت 

به بلند مدت، حدود 18 درصد (معادل 7/4 ميليمتر) افزايش داشته است. 
اين گزارش حاكي است، به ر غم بارش هاي باالتر از نرمال در پاييز گذشته 
اما به  سبب كاهش شديد بارش به  ويژه در سال زراعي گذشته ( پاييز و زمستان 

96) اين بارش ها تاثير قابل مالحظه اي بر ذخاير آبي استان نداشته است. 

جانشين سپاه اميرالمومنين(ع) استان ايالم 

به ياران شهيدش پيوست
سرويس شهرستانها: جانشين سپاه اميرالمومنين(ع) استان ايالم و 
از فرماندهان باسابقه سپاه پاسداران انقالب اسالمي در استان ايالم به 

علت عارضه قلبي به ياران شهيدش پيوست.
سرهنگ پاسدار عبدالصاحب طهماسبي از فرماندهان دوران دفاع 
مقدس و مدافعان حرم اهل بيت(ع) بود كه از بدو تشكيل سپاه پاسداران 
ايالم و تشـــكيل لشكر 11 اميرالمومنين(ع) و در تمام عمليات  لشكر 
اميرالمومنين(ع) حضور داشـــت. مراسم تشيع پيكر مطهر اين رزمنده 
ايثارگر و فرمانده دالور با حضور پرشور مردم، مسئوالن، خانواده هاي 
معظم شـــهدا، ايثارگران و جانبازان از ميدان شهدا تا درب سپاه ناحيه 

ايالم برگزار شد. 
شهادت جانباز فومني

حبيب بربري جانباز50 درصد فومني به همرزمان شهيدش پيوست.
رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان فومن گفت: اين جانباز 
سرافراز سال 66 در عمليات نصر 4 در منطقه ماووت عراق به درجه 
جانبازي نايل آمد.بهروز محمدي افزود: حبيب بربري پس از 31 سال 
تحمل مشقت دوران جانبازي به لقاء اهللا پيوست.وي گفت: پيكر اين 
شـــهيد واالمقام پس از تشييع در گلزار شهداي روستاي شكالگوراب 

باالي فومن در جوار شهدا به خاك سپرده شد. 

پيوند بين روابط عمومي و رسانه ها موجب نشاط 

در جامعه مي شود
بابلسرـ  خبرنگار اطالعات: مدير روابط عمومي دانشگاه مازندران 
گفت: پيوند بين روابط عمومي و رســـانه ها موجب نشـــاط و افزايش 

اعتماد اجتماعي در جامعه مي شود
دكتر حسين يحيي زاده در جلسه هم انديشي خبرنگاران، اصحاب 
رسانه و مديران روابط عمومي ادارات شهرستان بابلسر كه با حضور 
فرماندار، رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي و رئيس اداره فني حرفه اي 
شهرستان برگزار شد، افزود: امروزه در سطح كالن، مديريت عمر، زمان 

و رسانه يكي از مسائل بسيار مهم مديريتي به شمار مي آيد.  
دكتراي مديريت رسانه در اين جلسه اظهارداشت: با حمايت فرماندار 
شهرستان بابلسر در راستاي برگزاري جلسه هم انديشي مديران روابط 
عمومي ادارات، خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان بابلسر، برگزاري 

چنين جلساتي نويد بخش آينده اي درخشان خواهد بود. 
وي ادامه داد: با توجه به اهتمام مهندس حسن زاده فرماندار بابلسر 
كـــه فرصتـــي را ايجاد كرد تا در كنار يكديگر تصميم گيري كنيم و از 

زماني كه در اختيار داريم بايد بهره الزم را ببريم. 
مدير روابط عمومي دانشگاه مازندران با اشاره به اينكه رسانه ها و 
روابط عمومي ها سربازان خط مقدم جبهه جنگ رواني دشمن محسوب 
مي شـــوند گفت: از اين رو وظيفه بسيار خطيري بر دوش رسانه ها و 

روابط عمومي ها خواهد بود. 
يحيي زاده اذعان داشـــت: رسانه ها حلقه هاي اتصال بين مديران و 
جامعه به شـــمار مي روند. پيام مديران را به جامعه و مردم، و صداي 
مردم و واقعيت جامعه را به مديران و نمايندگان مي رسانند. احساس 
مردم اين است كه از طريق رسانه ها مي توانند دغدغه و مشكالت خود 
را به گوش مسئوالن برسانند و در جهت رفع اين مشكالت برآيند و 
اگر احساس كنند عملي نخواهد شد قطعا فكر ديگري خواهند كرد 
و جايگزين ديگري پيدا مي كنند. اگر نياز مردم در رســـانه ها برطرف 
نشود بي شك نهاد، ارگان يا موسسات ديگري جايگزين فضاي رسانه 

مي شوند و اين فضا را از رسانه ها خواهند گرفت. 
مدير روابط عمومي دانشگاه مازندران در اين جلسه عدم فعال بودن 
روابط عمومي ها و رسانه ها و سپري كردن در دنياي ديروز و سنتي را 
موجب عقب ماندن از تكنولوژي و مواجه شدن با مشكالت بسيار بيان 
كرد. وي با اشاره به مسئوليت و رسالت منحصر به فرد رسانه ها اضافه 
كرد: همانطور كه رسانه ها مي توانند به يك جنگ دامن بزنند، مي توانند 

از برافروخته شدن شعله هاي جنگ هم جلوگيري كنند. 
دبير شوراي هماهنگي روابط عمومي دانشگاه ها و پارك هاي منطقه 
2 كشـــور در ادامه ســـخنانش از برگزاري هفتمين جشنواره معرفي و 
تجليل از خبرنگاران برتر در ارديبهشت 98 به ميزباني دانشگاه علم و 

فناوري مازندران در بهشهر خبر داد. 
يحيـــي زاده در پايان از زحمات فرماندار، رئيس اداره فرهنگ و 
ارشـــاد اسالمي و مدير روابط عمومي فرمانداري شهرستان بابلسر در 
خصوص برگزاري جلســـه هم انديشي مديران روابط عمومي ادارات، 

خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان تشكر كرد. 

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886
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اينجانب علي شهري جردي مالك خودرو سمند به شماره 
شاسي 14547546 و شماره موتور 12484251695 
به علت فقدان اسناد فروش (سند كمپاني و برگ سبز) 
تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است 

لذا چنانچه هركس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد 
ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران 
خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. 
بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

سند كمپاني سواري پرايد 
جي تي ايكس آي مدل 1383 به 

رنگ سفيد روغني به شماره پالك 
43ـ239ب47 و شماره موتور 
01030956 و شماره شاسي 

S1412283409383 متعلق 
به آقاي مظاهر طاهري مندرجاني 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.چادگان

برگ سبز سواري پژو 
پارس مشكي متاليك مدل 

1381 به شماره پالك 
83ـ553و13 و شماره شاسي 
81804199 و شماره موتور 
22828103206 متعلق به 

آقاي عليرضا فرهادپور مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

چادگان

برگ سبز (شناسنامه) موتورسيكلت 
راديسون CC125 مدل: 1394 رنگ: 

سفيد شماره پالك: 582ـ23518 
 0125N3C107774 :شماره موتور

 N3C***125R9404553 :شماره تنه
متعلق به اينجانب: ميثم دلي جاني 

پور بهبري نام پدر: احمدعلي كد ملي: 
2649365791 مفقود گرديده و از 

درجه  اعتبار ساقط است.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
صادق كارگر الريمي فرزند 
مهران به شماره شناسنامه 

637 صادره از قائم شهر مقطع 
كارشناسي ارشد شيميـ  

شيمي كاربردي صادره از واحد 
دانشگاهي قائم شهر با شماره 
107 مفقود گرديده است و 

فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده 
تقاضا مي شود اصل مدرك را 
به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
قائم شهر به نشاني قائم شهر 
دانشگاه آزاد اسالمي ارسال 

نمايند.

سند كمپاني خودرو پژو 405 
مدل 97 رنگ خاكستري متاليك 

ش پالك 884ق38 ش م 
124K1223675 ش ش 

 NAAM117E2JK034044
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است.
بادرود

سند قطعي شماره 13348 به تاريخ 
97/2/1 و كارت انتظامي سواري 

سمند LX به رنگ سفيد مدل 1390 
به شماره پالك 48ـ758د48 و شماره 

موتور 12490124744 و شماره 
 NAAC91CC5BF875150 شاسي
به نام يعقوب هاجري مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كازرون

كارت هوشمند ناوگان حمل 
و نقل به شماره 2209259 
صادره از سمنان مربوط به 

كاميون كشنده ماك به شماره 
پالك 33ـ718ع56 به نام 

شركت فني و ساختماني تهران 
جنوب به نام عبداهللا اپرا مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.كازرون

برگ سبز سواري پژو 
مدل 1393 پالك 

84ـ135ص75 شماره 
 124K0530181 موتور
شاسي 154939 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
مهريز

كارت هوشمند به شماره 2918885 
حيدرعلي فخري فرزند محمد به 

ش ش 25 صادره از سميرم مفقود از 
درجه اعتبار ساقط است.(سميرم)

پروانه ساختماني به شماره 1264 مورخه 
75/6/28 به نام حسين مقدسي فرزند 

محمدعلي صادره از شهرداري كاكي مفقود 
گرديده است و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب باقر تربيت 
خسروشاهي فرزند بالل به شماره شناسنامه6788 

صادره از اسكو در مقطع كارشناسي رشته 
عمران صادره از واحد دانشگاهي بناب با شماره 

129014400892 مفقود گرديده است و فاقد 
اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 

را به  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب به نشاني 
بنابـ  روبروي پليس راه ارسال نمايند.

خسرو شاهـ  ميرحسيني

آگهي فقدان مدرك تحصيلي
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب ناهيد فرخي فرزند ناصر به شماره شناسنامه 

1290232611 صادره از اصفهان در مقطع كارشناسي رشته حقوق صادره از 

واحد دانشگاهي شهرقدس به شماره سريال 3684393 مفقود گرديده است 

و فاقد اعتبار مي باشـــد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد شهرقدس به نشـــاني شهر قدسـ  ميدان قدسـ  انتهاي بلوار 

شهيد كلهر دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرقدس ارسال نمايد. 

برگ سبز 
تراكتور كشاورزي ام اف 399 
مدل 1387 به شماره موتور 
YAW2229U به شماره 

شاسي G06827 به شماره 
انتظامي 497 ك11 ايران 63 

به نام شاپور انصاري جابري 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. داراب 

سند كمپاني و كارت 
سواري پرايد 141 مدل 

1385 به شماره پالك 45ـ  
833ص97 با شماره موتور 

01385321 و شماره شاسي 
S1482284136989 به نام 
معصومه خالقي زاده مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
كرمان 

سند كمپاني و برگ سبز 
خودرو نيسان مدل 

1380 به شماره پالك 
761ق31 ايران 22 
موتور 00163392 

شاسي00C67692 به نام 
شركت پرتو دانه خزر مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. 

برگ سبز وانت نيسان 
مدل 1385 به شماره 
پالك 57ـ  875ق35 با 
شماره موتور 334211 

و شماره شاسي 
PL140DJ003736 به 
نام بهروز اميري مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. كرمان 

برگ سبز، كارت و سند كمپاني 
سواري چري (تيگو5) مدل 
1395 به شماره پالك 45ـ  
774 ج51 با شماره موتور 

 MVM484FTAG008436
و شماره شاسي 

NATGBATL9G1005391 به 
نام مرتضي فالح مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. كرمان 

كارت ناوگان خودرو سواري 
تاكسي پژو GLXI405 به شماره 

2399725 مدل 1386 به رنگ زرد 
شماره شهرباني 73 ايران 256ع18 
شماره موتور: 12486100365 و 
شماره شاسي: 40384379 به نام 
نور اهللا چهار اژدها مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

حسينيـ  آباده 

سند كمپاني خودرو سواري پژو 
پارس مدل 1385 به رنگ نقره اي 
ـ متاليك به شماره شهرباني ايران 
73ـ  937ق19 به شماره موتور: 

12485114301 و شماره 
شاسي: 19368811 به نام بهمن 
توكلي مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. حسيني 

ـ آباده

برگ سبز خودرو سواري پرايد 
هاچ بك به رنگ نوك مدادي 

ـ متاليك مدل 1390 به 
شماره شهرباني ايران 64ـ  

511ـ  طـ  12 به شماره موتور: 
4241958 و شماره شاسي: 

S5430090065222 به نام 
حبيب مشتاقي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري پژو 405 مدل 

1381 به شماره پالك 73ـ  
553 س26 با شماره موتور 
22568123367 و شماره 
شاسي 81020874 به نام 
محمد حسين زينلي غيات 

آبادي مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كرمان 

برگ سبز سواري پژو405 
مدل 1382 به شماره پالك 

63ـ  258د82 با شماره 
موتور 2256822575 

و شماره شاسي 
82028594 به نام هادي 

نمدي مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

برگ سبز و سند كمپاني سواري 
جيلي مدل 2013 به شماره پالك 
45ـ  473 ق21 و با شماره موتور 

 JLY4G18D7NB02465
و شماره شاسي 

 LGT7844SXDN038971
به نام علي گنج كريمي مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
كرمان 

برگ سبز و برگ كمپاني سواري 
كار كيا اسپورتيج 2700 

مدل:2010 به شماره شاسي: 
 KNAKH813DA7698602

به شماره پالك: 55 ايران 
433ق31 به شماره موتور: 

G6BA9734797 به نام فاطمه 
حاجي  اقا مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار مي باشد.

برگ سبز خودرو سواري هيونداي ACCENT-AT مدل: 
 NAKNFH327JB107520 :1397 به شماره شاسي
به شماره پالك: 20 ايران 737ج36 به نام فرهاد گونه 

فراهاني مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز و كارت شناسايي خودرو سواري پژو 206 
مدل: 1382 به شماره شاسي: 81629583 به 
شماره پالك: 47 ايران 742ب51 به نام مصطفي 

طالبي مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

«مفقودي مدارك خودرو»
برگ سبز خودرو سواري ريو 
به شماره پالك:581س83 
ايران 77 و شماره موتور: 

1047456 و شماره شاسي: 
  NAS61002281149027

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است.

«قم»

آگهي مفقودي
برگ سبز خودرو سواري پرايد 131 
SE مدل 1397 به شماره انتظامي 
10ـ492ي74 و به شماره موتور 
M13/6142492 و به شماره 

 NAS411100J3454962 شاسي
متعلق به سينا حداد مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
«يزد»

برگ سبز خودرو جك S5 مدل 95 به ش پالك 797ل21 
ايران 55 و ش شاسي NAKSH7314GB115693 و 
ش موتور HFC4GA31DG3002491 به نام محمد 

مهدي اعتمادي مفقود و فاقد اعتبار است.

برگ سبز و كارت ماشين خودرو 
سواري سمند مدل 84 رنگ 

نقره اي متاليك شماره پالك 23 
ايران 372س41 شماره موتور 

12484204352 شماره 
شاسي 14537633 به نام 
مهري داودي خويگاني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.

كارت، برگ سبز و سند 
 RD كمپاني سواري پژو

مدل 1383 به شماره پالك 
45ـ567ص86 با شماره 

موتور 11782015050 و 
شماره شاسي 82142287 

به نام محسن ميرافضلي 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. كرمان

مفقودي سند و برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل 
1386 به شماره شاسي S1412286323345 شماره 
موتور 1937381 و شماره پالك 94 ايران 471ج19 به 

نام فرامرز بامري نسب مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

كليه اسناد و مدارك پژو 405 مدل 
1382 به شماره انتظامي 123ط76 

ايران 46 به نام صادق ايرانخواه 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

اينجانـــب ليال منافي طالمي مالك خودرو پـــژو 206 تيپ 5 مدل 1394 به 

شماره انتظامي 395ق22 ايران 46 و شـــماره موتور 163B0153053 و 

شماره شاسي NAAP13FE7FJ306536 به علت فقدان اسناد فروش 

تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده ام. لذا چنانچه هركس ادعايي 

در مورد خـــودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شـــركت ايران 

خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران ـ كرج شهرك پيكانشهر 

ساختمان ســـمند طبقه 1 مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

پروانه اشتغال نظام 
مهندسي پايه 3 نظارت 
و اجراي عمران اينجانب 

سيدحسام الدين 
توحيدي با شماره پروانه 
1830002519 صادره 
از كرمان مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 
كرمان 

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري پژو 405 مدل 
1382 به شماره پالك 

73ـ665ن16 با شماره 
موتور22568200456 

و شماره شاسي 
0082002473 به نام 

ابراهيم بيات مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. كرمان 

سند كمپانيـ  سند محضري و شناسنامه مالكيت خودرو 
سواري مزدا 323 مدل 78 پالك 992ب61 ايران98 
 BGBASD67800170 شاسي B6606765 موتور

مفقود شده و فاقد اعتبار است. 

سند مالكيت خودرو پژو 206 پالك 
132ج41ايران88 موتور 332685 

شاسي 80609458 به نام عليرضا وزيري 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز نيمه يدك تانكر به 
شماره پالك 42ع656ايران12 

(Vin)به شناسه
 IRRD861R8DDTT1123

به نام محمد مرادي مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. 
بيرجند 

برگ سبز كاميون كشنده 
اكسور به شماره پالك 
941ع66 ايران32 به 
 irgc861k3hb شناسه

به نام محمد مرادي مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
 بيرجند 

كارت هوشمند كاميون به شـــماره 2661956 مدل 1384 

به شـــماره پالك ايـــران 29ـ375ع16 و شـــماره موتور 

35506910520625 و شماره شاســـي 15114263 به نام 

اسفنديار طاهرآبادي مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. 

(تبريز)

برگ سبز سواري پرايد 
مدل 1386 به شماره 
پالك 84ـ296ج31 با 

شماره موتور 2019929 
و شماره شاسي 

S1412286129219 به 
نام سيده مرضيه حسيني 

سرريگاني مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. كرمان

گواهينامه موقت پايان 
تحصيالت اينجانب 

عليرضا ساكت فرزند 
علي به ش ش 381 
صادره از كرمان در 

مقطع كارشناسي رشته 
الهيات گرايش فقه و 

حقوق اسالمي صادره از 
دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد جيرفت مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. 

كرمان

سند مالكيت به همراه برگ 
سبز وانت پيكان مدل 84 به 
شماره انتظامي 922ب18 

ايران38 داراي شماره موتور 
11284083954 و شماره 
شاسي 12160165 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است. 

(قزوين)

سند و برگ سبز يك دستگاه 
خودروي سواري سيستم پرايد 

تيپ جي تي ايكس اي مدل 1384 
رنگ سبزـ  متاليك شماره موتور 

01230896 شماره شاسي 
S1412284602826 شماره 

پالك 34ـ658ق48 به نام احسان 
نظري مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. آبادان 

شناسنامه (برگ سبز) خودرو 
سواري MVM X33 مدل 1395 
به رنگ سفيد روغني شماره پالك 

93ـ169ص11 شماره موتور 
MVM484FAFF035955 و شماره 
 NATGBAXKXF1036164 شاسي

به نام حسين علي پور مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

(بندرعباس)

سند كمپاني خودرو پژو 
GLX405 مدل 85 رنگ 

نقره اي متاليك شماره پالك 
13 ايران 452 د39 شماره 
شاسي 14292591 شماره 
موتور 12485001954 به 
نام عليرضا عابديني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. 

برگ سبز سواري پرايد 
132 مدل 1388 به شماره 

پالك 45ـ627ص24 با 
شماره موتور 2935013 

و شماره شاسي 
S1422288078564 به نام 
بتول اسدي مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
 كرمان 

ابنجانب احمد آيين مالك خودرو وانت 
پيكان OHVـ1600 مدل1389 

رنگ سفيد روغني به شماره شاسي 
NAAA46AA5AG100363 و 
شماره موتور11488107800 به 
علت فقدان اسناد فروش تقاضاي 
رونوشت المثني اسناد مذكور را 

نموده ام، لذا چنانچه هركس ادعايي 
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقي شركت پيكانشهرـ  
ساختمان سمند طبقه1 مراجعه  نمايد. 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

سند كمپاني پژو405 جي ال ايكس اي مدل1390 
پالك 49ـ573ط55 موتور12490099645 شاسي 

NAAM01CA3BE228669 به نام حامد سيروس زاده مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است. دهدشت

سند كمپاني پژو پارس مدل1389 
پالك49ـ398ط59 موتور12489191207 شاسي 

NAAN21CA1BK795589 به نام حامد سيروس زاده مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است. دهدشت

برگ سبز سواري 405 مدل95 رنگ خاكستري 
 164B0064957پالك819ط16ـ  ايران14 موتور

شاسي NAAM31FE4GR036497 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و كارت خودرو پژو 405 مدل89 پالك 
ايران55ـ118ل28 شماره موتور14188050228 

شاسي MAAP03ED2AJ085120 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط  است. «قائمشهر»

برگ سبز پژو206 مدل89 پالك 88ـ361و71 
 NAAP03ED2AJ095761به شماره شاسي

شماره موتور14188067038  مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است. «قائم شهر»

برگ سبز و سند كمپاني 
خودرو سواري پيكان 
مدلi1600 سفيد 

روغني ش پالك 
23ـ289ط32 ش  

م11284017817 
ش ش 11010024 

مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط است. بادورد

پروانه حمل سالح شكاري 
ساچمه زني 2لول ته پر كاليبر 

12مدل كوسه ساخت مجارستان 
شماره سالح H4637 شماره 
سريال2064254 متعلق به 
اينجانب احمد دارابي نام پدر 

آقاگل كدملي2649011394 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

اصل كارت هوشمند خودرو كاميون 
ولوو ان 10 به شماره  شهرباني 

333ع62ـ  ايران91 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. اردبيل

برگ سبز پرايد مدل1384 به شماره پالك 
62ـ 779س71 و شماره موتور01086466 و 
شماره شاسيS1412284464943  مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط گرديده است. (ساري)

برگ سبز و كارت خودرو پيكان وانت دوگانه سوز مدل90 به شماره 
انتظامي 72ـ895د97 و به شماره موتور11490001701 و 
شماره شاسيNAAA46AA1BG182514 گمشده از درجه 

اعتبار ساقط است.

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
سمند مدل 94 رنگ سفيد روغني 
شماره پالك 94ايران425ص22 
  124K0731169 شماره موتور

شماره شاسي 
NAAC91CE3FF039602 به 
نام مجتبي دراني مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مفقودي برگ سبز و سند كمپاني خودرو موتورسيكلت مدل 
1394 به شماره شاسي N1D125A9405356 ش موتور 

0125N1D313655 و شماره پالك 36283ـ696ايران به نام 
محمد نبي مكرري مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفقودي برگ سبز خودرو پرايد GLXi مدل 1385 
به شماره شاسي S1412285992319 ش موتور 

1776891 و شماره پالك 699س36ايران63 به نام 
عليرضا جمشيدي فروزني مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفقودي برگ سبز خودرو پرايد GLXi مدل 1386 
به شماره شاسي S1412286133168 ش موتور 
2018724 و شماره پالك 245ل55ايران73 به 
نام حسينقلي فرهادي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز سواري پيكان 1381 
ايران21ـ337ص32 موتور 

11158157290 شاسي 81558156 
مفقود فاقد اعتبار است.شلمان

شناسنامه مالكيت پژو 405 
مدل 1391 و شماره انتظامي 
393ج82ايران71 و شماره 
موتور 13991010137 

و شماره شاسي 
 NAAM31FC6CK368767

مفقود گرديده اعتبار ندارد.
(شهركرد)

كارت هوشمند كمپرسي 

بنز به شماره 2634648 

و شماره انتظامي 

321ع66ايران13 

مفقود گرديده اعتبار 

ندارد.

(شهركرد)

برگ سبز 206 تيپ 2 مدل 97 سفيد 
به شماره پالك 828ب56ـ ايران20 و 

شماره شاسي 561839 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپانيـ  برگ سبز 
ـ كارت خودرو سواري 

سمند ايكس7 خاكستري 
رنگ به شماره انتظامي 

13ـ356د32 به شماره موتور 
12484235890 و شماره 

شاسي 14543923 به مالكيت 
محسن انصاريان مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

سند كمپاني سواري 
پژو مدل 1978 به 

شماره انتظامي 
828م28ايران22 با 

شماره موتور 2768707 
و شماره شاسي 

2768707 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط 

است.(قزوين)

برگ سبز سواري پژو 
هاچ بك 206 مدل 

1394 به شماره انتظامي 
537ق19ايران79 با شماره 

 163B0171277 موتور
و شماره شاسي 

 NAAP13FE3FJ313815
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودرو نيسان مدل 86 به 
رنگ آبي به شماره موتور 382222 و 
شماره شاسي K063847 مفقود و از 

درجه  اعتبار ساقط است.(سميرم)

برگ سبز ماشين سواري سيستم 
پژو 405 مدل 1395 به شماره 

انتظامي 913ن36ايران68 
به شماره موتور 

124K0878465 شماره شاسي 
 NAAM01CE5GK421931

به نام مجيد شريفي مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط است.

سند كمپاني و برگ سبز كاميون 
باري چوبي سيستم بنز مدل 

1354 به شماره انتظامي 
253ع19ايران87 به شماره 

موتور 33491010018311 
شماره شاسي 

37405114120080 مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط 

است.ابهر

ابهر
سند كمپاني و برگ سبز 

كاميون باري مسقف سيستم 
بنز مدل 1356 به شماره 

انتظامي 249د19ايران89 
به شماره موتور 10041139 
شماره شاسي 14303633 

مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است.

برگ سبز پرايد 131SE به 
 شماره پالك

99ـ  ايران378ب86 به شماره 
 M13/5760723 موتور

و شماره شاسي 
 NAS411100G1273028
به نام حميدرضا خليلي مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

برگ سبز ماتيز مدل 81 رنگ بژ به 
شماره پالك 989ن61ـ  ايران44 ش ش 

 0026684H ش موتور IR81155056729
مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

كارت هوشمند كاميون رنو 2006 به 
شماره انتظامي: ايران 17ـ587ع67 

به نام فرهاد خادم گيالني مفقود 
گرديده و اعتبار ندارد. 

برگ سبز يك دستگاه خودروي 
سواري سيستم پارس خودرو تيپ 
MT-BRILLIANCEH230 مدل 
1396 به رنگ سفيدـ  روغني موتور 

BM15L*G009273 شماره شاسي 
NAPH230AAH1001667 شماره 

پالك 24ـ517ج76 به نام محبوبه 
فتاح بيگي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. آبادان 

سند كمپاني و برگ سبز 
خودرو سواري پرايد 
مدل 1383 به شماره 

پالك 217ص27ـ  ايران 
96 به شماره موتور 

00721909 و شماره شاسي 
 S1412283258678
مفقود گرديده و از اعتبار 
ساقط مي باشد. شاهرود 

اصل سند كمپاني كاميون باري ولوو 
فلزي مدل 1383 رنگ سفيد به شماره 

موتور 018110 و به شماره شاسي 
YV2JHN0A45T851846 و به شماره 
انتظامي 73ـ343ع84 به نام اينجانب احمد 
ماليونسي فرزند حسين به شماره شناسنامه 

3831 و كدملي 2801050210 متولد 
1336/5/2 صادره از خوي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري سمند LX مدل 

1386 به شماره انتظامي 
13ـ482د62 و شماره 

موتور 12486168348 و 
شماره شاسي 73502361 
به نام بي بي نساء اعرابي چم 

عليشاهي مفقود گرديده فاقد 
اعتبار است. (تيران)

برگ سبز پژو SLXTU5 405 مدل 1397 پالك 
13ـ992ل52 موتور 164B0211759 شاسي 

NAAM31FE5JK716750 به نام رضا رضوائي 
حبيب آبادي مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. دهدشت 

شناسنامه مالكيت پژو 405 به شماره شاسي 
16204054 و شماره پالك 65ـ  ايران571ص13 به 
مالكيت طاهره پورصفر مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سند كارخانه و شناسنامه مالكيت وانت نيسان 

به ش ش PL140EE06239 و ش م 314774 
 شماره پالك

65ـ  ايران474ص77 به مالكيت حسين خواجه 
اختران مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شناسنامه مالكيت پژو 405 به شماره شاسي 

NAAM01CE4GK423573 و شماره پالك 75 
ـ ايران128د29 به مالكيت مسلم تاجيك سلطاني 

مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سند كارخانه و شناسنامه مالكيت وانت مزدا به 
ش ش NAGDPX2PC19E39227 و ش م 

FE565316 شماره پالك 65 ـ  ايران667ي35 
به مالكيت علي رجبي حميدآبادي مفقود و فاقد 

اعتبار مي باشد. 

شناسنامه مالكيت وانت 
تويوتا هايلوكس سفيد 

روغني مدل 1984 شماره 
پالك 47ـ559ج41 و 

شماره موتور 020412 و 
شماره شاسي 001757 به 
نام حجت اله تيموري مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. زاهدان 

برگ سبز سواري پرايد مدل1388 
پالك 79ـ314ط16 موتور2776637 
شاسي S1412288920266 مفقود 

و اعتبار ندارد.

برگ سبز خودرو تويوتا لندكروز 
VXR رنگ سفيد صدفي 

متاليك مدل2007 به شماره 
پالك ايران66ـ625س24 
و شماره موتور1219798 

و شماره شاسي 
JTEHT05J172114000 به 
نام نادر قاسمي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز اتومبيل پژو405 به شماره شهرباني817ب62 
ايران61 به شماره موتور 12483055283 و شاسي 
83025663 به نام حسن ملك پور مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط است.(مراغه)

برگ سبز اتومبيل پژو405 به شماره شهرباني 472ق21 
ـ ايران35 به شماره موتور12487012246 شاسي 

NAAM01CA08E352262 به نام خانالر فتحي زاد 
مفقود گرديده از اعتبار ساقط است. (مراغه)

سند كمپاني و برگ سبز ماشين 
سواري سيستم پژوپارس 

مدل1393 به شماره 
انتظامي844ب45ـ  ايران97 به 
 164b0004596شماره موتور

شماره شاسي 
naan11fc8ek676388 به 

نام علي عسگري مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط است. ابهر

مجوز سالح ساچمه زني تك لول كاليبر12 
روسي به شماره سريال1892792 و 

شماره تنه 10054946 مفقود گرديده و 
اعتباري ندارد. لردگان

كارت هوشمند راننده پايه 
يكم به شماره 2583755 

به نام رحمت اله نجات فرزند 
ميرزا شماره شناسنامه 

337 صادره از مرودشت 
متولد 1340 صادره كارت 
از پايانه حمل و نقل شيراز 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.



رباط كريم- خبرنگار اطالعات: وزير راه 
و شهرسازي از رفع مشكل پرداخت تسهيالت 

مسكن مهر خبر داد.
محمد اسالمي در جلسه بررسي آخرين 
وضع پروژه هاي مســــكن مهر پرند كه در اين 
شهر جديد برگزار شد، با اشــــاره به اين كه 
يكي از مشكالت مسكن مهر پرداخت نشدن  
تسهيالت از ســــوي بانك عامل است، گفت: 
دستور رفع مشــــكل   پرداخت تسهيالت به 
بانك عامل داده شــــده است و بزودي شاهد 
رفع اين مشكل خواهيم بود.وي با بيان اين كه 
در سال هاي گذشته براي خانه دار شدن اقشار 
متوســــط به پايين مسكن ساخته نشده است و 
آنان براي تهيه آن تحت فشــــار هستند، گفت: 
در برنامه داريم كه براي قشــــرهاي  متوسط و 
پايين 200هزار واحد مسكوني در پرند ساخته 
شود. وي  پرند را داراي ظرفيت تبديل شدن به 
يك شهر جديد موفق در كشور دانست و گفت: 
همه مســــئوالن بايد تالش كنند، تا به اهداف 
مورد نظر برسيم و  در اين  زمينه هيچ  توجيهي 

پذيرفته شدني نيست. 
اسالمي همچنين به حل مشكل رفت و آمد 
از پرند به تهران و بالعكس خبر داد و گفت: در 
اين ارتباط  اتصال خط مترو و ساخت ايستگاه 
تبادلي بين پرند- فــــرودگاه امام(ره) و تهران 
مي تواند بخش زيادي از مشكالت حمل و نقل 

شهر جديد پرند را برطرف كند. 
محمد اســــالمي با بيان اينكه اســــتقرار 
دســــتگاه هاي دولتي، ادارات خدمات رسان، 
تكميل فضاهاي مربوط به ســــرانه خدمات 
شــــهري، مراكز محالت، هايپــــر ماركت ها و 

مكان هاي آموزشي، بهداشــــتي و  درماني در 
برنامه ها است اظهار كرد: تصميم هاي الزم در 
اين حوزه اتخاذ شده است  و در سال هاي آينده 
پرند به يكي از شــــهرهاي امن و بدون گسل 
اطراف تهران با اتصــــاالت بزرگراه و راه آهن

 بدل مي شود.وزير راه و شهرسازي با بيان اين 
كه بايد تــــوان خريد مردم افزايش يابد، گفت: 
افزايش وام مسكن به ارتقاي توان خريد مردم 
كمك نمي كند، بلكه بايد با خريد انبوه مصالح 
از طريق ســــامانه اعتباري كه در حال طراحي 
و مذاكره با بانك عامل است، بتوانيم تخفيف 
بگيريم.سيد مهدي ساداتي، فرماندار رباط كريم 
نيز  به مديريت دوگانه در شهر پرند اشاره كرد  
و افزود: با توجه به افق جمعيتي شــــهر پرند، 
مهمترين مشكل در مديريت دو گانه شركت 
عمران با شهرداري است كه نمي تواند مطالبات 
مردم را  پاسخگو باشد و موجب رضايتمندي 

مردم را فراهم كنند.
پرند ظرفيت پايتخت تجاري ايران شدن 

را دارد
 نماينده رباط كريم و بهارستان در مجلس 
شوراي اسالمي هم گفت: پرند ظرفيت تبديل به 
پايتخت تجاري ايران و استقرار چند وزارتخانه 

تجاري و صنعتي را دارد.
حجت االسالم حسن نوروزي در مراسم 
معارفه شــــهردار پرند افزود: در سياست هاي 
كلي شهرســــازي كه در سال 89 از سوي مقام 
معظم رهبري ابالغ شــــده، مكان يابي توسعه 
شهرها در چارچوب آمايش سرزميني و اساس 
اســــتعدادهاي اقتصادي و با رعايت معيارهاي 
زيســــت محيطي، آب و خــــاك و ايمني در 

زيرساخت ها و شبكه هاي شهري اهميت دارد. 
وي گفت: تعيين كالبد شــــهرها و تاكيد 
بر هويت ايراني- اســــالمي و امكانات زيست 
محيطي و اقليمي در اين سياست هاي شهرسازي 
مهم است و بايد به منابع پايدار براي توسعه و 
عمران شهري و روستايي اهميت داده و هويت 
تاريخي شهر و روستا حفظ شود و از حاشيه 
نشيني ها جلوگيري به عمل آيد.   او اضافه كرد: 
30 سال از عمر پرند مي گذرد، اما در يكي از 
بهترين مناطق استان تهران شكل گرفته است و 
از طرفي به فرودگاه امام خميني(ره) و از طرفي 
به ساوه و از طرف ديگر به رباط كريم و شهريار 
متصل است و با درايت شــــهردار و سرمايه 
گذاري هاي پايدار، مي تواند براي شهردار جديد 
و استان تهران آبرو و اعتبار كسب كند. نوروزي 
گفت: پرند از طريق فرودگاه امام خميني(ره) 
با جهان متصل اســــت و در دهانه مرزي قرار 
دارد، اين شهر با كوه هاي شمال شهر و از طريق 
ايجاد درياچه مصنوعي و تحوالت مربوط به 
آن، مي تواند مسير هاي توسعه را طي كند، پرند، 
تهران كوچك است، مسكن مهر در آن ساخته 
شده اســــت و هم برج و هم مناطق وياليي و 

آپارتمان هاي چند طبقه دارد.
وي افزود: پرنــــد ظرفيت ايجاد پايتخت 
تجاري ايران و استقرار چند وزارتخانه تجاري 
و صنعتي در اين شــــهر را دارد و نيز مي تواند 
بيمارســــتان هاي پيشرفته اي داشــــته باشد، تا 
گردشگري سالمت در آن شكل بگيرد.   او  تاكيد 
كرد: فراهم ساختن بستر هاي الزم براي اجراي  
زير ساخت ها در سطح شهر بايد به طور ويژه 

مورد توجه قرار گيرد.

ساخت 200هزار واحد مسكوني در پرند براي اقشار كم  درآمد جامعه 

1010اخبار شهرستانها

زاهــــدانـ  خبرنگار اطالعــــات  : معاون 
هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري 
سيستان و بلوچستان گفت: دستگاه هاي دولتي اين 
استان تعامل بيشتري با سرمايه گذاران داشته باشند 
و از كاغذ بازي هاي اداري كاسته شود  . عليرضا 
نورا در همايش فرمانداران سيستان و بلوچستان 

در زاهدان اظهار داشت: فرمانداران بايد شرايط 
حضور سرمايه گذاران را در شهرستان هاي خود 
فراهم كنند  . تسهيل كار سرمايه گذاران در جذب 
سرمايه بسيار مهم است. او گفت: درباره دريافت 
مجوز و هر آنچه كه سرمايه گذار را ترغيب به 
سرمايه گذاري مي كند بايد تعامل بيشتري بين 

دستگاه هاي مربوطه انجام گيرد و از سنگ اندازي 
در كار سرمايه گذار جلوگيري شود  . وي از جمله 
مشكالت مردم اين استان را تامين سوخت اعالم 
كرد و افزود: در اين نشست راهكارهاي عملي 
براي رفع اين مشكالت ارائه خواهد شد.نورا با 
بيان اين كه مردم صبور سيستان و بلوچستان با 

همه مشكالت اقتصادي و رفاهي، همواره مدافع 
انقالب و نظام بوده و هستند، تاكيد كرد: با توجه 
به شرايط اقتصادي بايد همه تالشمان را براي 

ايجاد اميد در دل مردم به كار گيريم . 
 در اين نشســــت فرمانداران سيســــتان 
و بلوچســــتان به طرح سؤال و بيان مشكالت 

شهرستان هاي زير پوشش خود پرداختند . رفع 
مشكالت حوزه ســــوخت، آرد و نان، اشتغال، 
سرمايه گذاري، مشكل تفويض اختيارات، گاز، 
مشكالت حوزه كشاورزي و دامپروري از جمله 
موارد مطرح شده از سوي فرمانداران سيستان و 

بلوچستان در اين همايش بود . 

دستگاه هاي دولتي بايد تعامل بيشتري با سرمايه گذاران داشته باشند

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: در همايشـــي با 
حضور مديران ارشـــد صنعت نفت و خبرنگاران در 
بندرعباس، دســـتاوردهاي 40 سال صنعت نفت كشور 

تشريح شد.  
در اين گردهمايي كه در سالن همايش هاي شركت 
نفت ستاره خليج فارس برگزار شد، معاون وزير نفت و 
مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران در جمع خبرنگاران با ارائه گزارش دستاوردهاي 
چهل ســـالگي انقالب در  صنعـــت پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران، از راه اندازي فاز 3 پااليشگاه نفت 

ستاره خليج فارس خبر داد.
عليرضا صادق آبادي با اشاره به اين كه ظرفيت توليد 
بنزين در كشور با توليد روزانه افزون بر 45 ميليون ليتر آن 
در پااليشگاه ستاره خليج فارس به 105 ميليون ليتر در روز 
رسيده است، افزود: ظرفيت توليد بنزين كشور در آبان ماه 
پارسال 63 ميليون ليتر در روز بود كه در دي ماه با تثبيت 
توليد در فاز يك پااليشگاه ستاره خليج فارس 24 درصد

افزايش يافت و به 78 ميليون ليتر در روز رسيد.
او با بيان اين كه امســـال بيشترين حجم آور حال 
را داشـــتيم، گفت: ميزان توليد در سال 97 به بيش از 97 
ميليون ليتر رسيد كه بدون احتساب توليدات فاز 3 شركت 

نفت ستاره خليج فارس است.
معـــاون وزير نفـــت در امـــور پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي اظهاركرد:با توليد روزانه 105 ميليون 
ليتر بنزين در كشـــور افزون بر تامين نيازهاي داخل، 
حدود 20 ميليون ليتر نيز تفاوت توليد و مصرف در 6 ماه 

دوم سال خواهيم داشت.مديرعامل شركت ملي پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با اشـــاره به همزماني 
تحريم هاي جديد و مشكالت نقل و انتقال كاال و ارز با 
آغاز اجراي فاز سوم پااليشگاه ستاره خليج فارس افزود: 
اين موضوع مشكالت جديدي سر راه اجراي اين پروژه 

قرار داد كه به لطف خدا و با تالش همه مديران و كاركنان 
پااليشگاه، بر اين مشكالت فائق آمديم.

صادق آبادي گفت: همه مراحل پيش راه اندازي و 
راه اندازي فاز سوم پااليشگاه ستاره خليج فارس توسط 
سوي نيروهاي داخلي شركت و بدون حضور كارشناسان 

شركت هاي خارجي انجام شده است.
وي با تاكيد بر اين كه منابع مالي اين پروژه با اتكا 
به توليد محصوالت داخلي پااليشگاه تامين شده است، 
افزود: فازهاي دوم و سوم پااليشگاه ستاره خليج فارس با 

اتكا به منابع داخلي تكميل شده است.
مديرعامل شركت نفت ستاره خليج فارس نيز در 
اين نشست خبري ميزان هزينه كرد فاز 3 پااليشگاه نفت 
ستاره خليج فارس را بالغ بر 60 ميليون دالر اعالم كرد 
و گفت: در حال حاضـــر و پس از ثبيت اين فاز، توليد 

پااليشگاه از 31 ميليون به 45 ميليون ليتر خواهد رسيد.
محمدعلي دادور با بيان اين كه گوگرد و بنزن موجود 
در بنزين پااليشگاه ستاره خليج فارس بسيار مناسب تر 
از استاندارد الزم است افزود: اميد است با ادامه اين روند 
در توسعه و توليد، كشـــورمان را نه فقط به خودكفايي 
كامل در توليد بنزين برســـانيم، بلكه ايران را به يكي از 

صادركننده هاي بنزين در منطقه و جهان بدل كنيم. 

روند گازرساني در كرمانفاز سوم پااليشگاه ستاره خليج فارس به دست كارشناسان ايراني راه اندازي مي شود
 تقويت مي شود

كرمانـ  خبرنگار اطالعات: امســـال و در چهلمين سالگرد پيروزي 
شكوهمند انقالب اسالمي بيش از 78 روستا،3 شهر،2 شهرك صنعتي و 
يك جايگاه   CNGبا هزينه 5 هزارميليارد ريال در استان كرمان از نعمت 

گاز بهره مند خواهند شد  . 
منوچهر فالح مدير عامل شركت گاز استان كرمان در اين باره گفت: 
فعاليت شركت گاز كرمان نسبت به ساير دستگاه هاي خدمات رسان استان 
قدمت كوتاه تـــري دارد اما در همين مدت كوتاه، اقدامات ارزنده و قابل 

قبولي از سوي اين شركت انجام شده است . 
وي افزود: امســـال در هفته دولت، شـــاهد عمليات گازرساني به 
شهر هجدك و 96 روستا و 3 جايگاه CNG  با هزينه 112 ميليارد تومان 
بوديم. همچنين با اعتبارات خوبي كه از محل منابع داخلي شركت ملي گاز 
ايران تامين شد و همكاري شركت مهندسي و توسعه گاز ايران، عمليات 
اجرايي در سه شهرستان جيرفت، نرماشـــير،فهرج،78 روستاي تابعه،
2 شهرك صنعتي و يك جايگاه  CNG  با هزينه 500 ميليارد تومان به اتمام 

رسيد كه به زودي آيين افتتاح آن برگزار مي شود  . 
مدير عامل شركت گاز استان كرمان با اشاره به وسعت زياد اين استان 
و پهناور بودن آن و به مراتب سختي و سرانه باالي گازرساني گفت: تالش 
براي رسيدن به قله هاي افتخار و دميدن انرژي پاك به رگ هاي اين استان 
ادامه دارد و عمليات اجرايي گاز رساني به 19 شهر و 410 روستاي ديگر 
اين اســـتان با اعتبارات بند «ق» در دست اقدام است كه اين امر نشان از 
فعاليت پرتالش شركت گاز استان در سال جاري دارد كه به بركت چهلمين 
سالگرد پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي اتفاق افتاده است .   اكنون 50 

شهر و 959 روستا در اين استان به شبكه سراسري گاز متصل هستند.

انجام 80 هزار مأموريت
 از سوي اورژانس آذربايجان شرقي

  تبريزـ  خبرنگار اطالعات: رئيس مركز اورژانس پيش بيمارستاني 
و مديريت حوادث دانشگاه علوم پزشكي تبريزگفت: در 9 ماهه امسال 50 
هزار و 556 ماموريت به وسيله اورژانس تبربز و 26هزار و 727 ماموريت 

در شهرستان ها انجام شده است. 
فرزاد رحماني اظهار داشـــت: در 9 ماهه ســـال جاري 77 هزار و 
283 ماموريت تصادفي و غيرتصادفي توسط كارشناسان اورژانس 115 
استان انجام گرفته است كه از اين تعداد  60 هزار و 541 مورد ماموريت 
غيرتصادفي و 16 هزار و 742 ماموريت تصادفي  بوده است. همچنين 50 
هزار و 556 ماموريت اورژانس استان در 9 ماهه سال جاري در شهر تبريز 

و 26 هزار و 727 ماموريت در ساير شهرستان ها انجام شده است.
 از مجموع ماموريت هاي غيرتصادفي، 42 هزار و 739 مورد در تبريز 
و 17 هزار و 802 ماموريت در ساير شهرستان هاي آذربايجان شرقي انجام 
شد.وي ادامه داد: از مجموع ماموريت هاي غيرتصادفي 30 هزار و 236 نفر 

به مراكز درماني منتقل و 17 هزار و 235 نفر نيز در محل درمان شدند.
رحمانـــي افزود: 16 هزار و 426 نفر از مصدومان تصادفي به مراكز 
درماني منتقل شدند و يك هزار و 494 مصدوم نيز در محل درمان شدند. 
كارشناسان اين مركز مرگ 246 نفر را در ماموريت هاي تصادفي و 2 هزار 

و 59 نفر را در ماموريت هاي غير تصادفي در محل تاييد كردند.
رحماني همچنين گفت: نيروهاي اورژانس استان در اين مدت 4هزار 
و 366 مورد ماموريت هاي قلبي، 645 مورد سكته ها مغزي، 2 هزار و 160 
مورد مشكالت تنفسي، 285 مورد سوختگي و 459 مورد نيز ماموريت هاي 

مربوط به مسموميت با مونوكسيدكربن را انجام دادند.

معتادان متجاهر به شيراز روي آورده اند!  
شيرازـ  خبرنگار اطالعات: متأسفانه شيراز به مقصد امني براي اقامت 

معتادان متجاهر و متكديان استان هاي ديگر، بدل شده است.
 محمدرضا محمدحســـن پور معاون شهردار شيراز با اشاره به اين 
مطلب كه 2 دستگاه اتوبوس حامل معتادان متجاهر هفته گذشته از هرمزگان 
به شيراز انتقال داده شده اند گفت: انتقال معتادان متجاهر به شيراز به اين دليل 
است كه اين شهر مردماني دلسوز و هواي خوب دارد و به همين سبب اين 

شهر محلي  براي زندگي چنين افرادي شده است. 
وي افزود: برنامه هايي براي رفع اين مشكل در نظر گرفته شده است 
تا اين اينگونه افراد به شهرهاي خود بازگردانده شوند. محمد حسن پور 
همچنين به فوت يك زن معتاد در شيراز كه خبر آن در هفته جاري از طريق 
فضاي مجازي انتشار يافت، اشاره كرد و گفت: اين معتاد متجاهر، مجرد 

و اهل كرمانشاه بود.   

  افزايش درآمدهاي
 ثبت اسناد و امالك استان يزد  

  يزد- خبرنگار اطالعات:مديركل ثبت اسناد و امالك استان يزد با 
اشاره به رتبه برتر اين مجموعه در بخش درآمدهاي دستگاه ها گفت: در 
9 ماه امسال درآمدهاي اين اداره كل نسبت به مدت مشابه سال قبل 71 

درصد رشد يافته است. 
  علي كريمي با بيان اين مطلب افزود: اين مجموعه در بخش هاي 
مختلفي همچون صدور سند مالكيت، ثبت شركتها، اجراي اسناد رسمي و 

نقل و انتقال مالكيت توسط دفاتر دفاتر اسناد رسمي فعاليت دارد. 
وي گفـــت: در بخش درآمدهـــا، در 9 ماه امســـال 93 ميليارد 
و 500 ميليون ريال درآمد داشـــته ايم كه نســـبت به برنامه مصوب، 
61 درصد و نســـبت به مدت مشـــابه ســـال قبل نيـــز 71 درصد

 افزايش دارد. 
او با اشـــاره به اينكه اين افزايش درآمد حاصل زحمات و تالش 
همكاران استان و واحدهاي تابعه است، گفت: اين اداره كل طي چند سال 

اخير باالترين درآمد را در ميان دستگاههاي استان داشته است. 
وي با اعالم اينكه ثبت اسناد در ارائه خدمات هالل احمر نقش مهم 
و بسزايي را ارائه مي كند ادامه داد: 42 درصد اين درآمدها به هالل احمر 

و هشت درصد نيز به شهرداري اختصاص مي يابد. 
كريمي درباره ساير فعاليت ها نيز گفت: در اين مدت 42هزار و 928 
برگ ســـند در قالب ماده 21، ماده 22، وقف، دولت، مسكن مهر و غيره 
صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از پنج درصد افزايش 

دارد كه اين رشد تا پايان سال حدود 10 درصد خواهد شد. 
به گفته وي، پيشرفت قانون حدنگار (كاداستر) شهري 95درصد، 
كاداستر روســـتايي 35درصد، مجموع مساحت به هكتار وزارت جهاد 

كشاورزي و منابع طبيعي 100درصد بوده است. 
مديركل ثبت اسناد و امالك استان يزد درباره قانون تعيين تكليف 
ساختمان فاقد سند گفت: اين قانون از سال 1392 در سراسر كشور ابالغ 
و اجرا شده كه در قالب آن، ساختمان هاي بدون سند پس از طي مراحل 

قانوني، سند مالكيت كاداستري دريافت مي كنند. 
كريمي با اشـــاره به اينكه قانون حدنگار يا كاداستر از سال 1394 
مصوب و اجرا شده است، گفت: در اين قانون، تمام امالك و زمين ها، 
كوه ها و درياها تعيين تكليف شده و براي آنها سند مالكيت كاداستري 

صادر خواهد شد. 
وي افزود: بر اساس قانون حدنگار، به منظور تعيين تكليف اشخاص 
حقيقي و حقوقي، صاحبان اسناد بايد حداكثر ظرف پنج سال براي صدور 
و تعويض سند خود به صورت كاداستري اقدام كنند چون از ابتداي سال 

1399، خدمات اداري فقط به افراد داراي اين نوع اسناد ارائه مي شود. 
او، ماهيت فيزيكي مطلوب، ضريب امنيتي باال، جلوگيري از تجاوز 
ديگران به زمين هاي شـــخصي و دولتي، قابليت احيا در صورت وقوع 
حوادث غيرمترقبه به دليل نگهداري اين اسناد در چند نقطه را از جمله 

مزاياي اسناد كاداستري بيان كرد. 
وي يادآور شـــد: روند اداري در تمام فرآيندهاي ثبتي به صورت 
الكترونيكي در حال انجام بـــوده و تمامي خدمات به ارباب رجوع در 
قانون تعيين تكليف، ثبت شركت ها، نقل و انتقال ها و صدور سند مالكيت 
حاصل از نقل و انتقال به صورت الكترونيك ارائه مي شود. كريمي در پايان 
گفت: افرادي كه براي دريافت سند اقدام مي كنند بايد بعد از ديوارچيني، 
سقف خانه خود را بزنند تا بتوانند سند منزل را از ادارات ثبت دريافت 

كنند. 

محور دامغان - جندق، كابوس سوداگران مرگ  
دامغان - خبرنگار اطالعات: فرمانده انتظامي شهرســـتان دامغان از 
كشف 185 كيلوگرم مواد مخدر از يك كاميون در محور كويري دامغان - 

جندق خبر داد.
سرهنگ ســـيد رضا علوي افزود: اين كاميون بنز در 120كيلومتري 

دامغان متوقف شد و راننده خودرو به مراجع قضايي معرفي شد. 
او اضافه كرد:بار اين كاميون انواع لوله پوليكا بوده اســـت كه پس از 
بازرســـي دقيق و فني از كاميون با استفاده از يك قالده سگ،مواد مخدر 

كشف شد.مقصد اين محموله مواد مخدر شمال كشور بوده است
فرمانده انتظامي شهرستان دامغان اضافه كرد:جاده دامغان- جندق يك 
محور كويري است اما با حضور هدفمند، موثر و قاطعانه پليس به كابوسي 
براي سوداگران مرگ تبديل شده است.سال گذشته در زمينه مواد مخدر 
در دامغان بيش از 50 خودرو توقيف و  اعضاي 40 شـــبكه تهيه،توزيع و 

فروش مواد مخدر نيز دستگير شدند.

نيشـــابورـ  خبرنگار اطالعات: رئيس جهاد دانشگاهي نيشابور گفت: 
شبكه گيوه بافي و گيوه دوزي يكي از شبكه هاي پنج گانه طرح الگوي نوين 
توسعه مشـــاغل خانگي در خراسان رضوي است كه با هدف احيا و ترويج 
صنعت ديرينه توليد پاپوش گيوه با محوريت شهرستان نيشابور در حال اجرا 
است . ميثم لعل عوض پور افزود: الگوي نوين توسعه مشاغل خانگي يك طرح 
ملي است كه به طور پايلوت در هشت استان كشور با كارفرمايي وزارت كار، 
تعاون و رفاه اجتماعي و مجري گري جهاد دانشگاهي در حال اجرا است  .وي 
اظهار داشت: اين شبكه با آغاز به كار خود در تيرماه امسال اقدام به شناسايي 
700 نفر جوياي كار در زمينه توليد گيوه از طريق ســـامانه    inhb.ir  كرد و در 
گام بعدي فرآيند پايش تلفني متقاضيان توسط تسهيلگران طرح انجام شد و 

500 نفر واجد شرايط ارزيابي شدند . 
رئيس جهاد دانشگاهي نيشابور با بيان اين كه در فاز بعدي مشاوره شغلي 
رايگان براي متقاضيان واجد شـــرايط درنظر گرفته شده است، افزود: هر فرد 
به طور حضوري پايش و مشاوره شـــد كه در نتيجه اين فرآيند 300 نفر از 
متقاضيان واجد شرايط خواستار ايجاد شغل در اين حوزه بودند و در گام بعد، 
21 نفر از متقاضياني كه عالوه بر سابقه كار مشابه روحيه كارآفريني هم داشتند 
به نمايندگي از هر منطقه تراكم جمعيتي شهرستان نيشابور شناسايي و به عنوان 

پشتيبان انتخاب شدند .
لعل عوض پور تاكيد كرد: اكنون 200 ساعت دوره و كارگاه هاي تخصصي 
گيوه بافي، كارآفريني و مهارت هاي نرم شغلي براي پشتيبانان تدارك ديده شده 
اســـت كه متقاضيان به طور رايگان مشغول به گذراندن اين دوره ها در جهاد 

دانشگاهي نيشابور هستند . 
وي افزود: مرحله بعد بهمن ماه انجام مي شـــود كه فاز اتصال متقاضيان 
مستقل به پشتيبانان است تا طي يك پروسه سه ماهه، 300 نفر متقاضي كار در 
اين شبكه توانمند شوند و عالوه بر اين تمهيدات الزم براي اخذ مجوزهاي 
الزم، تامين مالي، تهيه مواد اوليه، بازار فروش و تامين سرمايه انساني متخصص 
توسط شبكه گيوه بافي و گيوه دوزي استان خراسان رضوي ديده شده است كه 
هنگام رشد متقاضيان، پس از توانمندسازي كامل آنان در بازار، در اختيارشان 

قرار خواهد گرفت . 

زنجيره شبكه گيوه بافي و گيوه دوزي 
در نيشابور تكميل مي شود
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نيازمنديها  
تلفني آگهي مي پذيرد

021-22225333 

آگهي مناقصه عمومي مرحله اول 
نوبت اول 

شـــهرداري ميانه در نظر دارد برابر بند 4 صورتجلسه شماره 117 مورخ 97/9/17 
شوراي اسالمي شهر ميانه تهيه طرح ساماندهي حمل و نقل و ترافيك شهر ميانه با 
شـــرح خدمات تعيين شده را از طريق مناقصه عمومي به خدمات مهندسين مشاور 
داراي رتبه حمل و نقل و ترافيك صالحيـــت دار با برآورد اوليه 1/200/000/000 
ريال واگذار نمايد. واجدين شـــرايط مي توانند از تاريخ انتشار اين آگهي نسبت به 
دريافت مدارك و شـــرايط مناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت به شهرداري ميانه مراجعه 
نماينـــد. ضمناً، هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه بوده و رعايت منع مداخله 
كاركنان دولت در معامالت نيز الزامي بوده و شـــهرداري ميانه در هر يك از مراحل 
مناقصه حق رد يك يا كليه پيشـــنهادها را داشته و شركت كنندگان حق هيچگونه 
اعتراضي نخواهند داشـــت. آخرين مهلت دريافت پيشـــنهادها تا آخر وقت اداري 

مورخه 97/11/9 مي باشد. 
ميرزاييـ  شهردار ميانه

آگهي مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
 (نوبت اول) انجمن علمي دندان پزشكي ايران 

شماره ثبت 22961 
شناسه ملي 10103682431 

بدينوســـيله به اطالع اعضاي محترم مي رســـاند:  مجمع عمومـــي عادي به طور 
فوق العاده انجمن علمي دندان پزشكي ايران (نوبت اول) ساعت 10 صبح چهارشنبه 
تاريخ 1397/11/24 در محـــل تهران، كوي نصر، خيابان شـــهيد عليالي غربي، 

پالك 83 با دستورجلسه ذيل برگزار مي گردد: 

دستورجلسه: 
1ـ گزارش هيأت مديره 

2ـ گزارش بازرس 
3ـ تصويب تراز مالي 

4ـ انتخابات 
هيأت مديره 

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
شركت بازرگاني لنت ترمز و كالچ سبز تهران 

(سهامي خاص) به شناسه ملي 10102270702 
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت بازرگاني لنت ترمز و كالچ سبز تهران 
(سهامي خاص) ثبت شده به شماره 184945 دعوت مي گردد تا در مجمع عمومي 
فوق العاده شـــركت كه در روز دوشنبه مورخ 97/11/08 ساعت 15 در محل قانوني 
شركت واقع در تهران خيابان خرمشهر شماره 29 طبقه 2 واحد 8 تشكيل مي گردد با 

در دست داشتن اصل معرفي نامه و مهر شركت حضور به هم رسانيد. 
دستورات جلسه:  1ـ اتخاذ تصميم در خصوص افزايش سرمايه 

2ـ اتخاذ تصميم در خصوص تغيير يا اصالح اساسنامه 
3ـ اصالح آدرس پستي دفتر شركت 

4ـ ساير مواردي كه رسيدگي آن در صالحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد. 
هيئت مديره

اطالعيه شماره (1) 
فراخوان كانديداتوري هيأت مديره و بازرس انجمن علمي دندان پزشكي 

ايران شماره ثبت 22961 شناسه ملي 10103682431 
بدينوسيله به اطالع اعضاي پيوسته انجمن كه برابر اساسنامه و با توجه به آيين نامه ي انتخابات 
كميســـيون انجمن هاي علمي گروه پزشكي وزارت بهداشت، داراي شـــرايط كانديداتوري 
هيأت مديره و بازرس مي باشند مي رســـاند حداكثر تا تاريخ 1397/11/10 درخواست خود را 
به دبيرخانه انجمن واقع در تهران، كوي نصر، خيابان شـــهيد عليالي غربي، پالك 83 يا ايميل 

iraniandentalassociation@gmail.com ارسال نمايند. 
كميته انتخابات انجمن علمي دندان پزشكي ايران

بسمه تعالي 

آگهي دعوت (مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده) 
نوبت اول شركت تعاوني مسكن كارمندان منطقه 8 

شهرداري تهران به شماره ثبت: 44573 
تاريخ انتشار:  يكشنبه 97/10/23 روزنامه اطالعات 

پيرو مجمع عمومي عادي نوبت اول مورخ 97/5/8 و مجمع عمومي نوبت دوم مورخ 
97/6/3 بدينوســـيله از كليه اعضاي محترم دعوت مي گردد تا در «مجمع عمومي 
عادي به طور فوق العاده» نوبت اول كه راس ســـاعت 14 روز شنبه مورخ 97/11/27 
در محل نمازخانه شـــهرداري منطقه 8 تهران واقع در ميدان نبوت نبش جانبازان 

غربي برگزار مي گردد حضور به هم رسانند. 

دستورجلسه: 
1ـ ارائه گزارش توســـط هيات مديره و اتخاذ تصميم درخصوص پروژه مرواريد شهر 

و مسكن مهر 
2ـ رسيدگي و تصويب ترازنامه و صورت هاي مالي مربوط به سال هاي 94 و 96 

3ـ انتخاب هيات مديره و بازرس 
4ـ انتخاب و تعيين روزنامه كثيراالنتشار علي البدل 

داوطلبان واجد شـــرايط كه عالقه مند عضويت در هيات مديره و بازرس مي باشند 
ظرف مدت 72 ساعت پس از انتشـــار آگهي شخصا به دفتر تعاوني جهت ثبت نام و 

تكميل فرم مربوطه مراجعه نمايند. 
هيات مديره تعاوني مسكن شهرداري منطقه 8

3فقره قبض انبار به شماره 219533 
مورخ 97/5/14 موضوع بارنامه شماره 

SCP1156WNSNB982CBD و قبض 

انبار شماره 218366 مورخه 97/3/20 
موضوع بارنامه اصلي شماره 2604228220 
قبض انبار شماره 219193 مورخ 97/4/30 
موضوع بارنامه اصلي شماره 2605882130 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

شناسنامه مالكيت خودرو برگ 

سبز پژو206 به شماره شاسي 

 NAAP03ED29J057880

موتور 14188019743 پالك 

844ب75ـ  ايران88 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

اصل كارت شناسايي 
اينجانب اصغر شكري 

فرزند كاكامراد به شماره 
ملي4539372548 و 

به شماره شناسنامه550 
متولد1348 صادره از اداره 

كل زندانهاي استان ايالم 
مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. ايالم

برگ سبز و سند كمپاني وانت 
پيكان 1600 سفيد شيري 
مدل1393 به شماره پالك 

43ـ261ب51 و شماره 
موتور118P0020191 و 

 NAAA36AA6DG شاسي
متعلق به آقاي محمدرضا رضايي 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. چادگان

برگ سبز و سند كارخانه موتورسيكلت بهتاز 
مدل1389 شماره شهرباني 74265ـ394 شماره 

موتور57033890 شماره تنه 8988733 به نام رضا 
نصيري مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز وانت نيسان داخلي 
مدل زامياد دوگانه سوز 
مدل1388 به ش پالك 

ايران26ـ911ق26 به شماره 
شاسي TBM237868 شماره 
موتور530290 به رنگ آبي 
روغني متعلق به آقاي عليرضا 
عسگري مفقود گرديده است. 

استان گلستانـ  نوكنده

مفقودي كليه مدارك پژو سفيد روغني92 به 
شماره موتور124KO5284333 و شماره شاسي 

NAAN01CA7DH709773 به نام مهرداد 
محمودآقايي مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

مدرك فارغ  التحصيلي مريم معيني 
وسطي كالئي فرزند ابوالقاسم 

ش ش1194 صادره از قائم شهر 
مقطع كارشناسي رشته پرستاري 

از دانشگاه علوم پزشكي بابل 
ـ شماره 1776/آ م/30/پ 

تاريخ صدور 82/3/17 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است. 

«قائم شهر»

كارت شناسايي به شماره 

پرسنلي 158196 به نام 

علي  اصغر حاتميان شركت 

تامين نيروي كشتيراني 

جمهوري اسالمي ايران 

مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

كارنامه تاكسي آقاي ميرطاهر 
علوي ثمرين به شماره انتظامي: 22 
ايران417ت74 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

كارت دانشجويي به شماره 
911186096 به نام 

احسان نصرتي فرزند بهمن 
به كدملي1271755343 
رشته الكترونيك دانشگاه 

راغب اصفهاني مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 
اصفهان

برگ سبز خودرو سواري 
پژو405 مدل1389 به شماره 
پالك72ـ164ق43 و شماره 

موتور12489320653 
و شماره شاسي 

 NAAM11CA0BR466839
مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. اروميهـ  علي 

مهدوي

كارت دانشجويي اينجانب 
سينا روحي پور با شماره 

دانشجويي93461144 
صادره از دانشگاه علم 
و صنعت ايران مفقود 

گرديده و از يابنده 
تقاضا مي گردد، كارت 
را به صندوق پستي 

16765ـ163 بياندازد.

برگ سبز خودرو پژو206 مدل87 پالك47ـ569د59 
 NAAP03ED69J028530 شاسي

موتور14187032179 مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.(اراك)

سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودروي وانت 
نيسان به ش انتظامي 258د15ايران72 مدل78 
 00C32297به ش موتور00132221 شاسي

مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني 206مدل1395 

به شماره هاي 82ـ919ق69 

 165A0079643:موتور

 NAAP03EE5GJ842429:شاسي

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

 (آمل)

كليه مدارك موتور پيشرو زيب مدل94 به ش 
پالك525ـ68313 و ش شاسي9455349 
و ش موتورNCR20092115060 به نام 

اميدرضا قلي زاده مفقود و بي اعتبار است

آگهى انتقالى شركت آريا بتن ايالم 
شركت سهامى خاص به شناسه ملى 10300048951 

به استناد نامه شماره 122/10/212 مورخه 97/8/12 اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى 
ايالم و صورتجلســــه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/18 آدرس شــــركت به: استان 
تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزى ، شــــهر تهران، دانشگاه تهران ، كوچه شهيدحميدرضا 
حسينعلى پور ، بن بست شهيد حســــينعلى پور ، پالك 7- ، طبقه دوم ، واحد شرقى كدپستى: 

1417933114 انتقال يافت و در اين اداره تحت شماره 534003 به ثبت رسيد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319518)

آگهى تغييرات 
شركت هربى فارمد سهامى خاص 

به شماره ثبت 442683 و شناسه ملى 10320897963 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/03/02 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى منتهى 
به ســـال 1396 مورد تصويب قرار گرفت. موسسه حسابرسى مفيد راهبر 
به شناســـه ملى 10861836531 به عنوان بازرس قانونى براى مدت يك 
ســـال مالى انتخاب گرديد. روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه كثيراالنتشار 
جهت درج آگهى هاى شـــركت انتخاب گرديد. گـــروه دارويى بركت با 
شناســـه ملى 10320275643 - گروه سرمايه گذارى البرز با شناسه ملى 
10100443908 - گروه صنايع شفا فارمد با شناسه ملى 10700029110 
- شـــركت بيوســـان فارمد با شناســـه ملى 10320825770 - شهرك 
 صنعتى دارويى بركت با شناســـه ملى 10320643911 به عنوان اعضاى 

هيئت مديره براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319515)

آگهى تغييرات
 شركت مهاب شمس نيرو شركت با مسئوليت محدود 

به شماره ثبت 504090 و شناسه ملى 14006488174 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/08/10 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى محسن مغربى به موجب سند صلح شماره 
139722355222000002 مورخ 1397/06/19 در دفتر خانه اســـناد 
رسمى شماره 1193 حوزه ثبتى تهران مبلغ 500000 ريال از سهم الشركه 
 خود(معادل كليه ســـهم الشـــركه را به آقاى على رضا صالحى طرخورانى 
كد ملى 1816870234 واگذار و از شركت خارج گرديد ميزان سهم الشركه 
شركا پس از انجام نقل و انتقال ســـهم الشركه بشرح ذيل مى باشد : آقاى 
ســـهراب صالحى طرخورانى داراى 500000 ريال سهم الشركه آقاى على 

رضا صالحى طرخورانى داراى 500000 ريال سهم الشركه 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(319513)

آگهى تغييرات 
شركت توليد رنگ و مواد شيميايى الوان ثابت سهامى خاص 

به شماره ثبت 47548 و شناسه ملى 10100927524
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/06/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى محمدآقا وهاب زاده 
ك.م 4430503532 به ســـمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره 
، آقاى اميروهاب وهاب زاده ك.م 0440587387 به ســـمت نايب 
رئيس هيئت مديره و خانم شيوا ميرزا صادقى ك.م 0055294758 
به سمت عضو هيئت مديره براى مدت دو سال تعيين شدند. كليه 
اوراق و اســـناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك سفته بروات 
قرار دادها و عقود اســـالمى با امضاء مديرعامل و نايب رئيس هيئت 

مديره هر يك به تنهايى همراه با مهر شركت معتبر ميباشد . 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319506)

آگهى تغييرات شركت صنايع نساجى زر باف امين سهامى خاص 
به شماره ثبت 84225 و شناسه ملى 10101287989 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/08/20 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : موارد ذيل به موضوع فعاليت شركت الحاق گرديد: توليد پوشاك،پارچه 
لباسى،پوشاك بچه گانه و مردانه و زنانه در صورت نياز پس از اخذ مجوزهاى الزم و 

ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319514)

آگهى تغييرات شركت تجارتى حكمت دارو با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 99949 و شناسه ملى 10101439315 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1395/05/19 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : محل شـــركت در واحد ثبتى تهران به آدرس تهران , انتهاى 
 همت غرب – شـــهرك گلســـتان – بلوار كاج – بنفشه ســـوم – پالك 71 
و كد پســـتى 1494837681 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
فوق اصالح گرديد. تعداد اعضـــاى هيئت مديره از 2 نفر به 3 نفر افزايش يافت 
در نتيجه ماده مربوطه اساسنامه بشـــرح فوق اصالح گرديد . حسن قاسمى به 
كد ملى 3309560260 با پرداخت 000/000/ 3 ريال به صندوق شـــركت در 
رديف شـــركا قرار گرفت . الهام حقيقى به كد ملى 3255363446 با پرداخت 
000/000/ 3 ريال به صندوق شـــركت در رديف شـــركا قـــرار گرفت . اكبر 
داودى به كد ملى 0558466036 بـــا پرداخت 000/000/ 1 ريال به صندوق 
 شركت سهم الشـــركه خود را از مبلغ 000/000/ 3 ريال به مبلغ 000/000/ 4 
ريال افزايش داد . ســـرمايه شـــركت از مبلـــغ 000/000/ 10 ريال به مبلغ 
000/000/ 17 ريال افزايش يافت در نتيجه ماده مربوطه اساســـنامه بشـــرح 
فوق اصالح گرديد . اســـامى شركا پس از افزايش ســـرمايه :اكبر داودى به كد 
ملى 0558466036 داراى 000/000/ 4 ريال ســـهم الشركه .احسان داودى 
به كد ملى 0075487284 داراى 000/000/ 2 ريال ســـهم الشركه .ابراهيم 
داودى به كد ملى 0558477781 داراى 000/000/ 3 ريال ســـهم الشـــركه 
.كاوه داودى به كد ملى 0010109781 داراى 000/000/ 2ريال سهم الشركه 
.حســـن قاســـمى به كد ملى 3309560260 داراى 000/000/ 3 ريال سهم 
الشـــركه .الهام حقيقى به كد ملى 3255363446 داراى 000/000/ 3 ريال 

سهم الشركه . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319512)

آگهى تغييرات شركت فن آورى موج خاور سهامى خاص
به شماره ثبت 171433 و شناسه ملى 10102138860 

به اســــتناد صورتجلســــه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/08/26 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى منتهى به 96-12-29 به تصويب رسيد. 
موسســــه حسابرسى و خدمات مديريت آرمان روش با شناســــه ملى10100552060 به سمت 
 بازرس اصلى و جعفر آهنگرى با شــــماره ملى4939543161 به سمت بازرس على البدل براى 

يك سال مالى تعيين گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319511)

آگهى تغييرات شركت ته تيس سهامى خاص
به شماره ثبت 43826 و شناسه ملى 10100891826 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/04/16 تصميمات ذيل 
 اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زيان ســـال مالى 96 بتصويب رسيد. موسسه حسابرسى 
مطلب زاده و همكاران به شناســـه ملى 14006675997 بسمت بازرس اصلى و الهه باقرى به 
كد ملى 0083429913 بسمت بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319508)

آگهى تغييرات 
صندوق سرمايه گذارى اختصاصى بازارگردانى اكسير سودا به 

شماره ثبت 45953 و شناسه ملى 14007960118 
پيرو آگهى شـــماره مكانيزه 139730400901093655 مـــورخ 1397/08/30 
موسسه آزمون پرداز ايران مشهود به شناسه ملى 10861687625 صحيح مى باشد 

كه بدين وسيله اصالح مى گردد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319507)

آگهى تغييرات
 شركت مجتمع كشت وصنعت اشراق سهامى خاص

 به شماره ثبت 19640 و شناسه ملى 10100651878 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/16 نقل وانتقال 
سهام برابر ماده 40 اليحه اصالحى موادى از قانون تجارت از موارد آگهى نمى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(319510)

آگهى تغييرات شركت رايان پليمر پويا شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 480400 و شناسه ملى 14005283230 

به استناد صورتجلســــه هيئت مديره مورخ 1397/09/12 و اجازه مجمع فوق العاده مورخ 95/11/4 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : سرمايه شركت از مبلغ 30100000000 ريال به مبلغ 100000000000 
ريال منقسم به 100000000 سهم 1000ريالى بانام عادى تماماً پرداخت شده از محل مطالبات حال 
شده تامين گرديده افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذكور اصالح گرديد و ذيل ثبت از 

لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل امضا گرديده است . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319509)

آگهى تغييرات شركت تعاونى شركتهاى ساختمانى
به شماره ثبت 15133 و شناسه ملى 10100560516 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1396/03/16 و مجوز شماره 
97234 / 15 / 962 مـــورخ 96/4/13 وزارت تعـــاون كار و رفاه اجتماعى 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى محمد عطارديان كد ملى 0034681612 
به عنوان رئيس هيات مديره آقاى على آزاد كد ملى 0038649217 به عنوان 
نائب رئيس هيات مديره و آقاى ناصر شـــفيعيان كد ملى 3873187329 
به عنوان منشـــى هيات مديره انتخاب شـــدند. آقاى محمدرضا نصيرى 
4579257979 به عنوان مديرعامل شـــركت تعاونى انتخاب شدند. حق 
امضاء مجاز شـــركت براى قراردادها و عقود اسالمى و امضاء چك و سفته و 
كليه اوراق و اســـناد مالى و بانكى با امضاء متفق مديرعامل و رئيس هيات 
مديره يا نائب رئيس هيات مديره معتبر خواهد بود. -4 كليه مكاتبات جهت 

امور ادارى با امضاء مديرعامل و مهر شركت مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(319505) 

آگهى تغييرات 
صندوق سرمايه گذارى با درآمد ثابت اميد انصار 

به شماره ثبت 37051 و شناسه ملى 14005317072 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/21 
و مجوز ســـازمان بورس بشـــماره 122/41326 مورخ 97/8/26 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : ماده 17و19اساســـنامه به شرح زير 
تغيير يافت: تبصره1ماده17اساسنامه: تبصره1:در صدور واحد هاى 
ســـرمايه گذارى ،قيمت صدور واحد سرمايه گذارى در پايان همان 
روز درخواســـت ، مالك عمل خواهد بود تبصره1ماده19اساسنامه: 
تبصره1:در ابطال واحد هاى ســـرمايه گذارى ،قيمت ابطال واحد 
 سرمايه گذارى درپايان همان روزدرخواست ، مالك عمل خواهد بود.

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(319504) 

آگهى تغييرات موسسه نيكو كارى شاكرين 
به شماره ثبت 12323 و شناسه ملى 10100477899

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396/02/30 
 و مجوز شماره 96751661 / 4738 / 516 / 1 /02/ /03 / 02 /1714 
مورخ 1396/08/07 فرماندهى انتظامى تهران بزرگ تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : محل موسسه به نشانى استان تهران - شهرستان تهران 
- بخش مركزى - شهر تهران-هاشـــم آباد-كوچه شهيد جمشيد 
ميرزاده-كوچه شـــهيد مجتبى روغنى-پالك -10طبقه همكف- 
كدپســـتى 1799848891 تغيير يافت و ماده مربوطه اساسنامه 
اصالح گرديد . اساسنامه جديدى مشتمل بر 41 ماده و 30 تبصره 
تصويب و جايگزين اساســـنامه قبلى گرديد . كاهش تعداد اعضاى 

هيئت امنا از 16 نفر به 13 نفر 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322828)

آگهى تغييرات 
شركت گروه سرمايه گذارى عمران 
و ساختمان معين كوثر سهامى خاص 

به شماره ثبت 75347 و شناسه ملى 10101202346 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1396/11/29 تصميمات ذيل اتخاذ شد : سازمان اقتصادى كوثر به 
شناسه ملى 14000180969 - شركت سرمايه گذارى كشاورزى 
كوثر به شناســـه ملى 10100931903 - شركت سرمايه گذارى 
توسعه صنايع و معادن كوثر به شناســـه ملى 10101108480 - 
شـــركت خدمات بازرگانى تحفه به شناسه ملى 10100925765 
- شركت نفت گاز كوثر به شناسه ملى 10100773797 به سمت 

اعضاى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند . 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322823)

آگهى تغييرات شركت خطوط انتقال تهران راميان سهامى خاص 
به شماره ثبت 158751 و شناسه ملى 10102014540

 به اســــتناد صورتجلســــه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/09/07 تصميمات ذيل اتخاذ 
شــــد: تعداد اعضاى هيأت مديره به 3 نفركاهش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 
سرمايه شركت از مبلغ 5000000 ريال به مبلغ 5000000000 ريال منقسم به 100000 سهم 
50000 ريالى با نام از طريق مطالبات حال شده افزايش يافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 
فوق اصالح و ذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل امضا گرديده است. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322831)

آگهى تغييرات شركت معدنى مهر خاك دامغان سهامى خاص 
به شماره ثبت 163619 و شناسه ملى 10102062215 

 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/09/12 تصميمات ذيل اتخاذ شد :
آقاى فاتح شيخى به شـــماره ملى 3760785026 بجاى خانم مريم عظيمى بعنوان 

مديرعامل خارج ا ز اعضاى هيات مديره تعيين شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(322830)

تاسيس موسسه غير تجارى كانون هماهنگى دانش و صنعت و 
بازار تجهيزات و مواد آزمايشگاهى ساخت ايرانيان درتاريخ 

1396/05/04 به شماره ثبت 42287 به شناسه ملى 
14006938076 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده 

كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى مى گردد
موضوع :- ايجاد همگرايى و هم افزايى بين فعالين بخش صنعت و دانشـــگاه و 
دولت - توســـعه و نفوذ فناورى در حوزه تجهيزات و مواد آزمايشگاهى مدت : 
از تاريخ ثبت به مدت نا محدود - مركز اصلى : تهران شـــهر تهران-جمالزاده-

 خيابان ســـين دخت-خيابان هما-پالك 4 -مجتمـــع الله-طبقه دوم-واحد 
3 - كدپســـتى 1418654684 - اولين مديران : آقاى حمزه حيدرى به شماره 
ملى 0046395660 و به ســـمت عضو هيئت مديره و آقاى اميرتهمتن آرشى 
به شماره ملى 0070818843 و به ســـمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى 
سعيدرضا فرزانه به شـــماره ملى 0075639483 و به سمت عضو هيئت مديره 
و آقاى سيدمحمد نوربخش به شـــماره ملى 0384559492 و به سمت عضو 
هيئت مديره - عضو على البدل و آقاى پرويز زبده به شماره ملى 0937784230 
و به سمت عضو هيئت مديره و آقاى سيدعباس شاهمرادى زواره به شماره ملى 
1239489226 و به ســـمت عضو هيئت مديره و آقاى مسعود مهجور شفيعى 
به شماره ملى 2992549819 و به ســـمت عضو هيئت مديره و آقاى مسعود 
رياضى به شماره ملى 3801245136 و به ســـمت عضو هيئت مديره - عضو 
على البدل و آقاى مجيد محمدى به شـــماره ملى 4284468847 و به سمت 
رئيس هيئت مديره به مدت 3 ســـال انتخاب شدند - دارندگان حق امضا :كليه 
اســـناد مالى و تعهدآور و اوراق بهادار با امضـــاى آقاى مجيد محمدى (رييس 
هيئت مديره) يا آقاى اميرتهمتن آرشى (نايب رييس در صورت تفويض رئيس 
هيئت مديره) و پرويز زبده خزانه دار همراه با مهر كانون و مكاتبات رســـمى با 
امضاى آقاى مجيد محمدى (رييس هيئت مديره) يا اميرتهمتن آرشـــى (نايب 
رييس در صورت تفويض رئيس هيئت مديره) معتبر خواهدبود. بازرسان اصلى 
و على البدل كانون : آقاى مســـعود مقدم 4270147059 به عنوان بازرســـى 
اصلى و آقاى چنگيز سيدى 1380857945 به عنوان بازرس على البدل كانون 
براى مدت يكســـال انتخاب گرديدند. - روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت 
درج آگهى هاى كانون انتخاب شد - اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه - به 
استناد مجوز شـــماره 11.1962 تاريخ مجوز 1396/03/27 مرجع صادركننده 

(معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى )آگهى شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322829)

آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى خانه گستر يكم شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 62546 و شناسه ملى 10101075654

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســــاليانه مورخ 1396/04/31 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى منتهى به 1395/12/30 به تصويب رسيد. مؤسسه 
 حسابرســــى مفيد راهبر با شناســــه ملى 10861836531 به عنوان بازرس قانونى براى مدت 
يك ســــال مالى انتخاب گرديد. روزنامه كثيراالنتشــــار اطالعات براى درج آگهى هاى شركت 

تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322822)

آگهى تغييرات 
شركت گروه سرمايه گذارى عمران و ساختمان معين كوثر سهامى خاص 

به شماره ثبت 75347 و شناسه ملى 10101202346
  به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1396/12/23 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
موسسه حسابرسى مفيد راهبر به شناسه ملى 10861836531 به عنوان بازرس قانونى شركت 
 براى مدت يكســــال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى

شركت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و زيان منتهى به 1396/9/30 به تصويب رسيد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322824)
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ورود طرح خريد خدمات آموزشـــى به 
اليحه بودجه سال 98و پيشنهاد تحت پوشش 
قرار گرفتن ساالنه 10درصد دانش آموزان در آن، 
بار ديگر پس از پنج سال مورد توجه كارشناسان 
آموزش و پرورش قرار گرفتـــه و موافقان و 

مخالفانى را به همراه داشته است.
به گزارش ايسنا، جذب معلمان از طريق 
قرارداد خريد خدمات آموزشـــى از اوايل دهه 
80در آموزش  پرورش انجام مىشود. اما طرح 
خريد خدمات آموزشـــى از بخش غيردولتى 
براى اولين بار در اليحه بودجه سال  92مطرح 
شد اما مجلس پيشنهاد دولت وقت را براى خريد 

خدمات آموزشى از بخش خصوصى رد كرد.
مرضيه گرد، رئيس وقت سازمان مدارس 
غيردولتى در دى ماه 1392از در دســـتوركار 
قرار گرفتن طرح خريد خدمات آموزشى خبر 
داد و گفت: در طرح خريد خدمات آموزشـــى 
صندلىهاى آزاد مـــدارس غيردولتى با يك 
ساماندهى در اختيار دانشآموزان قرار مىگيرد 
و يكى از راهكارهاى اين طرح، همان مدارس 
ارزان قيمت است. در طرح ساماندهى به دنبال 
اين هستيم كه به جاى شلوغ بودن كالسهاى 
درس در مدارس دولتى، شرايطى ايجاد كنيم كه 
بخشـــى از اين دانشآموزان به سمت مدارس 
غيردولتى كه صندلى خالى دارند، ســـوق داده 
شوند. البته در اين طرح از دانشآموزان شهريه 

دريافت نمىشود.
طرح خريد خدمات آموزشى در مناطقى 
كه ظرفيت كافـــى در مدارس دولتى ندارند در 
قالب بندى از تبصره 13اليحه بودجه ســـال 
93گنجانده شد اما اخطار برخى نمايندگان را به 
دنبال داشت و آن را خالف روح قانون اساسى 
و آموزش رايگان دانستند. اما در نهايت مجلس 
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داد به منظور 
پوشش كامل تحصيلى دانش آموزان الزمالتعليم 
در مناطقى كه ظرفيت كافى در مدارس دولتى 
وجود ندارد، نسبت به خريد خدمات آموزشى 

اقدام كنند.
در ســـال 1393، حدود 600هزار صندلى 
خالى در مدارس غيردولتى وجود داشت و به 
اين ترتيب طرح خريد خدمات با وجود برخى 
مخالفتها كليد خورد. زينى وند، رئيس سازمان 
مدارس غيردولتى با بيان اينكه در ســـال اول 
اجراى برنامـــه، با حرف و حديثهايى مواجه 
شديم بدون اينكه اين خدمت از سوى منتقدان 
مورد بررســـى قرار بگيرد گفت: اين درحالى 
اســـت كه طرح نتايج مثبتى داشت و مدارس 
چند پايهاى يك پايه و مدارس دوشيفته، تك 
شيفته شدند و 3000بازمانده از تحصيل به چرخه 

آموزش بازگشتند.
مخالفان اين طرح در شوراى عالى انقالب 
فرهنگى و مجلس شوراى اسالمى، خصوصى 
سازى در آموزش و پرورش را ماحصل اجراى 
طرح خريد خدمات مىدانستند. به عنوان مثال، 
كوچكى نـــژاد، عضو كميســـيون آموزش و 
تحقيقات مجلس شـــوراى اسالمى در مرداد 
94و همزمان با اجراى اين طرح در ســـال دوم 
خود گفت: درباره طرح خدمات آموزشى هنوز 
دولت و مجلس به تفاهم نرسيدهاند. وزير دولت 
قبل خريد خدمات را اينگونه تعريف مىكرد 
كه با نيروهاى شركتى قرارداد بندند و آنها را به 
آموزش و پرورش بياورند. او 20هزار نفر را به 
اين سيستم وارد كرد اما وزير بعدى همه آنان را 

اخراج كرد.
كوچكىنژاد افزود: طرح بسته حمايتى هم در 
زمان دكتر فانى به مجلس آمد. ما سازمان مدارس 

غيردولتى را داريم و ورود بخش خصوصى به 
داخل آموزش و پرورش داراى تعريف مشخص 
بوده و اگر قرار است خصوصىسازى انجام شود 
بايد از طريق سازمان مدارس غيردولتى انجام 
شود كه آن را هم قانونگذار مشخص كرده است، 

انشاءاهللا اين قانون هم اصالح مىشود.
البته وزارت آموزش و پرورش شديدا در 
مقابل اين اظهـــارات موضع گرفت و هرگونه 
شـــائبه خصوصى سازى ســـازى را رد كرد. 
گرد، رئيس سابق ســـازمان مدارس غيردولتى 
در شـــهريور 94با بيان اينكه با توجه به نظر 
نمايندگان مجلس و مصوبه صادر شده سبك 
كار ما امسال متوقف مىشـــود، زيرا در سال 
گذشـــته خريد خدمات آموزشى به صورت 
مشاركت را داشتيم و امسال با توجه به اين كه 
اين مصوبه مجلس محدوديت ايجاد كرده فقط 
مىتوانيم خريد خدمات آموزشى دانش آموزان 
الزمالتعليم را داشته باشيم گفت: برنامهاى براى 

خصوصى سازى در دستور كار نداريم.
 طرح خريد خدمات آموزشـــى از بخش 
خصوصى نيز سال گذشته انجام شد كه بسيارى 
از آن تعبيـــر به واگذارى مـــدارس به بخش 
خصوصى كردند. امســـال اين رويه در مناطق 
محروم براى تحت پوشش بردن تمام كودكان 
الزم التعليم ادامه دارد. خصوصى ســـازى به 

معناى واگذار كردن اختيارات است، در حالى كه 
معتقديم آموزش و پرورش بايد نقش حاكميتى 

خود را حفظ كند.
مجتبى زينى وند نيز با بيان اينكه سال به 
سال نتايج اين طرح را در مدارس مجرى احصاء 
كرديم گفت: اين طرح بسيار موفق بود و آنچه 
به عنوان خصوصى سازى مطرح شد، عبارتى 
بود كه از سوى منتقدان خلق شد در صورتى كه 
چيزى به نام خصوصى سازى وجود نداشت. 
شروطى براى خريد خدمات داشتيم كه مهمترين 
آن وجود مدرسه در منطقه محروم است. به هيچ 
عنوان در منطقه مرفه خريد خدمات نداريم و 
اگر يك مورد هم ســـراغ دارند بگويند تا ما آن 
را تعطيل كنيم. در تهران نيز ما اين طرح را در 
حاشيههاى شهر كه كمبود شديد داشتند، اجرا 

كرديم.
طرح خريد خدمات آموزشى طى پنج سال 
گذشـــته با اعمال شروط و محدوديتهايى از 
جمله اجراى آن در مناطق محروم ادامه يافته و در 

برنامه ششم توسعه نيز گنجانده شده است. 
به گزارش ايسنا، دولت در اليحه بودجه 
سال 98پيشـــنهاد كرده است ساالنه 10درصد 
دانش آموزان تحت پوشش طرح خريد خدمات 

آموزشى بگيرند. 
اين پيشنهاد دوباره محل ايراد قرار گرفته 

اســـت تا جايى كه كوچكى نژاد، نايب رئيس 
كميسيون آموزش مجلس با اشاره به اينكه در 
مجلس و در قانون  برنامه ششم توسعه هر جا 
كه بحث خريد خدمات را آورديم يك پرانتز به 
استثناى آموزش و پرورش باز كرديم ، گفت: بنابر 
اليحه بودجه، وزارت آموزش و پرورش مكلف 
است با برنامه ريزى مناسب، نيروى انسانى مورد 
نياز خود را از جمله در پژوهشسراها، راهنمايان 
آموزشى، مربيان بهداشت، متصديان آزمايشگاهها 
و كارگاهها را از طريق خريد خدمات 30درصد 
كاهش دهد. مجلس تـــالش مىكند كه اين 
تبصرهها را حذف كند، چون معتقديم كه به ضرر 

آموزش و پرورش است.
كوچكى نژاد افزود: بودجه برشى يكساله از 
برنامه توسعه كشور است، دولت به قانون برنامه 
ششم توسعه  توجه نكرده است و به شدت در 
حوزه آموزش و پرورش ورود كرده اســـت و 
تاكيد دارد تا  آموزش و پرورش به طور ساليانه 
10درصد خريد خدمات داشته باشد در حالى 
كه كه خريد خدمات طبق قانون برنامه توسعه 
اصال مربوط به آموزش و پرورش نيست به جز 
در مواردى كه مدارس روســـتايى يا در مناطق 

محروم باشند.
  البته چند روز گذشته على الهيار، معاون 
توســـعه مديريت وزارت آموزش و پرورش 

به برخى از اين ابهامات پاســـخ داد و گفت: 
اصالحات ســـاختارى در اليحه مورد توجه 
قرار گرفته و بايد از سياســـتهاى اتخاذ شده 
استفاده كنيم. نمىدانيم چرا هر برنامه اصالحى 
در آموزش و پرورش ســـريعا تبديل به تهديد 
مىشود؟ چرا به حقوق دانش آموزان كمتر توجه 
مىشـــود؟ مناطق دور دستى داريم كه معلم به 
آنجا نمىرود و در تامين نيروى انسانى مشكل 
داريم، اينجا حق دانش آموز نبايد پايمال شود. 
سيستان و بلوچســـتان از طرح خريد خدمات 
استفاده كرده و معدل دانش آموزان يك منطقه 
تا 1.5نمره باال رفته است. اين طرح هم تحت 

استانداردها و ضوابط اجرا مىشود.
شهرام جمالى، كارشناس آموزش و پرورش 
نيز در گفت وگو با ايسنا، در اين باره اظهار كرد: 
طرح خريد خدمات آموزشى در ابتدا قرار بود 
با رويكردى عدالـــت محور و ذيل برنامههاى 
توسعه عدالت آموزشـــى در مناطق محروم و 
كمتربرخـــوردار و صرفاً در مناطقى كه نيروى 

آموزشى وجود ندارد اجرا شود. 
وى افزود: اما متأســـفانه با انحرافاتى كه 
صورت گرفت، پديدههايـــى مثل واگذارى 
مدارس دولتى و كوچانـــدن دانشآموزان اين 
مدارس به مـــدارس غيردولتى از دل اين طرح 
بيرون آمد. به اين ترتيب اين طرح در جاهايى 
منحرف شد و رسماً در خدمت توسعه مدارس 

غيردولتى قرار گرفت.
اين كارشـــناس آموزش و پرورش با بيان 
اينكه طرح خريد خدمات با تفسير جديدى كه 
دولت و آموزش و پرورش ارائه كرده اســـت، 
قرار است با رويكرد صرفه جويى در هزينهها 
بتدريج به عنوان جايگزينى براى استخدام پيمانى 
معلمان، تثبيت شـــود گفت: بنابراين اين طرح 
مىتواند به عنوان يكى از اصلىترين راهبردها 
در پيگيرى سياستهاى كوچك سازى و كاهش 
تصدى گـــرى دولت در بخـــش عمومى به 
تدريج در نظام آموزشـــى كشور تثبيت شود. 
اينكه چنين ادعايى تا چه حد مىتواند درست 
باشد، موضوعى است كه از سخنان اخير رئيس 
جمهورى هنگام ارائه اليحه بودجه 98به مجلس 

مىتوان به وضوح دريافت كرد. 
جمالى با اشاره به سخنان رئيس جمهور 
مبنى بر اينكه «ما براى هر دانشآموزى به طور 
متوسط در ســـال آينده چهار ميليون تومان از 
خزانه مردم و بيتالمال هزينه مىكنيم در حالى 
كه اگر دولـــت بخواهد اين خدمت را از مردم 
بخرد و مردم خودشان اين كار را انجام دهند، 
حداكثر يك ميليون تومان مىشـــود.» اظهار 
كرد: اما رئيس جمهورى توضيح نمىدهد كه 
حقوق ماهانه يك معلم خريد خدماتى با يك 
چهارم بودجهاى كه بنابر ادعاى وزير آموزش 
و پرورش 98درصد آن صرف پرداخت حقوق 
فعلى ناچيز معلمان مىشود، چگونه محاسبه و 

پرداخت مىشود؟.
وى ادامه داد: اما عالوه بر ســـخنان رئيس 
جمهور، نگاهى به جز 3بند ب تبصره 21ماده 
واحده اليحه بودجه 98نيز مويد اين ادعاست. 
در اين بخش آمده اســـت كه «وزارت آموزش 
و پرورش مكلف است با برنامه ريزى مناسب، 
نيروى انســـانى مورد نياز خـــود از جمله در

 پژوهش ســـراها، راهنمايان آموزشى، مربيان 
بهداشت، متصديان آزمايشگاه ها و كارگاه ها را 
از طريق خريد خدمات تامين كند به نحوى كه 
تا پايان سال 1398 حداقل 30درصد و تا پايان 
سال 1399 حداقل 50درصد خدمات فوق از 

طريق خريد خدمات تامين شود.»

خريد خدمات آموزشى

 يا خصوصى سازى مدارس؟

نگاه بازارى و كاسبكارانه به برنامه آموزشى «فلسفه براى 
كودكان»، آسيب هايى را براى اين حوزه به وجود آورده است. 
خبرگزارى مهر در قالب يك ميزگرد به بررسى اين مسأله پرداخته 

است.
قبل ترها كاسبان و دالالن در حوزه هاى تقريباً مشخصى 
فعاليت و سرمايه گذارى مى كردند، اما اين روزها داستان عوض 
شده است و هرجايى كه از آنجا كمى بوى پول بيايد، پاى دالالن 
و كاسبان هم به آنجا باز مى شود؛ فارغ از اينكه درباره چيستى 
آن حوزه چيـــزى بدانند يا اينكه بدانند با چه هدفى فعاليت آن 
بخش يا حوزه آغاز شـــده است. باز شدن پاى كاسبان به حوزه 
آموزش را شايد بتوان همزمان با آغاز برگزارى كنكور و برپايى 
موسسات و ناشران اين حوزه دانست. در آن زمان سرمايه گذاران 
پيش بينى كردند كه حوزه كنكور، حوزه درآمد زايى خواهد بود 
پس ارزش ســـرمايه گذارى دارد و نتيجه، چيزى است كه اين 

روزها شاهد آن هستيم.
اما اين روزها پاى دالالن و كاسبان به حوزه اى باز شده است 
كه موقعيت بسيار حساسى دارد و با آينده فرزندان اين مملكت 
ارتباط دارد و اگر قصورى در اين حوزه رخ دهد، آســـيب هاى 
جبران ناپذيرى بر تربيت فرزندان وارد مى شود. چندسالى است 
كه برنامه درسى «فلسفه براى كودكان» وارد ايران شده است و 
در طول اين سال ها اين برنامه آموزشى به مرور زمان رشد كرده 
و خانواده ها كم كم با آن آشـــنا شدند، به طورى كه اين روزها 
برخى از مدارس و مهدكودك ها اين برنامه را جزو برنامه درسى 
خود قرار داده اند و مربيانى هم براى آموزش اين برنامه درسى 
تربيت مى شود؛ اما آفتى كه به تازگى به اين حوزه وارد شده اين 
است كه متأسفانه موسسات و افرادى وارد اين حوزه شده اند كه 
هيچ  تخصصى راجع به آن ندارند و صرفاً از اين جهت كه حوزه 
«فلسفه براى كودكان» پتانسيل اين را دارد كه از قبالش پول درآورد 

وارد اين حوزه مى شوند .
اين آسيب و يكسرى مسائل به وجود آمده ديگر در حوزه 
فبك (فلسفه براى كودكان) موجب شد تا افراد متخصص اين 
حوزه برويم و در يك ميزگرد به آسيب ها و مسائل موجود در 
فبك بپردازيم. اين ميزگرد با حضور مهرنوش هدايتى، رئيس گروه 
پژوهشى فلسفه براى كودكان پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات 
فرهنگى، ســـعيد ناجى عضو اين گروه پژوهشى پژوهشگاه كه 

تأليفاتى هم در حوزه فلسفه براى كودكان دارند، برگزار شد.
هدايتى: وقتى از يك رويكرد آموزشـــى صحبت مى شود 
اين رويكرد يك چارچوب نظرى و بنيان هاى فكرى و فلسفى 
دارد. بنابراين قاعدتاً مى بايست وقتى يك رويكرد آموزشى از 
يك كشور به كشـــور ديگرى منتقل مى شود و مورد استقبال 
قرار مى گيرد، حتماً مبناهاى نظـــرى آن، پيامدها و كاربردش  
بررسى بشـــود. يكى از رسالت هاى گروه فلسفه براى كودكان 
پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى اين بوده است كه از

 ســـطحى نگرى و ابزارى كردن رويكرد جديدى كه از كشور 
ديگرى وارد ايران شده است جلوگيرى كند. اين گروه پژوهشى 
پژوهشگاه زيرنظر وزارت علوم فعاليت مى كند و هيات علمى 
با تخصص هاى مختلف جذب كرده و روى برنامه آموزشـــى 
فلسفه براى كودكان فكر كرده است. براى همين، اينكه ما امروز 
ادعا داريم برنامه آموزشى مدون براى تربيت مربى داريم حاصل

 طرح هاى تحقيقاتى چند ساله ماست و اصًال اينطور نيست كه 
ما فكر كنيم فالن آقا در فالن كشور اين كار را كرده و ما همان را 

بياوريم اينجا اجرا كنيم.
ناجى: من اين روزها زياد مى شنوم كه در شهرهاى مختلف 
مربيانى براى فلســـفه براى كودكان تربيت مىشوند  ولى اگر 
مدرسان اين كارگاه ها را بررسى كنيم مى بينيم كه متأسفانه يك 
مقاله كوچك هم درباره فلسفه براى كودكان ندارند چه برسد به 
كتاب يا مدرك تحصيلى در اين زمينه. بنابراين مربيان، خانواده ها 
يا موسسات و مدرسه هايى كه با اين افراد مواجه مى شوند بايد 
بپرسند كه شما چه مدركى داريد و اين مدرك را از كجا گرفتيد. 
اما در پژوهشـــگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى حدود 50
جلد كتاب در اين حوزه نوشته شده است و فعاليت هاى قبلى و 

رزومه شان در دسترس است.
*من فكر مى كنم اين روزها آموزش فلسفه براى كودكان 
براى برخى از خانواده ها تبديل به يك جور پز شــده است و 
به نوعى حضور در اين دوره ها به بچه ها و خانواده هايشان 
شأنيت مى دهد. براى همين هم خانواده ها فقط مى خواهند 
كه بچه هايشان در اين دوره ها حاضر شوند حاال با هرمربى 

و هرجايى.
هدايتى: بله همينطور است هم نوعى پز است و هم اينكه 
امروز موسساتى هستند كه وعده وعيدهايى مى دهند كه اگر اين 
دوره را بگذرانيد مهدكودك ها و مدارس استخدامتان مى كنند 
و شما صاحب شغل مى شويد. در اين ميان هم بايد قبول كنيم 
كه جامعه امروز خيلى زياد درگير بيكارى اســـت و ما هم دچار 
مشـــكل مدرك گرايى هستيم. فقط كافى است يك موسسه يا 
مدرسه بگويد من فالن مدرك را مى دهم آن وقت هركسى وارد 
هر شغلى مى شـــود، حتى اگر عالقه يا تخصص نداشته باشد.

 اين روزها ما شاهد افراد بسيارى هستيم كه از شهرستان به تهران 
آمده اند به اميد اينكه در شهر خودشان رفته اند دوره ديده اند و 
مى توانند در تهران كار پيدا كنند و معلم يا مربى شوند در حاليكه 

در واقعيت اصًال اينطور نيست.
ناجى: بله خانم هدايتى درست مىگويند. اين مسئله باعث 
شده كه متأسفانه يكسرى از موسسه ها كه صرفاً دنبال كار تجارى 
و كسب درآمد هستند، سراغ چنين رشته هايى بروند و هركسى را 
به موسسه خود جذب كنند، آن هم بدون هيچ زيرساختى. در واقع 
برخى از اين موسسات وقتى بوى پول به مشامشان مى رسد ديگر 
به هيچ چيزى فكر نمى كنند جز پول. اين موضوع نه تنها درفبك 
بلكه در سايررشته هاى علوم انسانى هم ديده مى شود، در حالىكه 
اين اتفاق در رشته هاى مهندسى و علوم شايد كمتر ممكن باشد، 
چون كشف سره از ناسره در علوم انسانى دشوار ولى در علوم 

مهندسى و تجربى كمى راحت تر است.
* چرا موسسات، مهدكودك ها و مدارسى كه وارد اين 

حوزه مى شوند نبايد از جايى مجوز بگيرند؟
ناجى: اخيراً هيات امناى پژوهشگاه مصوبه اى داشته مبنى 
براينكه با آموزش و پـــرورش تفاهم نامه اى امضا كنيم به اين 
مضمون كه ما كارشناسانى را به آموزش و پرورش معرفى كنيم تا 
به مراكز و موسسات مربوطه اعزام كنند. منتها آموزش وپرورش 
خودش يك سازمان با مناسبات پيچيده است. ما در تالشيم اين 

امر اتفاق بيفتد.
اما درباره موسساتى كه بدون داشتن صالحيت علمى دست 
به كار تربيت مربى شده اند  بهتر است يك مثال بياورم. خبرى 
اخيراً منتشر شده بود مبنى براينكه يك نفر از يك موسسه ادعا 
كرده بود: «در پنج سال آينده 80هزار مربى فلسفه براى كودكان 
تربيت مى كنيم.» اين ادعا اصًال نشان دهنده اين است كه طرف 

اساساً با موضوع تربيت مربى نا آشنا است. 
اين كار غيرممكن و نشدنى است و دليلش هم اين است كه 
با يك ضرب و تقسيم ساده متوجه مى شويم كه اصًال  آموزش 
اين تعداد مربى در اين زمان نشدنى است و امكان تحقق ندارد. 
به طور متوســـط براى اينكه فردى تســـهيلگر شود و حداقل 
68ساعت  اســـتانداردهاى مربىگيرى را به دست آورد حدوداً
كالس كارگاهى الزم اســـت، به عالوه يك ماه دوره كارآموزى. 
اگر فرض بگيريم كه در هر دوره 20مربى تربيت شود و براى اين 
كار پنج  استاد كاركشته بدون توقف به صورت مستمر به تربيت 
مربى بپردازند، حدود 104ســـال طول مىكشد تا 80هزار مربى 
تربيت شوند و من نمى دانم كه اين فرد به تنهايى يا با يكى دو 
نفر ديگر چطور مىتوانند ادعا كنند كه در پنج سال مى توانند اين 

تعداد مربى را تربيت كنند.
 به قول معـــروف يا نمى دانند 80هزار چقدر اســـت يا
 نمى دانند مربى فبك چه ويژگى هايى بايد داشته باشد.  بنابراين 
ادعاهاى بى اساس شبيه اين در حوزه فلسفه براى كودكان وجود 
دارد و كســـى هم نظارتى برروى اين اعداد و ارقام ندارد، لذا 
موسسات دولتى و مدارس همه بايد به خاطر كودكان هم كه شده 

دقت الزم را داشته باشند.

ردپاى بازار درآموزش فلسفه به كودكان

www aepdc ir
www tender tavanir org ir

http iets mporg ir
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(دو مرحلهاي) نوبت اولمناقصهعمومى

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده شركت مرغدارى سفيد بال تاكستان 
سهامي خاص شماره ثبت:418شناسه ملى : 10862122418

 –

(نوبت دوم) مزايده 97/4

آگهي دعوت از بستانكاران شركت فرآوران و تونل كاوان (سهامي خاص) در حال تصفيه 
به شماره ثبت 317486 و شناسه ملي 10460087797                       (نوبت اول)

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى و فوق العاده شركت دايا طب (سهامىخاص)
 به شماره ثبت 133864 و شناسه ملى 10101771085 (نوبت اول)

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده 
شركت سهامى انتشار (سهامىخاص) 

شماره ثبت 7708 شناسه ملى 10100341739

آگهي ابالغ اتهام

على طاهر پرسـنل 332940

آگهي دعوت از بستانكاران (نوبت اول)
صندوق توسعه صادرات، كاالهاي صنعتي، معدني

 و خدمات مهندسي (شركت سهامي عام) 
به شماره ثبت190828 و شناسه ملي 10102327983

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساالنه

شركت گروه صنايع كاغذ پارس (سهامى عام )

به شماره ثبت 9 شوش و شناسه ملى  10420002350

 –

آگهى مفقودى

163B0115176 NAAP13FE1EJ504969

آگهى تغييرات موسسه نيكو كارى شاكرين
به شماره ثبت 12323 و شناسه ملى 10100477899

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

(322827) اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

آگهى تغييرات شركت پرس بدنه آذر شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 235257 و شناسه ملى 10102762000

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322821)

تاسيس موسسه غير تجارى
فيلمسازى باستان فيلم درتاريخ 1397/09/27 به شماره 

ثبت 46129 به شناسه ملى 14008016668 ثبت و امضا ذيل 
دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت

 اطالع عموم آگهى مىگردد 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(322826)

آگهى تغييرات 
شركت گروه سرمايه گذارى عمران و ساختمان معين كوثر سهامى خاص

به شماره ثبت 75347 و شناسه ملى 10101202346

SBU

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(322825)

آگهى تغييرات شركت ايران ياسا تاير و رابر (سهامى عام)
به شماره ثبت 6590 و شناسه ملى 10100440525

حجت اله قلى تبار 
سرپرست اداره ثبت شركتها وموسسات غيرتجارى 
شهرستانهاى استان تهران سازمان ثبت اسناد وامالك كشور 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان تهران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شهريار (322820)

آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى دستاورد دى سهامى خاص 
به شماره ثبت 373398 و شناسه ملى 10320225864

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322819)

آگهى تغييرات شركت ساتل رهام سهامى خاص
به شماره ثبت 285296 و شناسه ملى 10103222399

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322810)

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده
شركت داروگستر باريج اسانس (سهامى خاص)

ثبت شده به شماره: 1678

آگهي مزايده عمومي 
(مرحله اول) نوبت اول

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوقالعاده
شركت ايركست شاونبرگ تهران(سهامي خاص)

ثبت شده به شماره 186432 و شناسه ملي 10102285087

هيئت مديره شركت ايركست شاونبرگ تهران (سهامي خاص)
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پزشك
در رداى

 نخست وزير

577

يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

ســـالطينى كه اصرار ورزيدند در تعيين نخســـت وزير ايالتى در 
برخى ايالتها صاحب نظر باشـــند متوجه كاهش شديد قدرت "تون 
پس از انتخابات شده بودند زيرا در گذشته وقتى جبهه ملى  عبداهللا" 
از اكثريت قاطع در پارلمان برخوردار بود، حكام به تأييد نامزدهايى كه 
حزب حاكم منصوب مىكرد بسنده مىكردند ولى اكنون "راجاى (امير) 
پيرليس" ـ كه مايل به كانديداتورى "داتوك سيرى شهيدان قاسم" نيست 
ـ از تأييـــد نامـــزدى مجدد وى خوددارى مىكند. امروز در "بيرليس" 
وزير اول جديدى به نام "داتوك ســـيرى دكتر عيســـى سابو" حضور 
دارد. كار مشابهى در "پرينگانو" هم اتفاق افتاد و اين ايالت، چندين هفته 
بدون دولت باقى ماند زيرا سلطانـ  بنا به داليلىـ  مايل به انتصاب 
مجّدد "داتوك ســـيرى ادريس جوسوه" به عنوان نخست وزير ايالتى 
نبـــود. "تون عبداهللا" نيز تمامى تالش خود را براى ابقاى "ادريس" به 

كار برد ولى بيهوده بود.
به يك بازنگرى پس از شكســـتهاى  به رغم نياز مبرم "امنو" 
ويرانگرى كه در انتخابات عمومى سال 2008م. به خود ديد، تمامى آنچه 
ناظرش بودم روزمرگى در برخورد با مشكالت بود. به نظر مىرسيد هيچ 
ايدهاى وجود ندارد يا اصوالً هرگز مشخص نشده چه چيز بايد تغيير 
كند يا اصالح شود. حزب نيز از راهبرد معينى براى بازيابى اتحاد و 
همبستگى خود برخوردار نيست. طى ماهها "تون عبداهللا"، هم از درون 
"امنو" و هم از خارج از آن با درخواســـت براى اســـتعفا روبرو شده بود. 
من از برخى جنبهها احساس كردم شخصاً مسئول تمامى آنچه اتفاق 
افتاده، هستم زيرا اميد زيادى به توانايىهاى او در مديريت كشور در 
«چشمانداز 2020» بسته بودم و به همين دليل بود كه او را به عنوان 
جانشين خود برگزيده بودم. اما اينك براى اصالح امور، به مجموعه 
صداهايى پيوســـتم كه خواهان اســـتعفاى او بود ولى او گفت تا زمان 
در مقام نخست وزير، از جاى خود  تحقق برخى "اهداف اصالحى" 
تكان نخواهد خورد! من به عنوان آخرين اقدام، در ماه مه 2008م. از 
"امنو"ـ  كه به مدت حدود 60 سال عضويت در آن را داشتمـ  خارج 
شـــدم، چون ديگر آن را همان حزبى كه بخش اعظم عمرم را در آن 

خدمت كرده بودم، نيافتم.
ماههاى پس از انتخابات همچنين شاهد فروپاشى جبهه ملى بوديم 
زيرا احزاب تشكيل دهنده آن همواره به امكان جدا شدن يا پيوستن 
به صف اپوزيســـيون اشاره مىكردند. ائتالف حاكم بنا به داليل كامًال
اشتباه، مورد توجه قرار گرفته بود. واكنش آن در برابر بحران، آشكارا 
حكايت از نااميدى آن داشـــت و اين بر ضعف و ناتوانى دولت در 
چشـــم مردم مىافزود و درخواستهاى نژادپرستان افراطى كه باعث 
اعتراض نژادهاى ديگر مىشـــد را برانگيخت و روابط كارى معقول 
ميان احزاب تشكيلدهندهاى را كه نماينده نژادهاى مختلف بودند، در 
آســـتانه گسيختگى قرارداد. در اين ميان، برخى تاكيد دارند كه مسئله 
بسى بزرگتر از "تون عبداهللا" است. اينان مدعى اند كه مردم از سياست 
هاى مبتنى بر نژاد و اقوام فاصله مىگيرند. با اينكه نوع رأىدهى، ظاهراً
اين مقوله را تأييد مىكرد اما اين درست نيست كه احزاب مبتنى بر 
نژاد، فاقد اهميت شدهاند. اگر مردم واقعاً متمايل به احزاب چند نژادى 
بودند حزب "گيراكان"، نتيجه بسيار بهترى در انتخابات مىگرفت. من 
به جاى اين تفسير كه مىگويد نتايج انتخابات نشان دهنده پايان عمر 
سياستهاى نژادى و قوميتى است، بيشتر گرايش به اين تفسير دارم كه 
نتايج آرا بيانگر اعتراضى بودن آنهاست. من از اين رو چنين مىگويم 
كه "مالزى" همچنان كشورى شديداً متكى به نژادهاست و امكان اعمال 
سياســـتهاى چند نژادى صادقانه وجود ندارد مگر آنكه مااليايىها 
اعتماد به نفس خود را بازيابند و اطمينان داشته باشند كه توانايى رقابت 
اقتصادى با چينىها را دارند و چينىها نيز دست از انگشت گذاشتن بر 

ريشههاى چينى خود و تفاوت داشتن با ديگران، بردارند.
ادامه دارد

روند كناره گيرى و بركنارىها در كاخ 
سفيد كه از همان هفتههاى نخسِت روى كار 
آمدن دولت جمهوريخواه «دونالد ترامپ» به 
راه افتاده بود، به «پنتاگون» مقر وزارت دفاع 
آمريكا رسيد و «جميز متيس» وزير دفاع را 
ناگزير به اســـتعفا كرد؛ موجى كه با همين 

سياق قربانيان بيشترى خواهد گرفت.
به گزارش گروه تحليل، تفســـير و 
پژوهشهاى خبرى ايرنا، به دنبال افزايش 
دامنـــه اختالفات بين ترامپ و وزير دفاع 
او، متيس چاره را در كناره گيرى يافت و 
متن استعفاى خود را رسانه اى كرد؛ متنى 
كه در بخشى از آن بدون اشاره به اختالف 
پيـــش آمده، ترامپ را چنين مخاطب قرار 
داده اســـت شما حق برخوردارى از وزير 
دفاعى را داريد كه نظراتش با نظرات شما 
همسوتر باشد. قرار بود متيس در دومين ماه 
از سال آتى ميالدى پنتاگون را ترك كند اما 
ترامپ با معرفى «پاتريك شاناهان،» معاون 
وزير دفاع به عنوان سرپرســـت، نشان داد 
ماتيس بايد زودتر كابينه را ترك كند. شاناهان 
پيش از اين مدير شـــركت هواپيماسازى 
بوئينگ بوده و رئيس جمهورى آمريكا او 
را مديرى مستعد و كارآمد توصيف كرده 
اســـت؛ توصيفى كه پيـــش از اين درباره 
بسيارى ديگر از اعضاى سابق كابينه ترامپ 
هم شـــنيده بوديم. اختالف ديدگاه رئيس 
جمهورى و وزيـــر دفاع آمريكا موضوع 
جديدى نيســـت و تاكنون بارها به سوژه 
خبرى و تحليلى رسانهها تبديل شده است. 
اختالف نظرهايى از قضيه مانور نظامى در 
كره جنوبى گرفته تا پيمان تجارى اقيانوس 
 .(TPP)آرام و شـــراكت ترنس-پاسيفيك
چنـــد ماه پيش نيز «باب وودوارد» روزنامه 
نگار و نويسنده آمريكايى، در كتاب جنجالى 
خـــود تحت عنوان «ترس: ترامپ در كاخ 
سفيد» به اختالف نظرات و بحثهاى پيش 
آمده بين متيس و ترامپ اشـــاره كرد و با 
استناد به منابع آگاه نقل كرده كه متيس در 
محافل داخلى گفته درك سياسى ترامپ به 
اندازه يك دانشآموز كالس پنجم يا ششم 
است. تصميم ترامپ مبنى بر خروج نظامى 
از سوريه و افغانستان آخرين اختالف ميان 
متيس و ترامپ بود. رئيس جمهورى آمريكا 
در يـــك پيام ويدئويى گفت كه «ما براى 
يك مدت طوالنى در سوريه جنگيده ايم. 
ما اكنون بر داعش پيروز شده ايم. آنها را 
شكســـت داده ايم، آنها را سخت شكست 
داده ايم. اكنون زمان بازگشت نيروهاىمان 
به خانه اســـت. الزم به يادآورى است كه 
آمريكا 2 هزار و 130 سرباز در سوريه و 
حدود 14 هزار ســـرباز ديگر در افغانستان 
مســـتقر كرده است. نگاه متيس به متحدان 
منطقه اى آمريكا دوخته شده اما ترامپ حد 
و مرزى براى تكتازى و توجيهات اقتصادى 
تصميمات خود قائل نيست. ترامپ طى دو 
سالى كه از عمر دولت او مى گذرد بارها 
به همپيمانان خود پشـــت كرده است. به 
دليل همين يكه تازى و يكجانبه گرايىهاى 
او، آمريكا به بازيگر مســـئوليت گريز و 
پيمانشكن در عرصه بين المللى تبديل شده 
است؛ رويكردى كه در ارتباط با برجام نيز 
خود را نشـــان داد. ترامپ در قبال وزرا و 
مقامات ارشد خود نيز چنين رفتارى دارد. 
چند روز پيـــش (30 آذرماه) خبرگزارى 
«آسوشـــيتدپرس» در گزارشى نوشت كه 
ترامپ تصميم خود درباره خروج از سوريه 
را با كابينه و تيم امنيت ملى خود در ميان 

نگذاشته؛ تصميمى كه گفته مى شود پس از 
چانه زنى رئيسان جمهورى آمريكا و تركيه 
اتخاذ شده است. تنها دو روز از استعفاى 
متيس گذشـــته بود كه «برت مك گورك» 
نماينـــده ويژه رئيس جمهورى آمريكا در 
ائتالف جهانى براى شكست داعش نيز براى 
نشان دادن اعتراض خود به تصميم ترامپ 
اســـتعفا كرد. ضرورت پايان دادن آمريكا 
به اشـــغالگرى و مداخله در امور داخلى 
كشورهاى مختلف جهان يك بحث است 
و بى اعتنايى به نظرات ديگران موضوعى 
ديگر. آمريكا از ســـال 2001 و 2003 با 
حمله به افغانستان و عراق بحرانهاى منطقه 
را خلق كرد و مسائلى كه تاكنون الينحل 

باقى مانده اســـت. ترامپ با هدف كاستن 
از هزينههاى نظامى و اقتصادى راه عالج 
را در گريز از منطقه جست وجو مى كند. 
همان طور كه اشـــاره شد، ترامپ همواره 
بىاعتنا به نظرات كارشناســـان و منصوبان 
خود، اقدام به تصميم گيرى مى كند و به 
باور خود با هدف يكپارچگى دولت، موجى 
از اســـتعفاها و بركنارى را به راه انداخته 
است كه نگاهى گذرا و تاريخى به برخى 
بركنارىها به ارائه چهره دقيق ترى از رفتار 
سليقه اى ترامپ كمك مى كند. پس از كنار 
گذاشته شدن «مايكل فلين» مشاور امنيت 
ملى دولت ترامپ به عنوان نخستين قربانى 
سياســـى كاخ سفيد، «جيمز كومى» رييس 
پليس فدرال نيز با دســـتور مستقيم ترامپ 
از كار بركنار شد. با وجود اخراج «راينس 
پريبس» رييس دفتر كاركنان و شاغالن كاخ 
سفيد، كناره گيرى «والتر شاب» مدير دفتر 
مالحظات اخالقى دولت آمريكا و «مايكل 
دوبكه» مدير پيشين ارتباطات كاخ سفيد، 
باز هم اين قطار از حركت باز نايســـتاد. 
مدتى بعد «شان اسپايسر» سخنگوى كاخ 
ســـفيد از منصب خود كناره گيرى كرد و 
به فاصله چند روز از اين رويداد، «آنتونى 
اسكاراموچى» مدير ارتباطات كاخ سفيد در 
حالى كه تنها ده روز در اين سمت حضور 
داشت اخراج شد. چندى پيش شاهد كنار 
گذاشته شدن «استيو بنن» از شوراى امنيت 
ملى كاخ سفيد بوديم؛ چهره تاثيرگذارى كه 
در دوره كارزار انتخاباتى بيشترين حمايت 
را از ترامپ به عمل آورد و با ورود ترامپ 
به كاخ سفيد، وى در جايگاه مشاور ارشد 
وى قرار گرفت. بعدها اختالفات اين دو نفر 
به قدرى باال گرفت كه با ادبيات خصمانه 
و تحقيرآميـــز راه خود را از يكديگر جدا 
كردند. موج جابجايىها در كاخ ســـفيد به 
مـــوارد مذكور محدود نماند و ترامپ در 
توئيتى «مك مســـتر» مشاور ارشد امنيت 
ملى خود را بركنار و «جان بولتون» سفير 
ســـابق اين كشور در سازمان ملل متحد را 
جايگزيـــن وى كرد. يكى از عمده ترين 
داليل انتخاب بولتون براى اين جايگاه را 
مـــى توان عدم مخالفت وى با تصميمات 
رئيس جمهورى و همچنين حمايت وى 
از اقدامات ضد ايرانى ترامپ دانســـت. با 
برگزيده شدن «مايك پمپئو» به عنوان وزير 
امور خارجه نيز تيم ترامپ شباهت زيادى 

به شخص رئيس جمهورى پيدا كرد. افزون 
بر موارد اشـــاره شده، «اسكات پروييت» 
مسئول ســـازمان حفاظت محيط زيست، 
«ركس تيلرسون» وزير امور خارجه قبلى، 
«گرى كوهن» مشاور ارشد رئيس جمهور 
در امـــور اقتصادى و «هوپ هيكس» مدير 
ارتباطات كاخ ســـفيد نيز در ماههاى اخير 

ناگزير به استعفا شده اند. 
اما موج بركنارى و استعفاهاى اجبارى 
در همين جا متوقف نمى شـــود و طى 
ماههاى آينده نيز ادامه خواهد يافت. ترامپ 
در توئيتهـــاى مختلف خود از پايان كار 
افرادى چون «راين زينكى» وزير كشور و 
«جان كلى» رئيس دفتر رئيس جمهورى خبر 

داده است ضمن اينكه «نيكى هيلى» نماينده 
آمريكا در ســـازمان ملل هم جاى خود را 
به «هدر نائورت» ســـخنگوى وزارت امور 
خارجـــه خواهد داد. با نگاهى اجمالى به 
ليست بركنارىها مشخص مى شود كه تا 
كنون 27 نفر از اعضاى ارشد كابينه ترامپ 
استعفا كرده يا اين كه كنار گذاشته شده اند. 
چندى پيش خبرگزارى آسوشيتدپرس در 
گزارشى نوشت كه «در دوره 12 ماهه منتهى 
به 30 ژوئن 2018 ميزان تغييرات كارمندان 
در كاخ سفيد معادل 37 درصد بوده است. 
بر اساس اين تحليل 141 كارمندى كه از 
تاريخ 30 ژوئن 2017 در كاخ ســـفيد كار 
مىكرده اند شغلشـــان را ترك كرده اند و 
از آن زمان تاكنون 138 كارمند اســـتخدام 
شـــده اند. با رصد اقدامات ترامپ و نحوه 
زمامدارى وى، انتظار مى رود قطار استعفا 
و بركنارىها تا پايان چهار ســـال نخست 
رياست جمهورى وى ادامه يابد؛ روندى كه 

بى ترديد بر محبوبيت وى و نتيجه انتخابات 
2020 اين كشور بى تاثير نيست.

«فدرال رزرو» ؛ تازه ترين هدف حمالت 
ترامپ

«دونالد ترامپ» در ادامه ناسازگارى با 
اعضاى كابينه و كاخ سفيد و مشاجراتش 
با مقامات دستگاههاى قضايى، امنيتى و ... 
اينـــك فدرال رزرو را مقصر اصلى وقوع 
بحـــران و تالطم مالى در آمريكا خوانده 
و در عمـــل مقابل بانكهاى بزرگ اياالت 
متحده قرار گرفته است.بازار سهام نيويورك 
در نخســـتين روز آخرين هفته سال 2018
شـــاهد افتى ملموس بود به گونه اى كه 
برخى تحليلگران آن را نشانه بحرانى تازه 

بـــراى دولت آمريكا خواندند. در روزهاى 
قبل از كريســـمس بازار سهام آمريكا بيش 
از 2 درصد از ارزش خود را از دست داد. 
در اين فرايند، شاخص داوجونز 635 واحد 
500) هم  S&P) «و شاخص «اس.اند.پى
بيش از 60 واحد افت داشـــت. گروهى از 
تحليلگران اقتصادى در اياالت متحده، ماه 
دســـامبر اخير را بدترين ماه از زمان ركود 
بزرگ دهه 1930 تاكنون ارزيابى مى كنند. 
ترامپ كه تاكنون بهبود شرايط اقتصادى اين 
كشور و كاهش بيكارى را از دستاوردهاى 
خود تبليغ مى كرد با وقوع اين بحران مالى 
و اقتصادى، مشكالت را به ديگران نسبت 
مىدهد و آنها را مقصر معرفى مى كند. 
 تاثير افزايــش نرخ بهره بر بازارهاى 

مالى
در اين اوضاع رئيس جمهورى اياالت 
متحده كه خود را در حوزه اقتصادى، تاجر 
و معامله گر قهارى مى داند نتوانست آرام 

بماند و تيغ تيز شديدترين انتقادات را به 
سمت فدرال رزرو يا همان بانك مركزى 
اياالت متحده نشانه رفت. وى اين نهادى 
مالى پرقدرت آمريكا را تنها مشكل اقتصاد 
اياالت متحده توصيف كرد. ترامپ باال بردن 
نـــرخ بهره بانكى را عاملى براى بى ثباتى 
و تنشهاى اخير در بازار مالى و ســـهام 
اين كشور ارزيابى كرد. به تازگى مقامات 
فـــدرال رزرو آمريكا اعالم كردند كه نرخ 
بهره وامهاى بانكى در سال جديد ميالدى 
به محـــدوده 2,25 تا 2,5 درصد افزايش 
مـــى يابد. اين اقدام چهارمين افزايش نرخ 
بهره در ســـال 2018 بود كه باعث كاهش 
شديد ارزش سهام و دالر و افزايش قيمت 

جهانى طال شد. بانك مركزى آمريكا حتى 
اعالم كرده اســـت در سال 2019 هم نرخ 
بهره را حداقل براى دو بار افزايش خواهد 
داد. اكنون حـــدود نيمى از دولت فدرال 
آمريكا تعطيل است و تحليلگران اتفاقى را 
كه اكنون براى اقتصاد آمريكا رخ مى دهد 
نگران كننده مى دانند زيرا ممكن اســـت 
باعث كاهش ســـرعت رشد اقتصادى اين 
كشور و تعطيلى بيشتر دستگاههاى دولتى 

اياالت متحده شود. 
حمالت توئيترى ترامپ

نخســـتين كارى كه ترامپ انجام داد  
ارسال چندين پيام آتشين بود. تارنماى شبكه 
خبرى «سى.ان.بى.سى» دلمشغولى ترامپ 
در روزهاى پيش از عيد كريسمس را حمله 
به رقبا ارزيابى كرد و نوشـــت: وى ابتداى 
هفته خود را با حمله به رقباى سياسى و 
انتقاد از فدرال رزرو شروع كرد. علت آن 
است كه بحران مالى چند روز اخير بدترين 

هفته اياالت متحده از ســـال 2008 تاكنون 
را رقم زده اســـت. ترامپ اين بار هم به 
ابزار رسانه اى خود متوسل شد و به نوشته 
«رويترز» مجموعه اى از پيامهاى توئيترى را 
منتشر كرد كه در يكى از آنها تنها مشكل 
اقتصاد آمريكا فدرال رزرو معرفى شده كه 
هيچ دركى از بازار ندارد. به گفته ترامپ، 
فدرال رزرو شبيه يك گلف باز حرفه اى 
اســـت كه چون ضربات درستى نمى زند 
نمى تواند امتيازى به دســـت آورد و قادر 
نيســـت توپ را داخل سوراخ بياندازد. به 
نوشته «نيويورك پست»، ترامپ سال 2018
را با ماجراى بركنارى «جيمز متيس»، افزايش 
رقابت با دموكراتها و حمله به فدرال رزرو 

به پايان رساند. ترامپ برخالف سال قبل، 
امسال در كاخ سفيد تعطيالت كريسمس 
خـــود را گذراند و يك روز كارى خود را 
با چند توئيت تهاجمى آغاز كرد. مهمترين 
محور انتقادات وى به بودجه ديوار مرزى 
مربوط مى شد كه دموكراتها مانع تصويب 
آن شـــدند. وى سپس به متيس تاخت كه 
رئيس جمهورى را در زمينه رفتار با متحدان 
واشنگتن به باد انتقاد گرفته بود. ترامپ در 
مرحله بعد به بازى گلف بانكداران به ويژه 
«جرومى پاول» مدير فدرال رزرو طعنه زد 
و همه مشـــكالت اقتصادى آمريكا را به 
اين نهاد مالى نســـبت داد. وى آنها را به 
ناآشنايى با جنگهاى تجارى، نقش دالرهاى 
قدرتمند و تاثير تعطيلى دولت متهم كرد. 
به نوشته سى.ان.بى.سى رئيس جمهورى 
آمريكا در پيامى وعده بزرگى دوباره اياالت 
متحده را تكرار كرد. چند دقيقه قبل از اين، 
وى در پيام ديگرى نوشـــته بود كه من در 

كاخ سفيد تنها هستم و منتظر مى مانم تا
دموكراتهـــا بيايند تا توافقى را در زمينه
امنيت مرزها امضا كنيم.اين پيام نويسىهاى
ترامپ درحالى صورت مى گيرد كه 800
هزار كارمند آمريكايى بدون حقوق روزگار
مى گذرانند و دورنماى روشنى هم از پايان
تعطيلى دولت وجود ندارد. البته كاخ سفيد
و دولت آمريكا در شوك خروج وزير دفاع
آمريكا از كابينه و اعالم ســـريع جايگزين

وى از سوى ترامپ قرار دارند. 
فرار به جلوى ترامپ

بدترين هفته بورس در يك دهه اخير
در حالى به پايان رسيد كه «استيو منوچين»
وزير خزانه دارى با روســـاى بانكهاى
بزرگ آمريكا كه عضو كارگروه مشورتى
رئيس جمهورى در اوضاع وخيم اقتصادى
هســـتند، گفت وگويى بى نتيجه را انجام
داد. رسانهها مســـائلى همچون تعرفه و
جنگ تجارى با چين، تعطيلى بخشـــى از
دولت و مسائل سياسى همچون استعفاى
وزير دفاع آمريكا را از جمله مســـائل مهم
تاثيرگذار در هفته گذشـــته ارزيابى كردند.
روزنامه «گاردين» در گزارشى عنوان داشت
كه ترامپ همه مسئوليت مشكالت اخير
اين كشور را به رئيس فدرال رزرو نسبت
داد. وى تاكنون بارها سعي كرده تا جرومى
پاول رئيس بانك مركزى آمريكا را بركنار
كند اما نتوانسته به هدف خود برسد. وى
مشـــكل اصلى فدرال رزرو را ناآشنايى با
قواعد ضرورى جنگهاى تجارى مى داند.
جالب اينجا اســـت كه پاول هم از سوى
ترامپ به اين پست منصوب شده بود. در
گزارش سى.ان.بى.سى مى خوانيم: يكى از
مشـــكالت اين است كه براى فدرال رزرو
دو دستور كار متفاوت تدوين شده است؛
از يك سو بايد قيمتها را ثابت نگاه دارد
و از طـــرف ديگر موظف به ارائه قوانينى
براى حداكثرسازى اشتغال و كاهش بيكارى
است. فدرال رزرو براى جامه عمل پوشاندن
به هر دو وظيفه راهى جز افزايش ســـطح
بهـــره بانكى نديد تا از اين طريق از ركود
و تورم جلوگيرى كند. روزنامه «نيويورك
تايمز» هم حمالت اخير ترامپ به نهادهاى
مالـــى آمريكا در كنار تالشهاى منوچين
با هدف آرام سازى بازارها را تحليل كرد
و عنوان داشت: تالشهاى 48 ساعته اين
دو مقام حتى تاثيرى اندك هم بر بازارهاى
مالى نداشته و نتوانست مشكلى را از روى
دوش دولت بردارد يا تعطيلى آن را كوتاهتر
كند. به نوشـــته اين روزنامه، فدرال رزرو
نقشى پيچيده و تعيين كننده در بازار دارد.
سرمايه گذاران آمريكايى كه از افزايش بهره
ابـــراز نارضايتى مى كنند، به اخراج پاول
اميد داشـــتند اما گويا ترامپ هفته گذشته
متوجه شد كه ابزار قانونى براى اخراج وى
را ندارد زيرا موضوع استقالل بانك مركزى
از تصميمات سياسى مطرح است. همين
مسائل باعث بى اعتمادى بازارهاى مالى به
شرايط و سياستهاى اقتصادى دولت شده
است. در پاسخ به همه اظهارات ترامپ و
نزديكان وى عليه رئيس بانك مركزى، يك
سناتور بازنشسته جمهوريخواه از آريزونا
با انتشـــار يك عكس در توئيتر ترامپ را
چنين خطاب قرار داد كه «من در كشورى
زندگى كرده ام كه رئيس دولت آن از بانك
مركزى براى اهداف سياسى استفاده كرده
است؛ لطفا به استقالل فدرال رزرو احترام

بگذاريد، آقاى رئيس جمهور!.

كابينه ترامپ، قطار بى ترمِز عزل و استعفا

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
شركت بين المللي دندانپزشكان پارس(سهامي خاص)
به شماره ثبت 94653 و شناسه ملي: 10101387305
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1- سرمايه فعلي شركت :
2- مبلغ افزايش سرمايه:

3- مبلغ سرمايه پس از افزايش
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5- تعداد سهام عرضه شده:
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نكات مهم:

آگهي پذيره نويسي افزايش سرمايه شركت نفت پارس 
(سهامي عام)ثبت شده به شماره 6388

با شناسه ملي10100302746

آگهى تغييرات شركت الكترو كاوه پارسيان سهامى خاص 
به شماره ثبت 279614 و شناسه ملى 10103187088

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319550)

آگهى تغييرات 
شركت پشتيبانى وخدمات مهندسى پرسى ايران گاز سهامى خاص

 به شماره ثبت 199868 و شناسه ملى 10102416532

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(319553)

آگهى تغييرات 
شركت پيشگامان دندانپزشكى پارسه نوين با مسئوليت محدود

به شماره ثبت 503528 و شناسه ملى 14006464376

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(319543)

آگهى تغييرات 
شركت خدمات پشتيبانى مهندسى بهسامان ملت سهامى خاص

 به شماره ثبت 243913 و شناسه ملى 10102845809

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319549)

آگهى تغييرات 
شركت پيشگامان دندانپزشكى پارسه نوين با مسئوليت محدود 

به شماره ثبت 503528 و شناسه ملى 14006464376

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319546)

آگهى تغييرات شركت پيشگامان دندانپزشكى پارسه نوين با مسئوليت محدود
به شماره ثبت 503528 و شناسه ملى 14006464376

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319545)

آگهى تغييرمحل شركت رهياب رايان فردا با مسئوليت محدود
به شماره ثبت 1068 و شناسه ملى 10103363040

حجت اله قلى تبار سرپرسـت اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجارى شهرستانهاى 
اسـتان تهران سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اداره كل ثبت اسناد و امالك استان 
تهران مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى پرديس (319544)

آگهى تغييرات شركت كاتوز آرمان پارس سهامى خاص
به شماره ثبت 361143 و شناسه ملى 10104081330

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319548)

آگهى تغييرات شركت آرمان كهن ايرانيان سهامى خاص 
به شماره ثبت 337357 و شناسه ملى 10103774319

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319547)

آگهى تغييرات 
شركت پيشگامان دندانپزشكى پارسه نوين با مسئوليت محدود 

به شماره ثبت 503528 و شناسه ملى 14006464376

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319542)

آگهى تغييرات 
شركت خانه هاى پيش ساخته پارس پانل سهامى خاص

 به شماره ثبت 71012 و شناسه ملى 10101159408

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319540)

آگهى تغييرات
شركت خانه هاى پيش ساخته پارس پانل سهامى خاص 

به شماره ثبت 71012 و شناسه ملى 10101159408

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(319538)

آگهى تغييرات 
شركت روغن نباتى كنجد سمن سهامى خاص 

به شماره ثبت 254743 و شناسه ملى 10102950668

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319541)

آگهى تغييرات 
شركت ژئوماتيك پارت سهامى خاص

 به شماره ثبت 219143 و شناسه ملى 10102604596

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (319536)
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ایمیل  خط ارتباطي :

چند نكته درخور توجه خوانندگان گرامی
 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پيام های تلفنی به نكات زير جلب می    كنيم:

*  موضوع پيام ها جنبه های خصوصی، حقوقی و يا قضايی نداشته باشد.
*  پيام ها مختصر و دقيق باشد و از تكرار آن ها خودداری شود.

*  خوانندگان محترم شهرستانی در پيام هايشان، نام شهرستان مربوطه را بيان فرمايند .
با تشكرـ سرويس ارتباطات مردمی* چاپ پيام ها بر اساس نوبت  است.

حال آيت اه جعفري روبه بهبودي است
كرمانـ  خبرنگار اطاعات: رئيس بيمارستان شفاي كرمان، حال 
عمومي آيت اه ســـيديحيي جعفري امام جمعه سابق كرمان را خوب 

توصيف و اعام كرد وي به زودي از بيمارستان ترخيص مي شود .
 سيد محمد صابري گفت: آيت اه جعفري به دليل بيماري ريوي در 

بيمارستان شفا بستري شده است .

  بهره برداري از فاز اول کمربندي 
آيت اه هاشمي رفسنجاني در بهارستان  

  بهارستان - خبرنگار اطاعات: فاز اول كمربندي آيت اه هاشمي 
رفسنجاني به طول 1000 متر در آستانه بهره برداري قرار گرفت.

شهردار بهارستان گفت: خروج شهر از بن بست و گسترش شبكه 
دسترسي شهر به نواحي مجاور از دستاوردهاي روشن مديريت شهري 

و شوراي اسامي از سال 93 تا به امروز است. 
مهندس عليرضا قرباني افزود: كمربندي آيت اه هاشمي رفسنجاني 
به طول 2500 متر از انتهاي خيابان سي متري ولي عصر)عج( به ميدان 
شهيد رجايي واقع در جاده امامزاده باقر)ع( گسترده شده و رينگ دور 
شهر صالحيه را تكميل مي كند.  در 5 سال اخير، ساخت و بازآفريني 15 

كيلومتر مسير دسترسي در شهر صالحيه انجام شده است. 

    گراميداشت يادواره شهيد شاهمرادي 
در لنجان  

سرويس شهرستانها: قائم مقام دستيار عالي فرماندهي  معظم كل قوا 
در يادواره سردار شهيد محمدعلي شاهمرادي، قائم مقام لشكر عملياتي 
44 قمربني هاشـــم )ع( در لنجان اســـتان اصفهان گفت: شهدا در پرتو 
آموزه هاي اسام و سيره اهل بيت)ع( و رهبري حضرت امام خميني)ره( 

پرورش يافتند.
سردار علي شمشيري در جمع خانواده بزرگوار شهداي واامقام، 
ايثارگران و همرزمان شهيد ادامه داد: در آن زمان هيچ كشوري به جز 
ايران جرات ايستادگي در برابر جبهه استكبار را نداشت اما ايران مقتدر 
با تاسي از قرآن و روشنگري هاي امام راحل موفق شد در برابر زياده 
خواهي هاي دشمنان ايستادگي و اين روحيه مقاومت را به كشورهاي 
دنيا صادر كند. او، سرداراني همچون ميثمي و شاهمرادي را از شهداي 
عمليات هاي كرباي 4 و 5 معرفي كرد و گفت:  شهيد شاهمرادي يكي 
از چهره هاي شاخص بين رزمندگان بود و جمهوري اسامي ايران به 

داشتن شهدايي نظير ايشان به خود مي بالد.
سردار شهيد محمدعلي شـــاهمرادي متولد شهر ورنامخواست 
لنجان، فرمانده عمليات فتح المبين و بيت المقدس و قائم مقام لشكر قمر 
بني هاشم )ع( و مسئول عمليات  والفجر 4، خيبر، بدر، والفجر8،20 دي 

1365 در عمليات كرباي 5 شربت شهادت نوشيد.  

برگزاري يادواره شهداي عرفه در نجف آباد
ســـرويس شهرستانها: يادواره شهداي عرفه در زادگاه سردارشهيد 

احمد كاظمي برگزار شد. 
حجت ااسام و المسلمين سيدصادق ابطحي از استادان حوزه و 
دانشگاه در يادواره شهداي عرفه كه در يادمان شهداي نجف آباد برگزار 
شد، گفت: شهيد كاظمي و يارانش دانش آموخته مكتب اهل بيت )ع( 
بودند و در اين مكتب جواناني پرورش يافتند كه مانند شهيد محسن 

حججي مدافع حرم شدند. 
وي افزود: در دوران دفاع مقدس با يک اشـــاره امام خميني)ره( 
جوانان با جان ودل از ميهن خود دفاع كردند و با ايثار از خود گذشتگي 
سر بلندي و افتخار براي ما به ارمغان آوردند و اين نشان دهنده بصيرت 
و وايتمداري ملت ما بوده و هست.  او گفت: شهدا در دوران حيات 
خود از نظام وانقاب دفاع كردند و بعد از شهادت با هويت خود از 

اين انقاب و نظام پاسداري مي كنند.

رکورد بي سابقه در صنعت فراساحل 
با راه اندازي 2 سکوي پارس جنوبي

سرويس شهرستانها: دو سكوي فاز 13پارس جنوبي كمتر از 4 روز 
پس از آغاز عمليات نصب، راه اندازي و آماده توليد شد.

مجري فاز 13 با اشاره به برافروخته شدن همزمان 2 مشعل جديد 
ســـكو هاي اين فاز در 110 كيلومتري ســـواحل خليج فارس گفت: به 
زودي و با آماده شدن خط لوله دريا، ارسال گاز به پاايشگاه خشكي 

آغاز مي شود. 
معتمد با قدرداني از تاش متخصصان ايراني در راه اندازي همزمان 
2 سكوي بزرگ اين فاز افزود: با راه اندازي كامل اين دو سكو توليد 
يک ميليارد فوت مكعب گاز ترش غنيـ  )نيمي از ظرفيت كامل طرح 

توسعه اي فاز 13(ـ  محقق مي شود.
مقدم، كارشناس خط لوله خشكي طرح توسعه فاز 13پاايشگاه 
گاز پارس جنوبي گفت:  براي انتقال گاز ترش از دريا به خشكي 200 
كيلومتر لوله گذاري شده است كه به زودي از لوله 32 اينچي خط گاز؛ 
انتقال گاز ترش استخراجي به خشكي براي پاايش انجام خواهد شد. 
بخش فراساحل فاز 13 پارس جنوبي متشكل از 38 حلقه چاه دريايي 

در بخش شمال غربي ميدان مشترک پارس جنوبي واقع است.   

از فرارهاي مالياتي بعضي از پزشکان جلوگيري کنند
وقتي براي خريد يک روزنامه 1000 توماني به كيوســـک هاي 
مطبوعاتي مراجعه مي كني، پول آن را به وسيله كارتخوان هاي بانكي هم 
دريافت مي كنند، اما عجيب اينجا است، بعضي از پزشكان كه بااترين 
تحصيات دانشگاهي را هم دارند و از اينرو بايد بيش از ديگران به 
فكر اجراي قوانين كشور و كمک به رفاه همنوعان شان باشند، براي 
فرار از پرداخت ماليات از نصب دســـتگاه  كارتخوان در مطب هايشان 
خودداري مي كنند و براي حق ويزيت بيماران فقط پول نقد را قبول 
دارند! از ســـازمان امور مالياتي وزارت اقتصاد و دارايي، سازمان نظام 
پزشـــكي و وزارت بهداشـــت و درمان انتظار مي رود با الزامي كردن 
نصب كارتخوان در مطب هاي پزشكان، از فرارهاي مالياتي برخي از 

آنان جلوگيري كنند.
تلفن به خط ارتباطي

نصب کنتورهاي جداگانه آب در واحدهاي مسکوني
اگر وزارت نيرو واقعاً قصد دارد مصرف آب در شهرها را كاهش 
دهد، بايد با برنامه ريزي هاي دقيق و سراســـري در تمامي واحدهاي 
مسكوني كنتورهاي جداگانه آب نصب كند و بخش اعظم هزينه هاي 

آن را هم بپردازد.
خانم شهروند از پيشوا )ورامين(

با اين هزينه ها چگونه زندگي کنيم؟
خانم خانه دار ساكن شهر جديد پرند هستم كه همسرم بيمار است 
و شيمي درماني مي شود. در شرايطي كه به عنوان مثال قيمت شير روز 
به روز گرانتر مي شود، چگونه مي توانيم هزينه هاي زندگي، دارو و درمان 

را تهيه كنيم؟ مسئوان مشكات زندگي امثال ما را حل كنند.
خانم شهروند ساكن پرند

سد عباس آباد بهشهر نيازمند مرمت است
به نظر مي رسد تاج سد واقع در منطقه تاريخي و جنگلي عباس آباد 
بهشهر ترک برداشته است و نياز به مرمت دارد. همچنين ضروري است 
كه از ادامه ســـاخت و ســـاز در اين منطقه جلوگيري شود تا يونسكو 
جنگل هاي آن را از فهرســـت ميراث طبيعي جهان خارج نكند و به 

سرنوشت تخريب عرصه هاي جنگلي صفي آباد دچار نشود.
طرفدار حفظ محيط زيست از بهشهر )مازندران(

عقد نکاح در روزهاي قمر در عقرب نيکو نيست! 
بنـــا به برخي روايات عقد نكاح در روزهايي كه قمر در عقرب، 
يعني كره ماه برابر صورفلكي عقرب واقع شـــده است، نيكو نيست و 
بهتر است صورت نگيرد. با توجه به اينكه اكثر مردم آگاهي هاي ازم در 
اين مورد را ندارند، از مسئوان دفترخانه ها انتظار مي رود اين ايام را در 
زمان عقد ياد آوري كنند تا مراسم عقد جوانان در روزهاي خوش يمني 
باشد. البته بهتر است اين روزهاي خاص در تقويم رسمي كشور هم 

گنجانده شود. 
تلفن به خط ارتباطي 

تذکري به تهيه کنندگان برنامه هاي طب سنتي 
مدتي اســـت كه برخي از شبكه هاي تلويزيوني درباره درمان هاي 
سنتي با پزشكان اين طب گفتگو مي كنند كه اميدواريم مديران شبكه هاي 
سيما قبل از دعوت، از واقعي بودن مدارک تحصيلي آنان اطمينان حاصل 
كرده باشند. متأسفانه تعدادي از مدعيان طب سنتي بدون مدارک معتبر 
تحصيلي و به همراهي يک پزشک عمومي در مكان هاي متعلق به خود، 
بيمـــاران را مـــداوا و آنان را به تهيه انواع داروهاي گياهي با قيمت هاي 
گزاف مجبور مي كنند. از مســـئوان وزارت بهداشـــت و درمان انتظار 
مي رود كه در مورد مزايا و مضرات برخي از داروهاي گياهي به مردم 

اطاع رساني كنند. 
مصرف كنندة گياهان دارويي 

افزايش قيمت خرما عليرغم توليد فراوان آن در کشور
با اين كه ساانه بيش از 2 ميليون تن خرما در كشور توليد مي شود، 
از زمان برداشت اين محصول تاكنون در سال جاري قيمت آن در مواردي 
3 برابر هم شده است كه براي كاهش اين قيمت، دولت بايد بر فعاليت 

انبارداران و داان خرما نظارت بيشتر و دقيق تري داشته باشد.
مصرف كننده خرما

مردم آثار هزينه کرد بودجه را بايد کامًا احساس کنند
در خبرها بود كه در بودجه ســـال آينده كشـــور براي 3 بخش 
بهداشت و درمان و تحصيل دانش آموزان و دانشجويان 125هزار ميليارد 
تومان اعتبار در نظر گرفته شـــده اســـت كه سهم هر نفر از جمعيت 
80 ميليوني ايران يک ميليون و 600 هزار تومان مي شود. به نظر من 
هزينه كرد اين بودجه سرانه بايد به نحوي باشد كه مردم آن را كامًا 
احساس كنند و بپذيرند، حال آن كه در حال حاضر مردم بخش اعظم 
هزينه هـــاي درمان و تحصيل فرزندان را از جيب خود مي پردازند، به 
عنوان مثال مدارس به دليل مشكات مالي از والدين كمک هاي قابل 
توجهـــي دريافت مي دارند و اغلب بيماران هم ناچارند هزينه دارو و 

درمان خود را بپردازند.
از ساكنان جنوب شهر تهران

از مهلت کم پرداخت قبوض شاکي هستم!
كارمند بازنشسته دادگستري هستم و از قطع اشتراک آب و برق 
و گاز و تلفن به دليل گذشت كم ترين زمان از مهلت پرداخت قبوض، 

شكايت دارم!
كارمند بازنشسته دادگستري از رشت

دبيرستان فاقد نمازخانه است
دبيرستان شهيد بهشتي بابلسر عليرغم اين كه با 13 كاس درس 
و 330 دانش آموز پرجمعيت ترين مركز آموزشـــي اين شهر محسوب 
مي شود، فاقد نمازخانه است كه ضرورت دارد در حياط دبيرستان براي 

ساخت نمازخانه اقدام كنند.
پدر دانش آموز از بابلسر

پرداخت سبد حمايتي به ديگر نيازمندان جامعه
پرداخت بســـته حمايتي 200 هزار توماني به بازنشستگان تأمين  
اجتماعي كار درست و به جايي بود، اما مسئوان بايد توجه داشته باشند 
كه افراد نيازمند ديگري با درآمدهاي يک ميليون تومان در ماه هم وجود 

دارند كه ضروري است به آنان هم سبد حمايتي تعلق گيرد.
خانم شهروند تهراني

گوشت مرغ کيلويي 18 هزار تومان است يا 13 هزار تومان؟
يک بسته 90 گرمي گوشت سينه مرغ را از فروشگاه سوم خرداد به 
قيمت 161 هزار و 879 ريال خريدم كه كيلويي حدود 18 هزار تومان 
مي شود، ضمن آن كه بيشتر آن هم بازوي مرغ بود! با اين وصف چگونه 

مي گويند قيمت گوشت مرغ حداكثر كيلويي 13 هزار تومان است؟
شهروند تهراني

تا اجرا شدن همسان سازي حقوق ها از پاي نمي نشينيم!
به مسئوان سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان برنامه و بودجه 
هشدار مي دهيم ما كه در بحبوحه انقاب و جنگ تحميلي و پس از آن 
يكسره در خدمت ملت و انقاب بوده ايم، تا اجراي قانون همسان  سازي 

حقوق ها از پاي نمي نشينيم و براي احقاق حق  خود تاش مي كنيم!
فرهنگي بازنشسته

تقاضا از مأموران زحمتکش شرکت پست
از مأموران محترم شركت پست تقاضا داريم وقتي روزنامه هاي ما 
را كه مشترک روزنامه اطاعات هستيم برايمان مي آورند، اگر هوا باراني 
بـــود، لطفاً زنـــگ خانه هاي مان را به صدا درآورند تا در ورودي منزل 

آن ها را تحويل بگيريم.
مشترك روزنامه اطاعات

تشکر از قاچاقچيان اشياي تاريخي!
شـــبكه خبر اعام كرده است كه تعدادي اشياي عتيقه و باستاني 
مربوط به 2500 سال قبل در استان لرستان كشف شده است و قاچاقچيان 
آن ها هم به دام افتاده اند. به اين وسيله از قاچاقچيان محترم كه توانسته اند 
اين تعداد اشياي عتيقه را در دل خاک شناسايي و با زحمات زياد آن ها 
استخراج كنند و به سهم خود به تكميل تاريخ و فرهنگ ايرانيان دوران 
باستان ياري رسانند، تشكر مي كنم! وگرنه معلوم نبود كه تا امروز چه 
كسي و با چه بودجه و امكاناتي به سراغ اينهمه آثار باستاني مي رفت 

و آن ها را كشف مي كرد!
دوستدار تاريخ و فرهنگ ايران زمين

رسیدگی به پرونده 20 شرکت پیش فروش خودرو با مطالبات 2000 میلیارد تومانی  در محاکم
 ســــرويس خبر: دادستان تهران آمار 
پرونده های در حال رســــيدگی با موضوع 
پيش فروش خودرو در دادسرای تهران را در 
مجموع 20 فقره با 5100شــــاكی و مطالبات 

2000 ميليارد تومانی اعام كرد.
 جعفری دولت آبادی در نشست بررسی 
وضع پرونده های پيش فروش خودرو كه با 
حضور شماری از معاونان دادستان، بازپرسان 
نواحی مختلف دادســــرای تهران، مديران 
برخی شركت های خودروسازی و نمايندگان 
دستگاه های ذی ربط برگزار شد، با اشاره به 
نارضايتی مردم از وضع پيش فروش خودرو، 
شاخصه های اينگونه پرونده ها در قوه قضائيه 
را در چهار محور دانســــت و اظهار داشت: 
آمار شكات اين پرونده ها زياد و رو به تزايد 
است؛ همچنين در اين پرونده ها، وقتی سلب 

اعتماد از اقدام شركت های فروشنده خودرو 
انجام گرفت، مراجعه شكات به قوه قضاييه 
شدت می گيرد؛ از سويی ديگر سود زيادی 
برای متهمان حاصل شده است؛ و نكته آخر 
ايــــن كه كمبود دارايــــی و اموال متهمان و 
همچنين پيچيدگی و طوانی شدن تحقيقات، 
موجب سخت شدن روند رسيدگی به اين 

پرونده  ها می شود.
وی با اشــــاره به نمونه های متعدد از 
اين پرونده ها در استان های مختلف مربوط 
به تعاونی های مسكن، موسسات اعتباری و 
نظاير آن، اظهار داشت: هر چند وقت يكبار 
موضوعی طرح و هزاران نفر گرفتار می شوند؛ 
مطالبات از دستگاه قضايی افزايش می يابد 
و متاســــفانه برخی پرونده ها هم به سرانجام 

خوبی نمی رسد.

دادستان تهران عدم نظارت بانک مركزی 
و وزارت صنعــــت، معدن و تجارت را به 
عنوان حلقه مفقوده شــــكل گيری اين قبيل 
پرونده ها اعام كرد و افزود: مطابق تحقيقات، 
بانک مركزی نسبت به شركت های ليزينگ 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد 
كســــانی كه نمايندگی فروش خودرو دارند 
نظارت هــــای كافی را اعمال نمی كند و در 
سايه عدم نظارت اين نهادها، اكنون با تشكيل 
پرونده  هايی مواجه هستيم كه افراد زيادی را 

گرفتار كرده است.
جعفری دولت آبادی با اشاره به تجمعات 
اخير شكات اينگونه پرونده ها مقابل ساختمان 
دادســــتانی تهران برای پيگيری مطالباتشان، 
گفــــت: برای نمونه 6000 نفر در دو پرونده  

سكه ثامن و طافروشی شكايت كرده اند.

دادستان تهران خطاب به نهاد های متولی 
اين موضوع گفت: دستگاه های دولتی وقتی 
مجوز می دهند بايد تا آخرين مرحله نظارت 
كنند تا از بروز اين اتفاقات جلوگيری شود؛ 
همچنين نســــبت به چگونگی اعمال امتياز 
اعطاء شده نظارت كامل كنند.از سوی ديگر 
مردم هم برای پيش خريد خودرو بررســــی 
اجمالی انجام دهند و به صرف تبليغات اين 

شركت ها اكتفا نكنند.
سلب اعتماد مردم ؛ نقطه آغاز آسيب 

جعفری دولت آبادی در بخش ديگری 
از سخنانش گفت: اكنون كشور درگير جنگ 
اقتصادی اســــت و نبايد اجازه داد مردم در 
اين جنگ آسيب ببينند، يا اعتماد آن ها از بين 
برود؛ ســــلب اعتماد آن ها، نقطه آغاز آسيب 

خواهد بود.

دادستان تهران تاكيد كرد: پايان دادن به 
تشكيل شركت های صوری، يكی از راهكار ها 
برای مبارزه با فســــاد است، سازمان ثبت و 
اسناد كشور بايد اين موضوع را مورد توجه 
قرار دهد؛ زيرا تشكيل بسياری از پرونده های 
قضايی كه شــــكات فراوانی دارد، به ثبت 

شركت های صوری بر می گردد.
دادستان تهران بر مشخص شدن متولی 
ســــامانه مرتبط با پيش فروش خودرو تاكيد 
كرد و گفت: تاكنون چند بار هشــــدار داده 
شــــده است تا دستگاه هايی كه در اين زمينه 
مســــئوليت دارند، بر اقدامات اين شركت ها 
نظارت كنند. بنابراين دستگاه ها بيش از گذشته 
نظارت كنند و بدانند كه اگر وظيفه خود را 
به درســــتی انجام ندهند، تعقيب قضايی در 

انتظار آن ها خواهد بود.

ســـرويس خبر: سومين جلسه 
رسيدگي به اتهام هاي 4 نفر از متهمان 
پرونده شركت دومان توكان به رياست 
قاضي صلواتي در شعبه چهارم دادگاه 
ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي به 
صورت علني برگزار شـــد وجلسه 

چهارم نيز امروز برگزار مي شود. 
صفريان نماينده دادستان پس از 
حضور در جايگاه گفت: حرف هاي 
من بر محور اظهارات و ادعا هاي قبلي 
آقاي دومان ســـهند است كه به آن ها 

پاسخ خواهم داد. 
وي گفـــت: متهم در خصوص 
طواني شدن روند رسيدگي اعتراض 
داشته و معتقد بود كه نحوه تحقيقات 
و بازپرسي عمدا طواني شده است تا 
اين پرونده به دادگاه ويژه ارجاع شود 
در حالـــي كه اين ادعا اصا صحيح 
نيست در خصوص اين پرونده ها با 
توجـــه به تخصصي بودن پرونده و 
نيز شمار زياد شكات طواني شدن 
روند تحقيقات يک امر طبيعي است. 
نماينده دادستان ادامه داد: مطلب ديگر 
اين بود كه اين پرونده اصا شـــاكي 
نداشـــته است و بدون داشتن شاكي 
تشكيل شده است. در اين خصوص 
بايد گفت: اواً اين كه با بررســـي 
پيامک هاي موجود در فضاي مجازي 
در خصـــوص اين متهمان مي توانيم 
اثبات كنيم كه خود متهمان در جريان 
بودند كه برخي از سپرده گذاران شاكي 
اين پرونده هســـتند و نسبت به اين 
موضوع شكايت كرده اند كه به عنوان 
نمونه مي توان به پيامک هاي خانم ندا 

مختارزاده اشاره كرد. 
وي گفـــت: مطلب بعدي اين 
است كه دادستاني به هيچ عنوان مطابق 
با ماده290 آيين دادرسي مدني ملزم به 
شكايت شكات نيست. طبق صراحت 
ايـــن ماده هر كجا كه حقوق ملت و 
اشخاص پايمال شده باشد دادستاني 
مي تواند بدون نياز به شاكي خصوصي 

به پرونده ورود كند. 
او به يكي ديگر از اظهارات آقاي 

دومان سهند كه در جلسه قبل به آن 
اشـــاره كرده بود پاسخ داد و گفت: 
آقاي دومان در جلسه قبل گفته اند كه 
اقرار به تنهايي سند نيست و ما فقط 
به اقرار ها بسنده كرده ايم در حالي كه 
بايد دانست كه دادسرا صرفا به اقرار ها 
بسنده نكرده است بلكه به ادله ديگري 

هم توجه داشته است. 
وي بـــه يكي ديگر از ادعا هاي 
متهم مبني بر نداشتن باديگارد اشاره 
كرد و گفت: ادعاي اين متهم كه من 
اصا باديگارد نداشـــته ام و زندگي 
ساده اي دارم، كذب است و براساس 
اســـناد و مدارک كه دو نمونه آن را 
مي توانيد اكنون ببينيد اين فرد باديگارد 
داشته است. در ادامه قاضي صلواتي 
از كارشناس دادگستري خواست در 
جايگاه حاضر شده و به دفاع از كار 

كارشناسي خود بپردازد. 
كارشناس رسمي دادگستري پس 
از حضور در جايگاه گفت: با توجه به 
اظهارات جلسه قبل آقاي دومان ازم 

است چند نكته بيان شود. 
وي گفـــت: در خصوص منابع 
و مصارف متهمان نشان مي دهد كل 
گردش حساب ها560 ميليارد تومان 
بوده اســـت كه در 46 فقره حساب 
گردش داشـــته است كه حدود280 
ميليارد تومان واريزي و حدود همين 
مقدار يعني280 ميليارد تومان برداشتي 

بوده است. 

او گفت: بـــا توجه به اين كه 
اين حساب ها و افراد جابه جايي هايي 
هم داشـــته اند اين نقل و انتقال ها از 
حساب ها حذف شده است و خالص 
واريزي هـــا 141/5 ميليارد تومان به 
دســـت آمده است كه شامل سود و 
سپرده بانكي و سرمايه گذاري مي شود 
البتـــه ميزان مصارف هم حدود 141 

ميليارد تومان بوده است. 
كارشـــناس دادگستري گفت: 
حـــدود70 درصد را توانســـته ايم 
شناسايي كنيم كه از جانب چه كساني 

بوده است. 
وي افـــزود: حدود 94 ميليارد 
تومان سرمايه گذاران واريز كرده اند، 
حدود40 ميليارد تومان نامشـــخص 
اســـت كه از كجا هزينه شده است 
حدود250 ميليون تومان درآمد هتل 
و رســـتوران بوده است. حدود 75 
ميليون تومان سود سپرده بانكي بوده 
است و حدود 7 ميليارد تومان وجوه 
افراد ديگري بوده است كه ارتباطشان 

مشخص نيست. 
در ادامه جلسه دادگاه متهم دومان 
سهند براي ادامه دفاعيات در جايگاه 
قـــرار گرفت. قاضي صلواتي پيش از 
آغاز دفاعيات متهـــم به وي تذكر 
داد و گفـــت: مواظب اظهارات خود 
باشيد و به كسي توهين نكنيد در غير 
اينصورت برابر مقررات با شما رفتار 

خواهد شد. 

رئيـــس دادگاه خطاب به متهم 
پرسيد: تعيين سود در شركت بر چه 
اساسي انجام مي گرفت. شما سود هايي 
تا سقف40 درصد پرداخت كرده ايد. 

متهم پاسخ داد: ميزان سود باا در 
قرارداد هايي كه درجلسه قبلي دادگاه 
اشاره شد تا40 درصد بوده است؛ اما 
سود ماهيانه نبوده است. بلكه قرارداد 

مشاركت بوده است. 
قاضـــي صلواتي پرســـيد: در 
كدام پروژه و چه مقدار اين ســـود 

را داده ايد؟
متهم پاســـخ داد: پروژه آژانس 
مســـافرتي اريكه فارس ايرانيان كه 
تور هاي نوروزي آن80 درصد سودآور 
بوده اســـت، اما چون بازداشت شدم 
نتوانســـتم آن را اجرايي كنم. اينكه 
من سود40 درصد به كسي پرداخت 

كرده ام را قبول ندارم. 
قاضي خطاب به متهم گفت: اين 
ســـود پرداخت شده است بر اساس 
گزارش حسابرسي 15 نفر، 8 الي40 
درصد سود دريافت كرده اند. اقارير 
مستند شـــما مبني بر زيان ده بودن 
شركت در پرونده وجود دارد شما با 
هيچ كشتيراني و سازمان هواپيمايي 

قرارداد نداشته ايد. 
متهم دوباره از پذيرش پرداخت 
سود40 درصد استنكاف كرد و قاضي از 
كارشناس رسمي دادگستري خواست 

در اين رابطه توضيح دهد.   

روزانه 10 بيمار نيازمند پيوند عضو برگزاري سومين جلسه دادگاه متهمان پرونده دومان توکان
جان مي بازند

سرويس شهرستان ها: رئيس مركز مديريت پيوند و امور بيماري هاي 
وزارت بهداشت گفت: 25 هزار نفر در كشور در ليست انتظار پيوند عضو 
قرار دارند كه به دليل كافي نبودن شمار اهداي عضو، هر روز هفت تا10 

نفر از اين افراد جان خود را از دست مي دهند.
دكتر مهدي شادنوش در نخستين دوره آموزش تخصصي و مديريتي 
فراهم آوري اعضاي پيوندي استان كرمانشاه، پيوند اعضا را قله پزشكي دنيا 
دانست و با اشاره به اهميت اين امر در احيا و زنده كردن مجدد انسان ها، 
گفت: از ســـال 79 كه قانون پيوند اعضا در مجلس به تصويب رســـيد تا 
پايان سال 96، ميزان پيوند اعضا در ايران رشدي 60 درصدي داشته، اما 

اين رشد هنوز جوابگوي ميزان نياز كشور نيست.
وي به وقوع ساانه 16هزار حادثه ناشي از تصادفات در كشور اشاره 
كرد و گفت: حدود پنج تا شش هزار نفر از اين افراد حادثه ديده، دچار 
مرگ مغزي مي شوند كه 2500 تا چهار هزار نفر از آنان قابليت اهداي عضو 
دارند.او شمار ساانه اهداي عضو در ايران را كمتر از 1000 نفر اعام كرد 
و گفت: سال 96 شمار اهداكنندگان عضو در ايران 926 نفر بوده است.

رئيس مركز مديريت پيوند و امور بيماري هاي وزارت بهداشـــت بر 
لزوم فراهم كردن زيرســـاخت و فرهنگ سازي براي باا بردن آمار اهداي 
عضو دركشور تاكيد كرد و گفت: سال 96 شمار افراد دارنده كارت اهداي 
عضو در كشور به پنج ميليون نفر رسيد.به گفته وي، كسب رضايت اهداي 
عضو از خانواده افراد مرگ مغزي شـــده در ايران بين 6 تا 90 ســـاعت 
زمان مي برد؛درحالي كه اين زمان در كشـــورهاي پيشرفته فقط يک تا دو 
ســـاعت اســـت.او گفت: از سال 79 تا پايان سال گذشته بيش از 46 هزار 
و 700 پيوند كليه افراد زنده و افراد مرگ مغزي شده، 5500 پيوند كبد، 
1042 پيوند قلب، 151 پيوند ريه، 263 پيوند لوزالمعده و 52 پيوند روده 

در كشور انجام شده است.
شادنوش به وضع اهداي عضو در استان كرمانشاه اشاره كرد و گفت: 
از جمعيت دو ميليون نفري اين اســـتان، ســـاانه50 نفر دچار مرگ مغزي 
مي شـــوند كه شـــماري از آنها مي توانند با اهداي عضو سبب نجات جان 
ديگر افراد بيمار نيازمند پيوند شوند.وي با بيان اين كه در استان كرمانشاه 
از سال90 امكان پيوند به بيماران نيازمند فراهم شده است، گفت: در هفت 

سال گذشته فقط 29 اهداي عضو در كرمانشاه انجام شده است.
مديرعامل انجمن اهداي عضو ايران هم دراين نشســـت گفت: پايان 
سال گذشته شاخص اهداي عضو )در يک ميليون نفر جمعيت( در ايران 
به 11/8 رسيد؛ درحالي كه با توجه به آمار بااي مرگ مغزي در كشور، 

اين توان را داريم كه آن را تا چهار برابر افزايش دهيم.
كتايون نجفي زاده، با بيان اين كه اهداي عضو مسأله اي اجتماعي و ملي 
است كه بايد براي ترويج آن در جامعه فرهنگ سازي كنيم، افزود: ضروري 
است براي مردم فرهنگ سازي كنيم كه افراد مرگ مغزي در واقع مرده هايي 

هستند كه تنها قلب شان براي مدتي كوتاه تپش دارد.
 وي رشد اهداي عضو در ايران را از سال 79 تا پايان سال گذشته 
خوب توصيف كرد و گفت: سال 79 شاخص اهداي عضو در كشور براي 
هر يک ميليون نفر، دو دهم درصد بود كه اين رقم در سال 96 به 11/58 

رسيده كه پيشرفت خوبي است.

سرويس خبر: معاون مبارزه با 
ســـرقت پليس آگاهي ناجا گفت: 
سامانه نما براي ثبت اموال مسروقه 
و در نهايت شناسايي اموال راه اندازي 

شد.
ســـرهنگ رضا موذن افزود: 
شماره سريال اموالي كه به سرقت 
مي رود در اين سامانه ثبت مي شود 
تا بعد از كشـــف، به صاحبان آن 
بازگردانده شـــود. وي اضافه كرد: 
اموالي كه شماره سريال داشته باشد 
و به سرقت رفته باشد، در اين سامانه 
ثبت مي شـــود اما اموالي كه شماره 
سريال نداشته باشد در اين سامانه 
ثبت نخواهد شـــد چرا كه يكي از 

راه هاي دسترسي به اموال مسروقه، 
شماره سريال آن است.

او گفت: هموطنان بايد سرقت 
از امـــوال خود را با ذكر شـــماره 
سريال اموال به پليس اطاع بدهند. 
پليس شـــماره سريال ها را در اين 
سامانه ثبت مي كند تا پس از كشف 
و شناســـايي، اموال مسروقه به آن 

بازگردانده شود.
 موذن افزود: از ســـوي ديگر 
وقتي اموال مسروقه كشف مي شود 
در بســـياري مواقع به مالكان اموال 
مســـروقه دسترسي نداريم چرا كه 
افراد شـــماره سريال اموال خود را 

اعام نكرده اند.

او از هموطنان خواســـت كه 
شماره ســـريال اموال خود را در 
جايي ثبت كننـــد كه در صورت 
سرقت، اين شـــماره را در اختيار 

پليس قرار دهند.
معاون مبارزه با سرقت پليس 
آگاهـــي ناجا گفـــت: با توجه به 
نوسانات بازار و افزايش قيمت طا 
و ارز و نگهـــداري آنها در منزل، 
ميزان ســـرقت از منزل در ماه هاي 
اخير هفت تا هشت درصد نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته بيشتر شده 
است بر اين اساس ضروري است تا 
شهروندان حتماً شماره سريال اموال 

خود را در دست داشته باشند.

زاهدان - خبرنگار اطاعات: معاون دادستان زاهدان 
از اجرای طرح امنيتی در اين شـــهر به دستور شورای 

تامين استان سيستان و بلوچستان خبر داد.
 ايـــن طرح امنيتی بدنبال اقدام ناجوانمردانه هفته 
گذشته در به شهادت رساندن سرگرد غامحسين جان 
دوســـت مامور پليس راهنمايی و رانندگی زاهدان با 
هدف شناسايی عامان اين جنايت و پاكسازی مناطق 

آلوده اين شهر آغاز شده است.
علی اكبر صفرزاده  با بيان اين كه براساس دستور 
شورای تامين سيستان و بلوچستان و اقدامات دادستانی 
اين طرح امنيتی با ســـه دستور كار در زاهدان به اجرا 
در آمده است، افزود: در گام نخست ماموران انتظامی 
موظف به شناسايی عوامل اين حادثه هستند كه تاكنون 
هم سرنخ های خوبی در اين باره بدست آمده است.در 
گام بعدی ماموران نيروی انتظامی با توان حداكثری خود 
به پاكسازی مناطق آلوده زاهدان می پردازند كه اولويت 

آنان ابتدا منطقه و محدوده ميدان كوثر محل شـــهادت 
شهيد جان دوست و بعد از آن ديگر مناطق شهر است. 
وی تاكيد كرد: هدف از اين پاكسازی برخورد با اراذل 
و اوباش، مجرمان سابقه دار و حرفه ای و جلوگيری از 
انواع جرائمی است كه در اين مناطق به وقوع می پيوندد. 
صفرزاده افزود: برقراری پست های ايست و كنترل های 
مقطعی در مناطق مختلف شـــهر به منظور برخورد با 
خودروهـــای پاک مخدوش و توقيف بلند مدت آنها 

سومين دستور كار طرح امنيتی است.
عصر ســـه شنبه گذشـــته دو فرد مسلح سوار بر 
يک موتورسيكلت، خودرو گشت راهنمايی و رانندگی 
شهرستان زاهدان را هنگام انجام وظيفه و برقراری نظم 
و امنيت ترافيكی در حوالی ميدان كوثر مورد حمله و 
رگبار گلوله قرار دادند كه بر اثر آن سرگرد غامحسن 
جان دوست به درجه رفيع شهادت نائل آمد و يک نفر 

سرباز وظيفه هم مجروح شد.

سامانه ثبت اموال مسروقه راه اندازي شد آغاز اجرای طرح امنيتی در زاهدان 

سرويس شهرســـتانها: پرستاران درسالروز 
مياد اســـوه صبر و ايثار حضرت زينب كبري 

)س( تجليل شدند. 
همزمان با سالروز مياد اسوه صبر و ايثار 
حضرت زينب كبري )س( و روز پرستار، مسئولين 
شهرستان پاكدشت با حضور در بيمارستان هاي 
شهداي پاكدشت و زعيم و اهداي شاخه گل به 
پرستاران، از زحمات شبانه روزي آنها براي درمان 

بيماران تقدير كردند.
همچنين در ويژه برنامه جشـــن وادت 
حضرت زينب كبري )س( و روز پرســـتار كه 
در بيمارســـتان شهداي پاكدشت برگزار شد از 
پرستاران نمونه شاغل در بخش هاي مختلف اين 

بيمارستان با اهداي لوح تقدير، قدرداني شد.
در مراســـمي از پرستاران و بهياران نمونه 
بيمارستان امام حسين )ع( زنجان هم تجليل شد.

استاندار زنجان در مراسم تجليل از پرستاران 
نمونه بيمارستان امام حسين)ع( زنجان با تبريک 
سالروز وادت حضرت زينب كبري )س( گفت: 
پرســـتاران با تأســـي از قهرمان كربا حضرت 
زينب كبري بايد صبر و حوصله متانت بيشتري 

داشته باشند. 
 حقيقي با بيان اين كه به جايگاه پرســـتاري 
بايد به عنوان يک تخصص نگاه كنيم افزود: با 

توجه به اجراي طرح تحول سامت و افزايش 
سرانه تخت هاي بيمارستاني، شمار پرستاران با 

اين طرح همخواني ندارد. 
وي با تاكيد بر اجتماعي كردن ســـامت 
در جامعه گفت: داشـــتن ســـند امنيت غذايي 
تسهيل كننده تحقق اين مهم است چرا كه نقش 

قابل توجهي در افزايش سامت مردم و كاهش 
هزينه هاي درمان خواهد شد. استاندار زنجان از 
تهيه و تنظيم سند امنيت غذايي استان در آينده اي 
نزديک خبر داد. در اين مراســـم از پرستاران و 
بهياران نمونه بيمارســـتان امام حسين )ع( زنجان 

تجليل شد. 

تجليل از پرستاران نمونه 2 متهم سوء قصد به کارمند ارشاد 
سيستان و بلوچستان دستگير شدند 

زاهدانـ  خبرنگار اطاعات: دادســـتان عمومي و انقاب زاهدان از 
شناسايي و دستگيري 2 نفر از عوامل اصلي سوء قصد به مسئول حراست 

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسامي سيستان و بلوچستان خبر داد. 
حجت ااسام والمسلمين علي موحدي راد در اين باره اظهار داشت: 
دو نفر تير امســـال با اجير كردن چهار جوان و تطميع آنان نقشـــه قتل و 
سوءقصد به جان مسئول حراست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسامي سيستان 
و بلوچستان را طراحي كردند كه خوشبختانه در اين مسير ناكام مي مانند. 

وي اضافـــه كرد: يک خانم كـــه كارمند نهاد كتابخانه زهک بوده با 
همراهي رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسامي اين شهرستان به دليل خصومت 
شـــخصي اقدام به اين كار كرده اند كه ابتدا چهار متهم دســـتگير و پس از 
انجام تحقيقات اوليه با قرار وثيقه آزاد شـــدند اما 2 متهم اصلي دســـتگير 

شدند و در بازداشت هستند. 
او با تحسين از اقدامات و عملكرد سربازان گمنام امام زمان )عج( در 
اين رابطه گفت: حسب گزارش شفاهي ضابطان ظاهراً به دليل موافقت نكردن 
مســـئول حراست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسامي سيستان و بلوچستان 
با گرفتن پست جديد آن خانم در نهاد كتابخانه اين سوءقصد انجام شده 
است اما براي مشخص شدن ابعاد موضوع تحقيقات تكميلي در رابطه با 

اين پرونده ادامه دارد و با متهمان طبق قانون برخورد خواهد شد.  
اسماعيل سعيدي مسئول حراست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسامي 
سيستان و بلوچستان هشتم تيرامسال توسط افراد ناشناس مورد اصابت گلوله 
قرار گرفت و بعد از انجام عمل جراحي پس از چند روز از بيمارســـتان 

ترخيص شد.

کشف کنسروهاي حاوي موادمخدر 
در فرودگاه  امام خميني)ره(

سرويس حوادث: پنج شبكه توزيع موادمخدر دردوهفته گذشته درتهران 
بزرگ متاشي شدند. 

سرهنگ محمد بخشنده رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران دراين 
باره اظهار داشت: با رصد اطاعاتي در پليس مبارزه با مواد مخدر تهران 
و با همكاري پليس مبارزه با مواد مخدر فرودگاه امام خميني)ره(، محموله 

شيشه جاسازي شده در انواع كنسروهاي خوراكي كشف شد.
وي با اشـــاره به اين كه كنســـروهاي خوراكي حاوي بسته هاي ماده 
مخدر شيشه به مقدار 17 كيلوگرم بود، افزود: 3 نفر از قاچاقچيان قصد 
داشتند، كنسروهاي حاوي بسته هاي موادمخدر شيشه را از كشور خارج و 
به مقصد اندونزي منتقل كنند.    او اضافه كرد: اين محموله فقط براي قاچاق 
موادمخدر در حال توزيع بود و به هيچ عنوان در فروشگاه هاي كشور چنين 
محصوات آلوده اي وجود ندارد. رئيس پليس مبارزه با موادمخدر تهران در 
باره شناسايي 4 توزيع كننده كيک هاي آغشته به ماده مخدر گل در فضاي 
مجازي، اضافه كرد: با رصد اطاعاتي دايره فتاي پليس مبارزه با مواد مخدر 
در فضاي مجازي، مقدار 2 كيلو و 750 گرم كيک آغشـــته به ماده مخدر 
گل كشف شد و 4 نفر در اين رابطه دستگير شدند. وي درباره جزئيات 
كيک هاي آلوده به شيشه گفت: اين افراد كيک هاي آلوده را در مهماني ها ، 
پارتي هـــا و تولد هـــا توزيع مي كردند به طوري كه در هر يک كيلوگرم از 

كيک ها مقدار 500گرم ماده مخدر شيشه مخلوط كرده بودند.

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

بر�بر ��� صا��� هيأ� موضو� قانو� تعيين تكليف �ضعيت ثبتي ���ضي � ساختما� ها� 
فاقد سند �س���مي مس���تقر �� ��حد ثبتي با�� تصرفا� مالكانه � بالمعا�� متقاضي 
�يل �لذكر محر� گر�يد� �س���ت. لذ� به منظو� �طال� عمو� مر�تب �� �� نوبت به فاصله 15 
��� �گهي مي ش���و� �� صو�تي كه �شخا� نسبت به صد�� سند مالكيت �عتر�ضي ��شته 
باش���ند مي تو�نند �� تا�يخ �نتش���ا� ��لين �گهي به مد� 2 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��� س���ند مالكيت صا�� خو�هد شد. ضمنا� صد�� سند مالكيت مانع �� 

مر�جعه متضر� به ���گا� نخو�هد شد. 
1� �قا� فريد�� شحيطا� فر�ند ها�� به شما�� شناسنامه 964 صا��� �هو�� به شما�� 
ملي 1752161882 نس���بت به يك قطعه �مين مز��عي به مس���احت 279521/04 
مترمربع �� قس���متي �� پال� 10 �صلي ��قع �� بخش 7 �هو�� � خريد��� شد� �� �قايا� 

محمدحسين � محمدتقي ��لتي � محمد�ضا ��لتي فر�ند�� حاجي خا� ��لتي.
تا�يخ �نتشا� نوبت ���: 1397/10/8

تا�يخ �نتشا� نوبت ���: 1397/10/23
خليلي ���� -�ئيس ثبت �سنا� � �مال� شهرستا� با�� 5/2486/�/�لف

�� پر�ند� كالس���ه 950615/� �� ���گا� عمومي� شعبه 1 هيرمند� 
كب�ر� �بر�� فر�ند گلمير ���خو�ستي به طرفيت مهد� چاپا�� 
فر�ند غالمحسين مبني بر طال� به �ليل مفقو��الثر بو�� ��� تقديم 
نمو�� �ست. چنانچه ش���خص يا �شخاصي �� نامبر�� �طالعي ���ند به 

�طال� �ين محكمه برسانند.
مدير �فتر ���گا� حقوقي شعبه ��� ���گا� عمومي (حقوقي) 
���گستر� شهرستا� هيرمند � ����� كالنتر�

رونوشت آگهي حصر وراثت
�قا� قا�� حق�ي ����� شناسنامه شما�� 120 به شر� ���خو�ست به كالسه 701283/�67 �� �ين 
ش���و�� ��خو�ست گو�هي حصر ���ثت نمو�� � چنين توضيح ���� كه ش�ا����� �سماعيل حقي به 
شناسنامه 3 �� تا�يخ 96/9/26 �قامتگا� ��ئمي خو� بد��� �ندگي گفته ��ثه �� مرحو� منحصر �ست 
به: 1� �مير 2� ناجي 3� قا��4� نس���رين 5� �فيعه 6� نافيه (حقي فر�ند�� متوفي) 7� خانز� پو� جاسم 
فر�ند كريم همسر متوفي. �ينك با �نجا� تشريفا� مقدماتي ��خو�ست مزبو� به �ستنا� ما�� 362 قانو� 
�مو� حسبي �� �� يك نوبت �گهي مي نمايد تا هر كسي �عتر�� ���� � يا �صيت نامه �� متوفي نز� �� باشد 

�� تا�يخ نشر �گهي ظر� يك ما� به شو�� تقديم ���� � �ال گو�هي صا�� خو�هد شد. 
�ئيس شعبه 67 شو��� حل �ختال� ���ميه 

آگهي دعوت سهامداران براي تشكيل مجمع عمومي فوق العاده 
در شركت سهامي خاص شركت رساقطعه خودرو جاهد

ثبت شده به شماره 844 اداره ثبت گلپايگان و شناسه ملي 10860062782
بدينوس����يله �� كليه سهامد���� ش����ركت �عو� مي شو� تا �� جلس����ه مجمع عمومي 
فو� �لعا�� كه س����اعت 11:00 مو�� 97/11/16 �� ����: ته����ر��� فلكه ��� صا�قيه� 
بلو���يت �له كاشاني� نبش ش����اهين جنوبي� كوچه عزتي پو�� پال� 62 تشكيل مي گر��� 

حضو� به هم �سانيد. �ستو� جلسه: � �تخا� تصميم �� خصو� �نحال� يا بقا� شركت
هيأ� مدير�

آگهي تجديد مناقصه عمومي 
ش�ركت شير پاستو�يز� پگا� خر�س�ا� �� نظر ����� تأمين �قال� مو����ليه 
 (عس���ل� ش���ير� خرما� پو�� نا�گيل� پو�� كاكائو� ش���كر � ...) � بسته بند�

(�به 2 كيلوئي� بطر� ��� 1250 � 1500 سي س���ي� كفي ماست� ني � ...) 
مو�� نيا� خو� �� �� طريق برگز��� تجديد مناقصه عمومي �� �شخا� حقيقي 
� حقوقي ��جد شر�يط به مد� يك سا� تأمين نمايد. لذ� شركت كنندگا� �� 
مناقصه فو� مي تو�نند جهت ��يافت شر� � تعد�� �قال� � بر� شر�يط � ��سا� 
پاكت ها� مناقصه� حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� شنبه مو�� 1397/10/29 
به ��حد �مو� قر�����ها� شركت ��قع �� كيلومتر 13 جا�� مشهد قوچا� مر�جعه 
www.khorasan.pegah.ir :���� يا به سايت �ينترنتي ش���ركت به � 

مر�جعه نمايند. تلفن تما�: 35420725�051

 آنفلوانزاي خوکي در گرجستان
 15 قرباني گرفت

گرجســـتان: شمار تلفات ويروس آنفلوانزاي خوكي در گرجستان به 
15 نفر رسيد.

منابع خبري گرجستان به نقل از رئيس مركز ملي نظارت بر بيماري و 
بهداشـــت عمومي اين كشـــور اعام كردند: 5 نفر از فوتي ها براثر آنفلوانزاي 
خوكي در باتومي جمهوري خودمختار آجارستان جان خود را از دست داده 
اند. وي افزود: شـــمار افراد مراجعه كننده به مراكز درماني به علت ويروس 
آنفلوانزاي خوكي از 616 نفر به 845 نفر رسيده است و شمار افرادي كه تحت 
مراقبت هاي ويژه قرار گرفته اند هم از 39 نفر به 44 نفر  افزايش يافته است.

سرويس حوادث:  پسر جواني 
كــــه با فريب دادن يک دختر جوان 
و فيلمبرداري از او اقدام به اخاذي 
ميليوني كرده است، بازداشت شد. 

سرهنگ تورج كاظمي رئيس 
پليس فتاي تهران دراين باره گفت: 
دختر 17ساله اي  با مرجوعه قضايي به 

مقر پليس فتاي تهران بزرگ مراجعه 
كرد و به مأموران گفت: در يكي از 
شبكه هاي اجتماعي با پسر جواني 
به نام دانيال آشــــنا شدم دانيال پس 
از حضور در محل ماقات از دختر 
جوان خواسته به خانه شان برود. پس 
از حضور اين دختر درخانه ناگهان 

پســــر جوان با كتک كاري و تهديد 
نقشه شومش را اجرايي كرده است. 
پس از آن دختر جوان به خانه برگشته 
اما متهم يک فيلم از رفتارش با اين 
دختر را برايش ارسال و تهديد كرده 
كه اگر به او پول ندهد، فيلم را در 
فضاي مجازي منتشر خواهد كرد.  

رئيس پليس فتاي تهران بزرگ 
با بيان اين كه اين دختر النگو طاي 
خود را براي بــــاج دادن به دانيال 
فروختــــه بود، افزود: زماني كه اين 
پسر دوباره درخواست پول و رابطه 
غيراخاقي داشته اين دختر به پليس 

فتا مراجعه و شكايت كرد. 

  تبهکار فضاي مجازي دستگير شد

فرانسه:حادثه نشت گاز و انفجار در مركز پاريس، به مرگ چهار نفر 
انجاميد.

اين حادثه ديروز در يک نانوايی رخ داد . بنابر اعام مقامات محلی 
32نفر در پی اين حادثه مجروح شدند كه وضع هشت نفر از آنان وخيم 

گزارش شده  است.
به گزارش اسپوتنيک نيوز، در گزارش های اوليه شمار زخمی ها 36نفر 
اعام شـــده بود كه چهار نفز از آنها از جمله دو آتش نشـــان بر اثر شدت 

جراحات جان باختند. 

انفجار گاز در پاريس،4 قربانی گرفت
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اخبار کوتاهایران با غلبه بر ویتنام به مرحله حذفی صعود کرد

بررسی 5 هزار پرونده فوتبالی در دادگاه حکمیت ورزش
بنیانگذار انجمن بین المللی 
زنان حقوقدان ورزش���ی جهان 
)ویسا( از بررس���ی پنج هزار 
پرون���ده حقوقی ویژه فوتبال در 
دادگاه بین المللی حکمیت ورزش 
)cas( در س���ال 2017 خبر داد و 
گفت: از این تعداد سه هزار پرونده 
تعیین تکلیف شده اند.»مانی شرر« 

سوئیسی یکی از زنان حقوقدان موفق جهان که برای حضور در نخستین کنگره 
بین المللی حقوق ورزشی زنان جهان به تهران سفر کرده است، این آمار را 
در گفت و گو با ایرنا اعام و یادآور شد: همچنین 2 هزار پرونده فوتبالی 
دیگر در دادگاه َکس مربوط به سال 2017 باز است.وی می گوید: بیشترین 
پرونده حقوق ورزشی مربوط به فوتبال در موضوع قراردادهاست که باشگاه 
ها به بازیکنان پرداخت نمی کنند، یا دیر پرداخت می شود و یا بدون رعایت 

تعهدات در متن قراردادهای فوتبالیست ها پرداخت نمی شود.
جهانبخش و آزمون جزو 5 بازیکن گران قیمت جام ملت های آسیا

دو ستاره تیم ملی کشورمان جزو 5 بازیکن گران قیمت جام ملت های 
آسیا 2019 قرار گرفتند.به گزارش خبرگزاری فارس، سایت فاکس اسپورت 
 درحالی که مس���ابقات جام ملت های آس���یا 2019 در حال برگزاری است 
5 بازیک���ن گران قیمت این تورنمنت را معرفی کرد.علیرضا جهانبخش و 
سردار آزمون به ترتیب با 18 میلیون یورو و 9 و نیم میلیون یورو در  رده 
دوم و چهارم گران ترین بازیکنان جام قرار گرفتند. سون ستاره کره جنوبی 

با 50 میلیون یورو در رده نخست گران قیمت ترین قرار گرفت.
دوران پرافتخار اندی ماری تمام مي شود

تنیس���ور بریتانیایی در 1۴ س���ال دوران 
حرفه ای اش عناوین متعددی به دس���ت آورد.به 
گزارش ایسنا، اندی ماری یکی از پرافتخارترین 
تنیسورهای جهان، اعام کرد در سال جاری از 
جهان تنیس خداحافظی می کند. تنیسور بریتانیایی 
با چشمان گریان گفت که مشکل جسمانی اش 
اجازه نمی دهد بیش از این در رقابت ها حضور 
داشته باش���د. ماری امیدوار است در مسابقات 
ویمبلدون هم شرکت کند اما ممکن است تنیس اپن استرالیا آخرین حضورش 
باشد. ماری دوران حرفه ای خود را در سال 2005 با حضور در تنیس ویمبلدون 

آغاز کرد. او تنها 18 سال داشت و در دور سوم این رقابت ها حذف شد.
روز فوق العاده هاردن و شکست سنگین كلیولند

تیم بس���کتبال هیوستون با درخشش فوق  العاده ستاره خود موفق شد 
کلیولند را از پیش رو بردارد.به گزارش خبرگزاری فارس، رقابت های لیگ 
بسکتبال NBAدر حالی پیگیری شد که تیم بسکتبال هیوستون موفق شد در 
روز فوق العاده جیمز هاردن شکست سنگینی را به کلیولند کاوالیرز تحمیل کند.

در این بازی که 1۴1 بر 113 به سود هیوستون به پایان رسید، جیمز هاردن 
در مدت زمان 30 دقیقه ۴3 امتیاز، 10 ریباند و 12 پاس منجر به گل داشت. 

جیمز با این آمار تریپل دبل کرد و 8 پرتاب سه امتیازی موفق هم داشت.

تیم ملی فوتبال ایران با برتری 2 بر صفر مقابل ویتنام، 
جواز حضور در مرحله حذفی جام ملت های آس���یا را 

کسب کرد.
به گزارش ایرنا؛ تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار 
خود در جام ملت های آسیا 2019 به مصاف ویتنام رفت و 
با ارائه نمایش مناسب به برتری 2 بر صفر رسید تا با 6 امتیاز 

صعود خود به مرحله یک هشتم نهایی را قطعی کند.
این دیدار از ساعت 1۴ و 30 دقیقه دیروز در ورزشگاه 
»آل نهیان« شهر ابوظبی و از گروه چهارم مسابقات برگزار 
شد. قضاوت این دیدار را »محمد تقی الجعفری« سنگاپوری 

برعهده داشت.
کارلوس کی روش تیم ایران را با سه تغییر نسبت به 
دیدار گذشته روانه میدان کرد که وریا غفوری، محمدحسین 
کنعانی زادگان و سامان قدوس ، جانشین رامین رضائیان، 

سیدمجید حسینی و مهدی ترابی شدند.
ویتنام که در دیدار نخست برابر عراق با شکست سه 
بر 2 روبرو شده بود، بازی را شجاعانه آغاز کرد، اما توانی 
برای عبور از خط دفاع ایران نداشت.تیم ایران نیز با توجه به 
کوتاه قامتی بازیکنان حریف، بیشتر به ارسال های توپ های 

بلند روی آورده بود.
در دقیقه 16 نخس���تین فرصت ایران با پاس اشکان 
دژاگه ایجاد ش���د که ضربه س���امان قدوس را دروازه بان 

ویتنام مهار کرد.
تیم ایران پس از گذشت دقایقی بر سرعت بازی افزود تا 
بتواند از خط دفاعی حریف سخت کوش خود عبور کند.

ارسال های متعدد ایران در دقیقه 37 نتیجه داد و توپ 
ارسالی اشکان دژاگه را سردار آزمون به راحتی با ضربه سر 

به گل تبدیل کرد.
در نهایت نیمه نخست این دیدار با برتری یک بر صفر 
ایران به اتمام رسید تا تیم کشورمان در آستانه کسب دومین 

پیروزی و صعود قرار بگیرد.
ویتنام نیمه دوم را هجومی آغاز کرد و در دقیقه 51 
در آس���تانه گل تساوی قرار گرفت که علیرضا بیرانوند با 
واکنشی تماشایی، دروازه ایران را نجات داد.طارمی که در 
نیمه نخست کارت زرد گرفته بود در دقیقه 56 مدافع ویتنام 
را با خطای واضح متوقف کرد که با خوش شانس���ی از 

دریافت کارت زرد دوم گریخت.
 تیم ایران در نیمه دوم برای لحظاتی تحت فشار حریف 
قرار گرفت و همین امر سبب شد تا کی روش در دقیقه 
62، احمد نورالهی و مهدی ترابی را جانشین وحید امیری 

و مهدی طارمی کند.
در دقیقه 69 سردار آزمون با حرکتی انفرادی و از پیش 
روی برداشتن مدافعان ویتنام، دومین گل خود و ایران را به 
ثمر رساند. این سومین گل آزمون در جام ملت های آسیا 
2019 است.در دقیقه 78 آزمون که ستاره ایران در این دیدار 
ب���ود، جای خود را به کریم انصاری فرد داد.تعلل مدافعان 
ایران در دقیقه 88 موجب شد تا ویتنام فرصت خوبی برای 
گلزنی به دست آورد که ضربه مهاجم این تیم با اختاف 

اندکی بیرون رفت.
در نهایت س���وت داور سنگاپوری به نشان برتری 2 
بر صفر ایران به صدا درآمد تا تیم کشورمان بدون دردسر 
راهی دور بعدی شود.آخرین بازی تیم ملی ایران در مرحله 
گروهی، عصر روز چهارشنبه هفته جاری برابر عراق برگزار 

می شود.
**ترکیب ایران:

علیرضا بیرانوند، وریا غفوری، محمدحسین کنعانی 
زادگان، مرتضی پورعلی گنجی، احسان حاج صفی، امید 
ابراهیمی، وحید امیری)احمد نورالهی(، اشکان دژاگه، سامان 
قدوس، سردار آزمون)کریم انصاری فرد( و مهدی طارمی 

)مهدی ترابی(

**ترکیب ویتنام:
دانگ وان ام، دو دای مان، کوئه نگو های، بوی تین 
دانگ، دوان وان هائو، نگوین ترونگ، نگوین چون، پام دوک 
هوی)وان دای(، دو هوانگ دانگ، نگوین چوانگ های و 

پان وان دوک )نگوین فان(
ک��ی روش: در نیمه اول یک موقعیت هم به ویتنام 

ندادیم
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران می گوید تیمش با تاش 

زیاد موفق شد از سد ویتنام بگذرد.
به گزارش ایس���نا، کارلوس کی روش بعد از پیروزی 
دو بر صفر تیم ملی ایران برابر ویتنام گفت: هر دوتیم برای 
صعود بازی کردند تا به دور بعدی راه پیدا کنند. در نیمه اول 
توانستیم با بیش از هفتاد درصد مالکیت،   کار را پیش ببریم 
و یک موقعیت هم به حریف ندهیم. بازیکنانم تاش زیادی 
کردند تا به این موفقیت برسیم. اگر می توانستیم از فرصت 
هایمان بهتر استفاده کنیم، در نیمه اول گل های بیشتری را به 
ثمر می رساندیم. ما می توانستیم با دو یا سه گل به رختکن 
برویم.او افزود: وقتی نتوانستیم در نیمه اول گل های بیشتری 
بزنیم، تیم ویتنام اعتماد به نفس پیدا کرد. آن ها در نیمه دوم 

یک شوت زدند. آمار گویای همه چیز است.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره بازی تیمش مقابل 
عراق، بیان کرد: بازی با عراق همیشه خیلی مهم بوده است. 
تمام تمرکز ما روی این دیدار اس���ت. همیشه دیدار پیش 
روی، مهم ترین بازی ماست. تمام تمرکز و رویای ما روی 
بازی با عراق است. برای ما مهم است که استراتژی خودمان 
را در آن بازی تعیین کنیم. وی در واکنش به خبرنگاری که 
از روند تیم ملی ایران تمجید کرد، گفت: همینطور است. 
بازیکنان هفت گل زدند و توقعات من را برآورده کردند. از 
آن ها می خواهم فشرده بازی کنند. این سبک بازی را امارات، 
قطر و عربستان انجام نمی دهند. بازیکنانم با فشردگی باایی 
در میانه میدان بازی می کنند. در نیمه دوم بازی با ویتنام کمی 
عصبانی بودیم چون بازیکنانم می خواستند گل های بیشتری 

را به ثمر برسانند. بازیکنانم خیلی خوب بودند و عملکردی 
را دارند که از آن ها انتظار دارم.

سرمربی ویتنام: توانایی مقابله با ایران را نداشتیم
سرمربی ویتنام می گوید تیمش توانایی مقابله با شاگردان 

کی روش را نداشته است.
به گزارش ایسنا، پارک هانگ سئو، سرمربی تیم ملی 
فوتبال ویتنام بعد از شکست دو بر صفر تیمش برابر ایران 
گفت: ما توانایی مقابله با خط حمله قدرتمند و بازی محکم 
ایران را نداش���تیم. به این تیم تبریک می گویم.او درباره دو 
شکست اخیر تیمش در جام ملت ها گفت: در مدت زمان 
کوتاهی توانس���تیم تجربه خوبی را برای بازی با تیم های 
قدرتمند، مثل ایران کس���ب کنیم. باید بدانیم تیم ما جوان 
است و می تواند در آینده بهتر هم نتیجه بگیرد.سرمربی ویتنام 
درباره شانس صعود تیمش به مرحله بعدی جام ملت های 
آسیا اظهار کرد: ما باید در بازی آخرمان مقابل یمن پیروز 
شویم. می خواهیم توانایی های خودمان را نشان دهیم. باید 
بهترین بازی خود را به نمایش بگذاریم.سرمربی ویتنام در 
پایان و در پاسخ به پرسشی درباره مصاف تیمش برابر یمن 
اظهار کرد: ما باید از بهترین بازیکنان خودمان برای دیدار 
س���وم استفاده کنیم. در دو بازی قبلی شکست خوردیم و 

حاا باید با یک ریکاوری خوب آماده شویم تا نتیجه خوبی 
را در بازی با یمن کسب کنیم.

آزمون: آقای گلی برایم مهم نیست
مهاج���م تیم ملی فوتبال ایران بابیان اینکه آقای گلی 
برایش مهم نیست، گفت: مهمترین مساله، موفقیت تیم ایران 

در بازی های پیش رو است.
به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا؛ سردار آزمون که هر 
دو گل تیم کشورمان را در برتری دو بر صفر مقابل ویتنام به 
ثمر رساند، اظهار داشت: بازی سختی بود و ویتنام عملکرد 
خوبی داشت و انصافا به فکر فوتبال بازی کردن بود.وی 
افزود: این تیم را آنالیز کرده بودیم و به سه امتیاز شیرین 

رسیدیم تا خیالمان بابت صعود راحت شود.
آزمون در خصوص رس���یدن به صدر جدول گلزنان 
جام ملت های آسیا، گفت: این مساله دارای اهمیت نیست 
و اگر گلی به ثمر می رسانم، حاصل تاش تمامی بازیکنان 
است.وی با بیان اینکه هر بازی حکم فینال را دارد، ادامه داد: 

باید برابر عراق نیز به بهترین نتیجه دست یابیم.
ایران در آمار نیز برتر از ویتنام بود

تیم ملی فوتبال ایران نه تنها در نتیجه بلکه در آمار نیز 
برتری محسوسی نسبت به ویتنام داشت.

به گزارش ایرنا؛ تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار 
خود ویتنام را 2 بر صفر برد تا با 6 امتیاز صعود خود به 
مرحله یک هشتم نهایی را قطعی کند.ایران در این بازي از 

نظر آمار هم برتر بود.آمار بازی بدین شرح است:
شوت/ ایران 15، ویتنام 5

شوت داخل چارچوب/ ایران 5، ویتنام 2
مالکیت/ ایران 68 درصد، ویتنام 32 درصد

پاس/ ایران 680، ویتنام 323
دقت پاس/ ایران 68 در صد، ویتنام 6۴ درصد

خطا/ ایران 13، ویتنام 8
کارت زرد/ ایران 2، ویتنام 2
آفساید/ ایران صفر، ویتنام 3
کرنر/ ایران ۴، ویتنام صفر

نمره عالی فاکس اسپورت برای آزمون
سردار آزمون بعد از زدن دو گل در بازی برابر ویتنام 
نمره عالی 10 از 10 را از کارشناس���ان فاکس اس���پورت 

گرفت.
به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتبال ایران با برتری 2 بر 
صفر برابر ویتنام موفق شد صعود خود را به مرحله بعدی 
رقابت ها قطعی کند. سردار آزمون بعد از زدن دو گل در 
ای���ن دیدار ضمن صعود به صدر جدول گلزنان رقابت ها، 
نمره عالی 10 از 10 را از کارشناسان فاکس اسپورت گرفت.

نمرات بازیکنان ایران در بازی برابر ویتنام به این ش���رح 
است:علیرضا بیرانوند )9/10(، وریا غفوری )8/10(، محمد 
کنعان���ی زادگان )8/10(، مرتضی پورعلی گنجی )8/10(، 
احسان حاجی صفی )7/10(، امید ابراهیمی )8/10(، اشکان 
دژاگ���ه)8/10(، مهدی طارمی)8/10(، وحید امیری )8/10( 

سامان قدوس )9/10(، سردار آزمون )10/10(.

عراق با قطعی كردن صعودش به استقبال ایران آمد
تیم ملی فوتبال عراق با برتری س���ه بر صفر مقابل یمن صعود 
خود به مرحله حذفی جام ملت های آسیا را قطعی کرد و به استقبال 
دیدار حس���اس برابر ایران آمد.به گزارش ایرنا؛ تیم ملی فوتبال عراق 
در دومین دیدار خود از گروه چهارم هفدهمین دوره جام ملت های 
آس���یا با حس���اب سه بر صفر یمن را شکست داد.عراق با کسب این 
 پیروزی 6 امتیازی شد تا همچون ایران، صعود خود از گروه چهارم را 

قطعی کند.
كبدی كاران ایران و هند به پاكستان باختند

در ادامه برگزاری رقابت های 
بین المللی کبدی پاکستان، تیم های 
ملی کبدی هند و ایران، در رقابت 
های شهر ساهیوال ایالت پنجاب، 
برابر رقیب خود پاکستان دوباره 
بازی را واگذار کردند. به گزارش 
ایرنا مسابقات بین المللی سه جانبه 
کبدی، از هشتم دی ماه جاری با 
حضور تیم های ملی کبدی جمهوری اسامی ایران، پاکستان و هند 
در ش���هرهای پاکستان آغاز شده است.در نخستین دور رقابت ها در 
ورزشگاه »اقبال« شهر فیصل آباد پاکستان، تیم ملی کبدی پاکستان، رقیب 
خود تیم ایران را با نتیجه 38 بر 2۴ شکس���ت داد.در دومین دور این 
رقابت ها که در شهر »ساهیوال« ایالت پنجاب برگزار شد، تیم کبدی 
پاکس���تان، با نتیجه 38 بر 35 بر تیم ملی ایران پیروز ش���د و همچنین 
ب���ا نتیجه 38 ب���ر 30 نیز، تیم ملی هند را مغلوب خود کرد.تیم ملی 
کبدی مردان ایران در بازی های آسیایی 2018 اندونزی، با برتری قاطع 
 برابر پاکستان به دومین پیروزی متوالی در بازی های آسیایی جاکارتا 

دست یافت.
تركیب تیم منتخب كشتی فرنگی اعام شد

ترکیب تیم منتخب کش���تی 
فرنگ���ی برای حضور در تورنمنت 
بین الملل���ی جام وهبی امره ترکیه 
اعام شد. به گزارش خبرنگار مهر، 
ترکیب تیم منتخب اعزامی ایران به 
این مسابقات که در صورت موافقت 
شورای برون مرزی راهی استانبول 

می شوند به شرح زیر است:
55 کیلوگرم: پویا ناصرپور، 60 
کیلوگرم: مهدی محس���ن نژاد،  63 

کیلوگ���رم: محمدجواد رضایی، 67 کیلوگرم: حامد تاب، 72 کیلوگرم: 
امین کاویانی نژاد، 77 کیلوگرم: پژمان پشتام، 82 کیلوگرم: سعید عبدولی،  
87 کیلوگرم: محمدهادی س���اروی،  97 کیلوگرم: علی اکبر حیدری، 
130 کیلوگرم: در این وزن کادر فنی پس از ارزیابی وضعیت آمادگی 
شهاب قوره جیلی در جام تختی از میان این کشتی گیر، امیر قاسمی 
منجزی و علی اکبر یوس���فی یک نفر را به این مس���ابقات اعزام می 
کند.سرمربی و سرپرست: محمد بنا.مربیان: ایرج اسفندیاری فر، بهروز 
حضرتی پور، فرزاد ایمان علیزاده، یک مربی متعاقبا اعام می ش���ود.

داور: رضا نقی لو.
ضمنا با تصمیم کادر فنی به استثنای وزن 130 کیلوگرم، سایر نفرات 
از حضور در جام بین المللی تختی معاف هستند و اردوی تیم اعزامی 
به ترکیه از روز 6 بهمن ماه در خانه کشتی آغاز خواهد شد.رقابتهای 
بین المللی کشتی فرنگی جام وهبی امره روزهای 12 تا 1۴ بهمن ماه 

سال جاری در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود.
چهارمی ركابزن معلول ایران در آسیا

در چهارمین روز از رقابتهای دوچرخه 
س���واری قهرمانی پارا آسیا رکابزن معلول به 
مقام چهارم رسید.به گزارش ایسنا، در ادامه 
رقابت های دوچرخه سواری قهرمانی پاراآسیا 
و در کاس س���ی ۴ پاراسایکلینگ در رشته 
یک کیلومتر مهدی محمدی رکابزن معلول 
کشورمان به مقام چهارم دست یافت.مهدی 
محمدی پیش از این نیز در تعقیبی انفرادی 
پاراسایکلینگ به مدال نقره دست یافته بود.این رقابتها امروز در جاکارتا 

اندونزی به پایان می رسد.

اخبار کوتاه داخلی

فریبا محمدیان مش���کلی برای 
حضور در مجمع عمومی کمیته ملی 
المپیک ندارد و قرار است در صورت 
موافقت مجمع این اختیار را به هیات 
اجرای���ی و رییس بدهند تا در بحث 
حق رای داشتن دبیرکل و خزانه دار با 

IOCصحبت کنند.

به گزارش ایسنا، شاهرخ شهنازی، 
دبی���رکل کمیته ملی المپیک در مورد 
نشست هیات اجرایی بیان کرد: موضوع 
اصلی جلس���ه برگزاری مجمع بود و 
در مورد کسانی که در مجمع شرکت 
خواهند کرد جای بحث و گفت وگو 

داشت. برخی فدراسیون های ورزشی 
سرپرست دارند که دعوت کردیم در 
مجمع شرکت کنند.  توافق شد به لحاظ 
این که جایگاه رشته ورزشی حفظ شود 
سرپرست هایی که عضو هیات رییسه 
نیس���تند هم شرکت کنند.شهنازی در 
مورد حضور فریبا محمدیان در مجمع 
با توجه بازنشس���ته بودنش نیز گفت: 
مقرراتی نداریم که بازنشسته نتواند در 
مجمع شرکت کند لذا برای محمدیان 
مشکلی نیست و از او دعوت کردیم.

او در مورد اساسنامه نیز گفت: قرار بر 
این شد ورژن چهارم اساسنامه که در 

جلسه قبل هیات اجرایی تصویب شد 
در مجمع ارائه ش���ود و بند مربوط به 

دبیرکل و خزانه دار به این شکل باشد که 
با پیشنهاد رییس و تایید هیات اجرایی 

IOC و با حق رای باشد. از آنجا که
نظر دیگری داشت که اگر این دو نفر  
توسط رییس معرفی شوند فاقد رای 
باشند، از این رو قرار است در مجمع 
مطرح شود که اگر اعضا موافق هستند 
به هیات اجرایی و رییس اختیار بدهند 
تا با IOC صحبت کنند و اقناع IOCرا 
داشته باشند. این اختیار دادن برای این 
است که اگر IOCنظر دیگری داشت 
نیاز به برگزاری مجدد مجمع عمومی 
فوق العاده نباشد. شهنازی اسامی نهایی 
کاندیداها برای انتخابات شورای المپیک 

آسیا را به این شرح برشمرد:

هیات اجرایی: سید رضا صالحی 
امیری

کمیته مقررات: دادگر
کمیته فرهنگ���ی: عبدالحمید 

احمدی
کمیته زن و ورزش: مهین فرهادی 

زاد
کمیته ورزش برای همه: محمد 

علیپور
کمیته آموزش: فضل اه باقرزاده
کمیته رسانه: محمود عبدالهی

کمیته ورزشکاران: هادی ساعی
کمیته پزشکی: غامرضا نوروزی

معاونان درمان و بهداشت وزارت بهداشت 
ابقا شدند

سرپرست وزارت بهداشت، در احکام جداگانه ای دو تن از معاونان 
وزارتخانه را ابقا کرد.

به گزارش مهر، س���عید نمکی سرپرست وزارت بهداشت، که در 
ابتدای حضور در وزارتخانه، رئیس سازمان غذا و دارو را تغییر داد، با 
صدور احکام جداگانه ای، معاونان درمان و بهداشت وزارت بهداشت 

را ابقا کرد.
بر اساس احکام سرپرست وزارت بهداشت، قاسم جان بابایی معاون 
درمان وزارت بهداشت و علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، 

در سمت خود ابقا شدند.

محمدیان با وجود بازنشستگي  مي تواند در مجمع كمیته المپیک شركت كند

 ام���ام جمعه موقت تهران از 
ش���هروندان تهرانی درخواست کرد 
می���زان تولید زباله خود را به نصف 

کاهش دهند.
به گزارش مهر، حجت ااسام 
والمس���لمین س���ید محمد حسن 
ابوترابی فرد در مراسم روز بزرگداشت 
پرستار و جشن پایش 17 هزار کارگر 
شهرداری با اشاره به اهمیت تفکیک 
پسماند از مبداء گفت: اگر زباله ها 
در خانه ها تفکیک ش���ود، سامت 
کودکان کار افزایش پیدا می کند و 
دیگر این کودکان در مخازن زباله به 

دنبال پسماند نیستند.
وی ب���ا تأکید بر لزوم ارتقای 
فرهنگ تولید پسماند و تفکیک زباله 
بیان کرد: باید تولید زباله در تهران به 
یک دوم کاهش پیدا کند و شرکت 
کنندگان در این مراس���م می توانند 
پیش���گام باشند و این موضوع را در 
فضای مجازی ترویج کنند. در حال 
حاضر میزان تولید زباله در تهران بیش 

از متوسط جهانی است.
ابوترابی فرد از ش���هرداری و 
ش���هروندان تهرانی درخواست کرد 
تا پویشی برای فرهنگسازی تفکیک 
پس���ماند به منظور ارتقای سامت 

شهری، ایجاد کنند.
امام جمعه موقت تهران تاکید 
کرد: دفتر برنامه توسعه سازمان ملل 
در آمار خود اعام کرده است میزان 
امید به زندگی ایرانی ها 5۴ سال بوده 
است و در 2016 به حدود 76 سال 

رسید که رش���د 22 سال را نشان 
می دهد بر همین اساس جمهوری 
اسامی به لحاظ رشد امید به زندگی 
جزو 10 کشور اول دنیا در بین 190 

کشور بوده است.
 وی گفت: طرح پایش سامت 
گرچ���ه در حال حاضر هزینه ای را 
به ش���هرداری تحمیل می کند اما در 
بلندمدت ش���هری سالم برای ما به 
ارمغان می آورد و از هزینه های آینده 

می کاهد.
امام جمعه موق���ت تهران با 
تقدی���ر از ش���هرداری تهران برای 
پایش س���امت هزار کودک کار 
و کارگران خدمات ش���هری اظهار 
داشت: از شهردار تهران می خواهم 
به تفکیک پسماند اهتمام بورزد، این 
مساله س���امت همه شهروندان به 
 خصوص پاکبانان و کودکان کار را 

تامین می کند.

  دریافت عوارض از تونل ها 
صحت ندارد

 ش���هردار تهران هم در این 
مراس���م، آماری از وضع سامت 
پایتخت نش���ینان ارائه کرد وگفت: 
ساانه 57 هزار نفر در تهران به طور 
طبیعی فوت می کنند که از این تعداد 
1200 نفر براثر حوادث و سوانح جان 

خود را از دست می دهند.
پی���روز حناچی، با بیان این که 
اغلب این قربانیان مردان در س���نین 
کار و کودکان باای پنج سال هستند، 
گفت: باید ب���رای تغییر این وضع 
تاش کنیم که مهمترین آن توسعه 
مترو است. توسعه مترو در کاهش 
آلودگی هوا هم تأثیر دارد. وی با اشاره 
به آمارهای سامت شهروندان تهرانی 
خاطرنشان کرد: این آمارها محرمانه 
نیست؛ براساس همین آمارها در سال 
9۴، ۴573 نفر به دلیل ذرات معلق 

کمتر از 2.5 میکرون فوت کرده اند. 
شهردار تهران با بیان این که 1۴9۴ نفر 
در تهران به دلیل بیماری های تنفسی 
به بیمارستان مراجعه می کنند، اظهار 
داشت: ذرات معلق در سال گذشته 
239 روز بیش از حد استاندارد، 102 
روز در ش���رایط حساس، 9 روز در 

شرایط اضطراری بود.
ب���ه گفته حناچی، ۴00 نفر در 
تهران به دلیل رعایت نکردن مسائل 
ایمنی جان خود را از دس���ت داده 

اند.
وي ب���ا بیان این که 9.3 درصد 
از تهران���ی ها، دیاب���ت دارند و از 
این تع���داد 53 نفر از دیابت خود 
بی اطاع هس���تند، تصریح کرد: 30 
درصد از تهرانی تری گلیسیرین، 6 
درصد دچار پرفشاری و 50 درصد 

کلسترول باا دارند.
وی افزود: همچنین از هر پنج 
تهرانی یک نفر فش���ار خون دارد 
ک���ه در مجموع یک میلیون و 700 
هزار نفر را ش���امل می شود که از 
هر هشت نفر تهرانی که دارای فشار 
خون هستند، یک نفر از بیماری خود 

مطلع نیست.
شهردار تهران با بیان اینکه بانوان 
تهران���ی از مردان چاق ترند، گفت: 
35 درصد از پایتخت نش���ینان پنج 
س���ال به باا آقایان هستند که این 
میزان 1.7 درصد از زنان کمتر است. 
شهردار تهران همچنین در حاشیه این 
مراسم در جمع خبرنگاران در زمینه 

اخذ عوارض از تونل های ش���هری 
گفت: این موضوع صحت ندارد و 
از رسانه ای که این موضوع را منتشر 

کرده است گله مند هستم.  
 پای��ش س��امت کارگران 

شهرداری 
معاون منابع انسانی شهرداری 
ته���ران هم در این مراس���م گفت: 
با هدف پایش س���امت کارکنان 
ش���هرداری تهران که تحت پوشش 
بیمه تأمین اجتماعی هستند 10 میلیارد 

تومان اختصاص داده ایم.
 ابراهیم ش���یخ اظهار داشت: 
شرکت شهر سالم شهرداري در طول 
یک سال گذشته اقدامات مفیدی انجام 
داده است که می توان به طرح پایش 
سامت کارگران شهرداری اشاره کرد 
و دو طرح دیگر هم توسط شهر سالم 
در ماه های آینده آغاز می ش���ود و به 
جامعه هدف خود خدمات ازم را 

ارائه می دهد. 
وی افزود: یک���ی از طرح ها 
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به 
کارکنان دارای بیمه تأمین اجتماعی 
است که برای این منظور 10 میلیارد 

تومان اختصاص داده ایم.
  چکاپ سامت کودک کار 
مدیرعامل شرکت شهر سالم 
شهرداری تهران هم به عنوان دیگر 
س���خنران این مراسم گفت: اکنون 
1000 کودک کار تحت پوش���ش 
شرکت شهرسالم قرار دارند و مراحل 

درمان آنها پیگیری می شود.

مديريت شعب بانك كشا���� �ستا� ���بايجا� غربي �� نظر ���� �مال� مش��ر�حه �يل �� �� طريق برگز��� مز�يد� عمومي به شر� مند�� �� جد�� �يل 
به صو�� نقد� � �قساطي به فر�� برساند متقاضيا� مي تو�نند �� تا�يخ �نتش��ا� ��لين �گهي به مد� 10���� همه ���� به �ستثنا� ���ها� تعطيل �� ساعت 
8 لغايت14 جهت كس��ب �طالعا� بيشتر � �خذ ����� شركت �� مز�يد� به نشاني: ���ميه � خيابا� كاشاني  � مديريت شعب بانك كشا���� �ستا� ���بايجا� 
غربي � طبقه سو�  � ��حد �بيرخانه مر�جعه نمايند. حد�كثر مهلت شركت �� مز�يد� 10��� �� تا�يخ �نتشا� ��لين �گهي مي باشد. جهت شركت �� مز�يد� پاكتها 
�لز�ما� بايد مستقيما� توسط شركت كنند� به �فتر مدير ستا�� بانك كشا���� �� �ستا� ��قع �� شهرستا� ���ميه � خيابا� كاشاني � ساختما� مديريت بانك 

كشا���� � �ستا� ���بايجا� غربي � طبقه چها�� تحويل ���� شو�.

توضيحا�:
1� �ين �گهي �� �� نوبت � به تا�يخ ها� �ير منتشر مي شو�.

تا�يخ �نتشا� �گهي نوبت ��� 97/10/23 (�نتشا� �� ���نامه �طالعا�)
تا�يخ �نتشا� �گهي نوبت ��� 97/10/26 (�نتشا� �� ���نامه �طالعا�)

2� هزينه ��� �گهي به عهد� برند� مز�يد� مي باشد � بانك �� �� هر يك يا تمامي � قبو� هر يك �� پيشنها�ها مختا� �ست.
3� ����� شركت �� مز�يد� �� ��حد �بيرخانه  به ���� فو� �لذكر موجو� مي باشد � پيشنها��هندگا� بايد يك نسخه �� �� �� ��يافت � با قيد قبولي �مضا كر�� � به پيشنها� خو� ضميمه � به �نضما� 
فيش ���يز� مربو� به 5��صد قيمت پايه �� پاكت ال� � مو� ش���د� (با قيد مربو� به ملك ��يف «       » �گهي) تسليم � �سيد ��يافت نمايند. بر�� هر ملك بايد پيشنها� � ����� � پاكت مستقل 

تهيه � تنظيم � تكميل � �مضاشد� ���ئه گر��.
4� به پيشنها�ها� مبهم�  مشر�� � بد�� سپر�� � پيشنها�هايي كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� �� �گهي ��صل گر�� ترتيب �ثر ���� نمي شو�.

5� �� شر�يط مسا�� ��لويت با مالك قبلي ملك خو�هد بو�. �جو� ���يز� نفر�� ��� � سو� تا تعيين تكليف نهايي برند� مز�يد� مستر� نخو�هد شد.
6� شركت �� مز�يد� � ���ئه پيشنها� به منزله قبو� �متيا��� � تكاليف �ستگا� مز�يد� گز�� موضو� ما�� 10 �يين نامه معامال� ��لتي مي باشد.

7� �� صو�� ���ئه تقاضا� خريد به صو�� �قس���اطي بر�� �مالكي كه قيمت پايه �نها بيش �� 500/000/000�يا� مي باش���د پر��خت حد�قل 20��صد �� قيمت پايه به صو�� نقد� �لز�مي �ست. 
پر��خت 80��صد مابقي حد�كثر �� مد� 60 ما� � با �حتسا� سو� متعا�� بانكي خو�هد بو�. �� شر�يط بر�بر ��لويت  با پيشنها� نقد� مي باشد.

8� كليه �مال� با �ضعيت موجو� � طبق مفا� �س���نا� � مد��� موجو� ��گذ�� مي گر�ند � �� صو�� �جو� متصر�� تخليه بر عهد� خريد�� مي باشد � �� صو�� نيا� به �صالحا� ثبتي �عم �� ��غا�� 
تفكيك� �فر��� تجميع� ��يافت س���ند ششد�نگ� �فع مغاير� � غير� � طي كليه مر�حل �� به عهد� � هزينه خريد�� مي باشد � بانك هيچگونه هزينه �� �� �ين بابت پر��خت نمي نمايد � بانك هرگونه 

مسئوليتي �� �� خو� سلب � �سقا� مي نمايد.
9� �خذ كليه مجو�ها � پر��نه ها� مربوطه ��صو�� ���� بو�� شر�يط �� ������ �يربط برعهد� خريد�� خو�هد بو�.

10� كليه هزينه ها� ثبت قر����� � صد�� �سنا� �نتقا� قطعي � سند مالكيت �� �فترخانه �سنا� �سمي � ����� ثبت به عهد� برند� مز�يد� خو�هد بو�.
11� با��يد �� �مال� � مطالعه مد��� � س���و�بق مربوطه قبل �� شركت �� مز�يد� بر�� تمامي شركت كنندگا� �� مز�يد� �لز�مي مي باشد � �مضا� ����� مز�يد� � شركت �� مز�يد� به منزله با��يد �� 

�مال� � مطالعه مد��� � سو�بق مربوطه توسط شركت كنند� بو�� � هرگونه ��عايي برخال� �� مر��� مي باشد.
12� �� �مالكي كه نيا� به تفكيك � �صال� باش���د �� صو�� بر�� مشكال� �� خصو� تفكيك � قطعي ش���د� عد� �مكا� تفكيك � عد� �مكا� �ستفا�� بد�� تفكيك� �جو� ���يز� عينا� به خريد�� 

مستر� مي گر�� � خريد�� هيچگونه ��عايي نخو�هد ��شت. �� �ينصو�� �جو� ���يز� شامل سو� � يا خسا�� تحت هر عنو�ني نخو�هد بو�.
13� بانك �� �� يك يا كليه پيشنها�ها مختا� �ست.

14� قطعيت معامله منو� به مو�فقت ������ مركز� بانك كشا���� (تهر��) مي باشد.
15� بر�� شركت �� مز�يد� ���ئه فيش ���يز� به ميز�� 5��صد قيمت پايه هر ملك به صو�� نقد� نز� بانك كشا���� شعبه محل �قو� ملك يا هر يك �� شعب بانك كشا���� �� �ستا� ���بايجا� 

غربي به حسا� بستانكا��� موقت � متفرقه � كد1752 بابت مز�يد�� �لز�مي �ست. هرگا� نفر�� ��� � ��� � سو� �� عقد قر����� �متنا� نمايند سپر�� �نها ضبط خو�هد شد.
16� �گهي نوبت ��� �� تا�يخ 1397/10/26 �� ���نامه �طالعا� منتشر خو�هد شد.

17� پاكتها� ��يافتي �� متقاضيا� مربو� به �مال� �يل ��� س���اعت 10:30 مو�� 1397/11/4 �� محل مديريت شعب بانك كشا���� �ستا� ���بايجا� غربي به نشاني: ���ميه � خيابا� كاشاني � 
مديريت شعب بانك كشا���� � طبقه چها��  � سالن كنفر�نس با�گشايي خو�هد شد.

جهت شركت �� مز�يد� پاكتها �لز�ما� بايد مستقيما� توسط شركت كنند� به �فتر مدير ستا�� بانك كشا���� �� �ستا� ��قع �� شهرستا� ���ميه � خيابا� كاشاني � ساختما� مديريت بانك كشا���� 
�ستا� ���بايجا� غربي � طبقه چها�� تحويل ���� شو�. ش���ركت كنندگا� �� مز�يد� مي تو�نند �� موعد يا�شد�� با ���ئه كا�� شناسايي معتبر به همر�� ���ئه �سيد تحويل پاكت مز�يد� يا فيش ���يز 

5��صد شركت �� مز�يد� �� جلسه شركت نمايند.
بديهي �ست عد� حضو� شركت كنندگا� مز�يد� �� جلسه مذكو�� تحت هر شر�يط � به هر �ليل �عم �� موجه � غيرموجه مانع �� �نجا� مز�يد� � با�گشايي پاكتها نخو�هد بو�.

مديريت شعب بانك كشا���� �ستا� ���بايجا� غربي

نو� ملكمشخصا� ثبتي ملك����نا� شعبه��يف
متر��

توضيحا�قيمت پايه (�يا�) �عيا�عرصه

شو� � خيابا� �ليعصر شو�1
21011/500/000/000 175تجا��به صو�� مبايعه نامه عا�� مي باشد��� خيابا� �ما�

�� تصر� بانك 
مي باشد � �عيا� 175متر 

�� همكف � 35متر 
به صو�� نيم طبقه

تكا�2
تكا� � بلو�� 

تخت سليما� � جنب 
����� گا�

ششد�نگ پال� 451 فرعي مجز� 
شد� �� 451 �� يك �صلي بخش 16 

مر�غه
مسكوني 
�� تصر� بانك مي باشد200074015/400/000/000تجا��

سرقفلي يكبا� مغا�� به شما�� 2360 خو� �  ميد�� بسيجخو�3
21/7031/706/000/000/000سرقفلي مغا���صلي تفكيكي بخش يك خو�

��گذ��� به صو�� 
سرقفلي مي باشد � �� 
تصر� بانك مي باشد

مياند���4
مياند��� � خيابا� 
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مراسم جشن پایش سامت ۱۷ هزار كارگر شهرداری برگزار شد

سرپرست وزارت بهداشت ضمن تاکید 
بر لزوم دگرگون ش���دن آموزش پرستاری و 
تغییر نگاه به حرفه پرس���تاری، درباره جذب 
19هزار نیروی جدید پرستاری گفت: محکم 
روی این موضوع می ایستم و آن را تامین اعتبار 

شده، فرض کنید.
به  گزارش  ایس���نا، دکتر سعید نمکی در 
مراس���م روز پرستار ضمن تشکر از زحمات 
دکتر سیدحسن هاشمی در وزارت بهداشت، با 
اشاره به این که پرستاران می توانند بزرگ ترین 
رکن نظام سامت باشند، گفت: بر این اساس 
باید نگاه مان را به پرس���تاران تغییر  دهیم ، به 
آق���ای اریجانی هم اعام کردم که باید چهار 
سال آموزش پرستاری را دگرگون کنیم. پرستار 
بای���د در نظام ارائه خدمت نقش آفرینی کند. 
این جایگاهی است که از پرستاران می خواهیم 
ت���ا به عنوان یکی از اعضای اصلی نظام ارائه 
خدمات در حوزه بهداش���ت و درمان کشور 

جایگاه داشته باشند.
وی خاطر نش���ان کرد: طرح تحول نظام 
س���امت ،طرح وزیر خاصی نیست و طرح 
رئیس جمهور اس���ت، با قدرت و شدت ادامه 
می دهی���م، اما یک بار دیگر باید اولویت ها را 

تعریف کرده و جایگاه ها را بازنگری کنیم.
نمکی تصریح کرد: چرا باید دعاوی میان 
پزشکی و پیراپزش���کی را به بیرون از خانه 
بکش���انیم. حق نداریم کسی از بیرون حرفه 
را ب���رای این دعاوی به درون حرفه  بیاوریم. 
زمانی که همه بدانند ما پشت یکدیگر هستیم، 
کس���ی جرأت نخواهد کرد که به این دعاوی 

ورود کند.
سرپرست وزیر بهداشت با اشاره به مسائل 
صنفی و معیشتی پرستاران و مطالبات آنها، گفت : 
ساعت ها در این باره صحبت کرده ایم. درباره 
بحث اس���تخدام پرستار قبا به سازمان امور 
اس���تخدامی نامه ای نوشته بودند، اما بنده باید 

پول���ش را تامین می کردم، اما ما زمانی در این 
باره خبر دار شدیم که ایحه بودجه 98 تقریبا 
بس���ته شده بود در هر حال ما مصوب کردیم 
که 19 هزار نفر پرستار در سال 98 و 99 در 
بخش دولتی اس���تخدام کنیم و مجلس نیز در 

این باره کمک می کند.
نمکی ادامه داد: باید توجه کرد فقط 17 
هزار و 300 میلیارد تومان بخش حقوق نظام 
سامت است، حال ما اختیار داریم تا 10 درصد 
اضافه تر بپردازیم. بنابراین طبق اختیارات سازمان 
برنامه و بودجه می توانیم حداقل 1700 میلیارد 
تومان برای این کار قرار دهیم. من قول می دهم 
محکم روی این موضوع بایستم و برای دکتر 
ش���هریاری - رئیس کمیسیون بهداشت نامه 
نوش���تم که این میزان استخدام را تامین اعتبار 

شده فرض کند.
وی ادامه داد: بخش خصوصی کمی در 
انزوا قرار گرفته اس���ت. یکی از تاش های ما 

احیای بخش خصوصی در کنار بخش دولتی 
درباره موضوعات مربوط به پرس���تاری اعم از 
کارانه و تعرفه  است و بنده مکلف و متعهدم 
که آنها را پیگیری کنم و از شرمساری جامعه 

پرستاری درآییم.
نمکی در حاش���یه این مراسم با حضور 
درجمع خبرنگاران با بیان این که مصمم هستیم 
طرح تحول سامت به عنوان اصلی ترین طرح 
دولت روحانی را با شدت ادامه دهیم گفت: در 
این زمینه پکیج هایی که شامل کاهش هزینه های 
کمرشکن از جیب بیمار، تهیه داروی بیماران 
خاص و صعب العاج و ماندگاری پزشکان در 

مناطق محروم است رابیشتر تقویت می کنیم.
نمکی در پاسخ به سوالی درباره پرداخت 
معوقات پرستاران نیز گفت: طی هفته آینده این 
موضوع را بررس���ی و سعی می کنیم معوقات 
پرداخت ش���ود. درباره پرداخت کارانه دستور 

دادیم تا در اسرع وقت پرداخت شود.

 دستور سرپرست وزارت بهداشت برای پرداخت كارانه پرستاران

رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو، گفت: در 
شرایط عادی پاسمای داخلی ظرفیت تأمین 100درصدی 
داروی فاکتور 9 و ایمونوگلوبین)IVIG( کشور را دارد.

به گزارش مهر، علی واشقانی، با بیان اینکه بخش 
قاب���ل توجهی از داروی مورد نی���از بیماران خاص با 
پاس���مای داخلی تولید می شود، اظهارداشت: پاسمای 
جمع آوری ش���ده توسط سازمان انتقال خون و یا بخش 
خصوصی برای تولید دارو به کشورهای اروپایی ارسال 
و به  صورت داروی مورد نیاز بیماران خاص مجددا به 

کشور وارد می شود.
 وی با اش���اره به اینکه سازمان بهداشت جهانی و 

کشورهای اروپایی، ایران را در زمینه تأمین داروی بیماران 
خاص از طریق پاس���مای داخلی به عنوان نمونه موفق 
به دنیا معرفی می کنند، افزود: س���ازمان بهداشت جهانی 
به س���ایر کشورهایی که امکان تولید برخی از داروهای 
بیماران خاص را ندارند، توصیه می کند که مانند ایران از  

پاسمای داخلی برای تولید دارو بهره ببرند. 
واشقانی با تاکید بر اینکه پاسمای ایران از لحاظ 
کیفیت در سطح قابل قبولی قرار دارد، گفت: با توجه به 
خطر انتقال آلودگی از پاسما و اهمیت کیفیت پاسمای 
مصرفی در تأمین داروها، داروهای مورد نیاز بیماران خاص 
کشور در حد امکان از پاسمای داخلی تامین می شود. 

تامین ۱۰۰ درصدی داروی فاكتور ۹ از پاسمای ایرانی
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اناه و انا اليه راجعون
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 

برادران محترم فخاري
درگذشت مادر ارجمندتان را به شما صميمانه تسليت 

گفته، خود را در غمتان شريك مي دانيم.
هيئت مديره و همكاران شركت سكو ايران

جناب آقاي محمدعلي كبريت ساز توكلي
درگذش��ت پدر گراميتان را به ش��ما و خانواده محترم 
تسليت عرض نموده و آرزوي صبر و سامتي براي شما 

و بازماندگان آن عزيز از دست رفته دارم.
از طرف سعيد جابري

به نام خدا
بدين وس��يله مراتب قدرداني و تشكر خود را از يكايك شما 
سروران، دوستان، آشنايان و بستگان ارجمند به ويژه از کليه 
همكاران پزش��ك و پرستاران و پرسنل محترم بيمارستان 
جم و مهراد که در مراس��م تشييع، تدفين، ترحيم و يادبود 
ش��ادروان تقي پارس�ا ش��رکت نموده و با ابراز همدردي 
و ارس��ال تاج گل، پيام تس��ليت موجب تس��لي خاطرمان 
ش��ده اند صميمانه تشكر و سپاسگزاري مي نمائيم. از اينكه 
به علت تألمات روحي توفيق تش��كر حضوري ميسر نشده 
قلباً پوزش مي طلبيم و از پروردگار بزرگ براي يكايك شما 

عزيزان سامتي و شادکامي را مسئلت داريم.
پارسا � مومني

 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 کرام و ارجمند، خويشان و بستگان 
مع��زز، خانم  ه��ا و آقاي��ان که قبول زحم��ت فرموده از 
اقصي نقاط کش��ور به مناس��بت درگذشت شادروان 
آقاي س�يد ناصرالدين مشعشعي صهر حضرت آقا 
منصور ميرزا مشعش��ع طاب ثراه با حضور و ش��رکت در 
مراس��م تش��ييع و تدفين در محال قره  قويونلو ماکو 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 

 با نهايت تأس��ف و تألم درگذش��ت نا به هنگام شادروان 
دكت�ر باب�ك عظيم�ي انارك�ي را ب��ه اس��تحضار 

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(

اناه و انا اليه راجعون
همكار گرامي سركار خانم دكتر زهره بهروزي

با نهايت تأس��ف و تأثر درگذشت خواهر گراميتان را به 
ش��ما تس��ليت عرض نموده، از خداوند متعال براي آن 
مرحومه علو درجات و براي جنابعالي و خانواده محترم 

صبر و سامتي مسألت مي نماييم.
هيئت مديره، سهامداران و كاركنان بيمارستان 

چشم پزشكي نگاه

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 سعيد آراد 

برنامه هاي علمي � ديني � فرهنگي حسينيه ارشاد
هفته چهارم دي

نشست ها: ü مهارت هاي داده اي در عصر ديجيتال
كاس ها: ü تفسير قرآن ü تزکيه و اخاق

نمايش�گاه هايي با موضوعات: ü سوگند در قرآن  
ü ايمان )اسام(  ü ادبيات عامه

اطاعات بيشتر: 22866465

11 سال گذشت
بيست و سوم دي ماه يازده 

س��ال از درگذش��ت پ��در 

عزي��زم ش�ادروان ايرج 

كريمي کارشناس رسمي 
قوه قضائيه گذشت. يادش 

گرامي و روانش شاد 
آنكه هميشه به يادش است: ماندانا

اناه و انا اليه راجعون

با نهايت تأثر و تأس��ف درگذشت انساني شريف و پدري 
مهربان و فداکار مرحوم هرمز اس�حاقي)خلخالي( 

را به اطاع کليه 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

پرسه 
با اندوه فراوان به آگاهي خويش��ان، دوستان و آشنايان 
مي رس��اند که 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 کوچك خان، کوي 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.

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 نرم افزاری پویامهر شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 250276 و شناسه ملی 10102907642 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
به موضوع شرکت )ارائه خدمات مشاوره، طراحی، نظارت، اجرا و مدیریت طرح و پیمان پروژه های 
مفهومی و معماری و ساختمانی و شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و انجام فعالیتهای مطالعاتی 
در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیصاح ( الحاق و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )319530(

آگهی تغییرات شرکت توسعه مسکن سمنان )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 1382 و شناسه ملی 10480077797 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/08/26 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : -آقای مهدی اسماعیلی به شماره ملی 5759777912 به عنوان نماینده 
شرکت توسعه مسکن تهران به شماره شناسه 10101589542به عنوان عضو 
هیئت مدیره و مدیرعامل بجای آقای عل���ی ابراهیمی مطلق بوئینی برای بقیه 
مدت تصدی انتخاب گردید. -هیئت مدیره بموجب ماده 13 اساس���نامه حدود 
اختیارات خود را بش���رح زیر به مدیرعامل تفویض نمود : 1. تهیه و پیش���نهاد 
کلیه آئین نامه ها به هیئت مدیره. 2. تهیه و تدوین بودجه س���اانه و پیشنهاد 
به هیئت مدیره . 3. تهیه و ارائه گزارشات مالی به هیئت مدیره، بازرس قانونی، 
حسابرس، سازمان امور مالیاتی و س���ایر مراجع ذیصاح. 4. بررسی و پیشنهاد 
بهای فروش و اتخاذ تصمیم درخصوص فروش و تولیدات ش���رکت در چارچوب 
 ))آئی���ن نامه نحوه فروش و تعیی���ن قیمت واحدهای مس���کونی و تجاری((.
5. مطالعه و پیش���نهاد طرحهای مناسب جهت بهبود وضعیت شرکت . 6. انجام 
هرگونه اقدام در مراجع قضایی، انتظام���ی، ثبتی و غیره و طرح هرگونه دعوی 
حقوقی و کیفری با حق انتخاب وکیل جهت پیگیری و دفاع از حقوق شرکت با 
تمامی اختیارات قانونی در امر دادرسی، مصالحه و سازش قبل و یا پس از اقامه 
دعوی در اختاف با اش���خاص حقیقی و حقوقی و ارجاع امر داوری در صورت 
صاحدید. 7. پیش���نهاد میزان ذخیره اس���تهاک دارائیها باتوجه به قوانین و 
مقررات موضوعه . 8. پیشنهاد افتتاح حس���اب نزد بانکها و موسسات مالی بنام 
شرکت و پیش���نهاد تحصیل اعتبارات از بانکها، ش���رکتها و موسسات داخلی و 
خارجی و هرنوع استقراض به هر میزان و به هرمدت به هیئت مدیره . 9. انجام و 
نظارت برحسن انجام معامات شرکت از قبیل خرید زمین- مشارکت با اشخاص 
حقیقی و حقوقی- ش���رکت در مناقصه ها و مزایده ه���ا و خرید اموال- مواد و 
مصالح- خرید خدم���ات- انتخاب پیمانکار- انتخاب مش���اور و فروش اموال و 
مصال���ح...، در چارچوب آئین نامه های مربوطه . 10. پیش���نهاد عزل و نصب و 
حقوق و مزایای مدیران ستاد به هیئت مدیره. 11. نصب و عزل و تعیین حقوق 
و مزایای سایر کارکنان در چارچوب آئین نامه ها و روشهای جاری. 12. هیئت 
مدیره مقرر نمود برداش���ت از حسابهای بانکی و همچنین امضای اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغییر : -1 یکی از اعضای 
هیئت مدیره . -2 براساس ماده 31 اساس���نامه نماینده منتخب هیئت مدیره 
آقای مصطفی صدری باکد ملی 4591337170 و مهر ش���رکت و امضای اسناد 

عادی با امضای مدیرعامل صورت پذیرد. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت ش�رکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای 

استان تهران سازمان ثبت اسناد واماک کشور اداره کل ثبت اسناد و اماک 

استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه )319539(

آگهی تغییرات شرکت زرین پخش بهشهر سهامی خاص
به شماره ثبت 168240 و شناسه ملی 10102107622 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه 
و حس���اب سود و زیان س���ال مالی منتهی به تاریخ 96/9/30 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی 
و خدمات مدیریت رهبین با شناس���ه ملی 10100379311 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی 
شاخص اندیشان با شناس���ه ملی 10100573323 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )319526(

آگهی انتقالی شرکت آسان سازه فناوری نوین سهامی خاص 
به شماره ثبت 416910 و شناسه ملی 10320685774

 به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/02/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد مر کز اصلی 
شرکت به ش���هریار - - شهرستان مارد - بخش صفادشت - ش���هر صفادشت-شهرک صنعتی 
صفادشت-خیابان پوادسازان-خیابان پنجم شرقی-پاک -0ساختمان ق -167طبقه همکف-
کد پستی 3164117751 انتقال یافت و تحت شماره 6774 در این اداره به ثبت رسیده است 

حجت اله قلی تبار سرپرس�ت اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 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 )319522(

آگهی تغییرات شرکت ژئوماتیک پارت سهامی خاص 
به شماره ثبت 219143 و شناسه ملی 10102604596 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش����د : تراز نامه وحس����اب س����ود وزیان منتهی به سال 
1395 بتصویب رسید . آقای محمود نصرت با کد ملی 0453636365 بعنوان 
بازرس اصلی و آقای حسن قربانی توس����نلو با کد ملی 0053952219 بعنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یکس����ال مالی انتخاب شدند . اعضاء هیئت مدیره 
به قرار ذیل بمدت دوس����ال انتخاب گردیدند: آقای فرهاد اش����راقی کد ملی 
1285742982 بعن����وان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای آرش مهدویان 
کد ملی 3256703321 بعنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای فریدون کشاورز 
هدایتی کد ملی 0061615358 بعنوان عضو هیات مدیره کلیه اوراق بهادار و 
تعهدآور از جمله سفته و چک و برات و قراردادها و عقود اسامی و اوراق عادی 
و مراسات اداری با امضاء منفرد آقای فرهاد اشراقی بعنوان مدیرعامل و رئیس 

هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )319537(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار سهامی خاص 
به شماره ثبت 9729 و شناسه ملی 10100401610 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش����د : اعضای هیات مدیره برای مدت دو س����ال بشرح 
ذیل انتخاب گردیدند: شرکت س����رمایه گذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام( 
با شناسه ملی 10101339590 ، ش����رکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی 
)سهامی عام( با شناس����ه ملی 10102558524 ، ش����رکت سرمایه گذاری و 
توسعه صنایع سیمان )سهامی عام( با شناسه ملی 10102593454 ، شرکت 
ایران پوپلین )سهامی عام( با شناسه ملی 10100653791 ، شرکت مدیریت 
سرمایه گذاری همیاری کوثر )س����هامی عام( با شناسه ملی 10101274506 
مؤسسه حسابرسیبهمند با شماره ثبت 2035 و شناسه ملّی 10100174390 
به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند با شماره ثبت 1916 
و شناسه ملّی 10100168746 به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی 

تعیین گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )319535(

آگهی تغییرات 
شرکت مرکز تصویر نگاری درمانی متد سهامی خاص 
به شماره ثبت 99322 و شناسه ملی 10101433134 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/06/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : آقای ایرج عربی با ش���ماره ملی4050757486به 
نمایندگی از شرکت خدمات بهداشت و درمانی خاتم اانبیا به شناسه 
ملی 10102079269به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره 
و آقای حس���ین نافیان دهکردی با ش���ماره ملی 4621456016 به 
نمایندگی از شرکت پزشکی ساسانیان به شناسه ملی 10100676605 
به س���مت رئیس هیأت مدیره و خانم نوش���ین زارعی با شماره ملی 
3257111487 به نمایندگی از بنیاد ش���هید و ام���ور ایثارگران به 
شناسه ملی14000180969به سمت عضو هیأت مدیره وآقای مهدی 
معصومی با ش���ماره ملی 0589672843 به نمایندگی از شرکت بیمه 
دی به شناسه ملی 10102822596 به سمت عضو هیأت مدیره و آقای 
حسین اسرافیلی با شماره ملی4280676070 به نمایندگی از شرکت 
بانک دی به شناسه ملی 10320237706 به سمت عضو هیأت مدیره 
به عنوان اعضاء هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
مالی، قراردادها، چک، سفته و برات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از 
اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مش���ترک دو نفر از 
اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
)319523( 

آگهی تغییرات 
شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان سهامی خاص

 به شماره ثبت 309715 و شناسه ملی 10103501252 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/04/16 به استناد مجوز 
شماره 122/41703 مورخ 1397/9/3 س���ازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : آقای محمدرضا شجاع الدینی به شماره ملی 1372682066 
به نمایندگی از ش���رکت کارت ایران به شماره ملی 10101789579به سمت 
رئیس هیات مدیره وآقای علیرضا کنعانی به ش���ماره ملی 0065204980 به 
نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی10101750182 
به س���مت عضو هیات مدیره و مدیر عامل و آقای س���ید فرشید معصومی به 
شماره ملی0068863081 به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی 
10101788578 به س���مت عضو هیات مدیره و آقای حسن پورعبدالهیان به 
شماره ملی 0042380731 به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمان خوارزمی 
به شناس���ه ملی 10103323590 به س���مت نائب رئیس هیات مدیره وآقای 
همایون شیخ ااسامی به شماره ملی 3932580915 به نمایندگی از شرکت 
تجارت گستران خوارزمی به شناسه ملی 10103290764 به سمت عضو هیات 
مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اس���ناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک، س���فته و بروات و اوراق تعهد آور با امضای مدیر عامل و یک نفر از 
اعض���ای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امض���ای دو نفر از اعضای هیات 
مدیره همراه با مهر ش���رکت و اوراق عادی اداری با امضای مدیر عامل همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. هیات مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده 41 
اساسنامه را بش���رح زیر به مدیر عامل تفویض نمود. الف: بند 1 ب: پیش بینی 
بودجه س���اانه شرکت موضوع بخش���ی از بند 6 پ : دریافت مطالبات موضوع 

بخشی از بند 8 ت 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
)319525( 

آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار سهامی خاص 
به شماره ثبت 9729 و شناسه ملی 10100401610 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : 1( اداره امور ش���رکت به عهده هیات 
مدیره ای مرکب از پنج  عضو می باش���د که به وسیله مجمع عمومی 
برای مدت دو سال انتخاب می ش���وند و در صورت انقضاء مدت تا 
انتخاب مدیران جدید بکار خود ادامه خواهند داد و تجدید انتخاب 
و برکناری آنها بامانع اس���ت . 2( ارزش اسمی هر سهم از 10000 
ریال به 1000 ریال کاهش یافت.در نتیجه ماده 5 اساسنامه بشرح 
ذیل اصاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 1000000000000 ریال 
)معادل هزار میلیارد ریال( است که به 1000000000 سهم عادی 

یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )319534(

آگهی تغییرات شرکت دلتا کار سهامی خاص
به شماره ثبت 7271 و شناسه ملی 10100328890 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : موسس���ه حسابرسی بهنود حس���اب به شناسه ملی 
10103164432 و شماره ثبت 20061 بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد شکر پور 
به کد ملی 3781853942 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 
گردیدند. اعضاء هئیت مدیره به مدت 2 س���ال به قرار زیر انتخاب گردیدند: -1 خانم 
ارغوان دهقانی س���انیچی به کد ملی 0080289614 به س���مت مدیرعامل و عضو 
هئیت مدیره -2 آقای محمدرضا دهقانی س���انیچی به کد ملی 0322482488 به 
سمت رئیس هئیت مدیره -3 خانم آزاده دهقانی سانیچی به کد ملی 0068307284 
به سمت نایب رئیس هئیت مدیره -4 خانم زهره ملکی به کد ملی 0045488304 
به سمت عضو علی البدل هئیت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها با 
امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. د( 
کلیه مکاتبات با امضا مدیر عامل یا رئیس هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد . روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی انتخاب شد. ترازنامه و حساب 

سود وزیان سال مالی 96 تصویب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )319533(

آگهی تغییرات شرکت سولفاتیک سهامی عام
به شماره ثبت 10747 و شناسه ملی 10100431614 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش����د : موسسه حسابرس����ی مفید راهبر با شناسه ملی 
10861836531 به عنوان بازرس قانونی برای یکس����ال مالی تعیین گردید. 
سازمان اموال و اماک س����تاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به شناسه ملی 
14003127610 ، شرکت رویال ساختمان آریا )سهامی خاص(به شناسه ملی 
10103588430 ، شرکت س����اخت وعمران تدبیر )سهامی خاص( به شناسه 
ملی10101976063 ، شرکت تفریحی وتوریستی آبدرمانی ایرانیان )سهامی 
خاص( به شناس����ه ملی 10100237334 و ش����رکت تفریحی و توریس����تی 
آبدرمانی سرعین ایرانیان )س����هامی خاص( به شناسه ملی 10103125722 
به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای دو س����ال انتخاب گردیدند. روزنامه اطاعات 
به عنوان روزنامه کثیراانتش����ار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 

صورتهای مالی سال 96 تصویب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )319532(

آگهی تغییرات شرکت کاریان همراه سهامی خاص 
به شماره ثبت 454303 و شناسه ملی 14004062192 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور ف���وق العاده مورخ 
1397/05/08 تصمیم���ات ذیل اتخاذ ش���د : علی اصغ���ر کاویانی ش م 
3732269930 بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حمیدرضا رحمتی 
ش م0033956715 بسمت رئیس هیئت مدیره ومحمدرضا خوشنویسان 
ش م 0043872069 بس���مت نائب رئیس هیئت مدی���ره برای مدت دو 
سال تعیین شدند . امضاء کلیه اوراق و اس���ناد بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک سفته و بروات و اوراق تعهدآور با امضاء آقای علی اصغر کاویانی 
)بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ( و یکی از اعضای هیأت مدیره و در 
غیاب مدیرعامل با امضا دو نف���ر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر 
شرکت و اوراق عادی اداری و عقود اسامی با امضا آقای علی اصغر کاویانی 
بس���مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )319529(

آگهی تغییرات 
شرکت گروه توسعه انرژی نفت و گاز اوان سهامی خاص
به شماره ثبت 422066 و شناسه ملی 10320745958 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/08/30 واجازه 
مجمع عمومی ف���وق العاده م���ورخ 96/6/8 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : س���رمایه ش���رکت از مبلغ 100000000000ریال به مبلغ 
500000000000 ریال منقس���م به 500000000 سهم 1000 
ریالی با نام از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ400000000000 
ریال بموجب گواهی ش���ماره 97/76589 م���ورخ 97/8/30 بانک 
گردشگری ش���عبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در 

تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )319528(

آگهی تغییرات 
شرکت توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان سهامی خاص 

به شماره ثبت 452182 و شناسه ملی 14003966870 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/09/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل 
به اتفاق یک���ی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس 
هیأت مدیره به اتفاق یک���ی دیگر از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر 
شرکت معتبر و نافذ می باش���د. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور به غیر 
از چک های صادره شرکت تا سقف یک میلیارد ریال و چک های صادره ی 
ش���رکت تا س���قف پانصد میلیون ریال عاوه بر صاحیت افراد مندرج در 
بند )الف( با امضای مش���ترک جناب آقای فیضی)مدیرعامل( و جناب آقای 
محمد موس���ی پور احمدی )مدیر مالی( و در غیاب مدیر عامل با امضای 
 مشترک جناب آقای محمد موسی پور احمدی )مدیر مالی( به اتفاق رئیس 

هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر ونافذ می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )319531(

آگهی تغییرات شرکت سیمان کارون سهامی عام 
به شماره ثبت 91681 و شناسه ملی 10101360099 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه نوبت دوم مورخ 1396/12/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان س���ال مالی منتهی به95/12/30 تصویب گردید 
موسسه حسابرسی هش���یار بهمند 10100174390 بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی 
شاهدان10100182550 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه 

کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )319520(

آگهی تغییرات شرکت گروه هتلهای ملل سهامی خاص 
به شماره ثبت 298187 و شناسه ملی 10103356899 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقای هادی رئیس زاده با کد ملی4433595438 به نمایندگی از شرکت بیمه سامان 
به شناسه ملی10102818130 به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی 

تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )319519(

آگهی تغییرات شرکت گرانش راه و ساختمان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 73070 و شناسه ملی 10101179806 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/05/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : حساب سود و زیان س���ال مالی 1396 به تصویب مجمع رسید. - مؤسسه حسابرسی 
آگاه اندیشان خردمند با شناسه ملی 10103998600 بسمت بازرس اصلی و آقای حسام الدین 
خسروی با کدملی 0069926141بس���مت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی 

انتخاب شدند روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )319517(

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب سهامی عام 

به شماره ثبت 8666 و شناسه ملی 10101890742 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور ف���وق العاده مورخ 
1397/06/20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : آقای علی رخش���ان به شماره 
ملی 6179686947 عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمدحس���ن اردوئی 
به شماره ملی 1817754084 عضو اصلی هیئت مدیره آقای شاهرخ خان 
نخجوانی به شماره ملی 0039966119 عضو اصلی هیئت مدیره خانم شها 
سلیمانی به ش���ماره ملی 3369804522 عضو اصلی هیئت مدیره آقای 
محمدرضائی به شماره ملی 0060237120 عضو اصلی هیئت مدیره آقای 
محمود عبداللهی نمین به ش���ماره ملی 0040499121 عضو علی البدل 
 هیئت مدیره آقای محبوب مالکی به ش���ماره ملی 0036200824 عضو 

علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)319527(

آگهی تغییرات 
شرکت آب و فاضاب منطقه شش شهر تهران سهامی خاص
 به شماره ثبت 402515 و شناسه ملی 10320544044 

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
حسن حقیقی به ش���ماره ملی 0057372251 به نمایندگی شرکت آب و فاضاب 
استان تهران به س���مت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل، عبدالحمید توکلی بینا به 
ش���ماره ملی 0381622169 به نمایندگی ش���رکت تامین و تصفیه آب و فاضاب 
تهران بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و س���ید ش���هاب پاک ضمیر به شماره ملی 
4131987538 به نمایندگی شرکت س���رمایه گذاری صنایع برق و آب صبا بعنوان 
عضو اصلی هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.کلیه چک 
ها وقراردادها واسناد تعهد آور به اس���تناد ماده 24 اساسنامه شرکت ،به امضاء ثابت 
مدیرعامل (یا نماینده وی ( ویکی از اعضاء هیآت مدیره یا نماینده گان هیات مدیره 
همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ضمناً هیأت مدیره حدود اختیارات مدیر 
عامل را برابر با مفاد ماده 22 اساسنامه شرکت آب و فاضاب منطقه شش شهر تهران 

تعیین و تصویب نمود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)319521(

آگهی تغییرات 
شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان سهامی خاص 

به شماره ثبت 309715 و شناسه ملی 10103501252 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/03/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره برای 
مدت دو سال به ش���رح ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری 
خوارزمی)سهامی عام( به شناس���ه ملی 10101750182 شرکت 
کارت ایران)سهامی خاص( به شناسه ملی 10101789579 شرکت 
پایاپای ملی )س���هامی خاص( به شناس���ه ملی 10101788578 
 ش���رکت توس���عه س���اختمان خوارزم���ی )س���هامی خاص( 
به شناسه ملی 10103323590 شرکت تجارت گستران خوارزمی 

)سهامی خاص( به شناسه ملی 10103290764 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )319524(

آگهی تغییرات 
شرکت دارو سازی آتی فارمد سهامی خاص 

به شماره ثبت 405114 و شناسه ملی 10320559117 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل ش���رکت در واحد ثبتی تهران به 
آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، 
س���عادت آباد ، خیابان دوم غربی ، خیابان دش���ت بهشت ، پاک 
17، طبقه همکف ، واحد جنوب شرقی - کدپستی 1998678114 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس���نامه اصاح گردید. تبصره به 
شرح ذیل به ماده 4 اساسنامه اضافه گردید: هیات مدیره می تواند 
در صورت لزوم محل ش���رکت را تغییر داده و در سایر نقاط شعب و 

نمایندگی تاسیس نماید. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )319516(



سال نود  و سوم

سرویس خارجی: دولت پاکستان انتشار برخی اخبار مبنی بر ارائه ویزا و 
تسهیات برای اتباع اسرائیلی در راستای ورود به این کشور را رد کرد. در همین 
رابطه، یک مقام رسمی دولتی پاکستان، انتشار برخی اخبار در برخی رسانه ها 
مبنی بر ارائه امکانات و تسهیات ویزا برای اتباع اسرائیلی در هنگام ورود به 
فرودگاه های کشورش را تکذیب کرد. وی گفت:دولت اسام آباد هیچ رابطه 
دیپلماتیک با اسرائیل ندارد و هیچ تسهیات ارائه ویزای فرودگاهی به اتباع این 
کشورارائه نمی شود. در خبر دیگری،»عمران خان« نخست وزیر پاکستان در 
راستای بهبود اوضاع اقتصادی این کشور و دریافت کمک از کشورهای دوست 
خود، در تاریخ دوم بهمن به قطر سفر می کند.وزیر خزانه داری پاکستان نیز 
با اشاره به تداوم مذاکرات دولت این کشور با صندوق بین المللی پول گفت: 
پیگیری دریافت این وام تنها برای بازسازی اقتصادی است و هیچگونه خطری 

مبنی بر ورشکستگی اقتصادی، کشور را تهدید نمی کند.
دراین حال،»ماریا فرناندا اس���پینوزا گارِسز« رئیس مجمع عمومی سازمان 
ملل به درخواست دولت پاکستان در تاریخ ۱۸ ژانویه )۲۸ دی ماه( به اسام 

آباد سفر می کند.

پاکستان خبر ارائه روادید به اتباع 
اسرائیلی را رد کرد
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ظهر شرعي

غروب آفتاب

اذان مغرب

نيمه شب شرعي )پايان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(

طلوع آفتاب )فردا(

12 و 13 دقيقه

17 و12 دقيقه 

17 و 32 دقيقه

23 و 29 دقيقه

5 و 45 دقيقه

7 و14 دقيقه

جلیقه زردهای فرانسه در نهمین شنبه 
اعتراضات، زنجیره انسانی تشکیل دادند 
سرویس خارجی: معترضان فرانسوی دیروز در ادامه اعتراض ها به 
سیاست های دولت این کشور که وارد نهمین هفته شده است، به خیابان ها 

آمدند و زنجیره انسانی تشکیل دادند.
همانطور که پیش���تر برای برگزاری تظاهرات اعتراضی در فرانسه 
فراخوان داده شده بود، معترضان موسوم به »جلیقه زرد« در نهمین شنبه 
متوالی در برخی شهرها به خیابان ها آمدند. عده ای از مردم در پاریس با 
قرار گرفتن میان نیروهای پلیس و معترضان، زنجیره انسانی تشکیل دادند. 
همچنین معترضان یکی از دفاتر پلیس در شهر »روان« را تعطیل کردند. 
فیلم های منتشر شده در شبکه های اجتماعی حاکی از این است که در 

برخی مناطق نیروهای پلیس و مردم با هم درگیر شدند. 
معترضان در پاریس در حالی که شعار »مکرون استعفا بده« را سر 
می دادند، خیابان های اصلی مرکز شهر را به کنترل خود درآوردند. عده 
زیادی از معترضان در خیابان های شهر »بورژ« که طبق اعام قبلی مرکز 
اعتراض های دیروز فرانسه بود هم تجمع کردند. بیش از ۱3 هزار نفر 
در شبکه های اجتماعی اعام آمادگی کرده بودند که در تظاهرات در این 
شهر شرکت می کنند. این در حالی است که مقامات برگزاری هرگونه 
تظاهرات را ممنوع اعام کرده بودند. در منطقه باستیل پاریس هم خیل 
معترضان شعار هایی علیه »امانوئل مکرون« رئیس جمهور فرانسه سر دادند. 

در شهر »لیون« هم تظاهرات آرام برگزار شد.
 *انگلیس

منابع انگلیسی گزارش دادند، »جیمز گودارد« سردسته جلیقه زردهای 
انگلیس در آستانه برگزاری تجمع اعتراضی طرفداران برگزیت، در لندن 
دستگیر شد. جیمز گودارد در مقابل ایستگاه مترو »سنت جیمز پارک« لندن، 
جایی که گروه های راست افراطی و طرفداران برگزیت با الگوبرداری از 
تظاهرات فرانسه جلیقه زرد پوشیده و قصد داشتند به روند خروج این 

کشور از اتحادیه اروپا اعتراض کنند، دستگیر شد.
 در این حرکت اعتراضی که در آس���تانه رأی گیری سرنوشت ساز 
پارلمان انگلیس به توافقنامه پیشنهادی دولت ترزا می برای خروج از اتحادیه 
اروپا صورت گرفت، شرکت  کنندگان شعارنوشته هایی را در حمایت از 

خروج سریع این کشور از اتحادیه اروپا در دست داشتند.

گلباران حرم حضرت زینب )س( با 30 هزار شاخه گل

فارس: همزمان با س���الروز میاد حضرت زینب -سام اه علیها- حرم 
ایشان در حومه دمشق با 30 هزار شاخه گل ارسالی از ایران، مزین و گلباران 
ش���د. دیروز ش���نبه 22 دی ماه مصادف با پنجم جمادی ااول، سالروز وادت 
عقیله بنی هاشم، حضرت زینب سام اه بود که به مناسبت این میاد، حرم 
حضرت زینب)س( با 30 هزار شاخه گل ارسالی از ایران به سوریه، گلباران 
و مزین و همزمان مراسم جشنی در آن بر پا شد. در ابتدای بحران سوریه در 
سال 2011 منطقه »سیده زینب« )زینبیه( هدف حمات گروه های مسلح قرار 
داشت و حتی گلدسته حرم نیز بر اثر اصابت خمپاره آسیب دیده بود. در این 
مراسم تصاویری از شهدای مدافع حرم به نمایش در آمد و یاد و خاطره آنان 

گرامی داشته شد. 
نیویورك تایمز با انتشار تصاویر یزد، ایران را جواهر خاورمیانه نامید 
ایسنا: روزنامه نیویورک تایمز بدون توجه به مرزبندی های سیاسی که اخیرا 
وزارت خارجه آمریکا درباره س���فر شهروندان این کشور انجام داده، فهرستی 
شامل ۵2 مقصد را که آمریکایی ها می توانند در سال 201۹ سفر به آن ها را تجربه 
کنند، منتشر کرده است که نام ایران با عنوان »جواهر خاورمیانه« در بین آن ها 
دیده می شود. ایران چهل و پنجمین مقصدی است که این روزنامه آمریکایی 
برای س���فر در س���ال 201۹ پیشنهاد داده و با نمایش تصویری از یزد که در 
سال 201۷ با عنوان شهر تاریخی در فهرست جهانی یونسکو ثبت جهانی شد، 
به معرفی کشورمان پرداخته و اعام کرده است: »با وجود تنش هایی که میان 
ایران و ایاات متحده از زمان حضور ترامپ در کاخ سفید افزایش یافته، تمایل 
گردشگران ماجراجو برای دیدن ایران همچنان مشهود است؛ از آثار ایران باستان 
گرفته تا مساجد باشکوه چند صد ساله شیراز و اصفهان و بازار بزرگ و کاخ 
گلستان در دل تهران.« نیویورک تایمز در ادامه دو آژانس خیلی معروف در آمریکا 
و انگلیس که تورهای ویژه بانوان و با راهنماهای حرفه ای در ایران برگزار می کنند 

را برای اطمینان خاطر شهروندان آمریکایی معرفی کرده است. 
دختر ترامپ، گزینه ریاست بانک جهانی

ایرنا: خبرگزاری فرانسه گزارش داد که »ایوانکا 
ترامپ« دختر و مش���اور رئیس جمهور آمریکا از 
گزینه های احتمالی جانشینی رئیس مستعفی بانک 
جهانی است.از وقتی »جیم یونگ کیم« رئیس بانک 
جهان���ی اعام کرد ک���ه دوره خدمتش را کوتاه و 
کناره گیری می کند، ایوانکا ترامپ به عنوان گزینه 
احتمالی جانشینی او مطرح شده است. بر اساس این 
گزارش، ایوانکا و »نیکی هیلی« سفیر سابق آمریکا 

درسازمان ملل در میان نامزدهای احتمالی آمریکا برای جانشینی کیم هستند که 
دوشنبه هفته گذشته در تصمیمی ناگهانی و در حالی که بیش از سه سال تا 
پایان دوره دوم ریاستش باقی مانده بود، کنار رفت. ایوانکا ترامپ درسال 201۷ 
در راه اندازی صندوقی با اعتبار یک میلیارد دار از س���وی بانک جهانی برای 

کمک به زنان کار آفرین نقش داشت. 
پلیس یونان معلمان معترض را سرکوب کرد

فارس: تظاهرات معلمان یونانی در اعتراض به شرایط کاری به درگیری 
و خشونت با پلیس آتن منجر شد. پلیس یونان با استفاده از گاز اشک آور و 
نارنجک های نوری تاش کرد معلمانی را که در اعتراض به قانون جدید در مورد 
استخدام معلمان، به خیابان  های پایتخت آمده بودند متفرق کند. درگیری زمانی رخ 

داد که معترضان تاش کردند وارد محل اقامت نخست وزیر شوند.  
پرداخت غرامت باکو به خبرنگار افشاگر ثروت »علی اف«

ابنا: دادگاه حقوق بشر اروپا مقامات جمهوری 
آذربایجان را به تس���امح در رس���یدگی قانونی به 
هتاکی به کرامت انس���انی خانم »خدیجه اسماعیل 
اوا« محک���وم کرد. دولت جمهوری آذربایجان به 
پرداخت 1۷ هزار یورو خسارت به این روزنامه نگار 
محکوم شد.خدیجه اس���ماعیل اوا، روزنامه نگار 
اهل جمهوری آذربایجان در س���ال 2012 در حال 
تحقیق و تهیه گزارشی درباره ارتباط فعالیت های 
مال���ی اعضای خانواده الهام علی اف، ریی���س جمهوری آذربایجان با یک 
پروژه ساختمان سازی در باکو بود که نامه ای حاوی عکس هایی از روابط 
خصوصی اش را دریافت کرد. خانم اس���ماعیل اوا در این نامه تهدید ش���ده 
بود در صورتی که به تحقیقاتش خاتمه ندهد، باید منتظر انتشار فیلم های 

خصوصی اش در اینترنت باشد . 
پارلمان مقدونیه به تغییر نام کشور رای داد

ایرنا: پارلمان مقدونیه برای تأمین نظر یونان و امکان عضویت این کشور در 
ناتو، به ایحه اصاح قانون اساسی به منظور تغییر نام این کشور به »جمهوری 
مقدونیه شمالی« رأی مثبت داد. این ایحه با 81 رأی موافق از مجموع 120 
رأی مجلس به تصویب رسید. نمایندگان حزب مخالف »ومرو- دپمنه« هنگام 

رأی گیری، صحن مجلس را ترک و از شرکت در آن امتناع کردند.  
محاکمه »فرانسوا فیون« نخست وزیر سابق فرانسه به اتهام فساد

ایس���نا: دفتر دادستان مالی فرانسه درخواست 
کرد که فرانسوا فیون نخست وزیر سابق این کشور 
و همس���رش به اتهام فساد دادگاهی شوند. فرانسوا 
فیون که در انتخابات ریاست جمهوری سال 201۷ 
میادی فرانسه نامزد پیشتاز انتخابات بود متوجه شد 
تاش هایش برای رس���یدن به ریاست جمهوری به 
خاطر اتهامات فساد نقش برآب شده است؛ اتهاماتی 
مبنی بر این که وی و همسرش پنلوپه و دو فرزندشان 

بیش از یک میلیون یورو به خاطر سال ها کار به عنوان معاونان پارلمانی که شامل 
هیچ اقدام پایداری نبوده، دریافت کرده اند.

كوتاه از سراسر جهان

سرویس خارجی: رسانه های 
فلسطینی گزارش دادند که در چهل 
و دومین راهپیمایی بزرگ بازگشت 
علیه رژیم صهیونیستی در روز جمعه 
گذشته، یک زن فلسطینی به دست 
نظامیان این رژیم شهید و ۲5 نفر دیگر 

زخمی شدند.
س���خنگوی وزارت بهداشت 
فلسطین اعام کرد: یک زن 43 ساله 
فلسطینی به نام »امل مصطفی الترامسی«، 
عصر جمعه در شرق نوار غزه به دست 
نظامیان رژیم اشغالگر قدس به شهادت 
رسید. در این راهپیمایی که »با پایداری، 
محاصره غزه در هم شکسته می شود« 
نامگذاری ش���د، ع���اوه بر هزاران 
فلسطینی، رهبران گروه های مقاومت 
نیز حضور داشتند. در این راهپیمایی 
نظامیان صهیونیست با شلیک مستقیم 
به جوانان فلس���طینی در شرق استان 
»خان یون���س« در جنوب نوار غزه، 
۲5 نف���ر از جمله چندین امدادگر و 

روزنامه نگار را زخمی کردند.
 راهپیمایی های بزرگ بازگشت 
از 30 مارس گذشته )۱0 فروردین( 
امسال، جمعه هر هفته در طول نوار 
مرزی غزه با سرزمین های اشغالی در 
اعتراض به انتقال سفارت آمریکا به 
ق���دس و محاصره نوار غزه برگزار 
می شود. با وجود مخالفت و تحریم 
بسیاری از کشورهای جهان از جمله 
اتحادیه اروپا، در ۲4 اردیبهشت امسال 
در اقدامی تحریک آمیز، س���فارت 
آمریکا از تل آویو به قدس اش���غالی 
انتقال یافت. شمار شهدای فلسطینی 
در راهپیمایی بزرگ بازگشت از آغاز 
تاکنون به ۲400 نفر رس���یده و ۲5 

ه���زار نفر دیگر نیز در این تظاهرات 
مس���المت آمیز به دست ارتش رژیم 

صهیونیستی زخمی شده اند.
 همزم���ان از کرانه باختری و 
ش���هر الخلیل نیز خبر می رسد که 

نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت 
یک جوان فلس���طینی به بهانه اینکه 
قصد حمله استش���هادی داش���ت، 
آتش گش���ودند و وی را به شهادت 
رساندند. در چنین شرایطی رسانه های 
فلسطینی از حمات توپخانه ای رژیم 

صهیونیستی به نوار غزه خبر دادند. 
رژیم صهیونیس���تی چندین نقطه در 
نوار غزه را هدف حمات توپخانه ای 
خود قرار داد. منابع فلسطینی اعام 
کردند که توپخانه رژیم صهیونیستی 

یک مرکز دیدبانی مقاومت در شهرک 
"خزاعه" در ش���رق خان یونس در 

جنوب نوار غزه را گلوله باران کرد. 
این منابع همچنین از حمله توپخانه ای 
اسرائیل به یک مرکز دیدبانی مقاومت 
در شرق محله الشجاعیه در شرق شهر 

غزه خبر دادند.
 بر اس���اس این گزارش این 
حمات هیچگونه خساراتی نداشت.

از سویی تجمع مسیحیان عرب 
س���اکن س���رزمین های اشغالی در 

برابر موزه شهر حیفا در اعتراض به 
تصاویر توهین آمیز از حضرت عیسی 
مس���یح )ع( با دخالت پلیس رژیم 
صهیونیستی به خشونت کشیده شد. 
پلیس رژیم صهیونیستی برای متفرق 
کردن معترضان از بمب های صوتی و 

گازهای اشک آور استفاده کرد. 
معترضان خشمگین خواستار 
حذف تمامی تصاویر و مجسمه های 
توهین آمیز به حضرت مس���یح )ع( 
و حض���رت مریم )ع( در موزه حیفا 

شدند. تظاهر کنندگان، عرضه و نمایش 
مجسمه و تصاویر را اقدامی توهین 
آمیز و تحریک کننده به دین مسیحیت 
دانستند. گفته می شود صهیونیست ها 
تصاویر و مجسمه حضرت مریم )ع( و 
حضرت مسیح )ع( را در کارتون های 

عروس���ک های »باربی« و »کین« به 
تصویر کش���یده و در موزه حیفا در 
معرض نمایش قرار داده اند. در این 
حال وزیر خارجه اردن، قدس را خط 
قرمز برشمرد و بر حل مسئله قدس 
از طریق مذاکرات مطابق با قطعنامه های 

بین المللی تأکید کرد. 
»أیمن الصفدی« وزیر خارجه 
اردن درباره پیامدهای هر گونه خدشه 
به وضعیت حقوقی و تاریخی شهر 
قدس هش���دار داد و گفت که هر 
گونه آسیبی به وضعیت قدس، نقض 
قانون بین  المللی است و احساسات 
مسلمانان و مسیحیان در سراسر جهان 

را جریحه دار می کند.
 خبر دیگر اینکه »اسحاق بریک« 
افسر بلندپایه ارتش رژیم صهیونیستی 
اذعان کرد که ارتش اسرائیل در انتقال 
سریع نیروها به میدان نبرد مشکات 
زی���ادی دارد و فاقد توانایی ورود به 

جنگ جدید است.
 بریک گف���ت: کاهش تعداد 
اردوهای نظامی و کم ش���دن زمان 
خدمت سربازی مردان باعث ایجاد 
شکاف در ماموریت نظامیان و تعداد 
نیروها شده که غیر قابل ترمیم است. 
بریک گفت: فرماندهان بلندپایه اسرائیل 
از جمله چند ژنرال به من گفته اند 
که شرایط ارتش بسیار اسفناک است 
اما آنها می ترس���ند این سخنان را به 
ص���ورت علنی بر زبان بیاورند. این 
ژنرال بازنشسته اذعان کرد اگر اکنون 
جنگی درگیرد، خسارت و شکست 
ما قابل مقایس���ه با جنگ سال ۱973 
)جنگ اکتبر میان مصر و اس���رائیل( 

نخواهد بود.

شهادت يک زن فلسطينی در سرکوب چهل و دومين تظاهرات بازگشت فلسطينی ها

سرویس خارجی: جنگنده های رژیم صهیونیستی 
بار دیگر در س���ایه حمایت های همه جانبه آمریکا از 
این رژیم و با بی اعتنایی به قوانین بین المللی و نقض 
آشکار حاکمیت ملی سوریه، به خاک این کشور حمله 
کردند، اما پدافند هوایی سوریه توانست با این حمات 

مقابله کند .
خبرگزاری رس���می سوریه )سانا( گزارش داد که 
فرودگاه بین المللی دمشق هدف حمله جنگنده های 
رژیم صهیونیستی قرار گرفت اما پدافند هوایی ارتش 
س���وریه این حمله را دفع کرد. خبرگزاری رس���می 
س���وریه به نقل از یک منبع نظامی گفت: چند فروند 
جنگنده اس���رائیلی که از سمت اصبع الجلیل لبنان در 
حال حرکت بودند، با چندین موش���ک اطراف دمشق 

را بمباران کردند.
 این مقام نظامی افزود: پس از ش���لیک موشک 
هواپیماهای اس���رائیلی، پدافند هوایی ارتش س���وریه 
موش���ک های مهاجم را رهگیری و اکثر آنان را منهدم 
کرد و در نتیجه این تجاوز صهیونیس���ت ها، تنها یک 
سوله انبار در فرودگاه بین المللی دمشق آسیب دید. سانا 
همچنین گزارش داد: هش���ت هدف مهاجم در آسمان 
دمشق منهدم شد. یک مسئول در وزارت حمل و نقل 
س���وریه هم گفت، پروازهای فرودگاه دمشق به روال 
معمول جریان دارد و تحت الشعاع این تجاوز هوایی 

اسرائیل قرار نگرفته است.
خبر دیگر اینکه آمریکا نیروهای زمینی و مجموعه ای 
از کش���تی های جنگی خود را برای کمک به خروج 
نیروهای این کش���ور از س���وریه، راهی مدیترانه کرد. 
ارتش آمریکا اعام کرد که نیروهای زمینی برای کمک 
به خروج نیروهای این کشور در راه سوریه هستند و 
ناوچ���ه ها به منظور کمک به آنها در صورت مواجه 
شدن این نیروها با خطر، امنیت آنان را تامین می کنند. 
ناوهواپیمابر »کراسارج« که حامل صدها تن از نیروهای 

مارین���ز )کماندوهای دریایی آمریکا( و تعدادی بالگرد 
است، در راس کشتی های نظامی آمریکا قرار دارد. در 
چنین شرایطی ارتش ترکیه از اعزام تجهیزات سنگین 

خود از جمله تانک به مرز سوریه خبر داد.
ارتش ترکیه ی���ک قطار حامل تجهیزات نظامی 
س���نگین به منطقه مرزی این کشور با سوریه گسیل 
کرد.ای���ن قطار عاوه بر تانک و ادوات نظامی حامل 
نیروه���ای ارتش ترکیه بوده و محموله ها و نیروها را 
در اس���تان مذکور تخلیه کرده و این تانک ها و نیروها 
مستقیما به مرز سوریه ارسال و اعزام شدند.ارتش ترکیه 
از زمان اعام قصد این کش���ور برای انجام عملیات 
نظامی علیه شبه نظامیان کرد مورد حمایت آمریکا در 
ش���مال سوریه، تجهیزات و نیروهای زیادی به منطقه 

اعزام کرده است.

در خبری دیگر در پی حمله پهپادی بی سابقه ارتش 
سوریه به محل برگزاری نشست تروریست های النصره 
در حومه شمالی حما خسارات و تلفات سنگینی به این 
گروه تروریس���تی وارد شد. ارتش سوریه با یک پهپاد 
حامل مواد منفجره نشست گروه تروریستی النصره در 
حومه شمالی حما را هدف قرار داد. یک منبع نظامی 
گفت که نیروهای رصد و شناسایی ارتش سوریه موفق 
شدند تجمع و نشست عناصر مسلح در اطراف شهرک 

اللطامنه در حومه شمالی حما را رصد کنند.
 اللطامنه پایگاه اصلی عناصر "جیش العزه" بارزترین 
گروه تروریستی وابسته به النصره در حومه شمالی حما 
به شمار می رود. به گفته این منبع نظامی نیروهای ارتش 
سوریه ابتدا با یک فروند هواپیمای بدون سرنشین محل 
برگزاری نشست گروه تروریستی جیش العزه و تجمع 

عناصر مس���لح این گروه تروریستی را رصد کردند و 
سپس با یک پهپاد حامل مواد منفجره محل برگزاری 
این نشس���ت را هدف قرار دادند که در پی این حمله 

خساراتی سنگین به تروریست ها وارد شد.
 در این حال یک معارض سوری در جریان دیدار 
با شماری از سرکرده های گروههای تروریستی گفت؛ 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به آنان گفته اند که 
دیگر به آنها نیازی ندارند. روزنامه ااخبار لبنان به نقل 
از یکی از چهره های سرشناس معارض سوریه گزارش 
داد که »تاریخ تکرار می شود و همان گونه که بسیاری 
پیش بینی می کردند، عربهای حاشیه خلیج فارس ما را 

مانند دستمال کثیف دور انداختند«.
 این معارض سوری در جریان نشست با شماری از 
سرکرده های گروههای تروریستی گفت: عربهای حاشیه 
خلیج فارس به خاطر اینکه نتوانس���تند با جنگ، نظام 
بشار اسد را سرنگون کنند به ما می گویند که از امروز 
به بعد، نیازی به ش���ما نداریم و راههای دیگری برای 
رسیدن به اهدافمان داریم.خبر دیگر اینکه دفتر ریاست 
جمهوری تونس تاکید کرد که رئیس جمهور این کشور 
ظرف چند روز آینده دعوت نامه ای رسمی برای بشار 
اسد، رئیس جمهور سوریه جهت حضور در نشست ماه 
مارس سران کشورهای عربی در تونس ارسال خواهد 
کرد. همزمان وزیر خارجه لبنان هم بر ضرورت بازگشت 

سوریه به اتحادیه عرب تاکید کرد. 
این درحالی است که معاون دبیر کل اتحادیه عرب 
اعام کرد تاکنون برنامه ای برای دعوت از س���وریه 
جهت حضور در نشست تونس نداریم که قرار است 
مارس )اس���فند و فروردین( آینده برگزار شود. در این 
حال وزیر خارجه ایتالیا اعام کرد این کش���ور که در 
سال ۲0۱۲سفارت خود در دمشق را بست، قصد دارد 
به عنوان نخستین کشور اروپایی پس از فروکش کردن 

بحران سوریه، سفارت خود را بازگشایی کند.

پدافند هوایي سوریه حمله رژیم صهیونیستي به فرودگاه دمشق را دفع کرد

سرویس خارجی: دولت ترامپ 
ک���ه در پی اختاف با دموکرات ها 
بر س���ر تامین بودجه احداث دیوار 
مرزی دیروز وارد بیس���ت و دومین 

روز تعطیلی شد، رکورد طوانی ترین 
تعطیل���ی دولت فدرال آمریکا را  که 
پیش از این  21 روز بود به نام خود 
رقم زد.تعطیلی دولت آمریکا  در پی  
اخت���اف ترامپ با  دموکرات ها بر 

س���ر اختصاص بودجه برای ساخت 
دی���وار مرزی  که از چند هفته پیش 
شروع شده و باعث بی حقوق ماندن 
800 هزار کارمند فدرال این کش���ور 

شده  است دیروز  شنبه وارد بیست 
و دومی���ن روز خود ش���د و به این 
ترتیب در طول تاریخ این کش���ور 
رکورد زد.این در حالی است که پیش 
از این در دوران ریاس���ت جمهوری 

بیل کلینتون بیشترین تعطیلی دولت 
21 روز طول کش���یده بود. در چنین 
شرایطی،رئیس جمهوری آمریکا اعام 
کرد که به منظور حل مشکل بودجه 

برای ساخت دیوار مرزی، فعاً از اعام 
»وضعیت فوق العاده ملی« خودداری 
می کند وترجیح می دهد شاهد اقدام 
کنگره  برای حل مسأله بودجه دیوار 
مرزی و تعطیلی دولت فدرال باشد. 

در این حال، نتایج   یک نظرسنجی 
نش���ان می دهد که میزان محبوبیت 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
در بحبوحه تعطیلی دولت با کاهش 
سه درصدی  به۴۴ درصد رسیده است. 
همچنین نتایج جدیدترین نظرسنجی 
دیگری نشان می دهد  که ۷0 درصد 
مردم آمریکا بر این باورند که تعطیلی 
بخشی از فعالیت های دولت یک ننگ 
و مایه شرمساری برای ایاات متحده 
است. از سویی،کنگره آمریکا ایحه ای 
را تصویب  کرد که بر اساس آن 800 
ه���زار کارمندان فدرالی که به خاطر 
تعطیلی دولت به ناچار بیکار مانده اند، 
دستمزد روزهای بیکاری اجباری خود 
را دریافت خواهند کرد. این در حالی 
است که اتحادیه های کارمندان فدرال  
ب���ا صدور بیانیه هایی ضمن انتقاد از 
سیاست های اخیر دونالد ترامپ، برای 
تعطیل ک���ردن بخش هایی از دولت، 
از وی  ب���ه اتهام نقض قوانین کار 

شکایت کردند.
از سوی دیگر، رئیس جمهوری 
آمریکا از آغاز پرونده تحقیقاتی سران 
پیشین »اف بی آی« علیه خود خبر داد.

در تحول���ی دیگر،آمریکا در 
راستای انجام گشت هوایی در منطقه 
راهبردی ایندوپاس���یفیک، سه فروند 
بمب افک���ن رادارگریز و 200 نیروی 
هوایی را به بندر»پرل هاربر« هاوایی 

اعزام کرد.

دولت ترامپ رکورد طوانی ترین تعطیلی تاریخ آمریکا را شکست

تظاهرات مردم آمریکا مقابل کاخ سفید در اعتراض به ادامه فعالیت زندان گوانتانامو 
 شماری از مردم آمریکا در هفدهمین سالگرد تاسیس 
زندان گوانتانامو در اعتراض به تداوم فعالیت این زندان 
در مقابل کاخ س����فید تظاهرات برگزار کردند. مردان و 

زنان شرکت کننده در این تظاهرات لباس های نارنجی رنگی 
به تن داشتند و سرهای خود را با کاهک های سیاه پوشانده 

بودند و این تجمع در حالت سکوت برگزار شد .

سرویس خارجی:نشریه فارین 
پالیسی از خروج کره شمالی از فهرست 
برخی تحریم های آمریکا که مرتبط با 
ارسال کمک های بشر دوستانه به  این 
کشور است خبر داد.این نشریه اعام 
کرد:دیپلمات های آمریکایی از تصمیم 
وزارت خارجه این کشور برای لغو 
برخی محدودیت های اعمال شده در 
زمینه ارسال کمک های بشردوستانه 
به کره ش���مالی و سفر امدادرسانان 
آمریکایی به پیونگ یانگ خبر دادند.به 
گفته فارین پالیسی،این تصمیم در پی 
اعتراض سازمان ملل و سازمان های 
خصوصی امدادرس���ان مبنی بر این 

که سیاس���ت خارجی آمریکا باعث 
تضعیف تاش های آنها برای نجات 
جان مردم کره شمالی می شود، گرفته 
ش���د.این در حالی است که »مایک 
پمپئ���و«، وزیر خارجه آمریکا که از 
سرعت روند مذاکرات بین واشنگتن 
و پیونگ یانگ سرخورده شده بود، 
تابستان گذشته تصمیم گرفت میزان 
کمک های مجاز به کره شمالی را به 
ش���دت محدود کند. از سویی، منابع 
خبری کره جنوبی  اعام کردند:رئیس 
جمه���وری چین احتماا ماه آوریل 
)اردیبهشت سال آینده( به کره شمالی 

سفر می کند.

فارین پالیسی:کره شمالی از فهرست 
برخی تحریم های آمریکا خارج شد

سرویس خارجی: رهبران الحشد الشعبی عراق در نشستی به بررسی 
ابعاد تهدیدات و پیامدهای هدف قرار گرفتن برنامه ریزی شده این سازمان 
و گروه های مقاومت پرداختند.دفتر »قیس الخزعلی« دبیرکل جنبش »عصائب 
اهل الحق« عراق میزبان نشستی مهم میان رهبران »الحشد الشعبی« بود.پس 
از برگزاری این نشس���ت، رهبران حاضر در آن، بیانیه ای صادر کردند که 

نسخه ای از آن در پایگاه خبری »موازین نیوز« منتشر شد.
ب���ه گفته منابع خب���ری، »هادی العامری« رهبر ائتاف »الفتح«، »همام 
حمودی« رئیس حزب مجلس اعای اسامی، »ابومهدی المهندس« نائب 
رئیس »الحش���د الشعبی«، »سامی المسعودی«، »احمد ااسدی» و »ابوجهاد 
الهاشمی« از دیگر رهبران الحشد الشعبی، در این نشست حضور داشتند. 
در این بیانیه آمده اس���ت: در این نشس���ت بر ضرورت توقف فوری 
این سیاست از سوی طرف مذکور، هشدار درباره فتنه ها و ضررهای بعدی 
مترتب بر ادامه چنین سیاستی برای امنیت و جامعه کشور، دادن فرصت 
به طرح ابتکاری رئیس جمهوری برای تحقیق درباره این اقدامات و اتخاذ 

تدابیر ازم تاکید شد.
در این نشست همچنین پیامدهای هدف گیری های سازماندهی شده علیه 
الحشد الشعبی و گروه های مختلف زیرمجموعه و رهبران و سمبل های آن 
از سوی یک طرف سیاسی مشخص که امکانات ماهواره ای و رسانه ای و 

الکترونیکی در دست دارد، بررسی شد.
در پایان بیانیه این نشست آمده است: الحشد الشعبی همچنان »سوپاپ 
اطمینان« و امنیت و مدافع وطن و ملت و مقدس���ات باقی خواهد ماند 
وهدف قرار دادن این نهاد مقدس، بی نتیجه خواهد ماند. در همین حال، 
»لین مالوف«، مدیر تحقیقات خاورمیانه سازمان عفو بین الملل در پی ورود 
دوباره نیروهای آمریکایی از سوریه به عراق ، به شدت از عملکرد ائتاف 
به رهبری ایاات متحده انتقاد و اعام کرد: ائتاف آمریکایی از اشتباهاتش 

در عراق درس نگرفته است.
 در خبر دیگری، دهها تن از اهالی اس���تان بصره ، واقع در جنوب 
عراق بار دیگر مقابل ساختمان دولت محلی تظاهرات کردند و خواستار 
برکناری دولت و مجازات مفسدان شدند. تظاهرکنندگان به نشانه اعتراض ، 
استیک های خودروها را در نزدیکی این ساختمان آتش زدند. معترضان 
خواستار مجازات مفسدان، فراهم کردن فرصت های شغلی و بهبود خدمات 
شدند. آن ها تاکید کردند: این تظاهرات تا زمان تحقق تمامی خواسته هایشان 

ادامه خواهد داشت و متوقف نخواهد شد.
در تحوات امنیتی نیز،نیروهای الحشد الشعبی عملیات تروریست های 
تکفیری داعش در منطقه »القیروان« واقع در غرب ش���هر موصل را ناکام 
گذاش���تند. به گزارش شبکه سومریه نیوز، تروریست های تکفیری تاش 
کردند تا شهر موصل در استان نینوای عراق را هدف قرار دهند. بر اساس 
ای���ن گ���زارش، هدف از عملیات تکفیری ها، نفوذ به منطقه »القیروان« در 
موصل بود. نیروهالی الحشد الشعبی همچنین دوعراقی ربوده شده از سوی 

داعش در »صاح الدین« را نجات دادند.

نشست رهبران »الحشد الشعبی« عراق با هدف 

بررسی تهدیدات علیه گروه های مقاومت سرویس خارجی: منابع امنیتی از نقض مکرر 
آتش بس توافق شده میان طرف های درگیر جنگ 
یمن از سوی عربستان و حمات گسترده توپخانه ای 
نیروهای ائتاف سعودی به شهر بندری »الحدیده« 

خبر دادند.
به گفته منابع خبری، ائتاف سعودی همچنان 
به نقض توافق آتش بس در ش���هر »الحدیده« یمن 
ادامه می دهد و در تازه ترین مورد، ائتاف متجاوز 
عربی دانشگاه »علوم و فناوری« در این شهر را هدف 
حمله توپخانه ای قرار دادند. به گزارش شبکه خبری 
»المسیره«، به دنبال این حمله تجاوزکارانه ، شماری 
از غیرنظامیان یمنی به شدت زخمی شدند و تعدادی 

از منازل مسکونی غیرنظامیان نیز تخریب شد.
ارتش و کمیته های مردمی یمن نیز در واکنش به 
حمات ائتاف سعودی، مواضع متجاوزان عربستان 
در استان »الضالع« یمن را هدف حمله موشکی قرار 

دادند.طبق اعام رسانه های یمنی، این حمله در جبهه 
»نقیل الخش���به« در غرب الضالع انجام شده است.

نیروهای یمنی در این حمله پایگاه سعودی »الحلم« 
را منه���دم کردند.از طرفی،منابع امنیتی یمن از ترور 
»علی عوض ناصر الهازله الکازمی« عضو ارشد شورای 
انتقالی جنوب یمن به دست عناصر مسلح ناشناس 
در استان »  ابین « خبر دادند.  منابع محلی یمنی اعام 
کردند که یکی از مخازن شرکت پاایشگاهی نفت 
»عدن«، واقع در جنوب یمن در نتیجه انفجاری مهیب، 
طعمه آتش شده است.انصاراه یمن بافاصله ضمن 
رد هر گونه ادعای حمله این جنبش به پاایش���گاه 
»عدن«، ائتاف سعودی را مسئول آتش سوزی در این 
پاایشگاه دانست.در چنین شرایطی، »یحیی سریع« 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در سخنانی تاکید کرد : 
ائتاف سعودی در 4۸ساعت گذشته ۸9  بار آتش بس 
»الحدیده« را نقض کرده است.همزمان، »محمد علی 

الحوثی«، رئیس کمیته عالی انقابی یمن تاکید کرد: 
انصاراه به توافق آتش بس سوئد پایبند است و باید 
طرف مقابل نیز آن را اجرا کند.وی افزود: سازمان ملل 
و فرستاده اش باید به طرف مقابل نیز برای اجرای 
این توافق اعمال فشار کند و این سازمان از سیاست 

»یک بام و دو هوا« دست بردارد.
در همین حال، »لیز گراندی«، هماهنگ کننده 
امور بشردوستانه سازمان ملل در یمن در بازدید از 
بندر الحدیده و دیدار با رهبران محلی این اس���تان 
گفت: س���ازمان ملل تیمی را ب���ه نظارت بر این 
بندر براس���اس پیشنهادات شورای امنیت و توافق 
استکهلم مکلف کرده است.از سوی دیگر، انگلیس 
پیش نویس قطعنامه ای درخصوص گسترش دامنه 
ماموریت ناظران بین المللی در استان الحدیده یمن را 
به شورای امنیت برد که در روزهای آینده در شورای 

امنیت به رای گذاشته خواهد شد.

توپخانه  ارتش عربستان با نقض آشکار آتش بس، »الحدیده« یمن را زیر آتش گرفت

س���رویس خارجی: س���فیر 
افغانستان در ترکیه اعام کرد: دولت 
کاب���ل به هیچ عنوان به پایگاه های 
آمریکا در افغانستان اجازه نخواهد داد 
تا از خاک این کشور به ایران تعرض 
کنند. »عبدالرحیم سید جان« اظهار 
داش���ت:حفظ روابط با کشورهای 
همس���ایه برای دولت افغانستان از 
جایگاه ویژه ای برخوردار است و 
در نتیجه هرگز اجازه نخواهیم داد 

تا آمریکا بتواند از پایگاه های نظامی 
خود علیه ایران و پاکستان استفاده 

کند.
 وی تصری���ح کرد: حضور 
پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان 
همیشه یکی از مسائل نگران کننده 
برای همس���ایگان ما بوده است، 
اگرچه طبق قرارداد دولت افغانستان 
با آمریکا، واشنگتن هرگز نمی تواند 
از این پایگاه ها علیه همسایگان ما 

استفاده کند. سید جان همچنین اعام 
کرد که در صورت برقراری صلح 
در افغانس���تان به حضور نیروهای 
خارجی در این کشور نیازی نیست.
از س���ویی،حامد ک���رزی، رئیس 
جمهوری سابق افغانستان با تاکید 
بر این که طالبان بخش���ی از مردم 
این کشور است، از رایزنی و ارتباط 
هند با این گروه برای ایجاد صلح 

درکشورش حمایت کرد.

از طرفی،»سوش���ما سواراج« 
وزی���ر خارجه هن���د در دیدار با 
»زلمای خلی���ل زاد« نماینده ویژه 
آمریکا در امور صلح افغانس���تان 
تصریح کرد:هیچ تغییری در موضع 
هند درباره افغانستان به وجود نیامده 
و دهلی ن���و از روند فراگیر صلح 
برای دستیابی به آن حمایت می کند 
وخواستار رهبری این روند توسط 

دولت کابل است.

کابل: هرگز به واشنگتن اجازه تعرض به ایران از خاك افغانستان را نمی دهیم

سرویس خارجی: مردم بحرین 
بار دیگر با برگزاری تظاهراتی گسترده 
علیه رژیم آل خلیفه در منطقه »الدراز«، 
حمایت کامل خود را از شیخ »عیسی 

قاسم « اعام کردند.
بر اساس گزارش منابع خبری، 
صدها نف���ر از مردم بحرین اقدام به 
برگزاری تظاهرات گسترده علیه رژیم 
آل خلیفه در منطقه »الدراز«، در »منامه«، 
پایتخت این کش���ور کردند.شرکت 
کنندگان در این تظاهرات با سر دادن 
شعارهایی علیه رژیم آل خلیفه، حمایت 
کامل خود از شیخ عیسی قاسم ، رهبر 
نهضت اسامی بحرین را اعام کردند.
معترضان بحرینی همچنین با در دست 
داشتن پاکاردهایی از تصاویر شهدای 
بحرین، با خانواده های شهداء اعام 

همبستگی کردند.
در همین حال،دادگاه اس���تیناف 

وابسته به رژیم آل خلیفه احکام حبس 
صادره علیه چهارشهروند بحرینی را 
تأیید کرد.رس���انه های بحرینی اعام 
کردند که این ش���هروندان هر کدام به 

سه سال حبس محکوم شده اند.
*عربستان

وبگاه خب���ری »الخلیج آناین« 
ب���ه نقل از منابع ارش���د مصر اعام 
ک���رد: هیات هایی عربی، آمریکایی و 
صهیونیس���تی ظرف یک ماه اخیر در 
»قاهره « نشست های محرمانه متعددی 
را به منظور تدارک اجاس سه جانبه 
س���ران رژیم صهیونیستی، آمریکا و 
عربستان در واشنگتن برگزار کردند.

ای���ن منابع گفتند: هدف این دیدارها 
آماده س���ازی فضا برای دیدار بنیامین 
نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی 
اس���ت.این منابع در گفتگو با وبگاه 

»الخلی���ج اوناین« که نزدیک به قطر 
اس���ت، تاکید کردند: در بیست و پنج 
روز گذش���ته بیش از سه دیدار بین 
مقامات ارش���د مصر، عربستان، رژیم 
صهیونیستی و آمریکا برگزار شده تا 
برنامه های مربوط به گام بعدی ریاض 
که نخستین گام در تاریخ روابط آن با 
رژیم صهیونیستی خواهد بود، مشخص 
ش���ده و درباره آن تفاهماتی حاصل 
شود.منابع مصری همچنین از حصول 
توافقی بین عربس���تان، مصر و دولت 
آمریکا خبر دادند که بر مبنای آن سال 
۲0۱9 باید شاهد برداشته شدن گامی 
بزرگ در تاریخ روابط کشورهای عربی 
و اسامی با رژیم اشغالگر اسرائیل باشد 
به گونه ای که با ساماندهی یک دیدار 
س���ه جانبه علنی بین دونالد ترامپ، 
نتانیاهو و »بن سلمان«، سوت آغاز بازی 

و پیشبرد توافق مذکور زده شود.

تظاهرات بحرینی ها علیه رژیم آل خلیفه در »الدراز« منامه 

س����رویس خارجی: دادگاه جنایی »الجیزه« مصر ، 
»محمد بدیع«، رهبر اخوان المس����لمین و شماری دیگر از 
اعضای برجسته این گروه را در پرونده حوادث »مسجد 

ااستقامه« تبرئه کرد.
طبق گزارش شبکه الجزیره، دادگاه »الجیزه« عاوه بر 
»محمد بدیع«، حکم تبرئه »محمد البلتاجی«، »عصام العریان«، 
»باسم عوده« وزیر سابق رفاه، »صفوت حجازی« و چهار 
نفر دیگر را صادر کرد.دادستانی مصر به این متهمان، اتهام 
قتل 9 نفر و اقدام به قتل ۲۱نفر دیگر، عضویت در یک 
گروه غیرقانونی، وارد آوردن خسارت به اموال عمومی و 
مرکز پلیس و در اختیار داشتن ساح و مهمات و اغتشاش 
در می����دان »الجیزه«، واقع در غرب »قاهره« را وارد کرده 
اس����ت.این در حالی است که دادگاه مصر اخیرا »محمد 
بدیع« را در پرونده »حوادث دفتر ارش����اد« به حبس ابد 

محکوم کرده بود.
در چنین شرایطی، »عبد المنعم عبدالمقصود«، رئیس 
هیأت دفاع از »محمد بدیع« و اعضای اخوان المسلمین در 
این باره گفت: این نخس����تین حکم تبرئه جمعی اعضای 
اخوان المس����لمین از سال ۲0۱3است.این نخستین حکم 
تبرئه جمعی تعدادی از اعضای اخوان المس����لمین از سال 

۲0۱3تا کنون است.
* لیبی

دبیرکل س����ازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از شکنجه 
زندانیان در لیبی، از دولت این کشور خواست تا تدابیری 
ب����رای حمایت از این زندانی����ان و محاکمه عادانه آنها 
بیاندیش����ند.»آنتونیو گوترش« در گزارش خود از اوضاع 
شش ماه گذشته لیبی، تأکید کرد: همچنان از نقض گسترده 
حقوق بشر و تجاوزات مکرر به حقوق بازداشت شدگان 
و زندانی شدن هزاران مرد، زن و کودک در لیبی و عدم 

اجرای اقدامات قانونی درباره آنها، نگران هستم.
 وی تصری����ح کرد: دولت لیبی بایس����تی اقداماتی 
اتخاذ کند که از شکنجه همه بازداشت شدگان خودداری 
و محاکمه عادانه آنها تضمین ش����ود.به نوشته روزنامه 

الکترونیکی »رأی الیوم«، گوترش تصریح کرد که بایستی 
همه زندان ها ، تحت کنترل دولت باشند و گروه های مسلح 

در آن دخالتی نکنند.
دبیرکل س����ازمان ملل در گزارش خود به وضعیت 
مهاجران و پناهندگان نیز پرداخته و آورده است که بیش 
از ۶۶9هزار مهاجر در لیبی حضور دارد که ۱۲درصد آنها 

زن و 9درصد کودک هستند.
*سودان

شهروندان سودان در »خارطوم«، پایتخت این کشور بار 
دیگر تظاهراتی به راه انداختند و پلیس با شلیک گاز اشک آور 
آن ها را متفرق کرد.به گفته منابع خبری ، تظاهرات از منطقه 
»جبره« واقع در جنوب خارطوم آغاز شد و تظاهرکنندگان 
ش����عارهایی را علیه دولت سردادند و خواستارسرنگونی 
نظام شدند. این منابع افزودند: پلیس سودان با شلیک گاز 
اشک آور به سمت تظاهرکنندگان در محله »الحلفایا«، واقع 
در جنوب خارطوم و همچنین مسیر منتهی به مسجد »سید 
عبدالرحمان« در »ام درمان« آن ها را متفرق کرد. همچنین 
شاهدان عینی اعام کردند که تظاهرکنندگان مسیر ارتباطی 

میان پایتخت سودان و شهر »بورتسودان« را بستند.
 بنابر آمارهای رسمی، تا کنون ۲۲نفر در این اعتراضات 
کشته شده اند.در خبر دیگری، سرلشگر »الهادی آدم«رئیس 
کمیته دفاع و امنیت پارلمان سودان اعام کرد: توافق مسکو 
و خارطوم درباره ورود کشتی های جنگی روسی به بنادر 
سودان و بالعکس می تواند در آینده زمینه ساز ایجاد پایگاه 

نظامی روسیه در سودان باشد.
در خبر دیگری،منابع لیبی از کشف یک گور جمعی 
حاوی اجس����اد عناصر داعش از جمله »ابونبیل اأنباری« 
فرستاده »ابوبکر البغدادی«، سرکرده داعش در شهر »درنه«، 
واقع در شرق لیبی خبر دادند.به گفته این منابع، این گور 
جمعی در منطقه »الفتائح«، واقع در ش����رق »درنه« کشف 
شده و شامل 50جسد است که در میان آنها جسد »ابونبیل 
اأنباری« به چشم می خورد. وی تبعه عراق و فرستاده ابوبکر 

البغدادی به عنوان والی ایالت های داعش در لیبی بود.

دادگاه »قاهره« رهبر اخوان المسلمین مصر را در پرونده 
مسجد »ااستقامه« تبرئه کرد

سرویس خارجی: منابع آگاه از دستگیری 50 عضو 
گروه »پ. ک.ک« در س����لیمانیه عراق از سوی نیروهای 

امنیتی منطقه کردستان خبر دادند.
مناب����ع خبری اعام کردند:نیروهای امنیتی منطقه 
کردس����تان عراق، 50  نفر از اعض����ای پ.ک.ک را که 
می خواس����تند مراسم یادبودی برای »سکینه جانسز« از 
فعاان کرد در ش����هر »سلیمانیه« برگزار کنند، دستگیر 
کردند. به گفته این منابع،»س����وران حسین« برادر »تارا 
حسین« سخنگوی جنبش »آزادی جامعه کردستان« شاخه 
پ.ک.ک در سلیمانیه، از طریق شبکه های اجتماعی اعام 
کرد که نیروهای امنیتی با حمله به گردش����گاه آزادی، 

50 عضو این گروه از جمله خواهرش را بازداش����ت 
کردند.بر اس����اس این گزارش، این افراد قصد داشتند با 
پخش فیلمی کوتاه از جانسز، مراسم یادبودی برای او 

برگزار کنند.
 در تحول����ی دیگر،»آنگا مرکل« صدراعظم آلمان 
در دیدار با نخست وزیر یونان اعام کرد: فکر نمی کنم 
ترکیه به زودی عضو اتحادیه اروپا ش����ود چرا که این 
کش����ور در حوزه هایی همچون آزادی بیان، مطبوعات 
آزاد و آزادی در افکار دینی، از اس����تانداردهای اتحادیه 
اروپا دور اس����ت و مشخص نیست چه زمانی از این 

استانداردها تبعیت کند.

نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق 50 عضو »پ.ك.ك« 
را در سلیمانیه دستگیر کردند
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عصر گرافن نزديك است!

يخ در سياره سوزان عطارد

مارهاى روباتيك 
از امدادرسانى تا جاسوسى
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عطارد كه نزديك ترين سياره به خورشيد و 
دومين سياره داغ منظومه شمسى است در كمال 

تعجب داراى يخچالهاى طبيعى است. 
شايد اين واقعيتى عجيب باشد اما علت وجود 
يخ در نزديك ترين همسايه خورشيد سوزان اين 
است كه ميل آن نسبت به خورشيد صفر است 
و بنابراين عمق دهانههاى ژرفى كه در نزديكى 
فرو  براى هميشه در سايه  دارند  قرار  قطبين 

رفته اند. 
عطارد عارى از جو است و در نيمههاى شب 
گرما به سرعت از بين مىرود و دما خيلى زود به 
زير نقطه انجماد مىرسد. بدين ترتيب يخ فرصت 
تشكيل شدن پيدا مىكند و در نواحى كه هرگز 
روى خورشيد به خود نمىبينند انباشته مىشود.
ارائه  دانشمندان  كه  جديدى  مدلهاى 
كرده اند، جزئياتى باورنكردنى درباره اين كه 
چگونه يخچالهاى طبيعى شكل مىگيرند 
دست  به  مىكنند  حركت  عطارد  در  و 
مىدهند. مدل «ورقه يخى دانشگاه ِمين» 
پيش از اين براى مطالعه اليههاى يخ در 
زمين و مريخ مورد استفاده قرار گرفته 
بود، ولى از آن جا كه در مورد محيط غير 
عادى عطارد هم كاربرد خوبى داشت از آن 

استفاده شد.

  داغ و يخى
اكنون حدود  بينى شده است كه  پيش 

50 ميليون سال است كه عطارد در حال انباشته 
كردن يخ است. اين يخ در برخى نقاط تا 50 متر 

ضخامت دارد. 
عطارد نيز مانند ماه ما بدون اتمسفرى است 
كه در آن يخ تشكيل مىشود، مانند يخچالهايى 
كه در دو قطب سياره ما به وجود آمده اند. اما 
درست مانند ماه سياره ما، نبود اتمسفر در عطارد 
به معنى اين نيست كه اين كوچك ترين سياره 
منظومه شمسى نمىتواند يخ را درون خود نگه 

دارد.
منشأ پيدايش يخ در عطارد هنوز مشخص 
نيست، ولى دو احتمال در اين باره وجود دارد؛ يكى 
خروج بخار آب از درون سياره و ديگرى يخهايى
كه دنباله دارها با خود به سطح اين سياره آورده 

اند.
شبيه سازىهاى انجام شده حاكى از اين 
هستند كه يخ موجود در عطارد را به احتمال زياد 
دنباله دارهايى كه آب زيادى در خود داشتند يا 
ديگر اجرام آسمانى كه به آن برخورد كردند در 

آن باقى گذاشته اند. آب اين 
برخوردى  اجرام 

اساساً آن قدر در 
اطراف عطارد به باال 

و پايين مىجهد تا اين كه مقدارى از 
آن در نقطه سردى سقوط مىكند و در همان 
جا منجمد مىشود. اين احتمال وجود دارد كه 
به سطح عطارد از آبى كه  حدود 15 درصد 

 مىرسد روى اين سياره باقى مىماند. 
با توجه به اين كه يخ از ابتدا روى اين سياره 

شكل گرفته است، از همان زمان به طور ثابت 
در آن باقى مانده است. يخ موجود در عطارد 
به ندرت جريان پيدا مىكند يا از نقطه اى به 
نقطه ديگر جا به جا مىشود.مدلى كه دانشمندان 
كمك  آنها  به  همچنين  اند  كرده  استفاده 
مىكند بيشتر برهم كنش بين 
سطح داغ و اين مناطق 

يخى و سرد را مورد 
بررسى قرار دهند. آنها 
دريافتند گرمايى كه در بستر سياره 
از سرزمينهاى داغ آن جريان پيدا مىكند يكى 

از مباحث مهم دانش ديناميك است. 
دانشمندان از دهه 1990 از وجود يخهاى 
قطبى در عطارد با خبر شده اند و تا كنون اطالعات 
بسيارى درباره اين كه منشأ اين يخها از كجا و 

چگونه ممكن است جا به جا شوند و تغيير مكان 
پيدا كنند به دست آورده اند.

دماى سطح عطارد از 100 تا 700 درجه 
كلوين متغير است و در قطبين نيز هرگز به باالتر 
از 180 كلوين نمىرسد. اگر چه دما در روز هنگام 
معموالً به شدت زياد است، مشاهدات انجام شده 
بسيار بر وجود آب يخ زده در اين سياره تأكيد 

مىكنند. 
دو  در  عميق  برخوردى  دهانههاى  بستر 
قطب آن هرگز در معرض نور خورشيد قرار 
نمىگيرند و دماى اين دو ناحيه همواره زير 102

كلوين باقى مىماند.
يخ به شدت نور رادار را منعكس مىكند. 
مشاهدات انجام شده در اوايل دهه 1990 با 
VLAكه  و  گلدستون  مترى   70 تلسكوپ 
راديويى  شناسى  ستاره  خانه  رصد  نوعى 
است و از آن براى دريافت سيگنالهاى 
اين  گوياى  مىشود،  استفاده  سياهچالهها 
هستند كه تكههايى از انعكاسهاى رادارى 

در نزديكى قطبين وجود دارد.
احتمالى  علت  تنها  يخ  كه  اين  با   
وجود اين انعكاسها نيست اما به عقيده 
ستاره شناسها محكم ترين علت، وجود 

يخ است.
تا   1014 داراى  عطارد  يخى  نواحى 
است  ممكن  و  هستند  يخ  كيلوگرم   1510
اليه اى از رگوليت كه مانع از تصعيد مىشود 

آنها را پوشانده باشد.
يخى  اليه  كنيم،  مقايسه  بخواهيم  اگر   
جنوبگان در سياره زمين جرمىمعادل 1018×4

كيلوگرم دارد، كالهك قطب جنوب مريخ هم 
داراى 1016 كيلوگرم آب است.

ناسا در نوامبر 2012 تأييد كرد كه تصاوير 
گرفته شده با كاوشگر مسنجر كه بين سالهاى 
2011 و 2015 در مدار عطارد در گردش بود 
نشان مىدهند دهانههاى برخوردى در قطب 

شمال عطارد داراى آب منجمد شده هستند. 
به گفته ناسا، مقدار يخ موجود در اين ناحيه 
شهر  مىتواند  كه  شده  زده  تخمين  قدرى  به 
واشنگتن دى سى را در قالبى از يخ به عمق حدود 

3 كيلومتر بپوشاند.

صورت فلكى گاو (ثور) هميشه به خاطر داشتن دو خوشه 
ستاره اى نورانى شهرت دارد. يكى از آنها «خوشه پروين» است 

كه در سمت راست عكس ديده مى شود و ديگرى «قالئص» كه 
در سمت چپ تصوير قابل مشاهده است. ماه پيش در چنين شبى، 

بارش شهابى جوزايى غير معمولى رخ داد و در نتيجه چندين 
شهاب با دنباله هاى موازى در حين پرتاب به درون صورت فلكى 

در عكس شكار شدند.
 غير معمول تر از همه اين كه دنباله دار Wirtanenدرون 
صورت فلكى شناور بود و در اين عكس نزديك پايين تصوير 
در حالى كه هالهاى سبز رنگ احاطه اش كرده ديده مى شود. 
اين دنباله دار زمانى كه با شتاب از زمين گذشت تقريباً در 

درخشانترين حالت خود بود.
 ستاره نارنجى رنگى كه در باال سمت چپ ديده مى شود، 
«َدبَران»، درخشان ترين صورت فلكى گاو است كه در محل 
ستاره  پانزدهمين  همچنين  َدبَران  گيرد.  مى  قرار  گاو  چشم 

درخشان آسمان است.
 عكس حاضر نتيجه تركيب 800 نوردهيدوربين است كه در 

يك روستا به نام «البانيا» در اسپانيا گرفته شده است.
nasa.gov (Juan Carlos Casado) :عكس از*

ستاره ها، شهاب ها و يك دنباله دار در صورت فلكى گاو

يخ در سياره سوزان عطارد

تصوير نجومى هفته
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مأموريتهاى پايش و مراقبت انسانى براى به دست آوردن 
اطالعات سودمند بسيار حياتى هستند. اما فرستادن يك سرباز به 

نواحى حساس اغلب بسيار خطرناك است.
 براى رفع اين مشكل، بايد از روباتهاى ويژه اى كمك 
گرفت كه بتوانند خود را به هر مكانى كه بشر توانايى دسترسى 

به آن جا را ندارد برسانند.
نسل بعدى روباتهاى مراقبت و نظارت، احتماالً از تركيب 
حسگرهايى مشابه نمونه اوليه با هوش مصنوعى قدرتمندتر و 
يا  روباتيك  مارهاى  مى  كنند.  استفاده  كار  پنهان  جسم  يك 

«مارـ روبات» ( Snakebots) نمونهاى از اين روباتها است.
روبات مار يا مار روباتيك يك روبات جانور نما با ظاهرى 
شبيه به مار است كه در اشكال و اندازههاى مختلف ساخته شده 
است. گاهى اين مارهاى روباتيك به بلنداى يك ساختمان چهار 
طبقه هستند تا براى ورود به مكانهاى زلزله زده به يارى انسانها 

بيايند. 
در جريان زلزله مكزيكوسيتى، اين نوع روبات موفق شد جان 
بسيارى را نجات دهد و به سادگى توانست به مكانهايى وارد شود 

كه مردم عادى و امدادگران توان ورود به آن جا را نداشتند.
همچنين اين روبات مىتواند به قدرى ظريف باشد كه نقش 
يك روبات پزشكى را ايفا كند و به درون اندامهاى داخلى قفسه 

سينه انسان راه پيدا كند.
يك مار روباتيك مى  تواند از طريق خطوط لوله فاضالب 
به درون ساختمانها نفوذ كند، زير كف خانهها بخزد و براى 
داشتن چشم انداز بهترى جمع شود و صاف بايستد. اين روبات 
مىتواند يكى از قطعات خود را جدا كند و در مسير خود جا 
بگذارد، ميكروفونهاى مخفى در محل نصب كند و حتى براى 

مأموريت  هاى ضربتى كالهك جنگى حمل كند.
بسيارى از مارهاى روباتيك با اتصال تعداد زيادى حلقه 
زنجيرى ساخته مىشوند. اين ساختار زنجيروار احتمال شكست 
خوردنشان در مأموريت را تا حد زيادى كاهش مىدهد، چون 
حتى اگر تكههايى از بدنه شان از بين برود يا كنده شود، باز هم 

مىتوانند به عملكرد خود ادامه بدهند. 
يك مار روباتيك دو مترى از قطعات پليمرى تشكيل شده 
كه توسط مفاصل انعطاف پذير به يكديگر متصل شده اند و از 

يك موتور الكتريكى نيرو مى  گيرد. 
كنترل حركت به نرم افزارى وابسته است كه از بين خزيدن، 
غلتيدن و حركت مارپيچى، بهترين شيوه جابجايى را براى هر 

وضعيت تعيين مىكند. 
حركت از پهلو (شبيه حركت مار در طبيعت) سريع تر 
است اما به انقباضهاى مناسبى نياز دارد. براى آرام خزيدن 
به سمت جلو از طريق حركات مواج بدن، كندتر عمل مىكند 
اما براى نواحى تنگ و محدود مناسب است و غلتيدن احتماالً
ساده ترين روش براى سطوح هموار است. همچنين مى  تواند 
روى انتهاى خود بلند شود و از پله  ها و ساير موانع عمودى
 باال برود.اگر چه مارهاى روباتيك در اندازهها و شكلهاى متفاوتى 

ساخته شده اند، همه آنها داراى دو ويژگى مشترك هستند: 
نخست اين كه قطر كم آنها نسبت به طولى كه دارند اين امكان 
را مىدهد تا به درون فضاهاى بسيار تنگ و باريك نفوذ كنند؛ 
دوم اين كه توانايى در تغيير شكل دادن به بدنشان، آنها را قادر 
مىسازد تا رفتارها و حركات گسترده اى از خود نشان بدهند، 

براى مثال از پلهها يا تنه درختان باال بروند.
دوربينهاى رادار ليزريمارهاى روباتيك با اسكن كردن 
محيط، فاصله تمامىسطوح بازتابنده را در محدوده 360 درجه 
تعيين كرده و ابرى نقطه اى از دادهها را به وجود مىآورد. نرم افزار 
روبات با اتصال نقاط به هم، آنها را به مدلى سه بعدى از محيط 
پيرامون تبديل مى  كند. با استفاده از مدل، روبات قادر است خط 

ديد تهديدآميز را تعيين كند، نقاط پنهان 
شدن را شناسايى و به سمت آنها حركت 
كند و از نواحى كه احتمال ديده شدن در 

آنها وجود دارد اجتناب كند.
چهار  از  اى  مجمـوعــه 

محور،  جهت  ميــكروفون 
قـادر مـى  سازد  روبات را 
در  كه  را  انسانهايى  تا 
شدن  نزديك  حال 

شــناسايى  هستـند 
كند. با مقايسه زمان 
به  صداها  رسيدن 
ميـكـروفـون،  هر 
مى  تواند  روبـات 
موقـعيـت، جـهت 
خـطر  سرعـت  و 
از  و  محاسبـه  را 

براى  دادههـا  اين 
در  تصـمـيـمگيـرى 

پنهان  لزوم  خصوص 
شدن استفاده كند.

مارهاى روباتيك در مكانهايى 
بيشترين فايده را دارند كه ويژگىهاى 

بى نظيرشان نسبت به محيطى كه در آن هستند 
به آنها برترى مىدهند. 

اين محيطها به طور معمول دراز و باريك هستند مانند 
مانند خرده  نظم هستند  بى  و  درهم  بسيار  يا  لولههاى آب 
سنگهاى ريخته شده روى زمين. بنابراين مىتوان گفت كه در 
حال حاضر هدف اصلى از ساخت مارهاى روباتيك كمك رسانى 

به تيمهاى امداد و نجات است.  
باشند،  راه  سر  بر  مختلفى  موانع  عملياتى  در  اگر 
انعطافپذيرى قطار مانند مارهاى روباتيك سبب مىشود كه 
بهترين گزينه براى انجام آن عمليات باشند. براى مثال، اگر 
روباتى مورد نياز باشد كه بتواند دوربينى را به باالى درختى ببرد 

كه وسط آب رشد كرده است، بايد سه كار را انجام داد: نخست 
حركت كردن روى خشكى به سمت كناره آب، دوم شنا كردن 
تا پاى درخت و سوم باال رفتن از درخت. مىتوان روباتى ساخت 
كه  يكى از اين سه حركت را به خوبى انجام دهد، اما هر روباتى 
قادر نيست هر سه حركت را به عالوه عملكردهاى تركيبى ديگر 

را با هم انجام دهد. 
به همين خاطر است كه مار روباتيك يك روبات استثنايى 
به شمار مىرود، چون مىتواند همه اين كارها را به بهترين نحو 

انجام دهد.
كاربرد جالب ديگر مارهاى روباتيك مهار كردن جانوران 
مبتال بههارى يا مهاجم است. براى مثال راكونها، گربههاى 

بزرگ  و جوندگان  اهلى  غير 
روباتيك  مار  حضور  به  نسبت  معموالً 
واكنش نشان مىدهند و به آن حمله مىكنند. جانور مصنوعى 
هوشمند نيز با وارد كردن شوك الكتريكى جانور مهاجم را مغلوب 
و بى حركت مىكند.نحوه حركت مارهاى روباتيك به شيوههاى 
مختلف است. آنها با تغيير شكل دادن كل بدنشان حركت 
مىكنند. انواع زيادى از آنها ساخته شده كه با وجود چرخ در زير 
بدنشان حركت مىكنند. هنوز هيچ روبات مارى ساخته نشده كه 
بتواند صد در صد حركت بدن مارها را تقليد كند، ولى دانشمندان 
توانسته اند شيوههايى از حركت را براى مارـ  روبات ها طراحى 

كنند كه مارهاى طبيعى توانايى انجام آنها را ندارند.

مارهاى روباتيك، از امدادرسانى تا جاسوسى
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ماده اى سخت تر از الماس
ماده اى را تصور كنيم كه به اندازه ورق آلومينيومى 
نرم، سبك و انعطاف پذير باشد اما در عين حال مقاومت 
آن به قدرى باشد كه جلوى ضربه گلوله را بگيرد. بايد 
بگوييم كه دانشمندان موفق به ساخت چنين ماده اى شده 
و نام آن را هم «ديامين» گذاشته اند. با روى هم قرار دادن 
دو اليه گرافن كه هر كدام به اندازه يك اتم ضخامت 
دارند، مى توان ماده اى مشابه الماس توليد كرد كه در 
دماى محيط در مقابل ضربه از خود مقاومتى بى نظير 
نشان دهد. بنابراين با اعمال فشار در مقياس نانو روى 
دو اليه گرافن با ضخامت اتمى، اين ماده با ساختار النه 
زنبورى به ماده اى الماس مانند تبديل مى شود. اين در 
واقع نازك ترين اليه قابل تصور با سختى و سفتى الماس 

است كه تا كنون ساخته شده است.
زمانى كه روى تك اليه گرافن فشار وارد كنيم، نرمى 
اين اليه بسيار نازك احساس مى شود. اما بعد از اين كه 
دو اليه از آن را روى هم قرار دهيم، متوجه خواهيم شد كه 
اين ماده يا ديامين زير فشار بسيار سخت و سفت است و 
مقاومت فوق العاده اى از خود نشان مى دهد؛ شايد بتوان 

گفت حتى از الماس هم سخت تر.

گرافن سه بعدى
يكى از ويژگىهاى اصلى گرافن كه توجه دانشمندان 
را به خود جلب كرده است، توانايى تحسين برانگيز آن در 
ذخيره الكتريسيته يا همان ظرفيت خازنى آن است. اين 
قابليت تا حد بسيار زيادى به علت مساحت سطح زياد 
آن نسبت به حجمش است. تاكنون، تمامى گرافنهايى 
كه توليد شده اند مساحت سطح زياد و يك توپولوژى دو 

بعدى داشته اند. 
اگر گرافن سه بعدى ساخته شود، نسبت سطح به 
حجم متعادل مى شود و مى توان ابرخازنهاى بسيار 
نازكى ساخت تا در مدارهايى در اندازههاى مينياتورى 

به كار برده شوند.
 ابرخازنها، خازنهايى هستند كه بسيار بيشتر از 
باترىها توانايى ذخيره و تحويل بار الكتريكى را دارند. 
سيستمى را در نظر بگيريم كه به خودى خود مىتواند برق 
خود را در قطعه اى حسگر در مقياس نانو كه متشكل از 
ابرخازن ساخته شده از گرافن سه بعدى است ذخيره كند. 
اگر چنين شود، روزى فرا مى رسد كه حسگرهايى براى 
اندازه گيرى مقدار هورمونها يا ميزان سموم بدن ساخته 

شوند كه هرگز نياز به تعويض باترى هم نداشته باشند.

عصرگرافن نزديك است!
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ماده اى سخت تر از الماس
ماده اى را تصور كنيم كه به اندازه ورق آلومينيومى 
نرم، سبك و انعطاف پذير باشد اما در عين حال مقاومت 
آن به قدرى باشد كه جلوى ضربه گلوله را بگيرد. بايد 
بگوييم كه دانشمندان موفق به ساخت چنين ماده اى شده 
و نام آن را هم «ديامين» گذاشته اند. با روى هم قرار دادن 
دو اليه گرافن كه هر كدام به اندازه يك اتم ضخامت 
دارند، مى توان ماده اى مشابه الماس توليد كرد كه در 
دماى محيط در مقابل ضربه از خود مقاومتى بى نظير 
نشان دهد. بنابراين با اعمال فشار در مقياس نانو روى 
دو اليه گرافن با ضخامت اتمى، اين ماده با ساختار النه 
زنبورى به ماده اى الماس مانند تبديل مى شود. اين در 
واقع نازك ترين اليه قابل تصور با سختى و سفتى الماس 

است كه تا كنون ساخته شده است.
زمانى كه روى تك اليه گرافن فشار وارد كنيم، نرمى 
اين اليه بسيار نازك احساس مى شود. اما بعد از اين كه 
دو اليه از آن را روى هم قرار دهيم، متوجه خواهيم شد كه 
اين ماده يا ديامين زير فشار بسيار سخت و سفت است و 
مقاومت فوق العاده اى از خود نشان مى دهد؛ شايد بتوان 

گفت حتى از الماس هم سخت تر.

گرافن سه بعدى
يكى از ويژگىهاى اصلى گرافن كه توجه دانشمندان 
را به خود جلب كرده است، توانايى تحسين برانگيز آن در 
ذخيره الكتريسيته يا همان ظرفيت خازنى آن است. اين 
قابليت تا حد بسيار زيادى به علت مساحت سطح زياد 
آن نسبت به حجمش است. تاكنون، تمامى گرافنهايى 
كه توليد شده اند مساحت سطح زياد و يك توپولوژى دو 

بعدى داشته اند. 
اگر گرافن سه بعدى ساخته شود، نسبت سطح به 
حجم متعادل مى شود و مى توان ابرخازنهاى بسيار 
نازكى ساخت تا در مدارهايى در اندازههاى مينياتورى 

به كار برده شوند.
 ابرخازنها، خازنهايى هستند كه بسيار بيشتر از 
باترىها توانايى ذخيره و تحويل بار الكتريكى را دارند. 
سيستمى را در نظر بگيريم كه به خودى خود مىتواند برق 
خود را در قطعه اى حسگر در مقياس نانو كه متشكل از 
ابرخازن ساخته شده از گرافن سه بعدى است ذخيره كند. 
اگر چنين شود، روزى فرا مى رسد كه حسگرهايى براى 
اندازه گيرى مقدار هورمونها يا ميزان سموم بدن ساخته 

شوند كه هرگز نياز به تعويض باترى هم نداشته باشند.

عصرگرافن نزديك است!
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در دنيا اختراعات زيادى انجام مى گيرد كه هر كدام زندگى 
را به نوعى براى انسان راحت تر مى كنند. يكى از اين نوآورىها، 
حسگر جريان خون است كه به پزشكان كمك مى كند بر جراحى 

عروق نظارت كامل داشته باشند.
و جديد  استنفوردنوع  دانشگاه  پژوهشگران  ميان  اين  در 
پيشرفتهاى از اين حسگرها ساخته اند كه بدون سيم، بدون باترى 
و داراى قابليت تجزيه زيستى است، بنابراين يك دستگاه فشرده 
محسوب مى شود و وظيفه اش هم اين است كه نحوه جريان يافتن 
خون درون شريانها را زير نظر بگيرد. اين حسگر به دور رگ بسته 

مى شود و در يك سمت آن آنتن قرار دارد.
 اين حسگر به دليل ويژگىهاى متمايزى كه دارد نيازى به 
خارج كردن آن از بدن نيست و اگر انسدادى در رگها اتفاق بيافتد 
پزشك معالج بيمار را با خبر مى كند.در بسيارى از تخصصهاى 

پزشكى، اندازه گيرى ميزان جريان خون اجتناب ناپذير است. 
بنابراين، حسگر بى سيمى كه به صورت زيستى 

هم تجزيه مى شود، در زمينههاى تخصصى 
مختلفى از جمله جراحىهاى قلبى ـ عروقى، 
پيوند قلب و بازسازى شريانها مى تواند براى 
پزشكان مانند يك دستيار مفيد و با اهميت 

باشد. به كمك اين فناورى، جراحان متخصص 
قلب و عروق مى توانند بدون نياز به ديدارهاى حضورى 

با بيماران خود و حتى بدون اين كه بيماران ناگزير به آزمايش 
دادن باشند مراقبتهاى خود را افزايش دهند.

نظارت بر موفقيت عمل جراحى روى رگهاى خون كار حساس 
و پرچالشى است، چرا كه در بيشتر مواقع نخستين نشانه بروز مشكل 

ديرتر از زمانى كه بايد خود را نشان مى دهد. 
هنگامى هم كه اين عالئم ظاهر مى شوند، ديگر پزشك ناچار 
است جراحى ديگرى كه خطرش به اندازه خطر عمل اصلى است 
انجام دهد. اين حسگر جديد به پزشكان كمك مى كند رگى را كه 
در حال التيام يافتن است از راه دور تحت نظر داشته باشند و اين 
سبب مى شود كه اگر اشكالى در روند بهبود آن پيش بيايد، زودتر 

شناسايى و پيشگيرى شود.
اين حسگر به راحتى دور رگ در حال التيام قرار مى گيرد 
و نبض جريان خون به سطح داخلى آن فشار مى آورد. سطح 

حسگر كه در تماس با رگ قرار دارد تغيير شكل 
مىدهد و با اين عملكرد ظرفيت حسگر را 

تغيير  الكتريكى  در ذخيره شارژ 
مىدهد. پـزشـك مـعـالج 

مىتواند اين تغييرات را 
از راه دور از طـريـق 
كــه  دسـتـگاهـى 
نـزديـك به پوست 
بـيـمـار، ولـى در 
بدن  از  بيرون 
گذاشته  كار  او 
كند. اين وسيله با شـده بـررسى 

تحريك آنتن حسگر از 
كند  مى  درخواست  آن 
نوعى خوانش را انجام دهد و 
به آن مخابره كند، درست 
كه  اسكنرى  مانند 
شناسايى  كارتهاى 
كند.  مى  خوانش  را 
در آينده،  اين دستگاه 

تكه اى چسب يا تركيب شكل به 
ياتلفن شده با يك فناورى ديگر مانند  پوشيدنى  وسيله  يك 

هوشمند عرضه خواهد شد. پژوهشگرها نخستين بار اين حسگر را 
در يك موقعيت مصنوعى آزمايش كردند. آنها هوا را به درون 
لوله اى كه به اندازه رگ واقعى انسان بود وارد كردند تا زدن نبض 
جريان خون را صحنه سازى كنند. پژوهشگر ديگرى نيز حسگر را 

به دور رگ يك موش نصب كرد. 
حتى در چنين مقياس كوچكى، حسگر با موفقيت كيفيت جريان 

خون را به دستگاه بيرونى كه آن را خوانش مى كند ارسال كرد. 
پژوهشگرها از حسگر انتظار ديگرى جز شناسايى عوامل انسداد 
كننده رگ نداشتند، اما با مشاهده عملكرد آن نتيجه گرفتند كه 
نسلهاى آينده اين حسگر قابليت شناسايى نوسانات نامحسوس تر 

جريان خون را نيز خواهند داشت.
واقعيت اين است كه اين حسگر نسخه 
بىسيم فناورى ديگرى است كه قبل از اين، توسط 
يك مهندس شيمى به منظور ايجاد حساسيت لمسى 
در پروتزهاى اعضاى بدن ابداع شده بود. پژوهشگرهايى 
كه در زمينه قلب و عروق كار مى كردند بايستى 
اين حسگر را طورى تغيير دهند كه نسبت به 
عبور جريان از خون حساسيت نشان دهد، ولى 
در عين حال به قدر كافى سفت باشد كه شكل خود 

را حفظ كند.
همچنين الزم بود محل آنتن حسگر را تغيير دهند و آن را در 
جايى نصب كنند كه ايمن باشد، تحت تأثير ضربان نبض قرار نگيرد 
و بايد طورى آن را طراحى مى كردند كه به خوبى دور رگ جا بگيرد. 
در نتيجه، پروژه سختى در پيش رو داشتند كه نيازمند چندين دور 
آزمايش و طراحى مجدد بود. ساخت چنين حسگرى فرصتهاى 
زيادى براى زير نظر گرفتن شريانهايى كه جراحى شده اند يا 

عملكرد نرمالى ندارند در اختيار پزشكان قرار مى دهد.
پژوهشگرها اكنون در جستجوى بهترين راه براى متصل كردن 
حسگرها به رگها و باال بردن حساسيت آنها هستند. همچنين 
از ايدههاى ديگر متخصصان در زمينههاى ديگر علمى استقبال 
مىكنند. با توجه به اين كه استفاده از اين حسگرها به بيمار كمك 
مىكند تا به موقع از بروز مشكل مطلع شوند، اين پيشرفتى مهم در 

تشخيص دقيق بيمارى و درمان به موقع به حساب مى آيد.
در  متخصصهايى  همكارى  نيازمند  پيشرفت  اين  البته   
زمينههاى مختلف از جمله مهندسى، پزشكى، علوم رايانه و فناورى 
داده خواهد بود. در اين صورت، دامنه وسيعى از مشكالت در بيماران 

مورد بررسى قرار خواهند گرفت.

زمانى كه واژه اكسيژن سنج را مىشنويم، 
ناگهان به ياد گيرههاى بزرگ و سفتى مىافتيم 
به  خون  اكسيژن  مقدار  تشخيص  براى  كه 

انگشتهاى خود وصل مىكنيم.
 اما همه چيز هميشه به يك منوال باقى 
نمىماند، چون پيشرفت علم و فناورى باعث 
سالمت  و  پزشكى  تجهيزات  يافتن  ارتقاء 
مىشود. به همين دليل و براى خداحافظى با آن 
حسگرهاى گيره اى ناخوشايند، حسگر تازه اى پا 

به عرصه دنياى پزشكى گذاشته است.
ورود  بدون  زخمها  كه  مىدانيم   
بىوقفه اكسيژن به خون التيام پيدا نمىكنند. 
پژوهشگرهان دانشگاه كاليفرنيا براى اطمينان 

از ميزان اكسيژن كافى در خون، نوعى حسگر 
انعطاف پذير را طراحى كرده اند كه مىتواند در 
هر نقطه اى از بدن و در منطقه وسيعى از پوست، 
بافت و اندامهاى داخلى، ميزان اكسيژن خون را 
به ما نشان دهد. با كمك اين وسيله، پزشكان 
روش جديدى در نظارت بر زخمهاى در حال 

التيام در اختيار دارند.
اين اكسيژن سنج جديد سبك، باريك و 
قابل انعطاف است و متشكل از آرايه متناوبى 
آشكارسازهاى  و  شده  پرينت  ديودهاى  از 
نورى است كه نور را منتشر مىكنند و بدين 
ترتيب مىتوانند ميزان اكسيژن را در هر نقطه 
از بدن تشخيص دهند. به بيانى دقيق تر، در 

اين اكسيژنسنج، ماده الكترونيك ارگانيك روى 
يك تكه پالستيك نرم و تاشو كه به راحتى شكل 
بخشهاى مختلف بدن را به خود مىگيرد چاپ 

شده است. 
برخالف اكسيژن سنجهاى انگشتى، اين 
دستگاه مىتواند اكسيژن را در 9 نقطه از بدن 
روى يك صفحه مشبك نشان دهد و مىتوان 
آن را در هر نقطه اى از بدن قرار داد. پزشكان 
مىتوانند از آن براى رديابى اكسيژن رسانى 
به پيوندهاى پوستى استفاده كنند يا به منظور 
بررسى سطح اكسيژن در اندامهاى پيوند زده 

شده، پوست را مورد بررسى قرار دهند.
اين حسگر پوشيدنى مىتواند براى همه 

بيمارىهاى  مورد  در  و  پزشكى  كاربردهاى 
مختلف به منظور تعيين سطح اكسيژن خون 

مورد استفاده قرار گيرد. 
بيماران ديابتى، افرادى كه بيمارى تنفسى 
دارند و حتى كسانى كه به آپنه خواب دچار 
هستند مىتوانند با كمك اين سنسور كه قابل 
استفاده در هر نقطه اى از بدن است از ميزان 

اكسيژن خونشان با خبر شوند.
 اين در حالى است كه اكسيژن سنجهاى 
كنونى را فقط مىتوان روى قسمتهاى نسبتاً
شفاف بدن مانند سر انگشتان يا روى نرمه گوش 
قرار داد و فقط مىتوانند ميزان اكسيژن يك 

نقطه از بدن را نشان دهند. 

نشانگرجديد براى سنجش اكسيژن خون

حسگر جريان خون قابل تجزيه و بدون باترى 
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نخستين چيزى كه براى فروكش كردن 
كنجكاوى ما به هنگام شنيدن واژههاِوربايك 
( Hoverbike) الزم است بدانيم اين است 
پرنده  نقليه  وسيله  يك  سر  بر  صحبت  كه 
است، به بيانى دقيق تر يك «موتورسيكلت 
پرنده»!هاِوربايك مانند هليكوپتر در هوا معلق

مىماند.
پرنده  نقليه  وسيله  اين  ساخت  پروژه   
اسكوتر  بين  اى  وسيله  هيبريدى،  موتور  با 
و هليكوپتر، متعلق به يك استراليايى به نام 
«كريس مالوى» است كه خودش زمانى خلبان 
از ساختهاِوربايك،  او  بود. هدف  هليكوپتر 
ابداع نخستين موتورسيكلت جهان است كه 
قابليت پرواز در هوا را داشته و نيز نسخه ارزان 

قيمت هليكوپتر باشد.
زمانى كه در سال 1997 نخستين قسمت 
از سرى فيلمهاى هرى پاتر پخش شد و در آن 
موتورسيكلتها پرواز مىكردند كسى فكرش را 
نمىكرد كه روزى موتورسيكلتى ساخته شود كه 

به معناى واقعى در هوا به پرواز درآيد.
 شركت «مالوى ايروناتيكز» اين رويا را 
به حقيقت تبديل كرد و توانست سادگى يك 
موتورسيكلت را با آزادى حركت يك هليكوپتر 
در هم بياميزد تا نخستين موتورسيكلت پرنده 
مانند  پروازهاِوربايك  نحوه  بسازد.  را  دنيا 
«كوادكوپر» است و هم مىتواند بدون سرنشين 

و هم با سرنشين به پرواز در آيد.
جالب اين جا است كه در سرى فيلمهاى 
«جنگ ستارگان» هم شخصيتها با ماشينهاى 
حركت  گرانشى  ضد  موتور  با  كه  سريعى 
مىكردند، جا به جا مىشدند. اگر «بازگشت 
جداى» از جنگ ستارگان را به خاطر داشته 
باشيم، حتماً ماشينهايپرنده اى را هم كه بعضى 
از شخصيتها بر آنها سوار مىشدند را به ياد 

مىآوريم.
نخستين نسخههاِوربايك كه سازنده آن 
شركت هوانوردى «مالوى ايروناتيكز» است از 
اتاقكى تشكيل شده كه توسط دو جفت ملخ كه 

در دو انتهاى موتورسيكلت تعبيه شده اند به 
هوا بلند مىشود. 

موتور  يك  به  مجهز  اوليه  نسخه  اين 
است.  ِو  ام  بى  شركت  ساخت  سيلندر  دو 
توربينهاى آن مانند هليكوپترهاى داراى دو 
«چرخانه» (rotor) قديمىكه تعادل را حفظ 
مىكردند، در دو جهت مخالف مىچرخند. 
وزن موتور 105 كيلو است و قدرت بلند شدن 

با وزن كلى 270 كيلوگرم را دارد.
 چرخهاى اين مدل اوليه به صورت افقى 
مجرادار  بزرگ  فنهاى  مانند  و  مىچرخند 
ساخته شده اند. تست پروازى اينهاِوربايك 
در فوريه 2012 انجام شد و از آن زمان به 
اوليه  نسخه  ساختن  فكر  به  طراحان  بعد 

يكهاِوربايك چهار ملخه افتادند. 
در آوريل 2016 مخترع انگليسى به نام 
«كالين فوئرز» اعالم كرد كه موفق شده است 
با استفاده از دو پاراموتور يكهاِوربايك بسازد. 
يك سال بعد همهاِوربايكى به نام «هاِورِسرف 
اسكورپيون» (Hoversurf Scorpion) به 
هوا فرستاده شد. بدين ترتيب مىبينيم كه عصر 
شركت  است.  رسيده  فرا  پروازهاِوربايكها 
مالوى ايروناوتيكز از سال 2014 ساخت نمونه 
اوليههاِوربايك كوادكوپتر كه چهار ملخ دارد 
را آغاز كرده است. براى اين كه وسيله اى 
ايمن، ارزان و در عين حال قابل رقابت با بازار 
جهانى ساخته شود، سازندگان در اين شركت 
متوجه شدند كههاوربايك اوليه دو ملخه ديگر 

پاسخگوى خواست آنها نيست.
 بنابراين به ساختهاِوربايك با طراحى 
كوادكوپتر  اين  كردند.  مبادرت  كوادكوپتر 
با هم همپوشانى  داراى چهار ملخ است كه 
دارند. اين وسيله مناسب براى فردى است كه 
البته در زمينه پرواز تجربه داشته باشد و هم 
مشتاق راندن وسيله اى باشد كه  خودش كنترل 

پروازش را به دست دارد.
براى  فقط  كوادكوپترى  اينهاِوربايك   
زيرا  است،  نشده  سرگرمىساخته  و  تفريح 

سازندگان آن معتقدند كه مىتوان از آن استفاده 
كاربردى هم كرد؛ براى مثال تيمهاى امدادى 
در كوهستانها و پيستهاى اسكى مىتوانند از 
آن براى نجات سريع مصدومين استفاده كنند. 
همچنين در عملياتهاى لجستيكى هوابرد و در 
مواقع بروز بالياى طبيعى مىتوانند به يارى 

انسانها بيايند.
نمونه بارز كاربرد غير تفريحىهاِوربايك، 
خريدهاِوربايك «S3» توسط نيروى پليس دبى 
است. اين ارگان سال گذشته اعالم كرده بود 
كه قصد دارد از اينهاِوربايكها براى عبور در 

ترافيك سنگين استفاده كند. 
در حال حاضر پليسهاى شهر دوبى در 
حال آموزش ديدن هستند تا در سال آينده، 
يعنى 2020، با سوار شدن برهاِوربايك انجام 
وظيفه كنند. كسانى براى استفاده ازهاِوربايك 
ايده آل هستند كه هم بتوانند موتورسيكلت 
برانند و هم با طرز كار پهپادها آشنايى داشته 

باشند.
 اين نخستين پهپاد شخصى و هم سازمانى 
است. اگر چه در اياالت متحده افراد متفرقه 
اجازه خريد و استفاده از آن را دارند ولى به 
ارگانهاى قانونى هنوز اين اجازه داده نشده 

است. 
ارگان  تنها  دبى  پليس  حاضر  حال  در 
غير شخصى است كه براى استفاده از آن حق 
اختصاصى دارد و اولويت با پرسنلى است كه در 

مناطق دور افتاده خدمت مىكنند.  
هدف ازهاوربايك در واقع ساخت يك 
در  كه  است  اطمينان  قابل  بسيار  هليكوپتر 
عين سادگى امنيت خلبان در آن تأمين شود. 
از نظر سازندگان، اينهاوربايك يك نوآورى 
غير منتظره نيست، چون اجزا يا سيستمىجديد 
براى آن ساخته نشده است، بلكه آنها فقط از 
قطعات و سيستمهايى كه قبًال طراحى و كامًال

آزمايش شده اند استفاده مىكنند. تنها خالقيتى 
كه به كار مىبرند تركيب كردن اين اجزا با 

يكديگر است. 

Hoversurf) «2019 S3» هاور بايك
محصول شركت  ترين  تازه   (3 Scorpion
«هاِورِسرف» است كه نسبت بههاِوربايكهاى 
پيش از خودش بسيار پيشرفته تر طراحى شده 
تا با وزن كمتر و سرعت بيشتر، يعنى حداكثر 

سرعت 96 كيلومتر در ساعت، حركت كند. 
باترى آن تركيبى از ليتيوم، منگنز و نيكل 
است و ظرفيت ذخيره 12/3 كيلووات ساعت 

را دارد.
 اينهاِوربايك كه به صورت عمودى و با 
نيروى الكتريكى از زمين بلند مىشود، مىتواند 
در ارتفاع 5 مترى سطح زمين پرواز كند. طول 
پرواز در صورتى كه بدون سرنشين باشد 40

دقيقه و اگر با سرنشين باشد 10 تا 25 دقيقه 
است كه اين بستگى به وزن سرنشين و شرايط 
آب و هوايى دارد. قيمت برآورد شده آن هم 

150هزار دالر است. 
بدنههاِوربايك S3بسيار محكم است كه 
علت اصلى آن يك تكه بودن كل قاب بدنه 
است. شركتهاِورسرف براى ساختن بدنه آن 
از انواع مختلفى از فناورىهاى «فيبر كربنى» 

بهره برده است. 
بدنه فيبر كربنى در مقايسه با مدلهاى 
قبلى كه جنس بدنه از آلومينيوم بود دو بار 
سبك تر است. بنابراين، با توجه به اين كه وزن 
بدنه با كمك فيبر كربنى كاهش پيدا كرد، 
سازندگان توانستند يك باترى با ظرفيت باالتر 
كه پيمودن مسير در مدتى طوالنى تر را امكان 
پذير مىكند را جايگزين كنند. اينهاِوربايك 
همچنين داراى تجهيزات شارژ است و مىتوان 
خارج  بدون  ساعت  به سرعت، ظرف 2/5 

كردن باترىها آن را شارژ كرد.
صندلى خلبان هم به هنگام پرواز نسبت به 
مدلهاى قبلى راحت تر است، زيرا ارگونومىآن 

ارتقاء داده شده است. 
در نتيجه على رغم اين كه پنج متر باالتر از 
سطح زمين هستيم، حس مىكنيم كه روى زمين 

نشسته ايم مگر اين كه پايين را نگاه كنيم!   

هاوِربايك
موتورسيكلت پرنده
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 سرايه

سرماى منفى 40 درجه در شهر ياكوتسك، سردترين شهر جهان در جنوب سيبرى

ساري جمعه15دي

امام خميني بعد از 15سال باز ميگردند

پاريسـ  اسوشيتدپرس خبرگزاري فرانسهـ  اطرافيان 
حضرت امام خميني در پاريس اظهار داشتند كه رهبر شيعيان 
درنظر دارند به محض آنكه شاه ايران را ترك گويد، بيآنكه 

منتظر كنارهگيري او از سلطنت شوند به تهران بازگردند.
همين منابع تصريـــح كردند كه حضرت امام خميني 
درباره احتمال بازگشـــت به تهران در روزهاي آينده، پس از 

پانزده سال دوري از وطن خوشبين هستند.
شاپور بختيار كه بتازگي به نخستوزيري ايران برگزيده 
شده است،از چند هفته پيش پيوسته گفته است كه شاه وعده 

داده است كه براي استراحت به خارج خواهد رفت.
اعضاي شوراي سلطنت تعيين شدند

باالخره پس از دوهفته انتظار، و بحثهاي طوالني پيرامون 
عنوان قانوني و لغوي شـــورائي كه پس از سفر شاه به خارج 
وظايف مقام سلطنت را عهدهدار خواهد بود. خبرنگار سياسي 
اطالعات موفق شـــد در تماس با يكي از اعضاي اين شورا، 
نحوه تشكيل، و نام اعضاي آنرا باز پرسد. امروز صبح خبرنگار 
سياســـي اطالعات كسب اطالع كرد كه در آخرين لحظات 
نام سه تن افراد روشن شد بدينترتيب اعضاي شورا عبارتند 
از: دكتر شاپور بختيار نخستوزيرـ  دكتر جواد سعيد، رئيس 
مجلس شورايعالي دكتر محمد سجادي رئيس مجلس سنا، 
ارتشبد قرهباغي، رئيس بزرگ ارتشتاران، سيدجاللالدين 
تهراني، دكتر علي اكبر سياسي و محمدعلي وارستهـ  اين شورا 
بعدازظهر امروز به اعليحضرت معرفي خواهد شد و پس از 
سفر اعليحضرت رسما امور سلطنت را بعهده خواهد گرفت.

تاريخ سفر شاه

خبرنگار سياسي اطالعات امروز در تماس با محافل 
نزديك به دربار، اطالع يافت كه باحتمال زياد اعليحضرت 
فردا تهران را ترك خواهد كرد. اين خبر نخست به صورت 
شايعه منتشر شد و بعد از قطعيت يافتن نام اعضاي شوراي 
نبابت سلطنت كه قرار است امروز بعد ازظهر معرفي شوند، 
گفته شد، اعليحضرت فردا بعد ازظهر بسوي آمريكا رهسپار 

خواهد شد.
دولت بختيار به سنا معرفي شد

مجلس سنا امروز جلسه علني داشت. در اين جلسه كه 
ساعت 10 بامداد برياست دكتر سيدمحمد سجادي تشكيل 
گرديد دكتر بختيار نخستوزير جديد حضور يافت و ضمن 

تشريح برنامه دولت وزراي كابينه را معرفي كرد.
پيش از تقديم برنامه دولت چند تن از سناتورها قبل از 

دستور پيرامون مسائل مختلف صحبت كردند.
آمريكا از ارتش خواست از بختيار حمايت كند

واشـــنگتنـ  خبرگزاريهاي آسوشيتدپرس، رويتر و 
فرانسه ساير ونس وزير امور خارجه آمريكا، حمايت خود را 
از مساعي شاپور بختيار در مورد تشكيل يك كابينه غيرنظامي 
اعالم كرد و از ارتش و گروههاي ديگر خواســـت كه «راهي 

براي همكاري با يكديگر بيابند.»
اظهارات ونس كه در آغاز يك مصاحبه مطبوعاتي بيان 
شد، منعكس كننده اين قضاوت دولت كارتر است كه دولت 
شاپور بختيار بهترين اميد بازگشت ايران به دوران ثبات سياسي 
اســـت.ونس گفت: ما معتقديم بايد به دولت جديد ايران 
فرصت داده شود كه اختالفات فعلي اين كشور را پايان دهد، و 

راه حلي سياسي و مسالمت آميز براي مسايل ايران بيابد.»
بختيار: زيربار تجزيه ايران نميروم

نيويوركـ  خبرگزاري فرانسه ساعت11 امروزـ  شاپور 
بختيار به نيويورك تايمز گفت شاه پيش از روز پنجشنبه ايران 

را ترك ميكند و شوراي سلطنت تشكيل ميشود.
 به اظهار بختيار شاه از ارتشيان خواسته است كه از دولت 

او حمايت كنند.
بختيار ضمن اشاره به شايعههاي جاري تاكيد كرد كه 
اگر دولت او شكست بخورد، احتمال وقوع يك كودتا بسيار 

بسيار زياد است.
بختيار در اين مصاحبه به روسها هشدار داد و گفت اگر 
شورويها در ايران ايجاد دردسر كنند، او آنرا ناديده نخواهد 
گرفت وي گفت زيربار تجزيه ايران نخواهد رفت و در برابر 

طرفداران تجزيه ايران بيرحمانه رفتار خواهد كرد.
امام خميني: شوراي انقالب اسالمي تشكيل شد

حضرت آيتاهللا العظمي خميني در اعالميه اخير خود 
اعالم كردند كه شورائي بنام (شوراي انقالب اسالمي) مركب 
از افراد باصالحيت و مسلمان متعهد و مورد وثوق موقتا تعيين 
شده و شروع به كار خواهد كرد از جمله وظايف اين شورا 
بررسي و مطالعه شرايط تاسيس دولت انتقالي و تهيه مقدمات 

اوليه آن و تشكيل مجلس موسسان و انجام انتخابات است.

آموزگار فنون جنگ صحرايي بهرام گور
منذر بن نعمان حكمران حيره كه ســـال ها ميزبان و 
آموزگار فنون جنگ هاي صحرايي بهرام گور بود 13 ژانويه 
سال 473 ميالدي درگذشت. وي يك عرب مسيحي بود. از 
زمان فتح بابل به دست كوروش بزرگ تا جنگ قادسيه، سران 

حيره خود را تحت الحمايه ايران مي دانستند.
افزايش درآمد نفت و تشديد تظاهرات دانشجويي!

23 دي ماه 1349 در تهران اعالم شد كه مذاكرات ايران 
با كنسرســـيوم نفت به نتيجه نرسيده است. خبرگزارى هاى 
4گانه غرب اين اعالميه دولت ايران را خبري بد براي اقتصاد 
جهان توصيف كرده بودند و نوشـــته بودند كه پي آمدهاي 
منفي بر اقتصاد بين المللي و بورس ها و بازارهاى ســـهام 
خواهد داشت. همين تبليغات سبب شد كه مذاكرات سريعا از 

سرگرفته شود و به نتيجه مورد انتظار برسد.
 نگاهي به رويدادهاي 7 سال آخر عمر نظام سلطنتي ايران 
كه كم و بيش در روزنامه ها انعكاس يافته يا از تفسير حوادث 
استنباط مى شد نشان مي دهد كه به همان اندازه كه درآمد ايران 
از نفت باال مي رفت، فســـاد ادارى، فاصله طبقاتى و درنتيجه 
ناآرامي هاي داخلي و تظاهرات دانشـــجويان ايراني سرگرم 

تحصيل در كشورهاي ديگر گسترش مي يافت! 
هجوم جوانان ايرانى به دانشگاه هاي آمريكا و اروپا

23 ديماه 1356 رســـما اعالم شـــده بود كه براى ترم 
تحصيلى وقت، 73 هزار ايراني در دانشـــگاه ها و مدارس 
تعليمات عالـــي آمريكا ثبت نام كرده بودند كه هرماه به طور 
متوسط يكصد ميليون دالر ارز از ايران براي آنان حواله مي شد. 
در آن زمان بيشتر آنان كه از ايران براي تحصيل به خارج رفته 
بودند كسانى بودند كه موفق به گذرانيدن كنكور و درنتيجه 
ورود به دانشگاه هاي داخلي نشده بودند. در آن برهه، تحصيل 
در دانشـــگاه هاى ايران مطلقا رايگان بود و به هر دانشجو 
هرمـــاه مبلغى هم پول نقد داده مى شـــد (پول جيبى)، ولى 
ظرفيت قبولى دانشجو بر حسب نياز كشور به فارغ التحصيل 
رشـــته مربوط و بازار كار و پيش بينى آن براى 3ـ  4 سال بعد

 بود.
واگذارى كاليفرنيا به دولت واشنگتن

13 ژانويه 1847 و در پى شكســـت نظاميان مكزيك
از نظاميان آمريكا به فرماندهى سرلشكر فريمانت، سرزمين 
كاليفرنيا كه امروز در آن بيش از 39 ميليون نفر ازجمله صدها 
هزار ايرانى زندگى مى كنند به تصرف دولت واشنگتن درآمد. 

كاليفرنيا حدود يك چهارم ايران وسعت دارد.

ز بزم وصل، خواهشهاى بيجا مىبرد ما را

چوگوهـــر موج ما بيـــرون دريا مىبرد ما را

ندارد شمع ما را صرفه سير محفل امكان

نگه تا مـــىرود ازخود به يغما مىبرد ما را

چو فرياد جرس ماييم جوالن پريشانى

بههر راهىكه خواهد بىخودىها مىبرد ما را

چوكار نارساى عاجزان با اينهمه پستى

به جز دســـت دعا ديگركه باال مىبرد ما را

ندارد نشـــئه آزادى ما ســـاغر ديگر

غبار دامنافشـــاندن بـــه صحرا مىبرد ما را

مدارايى به ياران مىكند تمكين ما، ورنه

شكسترنگ از اين محفل چومينا مىبرد ما را

نهگلشن را  ز  ما  رنگى نه صحرا  را   ز ما گردى

به هرجا مىبرد شـــوق تو بىما مىبرد ما را

گداز درد توفانكرد، دست از ما بشو بيدل

نبرد اين ســـيل اگر امروز، فردا مىبرد ما را

بيدل دهلوى
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چهل سال پيش در همين روز

تمامـي مطالب از روزنامـه اطالعات روز شـنبه 23 ديماه 1357

(برابر با 14صفر1399، 13ژانويه1979) نقل شده است


